


ตารางที่ 1 ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (GDP) ด้านการผลิต ( ณ ราคาปีฐาน 2531)

หน่วย : ร้อยละ

2551p 2552p1
2551p 2552p1

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

ภาคการเกษตร 3.5 -0.6 4.6 8.1 3.3 0.0 2.7 -1.3 -1.5 -2.2

   การเกษตร การล่าสัตว์และการป่าไม้ 4.5 -1.3 5.6 10.6 4.1 0.2 2.7 -2.1 -2.2 -3.2

   การประมง -1.0 2.9 0.7 -4.2 -0.6 -0.7 2.9 3.4 2.2 3.0

ภาคนอกการเกษตร 2.4 -2.4 6.6 5.0 2.9 -4.7 -8.0 -5.2 -2.8 6.9

   การเหมืองแร่และย่อยหิน 0.6 -1.0 -0.7 3.8 2.3 -3.1 -0.2 -4.9 -3.0 4.6

   การอุตสาหกรรม 3.9 -5.1 10.3 7.7 5.4 -6.8 -14.4 -8.7 -5.9 9.9

   การไฟฟ้า ประปาและแยกก๊าซ 3.9 0.9 5.4 5.3 2.4 2.4 -2.8 -0.9 2.5 4.8

   การก่อสร้าง -5.3 0.0 0.3 -2.5 -6.4 -12.7 -7.8 1.5 1.9 5.1

   การค้าส่งค้าปลีก ซ่อมยานพาหนะ และของใช้ 1.5 -2.1 3.6 2.2 1.3 -1.3 -3.0 -3.8 -3.2 1.9

   โรงแรมและภัตตาคาร 1.8 -0.6 10.1 6.1 0.3 -8.1 -7.0 -5.7 -2.5 13.5

   การขนส่ง คมนาคมและคลังสินค้า -0.4 -2.2 5.4 3.8 1.4 -10.8 -6.8 -6.7 -2.1 6.9

   การเงินและการธนาคาร 7.0 4.8 9.4 8.2 6.5 4.0 2.5 5.3 4.8 6.6

   การค้าอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจให้เช่าและอื่นๆ 2.4 -0.4 5.2 2.1 3.1 -0.8 -3.4 0.1 0.1 1.8

   การบริหารราชการแผ่นดิน 1.4 4.8 -3.3 3.3 0.3 5.7 6.1 3.7 3.8 5.5

   การศึกษา -1.5 1.3 -2.4 -1.9 -4.4 3.1 2.2 0.1 3.0 0.0

   การบริการสุขภาพและสังคมสงเคราะห์ -0.7 2.2 -3.9 -2.0 -1.6 4.7 3.8 1.0 3.4 0.6

   การบริการชุมชน สังคมและส่วนบุคคล 0.6 0.0 2.4 -0.1 0.1 0.0 -2.5 -1.2 0.8 2.9

   บริการคนรับใช้ 1.8 1.9 2.1 1.2 1.9 1.9 2.1 2.2 1.4 1.9

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) 2.5 -2.3 6.4 5.2 2.9 -4.2 -7.1 -4.9 -2.7 5.8

ที่มา : สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 22 กุมภาพันธ์ 2553

ตารางที่ 2 การลงทุน (ณ ราคาปีฐาน 2531)

หน่วย : ร้อยละ

2551p 2552p1
2551p 2552p1

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

ภาคเอกชน 3.2 -12.8 6.5 4.2 6.0 -3.2 -17.8 -16.1 -12.2 -4.6

สิ่งก่อสร้าง 0.1 -5.4 0.6 1.6 -1.4 -0.5 -8.9 -7.5 -6.3 2.0

เครื่องจักร เครื่องมือ 4.1 -14.8 8.2 5.1 8.6 -4.1 -20.3 -18.5 -14.0 -6.3

ภาครัฐ -4.6 2.7 2.6 -4.0 -6.3 -7.7 -9.0 8.7 8.0 1.0

สิ่งก่อสร้าง -9.1 5.9 3.2 -5.9 -9.6 -23.2 -6.8 12.0 9.5 8.3

เครื่องจักร เครื่องมือ 5.4 -3.4 4.6 0.7 -1.2 22.1 -14.0 2.4 5.0 -10.4

การลงทุน 1.2 -9.0 5.9 2.3 1.9 -5.0 -15.9 -10.2 -6.3 -3.4

ที่มา : สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 22 กุมภาพันธ์ 2553



บทบรรณาธิการ

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพัฒน�ก�รเศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ (สศช.) ได้จัดก�รประชุมประจำ�ปี

ขึ้นอย่�งต่อเนื่อง ภ�ยใต้หัวข้อที่น่�สนใจ ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปทุกปี สำ�หรับก�รประชุมประจำ�ปี 2551  

ได้จัดประชุมในหัวข้อเรื่อง “วิสัยทัศน์ประเทศไทย สู่ปี...2570”  และที่ประชุมได้ร่วมกันกำ�หนดวิสัยทัศน์

ประเทศไทยปี 2570 ขึ้น ต่อม�ในปี 2552 เป็นช่วงที่จะต้องเตรียมจัดทำ�แผนพัฒน�เศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ  

ฉบับที่  11 (พ.ศ.2555-2559) สศช. จึงได้กำ�หนดหัวข้อก�รประชุมให้ต่อเนื่องกับปีก่อนหน้�ภ�ยใต้ชื่อ  

“จ�กวิสัยทัศน์ 2570...สู่แผนฯ 11” อันเป็นที่ม�ของว�รส�รเศรษฐกิจและสังคมฉบับนี้

ส�ระสำ�คัญของก�รประชุมที่จะขอนำ�เสนอในว�รส�รฯ ฉบับนี้ มีเนื้อห�ครอบคลุมทั้งในด้�นเศรษฐกิจ 

สังคม สิ่งแวดล้อม และก�รบริห�รจัดก�ร โดยในด้�นเศรษฐกิจ นำ�เสนอแนวโน้มสภ�พก�รเปลี่ยนแปลงของ

เศรษฐกิจโลกหลังวิกฤติเศรษฐกิจครั้งล่�สุด รวมทั้งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยทั้งในด้�นคว�มท้�ท�ยและ

โอก�ส สำ�หรับทิศท�งของเศรษฐกิจไทยในอน�คต ได้นำ�เสนอก�รยกระดับเศรษฐกิจไทย จ�กเดิมที่ต้องพึ่งพิง

เศรษฐกิจต่�งประเทศเป็นหลัก ม�เป็นก�รมุ่งสู่ “เศรษฐกิจสร้�งสรรค์” เนื่องจ�กเป็นเศรษฐกิจที่ต้องอ�ศัยก�รสร้�ง 

คว�มแตกต่�งของสินค้�และบริก�ร ซึ่งเหม�ะสมกับประเทศไทยที่มีจุดแข็งในด้�นคว�มโดดเด่นท�งเอกลักษณ์

และวัฒนธรรม 

ในด้�นสิ่งแวดล้อม ได้กล่�วถึงเรื่องที่ทั่วโลกกำ�ลังให้คว�มสำ�คัญอยู่ในขณะนี้ ได้แก่ ภ�วะโลกร้อน  

ซึ่งก่อให้เกิดปัญห�ในด้�นต่�งๆ ม�กม�ย แต่ท่�มกล�งผลกระทบในท�งลบเหล่�นี้ ยังมีผลกระทบท�งบวกใน

ด้�นก�รพัฒน�ประเทศและก�รสร้�งคว�มมั่นคงท�งอ�ห�ร ที่นับเป็นโอก�สสำ�หรับประเทศไทยเกิดขึ้นด้วย เช่น  

ก�รปรับโครงสร้�งเศรษฐกิจสู่เศรษฐกิจสีเขียว ก�รพัฒน�กลไกสะอ�ด ก�รฟื้นฟูทรัพย�กรธรรมช�ติ ก�รพัฒน�

เป็นประเทศส่งออกอ�ห�รที่สำ�คัญของโลก ก�รเพิ่มขีดคว�มส�ม�รถในด้�นก�รเกษตร ก�รพัฒน�ก�รเกษตร 

แบบไม่ใช้ส�รเคมี เป็นต้น

สำ�หรับด้�นสังคม ก�รพัฒน�ประเทศภ�ยใต้กระแสโลก�ภิวัตน์และกระแสก�รพัฒน�แบบทุนนิยม  

ก่อให้เกิดปัญห�คว�มอ่อนแอของฐ�นร�กสังคมไทย จึงจำ�เป็นต้องออกแบบโครงสร้�งสถ�ปัตยกรรมท�งสังคม

ใหม่ เพื่อพัฒน�ฐ�นร�กของสังคมให้แข็งแกร่งม�กขึ้น นอกจ�กนี้ปัญห�ที่สำ�คัญอีกประก�รหนึ่งในสังคมไทย 

ขณะนี้คือ ปัญห�คว�มขัดแย้งระหว่�งคนบ�งกลุ่ม ซึ่งร�กของปัญห�เกิดจ�กก�รบริห�รจัดก�รซึ่งไม่อยู่บนพื้นฐ�น 

ของธรรม�ภิบ�ลที่ดีพอ ว�รส�รฯ ฉบับนี้ ได้หยิบยกเอ�ผลก�รศึกษ�กรณีคว�มขัดแย้งที่สำ�คัญ 2 กรณี 

ม�นำ�เสนอ ได้แก่ คว�มขัดแย้งท�งก�รเมือง และปัญห�ก�รใช้คว�มรุนแรงใน 3 จังหวัดช�ยแดนภ�คใต้ พร้อมทั้ง 

มีข้อเสนอแนะที่น่�สนใจ ติดต�มอ่�นได้ภ�ยในเล่ม



ปีที่ 46   ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2552

วารสาร

คณะที่ปรึกษา สารบัญ

โปรดทราบ
บทความ ข้อคิดเห็นและข้อเขียนต่างๆ ในวารสารเศรษฐกิจและสังคมเป็น 
ความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียน มิใช่เป็นความเห็นของสำานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

วัตถุประสงค์
เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมรวมทั้งแนวคิดเกี่ยวกับ
การพัฒนาประเทศแก่สาธารณชนทั่วไปตลอดจนเป็นสื่อกลางในการรายงาน
ความเคลื่อนไหว สถิติทางเศรษฐกิจและสังคมให้ผู้อ่านทราบข้อเท็จจริงอย่าง 
ถูกต้องกับสถานการณ์

เลขาธิการฯ น�ยอำ�พน  กิตติอำ�พน

รองเลขาธิการฯ	 น�ยอ�คม  เติมพิทย�ไพสิฐ

 น�งเพ็ญจ�  อ่อนชิต

 น�งสุวรรณี  คำ�มั่น

 น�ยสุวัฒน์  ว�ณีสุบุตร

 น�ยปรเมธี  วิมลศิริ

 น�ยช�ญวิทย์  อมตะม�ทุช�ติ

ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน

 น�ยธ�นินทร์  ผะเอม

 น�งส�วลด�วัลย์  คำ�ภ�

 น�งนิตย�  กมลวัทนนิศ�

 น�งชุติน�ฏ  วงศ์สุบรรณ

 น�ยสมช�ย  ศักด�เวคีอิศร

 น�ยภูมิใจ  อัตตะนันทน์

 น�งวนิด�  มห�กิจ(รักษ�ก�ร)

บรรณาธิการบริหาร

 น�งส�วภ�รณี  วัฒน�

บรรณาธิการผู้พิมพ์โฆษณา		 	 	

	 น�ยวรวิทย์  อวิรุทธ์วรกุล

กองบรรณาธิการ	 น�งภ�ณี  ชน�ธิปกรณ์  

 น�งนิสวันต์  พิชญ์ดำ�รง  

 น�ยธีระพงษ์  ม�ลัยทอง  

 น�งส�ววัชรี  พุ่มทอง  

 น�ยตฤตณัย  นพคุณ 

ฝ่ายจัดการ			 น�งธนรัชต์  ศุขอ�รีย์  

 น�งส�วศิริพร  ฉก�ม�นันท์ 

ฝ่ายศิลปกรรมและภาพ	 	 	 	

	 น�ยเน�วฤทธิ์  ฤทธิแปลก

พิมพ์ที่	 บ.สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิสชิ่ง จำ�กัด

 โทร.0-2903-8257-9

คว�มท้�ท�ยหลังวิกฤติเศรษฐกิจ 

โอก�สของประเทศไทย

เศรษฐกิจสร้�งสรรค์ ท�งเลือกเศรษฐกิจไทย

สถ�ปัตยกรรมท�งสังคม ท�งเลือกใหม่ของสังคมไทย

ภ�วะโลกร้อน รู้วิกฤต สร้�งโอก�สก�รพัฒน�

คว�มมั่นคงท�งอ�ห�ร โอก�สจ�กโลกร้อน

คว�มขัดแย้งในสังคมไทย

5

18

31

41

61

78



ส า ร ะ ใ น เ ล่ มส า ร ะ ใ น เ ล่ ม

ความท้าทายหลังวิกฤติเศรษฐกิจ 
: โอกาสของประเทศไทย 

จ�กวิกฤติก�รเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึนในปี 2551 ส่งผล 

กระทบไปท่ัวโลก ประเทศต่�งๆ จึงต้องปรับตัวให้สอดคล้อง

กับภ�วะวิกฤติดังกล่�ว และค�ดว่�จะส่งผลกระทบต่อบริบท

ก�รเปล่ียนแปลงของโลกในระยะย�ว สศช. จึงได้วิเคร�ะห์

และประเมินผลกระทบดังกล่�ว โดยคำ�นึงถึงแนวโน้มก�ร

เปล่ียนแปลงท่ี สศช. ได้ประเมินไว้ในช่วงก�รจัดทำ�วิสัยทัศน์

ประเทศไทย...สู่ปี 2570 ท่ีค�ดว่� วิกฤติเศรษฐกิจจะทำ�ให้โลก

ปรับตัวเข้�สู่สภ�พแวดล้อมใหม่ ท้ังในด้�นอัตร�ก�รขย�ยตัว

ท�งเศรษฐกิจ ก�รเงิน พลังง�นและอ�ห�ร สังคม ส่ิงแวดล้อม 

ก�รบริห�รจัดก�รเศรษฐกิจและธุรกิจ ก�รค้�และคว�มร่วมมือ

ระหว่�งประเทศ ตลอดจนก�รเมืองโลก สภ�พแวดล้อมเหล่�น้ี 

เป็นท้ังคว�มท้�ท�ยและโอก�สสำ�หรับเศรษฐกิจไทย  

เศรษฐกิจสร้างสรรค์ :
         ทางเลือกเศรษฐกิจไทย 

ผลกระทบจ�กวิกฤติเศรษฐกิจโลกทำ�ให้ประเทศไทย

ต้องปรับโครงสร้�งท�งเศรษฐกิจ จ�กเดิมที่พึ่งพิงเศรษฐกิจ

ภ�ยนอกสูง เป็นก�รแสวงห�แนวท�งก�รพัฒน�ใหม่ๆ ที่  

เหม�ะสมกับประเทศไทย แนวคิดในเรื่องเศรษฐกิจสร้�งสรรค์ 

นับเป็นบริบทก�รพัฒน�ใหม่ที่เหม�ะสมกับประเทศไทยที่มี

สถาปัตยกรรมทางสังคม : 
ทางเลือกใหม่ของสังคมไทย 

ก�รเปล่ียนแปลงภ�ยใต้กระแสโลก�ภิวัตน์ส่งผล

ให้ฐ�นร�กของสังคมไทยอ่อนแอ คนไทยมีก�รศึกษ�สูงข้ึน

แต่กลับมีคุณธรรม จริยธรรมลดลง มีอ�ยุยืนย�วแต่เจ็บป่วย

ด้วยโรคเร้ือรัง ประกอบกับก�รเข้�สู่สังคมผู้สูงอ�ยุ กระแสก�ร

5
18

31

คว�มโดดเด่นของเอกลักษณ์และวัฒนธรรม อย่�งไรก็ต�ม 

สถ�นภ�พของเศรษฐกิจสร้�งสรรค์ในปัจจุบันยังอยู่ในระยะ 

เริ่มต้น และมีข้อจำ�กัดที่ต้องพัฒน�ในหล�ยด้�น อ�ทิ โครงสร้�ง

พื้นฐ�น ทรัพย�กรมนุษย์ ก�รเงินและก�รลงทุน ก�รตล�ด  

ก�รวิจัยและพัฒน� กฎหม�ย และฐ�นข้อมูล บทคว�มนี้จึงได้ 

นำ�เสนอประเด็นยุทธศ�สตร์ก�รพัฒน�เศรษฐกิจสร้�งสรรค์ 

ไว้อย่�งน่�สนใจ  

พัฒน�แบบทุนนิยมท่ีก่อให้เกิดคว�มไม่สมดุลของก�รกระจ�ยผลประโยชน์ และก�รปรับตัวรองรับวัฒนธรรมจ�กภ�ยนอกประเทศ จึง

จำ�เป็นต้องมีก�รกำ�หนดโครงสร้�งสถ�ปัตยกรรมท�งสังคมใหม่ ให้เป็นสังคมท่ีมีคุณภ�พ มีภูมิคุ้มกัน พัฒน�คุณภ�พของทุนมนุษย์ให้

เข้มแข็ง สร้�งระบบก�รจัดก�รเชิงพ้ืนท่ี เพ่ือนำ�สังคมไทยสู่สังคมคุณภ�พอย่�งย่ังยืน



ปัญห�โลกร้อนเป็นประเด็นที่ทั่วโลกกำ�ลังให้คว�มสนใจเป็นอย่�งยิ่ง 

สำ�หรับประเทศไทย ค�ดว่�จะได้รับผลกระทบในเรื่องก�รเปลี่ยนแปลงของ

ฤดูก�ล ปริม�ณนำ้�ฝนลดลง ก�รเกิดอุทกภัยและว�ตภัยเพิ่มขึ้น เกิดก�ร

สูญเสียทรัพย�กรธรรมช�ติและคว�มหล�กหล�ยท�งชีวภ�พ ผลกระทบต่อ

เศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งพันธกรณีต่�งๆ อย่�งไรก็ต�ม ก�รเปลี่ยนแปลง

ดังกล่�วก่อให้เกิดโอก�สสำ�หรับระเทศไทยที่นำ�ไปสู่ประเด็นยุทธศ�สตร์ก�ร

พัฒน�ที่สำ�คัญหล�ยประก�ร อ�ทิ ก�รปรับโครงสร้�งเศรษฐกิจสู่เศรษฐกิจ 

ภาวะโลกร้อน : 
                  รู้วิกฤต สร้างโอกาสการพัฒนา

ปัญห�โลกร้อนส่งผลกระทบอย่�งรุนแรงต่อภ�คเกษตร

และคว�มมั่นคงท�งอ�ห�รในหล�ยด้�น อ�ทิ ร�ค�สินค้�เกษตร

และอ�ห�รมีแนวโน้มสูงขึ้น  ก�รลงทุนด้�นก�รวิจัยและพัฒน�

ท�งก�รเกษตรเพิ่มขึ้น แต่สร้�งโอก�สให้แก่ประเทศไทยในด้�น 

ก�รเป็นประเทศผู้ส่งออกอ�ห�รสำ�คัญของโลก ก�รสร้�งมูลค่�เพ่ิม 

และแปรรูปสินค้�เกษตร ก�รส่งเสริมก�รเกษตรแบบไร้ส�รเคมี  

ก � ร เ พิ่ ม ขี ด ค ว � ม ส � ม � ร ถ ด้ � น ก � ร เ ก ษ ต ร ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ โ ด ย 

ใช้ประโยชน์จ�กกลไกก�รพัฒน�ที่สะอ�ด ดังนั้น ก�รพัฒน�ก�ร

เกษตรของไทยในระยะต่อไป ควรเน้นใน 2 เร่ืองคือ คว�มปลอดภัย 

และคว�มมั่นคงด้�นอ�ห�ร และคว�มสมดุลระหว่�งอ�ห�รและพลังง�น

ความมั่นคงทางอาหาร : 
  โอกาสจากโลกร้อน

สถ�นก�รณ์คว�มขัดแย้งท�งก�รเมือง และก�รใช้คว�ม 

เป็นปัจจัยสำ�คัญท่ีทำ�ให้คนไทยมีคว�มสุขลดลงและก�รพัฒน�

ประเทศไทยข�ดเสถียรภ�พ จึงมีคว�มจำ�เป็นท่ีจะต้องมีก�รศึกษ� 

ห�ส�เหตุของคว�มขัดแย้ง เพ่ือเป็นแนวท�งในก�รแก้ไขปัญห�และ

ก�รพัฒน�ประเทศให้ก้�วหน้�ต่อไป ผลก�รศึกษ�พบว่� คว�มขัดแย้ง

ความขัดแย้งในสังคมไทย

ท่ีเกิดข้ึนมีปัญห�ม�จ�กโครงสร้�งก�รพัฒน�เศรษฐกิจ/ก�รเมืองท่ีไม่

สมดุล ภ�คร�ชก�รมีบทบ�ทหลัก ขณะท่ีประช�ชนมีบทบ�ทจำ�กัด ก�ร 

กระจ�ยทรัพย�กรไม่เป็นธรรม ชนช้ันนำ�และคนในเมืองส่วนใหญ่ได้รับ

ประโยชน์ม�กกว่�คนย�กจนในชนบท ก�รบังคับใช้กฎหม�ยข�ดหลัก

นิติธรรม สภ�พดังกล่�วสะท้อนถึงโครงสร้�งและกระบวนก�รพัฒน�ก�ร

ด้�นเศรษฐกิจ สังคม และก�รเมืองของไทยท่ีอยู่บนพ้ืนฐ�นธรรม�ภิบ�ลท่ี

อ่อนแอ จำ�เป็นท่ีสังคมจะต้องร่วมกันห�หนท�งแก้ไขปัญห�ดังกล่�วต่อไป	

41

61

78

สีเขียว ก�รฟื้นฟูทรัพย�กรธรรมช�ติที่เสื่อมโทรม ก�รพัฒน�ตล�ดค�ร์บอนเครดิตและกลไกก�รพัฒน�ที่สะอ�ด 
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ผลจ�กวิกฤติก�รณ์ท�งเศรษฐกิจและก�รเงินดังกล่�ว  

นอกจ�กจะทำ�ให้ เศรษฐกิจโลกต้องเผชิญกับปัญห�ใน 

ระยะสั้นจ�กก�รถดถอยของภ�วะเศรษฐกิจอย่�งรุนแรงแล้ว  

ค�ดว่�จะมีผลกระทบต่อบริบทก�รเปลี่ยนแปลงของโลกใน

ระยะย�วจ�กก�รปรับตัวของเศรษฐกิจต่อภ�วะคว�มไม่สมดุล 

ซึ่งเป็นร�กฐ�นของปัญห�วิกฤติก�รณ์ท�งเศรษฐกิจครั้งนี้ 

ดังนั้นบทคว�มนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคร�ะห์และประเมิน

ก�รเปลี่ยนแปลงของบริบทโลกในช่วงหลังวิกฤติก�รณ์ท�ง

เศรษฐกิจที่จะมีผลกระทบต่อก�รพัฒน�ประเทศไทยในระยะ

ของแผนพัฒน�ฯ ฉบับที่ 11(พ.ศ. 2555-2559) โดยคำ�นึง

พีรพัฒน์  ตัณทวณิช** /วรพรต  สัมฤทธิ์เดชขจร** 

ความท้าทายหลังวิกฤติเศรษฐกิจ 
โอกาสของประเทศไทย1

1  เรียบเรียงจ�กบทคว�มเร่ือง ความท้าทายหลังวิกฤติเศรษฐกิจโลก : โอกาสของประเทศไทย  ของเอกส�รประกอบก�รประชุมประจำ�ปี 2552 ของ สศช.  
กรกฎ�คม 2552

**  นักวิเคร�ะห์นโยบ�ยและแผนปฏิบัติก�ร สำ�นักยุทธศ�สตร์และก�รว�งแผนเศรษฐกิจมหภ�ค สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพัฒน�ก�รเศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ

สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้ประเมินแนวโน้มหลักที่

ประเทศไทยและโลกอาจต้องเผชิญใน	20	ปีข้างหน้าซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ

ประเทศว่าเศรษฐกิจโลกอยู่ท่ามกลางความไม่สมดุลและจะได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤติที่สำาคัญๆ	 ได้แก่	 	

การเปลี่ยนแปลงในสภาพภูมิอากาศของโลก	ราคานำ้ามันและพลังงานที่สูงขึ้น	การขาดแคลนอาหารและความ

หิวโหย	รวมถึงวิกฤติการณ์การเงินและเศรษฐกิจ	ความไม่สมดุลทางด้านเศรษฐกิจระหว่างขั้วอำานาจเศรษฐกิจ

