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องค์ความรู้

การแบ่งปัน
ปัจจัยการผลิต
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องค์ความรู้

ในระดับท้องถิ่น

ความเชื่อมโยงกับ
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นวัตกรรมสร้างความซับซ้อนของสินค้า
เมื่อมี

วิจัยกรุงศรี



1. ข้อสรุปจากงานวิจัย

 โครงสร้างพ้ืนฐานและสถาบนัทางเศรษฐกิจมีความส าคญัอย่างยิ่ง การสร้าง
ปัจจัยแวดล้อมที่เหมาะสมในภาพรวม มีส่วนช่วยลดการผูกมัดกับสายพานการ
ผลิตที่มีอยู่แล้วได้

 แม้ดัชนี ECI ของประเทศไทยอยู่ในระดับสูง แต่รายได้ต่อหัวของประเทศกลับอยู่
ต ่ากว่าค่าที่ควรจะเป็นเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศที่ความซับซ้อนทางเศรษฐกิจ
ระดับเดียวกัน 

อะไรเป็นสาเหตุที่ท าให้ไทยได้ประโยชน์จากการมี
ระดับความซับซ้อนทางเศรษฐกิจน้อยกว่าที่ควรจะเป็น?

3วิจัยกรุงศรี



1. ข้อสรุปจากงานวิจัย

 การกระจุกของกิจกรรมการผลิตในระบบเศรษฐกิจไทยเกิดข้ึนในทั้ง 3 มิติ ได้แก่ 

4

กระจุกในบริษัทใหญ่ การกระจุกในบางพ้ืนท่ี การกระจุกของนวัตกรรม

วิจัยกรุงศรี

 งานวิจัยเสนอว่าการเปล่ียนแปลงเชิงโครงสร้างจะเกิดข้ึนได้ผ่าน 2 กุญแจส าคัญ ได้แก่ 

1. การเอ้ือให้เกิดกระจายกิจกรรมทางเศรษฐกิจสู่ภาคการผลิตใหม่ และ

2. การส่งเสริมกลไกให้เกิดเคล่ือนย้ายทรัพยากรการผลิตระหว่างหน่วยเศรษฐกิจ



2. ประเทศไทยบนสายพานการผลิตโลกและ
นัยต่อระดับความซับซ้อนของเศรษฐกิจ

“กิจกรรมการผลิตของไทยผูกโยงกับสายพานการผลิตโลก”
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2. ประเทศไทยบนสายพานการผลิตโลกและ
นัยต่อระดับความซับซ้อนของเศรษฐกิจ

 ข้อมูลการส่งออกที่ท ามาถูกใช้ในการค านวณดัชนี RCA และดัชนีความซับซ้อน
ของระบบเศรษฐกิจ ECI ใช้ข้อมูลการส่งออกรวม (Gross Export) 

 มูลค่าส่งออกรวมนับรวมองค์ประกอบของสินคา้น าเข้าจากประเทศต้นทาง
เพ่ือน าเข้ามาประกอบในประเทศไทย ดังนั้น ดัชนี RCA ที่ค านวณมากจาก 
Gross Export จึงอาจไม่สะท้อนความสามารถของไทยได้อย่างชัดเจน

 ไทยอาจจะน าเข้าสินค้าที่มีความซับซ้อนสูงอยู่แล้วเพ่ือมาเปน็วัตถุดิบและ
น าไปประกอบเพ่ือการส่งออก

6

ประเทศไทยเก่งหรือประเทศต้นทางของเราเก่ง? 

วิจัยกรุงศรี



2. ประเทศไทยบนสายพานการผลิตโลกและ
นัยต่อระดับความซับซ้อนของเศรษฐกิจ

 การค านึงถึงการมีอยู่ของห่วงโซ่การผลิตระหว่างประเทศมีความส าคญัใน
การเข้าใจถึงความสามารถของการแข่งขันและความซับซ้อนที่แท้จริงของ
ระบบเศรษฐกิจไทย

 การค านวณดัชนี RCA ควรน ามาเฉพาะส่วนท่ีเป็นมูลค่าเพ่ิมของไทยเท่านั้น 
ส่ิงดังกล่าวเรียกว่า Value-added in Export 

 การวิเคราะห์การมีส่วนร่วมของกิจกรรมการผลิตไทยบน Global Value Chain 
(GVC) และการศึกษาถึงต าแหน่งการผลิตบน GVC จะช่วยให้เห็นภาพท่ีชัดเจน
มากขึ้น

