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ปกหน้ำใน 
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ปกหลังใน
วาระการพัฒนาของโลกภายหลัง ค.ศ. 2015 (Post 2015 Agenda) (ต่อ)

บทบรรณำธิกำร
วารสารเศรษฐกิจและสังคมฉบับนี้ มุ ่งหนุนเสริมสาระ 

ในการประชุมประจ�าปี 2558 ของ สศช. ซึ่งก�าหนดหัวขัอ “ทิศทาง 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห ่งชาติ  ฉบับที่  12 (พ.ศ. 

2560 - 2564)” โดยวารสารฯ จะน�าเสนอสาระเกี่ยวกับประเด็น 

การพัฒนาเฉพาะในมิติต่างๆ ที่น่าสนใจนอกเหนือจากสาระส�าคัญ 

เกี่ยวกับสถานการณ์ในภาพรวม บริบทการเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญ 

ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12  และกรอบทิศทางและแนวทาง 

การพัฒนาส�าคัญในเอกสารทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

แห่งชาติ ฉบับที่ 12 ที่เป็นเอกสารหลักที่จะใช้ประกอบการระดม 

ความคิดเห็นในการประชุมประจ�าปี 2558 ของ สศช. รวมทั้งน�าเสนอ 

ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิและข้อมูลน่าสนใจอื่นๆ โดยมีสาระ 

ทีน่่าสนใจ อาท ิ คอลมัน์พิเศษ น�าเสนอความคิดเหน็จากผูท้รงคุณวฒุ ิ

เกีย่วกบัการก�าหนดทศิทางการพฒันาจากการประชมุระดมความเหน็ 

ทิศทางแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ในเวทีต่างๆ ที่ สศช. จัดข้ึน อาทิ  

นายชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรี  นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช  

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม  นายสมหมาย ภาษี รัฐมนตรี 

ว่าการกระทรวงการคลัง  นายธรรมรกัษ์  การพศิษิฎ์ อดตีผูท้รงคณุวฒุ ิสศช.  

รวมถึงผู้ทรงคุณวุฒิจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เรื่องเด่นประจ�าฉบับ  

น�าเสนอเกี่ยวกับการพัฒนาขีดความสามารถในการแข ่งขัน  

ซึ่งเป็นหนึ่งในพลังขับเคลื่อนส�าคัญในการก้าวพ้นกับดักรายได้ 

ปานกลางของประเทศไทย 

ขณะที่บทความประจ�าฉบับน�าเสนอประเด็นการพัฒนา 

ส�าคัญที่หลากหลายทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการที่ดี อาทิ การจัดระบบ 

การดูแลและสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเข้าสู่สังคมสูงวัย ชุมชนจัดการ 

ตนเองด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพื่อรับมือภัยพิบัติ ทิศทาง 

การกระจายอ�านาจในอนาคต ข้อมลูชวนรู ้น�าเสนอเกีย่วกบัแผนพฒันา 

เศรษฐกิจและสังคมของประเทศมาเลเซีย ตลอดจนในช่วงรายงาน 

ความเคลื่อนไหว น�าเสนอความก้าวหน้าการจัดท�าแผนพัฒนาฯ  

ฉบับที่ 12 โดยเฉพาะการจัดเวทีระดมความเห็นทิศทางแผนพัฒนาฯ  

ฉบับที่ 12 ทั้งในระดับภาคและเฉพาะกลุ่ม 

คณะผู้จัดท�าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า สาระต่างๆ ของวารสารฯ  

จะเป็นประโยชน์ส�าหรับผูท้ีเ่กีย่วข้องในการร่วมคิดร่วมก�าหนดทศิทาง 

การพัฒนาประเทศทั้งในระยะยาวและในระยะ 5 ปีของแผนพัฒนาฯ 

ฉบับที่ 12 ซึ่งจะประกาศใช้ในเดือนตุลาคม 2559 รวมถึงน�าไป 

ประกอบการด�าเนนิงานและใช้ประโยชน์ในส่วนทีเ่กีย่วข้องกบับทบาท

ของตนต่อไป 

คณะที่ปรึกษำ
เลขำธิกำรฯ
นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ
รองเลขำธิกำรฯ
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นายธานินทร์ ผะเอม
นางสาวลดาวัลย์ ค�าภา
นางชุตินาฏ วงศ์สุบรรณ
นางปัทมา เธียรวิศิษฎ์สกุล
ที่ปรึกษำด้ำนนโยบำยและแผนงำน
นางสาวพจณี อรรถโรจน์ภิญโญ
นายประพันธ์ มุสิกพันธ์
นายมนตรี บุญพาณิชย์
นายดนุชา พิชยนันท์
นางสาวสมศรี เหลืองมณีรัตน์
นายวิทยา ปิ่นทอง
นายสุริยา จันทรกระจ่าง
นางวิลาวัลย์ ตันรัตนกุล
นางสาวจินางค์กูร โรจนนันต์

บรรณำธิกำรบริหำร
นายวิทยา ปิ่นทอง
บรรณำธิกำรผู้พิมพ์ผู้โฆษณำ
นางภาณี ชนาธิปกรณ์
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นางสาววีณา เตชะพนาดร
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นายอธิพงศ์ หิรัญเรืองโชค
นางนิสวันต์ พิชญ์ด�ารง
นายธีระพงษ์ มาลัยทอง
นางสาวอมราวรรณ ทิวถนอม
นายตฤตณัย นพคุณ
นางสาวปภานัน วรวัฒนสกุล
ฝ่ำยจัดกำร
นายธีระพงษ์ มาลัยทอง
ออกแบบและพิมพ์ที่
บรษัิทอมรนิทร์พริน้ต้ิงแอนด์พบัลิชชิง่ จ�ากดั (มหาชน) 
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ฉบับที่ 12
การประชุมระดมความคิดเห็นทิศทางแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ระดับภาค*

ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้จัดประชุมระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
ร่างทิศทางของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ใน 4 ภาค และเฉพาะกลุ่มในระหว่างเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2558 เพื่อรับฟัง 
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับทิศทางการพัฒนาประเทศในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)  
เพื่อน�ามาประกอบการจัดท�าแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ให้มีความสมบูรณ์ ครบถ้วน และเป็นทิศทางที่มาจาก 
การบูรณาการความคิดเห็นจากภาคส่วนต่างๆ ทั้งนี้ ในการประชุม มีผู้ทรงคุณวุฒิซ่ึงเป็นท่ียอมรับในสังคมให้เกียรติเข้าร่วม 
หลายท่าน อาทิ อดีตนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี รวมถึงคณะกรรมการ สศช. อดีตผู้บริหาร สศช. นอกจากนี้ กองบรรณาธิการ 
ยังมีโอกาสได้เข้าพบสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อสัมภาษณ์ความคิดเห็นในเรื่องเดียวกัน ซึ่งความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
ที่ได้จากผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านล้วนทรงคุณค่าและเป็นประโยชน์ในการวางแผนการพัฒนาประเทศ วารสารฯ ฉบับนี้ จึงขอแบ่งปัน 
ให้ผู้อ่านได้รับทราบ ดังรายละเอียดที่จะน�าเสนอต่อไป

นายชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรี1

	 การประชุมระดมความเห็นทิศทางของแผนพัฒนาฯ	 ฉบับที่	 12	 ภาคใต้	 วันที่	 17	-	18	 กรกฎาคม	 2558	 

ณ	โรงแรมธรรมรินทร์ธนา	อ�าเภอเมือง	จังหวัดตรัง

นายชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรี ได้ให้เกียรติเข้าร่วมการประชุมระดมความเห็น ทิศทางของแผนพัฒนาฯ  
ฉบับที่ 12 ภาคใต้ ระหว่างวันที่ 17 - 18 กรกฎาคม 2558  ณ โรงแรมธรรมรินทร์ธนา อ�าเภอเมือง จังหวัดตรัง โดยได้แสดง 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการวางแผนการพัฒนาประเทศและประเด็นการพัฒนาส�าคัญโดยเฉพาะในพื้นท่ีภาคใต้ไว้อย่างน่าสนใจ 
โดยอดีตนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า การก�าหนดทิศทางการพัฒนาประเทศ ประเด็นส�าคัญท่ีจะละเลยไม่ได้นอกจากเรื่องเศรษฐกิจ 
แล้วยังต้องมุ่งเน้นเรื่องการพัฒนาคนและสังคมให้มั่นคงควบคู่ไปด้วยอย่างสมดุล โดยเฉพาะการส่งเสริมเรื่องอาชีพที่เกิดจากการ 
แบ่งปันผลประโยชน์ระหว่างคนในพื้นที่กับธุรกิจท่องเที่ยวอย่างเหมาะสม

* การประชุมระดมความคิดเห็นระดับภาคและ Focus Group เรื่อง ทิศทางของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
1 เรียบเรียงจากการสรุปผลการประชุมระดมความเห็นทิศทางของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ภาคใต้ ระหว่างวันที่ 17 - 18 กรกฎาคม 2558  

ณ โรงแรมธรรมรินทร์ธนา อ�าเภอเมือง จังหวัดตรัง จัดโดยสายงานวิเคราะห์การลงทุนภาครัฐและส�านักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้ สศช.

ฉบับที่ 12

“ดูเหมือนส่วนใหญ่จะพูดเรื่องรายได้อย่างเดียว  
เรื่องฐานะอย่างเดียว  ผมจ�าได้ในสมัยก่อน ท่านอาจารย์เสนาะ  
(ดร.เสนาะ อูนากูล) ท่านเป็นเลขาธิการสภาพัฒน์ เราคุยกันว่า 
เราต้องพูดเรื่องสังคมด้วย พูดเรื่องการศึกษา พูดเรื่องคน ซึ่งเป็น 
เรื่องใหญ่ เพราะว่าเราจะพัฒนาต่อไปนี่ก็คือการพัฒนาคน  
มิฉะน้ันเราก็จะล�าบาก ซึ่งเรื่องของคนไม่ได้หมายความว่า 
ไม่เกีย่วกบัเรือ่งปากท้องนะครบั เราต้องคิดถงึอาชพี เราหนไีม่พ้น  
เราจะท�าให้บ้านเรามคีวามสขุแค่ไหนกต็าม แต่ถ้าอยูเ่ฉยๆ กไ็ม่ม ี
รายได้ครับ เพราะฉะนั้นจ�าเป็นต้องหาอาชีพที่สร้างรายได ้
ให้ประชาชน การพัฒนาในด้านต่างๆ ต้องช่วยสร้างโอกาส 

วำรสำรเศรษฐกิจและสังคม2

คอลัมน์พิเศษ

นำนำทัศนะ ทิศทำงของแผนพัฒนำฯ



ให้กับเค้าด้วย เช่น เรื่องท่องเที่ยว ก็ต้องท�าให้คนในพื้นที่ 
ได้รับผลประโยชน์ร่วมกัน เช่น เรื่องการสร้างรายได้ที่มั่นคง 
ให้กับเกษตรกรในจังหวัด เกษตรกรในแต่ละภาคฐานะไม่ค่อย 
เหมือนกัน เพราะมีปัญหาที่แตกต่างกัน เช่น รายได้ของคน 
ในภาคใต้มาจากการท่องเที่ยว

ยกตัวอย่างจังหวัดตรังเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีรายได้ 

ระดบัปานกลาง คนโดยทัว่ไปกอ็ยูร่ะดับปานกลาง การท่องเทีย่ว 

ท่ีน่ีรายได้ยังตกกับประชาชนเป็นส่วนใหญ่ ไม่เหมือนจังหวัด 

ทีก่ารท่องเทีย่วใหญ่ นายทนุมาจากกรงุเทพฯ เป็นเจ้าของบรษิทั   

ทีต่รัง นักท่องเทีย่วเป็นนกัท่องเทีย่วแบบธรรมดา มาดสูิง่แวดล้อม  

มาดธูรรมชาต ิมากนิอาหาร  คนในจังหวดัทีท่�าเกษตร ท�าประมง  

ก็ส่งผลผลิตให้ภาคท่องเที่ยว เป็นการสร้างรายได้ร่วมกัน 

แบบค่อยเป็นค่อยไป  จุดนี้ ผมคิดว่าพวกเราที่มาจากจังหวัด 

ท่ีการท่องเที่ยวดีอย่างภูเก็ต ที่กระบี่ หรือที่อื่น ก็สามารถ 

ส่งเสริมพี่น้องของเราให้ท�าเกษตรกรรมให้เข้มแข็งข้ึนแล้ว 

พืชผลเค้าขายได้ในพื้นที่ ขายให้กับภาคการท่องเที่ยว โดย 

ไม่ต้องซ้ือจากที่อื่น ตรงนี้จะช่วยเรื่องฐานะ เรื่องการแบ่งปัน 

ผลประโยชน์ร่วมกันได้เป็นอย่างดี”

ท่านอดีตนายกรัฐมนตรีกล ่าวต ่อไปถึงประเด็น 

การพฒันาคนซึง่ยงัต้องให้ความส�าคัญกบัการเตรียมความพร้อม 

เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ โดยควรเน้นส่งเสริมให้ผู้สูงอายุสามารถ 

พึ่งตนเองได้

“อย่าลืมเตรียมผู ้สูงอายุครับ ต้องมีทางเลือกให ้

พวกเขาด้วย เพราะว่าแนวโน้มผู้สูงอายุจะสูงขึ้นแน่ๆ แล้วก็ 

ประเทศไทยในอาเซียนจะเป็นประเทศที่มีผู้สูงอายุมากที่สุด 

ในสัดส่วนที่สูงที่สุด ท�าอย่างไรให้คนเหล่านี้ไม่เกษียณตัวเอง 

เพียงเพราะอายุมาก แต่ว่ายังมีอะไรท�า เช่นท�าเกษตรเล็กๆ  

ปลูกผัก เลี้ยงปลา ได้  ผมคิดว่านี่เป็นสิ่งที่น่าคิด อยากจะให้ 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง น�าตัวอย่างความส�าเร็จของผู้สูงอายุ 

ท่ีเป็นผู้น�าชมุชน เป็นปราชญ์ทีแ่ม้จะอายมุากแล้ว แต่ยงัท�างาน 

ได้ด ีมาเผยแพร่ให้ผูส้งูอายทุ่านอืน่ๆ ใช้เป็นแนวทาง  มตีวัอย่าง 

ทีส่รุาษฎร์ธาน ีผูใ้หญ่บ้านสามารถท�าเกษตรเลีย้งตัวเอง มรีายได้ 

หมุนเวียนและประสบความส�าเร็จอย่างดี ถ้าน�ามาเผยแพร่  

ผมว่าจะเป็นประโยชน์มาก ก็ผมเชื่อหลายจังหวัดมีคนท�าดี 

อย่างน้ีเยอะ เพราะฉะนั้นอยากจะให้เป็นตัวอย่าง พอได้เห็น 

ตัวอย่างดี สมมุติคนเอาตัวอย่าง 10 ราย 20 รายไปประยุกต์  

มันก็ขยายเป็น 100 ราย 1,000 ราย ถ้าทุกหมู่บ้านท�าได้  
ต่อไปในวันข้างหน้าตรงนี้เป็นการดึงพลังจากผู้สูงอายุได้มาก”

ท่านยังกล ่าวถึงการก�าหนดทิศทางการพัฒนา 
ประเทศในระยะต่อไป ต้องค�านึงด้วยว่าการลงทุนหรือ 
การพัฒนาภาคอุตสาหกรรม ภาคการท่องเท่ียว ต้องไม่ 
ส่งผลต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเน้นว่า 
เรื่ องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล ้อมนี้ เป ็น เร่ือง 
ท่ีจะต้องรักษาไว้ให้ยั่งยืนต่อไปในอนาคต การพัฒนาด้านอื่นๆ  
เปลี่ยนเป้าหมายได้ เปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์  แต่เรื่อง 
ที่ เกี่ยวกับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ของเรา จะต้องไม่ให้เกิดการเปลี่ยนแปลง เพราะหากรักษา 
ไว้ไม่ได้ ต่อให้เศรษฐกิจดี รายได้ดีเพียงใด แต่คนอยู่ไม่ได้  
จะมีปัญหาอีกมากมายตามมา

“น ้องๆ ที่มาจากสุราษฎร ์  ท ่านโชคดีนะครับ 
เป็นจังหวัดที่อุดมสมบูรณ์ทุกอย่างดีที่สุดแห่งหนึ่ง แล้วก็ 
น�้าท่าก็ดี แม่น�้าตาปีอะไรต่างๆ ก็อุดมสมบูรณ์ดี แต่ว่าผม 
ขอให้เราคิดอย่างที่ผมบอก ไปดูต้นน�้า ว่าต้นน�้าอยู่ตรงไหน 
และก็ท�าอย่างไรป้องกันต้นน�้า ไปเจรจากับต้นน�้าว่าท่านอย่า 
ท�าลายได้ไหม ท่านอย่าสร้างโรงงานริมน�้าได้ไหม ทุกจังหวัด 
ของเราควรจะเป็นอย่างนั้นนะครับ แล้วเราจะท�าให้ภาคใต้  
พูดง ่ายๆ ว่าใครมีปัญหาก็มีไป แต่ว ่าของเราก็จะอยู ่ได ้ 
อย่างยั่งยืน เพราะเราแก้ปัญหาด้วยวิธียั่งยืน เราไม่แก้ปัญหา 
เฉพาะหน้าพ้นๆ ไป 

ก็ขอน้องๆ ทุกคนที่รู้ปัญหาดีกว่าผมซึ่งอยู่นอกพื้นที่ 
ใช้ความรู ้ที่ท ่านมีอยู ่นั้นไปดูพื้นที่แล้วก็หาทางเสนอแนะ 
ในทางรูปธรรม เป็นรูปธรรมจริงๆ เพราะว่าถ้าเราเลื่อนลอย 
มันก็ท�าไม่ได ้ ต ้องยอมรับ หนึ่ง มีอุตสาหกรรมอยู ่ แต่ 
ท�าอย่างไรให้เค้าตั้งห่างจากแม่น�้า  และท�าอย่างไรให้เค้า
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ป้องกันต้นน�้า อย่าท�าลายป่า อันนี้ส�าคัญมากนะครับ ผมคิดว่า 
ถ้าเราเห็นว่าพื้นที่ไหนมีปัญหามากเราก็ลองบอกกล่าวทาง 
ผู้มีอ�านาจว่ารู้ไหมว่าตรงไหนที่มีการรุกและเป็นผู้มีอิทธิพล  
ก็ช่วยไปดใูห้ จะได้เกบ็รกัษาพืน้ทีน่ัน้ไว้ให้เป็นป่าเพือ่เป็นต้นน�า้ 
ไว้ใช้ตลอดชีวิตและต่อหลายชั่วคนต่อไปในอนาคต”

นายสมหมาย ภาษี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 

	 การประชุมระดมความเห็นทิศทางของแผน 

พัฒนาฯ	ฉบับที่	12	กลุ่มกรรมการและอดีตผู้บริหาร	สศช.	 

วันที่	 20	 กรกฎาคม	 2558	ณ	 ส�านักงานคณะกรรมการ 

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(สศช.)

ท่านรัฐมนตรีว ่าการกระทรวงการคลังกล่าวว ่า  
แผนพฒันาฯ ฉบับที่ 12 ต้องตั้งบนหลักที่เรายึดถือ เศรษฐกิจ 
พอเพียง เป ้าหมายต ้องพยายามสร ้างความกินดีอยู ่ดี 
ของประชาชน สร้างความสามารถในการแข่งขันให้เทียบเคียง 
กับชาติอื่นให้มากข้ึนเรื่อยๆ สร้างความเท่าเทียมทางสังคม 
ภายใต้ระบอบประชาธปิไตย และกล่าวถึงการจดัท�าแผนพฒันา
ประเทศว่า ควรก�าหนดเป็นแผนระยะ 20 ปี 10 ปี และ 5 ปี  
ตามล�าดับ

“การท�าแผน ไม ่ควรใส ่หมด เพราะสิ่ งต ่างๆ  
เปลี่ยนแปลงไปเร็วมาก  แผน 5 ปี พยายามขีดเป็น matrix  
5 ปี 10 ปี 20 ปี  ท�าแผน 5 ปี เราต้องคิดว่าอะไรที่ควรจะท�าได้  
ในทิศทางที่วนไปแบบนี้  จะท�าได ้ตามที่ เราอยากจะได ้  
มีอะไรบ้าง โดยแผน 20 ปี ส�าหรับเรื่องท่ีต้องใช้เวลาใน 
การด�าเนินการนานและต้องท�าตั้งแต่บัดนี้เพื่อส่งผลในอนาคต  
เช่น เรื่องน�้า ท่ีดิน ป่า สิ่งแวดล้อม พลังงาน วางเป้าหมาย 
ไว้ตรงนี้ แล้วจึงมองไปข้างหน้าว่าต้องท�าอย่างไร ข้างหน้า 
เพื่อนบ้านมีความสามารถอะไร เราไม่ต้องมองย่อยๆ มาก 
แต่มองหลักๆ”

แผน 10 ปี คงหนีไม่พ้นลงมาระดับ sector เอาที่ 
พูดหลักๆ ไว้ในแผน 20 ปี แล้วดึงลงมาเป็นส่วนย่อยของ 
ยุทธศาสตร์ 10 ปี ได้แก่ ด้านเกษตรและอาหาร ตอนนี้เรา 
มอีาหารแต่ยงัไม่มาก อตุสาหกรรมกเ็ช่นกนั เราควรจะเปลีย่นทิศ 
ไปทางใด ต้องคิดให้แน่วแน่ว่าจะไปทางไหน เพราะเป็น 
เรื่องอ่อนไหวมาก เรื่องทิศทางจะถูกหักเหไปได้มากเน่ืองจาก 
ปัจจัยการผลิตและเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงไป การแข่งขัน 
ทุกวันนี้อุตสาหกรรมอยู่ที่เทคโนโลยีทั้งนั้น มีเรื่องเชื้อเพลิง  
พลงัไนโตรเจนในอนาคต เรือ่ง logistic ประเทศไทยหย่อนยาน 
เรื่องนี้มาก เรามีชายทะเลติดน�้ามากแต่เราไม่ได้เอาใจใส่ 
เรื่องท่าเรือเพื่อขนถ่ายสินค้า 

ยังต้องเน้นเศรษฐกิจในอนุภูมิภาค connectivity  
แล้วเราจะต้องท�าอะไรเพื่อจะได้อะไร เราต้องได้ประโยชน์

เร่ืองการรักษาวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามและเรื่อง 
การบังคับใช้กฎหมาย ก็เป็นประเด็นที่ท่านอดีตนายกรัฐมนตรี 
ย�้าว่าต้องให้ความส�าคัญในทิศทางการพัฒนาประเทศ  

“ผมเรียนพวกเราว ่าเวลาเราแข่งกีฬาแล้วชนะ 
คนมาเลเซียพูดถึงเรา แข่งฟุตบอลชนะคนมาเลเซียพูดถึงเรา 
เหมือนยกระดับประเทศไทยขึ้นมาอีกอย่างหน่ึง เค้าพูด 
ในลักษณะว่าคนไทยไม่ธรรมดา ความสามารถคนไทยนี่แหละ 
คอืคนไทย เวลายกมอืไหว้ผมบอกนกักฬีาว่าไม่มอีะไรทีส่วยงาม 
เท่ากับพวกคุณยกมือไหว้ เพราะว่าวัฒนธรรมยกมือไหว้สวย 
ที่สุด ผมเคยเป็นรัฐมนตรีศึกษาธิการ ผมเคยถามทูตวัฒนธรรม 
หมดแล้วทกุคนเวลาจะเข้ามาลาผม ผมจะขอถามสองข้อ ชอบอะไร 
ที่สุด ไม่ชอบอะไรที่สุดในประเทศไทย ไม่ชอบก็เยอะแยะครับ  
เช่น การจราจรแย่ ติดขัด อากาศร้อน แต่ชอบเหมือนๆ กัน คือ  
วัฒนธรรมยกมือไหว้ ผมว่าอินเดียก็ไหว้นะ เค้าบอกอินเดียไหว้ 
กเ็หมอืนกนัหมด ไหว้คน ไหว้เสาไฟฟ้า แต่คนไทยนีรู่ว่้าไหว้เดก็  
ไหว้ผู้ใหญ่ ไหว้เพื่อน อันนี้มันลึกซึ้งมากกว่าที่เราคิดนะครับ

เรานี่มีจุดเด่นหลายอย่าง แต่เรามีจุดด้อยคือการ 
บังคับใช้กฎหมาย เพราะฉะนั้นผมคิดว่าเรื่องนี้ที่เราจะต้องฝาก 
สภาพัฒน์เหมือนกันว่าเราจะท�าอย่างไรในการจะพัฒนาคน  
อย่าไปห่วงว่าคนไทยอยู่ประเทศไทยแล้วจะด้อย โชคดีแล้วที ่
คนไทยอยู่ประเทศนี้ แต่ว่าเราต้องพัฒนาคนและใช้กฎหมาย 
เข้มงวด”

วำรสำรเศรษฐกิจและสังคม4



รายละเอียดมากจนยากที่จะน�ามาปฏิบัติ ตลอดจนการส่งเสริม 
บทบาทของภาคเอกชนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

“การเงินการคลัง ต้องพยายามเขียนให้ปิดช่องไม่ให้ 
มีการใช้งบประมาณอย่างฟุ่มเฟือย ถ้าเกินจากที่ก�าหนดไว้ 
ต้องไปแก้ไขกฎหมาย เช่น ขาดดุลเกินกว่า 3.5% ของ GDP  
ให้ก�าหนดเป็นกรอบไว้ กระบวนการขจัดคอร์รัปชันและ 
ธรรมาภิบาล แผนนี้ควรจะใส่ไว้ด้วย จริงๆ แล้วช่วง 5 ปี 
อะไรท่ีเก่ียวข้องกับเราแล้วใส่เข้าไป อะไรเป็นโอกาสของเรา 
ที่ควรจะรีบฉวยก็ใส่เข้าไป เป็นเรื่องที่ต้องเร่งด�าเนินการ  
ถ้าเราลงรายละเอียดมาก ผลที่สุดฝ่ายการเมืองก็จะไม่ท�า  
ในภาคปฏิบัติอย่าเขียนมาก เขียนเป็นแนวว่าอยากเห็น 
อย่างนั้นอย่างนี้ สาธารณสุขต้องพูดมากขึ้น เพราะคนแก่ 
มากขึน้ คนไม่แก่ยงัได้รบัการดแูลจากภาครฐัน้อยมาก ปัญหานี้ 
เป็นปัญหาบริหารจัดการ 

อีกเรื่องคือ Attitude ผิดๆ ของเราบางอย่างที่เรา 
ไม่ค่อยให้ความส�าคัญกับภาคเอกชน ความจริงรัฐบาลต้อง 
ปกป้องประชาชนซึ่งหมายถึงเอกชนในธุรกิจด้วย เพราะเรา 
ต้องสร้างคนของเราไปแข่งกับเขา เราต้องส่งเสริม ต่างชาติ 
ที่มาบ้านเราคือเอกชนทั้งนั้น”

ท่านรัฐมนตรีฯ ยังกล่าวท้ิงท้ายถึงแนวทางเรื่องการ 
ส่งเสริมการกระจายอ�านาจ ควรเพิ่มเติมเรื่องการตรวจสอบ 
การด�าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการสร้าง 
จิตสาธารณะให้กับผู ้น�าท้องถ่ิน และให้ความเห็นว่าแผน 
พัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ควรตั้งอยู่บนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียง มีเป้าหมายในการสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ 
ดีข้ึน และเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ 
ของประเทศให้ทัดเทียมกับนานาประเทศ ควบคู่กับการสร้าง 
ความเท่าเทียมทางสงัคมภายใต้ระบอบประชาธปิไตยไปพร้อมกนั 

จากเพ่ือนบ้าน พ่ึงพากันแบบที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ รวมถึงเรื่อง 
สาธารณสุข คน และแรงงาน เราล้าหลังมาก ต้องการ 
งบประมาณมาก เราผลิตคนให้ตรงกับความต้องการของ 
ภาคเกษตรและอุตสาหกรรมจะต้องท�าอย่างไร Aging  
Society และยงัมเีร่ืองตลาดเงนิตลาดทนุท่ีต้องเน้นให้เข้มแขง็”

ส�าหรับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ซึ่งเป็นแผนระยะ 
ปานกลาง 5 ปี ท่านรัฐมนตรีให้ความส�าคัญกับการปรับปรุง 
กฎหมายที่จะช่วยลดความเหลื่อมล�้าและสร้างความเท่าเทียม
กันในการเข้าถึงทรัพยากร

“แผน 5 ปี ต ้องลงลึกไปหน่อยและตอบสนอง 
ตอบเป้าหลักๆ ทีเ่ราวางไว้คอืเป้าหมาย 10 และ 20 ปี พร้อมทัง้ 
ต้องวางเป้าหมาย 5 ปีด้วย พูดแต่ไม่ต้องลงรายละเอยีด ปล่อยให้ 
ข้างหน้าเขาไปท�ากันเอง ถ้าลงรายละเอียดทุกเรื่อง Focus  
เราจะไม่มีสิ่งที่ต้องเร่งท�าใน 5 ปี มีหลายเรื่อง แต่จะหยิบมา 
ทัง้หมดไม่ได้ เช่นเรือ่งการบรหิารจัดการด้านเศรษฐกจิและสงัคม 
เป็นเร่ืองใหญ่ ไม่เคยเหน็แผนเขยีนเรือ่งบรหิารจดัการให้ถูกต้อง 
ให้ผลักดันต่างๆ ได้ ทั้งเรื่องกฎหมายต่างๆ ด้วย เราเฉยกันมา  
ภาครัฐก็เช่นกัน ที่ดิน เก็บภาษีท้องที่ในปัจจุบัน คนเสียก็ไม่รู้ 
จะเสยีอย่างไร มนัน้อยมาก อตัราภาษสี�ารวจเมือ่ปี 2521 - 2524 
ซึ่งไม่ update แล้ว เร่ืองการเช่าถ้าสามารถเพ่ิมระยะเวลา 
การเช่าให้ยาวขึน้ คนทีม่าลงทนุกล็งทนุได้มากขึน้ หนกัแน่นขึน้  
ควรมีความจ�าเป ็นต ้องแก ้ไขกฎหมายให ้สอดคล ้องกับ 
หลักสากล เรื่อง Digital Economy มีแผนอยู่แล้ว และมีแผน
เร่งรัด 2 ปีด้วย ที่ส�าคัญเรื่องสวัสดิการสังคม ต้องพูดให้มาก 
เพราะเป็นจุดอ่อนของเรา”

รฐัมนตรวีา่การกระทรวงการคลงัยงัเน้นเร่ืองการรกัษา 
วินัยด้านการเงินและการคลัง การป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน  
และที่ส�าคัญแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ไม่ควรเป็นแผนท่ีลง 
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นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
อุตสาหกรรม และอดีต ลศช.

