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Press Release
ผลงานเศรษฐกิจและผลงานด้ านต่ างๆ ของ คสช และอนาคตไทยหลังคสช ยึดอานาจ 3 ปี : การกลับคืนสู่
ประชาธิปไตยอย่ างมั่นคงมุ่งสู่การวางรากฐานสู่ประเทศพัฒนาแล้ วและศูนย์ กลางของอาเซียนหรื อความขัดแย้ ง
รุ นแรงรอบใหม่ จากรั ฐธรรมนูญและทศวรรษที่สองแห่ งการสูญเสียโอกาสและความถดถอย
ประเมินผลงานเศรษฐกิจ 3 ปี หลังการยึดอานาจของ คสช พบอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจยังคง
กระเตือ้ งขึน้ ต่ อเนื่องแต่ การเติบโตยังไม่ เต็มศักยภาพ การลงทุนภาครั ฐและภาคการท่ องเที่ยวฟื ้ นตัวชัดเจนในช่ วง
สามปี ที่ผ่านมา การลงทุนและการบริโภคภาคเอกชนกระเตือ้ งขึน้ เพียงเล็กน้ อยเท่ านัน้ โดยเฉพาะการลงทุน
ภาคเอกชนเติบโตต่าและมีสัญญาณฟองสบู่ในธุรกิจอสังหาริมทรั พย์ บางส่ วน ภาคการลงทุนภาคเอกชนจะฟื ้ นตัว
ชัดเจนเมื่อกลับคืนสู่ประชาธิปไตยด้ วยความเรี ยบร้ อยและได้ รัฐบาลที่มีเสถียรภาพและมีคุณภาพ
ส่ วนภาคส่ งออกที่เคยติดลบต่ อเนื่องฟื ้ นตัวขึน้ ในปี ที่สามหลังการยึดอานาจ โดยภาคส่ งออกนัน้ เริ่ มมีการติด
ลบมาตัง้ แต่ ก่อน คสช เข้ ายึดอานาจในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2557 และรั ฐบาล คสช เข้ ามาบริหารประเทศใน
เดือนกันยายน พ.ศ. 2557
ประเมินผลงานเศรษฐกิจมีทงั ้ ดีขนึ ้ ทรงตัวและแย่ ลง ด้ านอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจได้ ระดับ ดีพอใช้
B ด้ านความมั่นคงและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจดีมากระดับ A ด้ านความสามารถในการแข่ งขันได้ ระดับดีพอใช้
คะแนนระดับ B ด้ านการกระจายรายได้ และความเป็ นธรรมทางเศรษฐกิจแย่ ลงต้ องปรั บปรุ ง คะแนนระดับ D ด้ าน
การพัฒนาสถาบันทางเศรษฐกิจให้ เข้ มแข็ง ด้ านความเป็ นประชาธิปไตยทางเศรษฐกิจ ลดอานาจผูกขาด เพิ่มการ
แข่ งขันยังต้ องปรั บปรุ งอีกมากได้ คะแนนระดับ D ผลประกอบการของบริษัทขนาดใหญ่ ดีขนึ ้ โดยภาพรวมแต่
กิจการขนาดย่ อยยังประสบปั ญหา ประชาชนฐานรากยังคงเผชิญความยากลาบากทางเศรษฐกิจและการดารงชีวติ
ด้ านฐานะทางการคลัง ก่ อหนีม้ ากขึน้ ขาดดุลงบประมาณเพิ่มขึน้ ไม่ สามารถกลับคืนสู่งบประมาณสมดุลได้ ตาม
กรอบความยั่งยืนทางการคลัง ได้ คะแนนพอใช้ หรื อระดับ C ฐานะการคลังแย่ ลงเพราะมีค่าใช้ จ่ายจาเป็ นในการ