และการเงินโลกที่ก่อตัวขึ้นในระหว่างปี	พ.ศ.2544	-2550	ได้พัฒนาเป็นวิกฤติทางการเงินในประเทศสหรัฐอเมริกา	

และประเทศอุตสาหกรรมสำาคัญ	ๆ	ก่อนที่จะลุกลามและผลักดันให้เศรษฐกิจโลกเข้าสู่ภาวะวิกฤติการณ์ทาง

เศรษฐกิจครั้งสำาคัญในประวัติศาสตร์เศรษฐกิจในปี	พ.ศ.	2551	–	2552

ถึงแนวโน้มก�รเปลี่ยนแปลงที่ได้ประเมินไว้ในช่วงก�รจัดทำ� 

วสิยัทศันป์ระเทศไทย...สูป่ ี2570 และแนวโนม้ก�รเปลีย่นแปลง

ที่สำ�คัญ ๆ ของโลก ทั้งในระยะสั้น ระยะป�นกล�ง และ 

ระยะย�ว 

บทคว�มนี้ประกอบด้วย (1) วิกฤติก�รณ์เศรษฐกิจ 

กั บ ผ ล ก ร ะ ท บ ต่ อ บ ริ บ ท ก � ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ข อ ง โ ล ก  

(2) ภูมิทัศน์ใหม่ของโลกในช่วงหลังวิกฤติก�รณ์ท�งเศรษฐกิจ 

และ (3) คว�มท้�ท�ยและโอก�สของเศรษฐกิจไทยท่�มกล�ง 

ก�รเปลี่ยนแปลงของบริบทโลก

บทนำ�
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วิกฤติการณ์เศรษฐกิจกับผลกระทบต่อ
บริบทการเปลี่ยนแปลงของโลก

ในก�รจัดทำ�วิสัยทัศน์ประเทศไทย...สู่ปี  2570 

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพัฒน�ก�รเศรษฐกิจและสังคมแห่ง

ช�ติได้ประเมินแนวโน้มหลักที่ประเทศไทยและโลกอ�จต้อง

เผชิญใน 20 ปีข้�งหน้�ไว้ 7 ประก�รได้แก่ 

1. ก�รรวมตัวท�งเศรษฐกิจในภูมิภ�ค ส่งผลให้มี

คว�มเชื่อมโยงท�งเศรษฐกิจระหว่�งประเทศในอนุภูมิภ�ค

เพิ่มขึ้นและทำ�ให้เศรษฐกิจในภูมิภ�คเอเชียมีแนวโน้มขย�ย

ตัวอย่�งรวดเร็ว 

2. เศรษฐกิจโลกจะเปลี่ยนศูนย์กล�งอำ�น�จม�อยู่

ที่ประเทศในภูมิภ�คเอเชียม�กขึ้น 

3. ก�รเปลี่ยนแปลงด้�นก�รเงินโลกจะมีคว�ม

ผันผวนและคว�มเสี่ยงสูง 

4. ประช�กรสูงอ�ยุของโลกเพิ่มขึ้นอย่�งรวดเร็ว 

จะเป็นปัญห�ใหญ่ของประเทศที่พัฒน�แล้วทั้งท�งด้�น

เศรษฐกิจ  สังคม และก�รเมือง แต่เป็นโอก�สของประเทศไทย

ในก�รจัดบริก�รสำ�หรับผู้สูงอ�ยุ 

5. คว�มก้�วหน้�ท�งเทคโนโลยีกับก�รดำ�รงชีวิต

ของมนุษย์เป็นประเด็นที่ประเทศไทยต้องเตรียมคว�มพร้อม 

6. แนวโน้มปัญห�พลั งง�นจะมีผลต่อภ�วะ

เศรษฐกิจและสังคมของโลก 

7. ภัยคุกค�มจ�กภ�วะโลกร้อนส่งผลกระทบต่อ

ธรรมช�ติ เศรษฐกิจ และคุณภ�พชีวิต 

คว�มไม่สมดุลท�งด้�นเศรษฐกิจและก�รเงินโลก

ได้ก่อตัวขึ้นในระหว่�งปี พ.ศ. 2544 -2550 และกล�ยเป็น

วิกฤติก�รณ์ท�งเศรษฐกิจและก�รเงิน ส่งผลกระทบอย่�ง

รุนแรงในปี พ.ศ. 2551  – 2552 มีนัยสำ�คัญต่อแนวโน้มก�ร

เปลี่ยนแปลงของโลกซึ่งจะส่งผลกระทบต่อเงื่อนไขก�รพัฒน�

ประเทศไทยในอน�คต คว�มไม่สมดุลท�งด้�นเศรษฐกิจ

และก�รเงินโลกมีส�เหตุสำ�คัญม�จ�กก�รเกินดุลท�งก�รค้� 

จำ�นวนมห�ศ�ลของประเทศในภูมิภ�คเอเชียในช่วงหลัง

วิกฤติก�รณ์ท�งเศรษฐกิจในปี พ.ศ. 2540 เงินทุนที่เกิดจ�ก

ก�รเกินดุลดังกล่�วถูกนำ�ไปใช้ในก�รชดเชยก�รข�ดดุลบัญชี

เดินสะพัดของประเทศสหรัฐอเมริก� ก�รซื้อตร�ส�รอนุพันธ์ 

กอปรกับก�รขย�ยตัวของสินเชื่อที่อยู่อ�ศัยต�มนโยบ�ยก�ร

ส่งเสริมก�รมีที่อยู่อ�ศัยของรัฐบ�ลสหรัฐฯ 

ในขณะเดียวกัน  ภ�คก�รเงินยังข�ดระบบตรวจสอบ 

และควบคุมคว�มเสี่ยงที่ เหม�ะสมและสภ�พแวดล้อม 

ดังกล่�วเอื้อให้ก�รเกิดปัญห�ท�งจริยธรรม ทำ�ให้เงินทุนถูก

จัดสรรไปยังกิจกรรมก�รกู้ยืมที่มีผลตอบแทนสูงแต่มีคว�ม

เสี่ยงสูงเช่นกัน โดยเฉพ�ะก�รกู้ยืมในตล�ดสินเชื่อคุณภ�พ

ตำ่� และก�รกู้ยืมเพื่อก�รเก็งกำ�ไรในร�ค�หลักทรัพย์และร�ค�

สินค้�โภคภัณฑ์ต่�ง ๆ ประกอบกับก�รขย�ยตัวของกิจกรรม

ท�งเศรษฐกิจที่อยู่บนพื้นฐ�นของสินเชื่อ ทั้งในด้�นก�รลงทุน

และก�รบริโภค ก่อให้เกิดภ�วะฟองสบู่ ร�ค�ทรัพย์สินเพิ่มขึ้น

อย่�งรวดเร็วพร้อมกับก�รเพิ่มขึ้นของภ�ระหนี้ทั้งในงบดุลของ

ภ�คครัวเรือนและภ�คธุรกิจ 3 

 
 

นอกจากนี้  การเพิ่มขึ้นของราคาน้ ามันและราคาสินค้าเกษตรหลังปี พ.ศ. 2546 ส่งผลให้แรงกดดัน
ด้านเงินเฟ้อและความวิตกกังวลเกี่ยวกับปัญหาฟองสบู่ในเศรษฐกิจสหรัฐฯ เพิ่มข้ึน เป็นล าดับ ธนาคารกลาง
สหรัฐฯ จึงด าเนิน นโยบายอัตราดอกเบี้ย ตึงตัวอย่างต่อเนื่องเพื่อลดความร้อนแรงทางเศรษฐกิจและแรง
กดดันด้านเงินเฟ้อ 2 โดยปรับขึ้น อัตราดอกเบี้ยนโยบาย จากร้อยละ 0.98 ต่อปี ในเดือนธันวาคม 2546 มา
เป็นร้อยละ 5.02 ต่อปีในเดือนสิงหาคมปี 2550 ขณะเดียวกัน  เศรษฐกิจเร่ิมมีแนวโน้มชะลอตัวลงจาก ผล
ของ ต้นทุน การผลิตที่เพิ่มขึ้นจากราคา น้ ามัน และ ราคาสินค้าเกษตร ที่สูงขึ้น  ส่งผลให้รายได้และขีด
ความสามารถในการช าระหนี้ของลูกหนี้ลดลง โดยเฉพาะในตลาด Sub-prime ที่มีอัตราการผิดนัดช าระหนี้
สูงขึ้น 

สถานการณ์ดังกล่าวได้เริ่มพัฒนาเป็นวิกฤติ การณ์สินเชื่อด้อยคุณภาพ ในช่วงกลางปี พ.ศ.2550 
และส่งผลกระทบต่อสถาบันการเงินที่ มีปริมาณธุรกรรม เกี่ยวข้องกับตราสารอนุพันธ์ จ านวนมาก ในที่สุดได้
ส่งผลกระทบต่อความม่ันคง ของสถาบันการเงิน ในวงกว้าง เริ่มจากกรณีการล้มละลายของสถาบันการเงิน
อย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ ปี พ.ศ.  25503   ซึ่งก่อให้เกิดภาวะความตึงตัวของสินเชื่อทั้งในสหรัฐอเมริกาและ
สหภาพยุโรป การชะลอตัวของภาวะเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการลดลงของความเชื่อม่ันในระบบเศรษฐกิจ 
โดยเฉพาะในภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และภาคการผลิต  จนกระท่ัง ส่งผลย้อนกลับต่อปัญหาความม่ันคง
ของระบบสถาบันการเงิน แม้ว่า รัฐบาลสหรัฐฯ ธนาคารกลางของสหรัฐฯ  รวมถึงธนาคารกลางสหภาพยุโรป 
ได้ร่วมมือกันด าเนินมาตรการต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาในภาคการเงิน แต่สถานการณ์ ยังไม่ดีข้ึน ในท่ีสุดช่วง

                                                 
2 ขณะที่ในช่วงก่อนหน้า ธนาคารกลางสหรัฐฯ ได้ด าเนินนโยบายดอกเบี้ยต่ ามาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายในช่วงหลังเหตุการณ์วินาศกรรมใน
วันที่ 11 กันยายน 2544 และหลังวิกฤติการณ์ภาวะการค้าสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ในปี 2543-2546 เพื่อแก้ไขปัญหาภาวะความตกต่ าทางเศรษฐกิจและป้องกันมิให้เศรษฐกิจ
สหรัฐเข้าสู่ภาวะ Technical recession ในช่วงปี 2544-2547 ธนาคารกลางสหรัฐได้ด าเนินการลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายทั้งสิ้นรวม 27 ครั้ง และส่งผลให้อัตราดอกเบี้ย
นโยบายปรับตัวลดลงจากร้อยละ 6.5 เป็นร้อยละ 1.0 
3 เริ่มจากกรณีการล้มละลายของ Ownit Mortgage Solutions Inc. (มกราคม 2550) Mortgage Lenders Network USA Inc (กุมภาพันธ์ 2550) New Century Financial 
(เมษายน 2550) Bear Stearns hedge funds (มิถุนายน 2550)  การล้มละลายของ American Home Mortgage Investment Corporation (สิงหาคม 2550)  ปัญหาความ
ไม่มั่นคงทางการเงินของ Countrywide Financial ซึ่งเป็นผู้ปล่อยกู้สินเช่ือจ านองรายใหญ่ของสหรัฐฯ และปัญหาการขาดสภาพคล่องของธนาคาร Northem Rock ของ 
สหราชอาณาจักร (กันยายน 2550) 
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ภาพที่ 2: อัตราดอกเบ้ียนโยบาย
ของธนาคารกลางสหรัฐฯ เฉลี่ย 1 เดือน
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นอกจ�กนี้  ก�รเพิ่มขึ้นของร�ค�นำ้�มันและร�ค�

สินค้�เกษตรหลังปี พ.ศ. 2546 ส่งผลให้แรงกดดันด้�นเงินเฟ้อ

และคว�มวิตกกังวลเกี่ยวกับปัญห�ฟองสบู่ในเศรษฐกิจ

สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นเป็นลำ�ดับ ธน�ค�รกล�งสหรัฐฯ จึงดำ�เนิน

นโยบ�ยอัตร�ดอกเบี้ยตึงตัวอย่�งต่อเนื่องเพื่อลดคว�มร้อน

แรงท�งเศรษฐกิจและแรงกดดันด้�นเงินเฟ้อ2 โดยปรับขึ้น

อัตร�ดอกเบี้ยนโยบ�ยจ�กร้อยละ 0.98 ต่อปี ในเดือนธันว�คม 

2546 ม�เป็นร้อยละ 5.02 ต่อปีในเดือนสิงห�คมปี 2550 ขณะ

เดียวกัน เศรษฐกิจเริ่มมีแนวโน้มชะลอตัวลงจ�กผลของต้นทุน

ก�รผลิตที่เพิ่มขึ้นจ�กร�ค�นำ้�มันและร�ค�สินค้�เกษตรที่สูง

ขึ้น ส่งผลให้ร�ยได้และขีดคว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระหนี้ของ

ลูกหนี้ลดลง โดยเฉพ�ะในตล�ด Sub-prime ที่มีอัตร�ก�ร

ผิดนัดชำ�ระหนี้สูงขึ้น

สถ�นก�รณ์ดังกล่�วได้เริ่มพัฒน�เป็นวิกฤติก�รณ์

สินเชื่อด้อยคุณภ�พ ในช่วงกล�งปี พ.ศ.2550 และส่งผลกระทบ 

ต่อสถ�บันก�รเงินที่มีปริม�ณธุรกรรมเกี่ยวข้องกับตร�ส�ร

อนุพันธ์จำ�นวนม�ก ในที่สุดได้ส่งผลกระทบต่อคว�มมั่นคง

ของสถ�บันก�รเงินในวงกว้�ง เริ่มจ�กกรณีก�รล้มละล�ย

ของสถ�บันก�รเงินอย�่งต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 25503   ซึ่ง

ก่อให้เกิดภ�วะคว�มตึงตัวของสินเชื่อทั้งในสหรัฐอเมริก�

และสหภ�พยุโรป ก�รชะลอตัวของภ�วะเศรษฐกิจควบคู่ไป

กับก�รลดลงของคว�มเชื่อมั่นในระบบเศรษฐกิจ โดยเฉพ�ะ 

ในภ�คธุรกิจอสังห�ริมทรัพย์และภ�คก�รผลิต จนกระทั่งส่งผล 

ย้อนกลับต่อปัญห�คว�มมั่นคงของระบบสถ�บันก�รเงิน 

แม้ว่�รัฐบ�ลสหรัฐฯ ธน�ค�รกล�งของสหรัฐฯ รวมถึงธน�ค�ร

กล�งสหภ�พยุโรป ได้ร่วมมือกันดำ�เนินม�ตรก�รต่�ง ๆ เพื่อ

แก้ไขปัญห�ในภ�คก�รเงิน แต่สถ�นก�รณ์ยังไม่ดีขึ้น ในที่สุด 

ช่วงปล�ยไตรม�ส 3 ของปีพ.ศ. 2551 ปัญห�วิกฤติก�รณ์สินเชื่อ 

ด้อยคุณภ�พในสหรัฐฯ ได้ขย�ยขอบเขตกล�ยเป็นวิกฤติ

เศรษฐกิจก�รเงินของโลก4 

ปัญห�วิกฤติก�รณ์เศรษฐกิจโลกที่เกิดขึ้นได้ส่งผล 

กระทบอย่�งรุนแรงต่อเศรษฐกิจและก�รค้�โลกโดยผ่�นกลไก

ที่สำ�คัญ ๆ 3 ประก�รคือ 

1.	 ความเชื่อมโยงด้านตลาดเงินและตลาด	

สินเชื่อ ในช่วงครึ่งหลังของปี 2551 ก�รหดตัวของสภ�พคล่องใน

ตล�ดก�รเงินและตล�ดตร�ส�รหนี้ได้ทวีคว�มรุนแรง คว�ม

ตึงตัวของสินเชื่อในสหรัฐฯ และยุโรปในปี 2550 ได้ส่งผล 

ต่อเนื่องเป็นวงกว้�งครอบคลุมภูมิภ�คต่�ง ๆ จ�กก�รปรับตัว

ของสถ�บันก�รเงินเองที่มีส�ข�อยู่ในหล�ยประเทศและก�ร

เคลื่อนย้�ยเงินทุนระหว่�งประเทศออกจ�กตล�ดหลักทรัพย์

และตล�ดตร�ส�รหนี้เพื่อชดเชยคว�มเสียห�ยที่เกิดขึ้นใน

แหล่งก�รลงทุนต่�งๆ จนก่อให้เกิดปัญห�คว�มตึงตัวของ

ตล�ดเงินและคว�มซบเซ�ของตล�ดทุนจึงเป็นอุปสรรคต่อก�ร

ระดมทุนของภ�คธุรกิจในประเทศกำ�ลังพัฒน�และประเทศ

เกิดใหม่ 

2.	 ความเชื่อมโยงของตลาดทุน คว�มเสียห�ย

ของภ�คธุรกิจก�รเงิน ก�รข�ดคว�มเชื่อมั่นในแนวโน้มและ

ทิศท�งของเศรษฐกิจ รวมทั้งก�รโยกย้�ยเงินทุนระหว่�ง

ประเทศกลับเพื่อชดเชยคว�มเสียห�ยท�งก�รเงินในสหรัฐฯ 

และสหภ�พยุโรปได้ส่งผลให้ตล�ดหลักทรัพย์ทั่วโลกปรับตัว

ลดลงอย่�งรุนแรงในช่วงไตรม�สสุดท้�ยของปี 2551 ส่งผล 

กระทบต่อคว�มมั่งคั่งของภ�คครัวเรือนและเป็นอุปสรรคต่อ

2 ขณะที่ในช่วงก่อนหน้� ธน�ค�รกล�งสหรัฐฯ ได้ดำ�เนินนโยบ�ยดอกเบี้ยตำ่�ม�อย่�งต่อเนื่อง โดยเฉพ�ะก�รลดอัตร�ดอกเบี้ยนโยบ�ยในช่วงหลัง
เหตุก�รณ์วิน�ศกรรมในวันที่ 11 กันย�ยน 2544 และหลังวิกฤติก�รณ์ภ�วะก�รค้�สินค้�อิเล็กทรอนิกส์ในปี 2543-2546 เพื่อแก้ไขปัญห�ภ�วะคว�ม
ตกตำ่�ท�งเศรษฐกิจและป้องกันมิให้เศรษฐกิจสหรัฐเข้�สู่ภ�วะ Technical recession ในช่วงปี 2544-2547 ธน�ค�รกล�งสหรัฐได้ดำ�เนินก�รลดอัตร�
ดอกเบี้ยนโยบ�ยทั้งสิ้นรวม 27 ครั้ง และส่งผลให้อัตร�ดอกเบี้ยนโยบ�ยปรับตัวลดลงจ�กร้อยละ 6.5 เป็นร้อยละ 1.0

3 เริ่มจ�กกรณีก�รล้มละล�ยของ Ownit Mortgage Solutions Inc. (มกร�คม 2550) Mortgage Lenders Network USA Inc (กุมภ�พันธ์ 2550) New 
Century Financial (เมษ�ยน 2550) Bear Stearns hedge funds (มิถุน�ยน 2550) ก�รล้มละล�ยของ American Home Mortgage Investment 
Corporation (สิงห�คม 2550)  ปัญห�คว�มไม่มั่นคงท�งก�รเงินของ Countrywide Financial ซึ่งเป็นผู้ปล่อยกู้สินเชื่อจำ�นองร�ยใหญ่ของสหรัฐฯ และ
ปัญห�ก�รข�ดสภ�พคล่องของธน�ค�ร Northem Rock ของสหร�ชอ�ณ�จักร (กันย�ยน 2550)

4 เริ่มจ�กปัญห�ก�รข�ดสภ�พคล่องและก�รล้มละล�ยของสถ�บันก�รเงินอย่�งเป็นวงกว้�งทั้งในสหรัฐฯ และในสหภ�พยุโรปและเอเชีย เช่น กรณีก�ร
เข้�ควบคุมกิจก�ร Fannie Mae and Freddie Mac (กันย�ยน 2551) ก�รข�ยกิจก�ร Merrill Lynch ให้กับ Bank of America (กันย�ยน 2551) ก�รล้ม
ละล�ยของ Lehman Brothers (กันย�ยน 2551) ปัญห�คว�มไม่มั่นคงท�งก�รเงินของ American International Group (AIG) (กันย�ยน 2551) ก�ร
เข้�ยึดกิจก�รของ Washington Mutual โดย Federal Deposit Insurance Corporation (กันย�ยน 2551) ก�รเข้� Take over ธน�ค�ร Fortis โดย BNP 
Paribas (ตุล�คม 2551) ปัญห�ก�รข�ดสภ�พคล่องของ Hypo Real Estate (HRE) ในเยอรมัน (ตุล�คม 2551) ก�รอัดฉีดสภ�พคล่องให้กับธน�ค�ร
ฝรั่งเศสขน�ดใหญ่จำ�นวน 6 แห่ง ได้แก่ Credit Agricola, BNP Paribas, Societe Generale, Credit Mutuel,  Caisse d’Epargne, and Banque 
Populaire (ตุล�คม 2551)  และก�รประก�ศคำ้�ประกันหนี้สินภ�คธน�ค�รของรัฐบ�ลเก�หลีใต้เป็นระยะเวล� 3 ปี (ตุล�คม 2551)



วารสารเศรษฐกิจและสังคม
ก.ค.-ก.ย. 52

8

ก�รระดมทุนของภ�คธุรกิจ อัตร�แลกเปลี่ยนผันผวน และ 

ส่งผลท�งจิตวิทย�ต่อคว�มเชื่อมั่น 

3. ความเชื่อมโยงของตลาดการค้าโลก ก�รหด

ตัวท�งเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศอุตส�หกรรมสำ�คัญ ๆ ได้

ส่งผลให้อุปสงค์ในตล�ดโลกลดลงอย่�งรุนแรงและนำ�ไปสู่

ก�รปรับลดก�รผลิตสินค้�อุตส�หกรรมและก�รค้�โลกหดตัว 

ภ�วะก�รค้�และก�รผลิตหดตัวทำ�ให้เศรษฐกิจของประเทศ

ต่�ง ๆ โดยเฉพ�ะประเทศที่พึ่งพิงก�รส่งออกสูงเริ่มเข้�สู่ภ�วะ 

หดตัวเป็นวงกว้�งทั่วโลกตั้งแต่ช่วงไตรม�สสุดท้�ยของ 

ปี 2551 

วิกฤติก�รณ์ท�งเศรษฐกิจดังกล่�วได้ส่งผลกระทบ

ในระยะสั้นที่สำ�คัญ คือ ภ�วะเศรษฐกิจของประเทศต่�ง ๆ 

ตกตำ่�อย่�งรุนแรงอัตร�ก�รขย�ยตัวของเศรษฐกิจโลกลดลง

อย่�งรวดเร็วจ�กร้อยละ 5.2 ในปี 2550 เป็นร้อยละ 2.8 ใน 

ปี 2551 และธน�ค�รกล�ง รวมถึงรัฐบ�ลต้องเข้�แทรกแซงใน

ระบบเศรษฐกิจอย่�งมีนัยสำ�คัญต่อก�รฟื้นตัวและเสถียรภ�พ

ของเศรษฐกิจโลก ก�รเปลี่ยนแปลงในระยะสั้นทั้ง 2 ด้�น 

ดังกล่�วเป็นเง่ือนไขสำ�คัญท่ีทำ�ให้เกิดก�รเปล่ียนแปลงท�งด้�น 

ภูมิทัศน์ของโลกในระยะต่อไปในหล�ยด้�น โดยเฉพ�ะก�ร

เปลี่ยนแปลงท�งด้�นภูมิทัศน์ท�งเศรษฐกิจ เสถียรภ�พท�ง

เศรษฐกิจ ก�รเปลี่ยนแปลงท�งด้�นสังคม รวมทั้งแนวคิดก�ร

กำ�หนดนโยบ�ยส�ธ�รณะของประเทศต่�งๆ ในระยะป�น

กล�งและระยะย�ว

ภูมิทัศน์ ใหม่ของโลกในช่ วงหลั ง
วิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ

ผลจ�กวิกฤติก�รณ์เศรษฐกิจที่เกิดขึ้น และปัญห�

ด้�นคว�มไม่สมดุลของโลกที่ เป็นปัจจัยพื้นฐ�นเดิมที่ได้

ประเมินไว้ในช่วงก�รจัดทำ�วิสัยทัศน์ประเทศไทย...สู่ปี 2570 

ทำ�ให้ค�ดว่�โลกจะปรับตัวเข้�สู่สภ�พแวดล้อมใหม่ ที่มี 

ภูมิทัศน์ของโลกภ�ยใต้กรอบระยะเวล�ป�นกล�ง (พ.ศ. 2553-

2557) และระยะย�ว (พ.ศ.2558-2568) ในบริบทท�งด้�น

เศรษฐกจิ ก�รเงนิ คว�มรว่มมอืระหว่�งประเทศ อ�ห�ร พลงัง�น 

สิ่งแวดล้อม และสังคม รวมทั้งแนวคิดในก�รบริห�รจัดก�ร

เศรษฐกิจและธุรกิจ ก�รเปลี่ยนแปลงในประเด็นสำ�คัญ ๆ  

มีดังนี้ 

1.	 อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของโลกใน

ระยะปานกลางมีแนวโน้มที่จะอยู่ในระดับตำ่ากว่าอัตรา

เฉลี่ย	ในปี	2545	-	2550  โดย

	 1.1	 ศักยภาพการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ

ในระยะปานกลางและระยะยาวลดลง เนื่องจ�กก�รสิ้นสุด

ก�รขย�ยตัวของกิจกรรมท�งเศรษฐกิจที่อยู่บนพื้นฐ�นของ 

สินเชื่อ กฎระเบียบท�งเศรษฐกิจและข้อบังคับในภ�ค 

ก�รเงินที่เข้มงวด ก�รแทรกแซงของภ�ครัฐในระบบเศรษฐกิจ 

ภ�ระภ�ษีที่เพิ่มขึ้นเพื่อชดเชยคว�มสูญเสียในภ�คก�รเงิน 

ก�รชดเชยก�รข�ดดุลภ�ครัฐที่เกิดจ�กก�รดำ�เนินม�ตรก�ร

กระตุ้นเศรษฐกิจ ก�รดำ�รงอยู่ของสถ�บันท�งเศรษฐกิจที่ข�ด

ประสิทธิภ�พ ก�รลดลงของปัจจัยทุนและก�รชะลอตัวหรือ

ก�รหยุดชะงักของก�รค้�และก�รลงทุนระหว่�งประเทศ 

	 1.2	 การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ

ต่าง	ๆ	ในระยะปานกลาง	มีแนวโน้มที่จะมีความแตกต่าง	

กันมากขึ้นต�มขน�ดของผลกระทบจ�กวิกฤติก�รณ์

ท�งเศรษฐกิจและผลจ�กม�ตรก�รก�รแทรกแซงของภ�ค

รัฐ	และในช่วงระยะ 4 - 5 ปีข้�งหน้�จะเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ

ที่สำ�คัญของเศรษฐกิจโลกในก�รปรับตัวจ�กภ�วะคว�มไม่

สมดุลท�งเศรษฐกิจ โดยที่สหรัฐฯ และประเทศอุตส�หกรรม

สำ�คัญจำ�เป็นที่จะต้องลดระดับก�รบริโภคและก�รสะสม

เงินออมเพิ่มขึ้น ขณะที่ประเทศกำ�ลังพัฒน�และประเทศเกิด

ใหม่จะต้องปรับตัวจ�กก�รมีกำ�ลังก�รผลิตส่วนเกิน ภาคการ

เงินในประเทศอุตสาหกรรมสำาคัญจะต้องมีการเพิ่มทุน	

อาจก่อให้เกิดการรวมตัวและลดขนาดลง ภาครัฐบาล

และธนาคารกลางในประเทศต่าง	ๆ	จะยังคงมีบทบาท

สำาคัญทั้งในด้านการแก้ไขปัญหาการหดตัวทางเศรษฐกิจ

และเร่งการฟื้นฟูเศรษฐกิจ รวมทั้งก�รดำ�เนินม�ตรก�รเพื่อ

เตรียมคว�มพร้อมต่อก�รฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก 
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	 1.3	 ความเสี่ยงด้านเสถียรภาพทางการ

คลังในบางประเทศจะเพิ่มขึ้น จ�กก�รดำ�เนินม�ตรก�ร

เพื่อแก้ไขปัญห�ภ�คก�รเงินและก�รกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วง 

ท่ีผ่�นม� เพ่ือป้องกันก�รหดตัวอย่�งรุนแรงของเศรษฐกิจ อ�ทิ 

ก�รขย�ยปริม�ณเงินและก�รข�ดดุลท�งก�รคลังอย่�งม�ก 

ม�ตรก�รดังกล่�วเป็นม�ตรก�รแก้ไขปัญห�ในระยะสั้น	และ

มีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดปัญหาเงินเฟ้อ	การเพิ่มขึ้นของ

อัตราดอกเบี้ย	และการอ่อนตัวของค่าเงินดอลลาร์	สรอ.	

เป็นความเสี่ยงสำาคัญที่คุกคามเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ

ในระยะยาว	นอกจ�กนี้ คว�มเสี่ยงท�งก�รคลังในอน�คต

จะเกิดขึ้นจ�กคว�มจำ�เป็นในก�รเข้�ไปแก้ไขปัญห�ภ�ค

ก�รเงินที่อ�จจะเกิดขึ้นอย่�งต่อเนื่อง ภ�วะเศรษฐกิจโลกที่

อ�จตกตำ่�และยืดเยื้อกว่�ที่ค�ดก�รณ์ไว้ และก�รข�ดทุนใน 

ร�ค�สินทรัพย์ท�งก�รเงินที่รัฐบ�ลเข้�ควบคุมดูแล ก�ร 

ลดลงของร�ค�สินทรัพย์ของกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ รวมถึง 

ก�รเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้�งของประช�กร

	 1.4	 แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงไปสู่การเป็น

โลกหลายศูนย์กลางมีความชัดเจนมากขึ้น ต�มก�รปรับตัว

ของเศรษฐกิจโลกจ�กภ�วะคว�มไม่สมดุล ที่จะเกิดขึ้นควบคู่

ไปกับก�รถ่�ยเทคว�มมั่งคั่งและอำ�น�จท�งเศรษฐกิจจ�กท�ง

ตะวนัตกม�ยงัตะวนัออกและประเทศกำ�ลงัพฒัน�อืน่ ๆ  ม�กขึน้	

เศรษฐกิจของกลุ่มประเทศ BRIC (บร�ซิล รัสเซีย อินเดีย 

และจีน) จะมีขน�ดและคว�มสำ�คัญเท่�กับกลุ่มประเทศ G7 

(สหรัฐฯ เยอรมันนี สหร�ชอ�ณ�จักร ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น อิต�ลี 

แคน�ด�) ในช่วงปี พ.ศ. 2583-2593 จีนจะเป็นประเทศ

ที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของโลกในปีพ.ศ.	2568 และ

ช่องว่างทางเศรษฐกิจระหว่างเอเชีย	 กับแอฟริกาและ

ละตินอเมริกาจะมีแนวโน้มสูงขึ้น เนื่องจ�กก�รข�ดแคลน

ทรัพย�กรธรรมช�ติ และก�รข�ดคว�มส�ม�รถในก�รผนวก

ตนเองเข้�กับกระแสก�รเปลี่ยนแปลงของพลวัตเศรษฐกิจ

โลก นอกจ�กนี้ ประเทศที่ใช้นโยบ�ยก�รพัฒน�เศรษฐกิจใน

ลักษณะประช�นิยมม�เป็นระยะเวล�น�นจะมีคว�มล้�หลัง

ในระดับก�รพัฒน�ม�กกว่�ประเทศอื่น ๆ

ตารางที่	1	ประมาณการอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ

  2524-33 2534-44 2545-50 2551	-	52 2553	-	57 2558-68

โลก 2.9 2.7 3.3 0.7 2.9 3.7

สหรัฐอเมริก� 3.3 3.1 2.7 -0.8 2.1 2.1

สหร�ชอ�ณ�จักร 2.7 2.4 2.7 -1.7 1.8 1.9

แคน�ด� 2.8 2.8 2.7 -1.0 2.2 2.2

ฝรั่งเศส 2.4 2.0 1.7 -1.1 1.3 1.5

เยอรมัน 2.3 2.0 1.2 -2.2 1.0 1.1

ญี่ปุ่น 4.0 1.2 1.8 -3.4 1.2 1.1

จีน 9.4 10.3 10.3 7.8 8.4 8.5

บร�ซิล 1.7 2.5 3.5 1.9 3.2 4.3

อินเดีย 5.9 5.5 8.0 5.9 6.8 7.6

รัสเซีย  n.a. -2.8 6.7 -0.2 5.4 7.0

เก�หลีใต้ 8.7 6.0 4.8 -0.9 3.7 4.5

ฮ่องกง 6.8 3.7 5.6 -1.0 4.4 4.0

สิงคโปร์ 7.4 6.8 6.6 -4.4 3.9 3.8

ม�เลเซีย 5.9 6.6 5.9 0.6 4.0 4.5

ฟิลิปปินส์ 1.8 3.0 5.6 2.3 4.4 5.5

อินโดนีเซีย 6.3 4.4 5.31 4.3 5.0 6.0

ที่ม� : สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพัฒน�ก�รเศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ  และก�รรวบรวมจ�กแหล่งอ้�งอิงหล�ยแหล่ง

ร้อยละ
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2.	 การเงิน

	 2.1	 ภาครัฐเข้าแทรกแซงระบบการเงินเพิ่ม

ขึ้น ด้วยก�รให้คว�มช่วยเหลือภ�คธุรกิจและภ�คก�รเงินที่

ประสบปัญห�ด้วยวิธีก�รพิเศษอย่�งที่ไม่เคยปฏิบัติม�ก่อน 

เพื่อป้องกันไม่ให้คว�มเสียห�ยลุกล�มไปยังระบบเศรษฐกิจ 

แต่ม�ตรก�รดังกล่�วกลับส่งผลต่อฐ�นะก�รเงินของรัฐบ�ล

และธน�ค�รกล�ง สร้�งคว�มอ่อนแอและไม่มีประสิทธิภ�พ 

รวมทั้งปัญห�จริยธรรมในภ�คเอกชนในระยะย�ว และก่อให้

เกิดก�รแข่งขันที่ไม่เท่�เทียมกันระหว่�งกิจก�รที่ถือหุ้นโดย

เอกชนทั้งหมดกับกิจก�รที่รัฐถือหุ้น อ�จสร้�งคว�มอ่อนแอให้

กับองค์กรที่ไม่ส�ม�รถแข่งขันได้กับองค์กรที่มีก�รแทรกแซง

โดยรัฐ หรืออ�จจะเป็นก�รจูงใจให้สถ�บันก�รเงินที่มีภ�ค

รัฐถือหุ้นในสัดส่วนสูงข�ดประสิทธิภ�พก�รดำ�เนินง�น	 	 ใน

ระยะป�นกล�งและระยะย�ว มีคว�มจำ�เป็นที่รัฐบ�ลจะต้อง

พิจ�รณ�ห�แนวท�งในก�รข�ยหุ้นคืนให้กับภ�คธุรกิจเอกชน

อย่�งเหม�ะสม 

	 2.2	 ระบบการกำากับดูแลสถาบันการเงินมี

แนวโน้มที่จะเข้มงวด	มีประสิทธิภาพ	และครอบคลุม

มากขึ้น แนวโน้มในระยะต่อไป ทั่วโลกกำ�ลังกลับม�พิจ�รณ�

ระบบก�รกำ�กับดูแลสถ�บันก�รเงินให้มีคว�มครอบคลุมและ

เข้มงวดม�กขึ้น โดยยึดหลักปฏิรูประบบก�รกำ�กับดูแลที่จะ

สร้�งธรรม�ภิบ�ลในภ�คก�รเงินที่ตั้งอยู่บนพื้นฐ�นของหลัก

คิดหล�ยประก�ร	รวมถึงก�รปรับปรุงม�ตรฐ�นในก�รบริห�ร

คว�มเสี่ยงและม�ตรฐ�นท�งบัญชี 

	 2.3	 ตลาดเงินโลกจะปรับตัวในลักษณะ

หลายศูนย์กลาง	แนวโน้มก�รถ่�ยเทคว�มมั่งคั่งและอำ�น�จ

ท�งเศรษฐกิจและแนวโน้มก�รปรับตัวเข้�สู่ภ�วะก�รเป็นโลก

หล�ยศูนย์กล�ง โดยสหรัฐอเมริก�และสหภ�พยุโรปจะยัง

คงเป็นศูนย์กล�งท�งก�รเงินในภูมิภ�คตะวันตก แต่อย่�งไร

ก็ต�ม ในระยะย�ว ประเทศจีนและอินเดียจะมีบทบ�ทสำ�คัญ

ตารางที่	2		สัดส่วนทางเศรษฐกิจประเทศต่าง	ๆ	ต่อเศรษฐกิจโลก

  2551 2552 2553-57 2558-68

G-7 53.26 51.86 49.68 43.32

สหรัฐอเมริก� 25.56 25.18 24.42 21.83

สหร�ชอ�ณ�จักร 4.11 3.99 3.84 3.40

ฝรั่งเศส 4.62 4.54 4.29 3.67

เยอรมัน 6.24 5.97 5.59 4.64

ญี่ปุ่น 10.20 9.69 9.11 7.58

แคน�ด� 2.51 2.48 2.42 2.19

กลุ่มประเทศ BRICs 12.77 13.34 15.34 21.15

 จีน 6.24 6.74 8.15 12.11

 บร�ซิล 2.16 2.16 2.18 2.30

 อินเดีย 2.68 2.83 3.25 4.46

 รัสเซีย 1.69 1.61 1.76 2.28

เก�หลีใต้ 1.80 1.90 1.96 2.10

ฮ่องกง 0.43 0.42 0.44 0.47

สิงคโปร์ 0.30 0.28 0.29 0.29

ม�เลเซีย 0.36 0.35 0.37 0.40

ฟิลิปปินส์ 0.24 0.24 0.25 0.29

อินโดนีเซีย 0.75 0.78 0.84 1.02

โลก 100.00 100.00 100.00 100.00

ที่ม�: IMF

ร้อยละ
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ในก�รเป็นศูนย์กล�งท�งก�รเงินในภูมิภ�คเอเชียตะวันออก 

เช่นเดียวกับรัสเซียและกลุ่มประเทศในตะวันออกกล�งที่

ค�ดว่�จะมีบทบ�ทสูงขึ้น และเป็นแรงเหวี่ยงที่จะก่อให้เกิด

กิจกรรมท�งเศรษฐกิจและแนวคิดในลักษณะภูมิภ�คนิยม

ม�กขึ้น 

	 2.4	 เงินดอลลาร์	สรอ.	ลดความสำาคัญใน

การเป็นทุนสำารองระหว่างประเทศ	 เนื่องจ�กเศรษฐกิจ

ในประเทศสหรัฐอเมริก�ประสบปัญห�ก�รข�ดดุลบัญชีเดิน

สะพัดและข�ดดุลงบประม�ณม�เป็นระยะเวล�ย�วน�น 

ประกอบกับก�รเกิดวิกฤติเศรษฐกิจครั้งล่�สุด หล�ยประเทศ

ทั่วโลกเริ่มไม่มั่นใจในเสถียรภ�พของเงินดอลล�ร์ สรอ. จึงลด

สัดส่วนก�รถือครองเงินดอลล�ร์ สรอ. ในทุนสำ�รองระหว่�ง

ประเทศพร้อมทั้งเสนอแนวคิดก�รเปลี่ยนทุนสำ�รองหลักของ

โลกจ�กเงินดอลล�ร์ สรอ. เป็นเงินสกุลอื่นๆ เช่น ยูโร หยวน  

3.	 พลังงาน	และอาหาร

	 3.1	 ราคานำ้ามันและราคาสินค้าขั้นปฐมภูมิ

ปรับตัวลดลงและผันผวนในระยะสั้น  ร�ค�นำ้�มันดิบดูไบ

ได้ปรับตัวลดลงจ�กระดับเฉลี่ย 104.26 ดอลล�ร์ สรอ. ต่อ

บ�ร์เรล ในครึ่งปีแรกของปี  2551 ม�อยู่ที่ระดับเฉลี่ย 83.04 

ดอลล�ร์ สรอ. ต่อบ�ร์เรลในช่วงครึ่งหลังของปี ต่อเนื่องถึง

ช่วงไตรม�สแรกของปี 2552 ที่ร�ค�ได้ปรับลดลงสู่ระดับ

เฉลี่ย 44.27 ดอลล�ร์ สรอ. ต่อบ�ร์เรล ก�รลดลงของร�ค� 

นำ้�มัน มีส�เหตุม�จ�กก�รลดลงของคว�มต้องก�รนำ้�มัน

ต�มก�รชะลอตัวและหดตัวท�งเศรษฐกิจ และก�รลดลงของ

คว�มต้องก�รเก็งกำ�ไร เนื่องจ�กคว�มเสียห�ยในภ�คก�ร

เงินที่เกิดขึ้นได้ลดแรงจูงใจของก�รเก็งกำ�ไรในตล�ดนำ้�มัน 

รวมทั้งถอนเงินทุนออกจ�กตล�ดนำ้�มัน ขณะเดียวกันร�ค�

สินค้�โภคภัณฑ์ประเภทอื่นๆ ได้ปรับตัวลดลงเช่นกัน จึงผ่อน

คล�ยแรงกดดันด้�นเงินเฟ้อและคว�มรุนแรงของปัญห�ก�ร

ข�ดแคลนพลังง�นในระยะสั้น แต่อ�จจะทำ�ให้แรงจูงใจใน

การแก้ไขปัญหาวิกฤตินำ้ามันลดลงเป็นอุปสรรคต่อการ

แก้ไขปัญหาในระยะยาว ทั้งในด้�นก�รลงทุนเพื่อก�รพัฒน�

เทคโนโลยีด้�นพลังง�นทดแทนและพลังง�นท�งเลือก รวมถึง

ก�รเพิ่มประสิทธิภ�พก�รผลิตภ�คก�รเกษตร 

 อย่�งไรก็ต�ม	 การฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก

ในระยะยาวอาจสร้างแรงกดดันทางด้านพลังงานและ

ทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพ�ะนำ�้มัน อ�ห�ร และนำ�้ ค�ดว่�

คว�มต้องก�รจะเพิ่มเร็วกว่�อุปท�นในช่วง 10-20 ปีข้�งหน้� 

ทำ�ให้โลกจะอยู่ในช่วงของก�รเปลี่ยนแปลงจ�กก�รพึ่งพิง 

นำ้�มันดิบ ไปสู่ก�รใช้ก๊�ซธรรมช�ติ ถ่�นหิน และพลังง�นท�ง

เลือกอื่น ๆ ม�กขึ้น

	 3.2	 ความต้องการอาหารในระยะ	 50	 ปี	

ข้างหน้า	คาดว่าจะเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ	50 จ�กก�รเพิ่มขึ้น

ของประช�กร และสัดส่วนชนชั้นกล�ง อิทธิพลของลัทธิบริโภค

นิยมจ�กตะวันตก ปัญห�ก�รข�ดแคลนนำ้�เพื่อก�รเกษตร 

และก�รลดลงของพื้นที่เพ�ะปลูกเนื่องจ�กก�รขย�ยตัวของ

เมืองเกิดขึ้นอย่�งรวดเร็ว 

4.	 สังคม

	 ผลกระทบจากวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ

ทำาให้ปัญหาการว่างงาน	และความยากจนเพิ่มขึ้น ส่งผล

ให้ปัญห�ท�งสังคมอื่นๆ ทวีคว�มรุนแรง ก�รแก้ไขปัญห�ท�ง

เศรษฐกิจ ทำ�ให้รัฐบ�ลประเทศต่�งๆ ประสบปัญห�ก�รข�ด

ดุลท�งก�รคลังและปัญห�หนี้ส�ธ�รณะเพิ่มขึ้น ทรัพย�กรที่

จะนำ�ม�ใช้ในก�รพัฒน�ภ�ยใต้กรอบเป้�หม�ยก�รพัฒน�

แห่งสหัสวรรษถูกจำ�กัดลง ส่งผลให้ก�รบรรลุเป้�หม�ยที่

กำ�หนดไว้ในปี 2558 อ�จมีคว�มล่�ช้� นอกจ�กนี้ ก�รที่โลก

จะปรับเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ทำ�ให้ในระยะ 10-20 ปีข้�งหน้�

ประเทศยุ โรปและญี่ปุ่นจะประสบปัญห�ในก�รรักษ�

ระดับอัตร�ก�รขย�ยตัวท�งเศรษฐกิจเนื่องจ�กสัดส่วนของ

ประช�กรวัยแรงง�นมีแนวโน้มลดลง ขณะที่สหรัฐอเมริก�

มีแนวโน้มที่จะประสบปัญห�โครงสร้�งประช�กรน้อยกว่� 

เนื่องจ�กมีอัตร�ก�รเกิดที่สูงกว่�และนโยบ�ยก�รเปิดรับ 

ผู้อพยพช�วต่�งช�ติ ความเสี่ยงของโรคระบาดและความ

รุนแรงในการแพร่ระบาดมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น	 โดยเฉพ�ะ

โรคระบ�ดที่เกิดจ�กไวรัสส�ยพันธุ์ใหม่ ๆ อ�จนำ�ม�ซึ่งอัตร� 

ก�รต�ยที่สูงขึ้น
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5.	 สิ่งแวดล้อม

	 5.1	 ผ ล ก ร ะ ทบ ข อ ง วิ ก ฤ ติ ก า รณ์ ท า ง

เศรษฐกิจและแนวโน้มการชะลอตัวทางเศรษฐกิจใน

ระยะปานกลางต่อปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพ

ภูมิอากาศโลกยังขาดความชัดเจน ความพยายามในการ

แก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงในสภาพภูมิอากาศเป็นไป

อย่างล่าช้า วิกฤติเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นได้ส่งผลต่อปัญห�ก�ร

เปลี่ยนสภ�พภูมิอ�ก�ศของโลกทั้งด้�นบวกและลบ ทำ�ให้ไม่

ส�ม�รถประเมินผลกระทบโดยรวมได้อย่�งแน่ชัด ผลกระทบ

ในด้�นบวกคือ ก�รหดตัวของก�รผลิตภ�คอุตส�หกรรมรวม

ทั้งก�รลดลงของคว�มต้องก�รใช้พลังง�นในภ�คครัวเรือน

มีแนวโน้มที่จะบรรเท�ปัญห�ก�รปล่อยก๊�ซเรือนกระจกใน

ระยะสั้นได้ 

ผลกระทบด้�นลบ คือ ก�รลดลงของร�ค�พลังง�น

ทำ�ให้คว�มตระหนักในก�รประหยัดพลังง�นลดลงและทำ�ให้

คว�มต้องก�รใช้พลังง�นและก�รปล่อยก๊�ซเรือนกระจกมี

แนวโน้มเพิ่มขึ้น นอกจ�กนี้  ข้อจำ�กัดด้�นงบประม�ณทั้งใน

ระดับภ�ครัฐและก�รประหยัดต้นทุนของภ�คธุรกิจเอกชนใน

ช่วงที่ธุรกิจซบเซ� อ�จทำ�ให้ลำ�ดับคว�มสำ�คัญในก�รแก้ไข

ปัญห�ก�รเปลี่ยนแปลงสภ�พภูมิอ�ก�ศโลกลดคว�มสำ�คัญ

ลง ขณะที่คว�มเร่งด่วนในก�รแก้ไขปัญห�เศรษฐกิจในระยะ

สั้นอ�จเบี่ยงเบนคว�มสนใจของรัฐบ�ลประเทศต่�ง ๆ ไปสู่

ก�รแก้ไขปัญห�เศรษฐกิจและสังคมในระยะสั้นและระยะ

ป�นกล�งเพิ่มขึ้น 

อย่�งไรก็ต�ม  หากพิจารณาในระยะยาว	ปัญหา

การเปลี่ยนแปลงในสภาพภูมิอากาศของโลกจะมี 	

แนวโน้มรุนแรงและส่งผลซำ้าเติมต่อปัญหาการขาดแคลน

อาหารและสินค้ าทรัพยากรธรรมชาติ ให้ รุนแรง	

มากขึ้น	พื้นที่ที่มีแนวโน้มข�ดแคลนนำ้�เพื่อก�รเกษตรกรรม

และผลผลิตภ�คก�รเกษตรเสียห�ยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่�งมี 

นัยสำ�คัญ ส่งผลเสียห�ยท�งเศรษฐกิจให้กับประเทศกำ�ลังพัฒน�

หล�ยประเทศ และคว�มแตกต่�งด้�นก�รผลิตและผลผลิต

สินค้�เกษตรระหว่�งภูมิภ�คต่�ง ๆ ของโลกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น 

