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1ปีรธน.ยังไม่คุ้มครอง
ครบรอบ 1 ปีของการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2560 ซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศ ซึ่งได้
ประกาศใช้มาตัง้ แต่วนั ที่ 6 เม.ย. 2560 นัน้ ปรากฏว่ากลไกและบทบัญญัติ
ในรัฐธรรมนูญทีร่ บั รองคุม้ ครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนต่างๆ ยังไม่ได้
คุม้ ครองประชาชนคนไทยอย่างแท้จริง เสมือนยังไม่มรี ฐั ธรรมนูญบังคับใช้
ทัง้ นี้ เนือ่ งจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. ยังคงมีอำ� นาจ
เบ็ดเสร็จในการบริหารประเทศ โดยอาศัยอ�ำนาจมาตรา 265 ซึ่งบัญญัติ
รองรับให้ คสช.ยังคงอยู่ในตําแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าคณะ
รัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหม่ภายหลังการเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรกตามรัฐธรรมนูญ
นี้จะเข้ารับหน้าที่
ขณะเดียวกันยังให้อ�ำนาจในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ไว้ด้วยว่า ให้
หัวหน้า คสช.และคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ยังคงมีหน้าทีแ่ ละอ�ำนาจ
ตามทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ ในรัฐธรรมนูญ (ฉบับชัว่ คราว) 2557 และให้ถอื ว่าบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญดังกล่าวในส่วนที่เกี่ยวกับอ�ำนาจของหัวหน้า คสช.และ
คณะรักษาความสงบแห่งชาติยังคงมีผลใช้บังคับได้ต่อไป
ทั้งหมดเท่ากับว่ามาตรา 265 ให้หัวหน้า คสช.ใช้อ�ำนาจตามมาตรา
44 แห่งรัฐธรรมนูญ (ฉบับชัว่ คราว) 2557 ต่อไป จนกว่าจะได้รฐั บาลเลือก
ตั้งชุดใหม่ ซึ่งบทบัญญัติในมาตรา 44 ดังกล่าว ระบุว่า ในกรณีที่หัวหน้า
คสช.เห็นเป็นการจําเป็นเพื่อประโยชน์ ในการปฏิรูปในด้านต่างๆ การ
ส่งเสริมความสามัคคีและความสมานฉันท์ของประชาชนในชาติ หรือเพือ่
ป้องกัน ระงับ หรือปราบปรามการกระทาํ อันเป็นการบ่อนทาํ ลายความสงบ
เรียบร้อยหรือความมั่นคงของชาติ ราชบัลลังก์ เศรษฐกิจของประเทศ
หรือราชการแผ่นดิน
ไม่ว่าจะเกิดขึ้นภายในหรือภายนอกราชอาณาจักร ให้หัวหน้า คสช.
โดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ มีอาํ นาจสัง่ การ ระงับ
ยับยั้ง หรือกระทําการใดๆ ได้ ไม่ว่าการกระทํานั้นจะมีผลบังคับในทาง
นิติบัญญัติ ในทางบริหาร หรือในทางตุลาการ และให้ถือว่าคําสั่งหรือการ
กระทาํ รวมทัง้ การปฏิบตั ติ ามคําสัง่ ดังกล่าว เป็นคําสัง่ หรือการกระทาํ หรือ
การปฏิบตั ทิ ชี่ อบด้วยกฎหมายและรัฐธรรมนูญนีแ้ ละเป็นทีส่ ดุ ทัง้ นีเ้ มือ่ ได้
ดําเนินการแล้ว ให้รายงานประธานสนช.และนายกรัฐมนตรีทราบโดยเร็ว
ผลจากการที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า
คสช. ใช้อำ� นาจตามมาตรา 44 นี้ ในหลายกรณีดว้ ยกัน ท�ำให้สทิ ธิเสรีภาพ
ของประชาชนถูกจ�ำกัดไปโดยปริยาย โดยเฉพาะการเคลื่อนไหวเรียก
ร้องทวงสิทธิต่างๆ จากกรณีความเดือดร้อนจากราคาผลผลิตตกต�่ำ หรือ
