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ค�ำขอบคุณ

รำยงำนฉบับน้ีจดัท�ำโดยคณะผูจ้ดัท�ำของกลุ่มธนำคำรโลก น�ำโดย ลำรส์ ซอนเดอกำร์ด (ผูน้�ำกลุม่งำนด้ำนกำรพฒันำมนษุย์และควำมยำกจน) เฮเลน ฮำน 

(ไอเอฟซี) และแดเนียล สตรีท (ไอเอฟซี) โดยขอขอบคุณ มินนำ ฮำน ทอง (ที่ปรึกษำ) ในกำรอ่ำนและแก้ไขรำยงำน คณะผู้จัดท�ำประกอบด้วย

หัวข้อในการวิเคราะห์ รายชื่อผู้จัดท�า

การเกษตร เซอเกย์   ซอร์ยำ

ทีเจน อำริน, พัจนภำ เปี่ยมศิลปกุลชร, เวย-เจน เหลียว  

และวรำภรณ์ หิรัญวัฒน์ศิริ

ลำรส์ ซอนเดอกำร์ด และ ดิลกะ ลัทธพิพัฒน์

พัจนภำ เปี่ยมศิลปกุลชร และโรม ชวปรีชำ

รัชดำ อนันตวรำศิลป์ และโฮเซ เดอ ลูน่ำ มำร์ติเนซ 

ชำบีห์ อำลี โมฮิบ และมิเกล เอดัวโด ซันเชส มำร์ติน

สุทยุต  โอสรประสพ 

ซำร์เวช  ซูริ, เฮเลน ฮำน, อำเดล เมียร์, ดำเนียล สตรีท 

และ แคทเธอรีน มำร์ติน 

ดิลกะ ลัทธพิพัฒน์ และทีปกร จิร์ฐิติกุลชัย 

เกรก บรำวเดอร์  

โดมินิค โคห์เลอร์, ปีเตอร์ พอแลค, ฟิล ครีฮัน, มำเรีย บีทริซ 

ออแลนโด, ภมรรัตน์ ตันสงวนวงศ์ และทีปกร จิร์ฐิติกุลชัย

ภมรรัตน์  ตันสงวนวงศ์ และทีปกร  จิร์ฐิติกุลชัย

สมิตำ คูเรียโคเซ, ไอว่ำ ฮำเมล, แคลร์ โฮลเวค 

และเอสเตแบน เฟอโร

สมิตำ คูเรียโคเซ, ไอว่ำ ฮำเมล, แคลร์ โฮลเวค 

และเอสเตแบน เฟอโร

ซูเบย ลัว, รีน่ำ บำเดียนิ-แมคนัสสัน, ทีปกร จิร์ฐิติกุลชัย, 

ซิซิเลีย ปอคกิ และดิลกะ ลัทธพิพัฒน์

มิเกล เอดัวโด ซันเชส มำร์ติน, เกียรติพงศ์ อริยปรัชญำ, คำซิ มำติน,  

ธนำภัทร์ เรืองศรี, ชำบีห์ อำลี โมฮิบ และดิลกะ ลัทธพิพัฒน์

ชนินทร์ มโนภินิเวส 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

และสิ่งแวดล้อม

พลังงานและเหมืองแร่

การเงินและตลาดการเงิน

การบริหารจัดการที่ดี

สุขภาพ, โภชนาการและประชากร

บรรษัทเงินทุนระหว่างประเทศ 

(ไอเอฟซี)

การจ้างงาน

การเติบโตและการคลัง

ความคุ้มครองทางสังคมและแรงงาน

น�้า

กลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ

และความเสมอภาคหญิงชาย

เมือง, ชนบท และการพัฒนาสังคม 

การคมนาคมและไอซีที

การค้าและความสามารถ

ในการแข่งขัน

ความยากจนและการเติบโต

อย่างทั่วถึง

การศึกษา
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รำยงำนฉบบันี ้ประกอบด้วยสำมส่วนหลกัได้แก่ งำนวเิครำะห์ควำมยำกจน

และกำรเติบโตอย่ำงทั่วถึง (คณะผู้จัดท�ำน�ำโดย ซูเบลัว และประกอบด้วย 

รีน่ำ บำเดียนี่–แมคนัสสัน ทีปกร จิร์ฐิติกุลชัย ซิซิเลีย ปอคกิ และ ดิลกะ 

ลัทธพิพัฒน์) งำนวิเครำะห์กำรเติบโตทำงเศรษฐกิจและกำรค้ำ (คณะผู้

จัดท�ำประกอบด้วย สมิตำ คูเรียโคเซ มิเกล เอดัวโด ซันเชส มำร์ติน คำซิ 

มำติน ดิลกะ ลัทธพิพัฒน์ ธนำภัทร์ เรืองศรี และชำบีห์ อำลี โมฮิบ) และ

งำนวิเครำะห์ด้ำนสิ่งแวดล้อมและพลังงำน (คณะผู้จัดท�ำประกอบด้วย 

โรม ชวปรีชำ  ทีเจน อำริน  และพัจนภำ เปี่ยมศิลปกุลชร)

ทั้งน้ี ได้มีกำรจัดประชุมเพ่ือรับฟังควำมคิดเห็น โดยได้รับกำรแนะน�ำและ

สนับสนุนจำกทีมสื่อสำรองค์กรของเรำ ประกอบด้วย ลีโอโนร่ำ อำคิโน่ 

กอนซำเลส เบน อำเลก็ซ์ แมนเซอร์ ญำณวิทย์ เดชปัญญำวัฒน์ บณุฑรกิำ  

แสงอรุณ  และขนิษฐำ  คงรักเกียรติยศ

กำรบรหิำรจดักำรและกำรผลติรำยงำนได้รับควำมช่วยเหลอือย่ำงดเียีย่ม

จำก นพขวัญ อินทะพันธ์ และพิมล เอี่ยมศรีพงศ์ 

คณะผูจั้ดท�ำขอขอบคุณ อรูคิ ซำเกำ (ผูอ้�ำนวยกำรส�ำนกังำนธนำคำรโลก

ประเทศไทย) ซลัแมน ไซด ิ(ผูจ้ดักำรฝ่ำยปฏิบตักิำร ควำมยำกจน) แคทเธอรนี 

มำร์ติน (ทีป่รกึษำ ไอเอฟซี) แดเนยีล สตรีท (ไอเอฟซี) คอนสแตนตนิ ชโิคซิ 

(ผู้จัดกำรฝ่ำยปฏิบัติกำรโครงกำร) ลูส์ สคูร่ำ (ผู้น�ำกลุ่มงำนด้ำนกำร

พัฒนำอย่ำงยั่งยืน) และชำบิ อำลี โมฮิบ (ผู้น�ำกลุ่มงำนด้ำนกำรเติบโต

ทำงเศรษฐกิจอยำ่งทั่วถึง กำรเงิน และ สถำบัน) ส�ำหรับกำรสนับสนุน

และค�ำแนะน�ำอย่ำงต่อเนื่อง 

ผู้ร่วมทบทวนรำยงำน ได้แก่ อีแจ๊ซ กำนิ (หัวหน้ำนักเศรษฐศำสตร์) และ

ดร.สมชัย จิตสุชน (สถำบันวิจัยเพื่อกำรพัฒนำประเทศไทย - TDRI)

คณะผู้จัดท�ำได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์และข้อเสนอแนะตลอดกำรท�ำ

รำยงำนจำก เอลิซ วำนอร์เมลินเกน ริคำร์โด อัลเฟรโด ฮำบำเลียน 

แฟตตัล  คริสติน่ำ โปปิวำโนว่ำ (ยูนิเซฟ) ในด้ำนเงินช่วยเหลือส�ำหรับเด็ก 

และฮิว เดอลำนีย์ (ยูนิเซฟ) ในด้ำนกำรพัฒนำเด็กปฐมวัย

คณะผู้จัดท�ำได้รับข้อเสนอแนะและควำมเห็นที่เป็นประโยชน์จำกผู้เข้ำร่วม

ประชุม ในกำรน�ำเสนอผลกำรศึกษำเบื้องต้น จำกที่ประชุม 7 ครั้ง (จัดที่

กรุงเทพ ปัตตำนี อุดรธำนี และเชียงใหม่) คณะผู้จัดท�ำขอขอบคุณผู้เข้ำ

ร่วมประชุมมำกกว่ำ 400 ท่ำนที่มีส่วนร่วมในกำรประชุมเหล่ำนี้ และได้ให้

ข้อคดิและค�ำแนะน�ำในกำรร้อยเรยีงเนือ้หำภำยในรำยงำน และกำรจดัล�ำดบั

ควำมส�ำคัญของประเด็นต่ำงๆ

ท้ำยที่สุดนี้  คณะผู้จัดท�ำขอขอบคุณกลุ่มท�ำงำนย่อยเพื่อจัดท�ำรำยงำน

กำรศึกษำเพื่อประเมินอุปสรรคและโอกำสในกำรพัฒนำของประเทศไทย 

ซึ่งมีคุณบุญชัย  จรัสแสงสมบูรณ์ เป็นประธำน และประกอบด้วยผู้แทน

จำกส�ำนักงบประมำณ ส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรคลัง ส�ำนักงำนคณะ

กรรมกำรพฒันำกำรเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชำต ิธนำคำรแห่งประเทศไทย 

ส�ำนกังำนบรหิำรหนีส้ำธำรณะ และส�ำนกังำนสถติแิห่งชำติ ทีไ่ด้ให้ค�ำแนะน�ำ

และข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่คณะผู้จัดท�ำ 



การวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาประเทศอย่างเป็นระบบกลับสู่เส้นทาง: ฟื้นฟูการเติบโตและประกันความมั่งคั่งส�าหรับทุกคน 76

บทสรุปผู้บริหำร

ในช่วง 2-3 ทศวรรษที่ผ่านมา ประเทศไทยมีความก้าวหน้าใน

การก�าจดัความยากจนขัน้รนุแรงและส่งเสรมิการกระจายความ

มั่งคั่งอย่างทั่วถึงเป็นอย่างมาก 

ในช่วงกว่ำ 25 ปีก่อนเกิดวิกฤตกำรณ์กำรเงินในเอเชียเมื่อปี พ.ศ. 2540  

เศรษฐกิจของประเทศไทยเติบโตในอัตรำเฉลี่ยร้อยละ 7.5 ต่อปี ท�ำให้เกิด

กำรจ้ำงงำนหลำยล้ำนต�ำแหน่งซึ่งช่วยท�ำให้คนไทยหลำยล้ำนคนพ้นจำก

ควำมยำกจน ทั้งนี้ ควำมยำกจนขั้นรุนแรงที่วัดโดยเส้นควำมยำกจนขั้น

รุนแรงนำนำชำติ (1.90 เหรียญสหรัฐต่อวัน, 2011 PPP) ไม่เป็นที่น่ำ

กงัวลส�ำหรับประเทศไทย ควำมยำกจนขัน้รนุแรงของไทยลดลงจำกร้อยละ 

14.3 ในปีพ.ศ. 2531 เป็นต�่ำกว่ำร้อยละ 0.1 ในปี พ.ศ. 2556 สวัสดิกำร

หลำยด้ำนพฒันำขึน้อย่ำงน่ำประทบัใจ เช่น รำยได้ต่อหวัประชำกรเพิม่ขึน้

เฉลี่ยร้อยละ 4.2 ต่อปีระหว่ำงปีพ.ศ. 2543-2556   เด็กจ�ำนวนมำกได้รับ

กำรศึกษำที่สูงขึ้น และทุกคนมีประกันสุขภำพ ในขณะที่ระบบประกันสังคม

รูปแบบอื่นๆ ได้ขยำยตัวเพิ่มมำกขึ้น กำรเข้ำถึงน�้ำสะอำดและสุขอนำมัย

ขั้นพื้นฐำนครอบคลุมเกือบทั่วประเทศ กำรย้ำยถ่ินฐำนและกำรสื่อสำรได้

เพิ่มขึ้นอย่ำงเห็นได้ชัด  (UNDP, 2014b)