รั ฐมนต รีว ่ าการกระทรวงอุ ตสาหกรรมและ 
อดีตเลขาธิการ สศช. ได้กล่าวถึงรูปแบบของแผนพัฒนาฯ  
โดยเห็นว่า ควรให้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบของแผนพัฒนาฯ  
ให้เป็นลักษณะของแผนยุทธศาสตร์ และเพิ่มเติมประเด็น 
การเมืองเป็นประเด็นส�าคัญของแผนฯ ด้วย เนื่องจากปัจจุบัน  
เรื่องการเมืองเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส�าคัญในการพัฒนาประเทศ 

ความสมดุล พิจารณาถึงสถานะภายในประเทศเป็นหลัก และ 
ควรพฒันาตามศกัยภาพท่ีมอียู ่แล้วจงึน�ามาตรฐานจากภายนอก 
ประเทศมาเปรียบเทียบ 

“ต้องดวู่าคนไทยจะมคีวามสขุได้อย่างไร โดยไม่จ�าเป็น 
ต้องไปเปรียบเทียบกับคนอื่น เราจะมุ่งเพิ่มขีดความสามาถ 
ในการแข่งขันของประเทศหรือของก�าลังคนเราได้ แต่ต้อง 
ค�านึงถึงความสมดุล  อย่าไปทุ่มเทแข่งกับคนอื่นจนตัวเอง 
พังเหมือนวิกฤตเศรษฐกิจปี 2540 ที่ผ่านมา ให้ยึดหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียงไว้ ค�านึงถึงความพอประมาณและ 
มีภูมิคุ ้มกันให้มากๆ การจะขยับอันดับ ขยับตัวเลขต่างๆ  
สามารถท�าได้ แต่ขออย่าให้ถึงขนาดเอาเป็นเอาตาย ท�าอะไร 
ก็ต ้องนึกถึงเรื่องความสุขของคนด้วย รายได้ดี ก็ต ้องมี 
สภาพแวดล้อมที่ดี สิ่งแวดล้อมดี 

การแก้ปัญหาความยากจน ผมอยากให้ค่อยๆ ดู  
ค่อยวิเคราะห์ไปทีละเปลาะ การตั้งเป้าหมายการพัฒนาต่างๆ  
อย่าไปตั้งไว้สูงมาก เช่น เรื่องอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  
ตัวเลขทางเศรษฐกิจต่างๆ เพราะอาจจะท�าให้มีการน�าไป 
ก�าหนดนโยบายท่ีน�าไปสู่การบิดเบือนในเชิงโครงสร้างได้ง่าย  
เช่นเรือ่งการเข้าไปด�าเนนินโยบายด้านราคาของสนิค้าเกษตร “ 

ขณะที่ เ นื้ อหาของแผนพัฒนาฯ  ฉบับ ท่ี  12  
ท่านรัฐมนตรีเห็นว่าควรประกอบด้วยทุกประเด็นท่ีจะสามารถ 
ท�าให้คนไทยอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และสามารถก้าวไป 
ข้างหน้าได้ด้วยก�าลังและความสามารถของเราเอง มากกว่า 
การก�าหนดเป้าหมายการเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นเป้าหมาย
หลักเพียงอย่างเดียว ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อการพัฒนา 
ในมิติอื่นๆ หรือท�าให้เกิดความเหลื่อมล�้ามากขึ้นกว่าเดิม

นายธรรมรกัษ์  การพศิษิฎ์ อดตีผูท้รงคณุวฒุ ิสศช.

	 การประชุมระดมความเห็นทิศทางของแผน

พัฒนาฯ	ฉบับที่	12	กลุ่มกรรมการและอดีตผู้บริหาร	สศช.	 

วันที่	 20	 กรกฎาคม	 2558	ณ	 ส�านักงานคณะกรรมการ 

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(สศช.)

คุณธรรมรักษ์มีความเห็นว่า สภาปฏิรูปแห่งชาต ิ
ให้ความส�าคัญกับการปฏิรูประบบราชการโดยเน้นการพัฒนา 
ระบบราชการแบบองค์รวม และการจัดท�างบประมาณ 
เชิงยุทธศาสตร์ที่เชื่อมโยงกับพื้นที่และการมีส่วนร่วมของภาคี 

“รูปแบบ (Form) ของแผนจะเป็นอย่างไร ในอดีต 
เป็นผังเศรษฐกิจ ปัจจุบันเป็นแผนยุทธศาสตร์ แต่อย่า 
ไปยึดติดกับ Form มาก แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 น่าจะปรับ 
เปลี่ยนได้ โดย สศช. ควรหารือกับสภาปฏิรูปแห่งชาติที่จัดท�า 
ข้อเสนอแนวทางปฏริปูในด้านต่างๆ ไว้ว่าจะบรูณาการเชือ่มโยง 
ประเด็นต่างๆ กันอย่างไร  และจะท�าให้รูปแบบของแผนชาติ 
กับข้อเสนอปฏิรูปไปด้วยกันได้อย่างไร แนวทางหลักๆ ของ 
แผนต้องตกผลึก มีประเด็นการพัฒนาที่ชัดเจน แล้วน�าไปสู่ 
ลักษณะของแผนที่น�าไปปฏิบัติได้จริง 

แผนฯ 12 อาจยังเป็นแผนยุทธศาสตร์ แต่มีความ 
ชัดเจนในเรื่องแผนการลงทุน แผนปฏิรูปกฎหมายต่างๆ หรือ 
การท�างานแนวราบระหว่างกระทรวง ขณะเดียวกัน เรื่อง 
การเมอืงกค็วรจะต้องน�ามาใส่ไว้เป็นหนึง่ในประเดน็การพฒันา 
ส�าคัญของแผนฯ เพราะจะเห็นจากที่ผ่านมาว่าปัญหาการเมือง 
มีผลโดยตรงต่อความล่าช้าหรือรวดเร็วในการพัฒนาประเทศ 
ในทุกๆ ด้าน”

ท่านรัฐมนตรีฯ ยังกล่าวถึงปรัชญาในการท�าแผนฯ  
ว่าควรมุ่งเน้นเร่ืองความสุขพื้นฐานของคนไทย โดยน�าหลัก 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้อย่างผสมผสานให้เกิด 
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จุดยืนในการเป็นหน่วยงานวิชาการที่คงความน่าเชื่อถือควบคู่ 
กับการท�างานเฉพาะเรื่องเร ่งด่วนท่ีได้รับมอบหมายจาก 
รัฐบาลมา และที่จ�าเป็นคือ ทุกภาคส่วนควรให้ความส�าคัญ 
ต่อแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ทั้งในด้านของการน�าไปปฏิบัติ  
น�าไปปรับใช้เชื่อมโยงกับปัญหาและความต้องการในพ้ืนท่ี  
ในจังหวัด ในท้องถ่ินของตัวเอง รวมถึงการด�าเนินนโยบาย 
รัฐบาลท่ีสอดคล้องกับสาระของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12  
เพื่อให้เกิดการน�าแผนพัฒนาฯ มาปรับใช้ได้อย่างต่อเน่ืองและ 
เป็นรูปธรรม  ท้ังนี้ ในกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญ ได้มีการ 
ก�าหนดสาระให้รัฐบาลด�าเนินนโยบายให้มีความสอดคล้องกับ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ”

นอกจากนี้  คุณธรรมรักษ ์ยังให ้ความส�าคัญกับ 
การพัฒนาวัฒนธรรมการท�างานและการเพิ่มผลิตภาพของคน 
ที่เท่าทันการเปลี่ยนแปลง

“ผมมองว่าประเทศต้องมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง 
ของวฒันธรรมองค์กร ส่งเสรมิให้คนเปลีย่นวธิคีดิ ปรบัวสิยัทศัน์ 
ด้านการเตบิโตทางเศรษฐกจิให้ข้ึนกบัผลติภาพของคนเป็นหลกั  
ไม่ใช่แรงงานราคาถูก และให้ความส�าคัญกับทุนมนุษย์มากกว่า 
ทุนประเภทอื่น ขณะที่การปฏิรูปการศึกษาต้องร่วมมือกัน 
ทุกภาคส่วน ไม่ใช่หน้าท่ีเฉพาะกระทรวงศึกษาธิการเท่านั้น  
ควรเพิ่มบทบาทของภาคเอกชนควบคู่กับการลดขนาดและ 
อ�านาจภาครัฐ โดยแผนพัฒนาฯ ควรมีความยืดหยุ่นไม่ตายตัว  
เนื่องจากปัจจุบันเป็นยุคของโลกาภิวัตน์ กลไก และตัวชี้วัด 
อาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม”

ภายใต้หลกั Area-Function-Participation (AFP) จงึเหน็ว่า 
แนวทางการพฒันาส�าคัญภายใต้ทศิทางแผนพัฒนาฯ ฉบบัที ่12  
ต้องเน้นเรื่องการบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพและ 
การขบัเคลือ่นแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 

“การจัดท�าแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ต้องค�านึงถึง 
การพฒันาและยัง่ยืน ซึง่บริบทการเปลีย่นแปลงในทศวรรษท่ี 21  
จะเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การวางแผนการพัฒนาประเทศ  
จึงต้องปรับกระบวนการในการวางแผนให้มีความต่อเนื่อง 
และยืดหยุ่น สามารถปรับตัวได้อย่างสอดรับกับสถานการณ์ 
การเปลี่ยนแปลงทั้งในและภายนอก โดยควรก�าหนดเป้าหมาย 
และยุทธศาสตร์การพัฒนาของประเทศไทยในระยะยาว  
อาท ิแผนปฏริปูระยะยาว 20 ปี จากนัน้จงึทอนมาเป็นแผนพฒันา 
ระยะ 5 ปี ที่เชื่อมโยงกับเป้าหมายและยุทธศาสตร์ระยะยาว 
ดังกล่าว โดยทุกรัฐบาลต้องใช้ยุทธศาสตร์ชาติระยะยาวและ 
แผนพัฒนาระยะ 5 ปี ไปเป็นกรอบในการด�าเนินงานและ 
จัดท�าแผนงาน/โครงการ ทัง้นีเ้ป้าหมายระยะยาว
ที่ก�าหนดไว้ควรมีความชัดเจน ไม่เปลี่ยนแปลง  
และสามารถไปถึงเป้าหมายได้จริง

คิดว่าการจัดท�าแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12  
ควรน�าบทเรียนในการจัดท�าและขับเคลื่อนแผน 
พัฒนาที่ผ ่านมามาถอดบทเรียนและปรับใช ้  
โดยเฉพาะแนวทางที่จะผลักดันให้รัฏฐาธิปัตย์ 
น�าไปใช้ ดังตัวอย่างของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8  
ซ่ึงรัฏฐาธิปัตย์ขณะนั้นน�าไปใช้เป็นกรอบทิศทาง 
ในการก�าหนดนโยบายและแผนงาน/โครงการ 
ต่างๆ อย่างจริงจัง ท�าให้แผนมีความส�าคัญและ 
เกิดผลเป็นรูปธรรม ขณะเดียวกนั สศช. ต้องรกัษา
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ดร.ทวีศกัดิ ์สูทกวาทิน สมาชกิสภานิติบัญญติัแห่งชาติ

นอกจากน้ี เมือ่วนัที ่6 สงิหาคม 2558  ทมีงานวารสารฯ  
ยังมีโอกาสได ้ เข ้าพบ ดร.ทวีศักดิ์  สูทกวาทิน สมาชิก 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อสัมภาษณ์ความคิดเห็นในเรื่อง 
ภาพอนาคตประเทศไทยที่คาดหวังในระยะยาวและในอีก 5 ปี  
ข้างหน้า รวมถึงประเด็นการพัฒนาส�าคัญที่ควรก�าหนดไว ้
ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 โดย ดร.ทวีศักด์ิได้ให้ความเห็น 
ไว้อย่างน่าสนใจ ดังนี้

ส�าหรับประเด็นการพัฒนาส�าคัญที่ต ้องให้ความ 
ส�าคัญในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ที่ต้องผลักดัน 
ให้เหน็ผลเพือ่บรรลเุป้าหมายการหลดุพ้นกบัดกัรายได้ปานกลาง  
ดร.ทวีศักดิ์ให้ความเห็นว่ามีเรื่องหลักๆ ดังนี้

“การขับเคลื่อนไปสู ่เป้าหมาย เรื่องแรกคือต้อง 
เตรียมความพร้อมเรื่องโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งผมมอง 2 ด้าน คือ  
โครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพ ตอนนี้ท่ีมีปัญหาคือเรื่องไฟฟ้า  
ซึ่งขาดแคลน แต่มีการคัดค้านอยู่ เรื่องน�้าประปายังไม่ท่ัวถึง 
ทุกพื้นที่ โทรศัพท์พื้นฐาน ยังมีความจ�าเป็น แต่เริ่มตายเพราะ 
การเข้ามาของโทรศัพท์มือถือ อีกด้านซึ่งผมให้ความส�าคัญมาก  
คือ โครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศ ท่ีรัฐต้องลงทุนเพื่อ 
ภาคเอกชนและสังคมได้น�าไปใช้ประโยชน์ได้เต็มท่ี ตอนนี้ก็มี 
ความก้าวหน้าเรื่องเศรษฐกิจดิจิทัลไปมากแล้ว

การปรับโครงสร้างภาษีเป็นอีกเรื่องที่ต ้องคิดกัน 
อย่างจรงิจงั ถ้าเราเกบ็รายได้ได้ด ีกช่็วยเรือ่งการพฒันาประเทศ 
ได้เยอะ เรื่องการช่วยเหลือเกษตรกรก็ต้องท�าอย่างจริงจัง  
ออกมาตรการทีย่ัง่ยนื ช่วยแก้ปัญหาในเชงิโครงสร้าง เกษตรกร 
อยูไ่ด้โดยไม่ต้องรอพึง่นโยบายจากรฐับาลอย่างเดยีว โดยเฉพาะ 
เรื่องข้าว เรื่องยางพารา เป็นเรื่องใหญ่ แต่ขาดเจ้าภาพที่จะ 
เข้ามาดูแลอย่างจริงจัง เรามีตัวอย่างที่ดีจากเรื่องอ้อยท่ีม ี
เจ้าภาพชัดเจน”

ในด้านสังคม ดร.ทวีศักดิ์เน้นในเรื่องการพัฒนา 
การศึกษาและการสร้างค่านิยมพื้นฐานที่ดีให ้เกิดขึ้นกับ 
คนรุ่นใหม่ 

“ตอนนี้ ค่านิยมทางการศึกษาของคนไทยผิดเพ้ียน  
เรื่องการศึกษาของเราต้องพัฒนาให้เป็นการศึกษาเพื่อการ 
มีอาชีพ ไม่ใช่การศึกษาเพื่อรองรับสถานะทางสังคม โดยเน้น 
ด้านอาชีวะ ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีมากขึ้น ลดทางด้าน 
สังคมศาสตร์ลง ส่วนเรื่องการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม 
ให้กบัคนไทย โดยเฉพาะกบัคนรุน่ใหม่ ผมเหน็ว่าเป็นเรือ่งจ�าเป็น  
เรื่องความมีวินัย ซื่อสัตย์ มัธยัสถ์ ขยันขันแข็ง อดทน มีน�้าใจ  
ภาคภูมิใจในความเป็นไทย การปฏิบิติศาสนกิจอย่างเข้าถึง  
เป็นพื้นฐานส�าคัญของการด�าเนินชีวิตที่เราปฏิเสธไม่ได้ ถ้าไม่มี 
สิ่งเหล่านี้คอยก�ากับทิศทาง (Conduct) คนไทย สังคมไทย 
จะเป็นอย่างไร เราต้องหล่อหลอมสิ่งเหล่านี้ให้กับคนไทย 
อย่างจริงจัง”

“แผนชาติที่ผ่านมามีรายละเอียดมาก ท�าให้ยาก 
ในการน�าไปปฏิบัติ ทางหนึ่งในการแก้ไข คือต้องวางเป้าหมาย 
ระยะยาวให้ชดัเจนไปเลยว่าจะมุง่ไปสูเ่รือ่งอะไร อย่างทีก่�าหนด 
เป้าหมายทิศทางแผนฯ 12 ว่าจะหลุดพ้นกับดักรายได ้
ปานกลาง ผมเห็นด้วยนะ คือก�าหนดกรอบเวลาไปเลยว่า 
เราจะเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว จะยกระดับรายได้ประชาชาติ 
ต่อหวัของคนไทยจากเท่าใดเป็นเท่าใดภายในกีปี่  อย่างไรกต็าม  
การก�าหนดเป้าหมายในช่วงของแผนฯ 12 ยังไงก็ต้องยึดเรื่อง 
ความสมดุล ความยั่งยืน และเรื่อง Green ไว้ด้วย 

ที่ส�าคัญการผลักดันให้ประเทศหลุดพ้นจากกับดัก 
รายได้ปานกลาง ต้องอย่าท�าให้การพัฒนากระจุกตัวอยู ่ที ่
กรุงเทพฯที่เดียว ตอนนี้ กรุงเทพฯเป็นเหมือนตัวจักรเดียวของ 
การพัฒนาทุกด้าน ตัวจักรดับก็จะดึงที่อื่นหมด เหมือนน�้าท่วม 
ปี 2554 ถ้ากรุงเทพฯจบ ประเทศก็จบ ปล่อยให้เป็นแบบนั้น 
ไม่ได้ ต้องกระจายการพัฒนาให้ทั่วถึง ในแผนฯ 12 อาจจัด  
Mode การพฒันาไปตามจงัหวดัใหญ่ๆ เช่น เชยีงใหม่ ขอนแก่น  
เพ่ือให้มีฐานในแง่พื้นที่ที่จะเป็นตัวส่งบริเวณใกล้เคียงให้ดีขึ้น 
ตามด้วย” 
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ส่วนเรื่องบทบาทของภาคีการพัฒนาในการเข้ามาม ี
ส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนาฯ  
ฉบับที่ 12 ดร.ทวีศักดิ์กล่าวว่าภาคประชาสังคมต้องเข้ามามี
บทบาทมากขึ้น 

“บทบาทของภาคประชาชนมีความจ�าเป ็นใน 
การพัฒนาประเทศ แต่การเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน 
เรื่องต่างๆ ต้องไม่ใช่การเข้ามาแชร์อ�านาจรัฐ หรือมีส่วนร่วม 
ในลักษณะการขอจัดต้ังกลไกหรือองค์กรที่ได้รับงบประมาณ
สนับสนุน  แต่ต้องผลักดันให้ภาคประชาสังคมเกิดจิตส�านึก 
ที่เป็น Civic Organization คือเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา 
ตั้งแต่การวางแผน การด�าเนินงานต่างๆ รวมถึงการตรวจสอบ 
อย่างจริงจัง ซึ่งเรื่องการตรวจสอบนี้” 

ดร.ทวีศักดิ์ทิ้งท้ายว่า การปฏิรูปการเมืองและระบบ 
ราชการต้องท�าควบคู่ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
ของประเทศ ขณะที่การแก้ปัญหาการทุจริตเป็นเรื่องที่จะ 
ช่วยแก้ปัญหาการพัฒนาในด้านอื่นๆ ได้เป็นอย่างดี

“เราต้องปฏิรูปการเมือง แต่ไม่ใช่ท�าให้การเมือง 
อ่อนแอลง เราต้องท�าให้การเมืองเข้มแข็ง ฝ่ายบริหารต้อง 
เข้มแข็ง โดยมีระบบตรวจสอบที่ดี ฝ่ายการเมืองเองต้องบังคับ 
ใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด เพราะการด�ารงชีวิตในสังคม 
ต้องมีกรอบ มีกฎกติกา แต่ตอนนี้ หลายเรื่องกฎหมายบังคับใช้ 
ไม่ได้ มีข้อยกเว้นตลอด เช่น เรื่องการท�าประมง เรื่องภาษี  
การท�าธุรกิจ การท�าบัญชี ฉะนั้น ต้องปฏิรูปให้มีการบังคับใช้ 
กฎหมายอย่างจรงิจงัในทกุเรือ่ง ราชการเองกต้็องปฏริปู แต่การ 
ปฏิรูปต้องไม่เหมือน 13 ปีท่ีผ่านมา การปฏิรูปต้องท�าโดย 
เชื่อมโยงกบัระบบงบประมาณของประเทศ  การปฏิรูปราชการ
ถ้าไม่ดูเรื่องการใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพก็ไม่ม ี
ประโยชน์ สุดท้ายต้องแก้เรื่องทุจริตคอร์รัปชัน  เรามีหน่วยงาน 
ด้านทุจริต ด้านการตรวจสอบหลายองค์กร แต่ยังแก้ปัญหา 
ไม่ได้ หนทางที่ส�าคัญที่สุดคือแก้ที่รากของปัญหาคือเรื่องระบบ 
อุปถัมภ์ ในหน่วยราชการเองมีหลักสูตรฝึกอบรมท่ีกลายเป็น 
จุดสร้าง Connection ระหว่างฝ่ายต่างๆ ต้องระมัดระวัง 
เรือ่งนี ้โดยเฉพาะองค์กรตรวจสอบหลายแห่ง มกีารจดัหลกัสตูร 
ลักษณะนี้ขึ้นมา ซึ่งต้องพิจารณาให้ดีว่าจะขัดแย้งกันเอง 
กับหลักการของหน่วยงานหรือไม่อย่างไร” 
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* นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการพิเศษ **นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ *** นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ส�านักประเมินผลและเผยแพร่

การพัฒนา ส�านักพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
1 ในปี 2557 ธนาคารโลกได้จ�าแนกประเทศตามกลุ่มรายได้ดังนี้ “ประเทศรายได้ต�่า” คือ มี GNP ต่อหัวต�่ากว่า 1,045 ดอลลาร์ สรอ. ส่วนประเทศรายได้ปานกลางนั้น  

แบ่งเป็น “รายได้ปานกลางกลุ่มต�่า” มี GNP ต่อหัวสูงตั้งแต่ 1,046 ถึง 4,125 ดอลลาร์ สรอ. และ “รายได้ปานกลางกลุ่มสูง” มี GNP ต่อหัวระหว่าง 4,126 ถึง 12,735 

ดอลลาร์ สรอ. ส่วน “ประเทศรายได้สูง” มี GNP ต่อหัวตั้งแต่ 12,736 ดอลลาร์ สรอ. ขึ้นไป

ประเทศไทยประสบความส�าเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจและสามารถปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจท่ีอาศัยภาคเกษตร 
มาเป็นเกษตรอุตสาหกรรม อุตสาหกรรม และบริการ เป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจส�าคัญ โดยประเทศไทยมีรายได้ประชาชาติ 
ต่อหัว (GNP Per Capita) ปี 2557 ประมาณ 196,240 บาท หรือประมาณ 6,041 ดอลลาร์ สรอ. ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มประเทศที่มี 
รายได้ปานกลางกลุ่มสูง1 

อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ที่ประเทศก�าลังพัฒนาต่างๆ รวมท้ังประเทศไทยซ่ึงได้รับการจัดอยู่ในกลุ่มประเทศรายได้ 
ปานกลางมาเป็นเวลานานและยังไม่สามารถพัฒนายกระดับต่อไปเป็น “ประเทศรายได้สูง” หรือ “ประเทศพัฒนาแล้ว” ได้นั้น  
เป็นที่น่าสนใจและวิเคราะห์กันอย่างกว้างขวาง โดยเรียกปรากฏการณ์การพัฒนาดังกล่าวว่า “กับดักประเทศรายได้ปานกลาง  
(Middle Income Trap)” ซึ่งประเทศไทยได้ผ่านข้ันตอนการพัฒนาจากประเทศไม่พัฒนาและยากจนมาสู่ประเทศรายได้ 
ปานกลางตั้งแต่ประมาณปี 2532 - 2533 และจัดเป็นประเทศรายได้ปานกลางกลุ่มสูงตั้งแต่ประมาณปี 2553

ประเทศไทยจงึจ�าเปน็ตอ้งก�าหนดยทุธศาสตรก์ารพฒันาเศรษฐกจิทีเ่หมาะสมเพือ่ใหส้ามารถหลดุพน้จากกบัดกัประเทศ 
รายได้ปานกลางและพัฒนาสู่การเป็นประเทศที่มีระดับรายได้สูง โดยแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจส�าคัญในระยะต่อไป 
ที่จะผลักดันให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว จ�าเป็นต้องให้ความส�าคัญกับ “การขยายศักยภาพการผลิตและการปรับโครงสร้าง 
เศรษฐกจิเพือ่พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ” ภายใตก้ารกระจายผลประโยชนจ์ากการขยายตวัทางเศรษฐกจิ 
อย่างสมดุลและทั่วถึงในทุกกลุ่มของประชาชนและกระจายไปยังทุกสาขาการผลิตของระบบเศรษฐกิจ

อธิพงศ์ หิรัญเรืองโชค* ศศิธร พลัตถเดช* มณฑาทิพย์ จันทร์พุ่ม** นพพร วงศ์วิวัฒน์***

กับดักประเทศรายได้ปานกลางโดยทั่วไปหมายถึง สภาวะที่ประเทศด้อยพัฒนาและยากจน เริ่มต้นพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ  

สามารถยกระดับจาก “ประเทศยากจน” ไปเป็น “ประเทศรายได้ปานกลาง” ส�าเร็จในเวลาไม่นาน แต่แล้วก็หยุดชะงัก ประสบปัญหา 

ทางเศรษฐกิจ หรือเข้าสู่ระยะที่มีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจลดต�่าลงอย่างมากและติดอยู่ในกลุ่ม “ประเทศรายได้ปานกลาง”  

อยู่เป็นเวลายาวนาน โดยไม่มีทีท่าว่าจะสามารถก้าวกระโดดขึ้นไปเป็น “ประเทศรายได้สูง” หรือ “ประเทศพัฒนาแล้ว”

สถานภาพความสามารถในการแข่งขันของไทย

การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	 ถือเป็นยุทธศาสตร์ส�าคัญของการพัฒนาของประเทศต่างๆ  
เพื่อก้าวข้ามวังวนกับดักรายได้ปานกลาง เนื่องจากความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (National Competitiveness)  
จะหมายถึง “ขีดความสามารถและผลประกอบการของประเทศในการสร้างและรักษาสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมแก่ 
การประกอบกิจการ ซึ่งน�าไปสู่การสร้างรายได้และการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ” 

เรื่องเด่นประจำ�ฉบับ

การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน : พลังขับเคลื่อนประเทศ

หลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลาง

การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน : พลังขับเคลื่อนประเทศ

หลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลาง



ในปัจจุบันมีหลายหน่วยงานระดับโลกซึ่งด�าเนินการด้านการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ แต่ที่ 
ไดรั้บความสนใจและเปน็ทีย่อมรบัมาอยา่งต่อเนือ่ง ไดแ้ก ่การจดัอนัดบัโดยสถาบนัการจดัการนานาชาต ิ(International Institute  
for Management Development: IMD) และเวิลด์อีโคโนมิกฟอรั่ม (World Economic Forum: WEF) นอกจากนี้  
ธนาคารโลกได้จัดอันดับความยากง่ายในการประกอบธุรกิจ (Ease of Doing Business) ของประเทศต่างๆ ในแต่ละปีอีกด้วย 

ในปี 2557 ประเทศไทยถูกจัดอันดับความสามารถ 
ในการแข ่ งขัน โดย	 WEF	 ซึ่ ง ในรายงาน	 Global	 
Competitiveness	Report	2014	-	2015	อยู่อันดับที่	 31	
จาก	144	ประเทศ ปรับตัวดีขึ้นจากอันดับที่ 37 ในปีก่อนหน้า  
โดยเสถียรภาพทางเศรษฐกิจปรับดีขึ้นต่อเนื่อง รวมท้ังปัจจัย 
ด้านสุขภาพ การศึกษา และเทคโนโลยี อย่างไรก็ตาม ยังคงมี 
ประเด็นท้าทายที่ควรให้ความส�าคัญในการปรับปรุงหลาย 
ประการ ส�าหรับปัจจัยพื้นฐานแม้ว่าหลายปัจจัยจะปรับตัวดี 
ขึ้นมาก	 แต่เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านพบว่า 
มีตัวชี้วัดที่ต้องเร่งปรับปรุง เช่น ปัญหาคอร์รัปชัน โครงสร้าง 
พ้ืนฐานยังไม่มีคุณภาพ และคุณภาพการศึกษาโดยเฉพาะ 
ชัน้ประถมศกึษายงัอยูใ่นระดบัต�า่  ด้านปัจจยัเสรมิประสทิธภิาพ 
การด�าเนินงาน ยงัต้องเร่งปรบัปรงุในหลายส่วน เช่น จ�านวนวนั 
การด�าเนินการเพ่ือเริม่ต้นทางธรุกจิ และกระบวนการ - ข้ันตอน
ทางศุลกากร เป็นต้น ส�าหรับนวัตกรรมและความเช่ียวชาญ 

ผลกำรจัดอันดับควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศไทย ปี  2550 - 2558 โดย WEF, IMD และธนำคำรโลก

* อันดับ EoDB ของไทยปี 2010 - 2015 เป็นการคาดคะเนจากการเปรียบเทียบคะแนน Distance to Frontier (DTF) กับประเทศต่างๆ

ที่มา:  รายงาน Ease of Doing Business (EoDB) โดยธนาคารโลก, Global Competitiveness Report โดย World Economic Forum  

และ World Competitiveness Yearbook โดย IMD

ทางธุรกิจพบว่า อันดับศักยภาพด้านนวัตกรรมของไทยยังต�่า  
และภาครฐัยังให้ความส�าคญักับการจดัซื้อจดัจ้างพสัดแุละวสัดุ 
ที่ใช้เทคโนโลยีสูงน้อยมาก ซึ่งยากที่จะช่วยกระตุ้นให้เกิดการ 
ค้นคิดนวัตกรรมใหม่ๆ 