	 5.2	 ความขัดแย้ งที่ เกิดจากการแย่ งชิ ง

ทรัพยากรธรรมชาติอาจก่อตัวและทวีความรุนแรง 

เ นื่ อ ง จ � ก แ น ว โ น้ ม ก � ร ข � ด แ ค ล น สิ น ค้ � นำ้ � มั น แ ล ะ

ทรัพย�กรธรรมช�ติทำ�ให้ประเทศต่�ง ๆ เร่งรีบสร้�งคว�ม

มั่นคงท�งด้�นอ�ห�รและพลังง�น ซึ่งสถ�นก�รณ์ดังกล่�ว

อ�จนำ�ไปสู่คว�มขัดแย้งระหว่�งประเทศ ห�กรัฐบ�ลประเทศ

ต่�ง ๆ ดำ�เนินก�รเพียงเพื่อผลประโยชน์ด้�นคว�มมั่นคงท�ง

ด้�นพลังง�นของประเทศตนเองแต่เพียงฝ่�ยเดียว 

6.	การบริหารจัดการเศรษฐกิจและธุรกิจ

	 6.1	 วิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจทำาให้อิทธิพล

ของ	Anglo-Saxon	Model	of	Liberalization	and	Deregu-

lation	ที่พึ่งพาบริการภาคการเงินมากขึ้นในช่วงหลังยุค

อุตสาหกรรมมีแนวโน้มอ่อนกำาลังลง	 ในขณะที่แนวคิด

การพัฒนาในแบบ	State	 capitalism	มีบทบาทมากขึ้น	

เนื่องจ�กคว�มสำ�เร็จของก�รใช้นโยบ�ยเศรษฐกิจลักษณะ 

ดังกล่�วทั้งในช่วงก่อนวิกฤติเศรษฐกิจและในช่วงระหว่�งวิกฤติ  

นอกจ�กนี้ บทเรียนของระบบทุนนิยมซึ่งให้คว�มสำ�คัญกับ

ก�รทำ�กำ�ไรในระยะสั้น ผลักดันโดยแรงจูงใจจ�กคว�มโลภ 

และผลประโยชน์ของตนเองนำ�ไปสู่วิกฤติที่สร้�งคว�มเดือดร้อน 

ไปทั่วโลก เมื่อรวมกับแนวโน้มก�รถ่�ยเทคว�มมั่งคั่งและ

อำ�น�จท�งเศรษฐกิจม�ยังภูมิภ�คเอเชียและกลุ่มประเทศเกิด

ใหม่โดยเฉพ�ะการมีอิทธิพลเพิ่มขึ้นของภูมิภาคเอเชีย

และกลุ่มประเทศ	BRIC	ในอนาคต	ค�ดว่�จะทำ�ให้ประเทศ

ในกลุ่มนี้เลือกใช้นโยบ�ยท�งเศรษฐกิจและก�รเมืองของ

ตนเองเพื่อรักษ�ผลประโยชน์ม�กกว่�ก�รดำ�เนินก�รต�มวิถี

ท�งของประเทศตะวันตก จึงเป็นปัจจัยเสริมให้การบริหาร

เศรษฐกิจภาครัฐในลักษณะ	State	 capitalism	มีความ	

โดดเด่นมากขึ้น 

	 6.2	 การดำาเนินธุรกิจเอกชนภายใต้ระบบ

ทุนนิยมเพื่อความยั่งยืน	 (Sustainable	Capitalism)	มี

บทบาทและความสำาคัญมากขึ้น ที่สำ�คัญได้แก่ ก�รพัฒน�

รูปแบบก�รทำ�ธุรกิจไปสู่ soft skill ที่เน้นก�รสื่อส�ร ก�รสร้�ง

คว�มสัมพันธ์ และคว�มโปร่งใส ธุรกิจจะให้คว�มสำ�คัญกับ

บรรษัทภิบ�ลหรือก�รรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ (Corpo-
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rate Social Responsibility: CSR)  และแผ่ขย�ยแนวคิด CSR 

จ�กองค์กรธุรกิจเอกชนไปสู่รัฐวิส�หกิจและหน่วยง�นของรัฐ 

รวมถึงก�รดำ�เนินธุรกิจแบบทุนนิยมเชิงสร้�งสรรค์ (Creative 

capitalism)5

7.	การค้าและความร่วมมือระหว่างประเทศ	

	 7.1	 ลัทธิการปกป้องและกีดกันทางการค้า

อาจถูกนำามาใช้มากขึ้น	 ในภ�วะที่เศรษฐกิจโลกมีแนวโน้ม

ชะลอตัว	อุปสงค์ในสหรัฐฯ และประเทศอุตส�หกรรมสำ�คัญ

จะลดลง	ขณะที่ประเทศกำ�ลังพัฒน�มีกำ�ลังก�รผลิตส่วนเกิน

ที่เพิ่มขึ้น	จึงสร้�งแรงกดดันด้�นก�รแข่งขันในตล�ดโลกให้

รุนแรงขึ้น ประกอบกับประเทศต่�ง ๆ ให้คว�มสนใจกับอุปสงค์

ภ�ยในประเทศม�กขึ้น รวมทั้งกระแสภูมิภ�คนิยมในเอเชีย 

และกลุ่มประเทศเกิดใหม่เข้�ไปลงทุนในทรัพย์สินของประเทศ

พัฒน�แล้วจำ�นวนม�ก อ�จก่อให้เกิดแรงต่อต้�นท�งก�ร

เมือง ด้�นก�รค้�และก�รลงทุนจ�กต่�งประเทศ 

	 7.2	 การเคลื่อนย้ายเงินทุนโลกมีแนวโน้ม

ชะลอตัว	จ�กภ�วะก�รชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกและกฎ

ระเบียบท�งก�รเงินที่มีคว�มเข้มงวด ท่�มกล�งคว�มเสี่ยง

ด้�นเสถียรภ�พท�งเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้น จะเป็นอุปสรรคที่ทำ�ให้

ก�รฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกเป็นไปอย่�งล่�ช้� นอกจ�กนี้ กฎ

ระเบียบการค้าจะมีความเข้มข้นมากขึ้น	 โดยเฉพ�ะกฎ

ระเบียบก�รค้�ในรูปที่มิใช่ภ�ษี จะเป็นเครื่องมือในก�รต่อรอง

ท�งก�รค้�ที่สำ�คัญ 

	 7.3	 ระบบเศรษฐกิจโลกจะมีความซับซ้อน

มากขึ้น แนวโน้มก�รกระจ�ยตัวของอำ�น�จท�งเศรษฐกิจ 

ก�รเมืองและก�รกระจ�ยตัวของขีดคว�มส�ม�รถท�ง

ด้�นเทคโนโลยีมีแนวโน้มที่จะเป็นไปอย่�งรวดเร็วม�กขึ้น 

เนื่องจ�กก�รเพิ่มขึ้นของจำ�นวนประเทศที่จะมีอิทธิพลต่อก�ร 

เปลี่ยนแปลงท�งก�รเมือง เศรษฐกิจและสังคมโลก ก�รขย�ยตัว 

ของก�รรวมกลุ่มในระดับภูมิภ�คและอนุภูมิภ�ค รวมทั้ง

ก�รเพิ่มขึ้นของเครือข่�ยองค์กรพัฒน�เอกชนต่�งๆ ทั้งท�ง

เศรษฐกิจ สังคม และก�รเมือง ลักษณะคว�มแตกต่�งของ

ประเทศที่มีบทบ�ทต่อกระแสก�รเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ

โลก ปัจจัยดังกล่�วค�ดว่�จะทำ�ให้โลกมีแนวโน้มที่จะมีก�ร

แบ่งแยกม�กขึ้นในช่วง 20 ปีข้�งหน้� 

	 7.4	 สถาบันและองค์กรระหว่างประเทศ	

จะมีความยากลำาบากมากขึ้นทั้งในด้านการแบกรับพันธกิจ	

ใหม่	 ๆ	 และการเอื้ออำานวยผลประโยชน์แก่ประเทศ

สมาชิก สถ�บันและองค์กรพัฒน�เอกชน ซึ่งมีวัตถุประสงค์

ในก�รดำ�เนินง�นด้�นต่�ง ๆ เป็นก�รเฉพ�ะมีแนวโน้มที่จะ

มีอิทธิพลน้อยลงในก�รที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งต่�ง ๆ ให้เป็นไป

ต�มเป้�หม�ยห�กปร�ศจ�กคว�มร่วมมือจ�กองค์กรและ

รัฐบ�ลประเทศต่�ง ๆ โดยพร้อมเพรียงกันในลักษณะพหุภ�คี 

เนื่องจ�กก�รเพิ่มขึ้นของจำ�นวนประเทศเข้�ม�มีอิทธิพลต่อ 

กระแสก�รเปลี่ยนแปลงของโลก จะมีคว�มแตกต่�งท�งคว�มคิด 

ของบรรด�สม�ชิก ทำ�ให้ลดขีดคว�มส�ม�รถในก�รห�ฉันท�

มติในก�รแก้ไขปัญห�

	 7.5	 กระแสภูมิภาคนิยมในเอเชียมีแนวโน้ม	

เพิ่มขึ้น  ทำ�ให้ก�รเกิดภูมิทัศน์ใหม่ท�งเศรษฐกิจโลก

ที่จะแบ่งออกเป็น 3 เขตก�รค้�และก�รเงินหลัก ประกอบด้วย 

อเมริก�เหนือ ยุโรป และเอเชียตะวันออก มีคว�มเป็นไปได้ 

ที่จะเกิดขึ้นก่อนปี 2568  อ�จเป็นอุปสรรคต่อก�รทำ�คว�ม

ตกลงท�งก�รค้�ภ�ยใต้กรอบก�รเจรจ�ขององค์กรก�รค้�

โลก ขณะที่ความร่วมมือทางการค้า	การลงทุน	และการ

เงินในภูมิภาคเอเชียมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

ในท�งกลับกันก�รข�ดคว�มร่วมมือกันของช�ติต่�ง ๆ ใน

ภูมิภ�คเอเชีย จะเป็นแรงกดดันให้ก�รแข่งขันในด้�นสินค้�

ทรัพย�กรธรรมช�ติ เช่น สินค้�พลังง�นระหว่�ง จีน อินเดีย

และญี่ปุ่นมีคว�มรุนแรงม�กขึ้น 

8. การเมืองโลก

	 8.1	 บทบาทของสหรัฐฯ	ในเวทีการเมืองโลก

มีแนวโน้มลดลง ขณะที่กลุ่มประเทศ BRIC เข้�ม�มีบทบ�ท

ม�กขึ้น ทั้งในด้�นก�รเมืองและเศรษฐกิจ ค�ดว่�ประเทศ

ในกลุ่มนี้จะเลือกใช้นโยบ�ยท�งเศรษฐกิจและก�รเมืองของ

ตนเองเพื่อรักษ�ผลประโยชน์ม�กกว่�ก�รดำ�เนินก�รต�มวิถี

ท�งของประเทศตะวันตก  แต่ความขัดแย้งทางอุดมการณ์

5  ตัวอย่�งของก�รดำ�เนินธุรกิจแบบทุนนิยมเชิงสร้�งสรรค์ เช่น บริษัท Sumitomo Chemical ของญี่ปุ่นได้แบ่งปันคว�มรู้ด้�นเทคโนโลยีให้กับบริษัท Tan-
zanian Textile ในก�รผลิตต�ข่�ยคลุมเตียงได้เป็นล้�นๆ ชิ้น ทำ�ให้เกิดก�รกำ�จัดปัญห�โรคม�ล�เรียลงได้ หรือในกรณีของโทรศัพท์เคลื่อนที่ในเคนย� 
บริษัท Kayan cell phone ซึ่งเดิมมีผู้ใช้เพียง 400,000 ร�ยเท่�นั้น ต่อม�บริษัท Vodafone ได้เข้�ไปถือหุ้นส่วนใหญ่ และเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท Safa-
ricom ในปัจจุบันมีผู้ใช้กว�่ 10 ล้�นร�ย จ�กวิธีก�รเข้�ถึงลูกค้�ผู้มีร�ยได้ตำ่�ด้วยก�รคิดค่�บริก�รเป็นวิน�ที จ�กเดิมที่คิดค�่บริก�รเป็นน�ที ทำ�ให้ค่�
ใช้บริก�รโทรศัพท์เคลื่อนที่ถูกลง ทำ�ให้มีผู้ใช้ม�กขึ้นและส�ม�รถเข้�ถึงลูกค้�ได้สูงขึ้นด้วยวิธีดังกล่�วได้สร้�งกำ�ไรให้กับบริษัท Safaricom เป็นจำ�นวน
ม�ก ขณะเดียวกันก็ทำ�ให้เกษตรกรส�ม�รถห�ตล�ดให้กับสินค้�และได้ร�ค�ที่สูงกว่�ที่อื่น
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อย่างรุนแรงเช่นที่เคยเกิดในช่วงสงครามเย็นจะไม่เกิด

ขึ้นโดยง่าย อย่�งไรก็ต�ม แรงขับเคลื่อนของก�รต่อสู้เชิง

อุดมก�รณ์จะมีอย่�งเข้มข้นในกลุ่มประเทศมุสลิม และคว�ม

ขัดแย้งที่เกิดจ�กก�รแย่งชิงทรัพย�กรธรรมช�ติอ�จก่อตัวและ

มีคว�มรุนแรงเนื่องจ�กแนวโน้มก�รข�ดแคลนสินค้�นำ้�มัน

และทรัพย�กรธรรมช�ติ	

	 8.2	 ความขัดแย้งและการก่อการร้ายคาด

ว่าจะยังคงสร้างแรงกดดันต่อโลก ระดับคว�มรุนแรงน่�จะ

มีแนวโน้มลดลงห�กเศรษฐกิจโลกขย�ยตัวต่อเนื่องและก�ร

ใช้แรงง�นเด็กและเย�วชนในตะวันออกกล�งลดลง ภูมิภ�ค

ตะวันออกกล�งน่�จะได้รับผลประโยชน์จ�กร�ค�นำ้�มันที่มี

แนวโน้มเพิ่มขึ้น และลดแรงจูงใจในก�รเข้�ร่วมกับลัทธิก�ร

ก่อก�รร้�ย อย่�งไรก็ต�ม แรงจูงใจจ�กคว�มต้องก�รเป็นผู้

เสียสละต�มอุดมก�รณ์ท�งศ�สน�และลัทธิคว�มเชื่อต่�ง ๆ 

ค�ดว่�คงมีอยู่ต่อไป นอกจ�กนี้แนวโน้มคว�มก้�วหน้�ท�ง

วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีจะทำ�ให้ขีดคว�มส�ม�รถในก�ร

ปฏิบัติก�รของกลุ่มก�รก่อก�รร้�ยสูงขึ้น 

ความท้าทายและโอกาสของเศรษฐกิจ
ไทยท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของ
บริบทโลก

ผลก�รประเมินแนวโน้มก�รเปลี่ยนแปลงของบริบท

โลก ทั้งในระยะสั้นและภูมิทัศน์ใหม่ของเศรษฐกิจโลกใน

ช่วงหลังวิกฤติก�รณ์ท�งเศรษฐกิจโดยเปรียบเทียบกับช่วง 

ก�รจัดทำ�วิสัยทัศน์ประเทศไทย...สู่ปี 2570 พบว่�วิกฤติก�รณ์

เศรษฐกิจและก�รเงินโลกได้ก่อให้เกิดก�รเปลี่ยนแปลงใน

บริบทโลกในลักษณะที่ทำ�ให้ประเทศไทยประสบปัญห�ใน

ก�รบริห�รจัดก�รเศรษฐกิจในระยะสั้นและระยะป�นกล�ง 

อย่�งไรก็ต�ม ในระยะย�วก�รเปลี่ยนแปลงของบริบทโลกเปิด

โอก�สและสร้�งคว�มท้�ท�ยต่อก�รพัฒน�ประเทศในหล�ย

ด้�น มีโอก�สและคว�มท้�ท�ยที่สำ�คัญสรุปได้ดังนี้ 

1.	 การรักษาอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ

และลดความเสี่ยงจากภาวะความผันผวนของเศรษฐกิจ

โลก  ท่�มกล�งสภ�พแวดล้อมที่อัตร�ก�รขย�ยตัวท�ง

เศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มตำ่�ลงและคว�มเสี่ยงด้�นเสถียรภ�พ

ท�งเศรษฐกิจของโลกเพิ่มขึ้น ทำ�ให้ประเทศไทยมีคว�ม

ท้�ท�ยในก�รดำ�เนินม�ตรก�รเพื่อรักษ�อัตร�ก�รขย�ยตัว

ท�งเศรษฐกิจในระยะสั้นและระยะป�นกล�งที่จะต้องคำ�นึง

ถึงคว�มเสี่ยงด้�นเสถียรภ�พท�งเศรษฐกิจม�กขึ้น รวมทั้ง

ก�รเร่งสร้�งคว�มเข้มแข็งให้กับปัจจัยก�รผลิตเพื่อมิให้ผล 

กระทบจ�กวิกฤติก�รณ์ท�งเศรษฐกิจเป็นข้อจำ�กัดต่อศักยภ�พ

ก�รผลิตในระยะย�ว นอกจ�กนี้ ควรเร่งปรับโครงสร้�งก�ร

ผลิตและเพิ่มประสิทธิภ�พก�รผลิตในส�ข�ต่�ง ๆ อย่�งทั่วถึง 

เพื่อสร้�งคว�มสมดุลและคว�มแข็งแกร่งให้แก่อุปสงค์ภ�ยใน

ประเทศ ขณะที่ฐ�นร�ยได้ของประช�ชนส่วนใหญ่และก�ร 

กระจ�ยร�ยได้จะต้องปรับตัวดีขึ้นอย่�งมีนัยสำ�คัญ 

2. การกำาหนดยุทธศาสตร์เพื่อสร้างการขยาย

ตัวทางเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับกระแสการเปลี่ยนแปลง

ของบริบทโลกในระยะยาว	 โดยมีโอก�ส และคว�มท้�ท�ย

ในประเด็นต่�งๆ ดังนี้ 

	 2.1	 การเปล่ียนแปลงในภูมิทัศน์ทางเศรษฐกิจ

และการเงินโลก ที่สำ�คัญมีดังนี้

  (1) โอกาส 

	 	 ● การขยายตลาดและการสร้างความ

ร่วมมือในภูมิภาคเพื่อสร้างความแข็งแกร่งทางด้านเศรษฐกิจ 

การค้า และการลงทุน และลดความเสี่ยงจากภาวะความ

ผันผวนทางเศรษฐกิจ 

	 	 ● การเปลี่ยนจุดหมายของสายพานการ

ผลิตมายังภูมิภาคเอเชีย ทำาให้ประเทศไทยมีโอกาสในการ

พัฒนาภาคอุตสาหกรรมให้มีความเข้มแข็งตามหลักการแบ่ง

งานกันทำาและความเชื่อมโยงของภาคอุตสาหกรรม และควร

ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตให้กับภาคการผลิตของไทย 

เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน ควรปรับโครงสร้าง

การผลิตให้ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ในด้านการสร้างความ

สมดุลและการสร้างความแข็งแกร่งให้แก่อุปสงค์ภายใน

ประเทศ รวมทั้งการกำาหนด Exit strategies ให้กับฐานการ
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ผลิตเดิมที่จะได้รับแรงกดดันจากการขยายตัวของสายพาน

การผลิตแห่งเอเชียไปสู่จีนและอินเดียเพิ่มขึ้น 

  (2) ความท้าทาย

	 	 ● การขยายตัวของประเทศเกิดใหม่ที่

มีความได้เปรียบด้านแรงงานและทรัพยากร เมื่อผนวกเข้า

กับทุนและเทคโนโลยี จะสร้างแรงกดดันต่อกลไกการสะสม

ความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจของไทย จึงเป็นความท้าทายของ

ประเทศไทยในการกำาหนดยุทธศาสตร์ใหม่เพื่อการรักษา สร้าง

โอกาสการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และสะสมความมั่งคั่งใน

อนาคต ภายใต้ข้อจำากัดของการลดลงของสัดส่วนประชากรวัย

แรงงาน ในขณะที่ความต้องการใช้ประโยชน์จากความมั่งคั่ง

เพื่อรองรับประชากรสูงอายุมากขึ้น 

	 2.2	 ก า ร เปลี่ ยนแปลง ในสถานการณ์ 	

ทางด้านอาหาร	 พลังงานและสิ่งแวดล้อมระดับโลก		

ที่สำ�คัญมีดังนี้

  (1) โอกาส

	 	 ● แนวโน้มการเพิ่มขึ้นของความต้องการ

อาหารในเอเชีย เป็นโอกาสสำาคัญในการส่งออกสินค้าอาหาร

โดยอาศัยความได้เปรียบในด้านฐานการผลิตภาคการเกษตร 

นอกจากนี้ ควรพัฒนามูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรและอาหาร 

สร้างความเชื่อมโยงระหว่างภาคการเกษตรกับอุตสาหกรรม

อาหารและอุตสาหกรรมเกษตร และสร้างความร่วมมือกับ

ประเทศในภูมิภาคในการสร้างสายพานการผลิตสินค้าอาหาร 

	 	 ● แนวโน้มการขาดแคลนพลังงานใน

อนาคต จะเป็นโอกาสที่สำาคัญในการพัฒนาการผลิตพืช

พลังงาน และการวางแผนเพื่อสร้างความสมดุลระหว่าง

พืชอาหารและพืชพลังงาน สร้างความแข็งแกร่งให้กับภาค

การเกษตร เพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์การสร้างความเจริญ

เติบโตทางเศรษฐกิจและการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่สมดุล 

  (2) ความท้าทาย

	 	 ● สถานการณ์การขาดแคลนอาหารที่

ทวีความรุนแรง ทำาให้ประเทศไทยมีความท้าทายในด้านการ 

เตรียมการรองรับการขาดแคลนพลังงาน โดยเฉพาะการแสวงหา 

พลังงานทางเลือกและการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 

	 2.3	 การเปลี่ ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

โลก	และความตื่นตัวในความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม	

และความรับผิดชอบต่อสังคม	ที่สำ�คัญมีดังนี้

  (1) โอกาส

  ● การใช้ประโยชน์จากกระแสการ

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโลกเพื่อสร้างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจใน

เวทีการค้าโลก 

  ● ประเทศไทยมีความได้ เปรียบใน

การปรับตัวตามกระแสการดำาเนินธุรกิจเอกชนภายใต้ระบบ

ทุนนิยมเพื่อความยั่งยืน โดยเฉพาะการผลิตสินค้าและการ
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ดำาเนินธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และภายใต้ 

กระแสลัทธิให้รัฐเป็นเจ้าของทุนของประเทศทั้งหมด ซึ่งคาดว่า 

ประเทศสำาคัญ ๆ ในเอเชียจะก้าวขึ้นมามีบทบาทสำาคัญใน

อนาคต 

  (2) ความท้าทาย

  ● ประเทศไทยจะต้องปรับตัวภายใต้

ข้อตกลงในเวทีโลก ที่ดำาเนินการเพื่อลดผลกระทบจากการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกโดยเฉพาะการรักษา

ความหลากหลายทางชีวภาพ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาค

การเกษตร การวางแผนการผลิตและการพัฒนาด้านต่าง ๆ ให้

เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศน์ในแต่ละพื้นที่  

	 2.4	 การปรับตัวของประชากรโลกเข้าสังคม

ผู้สูงอายุ	ที่สำ�คัญมีดังนี้

  (1) โอกาส

  ● การขยายตัวของภาคธุรกิจบริการ

ในประเทศไทย โดยเฉพาะการดูแลผู้สูงอายุ การแพทย์และ

สุขภาพ และที่พักสำาหรับนักท่องเที่ยวที่พำานักในระยะยาว 

  (2) ความท้าทาย

  ● การกำาหนดนโยบายของภาครัฐใน

การเตรียมความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบ

สวัสดิการสังคม และมีแรงกดดันจากงบประมาณรายจ่าย 

ที่เพิ่มขึ้น ด้านสุขภาพและระบบสวัสดิการสังคม

	 	 ● การลดลงของศักยภาพการขยายตัว

ทางเศรษฐกิจ  จากแนวโน้มการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกใน

ระยะปานกลาง และการลดลงของประชากรวัยแรงงาน

	 	 ● การเพิ่มประสิทธิภาพแรงงานและการ

วางแผนด้านแรงงานเพื่อชดเชยขนาดกำาลังแรงงานที่จะชะลอ

และลดลงในอนาคต เพื่อมิให้เป็นอุปสรรคต่อการขยายตัวทาง

เศรษฐกิจในระยะยาว 

	 2.5	 การสร้างความร่วมมือกับประเทศต่าง	ๆ 		

ในภูมิภาค ทั้งในด้านการค้า	การลงทุน	การเงิน	และอื่นๆ	

ที่สำ�คัญมีดังนี้

  (1) โอกาส

	 	 ● การสร้างความร่วมมือกับประเทศ

เ พื่ อ น บ้ า น เ พื่ อ เ ร่ ง อั ต ร า ก า ร ข ย า ย ตั ว ท า ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ  