ประเทศไทยประสบความส�าเรจ็ในการพัฒนาเรือ่งเหล่านี ้ ถงึแม้

จะมปีระเดน็เสถยีรภาพทางการเมือง

ตั้งแต่เปล่ียนกำรปกครองเป็นระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์

ทรงเป็นพระประมุขตำมรัฐธรรมนูญเมื่อปีพ.ศ. 2475 นั้น ประเทศไทย

ได้ผ่ำนกำรรัฐประหำร 18 ครั้ง (ครั้งล่ำสุดเมื่อวันที่ 22 พฤษภำคม 

พ.ศ. 2557 รวมถึงควำมพยำยำมก่อรัฐประหำรอีกหลำยครั้ง)  โดยมี

รัฐธรรมนูญ 18 ฉบับ และนำยกรัฐมนตรี 35 คน (มำเลสกี้และสัมพันธ

รักษ์, 2011) กระนั้นก็ตำม ประเทศไทยยังสำมำรถรักษำอัตรำกำรเติบโต

ทำงเศรษฐกจิทีส่งู และสำมำรถดงึดดูกำรลงทนุจำกต่ำงชำตไิด้   ทัง้นี ้เป็น

ผลมำจำกระบบรำชกำรที่เข้มแข็งซึ่งเป็นกันชนจำกควำมวุ่นวำยทำงกำร

เมือง และปัจจัยอื่นๆ เช่น ประเทศไทยเป็นศูนย์กลำงในภูมิภำคเอเชียตะวัน

ออกเฉียงใต้ท�ำให้เป็นจุดดึงดูดนักลงทุนต่ำงชำติ เมื่อเทียบกับประเทศ

เพื่อนบ้ำนในช่วงหลำยปีที่ผ่ำนมำ

การเตบิโตชะลอตวัลง และความอ่อนไหวในเสถยีรภาพทางการ

เมืองอย่างต่อเนื่องส่งผลกระทบต่อการเติบโตในอนาคตและ

โอกาสในการแบ่งปันรายได้ที่เพิ่มขึ้น  

มีสัญญำณบ่งชี้ว่ำควำมอ่อนไหวของเสถียรภำพทำงกำรเมืองท่ีมีมำ

อย่ำงต่อเนื่องอำจกระทบโอกำสกำรเติบโตของประเทศไทย ประกำร

แรก ได้แก่ ตัวชี้วัดด้ำนกำรปกครองของประเทศไทยที่ชัดเจนที่สุดคือ 

เสียงจำกประชำชน ควำมรับผิดชอบ และเสถียรภำพทำงกำรเมืองได้ลด

ลงในทศวรรษที่ผ่ำนมำ ในขณะที่ประเทศเพื่อนบ้ำนพัฒนำดีขึ้น ประกำร

ที่สอง คือ คุณภำพของระบบรำชกำรถดถอยลง ในขณะที่ประเทศเพื่อน

บ้ำนพัฒนำดีข้ึน ท�ำให้ควำมสำมำรถในกำรลดทอนผลกระทบจำกควำม

วุ่นวำยทำงกำรเมืองที่เคยมีมำในอดีตได้ลดประสิทธิภำพลง 



1 
มีจ�ำนวนคนยำกจนรวมอย่ำงเป็นทำงกำรส�ำหรับปี พ.ศ. 2557 แต่ไม่มีจ�ำนวนครัวเรือนยำกจน ซึ่งคณะ

ผู้จัดท�ำของธนำคำรโลกใช้ในกำรวิเครำะห์แนวโน้มและควำมหลำกหลำยของภมิูภำคในรำยงำนฉบบันี ้ดงันัน้ 

รำยงำนฉบับนี้จึงสำมำรถวิเครำะห์แนวโน้มได้ถึงปี พ.ศ. 2556 เท่ำนั้น 

2 
ประเทศที่มีโครงสร้ำงคล้ำยคลึงกันส�ำหรับรำยงำนนี้คือ บัลกำเรีย จีน โคลัมเบีย มำเลเซีย และเม็กซิโก
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และ 2559  และคำดว่ำจะยังคงตกต�่ำต่อไปในอีกหลำยปีข้ำงหน้ำ  ในขณะ

เดียวกัน ภำคกำรผลิตได้หยุดกำรสร้ำงงำนใหม่   กำรสร้ำงงำนด้ำน

บริกำรเกิดขึ้นอย่ำงรวดเร็ว  แต่ไม่ได้แสดงถึงกำรเติบโตของผลิตภำพ

ที่รวดเร็วตำมไปด้วย

การวิเคราะห์ในรายงานการวิเคราะห์แนวทางการพัฒนา

ประเทศอย่างเป็นระบบฉบับนี้ ชี้ให้เห็นว่าการขยายตัวด้านการ

ส่งออกลดลงอย่างมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เนื่องจาก

สญูเสยีส่วนแบ่งการตลาดในภาคการผลติทีใ่ช้แรงงานเข้มข้น   

ควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัส�ำหรบัภำคกำรส่งออกทีใ่ช้แรงงำนเข้มข้นและ

กำรส่งออกที่ใช้ทรัพยำกรเป็นหลักลดลง (ร้อยละ 20 ของกำรส่งออก

ทัง้หมด) และแนวโน้มนีเ้พิม่ขึน้อย่ำงรวดเรว็ในระหว่ำงปีพ.ศ. 2553-2557  

เนือ่งจำกอตัรำค่ำจ้ำงทีส่งูขึน้ สนิค้ำส่งออก เช่น สิง่ทอ รองเท้ำ  เครือ่ง

หนัง  และผลิตภัณฑ์จำกไม้ ได้สูญเสียตลำดส่งออก  ซึ่งสะท้อนว่ำมูลค่ำ

เพิ่มในภำคกำรผลิตกลุ่มย่อยที่ต้องใช้แรงงำนเข้มข้นและทรัพยำกรเป็น

หลักได้ลดลงเช่นกัน มีส่วนท�ำให้กำรจ้ำงงำนในภำคกำรผลิตหยุดนิ่งใน

ช่วงหลำยปีที่ผ่ำนมำ

ประเทศไทยสูญเสียความได้เปรียบ ที่เคยมีเหนือประเทศ

เพื่อนบ้านในภูมิภาค 

เมือ่เปรยีบเทยีบคะแนนควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัระดบัโลกของประเทศไทย  

(รวบรวมโดยสภำเศรษฐกิจโลก – World Economic Forum ) ใน

ปีพ.ศ. 2549/50 และพ.ศ. 2559/60 (รูปภำพที่  1) พบว่ำ 10 ปีที่แล้ว 

ประเทศไทยมีควำมเข้มแข็งและแข็งแกร่งในทุกด้ำนตำมที่สภำเศรษฐกิจ

โลกระบุ ประเทศไทยโดดเด่นในกลุ่มอำเซียน กลุ่มประเทศรำยได้ปำนกลำง

ระดับสูง และกลุ่มประเทศที่มีโครงสร้ำงคล้ำยคลึงกัน  และยังอยู่ในระดับ

ที่ดีแม้จะเทยีบกบักลุม่ประเทศทีม่รีำยได้สูง
2
 แต่ปัจจบุนั ประเทศไทยไม่โดด

เด่นอีกต่อไป โดยประเทศอื่นๆได้พัฒนำตำมทันในทุกๆ ด้ำน  ทั้งนี้ ใน

ช่วงทศวรรษที่ผ่ำนมำ ประเทศไทยไม่มีกำรลงทุนในโครงสร้ำงพื้นฐำน

ขนำดใหญ่ทีจ่ะช่วยลดข้อจ�ำกดัด้ำนโครงสร้ำงพืน้ฐำน และท�ำให้ประเทศไทย

เป็นศูนย์กลำงอำเซียน  ประเทศไทยไม่ได้ฉวยโอกำสจำก “ควำมได้เปรียบ” 

ที่จะลงทุนในสถำบันและนวัตกรรมเพ่ือท�ำให้กำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ

ของไทยเป็นที่ต้องกำรในระดับภูมิภำคและท�ำให้ธุรกิจของไทยก้ำวไป

สู่ระดับโลก 

อย่างไรกต็าม ความยากจนและความไม่เท่าเทียมกันยังท�าให้เกดิ

ความท้าท้ายอย่างต่อเน่ือง

ในปีพ.ศ. 2557 ประชำกรไทย 7.1 ล้ำนคนยงัมคีวำมเป็นอยูท่ี่ยำกจน  (วัดจำก

เส้นควำมยำกจนของประเทศไทยปัจจุบัน หรือประมำณ 6.20 เหรียญ

สหรัฐต่อวัน, 2011 PPP) นอกจำกนี้ในปีพ.ศ. 2556 พบว่ำมีประชำกร 

6.7 ล้ำนคนมรีำยได้อยูภ่ำยในชว่งร้อยละ 20 เหนือเสน้ควำมยำกจนของ

ประเทศไทย และเสี่ยงต่อกำรกลับไปยำกจนอีก
1
 นอกจำกนี้ ทั้งข้อมูล

ครัวเรือนและข้อมูลระดับจังหวัดยังแสดงให้เห็นช่องว่ำงในเรื่องอื่นๆ 

ระหว่ำงผู้ยำกจนและผู้ที่ไม่ยำกจนนอกเหนือจำกเรื่องรำยได้ ซึ่งปรำกฏ

มำเป็นเวลำนำนถงึแม้ว่ำเศรษฐกจิจะเติบโตอย่ำงรวดเรว็กต็ำม แม้ควำมไม่

เท่ำเทียมกันได้ลดลงในช่วงสำมทศวรรษที่ผ่ำนมำ แต่ยังจัดว่ำสูงอยู่เมื่อ

เปรยีบเทยีบกบัหลำยประเทศในภมูภิำคเอเชยีตะวนัออก อกีทัง้ยงัสำมำรถ

เห็นช่องว่ำงของควำมแตกต่ำงอย่ำงชัดเจนจำกรำยได้ครัวเรือนและ

กำรบริโภคท่ัวประเทศ และภำยในแต่ละภมูภิำคของประเทศไทย ควำมยำกจน

ส่วนมำกยังอยู่ในภูมิภำคที่พัฒนำช้ำ เช่น ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภำคเหนือ และจังหวัดชำยแดนใต้ 

