
พ.ย. - ธ.ค. ๖๑ ๑

บทนําบทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

 ปจจุบันประเทศไทยของเราตองเผชิญกับบริบทของสังคมโลกยุคใหมที่มี
การเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ไมวาจะเปนปญหาทางดานสังคม เศรษฐกิจ การเมือง 
และความมั่นคง รวมทั้งการที่จะตองหามาตรการและแนวทางในการรับมือกับ
ผลกระทบของปญหา เพื่อฝาฟนใหพนวิกฤติการณปญหาในแตละคร้ังไปใหได 
โดยเฉพาะในที่นี้จะขอกลาวถึงปญหาทางดานเศรษฐกิจซึ่งปจจัยสําคัญอันจะสงผล
กระทบตอเศรษฐกิจทั้งในทางบวกและทางลบน้ัน เกิดจากสถานการณและแนวโนม
ภายนอกและภายในประเทศ ดังนี้
 สถานการณและแนวโนมภายนอก ในอนาคตมีแนวโนมที่จะทวีความซับซอน 
ยากท่ีจะควบคุมหรือคาดการณไดมากข้ึนกวาในอดีต ซึ่งบริบทภายนอกที่สําคัญ
ที่กระทบตอการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศก็คือ การสรางความสามารถในการแขงขัน 
การสรางความเทาเทียมและการเติบโตอยางมีสวนรวม และการปฏิรูปสถาบัน
ดานเศรษฐกิจ ซึ่งความกาวหนาทางเทคโนโลยีจะมีบทบาทสําคัญในการสรางโอกาสและ
สงเสริมการยกระดับผลิตภาพของภาคเศรษฐกิจ รวมท้ังประสิทธิภาพของหนวยงาน
ภาครัฐมากข้ึน โดยเฉพาะอยางย่ิงเทคโนโลยีการจัดการขอมลูขนาดใหญ (big data) และ
ความสามารถในการนํามาวิเคราะหขอมลูที่มีความซับซอน (data analytics) นอกจากนี้
การแขงขันทางเศรษฐกิจในระดับประเทศ การแขงขันและแสวงหาโอกาสของการเติบโต
ทางธุรกิจในระดับประเทศและภูมิภาคมีแนวโนมทวีความรอนแรงมากข้ึน ทําใหเกิด
ความรวมมือในระดับระหวางประเทศและภูมิภาคมีความเขมขนและถูกใชเปนเครื่องมือ
ในการตอรองและสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจของแตละประเทศ  
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พ.ย. - ธ.ค. ๖๑๒ จุลนิติ

“การปฏิรูปประเทศดานเศรษฐกิจ”

 สวนสถานการณและแนวโนมในประเทศ ซึง่มผีลกระทบตอการเพิม่ขดีความสามารถ

ในการแขงขันและการสรางความเทาเทยีมและการเติบโตอยางมีสวนรวม และการปฏิรปู

สถาบันดานเศรษฐกิจที่สําคัญก็คือ ปญหาความเหลื่อมลํ้าหลากหลายมิติ ทั้งในดาน

ความเหลื่อมลํ้าเชิงพื้นที่ทําใหขาดโอกาสในการเขาถึงโครงสรางสาธารณูปโภคพื้นฐาน

หรือบริการภาครัฐที่สําคัญ รวมทั้งขาดโอกาสในการเขาถึงแหลงทุนเพื่อสรางรายได

และการเขาถึงบริการทางการเงิน ประชาชนในพื้นที่จึงประสบปญหาความยากจน

และความเหลื่อมลํ้าทั้งดานโอกาสและรายได ยิ่งไปกวานั้น สภาวะการแขงขันกับคูคา

ตางประเทศมีความรุนแรงขึ้น ในขณะที่ศักยภาพดานเทคโนโลยีของไทยยังพัฒนา

ไปไมทัดเทียมกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น รวมถึงการสรางองคความรู การกระจาย

ความรู และการใชประโยชนจากผลผลิตความคิดสรางสรรคไดไมเต็มเม็ดเต็มหนวย 

ประกอบกับประเทศไทยยังมีการลงทุนในการวิจัยและพัฒนาในระดับต่ําเมื่อเทียบกับ

ประเทศเพื่อนบานในภูมิภาคเดียวกันและประเทศที่เปนผูนําดานการวิจัย นอกจากนี้ 

กลไกและกระบวนการในการกาํหนดและขับเคลือ่นนโยบายพัฒนาประเทศ (Policy Cycle) 

ผานระบบราชการยังไมมีประสิทธิภาพ ไมสามารถนําไปสูประสิทธิผลของนโยบาย

ไดอยางเต็มที่ ซึ่งเปนผลจากระบบการกําหนดนโยบาย (Policy Formulation) การนํา

นโยบายไปปฏิบัติ (Policy Execution) และการติดตามและประเมินผลนโยบาย 

(Policy Monitoring and Evaluation) ยังมีลักษณะเปนเสนตรงโดยมิไดมีลักษณะ

ที่ครบวงจร  

 ดวยสภาพปญหาและอปุสรรคดงักลาวขางตน รฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย

พุทธศักราช ๒๕๖๐ หมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ มาตรา ๒๕๘ ฉ. ดานเศรษฐกิจ จึงไดมี

เจตนารมณในการที่จะขจัดปญหาและอุปสรรค โดยการกําหนดใหมีการเสริมสราง

ความสามารถในการแขงขนัของประเทศเพือ่ใหประเทศชาตแิละประชาชนไดรบัประโยชน

จากการเขารวมกลุมเศรษฐกิจตาง ๆ อยางยั่งยืน โดยมีภูมิคุมกันที่ดี ตลอดจนสราง

กลไกเพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการนําความคิดสรางสรรคและเทคโนโลยีที่ทันสมัย

มาใชในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ปรับปรุงระบบภาษีอากรใหมีความเปนธรรม

ลดความเหลื่อมลํ้า เพิ่มพูนรายไดของรัฐดานตาง ๆ อยางมีประสิทธิภาพ และปรับปรุง

ระบบการจัดทําและการใชจายงบประมาณใหมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิผล รวมทั้ง

สรางกลไกเพื่อสงเสริมสหกรณและผู ประกอบการแตละขนาดใหมีความสามารถ

ในการแขงขันอยางเหมาะสม และสงเสริมการประกอบวิสาหกิจเพื่อสังคมและวิสาหกิจ

ทีเ่ปนมติรตอสิง่แวดลอม รวมทัง้สรางกลไกเพิม่โอกาสในการทาํงานและการประกอบอาชพี

ของประชาชน 

รง

ั้ง

ถ

จ
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พ.ย. - ธ.ค. ๖๑ ๓

บทนําบทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

 ดังนั้น การขับเคล่ือนประเทศใหพัฒนาไปขางหนาไดอยางเปนข้ันตอนจนเกิด
ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่ตองมีการปฏิรูปประเทศ
ดานเศรษฐกิจ โดยมุงใหเกิดการสรางการเติบโตทางเศรษฐกิจอยางตอเนื่อง เกิดการ
กระจายโอกาสทางเศรษฐกิจสูเศรษฐกิจระดับฐานราก และเรงความเร็วในการยกระดับ
การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยอยางจริงจัง ผานการปฏริปู ๓ ดานหลกั ประกอบดวย 
ดานที ่๑ การเพิม่ความสามารถในการแขงขนัของประเทศ ดานที ่๒ การสรางความเทาเทยีม
และการเติบโตอยางมีสวนรวม และดานท่ี ๓ การปฏิรูปดานสถาบันเศรษฐกิจ เมื่อการ
ดําเนินนโยบายเกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศดานเศรษฐกิจดังกลาวบรรลุผลก็จะสงผลให
การปฏิรูปประเทศเปนไปไดอยางย่ังยืนและครอบคลุมทุกมิติ ตลอดจนเกิดการพัฒนา
ประเทศและนําพาไปสูความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนอยางแทจริงตอไป
 เพือ่ใหไดรบัทราบถงึเจตนารมณของทีม่า แนวความคดิ หลกัการ และสาระสาํคัญ
ของการปฏิรปูประเทศดานเศรษฐกจิ โดยเฉพาะเม่ือพิจารณาเปรียบเทียบกับประสบการณ
ของนานาอารยประเทศ รวมทั้งสภาพปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น ตลอดจนแนวทาง
แกไขและขอเสนอแนะอ่ืน ๆ ที่จะเปนประโยชนตอการปฏิรูปประเทศดานเศรษฐกิจ 
ทางกองบรรณาธิการวารสารจุลนิติจึงไดดําเนินการสัมภาษณเพื่อรับฟงความคิดเห็น
ทางวิชาการ ตลอดจนทรรศนะและขอเสนอแนะอนัจะเปนประโยชนตอการปฏริปูประเทศ
ดานเศรษฐกิจ ในประเด็นเรื่อง “การปฏิรูปประเทศดานเศรษฐกิจ” จากผูทรงคุณวุฒิ
ทีม่คีวามรูความเชีย่วชาญ อนัประกอบดวย ดร.ประสาร  ไตรรตันวรกลุ ประธานกรรมการ
ปฏิรปูประเทศดานเศรษฐกจิ อดตีผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย และนายอสิระ วองกศุลกจิ 
สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ กรรมการปฏิรูปประเทศดานเศรษฐกิจ และประธาน
อาวุโสหอการคาไทย
 ทั้งนี้ เพื่อเปนขอมูลทางวิชาการอันจะเปนประโยชนตอวงงานดานนิติบัญญัติ
ของสภานติบิญัญตัแิหงชาตแิละประชาชนผูมคีวามสนใจโดยทัว่ไป ซึง่ทานผูอานสามารถ
ติดตามและศึกษารายละเอียดในเรื่องดังกลาวไดในจุลนิติฉบับนี้. 
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“การปฏิรูปประเทศดานเศรษฐกิจ” 

เมื่อวันศุกรที ่๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ 
ณ อาคารชิดลมทาวเวอร  
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๑ประธานกรรมการปฏิรูปประเทศดานเศรษฐกิจ, อดีตผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย.

ดร.ประสาร  ไตรรัตนวรกุล๑

“การปฏิรูปประเทศดานเศรษฐกิจ”

จลุนติ ิ: ขอทราบถงึเหตแุละปจจยัสาํคญัทีจ่ะตอง
มีการปฏิรูปประเทศดานเศรษฐกิจ รวมทั้งแนวทาง
ในการแกไขสภาพปญหาอุปสรรคดงักลาวของบานเมอืง
ในระยะที่ผานมา

ดร .ประสาร  ไตรรัตน วรกุล  :  นับตั้ งแต 
ประเทศไทยเร่ิมมแีผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบบัที ่๑
เศรษฐกิจไทยเติบโตมากกวา ๑๐ เทา ระบบเศรษฐกิจการเงิน
มี เสถียรภาพ ยืดหยุ น และทนทานต อแรงเสียดทานได ดี
ในระดับหนึ่ง และเมื่อพิจารณาในแตละกลุมจะเห็นวา ในภาพรวม
ภาคเอกชนไทยแข็งแกรงขึ้น มาตรฐานชีวิตและความเปนอยู 
ของคนไทยดีขึ้น และคนสวนใหญพนจากความยากจน โดยรวม
อาจกลาวไดวา ผลของการพัฒนาเศรษฐกิจที่ผานมาอยูในระดับ
ที่นาพอใจ ชวยยกระดับประเทศไทยใหอยูในกลุมประเทศที่มี
รายไดปานกลาง จากที่เคยมีฐานะยากจนที่สุดแหงหนึ่งในภูมิภาค 

แมการพัฒนาที่ผานมาจะชวยใหประเทศไทยกาวหนา
ในหลายดาน แตคงปฏิเสธไมไดวา ปจจุบันประเทศไทยตองเผชิญ
กับปญหาเชิงโครงสรางหลายเรื่อง อาทิ 

๑. ศกัยภาพการเตบิโตทีล่ดลง โดยในชวงกอนป ๒๕๔๐ 
ประเทศไทยเคยเติบโตเฉล่ียประมาณรอยละ ๙ และชวงป
๒๕๔๓ - ๒๕๕๖ เติบโตเฉลี่ยประมาณรอยละ ๔ แตในชวงหลายป
ที่ผานมาความเติบโตกลับลดลงตํ่ากวารอยละ ๔ สวนหนึ่งเปนผล
มาจากการพัฒนาที่มุงเนนปริมาณมากกวาคุณภาพ การพัฒนา
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บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