ผลกระทบจากการด�ำเนินตามนโยบายของรัฐ
ที่ส�ำคัญสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นในทางการเมืองก็
ยังถูกควบคุม จนท�ำให้พรรคการเมืองด�ำเนินกิจกรรมเพื่อน�ำไปสู่การ
เลือกตั้งตามที่ คสช.ประกาศไว้ตามโรดแมปอย่างยากล�ำบาก รวม
ทั้งกฎหมายที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งสองฉบับสุดท้าย คือ ร่าง พ.ร.บ.
เลือกตั้ง สส.และร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยการได้มาซึ่ง สว. ที่อยู่ระหว่างส่งให้
ศาลรัฐธรรมนูญตีความ ท่ามกลางกระแสของการยื้อการเลือกตั้งออกไป
ดังนัน้ เพือ่ ให้ทกุ อย่างเดินหน้าเข้าสูก่ ระบวนการเลือกตัง้ ตามโรดแมปและ
ให้สอดคล้องกับการใช้รฐั ธรรมนูญ พล.อ.ประยุทธ์ ต้องปล่อยให้ประชาชน
แสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ และเร่งปลดล็อกให้พรรคการเมืองด�ำเนิน
กิจกรรมเพือ่ ปูทางไปสูก่ ารเลือกตัง้ ไม่เช่นนัน้ การประกาศใช้รฐั ธรรมนูญก็
แทบจะไม่มีประโยชน์ ประเทศก็จะยังไม่เห็นอนาคต n
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ก่อกำ�เนิดเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2546 โดยมี บริษทั บางกอก โพสต์ จำ�กัด (มหาชน)
เป็นเจ้าของ ผูพ้ มิ พ์ ผู้ โฆษณา สำ�นักงานเลขที่ 136 ถนน ณ ระนอง
แยกสุนทรโกษา คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
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รองบรรณาธิการ
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Ext. 4236		 e-mail : choladai@posttoday.com
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ฝ่ายข่าวธุรกิจตลาด        : พรพรต ชัยศรีบญ
ุ เรือง
Ext. 4251		 e-mail : pornprotc@posttoday.com
ฝ่ายข่าวการเมือง          : วิษณุ นุน่ ทอง
Ext. 4229		 e-mail : wissanun@posttoday.com
ฝ่ายข่าวแมกกาซีน         : ปณิฏา สุวรรณปาล
Ext. 4256 		 e-mail : panitas@posttoday.com
ฝ่ายข่าวนโยบายเศรษฐกิจ : เบ็ญจวรรณ รัตนวิจติ ร
Ext. 4247 		 e-mail : benchawanr@posttoday.com
ฝ่ายออกแบบ
: สุไลมาน ดือราแม
Ext. 4267 		 e-mail : sulaimand@posttoday.com
หัวหน้าข่าว
ฝ่ายข่าวการเงิน
: ชีวรัตน์ กิจนภาธนพงศ์
Ext. 4239
: e-mail : shewaratk@posttoday.com
ฝ่ายข่าวหุน้ -ตลาดทุน       : เจียรนัย อุตะมะ
Ext. 4242		 e-mail : jiaranaiu@posttoday.com
ฝ่ายข่าวต่างประเทศ        : นันทิยา วรเพชรายุทธ
Ext. 4263		 e-mail : nantiyaw@posttoday.com
ฝ่ายข่าวกีฬา
: เปรมวดี ปานทอง
Ext. 4264 		 e-mail : premvadeep@posttoday.com
ทีป่ รึกษากองบรรณาธิการ : วิมลพรรณ ปีตธวัชชัย
Ext. 4226 		 e-mail : vimolphunp@posttoday.com
ทีป่ รึกษากองบรรณาธิการ : สมาน สุดโต
Ext. 4225 		 e-mail : samarns@posttoday.com
ฝ่ายโฆษณาดิสเพลย์
: โทร 02-616-4441
			 e-mail : display@bangkokpost.co.th
ฝ่ายโฆษณาแยกประเภท : โทร 02-616-4388
ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
: โทร 02-616-4444