ในส่วนของ IMD	ซึ่งจัดอันดับความสามารถในการ 
แข่งขันปี	2558	ใน	61	ประเทศ/เขตเศรษฐกิจทั่วโลก และ 
ได้จัดกลุ ่มเกณฑ์ชี้วัดออกเป็น 4 กลุ ่มหลัก ประกอบด้วย  
(1) สมรรถนะทางเศรษฐกิจ (Economic Performance)  
(2) ประสิทธิภาพของภาครัฐ (Government Efficiency)  
(3) ประสิทธิภาพของภาคธุรกิจ (Business Efficiency) และ  
(4) โครงสร้างพืน้ฐาน (Infrastructure) นัน้	ผลการส�ารวจของ 
ปี	2558	ประเทศไทยอยู่อันดับที่	30	ลดลงจากอันดับที่	29	 
ในปี	2557	แม้ว่ามผีลคะแนนรวมสงูขึน้กต็าม	(64.98	คะแนน	 
เป็น	69.79	คะแนน)  
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ส�าหรับผลการวิจัยประเทศที่มีความสะดวกใน 
การเข้าไปประกอบธุรกิจหรือ	 Ease	 of	 Doing	 Business	 
2015	 ซึ่งด�าเนินการโดยธนาคารโลกนั้น	 ประเทศไทย 
ได้รับการจัดให้อยู่ในอันดับที่	 26	 ติดกลุ่ม	 30	 ประเทศแรก 
ที่ง่ายต่อการท�าธุรกิจจากการประเมินทั้งหมด	189	ประเทศ  
และหากเปรียบเทียบกับ 5 ประเทศอาเซียนที่ธนาคารโลก 
จัดอันดับ ประเทศไทยเป็นรองประเทศมาเลเซีย (18) แต่มี 
อันดับที่ดีกว่าเวียดนาม (78)  ฟิลิปปินส์ (95)  และอินโดนีเซีย  
(114) ค่อนข้างมาก  ทั้งนี้เพราะในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาไทยได้ 
มีการปรับปรุงบริการภาครัฐ โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการ 
สร้างเสรมิสภาพแวดลอ้มท�าธรุกจิ มกีารน�าระบบอเิลก็ทรอนกิส ์
มาใช้ เป็นผลท�าให้การใช้เอกสารและระยะเวลาน้อยลงกว่า 
ครึ่งหนึ่งเมื่อเทียบกับปี 2550  อย่างไรก็ตาม ผลการวิเคราะห์ 
จุดอ่อนพบว่า แม้ว่าจะมีการปรับอันดับดีขึ้น 2 ด้าน ได้แก่   
ด้านการขออนุญาตในการก่อสร้าง และด้านการช�าระภาษี แต่ยังมี 
ตัวชี้วัดที่มีอันดับไม่เปลี่ยนแปลง 3 ด้าน ได้แก่  การขอใช้ไฟฟ้า   
การจดทะเบยีนทรพัยส์นิ และการบงัคบัใหเ้ปน็ไปตามขอ้ตกลง   
ในขณะที่อีก 5 ด้านที่ปรับตัวลดลง ได้แก่ การเร่ิมต้นธุรกิจ  

ทั้งนี้ หากเปรียบเทียบกับกลุ่มประเทศที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม เช่น ญี่ปุ่น สิงคโปร์ พบว่า ประเทศไทย 
มีอันดับความสามารถในการแข่งขันด้อยกว่าในทุกด้าน แต่หากพิจารณาเปรียบเทียบกับอีก 3 ประเทศในอาเซียนซึ่งขับเคล่ือน 
ด้วยการยกระดับประสิทธิภาพเศรษฐกิจ IMD มีรายงานผลการส�ารวจพบว่า ประเทศไทยยังคงอยู่ในอันดับท่ีห่างจากประเทศ 
มาเลเซียซ่ึงอยู่ในอันดบัรวมที ่14 ค่อนขา้งมาก ในขณะท่ีประเทศฟลิปิปินส ์(41) และอนิโดนเีซยี (42) ยงัคงตามหลงัประเทศไทยอยู่

ผลกำรจัดอันดับควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน โดย IMD ปี 2558 เปรียบเทียบไทย มำเลเซีย ฟิลิปปินส์ 
และอินโดนีเซีย ตำมเกณฑ์ชี้วัด 4 กลุ่ม

ที่มา:  World Competitiveness Yearbook 2015 โดย IMD

การได้รับสินเชื่อ การคุ้มครองผู้ลงทุน  การค้าระหว่างประเทศ   
และการปิดกิจการ

การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน เพิ่มพลัง 
ผลักดันก้าวข้ามกับดักรายได้ปานกลาง

ภายใตก้รอบแนวคดิทศิทางแผนพฒันาเศรษฐกจิและ 
สงัคมแหง่ชาต ิฉบบัที ่12 เบือ้งตน้ไดก้�าหนดต�าแหนง่ยทุธศาสตร์ 
ของประเทศ (Country Strategic Positioning) “ประเทศไทย 
เป็นประเทศรายได้สูงที่มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม	 
เป็นศูนย์กลางด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ของภูมิภาค 
สู่ความเป็นชาติการค้าและบริการ	(Trading	and	Service	 
Nation)	 เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์และเกษตร 
ปลอดภัย	 แหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมสูง 
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” และน�ามาสู่แนวทางส�าคัญที่จะ 
มุ่งเน้นส่งเสริมให้ประเทศไทยมีผลิตภาพการผลิตและขีดความ 
สามารถในการแข่งขันท่ีสูงข้ึน เพื่อส่งเสริมให้เศรษฐกิจมี 
การขยายตัวอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนให้เกิดการสร้างรายได้ 
ให้สูงขึ้น บนพื้นฐานการพัฒนาทุนมนุษย์และการยกระดับ 

วำรสำรเศรษฐกิจและสังคม12



การคุม้ครองทางสงัคม พรอ้มทัง้ลดขอ้จ�ากดัด้านทรพัยากรและ 
ความเสี่ยงจากภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง โดยการด�าเนิน 
กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและก�าหนดให้ 
การขับเคลื่อนการพัฒนาในระยะต่อไป จะต้องให้ความส�าคัญ 
กับการด�าเนินการทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และ 
การบริหารจัดการภาครัฐ 

จะเห็นได้ว่า การส่งเสริมให้ประเทศไทยมีขีด 
ความสามารถในการแข่งขันที่สูงขึ้น จำาเป็นต้องบูรณาการ 
การพัฒนาในมิติต่างๆ เข้าด้วยกัน  ขณะเดียวกัน จ�าเป็นต้อง 
มีการกำาหนดประเด็นการพัฒนาเฉพาะด้านที่รองรับ
บริบทการเปลี่ยนแปลงทั้ งจากภายในและภายนอก 
อย่างเหมาะสมด้วย ซึ่งการประเมินจากโอกาส ศักยภาพ 
และเป้าหมายการพัฒนาของประเทศสะท้อนให้เห็นว่า  
การทีป่ระเทศไทยตัง้อยูใ่นต�าแหนง่ทีเ่ปน็ศนูยก์ลางของภมูภิาค 
อาเซียนที่เอื้อต่อการเชื่อมโยงด้านคมนาคมขนส่ง อีกท้ังไทย 
ยังมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับการคมนาคมเพื่อ 
เช่ือมโยงในภูมิภาค และมีสัดส่วนการค้าระหว่างประเทศ 
ต่อผลติภณัฑม์วลรวมในประเทศ (GDP) เกนิเทา่ตัวมาโดยตลอด  
เป็นปัจจัยหน่ึงที่ช้ีว่าประเทศไทยมีความพร้อมที่จะก้าวไปสู่ 
การเป็นชาติการค้าและบริการ และหากสามารถส่งเสริม 
ประเดน็การพฒันาดังกลา่วใหม้คีวามกา้วหน้าอยา่งเปน็รปูธรรม  
จะเป็นเหมือนแรงส่งให้ประเทศไทยมีขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันที่สูงได้ในอีกทางหนึ่ง

การเป็นชาติการค้าและบริการดีอย่างไร

การเป็นชาติการค้าและบริการเป็นการด�าเนินธุรกิจ 
ที่ เ น้นการน�า เข้าทรัพยากรและสินค้ามาเพื่อผลิตและ 
สร้างมูลค่าเพิ่มแล้วส่งออกไปยังตลาดปลายทาง ซึ่งจะท�าให้ 
ก�าไร (Margin) สูงกว่าการรับจ้างผลิต พร้อมทั้งสร้างมูลค่าเพิ่ม 

มูลค่ำกำรค้ำระหว่ำงประเทศต่อ GDP ของประเทศ (ณ รำคำปัจจุบัน)

(หน่วย: ล้านล้านบาท) 2555 2556 2557

มูลค่าการค้าระหว่างประเทศ 14.86 14.57 14.72

GDP ประเทศ 12.35 12.91 13.15

สัดส่วนการค้าระหว่างประเทศต่อ GDP 

(ร้อยละ)
120.32 112.84 111.93

ที่มา: สศช., กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

ในภาคบริการ การเงิน และระบบโลจิสติกส์ ซึ่งจะเป็นการ 
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยสินค้าและบริการท่ีมีมูลค่าเพิ่มสูง 
อันจะท�าให้ประเทศไทยก้าวข้ามจากการเป็นประเทศรายได้ 
ปานกลาง ท้ังนี้ ส่วนส�าคัญในการพัฒนาประเทศสู่การเป็น 
ชาติการค้าและบริการควรมีการปรับปรุงประสิทธิภาพ 
การท�าธุรกิจของผู้ประกอบการทั้งด้านการผลิต การบริการ  
การค้า การลงทุนและกิจกรรมโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ  
รวมท้ังขจัดอุปสรรคและอ�านวยความสะดวกในส่วนที่  
เก่ียวข้อง ท้ังด้านระบบและโครงสร้าง (Hardware) อาทิ  
การปรับปรุงระบบโลจิสติกส์ การเงิน และศุลกากร ด้านระบบ 
การท�างาน (Software) อาท ิการปรบักฎระเบยีบตา่งๆ ใหเ้อือ้ตอ่ 
การด�าเนินธุรกิจ การค้า และการลงทุน และด้านบุคลากร  
(Peopleware) โดยการพัฒนาองค์ความรู้และทักษะฝีมือ
แรงงาน ตลอดจนพัฒนาศักยภาพในการท�าธุรกิจระหว่าง
ประเทศ 

การปรับปรุงประสิทธิภาพการทำาธุรกิจของผู้ประกอบการ 
สู่การเป็นชาติการค้าและบริการ

ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ที่มีการเชื่อมโยงเศรษฐกิจ  
การค้า การลงทุน การเงินของท้ังโลกให้เป็นระบบเดียวกัน 
โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การปรับปรุง 

ประสิทธิภาพการท�าธุรกิจจึงต้องให้ความส�าคัญกับ 
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
มาเป็นกลไกในการขับเคลื่อนธุรกิจ เช่น การประยุกต์ 
ใช้ในการปฏิรูปกระบวนการผลิต การด�าเนินธุรกิจ  
การค้า การบริการและกิจกรรมโลจิสติกส์ รวมถึง 
กิจกรรมทางเศรษฐกิจอื่นๆ อันจะส่งผลต่อการเพิ่ม 
ผลิตภาพการผลิต การสร้างมูลค่าเพิ่มในสินค้าและ 
บรกิาร รวมท้ังยกระดบัขีดความสามารถในการแขง่ขนั
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ของผู้ประกอบการ ซึ่งการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยเทคโนโลยี 
สารสนเทศและการสื่อสารน้ัน เป็นจุดเร่ิมสู่เศรษฐกิจดิจิทัล	 
(Digital	Economy)

การเป็นเศรษฐกิจดิจิทัล คือการน�าเทคโนโลยีมาใช้ 
ในการสนับสนุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ตั้งแต่ภาคการผลิต  
ภาคบริการ รวมถึงภาคการขายหรือการตลาด ซึ่งเป็นการน�า 
เทคโนโลยมีาใชท้ัง้ระบบ โดยเทคโนโลยดัีงกลา่วมหีลายรปูแบบ  
อาทิ เทคโนโลยีการสื่อสาร เทคโนโลยีการขนส่ง เทคโนโลยี 
การผลิต เป็นต้น  โดยในการประยุกต์น�าเทคโนโลยีต่างๆ มาใช้ 
เพื่อให้สอดคล้องกับเศรษฐกิจดิจิทัลนั้น สามารถพัฒนาได้ดังนี้ 

1)	 Digital	 Commerce	 คือการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยี เพื่อการพาณิชย์หรือพาณิชย์อิ เล็กทรอนิกส์   
(E-Commerce)  โดยการด�าเนินกิจกรรมการค้าทั้งการตลาด  
การซ้ือ - ขายสนิคา้และบรกิารต่างๆ ผา่นคอมพวิเตอร ์โทรศพัท ์
มือถือ เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารและอินเทอร์เน็ต เช่น  
การขายสินค้าผ่านเว็บไซต์ออนไลน์ การช�าระเงินค่าสินค้า
และบริการออนไลน์ เป็นต้น  ซึ่งจะช่วยให้การด�าเนินกิจกรรม 
การค้าต่างๆ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เป็นการขยายโอกาสทาง 
การค้า ช่วยตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย 
มากขึ้น ลดระยะเวลาการด�าเนินธุรกิจและการติดต่อสื่อสาร  
ท�าให้ลดต้นทุนการท�าธุรกิจจากการที่ค่าใช้จ่ายในการ
ด�าเนินการ (Transaction Cost) ลดลง ซึ่งจะน�าไปสู่การ 
กระตุน้การพัฒนาเศรษฐกจิและการสรา้งมลูคา่เพิม่ใหก้บัสนิคา้ 
และบริการ

2)	 Digital	 Transformation คือการประยุกต์ใช้ 
เทคโนโลยีเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจ  โดยการน�าเทคโนโลยี 
มาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการท�าธุรกิจ และเพิ่มขีดความ 
สามารถในการแข่งขันในการด�าเนินธุรกิจ เช่น การน�าระบบ 
ตดิตามและตรวจสอบมาใช้ในธรุกจิการขนสง่ การน�าเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการติดต่อและสื่อสารกับ 
ลูกค้าในการประกอบธุรกิจต่างๆ ได้แก่ ธุรกิจบริการสุขภาพ  
ธุรกิจการท่องเท่ียว เป็นต้น  ซ่ึงจะช่วยในการพัฒนาต่อยอด 
สินค้าและบริการ ลดต้นทุนและเพิ่มความพึงพอใจแก่ลูกค้า 

3)	 Digital	 Consumption	 โดยการน�าเทคโนโลยี 
ดจิทัิลใช้เป็นช่องทางในการซือ้ขายแลกเปลีย่นสนิคา้และบรกิาร  
เชน่ การขายสติก๊เกอรข์องแอพพลเิคชัน่ LINE การซือ้ขายสินค้า 
เสมอืนในเกมออนไลน ์เป็นตน้ อนัจะท�าใหเ้กดิสนิคา้และบรกิาร 
ใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคด้านดิจิทัล

การน�าประเทศไปสู่เศรษฐกิจดิจิทัลเป็นแนวทาง 
หนึ่งท่ีจะช่วยสนับสนุนให้ประเทศไทยมีการเจริญเติบโตทาง 
เศรษฐกิจและสามารถแข่งขันกับนานาประเทศ อันจะน�าไปสู่ 
การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง เนื่องจาก 
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการลดต้นทุนในการ 
ประกอบการทั้งด้านการผลิต การให้บริการ และการขาย ท�าให้ 
เกิดการต่อยอดในการผลิตสินค้าและบริการใหม่ๆ ออกสู่ตลาด 
เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค และเกิดการลงทุน 
ในธุรกิจข้ามพรมแดนมากยิ่งขึ้น เช่น การจองโรงแรม การเสนอ 
ซื้อขายโปรแกรมการท่องเที่ยว การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ 
ต่างประเทศ เป็นต้น  ตลอดจนสนับสนุนการเพิ่มผลิตภาพและ 
คุณภาพของทรัพยากรมนุษย์ โดยการเรียนการสอนผ่านระบบ 
อินเทอร์เน็ต (E-Learning) นอกจากนี้ เศรษฐกิจดิจิทัล 
ยงัเปน็สว่นส�าคญัทีท่�าใหก้จิกรรมทางเศรษฐกจิในภาคสว่นตา่งๆ  
มีมูลค่าเพิ่มและมีประสิทธิภาพสูงมากขึ้นอีกด้วย 
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กลไกขับเคลื่อนการพัฒนาขีดความสามารถในการ
แข่งขัน 

ในปัจจุบัน รัฐบาลได้ให้ความส�าคัญกับการส่งเสริม 
ใหห้น่วยงานทีรั่บผดิชอบการพฒันารายสาขาได้ท�างานรว่มกนั 
ในลักษณะ	 “แนวราบ”	 ผ่านคณะกรรมการระดับชาติ ซึ่งมี 
หน้าที่ขับเคลื่อน การขับเคลื่อนการพัฒนาขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันของประเทศในประเด็นต่างๆ ที่มีล�าดับ 
ความส�าคัญสูงและเกี่ยวข้องกับงานหลากหลายมิติ ได้แก่  
“คณะกรรมการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ (กพข.)” 

คณะกรรมการ กพข. เริ่มครั้งแรกในปี 2545 เพื่อเป็น 
กลไกหลักในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความ 
สามารถในการแขง่ขันของประเทศ  ส�าหรบัคณะกรรมการ กพข.  
ภายใต้รัฐบาลนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  
ได้แต่งตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2557  โดยมีวัตถุประสงค์ 
เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะในการแข่งขันของประเทศ รวมท้ัง 
ความเข้มแข็งของภาคการผลิตและบริการน�าไปสู่การพัฒนา 
ทีม่เีสถยีรภาพและยัง่ยนื โดยมนีายกรฐัมนตร ี(พลเอก ประยทุธ ์ 
จันทร์โอชา) เป็นประธาน และคณะกรรมการประกอบด้วย  
ผู้ทรงคุณวุฒิ และประธาน 3 สถาบันภาคเอกชน โดยมี  
ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ เป็นฝ่ายเลขานุการ ซึ่งในการท�างานได้มีการจัดตั้ง 
คณะอนุกรรมการ 6 ชุด ประกอบด้วย (1) เสถียรภาพทาง 
เศรษฐกิจมหภาค  (2) การพัฒนาคลัสเตอร์  (3) การพัฒนา 
เชิงกายภาพ  (4) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รวมทั้งการวิจัย 
และพฒันา  (5) การพฒันาประสทิธภิาพภาครฐั รวมทัง้การพฒันา 
กระบวนการทางศุลกากร และ (6) การจัดการข้อมูลและ 
การสื่อสารประชาสัมพันธ์ 

การปฏิบัติภารกิจของคณะกรรมการ กพข. จะเป็น 
แกนหลกัเพ่ือสนับสนนุการสรา้งความสอดคลอ้งในทกุภาคสว่น 
ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในการขับเคลื่อน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ของประเทศ และมุ่งเนน้การด�าเนนิงานตามแนวทางการจดัการ 
จุดอ่อน (Weakness) ของประเทศ จากการจัดอันดับ 
ความสามารถในการแข่งขันของสถาบันระดับโลก ได้แก่ 
WEF, IMD และธนาคารโลก รวมทั้งการท�างานเชื่อมโยงกับ 

คณะกรรมการระดับชาติอื่นๆ ที่มีบทบาทในการขับเคลื่อน 
การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
ในด้านเศรษฐกิจมหภาค ด้านภาคการผลิตและบริการ และ 
ภาคสนับสนุน (Enabling Sectors) เช่น คณะกรรมการ 
พัฒนาระบบโลจิสติกส์แห่งชาติ คณะกรรมการส่งเสริม 
การลงทุน และคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรมแห่งชาติ เป็นต้น  เพื่อไปสู่เป้าหมายในการ 
ผลักดันทุกภาคส่วนให้สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ ร่วมกัน 
ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ รวมท้ังสนบัสนนุภาคเอกชนใหม้บีทบาท 
ในการก�าหนดทศิทางการพฒันาขดีความสามารถในการแขง่ขนั 
ของประเทศ และการพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้เป็นผู้น�า 
การเปลี่ยนแปลงเพื่อการด�าเนินการในประเด็นส�าคัญ 
ด้านการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

การพฒันาขดีความสามารถในการแขง่ขนัเพือ่กา้วพน้ 
กับดักรายได้ปานกลางทั้งในเชิงภาพรวมหรือการมุ่งผลักดัน 
แนวทางการพัฒนาเฉพาะ ดังเช่นเรื่องการเป็นชาติการค้า 
และบริการ จ�าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆ  
ท่ีเก่ียวข้อง ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน  
รวมภาคสว่นอืน่ๆ  กลไกขบัเคลือ่นการพฒันาขดีความสามารถ 
ในการแข่งขันท่ีส�าคัญอีกคณะหนึ่งคือ คณะกรรมการร่วม 
ภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ	หรือ	กรอ.	 
ที่มีนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) เป็นประธาน   
โดย เ ป็น เว ทีส� าหรับแ ก้ ปัญหา ท้ั ง ใน เชิ งนโยบายและ 
การขับเคลื่อนการปฏิบัติให้แก่ภาคเอกชนในการด�าเนินธุรกิจ  
ซ่ึงเป็นตัวสะท้อนขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
อีกทางหนึ่ง
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สรุป

การขับเคลื่อนการพัฒนาขีดความสามารถในการ 
แขง่ขนัเพ่ือน�าพาประเทศไทยกา้วพน้กบัดักรายได้ปานกลางนัน้   
จะต้องก�าหนดแนวทางเชื่อมโยงในทุกมิติการพัฒนา ไม่ว่าจะ 
เป็นการพัฒนาเศรษฐกิจมหภาคให้เอื้อต่อการเพิ่มขีดความ 
สามารถในการแข่งขัน การปรับโครงสร้างการผลิตและการค้า 
ใหส้อดคลอ้งและสนบัสนนุซึง่กนัและกนั  การพฒันาทรพัยากร 
มนุษย์และทักษะแรงงาน การพัฒนาองค์ความรู้เทคโนโลยี 
และนวัตกรรม การยกระดับคุณภาพโครงสร้างพื้นฐาน  
การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม การพัฒนา 
ธุรกิจชุมชนควบคู่กับการปรับระบบการเจรจาการค้าและ 
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจของประเทศให้มีเอกภาพเพื่อสร้าง 
อ�านาจต่อรองและขยายศักยภาพการลงทุนร่วมกับประเทศ 
เพ่ือนบ้านและในภูมิภาค  พร้อมกับการใช้ศักยภาพที่มีอยู่ 
ดา้นการทอ่งเทีย่วและธรุกจิทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่ใหม้บีทบาทมากข้ึน 
รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพและเสริมสร้างธรรมาภิบาลใน 
การบริหารจัดการภาครัฐ วิธีการขับเคลื่อนซึ่งมุ่งสร้างความ
เข้าใจให้ทุกภาคส่วนได้ตระหนักถึงความส�าคัญและพร้อม 
ที่ร่วมกันพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
และเป็นพลังผลักดันส�าคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทย 

ก้าวพน้กบัดกัรายไดป้านกลางได้อยา่งมัน่คงและยัง่ยนืตอ่ไป  
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บทความประจำาฉบับ

ประเทศไทยเริ่มเข้าสู่สังคมสูงวัยตั้งแต่ปี 2548 ผลการคาดประมาณประชากรในช่วงปี 2553 - 2583 พบว่า อัตรา 
เจริญพันธุ์รวมที่มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องจะส่งผลให้ประชากรไทยเพิ่มขึ้นจากปี 2553 ไปจนถึงระดับสูงสุดที่ 66.38 ล้านคน  
ในปี 2569 ก่อนที่จะลดลงจนเหลือ 63.86 ล้านคน ในปี 2583 โดยสัดส่วนประชากรวัยเด็ก (0 - 14 ปี) และวัยท�างาน (15 - 59 ปี)  
จะลดลงเหลือร้อยละ 12.8 และ 55.1 ตามล�าดับ ขณะที่สัดส่วนวัยสูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากร้อยละ 13.2  
ปี 2553 เป็นร้อยละ 32.1 ปี 2583

ที่มา: สศช. (2556) การคาดประมาณประชากรของประเทศไทย 

พ.ศ. 2553 - 2583

วรวรรณ พลิคามิน* นายณัฐสุชน อินทราวุธ** พิมพ์ชนก บุนนาค*** วรวิช ลิ้มมณีวิจิตร***1

การเข้าสู่สังคมสูงวัยในประเทศไทย

ทั้งนี้  ประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมสูงวัยโดยสมบูรณ์  
หรอืมปีระชากรอายมุากกว่า 60 ปี ถงึร้อยละ 20 ของประชากร 
ท้ังหมด ในปี 2568 โดยจะมีสัดส่วนผู้สูงอายุเป็นอันดับสอง 
ในอาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์ และเมื่อพิจารณากลุ่ม 
ผูส้งูอายโุดยใช้เกณฑ์การประเมนิความสามารถในการท�ากจิวตัร 
ประจ�าวันและข้อจ�ากัดด้านร่างกายที่สัมพันธ์กับกลุ ่มอายุ  
สามารถแบ่งได้ 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่มีศักยภาพ (ติดสังคม)  
ช่วงอายุ 60 - 69 ปี กลุ่มที่ช่วยเหลือตนเองได้บ้าง (ติดบ้าน) 
ช่วงอาย ุ70 - 79 ปี และกลุม่ทีช่่วยเหลอืตนเองไม่ได้ (ติดเตียง) 
ช่วงอาย ุ80 ปีขึน้ไป โดยคาดประมาณว่า ระหว่างปี 2553-2583 

ที่มา: สศช. (2556) การคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ.2553 - 2583

1 *นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการพิเศษ **นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ ***นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ส�านักยุทธศาสตร์และ  

การวางแผนพัฒนาทางสังคม

การจัดระบบการดูแลและสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม
กับผู้สูงอายุในสังคมสูงวัย
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กลุ่มอายุ 60 - 69 ปี จะเพิ่มขึ้นในช่วงแรกก่อนลดลงในช่วงหลังปี 2577 ขณะที่กลุ่มอายุ 80 ปีขึ้นไป และ 70 - 79 ปีจะเพิ่มขึ้น 
อย่างต่อเน่ือง แสดงให้เหน็ถงึแนวโน้มการพึง่พงิของผูส้งูอายจุะเพิม่ขึน้ในอนาคต ซึง่ผูส้งูอายนุบัว่าเป็นกลุม่วยัทีม่คีวามเปราะบาง 
ในสังคม เนื่องจากศักยภาพการท�างานที่ลดลงและสภาพร่างกายท่ีเสื่อมลงตามวัย จึงจ�าเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือ ดูแล  
และพฒันาศกัยภาพ เพือ่ให้ “ผู้สงูอายเุป็นบุคคลทีมี่ประโยชน์ต่อสงัคมและสมควรส่งเสรมิให้คงคุณค่าไว้ให้นานทีส่ดุ แต่ในกรณี 
ที่ตกอยู่ในสถานะต้องพึ่งพิงผู้อื่น ครอบครัวและชุมชนจะต้องเป็นด่านแรกในการเกื้อกูลเพ่ือให้ผู้สูงอายุสามารถดำารงอยู่ใน 
ชมุชนได้อย่างมคีณุภาพ โดยมีสวสัดกิารจากรฐัเป็นระบบเสรมิ เพือ่ให้เกดิหลกัประกนัในวยัสงูอายแุละความมัน่คงของสังคม”

ภาวะผู้สูงอายุไทยในปัจจุบัน

การมีงานทำา ผู ้สูงอายุโดยรวมมีแนวโน้มการม ี
งานท�าเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 35.7 ในปี 2550 เป็นร้อยละ 38.3  
ในปี 2554 โดยการท�างานในกลุ่ม 60 - 69 ปี มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น 
ขณะทีก่ลุ่ม 70 - 79 ปี และ 80 ปีขึน้ไป มแีนวโน้มคงทีแ่ละลดลง  
ตามล�าดับ แต่กลุ่ม 60 - 69 ปี ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีศักยภาพยังคง 
ว่างงานอีกกว่าร้อยละ 48 

การออม กลุ ่มผู ้สูงอายุที่มีศักยภาพเป็นกลุ ่มที่มี 
อัตราการออมมากที่สุด แต่ส่วนใหญ่เป็นมูลค่าการออมต�่า 
โดยที่มีสัดส่วนของผู้ไม่มีการออมกว่าร้อยละ 63.6 แสดงถึง 
ความเสีย่งต่อความมัน่คงทางรายได้เมือ่มอีายมุากขึน้ ซึง่อาจต้อง 
มีค่าใช้จ่ายในการดูแลตนเองมากขึ้นในอนาคต

ที่มา: ส�านักงานสถิติแห่งชาติ. (2555) การส�ารวจประชากรผู้สูงอายุในประเทศไทย

ที่มา: รายงานการศึกษาโครงการติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานตามแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545 - 2564)

สภาพแวดล้อม  มีผู้สูงอายุเพียงร้อยละ 2 ที่อาศัย 
ในบ้านทีม่สีภาพแวดล้อมเหมาะสมและปลอดภยั และส่วนใหญ่ 
อยูใ่นกรงุเทพฯ นอกจากน้ี การจัดสิง่อ�านวยความสะดวกส�าหรบั 
ผู้สูงอายุในที่สาธารณะ อาทิ ทางลาด ราวบันได ห้องน�้า พบว่า 
ภาพรวมยังไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน อีกทั้งมีเพียงผู้สูงอายุ 
ร้อยละ 7.2 ที่พึงพอใจการได้รับบริการสาธารณะทุกระบบ  
สะท้อนถึงความไม่เหมาะสมของสภาพแวดล้อม บริการ 
คมนาคมขนส่ง และสถานที่สาธารณะในปัจจุบันที่ไม่เอื้อต่อ 
การอ�านวยความสะดวกในการใช้ชีวิตประจ�าวันของผู้สูงอาย ุ
ที่มีข้อจ�ากัดด้านร่างกาย

2 แผนผู้สูงอายุแห่งชาติฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545-2564)
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สขุภาพ มผีูส้งูอายเุพยีงร้อยละ 5 ท่ีมสีขุภาพสมบรูณ์  
ส่วนใหญ่ป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน ข้อเส่ือม  
พิการ ซึมเศร้า และเป็นผู้ป่วยนอนติดเตียง ตามล�าดับ โดยมี 
จ�านวนมากที่ไม่รู้ตัวว่าป่วยเป็นโรคเรื้อรังในระยะต้น ซึ่งอาจ 
น�าไปสู่โรคแทรกซ้อนที่รุนแรงและภาวะทุพพลภาพ ท�าให ้
ไม่สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจ�าวันได้ด้วยตนเอง ขณะท่ี 
ผู ้ สู งอายุติด เตียงต ้องได ้ รับการดูแลจากผู ้ที่ มีทักษะ 
การพยาบาล 23 - 27 ชั่วโมง/สัปดาห์ ท�าให้มีค่าใช้จ่ายสูงกว่า 
กลุ่มผู้สูงอายุอื่นๆ ทั้งค่าอุปกรณ์และค่าจ้างบุคลากรทักษะ  
ส่งผลต่อการเข้าถึงบริการ ภาระของผู้ดูแลในครอบครัว และ 
ค่าใช้จ่ายของครัวเรือน

3 Wang et al. (2012) และ Greenfield et al. (2012)

แนวคิดในการดูแลผู้สูงอายุ

ภาวะของผู ้สู งอายุที่ยั งคงมีป ัญหาทั้ งทางด ้าน 
เศรษฐกิจและสังคม จึงจ�าเป็นต้องมีแนวทางในการดูแลให้ 
ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตท่ีดีภายใต้สังคมสูงวัย โดยต้องสามารถ 
ด�ารงชีวิตอยู่กับครอบครัวในชุมชนได้อย่างมีความสุข ได้รับ 
การเกื้อหนุนให้สามารถเข้าถึงระบบบริการต่างๆ ที่จ�าเป็นต่อ 
การด�ารงชีวิต ทั้งด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
ได้อย่างเหมาะสม โดยมีแนวคิดที่ส�าคัญ ดังนี้