ลงทุนโครงสร้ างพืน้ ฐานซึ่งมีความจาเป็ น รายจ่ ายด้ านสวัสดิการสูงขึน้ และไม่ พยายามลดทอนรายจ่ ายที่ไม่ จาเป็ น
โดยเฉพาะการจัดซือ้ อาวุธ
ประเมินผลงานด้ านการวางยุทธศาสตร์ ระยะยาวและเป้าหมาย มีความคืบหน้ าและรู ปธรรมชัดเจนแต่ การมี
ส่ วนร่ วมมีข้อจากัด ได้ ระดับคะแนนดีพอใช้ B
ประเมินผลงานด้ านการยุตคิ วามขัดแย้ งรุ นแรงอันนามาสู่สงครามกลางเมือง คสช มีผลงานอย่ างชัดเจนใน
การลดความเสี่ยงและขจัดเงื่อนไขเฉพาะหน้ าอันนาไปสู่ความรุ นแรงและการนองเลือด จึงได้ คะแนนในระดับ A
แต่ ล้มเหลวในการสร้ างความปรองดองอย่ างแท้ จริง เนื่องจากการปรองดองอย่ างแท้ จริงต้ องเกิดจากกระบวนการ
ปรึกษาหารื ออย่ างเปิ ดกว้ าง ใช้ กระบวนการประชาธิปไตย แสวงหาข้ อเท็จจริง สถาปนานิตริ ั ฐเอาผู้กระทาผิดเข้ าสู่
กระบวนการยุตธิ รรมโดยไม่ เลือกปฏิบัติ คืนความเป็ นธรรมให้ นักโทษทางการเมือง
ประเมินผลงานด้ านสิทธิมนุษยชนและการส่ งเสริมสิทธิเสรี ภาพ ผลงานด้ านนีไ้ ม่ ผ่าน ได้ ระดับคะแนน F
แม้ นจะมีการผ่ อนคลายทางด้ านสิทธิเสรี ภาพบ้ าง การละเมิดสิทธิมนุษยชนลดลงบ้ าง แต่ ได้ มีการสร้ างกลไก
สถาบันและกฎหมายที่ไม่ ส่งเสริมและไม่ ให้ หลักประกันในเรื่ องสิ ทธิมนุษยชนและเสรี ภาพ นอกจากนีย้ ังไม่ มีความ
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คืบหน้ าใดๆการรั บรองอนุสัญญาต่ างๆขององค์ กรระหว่ างประเทศที่ช่วยส่ งเสริมให้ ประชาธิปไตย หลักนิตธิ รรม
และสิทธิแรงงานดีขนึ ้
ประเมินผลงานทางด้ านการศึกษา คะแนนอยู่ในระดับ A มียุทธศาสตร์ ระยะยาวที่ชัดเจนและกระบวนการ
ในการจัดทาแผนและยุทธศาสตร์ ระยะยาวทางการศึกษาอยู่บนข้ อมูลการวิจัยและการมีส่วนร่ วมทุกภาคส่ วน แต่
ยังต้ องเพิ่มการกระจายอานาจทางการศึกษา ปฏิรูปครู และปฏิรูปการเรี ยนรู้ ให้ ดีย่ งิ ขึน้
ต้ องเพิ่มประชาธิปไตยทางเศรษฐกิจ ลดอานาจผูกขาด ส่ งเสริมการแข่ งขัน ปกป้องผู้บริโภค การกลับคืนสู่
ประชาธิปไตยและการมีระบอบการเมืองที่มีคุณภาพและมั่นคงเป็ นพืน้ ฐานสาคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ
การวางรากฐานสู่ประเทศพัฒนาแล้ วและศูนย์ กลางเศรษฐกิจของอาเซียน หากไม่ สามารถทาให้ เกิดระบบการเมือง
ที่มีเสถียรภาพขึน้ ได้ ไทยจะเผชิญกับทศวรรษที่สองแห่ งการสูญเสียโอกาส ถดถอยและจะเป็ นคนป่ วยแห่ งเอเชีย
อนาคตเศรษฐกิจไทยขึน้ อยู่กับประชาธิปไตยที่ม่ ันคง เสถียรภาพทางการเมืองและการแก้ ไขปั ญหาวิกฤติ
