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การเสวนาวิชาการด้านเศรษฐกิจ เป็นการน�าเสนอปัญหาที่เกี่ยวกับวิกฤตเศรษฐกิจของไทย และ

เป็นการเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าวเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ สามารถสรุป

สาระส�าคัญที่ได้รับจากการเสวนา โดยแบ่งเนื้อหาตามการน�าเสนอของวิทยากรแต่ละท่านดังนี้ 

ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่ง 
ประเทศไทย กล่าวถึงพัฒนาการทางเศรษฐกิจของไทยว่า ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2490 - 2500 เศรษฐกิจของไทย

เป็นเศรษฐกิจเกษตรเป็นหลัก จะมีอุตสาหกรรมอยู่บ้างที่เป็นของเอกชน เช่น ปูนซีเมนต์ไทย ส่วนใหญ่การ

ประกอบการจะอยู่ในรูปรัฐวิสาหกิจเป็นหลัก ซึ่งมักจะล้มเหลวเป็นส่วนมาก ที่ไม่อยู่ในรูปของเอกชนเพราะ

เงินทุนของภาคเอกชนไทยยังไม่เข้มแข็งพอ ประเทศไทยยังพัฒนาอุตสาหกรรมโดยใช้วิธีให้รัฐวิสาหกิจไทย 

ด�าเนินการ และสุดท้ายก็ไปไม่รอด

ในขณะนั้น ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยอยู่ที่ 1 หรือ 2 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น จากนั้น 

เกดิการรฐัประหาร จอมพลสฤษดิเ์ลอืกใช้เศรษฐกจิแบบเสรนียิม เปิดให้เงนิทนุต่างชาตเิข้ามา ในปี พ.ศ. 2504  

ประเทศไทยมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 เน้นการพัฒนาอุตสาหกรรม ปี พ.ศ. 2505 

มีการตั้ง BOI ดึงดูดเงินทุนระหว่างประเทศเข้ามา ท�าให้เกิดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมาก

การพฒันาอตุสาหกรรมช่วงแรก พ.ศ. 2504 - 2512 เป็นการพฒันาอตุสาหกรรมแบบง่ายๆ โดยใช้ 

Labor Incentive เน้นใช้แรงงานเป็นหลัก พัฒนาอุตสาหกรรมปลายน�้าหรืออุปโภคบริโภคทดแทนการน�าเข้า

เป็นหลัก ส่งออกมีอยู่บ้างแต่ไม่มาก การพัฒนาอุตสาหกรรมในช่วงนี้ท�าให้เศรษฐกิจของประเทศไทยพัฒนา

อย่างก้าวกระโดด ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจจาก 1 - 2 เปอร์เซ็นต์ มาอยู่ที่ 7 - 8 เปอร์เซ็นต์

เสวนาวิชาการ ครั้งที่ 2

“ปฏิรูปเศรษฐกิจ กู้ไทยพ้นวิกฤต”
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557  เวลา 9.30 - 12.30 น.

ณ หอประชุมศรีบูรพา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

บรรยายโดย   

หม่อมราชวงศปรีดิยาธร เทวกุล
 อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย

รองศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร
 ผู้อ�านวยการวิจัยนโยบายเศรษฐกิจรายสาขา ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมชนบท

 สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย
 ที่ปรึกษาหอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
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หลังจากนั้น ปี พ.ศ. 2523 - 2528 ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเริ่มชะลอลงอยู่ที่ 5 เปอร์เซ็นต์ 

เพราะไม่มีการพัฒนาอุตสาหกรรมมากนัก แต่ก็เริ่มเจอแก๊สธรรมชาติ จึงมีแนวคิดในการท�าโรงงานแยกแก๊ส 

และม ีEastern Seaboard เพือ่ให้เกดิฐานอตุสาหกรรม ส่งผลให้เกดิการลงทนุครัง้ใหญ่มากถงึ 30 เปอร์เซน็ต์ 

ของ GDP เกิดอุตสาหกรรมต้นน�้า กลางน�้า ปลายน�้า อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจมาอยู่ที่ 9.75 

เปอร์เซน็ต์ สงูทีส่ดุในเอเชยี เป็นความเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิอย่างมาก เกดิการประกอบธรุกจิในหลายด้าน 

จนกระทัง่ ปี พ.ศ. 2540 เกดิวกิฤตเศรษฐกจิ อตัราการเจรญิเตบิโตตดิลบ 2.5 เปอร์เซน็ต์ จากนัน้มกีารลอยตวั

ค่าเงินบาท ท�าให้สินค้าไทยในสายตาผู้ซื้อถูกลง การส่งออกดีขึ้นมาก ท�าให้เศรษฐกิจกลับมาดีเหมือนเดิม

