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บทนำ�/วิเคราะห์ต่างประเทศ V

รีบขจัดคอร์รัปชั่น

คดีทุจริตรวมถึงการให้สินบนกับเจ้าหน้าที่ของรัฐในประเทศไทยไม่
เคยจางหายไปจากสังคมไทย มีหลายร้อยเรื่องหลายพันคดีอยู่ระหว่าง
กระบวนการสอบสวน โดยคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ (ป.ป.ช.) และมีหลายคดีทถี่ กู เปิดเผยในต่างประเทศ อย่างคดีสนิ บน
โรล-รอยซ์อนั อือ้ ฉาว ซึง่ ถูกเปิดเผยเมือ่ เดือน ม.ค. 2560 โดยกระทรวงยุตธิ รรม
สหรัฐอเมริกา ปัจจุบนั อยูร่ ะหว่างกระบวนการสอบสวนของ ป.ป.ช.เช่นเดียวกัน
คดีสินบนเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เกิดกับองค์กรขนาดใหญ่ของประเทศ
เช่น กรณีโรลส์-รอยซ์เกี่ยวพันกับบริษัท การบินไทย สายการบินแห่ง
ชาติของไทย รวมทั้งบริษัท ปตท. บริษัทน�้ำมันขนาดใหญ่ของคนไทยเช่น
เดียวกัน ล่าสุดส�ำนักงานสืบสวนพิเศษของอัยการกรุงโตเกียวอยูร่ ะหว่าง
การสอบสวนบริษทั มิตซูบชิ ิ ฮิตาชิ พาวเวอร์ ซิสเต็มส์ หรือ MHPS กรณี
การจ่ายสินบนให้กบั เจ้าหน้าทีท่ างการไทย ในกรณีอำ� นวยความสะดวกใน
โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนเมื่อปี 2556
กรณีดงั กล่าวหลายหน่วยงานได้ออกมาปฏิเสธว่าไม่มีสว่ นเกีย่ วข้อง
ทั้งบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ บริษัท ผลิตไฟฟ้า รวมทั้ง
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และจากการตรวจสอบเบือ้ ง
ต้นของกระทรวงพลังงานเป็นการให้สินบนในส่วนของการขนส่งอุปกรณ์
ที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างโรงไฟฟ้า มีชื่อของกรมเจ้าท่าเข้ามาเกี่ยวข้อง
ในการใช้ท่าเรือเพื่อรับส่งอุปกรณ์ดังกล่าว ซึ่ง ไพรินทร์ ชูโชติถาวร รมช.
คมนาคม เร่งด�ำเนินการสอบสวนให้แล้วเสร็จภายใน 7 วัน
ข้อกล่าวหาเรื่องการติดสินบนของเจ้าหน้าที่ของรัฐไทยเพื่อชนะ
การประมูล หรือได้เข้าบริหารจัดการโครงการของรัฐมีมาอย่างต่อเนื่อง
เป็นการตอกย�ำ้ ภาพลักษณ์การทุจริตและคอร์รปั ชัน่ ในสังคมไทยที่ไม่ตอ้ ง
ให้ ใครมาจัดอันดับ ยิ่งมีความน่าเป็นห่วงมากขึ้น เมื่อรัฐบาลชุดนี้เข้ามา
ผลักดันโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานทั้งด้านคมนาคม มูลค่ากว่า 2
ล้านล้านบาท และการพัฒนาโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก
(อีอซี )ี ทีม่ กี ารลงทุนในพืน้ ที่ไม่ตำ�่ กว่า 1.5 ล้านล้านบาท รวมทัง้ การประมูล
โครงการขนาดใหญ่ เช่น รถไฟความเร็วสูง รถไฟทางคู่ มอเตอร์เวย์ ที่
เปิดให้เอกชนทั้งไทยและต่างชาติเข้ามาประมูลแข่งขันกันได้
โครงการเมกะโปรเจกต์เหล่านีล้ ว้ นเป็นโครงการขนาดใหญ่ ทีม่ มี ลู ค่า
โครงการหลายล้านล้านบาท หากไม่วางแนวทางป้องกันการทุจริต การให้
สินบนเจ้าหน้าที่อย่างรัดกุม ยังปล่อยให้มีการทุจริตคอร์รัปชั่นเกิดขึ้นอีก
เชือ่ ว่าหลังจากนีภ้ าพลักษณ์ของประเทศไทยในเรือ่ งการทุจริตคอร์รปั ชัน่
จะอยูแ่ ถวหน้าของโลก และเป็นปัญหาแก่นกั ลงทุนรายใหม่ทจี่ ะเข้ามาท�ำ
ลงทุนในประเทศไทยต้องคิดหนัก
แม้คดีทุจริตหลายคดีไม่ได้เกิดภายใต้รัฐบาลชุดนี้ แต่หนึ่งในภารกิจ
ส�ำคัญของการเข้ามาบริหารประเทศของหัวหน้าคณะ คสช. พล.อ.ประยุทธ์
จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี คือการเข้ามาปราบปรามทุจริตคอร์รัปชั่น
ในรัฐบาลชุดที่ผ่านมา ซึ่งสร้างความเสียหายหลายแสนล้านบาทให้กับ
ประเทศไทย เพราะฉะนั้นรัฐบาลต้องให้ความส�ำคัญและเร่งผลักดันการ
ตรวจสอบการทุจริตทัง้ โครงการใหม่และโครงการเก่า เอาผิดและลงโทษ
เจ้าหน้าทีแ่ ละผูเ้ กีย่ วข้องอย่างรุนแรง เพือ่ แสดงให้เห็นว่ารัฐบาลเอาจริง
เอาจังกับการปราบปรามทุจริต
หากสามารถด�ำเนินการได้ตามทีป่ ระกาศไว้ เชือ่ ว่าไม่เพียงภาพลักษณ์
ของประเทศไทยจะดีขึ้น ยังสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนที่จะเข้ามา
เป็นพันธมิตรใหม่ของไทยในอนาคตอีกด้วย n
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Yield Curve กลับทิศ
สัญญาณวิกฤตรอบใหม่?