ภาคธนาคารของญี่ปุ่น โดยเฉพาะ
บรรดาแบงก์รายใหญ่ต่างก�ำลังเร่ง
เกียร์เปลี่ยนการด�ำเนินงานสู่รูปแบบ
ดิจิทัลมากยิ่งขึ้น หลังแบงก์ก�ำลังเผชิญ
ทางตันในการท�ำก�ำไร ท่ามกลางภาวะ
อัตราดอกเบี้ยติดลบในญี่ปุ่นที่ธนาคาร
กลาง (บีโอเจ) คงอัตราดอกเบี้ย
นโยบายไว้ที่ลบ 0.1% และจากปัญหา
จ�ำนวนประชากรลดลงเรื่อยๆ จนก่อ
ผลกระทบเป็นลูกโซ่ ตั้งแต่การฉุดก�ำลัง
ซื้อ จนกดดันผลก�ำไรของภาคเอกชน
ส�ำหรับการปรับทัพระลอกแรก
ก็ ไม่ต่างกับบรรดาแบงก์ ในไทยที่เริ่ม
ด้วยการ “หั่นคน-ลดสาขา” โดย
3 แบงก์ ใหญ่ในญี่ปุ่น ได้แก่ มิซูโฮ
ไฟแนนเชียล กรุ๊ป มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ
ไฟแนนเชียล กรุ๊ป (เอ็มยูเอฟจี)
และซูมิโตโม มิตซุย (เอสเอ็มเอฟจี)
ต่างประกาศปรับลดคนรวมกันราว 3.3
หมื่นอัตรา ในช่วงอีก 10 ปีข้างหน้า
โดยมิซูโฮยังประกาศลดสาขาทั่ว
ประเทศให้เหลือเพียง 400 แห่ง
จาก 500 แห่ง ภายในปี 2024 ด้วย
ความเคลื่อนไหวดังกล่าวถือ
เป็นการตั้งรับเฉพาะหน้า เพื่อช่วยลด
ต้นทุนการด�ำเนินงานลงก่อน หลังผล
ก�ำไรของ 5 แบงก์ ใหญ่ในญี่ปุ่น ที่รวม
ถึงแบงก์ 3 แห่งข้างต้น ลดลง 22.4%
เมื่อเทียบรายปี มาอยู่ที่ 1.57 ล้านล้าน
เยน (ราว 4.59 หมื่นล้านบาท) ในช่วง
เดือน เม.ย.-ธ.ค. 2017
ขณะที่การปรับกลยุทธ์ระลอกต่อไป
เป็นการหันไปพึ่งพา “เทคโนโลยี” มา
ใช้ ในการด�ำเนินงานมากขึ้น ตั้งแต่การ
เริ่มใช้ระบบการประมวลผลด้วย
หุ่นยนต์ (Robotic-Process
Automation : RPA) ซึง่ อาร์พเี อสามารถ
ตัง้ โปรแกรมให้ทำ� งานได้หลายรูปแบบ
เช่น การตรวจสอบเอกสารขอกูเ้ งินของ
ลูกค้า การท�ำธุรกรรมระหว่างธนาคาร
หรือการสัง่ โอนเงินข้ามประเทศ
ส�ำหรับ ซูมิโตโม มิตซุย จะเริ่มใช้
อาร์พีเอเก็บรวบรวมข้อมูลสินทรัพย์
และการลงทุนต่างๆ ของลูกค้านับ
ตั้งแต่เดือน เม.ย.นี้ ซึ่งคาดว่าจะช่วย
ย่นระยะเวลาการท�ำงานลง 3 ล้าน
ชั่วโมง/ปี ภายในเดือน มี.ค. 2020
เทียบเท่ากับการจ้างพนักงานจ�ำนวน
1,500 คน/ปี
ด้านเอ็มยูเอฟจีที่ใช้ระบบอาร์พีเอ
มานับตั้งแต่ปี 2014 หวังจะขยาย
ขอบเขตการใช้งานระบบดังกล่าว โดย
ตั้งโปรแกรมให้ท�ำงานต่างๆ แทนคน
ราว 100 งาน และจะเพิ่มจ�ำนวนเป็น
ราว 2,000 งาน ในอีก 6 ปีข้างหน้า
นับตั้งแต่ปีงบการเงิน 2018 ขณะที่