7วิจัยกรุงศรี
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2. ประเทศไทยบนสายพานการผลิตโลกและ
นัยต่อระดับความซับซ้อนของเศรษฐกิจ
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หมายเหตุ: ค านวณโดยผู้เขียน
ที่มา: OECD

เปรียบเทียบดัชนี RCA ที่ค านวณโดยข้อมูลการส่งออกรวม และการส่งในรูปมูลค่าเพ่ิม (2011)

วิจัยกรุงศรี

อิเล็กทรอนิกส์

สินค้าเกษตร

อุปกรณ์ไฟฟา้

ยางและพลาสติก

ยานพาหนะ

อาหาร

เคมีภัณฑ์



ในภาพรวม แม้ไทยจะมีส่วนร่วมมากขึ้น แต่ไม่ได้เปลี่ยนต าแหน่งอย่างมีนัยส าคญั
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3. กิจกรรมการผลิตของไทยบนสายพาน
การผลิตโลก
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หมายเหตุ: ค านวณโดยผู้เขียน
ที่มา: OECD



3. กิจกรรมการผลิตของไทยบนสายพานการผลิตโลก

10วิจัยกรุงศรี
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3. กิจกรรมการผลิตของไทยบนสายพานการผลิตโลก
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หมายเหตุ: สินค้าส่งออกมีมูลค่าราวร้อยละ 70 ของมูลค่าส่งออกรวมของไทยในปี 2011
ที่มา: OECD
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3. กิจกรรมการผลิตของไทยบนสายพานการผลิตโลก

12วิจัยกรุงศรี
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3. กิจกรรมการผลิตของไทยบนสายพาน
การผลิตโลก

วิจัยกรุงศรี

 เหตุใดกิจกรรมการผลิตที่เกิดขึ้นไม่สามารถ 'ส่งผ่าน' และกระจายไปยังหน่วย
เศรษฐกิจอื่นภายในประเทศได้? 

 กิจกรรมทางเศรษฐกิจเพ่ือการส่งออกของไทยเกิดข้ึนมีลักษณะแบบ Outside-in 
กล่าวคือ บริษัทข้ามชาติเข้ามาสร้างกิจกรรมเพ่ือการส่งออกซ่ึงเช่ือมให้ประเทศไทย
เข้าสู่สายพานการผลิตโลก ดังนั้น การกระจายตัวขององค์ความรู้และกิจกรรม
ต่อเนื่องจึงไม่สามารถแพร่กระจายภายในประเทศได้

 ดังนั้น จึงไม่น่าจะเป็นเรื่องที่น่าแปลกใจว่าเราจึงพบการกระจุกตัวของกิจกรรมการ
ผลิตที่เก่ียวข้องกับการส่งออกในเฉพาะบริษัทบางบริษัทที่มีขนาดใหญ่

กิจกรรมการผลิตเพ่ือการส่งออกของไทยถูกขับเคลื่อน
จากกิจกรรมการผลิตต้นทางนอกประเทศ
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3. กิจกรรมการผลิตของไทยบนสายพาน
การผลิตโลก

วิจัยกรุงศรี

 การแก้ไขปัญหาคงอาจจะตอ้งกลับมาทบทวนแบบจ าลองในการขับเคลื่อน
กิจกรรมทางเศรษฐกิจของไทย 

จาก Outside-In มาเป็น Inside-Out

 ผ่านการผลิตเกิดจากการคิดค้นและการสร้างผลิตภัณฑ์จากภายในประเทศเอง

 หมายถึงการขับเคล่ือนจากการผลิตและกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับ
ทางด้าน ‘อุปทาน’ ไม่ใช่เป็นการกระตุ้นอุปสงค์ภายในประเทศ

 กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือท าให้กิจกรรมการผลิตภายในประเทศมีส่วนร่วมมากข้ึนในการ
ขับเคล่ือนเศรษฐกิจไทย



4. การกระจุกตัวและการพัฒนาของระบบ
เศรษฐกิจไทย

 ประเด็นการกระจุกตัวในกิจกรรมทางเศรษฐกิจอาจไม่ใช่ปัญหาทั้งหมด

 Marshall (1890) ประโยชน์จากการที่กิจกรรมทางเศรษฐกิจเกิดข้ึนเป็นกลุ่มกอ้น

 Thawornkaiwong, Civilize, and Khatphitthaya (2011) กิจกรรมใน
ภาคอุตสาหกรรมของไทยได้รับผลตอบแทนจากขนาดการผลิตที่เพ่ิมข้ึน

 ในช่วงแรกของการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ กิจกรรมทางเศรษฐกิจอาจมีการ
กระจุกตัวและผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจยังมีน้อย 