ความขัดแย้ งทางการเมืองให้ ได้ สาหรั บการรั ฐประหารคสช ครบรอบ 3 ปี แล้ วคงต้ องรอดูว่าจะกลับสู่
ประชาธิปไตยอย่ างไร ปั ญหาความขัดแย้ งที่ซับซ้ อนต้ องอาศัยกลไกการมีส่วนร่ วม รั ฐประหารจะเป็ นเพียงกลไกใน
การระงับความขัดแย้ งได้ ในระยะสัน้ เท่ านัน้ หากไม่ สามารถสถาปนาความเป็ นนิตริ ั ฐ ระบบยุตธิ รรมที่ทุกคนเชื่อมั่น
รั ฐธรรมนูญที่เป็ นที่ยอมรั บของประชาชนส่ วนใหญ่ กติกาที่เป็ นประชาธิปไตย ออกแบบให้ รัฐธรรมนูญเกือ้ หนุนให้
เกิดรั ฐบาลเข้ มแข็ง สถาบันพรรคการเมืองมีคุณภาพ ระบบตรวจสอบถ่ วงดุลเข้ มแข็ง รั ฐบาลที่มีคุณภาพดีขนึ ้ หลัง
การเลือกตัง้ ประชาธิปไตยที่มีคุณภาพและเข้ มแข็งจะเป็ นดัชนีชีว้ ัดว่ าผลงานของ คสช มีประสิทธิผลอย่ างไร และ
สิ่งนีจ้ ะทาให้ ระบบการเมือง ระบบเศรษฐกิจมีเสถียรภาพ สังคมเกิดสันติธรรม ประชาชนมีคุณภาพชีวติ ที่ดี และ
ไทยจะก้ าวสู่การเป็ นศูนย์ กลางของภูมภิ าคและก้ าวพ้ นกับดักทศวรรษแห่ งความถดถอยและขัดแย้ งไปได้

15.30 น. วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
มหาวิทยาลัยรังสิต
ผศ.ดร. อนุสรณ์ ธรรมใจ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และ คณบดีคณะ
เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ได้ ให้ ความเห็นและประเมินผลงานเศรษฐกิจ 3 ปี หลังการยึดอานาจของ
คสช และภาวะเศรษฐกิจ ว่า อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจยังคงกระเตื ้องขึ ้นต่อเนื่องแต่การเติบโตยังไม่เต็ม
ศักยภาพ อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจอยูท่ ี่ 0.8% ในปี พ.ศ. 2557 มาอยูท่ ี่ 3.3% ในไตรมาสรแรกปี พ.ศ.
2560 โดยคาดการณ์วา่ ปี นี ้เศรษฐกิจจะเติบโตได้ ในระดับ 3.6% การลงทุนภาครัฐและภาคการท่องเที่ยวฟื น้ ตัว
ชัดเจนในช่วงสามปี ที่ผา่ นมา การลงทุนและการบริโภคภาคเอกชนกระเตื ้องขึ ้นเพียงเล็กน้ อยเท่านัน้ ภาคการ
บริโภคยังขยายต่าเพราะสัดส่วนหนี ้สินครัวเรื อนต่อจีดีพีเพิ่มขึ ้นจากระดับ 76.88% ช่วงกลางปี 57 มาอยูท่ ี่
ระดับ 79.9% ในปั จจุบนั แต่ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2558 ที่ระดับ 81.2% รายได้ ของประชาชนส่วนใหญ่ไม่ได้
เพิ่มขึ ้นมากนักจึงไม่เพียงพอต่อรายจ่ายนามาสูก่ ารก่อหนี ้ ยอดรวมหนี ้สินครัวเรื อนเพิ่มขึ ้นจากระดับ 10.13
ล้ านล้ านบาทมาอยูท่ ี่ 11.47 ล้ านล้ านบาท หลังการยึดอานาจสามปี ยอดหนี ้ครัวเรื อนคงค้ างสะสมเพิ่มขึ ้น