คลัยุวงดีปคาดการณ์
ญญาโลก
ไกล

รองประธานสถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ชาติ
วิทยาลัยรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต

กล่าวได้ว่าหลังจากการปฏิรูปและเปิด
ประเทศของจีนที่ได้สร้างเศรษฐกิจที่
เติบโตรวดเร็วอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนใน
ประวัติศาสตร์ จีนได้ ใช้ทั้งทฤษฎีและ
สรุปบทเรียนจากประเทศที่พัฒนาแล้ว
มาทดลองและปฏิบัติ
จีนศึกษาทฤษฎีและสรุปบทเรียน
จากประเทศที่พัฒนาแล้ว
ในทางทฤษฎีรายได้ที่เติบโตขึ้น
ไม่ใช่การเพิ่มจ�ำนวนเงินแต่เป็นการเพิ่ม
ก�ำลังซื้อ การเติบโตที่แท้จริงมีเงื่อนไข
เบื้องต้นคือจะต้องท�ำให้ระดับการผลิต
ของแรงงานยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งด้านหนึ่งต้องอาศัยการสร้าง
นวัตกรรมทางเทคโนโลยีของ
อุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง อีกด้าน
หนึ่งต้องด�ำเนินการให้มีการผลิตสินค้า
ที่มีมูลค่าสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และนี่คือ
กลไกที่ต้องน�ำมาใช้เพื่อช่วยให้เกิดการ
เติบโตของรายได้ ในระยะยาว กลไกนี้
เกิดขึ้นหลังจากการปฏิวัติอุตสาหกรรม
จีนรู้ว่าประเทศก�ำลังพัฒนาอย่าง
ตนแตกต่างจากประเทศที่พัฒนาแล้ว
ตรงที่ภายหลังการปฏิวัติอุตสาหกรรม
ประเทศที่พัฒนาแล้วเป็นเจ้าของ
เทคโนโลยี ระดับอุตสาหกรรมก็มักอยู่

แบงก์ญี่ปุ่นเบนเข็ม
ปรับทัพรุกดิจิทัล

มิซูโฮตั้งเป้าหมายใช้อาร์พีเอท�ำงาน
100 อย่างเช่นกัน และได้เริ่มใช้ระบบนี้
ทดลองเปิดกองทุนให้ลูกค้าแล้ว ซึ่งใช้
เวลาเพียง 2-3 วินาทีเท่านั้น เมื่อเทียบ
กับการใช้แรงงานคน ซึ่งอยู่ที่ 4-5 นาที
อย่างไรก็ดี การเปลี่ยนโฉมสู่
รูปแบบดิจิทัลของธนาคารญี่ปุ่น ไม่ได้
หยุดอยู่แค่การจะใช้ระบบหุ่นยนต์
หรือระบบอัตโนมัติมาช่วยในการ
ท�ำงานเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการวาง
รากฐานโครงสร้างระบบการช�ำระเงิน
ออนไลน์ด้วยเช่นกัน
ล่าสุดนัน้ นิกเกอิ เอเชียน รีววิ
รายงานว่า 3 แบงก์ ใหญ่ คือ มิซโู ฮ
เอ็มยูเอฟจี และซูมโิ ตโม มิตซุย ก�ำลัง
เร่งก�ำหนดมาตรฐานเดียวกันในการใช้
“คิวอาร์โค้ด” เพือ่ เพิม่ ความสะดวกใน
การช�ำระเงินออนไลน์ โดยระบบคิวอาร์
โค้ดดังกล่าวมีแนวโน้มเริม่ เปิดใช้จริงก่อน
ช่วงมหกรรมโตเกียว โอลิมปิก 2020
มิซูโฮจะทดลองใช้ระบบคิวอาร์ โค้ด
ดังกล่าวภายในเดือน เม.ย.นี้ ที่จังหวัด
ฟูกุชิมา โดยร่วมมือกับธนาคาร
โทโฮแบงก์ ซึ่งลูกค้าของทั้งสองธนาคาร
สามารถช�ำระค่าสินค้าและบริการผ่าน
คิวอาร์ โค้ด ครอบคลุมร้านอาหารและ
ร้านค้าต่างๆ ที่มีผู้ ใช้บริการราว 6,000
คน ซึ่งในช่วงแรกนั้นลูกค้าจะต้องโอน
เงินในบัญชีเข้าไปเก็บไว้ ในแอพพลิเคชัน่
พิเศษก่อน แล้วค่อยเปิดแอพพลิเคชั่น
ดังกล่าวเพื่อสแกนคิวอาร์ โค้ดที่ร้านค้า
ในการช�ำระเงิน ซึ่ง มิซูโฮ ระบุว่า
ผลการทดสอบระบบดังกล่าวที่จังหวัด
ฟูกุชิมาจะน�ำมาใช้สร้างมาตรฐาน
เดียวกันส�ำหรับการใช้คิวอาร์ โค้ด