หากเศรษฐกิจไทยยังคงเติบโตช้ากว่าที่เคยเป็นในอดีตต่อไป

จะจ�ากดัความก้าวหน้าในการลดความยากจนและส่งเสรมิความ

เท่าเทียมกัน 

ในอดตี กำรเตบิโตทำงเศรษฐกจิเป็นกญุแจส�ำคญัในกำรลดควำมยำกจน

ของประเทศไทย กำรเติบโตทำงเศรษฐกิจลดลงจำกอัตรำเฉลี่ยร้อยละ 9 

ต่อปี ในช่วงที่เศรษฐกิจเฟื่องฟูระหว่ำงปี พ.ศ. 2529-2539 เป็นอัตรำ

เฉลี่ยร้อยละ 3 ต่อปีในช่วงสองปีที่ผ่ำนมำ ธนำคำรโลกคำดกำรณ์อัตรำ

กำรเติบโตทำงเศรษฐกิจที่ร้อยละ 3.2 ระหว่ำงปี พ.ศ. 2559-2560 และ

กองทนุกำรเงนิระหว่ำงประเทศ (IMF) คำดว่ำกำรเตบิโตจะลดลงเป็นร้อย

ละ 3.0 ในปี พ.ศ. 2564 (WEO, ตุลำคม 2559) ซึ่งต�่ำกว่ำกำรคำดกำรณ์

อัตรำกำรเตบิโตทำงเศรษฐกจิในกลุม่ประเทศท่ีมรีำยได้ปำนกลำงระดบัสงู

ในอำเซียน รวมทั้งจีนและอินเดีย

กลไกส�าคัญที่ขับเคลื่อนการเติบโตท่ีผ่านมาได้หยุดเดินหรือ

ขาดความยั่งยืน

ในอดีต กลไกท่ีท�ำให้เกิดผลิตภำพเพ่ิมข้ึนมำกที่สุดคือ กำรเคลื่อนย้ำย

แรงงำนจำกภำคเกษตรที่มีผลิตภำพต�่ำเข้ำสู่งำนที่มีผลิตภำพสูง โดย

เฉพำะในภำคกำรผลิต ซึ่งกลไกนี้ได้หยุดเดินไปตั้งแต่เกือบทศวรรษ

ที่ผ่ำนมำ นอกจำกนี ้ควำมก้ำวหน้ำในกำรกระจำยควำมมัง่คัง่อย่ำงทัว่ถงึ

ในช่วงท่ีผ่ำนมำ ส่วนใหญ่เกดิจำกรำคำสินค้ำเกษตรทีส่งูเป็นประวติักำรณ์

แบบชั่วครำว สืบเน่ืองจำกทั้งรำคำสินค้ำโภคภัณฑ์ในตลำดโลกที่สูงขึ้น

และนโยบำยภำยในประเทศ ซึ่งช่วยเพิ่มรำยได้ของเกษตรกรแต่ผลิตภำพ

ไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่ำงสอดคล้องกัน กำรเพิ่มขึ้นของรำยได้เกษตรกรในขณะ

ที่ผลิตภำพกำรเกษตรยังต�่ำ ส่งผลต่อกำรกระจำยควำมม่ังคั่งอย่ำง

ท่ัวถึงที่ไม่ยั่งยืน เนื่องจำกรำคำสินค้ำเกษตรได้ลดลงในปีพ.ศ. 2558 
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 www.weforum.org/gcr  เข้ำเมื่อวันที่ 7 ตุลำคม พ.ศ. 2559

จากการศึกษาของรายงานการวิเคราะห์การพัฒนาประเทศ

อย่างเป็นระบบ (Systematic Country Diagnostic - SCD)

ซึ่งประกอบด้วย การวิเคราะห์ การทบทวนวรรณกรรม และ

ความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น น�า

ไปสู่การจัดล�าดับ 10 ประการของ “ล�าดับความส�าคัญในการ

พัฒนา” เพื่อให้ประเทศไทยบรรลุการเติบโตทางเศรษฐกิจที่

แข็งแกร่ง ทั่วถึง และยั่งยืน  

โดยหนึ่งในน้ันเป็นประเด็นที่เก่ียวข้องกับหลำยเรื่อง  ในขณะที่อีก 9 

ประเด็นที่เหลือ สำมำรถแบ่งได้เป็น 3 กลุ่ม “เส้นทำง” ตำรำงที่ 1 แสดง 

4 ประเด็นที่ส�ำคัญสูงสุด เนื่องจำกคำดว่ำจะสำมำรถมีผลกระทบต่อกำร

พัฒนำกลุ่มประชำกรจนสุดร้อยละ 40 ได้มำกที่สุด กำรจัดล�ำดับควำม

ส�ำคญัทัง้หมดมุง่เป้ำไปทีป่ระเดน็ท้ำทำยประเทศไทยมำกทีส่ดุ และท�ำให้เกดิ

โอกำสสงูสดุ ในขณะเดยีวกนักช่็วยลดควำมเสีย่งซึง่อำจเป็นอปุสรรคต่อ

ควำมก้ำวหน้ำในอนำคตได้ 

เส้นทางทั้ง 3 มีรายละเอียด ดังนี้ :

(ก) การสร้างงานทีดี่เพ่ิมขึน้ ผ่ำนกำรพฒันำโครงสร้ำงพืน้ฐำน กำรเพิม่

กำรแข่งขนัอย่ำงเสรี และกำรเพ่ิมขดีควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัของบริษทั

(ข) การจัดการสนับสนนุให้ตรงเป้าหมายกลุม่ครวัเรอืนจนสดุร้อยละ 40 

เพิ่มมากขึ้น โดยกำรพัฒนำกำรศึกษำและทักษะของแรงงำน กำรด�ำเนิน

กำรนโยบำยท่ีมปีระสทิธภิำพเพือ่เพิม่ผลติภำพในภำคเกษตรซึง่เป็นภำคที่

จ้ำงงำนกลุม่ครวัเรอืนจนสดุร้อยละ 40 ไว้เกอืบครึง่ และกำรจดัให้มคีวำม

คุม้ครองทำงสงัคมทีฉ่ลำดขึน้ มุ่งเน้นกำรให้ควำมคุม้ครองแก่คนยำกจน และ

(ค) การส่งเสริมการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและยั่งยืนยิ่งขึ้น 

ซึ่งรวมถึงกำรจัดกำรแหล่งทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมท่ี

มีประสิทธิผลมำกขึ้น กำรลดควำมเสี่ยงจำกภัยธรรมชำติและกำร

เปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ รวมถึงส่งเสริมกำรใช้พลังงำนอย่ำงมี

ประสิทธิภำพ และพลังงำนทดแทน

ท้ายที่สุด ทั้ง 3 เส้นทางที่กล่าวข้างต้นนี้ควรต้องได้รับการ

สนับสนุนจากประเด็นที่เกี่ยวข้องกับหลายเรื่องได้แก่ ความ

พยายามในการเสรมิสร้างความแขง็แกร่งให้แก่องค์กรภาครัฐ

ในแต่ละเส้นทางน้ันก็มีล�าดับความส�าคัญของนโยบายและการ

แทรกแซงในแต่ละเส้นทางน�าเสนอไว้ ดังนี้

ควำมซับซ้อน

ทำงธุรกิจ

ควำมซับซ้อน

ทำงธุรกิจ

สภำพแวดล้อมทำง

เศรษฐกิจมหภำพ

สภำพแวดล้อมทำง

เศรษฐกิจมหภำพ

ขนำดของ

ตลำด

ขนำดของ

ตลำด

สุขภำพและ

กำรศึกษำ

ขั้นพื้นฐำน

สุขภำพและ

กำรศึกษำ

ขั้นพื้นฐำน

ควำมพร้อม

ด้ำนเทคโนโลยี

ควำมพร้อม

ด้ำนเทคโนโลยี

อุดมศึกษำและ

กำรฝึกอบรม

อุดมศึกษำและ

กำรฝึกอบรม

กำรพัฒนำ

ตลำดกำรเงิน

กำรพัฒนำ

ตลำดกำรเงิน

ประสิทธิภำพ

ด้ำนตลำดสินค้ำ

ประสิทธิภำพ

ด้ำนตลำดสินค้ำ

รูปภาพ

ที่ 1:   

ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันระดับโลก  คะแนน (7=ดีที่สุด)

2549/50 2559/60

ที่มา : สภำเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum)  ฐำนข้อมูลควำมสำมำรถ

ในกำรแข่งขันระดับโลก
3
 

ประเทศไทย

นวัตกรรม นวัตกรรมสถำบัน สถำบัน

ประสิทธิภำพ

ด้ำนตลำดแรงงำน

ประสิทธิภำพ

ด้ำนตลำดแรงงำน

โครงสร้ำงพื้นฐำน โครงสร้ำงพื้นฐำน

ประเทศโครงสร้ำง

ที่มีควำมคล้ำยคลึงกัน

อำเซียนประเทศรำยได้ปำน

กลำงระดับสูง
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ตารางที่

ที ่1:   

ล�ำดับควำมส�ำคัญในกำรพัฒนำเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง ทั่วถึง และยั่งยืน  

เส้นทาง ล�าดับความส�าคัญในการพัฒนา

ผลกระทบต่อคนจน

และกลุ่มครัวเรือน

จนสุดร้อยละ 40

สร้างงานที่ดี

เพิ่มขึ้น

 จัดการสนับสนุน

    ให้ตรงเป้า

  กลุ่มครัวเรือน

  จนสุดร้อยละ 40

ส่งเสริมการเติบโต

   ที่เป็นมิตร

  กับสิ่งแวดล้อม

และยั่งยืนยิ่งขึ้น
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ส่งเสริมกำรลงทุนในโครงสร้ำงพื้นฐำน สูงมำก

สูงมำก

สูงมำก

สูง

สูง

สูง

สูง

ปำนกลำง

ปำนกลำง

เพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันผ่ำน

ข้อตกลงกำรค้ำเสรี และลดกฎระเบียบ

เพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันระดับบริษัท

โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

ด�ำเนินกำรนโยบำยที่มีประสิทธิภำพ

เพื่อเพิ่มผลิตภำพทำงกำรเกษตร

สร้ำงควำมคุ้มครองทำงสังคมที่ฉลำดขึ้น 

มุ่งเน้นกำรให้ควำมคุ้มครองแก่คนยำกจน

ลดควำมเสี่ยงจำกภัยธรรมชำติและ

กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ โดยเน้น

ปรับปรุงกำรใช้ที่ดิน และกำรบริหำรเพื่อ

ลดปัญหำน�้ำท่วม-ภัยแล้งในพื้นที่เสี่ยง

ส่งเสริมกำรใช้พลังงำนที่มีประสิทธิภำพและ

สะอำดโดยเน้นกำรด�ำเนินกำรเพื่อบรรลุเป้ำหมำย

ตำมแผนกำรใช้พลังงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพและ

กำรใช้พลังงำนทดแทนที่ได้วำงไว้ 

จัดกำรแหล่งทรัพยำกรธรรมชำติ

และสิ่งแวดล้อม

พัฒนำกำรศึกษำและทักษะของแรงงำน
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เครื่องยนต์เศรษฐกิจตัวใหม่และดีขึ้นเป็นที่ต้องการในการ

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจในอนาคตและสร้างงานที่ดีเพิ่มขึ้น