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ประมาณ 1.34 แสนล้ านบาท สะท้ อนว่าภาระหนี ้ครัวเรื อนสะสมยังอยูใ่ นระดับสูงและเพิ่มต่อเนื่องแม้ นสัดส่วน
หนี ้สินครัวเรื อนต่อจีดีพีจะเริ่มลดลงแล้ วก็ตาม ปั ญหาหนี ้ครัวเรื อนจึงเป็ นโจทย์เรื่ องการกระจายตัวของรายได้
และความมัง่ คัง่ มากกว่าปั ญหาการไม่มีวนิ ยั ทางการเงินและก่อหนี ้เกินตัวหรื อความไม่สามารถในการเข้ าถึง
สินเชื่อในระบบ ฉะนันต้
้ องมุง่ ไปที่ทาอย่างไรให้ การเติบโตทางเศรษฐกิจมีการกระจายตัวมากกว่านี ้
การลงทุนภาคเอกชนเติบโตต่าแม้ นกระเตื ้องขึ ้นและมีสญ
ั ญาณฟองสบูใ่ นธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
บางส่วน ทุนข้ ามชาติสญ
ั ชาติไทยไหลออกไปลงทุนนอกประเทศมากขึ ้นขณะทีท่ นุ ต่างชาติยงั ไม่ไหลเข้ ามาก
อย่างที่คาดการณ์และยังไม่ได้ อยูใ่ นระดับเดียวกับก่อนเกิดวิกฤตการณ์ทางการเมืองปี 2557 ภาคการลงทุน
เอกชนจะฟื น้ ตัวชัดเจนเมื่อกลับคืนสูป่ ระชาธิปไตยด้ วยความเรี ยบร้ อยและได้ รัฐบาลที่มีเสถียรภาพและมี
คุณภาพ
การลงทุนโครงสร้ างพื ้นฐานทางเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรื อ
EEC จะเป็ นเครื่ องยนต์สาคัญช่วยขับเคลื่อนการเติบโตและความสามารถในการแข่งขันของไทยในหนึง่ ถึงสอง
ทศวรรษข้ างหน้ า นโยบายเหล่านี ้รัฐบาลมีความคืบหน้ ามากพอสมควร แต่สงิ่ ที่จะประกันความสาเร็จ คือ
เสถียรภาพของระบบการเมือง ความเข้ มแข็งของระบบสถาบันและระบบนิติรัฐ การลงทุนในทรัพยากรมนุษย์
การลงทุนในการวิจยั และสร้ างนวัตกรรม ในส่วนนี ้รัฐบาลยังต้ องใช้ ความพยายามอีกมากและเป็ นเรื่ องที่ต้อง
ใช้ เวลาให้ เกิดผลจึงต้ องส่งมอบภารกิจให้ กบั รัฐบาลชุดต่อไปดาเนินการต่อ ขณะนี ้ รัฐบาลยังไม่มียทุ ธศาสตร์
ชัดเจนนักต่อประชาคมอาเซียนหรื อการมียทุ ธศาสตร์ อาเซียนของประเทศไทยและยังไม่มียทุ ธศาสตร์ ชดั เจน
ต่อนโยบายสาคัญ One Belt One Road ของจีน
ส่วนภาคส่งออกที่เคยติดลบต่อเนื่องฟื น้ ตัวขึ ้นในปี ที่สามหลังการยึดอานาจ โดยภาคส่งออกนันเริ
้ ่มมี
การติดลบมาตังแต่
้ ก่อน คสช เข้ ายึดอานาจในเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2557 และรัฐบาล คสช เข้ ามาบริหาร
ประเทศในเดือนกันยายน พ.ศ. 2557
ประเมินผลงานเศรษฐกิจมีทงดี
ั ้ ขึ ้น ทรงตัวและแย่ลง ด้ านอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจได้ ระดับ ดี