ดานคุณภาพมีนอยหรือไมเกิดผลเต็มที่ ทั้งในดานคุณภาพคน กฎระเบียบ โครงสรางพ้ืนฐาน 
และวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม ขณะเดียวกันความสามารถในการดึงดูดการลงทุน
โดยตรงจากตางประเทศ (FDI) ตํ่าลง ซึ่งสวนหนึ่งสะทอนถึงความเชื่อมั่นในโครงสรางเศรษฐกิจ
ของประเทศไทยและบรรยากาศการดําเนินธุรกิจลดลง และประกอบกับมปีระเทศคูแขงดงึดดูการลงทนุ
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 การเพ่ิมผลิตภาพการผลิต
และการพัฒนานวัตกรรมการชวยเหลือคนจน การพัฒนาและสงเสริม SMEs มีการจัดสรรงบประมาณ
และดําเนินการผานหลายหนวยงาน แตประสิทธิผลเชิงนโยบายกลับตํ่าลง นอกจากนี้ ปญหากฎหมาย
และกฎระเบียบที่มีจํานวนมาก ลาสมัย ขาดการปรับปรุง รวมทั้งมีชองโหวจากการใชดุลยพินิจ 
เปนสวนหนึง่ทีท่าํใหปญหาการคอรรปัชนัรนุแรงขึน้ ซึง่มีผลใหตนทนุการดาํรงชวีติและการดาํเนนิธรุกจิ
สูงขึ้น หากปญหาเหลานี้ไมไดรับการแกไขจะเหนี่ยวรั้งความกาวหนาของประเทศในทุกดาน ไมวาดาน
เศรษฐกิจ ดานสังคมและอื่น ๆ ดวย 

หากมองไปขางหนา ภายใตบรบิทสังคมและเศรษฐกิจทีไ่มเหมือนเดิม และมีความทาทายใหม ๆ
ไมวาจะเปนความกาวหนาทางเทคโนโลยีอยางพลิกโฉมซึ่งจะเปลี่ยนพฤติกรรมของคน และรูปแบบ
การทําธรุกจิ (business model) งานหลายอยางไดเริม่หายไป ตวัอยางเชน ในภาคการเงิน เดมิธนาคาร
พาณิชยเคยแขงขันกันเปดหรือขยายสาขา แตปจจุบันประชาชนสามารถทําธุรกรรมผานโทรศัพท
มือถือได จึงเริ่มเห็นการทยอยปดสาขาของธนาคารพาณิชย หรือในอุตสาหกรรมการพิมพที่ไดรับ
ผลกระทบจากส่ือในโลกออนไลน ทําใหนิตยสารเปนจํานวนมากตองทยอยปดตัวลง และในอนาคต
งานหลายอยางอาจจะถูกแทนท่ีดวยระบบอัตโนมัติ โอกาสท่ีคนซ่ึงใชทักษะแบบเดิม ๆ จะตกงาน
มีมากขึ้น แตในขณะเดียวกันระบบอัตโนมัติและดิจิทัลก็สรางโอกาสสําหรับงานทักษะสูงเพิ่มข้ึน 
ซึ่งการเตรียมคนและรูปแบบทางธุรกิจที่ตอบโจทยบริบทใหมก็เปนเรื่องสําคัญในลําดับตน ๆ ที่สําคัญ
การเปล่ียนแปลงระยะตอไปเกิดข้ึนในอัตราที่เร็วขึ้นกวาเดิม เพราะมีการผสมผสานของเทคโนโลยี
หลากหลายสาขาเปนปจจัยเรง (technology convergence) ขณะที่บริบทเศรษฐกิจการเมืองโลก
จะซับซอนขึ้นภายใตกระแสโลกาภิวัตนที่เขมขน กติกาและมาตรฐานสากลจะเขมงวดขึ้น ทั้งทางดาน
การคาการลงทุน สิทธิมนุษยชน อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ และความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

นอกจากนี้ การกาวเขาสู สังคมผู สูงอายุยอมทําใหแรงงานหายากขึ้นและคาแรงแพงขึ้น
อยางหลกีเลีย่งไมได รวมทัง้เปนความเสีย่งตอภาระงบประมาณและความยัง่ยนืทางการคลงัของกองทนุ
ดานประกันสังคม การออม และการเคลื่อนยายเงินทุนระหวางประเทศดวย 
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พ.ย. - ธ.ค. ๖๑๖ จุลนิติ

“การปฏิรูปประเทศดานเศรษฐกิจ” 

 จุลนิติ : ขอทราบแนวทางการปฏิรูปประเทศดานเศรษฐกิจ เม่ือพิจารณา
เปรียบเทียบกับประสบการณของตางประเทศที่ประสบความสําเร็จนั้น มีแนวทาง
การดําเนินการอยางไร

ดร.ประสาร ไตรรตันวรกลุ : จากประสบการณของตางประเทศ ขอยกตัวอยางกรณี
ของประเทศจีน ในชวงป ค.ศ. ๑๙๖๐ ประเทศจีนประสบกับปญหาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ํา
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) การปฏริปูและพฒันาเศรษฐกจิ โดยดําเนนิการปรบัปรงุและพัฒนาเศรษฐกจิ ดวยการพัฒนา
ทางดานเกษตรกรรม พลังงาน คมนาคม การศึกษา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และเปดใหตลาดเขา
มามีบทบาทมากขึ้น 

(๒) การเปดประเทศ โดยใหความสําคัญกับการติดตอหรือขยายการแลกเปล่ียนทางเศรษฐกิจ
และเทคโนโลยีกับตางประเทศ โดยเฉพาะกับประเทศทุนนิยม 

(๓) การสรางสรรคอารยธรรมทางจิตวิญญาณ คือ อุดมการณ คุณธรรม และวินัยปฏิบัติ 
 (๔) การสรางสรรคประชาธิปไตยแหงสังคมนิยม คือ การสรางสรรคระบบกฎหมาย

แหงสังคมนิยมอยางแนนแฟน เพื่อใหประชาธิปไตยแหงสังคมนิยม เปนทั้งระบอบการเมืองและระบบ
กฎหมาย นํามาซึ่งความเสมอภาค ความสามัคคี และการชวยเหลือซึ่งกันและกัน 

จากแนวคิดเศรษฐกิจดังกลาว เปนการเปลี่ยนแนวการพัฒนาเศรษฐกิจจากเดิมท่ีเปนระบบ
ศูนยรวมมาสูระบบเปดเสรีทางเศรษฐกิจตั้งแตป ค.ศ. ๑๙๗๘ เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยางมากมาย 
ซึง่มตีัง้แตการคา การลงทุนจากตางประเทศ การเปดพืน้ทีท่างเศรษฐกิจตลอดแนวชายฝงดานตะวันออก
และเขตเศรษฐกิจพิเศษ การสงนักเรียนและนักศึกษาไปศึกษาตอตางประเทศ การเปดรับวิทยาการ
ดานตาง ๆ  เพ่ือเรยีนรูระบบบริหารจัดการอนักาวหนาและเทคโนโลยใีหม ๆ  จากตางประเทศ การพัฒนา
เศรษฐกิจของ เติ้ง เสี่ยวผิง มีแนวทางท่ีชัดเจน โดยรัฐบาลจีนภายใตการนําของพรรคคอมมิวนิสต
เปนสถาบันเดียวที่มีอํานาจในการควบคุมและกําหนดทิศทางเศรษฐกิจในเรื่องตาง ๆ เชน การกําหนด
ราคาคาจาง การตรวจสอบสินคานําเขาและการลงทุนจากตางประเทศ และการอนุญาตใหบริษัท
ในประเทศสงออกสินคาไปยังตางประเทศ เปนตน 

 การพัฒนาเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึน สงผลใหเศรษฐกิจจีนมีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
อยางที่ไมเคยปรากฏมากอนนับแตป ค.ศ. ๑๙๗๙ และในป ค.ศ. ๑๙๘๕ เกิดการกอตั้งวิสาหกิจ
ขนาดเล็กระดับทองถ่ินท้ังในเมืองและชนบท จํานวน ๑๒ ลานแหง และเกิดการคา การลงทุน
ตามแนวชายฝงดานตะวันออกและเขตเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อใหตางประเทศเขามาลงทุนโดยเฉพาะ 
นับเปนจุดสิ้นสุดการพัฒนาเศรษฐกิจแบบรวมศูนย ในยุคที่ เหมา เจอตุง เปนผูนําจีน ที่ผานมาจีน
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พ.ย. - ธ.ค. ๖๑ ๗

บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

ประกาศใชนโยบายขจดัความยากจนตัง้แตป พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยจะทาํใหชาวจนีทีย่ากจนกวา ๔๓ ลานคน 
พนจากความยากจนในป พ.ศ. ๒๕๖๓ ภายใตนโยบายที่เรียกวา “สังคมนิยมเสี่ยวคัง” รัฐบาลจีน
ไดสงหนวยงานรัฐที่เกี่ยวของเขาไปยังพื้นที่ชนบทเพื่อหาแนวทางแกปญหาความยากจน ดวยการ
วางแผน ลงมือปฏิบัติจริง และผลักดันโครงการตาง ๆ โดยรัฐบาลพยายามดําเนินการเพ่ือปรับปรุง
สถานการณเศรษฐกิจ ระบบเศรษฐกิจ และพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจในภูมิภาคท่ีมีคนยากจน
เปนจํานวนมาก ดวยการสนบัสนนุอตุสาหกรรมตาง ๆ  อาทิ การทองเท่ียว ไฟฟาและพลังงานแสงอาทิตย 
รวมถึงสนับสนุนดานอุตสาหกรรมอีคอมเมิรซ (E-Commerce) และการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
ซึ่งนโยบายขจัดความยากจนของจีนไดรับการยกยองจากองคการสหประชาชาติวาเปนการพัฒนา
แบบยั่งยืน โดยรัฐบาลจีนไดจัดทําโครงการหลากหลายในระยะเวลา ๔ ปที่ผานมา จนประสบผลสําเร็จ 
ลดจํานวนชาวจีนที่ยากจนไดปละกวา ๑๐ ลานคน

ในสวนของประเทศเกาหลใีต นายพล ปารค จงุฮ ีประธานาธบิดขีองเกาหลใีต 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 ไดดาํเนนิการตามแผนพฒันา “แผนหาปสาํหรบัการพฒันาของเกาหล”ี

ธนาคารของรัฐบาลถูกจัดตั้งขึ้นเพ่ือชวยในการดําเนินการตามแผนพัฒนาฯ มีการออกกฎหมาย
บังคับใชกับธนาคารเอกชน เพ่ือใหเกิดความมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ แผนหาปสําหรับการพัฒนา
ของเกาหลี รัฐบาลเปนผูมีสวนรวมในการประกอบอุตสาหกรรม งบประมาณของรัฐบาลประมาณ
กวาหน่ึงในสามเปนการลงทุนโดยภาครัฐ และมีสัดสวนท่ีใกลเคียงกับหน่ึงในสามของเงินทุนท้ังหมด
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“การปฏิรูปประเทศดานเศรษฐกิจ” 

ในประเทศ ดงันัน้ ระหวางป ค.ศ. ๑๙๖๓ ถงึป ค.ศ. ๑๙๗๗ รฐัวสิาหกจิในเกาหลมี ีGDP เพิม่ขึน้ในอตัรา
รอยละ ๑๐ ตอป สวนแบงของการสงออกโดยรัฐวิสาหกิจในเกาหลีมี GDP สูงเทียบเคียงกับประเทศ
อินเดียหรือประเทศปากีสถาน สะทอนใหเห็นถึงความโดดเดนในทางเศรษฐกิจของเกาหลีใต

โดยรัฐบาลมีความกาวหนาดวยบทบาทของรฐับาลเกาหลีทีเ่ปน “ผูประกอบการและผูจดัการ” 
และยังสนับสนุนกจิการท่ีดาํเนนิการโดยภาคเอกชน สบืเน่ืองจากนโยบายในการอุดหนุนผูประกอบการ
ภาคเอกชนทีม่ศีกัยภาพท่ีสามารถจะบรรลุเปาหมายระดับสูงของการผลติสินคาคุณภาพเพ่ือการสงออก
หรือผลิตภายในประเทศเพ่ือลดการนําเขา โดยเงินอุดหนุนสวนใหญจากรัฐบาลเปนรูปแบบของการ
เขาถึงสิทธิพิเศษ ทั้งสินเช่ือและเครดิต นอกจากน้ี มีการดําเนินการจัดตั้งกลุมบริษัทขนาดใหญ 
(Chaebol) เชน กลุมบริษัท ฮุนได (Hyundai) แดวู (Daewoo) ซัมซุง (Samsung) โกลสตาร 
(Goldstar) และแอลจี (LG) เปนตน ซึง่สวนใหญเปนบริษทัทีป่ระสบความสําเร็จตามนโยบายของรัฐบาล
ดวยการปลูกฝงคานิยมที่มุ งเนนการสงออก โดยรัฐบาลสามารถรวมผลประโยชนทางเศรษฐกิจ
ของประเทศและภาคเอกชนในลักษณะที่มีความรูสึกถึงชาตินิยมที่ชวยใหรัฐบาลผลักดันนโยบาย
ดานเศรษฐกิจใหประสบความสําเร็จไดเปนอยางดี สงผลใหเกาหลีใตไดกลายเปนประเทศผูนํา
ดานเศรษฐกิจประเทศหนึ่งในปจจุบัน