ส่งเสริมความร่วมมือทางด้านการค้า การลงทุน การพัฒนา

สายพานการผลิตในเอเชีย ทั้งด้านการผลิตภาคอุตสาหกรรม 

การเกษตรและการท่องเที่ยว โดยเฉพาะความร่วมมือในการ

พัฒนาสายพานการผลิตทางด้านอาหารและการเกษตรซึ่งไทย

อยู่ในฐานะได้เปรียบในการเป็นประตูของการกระจายผลผลิต

ไปสู่ภูมิภาคอื่น ๆ  และการผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการใน

ภูมิภาคที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในอนาคต กระแสภูมิภาคนิยมใน

เอเชียและแรงกดดันจากวิกฤติการณ์เศรษฐกิจในปีพ.ศ. 2551 

– 2552 มีแนวโน้มที่จะผลักดันให้ความร่วมมือในภูมิภาค

ขยายตัวอย่างกว้างขวางและเหนียวแน่นมากขึ้น 

	 	 ● การสร้างความร่วมมือเพื่อลดความ

เสี่ยงทางการเงิน และเสถียรภาพทางเศรษฐกิจภายนอก รวม

ทั้งปัญหาด้านแรงงานและการขาดแคลนทรัพยากรการผลิต

ภาคอุตสาหกรรมในบางประเภท 

  (2) ความท้าทาย

	 	 ● การกำาหนดบทบาทของไทยในเวที

ระหว่างประเทศ ในการเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากร

มนุษย์ และเงื่อนไขทางเศรษฐกิจและสังคม เพื่อลดผลกระทบ

จากการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ 

3.	 การเตรียมความพร้อมทางด้านสังคมและ

การบริหารจัดการ ในช่วงแผนพัฒน�ฯ ฉบับที่ 11 ประเทศไทย

จะต้องเผชิญกับคว�มท้�ท�ยที่สำ�คัญ 2 ประเด็น ได้แก่

 3.1 การเตรียมการเพื่อสร้างความแข็งแกร่ง

และใช้ประโยชน์จากความได้เปรียบของทุนทางสังคม 

โดยเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรมนุษย์ เพื่อลดผลกระทบ

ทางสังคมที่จะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางการ

ผลิตและผลกระทบจากภาวะโลกร้อน การแพร่กระจายของ

โรคระบาด การอพยพโยกย้ายแรงงานและทรัพยากรระหว่าง

ประเทศ และการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบทางวัฒนธรรม 

	 3.2	 การใช้ประโยชน์และลดผลกระทบจาก

กระแสการเปลี่ยนแปลงด้านแนวคิดการบริหารจัดการ

เศรษฐกิจและธุรกิจในระดับโลก เช่น กระแส State capital-
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ism ในระดับประเทศ และกระแสดำาเนินธุรกิจเอกชนภายใต้ 

ระบบทุนนิยมเพื่อความยั่งยืน (Sustainable capitalism) 

เป็นต้น

สรุป
ปัญห�วิกฤติก�รณ์เศรษฐกิจโลกได้ส่งผลกระทบ

ให้เศรษฐกิจและก�รค้�โลกหดตัวรุนแรงในระยะสั้นโดยผ่�น

กลไกสำ�คัญ ทั้งคว�มเชื่อมโยงท�งด้�นตล�ดเงินและตล�ด

สินเชื่อในประเทศกำ�ลังพัฒน�และประเทศเกิดใหม่ และคว�ม

เชื่อมโยงของตล�ดก�รค้�โลก เป็นข้อจำ�กัดต่อก�รขย�ยตัว

ท�งเศรษฐกิจของประเทศต่�ง ๆ ในระยะย�วทั้งจ�กก�รลงทุน

ที่หดตัวลง และภ�ระหนี้ของภ�ครัฐที่เพิ่มขึ้นจ�กก�รเข้�ไป

แก้ปัญห�ท�งเศรษฐกิจ ทำ�ให้ประเทศต่�ง ๆ ต้องมีคว�ม

ระมัดระวังในก�รบริห�รจัดก�รให้มีประสิทธิภ�พและไม่ทำ�ให้

เกิดช่องโหว่หรือแรงจูงใจที่จะทำ�ให้เกิดปัญห�ด้�นจริยธรรม

และประสิทธิภ�พ รวมทั้งก�รเตรียม Exit strategies สำ�หรับ

ภ�ครัฐอย่�งเหม�ะสม 

ในระยะสั้น ประเทศไทยต้องเผชิญกับก�รหดตัว 

ของเศรษฐกิจ ก�รว่�งง�นที่เพิ่มขึ้น และกำ�ลังก�รผลิตส่วนเกิน 

ในภ�คอุตส�หกรรมอยู่ในระดับสูง รวมทั้งก�รคลังอยู่ใน

ฐ�นะข�ดดุลเพิ่มขึ้นและระดับหนี้ส�ธ�รณะเพิ่มขึ้นอย่�งมี 

นัยสำ�คัญ ปัญห�ดังกล่�วทำ�ให้ก�รแก้ปัญห�เศรษฐกิจมีคว�ม 

ย�กลำ�บ�กและเป็นอุปสรรคให้ก�รปรับโครงสร้�งเศรษฐกิจ

และก�รพัฒน�เพื่อเป้�ประสงค์ในระยะย�วต้องล่�ช้�ออก

ไป ดังนั้นก�รพัฒน�ประเทศไทยในระยะย�วจึงมีเงื่อนไขใหม่

ที่เกิดจ�กศักยภ�พก�รเจริญเติบโตของเศรษฐกิจโลกที่ลดลง

และคว�มเสี่ยงด้�นเสถียรภ�พของเศรษฐกิจโลก ก�รกีดกัน

ท�งก�รค้� ก�รสร้�งธรรม�ภิบ�ลด้�นก�รค้� และก�รเงิน 

จ�กเงื่อนไขดังกล่�ว ชี้ให้เห็นว่�ประเทศไทยต้องเตรียมคว�ม

พร้อมและกำ�หนดเป็นยุทธศ�สตร์ก�รพัฒน�ที่จะป้องกันและ

ลดผลกระทบจ�กภ�วะวิกฤติสำ�คัญที่อ�จจะเกิดขึ้นได้แก่ 

ก�รเปลี่ยนแปลงในสภ�พภูมิอ�ก�ศของโลก ร�ค�นำ้�มันและ

พลังง�นแพง ก�รข�ดแคลนอ�ห�รและคว�มหิวโหย และ 

วิกฤติก�รณ์ท�งด้�นก�รเงินและเศรษฐกิจ รวมทั้งก�รเตรียม

กลไกในก�รบริห�รคว�มเสี่ยงอย่�งเป็นระบบ 

ก�รกำ�หนดยุทธศ�สตร์ก�รพัฒน�ของประเทศไทย

จะต้องสอดคล้องกับภูมิทัศน์ ใหม่ของโลกในช่วงหลัง

วิกฤติก�รณ์ท�งเศรษฐกิจในระยะป�นกล�งและระยะย�ว

ในหล�ยด้�น โดยเฉพ�ะก�รเปลี่ยนแปลงท�งด้�นภูมิทัศน์

ท�งเศรษฐกิจ เสถียรภ�พท�งเศรษฐกิจ ก�รเปลี่ยนแปลงท�ง

ด้�นสังคม รวมทั้งแนวคิดในก�รกำ�หนดนโยบ�ยส�ธ�รณะ

ของประเทศต่�ง ๆ ในระยะป�นกล�งและระยะย�ว ก�ร

ประเมินแนวโน้มก�รเปลี่ยนแปลงของบริบทโลก ทั้งในระยะ

สั้นและภูมิทัศน์ใหม่ของเศรษฐกิจโลกในช่วงหลังวิกฤติก�รณ์

ท�งเศรษฐกิจโดยเปรียบเทียบกับช่วงก�รจัดทำ�วิสัยทัศน์

ประเทศไทย...สู่ปี 2570 พบว่� วิกฤติก�รณ์เศรษฐกิจและก�ร

เงินโลกได้ก่อให้เกิดก�รเปลี่ยนแปลงในบริบทโลกในลักษณะ

ที่ทำ�ให้ประเทศไทยประสบปัญห�ก�รบริห�รจัดก�รเศรษฐกิจ

ในระยะสั้นและระยะป�นกล�งม�กขึ้น อย่�งไรก็ต�ม ในระยะ

ย�วก�รเปลี่ยนแปลงของบริบทโลกยังคงเปิดโอก�สและสร้�ง

คว�มท้�ท�ยต่อก�รพัฒน�ประเทศอย่�งต่อเนื่อง  ✪	✪	✪	✪

เอกสารอ้างอิง
สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพัฒน�ก�รเศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ ,	จากวิสัยทัศน์ 2570...สู่แผนฯ 11 เอกสารประกอบการ

ประชุมประจำาปี 2552 ของ สศช. วันศุกร์ที่ 10 กรกฎ�คม 2552

วารสารเศรษฐกิจและสังคม
ก.ค.-ก.ย. 52

17



วารสารเศรษฐกิจและสังคม
ก.ค.-ก.ย. 52

18

เศรษฐกิจสร้างสรรค์  
ทางเลือกเศรษฐกิจไทย

ปิยนุช วุฒิสอน* / ศศิธร พลัตถเดช* / วรรณิยา เอมะศิริ** / ชรัฐ ตามไท***

จากการที่เศรษฐกิจโลกเริ่มเข้าสู่ภาวะ

หดตัวตั้งแต่ปลายปี	2551	และส่งผลกระทบอย่าง

ชัดเจนต่อประเทศไทย	 สะท้อนถึงโครงสร้าง

เศรษฐกิจไทยที่มีความเปราะบาง	 เนื่องจากต้อง

พึ่งพิงเศรษฐกิจภายนอกประเทศในสัดส่วนสูง	

จึงจำาเป็นต้องมีการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจของ

ประเทศอย่างจริงจัง	 รวมทั้งศึกษาและวิเคราะห์

ผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจโลกในปัจจุบันที่

ส่งผลเชื่อมโยงการพัฒนาเศรษฐกิจมหภาคกับ

จุลภาค	 (ภาคการผลิต)	ของประเทศไทย	ขณะ

เดียวกัน	จำาเป็นต้องพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส	โดย

การมองหาพลังขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจใหม่ที่

เน้นการพัฒนาด้วยการเจริญเติบโตแบบสมดุล

และอยู่บนพื้นฐานของความได้ เปรียบที่แท้

จริงและยั่งยืนของประเทศ	 เพื่อให้โครงสร้าง

เศรษฐกิจไทยปรับจากการพึ่งพิงการใช้ที่ดิน

จำานวนมากควบคู่กับแรงงานราคาถูกและใช้

ทรัพยากรอย่างสิ้นเปลือง	 ไปสู่ระบบเศรษฐกิจ

ที่เน้นการเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างนวัตกรรม	

ทางเลือกหนึ่งเพื่อไปสู่เศรษฐกิจที่มีระดับการ

พัฒนาที่สูงขึ้นนี้	 คือ	 การให้ความสำาคัญกับการ

พัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์อย่างจริงจัง	

ผลกระทบของวิกฤตเศรษฐกิจโลกต่อ
ประเทศไทย

วิกฤตก�รเงินในประเทศสหรัฐฯที่เกิดจ�กปัญห�

สินเชื่อคุณภ�พตำ่�ในตล�ดอสังห�ริมทรัพย์	ส่งผลกระทบเป็น

ลูกโซ่ต่อเศรษฐกิจ ก�รค้� ก�รลงทุนทั้งในสหรัฐฯและขย�ย

วงกว้�งไปสู่ประเทศอื่นๆทั่วโลกโดยเฉพ�ะสหภ�พยุโรป และ

ญี่ปุ่น ที่มีก�รลงทุนในตล�ดเงินตล�ดทุนและตล�ดก�รค้�

เชื่อมโยงใกล้ชิดกับภ�คก�รเงินสหรัฐฯ ปัญห�ลุกล�มและ

ขย�ยตัวอย่�งรวดเร็ว	ทำ�ให้เศรษฐกิจประเทศต่�งๆเข้�สู่ภ�วะ

ถดถอยตั้งแต่ปี 2551  กำ�ลังซื้อในตล�ดโลกหดตัวลง กระทบ

ต่อภ�คส่งออกของประเทศต่�งๆ	รวมทั้งประเทศไทย	ซึ่งพึ่งพ�

ก�รส่งออกกว่�ร้อยละ 70	ของ GDP	ส่งผลต่อเนื่องไปยัง

ภ�คก�รผลิต ก�รลงทุน ก�รจ้�งง�น  และก�รขย�ยตัวท�ง

เศรษฐกิจของประเทศ ดังนี้ 

*  นักวิเคร�ะห์นโยบ�ยและแผนชำ�น�ญก�รพิเศษ  /  ** นักวิเคร�ะห์นโยบ�ยและแผนชำ�น�ญก�ร /  *** นักวิเคร�ะห์นโยบ�ยและแผนปฏิบัติก�ร   
 สำ�นักพัฒน�ขีดคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขันท�งเศรษฐกิจ  สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพัฒน�ก�รเศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ
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ตารางที่	1		อัตราการขยายตัวของภาคการผลิต	(%,	yoy)

 

                   ที่ม� : สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพัฒน�ก�รเศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ

ภาคการผลิต 2550 2550 2551 2551 2552

Q1Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

ภ�คเกษตร 1.8 1.1 3.7 -0.2 2.3 5.0 3.1 8.6 9.6 1.6 3.5

ภ�คอุตส�หกรรม 6.0 4.9 4.8 6.0 8.3 3.8 9.0 7.6 6.0 -6.5 -14.3

ภ�คบริก�ร 4.6 4.5 4.2 5.1 4.4 1.1 3.9 2.8 1.4 -3.6 -2.7

GDP 4.9 4.4 4.4 5.1 5.7 2.6 6.0 5.3 3.9 -4.2 -7.1

1.		การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ เริ่มหดตัว

ตั้งแต่ไตรม�สที่ 4  ของปี 2551 โดยผลิตภัณฑ์มวลรวมใน

ประเทศลดลงร้อยละ 4.2 เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของปี

ก่อนและต่อเนื่องม�ถึงไตรม�สแรกของปี 2552 ที่มีอัตร� 

ลดลงร้อยละ 7.1 เนื่องจ�กก�รผลิตนอกภ�คเกษตรลดลงถึง 

ร้อยละ 8.1  ส�ข�ก�รผลิตที่สำ�คัญส่วนใหญ่หดตัวลง ได้แก่ 

ส�ข�อุตส�หกรรม ก�รค้� ก�รก่อสร้�ง ก�รขนส่งและคมน�คม  

และโรงแรมและภัตต�ค�ร ขณะที่ส�ข�บริก�รท�งก�รเงิน 

และก�รบริก�รภ�ครัฐยังคงขย�ยตัว เช่นเดียวกับภ�คเกษตร

ที่ขย�ยตัวดีขึ้นร้อยละ 3.5 ในไตรม�ส 1 ปี 2552 เทียบกับ

ไตรม�สที่ผ่�นม�ขย�ยตัวเพียงร้อยละ 1.6 จ�กก�รผลิตพืชผล 

ปศุสัตว์ และประมงเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ GDP ที่ปรับค่�ฤดูก�ล 

ลดลงร้อยละ 1.9 เทียบกับที่ลดลงร้อยละ 6.1 ในไตรม�ส 

ที่ผ่�นม�  

แผนภาพที่	1		อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศไทย	Q1	2551	–	Q1	2552

                              ที่ม� : สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพัฒน�ก�รเศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ			

[2] 
 

 

 
แผนภาพที่ 1    อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศไทย Q1 2551 – Q1 2552 

 
 
 

 
 
 
          ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
                     ตารางที่  1    อัตราการขยายตัวของภาคการผลิต (%, yoy) 

ภาคการผลิต 2550 2550 2551 2551 2552 
Q1 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

ภาคเกษตร 1.8 1.1 3.7 -0.2 2.3 5.0 3.1 8.6 9.6 1.6 3.5 
ภาคอุตสาหกรรม 6.0 4.9 4.8 6.0 8.3 3.8 9.0 7.6 6.0 -6.5 -14.3 
ภาคบริการ 4.6 4.5 4.2 5.1 4.4 1.1 3.9 2.8 1.4 -3.6 -2.7 
GDP 4.9 4.4 4.4 5.1 5.7 2.6 6.0 5.3 3.9 -4.2 -7.1 

ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
2.  การส่งออก  วิกฤติเศรษฐกิจโลก  ส่งผลกระทบต่อตลาดส่งออกหลักของไทย คือ  สหรัฐฯ 

สหภาพยุโรป  และญี่ปุ่น  ที่มีสัดส่วนกว่าร้อยละ  35 ของมูลค่าการส่งออก  มีสัญญาณการชะลอตัวอย่าง
ชัดเจนตั้งแต่ไตรมาส 4  ของปี  2551 ต่อเนื่องจนถึงต้นปี  2552 ในเดือนมกราคม  – เมษายน การส่งออก
ลดลงถึงร้อยละ  21.9  กลุ่มสินค้าเกษตรและสินค้าอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีสูง  อาทิ  คอมพิวเตอร์ 
ยางพารา แผงวงจรไฟฟ้า และรถยนต์นั่ง ได้รับผลกระทบรุนแรง เนื่องจากความต้องการสินค้าเกษตรของ
ตลาดโลกลดลง และมีการแข่งขันสูงในสินค้าอุตสาหกรรม  

 3.  การให้สินเชื่อภาคเอกชน ชะลอตัวลงในไตรมาส 1 ปี 2552  ตามภาวะการลงทุนและการ
ประกอบการของภาคธุรกิจ  เนื่องจากความไม่ม่ันใจในสถานการณ์เศรษฐกิจ  และสถาบันการเงินต่างๆ มี
ความระมัดระวังในการปล่อยสินเชื่อมากขึ้น เพื่อลดความเสี่ยงจากการเกิดหนี้สินที่ไม่ก่อให้เกิด รายได้ 
(NPLs) ท าให้เกิดปัญหาการขาดสภาพคล่องทางการเงินในภาคธุรกิจ ส่งผลต่อเนื่องท าให้การลงทุนใน
ประเทศชะลอตัวลง  

4.  ความสามารถในการแข่งขัน  สถาบันการจัดการนานาชาติ (International Institute of 
Management Development : IMD)  จัดอันดับของประเทศไทยดีข้ึนจากอันดับ  27 ในปี 2551 เป็นอันดับ 
26 ในปี 2552 ในขณะท่ีโครงสร้างพื้นฐานยังเป็นจุดอ่อนและเป็นปัจจัยถ่วงความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศมาโดยตลอด อันดับลดลงจาก 39  มาอยู่ท่ี  42 รวมท้ังสมรรถนะทางเศรษฐกิจลดลง จากอันดับ 12 
เป็นอันดับ 14 ส าหรับ เวิลด์ อีโคโนมิก ฟอรั่ม  (World Economic Forum : WEF) ได้ลดอันดับของประเทศ
ไทยลง 6 อันดับ โดยมีตัวชี้วัด เพียงร้อยละ  15 ของตัวชี้วัดทั้งหมด  109 ตัวปรับตัวดีขึ้น และร้อยละ  79 
ปรับตัวลดลง  
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ร้อยละ
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2.		การส่งออก วิกฤติเศรษฐกิจโลก ส่งผลกระทบ

ต่อตล�ดส่งออกหลักของไทย คือ สหรัฐฯ สหภ�พยุโรป และ

ญี่ปุ่น ที่มีสัดส่วนกว่�ร้อยละ 35 ของมูลค่�ก�รส่งออก มี

สัญญ�ณก�รชะลอตัวอย่�งชัดเจนตั้งแต่ไตรม�ส 4  ของปี 

2551 ต่อเนื่องจนถึงต้นปี 2552 ในเดือนมกร�คม – เมษ�ยน 

ก�รส่งออกลดลงถึงร้อยละ 21.9  กลุ่มสินค้�เกษตรและสินค้�

อุตส�หกรรมที่ใช้เทคโนโลยีสูง อ�ทิ คอมพิวเตอร์ ย�งพ�ร� 

แผงวงจรไฟฟ้� และรถยนต์นั่ง ได้รับผลกระทบรุนแรง 

เนื่องจ�กคว�มต้องก�รสินค้�เกษตรของตล�ดโลกลดลง และ

มีก�รแข่งขันสูงในสินค้�อุตส�หกรรม 

 3.	 การให้สินเชื่อภาคเอกชน ชะลอตัวลงใน

ไตรม�ส 1 ปี 2552  ต�มภ�วะก�รลงทุนและก�รประกอบ

ก�รของภ�คธุรกิจ เนื่องจ�กคว�มไม่มั่นใจในสถ�นก�รณ์

เศรษฐกิจ และสถ�บันก�รเงินต่�งๆ มีคว�มระมัดระวังในก�ร

ปล่อยสินเชื่อม�กขึ้น เพื่อลดคว�มเสี่ยงจ�กก�รเกิดหนี้สิน 

ที่ไม่ก่อให้เกิดร�ยได้ (NPLs) ทำ�ให้เกิดปัญห�ก�รข�ดสภ�พ

คล่องท�งก�รเงินในภ�คธุรกิจ ส่งผลต่อเนื่องทำ�ให้ก�รลงทุน

ในประเทศชะลอตัวลง 

4.		ความสามารถในการแข่งขัน  สถ�บันก�ร

จัดก�รน�น�ช�ติ (International Institute of Management 

Development : IMD)  จัดอันดับของประเทศไทยดีขึ้นจ�ก

อันดับ 27 ในปี 2551 เป็นอันดับ 26 ในปี 2552 ในขณะที่

โครงสร้�งพื้นฐ�นยังเป็นจุดอ่อนและเป็นปัจจัยถ่วงคว�ม

ส�ม�รถในก�รแข่งขันของประเทศม�โดยตลอด อันดับลดลง

จ�ก 39 ม�อยู่ที่ 42 รวมทั้งสมรรถนะท�งเศรษฐกิจลดลงจ�ก

อันดับ12 เป็นอันดับ 14 สำ�หรับ เวิลด์ อีโคโนมิก ฟอรั่ม (World 

Economic Forum : WEF) ได้ลดอันดับของประเทศไทยลง  

6 อันดับ โดยมีตัวชี้วัดเพียงร้อยละ 15 ของตัวชี้วัดทั้งหมด  

109 ตัวปรับตัวดีขึ้น และร้อยละ 79 ปรับตัวลดลง 	

สถานภาพปั จ จุ บั น ของก า รปรั บ
โครงสร้างภาคการผลิตและบริการของ
ประเทศไทย

1.	 สถานภาพการปรับโครงสร้างภาคการผลิต

และบริการ

	 1.1	 การปรับโครงสร้างภาคการเกษตร	ที่

ผ่�นม�ให้คว�มสำ�คัญกับก�รปรับเปลี่ยนปัจจัยก�รผลิตจ�ก

ที่เน้นก�รใช้ที่ดินจำ�นวนม�กควบคู่กับก�รใช้แรงง�นร�ค�

ถูก ไปสู่ก�รใช้องค์คว�มรู้และวิทย�ก�รสมัยใหม่ ผสมผส�น

กับองค์คว�มรู้ท้องถิ่น มีก�รผลักดันด้�นก�รพัฒน�เกษตร

อินทรีย์ ก�รวิจัยก�รพัฒน�พันธุ์พืช และก�รจัดก�รด้�นก�ร

ตล�ด	อย่�งไรก็ดี แม้ว่�ผลก�รปรับโครงสร้�งภ�คก�รเกษตร

ที่ผ่�นม� จะทำ�ให้ดัชนีก�รผลิตพืชผลและดัชนีร�ค�พืชผล 

เพิ่มขึ้นอย่�งต่อเนื่ อง  แต่ร�ค�ปัจจัยก�รผลิตที่สู งขึ้น 

ทรัพย�กรธรรมช�ติซึ่งเป็นปัจจัยก�รผลิตมีคว�มเสื่อมโทรม

ลงม�ก คว�มเปลี่ยนแปลงท�งภูมิอ�ก�ศและภัยธรรมช�ติ

ก่อให้เกิดผลเสียห�ยต่อผลผลิตก�รเกษตร ทำ�ให้สัดส่วนก�ร

ผลิตภ�คเกษตรในโครงสร้�งก�รผลิตมีแนวโน้มลดลงอย่�ง 

ต่อเนื่องเหลือร้อยละ 11 ของภ�คก�รผลิตในปี 2550  โดยมีส�ข� 

พืชผลเป็นส�ข�ก�รผลิตหลักของภ�คก�รเกษตร  

แผนภาพที่	2			สัดส่วนโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรกรรม

                                          ที่ม� :  สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพัฒน�ก�รเศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ

[3] 
 

 

สถานภาพปัจจุบันของการปรับโครงสร้างภาคการผลิตและบริการของประเทศ
ไทย 

1. สถานภาพการปรับโครงสร้างภาคการผลิตและบริการ  

1.1 การปรับโครงสร้างภาค การเกษตร ที่ผ่านมาให้ความส าคัญกับการปรับเปลี่ยน
ปัจจัยการผลิตจากที่เน้นการใช้ที่ดินจ านวนมากควบคู่กับการใช้แรงงานราคาถูก ไปสู่การใช้องค์ความรู้และ
วิทยาการสมัยใหม่ ผสมผสานกับองค์ความรู้ท้องถิ่น มีการผลักดันด้านการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ การวิจัย
การพัฒนาพันธุ์พืช และการจัดการ ด้านการตลาด  อย่างไรก็ดี แม้ว่าผลการปรับโครงสร้างภาคการเกษตรท่ี
ผ่านมา จะท าให้ ดัชนีการผลิตพืชผลและดัชนีราคาพืชผลเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ราคาปัจจัยการผลิต ที่
สูงขึ้น ทรัพยากรธรรมชาติซึ่งเป็นปัจจัยการผลิตมีความเสื่อมโทรมลงมาก ความเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศ
และภัยธรรมชาติก่อให้เกิดผลเสียหายต่อผลผลิตการเกษตร ท าให้สัดส่วนการผลิต ภาคเกษตรในโครงสร้าง
การผลิตมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องเหลือร้อยละ  11 ของภาคการผลิตในปี 2550   โดยมีสาขาพืชผลเป็น
สาขาการผลิตหลักของภาคการเกษตร   

        แผนภาพท่ี 2    สัดส่วนโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรกรรม 
 
 
 
 
 

 

          ที่มา:  ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

1.2 การปรับโครงสร้างอุตสาหกรรม  ให้ความส าคัญกับการพัฒนาขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม สนับสนุนการรวมกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจ  และพัฒนาปัจจัย
สนับสนุน เช่น การพัฒนามาตรฐานด้านความปลอดภัย การสนับสนุนผู้ประกอบการใหม่ การพัฒนา
ระบบโลจิสติกส์ ตลอดจนการใช้ประโยชน์จากความตกลงเขตการค้าเสรีทั้งในระดับพหุภาคี และทวิภาคี 
อย่างไรก็ดี ผลการปรับโครงสร้างภาคการอุตสาหกรรมที่ผ่านมา ระหว่างปี  2540-2550 พบว่าการเติบโต
ของภาคอุตสาหกรรมมีอัตราการเจริญเติบโตที่สูงมาก แต่เป็นการผลิตโดยใช้วัตถุดิบ ทุน องค์ความรู้ และ
เทคโนโลยีจากภายนอกเป็นส่วนใหญ่ ท าให้โครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศมีความอ่อนแอ เนื่องจากเป็น
การเติบโตโดยพึ่งพิงเศรษฐกิจภายนอก ขณะเดียวกัน  การขยายการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมมีข้อจ ากัด
มากขึ้น อาทิ การจัดหา พื้นที่ขนาดใหญ่ส าหรับลงทุน  และการดูแลด้านสิ่งแวดล้อมที่เข้มข้นขึ้นทั้งในด้าน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment : EIA) การประเมินผลกระทบด้าน
สุขภาพ (Health Impact Assessment : HIA) และข้อบัญญัติตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งล้วนส่งผลต่อการตัดสินใจ
ของนักลงทุน 

 



วารสารเศรษฐกิจและสังคม
ก.ค.-ก.ย. 52

21

				1.2	 การปรับโครงสร้างอุตสาหกรรม  ให้

คว�มสำ�คัญกับก�รพัฒน�ขีดคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขัน

ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม สนับสนุนก�รรวมกลุ่ม 

เครือข่�ยวิส�หกิจ	และพัฒน�ปัจจัยสนับสนุน เช่น ก�รพัฒน�

ม�ตรฐ�นด้�นคว�มปลอดภัย ก�รสนับสนุนผู้ประกอบก�ร

ใหม่ ก�รพัฒน�ระบบโลจิสติกส์ ตลอดจนก�รใช้ประโยชน์

จ�กคว�มตกลงเขตก�รค้�เสรีทั้งในระดับพหุภ�คี และทวิภ�คี 

อย่�งไรก็ดี ผลก�รปรับโครงสร้�งภ�คก�รอุตส�หกรรมที่

ผ่�นม� ระหว่�งปี 2540-2550 พบว่�ก�รเติบโตของภ�ค

อุตส�หกรรมมีอัตร�ก�รเจริญเติบโตที่สูงม�ก แต่เป็นก�รผลิต

โดยใช้วัตถุดิบ ทุน องค์คว�มรู้ และเทคโนโลยีจ�กภ�ยนอก

เป็นส่วนใหญ่ ทำ�ให้โครงสร้�งเศรษฐกิจของประเทศมีคว�ม

อ่อนแอ เนื่องจ�กเป็นก�รเติบโตโดยพึ่งพิงเศรษฐกิจภ�ยนอก 

ขณะเดียวกัน	ก�รขย�ยก�รลงทุนในภ�คอุตส�หกรรมมีข้อ

จำ�กัดม�กขึ้น อ�ทิ ก�รจัดห�พื้นที่ขน�ดใหญ่สำ�หรับลงทุน 

และก�รดูแลด้�นสิ่งแวดล้อมที่ เข้มข้นขึ้นทั้งในด้�นก�ร 

ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม(Environmental Impact  

Assessment : EIA) ก�รประเมินผลกระทบด้�นสุขภ�พ (Health 

Impact Assessment : HIA) และข้อบัญญัติต�มรัฐธรรมนูญ 

ซึ่งล้วนส่งผลต่อก�รตัดสินใจของนักลงทุน

	 1.3	 การปรับโครงสร้างภาคบริการ	ให้คว�ม

สำ�คัญกับก�รเชื่อมโยงส�ข�ก�รผลิตหลักทั้งภ�คเกษตรและ

อุตส�หกรรม เพื่อสร้�งมูลค่�เพิ่มให้กับสินค้� เช่น ก�รนำ�

สมุนไพรม�ใช้ในธุรกิจสป� และธุรกิจขนส่งที่ช่วยสนับสนุน

ภ�คก�รผลิต เป็นต้น ในส่วนของก�รท่องเที่ยว ก�รดำ�เนินง�น 

ที่ผ่�นม�ได้พย�ย�มที่จะยกระดับก�รท่องเที่ยวสู่ก�รเป็น

แหล่งท่องเที่ยวคุณภ�พ และปัจจุบันได้มีก�รกำ�หนดแนวท�ง

พัฒน�พื้นที่ที่มีศักยภ�พให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลก โดย

มีก�รบริห�รจัดก�รที่ชัดเจน ให้คว�มสำ�คัญกับก�รพัฒน�

โครงสร้�งพื้นฐ�น ก�รพัฒน�บุคล�กร และก�รจัดให้มีระบบ

ก�รทำ�ง�นร่วมกันระหว่�ง ภ�ครัฐ ภ�คเอกชน และภ�คชุมชน 

เพื่อให้เกิดก�รพัฒน�ที่เป็นระบบและมีประสิทธิภ�พ

	 1.4	 การเชื่อมโยงระหว่างภาคการผลิต	

ปัจจุบันก�รปรับโครงสร้�งเศรษฐกิจและภ�คก�รผลิตของ

ไทย มีคว�มยืดหยุ่นและเชื่อมโยงระหว่�งภ�คก�รผลิตม�กขึ้น 

ในทิศท�งที่มุ่งสู่คว�มสมดุลและยั่งยืน โดยมีเป้�หม�ย 

สร้�งมูลค่�เพิ่มในภ�คเกษตรและบริก�รซึ่งไทยมีศักยภ�พไม่

น้อยกว่�ภ�คอุตส�หกรรม แต่ยังไม่ได้ใช้ศักยภ�พอย่�งเต็มที่ 

ทำ�ให้ร�กฐ�นของโครงสร้�งเศรษฐกิจไทยไม่แข็งแรง และข�ด

ภูมิคุ้มกันในก�รพัฒน�อย่�งยั่งยืน

แผนภาพที่	3		สัดส่วนโครงสร้างการผลิตภาคอุตสาหกรรม	 													สัดส่วนโครงสร้างภาคบริการ

ที่ม� :  สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพัฒน�ก�รเศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ
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แผนภาพที่ 3  สัดส่วนโครงสร้างการผลิตภาคอุตสาหกรรม            สัดส่วนโครงสร้างภาคบริการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา:  ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

1.3 การปรับโครงสร้างภาคบริการ ให้ความส าคัญกับการเชื่อมโยงสาขาการผลิต
หลักทั้งภาคเกษตรและอุตสาหกรรม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า  เช่น การน าสมุนไพรมาใช้ในธุรกิจ
สปา และธุรกิจขนส่งที่ช่วยสนับสนุนภาคการผลิต เป็นต้น ในส่วนของการท่องเที่ยว การด าเนินงานที่ผ่าน
มาได้พยายามที่จะยกระดับการท่องเที่ยวสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพ และปัจจุบันได้มีการก าหนด
แนวทาง พัฒนาพื้นที่ท่ีมีศักยภาพ ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลก โดยมีการบริหารจัดการที่ชัดเจน ให้
ความส าคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาบุคลากร และการจัดให้มีระบบการท างานร่วมกัน
ระหว่าง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคชุมชน เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 

1.4 การเชื่อมโยงระหว่างภาคการผลิต ปัจจุบันการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและภาค
การผลิตของไทย มีความยืดหยุ่นและเชื่อมโยงระหว่างภาคการผลิต มากขึ้นในทิศทางที่มุ่งสู่ความสมดุลและ
ยั่งยืน  โดยมีเป้าหมายสร้างมูลค่าเพิ่มในภาคเกษตรและบริการซึ่งไทยมีศักยภาพไม่น้อยกว่า
ภาคอุตสาหกรรม แต่ยังไม่ได้ใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่ ท าให้ รากฐานของโครงสร้างเศรษฐกิจ ไทยไม่แข็งแรง 
และขาดภูมิคุ้มกันในการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
2. การทบทวนแนวทางในการปรับโครงสร้างภาคการผลิตและบริการ  

2.1 ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ  ที่ผ่านมา การปรับ
โครงสร้างเศรษฐกิจมีข้อจ ากัดและอุปสรรค  ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงบริบทภายนอก ประเทศที่รวดเร็ว
และรุนแรงขึ้น ท าให้มีความจ าเป็นต้องทบทวน วิธีคิด และแนวทางการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพโครงสร้างการผลิตให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง และค้นหาศักยภาพของประเทศไทย เพื่อ
ก าหนดแนวทางการพัฒนาที่เติบโตอย่างยั่งยืน โดยปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ 
ได้แก่ (1) ปัจจัยภายใน ประกอบด้วย การปรับระดับและบังคับใช้มาตรฐานสิ่งแวดล้อมภายในประเทศให้มี
ความปลอดภัยมากขึ้น ข้อจ ากัดด้านพื้นที่ตั้งหรือแหล่งที่ตั้งอุตสาหกรรม การพึ่งพาชิ้นส่วนและอุปกรณ์จาก
ต่างประเทศ และบทบาทของประชาชนในการเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น  และ (2) ปัจจัยภายนอก 
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2.	 การทบทวนแนวทางในการปรับโครงสร้าง

ภาคการผลิตและบริการ

	 2.1	 ปั จจั ยที่ ส่ งผลกระทบต่อการปรับ

โครงสร้างเศรษฐกิจ ที่ผ่�นม� ก�รปรับโครงสร้�งเศรษฐกิจ

มีข้อจำ�กัดและอุปสรรค ประกอบกับก�รเปลี่ยนแปลงบริบท

ภ�ยนอกประเทศที่รวดเร็วและรุนแรงขึ้น ทำ�ให้มีคว�มจำ�เป็น

ต้องทบทวน วิธีคิด และแนวท�งก�รปรับโครงสร้�งเศรษฐกิจ 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภ�พโครงสร้�งก�รผลิตให้สอดคล้องกับ

ก�รเปลี่ยนแปลง และค้นห�ศักยภ�พของประเทศไทย เพื่อ

กำ�หนดแนวท�งก�รพัฒน�ที่เติบโตอย่�งยั่งยืน โดยปัจจัยที่

มีผลกระทบต่อก�รปรับโครงสร้�งเศรษฐกิจ ได้แก่ (1) ปัจจัย

ภ�ยใน ประกอบด้วย ก�รปรับระดับและบังคับใช้ม�ตรฐ�น 

สิ่งแวดล้อมภ�ยในประเทศให้มีคว�มปลอดภัยม�กขึ้น ข้อจำ�กัด

ด้�นพื้นที่ตั้งหรือแหล่งที่ตั้งอุตส�หกรรม ก�รพึ่งพ�ชิ้นส่วน

และอุปกรณ์จ�กต่�งประเทศ และบทบ�ทของประช�ชนใน

ก�รเข้�ม�มีส่วนร่วมม�กขึ้น และ (2) ปัจจัยภ�ยนอก ประกอบ

ด้วย ก�รหดตัวของอุปสงค์สินค้�และบริก�รในตล�ดโลก 

คว�มผันผวนของร�ค�นำ้�มัน และ ม�ตรก�รกีดกันท�งก�รค้�

	 2.2 การผลักดันสู่เศรษฐกิจยุคใหม่(	 New	

Economy)	จ�กบริบทก�รเปลี่ยนแปลง และแนวโน้มก�ร

แข่งขันในอน�คต ประเทศไทยจำ�เป็นต้องมุ่งแสวงห�แนวท�ง

ก�รพัฒน�ใหม่ๆ เนื่องจ�กคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขันโดย

เปรียบเทียบมีข้อจำ�กัดม�กขึ้นต�มแนวโน้มพลวัตรโลก และ

ก�รเปลี่ยนแปลงโครงสร้�งประช�กร	ที่ส่งผลให้โครงสร้�ง

เศรษฐกิจ ก�รค้� ก�รลงทุน ของไทยต้องมีก�รปรับเปลี่ยนต�ม

ไปด้วยอย่�งหลีกเลี่ยงได้ย�ก ขณะเดียวกันประเทศพัฒน�

แล้วที่มักเป็นผู้ริเริ่มในก�รแสวงห�แนวคิดก�รพัฒน�ใหม่ๆ 

เช่น มีก�รนำ�แนวคิดเกี่ยวกับก�รสร้�งคว�มแตกต่�งของ

สินค้�และบริก�รเพื่อหลีกหนีรูปแบบก�รแข่งขันแบบเดิมๆ  

และยกระดับสู่ เศรษฐกิจยุคใหม่ด้วยก�รนำ�คว�มคิด 

เรื่อง “เศรษฐกิจสร้างสรรค์	 (Creat ive	 Economy)”	

ม�เป็นแนวท�งในก�รพัฒน�เศรษฐกิจและสังคมของ

ประเทศ ดังนั้น ก�รขับเคลื่อนเศรษฐกิจต�มแนวท�งเศรษฐกิจ

สร้�งสรรค์ จึงเป็นบริบทก�รพัฒน�ใหม่ที่มีคว�มเหม�ะสม

สำ�หรับประเทศไทยเพร�ะมีคว�มโดดเด่นท�งเอกลักษณ์และ

วัฒนธรรม ซึ่งเป็นปัจจัยสำ�คัญของเศรษฐกิจสร้�งสรรค์

เศรษฐกิจสร้างสรรค์
1		นิยามและขอบเขต	

 “เศรษฐกิจสร้�งสรรค์” คือ แนวคิดก�รขับเคลื่อน

เศรษฐกิจบนพื้นฐ�นของก�รใช้องค์คว�มรู้  (Knowledge) 

ก�รศึกษ�  (Education) ก�รสร้�งสรรค์ง�น (Creativity) และ

ก�รใช้ทรัพย์สินท�งปัญญ�  (Intellectual property) ที่เชื่อม

โยงกับร�กฐ�นท�งวัฒนธรรม ก�รสั่งสมคว�มรู้ของสังคม 

และเทคโนโลยี/นวัตกรรมสมัยใหม่ ขอบเขตของเศรษฐกิจ

สร้�งสรรค์ในประเทศไทย ได้ยึดต�มรูปแบบของ UNCTAD1 

เป็นกรอบ โดยแบ่งประเภทอุตส�หกรรมสร้�งสรรค์ออกเป็น  

4 กลุ่มหลัก ได้แก่  มรดกท�งวัฒนธรรม (Heritage or  

Cultural Heritage)  ศิลปะ (Arts)  สื่อ (Media) ง�นสร้�งสรรรค์ 

ต�มลักษณะง�น (Functional Creation) ซึ่งเป็นก�รกำ�หนด

กรอบโดยกว้�งเพื่อประโยชน์ในก�รวัดขน�ดท�งเศรษฐกิจ

ของอุตส�หกรรมเชิงสร้�งสรรค์ของไทย และสะท้อนถึงคว�ม

สำ�คัญต่อระบบเศรษฐกิจไทย 

	 นั ย สำ า คั ญ ข อ ง ก า ร พั ฒ น า เ ศ ร ษ ฐ กิ จ

สร้างสรรค์	ต้องดำ�เนินก�รขับเคลื่อนก�รพัฒน�ในวงกว้�ง

ให้ครอบคลุมภ�คเศรษฐกิจจริงและเชื่อมโยงกันทั้งเกษตร 

อุตส�หกรรม และบริก�ร อยู่บนพื้นฐ�นของวัฒนธรรม 

ภูมิปัญญ�ท้องถิ่น ผนวกเข้�กับก�รใช้องค์คว�มรู้และ

นวัตกรรม ทั้งนี้  ก�รพัฒน�จะต้องมุ่งสู่ก�รเป็นเศรษฐกิจ

สร้�งสรรค์และเศรษฐกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Creative 

and Green Economy) ซึ่งเป็นกระแสก�รพัฒน�ของโลก 

ในปัจจุบัน

1	The	United	Nations	Conference	on	Trade	and	Development	 (UNCTAD)	จัดตั้งขึ้นในปี	ค.ศ.	1964	(พ.ศ.2507)เป็นองค์กรสังกัดองค์การ

สหประชาชาติทาหน้าที่เป็นศูนย์ประสานงานขององค์การสหประชาชาติ	 เพื่อสร้างความเจริญทางการค้าและการพัฒนา	สนับสนุนการ	

ดำาเนินงานต่างๆ	ที่เกี่ยวข้องในสาขาการลงทุน	การเงิน	เทคโนโลยี	การพัฒนาองค์กรธุรกิจ	และการพัฒนาอย่างยั่งยืน
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แผนภาพที่	5			สัดส่วนและมูลค่าของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ต่อ	GDP	ของไทย	ปี	2545	-	2550

    

ที่ม� : สำ�นักบัญชีประช�ช�ติ  สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพัฒน�ก�รเศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ

2.	 สถานภาพของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของ

ประเทศไทย

	 2.1	 มูลค่าของเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ไทย

ในปี 2545-2550 คิดเป็นร้อยละ10-12 ของผลิตภัณฑ์มวลรวม

ในประเทศ หรือประม�ณร้อยละ 14-17 ของร�ยได้ประช�ช�ติ 

โดยกลุ่มง�นสร้�งสรรค์ต�มลักษณะง�น กลุ่มมรดกท�ง

วัฒนธรรม และกลุ่มสื่อ เป็นกลุ่มที่มีมูลค่�สูงสุด ห�กพิจ�รณ�

แยกร�ยส�ข�ย่อยจะพบว่�ก�รออกแบบเป็นส�ข�ที่มีมูลค่�

สูงที่สุด รองลงม� คือ ส�ข�ง�นฝีมือและหัตถกรรม และส�ข�

แฟชั่น โดยทั้ง 3  ส�ข�มีมูลค่�รวมกันประม�ณร้อยละ 9.5 

ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ

				2.2	 จุดแข็งและจุดอ่อนของอุตสาหกรรม

สร้างสรรค์ของไทย	พบว่� จุดแข็งส่วนใหญ่เป็นเรื่องของ

คว�มหล�กหล�ยท�งวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี

ที่มีลักษณะโดดเด่น รวมทั้งค่�ครองชีพและต้นทุนที่ตำ่�เมื่อ

เปรียบเทียบกับหล�ยประเทศ ขณะที่จุดอ่อนส่วนใหญ่จะ

เป็นเรื่องของนโยบ�ยและก�รบูรณ�ก�ร โครงสร้�งพื้นฐ�น 

และก�รวิจัยและพัฒน�ที่ยังไม่เพียงพอ ตลอดจนปัญห�ก�ร

ละเมิดทรัพย์สินท�งปัญญ�ที่ไม่ส�ม�รถบังคับใช้กฎหม�ยได้

อย่�งมีประสิทธิภ�พ

	 2.3	 นโยบายด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์	แม้ว่�

จะเป็นแนวคิดก�รพัฒน�ใหม่และประเทศไทยยังอยู่ในขั้น

แผนภาพที่	4	นัยสำาคัญของภาคเศรษฐกิจสร้างสรรค์ต่อการเป็นพลังขับเคลื่อนใหม่ของเศรษฐกิจและสังคมไทย

ที่ม� : สำ�นักบัญชีประช�ช�ติ  สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพัฒน�ก�รเศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ
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ริเริ่มกำ�หนดนโยบ�ยก�รพัฒน�เศรษฐกิจสร้�งสรรค์ให้มี

เอกภ�พ อย่�งไรก็ดี ก�รกำ�หนดนโยบ�ยพัฒน�อุตส�หกรรม

และบริก�รที่ผ่�นม� ได้ให้คว�มสำ�คัญกับก�รสร้�งมูลค่�

สินค้�และบริก�รบนพื้นฐ�นองค์คว�มรู้และนวัตกรรม ซึ่งมี

ส่วนเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจสร้�งสรรค์ ปร�กฏอยู่ในแผนพัฒน�

เศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ ฉบับที่ 10 และนโยบ�ยรัฐบ�ล

อย่�งชัดเจน

 2.4	 ปัจจัยสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ

สร้างสรรค์	ยังมีข้อจำ�กัดและจำ�เป็นต้องได้รับก�รพัฒน�ให้ดี

ขึ้นในหล�ยด้�น ได้แก่ (1)	โครงสร้างพื้นฐาน ที่สำ�คัญ อ�ทิ 

ด้�นก�รสื่อส�รและโทรคมน�คม  ห้องปฏิบัติก�รทดสอบและ

วิจัย และนิคมอุตส�หกรรมซอฟต์แวร์ แม้จะได้รับก�รพัฒน�

แล้วบ�งส่วน แต่ยังมีข้อจำ�กัดและยังไม่ทั่วถึง	(2)	การพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์ ปัจจุบันมีก�รพัฒน�ไปม�กแล้วทั้งก�ร

