
 

 

 
 
 
 
 
 

ระเทศไทยได้รับฉายาคนป่วยคนใหม่

ของเอเชียเพราะอาการล้าหลังเพื่อน

บ้านเริ่มชัดเจนมากขึ้น ตัวเลขที่เห็นได้ชัด

และได้รับความสนใจก็คืออัตราการเติบโตของไทย

เมื่อเทียบกับเพื่อนบ้านจากรูปที่ 1 เราสามารถเห็น

ได้ว่า 10 ปีที่ผ่านมาจีดีพีของประเทศไทยเพิ่มข้ึน

เพียง 32% รั้งท้ายบรรดาเพื่อนบ้านอย่าง เวียดนาม 

(โต 68%) อินโดนีเซีย (63%) หรือฟิลิปปินส์ (60%)  

แต่นอกจากอาการเติบโตทางเศรษฐกิจ ประเทศไทย

ก็มีอาการล้าหลังเพื่อนบ้านอ่ืนๆ ที่ชัดเจน  เช่น เรา

ไม่สามารถไล่ตามประเทศที่เจริญกว่าเราอย่าง

มาเลเซียได้ เห็นได้จากสัดส่วนรายจ่ายวิจัยและ

พัฒนาต่อจีดีพีของเราซึ่งถึงแม้จะเพิ่มข้ึนมากในช่วง

หลัง แต่ก็ยังไม่ถึงครึ่งของมาเลเซีย ในขณะเดียวกัน

เราก็ไม่สามารถทิ้งตัวห่างจากคู่แข่งใหม่ใหม่อย่าง

เวียดนาม เมื่อ 20 ปีก่อนการลงทุนโดยตรงของไทย

เคยมากกว่าเวียดนาม 14 เท่า แต่เวลาผ่านไป ระดับ

การลงทุนโดยตรงของสองประเทศต่างกันเพียง 1.5 

เท่า  ถึงแม้ว่าขนาดเศรษฐกิจเวียดนามยังไม่ถึง

ครึ่งหนึ่งของไทยก็ตาม (ดูรูปที ่2) 

แต่จริงๆ แล้วประเทศไทยป่วยมานานมากแล้ว. 

ถ้าเราย้อนหลังไปเมื่อ 20 กว่าปีก่อนจะเห็นว่า

สัดส่วนการส่งออกของไทยในตลาดโลกอยู่ที่1.7% 

แต่ได้ค่อยค่อยกลับลงมาเหลือที่ 1.3%  เช่นเดียวกัน

สัดส่วนของการลงทุนโดยตรงจากโลกของเราเคยอยู่

ที่ 1.2% แต่ก็ลดลงมาเหลือ 0.9%  (รูปที่ 3)  และ

อาการป่วยไม่ได้เป็นเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจเช่นการ

เติบโตของจีดีพีส่งออกหรือการลงทุน แต่เป็นกับ

อาการป่วยในเรื่องพื้นฐานมากๆ เช่นประสิทธิภาพ

แรงงานที่ต่่า ความเหลื่อมล้่าที่สูง ขาดการวิจัยพัฒนา

นวัตกรรม ฯลฯ แต่ยังรวมถึงอาการป่วยทางด้าน

สังคม เช่น เด็กและเยาวชนซึ่งมีคดีติดตัวมากข้ึน

เรื่อยๆ หรือไม่ก็กลายเป็นแม่คนก่อนวัยอันควร  

ด้านสิ่งแวดล้อมที่เสื่อมโทรมลงแทบทกุด้าน พลังงาน

ถูกใช้อย่างสิ้นเปลือง และที่ส่าคัญคือเรื่องธรรมาภิ

บาลที่เสื่อมถอยลงในด้านประสิทธิภาพภาครัฐ และ

การแก้ปัญหาคอร์รัปชั่น   

ที่ผ่านมา คนป่วยยังไม่ได้รับการรักษาที่ถูกทาง

จากหมอ  ถ้าเราย้อนหลังกลับไป 10 ปีประเทศไทย

มีรัฐบาล 7 ชุดแต่ถ้าดูนโยบายหลักๆจะเห็นได้ว่าไม่

ว่าจะเป็นรัฐบาลชุดไหนก็ตาม ยาที่ให้คนไข้เป็นหลัก

เป็นยาประชานิยม เห็นได้จาก 5 ปีที่ผ่านมา (2553-

2557) เราใช้งบประมาณประชานิยมรวมเกือบ 2 

ล้านล้านบาท ทั้งจ่าน่าข้าว อุดหนุนพลังงาน และรถ

คันแรกก็ใช้งบรวมทั้งสิ้นเกือบ 1.5 ล้านล้านบาท 

ขณะที่งบลงทุนรวมเพียง 1.3 ล้านล้านบาทเท่านั้น  

แต่การให้ยาประชานิยมหรือยากระตุ้นเศรษฐกิจเป็น

เพียงการบรรเทาอาการซบเซาของเศรษฐกิจไทย
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ไม่ได้เป็นการรักษาโรคที่แท้จริงของคนป่วย (ดูรูปที่ 