ประเทศไทยต้องหำเคร่ืองยนต์เศรษฐกจิตวัใหม่ในกำรขบัเคลือ่นเศรษฐกิจ 

เหมือนเช่นท่ีเคยเกิดขึ้นในยุคเศรษฐกิจเฟื่องฟูช่วงปีพ.ศ. 2529-2539  

เครื่องยนต์เศรษฐกิจที่ยั่งยืนและสม�่ำเสมอสร้ำงโอกำสส�ำหรับคนเป็น

ล้ำนในกำรพัฒนำชีวิต ซึ่งจะท�ำให้ประเทศไทยกลับมำได้เปรียบด้ำน

ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันอีกครั้ง ผ่ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนท่ีดีกว่ำ 

กำรแข่งขันท่ีเพิ่มขึ้น และเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของบริษัท 

กำรสร้ำงงำนที่ใช้ทักษะต�่ำไม่ใช่ทำงเลือกอีกต่อไป (หรือไม่ใช่ทำงเลือก

ที่ประเทศไทยต้องกำรอีกต่อไป) งำนประเภทน้ีจะเพิ่มข้ึนในประเทศ เช่น 

กัมพูชำ เวียดนำม หรือเมียนมำร์ ตรงกันข้ำม ประเทศไทยต้องยกระดับ

ภำคอุตสำหกรรมและบริกำรโดยสร้ำงงำนที่มีมูลค่ำเพิ่มสูงซ่ึงใช้ทักษะที่

สูงกว่ำ ทั้งนี้ เรื่องดังกล่ำวเป็นสิ่งท้ำทำยและต้องใช้กำรลงทุนสูง ทั้งใน

ด้ำนกำยภำพและกำรลงทุนเพ่ือพัฒนำบรรยำกำศทำงธุรกิจและสถำบัน 

เส้นทำง 1  
สร้ำงงำนที่ดีเพิ่มขึ้น

การมีโครงสร้างพื้นฐานที่ดีเพิ่มขึ้นเป็นสิ่งจ�าเป็นอย่างย่ิง

เพื่อเป็นปัจจัยในการผลิตและเชื่อมต่อกับภาคการผลิต

ประเทศไทยมีอุปสรรคในกำรเตรียมกำรและด�ำเนินโครงกำรลงทุนใน

โครงสร้ำงพื้นฐำนขนำดใหญ่ กำรพัฒนำประสิทธิภำพเพื่อสนับสนุนทั้ง

ภำครัฐและภำคเอกชนในโครงสร้ำงพื้นฐำนจึงเป็นเรื่องส�ำคัญ รัฐบำล

สำมำรถมุ่งเน้นที่แผนพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนของรัฐเพื่อดึงดูดให้

ภำคเอกชนมำลงทนุร่วมกนั แผนพฒันำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำต ิฉบบั

ที ่11 และ 12 ระบไุว้ว่ำแผนพฒันำโครงสร้ำงพืน้ฐำนและกำรขนส่งของไทย

ควรครอบคลุมประเด็น ดังต่อไปนี้ กำรส่งเสริมกำรพัฒนำกำรขนส่ง

ต่อเนื่องหลำยรูปแบบ กำรอ�ำนวยควำมสะดวกกำรค้ำและกำรลงทุน

ข้ำมพรมแดน กำรเพิ่มประสิทธิภำพระบบด้ำนโลจิสติกส์และกำรขนส่ง 

กำรพัฒนำระบบรำง กำรปรับปรุงเครือข่ำยขนส่งมวลชนสำธำรณะ

ให้ทนัสมยั และกำรน�ำเสนอกำรเทคโนโลยกีำรสือ่สำรทีร่วดเรว็และบรกิำร

รัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ รัฐบำลตระหนักดีว่ำกำรร่วมลงทุนระหว่ำงภำค

รัฐและภำคเอกชนควรต้องมีบทบำทส�ำคัญในกำรผลักดันโครงสร้ำงพื้น

ฐำนมำกยิ่งขึ้น  จึงได้มีกำรประกำศใช้พระรำชบัญญัติกำรให้ภำคเอกชน

ร่วมลงทุนในกิจกำรของรัฐ พ.ศ. 2556 ซึ่งได้ปรับปรุงกฎระเบียบเพื่อ

สนับสนุนกำรลงทุนผ่ำนควำมร่วมมือระหว่ำงภำครัฐบำลและเอกชน 

แต่กำรด�ำเนินกำรก็เป็นไปอย่ำงช้ำๆ นอกจำกนี้ ยังมีกำรอนุมัติแผน

ยุทธศำสตร์กำรให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจกำรของรัฐ พ.ศ. 2558-2562 

ในปีพ.ศ. 2558
4
 โดยแผนกำรลงทุนใน 66 โครงกำรภำยใต้ยุทธศำสตร์นี้

คดิเป็นมลูค่ำ 1.41 ล้ำนล้ำนบำท ส่วนมำกเป็นโครงกำรด้ำนคมนำคม โดย

มี 5 โครงกำรที่ได้รับกำรอนุมัติให้ด�ำเนินกำรโดยด่วน

4 http://www.unescap.org/sites/default/files/PPP%20Thailand-sent.pdf
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การเรียนรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มากขึ้นเพื่อเสริมสร้าง

ความสามารถในการแข่งขนัระดบับรษิทัเป็นกุญแจส�าคญัเช่นกนั

โดยเฉพำะธุรกิจไทยสำมำรถใช้ประโยชน์จำกกำรลงทุนโดยตรงจำก

ต่ำงประเทศ (FDI) เพื่อช่วยยกระดับและเปลี่ยนแปลงได้มำกกว่ำนี้ กำร

เสรมิสร้ำงขีดควำมสำมำรถให้ธุรกิจไทยปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่ง

ส�ำคัญ ซึ่งรวมถึงกำรพัฒนำระบบนวัตกรรมแห่งชำติ เน้นกำรพัฒนำ

แรงงำนมฝีีมอืมำกยิง่ขึน้ และเพิม่กำรลงทนุในทนุวจิยัและสถำบนัทีจ่ะส่งเสริม

เศรษฐกจิฐำนควำมรูใ้ห้ลกึซึง้  ธรุกจิไทยต้องเสรมิสร้ำงขดีควำมสำมำรถ

ในกำรสร้ำงมลูค่ำเพิม่ในภำคธรุกิจเฉพำะ โดยใช้ประโยชน์จำกควำมสำมำรถ

ที่มีอยู่ กำรเคลื่อนไปตำมห่วงโซ่มูลค่ำหมำยถึงกำรท�ำงำนที่ซับซ้อนยิ่ง

ขึ้น เช่น ออกแบบ ค้นคว้ำและพัฒนำ และกำรสร้ำงแบรนด์ ต้องย้ำยจำก

ส่งออกชิน้ส่วนมลูค่ำต�ำ่ไปสูส่นิค้ำและบรกิำรมลูค่ำสงู และผูผ้ลติท้ำยสดุ 

ส�ำหรับวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมของไทยซึ่งถือเป็นกลุ่มใหญ่

ของธุรกจิไทย มส่ีวนสนับสนนุ GDP ของไทยลดลงอย่ำงต่อเนือ่งในช่วง 

12 ปีที่ผ่ำนมำ จำกร้อยละ 41.3 ในปีพ.ศ. 2545 เป็นร้อยละ 37.4 ในปี

พ.ศ. 2556 นอกจำกนี ้ช่องว่ำงของผลติภำพระหว่ำงวสิำหกจิขนำดกลำง

และขนำดย่อมกบัธรุกิจขนำดใหญ่กเ็พ่ิมขึน้ จำกกำรทีช่่องว่ำงผลติภำพ

ระหว่ำงธรุกจิขนำดเลก็กับธรุกจิขนำดใหญ่มคีวำมส�ำคญัมำก กำรพฒันำ

ผลิตภำพของธุรกิจขนำดเล็กต้องใช้ควำมพยำมยำมสูงเป็นพิเศษ

เน่ืองจำกอัตรำกำรเลิกกิจกำรสูง (ร้อยละ 70 ปิดกิจกำรหลังจำก

เริ่มธุรกิจกำรเพียงไม่กี่ปี) 

นโยบายทีเ่น้นการยกระดบัการแข่งขนัเป็นสิง่ทีส่�าคญัเพือ่ให้แน่ใจ

ว่าเศรษฐกจิจะเตบิโตอย่างแขง็แกร่งและยัง่ยนื 

ถึงแม้ว่ำในภำพรวม ประเทศไทยจะมีระบบเศรษฐกิจแบบเปิด แต่ภำคย่อย

บำงส่วนโดยเฉพำะภำคบริกำรนั้นได้รับกำรปกป้องจำกกำรน�ำเข้ำและ

กำรแข่งขันภำยในประเทศ กำรบูรณำกำรกำรค้ำขำยที่ลึกซึ้งยิ่งข้ึน

เป็นสิง่ส�ำคญัในกำรเพิม่กำรแข่งขนั กำรสนบัสนนุกำรพฒันำนวัตกรรม

และเทคโนโลยี และกำรเปิดโอกำสใหม่ๆ เช่น ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน 

(AEC) หรือข้อตกลงใหม่ๆ ในเอเชีย (เช่น EU-FTAs, TPP, RCEP  และ 

FTAAP) กำรเพิ่มกำรเข้ำถึงเงินทุนจะช่วยเพ่ิมกำรแข่งขันเช่นกัน หำก

บริษัทมีอุปสรรคเพียงเล็กน้อยในกำรขอเครดิตและเงินทุน และมีกลไกที่

ดีในกำรแก้ปัญหำทำงกำรเงิน บริษัทจะสำมำรถเพ่ิมผลิตภำพและรักษำ

ระดบักำรลงทุนของภำคเอกชนได้อย่ำงยัง่ยนื กำรน�ำเสนอควำมเป็นกลำง

ในกำรแข่งขันของวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมในประเทศไทยก็เป็น

อีกประกำรท่ีส�ำคัญ เพื่อสร้ำงสนำมกำรค้ำที่เป็นธรรม หลีกเลี่ยงกำร

เบียดบริษัทเอกชนออกจำกธุรกิจ และพัฒนำประสิทธิภำพของวิสำหกิจ

ขนำดกลำงและขนำดย่อม
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เส้นทำง 2
ให้กำรสนับสนุนกลุ่มครัวเรือน