ศึกษ�ในระบบและนอกระบบ แต่ยังข�ดก�รบูรณ�ก�รและ

เชื่อมโยงให้สอดคล้องกับคว�มต้องก�รของตล�ด	 (3)	 การ

สนับสนุนทางการเงินและการลงทุน	แม้จะมีช่องท�งและ

ท�งเลือกในก�รเข้�ถึงแหล่งทุนสำ�หรับผู้ประกอบก�รใหม่ๆ 

ม�กขึ้น แต่ยังไม่เพียงพอ ต้องได้รับก�รปรับปรุงและเพิ่มก�ร

สนับสนุนทั้งในลักษณะเงินทุน และเครื่องมือท�งก�รเงินอื่นๆ 

ที่เป็นก�รส่งเสริมเฉพ�ะร�ยส�ข�ให้ม�กขึ้น	 (4)	การตลาด	

ที่ผ่�นม�มุ่งก�รสร้�งยอดข�ยและมูลค่�ก�รข�ยระยะสั้น 

ม�กกว่�ก�รพัฒน�สินค้�ในระยะย�วและยั่งยืน (5)	การสร้าง

เครือข่าย	ส่วนใหญ่เป็นก�รรวมตัวกันอย่�งกระจัดกระจ�ย 

ไม่เชื่อมโยงกันตลอดทั้งห่วงโซ่ก�รผลิต	 (6)	 การวิจัยและ

พัฒนา	ยังข�ดจำ�นวนนักวิจัย และก�รลงทุนด้�นวิจัยและ

พัฒน�ที่เพียงพอ เมื่อเทียบกับขน�ดเศรษฐกิจของประเทศ 

และส่วนใหญ่ยังเป็นก�รดำ�เนินก�รในลักษณะแยกส่วนกัน

ม�กกว่�ร่วมมือกัน (7)	กฎหมายและระเบียบ	ปัจจุบันถือว่�

ได้รับก�รพัฒน�ไปม�กทั้งกฎหม�ยภ�ยในประเทศที่ให้คว�ม

สำ�คัญกับก�รควบคุมและส่งเสริม อ�ทิ พระร�ชบัญญัติที่

เกี่ยวกับก�รคุ้มครองทรัพย์สินท�งปัญญ�  และกฎหม�ยที่

เป็นคว�มตกลงระหว่�งประเทศ แต่ยังมีปัญห�ในเรื่องของก�ร

บังคับใช้	และ	 (8)	ระบบฐานข้อมูลและการจัดเก็บข้อมูล 

ประเทศไทยยังไม่มีก�รจัดเก็บข้อมูลด้�นเศรษฐกิจสร้�งสรรค์

ที่เป็นระบบ ต้องเร่งดำ�เนินก�รพัฒน�ระบบและจัดเก็บข้อมูล

ที่ตรงคว�มต้องก�รและได้ม�ตรฐ�นส�กล เพื่อประโยชน์ใน

ก�รกำ�หนดนโยบ�ยและทิศท�งก�รพัฒน�ต่อไป 

3.	 การขับเคล่ือนและพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์	

ในระยะต่อไป

ประเทศไทยมีก�รพัฒน�เศรษฐกิจสร้�งสรรค์บน

พื้นฐ�นก�รผสมผส�นระหว่�งวัฒนธรรม ประเพณี และ

ภูมิปัญญ� ม�อย่�งต่อเนื่อง เพื่อใช้ประโยชน์เชิงพ�ณิชย์และ

ประโยชน์ด้�นอื่นๆ แต่อยู่ในวงจำ�กัด ต่อม�มีก�รนำ�เทคโนโลยี

และนวัตกรรม เข้�ม�ช่วยในก�รสร้�งมูลค่�เพิ่ม และเชื่อมโยง 

ระหว่�งภ�คก�รผลิตและบริก�รอย่�งเป็นระบบและ 

แผนภาพที่	6		เส้นทางจากเศรษฐกิจยุคเก่าสู่เศรษฐกิจยุคใหม่

                 ที่ม� : สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพัฒน�ก�รเศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ

[7] 
 

 

นโยบายและการบูรณาการ โครงสร้างพื้นฐาน  และการวิจัยและพัฒนาที่ยังไม่เพียงพอ ตลอดจนปัญหาการ
ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาที่ไม่สามารถบังคับใช้กฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.3 นโยบายด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ แม้ว่า จะเป็นแนวคิดการพัฒนาใหม่ และ
ประเทศไทยยังอยู่ในขั้นริเร่ิมก าหนดนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้มีเอกภาพ  อย่างไรก็ดี การ
ก าหนดนโยบาย พัฒนาอุตสาหกรรมและบริการ ที่ผ่านมา ได้ให้ความส าคัญกับการสร้างมูลค่าสินค้าและ
บริการบนพื้นฐานองค์ความรู้และนวัตกรรม ซึ่งมีส่วนเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์  ปรากฏอยู่ใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 และนโยบายรัฐบาลอย่างชัดเจน 

 
แผนภาพที่ 6  เส้นทางจากเศรษฐกิจยุคเก่าสู่เศรษฐกิจยุคใหม ่

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

2.4 ปัจจัยสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ยังมีข้อจ ากัดและจ าเป็นต้อง
ได้รับการพัฒนาให้ดีขึ้นในหลายด้าน ได้แก่ (1) โครงสร้างพื้นฐาน  ที่ส าคัญ อาทิ ด้านการสื่อสารและ
โทรคมนาคม  ห้องปฎิบัติการทดสอบและวิจัย และนิคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ แม้จะได้รับการพัฒนาแล้ว
บางส่วน แต่ยังมีข้อจ ากัดและยังไม่ท่ัวถึง (2) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ปัจจุบันมีการพัฒนาไปมากแล้ว
ทั้งการศึกษาในระบบและนอกระบบ  แต่ยังขาดการบูรณาการและเชื่อมโยงให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาด (3) การสนับสนุนทางการเงินและการลงทุน  แม้จะมีช่องทางและทางเลือกในการเข้าถึงแหล่ง
ทุนส าหรับผู้ประกอบการใหม่ๆ มากขึ้น แต่ยังไม่เพียงพอ ต้องได้รับการปรับปรุงและเพิ่มการสนับสนุนทั้ง
ในลักษณะเงินทุน และเครื่องมือทางการเงินอื่นๆ ที่เป็นการส่งเสริมเฉพาะรายสาขาให้มากขึ้น  (4) 
การตลาด ที่ผ่านมามุ่งการสร้างยอดขายและมูลค่าการขายระยะสั้น มากกว่าการพัฒนาสินค้าในระยะยาว
และย่ังยืน (5) การสร้างเครือข่าย ส่วนใหญ่เป็นการรวมตัวกันอย่าง กระจัดกระจาย  ไม่เชื่อมโยงกันตลอด
ทั้งห่วงโซ่การผลิต  (6) การวิจัยและพัฒนา ยังขาดจ านวนนักวิจัย และการลงทุนด้านวิจัยและพัฒนาที่
เพียงพอ เมื่อเทียบกับขนาดเศรษฐกิจของประเทศ และส่วนใหญ่ยังเป็นการด าเนินการในลักษณะแยกส่วน
กันมากกว่าร่วมมือกัน (7) กฎหมายและระเบียบ ปัจจุบันถือว่าได้รับการพัฒนาไปมากทั้งกฎหมาย
ภายในประเทศ ที่ให้ความส าคัญกับการ ควบคุมและส่งเสริ ม อาทิ พระราชบัญญัติที่เกี่ยวกับการคุ้มครอง
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บูรณ�ก�รม�กขึ้น อย่�งไรก็ต�ม กลไกและนโยบ�ยก�รพัฒน� 

เศรษฐกิจสร้�งสรรค์เหล่�นี้ยังอยู่ในระยะเริ่มต้น คว�มชัดเจน

ของนโยบ�ย ก�รบูรณ�ก�รของแผนและหน่วยง�นต่�งๆ 

ตลอดจนโครงสร้�งพื้นฐ�นที่จำ�เป็น ยังต้องพัฒน�และผลักดัน 

อย่�งเป็นรูปธรรม เพื่อเร่งสร้�งคว�มได้เปรียบในภ�วะที่ 

หล�ยประเทศยังคงอยู่ในระยะเริ่มต้นเช่นเดียวกับไทย

	 3.1 กลไกการขับเคลื่อน ปัจจุบันมีหน่วยง�น

ภ�ครัฐและองค์ก�รมห�ชนหล�ยแห่งเริ่มมีบทบ�ทหน้�ที่ใน

ก�รพัฒน�เศรษฐกิจสร้�งสรรค์ทั้งในระดับนโยบ�ยและปฏิบัติ 

ตลอดจนก�รให้บริก�รด้�นโครงสร้�งและปัจจัยพื้นฐ�น

สนับสนุนก�รพัฒน�เศรษฐกิจสร้�งสรรค์ อ�ทิ ก�รคุ้มครอง

ทรัพย์สินท�งปัญญ� ก�รสนับสนุนด้�นก�รเงิน ก�รควบคุม

ด้�นม�ตรฐ�น และก�รสนับสนุนด้�นก�รตล�ด 

  รัฐบ�ลได้ให้คว�มสำ�คัญกับก�รพัฒน�

เศรษฐกิจสร้�งสรรค์ โดยประก�ศพันธสัญญ�ของรัฐบ�ลใน

ก�รดำ�เนินนโยบ�ยเศรษฐกิจสร้�งสรรค์ เมื่อวันที่ 31 สิงห�คม 

2552 รวม 12 ข้อ  ซึ่งมุ่งเน้นใน 4 ด้�น ได้แก่ (1) ก�รพัฒน�

โครงสร้�งพื้นฐ�น (Creative infrastructure) (2) ก�รพัฒน�

คนและคว�มส�ม�รถด้�นก�รคิด (3) ก�รสร้�งแรงบันด�ลใจ

และกระตุ้นทุกภ�คส่วนให้คว�มสำ�คัญกับก�รสร้�งเศรษฐกิจ

สร้�งสรรค์ และ (4) ก�รส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจและ 

ผู้ประกอบก�รในธุรกิจสร้�งสรรค์ นอกจ�กนี้ คณะรัฐมนตรี

มีมติเมื่อวันที่  15 กันย�ยน 2552 แต่งตั้งคณะกรรมก�ร

นโยบ�ยเศรษฐกิจสร้�งสรรค์แห่งช�ติ มีน�ยกรัฐมนตรีเป็น

ประธ�น เพื่อยกระดับก�รขับเคลื่อนผลักดันนโยบ�ยเศรษฐกิจ

สร้�งสรรค์เป็นว�ระแห่งช�ติ อีกทั้งยังเป็นก�รบูรณ�ก�รกลไก

ก�รขับเคลื่อนพัฒน�เศรษฐกิจสร้�งสรรค์ที่ได้จัดตั้งขึ้นใน

ระยะก่อนหน้� อ�ทิ คณะอนุกรรมก�รเศรษฐกิจสร้�งสรรค์

ภ�ยใต้คณะกรรมก�รพัฒน�ขีดคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขัน

ของประเทศ ที่มีที่ปรึกษ�น�ยกรัฐมนตรี  (น�ยอภิรักษ์   

โกษะโยธิน) เป็นประธ�น และคณะอนุกรรมก�รเศรษฐกิจ

สร้�งสรรค์เชิงพ�ณิชย์ภ�ยใต้คณะกรรมก�รนโยบ�ยทรัพย์สิน

ท�งปัญญ�แห่งช�ติ ที่มีรัฐมนตรีช่วยว่�ก�รกระทรวงพ�ณิชย์ 

(น�ยอลงกรณ์ พลบุตร) เป็นประธ�น นอกจ�กนี้ ในก�รผลักดัน 

นโยบ�ยเศรษฐกิจสร้�งสรรค์ของรัฐบ�ลได้มีก�รพิจ�รณ�

ถึงคว�มเป็นไปได้ในก�รจัดตั้งกองทุนเศรษฐกิจสร้�งสรรค์ 

และจัดตั้งสำ�นักง�นเศรษฐกิจสร้�งสรรค์แห่งช�ติ เพื่อทำ�

หน้�ที่เป็นกลไกหลักขับเคลื่อนและบูรณ�ก�รก�รขับเคลื่อน

พัฒน�เศรษฐกิจสร้�งสรรค์ร่วมกับหน่วยง�นที่ เกี่ยวข้อง 

อีกด้วย

แผนภาพที่	7		กลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์

         ที่ม�: สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพัฒน�ก�รเศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ
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ทรัพย์สินทางปัญญา  และกฎหมายท่ีเป็นความตกลงระหว่างประเทศ  แต่ยังมีปัญหาในเร่ืองของการบังคับ
ใช้ และ (8) ระบบฐานข้อมูลและการจัดเก็บ ข้อมูล ประเทศไทยยังไม่มีการจัดเก็บ ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ ที่เป็นระบบ ต้องเร่งด าเนินการ พัฒนาระบบและ จัดเก็บข้อมูลที่ ตรงความต้องการ และได้
มาตรฐานสากล เพื่อประโยชน์ในการก าหนดนโยบายและทิศทางการพัฒนาต่อไป  

3. การขับเคลื่อนและพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในระยะต่อไป 

ประเทศไทยมีการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนพื้นฐานการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรม 
ประเพณี และภูมิปัญญา มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อใช้ประโยชน์ เชิงพาณิชย์ และประโยชน์ ด้านอื่นๆ แต่อยู่ใน
วงจ ากัด ต่อมามีการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรม เข้ามาช่วยในการสร้างมูลค่าเพิ่ม และเชื่อมโยงระหว่างภาค
การผลิตและบริการอย่างเป็นระบบและบูรณาการมากขึ้น อย่างไรก็ตาม กลไกและนโยบายการพัฒนา
เศรษฐกิจสร้างสรรค์เหล่านี้ยังอยู่ในระยะเริ่มต้น ความชัดเจนของนโยบาย การบูรณาการของแผนและ
หน่วยงานต่างๆ ตลอดจนโครงสร้างพื้นฐานท่ีจ าเป็น ยังต้องพัฒนาและผลักดันอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อเร่ง
สร้างความได้เปรียบในภาวะท่ีหลายประเทศยังคงอยู่ในระยะเริ่มต้นเช่นเดียวกับไทย 

3.1 กลไกการขับเคลื่อน  ปัจจุบันมีหน่วยงานภาครัฐและองค์การมหาชนหลายแห่ง
เริ่มมีบทบาทหน้าที่ในการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ทั้งในระดับนโยบายและปฏิบัติ ตลอดจนการให้บริการ
ด้านโครงสร้างและปัจจัยพื้นฐานสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ อาทิ การคุ้มครองทรัพย์สินทาง
ปัญญา การสนับสนุนด้านการเงิน การควบคุมด้านมาตรฐาน และการสนับสนุนด้านการตลาด  

 
          แผนภาพท่ี 7        กลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
       ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 

รัฐบาลได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดย ประกาศพันธ
สัญญาของรัฐบาลในการด าเนินนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์  เมื่อวันท่ี 31 สิงหาคม 2552 รวม 12 ข้อ  ซึ่ง
มุ่งเน้นใน 4 ด้าน ได้แก่ (1) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ( Creative infrastructure) (2) การพัฒนาคนและ

การผลิต

• อย (FDA)
• มกอช (NFAS)
• สวทช NSTDA
• สมอ (ISO)
• สนง.พัฒนาการท่องเท่ียว

การควบคุมคุณภาพและ
มาตรฐาน

• อย (FDA)
• มกอช (NFAS)
• สวทช NSTDA
• สมอ (ISO)
• สนง.พัฒนาการท่องเท่ียว

การควบคุมคุณภาพและ
มาตรฐาน• กระทรวงการคลัง

• ธนาคารพาณิชย์
• BOI
•สสว. (OSMEP)

การเงิน    
• กระทรวงการคลัง
• ธนาคารพาณิชย์
• BOI
•สสว. (OSMEP)

การเงิน    

• สวทช (NSTDA)
• สกว(TRF)
• วช (NRCT)
• OKMD/TCDC
• SIPA
• R&D Inst.
• Universities
• กรมทรัพย์สินทางปัญญา
• องค์การพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ

องค์ความรู้และเทคโนโลยี
• สวทช (NSTDA)
• สกว(TRF)
• วช (NRCT)
• OKMD/TCDC
• SIPA
• R&D Inst.
• Universities
• กรมทรัพย์สินทางปัญญา
• องค์การพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ

องค์ความรู้และเทคโนโลยี

• กรมการพัฒนาชุมชน
• กรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิน่

• กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
• กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
• สถาบันการศึกษา

การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์

• กรมการพัฒนาชุมชน
• กรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิน่

• กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
• กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
• สถาบันการศึกษา

การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์

สภาพัฒน์ฯ

นโยบาย

กระทรวงวัฒนธรรม
กระทรวงการต่างประเทศ

กรมส่งเสริมการส่งออก

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย

การตลาด

กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ

กระทรวงศึกษาฯ

กระทรวงท่องเท่ียวฯ

ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม

กระทรวงอุตสาหกรรม

กระทรวงเกษตรฯ

กระทรวงทรัพยากรฯ
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 3.2	 สถานภาพการดำาเนินงานในปัจจุบัน	

จ�กก�รที่รัฐบ�ลปัจจุบันได้เล็งเห็นคว�มสำ�คัญของก�ร

พัฒน�เศรษฐกิจสร้�งสรรค์ตั้งแต่แรกเริ่มเข้�บริห�รประเทศ	

โดยได้ระบุประเด็นที่ เกี่ยวข้องกับก�รพัฒน�เศรษฐกิจ

สร้�งสรรค์ไว้ในนโยบ�ยรัฐบ�ล ทำ�ให้นโยบายการพัฒนา

เศรษฐกิจสร้างสรรค์ของไทยมีความชัดเจนมากขึ้น 

ส่งผลให้ก�รริเริ่มใช้ศักยภ�พและก�รพัฒน�ต่อยอดของ

อุตส�หกรรมและบริก�รสร้�งสรรค์ไทยเป็นไปอย่�งมีทิศท�ง

และจริงจังม�กขึ้น นอกจ�กนี้	 ได้ดำาเนินการขับเคลื่อน

พัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจสร้างสรรค์ภายใต้แผนฟื้นฟู

เศรษฐกิจระยะที่	2 (SP	2)  โดยจัดทำ�แผนง�นให้ครอบคลุม

ส�ข�ก�รพัฒน� 6  ด้�น ได้แก่ (1) มรดกท�งวัฒนธรรมและ

ภูมิปัญญ� และคว�มหล�กหล�ยท�งชีวภ�พ (2) เอกลักษณ์

ศิลปะและวัฒนธรรม (3) ง�นช่�งฝีมือและหัตถกรรม  

(4) อุตส�หกรรมสื่อ บันเทิง และซอฟต์แวร์	 (5) ก�รออกแบบ

และพัฒน�สินค้�เชิงสร้�งสรรค์  และ (6) ก�รขับเคลื่อนและ

สนับสนุนก�รพัฒน�เศรษฐกิจสร้�งสรรค์  ทั้งนี้ แผนง�น

พัฒน�ศักยภ�พเศรษฐกิจสร้�งสรรค์ได้รับก�รอนุมัติกรอบ

วงเงินจ�กคณะรัฐมนตรี จำ�นวน 20,134.10 ล้�นบ�ท สำ�หรับ

หน่วยง�นรับผิดชอบ 7 กระทรวง ได้แก่ กระทรวงวิทย�ศ�สตร์

และเทคโนโลยี กระทรวงอุตส�หกรรม กระทรวงส�ธ�รณสุข 

กระทรวงทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อม กระทรวง

วัฒนธรรม กระทรวงเทคโนโลยีส�รสนเทศและก�รสื่อส�รและ

สำ�นักน�ยกรัฐมนตรี

ปร ะ เ ด็ นยุ ท ธศ าสตร์ ก า รพัฒนา
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อเสริมโครงสร้�งก�รผลิต

ไทยให้เข้มแข็งมีคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขันและส�ม�รถ

เติบโตอย่�งยั่งยืน มีดังนี้

1.	 พัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ควบคู่ไปกับ

การพัฒนาเศรษฐกิจฐานความรู้	  ก�รพัฒน�เศรษฐกิจ

สร้�งสรรค์วงกว้�งต้องอยู่บนพื้นฐ�นขององค์คว�มรู้และ

แผนภาพที่	8		พันธสัญญาของรัฐบาลในการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์

ที่ม� :  ป�ฐกถ�พิเศษโดย ฯพณฯ น�ยกรัฐมนตรี ในง�น ไทยสร้างสรรค์	ไทยเข้มแข็ง	วันที่ 31 สิงห�คม 2552

[9] 
 

 

ความสามารถด้านการคิด (3) การสร้างแรงบันดาลใจและกระตุ้นทุกภาคส่วนให้ความส าคัญกับการสร้าง
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ และ (4) การส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจและผู้ประกอบการในธุรกิจสร้างสรรค์ 
นอกจากนี้ คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อ วันท่ี 15 กันยายน 2552 แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์แห่งชาติ มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน เพื่อยกระดับการขับเคลื่อนผลักดันนโยบายเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์เป็นวาระแห่งชาติ อีกทั้งยังเป็นการบูรณาการกลไกการขับเคลื่อนพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่ได้
จัดตั้งขึ้นในระยะก่อนหน้า อาทิ  คณะอนุกรรมการเศรษฐกิจสร้างสรรค์ภายใต้คณะกรรมการพัฒนาขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ที่มีที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี (นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน) เป็น
ประธาน และคณะอนุกรรมการเศรษฐกิจสร้างสรรค์เชิงพาณิชย์ภายใต้คณะกรรมการนโยบายทรัพย์สินทาง
ปัญญาแห่งชาติ ที่มีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายอลงกรณ์ พลบุตร) เป็นประธาน  นอกจากนี้ 
ในการผลักดันนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของรัฐบาลได้มีการพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการจัดตั้ง
กองทุนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และจัดตั้งส านักงานเศรษฐกิจสร้างสรรค์แห่งชาติ  เพื่อท าหน้าที่เป็นกลไก หลัก
ขับเคลื่อนและบูรณาการการขับเคลื่อนพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องอีกด้วย 
แผนภาพที่ 8      พันธสัญญาของรัฐบาลในการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

 
ที่มา ปาฐกถาพิเศษโดย ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ในงาน ไทยสร้างสรรค์ ไทยเข้มแข็ง วันที่ 31 สิงหาคม 2552 

 
3.2 สถานภาพ การด าเนินงานในปัจจุบัน จากการที่รัฐบาลปัจจุบันได้เล็งเห็น

ความส าคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ตั้งแต่แรกเริ่มเข้าบริหารประเทศ  โดยได้ระบุประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ไว้ในนโยบายรัฐบาล  ท าให้นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ของไทยมีความชัดเจนมากขึ้น  ส่งผลให้การ ริเร่ิม ใช้ศักยภาพและการพัฒนาต่อยอดของ
อุตสาหกรรมและบริการสร้างสรรค์ไทยเป็นไปอย่างมีทิศทางและจริงจังมากขึ้น  นอกจากนี้  ได้ด าเนินการ
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นวัตกรรม เพื่อนำ�ไปเพิ่มคุณค่�ให้กับทุนวัฒนธรรมและ

ภูมิปัญญ�ที่มีอยู่ และให้มีก�รสร้�งสรรค์เกิดขึ้นในภ�คก�ร

ผลิตจริงตลอดห่วงโซ่ก�รผลิต จำ�เป็นต้องให้คว�มสำ�คัญกับ

ก�รสร้�งองค์คว�มรู้ ก�รวิจัยและพัฒน� ก�รพัฒน�ทรัพย�กร

มนุษย์ทั้งก�รศึกษ�ในระบบและนอกระบบ 

2.	 กำาหนดนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของ

ประเทศและบูรณาการการดำาเนินงานของหน่วยงาน 

เนื่องจ�กก�รพัฒน�เศรษฐกิจสร้�งสรรค์มีกรอบก�รดำ�เนิน

ง�นที่กว้�งขว�งและเกี่ยวข้องกับหน่วยง�นภ�ครัฐและ

เอกชนจำ�นวนม�ก ก�รดำ�เนินง�นขับเคลื่อนก�รพัฒน�ใน

ระดับปฏิบัติ จำ�เป็นต้องมีหน่วยง�นที่รับผิดชอบหลัก มีกรอบ

นโยบ�ยและกลไกก�รขับเคลื่อนยุทธศ�สตร์ที่ชัดเจน โดยจัด

ทำ�แผนแม่บทและจัดทำ�แผนที่นำ�ท�งก�รพัฒน�เศรษฐกิจ

สร้�งสรรค์ เพื่อให้หน่วยง�นที่ เกี่ยวข้องส�ม�รถใช้เป็น

แนวท�งก�รจัดทำ�แผนง�นโครงก�รเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

สร้�งสรรค์ให้เกิดผลท�งปฏิบัติได้อย่�งเป็นรูปธรรม

3.	 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสภาพแวดล้อม

ภายในประเทศ	 เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อก�รพัฒน�เศรษฐกิจ

สร้�งสรรค์ โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งโครงสร้�งพื้นฐ�นด้�นก�ร

สื่อส�รและคมน�คม ก�รส่งเสริมก�รลงทุนด้�นก�รวิจัยและ

พัฒน� ก�รจัดห�แหล่งเงินทุน ก�รพัฒน�ก�รศึกษ�อย่�งเป็น

ระบบและครบวงจรให้สอดคล้องกับคว�มต้องก�รของตล�ด 

ก�รพัฒน�ก�รตล�ดสมัยใหม่ให้ทันต่อคู่แข่งขันและก�ร

เปลี่ยนแปลงของโลก โดยให้คว�มสำ�คัญในประเด็น 

	 3.1	 พัฒนาปัจจัยแวดล้อมที่กระตุ้นให้ภาค

เอกชนลงทุนผลิตสินค้าเชิงสร้างสรรค์ โดยเพิ่มม�ตรก�ร

เพื่อดึงดูดบริษัทข้�มช�ติให้ร่วมลงทุนกับภ�คเอกชนและ

ชุมชนไทยในก�รพัฒน�สินค้�เชิงสร้�งสรรค์ด้วยนวัตกรรม

และองค์คว�มรู้สมัยใหม่ และเร่งพัฒน�สำ�นักง�นสินทรัพย์

ท�งปัญญ�ให้มีคว�มส�ม�รถในก�รประเมินมูลค่�สินทรัพย์

ท�งปัญญ�เชิงสร้�งสรรค์ และผลักดันให้มีก�รบังคับใช้

กฎหม�ยเพื่อพิทักษ์สินทรัพย์ท�งปัญญ�และป้องกันก�ร

ละเมิด ตลอดจนส่งเสริมก�รจัดตั้งกองทุนสนับสนุนด้�นก�ร

เงินสำ�หรับผู้ประกอบก�รและธุรกิจสร้�งสรรค์ และพัฒน�

ระบบปล่อยสินเชื่อและบทบ�ทก�รประกันสินเชื่อของสถ�บัน

ก�รเงินให้รองรับธุรกิจสร้�งสรรค์ที่ใช้สินทรัพย์ท�งปัญญ�เป็น
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ปัจจัยก�รผลิตสำ�คัญ	