ปี พ.ศ. 2543 - 2550 เศรษฐกิจประเทศไทยกลับมาเจริญเติบโตได้ดังเดิม แต่การเจริญเติบโต 

ทางเศรษฐกิจอยู่ที่ 5 เปอร์เซ็นต์ เพราะมีแนวโน้มจะเกิดวิกฤตใหญ่ขึ้น เพราะแรงงานไทยเริ่มขาดแคลน 

ค่าแรงสูงขึ้น ท�าให้ชะลอการลงทุน เพราะค่าแรงเป็นปัจจัยในการลงทุน เศรษฐกิจจึงเติบโตด้วยการบริโภค

และการส่งออกอย่างเดียว

ปี พ.ศ. 2550 การประท้วงในมาบตาพุดเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม การลงทุนทางพลังงานชะงักไป 3 ปี  

ท�าให้การลงทุนชะลอตัวอย่างมาก ประกอบกับการขาดแรงงานและไม่ค่อยมีการลงทุนขนาดใหญ่ ท�าให้ 

ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยชะลอตัวลง เหลือ 2.9 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น

ดงันัน้ จะเหน็ได้ว่าปัญหาวกิฤตเศรษฐกจิม ี2 เรือ่งทีส่�าคญั คอื 1) ขาดแคลนแรงงาน ต้นทนุแรงงาน

สูงขึ้น 2) ขาดแคลนพื้นที่ในการลงทุน เพราะปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและด้านการเมือง
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ม.ร.ว.ปรีดิยาธรได้น�าเสนอแนวทางในการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ดังนี้ 
1) การเติบโตของเศรษฐกิจไทยระยะหลังนั้นชะลอตัวลงมา เป็นผลมาจากการขาดแรงขับเคลื่อน

ทางเศรษฐกจิ แต่เหน็ว่าเศรษฐกจิไทยยงัไม่ถงึทางตนั เพราะประเทศอืน่ในโลกผ่านเหตกุารณ์ลกัษณะเดยีวกนั

มาแล้ว ประเทศไทยเป็นผู้น�าการผลิตสินค้ารายใหญ่ของโลกในหลายเรื่อง เช่น น�้าตาล (เป็นที่ 2 ของโลก) 

อญัมณ ีปลาทนู่ากระป๋อง สบัปะรดกระป๋อง เป็นต้น ในอาเซยีน ประเทศไทยเป็นประเทศ Consumer Product 

ประเทศไทยจะได้เปรยีบเมือ่เข้าสูอ่าเซยีน ธรุกจิเหล่านีอ้อกไปตัง้ฐานการผลติต่างประเทศ เพราะแรงงานถกูกว่า 

และมีตลาดต่างประเทศ ข้อมูลเหล่านี้แสดงให้เห็นว่า ขณะนี้ธุรกิจเอกชนก้าวหน้าไปกว่ารัฐบาลเยอะมาก 

เราอาศัยศักยภาพของเอกชนเป็นฐานของการพัฒนาเศรษฐกิจได้อย่างแน่นอน หน้าที่ของรัฐบาลอย่าเข้ามา

แทรกแซงทางเศรษฐกิจ อย่าเข้ามาคุมธุรกิจ หรือแข่งขันกับเอกชน ปล่อยให้เอกชนด�าเนินการไป เพราะ

เอกชนมีศักยภาพอยู่แล้ว ควรสนับสนุนให้เอกชนขยายฐานการผลิตไปยังต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศ 

เพือ่นบ้าน เพือ่ขยายตลาด ทัง้นี ้ประเทศเพือ่นบ้าน เช่น ลาว ยงัขาดการลงทนุภาคเอกชน (Private Capital) 

จึงต้องการให้ธุรกิจไทยไปลงทุน รัฐบาลไม่ควรพัฒนาประเทศโดยจ�ากัดเฉพาะในประเทศเท่านั้น ต้องขยาย

ออกไปต่างประเทศ เพราะค่าแรงงานไทยแพงและพื้นที่ลงทุนฐานการผลิตไม่มี ดังนั้น รัฐบาลต้องไม่เข้าไป

ขัดขวาง หรือกีดขวางการด�าเนินธุรกิจของภาคเอกชน แต่ควรเข้าไปสนับสนุนนักลงทุนให้ขยายธุรกิจไปยัง 

ต่างประเทศให้เข้าสูต่ลาดโลก จะท�าให้ Trade Network ใหญ่ขึน้ และท�าให้เศรษฐกจิของประเทศเจรญิขึน้ ทัง้นี้ 