5) 

แล้วโรคที่แท้จริงของคนป่วยคืออะไร? หน้าที่ของ

หมอที่ ดีก็คือการวินิจฉัยโรคตามอาการที่ เห็น 

นักวิเคราะห์ก็เช่นเดียวกัน อาการของการเติบโต

เศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงก็มีพื้นฐานจากประสิทธิภาพ

แรงงานที่โตช้า  ซึ่งก็มีที่มาที่ไปหลายอย่าง เช่น การ

ลงทุนที่ต่่า  ถ้าถามต่อว่าท่าไมการลงทุนบ้านเราจึง

ต่่า ก็จะสามารถโยงไปถึงเรื่องความไม่แน่นอนของ

นโยบายภาครัฐ  ความไม่สงบทางด้านการเมือง

ปัญหาคอร์รัปชั่น ธรรมาภิบาล ปัญหาระบบอุปถัมภ์ 

ฯลฯ  แต่วิเคราะห์ไปก็เพียงเท่านั้นถ้ารักษาไม่ได้ ใน

ความเป็นจริงแล้วด้วยอาการป่วยที่หลากหลายของ

ประเทศไทยคงไม่ได้มีต้นตอเพียงโรคใดโรคหนึ่ง  

แต่มีอาการแทรกซ้อนเข้ามาอีกหลายโรค  การรักษา

จึงต้องใช้ยาหลายขนาน 

แต่ถ้าจะรักษาตามอาการในวันน้ีก็ควรเน้นไปที่

การลงทุนภาคเอกชน  เพราะจะช่วยเศรษฐกิจได้

ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ต่างจากนโยบายประชา

นิยมที่จะกระตุ้นการบริโภคได้เพียงระยะสั้น  และ

การลงทุนของไทยเองก็ต่่ามานาน  จนถึงทุกวันนี้ก็

ยังไม่สามารถรื้อฟื้นระดับการลงทุนไ ด้เท่ากับ

เมื่อก่อนเกิดวิกฤตปี 40 (ดูรูปที่ 6)  ส่วนภาคเอกชน

ก็มีความพร้อมที่จะกู้  ขาดก็แต่ความเชื่อมั่น ท่าให้

อยู่ในช่วงรอดูสถานการณ์  ถ้าจะให้เอกชนเลิกรอ ก็

ต้องเพิ่มยาแรงเข้าไป เช่น การท่า investment tax 

allowance ชั่วคราว  ซึ่งเป็นการอนุญาตให้เอกชน

สามารถน่าค่าใช้จ่ ายในการซื้ อสินค้าทุน  เช่น 

เครื่องจักร อุปกรณ์และสิ่งปลูกสร้างมาหักเป็น

ค่าใช้จ่ายเพื่อยกเว้นภาษีเงินได้ตามสัดส่วน เป็นต้น 

แต่การรักษาจะไม่เป็นผลถ้าไม่สามารถเรียก

ความเชื่อม่ันกลับคืนมา  ซึ่งท่าได้โดยการประกาศ

แผนที่มีรายละเอียดชัดเจน  ท่าให้คนสามารถ

คาดการณ์ได้ว่าจะเกิดการลงทุนอะไร จะเห็นอะไรใน

อีก 3 เดือน หรือหกเดือนข้างหน้า และด่าเนินการ

ตามแผนการนั้นจริงๆ เพราะหลายแผนที่รัฐบาลเคย

ประกาศแต่มีไม่กี่เรื่องที่ท่าจริง  และสุดท้ายต้อง

สื่อสารให้ชัดเจนเป็นเอกภาพ (stay on message) 

เพื่อเป็นการย้่าว่าแผนดังกล่าวจะเกิดข้ึนจริง และเห็น

ผลจริ ง  สิ่ ง เหล่านี้ จะช่วยให้ความเชื่ อมั่นของ

ภาคเอกชนกลับคืนมา 

 



 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไลต่ามมาเลเซยีไมท่นั และเวยีดนามก าลงัจะตามทนั 

สว่นแบง่ในตลาดโลกลดลง 

         ประเทศไทยปว่ยมานานแลว้  

       10 ปทีีผ่า่นมามแีตน่โยบายลดแลกแจกแถม 

ไมใ่ชเ่พยีงดา้นเศรษฐกจิทีต่วัชีว้ดัแย ่

การลงทนุภาคเอกชนเปน็ทางออกทีเ่หลอื 

1 2   

3 4 

5 6 

ประเทศไทย: คนปว่ยใหม่แหง่เอเชยี? 
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