จุลนิติ : การปฏิรูปประเทศดานเศรษฐกิจ ตามที่บัญญัติไว ในรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ นั้น มีหลักการและสาระสําคัญอยางไร 
ปจจุบันทานเห็นวามีความกาวหนาเพียงใด และในทรรศนะของทานน้ัน เห็นวาควรมี
การวางกรอบและแนวทางดําเนินการอยางไร การปฏิรูปประเทศดานเศรษฐกิจ
จึงจะประสบความสําเร็จตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญดังกลาว

ดร.ประสาร ไตรรัตนวรกุล : ในการปฏิรูปประเทศดานเศรษฐกิจนั้นไดบัญญัติไว
ในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๕๘ ฉ. ดานเศรษฐกิจ คือ  

(๑) ขจัดอุปสรรคและเสริมสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศเพ่ือใหประเทศชาติ
และประชาชนไดรับประโยชนจากการเขารวมกลุมเศรษฐกิจตาง ๆ อยางยั่งยืน โดยมีภูมิคุมกันที่ดี

(๒) สรางกลไกเพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการนําความคิดสรางสรรคและเทคโนโลยีที่ทันสมัย
มาใชในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

(๓) ปรับปรุงระบบภาษีอากรใหมีความเปนธรรม ลดความเหล่ือมลํ้า เพิ่มพูนรายไดของรัฐ
ดานตาง ๆ  อยางมปีระสทิธิภาพ และปรบัปรุงระบบการจัดทาํและการใชจายงบประมาณใหมปีระสทิธิภาพ
และสัมฤทธิผล

 (๔) สรางกลไกเพื่อสงเสริมสหกรณและผูประกอบการแตละขนาดใหมีความสามารถในการ
แขงขันอยางเหมาะสม และสงเสรมิการประกอบวิสาหกจิเพือ่สังคมและวสิาหกจิท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 
รวมทั้งสรางกลไกเพิ่มโอกาสในการทํางานและการประกอบอาชีพของประชาชน

ภายใตบริบทโลกยุคใหมที่เต็มไปดวยความทาทายใหม ๆ และปญหาเชิงโครงสรางที่กลาว
ขางตน คณะกรรมการปฏิรูปประเทศดานเศรษฐกิจ จึงกําหนดเปาหมายหลักของการปฏิรูปไววา
มองไปขางหนาประเทศไทยจะตองมี “การพัฒนาเศรษฐกิจที่แทจริง” กลาวคือ เปนการพัฒนา
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บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

เศรษฐกิจที่ไมเนนการขยายตัวเชิงปริมาณสูง แตเปนการพัฒนาลงถึงรากลึก เกิดการเปล่ียนแปลง
เชิงโครงสราง สรางและรักษาเสถียรภาพ จะตองคํานึงถึงการเพิ่มศักยภาพของทุกภาคสวน 
ในระบบเศรษฐกิจ และเปนการพัฒนาที่ใหความสําคัญกับการกระจายผลประโยชนไปสูประชาชน
แตละคนอยางเปนธรรม รวมท้ังจะตองเปนการพัฒนาที่จะชวยใหประเทศกาวหนาไปไดอยางยั่งยืน 
กลาวอีกนัยหนึ่ง คือ เศรษฐกิจไทยตอง “แขงขันได กระจายประโยชนไปสูประชาชน เติบโตยั่งยืน” 
โดยยึดหลักของการพัฒนาเศรษฐกิจที่แทจริง 

ทั้งนี้ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศดานเศรษฐกิจ ไดแบงประเด็นปฏิรูปออกเปน ๓ ดาน 
ที่สําคัญ ดังนี้

ดานที่หนึ่ง การเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันใหกับทุกภาคสวนในระบบเศรษฐกิจ 
ซึ่งจะเปนเรื่องสําคัญมากทั้งในปจจุบันและอนาคตขางหนา ปรากฏการณที่หลายประเทศซ่ึงเคย
ลาหลังกวาประเทศไทย แตปจจุบันประเทศเหลาน้ันพยายามเรงพัฒนาขีดความสามารถสูงข้ึน
อยางรวดเร็ว ขณะที่ประเทศไทยพัฒนาไดอยางชา ๆ สะทอนวา ถาไมทําอะไรที่เปนการเปลี่ยนแปลง
อยางพลิกโฉมถึงระดับโครงสราง ประเทศไทยอาจเปนประเทศท่ีไมสามารถแขงขนักบัใครได ทีส่าํคญั
ในปจจุบันและแนวโนมในอนาคตประเทศไทยจะตองแขงขันทามกลางขอจํากัดและความทาทาย
ที่เผชิญมากกวาในอดีตที่ผานมา โดยเฉพาะอยางยิ่งการกาวเขาสูสังคมผูสูงอายุจะสงผลใหวัยแรงงาน
ลดลงตอไปอีก จากที่เร่ิมลดลงไปแลวต้ังแตป ๒๕๕๘ อัตราการพึ่งพิงหรืออัตราสวนการเปนภาระ 
(Dependency ratio) จะสงูขึน้รวดเรว็ คนไทยในวยัทํางาน ๑๐๐ คน ตองดแูลผูสงูอาย ุ๒๖ คนในป ๒๕๖๐ 
แตในอนาคตอีก ๒๐ ป จะตองเล้ียงดูผูสงูอายุเพิม่ขึน้เปน ๕๔ คน นัน่คอืประมาณ ๒ ตอ ๑ และเม่ือรวมถึง
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“การปฏิรูปประเทศดานเศรษฐกิจ” 

เด็กที่จะตองเล้ียงดู ก็หมายความวาคนคนหน่ึงจะตองมีความสามารถสูง ทางออกเดียวของประเทศ
คือ คนไทย ภาคธุรกิจไทย และภาครัฐไทยตองเกงขึ้น โดยแบงออกเปน ๓ ชวงระยะ คือ ระยะสั้น 
ระยะกลาง และระยะยาว ดังนี้

  (๑) ระยะส้ัน การเพ่ิมผลิตภาพ (Productivity) ในอุตสาหกรรมหลักที่ประเทศไทย 
มีความชํานาญ ๓ อุตสาหกรรม ไดแก อุตสาหกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมการทองเที่ยว
และการบริการ (Hospitality) และอุตสาหกรรมอาหาร ซึง่มกีารจางงานรวมกวา ๒๐ ลานคน มากกวา
รอยละ ๖๐ ของการจางงานทั้งหมด ซึ่งในภาพรวมนั้น ภายใตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
และยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ไดกําหนดเปนเปาหมายท่ีจะเพ่ิมผลิตภาพโดยเฉล่ียปละไมตํ่ากวา
รอยละ ๓ 

  นอกจากนี้ ยังมีการสรางฐานอุตสาหกรรมใหมที่มีศักยภาพในการเติบโตในอนาคต
ดวยการตอยอดในอุตสาหกรรมท่ีมีฐานการผลิตอยูแลว คือ อุตสาหกรรมชีวภาพ (Bio-economy) 
อุตสาหกรรมยานยนตไฟฟา (Electric vehicles) อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะ (Smart 
electronics) อตุสาหกรรมการดูแลสุขภาพ (Health care) รวมถึงอตุสาหกรรมการศึกษา (Education) 
และอุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital Economy) ที่จะเขามายกระดับศักยภาพแรงงาน ผูประกอบการ 
และอุตสาหกรรมไทย   

  แตอยางไรก็ดี เพ่ือใหอุตสาหกรรมไทยมีความคลองตัว เทาทันการเปล่ียนแปลง 
จําเปนตองมีการพัฒนาและเสริมสรางทักษะบุคลากรในดานตาง ๆ (Retraining) ที่จําเปนตออนาคต 
มีการเพิ่มประสิทธิภาพดวยการใชวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมและ Big data และมีการ
ปรับปรุงกฎหมายการแขงขันทางการคาเพ่ือสนับสนุนกลไกตลาดเสรีที่เทาทันกับการเปลี่ยนแปลง
รปูแบบการดาํเนนิธรุกจิ รวมท้ังปรบัปรุงกฎระเบียบดานตาง ๆ  ใหเอือ้ตอการลงทุนและการดาํเนนิธรุกจิ 
(Ease of Doing Business: EoDB)

  (๒) ระยะกลาง การรวมกลุมในภูมิภาค (Regional integration) เพื่อขยายตลาดและ
สรางฐานการลงทนุดวยการสรางความเชือ่มโยงกบัประเทศเพือ่นบาน (CLMV) เม่ือรวมกบัประเทศไทย
จะมีขนาดตลาดถึง ๒๓๐ ลานคน และเมื่อรวมบังกลาเทศอีก ๑๖๐ ลานคน จะทําใหตลาดมีขนาด
ถึง ๔๐๐ ลานคน ซึ่งเศรษฐกิจประเทศกลุมนี้เติบโตรอยละ ๖ - ๘ ตอป โดยลดขอจํากัดการรวมตัว 
และเนนการเชื่อมโยงกันผานโครงขายคมนาคมที่จะเอ้ือใหบริษัทขามชาติเลือกใชไทยเปนฐานในการ
บริหารจัดการหวงโซอปุทานของภมูภิาค (Regional supply chain) และชวยใหภาคเอกชนไทยมีโอกาส
ในการขยายกิจการการลงทุนสูตางประเทศมากขึ้น 

  (๓) ระยะยาว การสรางระบบนิเวศดานการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อเพ่ิมศักยภาพ
การแขงขัน ดวยการปรับปรุง แกไข เพ่ิมเติมมาตรการและปจจัยท่ีเอ้ือใหเกิดความสามารถของ
ผูประกอบการทีเ่ปนกลไกสาํคญัตอการขบัเคลือ่นประเทศทีส่าํคญั ไดแก การจัดระบบนวตักรรมแหงชาติ
ใหมคีวามเชือ่มโยงระหวางการผลติผลงานวจิยัและนวตักรรมตามโจทยของประเทศและความตองการ
ใชงานจริง การคุมครองทรัพยสินทางปญญาของผลงานวิจัยและนวัตกรรม รวมถึงการลงทุนโครงสราง
พื้นฐานใหเอื้อตอการคิดคน การสรางสรรคสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมใหม ไดแก การจัดตั้งศูนยกลาง
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จุลนิติ

การวจิยัและพฒันา การจดัตัง้ศนูยกลางการพัฒนาศกัยภาพสตารทอพั (Startup) และวสิาหกจิขนาดเลก็ 
เพือ่ใหปจจยัเหลานีน้าํไปสูการสนบัสนุนใหประเทศไทยกาวเปนศนูยกลางดานนวัตกรรม (Innovation 
Hub) ในภูมิภาค อันเปนการวางรากฐานโครงสรางพื้นฐานทางปญญาที่มีนัยสําคัญตอการกระตุน
ใหเกิดการลงทุนวิจัยและนวัตกรรมไปสูเปาหมายที่รอยละ ๒ ตอ GDP 

ดานที่สอง ความเทาเทียมและการเติบโตอยางมีสวนรวม (Equality & inclusive growth) 
แมทีผ่านมาปญหาความเหลือ่มล้ําและความยากจนเปนประเด็นท่ีถกูหยบิยกขึน้มาแกไขในหลายรัฐบาล 
มีการใชงบประมาณจํานวนมากเพื่อแกปญหานี้ แตปญหากลับรุนแรงขึ้น สวนหนึ่งมาจากการทํางาน
ที่ขาดการบูรณาการ ทั้งดานนโยบาย งบประมาณ และการดําเนินโครงการ ทั้งนี้ เพื่อการลดความ
เหลื่อมลํ้า ขจัดความยากจน และกระจายประโยชนจากการพัฒนาไปสูประชาชนใหทั่วถึงมากขึ้น 
จะชวยใหสังคมมีความสมดุลมากขึ้น และไมทิ้งใครไวขางหลัง โดยหนึ่งในขอเสนอการปฏิรูปสําคัญ 
คอื การจดัตัง้สาํนักงานบรูณาการแกไขปญหาความยากจนและความเหลือ่มลํา้ เพือ่ใหประเทศไทย 
มีหนวยงานหลักในการกําหนดนโยบายและแผนยุทธศาสตรดานความยากจนและความเหลื่อมลํ้า 
รวมทั้ง ทําใหเกิดการขับเคลื่อนไดอยางแทจริง และทําหนาที่เปนกลไกประสานการขับเคลื่อนนโยบาย
โดยหนวยงานปฏิบัติตาง ๆ โดยเฉพาะอยางย่ิงในประเด็นรวมหรือคาบเก่ียวระหวางหนวยงาน 
(Cross-cutting) คณะกรรมการฯ เห็นวา การมีหนวยงานที่รับผิดชอบเรื่องนี้โดยตรงนับเปนเงื่อนไข
ทีจ่าํเปน แตไมเพียงพอท่ีจะขจัดปญหาความเหล่ือมล้ําทีท่บัซอนในหลายมิตไิด จงึวางแนวทางแกปญหา
ในหลายระดับ ดังนี้ 