พอใช้ B ด้ านความมัน่ คงและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจดีมากระดับ A ด้ านความสามารถในการแข่งขันได้
ระดับดีพอใช้ คะแนนระดับ B ด้ านการกระจายรายได้ และความเป็ นธรรมทางเศรษฐกิจแย่ลงต้ องปรับปรุง
คะแนนระดับ D ด้ านการพัฒนาสถาบันทางเศรษฐกิจให้ เข้ มแข็ง ด้ านความเป็ นประชาธิปไตยทางเศรษฐกิจ
ลดอานาจผูกขาด เพิ่มการแข่งขันยังต้ องปรับปรุงอีกมากได้ คะแนนระดับ D ผลประกอบการของบริษัทขนาด
ใหญ่ดีขึ ้นโดยภาพรวมแต่กิจการขนาดย่อยยังประสบปั ญหา ประชาชนฐานรากยังคงเผชิญความยากลาบาก
ทางเศรษฐกิจและการดารงชีวิต ด้ านฐานะทางการคลัง ก่อหนี ้มากขึ ้น ขาดดุลงบประมาณเพิ่มขึ ้น ไม่สามารถ
กลับคืนสูง่ บประมาณสมดุลได้ ตามกรอบความยัง่ ยืนทางการคลัง ได้ คะแนนพอใช้ หรื อระดับ C ฐานะการคลัง
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แย่ลงเพราะมีคา่ ใช้ จ่ายจาเป็ นในการลงทุนโครงสร้ างพื ้นฐานซึง่ มีความจาเป็ น รายจ่ายด้ านสวัสดิการสูงขึ ้น
และไม่พยายามลดทอนรายจ่ายที่ไม่จาเป็ นโดยเฉพาะการจัดซื ้ออาวุธ ส่วนผลงานด้ านการปฏิรูปและปรับ
โครงสร้ างภาษีนนอยู
ั ้ ใ่ นเกณฑ์ดีพอใช้ ได้ คะแนนระดับ B สนับสนุนรัฐบาลเดินหน้ าเก็บภาษีมรดกและภาษี
ที่ดินเพื่อลดความเหลื่อมล ้าทางเศรษฐกิจ หารายได้ เข้ ารัฐ ปรับโครงสร้ างภาษีเพื่อให้ ประเทศมีฐานรายได้ จาก
ภาษีทรัพย์สนิ เพิ่มขึ ้น นอกจากนี ้ควรใช้ โอกาสนี ้ในการปฏิรูปที่ดินครัง้ ใหญ่ เสนอให้ ลดภาษีเงินได้ บคุ คล
ธรรมดาและภาษีนิตบิ คุ คลเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน กระตุ้นให้ เกิดการทางาน การลงทุน
และขยายกิจการเพิ่มขึ ้น ส่วนผลงานด้ านการปฏิรูปรัฐวิสาหกิจและการปรับโครงสร้ างการบริหารกิจการ
ภาครัฐควรทาให้ เกิดเป็ นผลสาเร็จมากกว่านี ้ 3 ปี ที่ผา่ นมาได้ มีความคืบหน้ าระดับหนึง่ เท่านันจึ
้ งได้ คะแนนใน
ระดับ C
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจภาพรวมอยูใ่ นเกณฑ์ดี อัตราเงินเฟ้อต่า อัตราการว่างงานต่ากว่า 1% แต่มี
ปั ญหาการขาดแคลนแรงงานในบางกิจการ อย่างไรก็ตาม ช่วงครึ่งปี หลังของปี นี ้แรงกดดันของอัตราเงินเฟ้อ
สูงขึ ้น ปั ญหาความเป็ นธรรมทางเศรษฐกิจ การกระจายรายได้ ลดเหลื่อมล ้ายังไม่ดีนกั และมีแนวโน้ มแย่ลงได้
รายได้ ภาคเกษตรกรรมลดลงต่อเนื่องมาตลอดสองปี กว่าๆเพิ่งจะปรับตัวดีขึ ้นช่วงต้ นปี นี ้ รัฐบาลลดการ