 แต่เมื่อระบบเศรษฐกิจเติบโตข้ึนปัจจัยเชิงโครงสร้างสถาบันทางเศรษฐกิจที่มีส่วน
ช่วยให้เกิดการ ‘จัดสรรทรัพยากรและถ่ายโอนทรัพยากรระหว่างหน่วยเศรษฐกิจ’ จะ
มีความส าคัญมากข้ึน

15วิจัยกรุงศรี



4. การกระจุกตัวและการพัฒนาของระบบ
เศรษฐกิจไทย

 ส่ิงท่ีส าคัญกว่าคือ 

1) เหตุใดการแพร่สะพัดขององค์ความรู้ไม่เกิดข้ึนและกระจายต่อไปยังวงกว้างของ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจในประเทศได้?

2) เหตุใดการเคล่ือนย้ายทรัพยากรจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีผลิตภาพต ่าไปยัง
กิจกรรมที่มีผลิตภาพสูงจึงไม่เกิดขึ้น?

16วิจัยกรุงศรี

‘กลไกตลาดของระบบเศรษฐกิจไทยมีความบิดเบ้ียวและไม่สมบูรณ์’

 ท าไมกลไกที่เอื้อให้เกิดการกระจายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจจึงไม่เกิดขึ้น
ตามระดับการพัฒนาที่สูงขึ้น?



4. การกระจุกตัวและการพัฒนาของระบบ 
เศรษฐกิจไทย

 แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์แนะว่าการเคลื่อนย้ายทรัพยากรที่ไม่สามารถเกิดขึ้นได้
เป็นผลมาจาก 

1. ความไม่สมบูรณข์องระบบตลาด (ผ่านบางกลไก เช่น การแทรกแซง) 

2. ต้นทุนการจัดสรรทรัพยากรที่สูง 

3. ความไม่สมบูรณ์ของข้อมูลข่าวสาร 

4. ปัจจัยที่เกิดจากความไม่สมเหตุสมผลของหน่วยเศรษฐกิจเอง

17วิจัยกรุงศรี

ระบบเศรษฐกิจไทยจะเดินต่อไปอย่างไร ?



5. มองไปข้างหน้ากับโครงสร้างทางเศรษฐกิจไทย: 
แรงขับเคลื่อนใหม่จาก Inside-Out

 งานของ ADB (2015) ชี้ว่าการชะลอตัวลงของระบบเศรษฐกิจไทยในระยะยาวมี
สาเหตุมาจาก ‘ปัญหาเชิงโครงสร้าง’ เป็นหลัก ซึ่งแนวนโยบายที่จะช่วย
สนับสนุนให้ไทยสามารถยกระดับไปสู่ระบบเศรษฐกิจที่มีนวัตกรรม มีกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจมูลค่าเพ่ิมสูง และมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี จะต้องให้
ความส าคัญกับการพัฒนาใน 5 มิติ

1. การพัฒนาเทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และการสร้างนวัตกรรม

2. การยกระดับคุณภาพการศึกษาและสร้างบุคลากรที่สอดคล้องกับความต้องการ

3. การส่งเสริมการแข่งขันและแก้ไขกฎเกณฑ์ที่เป็นอุปสรรคต่อภาคธุรกิจ

4. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านขนส่งและโลจิสติกส์
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5. การเข้าถึงเงินทุนและบริการทางเงินที่มปีระสิทธิภาพของผู้ประกอบการภายในประเทศ



5. มองไปข้างหน้ากับโครงสร้างทางเศรษฐกิจไทย: 
แรงขับเคลื่อนใหม่จาก Inside-Out

 กลไกการจัดสรรทรัพยากรที่ดีที่อันหนึ่งในระบบเศรษฐกิจก็คือระบบการเงิน 
ซึ่งสามารถท าหน้าที่เคลื่อนย้ายทรัพยากรจากคนที่มีเงินเหลือไปยังคนที่เห็น
โอกาส

 สร้างโอกาสให้หน่วยเศรษฐกิจทุกระดับของ 'ความเส่ียง' เข้าถึงเงินทุนได้เท่าเทียม
กันภายใต้ ราคา เครื่องมือทางการเงิน และ ระบบกลไก ที่แตกต่างกัน

 การสร้างระบบที่ท าให้หน่วยเศรษฐกิจสามารถเข้าถึงแหล่งเงนิทนุได้เท่าเทยีมกันจะ
สร้างความเท่าเทียมกันในโอกาสของหน่วยเศรษฐกิจและน าไปสู่การเข้าร่วมใน
กระบวนการผลิตได้มากข้ึน
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5. มองไปข้างหน้ากับโครงสร้างทางเศรษฐกิจไทย: 
แรงขับเคลื่อนใหม่จาก Inside-Out
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Initial Insider Finance

