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อํ าเภอหาดใหญและอีกหลาย ๆ อํ าเภอเมืองในภาคใต เปนสิ่งสะทอนถึงการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของเมืองไทย  แตในขณะเดียวกันเปนการสะทอนถึงการพัฒนาท่ีคอนขางรวดเร็ว  และอาจจะไมมี
ระเบียบมากนักเปนการสะทอนถึงการพัฒนาเศรษฐกิจที่อาจไมดูแลทั่วถึงกับที่เกิดจากสิ่งแวดลอม

ไดกลาวถึง Globalization  ซึ่งราชบัณฑิตสภาใชบัญญัติวา โลกาภิวัตน และไดกลาวถึงความ
เปนมาและความหมายของค ําน้ี เม่ือประมาณ ๒๐ ปมีนักเขียนชาวแคนาดาไดเขียนหนังสือขึ้นมามอง
ไปสูอนาคต และในบทหนึ่งไดเปรียบเทียบโลกของเราอันเปนผลสืบเนื่องทางเทคโนโลย ี โดยเฉพาะ
ความกาวหนาที่เรียกวา IT (Information Technology) เชน เร่ือง Computer, Networking,
Telecommunication Satellite และอ่ืน ๆ ท ําใหสามารถติดตอขาวสารหรือมีการส่ือสารไดอยางรวดเร็ว
จนกระทั่งเม่ือในอดีตอะไรท่ีเกิดข้ึนในยุโรป  แอฟริกาอาจไดรับสองวันใหหลังหรือสองสัปดาหให
หลัง  แตเน่ืองจากความกาวหนาของ IT นั้นสามารถท ําใหสิ่งสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้น ณ ที่ที่หนึ่ง จุดหน่ึง  ใน
โลกน้ีสามารถสื่อสารไปจุดจุดหนึ่ง  ไดในฉับพลันไมใชเปนเวลาชั่วโมงหรือเปนเวลาวันแตในเวลา
วินาที

นับวันสิ่งตาง ๆ ที่ดูในโลกนี้แมจะมีความกวางขวางแตดวยความกาวหนาของ  Information
Technology  เปรียบเหมือนอยูในหมูบานเดียวกัน เรียกวา Global  Village

จากความฉับพลันในดานขาวสารท ําใหเกิดวิวัฒนาการดานความคิดซึ่งของเกา ๆ จะตองท้ิง
ไป  แตอยางไรก็ตามถาทิ้งของเกายังไมรูของใหมนั้น คือภัยอันตราย

ฉะนั้นเราอยูในยุคโลกาภิวัตนนั้น  การเรียนจะไมเสร็จส้ิน  การขวนขวายความรูจะตองไม
หยุดยั้งและการแสวงหาค ําตอบใหม ๆ  ของปญหาเกา ๆ จะตองมีอยูตอไป