ส�านกังานคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทนุ (BOI) ต้องเปลีย่นบทบาทจากเดมิทีด่งึนกัลงทนุต่างชาตเิข้ามาไทย  

มาเป็นการส่งเสริมให้นักลงทุนไทยไปลงทุนต่างประเทศ

2) ประเทศไทยต้องท�าระบบขนส่งให้ดีที่เชื่อมการขนส่งในอาเซียน รองรับการเปิดประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน ปี 2558 การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานของประเทศตามโครงการเงินกู้ 2 ล้านล้านบาท

ของรัฐบาล มีบางโครงการที่น่าสนับสนุน เช่น การลงทุนโครงการรถไฟรางคู่ทั่วประเทศ การสร้างท่าเรือ 

ปากบารา ถอืเป็นโครงการทีม่ปีระโยชน์ต่อประเทศท�าให้เกดิการค้า ทีเ่ชือ่มต่อกบัประเทศเพือ่นบ้าน เป็นสิง่ที่

ควรท�า เพราะการท�าระบบขนส่งทัง้ทางบกทางเรอืให้ด ีจะท�าให้ธรุกจิไทยสามารถส่งออกสนิค้าได้โดยลดต้นทนุ

การขนส่งได้ ประเทศไทยจะกลายเป็น Trading Nation หมายความว่า ขายสินค้าที่ไทยผลิตเองส่งออกไป 

ทั้งภูมิภาคและทั่วโลก ขายสินค้าที่ธุรกิจไทยไปตั้งฐานผลิตสินค้าที่อื่นและป้อนเข้ามาใน Trading Network 

และเป็นศูนย์กลางที่สินค้าต้องผ่านไปยังภูมิภาคอาเซียน

3) ปรับปรุงกฎเกณฑ์การค้าและภาษีการค้าให้คล่องตัวที่สุด เพื่อไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา 

การประกอบธุรกิจของเอกชน เพราะกฎเกณฑ์ที่เคร่งครัดและภาษีที่สูงท�าให้ต้นทุนสูงสุด จึงควรไปดูรูปแบบ

กฎหมายของฮ่องกงและสิงคโปร์เป็นตัวอย่าง

รองศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร ผู้อ�านวยการวิจัยนโยบายเศรษฐกิจรายสาขา ด้านการ
พัฒนาอุตสาหกรรมชนบท สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) กล่าวถึงปัญหาในภาพรวมว่า  

80 ปีทีผ่่านมา ประเทศไทยด�าเนนินโยบายเศรษฐกจิแบบชาตนิยิม ตัง้แต่ พ.ศ. 2475 แล้วเปลีย่นมาเป็นระบบ

ทุนนิยมเสรี ท�าให้เกิดความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจมากขึ้น แต่ความผิดพลาดทางนโยบายท�าให้เกิดวิกฤต

ครั้งใหญ่ในปี พ.ศ. 2540 หลังจากนั้นเศรษฐกิจไทยเติบโตอย่างชะลอตัว

จากการวเิคราะห์การเติบโตทางเศรษฐกจิของประเทศไทยเกิดจากสองปัจจยั คอื 1) การเพิ่มปจัจยั

การผลิต ค่าแรงงานถูก การถลุงทรัพยากรธรรมชาติ แต่ไม่ใช้การพัฒนาเทคโนโลยี ปัจจุบันประเทศไทยก้าว

เข้าสู่สังคมคนชรา ท�าให้การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจลดลง 2) การสร้างสถาบันที่ก�ากับตลาด เหล่านี้ท�าให้

เกิดความเติบโตทางเศรษฐกิจเชิงปริมาณ หรือเรียกว่าการท�างานของระบบ Diversification แต่สถาบันท�าให้
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เศรษฐกิจเติบโตเพิ่มอย่างรวดเร็วชนิดเป็นการขยายตลาด

หลงัวกิฤตเศรษฐกจิถงึปี พ.ศ. 2540 เศรษฐกจิเตบิโตช้า เกดิวกิฤตทางการเมอืง แต่ปัญหาทีส่�าคญั 

คือ ประเทศไทยไม่มีความสามารถในการสร้างสถาบันใหม่เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยใช้เทคโนโลยี เพื่อยก

ระดบัรายได้ของคนไทยให้อยูด่กีนิดใีห้มากขึน้ นอกจากนัน้ ยงัมปัีญหาด้านนโยบายประชานยิมซึง่ใช้เงนินอก

งบประมาณแบบปลายเปิด นอกจากนี้ โครงการขนาดใหญ่ล้วนเต็มไปด้วยการทุจริต ท�าให้คนได้ประโยชน์

คือนักธุรกิจการเมือง จนท�าให้เกิดความเหลื่อมล�้าทางเศรษฐกิจ การพิจารณาโครงการขนาดใหญ่ขาดหลัก