1.	 การดูแลให้ผู้สูงอายุอาศัยอยู่ในท่ีเดิม (Ageing	 
in	 Place)3  จากแนวโน้มของผู้สูงอายุท่ีมีจ�านวนเพิ่มขึ้นและ 
ประสบกับภาวะเจ็บป่วยเรื้อรัง โดยส่วนใหญ่จะเข้ารับการดูแล 
ในสถานบริการดูแลระยะยาว แต่กลับพบว่ามีอัตราตายเพิ่ม 
สงูขึน้เมือ่เทยีบกบัการดแูลทีบ้่าน ในหลายประเทศจงึมแีนวคดิ 
ในการสนับสนุนให้ผู ้สูงอายุอาศัยอยู ่ที่บ้านเดิมของตนเอง  
โดยไม่ต้องมีการย้ายไปรับการดูแลที่สถานบริการ ทั้งนี้ ต้องมี 

การดูแลผู้สูงอายุ ร้อยละ 13.8 ของผู้สูงอายุเป็น 
กลุ่มที่ดูแลตัวเองได้บางส่วน ซึ่งภาครัฐได้ส่งเสริมการ 
ตรวจเยี่ยมบ้านโดยทีมสหวิชาชีพ รพ.สต. และอาสาสมัคร 
ผู้สูงอายุ (อสผ.) อย่างไรก็ตาม พบว่าผู้สูงอายุร้อยละ 56.7  
ได้รับการเยี่ยมบ้านเพียง 1 - 5 ครั้งต่อปี และการดูแลที่บ้าน 
ยงัขาดคณุภาพ โดยมเีพียงร้อยละ 8 เท่าน้ันทีผ่่านการประเมนิ  
รวมทั้งปัจจุบันไม่มีหลักเกณฑ์การเยี่ยมบ้านที่ชัดเจน และ 
ขาดการวางแผนการดูแลที่เชื่อมโยงข้อมูลผู ้ป ่วยอย่าง 
เป็นระบบระหว่างทีมสหวิชาชีพ หน่วยบริการ และชุมชน  
ตลอดจนบุคลากรและ อสผ. มีไม่เพียงพอ เนื่องจากไม่ได้รับ 
ค่าตอบแทนที่เหมาะสม ส่งผลให้ผู้สูงอายุไม่ได้รับการดูแล 
ที่ต่อเนื่อง ขณะที่สถานบริการเอกชนมีจ�านวนธุรกิจบริการ 
ผู้สูงอายุระยะยาวและสถานพยาบาลมากกว่า 400 แห่ง  
ส่วนใหญ่ตัง้อยูใ่นพืน้ทีก่รุงเทพฯ และปริมณฑล มค่ีาใช้จ่ายสงู 
ตั้งแต่ 15,000 - 52,500 บาท แต่มีเพียงบางส่วนเท่านั้นท่ี 
ขึน้ทะเบยีนกบัภาครัฐ สะท้อนปัญหาของการขาดกฎระเบียบ 
และเกณฑ์ก�ากับดูแลควบคุม ทั้งด้านคุณภาพ ราคา และ 
มาตรฐานบคุลากร ซึง่จะน�าไปสูปั่ญหาข้อจ�ากดัในการเข้าถงึ 
บริการของผู้มีรายได้น้อย และความปลอดภัยของผู้สูงอาย ุ 
(ส�านักส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ  มส.ผส, 2553)

72%

10%

8%

10 %

 ผลการประเมินคุณภาพการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน

ผ่าน

อยู่ระหว่างรอผลการประเมินยังไม่ผ่าน

ยังไม่ได้ประเมิน
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การปรับปรุงสภาพแวดล้อม/ที่พักอาศัยให้เหมาะสมกับ 
ผู้สูงอายุ เพื่อให้สามารถด�าเนินชีวิตประจ�าวันได้ด้วยตัวเอง  
พร้อมทั้งมีระบบให้ความช่วยเหลือดูแลทั้งในด้านบริการ 
สุขภาพและบริการสังคม  ซึ่งประเทศไทยมีการจัดบริการ 
สุขภาพส�าหรับผู้สูงอายุในการให้บริการที่บ้าน ในลักษณะ 
ทีมสหวิชาชีพ (Multidisciplinary) จากโรงพยาบาลชุมชน 
และโรงพยาบาลประจ�าจังหวัด ประกอบด้วยแพทย์ พยาบาล 
นักกายภาพบ�าบัด นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ และ 
นักสุขศึกษา ที่ให ้การเยี่ยมเยียนและดูแลผู ้สูงอายุอย่าง
สม�่าเสมอ รวมทั้งมีทีมหมอครอบครัวสนับสนุนการสร้างเสริม 
สุขภาพและป้องกันโรคในผู้สูงอายุ การอบรม care manager  
และ care giver ในชุมชนในการดูแลผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง 

2.	 การดูแลท่ีมีชุมชนเป็นฐาน	 (Community	-	 
based	 care) โดยจัดบริการที่มีชุมชนและครอบครัวเป็น 
ศูนย์กลางในการให้บริการ เพื่อให้ผู ้สูงอายุสามารถเข้าถึง 
ได้ง่าย เป็นบริการท่ีตอบสนองความต้องการในพ้ืนท่ีภายใต้ 
การมส่ีวนร่วมของครอบครวัและชมุชน มอีงค์ประกอบทีส่�าคญั 
คอื (1) การดแูลตนเอง (self-care)  (2) การดูแลด้านการป้องกนั  
(preventive care)  (3) การดูแลในบริบทของชุมชน (care  
within the context of community)  (4) การดูแลต่อเนื่อง  
(continuity of care) และ (5) การประสานความร่วมมือ 
ในการดูแล (collaborative care) 

ในพื้นที่ 7 แห่งของจังหวัดสิงห์บุรี และ 2 แห่งของจังหวัด   
ปทุมธาน ีพบว่า ความส�าเรจ็ของกจิกรรมเกดิจากการบูรณาการ 
การท�างานร่วมกันของหน่วยงานต่างๆ ท้ัง อปท. หน่วยงาน 
ภาครัฐในพื้นที่ ภาคประชาชน ภาคีเครือข่าย และอาสาสมัคร 
ดูแลผู ้สูงอายุ โดยกิจกรรมครอบคลุมทั้งในด้านการเรียนรู้  
การมีส่วนร่วมในชุมชน และการฝึกอาชีพในกลุ่มผู ้สูงอายุ 
ท่ียังสามารถพึ่งพาตนเองได้ การจัดบริการดูแลระยะยาว 
ส�าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง และการเตรียมความพร้อมเพื่อ 
เข้าสู่วัยสูงอายุ นอกจากนี้ หน่วยงานภาครัฐ 7 กระทรวง ได้แก่  
กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์ กระทรวง 
สาธารณสขุ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศกึษาธกิาร กระทรวง 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงแรงงาน และกระทรวง 
การท่องเท่ียวและกีฬา ได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายด้านการดูแล 
ผู ้สูงอายุ จัดท�าโครงการ “รัฐ – ราษฎร์ร่วมใจห่วงใยดูแล 
ผู ้สูงอายุ” ซึ่งมีพื้นที่เป้าหมาย 155 ต�าบล ในช่วงปีแรก 
ของการด�าเนินงาน และจะขยายพื้นที่การท�างานให้ครอบคลุม 
ทั่วประเทศในระยะต่อไป โดยจัดกิจกรรมครอบคลุมใน 3 ด้าน 
คือ ด้านสุขภาพ ด้านเศรษฐกิจ และด้านสังคม เพื่อให้เกิด 
การบูรณาการงานด้านผู้สูงอายุในระดับพื้นที่ ลดความซ�้าซ้อน  
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และมีทิศทางการท�างานร่วมกัน เพ่ือ 
น�าไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุ

3.	 เมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ	 (Age-friendly	 
City)	 ผู ้สูงอายุมีความต้องการสภาพแวดล้อม สิ่งอ�านวย 
ความสะดวก และการให้บริการพิเศษที่สามารถตอบสนอง
การเปลี่ยนแปลงของร่างกายและสังคมตามอายุท่ีมากขึ้น  
การพัฒนาเมืองท่ีเป ็นมิตรกับผู ้สูงอายุจึงมีความส�าคัญ 
ในการส่งเสรมิให้ผูส้งูอายมุคีณุภาพชวีติทีด่ ีมศีกัยภาพ สามารถ
พึ่งพาตนเองได้ และมีส่วนร่วมเชิงเศรษฐกิจ ซ่ึงจะก่อให้เกิด 
ความยั่งยืนในการพัฒนา องค์ประกอบของการเป็นเมือง 
ที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุมี 8 ประการ กล่าวคือ องค์ประกอบ 
ด้านกายภาพ ที่มีผลต่อการใช้ชีวิตนอกบ้าน ความปลอดภัย  
และการมีส่วนร่วมในสังคม ได้แก่ พื้นที่ภายนอกอาคารและ 
ตัวอาคาร การคมนาคมขนส่ง และที่อยู่อาศัย องค์ประกอบ 
ด้านสภาพแวดล้อมทางสงัคม ทีส่ะท้อนถึงภาวะทางจติใจและ 
อารมณ์ที่ดี ได้แก่ การมีส่วนร่วมเชิงสังคม การให้ความส�าคัญ 
และการยอมรับทางสังคม และการมีส่วนร่วมในประชาคมและ 
การจ้างงานในฐานะพลเมืองกลุ่มหนึ่งของเมือง องค์ประกอบ

ทัง้น้ี องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (อปท.) ได้มบีทบาท 
ส�าคัญในการประสานงานกับหน่วยงานในพื้นที่ เพื่อให้เกิด 
เป้าหมายร่วมกันในการดูแลผู้สูงอายุ เช่น การด�าเนินงาน 
โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ จัดระบบปฏิบัติการเพื่อพัฒนา 
คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุด้วยกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
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ด้านสุขภาพอนามัยและการให้บริการทางสังคม ได้แก่  
การสื่อสารและการให้ข้อมูล และการสนับสนุนจากชุมชน 
และบริการสาธารณสุข

ที่มา: WHO, 2007

ทั้งนี้ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ได้ริเริ่ม  
“โครงการเมอืงทีเ่ป็นมติรกบัผูส้งูอาย:ุ	Age-Friendly	City”  
ขึ้นในปี 2557 พร้อมท�าบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of  
Understanding: MOU) กับเมืองพัทยาและนครนนทบุรี  
เพ่ือน�าร่องในการสร้างต้นแบบของเมืองที่เป็นมิตรกับสังคม 
สูงวัยในประเทศไทย โดยที่ผ ่านมาเมืองพัทยาได ้จัดตั้ง 
คณะกรรมการและคณะท�างานโครงการเมืองที่เป็นมิตรกับ 
ผู้สูงอายุ และด�าเนินการปรับปรุงอาคารสถานที่และบริเวณ
ภายนอก การจดักจิกรรมส�าหรบัผูส้งูอาย ุเช่น การอบรมปฏบิตัิ 
ธรรมส�าหรับผู้สูงอายุ เป็นต้น ขณะที่เทศบาลนครนนทบุรี 
ได้จัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เทศบาลนครนนทบุรี  
เพื่อเป็นสถานที่จัดกิจกรรมส�าหรับผู้สูงอายุ เป็นศูนย์กลาง 
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์และพัฒนาศักยภาพ ตลอดจน 
ให้ค�าปรึกษาเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ 

4.	 การมีนวัตกรรมการออกก�าลังกายที่เหมาะสม 
กับผู้สูงอายุ การสร้างเสริมสุขภาพเป็นปัจจัยส�าคัญในการ 
พัฒนาคุณภาพชีวิตและสุขภาวะของประชาชน แต่ส�าหรับ 
ผู้สูงอายุที่มีการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาที่ส�าคัญนั้น จ�าเป็น 
ต้องมีกิจกรรมทางกายที่เหมาะสมกับแต่ละกลุ่มของผู้สูงอายุ  
อาทิ กลุ ่มติดสังคม เน้นกิจกรรมการเคลื่อนไหวร่างกาย 
เพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ เช่น ร�ามวยจีน โยคะ  
ถีบจักรยาน เป็นต้น กลุ่มติดบ้าน การออกก�าลังกายจะเป็น 
เรื่องที่ส�าคัญ เพราะจะท�าให้การไหลเวียนของเลือดสะดวก  
ข้อไม่ติด กล้ามเนื้อมีแรง เช่น สูดลมหายใจเข้า - ออก ท่ากาย 
บริหารเฉพาะส่วน (ข้อมือ ข้อศอก ไหล่ ข้อเท้า น่อง ต้นขา)  
กลุม่ตดิเตยีง เน้นการฟ้ืนฟกูายภาพบ�าบดั เนือ่งจากผูป่้วยจะไม่ 
สามารถช่วยเหลอืตนเองได้ โดยช่วยให้ผูส้งูอายมุกีารเคล่ือนไหว
เพื่อไม่ให้ข้อติด เช่น การบริหารแขน ข้อต่างๆ เป็นต้น ดังนั้น  
นวตักรรมในการพฒันาเครือ่งมอื/อปุกรณ์ต่างๆ จงึต้องมฟัีงก์ชนั 
ท่ีตรงกับความต้องการในแต่ละกลุ่มผู้สูงอายุ ซ่ึงปัจจุบันมีการ 
พัฒนาให้เข้ากับบริบททางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ในแต่ละท่ี เช่น กะลามะพร้าวนวดเท้า รอกชักมือ จักรยาน 
นั่งปั่น เป็นต้น
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ที่มา: ข้อมูลจากการศึกษาดูงานของ สศช. ณ ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2558

ระบบประกันการดูแลระยะยาว	(Long-Term	Care	Insurance)

เริ่มด�าเนินการตั้งแต่ปี 2000 มีกลไกส�าคัญคือ รัฐบาล 
ท้องถิ่นที่จะท�าหน้าที่เป็นผู้จัดเก็บเบี้ยประกัน บริหารกองทุน  
และจดัสรรงบประมาณใหแ้กผู่ใ้หบ้รกิารทีอ่าจเปน็ทัง้หนว่ยงาน 
ภาครฐัและบรษิทัเอกชน แหลง่งบประมาณมาจาก 3 สว่น ไดแ้ก ่ 
การเก็บเบี้ยประกันจากผู้ประกันตน เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และท้องถิ่น และการร่วมจ่ายของ 
ผู้เข้ารับบริการ ทั้งน้ี ประเภทของการให้บริการจะแบ่งตาม 
ระดับความต้องการการดูแล ซึ่งพิจารณาจากความสามารถ 
ทางด้านร่างกาย แบ่งออกเป็น 7 ระดับ โดยที่หน่วยงาน
รัฐบาลท้องถิ่นจะเป็นผู้ให้การรับรองว่า ผู้เข้ารับบริการมีระดับ 
ความต้องการการดูแลระดับใดและใช้บริการประเภทใด 

บทเรียนการดูแลผู้สูงอายุในต่างประเทศ : ประเทศญี่ปุ่น

ความทา้ทายของระบบในปจัจบุนัคอื การเพิม่ขึน้ของ 
จ�านวนผู้ป่วยโรคจิตเสื่อม (dementia) และผู้สูงอายุที่อาศัย 
อยูต่ามล�าพัง รวมทัง้ต้นทนุของระบบทีม่แีนวโนม้เพิม่ขึน้ ดงันัน้  
แนวทางที่รัฐบาลญี่ปุ่นก�าลังให้ความส�าคัญคือ การท�าให้ 
ท้องถิ่น/ชุมชนสามารถมีศักยภาพในการดูแลผู้สู งอายุ   

โดยเฉพาะการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดสภาวะที่ต้องการการดูแล
ระยะยาว (long-term care prevention) เช่น สร้างสถานที่ 
ใหผู้ส้งูอายสุามารถมปีฏสิมัพนัธกั์บสงัคม/ชุมชน โดยอาศยัความ 
รว่มมอืระหวา่งรฐับาลทอ้งถ่ิน ผูอ้ยูอ่าศยั และองคก์รทางสงัคม  
ภายในชุมชน  
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เมืองโทยามะ ก�าหนดเป้าหมายพัฒนาเมืองให้ 
ผู้สูงอายุสามารถใช้ชีวิตหลังเกษียณอย่างมีความสุขและไม่เป็น 
ภาระต่อครอบครัวหรือชุมชน ส่งผลให้มีการออกแบบและ 
จัดการสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการด�าเนินชีวิตประจ�าวันของ 
ผู ้สูงอายุ กล่าวคือ การจัดระบบขนส่งมวลชนในรูปแบบ
รถไฟฟ้ารางเบา	 (Light	 Rail	 Transit:	 LTR)	 ที่มีพื้นรถ 
ในระดบัต�า่ การใช้อุปกรณ์ช่วยเดนิแบบรถเข็นสีล้่อทีอ่อกแบบ
มาเป็นพิเศษ เพื่อกระตุ้นให้ผู้สูงอายุออกมาใช้ชีวิตนอกบ้าน 
มากขึน้ ซึง่จะมกีารจดักจิกรรมทวัร์ชมย่านต่างๆ ให้แก่ผูส้งูอายุ 

ที่มา: ข้อมูลจากการศึกษาดูงานของ สศช. ณ ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2558

บริหารจัดการโดยภาคเอกชน ให้บริการดูแล 
ผู้สูงอายุ เช่น การดูแลพิเศษส�าหรับผู้สูงอายุที่ไม่สามารถ 
ช่วยเหลือตัวเองได้ การดูแลระยะสั้นเพื่อให้ผู้ดูแลหลักได้พัก  
การดูแลเป็นกลุ่มแก่ผู้สูงอายุที่เป็นโรคสมองเสื่อม เป็นต้น 
นอกจากน้ี ยังจัดให้มีพื้นที่ส�าหรับท�ากิจกรรมให้ผู้สูงอายุ 
ุมีปฏิสัมพันธ์กับคนในสังคม เพื่อท�าให้ผู้สูงอายุไม่รู้สึกโดดเดี่ยว
และยังรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของสังคม เช่น การจัดกิจกรรม 
แลกเปลี่ยนความรู้กับสถาบันการศึกษา การเปิดสอนดนตรีให้ 

กับเด็ก เป็นต้น

แหลง่เงนิทีใ่ชก้อ่สรา้งเปน็ความรว่มมอืระหวา่งภาครัฐ 
และเอกชน โดยภาครัฐสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้าง 
ประมาณร้อยละ 40 ขณะที่เหลือเป็นของภาคเอกชน ขณะท่ี 
การให้บริการจะได้รับค่าบริการจากระบบประกันการดูแล 
ระยะยาวฯ ร้อยละ 90 และผู้เข้ารับบริการต้องร่วมจ่ายอีก 
ร้อยละ 10 

โดยอาสาสมัคร การจัดตั้งศูนย์สุขภาพเชิงป้องกันเพื่อ 
ผูส้งูอาย ุเน้นการดแูลสขุภาพด้วยการแช่น�า้พรุ้อนโดยให้บรกิาร
นวดบ�าบดัด้วยแรงดนัน�า้/สปาน�า้พรุ้อน/การออกก�าลงักายในน�า้ 
การให้บริการธุรกิจท่ีเจาะตลาดผู้สูงวัย	 เช่น ระบบเซนเซอร์ 
ตรวจจับความเคลื่อนไหวท่ีผิดปกติของผู ้สูงอายุท่ีอาศัยอยู ่ 
คนเดยีว และรถยนต์ส�าหรบัผูส้งูอายท่ีุนัง่รถเข็น และการจ้างงาน 
ผูส้งูอายใุนท้องถิน่	เพือ่ท�าการเกษตรกรรมเพาะปลกู/แปรรปู/ 
จัดจ�าหน่ายใบงาขี้ม้อน (Egoma) แบบครบวงจร 

ศูนย์สวัสดิการสังคม	Camellia	เขตโกโต	เมืองโตเกียว

การจัดชุมชนที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ	(Ageing	Friendly	City) 

ที่มา: นันท์นรี พานิชกุล (2558)
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ค่าตอบแทนผู้ดูแลที่เหมาะสมโดยมีแหล่งเงินที่หลากหลาย  
การแสวงหาแนวทางการร ่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและ 
ภาคเอกชนในการจัดบริการการดูแล เป็นต้น

4)  ปรับปรุงกฎหมายท้องถิ่นให้รองรับการดูแล 
ผู ้สูงอายุ โดยปรับปรุงแนวทางการกระจายอ�านาจและ 
งบประมาณให้ อปท. เข้ามามีส่วนร่วมในการวางระบบ 
การดูแลผู้สูงอายุในพื้นที่ โดยพิจารณาปรับแก้ในกฎหมายใหญ่  
เช่น พ.ร.บ. กระจายอ�านาจฯ และกฎหมายอื่นที่ก�าหนดอ�านาจ
หน้าที่ให้ท้องถิ่นสามารถด�าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอาย ุ
ได้อย่างถูกต้อง

5) เร ่งกำหนดมาตรฐานรับรองและกำากับการ 
ดำาเนินกิจการสถานดูแลผู ้สู งอายุ  ก�าหนดมาตรฐาน 
สถานประกอบการทีเ่กีย่วกบัการดแูลผูส้งูอาย/ุมาตรฐานผูด้แูล  
โดยให้ครอบคลมุสถานดแูลผูส้งูอายทุีไ่ม่มบีรกิารรกัษาพยาบาล  
การส่งผู้ดูแลไปที่บ้าน ตลอดจนจัดประเภทธุรกิจด้านการดูแล 
ผู้สูงอายุให้แยกออกจากการประกอบธุรกิจประเภทบริการ 

6)  ปรบัปรงุโครงสร้างพืน้ฐานและบรกิารสาธารณะ 
ให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุ เช่น การขนส่งสาธารณะ อาคาร 
สถานท่ี และห้องน�้า เพื่อเพิ่มโอกาสและอ�านวยความสะดวก 
ให้แก่ผูส้งูอายใุนการด�าเนนิชวีติประจ�าวนั และเข้ามามส่ีวนร่วม 
ในการท�ากิจกรรมของสังคม 

7)  สร ้างเสริมนวัตกรรมในการดูแลผู ้สูงอายุ  
โดยส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีท่ีทันสมัย เช่น  
เครื่องมือสื่อสาร และอุปกรณ์ที่ช ่วยอ�านวยความสะดวก 
ในการใช้ชีวิตประจ�าวันให้แก่ผู้สูงอายุ เป็นต้น รวมทั้งพัฒนา
อุปกรณ์ช่วยในการดูแลผู ้สูงอายุท้ังในการออกก�าลังกาย  
การทดสอบสมรรถภาพ การฟื้นฟูที่เหมาะสมในแต่ละกลุ่ม 
ผู้สูงอายุ  

ทิศทางการดูแลผู้สูงอายุเพื่อสังคมสูงวัยที่มีคุณภาพ

แม้ว่าภาครัฐได้มีการด�าเนินการในการดูแลผู้สูงอาย ุ
ในหลายๆ ด้าน ทัง้ในระดับส่วนกลางและส่วนท้องถิน่ เพือ่พฒันา 
ให้ผูส้งูอายมุคีณุภาพชวีติทีดี่ขึน้ เช่น (1) การถ่ายโอนภารกจิการ 
ดแูลผูส้งูอายใุนเร่ืองการสงัคมสงเคราะห์ ภายใต้ พ.ร.บ. ก�าหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2542 (2) การสร้างหลกัประกนัทางเศรษฐกจิ 
ยามชราภาพ ทั้งเบี้ยยังชีพ ระบบบ�านาญ กองทุนประกันสังคม 
กรณีชราภาพ กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ กองทุนรวมเพื่อการ 
เลี้ยงชีพ (3) การพัฒนาระบบการดูแลระยะยาว โดยการจัดท�า 
โครงการน�าร่องบริการระยะยาวดูแลผู้สูงอายุที่พึ่งพิง เป็นต้น  
แต่ยังคงมีส่วนที่ควรต้องเร่งด�าเนินการ ดังนี้

1) เร ่งขยายผลการบูรณาการระบบการดูแล 
ระยะยาว โดยหาแนวทางในการพัฒนารูปแบบและบริหาร 
จัดการระบบการดูแลผู้สูงอายุทั้งในชุมชนเมืองและชนบทที่มี 
การก�าหนดบทบาทที่ชัดเจนระหว่างภาครัฐและครอบครัว 
ในการจัดรูปแบบการดูแลที่เหมาะสมกับสภาพสังคมและ 
วัฒนธรรมของประเทศไทยที่มีครอบครัวเป็นสถาบันหลัก 
ในการดูแลผู้สูงอายุ เช่น การใช้บ้านหรือชุมชนเป็นฐาน โดยมี 
สถานพยาบาลและ อปท. เป็นส่วนสนบัสนนุด้านบรกิารสขุภาพ 
และสังคม ขณะเดียวกันเพื่อรองรับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลง 
ไปในอนาคต โดยเฉพาะในเขตพื้นที่เมืองนั้น รัฐอาจจัดบริการ 
เชิงสถาบัน และสนับสนุนให้มีบริการภาคเอกชนที่ได้มาตรฐาน  
เพื่อรองรับกลุ่มผู้สูงอายุที่ไม่มีครอบครัวดูแลควบคู่ไปด้วย

2) วางแผนด้านบุคลากรเพื่อรองรับสังคมสูงวัย  
โดยพัฒนาหลักสูตรอบรมผู ้ดูแลและผู ้ประสานงานด้าน 
การจัดการดูแลผู้สูงอายุให้มีคุณภาพ/มาตรฐาน และเพียงพอ 
ต่อผู้สูงอายุในแต่ละพื้นที่ รวมทั้งการวางแผนผลิตบุคลากร 
ในการดูแลผู้สูงอายุ เช่น แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว แพทย์/ 
พยาบาลเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ นักกายภาพบ�าบัด นักจิตวิทยา
คลินิก เป็นต้น

3)  พัฒนาระบบการเงินการคลังสำาหรับการจัด 
ระบบการดูแลผู้สูงอายุ โดยศึกษาความเหมาะสมของการ 
ขยายสิทธิประโยชน์/การจัดสวัสดิการดูแลผู้สูงอายุในระบบ 
หลักประกันสุขภาพ รวมทั้งการมีระบบประกันการดูแล 
ระยะยาว (Long - term Care Insurance) การจัดตั้งกองทุน 
เพื่อดูแลผู้สูงอายุด้วยการใช้นวัตกรรมด้านภาษี การก�าหนด 
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เพื่อรับมือภัยพิบัติ
ชมพูนุท ช่วงโชติ*  สมบัติ กิจจารุวงษ์  ณุชาดา เจริญพานิช และจรีย์วิขญา ฮะทะโชติ**

โลกก�าลังเสียสมดุลและเผชิญกับความปรวนแปรของธรรมชาติ	ที่ผ่านมา ทั่วโลกก�าลังเผชิญกับความปรวนแปร 
ของสภาพดินฟ้าอากาศ เกิดภัยพิบัติขนาดใหญ่ที่มีขนาดและความรุนแรงเพิ่มขึ้น แม้ว่าปรากฏการณ์ภัยธรรมชาติจะมีสาเหต ุ
จากหลายปัจจัย แต่การกระท�าของมนุษย์และผลกระทบจากการพัฒนาเป็นปัจจัยส�าคัญ ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง 
พ้ืนฐานทางกายภาพและชีวภาพของโลก จนเสียสมดุลทางธรรมชาติ ทั้งนี้ ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ 
มากกว่าภูมิภาคอื่นของโลก ซึ่งมีความเสี่ยงสูงกว่าทวีปแอฟริกา 4 เท่า และสูงกว่าทวีปยุโรปและอเมริกาเหนือถึง 25 เท่า ขณะที่ 
ภูมิภาคเอเชียมีประชากรร้อยละ 61 ของโลก มีสัดส่วนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพียงร้อยละ 34 แต่ต้องเผชิญความเส่ียงสูง  
เนื่องจากมีประชากรยากจน อ่อนแอเปราะบาง และตั้งถ่ินฐานในพื้นท่ีเสี่ยงภัย  ตัวอย่างภัยพิบัติขนาดใหญ่ ได้แก่ เหตุการณ ์
แผ่นดินไหวและสึนามิในมหาสมุทรอินเดีย ปี 2547 พายุไซโคลนนาร์กิส เมื่อปี 2551 พายุกิสนาในฟิลิปปินส์ และอุทกภัย 
ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเมื่อปี 2554 

การเปลี่ยนวิกฤติให้เป็นโอกาส : ภัยพิบัติเปิดโอกาสสำาหรับการจัดระเบียบใหม่

วิกฤติจากภัยพิบัติถือเป็นโอกาสให้ระบบต่างๆ  
ในสังคมถูกจัดระเบียบใหม่ เพราะโครงสร้างเดิมที่เป็นปัญหา 
ถูกท�าลายลง หากสังคมเกิดความตระหนักและตื่นตัวในการ 
ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้วยการเปิดรับนวัตกรรมใหม่ 
ท่ีทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูงข้ึน จะท�าให้รับมือกับปัญหา 
ได้ดีกว่าเดิม ดังจะเห็นได้จากประเทศญี่ปุ่น ซึ่งได้ใช้วิกฤติจาก 
ภัยพิบัติเป็นโอกาสในการฟื้นฟูบูรณะประเทศ โดยยกระดับ 
การสร้างเมืองใหม่ท่ีทันสมัย เป็นระเบียบ พัฒนาโครงสร้าง 
พื้นฐานและมาตรฐานความปลอดภัยท่ีสูงข้ึน รวมทั้งช่วย 
ปรับเปลี่ยนทัศนคติของชาวญี่ปุ ่นให้เคารพต่อธรรมชาติ 
และเรียนรู้ท่ีจะด�ารงชีวิตอย่างกลมกลืนแทนการเบียดเบียน 
ธรรมชาติอย่างที่เคยเป็นมา กระบวนการเรียนรู้จากวิกฤติท่ี 
เกิดขึ้นน�ามาสู่การทบทวนทิศทางการพัฒนาประเทศ และ 
การจัดระบบเศรษฐกิจใหม่ ท่ีให้ความส�าคัญกับการศึกษาและ
พัฒนาศักยภาพคน รวมท้ังการควบคุมกิจกรรมของมนุษย์  
โดยค�านึงถึงขีดจ�ากัดและความสามารถในการรองรับของ 
ธรรมชาติมากขึ้น นับเป็นการสร้างดุลยภาพใหม่หลังภัยพิบัติ 

แต่ละปีมีประชากรกว่า 226 ล้านคน

ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ

จากปี 2543 - 2553 ภัยพิบัติท�าให้เกิดความสูญเสีย

ทางเศรษฐกิจมากกว่าหมื่นล้านเหรียญสหรัฐ

นับจากปี 2523 ความสูญเสียทางเศรษฐกิจจากอุทกภัย

เพิ่มขึ้นร้อยละ 160 จากวาตภัยเพิ่มขึ้นร้อยละ 265 

ซึ่งสูงกว่า GDP per capita ของโลก

โดยเฉลี่ยแต่ละปีมีประชากรได้รับผลกระทบจากอุทกภัย 

102 ล้านคน จากพายุไซโคลน เฮอริเคน และไต้ฝุ่นรวม 

37 ล้านคน และจากดินถล่ม 360,000 คน

ประชากร 3.3 ล้านคนที่สูญเสียชีวิตจากภัยพิบัติ

ในช่วง 40 ปีที่ผ่านมา มาจากกลุ่มประเทศที่ยากจน

ที่มา : UNCSD (2012), The Future We Want.  

* นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการพิเศษ **นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ ส�านักวางแผนการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
1 World Disasters Report, IFRC & RCS, 2011.

ชุมชนกับการอยู่ร่วมกับธรรมชาติ
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การปรับสู่แนวคิดเศรษฐกิจสีเขียว 

ประเทศไทยได้ก�าหนดเป้าหมายของการเติบโตสู ่ 
เศรษฐกจิสีเขยีวทีช่ดัเจนมากขึน้ในช่วงของการพฒันาทีผ่่านมา  
และทศิทางนีย้งัคงเป็นทศิทางส�าคญัในช่วงแผนพฒันาฯ  ฉบับท่ี 12  
ซ่ึง หลกัการของเศรษฐกจิสเีขียว คอื การบรูณาการการเตบิโต 
ทางเศรษฐกจิกบัขดีความสามารถในการรองรบัของระบบนเิวศ  
เน้นการลงทุนในทรัพยากรธรรมชาติ โดยปรับยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาเศรษฐกิจ จากเดิมไปสู ่ เศรษฐกิจสีเขียว ซึ่ง 
ความแตกต่างระหว่างการพฒันาทีย่ัง่ยนืกบัเศรษฐกจิสเีขียว คอื  
ในการพัฒนาที่ยั่งยืน ได้เสนอจากมุมมองด้านสิ่งแวดล้อม  
แต่เศรษฐกิจสีเขียวเน้นที่ระบบเศรษฐกิจ การสร้างโอกาสใหม่ 
และนวัตกรรมทางเศรษฐกิจ เศรษฐกิจสีเขียวท�าให้การเติบโต 
ทางเศรษฐกจิและความยัง่ยนืของระบบนเิวศเป็นความสมัพนัธ์ 
เชิงบวก สามารถส่งเสริมซึ่งกันและกัน นับเป็นการสร้าง 
ทางเลือกที่เป็นแนวทางที่ได้ประโยชน์ทั้งสองด้าน (win-win)  
มากกว่าแนวทางการพัฒนาที่ต ้องยอมแลกผลประโยชน์ 
บางด้านเพือ่ประโยชน์อกีด้านหน่ึง (trade-off) หากมกีารน�าเอา 
หลักการและแนวคิดเศรษฐกิจสีเขียวมาประยุกต์ใช้อย่างได้ผล 
เป็นรูปธรรม ย่อมน�าไปสู ่การเติบโตที่มีคุณภาพและลด 
ความเสี่ยงต่อภัยพิบัติ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการป้องกันและ 
ลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจและด้านอื่นๆ 

ภายใต้ทศิทางดังกล่าว ‘ชมุชน’ ในฐานะทีเ่ป็นอกีหนึง่ 
กลไกส�าคัญที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากภัยธรรมชาติ จึงควร 
เรยีนรูใ้นการอยูร่่วมกบัธรรมชาตแิละเตรยีมพร้อมรบัมอืกบัภยั 
พิบัติที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ ดังนี้  

1.	 เรียนรู้ระบบนิเวศ	

มนุษย ์กับธรรมชาติเปลี่ยนความสัมพันธ ์จาก 
การอยู่ร่วมอย่างสอดคล้องมาเป็นการควบคุมใช้ประโยชน์  
ภายหลังการปฏวิตัอิตุสาหกรรม มนษุย์ได้พฒันาความก้าวหน้า 
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จนเพิ่มศักยภาพในการใช้ 
ประโยชน์จากธรรมชาติอย่างไม่มีขีดจ�ากัด และก่อให้เกิด
การมุ่งใช้ประโยชน์ระยะสั้น โดยขาดความรู้ความเข้าใจต่อ 
ผลกระทบที่เกิดขึ้นในระยะยาว กระบวนการพัฒนาประเทศ 
ได้เปลี่ยนแปลงสังคมเกษตรกรรมด้ังเดิมมาสู่สังคมการผลิต 

ที่มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นเป้าหมายส�าคัญ ซึ่งนับว่า 
ประเทศไทยประสบความส�าเร็จอย่างมาก หากวัดจากตัวเลข 
อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ผลิตภัณฑ์มวลรวม 
ในประเทศ ณ ราคาประจ�าปี เพิ่มข้ึนจาก 64,477 ล้านบาท 
ในปี 25042 ซึ่งเป็นปีแรกของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
แห่งชาติ ฉบับท่ี 1 เพิ่มข้ึนเป็น 12,910,038 ล้านบาท 
ในปี 25563 หรือเพิ่มข้ึนประมาณ 200 เท่า แต่การเติบโต 
ดังกล่าวต้องแลกกับความเสื่อมโทรมของทรัพยากรและ 
สิ่งแวดล้อม โดยประเทศไทยสูญเสียพื้นที่ป่าไม้ไปจ�านวน 63  
ล้านไร่ ป่าชายเลนถูกท�าลายราว 5 แสนไร่ ดินเสื่อมสภาพ 
ขาดอนิทรยีวตัถุ 98.7 ล้านไร่ ส่วนความหลากหลายทางชวีภาพ 
และชนิดพันธุ ์ของสิ่งมีชีวิตท้ังพืชและสัตว์ถูกคุกคามและ 
ใกล้สูญพันธุ์เพิ่มมากขึ้น4 ซึ่งการใช้ประโยชน์โดยไม่ค�านึงถึง 
ขีดจ�ากัดของธรรมชาติได้ลดทอนขีดความสามารถในการ 
ท�าหน้าท่ีของระบบนิเวศ ส่งผลต่อความปรวนแปรของสภาพ 
ภมูอิากาศและภยัพบิตัทิางธรรมชาต ิทีส่่งผลต่อชวีติความเป็นอยู ่
ของประชาชน และสร้างความสญูเสยีทางเศรษฐกจิอย่างมหาศาล  
ดงันัน้ จงึควรทบทวน จดัล�าดบัความส�าคญั และประเมนิคุณค่า 
ของระบบนิเวศเสียใหม่ เพื่อปรับเปลี่ยนทิศทางของการพัฒนา 
ให้เกิดความยั่งยืนมากยิ่งขึ้น 

คุณค่าของระบบนิเวศ	ประโยชน์ที่มนุษย์ได้รับจาก 
ธรรมชาติและระบบนิเวศ มีท้ังประโยชน์ทางตรง (Direct  
Values) ประโยชน์ทางอ้อม (Indirect Values) และประโยชน์ 
ที่ด�ารงอยู่แม้จะไม่ได้มีการน�าไปใช้ (Existing Values) ซึ่ง 
น�าไปสู่ความอยู่ดีกินดีและคุณภาพชีวิตของประชาชน และ 
มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ ดังนี้

2 รายได้ประชาชาติของประเทศไทย ฉบับ พ.ศ. 2494 - 2539, สศช., 2542 (ค).
3 รายได้ประชาชาติของประเทศไทย พ.ศ. 2556 แบบปริมาณลูกโซ่, สศช., 2558 (ก).
4 รายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม, กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2552 - 2556.
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รูปที่ 1  ประโยชน์ของกำรให้บริกำรเชิงนิเวศที่มีต่อคุณภำพชีวิตของมนุษย์

คณุประโยชน์จากทรพัยากรธรรมชาติและระบบนเิวศ 
ประเภทต่างๆ มีประโยชน์หลายด้าน โดยเฉพาะการเก้ือกูล 
ต่อการด�ารงชีวิตของมนุษย์ การเติบโตทางเศรษฐกิจและ 
การพัฒนาประเทศพึ่งพาการให้บริการของระบบนิเวศ โดยม ี
ทรัพยากรธรรมชาติเป็นฐานการผลิตที่ส�าคัญ และการช่วย 
รักษาสมดุลธรรมชาติ เน่ืองจากระบบนิเวศมีความเช่ือมโยง 
ซ่ึงกันและกัน หากเกิดการใช้ประโยชน์ด้านใดด้านหนึ่ง 
มากเกนิไป จะเป็นการลดทอนประโยชน์ด้านอืน่ๆ ให้ด้อยลงไป  
ในภาพรวมพบว่า การให้บริการของระบบนิเวศราวร้อยละ 60  
(ประมาณ 15 ระบบ จาก 24 ระบบ) เสื่อมสภาพลง ในขณะที่ 
มีการใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้นร ้อยละ 805 ดังนั้น ในอนาคต  
ประสิทธิภาพการให้บริการของระบบนิเวศน่าจะมีแนวโน้ม 
ลดลงอย่างต่อเนื่อง

2.	 เรียนรู้ภัยพิบัติ	

สา เหตุของการ เกิดภัยพิบัติ 	 ที่ ส� าคัญได ้แก ่  
(1)	การเปล่ียนแปลงสภาพภมิูอากาศท�าให้ภยัพบิตัรินุแรงขึน้  
รายงานของ IPCC6  ระบุว่า ก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศ
เพิ่มสูงขึ้นอย ่างรวดเร็วนับจากการปฏิวัติอุตสาหกรรม  
ในศตวรรษที่ 18 ท�าให้โลกร้อนขึ้นเฉลี่ย 0.7 องศาเซลเซียส  
ส่งผลให้ปรากฏการณ์ธรรมชาติรนุแรงผดิปกติ เกดิพาย ุน�า้ท่วม  
และความแห้งแล้งทั่วทุกภูมิภาคของโลกด้วยความถี่ ลักษณะ 

ที่มา : ปรับจาก UNEP and Stockholm Resilience Center (2008), Ecosystems and Disaster Risk Reduction: Working Paper 

in Contribution to the Global Assessment Report, หน้า 24.

ขนาดและความรนุแรงทีเ่พิม่ขึน้ จากสถติทิัว่โลกพบว่า ระหว่าง 
ปี 2523 - 2554 จ�านวนภัยพิบัติที่เชื่อมโยงกับสภาพภูมิอากาศ 
เพิ่มจ�านวนขึ้น โดยอุทกภัยเพิ่มขึ้น 3,455 ครั้ง พายุไต้ฝุ่น  
ไซโคลน และเฮอริเคน เพิ่มขึ้นรวม 2,689 ครั้ง ภัยแล้งเพิ่มขึ้น  
470 ครัง้ และการเกิดช่วงอากาศร้อนจดัหรอืเยน็จดัอย่างผดิปกติ  
เกดิข้ึนราว 395 ครัง้ (2)	การตัง้ถิน่ฐานของชมุชนขยายเข้าไป 
ในพื้นที่เสี่ยงต่อภัยพิบัติ	 ขณะที่มีการท�าลายระบบนิเวศ 
มากขึน้	การขยายตวัทางเศรษฐกจิและจ�านวนประชากร ท�าให้ 
ที่ดินมีราคาสูงขึ้นและถูกเปลี่ยนมือไปสู่นายทุน คนยากจน 
ต้องขยับเข้าไปแผ้วถางพื้นท่ีป่าเพื่อการด�ารงชีพและตั้งถิ่นฐาน 
ในพืน้ท่ีเสีย่งภยัมากข้ึน ท่ีราบเชิงเขาและพืน้ท่ีต้นน�า้เปลีย่นเป็น 
พื้นท่ีเกษตรกรรม หรือการขยายตัวของการเพาะเลี้ยงชายฝั่ง  
มีส่วนท�าให้ทรัพยากรดิน น�้า ป่าไม้ และชายฝั่ง ถูกท�าลาย  
เป็นการลดทอนศักยภาพในการท�าหน้าที่ของระบบนิเวศ จน 
ท�าให้ระบบนเิวศเสยีสมดลุ มคีวามอ่อนไหวต่อการเปลีย่นแปลง  
และไม่อาจท�าหน้าที่บรรเทาภัยพิบัติได้ และ (3)	กิจกรรมทาง 
เศรษฐกิจและโครงการพัฒนาท่ีไม่ได้ศึกษาผลกระทบต่อ 
ระบบนิเวศอย่างรอบคอบ	 เช่น สิ่งก่อสร้างท่ีกีดขวางทางน�้า 
ตามธรรมชาติ อาจก่อให้เกิดภาวะน�้าท่วมอย่างรุนแรง ส่วน 
การสร้างท่าเรอืพาณชิย์ และโครงสร้างพืน้ฐานรมิชายฝ่ัง ได้ท�าลาย 
พื้นท่ีชุ่มน�้าหรือป่าชายเลน ท�าให้ระบบนิเวศเปลี่ยนแปลง 
และแนวป้องกันตามธรรมชาติถูกท�าลาย ซ่ึงจากรายงานดัชน ี

5 The Role of Ecosystems Management for Disaster Risk Reduction. Marrisol Estrella and Nina Saalismaa, 2012.
6 “UNISDR Counts the cost of 20 years of inaction on climate change and risk reduction”, UNISDR, 2012.
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ความเสี่ยงโลก (World Risk Index-WRI)7  ได้ประเมินว่า โลก 
ยังคงมีความเสี่ยงจากภัยพิบัติในระดับสูง และประเทศไทยมี 
ความเสี่ยงจากภัยพิบัติในล�าดับที่ 85 จาก 173 ประเทศทั่วโลก  
ซ่ึงอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยความเสีย่งเกดิภยัพบิตัมิไีม่สงูมาก  
แต่ไม่มีการรับมือภัยพิบัติและขาดการปรับตัวระยะยาว

ส�าหรับองค์ประกอบของการเกิดภัยพิบัติ UNISDR  
(United Nations International Strategy for Disaster  
Reduction)8 ได้อธิบายว่า ภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้น ถ้าเกิดข้ึน 
ในพื้นที่ที่ไม่มีชุมชนอยู่อาศัย ไม่มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจและ 
การพัฒนา และไม่ส่งผลกระทบต่อมนษุย์ กไ็ม่ถอืว่าเป็นภยัพบัิติ  
การเกิดภัยพิบัติจึงมีองค ์ประกอบหลายด ้านที่สัมพันธ ์
เกี่ยวข้องกัน โดยสามารถท�าเป็นสมการได้ดังนี้ 

รูปที่ 2  สมกำรแสดงองค์ประกอบที่ส่งผลต่อควำมเส่ียง 
 ในกำรเกิดภัยพิบัติ

ภัยธรรมชาติ การลดความถ่ีและความรุนแรงของภัยอาจท�า 
ได้ยาก เพราะอยู่นอกเหนือการควบคุมของมนุษย์ อย่างไรก็ดี  
ภยัน�า้ท่วมอาจท�าให้ลดลงได้ เช่น การสร้างเข่ือนหรอือ่างเกบ็น�า้  
หรือรักษาความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้ในพื้นที่ต้นน�้า ซึ่งจะ 
ช่วยลดความรุนแรงและความถี่ในการเกิดอุทกภัยในพ้ืนท่ี 
ปลายน�้าได้ 

ความเสี่ยง = ภัย x ความล่อแหลม x ความเปราะบาง
 ศักยภาพ

ที่มา	: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย (2556), 

หนังสือการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย

จากแนวคิดนี้ ความเสี่ยง (Risk) จากภัยพิบัติของ 
พื้นที่หนึ่งๆ เป็นผลมาจาก 4 ปัจจัย คือ (1) ภัยและความรุนแรง 
ของภัย (Hazard)  (2) ความล่อแหลมของชุมชน (Exposure) 
ที่ตั้งอยู ่ในบริเวณพื้นที่เสี่ยง มีโอกาสเสียหายจากภัยพิบัติ  
(3) ความเปราะบางของชุมชน (Vulnerability) ในการป้องกัน 
ตนเอง หรือไม่สามารถรับมือกับภัยที่อาจจะเกิดขึ้น ตลอดจน 
ไม่สามารถฟื้นฟูชีวิต สังคม และสภาพแวดล้อมได้อย่างรวดเร็ว 
จากความเสียหายที่เกิดขึ้นได้ และ (4) ศักยภาพในการรับมือ  
(Capacity) ดังนั้น หากต้องการจ�ากัดหรือลดความเสี่ยง  
จึงจ�าเป็นต้องจัดการกับปัจจัยที่ท�าให้เกิดความเสี่ยง กล่าวคือ  
ลดภยั ลดความล่อแหลม ลดความเปราะบาง และเพิม่ศกัยภาพ  
ซ่ึงทั้ง”ความล่อแหลม” “ความเปราะบาง” และ “ศักยภาพ 
ในการรับมือ” สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามนโยบายและ 
แนวทางการจัดการ ในขณะที่ “ภัย” เป็นเพียงปัจจัยเดียว 
ที่ไม่สามารถควบคุมหรือเปลี่ยนแปลงได้ โดยเฉพาะกรณีของ 

7 World Risk Report 2011, IFRC & RCS, 2011.
8 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย, หนังสือการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย, 2556.

อย่างไรก็ตาม พบว่า การฟื้นฟูระบบนิเวศ	 เป็น 
มาตรการท่ีช่วยลดความเปราะบางและเพิ่มความยืดหยุ่นของ 
ระบบ (Resilience) รวมทั้งช่วยลดความเปราะบางของชุมชน 
ไปพร้อมกันด้วย ท�าให้มาตรการจัดการภัยพิบัติด้วยการฟื้นฟู 
ระบบนิเวศเป็นที่ยอมรับและน�าเข้ามาใช้ในการวางนโยบายใน 
หลายประเทศ 

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) จาก 

ภัยพิบัติ เป็นการตรวจสอบระดับความเส่ียงภัยของพื้นที่ ท�าได้ 

ทัง้ในระดบัชาต ิภูมภิาค จงัหวดั เทศบาล หรอืชุมชน โดยวเิคราะห์ 

ปัจจัยเส่ียงที่เกี่ยวกับภัย ความล่อแหลม และความเปราะบาง  

ทีจ่ะกอ่ใหเ้กดิความเสยีหายตอ่ชวีติ ทรพัยส์นิ สิง่แวดลอ้มและอ่ืนๆ  

ซึง่พจิารณาจากขอ้มลูหลายดา้น เชน่ ประวตักิารเกดิภยั สถติภัิย  

ขอ้มลูดา้นอตุนุยิมวทิยา ภมูศิาสตร ์อทุกศาสตร ์และวทิยาศาสตร ์ 

เปน็ตน้ ดว้ยความรว่มมอืจากทกุภาคสว่น ซึง่นอกจากจะสามารถ 

ประเมินความรุนแรงและความเป็นไปได้ของความสูญเสียแล้ว  

ยังชี้ให้เห็นสาเหตุและผลกระทบของความสูญเสียด้วย 

ดังนั้น การประเมินความเส่ียงจึงเป็นเครื่องมือช่วย 

การตัดสินใจเชิงนโยบายที่ส�าคัญและพัฒนาไปสู่แนวทาง

จัดการความเสี่ยงเหล่านั้น ทั้งนี้ จะต้องประเมินแบบพลวัตตาม 

สถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไปเพ่ือให้ผลของการประเมินความเส่ียง 

นั้นสะท้อนให้เห็นถึงสถานการณ์ที่เป็นปัจจุบันให้มากที่สุด  



ทีเ่กดิขึน้ เช่น การปรบัสภาพพืน้ที ่ท�าทีเ่กบ็กกัน�า้ ทางระบายน�า้  
ก่อสร้างฝาย หรือปรับเปลี่ยนการเพาะปลูก เลือกใช้พันธุ์พืช 
ท่ีเหมาะสม รวมท้ังการเกดิภมูวิฒันธรรมของชุมชน ท่ีแสดงออก 
ผ่านถิ่นฐานบ้านเรือน เช่น เรือนแพของชุมชนพื้นที่ลุ ่มน�้า 
เจ้าพระยา เป็นต้น 

ชุมชนเข้มแข็งเกิดขึ้นจากการเรียนรู้ต่อสู้กับปัญหา  
ชุมชนท่ีผ่านประสบการณ์และความยากล�าบากในการแก้ไข 
ปัญหา เช่น เครือข่ายอินแปง ซ่ึงเคยประสบกับปัญหาความ 
แห้งแล้งและหนี้สินจากการเพาะปลูกพืชเชิงเดี่ยว ได้เปลี่ยน 
มาสู่การผลิตแบบพึ่งตนเอง หรือชุมชนที่เคยเผชิญกับภัยพิบัติ  
เช่น ชุมชนบ้านน�า้เคม็ จงัหวดัพงังา ได้แลกเปลีย่นประสบการณ์ 
และการเรียนรู้ร่วมกัน จนน�าไปสู่ความเข้มแข็งและสามารถ 
พึ่งพาตนเองได้ ขณะท่ีชุมชนท่ีอ่อนแอมักอิงอาศัยอยู่กับ
โครงสร้างระบบนเิวศทีอ่่อนแอ โดยส่วนใหญ่เป็นชมุชนยากจน  
ขาดปัจจัยการผลิต บุกรุกแผ้วถางป่า ถอยร่นไปอยู่ในเขตพื้นที่
ท่ีไม่เหมาะสมต่อการเพาะปลกูหรอือยูอ่าศยั เช่น พืน้ท่ีป่าต้นน�า้  
และยังมีวิถีการผลิตที่ไม่เหมาะสมท�าลายระบบนิเวศ เช่น  
การปลูกพืชไร่เชิงเดี่ยว ใช้สารเคมีอย่างเข้มข้น ซึ่งเป็น 
การท�าลายระบบนิเวศจนเสื่อมสภาพ หน้าดินถูกชะล้าง 
พงัทลาย สารเคมแีพร่กระจาย และท�าลายความหลากหลายทาง 
ชวีภาพ ท�าให้โครงสร้างระบบนเิวศเสยีสมดลุและขาดศกัยภาพ 
ในการฟื้นตัว นอกจากนี้ ความอ่อนแอของชุมชน ยังเกิดจาก 
ความไม่ร่วมมือกัน ความไม่เป็นระเบียบ ซึ่งท�าให้ไม่มีพลังร่วม 
ที่สามารถจัดการเรื่องอื่นๆ 10

การลดทอนขีดความสามารถของระบบนิเวศท�าให้
ชุมชนเสี่ยงต่อภัยพิบัติเพิ่มขึ้น หากระบบนิเวศในพ้ืนที่ถูก 
ท�าลายจนเสือ่มสภาพ แต่มชีมุชนทีย่ากจนต้องเข้าไปตัง้ถิน่ฐาน
ในพื้นที่เสี่ยงภัย เช่น กรณีบ้านน�้าก้อ น�้าชุน พื้นที่รอบเทือกเขา 
บรรทัดในภาคใต้ ซึ่งเผชิญกับภัยดินถล่มซ�้าหลายครั้ง และยังมี 
พื้นที่เสี่ยงภัยอื่นๆ ซึ่งหากประเมินจากจ�านวนชุมชนที่มีการ
บกุรกุเข้าไปท�ากนิในเขตอนรุกัษ์ของประเทศไทย 184,000 ราย 
พืน้ท่ีราว 2.2 ล้านไร่11 ชุมชนและพืน้ท่ีดงักล่าวจงึมคีวามเส่ียงสูง 
และควรเป็นกลุม่เป้าหมายส�าคญัล�าดบัแรกในการเปลีย่นแปลง
และเร่งรัดด�าเนินการเพื่อลดความเปราะบางของระบบนิเวศ 
และความเปราะบางของชุมชน 

กรณีตัวอย่าง ประเทศจีนมีโครงการ Grain for 

Green Program (GTGP) หลังเกิดเหตุการณ์น�้าท่วมใหญ่เมื่อ 

ปี 2541 ซึ่งพบว่าต้นเหตุส�าคัญมาจากการเสื่อมสภาพของดิน 

ริมฝั่งแม่น�้าแยงซี รัฐบาลจีนลงทุนราว 151.36 พันล้านหยวน  

เพื่อเปลี่ยนพื้นที่เพาะปลูกบริเวณที่ราบเชิงเขาให้เป็นพื้นที่ 

ปลูกป่า จนถึงปี 2551 พื้นที่เพาะปลูกทางการเกษตรได้เปลี่ยน 

เป็นพื้นที่ป่าไม้ราว 8.216 ล้านเฮกตาร์ คณะนักวิจัยของจีน 

รายงานว่า โครงการนี ้นอกจากจะฟ้ืนฟรูะบบนเิวศทีเ่ปราะบาง 

เสี่ยงต่อภัยพิบัติให้มีความม่ันคงมากขึ้นแล้ว ยังเป็นประโยชน์ 

ต่อเกษตรกรในพื้นที่มากกว่า 2.5 ล้านคน ซึ่งได้รับการชดเชย

จากรัฐด้วย 

ที่มา : Grain for Green Program in China: Policy Making and 

Implementation, Can L. & Bin W., 2010

3	 วิถีชุมชนกับการอยู่ร่วมกับธรรมชาติ	

ชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมมีภูมิปัญญาในการอยู่ร่วมกับ 
ธรรมชาติ ชุมชนที่มีวิถีชีวิตพึ่งพิงฐานทรัพยากร มักเป็นชุมชน 
ที่มีความเปราะบาง มีความเสี่ยงต่อภัยพิบัติมากกว่า แต่หลาย 
กรณีชุมชนได้ส่ังสมภูมิปัญญาและพัฒนาขีดความสามารถใน
การปรับตัวรับมือกับภัยพิบัติได้ดี เนื่องจากมีความใกล้ชิดกับ
ธรรมชาติ ท�าให้ได้เรียนรู้สังเกตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น จน 
กลายเป็นองค์ความรู้และภูมิปัญญาที่สั่งสมถ่ายทอดจากรุ่น 
สู่รุ ่น ซึ่งองค์ความรู้หลายเรื่องเป็นสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์และ 
องค์ความรูส้มยัใหม่ต้องยอมรบัและน�ามาต่อยอดการศกึษาวจิยั 
ต่อไป9 โดยทัว่ไปชมุชนจะมอีงค์ความรูใ้นการจัดการกบัภยัพบิตัิ 
ที่เกิดขึ้นซ�้าๆ ในท้องถิ่น ท�าให้สามารถคาดการณ์ภัยธรรมชาติ 
ที่จะเกิดขึ้น ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการเฝ้าระวังและการเตือนภัย  
นอกจากน้ี ชุมชนยังมีข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัยในท้องถ่ิน และ 
เรียนรู้ที่จะปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตให้สอดคล้องกับภัยธรรมชาต ิ

9 Weathering Uncertainty: Traditional Knowledge for Climate Change and Adaptation, UNESCO and Darwin UNU, 2012.
10 Using Natural Capital to Reduce Disaster Risk, Journal of Natural Resources Policy Research, Courtney G. F. and A.E. Lulof, 2005.
11 ข้อมูลโครงการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ในเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์, กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช, 2547.
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ดังนั้น หลายชุมชนจึงปรับวิถีเกษตรกรรมเพื่อรับมือ
กับความปรวนแปรของภมูอิากาศ พืน้ทีเ่กษตรกรรมส่วนใหญ่ 
อยู่นอกพื้นที่ชลประทาน ขณะที่รูปแบบการท�าการเกษตร 
ส่วนใหญ่เป็นการปลูกพืชเชิงเดี่ยว ใช้สารเคมีสูง และปลูกพืช
ในที่ลาดชัน ซึ่งท�าลายระบบนิเวศ ท�าให้เกษตรกรเสี่ยงต่อ 
ภัยพิบัติมากขึ้น เกษตรกรบางกลุ่มมีการเรียนรู้ สามารถปรับ
ตัวเพื่อกระจายความเสี่ยงและรับมือกับภัยพิบัติได้ ด้วยการ 
คัดเลือกพันธุ์ข้าวพื้นเมืองท้องถิ่นที่เป็นข้าวหนีน�้า ใช้เวลาปลูก
สั้น สามารถเก็บเกี่ยวข้าวได้ก่อนฤดูน�้าหลาก หรือการพัฒนา 
สายพันธุ์ที่ทนต่ออากาศร้อน ทนต่อภาวะน�้าท่วมได้ รวมทั้ง 
เพาะปลกูพชืทีห่ลากหลาย อาท ิไร่นาสวนผสม เกษตรผสมผสาน  
หรือวนเกษตร เป็นต้น 

4.	 สรุปบทเรียนและปัจจัยที่ต้องค�านึงถึง	

4.1	ความยดืหยุน่และศกัยภาพการฟ้ืนตวัของระบบ
นิเวศ	 (Resilience)	 เป็นบทเรียนส�าคัญในการรับมือกับ 
ภัยพิบัติ ระบบธรรมชาติมีความหลากหลาย มีความสามารถ
ในการสร้างใหม่ทดแทน มีวิวัฒนาการจากการเผชิญกับวิกฤติ  
มีศักยภาพในการฟื ้นตัว ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่จ�าเป็นในการ 
หลีกเลี่ยงการพังทลายของระบบ แนวคิดเรื่องการสร้างความ 
ยืดหยุ่น จึงมีความจ�าเป็นอย่างมากในกระบวนการพัฒนา 

4.2	ระบบนิเวศมีส่วนก�าหนดรูปแบบความเสี่ยง 
ต่อภัยพิบัติ	รวมทั้งก�าหนดขีดความสามารถในการรับมือกับ 
ภัยพิบัติด้วย ดังนั้น การจัดการระบบนิเวศที่ดีจะช่วยเพิ่ม 
ศักยภาพในการลดภัยพิบัติ ความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศ  
เชือ่มโยงกบัความเข้มแขง็มัน่คงของชมุชน ช่วยลดความเปราะบาง 
และความเสีย่งต่อภยัพบิตัิ

4.3	ผลประโยชน์จากการก�ากับดูแลระบบนิเวศ
มีค่ามาก	 แต่ต้องมีการบริหารจัดการระยะยาว	 และมีการ 
แบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม ต้องมีการจัดการระบบ
นิเวศเพื่อการให้บริการในจ�านวนที่เหมาะสม และตอบสนอง
ความจ�าเป็นที่หลากหลาย โดยไม่ให้การใช้ประโยชน์บางด้าน
มากเกินไป รวมทั้งต้องมีมาตรการก�ากับดูแลเพ่ือมิให้การใช้
ประโยชน์ของคนเฉพาะกลุ่มไปลดระดับคุณภาพทรัพยากร
ของส่วนรวม 

4.4	การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนคือการสร้าง
พลังร่วม	สามารถลดความเปราะบางและบรรเทาผลกระทบ
เมื่อต้องเผชิญกับภัยพิบัติ และยังน�าไปสู่ความอยู่ดีกินดีของ 
ชุมชนด้วย ชุมชนท่ีอ่อนแอ ไม่เป็นระเบียบ มปัีญหาความยากจน  
จะได้รบัผลกระทบจากความเสือ่มโทรมของระบบนเิวศมากกว่า  
และมคีวามเสีย่งต่อภยัพบิตัมิากกว่า การจดัการภยัพบิตัจิงึต้อง
ให้ความส�าคัญกับมาตรการลดความเปราะบางของชุมชน 

4.5	ชมุชนมภีมูปัิญญาท้องถิน่ในการจดัการภยัพบิติั	
แต่ไม่เพียงพอต้องผสมผสานกับองค์ความรู้และเทคโนโลย ี
สมัยใหม่ด้วย12 เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศใน 
ปัจจุบัน จะท�าให้ดินฟ้าอากาศมีความปรวนแปร รุนแรง และ 
รวดเรว็มากขึน้ ดงันัน้ ควรน�าองค์ความรูด้ัง้เดมิมาใช้ร่วมกบัหลกั
วชิาการและเทคโนโลยสีมยัใหม่ เพือ่ให้มคีวามถกูต้องแม่นย�าขึน้ 