จนสุดร้อยละ 40 มำกขึ้น

ภูมิภาคที่พัฒนาช้าของประเทศไทยมีความเสี่ยงต่อการอยู่

ร่วมกันของสังคม และเสถียรภาพทางการเมือง 

ควำมตงึเครยีดทำงกำรเมอืงทีส่ะสมจำกกำรท�ำรฐัประหำรในปีพ.ศ. 2549 

และอีกคร้ังในปีพ.ศ. 2557 สะท้อนถึงควำมแตกแยกในสังคมที่หยั่งลึก 

ควำมแตกแยกสะท้อนถึงควำมแตกต่ำงในภูมิภำคท่ีเพิ่มขึ้น ภูมิภำคที่

พัฒนำช้ำยิ่งล้ำหลังมำกข้ึน ประชำชนในภูมิภำคเหล่ำนี้ได้เพิ่มขีดควำม

สำมำรถผ่ำนกำรศึกษำ เพิ่มวิสัยทัศน์ผ่ำนกำรย้ำยถิ่นของแรงงำน และ

กำรสนับสนุนจำกองค์กรสังคมพลเมืองที่มีเครือข่ำยและกระบอกเสียง

ที่เข้มแข็ง กลำยเป็นพลังที่มีศักยภำพในประเทศไทยมำกกว่ำในอดีต  

ประชำชนเหล่ำน้ีสำมำรถรับรู้ได้ว่ำภูมิภำคของพวกเขำถดถอยยิ่งข้ึน 

และระบบบริหำรของรัฐบำลที่มีกรุงเทพเป็นศูนย์กลำง ทั้งอ�ำนำจในกำร

ตดัสนิใจและกำรจดัสรรแหล่งเงนิงบประมำณ  หำกยงัไม่มคีวำมพยำยำม

และทรัพยำกรไปสู่กำรลดช่องว่ำงระหว่ำงภูมิภำคในประเทศไทย ควำม

ตึงเครยีดลกึๆ นีจ้ะยงัคงอยูห่รอืย�ำ่แย่ลง เป็นเชือ้ให้เกดิควำมไม่พอใจและ

ควำมแตกแยกทำงกำรเมือง 

การสนับสนุนให้ตรงเป้าจะเป็นสิ่งจ�าเป็นต่อการพัฒนาความ

เป็นอยูข่องครัวเรือนจนสุดร้อยละ 40 และท�าให้สังคมเหนียว

แน่น และมีเสถียรภาพมากขึ้น 

หลักฐำนจำกนำนำประเทศแสดงให้เห็นว่ำควำมไม่เท่ำเทียมและควำม

ตึงเครียดทำงสังคมสำมำรถน�ำไปสู่ควำมขัดแย้งทำงกำรเมืองและ

ควำมไม่สงบ ปัจจุบันกำรแบ่งแยกทำงกำรเมืองและควำมตึงเครียด

อย่ำงรุนแรงในประเทศไทยมีสำเหตุมำจำกควำมรู้สึกที่ว่ำควำมมั่งคั่ง

ทำงเศรษฐกิจไม่ได้ถูกแบ่งปันกันอย่ำงท่ัวถึง และ/หรือ ประชำชนทุกคน

ไม่ได้มีสิทธิเท่ำเทียมกันในสังคม กำรสนับสนุนให้ตรงเป้ำครัวเรือนจนสุด

ร้อยละ 40 เช่น กำรศึกษำที่ดีขึ้น นโยบำยด้ำนเกษตรที่ดีขึ้น และสร้ำง

ระบบคุม้ครองทำงสงัคมทีฉ่ลำดขึน้ซึง่เน้นให้ควำมปลอดภยัแก่คนยำกจน  

จงึเป็นส่วนส�ำคัญท่ีมีผลกระทบในวงกว้ำงต่อกลุ่มครวัเรือนจนสุดร้อยละ 

40 ท้ังนี้ ยังช่วยท�ำให้สังคมเหนียวแน่น และรักษำเสถียรภำพทำงกำร

เมืองให้มำกขึ้นด้วย

ยกระดับการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพเป็นสิ่งที่ส�าคัญท่ีสุด

เพื่อให้คนยากจน และกลุ่มครัวเรือนจนสุดร้อยละ 40 ได้รับ

ผลประโยชน์จากการเตบิโต และพฒันาโอกาสการขยายตวัทาง

เศรษฐกจิของประเทศไทย

ส�ำหรับทุกคน กำรมีทักษะที่จ�ำเป็นและควำมสำมำรถในกำรท�ำงำนที่มี

ผลิตผลสูงจะช่วยท�ำให้มีอนำคตที่ดีกว่ำ และส�ำหรับคนยำกจน ทักษะ

เหล่ำนี้จะช่วยให้พวกเขำออกจำกวงจรควำมยำกจนได้แรงงำนท่ีได้รับ

กำรศึกษำที่ดีขึ้นและมีทักษะมีควำมส�ำคัญต่อโอกำสกำรขยำยตัวทำง

เศรษฐกิจของไทย เนื่องจำกกำรขยำยตัวของไทยต้องอำศัยควำม

สำมำรถในกำรแข่งขันด้ำนกำรส่งออกสินค้ำและบริกำรท่ีเน้นฝีมือ ซึ่ง

ขึ้นอยู่กับกำรมีฐำนทรัพยำกรบุคคลที่แข็งแกร่งขึ้น จำกกำรส�ำรวจ

ผู้ประกอบกำรล่ำสุดพบว่ำบริษัทผู้ผลิตพิจำรณำกำรขำดแรงงำน

ที่มีฝีมือเป็นอุปสรรคส�ำคัญส�ำหรับกำรเติบโต และที่น่ำเป็นห่วงคือ 

จำกดัชนีควำมสำมำรถในกำรแข่งขันระดับโลกระบุว่ำ คุณภำพระบบ

กำรศึกษำของประเทศไทยลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มประเทศที่มี

รำยได้ปำนกลำงระดับสูงด้วยกัน (และกลุ่มประเทศเพื่อนบ้ำนในอำเซียน)

จำกผลกำรด�ำเนินกำรที่ย�่ำแย่ ระบบกำรศึกษำไทยควรต้องได้รับกำร

เอำใจใส่และปฏริปูในทกุๆ ด้ำน โดยมกีำรปฏรูิปในสำมข้อทีค่วรด�ำเนนิกำร

อย่ำงเร่งด่วน ข้อแรก เพิ่มกำรลงทุนในช่วงเด็กปฐมวัย โดยพยำยำม

ก�ำจัดอุปสรรคและเพิ่มโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรกำรพัฒนำเด็กปฐมวัย

ทีม่คีณุภำพ ข้อสอง ระบปัุญหำของประเทศไทยซึง่มโีรงเรยีนขนำดเลก็

ที่มีเด็กนักเรียนประมำณ 1 ล้ำนคน (โดยมำกยำกจน) โดยเฉลี่ยแล้ว

ได้รับกำรศึกษำที่มีคุณภำพต�่ำ ข้อสำม ปฏิรูปกำรศึกษำในวงกว้ำงและ

ยั่งยืน โดยจ�ำเป็นต้องมีมุมมองหลำยมิติเพื่อพัฒนำผลลัพธ์ ได้แก่ เพิ่ม

อิสระในกำรบริหำรให้แก่โรงเรียน และเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งในกำร

ใช้งำนข้อมูลเพ่ือให้ครูและโรงเรียนรับผิดชอบต่อผลกำรด�ำเนินงำน  

การวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาประเทศอย่างเป็นระบบกลับสู่เส้นทาง: ฟื้นฟูการเติบโตและประกันความมั่งคั่งส�าหรับทุกคน 1312



การเพิม่ผลติภาพแรงงานในภาคการเกษตรยงัเป็นส่วนส�าคญั 

ไม่เฉพาะแต่จากมมุมองการเพิม่รายได้ของกลุม่ครวัเรอืนจนสดุ

ร้อยละ  40  แต่รวมถึงมุมมองด้านการเติบโตด้วย เนือ่งจาก

ภาคการเกษตรคิดเป็นร้อยละ 11 ของผลิตภัณฑ์มวลรวม

ภายในประเทศ (GDP)  

กำรขยำยตัวของภำคกำรเกษตรไม่เพียงแต่เพิ่ม GDP โดยตรง แต่จะ

ช่วยให้มผีลดต่ีอธรุกจิกำรเกษตรและอตุสำหกรรมกำรแปรรปูอำหำรและ

กระตุน้กำรพฒันำภูมภิำคด้วย กำรเตบิโตในภำคเกษตรสำมำรถลดควำม

ยำกจนในชนบท ซึ่งส่วนใหญ่ได้มำกกว่ำภำคส่วนอื่นๆ หำกมีกำรก�ำหนด

นโยบำยและแผนงำนทีเ่หมำะสม  กำรเตบิโตทีส่งูขึน้ในภำคเกษตรทีมุ่ง่ช่วย

คนจนนั้น ขึ้นอยู่กับกำรยกระดับนโยบำยทำงกำรเกษตร ได้แก่ (ก) กำร

พัฒนำตลำดเช่ำที่ดินให้สำมำรถท�ำงำนได้ดีขึ้น (ข) เพ่ิมประสิทธิภำพและ

ควำมยัง่ยนืในกำรลงทุนด้ำนชลประทำน และ (ค) เพิม่และปรบัปรงุแผนงำน

สนบัสนนุทนุค้นคว้ำวจิยัและต่อยอดด้ำนกำรเกษตร  และ (ง)  เปล่ียนแผนงำน

สนับสนุนรำยประเภทสินค้ำ เช่น ข้ำวและยำง เป็นนโยบำยสนับสนุน

กำรเกษตรและอำหำรที่ครอบคลุมยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ต้องพยำยำมมุ่งเน้นพื้นที่

ยำกจนในชนบทมำกขึ้น โดยเฉพำะภำคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ 

ซึ่งต้องออกแบบแผนงำนกำรเกษตรท่ีดีขึ้น (รวมท้ัง กำรร่วมมือกับ

ภำคประชำสังคมอย่ำงเข้มแข็ง) เพื่อยกฐำนะเกษตรกรรำยย่อยพ้นจำก

ควำมยำกจน

หลักส�าคัญคือ การสร้างระบบความคุ้มครองทางสังคมที่

ชาญฉลาดซ่ึงสอดคล้องกับความต้องการของคนยากไร้และ 

กลุม่ทีม่คีวามเสีย่งสงู ในขณะทีย่งัรกัษาความยัง่ยืนทางการคลงั  

ประเทศไทยต่ำงจำกประเทศทีม่รีำยได้ปำนกลำงระดับสงูอกีหลำยๆ ประเทศ

เน่ืองจำกไทยยังไม่มีแผนงำนโครงข่ำยควำมคุ้มครองทำงสังคมท่ัวไป

ให้แก่ผู้ยำกไร้ 
5
 กำรพัฒนำแผนงำนหลักด้ำนควำมปลอดภัยทำงสังคม

แห่งชำตสิ�ำหรบัผูย้ำกไร้ โดยผสมผสำนบทเรยีนจำกประสบกำรณ์ในกำร

ออกแบบของต่ำงประเทศทัง้นีค้งจะเป็นหนทำงอกียำวไกลในกำรช่วยเหลอื

กลุ่มเสี่ยง และช่วยลดควำมตึงเครียดทำงสังคม แผนงำนเหล่ำนี้อำศัย

หลักกำรหลำยประกำรได้แก่ ประกำรท่ีหนึ่ง จะต้องมีวิธีก�ำหนดกลุ่ม

เป้ำหมำยเพ่ือระบุว่ำใครคือครัวเรือนยำกไร้ (และเกือบยำกไร้) โดยใช้

คุณลักษณะหลักทั้งที่เกี่ยวกับรำยได้และไม่เกี่ยวกับรำยได้ ประกำรที่สอง 

ข้อมูลที่จัดเก็บจำกครัวเรือนสำมำรถน�ำมำรวบรวมไว้ในระบบทะเบียน

รำษฎ์ ซึง่จะใช้เป็นฐำนในกำรระบุผูร้บัผลประโยชน์ส�ำหรับผลประโยชน์จำก

โครงข่ำยควำมคุม้ครองทำงสงัคมและแผนงำนตำมเป้ำหมำยอืน่ๆ ประกำร

ทีส่ำม กำรออกแบบแผนงำนโครงข่ำยควำมคุม้ครองทำงสงัคมระดบัชำติ

ให้แก่ครวัเรอืนทีย่ำกไร้เป็นสิง่ส�ำคญั รวมถงึ “หนทำงสู่ควำมส�ำเรจ็” เพือ่

ส่งเสริมกำรออกจำกแผนงำนและวิถีชีวิตที่ยั่งยืนเท่ำที่จะสำมำรถเป็นไป

ได้ ท้ำยทีส่ดุ เพือ่ให้มัน่ใจว่ำแผนงำนโครงข่ำยควำมคุม้ครองทำงสงัคมมี

ควำมยัง่ยนืทำงกำรเงนิ กำรทบทวนระบบป้องกนัทำงสงัคมให้ครอบคลมุ

ยิ่งเป็นสิ่งส�ำคัญ ได้แก่ กำรทบทวนช่องว่ำงของระบบบ�ำเหน็จบ�ำนำญใน

ปัจจบุนั เทยีบแผนบ�ำเหนจ็บ�ำนำญทำงสงัคมเพือ่พจิำรณำว่ำจะสร้ำงพืน้ที่

กำรคลัง ให้แก่แผนงำนดังกล่ำวได้อย่ำงไร 

5
 เช่น “ประเทศที่มีโครงสร้ำงคล้ำยกัน” ทั้งหมด ที่ถูกเลือกมำเพื่อวัตถุประสงค์ในกำรเปรียบเทียบใน