เกณฑ์การคดัเลอืกทีจ่ะท�าให้เกดิประโยชน์สงูสดุต่อสงัคมอย่างแท้จรงิ ท�าให้เกดิผลกระทบต่อสงัคม ประชาชน 

ออกมาต่อต้านการด�าเนินการ ดังนั้น โอกาสที่จะท�าโครงการขนาดใหญ่ในประเทศไทยจึงยากมาก ถ้าไม่มี

การเปลี่ยนแปลงบางอย่าง ดังนั้น การปฏิรูปทางเศรษฐกิจที่ส�าคัญ คือ ต้องมีการสร้างสถาบันใหม่ และสร้าง

กติกาใหม่ที่เป็นการสร้างแรงจูงใจและมีศักยภาพในการยกระดับการขจัดการทุจริตและการแสวงหาค่าเช่า 

ของธรุกจิการเมอืง โดยไม่ต้องอาศยัองค์กรอสิระ แต่ใช้องค์กรอสิระเป็นเครือ่งมอืสดุท้ายในกรณทีีจ่�าเป็นจรงิๆ 

หากพิจารณาพัฒนาการของเศรษฐกิจไทยในช่วง 80 ปีที่ผ่านมา แม้จะมีความเจริญเติบโต 

ทางเศรษฐกจิเพิม่ขึน้ รายได้ประชาชาตเิพิม่ขึน้ คนไทยกนิดอียูด่มีากขึน้ ท�าให้อตัราคนจนลดลงมาก อายขุยั

เฉลี่ยเพิ่มขึ้นมาก แต่ปัญหาคือ รายได้คนจนและคนรวยยิ่งห่างกันมากขึ้น เพราะกระบวนการพัฒนาเน้นการ

ท�าให้เกดิชนชัน้กลางกนิดอียูด่มีรีายได้มากขึน้ แต่คนจนทีส่ดุกบัคนรวยทีส่ดุยงัห่างกนัมาก โดยเฉพาะคนรวย

ที่เป็นกลุ่มนักธุรกิจการเมือง ดังนั้น ประเทศไทยจึงเป็นประเทศที่มีความเหลื่อมล�้าทางเศรษฐกิจสูง

ทั้งนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ พัวพงศกรได้วิเคราะห์ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศไทยจาก 

การพัฒนาการเศรษฐกิจของไทยใน 4 ช่วง เริ่มจาก ช่วงที่ 1 ปี ค.ศ. 1855 - 1934 ประเทศไทยหลังจากเปิด
ประตกูารค้าหลงัสนธสิญัญาเบาว์รงิ ค.ศ. 1855 เศรษฐกจิไทยเตบิโตจากการขยายพืน้ทีป่ลกูข้าวมกีารขยายตวั 

ด้านการผลิตเพื่อส่งออกข้าว มีการลงทุนด้านขนส่งและสร้างกติกาใหม่ด้านตลาด ที่ดินและแรงงาน โดยแก้

ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน อนญุาตให้มกีารอพยพชาวจนี มกีารเลกิทาส ยกเลกิระบบไพร่ มกีารพฒันาการใช้ 

ที่ดินโดยไม่เสียภาษีที่ดิน มีการสร้างระบบคมนาคมขนส่งโดยทางรถไฟ หลังมีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง 

ในปี พ.ศ. 2475 มีการเริ่มตั้งสถาบันการศึกษาขึ้น แต่ประชากรส่วนใหญ่ยังไม่มีการศึกษา

ช่วงที่ 2 ประเทศไทยก้าวเข้าสู่ช่วงเศรษฐกิจชาตินิยม (ค.ศ. 1938 - 1958) เศรษฐกิจของไทย

เติบโตช้า หากการเมืองไม่ดีเศรษฐกิจจะแย่ การสร้างสถาบันทางเศรษฐกิจเป็นการผสมผสานระหว่างคนไทย 

และคนจีน 

ช่วงที่ 3 ประเทศไทยด�าเนินนโยบายเศรษฐกิจแบบเสรีนิยม ซึ่งระหว่างช่วงปี ค.ศ.1958 - 1996  

เป็นช่วงทีเ่ศรษฐกจิเตบิโตเรว็ทีส่ดุ การลงทนุมแีผนพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานในช่วงต้น มกีารขยายพืน้ทีเ่กษตร

และการประมง มีการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมทดแทนการน�าเข้าในช่วงแรก และในช่วงหลังก็ไป

ส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมส่งออกที่ส�าคัญ มีการสร้างกฎหมายการเงินการคลังรักษาเสถียรภาพทาง