ถาพูดถึงทิศทางของเศรษฐกิจไทยนั้นขอเริ่มตนวา  ปจจุบันโลกเราซึ่งเล็กลง ๆ ท่ีเราจะอยูใน
Global  Village  ในยุคโลกาภิวัตนน้ันอยางโดดเด่ียวหรือเปลา  คํ าตอบเราไมใชอยูโดดเด่ียว เมืองไทย
มีการพัฒนาเศรษฐกิจตอเนื่องมาเปนเวลา ๓๐ ป  และในระยะ ๑๐ ป  ท่ีผานมาอัตราการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจของเมืองไทยเฉลี่ยประมาณ  ๘ - ๙ เปอรเซ็นต  และโดยเฉพาะเมื่อ ๓ - ๔ ปกอน  อัตรา
การเจริญเติบโตเฉลี่ย ๑๒ - ๑๓ เปอรเซ็นต  เม่ือ ๒๐ ปที่แลว  รายไดตอหัวของประชาชนประมาณ
๘๕๐ เหรียญอเมริกัน ปจจุบัน ๒๐ ปที่ผานมา รายไดของประชาชน ๒,๓๕๐ เหรียญอเมริกัน  ถาเราดู
ตัวเลขนาจะพอใจ  เศรษฐกิจเติบโตประชากรมีรายไดมากข้ึน  แตสิ่งที่ควรจะสะกิดใจคนไทยโดย
เฉพาะคนที่เรียกวา  มีแลวและอาจจะพอแลวหรือมีแลวแตไมมีวันพอ  ถาดูตามสถิติของธนาคารโลก
จะพบวาคนที่จนที่อยูภายใต  poverty  line  ยังไมไดลดลงไปเลยมีอยู ๑๐ ลานเมื่อ ๑๐ ปที่แลว  อาจจะ
เหลือ ๙ ลานลดลงเล็กนอยเทานั้น  แตถาเปรียบเทียบกับประเทศอื่น การกระจายรายไดและการแก
ปญหาทางสังคม เขาอยูในระดับท่ีดีกวาเรา  แตอาจจะพูดถึงความภูมิใจในประเทศไทย  ปจจุบันใน
ประเทศไทยมีอุตสาหกรรมมากมาย  ปนี้มีอุตสาหกรรมสงออกจะมีการสงออกเกิน ๔๐ บิลเลียน
(billion - พันลาน) เหรียญอเมริกัน หรือเทากับ แสนลานบาท  และถาจะจัดการเจริญเติบโตทางดาน
การสงออกน้ัน  เมื่อปที่แลวมีการคาดหมายวาจะมีการสงออกเพิ่มขึ้น ๑๔ เปอรเซ็นต  แตในปจจุบัน ๙
- ๑๐ เดือนทีผ่านมาน้ีอัตราการเจริญเติบโตการสงออกเพ่ิมข้ึนถึง ๒๔ เปอรเซ็นต นอกเหนือการเติบ
โตที่เกินความคาดหมายแลว  องคประกอบของสินคาสงออกก็เปลี่ยนแปลงไปมาก  ซึ่งมองไมเห็นถึง
การเปลี่ยนแปลงของโครงสรางและลักษณะของอุตสาหกรรมไทย  ซึ่งนาจะเปนทางที่ดีตอไปใน
อนาคต  ถาจะดูฐานะการเงินการคลังของเรา  เราก็อยูในฐานะมั่นคงเรามีเงินทุนส ํารองระหวาง
ประเทศ ๒๗ ลานเหรียญอเมริกัน  ถึงแมวาเราจะมีหนี้สิน ๔๒ - ๔๓ ลานเหรียญอเมริกัน แต Debt-
Service  Ratio  นั้นอยูในระดับที่นาพึงพอใจ deficit ของ current account  นั้นตกลงประมาณ ๔.๗
เปอรเซ็นต ของ GDP ของเมืองไทย

ปญหาจากการพัฒนาในรูปนี้จะกอใหเกิดปญหาสังคมเพิ่มขึ้นทวีคูณ เชน  ปญหาการศึกษา
ของระบบของจํ านวนสถาบันการศึกษา  คุณภาพการศึกษา การสาธารณสุข  ความยากจนในชนบท
ความยากจนในเมืองแหลงชุมชนแออัด  เด็ก  โสเภณี  ปญหาการแตกแยกของชีวิต  ครอบครัวของคน
ไทย  อันเปนรากฐานของวัฒนธรรมไทย  ตางคนตางอยู  สิ่งเหลานี้เปนปญหาที่เกิดขึ้นกับทุกประเทศ
ในระหวางที่อยูในกระบวนการ  การพัฒนาทางเศรษฐกิจ  อยากจะยํ้ าวาเราไมไดโดดเด่ียว  ยิ่งมีการ
พัฒนาเศรษฐกิจ  ยิ่งมีการสงออกมากขึ้น  เศรษฐกิจของไทยก็พัวพันเขาไปอยูกับเศรษฐกิจโลก  เพราะ
ฉะนั้นถาเศรษฐกิจของไทยเขาไปพัวพันกับเศรษฐกิจโลกมากเทาใดและหลีกเลี่ยงไมได  คํ าตอบก็คือ
เราไมไดโดดเดี่ยว  เราไมอาจคุมชะตาชีวิตไวไดดวยตนเอง  เราจะตองขวนขวายสอบถามหาความรู
เกี่ยวกับประเทศอื่น  เกี่ยวกับสิ่งตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนอยูในวงจรการเศรษฐกิจของประเทศ  เราจะตองเขาไป



เลนเกมเดียวกับเขา  เลนกติกาใหม  เชนในรูปของ  GATTS อาจเปนกติกาที่เราไมชอบไมเห็นดวย เรา
จะตองกระโจนเขาสูเวทีของตางประเทศ

โลกเรานี้ตองอยูดวยการ  Give and take  เราตองมีบทบาทมากขึ้นในเวทีเศรษฐกิจระหวาง
ประเทศเขาไปรวมในการรางกติกาต้ังแตแรก  เราจะตองมีบทบาทรวมกัน  เราตองปรับปรุงกระบวน
การบริหารของเราปรับปรุงกระบวนการการผลติของเรา  ปรับปรุงกระบวนการการวินิจฉัยของเรา  ที่
จะทํ าใหเราน้ันอยูในฐานะไดเปรียบ  หรืออยูในฐานะท่ีจะเขาไปแขงขันในเวทีของโลกได