หากน�ำมาใช้จริงแล้ว ระบบ
คิวอาร์ โค้ดไม่เพียงช่วยลดต้นทุนให้
บรรดาแบงก์ญี่ปุ่น ร้านค้า และธุรกิจ
อื่นเท่านั้น คิวอาร์ โค้ดยังจะเป็น
รากฐานต่อยอดไปสู่บริการและ
นวัตกรรมทางการเงินอื่นๆ เช่น บริการ
ช�ำระเงินออนไลน์แบบเรียลไทม์
เมื่อช่วงต้นเดือน มี.ค.ที่ผ่านมา
กลุ่มธุรกิจธนาคารที่มีสมาชิก 61 แห่ง
ประกาศเปิดตัวแอพพลิเคชั่นชื่อ
“มันนี่ แท็ป” ซึ่งพัฒนาร่วมกับริปเปิล
(Ripple) บริษัทพัฒนาบล็อกเชนและ
เอ็กซ์อาร์พี สกุลเงินคริปโตชื่อดัง โดย
แอพพลิเคชั่นดังกล่าวจะเริ่มทดลองใช้
ปลายปีนี้ และผู้ ใช้สามารถช�ำระเงินได้
ตลอดเวลาผ่านการโอนเงินจากบัญชี
ธนาคารหรือการสแกนคิวอาร์ โค้ด ซึ่ง
จะช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น
จากเดิมที่ช�ำระเงินได้แค่ช่วงธนาคาร
เปิดท�ำการเวลา 08.30-15.30 น.
ตั้งแต่วันจันทร์-ศุกร์
นอกจากนี้ คิวอาร์ โค้ดยังจะเข้า
มาเพิ่มความคล่องตัวในการช�ำระเงิน
ด้วย “เงินดิจิทัล” โดยก่อนหน้านี้
กลุ่มธนาคารน�ำโดย มิซูโฮ เจแปน
แบงก์ โพสต์ และธนาคารระดับ
ภูมิภาคอีกหลายแห่งก�ำลังเตรียมออก
“เจ-คอยน์” เงินดิจิทัลภายในปีนี้
เพื่อทดลองใช้เป็นอีกตัวเลือกการ
ช�ำระเงินช่วงโตเกียว โอลิมปิก 2020
เจ-คอยน์ของกลุ่มแบงก์ญี่ปุ่นนั้น
แตกต่างจากเงินคริปโตทั่วไปที่มีความ
ผันผวนสูง โดยมูลค่าของเจ-คอยน์จะ
ผูกติดอยู่กับค่าเงินเยน (1 เจ-คอยน์ =
1 เยน) ซึ่งการช�ำระเงินด้วยเจ-คอยน์