  (๑)  ระดับบุคคล การเพิ่มรายไดใหกับประชาชนโดยเฉพาะเกษตรกรและแรงงานไรฝมือ
ที่ยากจนในระดับฐานราก จากขอมูลป ๒๕๕๙ เกษตรกรและแรงงานไรฝมือนั้น มีจํานวนรวมกวา 
๒๓.๖ ลานคน ที่แทบไมมีโอกาสเลื่อนฐานะทางสังคมใหสูงขึ้น จึงควรเพิ่มศักยภาพใหกลุมเกษตรกร 
เชน การเพิ่มผลผลิตใหพื้นที่การเกษตร โดยการพัฒนาระบบการจัดการน้ํา การสงเสริมใหเกษตรกร
ปรับใชความรูสมัยใหมจากขอมูลและเทคโนโลยีที่ทันสมัยและครอบคลุม และใหการชวยเหลือ
ในเชิงระบบเพื่อรองรับความเสี่ยง และเพิ่มโอกาสทางอาชีพ เพื่อใหเกษตรกรเกงขึ้น (Smart farmer) 
เปนตน และการพัฒนาแรงงานไรฝมือ ทั้งในดานของการพัฒนาฝมือแรงงาน และการจัดการทุน
การศึกษา เพื่อการพัฒนาฝมือและทักษะที่ตรงตามความตองการของภาคเอกชน และสอดคลอง
กับนโยบายดานอ่ืนของประเทศที่สําคัญ ซึ่งเมื่อเกษตรกรและแรงงานมีศักยภาพสูงขึ้น ไมเพียงทําให
รายไดและคุณภาพชีวิตดีขึ้น ยังมีสวนสนับสนุนใหศักยภาพเศรษฐกิจในภาพรวมสูงขึ้นตามไปดวย

  (๒) ระดับชุมชน การสรางชุมชนใหเขมแข็ง ผานการยกระดับการบริหารจัดการ
ของสถาบันการเงินชุมชนเขาสูโครงขายสถาบันการเงินประชาชน การพัฒนาธุรกิจชุมชน โดยการ
สนับสนุนทั้งดานการรวมกลุมสรางเครือขาย การสรางกลไกพัฒนารวมกับภาคเอกชน การจัดตั้ง
แพลตฟอรมพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (e-commerce) เพื่อเพิ่มโอกาสในการเติบโตของธุรกิจชุมชน 
สรางการเติบโตทางรายได เพิ่มการเขาถึงตลาดและทรัพยากร และการจัดต้ังกองทุนการลงทุน
เพ่ือสังคม (Social investment fund) เพื่อสนับสนุนเครือขายผูนําชุมชนเพ่ือเปนผูขับเคล่ือน
การพัฒนาอยางตอเนื่องในพื้นที่ 
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“การปฏิรูปประเทศดานเศรษฐกิจ” 

  (๓) ระดับประเทศ จาํเปนตองมกีารพฒันาหวัเมอืงใหญในภาคตาง ๆ  ควบคูไปกบักรงุเทพฯ
และการจัดสรรงบประมาณเชงิพ้ืนท่ีใหกบัจังหวัดท่ียากจน เพ่ือกระจายความเจรญิไปสูภมูภิาค การสราง
ระบบสวัสดิการพื้นฐานที่จําเปน (Social safety net) การปฏิรูประบบประกันสังคมและระบบภาษี 
นอกจากนี้ เพื่อลดความเส่ียงและเพิ่มศักยภาพดานการคลัง (Fiscal space) แนวทางปฏิรูปที่สําคัญ 
คอื เพ่ิมสัดสวนรายไดจากภาษตีอ GDP ใหสงูข้ึน โดยใหมอีงคกรจดัเกบ็ภาษกีึง่อิสระ (Semi-Autonomous 
Revenue Agency: SARA) การปรับปรุงระบบภาษีในอัตรากาวหนาเพื่อใหกลุมท่ีมีรายไดสูงสุด
มีสวนรับภาษีเพ่ิมข้ึน และขยายฐานการจัดเก็บภาษีไปสูทรัพยสินรูปแบบตาง ๆ นอกจากน้ี จําเปน
ตองปรับระบบบํานาญใหเปนระบบท่ีกาวหนาและครอบคลุมประชาชนทุกกลุมอยางท่ัวถึง และขยาย
ความคุมครองของกองทุนประกันสังคมไปยังกลุมแรงงานนอกระบบและเกษตรกรเพิ่มขึ้น

ดานที่สาม การปฏิรูปสถาบันทางเศรษฐกิจ การปรับกลไกและบทบาทของภาครัฐใหพรอม
รับมือกับความทาทายในอนาคตท่ีบริบททางเศรษฐกิจและสังคมมีการเปลี่ยนแปลงอยางไมหยุดน่ิง
ซึง่หมายความวา สถาบนัทางเศรษฐกจิจาํเปนตองเปนสถาบันทีม่ชีวีติ พรอมปรบัตวั การปฏริปูสถาบนั
ทางเศรษฐกิจจะเปนปจจัยสําคัญท่ีชวยสนบัสนุนการปฏิรปูทัง้สองดานขางตนใหสมัฤทธิผ์ล เพราะภาครัฐ
เปนผูกําหนดนโยบาย กฎหมาย กฎเกณฑและกติกา ซึ่งจะมีผลตอการสรางแรงจูงใจ และระบบนิเวศ 
(Ecosystem) ที่เอื้อใหเศรษฐกิจสามารถพัฒนาไดเต็มศักยภาพ 

ทั้งนี้ “ระบบสถาบันดานเศรษฐกิจ” หลายสวนที่เคยออกแบบไวเมื่อหลายสิบปกอนอาจ
ไมสามารถตอบโจทยประเทศภายใตบริบทใหม จึงจําเปนตองปฏิรูปหนวยงานทางเศรษฐกิจ ทั้งที่เปน
ระดบัวางยุทธศาสตร ปฏิบัติ และติดตามผล ใหทันสมัย สอดคลองกับจังหวะการเดินหนาของประเทศ
โดยภาครัฐตองปรับบทบาทจาก “ผูกํากับดูแล” ใหเปน “ผูสนับสนุน” ภาคธุรกิจ และปลอยใหมี
การแขงขันตามระบบตลาดเสรีมากขึ้น

จากการหารือของคณะกรรมการฯ และรับฟงความเห็นจากผูเก่ียวของในเวทีตาง ๆ รวมทั้ง
ขอเสนอปฏิรูปของสภาปฏิรูปแหงชาติ (สปช.) และสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) แมจะมี
ขอเสนอในหลายเร่ือง แตทศิทางรวมของขอเสนอปฏิรปูสถาบนัดานเศรษฐกจิจะใหนํา้หนักใน ๔ มติิ
สําคัญ คือ 

4-26-MAC6.indd   124-26-MAC6.indd   12 11/21/18   3:19 PM11/21/18   3:19 PM



พ.ย. - ธ.ค. ๖๑ ๑๓

บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

มติแิรก ภาครฐัตองคาํนึงถงึ “ประสทิธภิาพ” และ “ความยัง่ยนื” มากขึน้ โดยเรือ่งทีส่าํคญัคอื 
การปฏิรูปกฎหมายเศรษฐกิจใหเทาทันการเปลี่ยนแปลงของโลก และไมเปนอุปสรรคตอการทําธุรกิจ 
ปรับกติกาใหการจัดสรรทรัพยากรในระบบเศรษฐกิจเปนไปไดอยางคลองตัว ในอนาคตที่เทคโนโลยี 
สรางผลกระทบรุนแรงและสรางการเปล่ียนแปลงอยางฉับพลัน (Disruptive technology) จะทําให
หลายธุรกิจตองเลิกกิจการหรือลมละลาย จึงจําเปนตองทําใหธุรกิจที่ลมแลวสามารถลุกไดเร็ว 
หรือการบริหารสินทรัพยเชิงยุทธศาสตร (Strategic assets) ที่สําคัญของประเทศ เชน คลื่นความถ่ี 
รถไฟ สนามบิน ทาเรอื หรือทางพิเศษตาง ๆ  ซึง่สวนใหญอยูในการดแูลของรฐัวสิาหกจิทีก่ารบรหิารจดัการ
ยังขาดประสิทธิภาพ ตองไดรับการปฏิรูปใหดีขึ้น ไมเชนนั้นจะเปนการ “เสียโอกาสดานการพัฒนา”
และเปน “ตนทุนที่แพงขึ้น” ของประชาชนทุกคน 

มิติที่สอง ตองโปรงใส มีการตรวจสอบจากภาคประชาชนได ซึ่งจะชวยลดปญหาคอรรัปชัน 
ที่เปน “ตนทุนแฝง” ของภาคเอกชนและประชาชนไดดวย 

มิติที่สาม กระจายอํานาจใหทองถิ่นตัดสินใจมากขึ้น เพื่อเปดโอกาสใหทองถิ่นสามารถ
เสนอแนะสิ่งที่ตองการ ซึ่งจะชวยใหการแกปญหามีเจาภาพชัดเจน (Accountability) นอกจากนี้ 
การกระจายอํานาจใหทองถิ่นจะชวยลดความเหล่ือมลํ้าที่การพัฒนามีแนวโนมกระจุกตัวที่สวนกลาง
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
พฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาต ิซึง่ทาํหนาทีว่างยทุธศาสตรหรอืตนหนของประเทศใหสามารถ
ทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ คลองตัวเทาทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลกและตอบโจทยของประเทศ
ที่ซับซอนขึ้น สามารถทําหนาที่เปนสมองของประเทศที่สามารถกําหนดวิสัยทัศนภาพรวม (Visionary) 
ทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะยาวไดอยางมีประสิทธิภาพสูง มีทักษะและนวัตกรรมในการจัดทํา
นโยบายที่หลากหลายและตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงของโลกไดอยางรวดเร็ว (Innovation) 
และมีการผนึกกําลังของหนวยงาน วางนโยบายและแผน (Synergy of Policy) รวมทั้งการออกแบบ
ประเด็นพัฒนาเชิงบูรณาการท่ีสําคัญ พรอมถายทอดสูการปฏิบัติ ในขณะเดียวกันจําเปนตองเตรียม
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“การปฏิรูปประเทศดานเศรษฐกิจ” 

ความพรอมดานการดําเนนิงานดวยการรวมมอืกบัสาํนกังานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) 
เพื่อกําหนดตัวชี้วัดการทํางาน ปรับระบบ การบริหารงาน และพัฒนาบุคลากรภาครัฐใหเหมาะสม
กับบริบทเศรษฐกิจในระยะตอไป 

  การปฏิรูปหนวยงานดานสถิติและขอมูลแหงชาติ (National data unit) ที่สําคัญ 
คือ สํานักงานสถิติแหงชาติ ใหสามารถพัฒนาระบบขอมูลที่สมบูรณ มีปริมาณเพียงพอ หลากหลาย 
เรียกใชไดรวดเร็ว เปนขอมูลที่สามารถนํามาวิเคราะหไดดวยวิธีการหลากหลายวิธีการ ขึ้นอยูกับวา
ตองการนําขอมูลเหลานั้นไปใชงานดานไหน (Big Data) เพ่ือประกอบการตัดสินใจ ตลอดจนวงจร
นโยบายบนหลักการ PDCA และสนับสนุนการบริหารนโยบายและยุทธศาสตรเพื่อใหทิศทาง
การดําเนินนโยบายถูกตองแมนยําขึ้น 