รำยงำนฉบบันี ้ประเทศเหล่ำนีล้้วนมรีะบบโครงข่ำยควำมคุม้ครองทำงสงัคมทัว่ไปทีมุ่ง่เป้ำไปยงัคนยำกจน 
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เส้นทำง 3  
สร้ำงกำรเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและมีควำมยืดหยุ่น

พร้อมรับกับควำมเสี่ยงและภัยพิบัติมำกขึ้น 

6 
ส�ำหรับรำยละเอียดเพิ่มเติม กรุณำดูรำยงำนกำรประเมินครั้งที่ห้ำ คณะท�ำงำนระหว่ำงรัฐเกี่ยวกับกำร

เปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ (ดูที่  http://www.ipcc.ch/report/ar5/wg2/)

การเติบโตที่ยั่งยืนและความเป็นอยู่ของกลุ่มครัวเรือนจนสุด

ร้อยละ 40 ขึ้นอยู่กับความสามารถของประเทศไทยในการ

พฒันาประสิทธิภาพการใช้พลงังาน และสร้างการเจรญิเตบิโต

ทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดล้อมและมีความยืดหยุน่พร้อมรบักบัความ

เสี่ยงและภัยพิบัติมากขึ้น 

กำรเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นแนวทำงกำรเติบโตท่ีเชื่อมั่นว่ำ

เศรษฐกิจเติบโตได้โดยไม่ต้องพึ่งพำกำรใช้ทรัพยำกรเกินควำมจ�ำเป็น 

ปล่อยก๊ำซคำร์บอนในระดับต�่ำ และไม่เกิดควำมเสียหำยต่อส่ิงแวดล้อม 

นอกจำกนี ้ยงัส่งเสรมิกำรพฒันำเศรษฐกจิทีเ่ป็นมติรต่อส่ิงแวดล้อมมุง่เน้น

กำรสร้ำงสินค้ำ เทคโนโลยี กำรลงทุนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะส่ง

ผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในกำรบริโภคและกำรผลิต รวมถึง

กำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กำรเติบโตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมนี้จ�ำเป็น

อย่ำงยิง่ในกำรรกัษำไว้ซึง่แหล่งทรพัยำกรต่ำงๆทีจ่�ำเป็นเพือ่ใช้ขบัเคลือ่น

กำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจในอนำคต ขณะเดียวกันก็เป็นกำรปกป้อง

ควำมมัง่คัง่ทำงทรัพยำกรธรรมชำตขิองประเทศไทยเพือ่คนรุน่หลงั เช่น 

ประเทศไทยจะสำมำรถดงึดดูนกัท่องเทีย่วเกอืบ 30 ล้ำนคนต่อปี (คดิเป็น

ร้อยละ 12 ของ GDP ต่อปี) ได้อย่ำงต่อเนื่องหรือไม่ย่อมข้ึนอยู่กับ

ควำมสำมำรถในกำรอนุรักษ์ชำยหำดและแนวปะกำรังที่สวยงำมของ

ประเทศไว้นั่นเอง

ถ้ารัฐบาลสามารถด�าเนินการปฎิบัติตามแผนงานหรือแนว

นโยบายที่วางไว้ได้ส�าเร็จจะช่วยให้ประเทศสามารถรักษาแหล่ง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ส�าคัญของประเทศไทย

ไว้ได้ 

ทรัพยำกรป่ำไม้และประมงยังคงลดลงอย่ำงต่อเน่ือง เหตุกำรณ์กำร

ขำดแคลนน�ำ้และน�ำ้ท่วมทีเ่กดิขึน้สลับไปมำท�ำให้เกดิควำมกงัวลเพิม่มำกขึน้

และกลำยเป็นควำมเสี่ยงส�ำคัญต่อระบบเศรษฐกิจ ทั้งนี้ ในกำรจัดกำร

ปัญหำสิ่งแวดล้อม “สีน�้ำตำล” (มลพิษทำงอำกำศ มลพิษทำงน�้ำ ของ

เสยี) ต่ำงๆ ของประเทศนัน้ ประเทศไทยมแีผนงำนและกฎระเบยีบทีด่อียูแ่ล้ว 

อย่ำงไรก็ด ีกำรผลกัดนัแผนงำนไปสูก่ำรปฏบัิตเิป็นหวัใจส�ำคัญทีส่ดุเพือ่

ให้แผนและนโยบำยน�ำไปสู่ผลลัพธ์อย่ำงแท้จริง  รวมถึงกำรเพิ่มแนวทำง

กำรบรหิำรเชงิรกุ โดยเฉพำะกำรบรหิำรควำมเสีย่งภำวะน�ำ้ท่วมและน�ำ้แล้ง

ของประเทศทีม่ปีระสทิธผิลมำกขึน้หำกเน้นแนวทำงไปสูก่ำรบรหิำรเชงิรกุ

มำกข้ึน นอกจำกน้ี กำรท�ำควำมเข้ำใจและกำรบรรเทำผลกระทบต่อ

สิ่งแวดล้อมและสุขภำพที่อำจเกิดจำกโครงกำรลงทุนสำธำรณะขนำด

ใหญ่นั้นควรได้รับควำมส�ำคัญมำกขึ้นเพื่อลดกระแสต่อต้ำนกำรด�ำเนิน

โครงกำรลงทุนในโครงสร้ำงพื้นฐำนต่ำงๆ และสร้ำงควำมม่ันใจให้กับ

สำธำรณชน และประชำชนเพื่อโครงกำรจะสำมำรถด�ำเนินงำนต่อไปได้จน

ส�ำเร็จและยั่งยืน

การลดความเสีย่งจากภยัพบิตัทิางธรรมชาติและการเปลีย่นแปลง

สภาพภูมิอากาศจะช่วยให้เศรษฐกิจสามารถขยายตัวได้อย่าง

ต่อเนือ่งและการกระจายความมัง่คัง่อย่างทัว่ถงึ 

กรณอีทุกภยัปีพ.ศ. 2554 แสดงให้เหน็ถงึควำมเสยีหำยจำกภยัพบัิตทิำง

ธรรมชำติที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยและกลุ่มครัวเรือน

จนสุดร้อยละ 40 ได้อย่ำงชัดเจน เนื่องจำกประเทศไทยเป็นที่ลุ่มต�ำ่กว่ำ

ระดับน�ำ้ทะเลจงึคำดว่ำจะประสบปัญหำน�ำ้ท่วมชำยฝ่ังบ่อยครัง้ขึน้ บริเวณ

ที่คำดว่ำจะได้รับผลกระทบหลักประกอบด้วย ภำคกลำงและกรุงเทพ  

ขณะเดียวกัน คำดว่ำจะเกิดภำวะแล้งที่อำจมีควำมรุนแรงมำกขึ้นในเขต

เกษตรกรรมที่ส�ำคัญในแถบภูมิภำคลุ่มน�้ำโขงและกำรหนุนแทรกของ

น�้ำเค็ม ซ่ึงล้วนเป็นผลมำจำกกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ
6
 ล่ำสุด 

ประเทศไทยได้ด�ำเนินกำรและมีควำมคืบหน้ำไปมำกในกำรก�ำหนดนโยบำย

ส�ำหรับกำรฟื้นฟูสภำพภูมิอำกำศ รวมทั้งก�ำลังอยู่ระหว่ำงกำรพัฒนำ

แผนกำรปรับตัวระดับชำติ (National Adaptation Plan) กำรด�ำเนินกำร

หลำยด้ำนต่อไปนี้ในอนำคตเป็นสิ่งส�ำคัญ ข้อแรก ต้องมีกำรจัดเขตกำร

ใช้ที่ดินหรือโซนนิ่ง (Land Zoning) และกำรจัดกำรที่ดินที่ดีข้ึนเพื่อลด

พ้ืนที่ท่ีมีแนวโน้มเกิดน�้ำท่วม-ภัยแล้ง โดยเฉพำะกำรตัดไม้ท�ำลำยป่ำ

ในภำคเหนอืทีเ่พิม่ควำมเส่ียงต่อน�ำ้ท่วมฉบัพลัน และเพิม่กำรสะสมตะกอน

ในแม่น�ำ้ ท�ำให้ประสทิธภิำพกำรกกัเกบ็และกำรระบำยน�ำ้ลดลง กำรขำดกำร

วำงแผนโครงสร้ำงพื้นฐำนสำธำรณะ (ถนน ทำงระบำยน�้ำท่วม ฯลฯ) และ

กำรวำงแผนพัฒนำเขตเมือง/เขตอุตสำหกรรมอย่ำงรอบคอบล้วนเพิ่ม

ควำมเสี่ยงในกำรเกิดน�้ำท่วมมำกขึ้น ข้อสอง ส�ำหรับกำรลดกำรปล่อย

ก๊ำซคำร์บอนซึง่เป็นอกีนโยบำยด้ำนกำรเปลีย่นแปลงสภำพภมิูอำกำศของ

ภำครฐันัน้ นโยบำยทีต่อบสนองอย่ำงทนัท่วงทแีละมปีระสทิธิภำพ  กำรน�ำ

กลไกตลำดมำและเครื่องมือทำงเศรษฐศำสตร์มำใช้ และกำรร่วมมือ

อย่ำงใกล้ชดิกบัภำคเอกชนล้วนเป็นส่ิงส�ำคัญในกำรบรรลเุป้ำหมำยกำรลด

กำรปล่อยก๊ำซคำร์บอนของประเทศ
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7 
ประเทศไทยให้ค�ำมั่นสัญญำในกำรประชุม Conference of the Parties ครั้งที่ 21 (COP 21) ของคณะ

ที่ประชุมขององค์กำรสหประชำชำติว่ำด้วยเรื่องกำรเปลี่ยนแปลงของสภำพภูมิอำกำศ (United Nations 

Framework Convention on Climate Change - UNFCC)

การสร้างการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นจะต้อง

พัฒนาประสิทธิภาพการใช้พลังงานและพึ่งพาแหล่งพลังงาน

ที่สะอาดขึ้น  

พลังขับเคลื่อนที่ดีที่สุดส�ำหรับกำรพัฒนำที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมคือ

กำรใช้พลงังำนอย่ำงมปีระสทิธภิำพ กำรพฒันำทีผ่่ำนมำของประเทศไทย

เป็นกำรพฒันำแบบท่ีใช้พลงังำนอย่ำงเข้มข้น และมกีำรคำดกำรณ์ว่ำควำม

ต้องกำรพลังงำนจะยังสูงอย่ำงต่อเนื่องในอนำคต เน่ืองจำกพลังงำน

มีจ�ำกัด กำรพัฒนำระบบเศรษฐกิจที่ใช้พลังงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพจึง

เป็นเรื่องส�ำคัญอย่ำงมำก มีกำรคำดกำรณ์ว่ำเมื่อปี พ.ศ. 2555 ร้อยละ 

73 ของกำรปล่อยก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ของประเทศไทยมำจำกภำค

พลังงำน  ในปี พ.ศ. 2558 ประเทศไทยให้ค�ำปฏิญำณว่ำจะลดกำรปล่อย

ก๊ำซคำร์บอนลงร้อยละ 20-25 จำกระดับในปีพ.ศ. 2548
7  

ในขณะที่แผน

พฒันำก�ำลงัผลติไฟฟ้ำของประเทศ (Power Development Plan - PDP) 

ส�ำหรบัปีพ.ศ. 2558–2579  ตัง้เป้ำว่ำจะเพ่ิมพลังงำนทดแทนเป็นร้อยละ 20 

ของกำรผลติไฟฟ้ำทัง้หมด แต่อย่ำงไรกต็ำม  PDP เสนอให้สร้ำงโรงไฟฟ้ำ

พลังถ่ำนหินขนำด 7,390 เมกำวัตต์ และโรงไฟฟ้ำนิวเคลียร์ขนำด 2,000 

เมกำวตัต์  ซึง่ก่อให้เกดิควำมกังวลเรือ่งผลกระทบต่อสภำพแวดล้อมและ

สังคมเป็นอย่ำงมำก   

ความพยายามอย่างเป็นรปูธรรมสามารถเร่งการเปลีย่นแปลงไปสู่

การใช้พลงังานทีม่ปีระสทิธิภาพและสะอาดได้เรว็ย่ิงขึน้ 

ประกำรท่ีหน่ึง นโยบำยและมำตรกำรด้ำนกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรใช้

พลงังำนทีพุ่ง่เป้ำไปท่ีภำคส่วนทีใ่ช้พลงังำนมำกท่ีสดุ 2 ภำค อนัได้แก่ ภำค

อุตสำหกรรม และภำคขนส่ง จะเป็นส่วนส�ำคัญอย่ำงมำกที่ท�ำให้รัฐบำล

บรรลุเป้ำหมำย โดยในภำคขนส่ง มำตรกำรหลกัท่ีมศีกัยภำพในกำรลดกำรใช้

พลงังำนสงู คอื กำรเพ่ิมกำรประหยดัเชือ้เพลงิส�ำหรบัยำนพำหนะ และขยำย

กำรลงทนุในโครงสร้ำงพืน้ฐำนเพือ่ส่งเสรมิกำรขนส่งทำงรำงให้มำกขึน้ 

ในภำคส่วนอืน่ๆ มำตรกำรทีม่ศีกัยภำพ ได้แก่ กำรใช้กฎระเบยีบทีเ่ข้มงวดขึน้

ด้ำนกำรใช้พลังงำนส�ำหรับโรงงำนและอำคำรขนำดใหญ่ กำรส่งเสริมให้

ภำคอุตสำหกรรมสำมำรถใช้เทคโนโลยทีีท่�ำให้เกดิภำวะโลกร้อนน้อยลงและ

ใช้พลงังำนอย่ำงมีประสทิธภิำพยิง่ขึน้ กำรยกระดบัมำตรฐำนและกำรบงัคบั

ใช้ประสทิธภิำพกำรใช้พลังงำนส�ำหรับอำคำรและเครือ่งใช้ไฟฟ้ำ และกำรใช้

มำตรกำรบริหำรจัดกำรฝั่งอุปสงค์ (demand side management) 

ให้มำกขึ้น นอกจำกนี ้กำรใช้มำตรกำรและนวตักรรมใหม่ๆ เช่น มำตรฐำน

แหล่งพลังงำนที่มีประสิทธิภำพในกลุ่มโรงไฟฟ้ำ (Energy efficiencty 

resource standards) ระบบกำรจงูใจแบบมุ่งเน้นผลงำนในกำรใช้พลงังำน

อย่ำงมปีระสทิธภิำพ (performance-based EE incentives) จะช่วยส่งเสรมิ

ให้เกดิกำรลงทนุใหม่ๆและกำรน�ำเทคโนโลยทีีท่นัสมยัและมปีระสทิธิภำพสงู

ขึน้มำใช้ ประกำรท่ีสอง กำรจะส่งเสรมิให้เกดิกำรประหยดัพลงังำนได้นัน้

รฐับำลต้องหลกีเลีย่งกำรบดิเบอืนรำคำพลงังำนโดยคงนโยบำยรำคำ หรอื

นโยบำยกำรอดุหนุนทีใ่ช้อยูใ่นปัจจบุนั ทัง้นี ้ กำรอดุหนุนสนิค้ำปิโตรเลยีม

ส่วนใหญ่ถกูยกเลกิตัง้แต่มนีำคม พ.ศ. 2559 ภำษสีรรพสำมติส�ำหรบัสนิค้ำ

ปิโตรเลียมส่วนใหญ่ถูกยกเลิก  กำรอุดหนุนค่ำไฟฟ้ำถูกจ�ำกัดให้เฉพำะ

กลุ่มลูกค้ำที่ใช้ไฟฟ้ำเพื่อกำรบริโภคขั้นพื้นฐำนในครัวเรือน ซึ่งมำตรกำร

ลดกำรอุดหนุนเหล่ำนี้นับเป็นสัญญำณที่ดีที่จะส่งเสริมให้ระบบเศรษฐกิจ

ปรบัตวัไปสูก่ำรใช้พลังงำนทีม่ปีระสทิธภิำพมำกขึน้ได้ ประกำรทีส่ำม จำก

กำรทีป่ระเทศไทยต้องพึง่พำกำรน�ำเข้ำไฟฟ้ำมำกขึน้ ประเทศไทยอำจเป็นผูน้�ำ

ในกำรสร้ำงมำตรฐำนของระบบสำยส่งไฟฟ้ำในภมูภิำค (power grid code 

harmonization) และรเิริม่กำรออกแบบกฎระเบยีบเพือ่อ�ำนวยควำมสะดวก

ในกำรค้ำไฟฟ้ำเพือ่กำรพำณชิย์ในกลุม่อนภุมิูภำคลุม่แม่น�ำ้โขงและอำเซยีน

ทัง้ในรปูแบบทวภิำคแีละพหภุำค ี เช่นเดยีวกนักับก๊ำซธรรมชำต ิ หน่วยงำน

ด้ำนพลงังำนของไทยสำมำรถมบีทบำทในกำรเพิม่ประสทิธิภำพและควำม

ร่วมมอืในกำรจดัหำก๊ำซธรรมชำตริะหว่ำงประเทศทีค้่ำขำยก๊ำซกนัในปัจจบัุน 

เช่น  จีน มำเลเซีย เมียนมำร์ สิงคโปร์ และไทย นอกจำกนี้ ประเทศไทย

ยงัสำมำรถช่วยประเทศทีม่ปีระสบกำรณ์น้อยกว่ำไทยในกำรพฒันำโครงกำร

โครงสร้ำงพืน้ฐำนด้ำนพลงังำน โดยเฉพำะกำรยกระดบัมำตรฐำนด้ำนสงัคม

และส่ิงแวดล้อมของกำรสร้ำงและบรหิำรโรงไฟฟ้ำ
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ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับหลำยเรื่อง:  

กำรเสริมสร้ำงควำมแข็งแกร่งให้แก่องค์กร

ภำครัฐเพี่อด�ำเนินกำรตำมล�ำดับควำม

ส�ำคัญในกำรปฏิรูป

ท้ายที่สุด การด�าเนินการตามเส้นทางที่กล่าวถึงข้างต้นจ�าเป็น

ต้องมีองค์กรภาครัฐที่เข้มแข็งเพื่อด�าเนินการปฏิรูป

ประเทศไทยจะต้องมัน่ใจว่ำมอีงค์กรภำครฐั (และบคุลำกร) เพือ่ช่วยสร้ำง

สภำพแวดล้อมให้มีกำรสร้ำงงำนที่ดีเพิ่มขึ้น โดยองค์กรภำครัฐต้อง

แข็งแกร่งและสำมำรถน�ำเสนอแผนงำนใหม่ๆ เพ่ือพัฒนำโครงสร้ำงพื้น

ฐำนของประเทศไทย จัดกำรสนับสนุนให้ตรงเป้ำกลุ่มครัวเรือนจนสุด

ร้อยละ 40 และด�ำเนินนโยบำยและแผนงำนเพื่อกำรเติบโตเป็นมิตรกับสิ่ง

แวดล้อม

รฐับาลไทยได้รเิริม่โครงการท่ีน่าจบัตามองเพือ่ฟ้ืนฟกูารขยาย

ตัวทางเศรษฐกิจ ผลกระทบจากการริเริ่มโครงการเหล่านี้ขึ้น

อยู่กับความส�าเร็จในการด�าเนินการ   

กำรด�ำเนินกำรจะส�ำเร็จได้ไม่เพยีงแต่ต้องมคีวำมตัง้ใจทำงกำรเมอืงเท่ำนัน้ 

แต่ยังต้องมีกำรพัฒนำศักยภำพขององค์กรภำครัฐในกำรวำงแผน

กำรลงทุนด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนและกำรด�ำเนินงำนตำมแผนดังกล่ำวให้

ส�ำเร็จตำมระยะเวลำท่ีก�ำหนด เช่น รัฐบำลอำจพิจำรณำปรับปรุงระบบ

บรหิำรกำรลงทุนภำครัฐ (Public Investment Management - PIM) ใหม่

ทั้งหมด นอกจำกนี้ กำรเสริมสร้ำงระบบกำรจัดซื้อจัดจ้ำงให้แข็งแกร่งจะ

ช่วยให้สำมำรถด�ำเนินโครงกำรของรฐัอย่ำงมปีระสทิธภิำพและประหยดังบ

ประมำณ กำรทบทวนระบบจัดซื้อจัดจ้ำงและน�ำนวัตกรรม เช่น สัญญำ

กำรจ้ำงเหมำแบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey contracting) มำใช้จะเป็นประโยชน์