จะไม่เสียค่าธรรมเนียม แต่ทางแบงก์
จะเก็บข้อมูลการท�ำธุรกรรมของลูกค้า
เอาไว้แทน โดยนอกจาก เจ-คอยน์แล้ว
เอ็มยูเอฟจียังเตรียมออกเงินดิจิทัลของ
ตัวเองด้วยเช่นกัน ชื่อ เอ็มยูเอฟจี
คอยน์ แต่ยังไม่ได้ระบุช่วงเวลาแน่ชัด
เจ-คอยน์ได้รับการออกแบบมา
เพื่อหวังให้ชาวญี่ปุ่นลดใช้เงินสดโดย
เฉพาะ ซึ่งอยู่ที่สัดส่วนราว 65% ของ
การช�ำระค่าสินค้าและบริการต่างๆ สูง
กว่าประเทศพัฒนาแล้วอื่นๆ ที่อัตรา
การใช้เงินสดอยู่ในระดับเฉลี่ยที่ 30%
การใช้เจ-คอยน์ คาดว่าจะช่วยให้
กลุ่มแบงก์มีเงินอัดฉีดเข้าระบบ
เศรษฐกิจเพิ่มขึ้นประมาณ 1 หมื่นล้าน
เยน (ราว 2,928 ล้านบาท) เนื่องจาก
เงินดิจิทัลจะช่วยแบงก์ลดต้นทุนในด้าน
ต่างๆ เช่น การขนส่งเงินสดไปยังสาขา
ทั่วประเทศ หรือค่าติดตั้งตู้เอทีเอ็มกด
เงินสด
นอกจากความเคลื่อนไหวหลักๆ
อย่างการเอาระบบหุ่นยนต์มาใช้ย่น
ระยะเวลาการท�ำงาน การเร่งวาง
มาตรฐานคิวอาร์ โค้ด และการเตรียม
ออกเงินดิจิทัลแล้ว บรรดาแบงก์ญี่ปุ่น
เปิดรับเทคโนโลยีมาใช้ ในด้านอื่นๆ
ด้วย เช่น เอ็มยูเอฟจีที่ตั้งบริษัทฟินเทค
ขึ้นมาเมื่อปีที่แล้ว เพื่อวางแผนพัฒนา
ระบบการด�ำเนินการในแบงก์ที่
ขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์ (เอไอ)
และเปิดบริการทางการเงินอื่นๆ
ที่พัฒนาขึ้นจากระบบบล็อกเชน
ขณะที่ ซูมิโตโม มิตซุย มีแผน
พัฒนาระบบไบโอเมตริกส�ำหรับการ
ช�ำระเงินออนไลน์ เพื่อหวังเสนอบริการ
เทคโนโลยีดังกล่าวให้ธุรกิจอี-คอมเมิร์ซ
หลังเปิดตัวโพราลิฟาย (Poralify)
บริษัทร่วมทุนกับ เอ็นทีที ดาต้า คอร์ป
ในญี่ปุ่น และบริษัท ดาออน อิงค์ ที่
พัฒนาด้านไบโอเมตริกโดยเฉพาะ
การปรับทัพของกลุ่มแบงก์ญี่ปุ่น
จึงไม่เพียงช่วยให้ธุรกิจสามารถอยู่รอด
ต่อไปในยุคก�ำไรหดหายเท่านั้น แต่ยัง
เป็นการยกระดับระบบธนาคารและการ
ช�ำระเงิน ซึ่งจะปูทางไปยังการแตก
แขนงธุรกิจสู่รูปแบบใหม่ๆ อันก้าวหน้า
ยิ่งขึ้น ขณะที่ยุคแห่งเศรษฐกิจดิจิทัล
ก�ำลังขยับเข้าใกล้ขึ้นมาทุกขณะ
อีกด้วย n

จากแร้นแค้นสู่มั่งคั่ง
ย้อนมองเศรษฐกิจจีนรอบ 40 ปี (จบ)

ในระดับต้นๆ ของโลก ถ้าจะท�ำให้ได้
นวัตกรรมทางเทคโนโลยีมายกระดับ
อุตสาหกรรมก็จ�ำเป็นต้องมีการวิจัย
ประดิษฐ์คิดค้นเป็นของตนเอง แต่การ
ประดิษฐ์คิดค้นจ�ำนวนมากมักประสบ
ความล้มเหลว ผลตอบแทนเฉลี่ยต�่ำ ใน
ช่วง 100 ปีกว่าที่ผ่านมามีอัตราการ
เติบโตเฉลี่ยเพียง 3%

13 ประเทศที่รู้จักใช้ประโยชน์จากข้อได้
เปรียบในฐานะผู้มาทีหลังพัฒนา
เศรษฐกิจของตนให้เติบโตทุกปีในอัตรา
7% ต่อปีหรือสูงกว่า ตลอด 25 ปีหรือ
มากกว่านี้ ผลจากการปฏิรูปและเปิด
ประเทศท�ำให้จีนถูกจัดอยู่ในกลุ่ม 13
ประเทศนี้ที่มีเศรษฐกิจเติบโตอย่าง
รวดเร็วด้วย