แทรกแซงราคาสินค้ าเกษตรทาให้ ภาระทางการคลังลดลงแต่ก็ทาให้ กาลังซื ้อในภาคชนบทอ่อนตัวลงมาก ส่วน
การไม่ขึ ้นค่าแรงขันต
้ ่าเป็ นเวลามากกว่า 2 ปี และปรับเพิ่มเพียงเล็กน้ อย 1-5 บาทในช่วงต้ นปี ทาให้ แรงงาน
ระดับล่างทักษะต่ายังคงประสบความยากลาบากทางเศรษฐกิจ
ต้ องเพิ่มประชาธิปไตยทางเศรษฐกิจ ลดอานาจผูกขาด ส่งเสริมการแข่งขัน ปกป้องผู้บริโภค การ
กลับคืนสูป่ ระชาธิปไตยและการมีระบอบการเมืองที่มีคณ
ุ ภาพและมัน่ คงเป็ นพื ้นฐานสาคัญในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจและการวางรากฐานสูป่ ระเทศพัฒนาแล้ วและศูนย์กลางเศรษฐกิจของอาเซียน หากไม่สามารถทาให้
เกิดระบบการเมืองที่มีเสถียรภาพขึ ้นได้ ไทยจะเผชิญกับทศวรรษที่สองแห่งการสูญเสียโอกาส ถดถอยและจะ
เป็ นคนป่ วยแห่งเอเชีย
ด้ านการปฏิรูประบบสวัสดิการให้ มีความยัง่ ยืนทางการเงินโดยเฉพาะในส่วนของกองทุนประกันสังคม
มีความคืบหน้ าดีพอใช้ ได้ ระดับคะแนน B ส่วนในระบบสาธารณสุขนันยั
้ งไม่มีข้อสรุปหรื อความก้ าวหน้ า
ชัดเจนนัก ยังไม่สามารถให้ คะแนนได้ การปฏิรูประบบประกันสุขภาพถ้ วนหน้ ายังไม่ตกผลึก
ประเมินผลงานด้ านการวางยุทธศาสตร์ ระยะยาวและเป้าหมาย มีความคืบหน้ าและรูปธรรมชัดเจนแต่
การมีสว่ นร่วมมีข้อจากัด ได้ ระดับคะแนนดีพอใช้ B
ประเมินผลงานด้ านการยุติความขัดแย้ งรุนแรงอันนามาสูส่ งครามกลางเมือง คสช มีผลงานอย่าง
ชัดเจนในการลดความเสี่ยงและขจัดเงื่อนไขเฉพาะหน้ าอันนาไปสูค่ วามรุนแรงและการนองเลือด จึงได้ คะแนน
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ในระดับ A แต่ล้มเหลวในการสร้ างความปรองดองอย่างแท้ จริง เนื่องจากการปรองดองอย่างแท้ จริงต้ องเกิด
จากกระบวนการปรึกษาหารื ออย่างเปิ ดกว้ าง ใช้ กระบวนการประชาธิปไตย แสวงหาข้ อเท็จจริง สถาปนานิตริ ัฐ
เอาผู้กระทาผิดเข้ าสูก่ ระบวนการยุติธรรมโดยไม่เลือกปฏิบตั ิ คืนให้ ความเป็ นธรรมให้ นกั โทษทางการเมือง
ประเมินผลงานด้ านสิทธิมนุษยชนและการส่งเสริมสิทธิเสรี ภาพ ผลงานด้ านนี ้ไม่ผ่าน ได้ ระดับคะแนน
F แม้ นจะมีการผ่อนคลายทางด้ านสิทธิเสรี ภาพบ้ าง การละเมิดสิทธิมนุษยชนลดลง แต่ได้ มีการสร้ างกลไก
สถาบันและกฎหมายที่ไม่สง่ เสริมและไม่ให้ หลักประกันในเรื่ องสิทธิมนุษยชนและเสรี ภาพ นอกจากยังไม่มี
ความคืบหน้ าใดๆการรับรองอนุสญ
ั ญาต่างๆขององค์กรระหว่างประเทศที่ช่วยส่งเสริมให้ ประชาธิปไตย หลัก
นิตธิ รรมและสิทธิแรงงานดีขึ ้น