เศรษฐกิจ มีกฎหมายวิธีการงบประมาณโดยอาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ต่อมา ประเทศไทยสร้างระบบเศรษฐกิจ

ทนุนยิมเสร ีมกีารปฏริปูกฎหมายเศรษฐกจิ อย่างไรกต็าม ในสมยันัน้เกดิวกิฤตการคลงัจากการก่อหนีส้าธารณะ 

เกดิประชานยิมจากโครงการผนัเงนิสูช่นบท ผลจากการพฒันา ท�าให้คนจนลดลงอย่างรวดเรว็ แต่การกระจาย

รายได้ในช่วงต้นไม่ดีนัก มาพัฒนาขึ้นในช่วงหลัง หลังจากนั้น เกิดวิกฤตเศรษฐกิจอันเกิดจากความผิดพลาด

ของนโยบายเสรีการเคลื่อนย้ายเงินทุน โดยไม่เปลี่ยนแปลงค่าเงินบาท ท�าให้เอกชนลงทุนเกินตัว

ช่วงที ่4 คอื ช่วงวกิฤตเศรษฐกจิ ค.ศ.1997 - 1998 เมือ่มกีารลดค่าเงนิบาทท�าให้เศรษฐกจิไทยผนวก

กับเศรษฐกิจโลกมากขึ้น จะเห็นได้จากอุตสาหกรรมเป็นไปเพื่อการส่งออกมากขึ้น เปิดประตูการค้าระหว่าง
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ประเทศมากขึ้น อย่างไรก็ตาม วิกฤตเศรษฐกิจท�าให้บริษัทไทยหลายแห่งล้มละลาย และบริษัทขนาดใหญ่ 

ต้องขายกิจการให้ต่างชาติ ในด้านการเมืองการปกครอง ในสมัยนั้น เกิดรัฐธรรมนูญปี พ.ศ. 2540 เพื่อสร้าง

รฐับาลทีม่คีวามเข้มแขง็ และสร้างระบบตรวจสอบควบคมุการใช้อ�านาจรฐัโดยองค์กรอสิระ มรีะบบประกนัสงัคม

เป็นครัง้แรก ในช่วงฟ้ืนฟเูศรษฐกจิ ค.ศ.1999 - 2001 ภารกจิของรฐับาลขณะนัน้ คอื การลดภาระหนีต่้างประเทศ

และเสรมิสร้างเงนิส�ารองระหว่างประเทศ ผลคอืเศรษฐกจิไทยมกีารเชือ่มโยงและผนัผวนตามภาวะเศรษฐกจิโลก

มากขึ้น เพราะเราเปิดการค้ากับต่างประเทศอย่างมาก บทบาทของธนาคารเปลี่ยนไป ไม่ใช่เป็นผู้กุมอ�านาจ

เศรษฐกิจไทยอีกต่อไป เพราะธนาคารส่วนใหญ่มีต่างชาติเป็นผู้ถือหุ้นด้วย มีการระมัดระวังในการปล่อยกู้

มากขึ้น บทบาทการจัดสรรสินเชื่อและการประสานการลงทุนไม่ใช่บทบาทของธนาคารอีกต่อไป กลายเป็น 

บทบาทหลักของตลาดทุนแทน นอกจากนั้น การปฏิรูปสถาบันทางเศรษฐกิจท�าให้สถาบันการเงินเข้มเข็งขึ้น 

อย่างไรก็ตาม ข้าราชการ นักวิชาการหมดบทบาทในการประสานนโยบายเศรษฐกิจมหภาค ท�าให้อ�านาจการ

ด�าเนินนโยบายการเงิน-การคลังอยู่ที่พรรคการเมืองที่เป็นรัฐบาล 

ในยุคของการบริหารประเทศในยุคทักษิณ การปฏิรูประบบราชการท�าให้ฝ่ายบริหารมีอ�านาจมาก 

ประกอบกับนโยบายประชานิยมเป็นที่ต้องการของประชาชน เช่น โครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค ท�าให้

รฐับาลสมยันัน้มอี�านาจมากในการแสวงหาก�าไร หรอืเรยีกว่า “ค่าเช่าทางเศรษฐกจิ” ใช้ Dual-track Strategy  

เป็นการท�าประชานยิมและเป็นการเพิม่ความสามารถในการแข่งขนั นโยบายเหล่านีใ้ช้เงนิงบประมาณมหาศาล 

และใช้เงนินอกงบประมาณจากสถาบนัการเงนิของรฐัในการด�าเนนิโครงการ และมกีารใช้นโยบายทีใ่ช้เงนิภาษี 

ไปหล่อเลี้ยงนักการเมืองในท้องถิ่นซึ่งเป็นคะแนนเสียง เช่น การจ�าน�าล�าไย มันส�าปะหลัง จ�าน�าข้าว เป็นต้น  