ดานท่ีสอง การปฏิรูปหนวยงานการคลังและงบประมาณ เพ่ือใหวงจรการดําเนินนโยบาย
เศรษฐกิจมีความคลองตัว มีประสิทธิภาพและยั่งยืนในระยะยาว จําเปนตองปฏิรูปหนวยงานดาน
งบประมาณ เพ่ือใหกระบวนการจัดสรรงบประมาณสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศ และปฏริปูนโยบาย การคลงัและภาษ ีเพือ่รองรบัภาระทางการคลังทีใ่นอนาคตจะเพิม่ขึน้
จากการดแูลผูสงูอายุ จงึหลกีเลีย่งไมไดทีต่องเพ่ิมประสทิธิภาพการจดัเกบ็ภาษี การปรบัปรงุระบบภาษี
ในอัตรากาวหนา และขยายฐานการจดัเก็บภาษีไปสูทรัพยสนิรูปแบบตาง ๆ  ซึง่สวนหน่ึงไดกลาวถึงแลว
ในขอเสนอการปฏิรูปดานที่สอง รวมถึงการสรางความยั่งยืนทางการคลังในระยะยาว ดวยการปฏิรูป
ระบบประกันสขุภาพของประเทศ ซึง่ประกอบดวย ๓ ระบบสําคญั คอื (๑) ระบบประกันสงัคม (๒) ระบบ
สวัสดิการรักษาพยาบาลขาราชการ และ (๓) ระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนาท่ีมีภาระรายจาย
มากข้ึนตามการเขาสูสังคมผูสูงอายุ โดยเฉพาะอยางย่ิงระบบประกันสังคมท่ีจําเปนตองเรงปรับปรุง
เงื่อนไข เชน การปรับอัตราการจายเงินสบทบใหเหมาะสม เปนตน 

  หนวยบริหารสินทรัพยของภาครัฐ โดยเฉพาะรัฐวิสาหกิจซ่ึงเปนผูครอบครองสินทรัพย
ประมาณคร่ึงหน่ึงของภาครัฐใหสามารถดําเนินภารกิจไดอยางมีประสิทธิภาพตามท่ีประชาชนคาดหวัง
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 

ดานที่สาม การปฏิรูปหนวยงานดําเนินการและประเมินผล ทั้งในมิติของ กลไกการ
ดาํเนนิการ (Execution mechanism) งานติดตามและประเมนิผล (Monitoring & evaluation unit) 
และกลไกการเรงกระตุนการดําเนินการ โดยเรื่องที่สําคัญ ไดแก

  หนวยงานขับเคลื่อนนโยบาย (Execution Unit) ใหมีกลไกหรือกระบวนการหรือ
หนวยงาน เพื่อยกระดับการดําเนินการตามแนวทางที่รัฐกําหนดไว อยางเปนระบบ รวดเร็ว 
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และมีประสิทธิภาพ และตองมีการดําเนินการแบบมุงผลสัมฤทธ์ิและประสิทธิภาพเปนสําคัญ 
(Result-Oriented and Efficiency) มีการจัดลําดับความสําคัญของการใชทรัพยากร (Resources 
Match Priority) สรางความรวมมอืระหวางหนวยงานแบบบรูณาการ (Coordination and Integration) 
และมีความรับผิดรับชอบ (Accountability) โดยกระทรวงเศรษฐกิจใหมีหนาที่ดําเนินการจัดทํา 
ขบัเคลือ่น ตดิตาม และตดิตามผลแผนงาน/โครงการ ในลกัษณะภาระหนาทีท่ีเ่กีย่วของ และทาํงานรวมกบั
กระทรวงอื่น ๆ ที่เกี่ยวของเพื่อขับเคลื่อนประเด็นบูรณาการผานองคกรอิสระ และมีองคกรอิสระกลาง
ที่เรียกวา Implementation collaboration Unit: ICU เพื่อทําหนาที่ประสานขับเคลื่อนประเด็น
บูรณาการในลักษณะการอภิบาลผานความรวมมือ (Collaborative Governance) 

  หนวยงานติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation Unit) ใหมีกลไก
เพื่อเพิ่มศักยภาพและความอิสระในการดําเนินการติดตามประเมินผล พรอมท้ังจัดทําขอมูลติดตาม
ประเมินผลใหถูกตอง (Validity) สมบูรณ (Integrity) เชื่อถือได (Reliability) และยอนกลับหรือ
ปอนกลับจนเปนประโยชน ในการปรับปรุงหรือเปนขอมูลตอการจัดทําแผนงาน/โครงการและ
ยทุธศาสตรตอไปได (Relevant Feedback) ตลอดจนเช่ือวาการตดิตามประเมนิผลเปนเครือ่งมอืสาํคญั
ในการปรับปรุงและพัฒนาแผนของตนเอง (Culture of self improvement or development) 
รวมทั้งมีหนวยงานที่ทําหนาที่นําผลการติดตามและประเมินผลยอนกลับเพื่อปรับปรุงแผนในระยะ
ตอไป ตองมีความรวดเร็วและเหมาะสมกับสภาพแวดลอมของผูใช ในขณะนั้น (Fast and Adaptive) 
อีกทั้งมีระบบตรวจสอบและวัดประสิทธิภาพของระบบประเมินผล (Audit) เพื่อทําใหสามารถนําผล
การประเมินไปใชในการปรับปรุงแผนงาน/โครงการ และยุทธศาสตรในระดับตาง ๆ ไดอยาง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

  การปฏิรูปสถาบันดานการเพ่ิมผลผลิต การมาตรฐาน และระบบนวัตกรรมประเทศ 
จากเดิมที่ขาดการประสานงานเช่ือมโยงท่ีมีประสิทธิภาพ ทํางานซํ้าซอน ขาดยุทธศาสตรและ
ขาดนโยบายดานมาตรฐาน นวตักรรม และการเพ่ิมผลิตภาพท่ีเชือ่มโยงกันชดัเจน ทีมุ่งเปาเพือ่การเพิม่
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“การปฏิรูปประเทศดานเศรษฐกิจ” 

ขดีความสามารถในการแขงขัน และการคุมครองผูบริโภค และการสรางความเปนธรรม ลดความเหล่ือมลํา้
ทั้งนี้โดยที่การทํางานขาดการใหความสําคัญจากความตองการในตลาดสินคาและบริการ (Demand 
driven) ขณะที่ข อมูลดานมาตรฐานกระจัดกระจาย ขอเสนอการปฏิรูป คือ ใหมีการจัดตั้ง
หนวยงานกลางทําหนาท่ีเช่ือมตอจากยุทธศาสตรชาติและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
สูแนวทางการพฒันาและแนวทางบรหิารจัดการดานการสงเสริมผลติภาพและการมาตรฐานของประเทศ
อยางเปนระบบ เพื่อใหการขับเคล่ือนแผนไปสูการปฏิบัติมีประสิทธิผล รวมท้ังติดตามสถานการณ
และประเมินผลการดําเนินนโยบายและโครงการตาง ๆ ทั้งในระดับประเทศ และรายสาขาการผลิต
และบริการ โดยท่ีในระยะเริ่มแรกตองมีการสรางเครือขายการทํางานรวมกันของกระทรวงที่เกี่ยวของ
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 สามารถเร่ิมกิจการไดเทานั้น แตจะตองรวมถึงการชวยให SMEs มีศักยภาพ
ที่จะดําเนินกิจการตอไปได โดยเฉพาะในบริบทของโลกยุคใหมที่เปลี่ยนแปลงเร็วและมีการแขงขัน
ทีร่นุแรง ซึง่แนวทางในการปฏริปูสาํคญัจะรวมถงึการปรบัปรงุกฎหมาย กฎระเบยีบ ทีเ่ปนอปุสรรคตอการ
ดําเนินธุรกิจ การปรับบทบาทหนาที่ของสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.)
ในการทําหนาท่ีติดตอประสานงานกับหนวยงานดานนโยบาย ปฏิบัติ และพื้นท่ีอยางครบวงจร 
ในลักษณะ one stop service และการพัฒนาระบบขอมูล SMEs เพื่อใชบริหารจัดการนโยบาย
และยุทธศาสตรในการขับเคลื่อน SMEs ไดอยางเหมาะสม
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ดานที่ ๑ : ความสามารถในการ
แขงขัน (Competitiveness)

สวนที่ ๑.๑ : Productivity

> พัฒนาอุตสาหกรรมหลัก  
(ทองเที่ยว, เกษตร, อาหาร)  

 และอุตสาหกรรมที่เติบโตสูง  
(เทคโนโลยีชวีภาพ, อเิลก็ทรอนกิส
อัจฉริยะ, ดิจิทัล, การศึกษา,

  บริการดานสุขภาพ)
> ยกระดับปจจัยสนับสนุน  

อาทิ พัฒนาศักยภาพคน 
 การแขงขัน และเทคโนโลยี

สวนที ่๑.๒ : Regional Integration

> การสงเสริมการคาไรพรมแดน  
เพื่อการสรางอุตสาหกรรม

 เปาหมายในระดับภูมิภาค
> การพัฒนาโครงขายการ 

เชื่อมโยงในภูมิภาค 
> การสรางคลัสเตอรและ 

ศูนยกลาง (Hub) ระดับ 
ภูมิภาค

สวนที่ ๑.๓ : R&D, Innovation 
Ecosystem
> การจัดตั้งศูนยกลางการวิจัย 
    และการพัฒนา
> การปฏิรูปกรมทรัพยสิน
 ทางปญญา
> การจัดตั้งศูนยกลางการพัฒนา 

ศักยภาพผูประกอบการรายใหม
 (Start-up) และวิสาหกิจ
 ขนาดเล็ก

ดานที่ ๒ : ความเทาเทียม 
และการเติบโตอยางมีสวนรวม
(Equality & Inclusive Growth)

สวนที่ ๒.๑ : โปรแกรมเฉพาะ
สําหรับกลุมสําคัญ

> การใหความรู ขอมูลและ
 เทคโนโลยีเกษตรกรรายยอย 

เพื่อเพิ่มผลิตผลและนวัตกรรม
> การพัฒนาการเขาถึงประกันภัย 

พืชผลและสินเชื่อ
> การพัฒนาการชลประทาน
> การจัดตั้ง Centre of  

Excellence ภาคเกษตร
> การพัฒนาคุณภาพแรงงาน 

และแหลงทุนเพื่อพัฒนาทักษะ

สวนที่ ๒.๒ : การเสริมสราง
พลังอํานาจชุมชน
> การสรางความเขมแข็งใหแก 

ระบบสถาบันการเงินชุมชน
> การพัฒนาธุรกิจชุมชน
> การจัดตั้งกองทุนสําหรับชุมชน 

Social Investment Fund (SIF)

สวนที่ ๒.๓ : Social safety net 
and fiscal space
> หนวยงานบูรณาการแกไข 

ปญหาความยากจนและ
 ความเหลื่อมลํ้า
> ขยายโครงขายการคุมครอง
 ทางสังคม (social safety net),  

การปฏิรูประบบประกันสังคม 
และระบบภาษี

> การจัดทํางบประมาณเชิงพื้นที่
 และความตองการ

ดานที่ ๓ : ปฏิรูปดานสถาบัน
เศรษฐกิจ (Policy, Process &
Institutional Reforms)

สวนที่ ๓.๑ : การปฏิรูปหนวยงาน
นโยบาย

> หนวยวางแผนยุทธศาสตร
> หนวยงานสถิติแหงชาติและ
 หนวยขอมูลแหงชาติ  

(National Data Unit)

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

สวนที่ ๓.๓ : การปฏิรูปหนวยงาน
ดําเนินการประเมินผล
> กลไกการดําเนินการ  

(Execution Mechanism)
> หนวยติดตามและประเมินผล
 (Monitoring & Evaluation Unit)
> กลไกการเรง/กระตุน
 การดําเนินการ (Catalyzing)

สรุปขอบเขตในการทํางานของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศดานเศรษฐกิจ 
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creo




พ.ย. - ธ.ค. ๖๑๑๘ จุลนิติ

“การปฏิรูปประเทศดานเศรษฐกิจ” 

 จุลนิติ : บทสรุปสงทายและขอเสนอแนะอืน่ ๆ  ทีจ่ะเปนประโยชนตอการปฏริปูประเทศ
ดานเศรษฐกิจ

ดร.ประสาร ไตรรัตนวรกุล : ดวยบริบทเศรษฐกิจและสังคมท่ีสามารถเปล่ียนแปลง
อยางรวดเร็วในลักษณะท่ียากจะคาดเดา ขอเสนอปฏิรูปของคณะกรรมการชุดน้ีเปนแนวทาง
เพ่ือการปฏิรูปในกรอบระยะเวลา ๕ ปขางหนา ขอเสนอนี้จึงเนนในภาพใหญ ทิศทางสําคัญ แตยัง
คงความยืดหยุนใหสามารถปรับเปลี่ยนรายละเอียดในการปฏิบัติไดตามความเหมาะสมและจําเปน 
ดวยขอจํากัดของกรอบระยะเวลาในการจัดทําเพียง ๓ เดือน มีการประชุมรวมกันอยางเปนทางการ 
๑๕ คร้ัง และประชุมนอกรอบอีกจํานวนหนึ่ง ยังสามารถนําเสนอไดเพียงครึ่งหนึ่งของความตั้งใจ
ในเบือ้งแรก บางเร่ืองมีความกาวหนา บางเร่ืองยังตัง้ไข แตคณะกรรมการฯ เหน็วาจะชวยใหเหน็แนวทาง
การปฏิรูปในภาพรวม เห็นความเช่ือมโยงของมาตรการในแตละดาน อยางไรก็ดี ยังมีประเด็นที่ตอง
พิจารณาเพิ่มเติมตอในรายละเอียด ดังนี้ 