จีนเรียนรู้และเลียนแบบ ปรับใช้
ให้สอดคล้องกับบริบท
เนื่องจากในช่วงเปิดประเทศใหม่ๆ
จีนมีเทคโนโลยีที่ล้าสมัย อุตสาหกรรม
มีมูลค่าเพิ่มต�่ำ แต่สามารถใช้ประโยชน์
ในฐานะผู้ที่มาทีหลัง น�ำเอาเทคโนโลยี
ที่พัฒนาเต็มที่แล้วไปท�ำให้เกิด
นวัตกรรมทางเทคโนโลยี เข้าถึง
อุตสาหกรรมที่พัฒนาเต็มที่ของประเทศ
ที่พัฒนาแล้วได้ เรียนรู้วิธีการยกระดับ
อุตสาหกรรม กระนั้นก็ตาม จีนยังเห็น
ว่าการเลียนแบบและการเรียนรู้เป็น
ที่มาของการสร้างนวัตกรรมทาง
เทคโนโลยีและการยกระดับคุณภาพ
การผลิต มีค่าใช้จ่ายและความเสี่ยง
น้อยกว่ามากและท�ำได้เร็วกว่าด้วย เมื่อ
เปรียบกับการที่ต้องลงทุนประดิษฐ์
คิดค้นเอง หลังสงครามโลกครัง้ ทีส่ องมี

จีนต้องอาศัยรัฐเข้ามามีบทบาท
ในการจัดสรรทรัพยากรและ
แทรกแซง
ในช่วงแรกของการเปลี่ยนผ่าน
วิสาหกิจจีนไม่มีความสามารถแข่งขัน
กับตลาดภายนอกได้ หากไม่มีการ
คุ้มครองและอุดหนุนจากรัฐ วิสาหกิจ
ล้มละลายแน่นอน ส่งผลให้เกิดการว่าง
งานอย่างมาก ซึ่งรัฐบาลรู้ดีว่าจะกลาย
เป็นชนวนกระตุ้นความไม่มีเสถียรภาพ
ทางสังคมและการเมืองด้วย เวลานั้น
ยังมีอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการ
ป้องกันประเทศจ�ำนวนมาก แม้ว่าได้
ท�ำการ Privatize แล้ว รัฐก็ยังต้อง
คุ้มครองและอุดหนุนต่อไปจึงจะ
ประคองให้อยู่รอดได้ มิเช่นนั้นจะท�ำให้
เกิด Rent-Seeking และคอร์รัปชั่น
นอกจากนี้ รัฐบาลได้ตั้งเขต

เศรษฐกิจพิเศษและเขตอุตสาหกรรม
ในเขตอุตสาหกรรมมีการปรับปรุง
โครงสร้างพื้นฐานภายใน มีการยก
ระดับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและการ
ค้า ทั้งอุตสาหกรรมที่มีข้อได้เปรียบเชิง
เปรียบเทียบ ท�ำให้พัฒนาได้รวดเร็วขึ้น
จากที่มีข้อได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ
กลายเป็นข้อได้เปรียบในเชิงการ
แข่งขัน จนสามารถครอบครองตลาด
ภายในและต่างประเทศ มีทุนสะสม
และส่งเสริมให้เกิดการยกระดับ
อุตสาหกรรม ในระหว่างนี้จีนได้ ใช้
ความเป็นผู้มาทีหลังให้ได้รับประโยชน์
อย่างเต็มที่
รัฐบาลจีนยังเห็นว่าหาก
อุตสาหกรรมไม่สามารถแก้ไขปัญหา
ตนเองได้ ก็ต้องอาศัยรัฐบาลมาด�ำเนิน
การ ศ.ดร.หลินอี้ฟู (Lin Yifu) เห็นว่า
ต้องมีตลาดที่มีประสิทธิภาพและมี
รัฐบาลที่รับผิดชอบและมีคุณธรรม
ตลาดจะมีประสิทธิภาพได้นั้นขึ้นอยู่กับ
รัฐบาลต้องมีความรับผิดชอบและมี
คุณธรรมเป็นเงื่อนไขส�ำคัญก่อน ใน
ทางกลับกันรัฐบาลที่มีความรับผิดชอบ
และมีคุณธรรมก็ต้องอาศัยตลาดที่มี
ประสิทธิภาพอันเป็นมุมมองสองด้านที่
ประสานเข้าด้วยกัน n