การเร่ิมตนของการเปลี่ยนแปลงเร่ิมจากอาณาจักรคอมมิวนิสตในยุโรปลมสลายลงเมื่อสห
ภาพโซเวียตและประเทศบริวารในยโุรปตะวันออก  หลังจากใชระบบนี้มาเปนเวลา ๕๐ ป  ไมสามารถ
ตอบสนองความตองการของประชาชนข้ันพ้ืนฐานในประเทศเหลาน้ันได ลัทธิคอมมิวนิสตซึ่งในหลัก
การอาจจะฟงแลวสวย พิสูจนไดเห็นวาลัทธินี้ในวิถีทางปฏิบัติ ไมสามารถตอบสนองความตองการ
ของประชาชนขั้นพื้นฐานได  ลัทธิคอมมิวนิสตไมไดลมเพราะการเมืองหรือเพราะจุดประสงคทางการ
เมือง  ลัทธิคอมมิวนิสตลมลงไปเพราะความลมเหลวในเรื่องที่จะใหประชาชนมีการกินดีอยูด ี  ลัทธิ
คอมมิวนิสตพิสูจนไดเชนการมีสิทธิเทาเทียมกันคือการจนเทากัน

การวางแผนจากหนวยงานกลางลงไปขางลางอยางเดียว สิ่งที่เรียกวา  Central  planning  เปน
ไปไมไดในโลกน้ี  หรือไมมีการกระจาย  อํ านาจไมมีการกระจายความรับผิดชอบ  ไมมี Feedback   
หรือ  Input  มาจากขางลางและจากทุกทองที ่ฉะนั้น  จึงเปนจุดจบของลัทธิน้ี  และเกิดกระแสคลื่น
ความคิดและการปฏิบัติอยางกวางขวางนับแตตอไปนี ้  ประเทศเหลานี้จะด ําเนินนโยบายใหม  คือ
นโยบายเปดสังคมทั้งทางดานการเมือง เศรษฐกจินํ า Market economy  มาใช  นํ าสิ่งตาง ๆ ที่ไมอยูใน
ลัทธิคอมมิวนิสตมาใช  เชน  การแขงขัน  การไมผูกขาดทางการคาแตเพียงผูเดียว  การลดกฎเกณฑ
Decontrol, Deregulation  การท่ีรัฐบาลหรือรัฐไมเขาไปทํ าธุรกิจดวยตนเอง

ในระยะ ๑๐ ปที่ผานมานั้นประเทศจีนและเวียดนามใชระบบเศรษฐกิจเปด แตตองการควบ
คุมทางการเมืองตอไปอีกระยะหนึ่งเทานั้น  เพราะตามธรรมชาติเม่ือมีการเปดระบบเศรษฐกิจ  ระบบ
การเมืองก็จะเปดตอไปดวย  เหมือนเกิดขึ้นมาแลวในเกาหล ี ไตหวัน  และไทยเราเอง  โดยทีเ่ราอาจจะ
ไมรูสึกตัววาในปจจุบันน้ีถึงแมวาจะมีขอบกพรองในเร่ืองรัฐสภา ในเร่ืองคุณภาพของรัฐสภาหรือใน
เรื่องระบบการปกครองทั่วไป  แตถาจะพูดกันจริง ๆ แลวเราก็มีความเปนประชาธิปไตยมากกวาเมื่อ ๕
ป มากกวาเมื่อ ๑๐ ป มากกวาเมื่อ ๑๕ ป  สิทธิเสรีภาพทางการเมืองของไทยอยูในระดับที่ไมนาอาย
ถัดไปเมื่อสงครามเย็นหมดไป เม่ือการเปนเจาโลกสองเจาโลกหมดไป  เด๋ียวน้ีเหลือเจาโลกเดียวท่ีนํ า
คนไมเปน  นํ าเขาปาหลายครั้งเศรษฐกิจของหลาย ๆ ประเทศโดยเฉพาะเศรษฐกิจของ Asia & pacific



น้ันในระยะ ๒๐ ปขางหนา หรือศตวรรษหนาน้ันจะใหญท่ีสุดในโลกแทนท่ีอเมริกา  ความส ําคัญของ
ยุโรปจะลดนอยลงไปตามล ําดับความส ําคัญ ของ Asia and pacific จะมีมากขึ้นปจจุบันการคาของไทย
ใน Asia and pacific นั้นมากกวาการคาในยุโรปและอเมริกาความส ําคัญของญ่ีปุนจะคอย ๆ ลดนอยลง
ไป เราจะมีตัวเลนใหม ๓ ตัวคือ