(๑) ขอเสนอเหลานี้ยังตองนําไปหารือและรับฟงความคิดเห็นจากผู เกี่ยวของเพิ่มเติม 
โดยเฉพาะอยางยิ่ง คณะกรรมการยุทธศาสตรทั้ง ๖ ดาน และคณะกรรมการปฏิรูปชุดอื่นที่มีแผนงาน
คาบเกี่ยวกัน 

 (๒) ตัวเลขงบประมาณท่ีปรากฏในเอกสารเปนขอเสนอเบื้องตนจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
ซึ่งเปนการประเมินโดยคราว ๆ โดยคณะกรรมการฯ ยังไมไดพิจารณาในรายละเอียด หรือเห็นชอบ
ตามที่เสนอ 

 (๓) ขอเสนอการปฏิรูปดานที่ ๓ ที่เกี่ยวของกับสถาบันเศรษฐกิจ เปนขอเสนอที่เนนการปฏิรูป
ในสวนของกระบวนการทํางาน (Process) ขณะที่การปฏิรูปในสวนของโครงสราง (Structure) ซึ่งเปน
สวนสําคญัยงัมกีารกลาวถึงจาํกดั เนือ่งจากเกีย่วของกับหลายหนวยงาน ซึง่ตองใชเวลาในการกลัน่กรอง
ความคิดและหาแนวทางรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของตอไป 

(๔) การกาํหนดตัวช้ีวดั เพ่ือวัดความคบืหนาและความสาํเรจ็ของการปฏริปูในบางเร่ืองไมสามารถ
ระบุเปนตัวเลขใหชัดเจนได หรือในกรณีที่ระบุได ก็จําเปนตองตีความหมายอยางเขาใจในสาระดวย 

ขอเสนอปฏิรูปในรายงานชุดนี้สวนใหญไมใชเรื่องใหม เปนประเด็นปฏิรูปที่ผูเกี่ยวของท่ีหวังดี
ตอบานเมืองไดปูทางไว ไมวาจะเปนนักวิชาการ สมาชิกสภาปฏิรูปแหงชาติ สมาชิกสภาขับเคลื่อน
การปฏริปูประเทศ ไดวเิคราะห ศกึษา กลัน่กรองไวแลว อยางไรกด็ ีประสบการณทีผ่านมาชีว้าการกาํหนด
เรื่องที่ปฏิรูปโดยลําพังเปนสิ่งไมยาก แตการแสวงหาหนทางและการขับเคล่ือนใหเกิดขึ้นจริงเปนเรื่อง
ที่ทาทาย ซึ่งคณะกรรมการฯ เห็นวาปจจัยสําคัญที่ชวยใหการปฏิรูปเศรษฐกิจประสบผลสําเร็จ
มี ๔ ปจจัย ไดแก 

(๑) จังหวะเวลาที่เหมาะสม คณะกรรมการฯ เห็นวาสถานการณบานเมืองในปจจุบันเอื้อให
การปฏิรปูตาง ๆ  เกิดข้ึนได กลาวคอื รฐับาลและประชาชนสวนใหญเห็นความสาํคัญ และใหการสนับสนนุ 
ประกอบกับสถานการณเศรษฐกิจโดยรวมมีแนวโนมคอนขางดีที่จะเอื้อใหเกิดการปฏิรูปเศรษฐกิจ 
ประเภทที่อาจมีความเจ็บปวดในระยะสั้น แตใหผลประโยชนในระยะยาว หรือมี short-term pain 
แตจะให long-term gain มีโอกาสสําเร็จได และหวังวาผูที่เกี่ยวของจะไมทิ้งโอกาสท่ีจะสราง
ความเปลี่ยนแปลงใหบานเมืองดีขึ้น 
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พ.ย. - ธ.ค. ๖๑ ๑๙

บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

(๒) การบริหารการเปล่ียนแปลงอยางมีประสิทธิภาพ มีความสําคัญ โดยเฉพาะอยางย่ิง 
ในสภาวะท่ีประเทศมีปญหาที่ตองแกไขหลายสิบเรื่อง ขณะที่โอกาสผลักดันใหเกิดการเปล่ียนแปลง
อาจมีไมมากนัก จึงตองเลือกปฏิรูปในเรื่องสําคัญที่สามารถสรางผลกระทบในวงกวาง ซึ่งมักไมใช
เรือ่งทีท่าํกนัไดในภาวะปกต ิคณะกรรมการฯ จงึเลอืกปฏริปูเศรษฐกจิใน ๓ ดานสาํคญัดงัทีก่ลาวไวแลว 

(๓) ผูนาํตองเขาใจปญหา และตองกลาตัดสินใจในเร่ืองทีย่าก อกีทัง้ตองมศีลิปะในการชกัจงู
โนมนาวผูมีสวนไดสวนเสียใหเห็นถึงความจําเปนของการปฏิรูป รวมทั้งเมื่อเห็นตางก็ตองสามารถ
โนมนาว หรือชักจูงใหทุกฝายสามารถยอมรับแนวทางการปฏิรูปที่รวมกันได 

(๔) การปฏริปูจะสาํเรจ็จาํเปนตองไดรบัแรงสนบัสนนุจากผูมสีวนไดเสยี (Stakeholders) 
เมื่อพิจารณาขอเสนอในรายละเอียดจะเห็นวา การปฏิรูปเศรษฐกิจไมสามารถทําใหสําเร็จโดยลําพัง 
จาํเปนตองเชือ่มโยงและอาศยัการปฏริปูประเทศในดานอืน่ ๆ  สนบัสนนุดวย เชน การปฏริปูดานสถาบนั
ทางเศรษฐกจิ จาํเปนตองอาศยัการปฏริปูกฎหมาย และการปฏริปูการบรหิารราชการแผนดนิ ในขณะที่
การปฏิรูปเพื่อเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจจําเปนตองอาศัยการปฏิรูปการศึกษา และสอดคลอง
กับยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขันดานการแขงขัน หรือในการปฏิรูป
เพื่อลดความเหล่ือมลํ้าจําเปนตองอาศัยการกระจายอํานาจในภูมิภาค เปนตน และที่สําคัญ คือ
แรงสนับสนนุจากประชาชน ผูซึง่ตระหนกัวาการปฏริปูประเทศเปนสวนหนึง่ของหนาทีพ่ลเมอืง ไมใช
หนาท่ีของคนใดคนหน่ึง หรอืคณะกรรมการชุดใดชดุหนึง่ แตเปนหนาท่ีของประชาชนทุกคนท่ีแตละคน
จะตองชวยกันปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใหบานเมืองนี้ดีขึ้น 
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พ.ย. - ธ.ค. ๖๑๒๐ จุลนิติ

“การปฏิรูปประเทศดานเศรษฐกิจ” 

วันพฤหัสบดีที ่๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
ณ หองรับรองสมาชิก ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๑

¡Í§ºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃ
ÊÓ ¹Ñ¡¡®ËÁÒÂ

๑สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ และประธานอาวุโสหอการคาไทย.

นายอิสระ  วองกุศลกิจ๑

“การปฏิรูปประเทศดานเศรษฐกิจ”

จุลนิติ : ขอทราบถึงเหตุและปจจัยท่ีสําคัญ
ที่จะตองมีการปฏิรูปประเทศดานเศรษฐกิจ รวมท้ัง
แนวทางในการแกไขสภาพปญหาอุปสรรคดังกลาว
ของบานเมืองในระยะที่ผานมา

นายอิสระ  วองกุศลกิจ  :  การท่ีประเทศไทยมี
ความจาํเปนทีจ่ะตองมกีารปฏริปูประเทศดานเศรษฐกจิ นัน้ เหน็วา
มีที่มาทั้งจากเหตุและปจจัยภายในประเทศและเหตุและปจจัย
ภายนอกประเทศ ดังนี้

 ประการแรก ความเหล่ือมลํ้าดานโอกาสและรายได 
การติด “กบัดกัรายไดปานกลาง” (Middle Income Trap) ของไทย 
ซึ่งกับดักรายไดปานกลาง หมายถึง สภาวะของประเทศที่สามารถ
พัฒนาจากประเทศรายไดตํ่าไปเปนรายไดปานกลางไดสําเร็จ
แตการยกระดับรายไดของประเทศติดอยูในฐานะรายไดปานกลาง
ตอไปอีกหลายทศวรรษ และยังไม มีแนวโนมที่จะยกระดับ
กลายเปนประเทศรายไดสูงได คือไมสามารถเพิ่มรายไดประชากร
สวนใหญได ทั้งนี้ เกณฑการจําแนกประเทศตามระดับรายไดนั้น
ไดถกูกาํหนดโดยธนาคารโลก ซึง่มกีารทบทวนเกณฑแบงกลุมทกุป
โดยเกณฑในป ๒๕๖๐ ไดกาํหนดใหประเทศทีม่รีายไดสงูตองมรีายได
ตอหัวสูงกวา ๑๒,๒๓๕ ดอลลารสหรัฐ ซึ่งจากขอมูลดังกลาว
พบวาประเทศไทยไดเลือ่นฐานะเปนประเทศรายไดปานกลางตัง้แต
ป พ.ศ. ๒๕๑๙ อยางไรกต็าม รายไดตอหวัของไทยในป พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ยงัอยูที ่๕,๖๔๐ ดอลลารสหรฐั กลาวคอื ไทยตดิอยูในฐานะประเทศ
รายไดปานกลางมาแลวกวา ๔๐ ป 
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พ.ย. - ธ.ค. ๖๑ ๒๑

บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

ทั้งนี้ จากการศึกษาโครงสรางเศรษฐกิจพบวาไทยมีปจจัยสําคัญที่สงผลใหติดกับดักรายได
ปานกลางเปนเวลานานก็คือ ประสิทธิภาพการผลิตในภาคเกษตรซ่ึงเปนประชากรสวนใหญ
ของประเทศกวา ๔๐% ของประชากร ซึ่งจากขอมูลพื้นที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจสําคัญของไทย
พบวา ไทยมีพืน้ทีก่ารเกษตรจาํนวน ๑๔๙ ลานไร แบงเปนพืน้ทีป่ลกูขาวจํานวน ๗๑ ลานไรหรอืครึง่หนึง่ 
ซึง่เปนจาํนวนมากทีส่ดุ รองลงมาคือยางพารา ๒๐ ลานไร ในทางตรงกันขามหากพิจารณาเปรียบเทียบ
ขอมูลมูลคาของพืชเศรษฐกิจตอพื้นที่ (ดอลลารสหรัฐตอเฮกตาร) พบวาในบรรดาพืชดังกลาวนั้น
ที่ประเทศไทยปลูกเปนพืชที่มีมูลคาตอพื้นที่ตํ่าดวย เนนที่พืชที่มีมูลคานอย การปรับ Zoning 
การเกษตรจึงมีความจําเปน

นอกจากนี ้การเพิม่ประสทิธภิาพของแรงงานไทย (Labour Productivity) กย็งัอยูในระดบัตํา่
เมื่อเทียบกับหลายประเทศท่ีเปนคูแขงขัน โดยประสิทธิภาพของแรงงานไทยในภาคเกษตรอยูที ่
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 