ประเมินผลงานทางด้ านการศึกษา คะแนนอยูใ่ นระดับ A มียทุ ธศาสตร์ ระยะยาวที่ชดั เจนและ
กระบวนการในการจัดทาแผนและยุทธศาสตร์ ระยะยาวทางการศึกษาอยูบ่ นข้ อมูลการวิจยั และการมีสว่ นร่วม
ทุกภาคส่วน แต่ยงั ต้ องเพิ่มการกระจายอานาจทางการศึกษา ปฏิรูปครูและปฏิรูปการเรี ยนรู้ให้ ดียิ่งขึ ้น
3 ปี ที่ผา่ นมา มีความคืบหน้ าในการปฏิรูประบบวิจยั และระบบการศึกษาได้ ดีระดับหนึง่ อันจะเป็ น
พื ้นฐานสาคัญในการยกระดับผลิตภาพ สร้ างสรรค์นวัตกรรม และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ปี ที่สาม
ของ คสช ก่อนการเลือกตัง้ ควรเพิ่มงบประมาณทางด้ านการวิจยั และการสร้ างนวัตกรรมให้ อยูใ่ นสัดส่วน
เดียวกับประเทศพัฒนาแล้ ว วางรากฐาน 6 ยุทธศาสตร์ ของแผนการศึกษาแห่งชาติ 20 ปี ให้ เข้ มแข็งและ
รัฐบาลในอนาคตสามารถดาเนินการได้ อย่างต่อเนื่อง ไม่ขาดช่วง เปลี่ยนแปลงระบบการบริหารจัดการ
งบประมาณของกระทรวงศึกษาธิการจาก Supply-side เป็ น Demand-side มากขึ ้นเพื่อลดความสูญเปล่า
ทางการศึกษาและงบประมาณ รวมทังเป็
้ นการเพิ่มประสิทธิภาพสูงขึ ้น
ผลงานด้ านความมัน่ คงและระบบการป้องกันประเทศ ได้ คะแนนภาพรวมพอใช้ หรื อ ระดับ C เท่านัน้
เพราะจัดสรรงบประมาณจานวนมากซื ้ออาวุธยุทโธปกรณ์จากต่างประเทศ แทนที่จะนางบประมาณมาลงทุน
วิจยั พัฒนาอาวุธยุทโธปกรณ์ป้องกันประเทศเองผ่านทางสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ และ ควรนา
งบประมาณลงทุนพัฒนาบุคลากรของกองทัพให้ เป็ นทหารอาชีพ เพิ่มระบบทหารอาสา ลดสัดส่วนทหารเกณฑ์
และทาให้ คณ
ุ ภาพชีวิตและผลตอบแทนของทหารเกณฑ์และกาลังพลดีขึ ้น ขณะที่การก่อเหตุความไม่สงบใน
ประเทศลดลงแต่ไม่ได้ หมดไปจึงต้ องลดเงื่อนไขการก่อเหตุที่กระทบความมัน่ คงให้ มีประสิทธิภาพมากขึ ้น
ความขัดแย้ งกับประเทศเพื่อนบ้ านตามแนวชายแดนลดลงอย่างชัดเจนอันเป็ นผลบวกต่อการค้ าการลงทุนและ
ชีวิตความเป็ นอยูข่ องประชาชนตามแนวชายแดน
อนาคตเศรษฐกิจไทยขึ ้นอยูก่ บั ประชาธิปไตยที่มนั่ คง เสถียรภาพทางการเมืองและการเดินหน้ าตาม
แผนยุทธศาสตร์ ประเทศเพื่อก้ าวสูป่ ระเทศพัฒนาแล้ ว เศรษฐกิจไทยปี 2560 สามารถเติบโตได้ ในระดับ 3.65
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4.2% ดีขึ ้นกว่าปี 2557 (จีดีพีขยายตัว 0.8%) 2558 (2.9%) และ ปี 2559 (3.2%) (โปรดดูตารางตัวเลข