4.6	ผลกระทบจากภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลง 
สภาพภูมิอากาศ	 เป็นปัจจัยที่ต้องน�ามาพิจารณาในการ 
วางแผนการพัฒนาประเทศ โดยชี้ให้เห็นปัญหาของการใช้
ทรัพยากรอย่างเกินขอบเขต และการลดทอนศักยภาพและ 
ความยืดหยุ ่นของระบบนิเวศ ให้มีการทบทวนนโยบาย  
กระบวนการวางแผนระดบัชาต ิแผนงาน และการจดัท�าโครงการ 
และการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจที่จะต้องค�านึงถึงผลกระทบต่อ 
ระบบนเิวศเป็นส�าคญั

4.7	ภัยพิบัติในอนาคตจะเป็นสิ่งท่ีคาดหมายได ้
ยาก	 ควรเปลี่ยนแนวคิดจากการเตรียมการรับภัยพิบัติมาสู่ 
การพัฒนาความยืดหยุ่น	 ซึ่งจะเปลี่ยนล�าดับความส�าคัญของ 
กิจกรรมใหม่ จากการตอบสนองต่อปัญหาท่ีเกิดข้ึน ไปสู่การ 
จดัการความเสีย่ง และการลดความเปราะบางขององค์ประกอบ
ต่างๆ อย่างเป็นระบบ รวมท้ังสนับสนุนแนวทางที่สร้าง 
ผลประโยชน์ร่วม (Co-benefit) และการลงทุนที่ไม่สูญเปล่า  
(No-regret actions) 

4.8	แนวทางเศรษฐกิจสีเขียวจะช่วยให้เกิดการ 
ประสานพลงัหลายด้านทีม่าจากผลประโยชน์ร่วม	โดยจะช่วย 
เปลีย่นข้อจ�ากดัของระบบนเิวศของโลก ไปสูโ่อกาสในการเตบิโต 
ทางเศรษฐกิจที่มีคุณภาพ สามารถฟื้นฟูขีดความสามารถของ
ระบบนิเวศ ช่วยลดความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อม ลดผล 
กระทบและความมั่นคงทางสังคมและเชื่อมโยงถึงการลด 
ความเสี่ยงต่อภัยพิบัติด้วย

12 มหัศจรรย์ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการภัยพิบัติธรรมชาติของชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. ประสิทธิ์ ประคองศรี, 2554.
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5.	 ข้อเสนอแนวทางการอยู่ร่วมกับธรรมชาติเพื่อ

ลดภัยพิบัติ

5.1		ปรับแนวคิดการพัฒนาประเทศสู่การเติบโต 
สีเขียวอย่างต่อเนื่องและจริงจัง ไม่ว ่าจะเป็นการเพิ่ม
มาตรการส่งเสรมิการลงทนุในทุนธรรมชาต	ิโดยสร้างแรงจงูใจ 
ในกิจการที่ช่วยสร้างความสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดล ้อม เพื่อให ้มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจท่ี 
เหมาะสม เช่น การปลูกสวนป่า และการท�าวนเกษตร เป็นต้น 
ซ่ึงต้องอาศัยการสนับสนุนส่งเสริมเชิงนโยบาย การผลักดัน
มาตรการทางเศรษฐศาสตร์เพื่อการดูแลรักษาระบบนิเวศ  
เช่น ลดเงินอุดหนุนกิจการหรือการลงทุนที่ท�าลายสิ่งแวดล้อม  
และภาษีสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมสินค้าและบริการที่สร้าง 
มูลค่าเพ่ิมจากการใช้ประโยชน์ระบบนิเวศอย่างยั่งยืน	 เช่น  
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐาน
ความหลากหลายทางชีวภาพ การส่งเสริมการศึกษาวิจัยด้าน 
นิเวศวิทยาและเผยแพร่องค์ความรู้	เพื่อเปลี่ยนกระบวนทัศน์ 
สิ่งแวดล้อมและสร้างความตระหนักรู ้ต่อสาธารณชน และ 
การเปิดเผยข้อมูลโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ที่เปลี่ยนแปลง 
ระบบนิเวศของพื้นที่อย่างรุนแรง ตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบ 
นโยบาย แนวคิดการด�าเนินงาน และพื้นที่ด�าเนินงาน เพื่อ 
เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมให้ข้อมูลและความคิดเห็น 
อย่างรอบด้าน

5.2	ส่งเสริมมาตรการจัดการภัยพิบัติโดยเน้นการ
ฟ้ืนฟูระบบนิเวศ โดยมข้ีอเสนอแนะส�าคญัคอื การปรบัเปลีย่น 
พื้นที่เปราะบางเสี่ยงต่อภัยพิบัติเป็นพื้นที่เพื่อการอนุรักษ์
ฟื้นฟู	 โดยจัดท�าข้อมูลพื้นที่เสี่ยงต่อภัยพิบัติ ควบคุมการใช้
ประโยชน์ทีด่นิอย่างเข้มงวด และฟ้ืนฟศูกัยภาพของระบบนเิวศ 
ให้อุดมสมบูรณ์ การสร้างแรงจูงใจเพื่อส่งเสริมกิจกรรมที ่
เสริมสร้างศักยภาพการให้บริการของระบบนิเวศ	เช่น การใช้
ระบบการจ่ายค่าตอบแทนการให้บริการเชิงนิเวศ (Payment 
for Ecosystem Services: PES) การส่งเสริมธนาคารต้นไม้ 
หรือพันธบัตรป่าไม้ เพื่อสนับสนุนประชาชนให้ปลูกต้นไม้ 
ในที่ดินของตนเอง และการส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชน
ในการรบัมอืภยัพิบัตโิดยสร้างแนวป้องกนัตามธรรมชาต ิเช่น 
การขุดลอกล�าน�้า การปลูกป่าชายเลน การจัดท�าป่าเปียก และ
การปลูกป่าเป็นแนวกันชน ในเขตชุมชน หรือรอบพื้นที่โรงงาน
และเขตอุตสาหกรรม โดยรัฐควรก�าหนดมาตรการด้านการเงิน 
การคลัง หรือภาษี สนับสนุนการด�าเนินงาน

5.3	สร้างความยืดหยุ่นและเพิ่มศักยภาพในการ 
ฟื ้นตัวของชุมชน โดยควรสนับสนุนการจัดการภัยพิบัติ 
โดยชุมชนเป็นศูนย์กลาง	 เน้นการสร้างองค์ความรู ้และ 
ความตระหนัก สนับสนุนการฝึกอบรม เครื่องมือ และกลไก 
เตรียมความพร้อมของชุมชน สร้างเครือข่ายองค์กรชุมชน และ
ระบบอาสาสมัคร การลดความเปราะบางทางกายภาพและ 
ระบบนิเวศในพ้ืนท่ี โดยการส�ารวจสิ่งปลูกสร้างภายในชุมชน  
เคลื่อนย้ายสิ่งที่อยู ่ในต�าแหน่งเสี่ยง อาทิ กีดขวางทางน�้า  
การดูแลฟื ้นฟูแนวป้องกันตามธรรมชาติ เช่น พื้นที่ชุ ่มน�้า  
ไม้คลุมดินบนพื้นที่ลาดชัน ป่าไม้ และป่าชายเลน เป็นต้น  
รวมทั้งการดูแลและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานให้แข็งแรง  
การผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นกับองค์ความรู้สมัยใหม่เพื่อ
การปรับตัวของชุมชน โดยจัดเก็บข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น  
ร ่วมกับสถิติตามหลักวิชาสมัยใหม่ การสร้างระบบคลัง 
เมล็ดพันธุ์และพันธุกรรมท้องถิ่นของชุมชนเพื่อเพิ่มศักยภาพ
ในการฟื้นตัว เนื่องจากมีประโยชน์ทางยา อาหาร หรือผลผลิต
จากธรรมชาติที่หลากหลายต่อไปในระยะยาว การปรับวิถี
การผลิตภาคเกษตรให้หลากหลายเพื่อกระจายความเสี่ยง	 
เช่น แนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ วนเกษตร และการปรับเทคนิค 
การเพาะปลูกให้เหมาะสมกับเงื่อนไขที่เปลี่ยนไป รวมทั้งเพิ่ม
ทักษะอาชีพนอกภาคเกษตร เช่น การทอผ้า ช่างฝีมือ และการ 
สร้างทางเลือกในการด�าเนินชีวิตท่ีหลากหลายเพ่ือรับมือกับ 
สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน	ไม่ว่าจะเป็นการเดินทาง การอุปโภค  
บริโภค และการติดต่อสื่อสาร หรือแม้แต่การพัฒนาศักยภาพ 
ของคนในด้านการศกึษาและการสร้างรายได้ เพือ่เพิม่ทางเลือก 
ในการประกอบอาชีพ รวมทั้งสนับสนุนการย้ายถิ่นท่ีอยู ่
ออกจากพืน้ทีเ่ปราะบางและเสีย่งภยั โดยรฐัสนบัสนนุทรพัยากร 
เพื่อด�าเนินการตามทางเลือกที่มี
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บทสรุป

ความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศ เป็นประโยชน์
ต่อสังคมส่วนรวมทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยเฉพาะการ 
ให้บริการเชงินิเวศอย่างหลากหลาย รวมทัง้หน้าทีใ่นการป้องกนั
และบรรเทาภยัพบิติั แต่การเร่งพัฒนาประเทศทีผ่่านมา ต้องแลก 
ด้วยทรัพยากรธรรมชาติจ�านวนมหาศาล ก่อให้เกิดภาวะเสีย
สมดุลและลดทอนศักยภาพในการท�าหน้าที่ของระบบนิเวศ  
ภัยพิบัติเป็นส่วนหนึ่งของผลกระทบด้านลบจากความเสีย 
สมดุลดังกล่าว ดังนั้น การฟื้นฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติเพื่อ 
ให้ระบบนิเวศปรับตัวกลับเข้าสู่สมดุลอีกครั้ง จึงเป็นแนวทาง 
แก้ไขปัญหาที่ก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมในทุกมิติ ทั้งการบรรเทา 
ภัยพิบัติ การเป็นฐานของการด�ารงชีวิต และการพัฒนา 
เศรษฐกิจที่ยั่งยืนในระยะยาว ซึ่งขับเคลื่อนได้จากการเริ่มต้น 
เปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์สิ่งแวดล้อมของคนในชุมชน โดย 
การสร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาท หน้าที ่คณุค่า และมลูค่า 
ของระบบนิเวศ ตระหนักรู้ถึงขีดจ�ากัด เข้าใจกฎเกณฑ์ความ 
เชื่อมโยงของการเกิดใหม่และการเสื่อมสภาพของระบบนิเวศ 
รวมทั้งกลไกการปรับตัวของธรรมชาติเมื่อเผชิญภัยพิบัติ  
ดังนั้น การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของชุมชนและแนวทางใน
การบริหารประเทศให้สอดคล้องและเกื้อกูลกับวิถีธรรมชาติ  
ย่อมเป็นจุดส�าคัญที่น�าไปสู ่เส ้นทางเศรษฐกิจสีเขียวและ 
ระบบนิเวศที่ยั่งยืนในอนาคต และเป็นทิศทางที่แผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ 12 ควรให้ความส�าคัญและขับเคลื่อนการด�าเนินการ 
อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป 

เอกสารอ้างอิง

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวง
มหาดไทย, 2556. หนังสือการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย.

ประสิทธิ์ ประคองศรี, 2554. มหัศจรรย์ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในการจัดการภัยพิบัติธรรมชาติของชุมชนในภาค 
ตะวันออกเฉียงเหนือ. เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ 
“การจดัการภยัพิบัติธรรมชาติในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื เพือ่
การพึ่งพาตนเองของท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”. 15 - 16 ธันวาคม 
2554 ณ โรงแรมเจริญธานี ขอนแก่น.



ทิศทางด้านการกระจายอำานาจในอนาคต

อุปราช พันธ์ภักดี* 1

1 * นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ กลุ่มงานประสานนโยบายการกระจายอ�านาจและความมั่นคง

กฎหมายสำาคัญที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอำานาจ

1.	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 2550 มาตรา 283 ก�าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ย่อมมีอ�านาจหน้าที่โดยทั่วไปในการดูแลและจัดท�าบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น และย่อมมีความเป็น 
อิสระในการก�าหนดนโยบาย การบริหาร การจัดบริการสาธารณะ การบริหารงานบุคคล การเงินการคลัง และมีอ�านาจหน้าที่ 
ของตนเองโดยเฉพาะ โดยต้องค�านึงถึงความสอดคล้องกับการพัฒนาของจังหวัดและประเทศเป็นส่วนรวม 

2.	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 (ฉบับชั่วคราว)	 พุทธศักราช	 2557 ก�าหนดหลักการอันเป็นพื้นฐานของ 
การพัฒนาประเทศและการกระจายอ�านาจ เพื่อสร้างความเป็นธรรม ขจัดความเหลื่อมล�้าทางเศรษฐกิจและสังคม ดังนี้

 มาตรา 27 ให้มีสภาปฏิรูปแห่งชาติมีหน้าที่ศึกษาและเสนอแนะเพื่อให้เกิดการปฏิรูปในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้  
(1) การเมือง  (2) การบริหารราชการแผ่นดิน  (3) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม  (4) การปกครองท้องถิ่น  (5) การศึกษา  
(6) เศรษฐกิจ  (7) พลังงาน  (8) สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  (9) สื่อสารมวลชน  (10) สังคม  (11) อื่น ๆ   ทั้งนี้เพื่อให้การปกครอง 
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมีความเหมาะสมกับสภาพสังคมไทย มีระบบการเลือกตั้งท่ีสุจริต 
และเป็นธรรม มกีลไกป้องกนัและขจัดการทจุรติและประพฤตมิชิอบทีม่ปีระสทิธภิาพ ขจดัความเหลือ่มล�้าและสร้างความเป็นธรรม 
ทางเศรษฐกิจและสังคม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ท�าให้กลไกของรัฐสามารถให้บริการประชาชนได้อย่างทั่วถึง สะดวก รวดเร็ว  
และมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดและเป็นธรรม

3.	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	(ฉบับชั่วคราว)	พุทธศักราช	2557	แก้ไขเพิ่มเติม	(ฉบับที่	1)	พุทธศักราช	 
2558	 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2558 มีเพิ่มเติมเร่ืองของการท�าประชามติ อ�านาจของศาลรัฐธรรมนูญในการวินิจฉัยว่า 
ร่างรัฐธรรมนูญชอบด้วยผลการออกเสียงประชามติหรือไม่ การสิ้นสุดลงของ “สภาปฏิรูปแห่งชาติ”  และการมี “สภาขับเคลื่อน 
การปฏิรูปประเทศ”  ท�างานต่อเนื่องโดยมาจากนายกรัฐมนตรีแต่งตั้ง จ�านวน 200 คน

4.	 พระราชบัญญัติก�าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	พ.ศ.	2542 ซึ่งได้ 
ประกาศในราชกิจจานเุบกษาบงัคับใช้เมือ่วนัที ่17 พฤศจกิายน 2542 ได้ก�าหนดอ�านาจและหน้าท่ีในการจดัระบบบรกิารสาธารณะ 
ระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง 

วำรสำรเศรษฐกิจและสังคม34



การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การกระจายอำานาจ 

ในช่วงระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา ระยะแรกของ 
แผนการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
(ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2543 และแผนปฏิบัติการก�าหนดขั้นตอน 
การกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (ฉบับท่ี 1)   
พ.ศ. 2545 จะเน้นเรื่องของการบังคับด้วยข้อกฎหมายให้ 
มีการถ่ายโอนภารกิจ และต้องมีการจัดสรรภาษีและอากร  
เงินอุดหนุนและรายได้อื่นให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
เพื่อให้สอดคล้องกับการด�าเนินการตามอ�านาจและหน้าท่ีของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทอย่างเหมาะสม  
โดยในช่วงระยะเวลาไม่เกินปี พ.ศ. 2544 ให้องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิน่มรีายได้เพิม่ขึน้คดิเป็นสดัส่วนต่อรายได้ของรฐับาล 
ไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบ 

ต่อมาได้มีการแก้ไขการจัดเก็บภาษีและรายได้อื่น 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามกฎหมายรายได้ 
ท้องถิ่น โดยให้มีหลักเกณฑ์ที่เหมาะสมตามลักษณะของภาษี 
แต่ละชนิด การจัดสรรทรัพยากรในภาครัฐ การมีรายได้ที่ 
เพียงพอกับรายจ่ายตามอ�านาจและหน้าที่ขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิน่ ทัง้น้ี โดยค�านงึถงึระดับขัน้การพฒันาทางเศรษฐกจิ 
ของท้องถิ่น สถานะทางการคลังขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น และความยั่งยืนทางการคลังของรัฐ โดยตั้งแต่ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 เป็นต้นไป ให้องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นมีรายได้คิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้สุทธิของรัฐบาล 
ไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบห้า โดยการจัดสรรสัดส่วนที่เป็นธรรม 
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและค�านึงถึงรายได้ขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นด้วย

ระยะที่สอง ในระหว่างที่บังคับใช้แผนการกระจาย 
อ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543 และแผน 
ปฏิบัติการฯ พ.ศ. 2545 ได้มีการปฏิรูประบบราชการภายใต ้
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2545  
และพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545  
มกีารประกาศใช้พระราชกฤษฎกีาว่าด้วยหลกัเกณฑ์และวธิกีาร 
บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มีการปรับเปลี่ยน 
รูปแบบและวิธีการท�างานของภาครัฐ การจัดระบบการท�างาน 
ของผู้ว่าราชการจังหวัดแบบบูรณาการ และมีการก�าหนดวิธ ี
การจดัท�าแผนพฒันาท้องถิน่ให้สอดคล้องกบัยทุธศาสตร์จงัหวดั  
กลุม่จงัหวดั และนโยบายของรฐับาลในเรือ่งต่างๆ ซึง่ ส่งผลกระทบ 

ต่อข้อก�าหนดต่างๆ ในแผนการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2543 และแผนปฏิบัติการฯ  
พ.ศ. 2545 คณะกรรมการจึงมีการทบทวนและจัดท�าแผน 
การกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ฉบบัที ่2)  
พ.ศ. 2551 และแผนปฏิบัติการฯ (ฉบับที่ 2) ตามที่กฎหมาย 
ก�าหนด เนื่องจากสถานการณ์ได้มีการเปลี่ยนแปลงไป ท�าให้ 
การถ่ายโอนภารกิจมีความชัดเจนมากขึ้น และก�าหนดให ้
ส่วนราชการท่ีมีภารกิจถ่ายโอนมีหน้าท่ีให้ค�าปรึกษา แนะน�า 
ช่วยเหลอืทางด้านเทคนคิวชิาการ จดัท�าคูม่อื มาตรฐานการบริการ  
และติดตามประเมินผล รวมทั้งเพิ่มความเข้มแข็งให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถ่ินในการจัดหารายได้ของตนเองเพิ่มมากขึ้น  
การถ่ายโอนบุคลากรยึดหลักการ งานไป เงินไป ต�าแหน่งไป  
โดยให้ตัดโอนต�าแหน่งและอัตราเงินเดือนตามภารกิจให้แก ่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับโอนภารกิจ และบางภารกิจ  
อาท ิด้านการศกึษาและสาธารณสขุให้เป็นไปด้วยความสมคัรใจ  
สิทธิประโยชน์ความก้าวหน้าต้องได้รับไม่ต�่ากว่าที่เคยได้รับ 
อยู ่เดิม พร้อมท้ังส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จัดบริการสาธารณะได้ด้วยตนเอง  

แนวทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   
ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) ต่อการกระจายอำานาจ 

ท่ีผ่านมาเห็นว่าการด�าเนินการการกระจายอ�านาจสู่ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในส่วนของการถ่ายโอนภารกิจ 
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ไม่สามารถด�าเนินการได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ เนื่องจากความล่าช้าของการถ่ายโอนในบาง 
ภารกิจ โดยเฉพาะภารกิจที่ต้องแก้ไขกฎหมาย รวมถึงมีความ
ซ�้าซ้อนในภารกิจการจัดบริการสาธารณะกับหน่วยงานต่างๆ  
แม้ว ่าจะมีการก�าหนดแนวทางการถ่ายโอนภารกิจให้แก ่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างเป็นระบบ แต่การด�าเนินงาน 
ไม่เป็นไปตามท่ีแผนปฏิบัติการฯ ก�าหนดไว้มากนัก ส่วนหนึ่ง 
เป็นผลมาจากบุคลากรที่จะรับการถ่ายโอนตามภารกิจไม่มี 
ความพร ้อมท่ีจะไปปฏิบัติ  มีป ัญหาในการปรับทัศนคต ิ
การท�างาน หรือคุณสมบัติของบุคลากรที่จะโอนย้ายไม่ตรงกับ 
ความต้องการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขณะที่การจัด 
บริการสาธารณะในพื้นที่มีทั้งหน่วยงานจากส่วนกลางและ 
ส่วนท้องถิ่น ไม่มีความชัดเจนในการก�าหนดบทบาทหน้าที่  
ท้ังในเชิงก�ากับดูแล การควบคุมและการตรวจสอบ รวมทั้ง 
ขาดการบูรณาการแผนงานในระดับต่างๆ ตั้งแต่ในระดับชาต ิ
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จนถึงในระดับพื้นที่ ขณะเดียวกันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
มีฐานรายได้ของตนเองค่อนข้างจ�ากัด เป็นผลให้มาตรฐาน 
ในการจัดบริการสาธารณะยังไม่มีประสิทธิภาพ การบูรณาการ 
แผนชมุชนกบัแผนพฒันาท้องถิน่และแผนพฒันาจงัหวดัยงัไม่มี
ผลในทางปฏิบัติซึ่งไม่สามารถเชื่อมโยงกับแผนในระดับพื้นท่ี  
โดยเฉพาะแผนพัฒนาจังหวัด แม้ว่าจะมีการจัดท�าประชาคม 
ในพื้นที่ เพื่อให้แผนชุมชนและแผนพัฒนาจังหวัดสอดคล้อง 
เชือ่มโยงกนั แต่ในทางปฏบิติัหลายชมุชนในพืน้ทีป่ระสบปัญหา
ต่างๆ อาทิ ไม่สามารถเสนอแผนชุมชนได้ทันกับกรอบเวลา 
การจัดท�าแผนพัฒนาจังหวัดหรือแผนชุมชนถูกน�าไปรวบรวม 
เข้ากับแผนพัฒนาจังหวัด โดยขาดการวิเคราะห์ในเชิงความ
เชือ่มโยงและไม่สอดคล้องกบัยทุธศาสตร์ของแผนพฒันาจงัหวดั 

นอกจากน้ี ชมุชนในพืน้ทีม่บีทบาทน้อยในการตดิตาม 
ความก้าวหน้าของแผนงาน/โครงการ รวมถึงขาดการติดตาม 
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างเป็นระบบ บทบาท 
ภาคเอกชนในพื้นที่มีจ�ากัด รวมทั้งการมีส่วนร่วมในการพัฒนา 
เฉพาะเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ ขณะเดียวกันการท�างาน 
ภาคเอกชนร่วมกับท้องถิ่น/ชุมชนในลักษณะภาคีการพัฒนา 
มีน้อย ส่วนใหญ่เป็นไปในลักษณะคู่ค้าหรือผู ้ให้บริการกับ 
ผู้รับบริการ ส�าหรับสถาบันการศึกษาในส่วนกลางหรือระดับ 
ภูมิภาคมีบทบาทไม่มากนักในการร่วมพัฒนาท้องถ่ินเมื่อ 
เปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ของการตั้งสถาบันการศึกษา 
ในระดับพื้นที่/ท้องถิ่นที่มุ่งให้ความรู้แก่เยาวชนและช่วยเหลือ 
ทางวิชาการแก่ชุมชนให้น�าไปใช้ในการประกอบอาชีพและ 
การด�าเนินชวีติ ซึง่จะมผีลท�าให้สถาบนัการศกึษาระดบัท้องถิน่ 
ใกล้ชิดกับชุมชน แต่การใช้ความรู ้ที่ได ้จากงานวิจัยเพื่อ 
การพัฒนาในพ้ืนที่อยู ่ ในวงจ�ากัด ยกเว ้นในบางพื้นที่ม ี
ความชัดเจนน�าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม

ทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 

จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลง 
ต่างๆ ที่ประเทศก�าลังประสบอยู่ ท�าให้การก�าหนดวิสัยทัศน ์
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน ์
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และกรอบหลักการของการวางแผน
ท่ีน้อมน�าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
ยดึคนเปน็ศนูย์กลางของการพฒันาอย่างมสีว่นร่วม การพัฒนา 

ท่ียึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาใน 
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ต้องให้ความส�าคัญกับการก�าหนด 
ทิศทางการพัฒนาที่มุ ่งสู ่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจาก 
ประเทศที่มีรายได ้ปานกลางไปสู ่ประเทศที่มีรายได ้สูง  
มีความมั่นคง และยั่งยืน  สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และ 
น�าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน”  
ของประเทศ 

การประเมินสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบ
ต่อการกระจายอำานาจ

	 การเปลี่ยนแปลงภายในประเทศ

 1. แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 11 ได้กล่าวถึง  
การเปลี่ยนแปลงสภาวะด้านสังคม ประเทศไทยจะก้าวสู่สังคม 
ผู ้สูงอายุจากการมีโครงสร้างประชากรที่วัยสูงอายุเพิ่มขึ้น  
วัยเด็กและวัยแรงงานลดลง ปัญหาคุณภาพการศึกษาและ 
ระดบัสตปัิญญาของเดก็ ประชาชนได้รบัการคุม้ครองทางสังคม 
เพิ่มข้ึนและมีการจัดสวัสดิการทางสังคมในหลายรูปแบบ   
ความเหลื่อมล�้าทางรายได้ของประชากรและโอกาสการเข้าถึง 
ทรัพยากรเป็นปัญหาการพัฒนาประเทศ รวมถึงเผชิญปัญหา 
การแพร่ระบาดของยาเสพติดและการเพิ่มขึ้นของการพนัน 
โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน การกระจายอ�านาจท�าให ้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้เพิ่มขึ้น แต่ยังไม่บรรลุ 
เป้าหมายร้อยละสามสบิห้า  มคีวามล่าช้าในการถ่ายโอนภารกจิ 
และมีความไม่ชัดเจนในการแบ่งบทบาทหน้าที่กับราชการ 
ส่วนกลาง ขณะเดียวกัน  การคอร์รัปชันยังคงเป็นปัญหาส�าคัญ 
ของไทยและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ

 2. มติสมัชชาปฏิรูประดับชาติและการปฏิ รูป 
โครงสร้างอ�านาจ มีข้อสรุปที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอ�านาจ 
ดังนี้

 (1)	 การกระจายอ�านาจจากส่วนกลางไปสู ่ 
ท้องถิ่น	

  1) บทบาทของรัฐบาลและท้องถิ่น ได้แก่  
รัฐบาลต้องไม่ใช้อ�านาจเข้าแทรกแซงหรือยับยั้งการบริหาร 
การจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือถอดถอน 
ผู้บริหารท้องถิ่น  ดังนั้น จึงต้องถอดสายอ�านาจบัญชาการ 
ของรฐับาลทีเ่ข้าไปแทรกแซงการบรหิารจดัการองค์กรปกครอง
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ส่วนท้องถิ่น มีการเสนอให้ยุบเลิกราชการส่วนภูมิภาคปรับ 
บทบาทของหน่วยราชการระดับจงัหวดัให้เหลอืเพยีง 3 รปูแบบ 
คือ (1) ส�านักงานประสานนโยบายหรือส�านักงานบริการ 
ทางวชิาการ เพือ่สนับสนุนการท�างานของส่วนกลางหรอืท้องถิน่   
(2) ส�านักงานสาขาของราชการส่วนกลางเฉพาะในภารกิจ 
ที่รัฐบาลเป็นผู้ด�าเนินการเอง  (3) ส�านักงานตรวจสอบและ 
เสนอแนะการบรหิารจดัการท้องถิน่ ส่วนภารกจิอืน่ๆ ในการให้ 
บริการของหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคในระดับจังหวัด  
ให้ยกเป็นอ�านาจในการบริหารจัดการขององค์กรปกครอง 
ท้องถิ่นในระดับจังหวัดและระดับที่ต�่ากว่าจังหวัด

  2) รูปแบบการบริหารจัดการและการ 
ปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย 2 กลไกหลัก ได้แก่  
การบริหารจัดการตนเองของชุมชนและประชาชนในท้องถิ่น 
ดว้ยรูปแบบและกลไกแบบประชาสังคม สอดประสานกับกลไก 
ที่สอง คือ การบริหารราชการหรือการปกครองส่วนท้องถิ่น  
ซึ่ ง ได ้ รับการถ ่ายโอนอ�านาจหน ้าที่ จากรัฐบาลขณะที่ 
การปกครองส่วนท้องถิ่นจะแบ่งเป็น 2 ระดับ โดยให้องค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้บริหารท้องถิ่นในระดับจังหวัด และให้ 
เทศบาลและองค์การบริหารส่วนต�าบลเป็นผู้บริหารท้องถ่ิน 
ในระดับต�่ากว่าจังหวัด  ในอนาคตควรยกระดับองค์การบริหาร 
ส่วนต�าบลที่มีอยู่ให้เป็นเทศบาล

  3) ขอบเขตอ�านาจของการปกครองส่วน 
ท้องถิ่น พิจารณาจากอ�านาจในการจัดการทรัพยากรและกลไก 
ที่จ�าเป็นในการสร้างความเป็นธรรมในสังคมใน 4 มิติ คือ มิติ 
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มิติการจัดการ 
เศรษฐกจิ มติกิารจดัการสงัคม และมติกิารจดัการทางการเมอืง

  4) การเสริมอ�านาจในการจัดการตนเอง 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสนับสนุนให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิน่มอี�านาจในการบรหิารจัดการตนเองได้ดขีึน้  
โดยเฉพาะอ�านาจทางการคลังและอ�านาจในการบริหารจัดการ 
บุคลากรในแง่การคลัง รัฐบาลควรถ่ายโอนอ�านาจการจัดเก็บ 
ภาษีให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากขึ้น ขณะเดียวกัน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่กค็วรมอี�านาจโดยชอบธรรมในการ 
ใช้มาตรการทางภาษี   ในการสนับสนุนการด�าเนินนโยบาย 
ของตนเองในขอบเขตที่เหมาะสมและเป็นธรรม และต้องมี 
อ�านาจในการจัดการระบบการคลังของตนเองเพื่อสนับสนุน 

การปฏบิตัภิารกจิขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และเสรมิหนนุ 
ความเข้มแข็งของชุมชน