ดังนั้น เพื่อเปนแกไขปญหาอุปสรรคดังกลาว ภาครัฐจึงควรเสริมสรางความเขมแข็ง
ของเศรษฐกิจฐานรากและจัดสรรทรัพยากรอยางท่ัวถึง โดยเฉพาะอยางย่ิงในภาคเกษตรซ่ึงเปน
ภาคเศรษฐกิจสําคัญของไทย แม GDP ภาคเกษตรจะมีสัดสวนเพียงรอยละ ๙ ของรายได GDP 
ประเทศ แตก็เกี่ยวของกับคนจํานวนมากถึงเกือบรอยละ ๔๐ ของแรงงานทั้งประเทศ และยังมีโอกาส
ในการพฒันาไดอกีมาก อาท ิการยกระดบัรายไดเกษตรกรดวยการเสรมิสรางความรูในการใชเทคโนโลยี
เพ่ือเพ่ิมประสิทธภิาพการผลิต การพัฒนาแหลงนํา้และการชลประทานเพ่ือการเกษตรในรูปแบบบริหาร
จัดการนํ้าแบบบูรณาการทั้งระบบ การจัดตั้ง Centre of Excellence สําหรับภาคเกษตร เพื่อให
ความรูบมเพาะเกษตรกรใหเขาถึงองคความรูในเชิงปฏิบัติ การสรางแรงงานคุณภาพ สงเสริม Smart 
Farmer และ Precision Farming โดยนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใชในการเกษตรสมัยใหม 
(Modern Farm) และสงเสริมการใชพื้นที่เพาะปลูกขาวในเขตที่เหมาะสม เพราะจากการศึกษาพบวา
มีพื้นที่ที่เหมาะสมในการปลูกขาวอยูประมาณ ๔๔ ลานไร ในขณะท่ีมีพื้นที่เหมาะสมนอยหรือ
ไมเหมาะสมเลยประมาณ ๒๗ ลานไรที่ควรจะเปลี่ยนไปปลูกพืชอยางอื่นแทน นอกจากน้ี ภาครัฐ
ควรเปล่ียนแนวคิดในการสนับสนุนใหเราเปนประเทศผูสงออกขาวท่ีมีปริมาณมากท่ีสุดในโลก 
มาเปนประเทศที่มีรายไดจากการขายขาวและผลิตภัณฑที่มาจากขาวมากที่สุด เพราะความจริงแลว
การสงออกขาวในขณะนี้นํารายไดเขาประเทศไมมากนัก เพราะเราขายขาวแบบสินคาเกษตรขั้นตน 
หรอืขายแบบเทกองทีม่มีลูคาเพิม่ไมมากนกั ซึง่ตางจากพชืพลงังานชนดิอืน่ทีม่กีารตอยอดการผลติสนิคา
เพื่อใหมีมูลคาที่สูงกวา การเพิ่มรายไดในภาคเกษตรนี้ไมเพียงแตยกระดับรายไดยังเปนการลด
ความเหลื่อมลํ้าของรายไดอีกทางหนึ่ง
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“การปฏิรูปประเทศดานเศรษฐกิจ” 

ประการท่ีสอง การไมพฒันา
ขีดความสามารถในการแขงขัน
ของไทยใหทัดเทียมกับประเทศ
คู แขง (Competitiveness) 
เน่ืองจากไทยเปนผูผลติสนิคาเพ่ือ
การสงออก และเปนผูรบัจางผลิต
(OEM) ทาํใหความสามารถในการ
ดดูซบัเทคโนโลยจีากตางชาตินัน้
ไมดีนัก และยังมีขอจํากัดดาน
ศกัยภาพเทคโนโลย ีสงผลตอเนือ่ง
ใหระดับนวัตกรรมโดยรวมของไทย 

สะทอนใหเห็นไดจากอันดับ Global innovation index ๒๐๑๘ ซึ่งจัดอันดับโดยองคการ
ทรัพยสินทางปญญาแหงโลก (WIPO) พบวาไทยไดอันดับท่ี ๔๔ ซึ่งยังตามหลังประเทศเพ่ือนบาน
ในภมูภิาคอยางเชนมาเลเซยี ซึง่ไดอนัดบั ๓๕ และประเทศจนีซ่ึงไดอนัดบัที ่๑๗ รวมถงึประเทศสงิคโปร
ที่ไดอันดับที่ ๕ นอกจากน้ี ประเทศไทยยังมีการลงทุนในการวิจัยและพัฒนาในระดับท่ีนอยมาก 
เมื่อเทียบกับประเทศเพ่ือนบานในภูมิภาคเดียวกันและประเทศที่เปนผูนําดานการวิจัย โดยคาใชจาย
ในการวิจัยและพัฒนา (R&D) สําหรับภาครัฐและภาคเอกชนของไทยในป พ.ศ. ๒๕๕๘ อยูที่ระดับ
รอยละ ๐.๖ ซึ่งตํ่ากวาประเทศพัฒนาแลวมาก

 ดวยสถานการณดังกลาว ประเทศไทยจึงจําเปนตองตื่นตัวตอการเรียนรูใหม และเปดตัว
ออกไปแขงขัน โดยสราง Benchmark ใหตวัเองในการพัฒนา และตองเรงเสริมสรางขอไดเปรียบ
ในการแขงขนั ผานการยกระดับทางเทคโนโลยีและนวตักรรมของประเทศ โดยตองสนับสนนุการวจิยั
และพัฒนาอุตสาหกรรมที่ไทยมีพื้นฐานที่เขมแข็งและมีศักยภาพ เชน ภาคเกษตร ธุรกิจโรงแรม
และบริการ อาหาร สุขภาพ เปนตน รวมท้ังควรจัดต้ังศูนยกลางการวิจัยและพัฒนา และจัดต้ัง
ศนูยกลางเพ่ือสงเสรมิธรุกจิสตารทอพั (Startup) และสเกลอพั (Scaleup) เพ่ือบมเพาะธุรกจิใหม ๆ
ตลอดจนควรศึกษามาตรการดึงแรงงานทีม่ทีกัษะสูงเขามาทํางานในประเทศไทยมากขึน้ เพือ่ถายทอด
เทคโนโลยแีละองคความรูใหม ๆ  ทีจ่ะใชในการพัฒนาอุตสาหกรรมทีเ่ปนอนาคตของประเทศไดรวดเร็วข้ึน
โดยการใชกลไกของภาครฐัในการปรับปรุงกฎหมายท่ีเกีย่วของ เชน การเพ่ิมประเภทใบอนุญาตทาํงานพิเศษ
สําหรับแรงงานทักษะสูง การพิจารณาใหสิทธิในการอยูอาศัยถาวรหรือสามารถนําครอบครัวเขามา
ในประเทศ หรือการใหสิทธิเปนเจาของอสังหาริมทรัพยไดตามเงื่อนไข เปนตน 

 ประการท่ีสาม กลไกกําหนดและขับเคล่ือนนโยบายประเทศขาดประสิทธิภาพ เน่ืองจาก
การกําหนดนโยบาย การปฏิบัติ และการติดตามและประเมินผล มีลักษณะเปนเสนตรง โดยมิได
มีลักษณะที่ครบวงจร (Cycle) กลาวคือ ไมมีการนําผลจากการประเมินมาปรับปรุงและกําหนด
เปนนโยบายใหม หรือปรับปรุงกระบวนการขับเคล่ือนนโยบายใหมีประสิทธิภาพ ซึ่งเห็นวาควรตอง
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มีการจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการเศรษฐกิจ เพื่อเปน
หัวใจหลักในการขับเคลื่อนนโยบายของประเทศ 

 ประการที่สี่ การเปลี่ยนแปลงโครงสราง
อายุประชากรไปสูสังคมผูสูงอายุ (Aging Society) 
เนื่องจากอัตราการเจริญพันธุที่ลดลงอยางตอเนื่อง
และประชากรมีอายุยืนขึ้น โดยประชากรอายุตั้งแต 
๑๙ ถึง ๕๙ ป ซึ่งเปนวัยแรงงานจะมีสัดสวนลดลง 
ในขณะที่ผู สูงอายุจะมีสัดสวนและจํานวนเพิ่มขึ้น 
โดยมีการคาดการณวาในป พ.ศ. ๒๕๖๓ จะมีจํานวน
ประชากรผูสูงอายุ ๖๐ ปขึ้นไปมากกวา ๑๒ ลานคน 
ดังนั้น เพื่อรับมือกับปญหาการขาดแคลนแรงงาน
ทีอ่าจเกดิขึน้ในอนาคต และเพือ่ยกระดบัความสามารถ
ในการแขงขันทางเศรษฐกิจในระยะยาว จึงควร
เพิ่มประสิทธิภาพแรงงาน ดวยการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาควบคูไปกับการพัฒนาเทคโนโลยี ในขณะท่ีภาคธุรกิจกม็คีวามจําเปนทีจ่ะตองปรบัเปลีย่น
โครงสรางการผลิตจากการใชแรงงานเขมขนไปสูการนําจักรกล (Mechanization) มาใช
ในการผลิตมากขึ้น

 ประการท่ีหา ความเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีอยางรวดเร็ว ซึ่งมีบทบาทสําคัญในการ
พลิกโฉมเศรษฐกิจของทุกประเทศทั่วโลก ซึ่งเทคโนโลยีที่สําคัญ คือ เทคโนโลยีการจัดการขอมูล
ขนาดใหญ (big data) และการวิเคราะหขอมูลขนาดใหญที่มีความซับซอน (data analytics) 
ซึ่งชวยใหหนวยงานตาง ๆ สามารถใชขอมูลในการกําหนดและตัดสินใจเชิงนโยบาย ขับเคลื่อน
และผลกัดนันโยบายทีต่รงกลุมเปาหมาย และติดตามประเมินผลไดอยางตรงประเด็นและมปีระสิทธภิาพ
ดังนั้น จึงเปนความทาทายที่สําคัญตอประเทศกําลังพัฒนา เชน ประเทศไทยที่ยังมีระดับการประยุกต
ใชเทคโนโลยีเหลานี้ในระดับต่ํา จึงตองรีบเรงปฏิรูประบบและกลไกตาง ๆ เพื่อประโยชนจากโอกาส
ทางเทคโนโลยีอยางเต็มที่ รวมทั้งตองคํานึงถึงการลดความเหลื่อมลํ้าทางเทคโนโลยีดวย

 ประการทีห่ก การแขงขนัระดบัประเทศเพือ่แสวงหาโอกาสทวคีวามรุนแรงมากขึน้ ซึง่ทาํให
เกิดความรวมมือในระดับระหวางประเทศและภูมิภาคท่ีมีความเขมขนขึ้น และถูกใชเปนเคร่ืองมือ
ในการตอรองและสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจของแตละประเทศ ซึ่งพบไดจากรูปแบบของ
มาตรการระหวางประเทศตาง ๆ เชน มาตรการกีดกันทางการคา มาตรการทางการเงินและการคลัง 
มาตรการดานส่ิงแวดลอม หรือมาตรฐานระหวางประเทศเก่ียวกับสินคาและบริการตาง ๆ เปนตน 
ซึ่งประเทศไทยจะตองใหความสําคัญกับผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นจากมาตรการตาง ๆ เหลาน้ี
อยางรูเทาทัน และแสวงหาการใชประโยชนจากมาตรการเหลานี ้รวมท้ังตองเรงเจรจารวมกลุมกับประเทศ
ในภูมิภาคเพื่อขยายการตลาดและสรางฐานการลงทุนรวมกัน
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จุลนิติ : ขอทราบถึงแนวทางการปฏิรูปประเทศดานเศรษฐกิจ เมื่อพิจารณา
เปรยีบเทยีบกบัประสบการณของตางประเทศท่ีประสบความสําเร็จน้ัน มแีนวทางอยางไร

นายอิสระ  วองกุศลกิจ : ในสวนประสบการณของตางประเทศ ขอยกตัวอยางกรณี
ของประเทศจีน ซึง่ถือไดวาเปนประเทศท่ีมกีารเปล่ียนแปลงทางดานเศรษฐกิจอยางมโหฬารภายหลัง
การปฏิรูปดานเศรษฐกิจ เน่ืองจากจีนไดเพ่ิมการลงทุนในการศึกษาและการวิจัยพัฒนาจํานวนมาก
ในชวง ๑๐ กวาปที่ผานมา ตัวอยางเชน การสนับสนุนสรางความเขมแข็งใหธุรกิจของรัฐบาลจีน
ในโครงการ Double High ซึง่เปนการรวมแปลงใหญเพ่ือเพ่ิมผลผลิตและคุณภาพพืชออย โดยรัฐบาลจีน
สนับสนุนเงินทุนในการรวมแปลง คาพันธุออย และการพัฒนาระบบชลประทาน เนื่องจากรัฐบาลจีน
มีนโยบายใหมีการรวมกลุมเพื่อสรางความเขมแข็งใหแกอุตสาหกรรมออยและนํ้าตาลทราย นอกจากนี้ 
รฐับาลจีนยังไดสงเสรมิการปรบัปรงุประสิทธภิาพโรงงานนํา้ตาลโดยใหเงินสนบัสนนุเฉลีย่ ๔๘ ลานหยวน
ตอป เชน โครงการระบบ Dump รถขนสงออย โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพและประหยัดพลังงาน 
และโครงการ Conditioning Silo และ Packing Station เปนตน รวมท้ังนโยบายพเิศษกรณยีายโรงงาน
นํ้าตาลในเมืองฉงจั่วไปอยูนอกเขตเมือง โดยไดรับเงินชดเชยจากรัฐบาลเมืองฉงจั่ว และกองทุนพัฒนา
อุตสาหกรรมนํ้าตาล ประมาณ ๒๖๕ ลานหยวน เปนตน 