เศรษฐกิจเปรี ยบเทียบ) อย่างไรก็ตาม ผลประโยชน์จากการขยายตัวทางเศรษฐกิจยังคงกระจุกตัวอยูใ่ นกลุม่
ธุรกิจขนาดใหญ่ยงั ไม่กระจายตัวมายังกิจการขนาดเล็ก เกษตรกร ผู้ใช้ แรงงานและประชาชนระดับฐานราก
มากนัก “ปั ญหารวยกระจุก จนกระจาย” ยังคงเป็ นปั ญหาที่ยังแก้ ไม่ ตก
เนื ้อหาบางส่วนของรัฐธรรมนูญที่ผา่ นประชามติแม้ นไม่เป็ นไปตามหลักการประชาธิปไตย ลดทอน
อานาจประชาชน การกระจายอานาจถดถอยลง แต่ยงั มีความหวังว่า การร่างกฎหมายลูกที่ให้ ความสาคัญกับ
อานาจของประชาชนมากขึ ้น เพิ่มความเข้ มแข็งของสถาบันพรรคการเมืองมากขึ ้น จะทาให้ ปัญหาบางอย่างใน
รัฐธรรมนูญบรรเทาลงและไม่ก่อให้ เกิดวิกฤตการณ์ทางการเมืองรอบใหม่
อนาคตเศรษฐกิจไทยขึ ้นอยูก่ บั ประชาธิปไตยที่ม่ ันคง จะกลับสู่ประชาธิปไตยอย่ างไร ปั ญหา
ความขัดแย้ งที่ซับซ้ อนต้ องอาศัยกลไกการมีส่วนร่ วม รัฐประหารจะเป็ นเพียงกลไกในการระงับความ
ขัดแย้ งได้ ในระยะสัน้ เท่ านัน้ หากไม่ สามารถสถาปนาความเป็ นนิตริ ัฐ ระบบยุตธิ รรมที่ทกุ คนเชื่อมัน่
รัฐธรรมนูญที่เป็ นที่ยอมรับของประชาชนส่วนใหญ่ กติกาที่เป็ นประชาธิปไตย ความขัดแย้ งรุนแรงรอบใหม่จะ
เกิดขึ ้นอีก
ดร. อนุสรณ์ ธรรมใจ กล่ าวสรุ ปทิง้ ท้ ายว่ า “การรัฐประหารในปี พ.ศ. 2557 เป็ นความต่อเนื่องของ
รัฐประหารปี พ.ศ. 2549 เป็ นการต่อสู้กนั ระหว่างพลังอานาจที่อิงระบบพรรคการเมืองและการเลือกตัง้ กับ
พลังอานาจที่ไม่เชื่อในระบบเลือกตัง้ รัฐบาลหลังการเลือกตังที
้ ่กาลังจะเกิดขึ ้น พรรคการเมือง กลุม่ การเมือง
และ คสช ต้ องทาให้ เกิดความสมดุลระหว่างสองพลังอานาจนี ้โดยไม่สญ
ู เสียหลักการประชาธิปไตยและความ
มัน่ คงของระบบการเมืองอันเป็ นพื ้นฐานสาคัญต่อความเจริญก้ าวหน้ ารุ่งเรื องทางเศรษฐกิจ สังคมสันติธรรม
และคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมทังคื
้ นความเป็ นธรรมให้ กบั ทุกคนที่ไม่ได้ รับความเป็ นธรรม ศึกษา
ความผิดผลาดในอดีตไว้ เป็ นบทเรี ยนเพื่อไม่ให้ ย ้ารอยความล้ มเหลว หากผู้ต้องการเข้ าไปมีอานาจทาง
การเมืองผ่ านกระบวนการเลือกตัง้ และการแก้ ไขปั ญหาผ่ านกลไกรัฐสภาจะทาให้ ระบบ
ประชาธิปไตยไทยมีเสถียรภาพ มีความมั่นคง อันนามาสู่ความมั่งคั่งที่ย่ งั ยืน
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คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
ศูนย์วิจยั เศรษฐกิจและธุรกิจเพือ่ การปฏิรูป
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