จะพบว่าตั้งแต่ยุคทักษิณเป็นต้นมา นโยบายประชานิยมกลายเป็นนโยบายหลักของทุกพรรคการเมือง

หลังมีการรัฐประหารเมื่อปี พ.ศ. 2549 และมีประกาศใช้รัฐธรรมนูญ ปี พ.ศ. 2550 เป็นต้นมา  
ประเทศไทยประสบกับวิกฤตความขัดแย้งทางการเมืองอย่างรุนแรง ม็อบจึงกลายมาเป็นเครื่องมือส�าคัญ 

ในการต่อสู้ทางการเมืองส�าหรับผู้ที่ไม่ได้เป็นรัฐบาล ความขัดแย้งทางการเมืองและความไม่มีเสถียรภาพ

ทางการเมือง จะท�าให้ประเทศไทยตกเวทีเศรษฐกิจโลกอย่างแน่นอน

จากข้อเท็จจริงดังกล่าวข้างต้น รองศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร ได้ชี้ให้เห็นปัญหาที่เป็น
อุปสรรคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจไทยและได้ให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้

1)  ประเทศไทยประสบความส�าเรจ็ในหลายด้าน เช่น การขยายปรมิาณปัจจยัการผลติ การกระจาย

สินค้าใหม่ๆ ที่ประเทศไทยประสบความส�าเร็จ มีการส่งออกมากขึ้น ปัจจัยในการเชื่อมต่อความส�าเร็จที่ส�าคัญ 

คือ ประเทศไทยให้สิทธิพิเศษในการลงทุน รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ท�าให้ราคาไม่ถูกบิดเบือน รักษา 

ค่าเงนิบาทและกดราคาค่าจ้างขัน้ต�า่ นอกจากนี ้ประเทศไทยยงัมมีาตรการในการแก้ไขปัญหาความเหลือ่มล�า้ 

ทางเศรษฐกิจหลายอย่าง เช่น การประกันสังคม เบี้ยคนชรา การประกันสุขภาพถ้วนหน้า การขยายโอกาส

ทางการศกึษาในระดบัมธัยมและอดุมศกึษา แต่ประเทศไทยไม่สามารถยกระดบัคณุภาพการผลติด้วยเทคโนโลยี 

ท�าให้ประเทศยังคงเป็นประเทศที่มีรายได้ปานกลาง เพราะขาดทักษะและคุณภาพแรงงาน ขาดการวิจัยและ

พฒันาเทคโนโลย ีขาดสถาบนัทีย่กระดบัการพฒันา เพราะไม่มแีรงกดดนัให้ผูน้�าประเทศตดัสนิใจสร้าง “ความ

สามารถด้านสถาบันในการยกระดับคุณภาพการผลิต” (Upgrading) ประเทศไทยมีความล้มเหลวระหว่างการ

ประสานความเชือ่มโยงระหว่างหลายฝ่าย ดงันัน้ หากประเทศไทยจะเป็นผูน้�าในตลาดโลกต้องพฒันาเทคโนโลยี

เพื่อการเพิ่มคุณภาพการผลิต 

2) ประเทศไทยขาดมาตรการและเครื่องมือในการประเมินโครงการขนาดใหญ่และกฎหมายที่จะ

ประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจ-สังคม เพราะโครงการใหม่จะมีผลกระทบทางลบ จึงท�าให้เกิดแรงต่อต้าน
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จากประชาชนจนเกิดโครงการใหม่ไม่ได้ หรือ “Veto Politics” ที่เป็นเช่นนี้ เพราะขาดการชดเชยหรือเยียวยา 

ผลกระทบต่อผู้เสียหายที่เป็นธรรม เพราะการชดเชยที่ถูกต้องจะไม่ท�าให้ผู้ได้รับผลกระทบมีฐานะที่แย่ลง 

นอกจากนัน้ การประเมนิผลกระทบทางสิง่แวดล้อม เช่น EIA มกัจะมผีลประโยชน์ทบัซ้อน ไม่มผีูเ้ชีย่วชาญจรงิ

มาท�าการประเมิน การด�าเนินโครงการขนาดใหญ่มักจะมีการทุจริต ดังนั้น วิธีการแก้ปัญหาคือ (1) ต้องออก 

กฎหมายที่อยู่บนหลักการใหม่ คือผู้เสียหายต้องได้รับการเยียวยาที่ท�าให้เขาสามารถกลับคืนสู่สถานะเดิมได้  

และมีการแบ่งปันผลประโยชน์จากการพัฒนา จากผู้ได้รับประโยชน์สู ่ผู ้เสียหาย หลักการเช่นนี้ไม่มีใน