นันทิยา วรเพชรายุทธ

แม้เศรษฐกิจสหรัฐจะเต็มไปด้วย
บรรยากาศของสงครามการค้าคุกรุ่น
มาตั้งแต่ต้นปี แต่กระนั้นก็ ไม่ได้สร้าง
แรงกระเพื่อมในตลาดหุ้นมากนัก
เพราะตัวเลขภาคเศรษฐกิจที่แท้จริง
ยังสดใสอยู่ ทั้งในแง่ของการบริโภค
การจ้างงาน ตลาดบ้านที่ฟื้นตัว ไป
จนถึงผลประกอบการของบริษัทจด
ทะเบียน
ทว่าในช่วงไม่นานมานี้หลายฝ่าย
ก�ำลังจับตาไปที่ “ตลาดตราสารหนี้”
เป็นพิเศษ เพราะตลาดบอนด์ก�ำลังมี
สัญญาณที่สวนทางต่างกันออกไป
และบ่งชี้ถึงทิศทางข่าวร้ายมากกว่า
ข่าวดี
สัญญาณที่ว่านี้ก็คือเส้นอัตราผล
ตอบแทน (Yield Curve) ระหว่าง
พันธบัตรระยะสั้นอายุ 2 ปี และ
พันธบัตรระยะยาวอายุ 10 ปี ที่ชัน
น้อยลงจนมาแตะระดับแบนราบ
(Flat) มากที่สุดในรอบหลายสิบปี ซึ่ง
ยิ่งแบนราบหรือชันน้อยลงเท่าไรก็ยิ่ง
บ่งชี้ถึงแนวโน้ม “ปัญหา” มากขึ้น
เท่านั้น
โดยปกติแล้วพันธบัตรระยะยาว
ควรให้ผลตอบแทนสูงกว่าพันธบัตร
ระยะสั้น เพราะเมื่อน�ำเงินไปลงทุนแช่
ยาวกว่า สภาพคล่องต�่ำกว่า ก็ควรจะ
ได้ดอกเบี้ยตอบแทนที่คุ้มกว่า และ
หากเศรษฐกิจอยู่ในสภาพที่ดีจริง คน
จะไม่นิยมเทน�้ำหนักไปซื้อพันธบัตร
ระยะยาว แต่จะลงทุนสั้นมากกว่า ซึ่ง
จะท�ำให้บอนด์ยิลด์ 10 ปี สูงกว่าไป
โดยปริยาย
ทว่าสถานการณ์ที่ก�ำลังเกิดขึ้นก็
คือยิลด์ของพันธบัตร 10 ปี กลับแทบ
ไม่ต่างหรือหนีห่างจากพันธบัตร 2 ปี
มากนัก หรือในแง่หนึ่งก็คือนักลงทุน
หันไปซื้อพันธบัตร 10 ปีกันมากขึ้น
ซึ่งการที่นักลงทุนเลือกที่จะซื้อบอนด์
10 ปี โดยได้บอนด์ยิลด์ ไม่ถึง 3% นั้น
หมายความนักลงทุนก�ำลัง “พนัน” ว่า