  กรณีท่ีรัฐบาลมีนโยบายและงบประมาณ 
สนับสนุนที่เฉพาะเจาะจง ก็ให้ใช้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจและ 
ควรถือว่างบประมาณดังกล่าวเป็นงบประมาณของรัฐบาล มิใช่ 
บังคับโดยทางอ้อมให้นับเป็นงบประมาณขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นเช่นดังปัจจุบัน ส�าหรับด้านเศรษฐกิจควรจัดระบบ 
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ�านาจมากพอที่จะสามารถ
ป้องกันและแก้ไขความเสียหายหรือเสียเปรียบอันเกิดจาก 
กระแสโลกาภิวัตน์ในทุกมิติ ทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม ไม่ว่า 
ความเสียหายหรือความเสียเปรียบนั้น จะเป็นผลแห่งการ 
ท�าสัญญาระหว่างประเทศหรือไม่ก็ตาม

	 (2)	 การจัดการระหว่างราชการกับองค์กร
ชุมชน/ภาคประชาสังคม

  1) แนวคดิเบ้ืองต้นหลกัการพืน้ฐานทีส่�าคญั 
ส�าหรับการป้องกันการกระจุกตัวของอ�านาจ การเพิ่มบทบาท 
ของชุมชนและภาคประชาสังคม ยังควรมองมิติของการ  
“ถ่วงดุล” ระหว่าง รัฐ และประชาชน และต้องด�าเนินการ 
ในทุกระดับ ตั้งแต่ส่วนกลางถึงระดับชุมชน

  2) การสนับสนุนบทบาทของชุ มชน 
ภาคประชาสังคมต้องปรับเปลี่ยนดุลยภาพของบทบาทของ 
ข้าราชการส่วนท้องถิ่นกับบทบาทของชุมชน องค์กรชุมชน  
ภาคประชาสังคม และประชาชนภายในท้องถ่ินให้สอดคล้อง 
และสมดลุกนั โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่จะต้องเอือ้อ�านวย 
และสนับสนุนให้ชุมชนและประชาชนเข้ามามีบทบาทโดยตรง
ในการบริหารจัดการตนเองให้มากที่สุด และหลีกเลี่ยงการ  
“รับเหมาแทน” ชุมชนและประชาชน โดยเฉพาะในภารกิจที่มี 
ชุมชนหรือองค์กรชุมชนมีกลไกด�าเนินการอยู่แล้ว

  3) การถ่วงดุลระหว่างการปกครองส่วน 
ท้องถ่ินและชุมชน เพือ่ให้กระจายอ�านาจไปถึงมอืของประชาชน 
อย่างแท้จรงิ จงึจ�าเป็นต้องมกีารใช้ประชาธปิไตยทางตรงควบคู่ 
ไปกับประชาธิปไตยแบบตัวแทนโดยผู้บริหารและสภาท้องถิ่น
จะมาจากการเลือกตั้งโดยตรง พร้อมจัดตั้ง “คณะกรรมการ 
ประชาสังคม” เป็นการเชื่อมโยงให้ประชาชนและชุมชนเข้ามา 
มีส่วนร่วมในการตัดสินใจและการบริหารจัดการ
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  4) การเติบโตของชุมชนและภาคประชา
สังคมควรเกิดขึ้นตามธรรมชาติ มิใช่การบังคับให้เกิดข้ึนจาก
กลไกรัฐ

การเปลี่ยนแปลงภายนอก

 1. การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2559  
อาจจะเกิดผลกระทบต ่อองค ์กรปกครองส ่วนท ้องถิ่น  
ประกอบด้วย

  (1) การลงทุนจากต่างประเทศจะไหลเข้า 
มาสู่ประเทศไทยมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากประเทศ 
ที่มีฐานะทางเศรษฐกิจดีกว่า

  (2) กิจการ SMEs ที่อยู ่ ในเขตองค ์กร 
ปกครองส่วนท้องถ่ิน อาจถูกซื้อกิจการหรือร่วมทุนจาก 
ต่างประเทศ

  (3) จะมีการเคลื่อนย้ายแรงงาน ซ่ึงจะเป็น 
ภาระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในการจัดหาสาธารณปูโภค 
และสาธารณูปการ รวมทั้งปัญหาโรคระบาด

  (4) จะมีการพัฒนาระบบเครือข่ายการ 
คมนาคม รวมถึงโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ มากขึ้น

  (5) เกิดการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากร 
ที่จ�าเป็นต่อการผลิต เช่น เรื่องกรรมสิทธิ์ในที่ดิน ปัญหา 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

 2. สถานการณ์ระดับโลกที่ท�าให ้ เกิดการ 
เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนาประเทศ ซึ่งการเปลี่ยนแปลง 
ในระดับโลกที่ส�าคัญในส่วนที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น คือ

  (1) การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของโลกเกิดข้ึน 
อย่างต่อเนื่อง ประเทศพัฒนาแล้วส่วนใหญ่เป็นสังคมผู้สูงอาย ุ
มานานกว่า 40 - 50 ปี อาท ิฝรัง่เศส สวเีดน สหรฐัอเมรกิา อติาลี  
และญี่ปุ่น ส่วนประเทศก�าลังพัฒนา อาทิ เกาหลี สิงคโปร์ จีน  
อนิโดนเีซยี บรไูน ไทย และเวยีดนาม ได้ก้าวเข้าสูก่ารเป็นสงัคม 
ผู้สูงอายุแล้วในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา และในช่วงแผนพัฒนาฯ  
ฉบับที่ 11 ประชากรสูงอายุในโลกจะเพิ่มขึ้นอีก 81.9 ล้านคน  
เกดิผลกระทบหลายอย่าง อาท ิการย้ายถิน่ของแรงงานข้ามชาติ 
ทั้งแรงงานที่มีฝ ีมือและไร้ฝ ีมือเพื่อทดแทนก�าลังแรงงาน 

ในประเทศที่เป็นสังคมผู้สูงอายุ เกิดความหลากหลายทาง 
วัฒนธรรม ขณะเดียวกัน ก็เกิดภาวะสมองไหล โครงสร้าง 
การผลิตเปลี่ยนจากการใช้แรงงานเข้มข้นมาเป็นการใช้ 
องค์ความรู้และเทคโนโลยีมากขึ้น ท�าให้การพัฒนาคนมุ่งสร้าง 
ให้มีความรู้ มีศักยภาพ ทักษะและความช�านาญ ควบคู่กับ 
การพัฒนาเทคโนโลยีทดแทนก�าลังแรงงานท่ีขาดแคลน   
ประเทศที่เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุจะมีรายจ่ายด้านสุขภาพเพ่ิมขึ้น  
ท�าให้งบประมาณส�าหรับการลงทุนพัฒนาด้านอื่นๆ ลดลง   
การท่ีสัดส่วนผู้สูงอายุของประชากรโลกโดยรวมมีแนวโน้ม 
เพิ่มขึ้นในอนาคต จะเป็นโอกาสของประเทศไทยในการให้ 
บริการดูแลผู้สูงอายุและการให้บริการการแพทย์และสุขภาพ   
แต่ในขณะเดยีวกนัประเทศไทยกต้็องปรบัตวัเตรยีมความพร้อม
ด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสวัสดิการสังคมเพื่อรองรับ 
การปรับตัวเข้าสู่โครงสร้างสังคมผู้สูงอายุ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
ภายใต้แรงกดดนัด้านงบประมาณทีม่มีากขึน้ในภาวะทีเ่ศรษฐกจิ 
โลกมีความผันผวน รวมทั้งยังต้องเตรียมรับมือกับปัญหา 
ขนาดของก�าลังแรงงานท่ีจะขยายตัวช้าลงและลดลงในอนาคต  
ซึ่งอาจจะเป็นอุปสรรคต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจใน 
ระยะยาว

  (2) การเปลีย่นแปลงภมูอิากาศโลกส่งผลให้ 
สภาพภูมิอากาศแปรปรวนในช่วง 30 ปีที่ผ่านมา อุณหภูมิโลก 
สูงขึ้นโดยเฉลี่ย 0.2 องศาเซลเซียสต่อทศวรรษ  ส่งผลให้สภาพ 
ภูมิอากาศแปรปรวน ก่อให้เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติบ่อยคร้ัง 
และทวีความรุนแรง อาทิ แผ่นดินไหวดินถล่ม ภูเขาไฟระเบิด   
อุทกภัย วาตภัย ภัยแล้ง ไฟป่า ระบบนิเวศในหลายพ้ืนที่ 
ของโลกอ่อนแอสญูเสยีพนัธุพ์ชืและสตัว์ พืน้ผวิโลกเปลีย่นแปลง 
ทางกายภาพ โดยเฉพาะการสญูเสยีพืน้ทีช่ายฝ่ังเนือ่งจากระดบั 
น�้าทะเลท่ีสูงข้ึน น�าไปสู่การย้ายถ่ินของประชากรท่ีอยู่อาศัย 
บริเวณชายฝั่งทะเล รวมท้ังสร้างความเสียหายต่อโครงสร้าง 
พื้นฐาน  เขตท่องเที่ยว เขตอุตสาหกรรมที่มีการลงทุนสูง 
บริเวณพื้นที่ชายฝั่ง โรคระบาดเพิ่มขึ้น ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพ 
ของประชากร รวมทั้งการระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืช 
จากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง สร้างความเสียหายแก่ผลผลิต 
ทางการเกษตรและธัญญาหารของโลก รวมท้ังกระทบต่อ 
ภาคสังคม อาทิ ความยากจน การอพยพย้ายถิ่น และการ 
แย่งชิงทรัพยากร
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แนวทางการปฏิรูปการกระจายอำานาจและการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

คณะกรรมาธกิารปฏรูิปการปกครองส่วนท้องถิน่ สปช.  
เรือ่งการจดัระบบโครงสร้างและอ�านาจหน้าทีข่องการปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น  ส�าหรับประเด็นที่มาของผู้บริหารสภาท้องถิ่นนั้น  
ผู้บริหารและสภาท้องถิ่นยังคงให้มาจากการเลือกตั้งโดยตรง 
ของประชาชนเหมอืนเดิมแต่จะเพิม่บทบาทของ “ผูก้�ากบัดแูล”  
คือ ผู ้ว่าราชการจังหวัดและนายอ�าเภอ ในการก�ากับดูแล 
สมาชิกสภาท้องถิ่นในการออกบทบัญญัติต ่างๆ รวมทั้ง 
การก�ากับดูแลการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น 

ข ้อเสนอด ้านการควบรวม คณะกรรมาธิการฯ  
เสนอให้ยกองค์การบริหารส่วนต�าบลทั้งหมดเป็นเทศบาล  
นอกจากนีย้งัเสนอให้ควบรวมเทศบาลต�าบล กบั อบต. ในพืน้ที่
เดียวกัน, อบต. กับ อบต. ที่มีขนาดเล็กด้วยกัน, เทศบาลต�าบล  
กับ อบต. ซึ่งมีขนาดเล็กแต่อยู่คนละต�าบลกัน รวมท้ังท้องถ่ิน 
ขนาดใหญ่ กับท้องถิ่นขนาดเล็กกว่า เพื่อประโยชน์ในการเพิ่ม 
พื้นที่และศักยภาพที่เหมาะสมกว่าเดิม

ทั้งนี้ในการควบรวมนั้น ควรมีการก�าหนดเกณฑ ์
รายได้ ประชากร พื้นที่ ให้สนองวัตถุประสงค์ 3 ประการคือ  
(1) เพื่อการจัดท�าบริการสาธารณะที่ดีกว่าเดิม บรรลุมาตรฐาน 
ท่ีก�าหนด (2) ประชาชนได้รับประโยชน์และมีความพึงพอใจ 
มากกว่าเดิม และ (3) องค์กรมีประสิทธิภาพในการบริหาร 
จดัการดกีว่าเดมิ  อย่างไรกดี็ เนือ่งจากมรีายละเอยีดและปัญหา
ในการควบรวมอยู่ไม่น้อย คณะกรรมาธิการฯ ระบุว่าจึงควร 
ท�าการศึกษาวิเคราะห์ให้ถ่องแท้ และมีการเยียวยาผู้ได้รับ 
ผลกระทบตามความเหมาะสมด้วย

นอกจากนี้ ยั งมีการเสนอให ้มีการจัดตั้ ง“สภา 
การปกครองท้องถิ่นแห่งชาติ” (สทช.) เพื่อเป็นองค์กรสูงสุด 
ในการก�าหนดนโยบายและบริหารงานให้เป็นไปตามระเบียบ 
กฎหมาย ขับเคลื่อนการกระจายอ�านาจและส่งเสริมการ 
ถ่ายโอนภารกจิ จดัระเบยีบ วนิจิฉยัปัญหา ออกมาตรฐานกลาง  
ประสานเชื่อมโยง ฯลฯ  โดยมีส�านักงานเป็นของตนเอง 
เป็นหน่วยธรุการรองรบัภารกจิมฐีานะเทยีบเท่ากระทรวง  ทัง้นี้
ให้สภาการปกครองส่วนท้องถิน่แห่งชาตนิี ้เข้ามาท�าหน้าทีแ่ทน 
คณะกรรมการการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น ส�านักงานปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี และกรม 
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อให้มีการดูแลส่งเสริมกันเอง  
เพื่อให้เกิดความอิสระ

จังหวัดจัดการตนเอง : แนวคิดในการปฏิรูปการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น

แนวความคิดเรื่อง “จังหวัดจัดการตนเอง” เป็นแนว 
ความคิดหนึ่งที่ถูกหยิบยกขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาที่ท�าให ้
การกระจายอ�านาจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านมา 
ไม่ประสบความส�าเร็จ  โดยแนวความคิดเรื่องจังหวัดจัดการ 
ตนเองนี ้เริม่ต้นขึน้ใน พ.ศ. 2551 จากแนวความคดิ “การพ่ึงพา 
ตนเอง” ในเรื่องเกษตร ชุมชน เช่น ป่าชุมชนและเกษตร 
ทางเลือก  ซ่ึงเป็นแนวคิดท่ีเกิดข้ึนมายาวนานและกระจายอยู ่
ท่ัวประเทศ ร่วมกับการน�าบทเรียนวิกฤตทางการเมืองในช่วง  
พ.ศ. 2547 - 2549 เข้ามาเป็นประเด็นการพูดคุยในเวทีของ 
ภาคส่วนต่างๆ ท่ีเคลื่อนไหวเพื่อพัฒนาสังคม  ในช่วงต้นปี  
พ.ศ. 2552 ได้เริ่มมีการน�าแนวความคิด “จังหวัดจัดการ
ตนเอง” มาเป็นประเดน็แลกเปลีย่นความคดิเหน็ในประเดน็ของ 
การเมืองท้องถิ่น แนวคิดในการปฏิรูปประเทศเพื่อปรับเปลี่ยน
โครงสร้างการปกครองท้องถิ่น โดยน�าแนวความคิดการพึ่งพา 
ตนเองมาบูรณาการในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว หลังจากนั้น  
แนวความคิดเรื่องจังหวัดจัดการตนเองได ้ถูกกล ่าวถึง 
ในเวทีต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ประกอบกับคณะกรรมการปฏิรูป 
ประเทศไทย (คปร.) ที่มีนายอานันท์ ปันยารชุน เป็นประธาน  
ซึ่งตั้งขึ้นใน สมัยรัฐบาลที่มีนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เป็นนายก 
รัฐมนตรี ได้มีข้อเสนอให้มีการกระจายอ�านาจจากส่วนกลาง 
ไปสู่ส่วนท้องถ่ินมากข้ึน  ให้ราชการส่วนกลางมีอ�านาจหน้าที่ 
ความรับผิดชอบเฉพาะด้านการต่างประเทศ ด้านการป้องกัน 
ประเทศ การดูแลความสงบเรียบร้อยของสังคมโดยภาพรวม   
การจดัการสาธารณภยัขนาดใหญ่  การบรหิารเศรษฐกจิมหภาค   
การด�าเนินกระบวนการในระบบยุติธรรม และการจัดให้มี 
สวัสดิภาพพื้นฐานส�าหรับประชาชนในประเทศ และให้ท้องถิ่น 
มีอ�านาจอย่างเต็มที่ในการพัฒนาท้องถิ่น การรักษาความสงบ  
การคุม้ครองชวีติและทรพัย์สนิของคนในท้องถิน่ ราชการบรหิาร
ส่วนกลางมีอ�านาจในการก�ากับดูแลการบริหารจัดการของ 
ท้องถิ่นเท่าที่จ�าเป็นเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น  
ส่งผลให้เกดิกระแสเรยีกร้องให้มกีารจดัตัง้จงัหวดัจดัการตนเอง
ขึ้นอีกในหลายจังหวัดทั่วประเทศ โดยมี 26 จังหวัดที่ประกาศ 
ความพร้อมที่จะเสนอร่างกฎหมายสู่การเป็นจังหวัดจัดการ 
ตนเอง เช่น กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ ภูเก็ต และปัตตานี 
เป็นต้น 
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เมื่อกระแสเรียกร้องให้มีการจัดตั้งจังหวัดจัดการ 
ตนเองเพิ่มมากขึ้น คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย (คปก.)  
จึงได้ท�าการศึกษาปัญหาของการปกครองท้องถิ่นและพัฒนา  
“ร ่างพระราชบัญญัติการบริหารจังหวัดปกครองตนเอง  
พ.ศ. ....” เพื่อเป็นกฎหมายกลางในการปรับปรุงโครงสร้าง 
การปกครองส่วนท้องถิ่น ก�าหนดโครงสร้าง อ�านาจหน้าที่  
ความสัมพันธ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในรปูแบบจงัหวดั 
ปกครองตนเองกบัราชการบรหิารส่วนกลางและราชการบรหิาร
ส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง และส่งเสริม สนับสนุน การมีส่วนร่วม 
ของประชาชนให้เข้ามาบริหารจัดการท้องถิ่นให้เป็นไปตาม 
ความต้องการอย่างเสมอภาคเท่าเทยีมกนั มรีะบบการตรวจสอบ 
ถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลักการกระจายอ�านาจ 
อย่างแท้จริง

ร่างพระราชบญัญตักิารบรหิารจงัหวดัปกครองตนเอง  
พ.ศ. .... ซึ่งเสนอโดยคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย มีสาระ 
ส�าคัญ คือ

จังหวัดนั้น ถือว่าจังหวัดปกครองตนเองนั้นเป็นราชการส่วน 
ท้องถิ่น ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  
และมีอาณาเขตท้องที่ที่จังหวัดนั้นมีอยู่แต่เดิม

3. ก�าหนดให้การปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัด 
ปกครองตนเองม ี2 ระดบั โดยให้มคีวามเป็นอสิระ ในการก�าหนด 
นโยบาย การบริหาร การจัดบริการสาธารณะ การบริหารงาน 
บุคคล การเงิน การคลัง และการงบประมาณ รวมทั้งมีอ�านาจ 
หน้าที่ในการจัดการ การบ�ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จาก 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ความหลากหลายทาง 
ชีวภาพที่อยู่ในเขตพื้นที่อย่างสมดุลและยั่งยืน คือ

(1)	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับบน ได้แก่  
จังหวัดปกครองตนเอง มีอ�านาจในการจัดท�าบริการสาธารณะ 
เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น หรือภารกิจที่จังหวัด 
ปกครองตนเองเป็นผู้จัดท�าจะก่อให้เกิดการประหยัดต่อขนาด 
และการลงทนุ ซึง่เทศบาลไม่สามารถด�าเนนิการในลกัษณะนีไ้ด้  
หรือหากเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนต�าบลด�าเนินการ 
จะไม่เกดิผลประโยชน์คุม้ค่า เมือ่เทียบกบัการให้จงัหวดัปกครอง 
ตนเองเป็นผู ้จัดท�า การพาณิชย์หรือการหาประโยชน์จาก 
ทรพัย์สนิและทรพัยากรในเขตพืน้ที ่ส่งเสรมิ สนบัสนนุการจดัท�า 
บรกิารสาธารณะในเขตพืน้ทีจ่งัหวดัปกครองตนเอง บ�ารงุรกัษา 
ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และวัฒนธรรมอันดี 
ของท้องถิ่น ยกเว้นด้านการป้องกันประเทศ ด้านการคลัง 
ของรัฐ และระบบเงินตรา ด้านกระบวนการยุติธรรม เว้นแต่ 
การรกัษาความสงบเรยีบร้อยภายในท้องถิน่และด้านความสัมพันธ์ 
ระหว่างประเทศ ซ่ึงเป็นอ�านาจหน้าท่ีของราชการบริหาร 
ส่วนกลาง

(2)	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับล่าง ได้แก่  
เทศบาลและองค์การบรหิารส่วนต�าบล มเีขตพืน้ที ่การปกครอง 
บางส่วนของจังหวัด มีอิสระในการก�าหนดนโยบาย การบริหาร  
การจดับรกิารสาธารณะ การบรหิารงานบคุคล การเงนิ การคลงั 
และงบประมาณ มีอ�านาจหน้าที่ในการจัดท�าบริการสาธารณะ 
และภารกิจอื่น เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในเขตพ้ืนที่  
และขอให้จังหวัดปกครองตนเองสนับสนุนการจัดท�าบริการ 
สาธารณะหรอืภารกจิอืน่ทีจ่�าเป็น หรอืจดัท�าบรกิารสาธารณะอืน่ 
ตามความตกลงร่วมกันกับจังหวัดปกครองตนเอง และยังมี 
อ�านาจในการจัดการ การบ�ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์ 

1. ประชาชนจงัหวดัใดทีม่คีวามพร้อมตามเจตนารมณ์ 
ของประชาชนในจังหวัดน้ัน มีสิทธิแสดงเจตนารมณ์เพื่อ 
จัดตั้งจังหวัดปกครองตนเองได้โดยการออกเสียงประชามติ 
โดยประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งภายในจังหวัดจ�านวนไม่น้อยกว่า  
5,000 คน เข้าชื่อเสนอต่อนายกรัฐมนตรีเพ่ือให้มีการจัดท�า 
ประชามติ

2. ก�าหนดให้ยกเลิกราชการส่วนภูมิภาคในจังหวัด 
ทีไ่ด้จดัตัง้เป็นจงัหวัดปกครองตนเอง คือเมือ่ได้ประกาศใช้บังคบั 
พระราชบัญญัติจัดตั้งจังหวัดปกครองตนเองในจังหวัดใดแล้ว  
ให้ถอืว่าพระราชบญัญตันิีม้ผีลยกเลกิกฎหมายว่าด้วยการจดัตัง้ 
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จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในเขตพื้นที่ตาม 
ที่เคยมีอ�านาจหน้าที่ในกฎหมายว่าด้วยเทศบาล 

เปรยีบเทยีบ	ข้อด	ี-	ข้อเสยีของแนวความคิดจงัหวดัจดัการ

ตนเอง	

ข้อดี แนวความคิดจังหวัดจัดการตนเองเป็นแนวคิดที่  
ส ่งเสริมการกระจายอ�านาจให้กับท้องถิ่น ให้ประชาชน 
เข้ามามส่ีวนร่วมในการก�าหนดทศิทางในการพฒันา การบรหิาร 
จัดการทรัพยากรในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามความต้องการ 
ของประชาชนในท้องถิน่ ท�าให้ท้องถิน่สามารถก�าหนดแนวทาง 
การพัฒนาพื้นที่ของตนเองได้สอดคล้องกับความต้องการของ
ประชาชนและความเหมาะสมของแต่ละพ้ืนที่ โดยไม่ต้องรอ 
รับฟังค�าสั่งจากส่วนกลาง

ข้อเสีย การก�าหนดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปกครอง 
ตนเองมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน หากไม่ได้ให้ 
ความส�าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างแท้จริงแล้ว  
อาจเป็นช่องทางให้นายทุนหรือผู ้มีอิทธิพลทางการเมือง 
ลงสมัครรับเลือกตั้ง และเมื่อได้รับเลือกต้ังแล้ว ก็อาจจะใช้ 
อ�านาจน้ันไปในทางมชิอบ ท�าให้เกดิการผกูขาดอ�านาจ การทุจรติ 
คอร์รัปชัน และการประพฤติมิชอบในรูปแบบต่างๆ ได้ และ 
แนวความคดิจงัหวดัจดัการตนเอง อาจท�าให้ประชาชนในท้องถิน่ 
ค�านึงถึงประโยชน์ของท้องถิ่นของตนมากกว่าประโยชน ์
ส่วนรวมของประเทศ

แนวทางส่งเสริมการกระจายอ�านาจในระยะต่อไป 

ควรให้ความส�าคัญดังนี้ 

1) ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระ 
ในการจัดบริการสาธารณะให้ตรงความต้องการของประชาชน 
ในพื้นที่ 

2)  เพิ่มประสิทธิภาพ ความโปร่งใสในการใช้จ่าย 
งบประมาณและจัดบริการสาธารณะให้แก่ประชาชน โดย 
ครอบคลุมภารกิจตามอ�านาจหน้าที่ของ อปท. และภารกิจ 
ถ่ายโอนทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านสังคม ด้านการศึกษา  
และด้านสิ่งแวดล้อม 

3)  เ ส ริ มสร ้ า งศั กยภาพและ เร ่ ง รั ดการ เพิ่ ม 
ประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของ อปท. ให้สูงข้ึน เพื่อลด 
ความเหลื่อมล�้าทางด้านการคลัง ระหว่างท้องถิ่นกับส่วนกลาง  
และระหว่างท้องถ่ินขนาดใหญ่และท้องถ่ินขนาดเล็กควรจัด 
ระบบความสมดุลด้านงบประมาณให้สามารถกระจายได ้
อย่างทั่วถึง

4)  ส ่งเสริมและพัฒนาการกระจายอ�านาจทาง 
การคลัง เพื่อลดความเหลื่อมล�้าทางการคลัง และต้องก�าหนด 
ภารกิจหน้าที่ที่ดีที่สุด ให้เหมาะสมที่สุดกับขนาดของท้องถิ่น  
รวมทั้งการก�าหนดรายได้ที่เหมาะสม ปัจจุบันพบว่า สัดส่วน
การเพิ่มข้ึนของรายจ่าย อปท. เติบโตเร็วกว่าการเพิ่มขึ้น 
ของรายได้ของ อปท. โดยเฉพาะรายได้ที่จัดเก็บเอง เนื่องด้วย 
สภาพปัญหาความเป็นชุมชนเมือง ท่ีจ�าเป็นต้องเร่งพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม บริการ
สาธารณะ การจัดระเบียบชุมชน การเพิ่มข้ึนของผู้สูงอายุ  
การเคลื่อนย้ายประชากรและแรงงานต่างถิ่นเข้าสู่เขตเมือง 
ชุมชนกึ่งเมือง  

5) ส ่งเสริมให้ท ้องถิ่นสามารถพัฒนาเศรษฐกิจ  
โครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปการได้ด้วยตนเอง 
อย่างเหมาะสมกบัพืน้ที ่ โดยมสีถาบนัการศกึษาหรอืหน่วยงาน 
องค์กรทางวิชาการในระดับภูมิภาคท�าหน้าที่ให้ค�าปรึกษาและ 
ข้อเสนอแนะการพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์/วิชาการ และก�ากับ 
ติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์การพัฒนาในระดับพื้นที่ 
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มาเลเซียเริ่มมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจระยะ 5 ปี ตั้งแต่ปี 2499 (First Malayan Plan) ซึ่งเป็นช่วงก่อนที่จะได้รับเอกราช 
จากอังกฤษ  หลังจากได้รับเอกราชแล้ว มาเลเซียยังคงจัดท�าแผนพัฒนาฯ ระยะ 5 ปี ตามแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจที่อังกฤษ 
ได้ริเริ่มไว้ โดยเริ่มจัดท�าแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับแรกในปี 2509 (First Malaysia Plan)  ต่อมาในปี 2514 มาเลเซียได้ก�าหนด 
กรอบนโยบายการพัฒนาประเทศระยะยาวออกเป็น 3 ช่วง ได้แก่  นโยบายเศรษฐกิจใหม่ (2514 - 2533)  นโยบายพัฒนาใหม่  
(2534 - 2543)  และนโยบายวิสัยทัศน์การพัฒนา (2544 - 2553)  จากปี 2509 จนถึงปัจจุบัน มาเลเซียมีแผนพัฒนาฯ รวม 10  
แผน ทั้งนี้ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ ฉบับที่ 11 ของมาเลเซียจะประกาศใช้ในปี 2559 

วิสัยทัศน์ 2020

ในปี 2534 นายกรัฐมนตรีและผู ้น�าพรรคองค์การสหมาเลย์แห่งชาติ หรืออูมโน (United Malay National  
Organization: UMNO)  ดร. มหาเดร์ โมฮัมหมัด ได้ประกาศ “วิสัยทัศน์ 2020” หรือ “Vision 2020” (ภาษามาเลย์ใช้ค�าว่า  
Wawasan 2020) ซึ่งเป็นช่วงของแผนพัฒนาประเทศฉบับที่ 6  โดยก�าหนดอนาคตประเทศมาเลเซียไว้ว่า “มาเลเซียจะต้องเป็น 
ประเทศพัฒนาแล้วให้ได้ในปี 2563” หรือปี ค.ศ. 2020 จะใช้ระยะเวลาประมาณ 30 ปี และมีแผนพัฒนาระยะ 5 ปีรองรับ  
ซึ่งการก�าหนดวิสัยทัศน์ 2020 นี้ ได้น�าแนวคิดการวางแผนแบบ “วิสัยทัศน์ - ยุทธศาสตร์” และการบริหารเชิงกลยุทธ์ที่ได้จาก 
การวิเคราะห์จุดอ่อนของประเทศในเรื่องความหลากหลายชาติพันธุ์ โดยในช่วงก่อนหน้าท่ีจะประกาศวิสัยทัศน์ 2020 ภาครัฐ 
ได้ให้สิทธิพิเศษแก่ “ภูมิบุตร”1 เหนือคนจีนและอินเดียที่อพยพเข้ามาภายหลัง  รวมถึงคนไทยติดแผ่นดินที่อยู่ทางตอนเหนือของ 
มาเลเซียด้วย ซึ่งเป็นผลจากนโยบายเศรษฐกิจใหม่ที่ต้องการกระจายความเจริญทางเศรษฐกิจเพื่อยกระดับฐานะให้กับภูมิบุตร  
แต่กลับท�าให้ประชาชนในประเทศขาดความสามัคคี 

วิสัยทัศน์	 2020 ของมาเลเซีย คือ มาเลเซียจะเป็นประเทศพัฒนาอุตสาหกรรมที่พึ่งพาตนเองได้ภายในปี 2563  
มีความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ มีความเป็นอยู่ที่ดี มีการศึกษาระดับมาตรฐานสากล มีความมั่นคงทางการเมือง และประชาชน 
มสีขุภาพจติทีด่ ีเพือ่ทีจ่ะให้บรรลวุสิยัทศัน์ 2020 รฐับาลมาเลเซยีทกุรฐับาลจะต้องท�างานต่อเนือ่งให้ได้ตามเป้าหมาย คอื เศรษฐกจิ 
เติบโตร้อยละ 7 ต่อปี (ตามค่าจริง) ทุกปีตลอด 30 ปี จากปี 2533 ถึงปี 2563 และเศรษฐกิจจะเข้มแข็งขึ้นเป็น 8 เท่า จากปี 2533  
โดยผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือจีดีพีจะเพิ่มจาก 115,000 ล้านริงกิต เป็น 920,000 ล้านริงกิต (คิดตามค่าเงินในปี 1990)  
ภายในปี 2563 โดยได้ก�าหนด 9 ยุทธศาสตร์ส�าหรับเป็นแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