ประเทศไทย หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงหลักการใหม่ ก็จะไม่สามารถด�าเนินการโครงการขนาดใหญ่ได้เลย 

(2) ต้องมีการประเมินผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ-สังคม และผลกระทบต่างๆ โดยหน่วยงานอิสระ (3) สร้าง

ความร่วมมือระหว่างผู้เกี่ยวข้องในกระบวนการพัฒนา (4) จัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานราชการที่ร่วมท�า

โครงการอย่างทั่วถึง ไม่ใช่น�างบประมาณไปไว้กับหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง (5) ส่วนราชการผู้รับผิดชอบ

โครงการต้องจัดท�ารายละเอียดขั้นตอนการด�าเนินงานและคู่มือการด�าเนินงาน

3) ปัญหาการขาดสถาบนัควบคมุการแสวงหาค่าเช่าทางเศรษฐกจิโดยนกัการเมอืง เพราะนกัการเมอืง

เหน็ช่องทางในการแสวงหาประโยชน์จากการเป็นฝ่ายบรหิาร เพราะโครงสร้างกฎหมายไทยให้อ�านาจเบด็เสรจ็

แก่คณะรัฐมนตรี ดังนั้น จึงต้องมีการปรับปรุงกฎหมายให้มีระบบ ธรรมาภิบาลในการใช้อ�านาจรัฐ 

นอกจากนั้น ประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายควบคุมวินัยการใช้เงินนอกงบประมาณ คือ เงินของ

สถาบันการเงินของรัฐและกองทุนนอกงบประมาณ ซึ่งเงินนอกงบประมาณจะก่อให้เกิดภาระผูกพันมหาศาล

ในอนาคต รัฐสภาไม่มีอ�านาจในการควบคุมการใช้จ่ายเงินประเภทนี้ ซึ่งขัดกับหลักประชาธิปไตย รัฐมนตรี

ไม่ถกูแรงกดดนัว่างบประมาณมจี�ากดัเพราะไปใช้เงนินอกงบประมาณ ดงันัน้ ยิง่ใช้จ่ายมากยิง่ได้คะแนนเสยีง

มากขึ้น ก็จะท�าให้เกิดความเสียหายต่อประเทศมากขึ้น

ปัญหาดังกล่าวมานี้จึงต้องมีการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมเพื่อน�าไปสู่การปฏิรูปสถาบันและกฎหมายทาง

เศรษฐกจิ รวมทัง้ปฏริปูทางการเมอืง มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ควรต้องมบีทบาทในการจดัการเรยีนการสอน  

การวิจัยใหม่ โดยสร้างความร่วมมือกันศึกษาวิจัยปัญหาการพัฒนาเศรษฐกิจ-การเมือง-สังคมของประเทศ 

แล้วแบ่งงานกันท�าระหว่างคณะต่างๆ สร้างประเด็นหลักการวิจัย ผลิตต�าราเศรษฐกิจไทย รวมทั้งการปฏิรูป

หลักสูตร ให้มีวิชาและสาขาความรู้ใหม่ๆ เช่น (1) การจัดการความขัดแย้ง (2) Experimental Control  

เรือ่งการพฒันาและปัญหาความยากจน (3) Political Economy ทัง้จากมมุของนกัเศรษฐศาสตร์ นกัรฐัศาสตร์ 

และนักกฎหมาย (4) เศรษฐศาสตร์สถาบันโดยเน้นเรื่อง Collective Decision (5) Behavioral Economics 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย ที่ปรึกษาหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่ง
ประเทศไทย เริม่ด้วยการพดูถงึวกิฤตเศรษฐกจิ ว่าพจิารณาจาก 1) เศรษฐกจิขยายตวัตดิลบ 2) ค่าเงนิผนัผวน

อย่างรนุแรง 3) เกดิจากการทีส่ถาบนัการเงนิล้มละลาย 4) การตกงานซึง่วกิฤตเศรษฐกจิปี พ.ศ. 2540 สะท้อน

วิกฤตเศรษฐกิจอย่างแท้จริง

ปัจจุบันสภาพเศรษฐกิจไทยหากเทียบกับปี 2540 ยังไม่ถือว่าวิกฤต เพราะในช่วงปี 2540 นั้น 

ไทยมปัีญหาทัง้ฟองสบูอ่สงัหารมิทรพัย์ ปัญหาเงนิไหลออก แต่ปัจจบุนัเป็นปัญหาด้านการเมอืง ทีเ่ข้ามากระทบ  

หลายฝ่ายกย็งัประเมนิว่าเศรษฐกจิไทยยงัสามารถเตบิโตได้ระดบั 3 เปอร์เซน็ต์ ยงัไม่มใีครมองว่าเศรษฐกจิไทย 