กับโครงกำรลงทุนในโครงสร้ำงพื้นฐำนขนำดใหญ่ที่สำมำรถฟื้นฟูกำร

เตบิโตทำงเศรษฐกจิทีไ่ด้วำงแผนไว้แล้ว  นอกจำกนี ้กำรจดักำรสนบัสนนุ

ให้ตรงเป้ำกลุม่ครวัเรอืนจนสดุร้อยละ 40 และกำรด�ำเนนินโยบำยและแผน

งำนด้ำนสิ่งแวดล้อมให้ประสบควำมส�ำเร็จนั้น ต้องกำรกำรน�ำเสนอแผน

งำนใหม่ๆ ที่มีศักยภำพของภำครัฐ

การทีป่ระเทศไทยจะกลบัสูเ่ส้นทางการเตบิโตได้ต้องผ่านความ

ท้าทายด้านการบรหิารจดัการ (ภาครัฐ) ทีท่�าให้นโยบายและการ

ด�าเนินการชะงักงันในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา  

ควำมขัดแย้งระหว่ำงกลุ่มกำรเมืองในประเทศไทยมีรำกฐำนมำจำกช่อง

ว่ำงทีก่ว้ำงขึน้ในสังคมไทย โดยประชำชนบำงกลุม่เข้ำใจว่ำชนชัน้ปกครอง

ได้รบัผลประโยชน์จำกกำรฉ้อรำษฎร์บงัหลวง ระบบตลุำกำรทีไ่ม่ยตุธิรรม

ซึ่งเข้ำข้ำงคนรวย และกฎระเบียบของรัฐ (และสัมปทำน) ที่ปกป้องอ�ำนำจ

ผลประโยชน์ ท�ำให้บั่นทอนกำรเติบโตและกำรสร้ำงงำน ควำมขัดแย้งได้

ขัดขวำงกำรตัดสินใจ ปิดก้ันกำรด�ำเนินกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพในกำร

ลงทุนของรัฐ และกีดขวำงควำมพยำยำมที่จะท�ำให้ภำคส่วนเศรษฐกิจท่ี

ส�ำคัญด�ำเนินกำรได้อย่ำงเป็นอิสระ โดยเฉพำะภำคบริกำร
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โอกำสในกำรกลับสู่เส้นทำง

ประเทศไทยอยูใ่นต�าแหน่งทีด่ใีนการฟ้ืนฟกูารเตบิโตและม่ันใจได้

ว่าจะกระจายความมั่งคั่งได้อย่างทั่วถึง

ประเทศไทยอยู่ในจุดยุทธศำสตร์ท่ีรอบล้อมไปด้วยประเทศท่ีเศรษฐกิจ

ก�ำลังขยำยตัวอย่ำงรวดเร็ว และมีแรงงำนมำกเพียงพอ ประชำคม

เศรษฐกิจอำเซียน (เร่ิมวันท่ี 1 ม.ค. พ.ศ. 2559) ท�ำให้กำรค้ำขำยและ

ควำมเชื่อมโยงอื่นๆ แข็งแกร่งขึ้น  จำกกำรท่ีประเทศไทยมีเศรษฐกิจ

ใหญ่เป็นอันดับ 2 ในอำเซียน (รองจำกอินโดนีเซีย) ประเทศไทยมีจุด

เริ่มต้นที่ได้เปรียบในแง่ของภำคธุรกิจที่ฉับไว  ภำครำชกำรที่แข็งแกร่งมำ

ตั้งแต่ในอดีต และกลุ่มคนหนุ่มสำวอำยุระหว่ำง 20-40 ปี ที่มีกำรศึกษำ

ระดบัอดุมศกึษำจ�ำนวนมำก  ผลกำรวเิครำะห์พบว่ำประเทศไทยมศีกัยภำพ

ในกำรเพิ่มผลผลิตในอนำคตสูง ควำมแตกต่ำงของผลิตภำพแรงงำน

ข้ำมภำคส่วนและภำยในภำคกำรผลิตและภำคบริกำร (คลูเอฟ, 2015 และ

รปูภำพที ่2 ) สงูกว่ำอกีหลำยประเทศในภมูภิำคมำก ซึง่แสดงถึงศกัยภำพ

ในกำรเพิ่มผลผลิตโดยรวม เช่นเดียวกันกับควำมแตกต่ำงของระดับ

ผลผลิตภำยในภำคกำรผลิตและภำยในภำคบริกำร (คลูเอฟ, 2015; ดีรำ-

อมัพล, 2014) แสดงถึงขดีควำมสำมำรถทีย่งัเพ่ิมขึน้ได้อกีมำกในกำรเพิม่

ผลผลิต โดยกำรจัดสรรปันส่วนทุนและแรงงำนภำยในภำคส่วนใหม่

การริเริ่มนโยบายใหม่หลายโครงการส่งประกายความหวัง 

ได้แก่ กำรมุ่งเน้น 10 อุตสำหกรรมเป้ำหมำยซึ่งเป็น “กลไกขับเคลื่อน

เศรษฐกิจเพื่ออนำคต” (หรือเรียกว่ำ “อุตสำหกรรม S-curve”) กำร

สร้ำงระเบียงเศรษฐกิจภำคตะวันออก (Eastern Economic Corridor) และ

กำรผลักดนักำรสร้ำงระบบกำรช�ำระเงินแบบอเิลก็ทรอนิกส์ (E-payment) 

นอกจำกน้ี ประเทศไทยได้เริม่โครงกำรเงนิอุดหนนุเพือ่กำรเล้ียงดเูด็กแรก

เกิดแก่ครวัเรอืนยำกจนเมือ่ปี พ.ศ. 2558 กำรผลกัดนัให้มกีำรน�ำธรุกจิ 

SMEs เข้ำสูร่ะบบเศรษฐกจิมำกข้ึนโดยมีข้อเสนอท่ีจงูใจในกำรน�ำไปสูร่ะบบ

บญัชชีดุเดยีว  นอกจำกนี ้รฐับำลได้ถ่ำยโอนควำมรบัผดิชอบในกำรก�ำกบั

ดูแลและวำงระเบียบสถำบันกำรเงินของรัฐให้แก่ธนำคำรแห่งประเทศไทย 

สดุท้ำย กำรลงทุนในโครงสร้ำงพืน้ฐำนขนำดใหญ่ ซึง่หลำยโครงกำรเป็น

แผนกำรลงทุนที่มีมำตั้งแต่ช่วงต้นปี พ.ศ. 2543 ในที่สุดก็ได้เริ่มลงมือ

การริเริ่มเหล่านี้เป็นสัญญาณที่มีความหวังว่าประเทศไทยจะ

ค่อยๆ กลับสู่เส้นทางการเติบโต แต่ผลกระทบนั้นขึ้นอยู่กับ

คุณภาพของน�าไปปฏิบัติ  

กำรรเิริม่นโยบำยทีด่เีป็นสิง่ส�ำคญัขัน้แรก แต่เปลีย่นแปลงเศรษฐกจิของ

ประเทศไทยจะส�ำเร็จได้ขึ้นอยู่กับกำรน�ำนโยบำยเหล่ำนี้ไปสู่กำรปฏิบัติ ซึ่ง

เวลำจะเป็นเครื่องพิสูจน์ว่ำประเทศไทยจะสำมำรถคว้ำโอกำสในกำรฟื้นฟู

กำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจและประกันกำรกระจำยควำมมั่งคั่งส�ำหรับ

ทุกคนได้หรอืไม่
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พันเหรียญสหรัฐภำยใต้เงื่อนไข PPP (ปี 2556)
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ควำมแตกต่ำงระหว่ำงผลิตภำพของภำคเกษตรและ

นอกภำคเกษตรในประเทศไทยสูงกว่ำประเทศอื่นๆ

ผลติภำพแรงงำนไทยเทยีบเคยีงได้กบักลุม่ประเทศอำเซยีน-5 

แต่อยู่ในระดบัเพยีงคร่ึงหนึง่ของมำเลเซยีและตุรก ี(พนัเหรยีญ

ดอลลำร์สหรัฐ/แรงงำน)

หมายเหตุ : GDP ณ รำคำพื้นฐำนคงที่ต่อแรงงำน โดยใช้ PPP

ปี พ.ศ. 2554, อ้ำงอิงปีพ.ศ. 2556 

1/ ค�ำนวณโดยใช้จ�ำนวนแรงงำนรวม

2/ ค�ำนวณโดยใช้วิธีค�ำนวณเทียบเท่ำแรงงำนท�ำงำนเต็มเวลำ

ของธนำคำรโลก

ที่มา : ฐำนข้อมูลผลิตภำพ APO พ.ศ. 2558 และกำรส�ำรวจ

ก�ำลังแรงงำน (เพื่อกำรค�ำนวณ “ประเทศไทย 2/”)

หมายเหตุ : GDP ณ รำคำพื้นฐำนคงที่ต่อแรงงำน โดยใช้ PPP 

ปี พ.ศ.2554, อ้ำงอิงปีพ.ศ. 2556 

ที่มา : ฐำนข้อมูลผลิตภำพ APO พ.ศ. 2558

ภำคอุตสำหกรรมเทียบกับภำคเกษตร

ภำคบริกำรเทียบกับภำคเกษตร



การวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาประเทศอย่างเป็นระบบกลับสู่เส้นทาง: ฟื้นฟูการเติบโตและประกันความมั่งคั่งส�าหรับทุกคน 1918

ที่มา : สศช. รูปภำพนี้เป็นลิขสิทธิ์ของสศช. และได้รับอนุญำตจำกสศช.

ก่อนกำรตีพิมพ์ซ�้ำ

ประเทศไทยในฝันของเด็กๆ

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ (สศช.) จัดกำรประกวดวำดภำพนักเรียนระดับประถมศึกษำทั่วประเทศเพื่อเป็น

ส่วนหนึ่งของกำรระดมควำมเห็นส�ำหรับแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 โดยให้นักเรียนวำดภำพภำยใต้หัวข้อ “ประเทศไทยในฝัน” 

ประเด็นที่เด็กๆ วำดเหมือนกันในหลำยภำพ ได้แก่ ควำมหวังให้ประเทศไทยมีควำมสำมัคคีและสันติ แม้จะมีหลำยเชื้อชำติ วัฒนธรรม และศำสนำ  กำรดูแล

รักษำสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น  และกำรให้เด็กได้รับกำรศึกษำเพื่ออนำคตที่สดใส ด้ำนล่ำงนี้เป็นสองภำพในหลำยๆ ภำพที่ได้รับรำงวัล  และค�ำบรรยำยจำก

เจ้ำของภำพ

ด.ญ. รักพลอย มามุย  อายุ 10 ปี ชั้น ป. 4

“เดก็ๆ ต่ำงกอ่็ำนหนงัสอื เข้ำห้องสมุด ซึง่เป็นแหล่งเรยีนรูข้องนกัเรยีน 

นกัเรียนเหล่ำน้ีจะเป็นผูส้ร้ำงควำมฝันให้แก่ประเทศชำตใินอนำคต”

ด.ญ. จุฑามณี  ค�าด�า  อายุ 12 ปี ชั้น ป. 6

“วถิชีวีติทีเ่ป็นอยูอ่นัดงีำมของไทย มคีวำมผกูพนักับธรรมชำต ิ ประเพณี 

วฒันธรรมทีง่ดงำมมำอย่ำงยำวนำน และม่ันคง ทีส่�ำคัญเรำมคีวำมหลำก

หลำยทำงเชือ้ชำต ิศำสนำ และวฒันธรรม แต่ทกุคนกมี็ควำมรัก ควำมสำมคัคี

ต่อกันเป็นอย่ำงดี สิ่งเหล่ำนี้จึงกลำยเป็นกำรร่วมมือกันของคนในชำตทิี่

จะร่วมกันพัฒนำชำติไทยของเรำท่ีทันสมัย ก้ำวทันนำนำประเทศที่เจริญ

รุง่เรอืงกนัอย่ำงไม่ด้อยไปกว่ำประเทศอืน่ๆ ต่อไป”
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