อมราวรรณ  ทิวถนอม*

อมราวรรณ ทิวถนอม1*

* นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ ส�านักประเมินผลและเผยแพร่การพัฒนา
1 กลุ่มภูมิบุตร หรือ ภูมิปุตรา ภาษาอังกฤษใช้ค�าว่า Son of Soil หรือลูกของแผ่นดิน หมายถึงชาวมาเลเซียเชื้อสายมลายูหรือเชื้อสายอื่นๆ ที่นับถือศาสนาอิสลาม และมี

ถิ่นฐานดั้งเดิมในอาณาเขตของประเทศมาเลเซียในปัจจุบัน

มาเลเซีย  
: ก้ำวสุดท้ำย สู่ วิสัยทัศน์ 2020

	 1.	 สร้างชาตใิห้เป็นอันหนึง่อันเดยีวกัน มคีวามส�านกึและจดุมุง่หมายร่วมกนั  
เป็นชาติที่มีความสงบ มีบูรณาการด้านดินแดน มีความสามัคคี มีความรักและเสียสละต่อ
ชาติบ้านเมือง

ข้อมูลชวนรู้
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2.	 สร้างสงัคมท่ีมีความเป็นอิสระ	ม่ันคง	และพฒันา	 
มีความเชื่อมั่นศรัทธาและมั่นใจในตัวเอง มีความภาคภูมิใจ 
ในสิ่งที่เป็นอยู่และความส�าเร็จที่ได้รับ มีความแข็งแกร่งพอ 
ที่จะเผชิญกับปัญหาและอุปสรรคต่างๆ แสวงหาความเป็นเลิศ 
ตระหนักในศักยภาพของตน ไม่ตกอยู่ใต้อ�านาจของผู้หนึ่งผู้ใด 
และเป็นที่ยอมรับนับถือจากประชาคมนานาชาติ

3.	 สร้างสังคมประชาธิปไตยที่สมบูรณ์เต็มรูปแบบ 
เสริมสร้างและพัฒนาประเทศให้เป็นสังคมประชาธิปไตย 
ที่มีความเจริญก้าวหน้าแบบมาเลเซียที่ยึดถือชุมชนเป็นส�าคัญ 
และเป็นแบบอย่างให้กบัประเทศอืน่ๆ

4.	 เสริมสร้างสังคมที่มีความเจริญงอกงามทั้งด้าน 
คุณธรรมและจริยธรรม เป็นพลเมืองที่เคร่งครัดต่อศาสนา  
และค่านิยมที่ดี

5.	 สร้างสังคมที่มีเสรีภาพและมีความอดทน	 ให้
ชาวมาเลเซียทุกเชื้อชาติและ
ศาสนามีอิสระที่จะปฏิบัติและ
ด�าเนินกิจกรรมต ่างๆ ตาม
ขนบธรรมเนียม ประเพณี 
วัฒนธรรม และความเชื่อทาง
ศาสนา โดยมีจิตส�านึกในความ
เป็นชาติเดียวกัน

6.	 สร้างมาเลเซียให้
เป็นสังคมวิทยาศาสตร์และมี
ความก้าวหน้า มนีวตักรรมและ
รู้จักการมองไปในอนาคต มิใช่
เพยีงแต่เป็นผูบ้รโิภคเทคโนโลยี
เท่านั้น แต่ร่วมเสริมสร้างความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีส�าหรับอนาคต

7.	 สร้างสังคมที่เอาใจใส่ซึ่งกันและกัน	 ค�านึงถึง 
ส่วนรวมมากกว่าสร้างสวัสดิการทางสังคมที่มิใช่แค่การให้  
แต่มุ่งสร้างสังคมให้แข็งแกร่งและฟื้นฟูสภาพสังคมให้ดีขึ้น

8.	 สร้างสังคมที่มีความเท่ียงธรรมทางเศรษฐกิจ  
มีความยุติธรรมและความเท่าเทียมในการกระจายความมั่งคั่ง
ของประเทศ ให้ทุกคนมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ในการพัฒนา
เศรษฐกิจ และเป็นสังคมที่ระบบเศรษฐกิจไม่มีการแบ่งแยก
เชื้อชาติ

เสาที่	1	:	มาเลเซียเป็นหนึ่งเดียว 

แนวความคิดมาเลเซียเป็นหนึ่งเดียว (1 Malaysia)  
มุ่งเน้นรวมกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ให้เป็นหนึ่งเดียว การปกครอง 
ท่ีมีประสิทธิภาพ อยู ่บนพื้นฐานค่านิยมอันประกอบด้วย  
ความมุ่งมั่นอุตสาหะ วัฒนธรรมแห่งความเป็นเลิศ การยอมรับ
ซ่ึงกันและกัน ความจงรักภักดี การมุ ่งมั่นแสวงหาความรู ้  
ความอ่อนน้อมถ่อมตน ความซื่อตรง และระบบสังคมที่เชื่อใน
การประสบความส�าเร็จด้วยตนเอง ภายใต้ค�าขวัญ “ประชาชน 
มาก่อน และปฏิบัติทันที (People First, Performance Now)

9.	 สร้างสังคมให้มีความมั่งคั่ง	 มีการเคล่ือนไหว 
ทางเศรษฐกิจ มกีารแข่งขัน มคีวามแข็งแกร่งและยดืหยุน่

4 เสาหลักในการปฏิรูปประเทศ สู่ วิสัยทัศน์ 2020

ต่อมาในปี 2541 รัฐบาลมาเลเซีย โดยการน�าของ
นายกรัฐมนตรีนาจิบ ราซัค พบว่า ปัญหาและจุดอ่อนใน 
การพัฒนาประเทศที่แท้จริง คือ การทุจริตประพฤติมิชอบ 
ในหลายๆ มิติ อาทิ การฉ้อราษฎร์บังหลวง การใช้อ�านาจโดย
มิชอบ การไร้ประสิทธิภาพในการบริหารของภาครัฐ จึงได้
ปรับ “วิสัยทัศน์ 2020” ใหม่ โดยมุ่งปรับปรุงการด�าเนินงาน
ภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ และประชาชนมีความเป็นอันหนึ่ง 
อันเดียวกัน เพื่อเตรียมพร้อมเผชิญความท้าทายใหม่ของ
ประเทศ โดยมี	 4	 เสาส�าคัญ	 ได้แก่ แนวความคิดมาเลเซีย 
เป็นหนึ่งเดียว โครงการปฏิรูปรัฐบาล โครงการปฏิรูปเศรษฐกิจ  
และแผนพัฒนาเศรษฐกิจ ฉบับที่ 10
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เสาที่	2	:	โครงการปฏิรูปรัฐบาล 

โครงการปฏิรูปรัฐบาลเป็นโครงการที่สืบเนื่องจาก 
แนวความคิดมาเลเซียเป็นหนึ่งเดียว เป็นนโยบายปรับปรุงและ
ปฏิรูปการท�างานและการบริหารงานของภาครัฐให้ทันสมัย  
มีประสิทธิภาพ และตอบสนองความต้องการของประชาชน 
โดยก�าหนดประสิทธิผลส�าคัญระดับชาติ (The National Key  
Results Areas: NKRAs) เพือ่กระตุ้นให้เกดิการเจรญิเตบิโตทาง
เศรษฐกิจ และได้ก�าหนด 7 แผนงานย่อย ได้แก่ ลดอาชญากรรม  
ลดการทจุริตประพฤติมชิอบ ปรบัปรงุผลการศึกษาของนกัเรยีน 
ยกระดับความเป็นอยู่ของประชากรที่มีรายได้ต�่า ปรับปรุง
โครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ชนบท ปรับปรุงระบบขนส่งมวลชน
ในเมืองใหญ่ และเพิ่มค่าครองชีพ

ซ่ึงจะเป็นตัวขับเคลื่อนหลักในการพัฒนาและปฏิรูปเศรษฐกิจ 
มาเลเซยี โดยส่งเสรมิอตุสาหกรรมทีต้่องใช้เทคโนโลย ีนวตักรรม  
และการจดัการสมยัใหม่ท่ีสร้างรายได้สงู ได้แก่ (1) อตุสาหกรรม 
ปาล์มน�้ามัน (2) อุตสาหกรรมน�้ามันและก๊าซธรรมชาติ  
(3) อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (4) เกษตรกรรม  
(5) การท่องเที่ยว (6) การศึกษา (7) การบริการทางการแพทย์ 
และสาธารณสุข (8) การบริการด้านธุรกิจ (9) การเงินและ 
การธนาคารอิสลาม (10) การสื่อสารและโครงสร้างพื้นฐาน  
(11) การค้าปลีกและค้าส่ง และ (12) การพัฒนาพื้นที่ Greater 
Kuala Lumpur โดยท่ีการปฏิรูปครั้งนี้จะเกิดบนพื้นฐานของ 
การส่งเสริมการเปิดเสรีและเพิ่มการแข่งขันทางเศรษฐกิจ 
ที่เข้มข้นขึ้น

นอกจากนี้ มาเลเซียยังได้เร่งลงทุนด้านการวิจัย 
และพัฒนาเพิ่มมากข้ึน เพื่อรองรับการปฏิรูปเศรษฐกิจ โดย 
มาเลเซียเป็นประเทศที่ลงทุนทางด้านการวิจัยและพัฒนา 
สูงเป็นอันดับที่สองของอาเซียน เมื่อเทียบกับขนาดของ 
เศรษฐกิจรองจากสิงคโปร์

เสาท่ี	 4	 :	 แผนพัฒนาเศรษฐกิจ	 ฉบับที่ 	 10	
(2554	-	2558)

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ ฉบับที่ 10 เป็นแผนพัฒนา 
ประเทศระยะ 5 ปี มีเป้าหมายหลัก คือ การพัฒนาให้มาเลเซีย 
ก้าวไปสูก่ารเป็นประเทศท่ีมรีายได้สงู หรอืประเทศท่ีพฒันาแล้ว  
ภายใต้วิสัยทัศน์ 2020 โดยก�าหนดให้จีดีพีขยายตัวเฉลี่ย 
ร้อยละ 6 ต่อปี รายได้มวลรวมประชาชาติ (Gross National 
Income: GNI) เพิ่มเป็น 12,139 เหรียญสหรัฐ (38,845  
ริงกิต) ต่อคนต่อปี ตลอดจนให้ความส�าคัญกับการเพิ่มขีด 
ความสามารถในการแข่งขัน เน้นการผลิตท่ีใช้เทคโนโลยี 
ระดับสูง กระตุ ้นการลงทุนจากภาคเอกชนและส่งเสริม 
การลงทุนจากต่างประเทศ โดยรัฐเป็นผู้อ�านวยความสะดวก  
ควบคูก่บัการเร่งปฏริปูการศกึษาและสร้างบคุลากรทีม่คุีณภาพ 
รองรับศักยภาพของประเทศที่เพิ่มสูงขึ้น

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ ฉบับท่ี 10 ประกอบด้วย 5 
ยุทธศาสตร์หลัก ได้แก่

2 ยุทธศาสตร์การปฏิรูป (Strategic Reform Initiatives: SRIs) 8 ประการ ได้แก่ (1) ผลักดันให้ภาคเอกชนเป็นผู้ขับเคลื่อนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (2) เพิ่มคุณภาพ

ของแรงงานชาวมาเลเซีย และลดการพึ่งพาแรงงานต่างชาติ (3) ส่งเสริมการแข่งขันภายในมาเลเซีย (4) สร้างความแข็งแกร่งให้ระบบราชการ (5) ให้สิทธิพิเศษส�าหรับผู้ด้อย

โอกาสที่โปร่งใสและเป็นมิตรกับระบบตลาด (6) สร้างคลังความรู้และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (7) ส่งเสริมปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และ (8) ส่งเสริม

การเจริญเติบโตแบบยั่งยืน

เสาที่	3	:	โครงการปฏิรูปเศรษฐกิจ

โครงการปฏิรูปเศรษฐกิจ (Economic Transforma-
tion Program: ETP) เป็นนโยบายการปฏิรูปทางเศรษฐกิจ 
ภายใต้แนวคดิต้นแบบเศรษฐกจิใหม่ (New Economic Model: 
NEM) โดยมีวัตถุประสงค์ส�าคัญ 3 ประการ คือ เพิ่มรายได้ 
กระจายรายได้และผลประโยชน์ให้ครอบคลุมทุกภาคส่วน  
และพัฒนาอย่างยั่งยืน 

เพื่อให้การด�าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
จึงได้ก�าหนดยุทธศาสตร์การปฏิรูป2  โดยมีต้นแบบเศรษฐกิจ
ใหม่เป็นตัวขับเคล่ือน และก�าหนดภาคส่วนทางเศรษฐกิจที่ 
ส�าคัญระดับชาติ (National Key Economic Areas - NKEA) 
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1.	 เปล่ียนแปลงการให้บริการของภาครัฐเพื่อ
เปลี่ยนแปลงมาเลเซีย โดยปฏิรูประบบราชการใน 4 ด้าน  
ได้แก่ วัฒนธรรมส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรมความ
รวดเร็วของระบบการตัดสินใจ ปฏิบัติงานด้วยความคุ้มค่า  
และความซื่อสัตย์

2.	 สร้างบรรยากาศท่ีส่งเสริมการเจริญเติบโต 
ทางเศรษฐกิจ เน ้นการสนับสนุนให ้ภาคเอกชนเป ็นผู ้ 
ผลักดันหลัก สนับสนุนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
ด้วยนวัตกรรม ปฏิรูปบทบาทของภาครัฐต่อภาคเอกชน  
พัฒนาธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ส่งเสริม 
การแข่งขันของมาเลเซีย ในตลาดโลก พัฒนาระบบโครงสร้าง
พื้นฐาน และเน้นการพัฒนาพื้นที่และภาคส่วนที่จะเป็นตัว 
ขับเคล่ือนให้ประเทศเติบโต ซึ่งก็คือ แนวพื้นที่เศรษฐกิจ  
(Economic Corridor) และ NKEA 12 สาขา

5.	 พัฒนาสภาพแวดล้อมที่ช่วยส่งเสริมคุณภาพ 
ชีวิต เน้นการพัฒนาพื้นท่ีอยู ่อาศัยให้น่าอยู ่ พัฒนาระบบ 
ขนส่งมวลชนโดยยึดความต้องการของประชาชนเป็นหลัก  
ปฏริปูระบบสาธารณสขุเพือ่ยกระดบัคณุภาพและให้ประชาชน
ทุกคนเข้าถึงได้ จัดท�าโครงการเคหะสงเคราะห์ประชาชน 
มีบ ้านที่มีคุณภาพและเป ็นเจ ้าของได ้ ให ้บริการระบบ 
สาธารณูปโภคที่มีประสิทธิภาพ และลดอาชญากรรม

ก้าวย่างสุดท้ายสู่วิสัยทัศน์ 2020

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ	ฉบับที่	11	(2559	-	2563) 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ ฉบับท่ี 11 ให้ความส�าคัญ 
กับการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อให้คนได้รับประโยชน์จากการ 
เจริญเติบโตของเศรษฐกิจ ใช้งบประมาณภาครัฐต�่า และมี
การใช้จ่ายงบประมาณอย่างสมดุล  โดยตั้งเป้าหมายให้มี 
รายได้ประชาชาติต่อหัวมากกว่า 15,000 เหรียญสหรัฐฯ  
ภายในปี 2563 ด้วยการจัดสรรงบลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ไว้กว่า 70,000 ล้านเหรยีญสหรฐัฯ และจดีพีเีตบิโตร้อยละ 5 - 6  
ต่อปี ด้วยการเพิ่มผลิตภาพภาคแรงงานให้สูงขึ้นร้อยละ 20  
ซึ่งจะส่งผลให้รายได้ประชาชาติต่อหัวเพิ่มขึ้นเป็น 20,025  
เหรียญสหรัฐ ตามเกณฑ์ของประเทศที่มีรายได้สูง และ 
ในปี 2573 จีดีพี จะมีมูลค่า 2.6 ล้านล้านริงกิต หรือ 721.4  
พันล้านเหรียญสหรัฐฯ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ ฉบับท่ี 11 ยังคงยึดแนวทาง 
การเติบโตที่เกี่ยวกับคนเป็นหลัก และเป็นแผนยุทธศาสตร ์
ที่เป็นแนวทางให้มาเลเซียไปสู่อนาคตที่คาดหวังไว้ โดยมี 6  
ยทุธศาสตร์หลกั ในการขบัเคลือ่นทีจ่ะท�าให้ประสบความส�าเรจ็ 
และก้าวไปสู่เป้าหมาย “วิสัยทัศน์ 2020” ดังนี้ 

1.	 ลดความเหลื่อมล�้าเพื่อเข้าสู ่สังคมที่มีความ 
เท่าเทยีม การลดความเหลือ่มล�า้เป็นปัจจยัส�าคญัในการพฒันา 
เศรษฐกิจของมาเลเซีย และเป็นเป้าหมายพื้นฐานของต้นแบบ 
เศรษฐกิจใหม่ ครอบคลุมประชากรทุกเพศ ชาติพันธุ์ ฐานะทาง 
เศรษฐกจิ และพืน้ทีท่างภมูศิาสตร์ ทัง้นี ้การลดความเหลือ่มล�า้ 
ไม่ได้พจิารณาเฉพาะความอยูด่มีสีขุของปัจเจกบุคคลและสงัคม  
แต่รวมถึงการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน 
ในระยะยาว

3.	 ก้าวไปสู ่การพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม 
แบบมีส่วนร่วม เน้นการยกระดับฐานะและความเป็นอยู่ของ 
ประชากรที่จนที่สุดร้อยละ 40 ที่ยกระดับการมีส่วนร่วมทาง 
เศรษฐกิจของภูมิบุตร ให้ถือครองหุ้นส่วนกิจการไม่ต�่ากว่า 
ร้อยละ 30 ในระดับมหภาค เร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที ่
ประชาชนทุกคนเข้าถึงได้ พร้อมทั้ง ส่งเสริมสังคมที่ก้าวหน้า 
และมีส่วนร่วมตามแนวคิดมาเลเซียเป็นหนึ่งเดียว

4.	 พัฒนาและรักษาทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีคุณภาพ  
เน้นการปฏิรูประบบการศึกษาเพื่อปรับปรุงผลการเรียน  
การยกระดับฝีมือแรงงานชาวมาเลเซีย เพื่อเพิ่มโอกาส 
การได้รับการจ้างงาน และการปฏิรูปตลาดแรงงานเพื่อให ้
มาเลเซียเป็นประเทศที่มีรายได้สูง
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2.	 เพ่ิมความอยู ่ดีมีสุขให้แก่ทุกคน รัฐบาลให้ 
ความส�าคัญกับความสมดุลระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจ
และความอยู่ดีมีสุข โดยความอยู่ดีมีสุข หมายถึง มาตรฐาน 
การด�ารงชีวิตและคุณภาพชีวิตที่เกี่ยวกับความต้องการทาง 
เศรษฐกจิและสงัคม สุขภาพกาย และจิตใจของบคุคล ความอยูด่ี 
มี สุขเป ็นป ัจจัยส�าคัญในการเพิ่มผลิตภาพการผลิตและ 
การปรับตวัทีร่วดเร็วเพือ่เสรมิสร้างความเข้มแขง็ให้กบัการสร้าง 
ความยดึเหนีย่วทางสงัคม (Social cohesion) และความสามคัค ี
ของคนในชาติ (national unity)

3.	 เร่งพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อเป็นประเทศที่พัฒนา
แล้ว (advanced nation) การพฒันาทนุมนษุย์เป็นสิง่ส�าคญั 
ในการผลกัดนัให้เศรษฐกจิของมาเลเซยีเติบโตได้อย่างยัง่ยนื และ 
รองรับการเปลี่ยนถ่ายของเศรษฐกิจทุกส่วน เพื่อไปสู่กิจกรรม
ทีใ่ช้ความรูอ้ย่างเข้มข้น โดยประสทิธภิาพและประสทิธผิลของ
ตลาดแรงงานจะช่วยดึงดูดการลงทุนเข้ามาสู่มาเลเซีย ท�าให้ 
ทกุคนมส่ีวนร่วมและได้รบัประโยชน์จากการเตบิโตทางเศรษฐกจิ

4.	 เป็นประเทศท่ีมีการเตบิโตสเีขียวอย่างยัง่ยนืและ
ยืดหยุ่น การเติบโตสีเขียว หมายถึง การเติบโตที่ใช้ทรัพยากร 
อย่างคุ ้มค่า สะอาด และยืดหยุ่น ซึ่งเป็นความรับผิดชอบ 
ที่จะพัฒนาภายใต้แนวทางที่มีความยั่งยืนมากขึ้น ตั้งแต ่
จุดเร่ิมต้น ดีกว่าการพัฒนาในรูปแบง่ายๆ แต่มีต้นทุนสูง 
ของการพัฒนาแบบ “โตก่อน เก็บกวาดทีหลัง” การเติบโต 
สีเขียวจะช่วยท�าให้เกิดการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม ส�าหรับคนในยุคปัจจุบัน และลูกหลานในอนาคต

5.	 เสริมสร้างความเข้มแข็งของโครงสร้างพื้นฐาน 
เพือ่สนบัสนนุการขยายตัวทางเศรษฐกจิ การพฒันาโครงสร้าง 
พื้นฐานที่ประชาชน (rakyat) สามารถเข้าถึงสิ่งอ�านวย 
ความสะดวก และบริการ เช่น การขนส่ง การสื่อสาร ไฟฟ้า น�้า 
สะอาด นอกจากนี้ โครงสร้างพื้นฐานที่มีประสิทธิภาพจะช่วย 
ลดค่าใช้จ่ายในการด�าเนินธุรกิจ ซึ่งธุรกิจก็จะช่วยพัฒนาขีด 
ความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ และผลติภาพการผลติ   
ท้ังนี้โครงสร้างพื้นฐานท่ีดีจะเป็นรากฐานของการยอมรับ 
ทางสังคม การขายตัวและการเติบโตทางเศรษฐกิจ 

6.	 ปรับการเติบโตทางเศรษฐกิจเพ่ือความส�าเร็จ  
เมื่อเศรษฐกิจมีการเติบโตที่เข้มแข็ง ทนทานต่อวิกฤตจาก 
ภายนอกและอุปสรรคต่างๆ ก็จะสามารถน�าพาประเทศไปสู่ 
การเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว 

ดังนั้น เศรษฐกิจที่มีความเข้มแข็ง และมีหลายสาขา  
ตลอดจนมกีารผลติสนิค้าและบรกิารทีม่คีณุภาพสงูจะช่วยสร้าง 
งานที่มีค้าจ้างสูง เพื่อก้าวไปสู่การเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว

บทสรุป

ในระยะเวลาเกือบ 30 ปีที่ผ่านมา ถือว่ามาเลเซีย 
ประสบความส�าเร็จ คือ ท�าได้ดีกว ่าเป้าหมายที่ก�าหนด  
โดยในปี 2557 มาเลเซียมีรายได้ประชาชาติต่อหัวเกิน 10,000  
เหรียญสหรัฐ จากเป้าหมายที่ตั้งไว้ 12,500 เหรียญสหรัฐ  
ในปี 2560 

การที่มาเลเซียสามารถประสบความส�าเร็จเช่นนี้ได้  
เนื่องจากมีเป้าหมายการพัฒนาที่ชัดเจนทั้งระยะสั้น (5 ปี)  
และระยะยาว สามารถปฏิบัติได้จริง ตลอดจนมีความพร้อม 
ด้านทรัพยากร การเมืองมีเสถียรภาพ จากปี 2534 จนถึง 
ปัจจุบัน มาเลเซียมีรัฐบาลเดียวบริหารประเทศ จึงท�าให ้
นโยบายมีความต่อเนื่อง นอกจากนี้ รัฐบาลยังมีความสามารถ 
ในการบรหิารปัจจยัภายนอก อาท ิการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน  
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและเชื้อชาติ และมีความ 
สามารถในการบรหิารการเปลีย่นแปลง อาท ิ การสร้างแบรนด์ 
ที่ประสบความส�าเร็จ การมีนโยบายต่างประเทศเชิงรุก
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาแห่งชาติของ
มาเลเซีย

1. การจัดการศึกษาอย่างเท่าเทียมและมีคุณภาพ 
ตามมาตรฐานนานาชาติ

2. การพัฒนาเยาวชนให้มีความสามารถด้านการใช้
ภาษาบาฮาซาและภาษาอังกฤษให้คล่องแคล่ว

3. การพัฒนาเยาวชนรุ่นใหม่ให้มีความสามารถ 
ระดับโลกควบคู่กับการรักษาอัตลักษณ์แห่งชาติ

4. ปรับกระบวนการสร้างครูและพัฒนาครูให้เป็น 
ผู้ชี้แนะในการเลือกอาชีพและทางเดินชีวิตของเยาวชน 

5. สร้างศักยภาพผู ้บริหารโรงเรียนทุกแห่งให้ม ี
สมรรถนะระดับสูง

6. จัดให้มีกระบวนการสร้างศักยภาพแก่โรงเรียน 
ทุกระดับทั้งในหลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรแห่งชาต ิ
ตามลักษณะเฉพาะของแต่ละแห่ง

7. ใช้ไอซีทียกระดับคุณภาพการเรียนการสอนให้ได้
มาตรฐานทั่วประเทศ

8. พัฒนากระทรวงและข ้าราชการกระทรวง 
ศึกษาธิการให้เป็น “ผู้น�าการเปลี่ยนแปลง”

9. ท�างานร่วมกับผู้ปกครอง  ชุมชน และภาคเอกชน 
เพื่อร่วมกันพัฒนาระบบการศึกษา

10. ใช้งบประมาณให้คุ ้มค่ากับผลลัพธ์การพัฒนา 
เยาวชน

11. มีความโปร่งใสในการด�าเนินงาน พร้อมให้ผู ้ม ี
ส่วนได้ส่วนเสียตรวจสอบได้

นอกจากน้ี ทรัพยากรบุคคลของมาเลเซีย 
จะต้องมีคุณลักษณะ 6 ประการ ได้แก่ มีความรู้ มีทักษะ 
ทางความคิด มีทักษะในการเป็นผู้น�า มีความเชี่ยวชาญ 
ในการพูดเขียนสองภาษา มีคุณธรรม จริยธรรมและ 

มีจิตส�านึกในชาตินิยม  

เอกสารอ้างอิง
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 ซึ่งครอบคลุมระยะเวลาระหว่างปี 2555 - 2559 ก�าลังจะสิ้นสุดลง 
ในเดือนกันยายน 2559 ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) จึงได้เริ่มต้นกระบวนการ 
จัดท�าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) โดยในปี 2558 สศช. ได้จัดตั้งคณะกรรมการจัดท�า 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ข้ึน มี ลศช. เป็นประธาน เพื่อก�ากับและจัดท�าทิศทางและยุทธศาสตร์ 
ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 รวมทั้งได้จัดตั้งคณะอนุกรรมการระดมความคิดเห็นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ระดับภาคขึ้น 4 คณะ  
เพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับทิศทางและประเด็นการพัฒนาส�าคัญในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ในแต่ละภาค นอกจากนี้ 
ยังได้จัดให้มีการประชุมระดมความเห็นเฉพาะกลุ่มเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากภาคีการพัฒนาต่างๆ  โดยการจัดประชุมระดม 
ความคิดเห็นข้างต้น ได้ด�าเนินการดังนี้

การประชุมระดมความเห็นการจัดท�าแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ระดับภาค ผู้เข้าร่วมประชุมในแต่ละภาค ได้แก่  
ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องโดยตรง ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือนักวิชาการท่ีมีความรู้เฉพาะทาง ผู้แทนจากภาคเอกชนหรือ 
ภาคประชาชนที่ประสบความส�าเร็จในการขับเคลื่อน รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่มีความรู้ และความช�านาญในสาขา 
ที่เกี่ยวข้อง จัดขึ้นในช่วงเดือนกรกฎาคม 2558 ประกอบด้วย

 ภาคกลาง จังหวัดเพชรบุรี วันที่ 13 - 14 กรกฎาคม 2558 และจังหวัดชลบุรี วันที่ 15 - 16 กรกฎาคม 2558

 ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 16 - 17 กรกฎาคม 2558

 ภาคใต้ จังหวัดตรัง วันที่ 17 - 18 กรกฎาคม 2558

 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น วันที่ 20 - 21 กรกฎาคม 2558

การประชุมระดมความคิดเห็นเฉพาะกลุ่ม (Focus Group) แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 เพื่อสร้างกระบวนการ 
มีส่วนร่วม โดยรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการก�าหนดกรอบแนวคิดและทิศทางการพัฒนาประเทศ 
ในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 และความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคีต่างๆ ในการจัดท�า 
และกระบวนขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ด�าเนินการในช่วงเดือนกรกฎาคม - ต้นเดือนสิงหาคม 2558 ประกอบด้วย

 กลุ่มสื่อมวลชน วันที่ 16 กรกฎาคม 2558 

 กลุ่มกรรมการและอดีตผู้บริหาร สศช. วันที่ 20 กรกฎาคม 2558 

 กลุ่มเยาวชน วันที่ 22 กรกฎาคม 2558

 ผู้แทนหน่วยงานกลาง วันที่ 27 กรกฎาคม 2558 

 กลุ่มผู้สูงอายุ วันที่ 4 สิงหาคม 2558

ทั้งนี้  ภายหลังการประชุมระดมความเห็นระดับภาคและเฉพาะกลุ่ม สศช.จะประมวลความเห็นของภาคี 
การพัฒนาเพื่อปรับปรุงร่างทิศทางแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 และเสนอต่อสาธารณชนในการประชุมประจ�าปี 2558  
ของ สศช. หัวข้อ “ทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ในวันที่ 14 กันยายน 2558  
ณ ศนูยก์ารแสดงสนิคา้และการประชมุอมิแพค็ เมอืงทองธาน ีจงัหวดันนทบรุ ีกอ่นทีจ่ะรวบรวมความเหน็จากการประชมุประจ�าป ี 
สังเคราะห์เป็น “ทิศทางแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12” เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วจะจัดท�ารายละเอียด  
(ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 น�าเสนอต่อสาธารณชนอีกครั้งหนึ่งในการประชุมประจ�าปี 2559  
และเสนอคณะรัฐมนตรพีจิารณา กอ่นน�าขึน้ทลูเกลา้ฯ ถวายพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัเพือ่ทรงลงพระปรมาภไิธย และประกาศ 

ใช้ในวันที่ 1 ตุลาคม 2559 ต่อไป  

รายงานความเคลื่อนไหว 
ของ สศช.

วำรสำรเศรษฐกิจและสังคม48

ความก้าวหน้า
การจัดทำาแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 