Angel Finance Venture Capital Public Equity

Trade Credit

Commercial Paper

Short-term Loans

Intermediate-term Loans

Medium Term Notes

Mezzanine Fund

Private Placement

เร่ิมก่อต้ัง
ไม่มีสินทรัพย์ค า้ประกัน
หรือประวัติช าระหนี้1 มีโอกาสเติบโตสูง 

แต่ยังไม่มีประวัติ
ช าระหนี้2 บริษัทขนาดกลาง

เร่ิมมีหลักทรัพย์
ค ้าประกัน3 ขนาดใหญ่

เป็นที่รู้จักและ
เชื่อมั่นในตลาด4

ช่องระดมทุนตามวัฏจักรธุรกิจ

ที่มา: Berger and Udell (1998)



5. มองไปข้างหน้ากับโครงสร้างทางเศรษฐกิจไทย: 
แรงขับเคลื่อนใหม่จาก Inside-Out
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ที่มา: OECD (2013)

เส่ียงต ่า 
ให้ผลตอบแทนต ่า

เส่ียงปานกลาง
ให้ผลตอบแทนปานกลาง

เส่ียงสูง
ให้ผลตอบแทนสูง

กู้โดยมีหลักทรัพย์อ้างอิง
/ ออกตราสารหน้ี

กู้โดยมีหลักทรัพย์อ้างอิง
สินเชื่อ Factoring

สินเชื่อที่มสัีญญาการค้าก ากับ 
สินเชื่อที่มใีบประทวนสินคา้ก ากับ

สินเชื่อเช่าซื้อ

หุ้นกู้ภาคเอกชน
Securitized Debt

ตราสารหนี้ที่ออกโดยสถาบันการเงิน
การจัดสรรหุ้นเพ่ิมทุนในวงจ ากัด
Crowdfunding (ตราสารหนี้)

เครื่องมือการระดมทุนตามระดบัความเส่ียง

ลูกผสมระหว่างหน้ีและทุน

หุ้นกู้แปลงสภาพ
หุ้นกู้ด้อยสิทธิ

Participation Loan
Profit Participation Rights
ตราสารหนี้ผนวก Warrant

ที่จะซื้อสินทรัพย์
Mezzanine

ตราสารทุน

Private Equity
Venture Capital
Business Angels

ตลาดหลักทรัพย์ส าหรับ SMEs
Crowdfunding (หุ้น)



5. มองไปข้างหน้ากับโครงสร้างทางเศรษฐกิจไทย: 
แรงขับเคลื่อนใหม่จาก Inside-Out

 ในประเทศก าลังพัฒนาซึ่งคนกลุ่มใหญ่อาจเปน็ผูท้ี่มีความเส่ียงสูงอาจถูก ‘คัด
ออก’ จากการเข้าถึงเครื่องมือในการจัดสรรทรัพยากรและไม่สามารถเป็นกลไก
ส าคัญในการช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้

 การแก้ปัญหาคงไม่ใช่การหลีกเลี่ยงความเส่ียงแต่ตอ้งเปน็ ‘การบริหารความ
เส่ียง’ ซึ่งหมายถึงการสร้างระบบการเงินที่สามารถให้คนที่มีความเส่ียงและมี
นวัตกรรมสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ 

 การออกแบบระบบสถาบนั ความเช่ือมโยงแต่ละส่วนในระบบการเงิน รวมถึง
กลไกการกระจายความเส่ียงในระบบการเงินจึงเป็นการบา้นที่ต้องกลับไปขบคิด
ต่อไป
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บทส่งท้าย

ระบบเศรษฐกิจเติบโตจากภายในได้เมื่อผู้ผลิตมีความเท่าเทียมกันใน 3 มิติ 
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ในการเข้าถึง

ตลาด
ในการเข้าถึง

แหล่งเงินทุน
ในการ

แข่งขัน



ที่มา: หนังสือ ‘การทรงงานพัฒนาประเทศของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหั่ว’

“….ทรงตรัสว่า “ต้องระเบิดจากข้างใน” นัน่คือ 
ต้องสร้างความเข้มแข็ง ให้คนในชุมชนทีเ่ราเข้าไปพัฒนา

ให้มีสภาพพร้อมทีจ่ะรับการพัฒนาเสียก่อน 
มิใช่การน าความเจริญหรือบุคคลจากสังคมภายนอก

เข้าไปหาชุมชนหมู่บ้านทีย่ังไม่ทันได้มีโอกาสเตรียมตัว....”
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