เศรษฐกิจในอนาคตจะแย่กว่าใน
ปัจจุบัน หรือมีความเสี่ยงที่จะเกิด
วิกฤตรอบใหม่ ซึ่งท�ำให้แบงก์ชาติต้อง
ลดอัตราดอกเบี้ยลงมาเพื่อกระตุ้น
เศรษฐกิจ
รอยเตอร์สระบุว่า แม้การดูเส้น
อัตราผลตอบแทนเพียงอย่างเดียวจะ
ไม่ใช่ดัชนีบ่งชี้อนาคตทางเศรษฐกิจได้
ทั้งหมด ทว่าตลอดช่วง 45 ปีที่ผ่านมา
เส้นอัตราผลตอบแทนดังกล่าวก็บ่งชี้
ถึงวิกฤตเศรษฐกิจในอนาคตได้ถูกต้อง
มาตลอดนับตั้งแต่ทศวรรษที่ 70
เป็นต้นมา
วิกฤตการณ์ทางการเงินเมื่อปี
2008 หรือวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ที่
ก�ำลังจะครบรอบ 10 ปีในปีนี้ ก็เป็น
ตัวอย่างหนึ่งที่สะท้อนว่าเส้นอัตราผล
ตอบแทนบ่งชี้ถึงปัญหาในอนาคตได้
หลังจากที่เส้นผลตอบแทนลดลงจนไป
อยู่ในระดับติดลบเมื่อปี 2006 หรือ
ราว 2 ปีก่อนที่จะเกิดวิกฤตตามมา
และเมื่อต้นสัปดาห์นี้เส้นผลตอบแทน
ระหว่างพันธบัตรอายุ 2 ปีและ 10 ปี
ก็กลับมาแคบลงที่สุดในรอบ 11 ปี อยู่
ที่ประมาณ 0.25% เท่านั้น
ความกังวลเรื่องเส้นผลตอบแทน

พันธบัตรนี่เองที่ท�ำให้นักลงทุนจับตา
ว่าจะน�ำไปสู่การแตะเบรกเฟด หรือ
ธนาคารกลางสหรัฐที่ก�ำลังเดินหน้าขึ้น
ดอกเบี้ยเต็มสูบหรือไม่ โดยบางคนน�ำ
ไปเทียบกับช่วงวิกฤตครั้งที่ผ่านมา ซึ่ง
หากมีแนวโน้มที่จะเกิดปัญหาใน
อนาคต แบงก์ชาติจะเริ่มชะลอการขึ้น
ดอกเบี้ยก่อนทันที
เพราะนอกจากเรื่องสัญญาณใน
ตลาดพันธบัตรแล้ว ยังต้องยอมรับว่า
“สงครามการค้า” ที่ประธานาธิบดี
โดนัลด์ ทรัมป์ เริ่มเปิดกลองรบมา
ตั้งแต่ต้นปีจะเห็นว่าแม้ข้อพิพาทอาจ
ยังไม่ส่งกระทบทันทีภายในครึ่งปีแรก
หรือภายในปี 2018 นี้ แต่ก็มีแนวโน้ม
ที่จะสร้างปัญหาตามมาในอนาคตหาก
สถานการณ์รุนแรงขึ้น ซึ่งกองทุนการ
เงินระหว่างประเทศ (ไอเอ็มเอฟ) ได้
ออกมาเตือนเป็นรายล่าสุดว่า การค้า
โลกที่ตึงเครียดเป็นปัจจัยหลักที่คาดว่า
จะกระทบการขยายตัวในระยะกลาง
และหากสงครามการค้าลุกลามเต็มรูป
แบบ ผลผลิตทางเศรษฐกิจทั่วโลกราย
ปีอาจลดลง 0.5% คิดเป็น 5 แสน
ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 16 ล้านล้าน
บาท) จากคาดการณ์ที่ 100 ล้านล้าน