จะถดถอย แต่หากไม่สามารถแก้ไขปัญหาการเมืองได้ภายในไตรมาส 2 จะส่งผลกระทบต่อการจัดท�า 

งบประมาณปี 2558 เป็นสิ่งที่น่ากังวลมาก และมีความเสี่ยงสูงที่กดดันให้เศรษฐกิจไทยกลับมาสู่ภาวะถดถอย  

กอ็าจน�าพาไปสูว่กิฤตเศรษฐกจิได้ง่าย ปัญหาทางเศรษฐกจิม ี3 เรือ่ง คอื 1) คอร์รปัชนัสงูมาก 2) ความเหลือ่มล�า้ 

ทางเศรษฐกิจ 3) การก�าหนดนโยบายยังไม่ชัดเจนในการพัฒนาเศรษฐกิจไทยอย่างยั่งยืน
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วิสัยทัศน์ของหอการค้า คือ ประเทศไทยต้องเป็นประเทศชั้นน�าในเอเชีย ลดความเหลื่อมล�้า 

ทางสังคม หอการค้าจึงเห็นว่าประเด็นเรื่องความเหลื่อมล�้าทางเศรษฐกิจ การลดความยากจน สามารถเป็น

ปัจจัยในการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคม หอการค้าให้การสนับสนุนเกษตรกร เช่น โครงการท�านา 

1 ไร่ ได้เงิน 1 แสน เป็นการให้โอกาสแก่คนยากจน

นอกจากนั้น หอการค้าเห็นว่าการคอร์รัปชันเป็นปัญหาใหญ่ และเป็นรากเหง้าของปัญหา ท�าให้

เกิดความผันผวนต่อเศรษฐกิจไทยมากขึ้น 

ปัญหาอกีประการ คอื ประเทศไทยมกีารเปลีย่นแปลงครัง้ใหญ่ๆ พอสมควร ซึง่เป็นการสร้างโอกาส

ในการพฒันาของประเทศไทย เช่น การมนีโยบายพลงังานในสมยัพลเอกเปรมฯ เป็นนายกรฐัมนตร ีการลงทนุ

ในนคิมอตุสาหกรรม การปรบัโครงสร้างของระบบเศรษฐกจิเมือ่ปี พ.ศ. 2540 เป็นต้น การเปลีย่นแปลงเป็นการ

สร้างโอกาส แต่หากเอกชนไทยไม่ปรับตัวและไม่เปลี่ยนแปลงก็อาจท�าให้บริษัทใหญ่ๆ ปิดตัวลงได้ เช่นกรณี

ที่เกิดขึ้นกับบริษัท Nokia เป็นต้น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนวรรธน์ พลวิชัย เห็นว่าเอกชนไทยยังมีศักยภาพในการแข่งขันและ

รบัมอืปัญหาต่างๆ จะเหน็ได้จากธรุกจิ SME ยงัคงทนภาวะการชะลอตวัของเศรษฐกจิไทยได้ ดงันัน้ หอการค้า 

ในปีนี้เน้นการสร้างการแข่งขันของ SME ภายใต้กรอบที่ปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ ปรับปรุงกฎระเบียบ 

การส่งเสริมจริยธรรม ส่งเสริมองค์ความรู้แก่ประชาชน

ทั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัยได้น�าเสนอแนวทางในการพัฒนาเศรษฐกิจอย่าง
ยั่งยืน ดังนี้ 

1) สนับสนุน SME และปรับปรุงกฎระเบียบเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจให้คล่องตัวมากขึ้น รัฐบาล

ควรปล่อยให้เอกชนด�าเนนิธรุกจิ นอกจากนัน้ ควรปรบัปรงุระบบการระงบัข้อพพิาทให้มมีาตรฐานและสะดวก

รวดเรว็ นอกจากนัน้ รฐับาลควรจะต้องส่งเสรมิภาคเอกชนมศีกัยภาพในการพฒันานวตักรรม เพือ่สร้างรายได้ 

ที่สูงขึ้นให้กับธุรกิจ และช่วยลดเงื่อนไขต่างๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อภาคเอกชนที่ท�าให้ไม่สามารถเติบโตได้ 

ในอนาคต

2) คลี่คลายความขัดแย้งทางการเมือง เพราะจะท�าให้ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจชะงัก

3) ลดความเหลื่อมล�้าทางเศรษฐกิจ

4) ออกมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน โดยให้เอกชนเข้าร่วมด้วย รวมทั้งปรับปรุงระบบ 

ธรรมาภิบาล เพื่อเตรียมพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง 
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