หน่ึง พื้นที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต  คือประเทศอาเซียนและประเทศเพ่ือนบานของเรา  ไมวา
จะเปนเวียดนามหรือพมา  หรือภาคใตของจีน

สอง จีน มีพลเมือง ๑,๒๐๐ ลานคน  เมืองจีนในระยะ ๒๐ ปขางหนานั้นจะตองมองวาไมใช
ประเทศเดียว  จะเปนอยางประเทศไทย ๕ - ๖ ประเทศ และจะมีขนาด Economy  ที่ใหญกวาประเทศ
ไทย ๓ - ๔ ประเทศ เพราะฉะนั้น size ของ Economy ของจีนจะใหญมากใน ๒๐ ปขางหนา จีนจะ
แทนที่ ญ่ีปุน ประเทศจีนเปน Engine of Growth ของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต  การคาการ
ติดตอจะมีอีกมาก  ควรจะมองวา ภาษาจีน (Mandarin)  เปนภาษาระหวางประเทศ โดยเฉพาะรวมถึง
ภาษาญ่ีปุน  จะเปนภาษาการคาระหวางประเทศที่จะขวนขวายเรียนรู ควรจะปลูกฝงคานิยมใหเด็ก
สามารถเลอืกเรียนภาษาเยอรมัน  ญ่ีปุน  จีน ไดตามความตองการ

ตัวเลนอีกตัวคือ  อินเดีย  มีพลเมือง ๘๐๐ - ๙๐๐ ลานคน  มีพ้ืนฐานทางอุตสาหกรรมท่ีคอน
ขางมั่นคงกวาอุตสาหกรรมอีกหลายประเทศเพราะใน ๕๐ ปท่ีผานมาอินเดียไดดํ าเนินนโยบายท่ีจะ
สรางอุตสาหกรรมพ้ืนฐานดวยตนเอง  ไมยอมไปซื้อ License  ของคนอ่ืน  เขามีคณาจารย  นักวิชา
การ  มีนักวิจัยจํ านวนมากมาย  มีขีดความสามารถของ Space Technology  อุตสาหกรรมเหล็ก  อุต
สาหกรรมหนักตาง ๆ   คุณภาพของเคร่ืองจักร  ขีดความสามารถอาจจะตํ ่ากวาในยุโรป  อเมริกา
ญ่ีปุน  แตสามารถพูดดวยความภาคภูมิใจวาเทคโนโลยีน้ันเขาพัฒนาข้ึนมาดวยตนเอง

ฉะน้ันถาเรามองออกไปขางหนาถึงยุคโลกานุวัตรน้ัน  เหตุการณจะเปลี่ยนไปมาก Major
players ตัวสํ าคัญของวงการธุรกิจจะเปลี่ยนแปลงไปหันมามองทิศทางทางเศรษฐกิจของไทย จะตอง

๑.! ตามกระแสโลก
๒.!ตองผลิตสินคาที่มีการแขงขันที่ไดเปรียบ (Competitive  Advantage)

คนชั้นกลางจะมีมากขึ้น  กํ าลังชื้อจะมากขึ้น  ผลิตภัณฑพวก Consumer product  อนาคต
แจมใสมากรัฐบาลตองมีนโยบาย



๑.! กิจกรรมนโยบายรองรับธุรกจิใหม
๒.! เปลี่ยนรูป, ฐาน Restructure, โครงสรางภาษีของไทย
๓.! เปลี่ยนรูป, ฐาน Restructure, อุตสาหกรรมของเราดวย
๔.! ระบบภาษีขาเขา & สินคาวัตถุดิบตองปรับปรุงแกไข
๕.! การพัฒนาบทบาทในเวทีการคาระหวางประเทศหรือในเวทีการเมืองระหวางประเทศให
เหมาะกับขนาดของประเทศและ Economy

๖.! การพัฒนาบุคลากรตองปฏิรูปการศึกษา  เชน  นํ ากลไกทางการตลาดมาใช  ใหภาคเอก
ชนจัดการศึกษา  จัดการเงิน  การคลัง  การก ําหนดหลักสูตรและอื่น ๆ อีกมากมาย

สิ่งที่พูดมาทั้งหมดนี้ลวนเปนปญหาที่นาหนักใจ  ถาเราไมมีค ําตอบโดยเร็ว ๆ น้ี  สิ่งที่พูดมา
ท้ังหมดอาจจะไมเปนจริงสํ าหรับเมืองไทย……….*
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