ดอลลาร์ (ราว 3,325 ล้านล้านบาท)
ส�ำหรับปี 2563
ขณะที่นักวิเคราะห์หลายรายยัง
มองว่าเศรษฐกิจสหรัฐที่ขยายตัวร้อน
แรงในขณะนี้ก�ำลังอยู่ในช่วงปลาย
ของวัฏจักรขยายตัว และก�ำลังใกล้ที่
จะกลับไปสู่วัฏจักรแดนลบอีกครั้งหลัง
ผ่านวิกฤตมา 10 ปีแล้ว และในครั้งนี้
อาจมีปัญหาตั้งแต่ตลาดแรงงานที่เต็ม
ศักยภาพแล้ว และปัญหาวินัยการคลัง
ของสหรัฐเองจากการเพิ่มงบประมาณ
รายจ่ายที่ไม่ถูกเวลาและงบประมาณ
ขาดดุลมหาศาล โดยเป็นผลมาจาก
มาตรการลดภาษีที่ผ่านมา
แม้แต่อดีตผู้ว่าการเฟดอย่าง
เบน เบอร์แนนคี และอดีตรัฐมนตรี
คลังสหรัฐ 2 คน คือ ทิโมธี ไกธ์เนอร์
และเฮนรี พอลสัน ก็ ได้แสดงความ
กังวลเช่นกันว่าสหรัฐอาจไม่มี
มาตรการรับมือที่ดีพอหากเกิดวิกฤต
เศรษฐกิจครั้งใหญ่รอบใหม่ เพราะ
สหรัฐมีช่องโหว่ในกลไกรับมือวิกฤตที่
ไม่มีอ�ำนาจมากพอ
อย่ า งไรก็ ต าม หากดู จ ากการที่
เจอโรม พาวเวลล์ ผู ้ ว ่ า การเฟด ขึ้ น
ให้ ก ารกั บ สภาคองเกรสในสั ป ดาห์ นี้
จะเห็ น ว่ า เฟดยั ง คง “เชื่ อ มั่ น ” ทั้ ง ใน
ศั ก ยภาพของเศรษฐกิ จ ประเทศตั ว
เองและเชื่ อ มั่ น ว่ า สหรั ฐ จะรองรั บ
การทยอยขึ้ น ดอกเบี้ ย อย่ า งค่ อ ยเป็ น
ค่ อ ยไป ซึ่ ง คาดกั น ว่ า จะครบ 4 ครั้ ง
ในปี นี้ ไ ด้ ท่ า มกลางการเตรี ย ม
ทยอยประกาศผลประกอบการ
ไตรมาส 2 ของบริ ษั ท จดทะเบี ย นใน
สหรั ฐ ที่ ค าดว่ า จะยั ง สดใสต่ อ
เนื่ อ งจากไตรมาสแรก
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตร
อาจยังไม่ใช่ปัจจัยชี้วัดที่ก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในเร็วๆ นี้ แต่หากยิลด์
เคิร์ฟเดินหน้าลงต่อจนถึงจุดติดลบ
ตามมา และสะท้อนว่าความเสี่ยงใน
อนาคตมีแนวโน้มจะมาเยือนจริงใน
เร็วๆ นี้ สถานการณ์ของเฟดก็อาจ
เปลี่ยนไปได้หลังจากนี้เช่นกัน n