 จากตัวอยางดังกลาว จะเห็นไดวาภาครัฐของจีนมีบทบาทสําคัญในการสนับสนุนธุรกิจ
ใหมคีวามเขมแขง็ และมีแนวคิดในการสรางรายไดโดยการเสรมิสรางความเขมแขง็ใหธรุกิจ ซึง่เมือ่
ธุรกิจเขมแข็ง มีผลประกอบการที่ดี ผลที่ตามมาก็คือ การมีความสามารถในการจายเงินภาษีใหรัฐ
ไดเพิ่มขึ้นดวย ซึ่งแตกตางจากภาครัฐของไทยที่ยังมีแนวคิดในการกํากับควบคุม และเนนการ
ใชเงินงบประมาณมากกวาสรางรายได ซึ่งถือเปนวัฒนธรรมที่แตกตางกันอยางยิ่ง

จุลนิติ : การปฏิรูปประเทศดานเศรษฐกิจ ตามที่บัญญัติไว ในรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ นั้น มีหลักการและสาระสําคัญอยางไร 
ปจจุบันทานเห็นวามีความกาวหนาเพียงใด และในทรรศนะของทานน้ัน เห็นวาควรมี
การวางกรอบและแนวทางดาํเนนิการอยางไร

นายอสิระ  วองกุศลกิจ : รฐัธรรมแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศักราช ๒๕๖๐ ไดกาํหนด
หลักการท่ีเปนกรอบในการกําหนดนโยบายดานเศรษฐกิจไวใน มาตรา ๗๕ โดยกําหนดใหรัฐ
พงึจัดระบบเศรษฐกจิใหประชาชนมโีอกาสไดรบัประโยชนจากความเจรญิเติบโตทางเศรษฐกิจไปพรอมกัน
อยางท่ัวถึง เปนธรรม และยั่งยืน สามารถพึ่งพาตนเองไดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ขจัดการผูกขาดทางเศรษฐกิจที่ไมเปนธรรม และพัฒนาความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจ
ของประชาชนและประเทศ และรฐัตองไมประกอบกจิการทีม่ลีกัษณะเปนการแขงขันกับเอกชน เวนแต
กรณีที่มีความจําเปนเพื่อประโยชนในการรักษาความมั่นคงของรัฐ การรักษาผลประโยชนสวนรวม 
การจัดใหมีสาธารณูปโภคหรือการจัดทําบริการสาธารณะ รวมท้ังรัฐพึงสงเสริม สนับสนุน คุมครอง 
และสรางเสถียรภาพใหแกระบบสหกรณประเภทตาง ๆ  และกจิการวิสาหกจิขนาดยอมและขนาดกลาง
ของประชาชนและชุมชน ตลอดจนในการพัฒนาประเทศ รัฐพึงคํานึงถึงความสมดุลระหวางการพัฒนา

4-26-MAC6.indd   244-26-MAC6.indd   24 11/21/18   3:19 PM11/21/18   3:19 PM



พ.ย. - ธ.ค. ๖๑ ๒๕

บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

ดานวตัถกุบัการพฒันาดานจติใจและความอยูเยน็เปนสขุ
ของประชาชน ประกอบกัน และในมาตรา ๒๕๘ ฉ. 
ใหรัฐดําเนินการปฏิรูปประเทศในดานเศรษฐกิจ
ใหเกิดผล คือ (๑) ขจัดอุปสรรคและเสริมสราง
ความสามารถในการแขงขันของประเทศเพ่ือให 
ประเทศชาติและประชาชนไดรับประโยชนจากการ
เขารวมกลุมเศรษฐกจิตาง ๆ  อยางยัง่ยนื โดยมภีมูคิุมกนั
ที่ดี (๒) สรางกลไกเพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการนํา
ความคิดสรางสรรคและเทคโนโลยีทีท่นัสมัยมาใชในการ
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ (๓) ปรับปรุงระบบภาษี
อากรใหมีความเปนธรรม ลดความเหลื่อมลํ้า เพิ่มพูน
รายไดของรัฐดานตาง ๆ อยางมีประสิทธิภาพ และ
ปรับปรุงระบบการจัดทําและการใชจายงบประมาณ
ใหมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิผล (๔) สรางกลไก
เพือ่สงเสรมิสหกรณและผูประกอบการแตละขนาดใหมี
ความสามารถในการแขงขันอยางเหมาะสม และสงเสริมการประกอบวิสาหกิจเพื่อสังคมและวิสาหกิจ
ทีเ่ปนมติรตอส่ิงแวดลอม รวมทัง้สรางกลไกเพิม่โอกาสในการทาํงานและการประกอบอาชพีของประชาชน

 สําหรับการปฏิรูปประเทศดานเศรษฐกิจตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ นั้น ปจจุบันกลาวไดวา
มีความคืบหนามากพอสมควร เนื่องจากที่ผานมารัฐบาลชุดปจจุบันไดมีการผลักดันการดําเนินการ
ในดานตาง ๆ  เพ่ือใหเกิดการปฏิรูปประเทศอยางตอเนื่อง ทั้งในสวนที่เปนการดําเนินการโดยมาตรการ
ทางบริหาร เชน การแตงตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศดานตาง ๆ รวม ๑๑ ดาน จนกระทั่ง
ไดเผยแพรประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การประกาศแผนการปฏิรูปประเทศ ทั้ง ๑๑ ดาน 
เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๑ ซึ่งภายใตแผนการปฏิรูปประเทศดานเศรษฐกิจไดกําหนดแนวทาง
การปฏริปูเศรษฐกจิ แบงเปน ๓ เสาหลกั คอื ๑) การเพิม่ขดีความสามารถในการแขงขนัของประเทศ 
(Competitiveness) ๒) ความเทาเทยีมและการเตบิโตอยางมสีวนรวม (Equality & Inclusive Growth) 
และ ๓) การปฏิรูปสถาบันทางเศรษฐกิจ (Policy, Process & Institutional Reforms report) 

 นอกจากนี้ รัฐบาลยังไดผลักดันกฎหมายตามที่กําหนดในแผนการปฏิรูปประเทศ
ดานเศรษฐกิจ เชน พระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งได
ประกาศในราชกจิจานเุบกษาเมือ่วันที ่๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ทีผ่านมา หรอืการเสนอรางพระราชบญัญตัิ
สหกรณ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่งปจจุบันอยูในชั้นการพิจารณาวาระที่ ๒ ของสภานิติบัญญัติแหงชาติ 
เปนตน รวมทั้งไดผลักดันมาตรการเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมการปฏิรูปประเทศดานเศรษฐกิจที่สําคัญ
และเรงดวน อาทิ การผอนคลายกฎระเบียบ ลดอุปสรรคและขั้นตอนการใหบริการของภาครัฐ 
เพื่ออํานวยความสะดวก ลดเวลา ลดตนทุนคาใชจาย และเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินการตาง ๆ 
ของธุรกิจ ซึ่งไดสงผลตออันดับความยากงายในการประกอบธุรกิจ (Ease of Doing Business) 
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พ.ย. - ธ.ค. ๖๑๒๖ จุลนิติ

“การปฏิรูปประเทศดานเศรษฐกิจ” 

ของประเทศไทยดีขึ้นถึง ๒๐ อันดับ จากอันดับที่ ๔๖ ในป ค.ศ. ๒๐๑๗ เปนอันดับที่ ๒๖ ในปนี้ 
(จากการประเมินประเทศทัง้หมด ๑๙๐ ประเทศ) แตมขีอสังเกตวาประเทศไทยยังอยูในอันดับท่ีตํา่กวา
สมาชกิอาเซยีนบางประเทศ เชน สงิคโปร ซึง่ไดอนัดบัที ่๒ และมาเลเซยี ซึง่ไดอนัดบัที ่๒๔ ซึง่แสดงใหเหน็
ถงึชองวางท่ีไทยยังสามารถพฒันาไดอกีมาก ตวัอยางเชน การจัดต้ังธุรกิจในประเทศไทยใชระยะเวลา 
๔.๕ วัน แตในสิงคโปรใชเวลาเพียง ๒.๕ วัน หรือในการดําเนินการสงออกของไทยที่ตองใชเวลาถึง 
๕๑ ชัว่โมง ในขณะท่ีสงิคโปรใชเวลาเพยีง ๑๐ ชัว่โมง เปนตน เหลาน้ีเปนตัวอยางท่ีภาครัฐจะสามารถ
ปรบัปรงุ ลดขัน้ตอน และระยะเวลาดาํเนนิการตาง ๆ  ใหสะดวกรวดเร็วยิง่ขึน้ ซึง่จะชวยใหธรุกจิการคา
เกิดความคลองตัว และชวยสรางบรรยากาศที่เอื้อตอการตัดสินใจเขามาคาขายลงทุนในประเทศไทย 

 อยางไรกด็ ีสิง่ทีภ่าครัฐยงัไมไดดาํเนนิการมากนกักค็อื บทบาทของภาครฐัในการใหเงนิลงทุน
แกภาคธรุกิจในการสรางความเขมแข็งทางธุรกิจหรือการวิจยัพัฒนาทางธุรกิจ ซึง่สงผลตอการเกิดข้ึน
ของธุรกิจสตารทอัพใหม ๆ ของประเทศไทยเปนไปไดคอนขางยาก

จลุนิต ิ: บทสรปุสงทายและขอเสนอแนะอ่ืน ๆ  ทีจ่ะเปนประโยชนตอการปฏริปูประเทศ
ดานเศรษฐกิจ

นายอิสระ  วองกุศลกิจ : จากท่ีกลาวมาขางตนจะเห็นไดวา การปฏิรูปประเทศ
ดานเศรษฐกิจในปจจุบันไดมีความชัดเจนทั้งในเรื่องทิศทาง นโยบาย และแผนการปฏิรูปครบถวนแลว 
จะเหลือก็แตเพียงการขับเคลื่อนในทางปฏิบัติเพ่ือใหบรรลุเปาหมาย ซึ่งในสวนของการแตงต้ัง
คณะกรรมการขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศ เพื่อทําหนาที่ประสานระหวางรัฐบาลและคณะกรรมการ
ปฏิรปูประเทศดานตาง ๆ  นัน้ เห็นวายังไมสามารถทาํหนาท่ีไดตามความมุงหมายในการจดัต้ัง เน่ืองจาก
ยังมีขอจํากัดในการเปนผูมีอํานาจเด็ดขาดในการกํากับดูแลหนวยงานของรัฐทุกหนวยที่เก่ียวของ
ในการดําเนินการใหเปนไปตามแผนการปฏิรูปประเทศอยางเครงครัดและจริงจัง จึงเห็นวาควรมี
การจัดตั้ง Executive Agency office เพื่อทําหนาที่เชื่อมโยง ขับเคลื่อน ติดตาม และประเมินผล 
การพฒันาเศรษฐกจิ (Oversight Body) ทกุกระทรวง และใหมอีาํนาจในการบริหารจดัการไดเตม็ที่
ตัวอยางเชน การใหนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่ไดรับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรี
เปนประธานหนวยงาน ทัง้น้ี เพ่ือเปนกลไกทีม่อีาํนาจในการขบัเคลือ่นการปฏริปูประเทศดานเศรษฐกิจ
ทั้ง ๓ เสาหลักไดอยางมีประสิทธิภาพมากที่สุด

 นอกจากนี้  ประเทศไทยตองเรงสรางบุคลากร (Human Capital) โดยการพัฒนาคนใหตรง
กับการพัฒนาประเทศ ขณะเดียวกัน ทุกภาคสวนที่สําคัญ รัฐบาล เอกชน และประชาชน ตองมี
สวนรวมในการพฒันาเศรษฐกจิหรอืปฏริปูประเทศดานเศรษฐกจิ โดยควรมรีปูแบบการพฒันาทีด่งึศกัยภาพ
ของชุมชนหรือทองถิ่นเขามาชวยดวย เชน การใหงบประมาณสนับสนุนดานการจัดการทองเที่ยว
ของชุมชน การทําการเกษตรรูปแบบเชนเดียวกับประเทศจีนท่ีมีการรวมกลุมเกษตรกร เปนตน ทั้งน้ี 
เน่ืองจากการปฏริปูเศรษฐกจิของประเทศไมสามารถกระทาํไดโดยลําพังขององคกรรัฐแตเพียงอยางเดียว 
ตองอาศัยการมีสวนรวมของทุกภาคสวนดวย จึงจะประสบความสําเร็จ 
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