เส้นทางการพัฒนาของกัมพูชา
คลัปาณังทปทองพ่
ญญาโลก
วง
ผู้ช่วยวิจัย
สถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ชาติ
วิทยาลัยรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต

กัมพูชา ประเทศเพื่อนบ้านที่คนไทย
ไม่รู้จักจริงจัง โดยเฉพาะกัมพูชาที่
เศรษฐกิจโตเฉลี่ยเกือบร้อยละ 8 ตลอด
20 ปีมานี้ ในเวที Independent
Choice of Development Model
of China and Indochina Countries : Opportunities and
Challenges สถาบันคลังปัญญาด้าน
ยุทธศาสตร์ชาติ ร่วมกับสถาบันการทูต
และการต่างประเทศ วิทยาลัยรัฐกิจ
มหาวิทยาลัยรังสิต และศูนย์วิจัย
ยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศ
สถาบันวิจัยสังคมศาสตร์แห่งประเทศ
จีน (CASS) เชิญ Neak Chandarith
หัวหน้าภาควิชาการระหว่างประเทศ
Royal University of Phnom Penh
และผู้อ�ำนวยการศูนย์วิจัยเส้นทาง
สายไหมทางทะเลในศตวรรษที่ 21
แห่งกัมพูชา มาเล่าเส้นทางการพัฒนา
ของกัมพูชาช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา
ดังนี้
กัมพูชาได้เอกราชจากฝรั่งเศสในปี
1953 และเริ่มพัฒนาประเทศแต่ช่วง
การพัฒนานั้นสั้น ในทศวรรษ 1970

กัมพูชาประสบกับหลายสงคราม ทั้ง
สงครามอินโดจีนและ
สงครามกลางเมืองที่สุดท้ายน�ำไปสู่
ระบอบเขมรแดง น�ำมาซึ่งหายนะและ
การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ หลังปี 1979 เมื่อ
ระบอบเขมรแดงถูกโค่นล้ม รัฐบาลหลัง
จากนั้นต้องเริ่มพัฒนาประเทศจากเถ้า
ถ่าน เพราะในยุคเขมรแดงและหลัง
เขมรแดงถูกโค่น ทุกภาคส่วนของ
ประเทศไม่ว่าทรัพยากรคน โครงสร้าง
พื้นฐาน เศรษฐกิจ การศึกษา พินาศสิ้น
ซ�้ำด้วยการคว�่ำบาตรทางการเมืองและ
เศรษฐกิจจากตะวันตก
ถึงปี 1993 กัมพูชาเข้าสู่ “ยุค
ราชอาณาจักรที่สอง” เริ่มตั้งหลัก
และพัฒนาได้อีกครั้ง มีระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข มีการจัดการเลือกตั้ง
โดยสหประชาชาติ สิทธิมนุษยชน
และสิทธิส่วนบุคคลได้รับการส่งเสริม
ระบอบเศรษฐกิจของกัมพูชาในอดีต
เป็นสังคมเกษตรระบบศักดินา ต่อมา
ในทศวรรษ 1980 เป็นระบอบ
วางแผนจากส่วนกลาง โดยฐานหลัก
ยังเป็นเกษตรกรรมในยุคราช
อาณาจักรที่สอง กัมพูชาเริ่มพัฒนาสู่
เศรษฐกิจระบบตลาดและทุนนิยม
กรรมสิทธิ์ส่วนบุคคลถูกรับรองใน
ปลายทศวรรษ 1980 เศรษฐกิจเริ่มโต
และหลากหลายขึ้น แต่สภาพสังคมยัง
ล�ำบากมาก คนส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร

การศึกษาของรัฐจ�ำกัดเพียงขั้นพื้นฐาน
จากนั้นสภาพสังคมเริ่มดีขึ้น จ�ำนวน
คนในภาคเกษตรลดลงคนชั้นกลาง
เพิ่มขึ้น การศึกษาขั้นพื้นฐานขยายตัว
แต่คุณภาพยังต�่ำและบริการของรัฐยัง
ไม่ดีนัก
ข้อท้าทายส�ำคัญของการพัฒนา
กัมพูชา คือ มีทรัพยากรคนน้อยมาก
เทียบกับประเทศอื่น เพราะเผชิญความ
พินาศจากสงครามและถูกคว�่ำบาตร
จากนานาชาติหลายทศวรรษก่อนปี
1993 สถาบันต่างๆ ในสังคมจึงอ่อนแอ
เกินจะน�ำการพัฒนาประเทศ
โครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจและ
สังคมแย่ นี่คือสภาพที่กัมพูชาเริ่ม
พัฒนาประเทศ
จากทศวรรษก่อนรัฐบาลเริ่มสร้าง
กัมพูชาขึ้นใหม่ วางวิสัยทัศน์การ
พัฒนาระยะยาวในปี 1994 เพื่อฟื้น
โครงสร้างพื้นฐานเชิงสังคม กายภาพ
และสถาบัน เริ่มใช้แผนพัฒนาสังคม
และเศรษฐกิจแห่งชาติระยะ 5 ปี ซึ่ง
ฉบับแรก (ปี 1996-2000) มุ่งสร้าง
ปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจมหภาค ลด
ความยากจน ฉบับต่อมา (ปี 20012005) มุ่งสร้างการเติบโตทาง
เศรษฐกิจและลดความยากจน ความ
ท้าทายที่สุดในการพัฒนากัมพูชาคือ
การสร้างภาคเอกชนให้เป็นเครื่องจักร
ของการพัฒนาเศรษฐกิจ ลดความ
ยากจน และยกระดับความเป็นอยู่ของ

ประชาชน
20 ปีมานี้กัมพูชาเดินมาไกล มีการ
พัฒนาค่อนข้างเสถียร ดูจากดัชนี
เศรษฐกิจต่างๆ เทียบระหว่างปี 1998
และปี 2018 เช่น มูลค่าจีดีพีรวมเพิ่ม
จาก 3,106 เป็น 24,605 ล้านดอลลาร์
สหรัฐ รายได้เฉลี่ยต่อหัวจาก 253 เป็น
1,563 ดอลลาร์ อัตราคนยากจนจาก
ร้อยละ 53 เป็นร้อยละ 13.5 (และ
วางแผนลดความยากจนลงอีกปีละร้อย
ละ 1 ให้คนจนหมดจากกัมพูชาในปี
2030) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ
7.9 จากปี 2000-2017 ตั้งแต่ปี 2015
กัมพูชามีรายได้จัดอยู่ในประเทศรายได้
ปานกลางค่อนข้างต�่ำ
เงื่อนไขส�ำหรับแผนพัฒนาระยะ
ถัดไปของกัมพูชาขึ้นอยู่กับสถานการณ์
ภายในและนอกประเทศ ซึ่งทิศทาง
ส�ำคัญของโลก คือ โลกเป็นพหุนิยม
ทางอ�ำนาจมากขึ้น เอเชียก�ำลังกลาย
เป็นเครื่องจักรหลักของเศรษฐกิจโลก
เทคโนโลยีก�ำลังเปลี่ยนผ่านจากยุคที่ 3
สู่ยุคที่ 4 และสภาพภูมิอากาศโลก
ก�ำลังเปลี่ยนแปลง ด้านภายในประเทศ
กัมพูชาพยายามรักษาเสถียรภาพ
การเมืองให้ดีกับการพัฒนาเศรษฐกิจ
และการลงทุน และมุ่งสู่เศรษฐกิจที่พึ่ง
อุตสาหกรรมเป็นหลัก (จากสัดส่วนภาค
เกษตรต่ออุตสาหกรรมร้อยละ 36 ต่อ
22 ในปี 2000 เป็นร้อยละ 25 ต่อ
30.4 ในปี 2017) n