	 3.2	 พัฒนาระบบฐานข้อมูล	สื่อสาร	และ	

คมนาคมที่มีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับภ�คก�รผลิต

สร้�งสรรค์ ตลอดจนส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ส�ธ�รณะและ

พัฒน�พื้นที่ส�ธ�รณะรูปแบบต่�งๆ เพื่อสร้�งเวทีนักคิดและ

สร้�งสรรค์ ตลอดจนก�รส่งเสริมก�รประยุกต์ใช้ให้เหม�ะสม

กับบริบทของชุมชนและวัฒนธรรมท้องถิ่น

4.	 ให้คุณค่าต่อทรัพย์สินทางปัญญาจากความ

คิดสร้างสรรค์ โดยมีกฎหม�ย และกฎระเบียบที่ช่วยในก�ร

คุ้มครองทรัพย์สินท�งปัญญ� และกระบวนก�รบังคับใช้

อย่�งมีประสิทธิภ�พ รวมทั้งสนับสนุนให้ผู้ประกอบก�รธุรกิจ

สร้�งสรรค์ได้รับก�รคุ้มครองต�มกฎหม�ยและกระบวนก�ร

ที่มีอยู่ นอกจ�กนี้ ควรคำ�นึงถึงก�รใช้ทรัพย์สินท�งปัญญ�

หรือคว�มคิดเพื่อเข้�ถึงแหล่งเงินทุน	ตลอดจนศึกษ� ทบทวน

ประเด็นปัญห�และอุปสรรคด้�นกฎหม�ยเพื่อนำ�ไปสู่ก�ร

ปรับปรุงกฎหม�ย กฎ ระเบียบและข้อบังคับให้เอื้อประโยชน์

ต่อก�รพัฒน�ต่อไป 

5.	 ขับเคลื่อนและสร้างโอกาสให้กับผู้ประกอบ

การ	ก�รพัฒน�คว�มส�ม�รถในก�รแข่งขันของผู้ประกอบ

ก�รไทยให้มีคว�มคิดสร้�งสรรค์ เป็นเงื่อนไขสำ�คัญของก�ร

พัฒน�เศรษฐกิจสร้�งสรรค์ ดังนั้น ผู้ประกอบก�รจำ�เป็น

ต้องได้รับก�รพัฒน�ศักยภ�พ ทักษะและองค์คว�มรู้ในก�ร

สร้�งสรรค์สินค้�และบริก�รรูปแบบใหม่ให้มีจุดเด่น และ

ส�ม�รถต่อยอดด้วยคว�มคิดและนวัตกรรม จ�กคว�มคว�ม

หล�กหล�ยและเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมและคว�มเป็น

ไทย เพื่อให้ส�ม�รถใช้ประโยชน์จ�กโอก�สใหม่ และก้�วทัน

ต่อกระแสก�รเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก เช่น ก�รปรับเข้�

สู่สังคมผู้สูงอ�ยุ ก�รปรับเปลี่ยนรสนิยมและพฤติกรรมก�ร

บริโภคที่มีคว�มต้องก�รสินค้�และบริก�รที่มีคว�มสร้�งสรรค์

ม�กขึ้น เป็นต้น 

อนึ่ง การพัฒนาบุคลากรวิชาชีพเชิงสร้างสรรค์	

ให้ส�ม�รถตอบสนองคว�มต้องก�รภ�คเศรษฐกิจจริงและ

ประช�ชนได้นั้น จำ�เป็นต้องมีก�รสร้�งระบบประส�นคว�ม

ร่วมมือระหว่�งสถ�นศึกษ�กับภ�คก�รผลิตเพื่อปรับทิศท�ง

ก�รศึกษ� ให้ตอบสนองคว�มต้องก�รบุคล�กรในส�ข�

ที่ข�ดแคลน เช่น ก�รให้ภ�คเอกชนมีส่วนร่วมในก�รร่�ง

หลักสูตรก�รเรียนก�รสอน เป็นต้น ห�กประเทศไทยข�ด

บุคล�กรที่มีทักษะในก�รพัฒน�ต่อยอดองค์คว�มรู้สมัยใหม่

และภูมิปัญญ�ท้องถิ่น และไม่ส�ม�รถใช้ประโยชน์ในเชิง

พ�ณิชย์ได้แล้ว ก�รผลักดันหรือขับเคลื่อนก�รผลิตทั้งเกษตร 

อุตส�หกรรม และบริก�ร เชิงสร้�งสรรค์จะเกิดขึ้นได้ย�ก

6.	 ศึ กษาวิ จั ยและพัฒนา เชิ งลึ ก ในสาขา

เศรษฐกิจสร้างสรรค์และทุนวัฒนธรรม โดยทำ�ก�รศึกษ�

ใน 5 ประเภท ได้แก่ (1) มรดกท�งวัฒนธรรมและภูมิปัญญ� 

และคว�มหล�กหล�ยท�งชีวภ�พ (2) เอกลักษณ์ศิลปะและ

วัฒนธรรม (3) ง�นช่�งฝีมือและหัตถกรรม (4) อุตส�หกรรม

สื่อ บันเทิง และซอฟต์แวร์	 (5) ก�รออกแบบและพัฒน�

สินค้�เชิงสร้�งสรรค์ ให้ส�ม�รถสร้�งมูลค่�ท�งเศรษฐกิจและ

นำ�ผลิตภัณฑ์และบริก�รสู่ตล�ดทั้งภ�ยในประเทศและต่�ง

ประเทศ นอกจ�กนี้ ก�รศึกษ�วิจัยเชิงลึก จำ�เป็นต้องมีก�รจัด

ทำ�ฐ�นข้อมูลและมีระบบก�รจัดเก็บข้อมูลที่มีประสิทธิภ�พ	

โดยก�รกำ�หนดม�ตรฐ�นขอบเขตของอุตส�หกรรมสร้�งสรรค์

ให้ชัดเจน และวิธีก�รจัดเก็บข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับและมีคว�ม

น่�เชื่อถือเพื่อเป็นประโยชน์ต่อก�รประเมิน ติดต�มผล และ

กำ�หนดนโยบ�ยก�รพัฒน�ต่อไปด้วย

7.	 ปรับโครงสร้างการผลิตและบริการของ

ประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยผนวกเอ�คว�มคิดสร้�งสรรค์

ที่ม�จ�กองค์คว�มรู้และนวัตกรรมบนพื้นฐ�นของวัฒนธรรม 

ภูมิปัญญ�ท้องถิ่น นำ�เข้�สู่ทุกขั้นตอนของห่วงโซ่ก�รผลิต 
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ให้ครอบคลุมภ�คเศรษฐกิจจริงและเชื่อมโยงกันทั้งเกษตร 

อุตส�หกรรม และบริก�ร ทั้งนี้ ก�รพัฒน�จะต้องมุ่งสู่ก�รเป็น

เศรษฐกิจสร้�งสรรค์และเศรษฐกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

(Creative and Green Economy) ซึ่งเป็นกระแสก�รพัฒน�

ของโลกในปัจจุบัน

8. พัฒนาสถาบันและบูรณาการบทบาทของ

สถาบันที่เกี่ยวข้อง ให้เชื่อมโยงเป็นเครือข่�ยเพื่อสนับสนุน

ก�รพัฒน�เศรษฐกิจสร้�งสรรค์ โดยส่งเสริมสถ�บันที่มี

บทบ�ทสนับสนุนภ�คเอกชนในก�รผลิตสินค้�สร้�งสรรค์ให้

เพียงพอกับคว�มต้องก�ร  นอกจ�กนี้ ควรจัดตั้งหน่วยง�น

กล�งที่รับผิดชอบก�รพัฒน�เศรษฐกิจสร้�งสรรค์ของประเทศ 

ซึ่งรวมถึงก�รจัดทำ�นโยบ�ยและกำ�หนดกลยุทธ์ระดับช�ติ 

ประส�นง�นและบูรณ�ก�รกระทรวงและหน่วยง�นสนับสนุน

ต่�งๆ ที่มีบทบ�ทในก�รขับเคลื่อนก�รพัฒน�เศรษฐกิจ

สร้�งสรรค์โดยตรง ตลอดจนติดต�มประเมินผลคว�มก้�วหน้�

ของก�รพัฒน�เศรษฐกิจสร้�งสรรค์โดยรวม

9.	 การติดตามประเมินผล	ก�รขับเคลื่อนก�ร

พัฒน�เศรษฐกิจสร้�งสรรค์ของไทยโดยให้มีกลไกในก�ร

ดำ�เนินก�รติดต�มและประเมินผลก�รขับเคลื่อนก�รพัฒน�

เศรษฐกิจสร้�งสรรค์อย่�งเป็นระบบและต่อเนื่อง ซึ่งจำ�เป็น

ต้องมีเครื่องมือในก�รติดต�ม และวัดศักยภ�พเศรษฐกิจ

สร้�งสรรค์ในร�ยส�ข� รวมทั้งระบบฐ�นข้อมูลที่เป็นระบบ  

ทันสมัย และมีคว�มต่อเนื่องของข้อมูล ซึ่งจะนำ�ไปสู่ก�รปรับ 

แผนง�นและก�รว�งยุทธศ�สตร์ก�รพัฒน�เศรษฐกิจ

สร้�งสรรค์ที่สอดคล้องกับสภ�วก�รณ์รวมทั้งก�รนำ�แผนไป

ปฏิบัติให้เกิดผลอย่�งเป็นรูปธรรม 

	

บทสรุป
โครงสร้�งเศรษฐกิจของประเทศที่เปร�ะบ�งและ

ไม่ส�ม�รถต้�นท�นแรงกระทบที่ม�จ�กภ�ยนอก ทำ�ให้ต้อง

หันกลับม�ทบทวนเพื่อห�แนวท�งก�รปรับโครงสร้�งก�ร

ผลิตและบริก�รของประเทศให้ส�ม�รถมีภูมิคุ้มกัน รวมทั้ง

ให้คว�มสำ�คัญต่อก�รนำ�องค์คว�มรู้และนวัตกรรมม�ผนวก

รวมกับภูมิปัญญ�ท้องถิ่น และสร้�งคว�มแข็งแกร่งให้กับ

ก�รประกอบธุรกิจโดยสร้�งสิ่งแวดล้อมและบรรย�ก�ศก�ร

ลงทุนในประเทศ เพื่อก�รเสริมสร้�งเศรษฐกิจภ�ยในประเทศ 

โดยสร้�งโอก�สให้ผู้ประกอบก�รวิส�หกิจขน�ดกล�งและ

ขน�ดย่อมให้มีคว�มแข็งแกร่งและส�ม�รถปรับตัวท�งธุรกิจ 

ทั้งนี้ เพื่อจะได้เข้�ม�มีบทบ�ทม�กขึ้นในระบบเศรษฐกิจ

ไทยและมุ่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจไปสู่สังคมผู้ประกอบก�รที่มี

ประสิทธิภ�พสูง ซึ่งจะส่งผลต่อก�รกระจ�ยร�ยได้และคว�ม

ยั่งยืนในระยะย�ว นั่นคือ ก�รขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สมดุลและ

ยั่งยืนอย่�งแท้จริง    ✪	✪	✪	✪	✪	✪
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สภ�พสังคมไทยในปัจจุบันสะท้อนให้เห็นถึงคว�มไม่สมดุลของก�รพัฒน�ท้ังในเชิงโครงสร้�งและเชิงพฤติกรรม  

ประกอบกับอิทธิพลของกระแสโลก�ภิวัตน์ส่งผลให้สังคมไทยเปลี่ยนแปลง จ�กที่เคยเป็นสังคมที่อยู่ร่วมกันอย่�งปรองดอง 

เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ รักคว�มสงบสุข และแบ่งปัน กลับกล�ยเป็นสังคมที่คำ�นึงถึงประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้องม�กกว่�

ประโยชน์ส่วนรวม ประกอบกับค่�นิยมระบบอุปถัมภ์ บุญคุณต่�งตอบแทน ทำ�ให้เกิดปัญห�คว�มขัดแย้ง แตกแยก 

ท�งคว�มคิด และนำ�ไปสู่ก�รใช้คว�มรุนแรงในพื้นที่ต่�งๆ และกระทบต่อประเทศในภ�พรวม ฐ�นร�กของสังคมไทยที่เคย

เข้มแข็งกลับอ่อนแอ สั่นคลอนและถูกกัดกร่อนลงไป เกิดจ�กปัญห�ที่สั่งสมม�น�น จ�กก�รข�ดคว�มมั่นคงด้�นเศรษฐกิจ

และสังคม คว�มไม่มีเสถียรภ�พ และก�รกระจ�ยก�รพัฒน�และขย�ยโอก�สท�งสังคม  นำ�ไปสู่คว�มไม่เป็นธรรม 

ท�งสังคมทั้งระหว่�งกลุ่มคนและระหว่�งพื้นที่

บทนำ�

ของเมือง ทำ�ให้มีก�รกระจ�ยร�ยได้ไม่เป็นธรรม คว�ม 

เหลื่อมลำ้�ระหว่�งเมืองกับชนบทก่อให้เกิดช่องว่�งท�งคว�มรู้  

คว�มคิดของประช�ชน และคว�มอ่อนแอของสังคมไทย 

เป็นผลม�จ�กคว�มไม่สมดุลทั้งในเชิงโครงสร้�งและปัญห� 

ที่สั่งสม เช่น โครงสร้�งก�รกระจ�ยทรัพย�กรและคว�มมั่งคั่ง

มีคว�มเหลื่อมลำ้� ก�รกระจ�ยโอก�สเข้�ถึงสิทธิประโยชน์

ต่�งๆ ของรัฐยังไม่ทั่วถึง และก�รปฏิรูปท�งสังคมที่ผ่�นม�
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ตารางที่	1	คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบรายวิชา

 (ร้อยละ)

ที่มา	: สำ�นักทดสอบท�งก�รศึกษ� สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น กระทรวงศึกษ�ธิก�ร 

ทำ�ให้สังคมไทยมีแนวโน้มแยกเป็นส่วนม�กขึ้น ขณะที่ระบบ

และกลไกต่�ง ๆ มีก�รเติบโตและขย�ยตัวอย่�งมีอิสระ 

ฐ�นร�กสังคมไทยที่อ่อนแอจะส่งผลกระทบต่อ

คว�มสำ�เร็จของก�รพัฒน�คุณภ�พคนและสังคมไทยสู่คว�ม

ยั่งยืน  จึงจำ�เป็นต้องให้คว�มสำ�คัญกับก�รเสริมสร้�งคว�ม

เข้มแข็งแก่ฐ�นร�กของสังคมไทย โดยศึกษ�วิเคร�ะห์ส�เหตุ

ของปัญห�ที่เกิดขึ้น และห�แนวท�งพัฒน�ให้เข้มแข็งและเอื้อ

ต่อก�รพัฒน�คนและสังคมไทยให้มีผลิตภ�พและคุณภ�พ

ทั้งในเชิงคว�มรู้ คว�มคิดสร้�งสรรค์ และมีคุณธรรมนำ�ก�ร

พัฒน� รวมถึงก�รมีจิตสำ�นึกส�ธ�รณะ นำ�ไปสู่ก�รพัฒน�

เศรษฐกิจสร้�งสรรค์และก�รเกิดวัฒนธรรมแห่งก�รเกื้อกูล

กันอันเป็นพื้นฐ�นของสังคมเอื้ออ�ทร พร้อมกับก�รพัฒน�

คุณภ�พสังคมไทยที่ครอบคลุมคว�มสัมพันธ์เก�ะเกี่ยวกัน 

ของคนในสังคม คว�มมั่นคงท�งเศรษฐกิจและสังคม  

ก�รรวมกลุ่มเพื่อสร้�งโอก�สให้กับทุกคนอย่�งเป็นธรรม และ

ก�รสร้�งพลังท�งสังคมในทุกระดับตั้งแต่ปัจเจก ครอบครัว 

ชุมชน ประเทศ เพื่อเป็นพลังในก�รพัฒน�เศรษฐกิจ สังคม 

ทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อมได้อย่�งยั่งยืน

วิชา 2544 2547 2550 2551

ระดับประถมศึกษ� (ป.6)

ภ�ษ�ไทย 54.3 44.2 36.6 42.0
ภ�ษ�อังกฤษ 49.6 37.3 38.7 37.8
คณิตศ�สตร์ 46.9 43.7 47.5 43.7
วิทย�ศ�สตร์ 56.4 41.6 49.6 51.7

ระดับมัธยมต้น (ม.3)

ภ�ษ�ไทย 46.3 38.2 48.0 41.0
ภ�ษ�อังกฤษ 38.9 32.3 28.7 34.6
คณิตศ�สตร์ 32.4 34.8 34.7 32.6
วิทย�ศ�สตร์ 40.4 37.2 35.2 39.4

ระดับมัธยมปล�ย (ม.6)

ภ�ษ�ไทย 55.5 48.6 50.7 46.2
ภ�ษ�อังกฤษ 45.8 29.8 30.9 30.6
คณิตศ�สตร์ 35.2 28.5 32.5 35.9
วิทย�ศ�สตร์ 42.9 34.0 34.6 33.6

สถานการณ์ที่มีผลกระทบต่อความ 
เข้มแข็งของฐานรากของสังคมไทย

ห�กวิเคร�ะห์สถ�นก�รณ์ก�รเปลี่ยนแปลงของ

บริบทโลกและบริบทประเทศไทยท่ีต้องเผชิญในระยะท่ีผ่�นม� 

ได้ส่งผลกระทบต่อคว�มเข้มแข็งของฐ�นร�กของสังคมไทย 

ดังนี้

1.	 ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์	 การเลื่อนไหล

ของคน	ทุน	 ความรู้ 	 เทคโนโลยีและสินค้าอย่างเสรี		

ไร้พรมแดน	ผลักดันให้เกิดการพัฒนาคุณภาพคนและ

สังคมไทยในด้านต่างๆ	ทำ�ให้คนไทยมีระดับการศึกษาสูงข้ึน

แต่คุณธรรม จริยธรรมลดลง  ก�รขย�ยโอก�สท�งก�ร

ศึกษ�และก�รเรียนรู้ รวมทั้งคว�มก้�วหน้�ท�งเทคโนโลยี

ส�รสนเทศทำ�ให้โอก�สก�รศึกษ�และเรียนรู้ของคนไทยสูงขึ้น 

ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้�หม�ยและทุกพื้นที่ มีอัตร�ส่วนนักเรียน

ต่อประช�กรที่เข้�เรียนในระบบโรงเรียนทุกระดับชั้นร้อยละ 

84.61 ในปี 2550 สำ�หรับเด็กด้อยโอก�ส เด็กพิก�รและเด็ก 

พิเศษได้รับโอก�สท�งก�รศึกษ�ข้ันพ้ืนฐ�นเพ่ิมจ�ก 3.03 ล้�นคน  

ในปี 2548 เป็น 3.3 ล้�นคน ในปี 2549 ทำ�ให้คนไทยมี 
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จำ�นวนปีก�รศึกษ�เฉลี่ยเพิ่มขึ้นจ�ก 6.1 ในปี 2533 เป็น 8.7 

ปีในปี 2550 สัดส่วนแรงง�นที่จบก�รศึกษ�ระดับปริญญ�มี 

แนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่�งต่อเนื่อง อย่�งไรก็ต�ม ก�รพัฒน�คุณภ�พ 

ก�รศึกษ�ของผู้เรียนยังอยู่ในระดับตำ่� อันเป็นผลม�จ�กก�ร

ข�ดแคลนครูในเชิงปริม�ณและคุณภ�พ ก�รข�ดสื่อก�รเรียน

ก�รสอนที่ทันสมัยและครอบคลุมผู้เรียนอย่�งทั่วถึง ต้องอ�ศัย

ก�รบริห�รจัดก�รแนวใหม่ที่เน้นคว�มสำ�คัญในก�รพัฒน�

ผู้เรียนทุกกลุ่มต�มสภ�พปัญห� นอกจ�กนี้ ระบบก�รศึกษ�

ยังไม่ทำ�หน้�ที่ในก�รสร้�งจิตสำ�นึกต่อประโยชน์และคว�ม

รับผิดชอบต่อส่วนรวม ข�ดก�รหล่อหลอมคนไทยให้รู้จักคิด

วิเคร�ะห์อย่�งเป็นระบบ ใช้หลักเหตุผลในก�รตัดสินใจ ทำ�ให้

ไม่ส�ม�รถคัดกรอง เลือกรับข้อมูล ข่�วส�ร 

ด้�นสุขภ�พ พบว่� คนไทยมีอายุยืนยาวขึ้น แต่

มีการเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังที่มีสาเหตุจากพฤติกรรม

การดำารงชีวิตที่ไม่เหมาะสม คนไทยมีอ�ยุค�ดหม�ยเฉลี่ย 

60 ปี ในปี 2510 เพิ่มขึ้นเป็น 73.2 ปี ในปี 2549 แต่เนื่องจ�ก

พฤติกรรมก�รบริโภคและก�รดำ�รงชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปต�ม

วัฒนธรรมต่�งช�ติ นิยมบริโภคอ�ห�รประเภทไขมัน เนื้อสัตว์  

แป้ง นำ�้ต�ล นำ�้อัดลม ขนมขบเค้ียว  ขณะท่ีมีก�รออกกำ�ลังก�ย 

น้อย ทำ�ให้คนไทยป่วยและต�ยด้วยโรคที่ป้องกันได้เพิ่มขึ้น 

ทั้งโรคหัวใจ โรคคว�มดันโลหิต โรคเบ�หว�น มะเร็งและ

อุบัติเหตุ ขณะที่สถาบันครอบครัวอ่อนแอ ไม่สามารถ

ทำาบทบาทหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม โครงสร้�งครอบครัว

เปลี่ยนแปลงจ�กครอบครัวขย�ยที่มีพ่อแม่ลูกรวมถึงปู่ย่�

ต�ย�ยหรือเครือญ�ติอ�ศัยร่วมกันม�เป็นครอบครัวเดี่ยว

ที่มีหล�ยลักษณะ ทั้งที่ เป็นพ่อหรือแม่เลี้ยงลูกต�มลำ�พัง  

ครอบครัวที่อยู่คนเดียว รวมทั้งคู่สมรสที่อยู่ด้วยกันโดยมิได้ 

จดทะเบียนสมรสก็มีม�กข้ึน ส่งผลให้รูปแบบและคว�มสัมพันธ์ 

ของระบบครอบครัวไทยมีคว�มหล�กหล�ยซับซ้อนม�กขึ้น  

ก�รเปลี่ยนแปลงของโครงสร้�งและบทบ�ทครอบครัวเกิดผล 

กระทบต่อก�รทำ�หน้�ท่ีอบรมเล้ียงดู ขัดเกล�และปลูกฝังเด็กให้ 

เป็นคนดีมีคุณภ�พและเป็นสม�ชิกที่ดีของสังคม

2.	 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรไทย

จากยุคเบบี้บูมสู่สังคมผู้สูงอายุ	ส่งผลให้ต้องมีการปรับ

เปลี่ยนการลงทุนทางสังคมให้เหมาะสม

 ปัจจุบันโครงสร้�งประช�กรได้เปลี่ยนแปลงไป 

ประช�กรวัยเด็กเริ่มมีจำ�นวนและสัดส่วนลดลง ขณะที่สัดส่วน

ประช�กรวัยแรงง�นอยู่ในระดับสูง แต่สัดส่วนและจำ�นวนของ

ประช�กรสูงอ�ยุได้เพิ่มขึ้นอย่�งต่อเนื่องเป็นถึงร้อยละ 20 ใน

อีก 20 ปีข้�งหน้� ก�รลงทุนเพื่อพัฒน�คนและสังคมจึงต้องมี

ก�รทบทวนให้เหม�ะสมกับโครงสร�้งประช�กรที่เปลี่ยนแปลง

ไปในแต่ละช่วงวัย โดยเฉพ�ะก�รสร้�งผลิตภ�พกำ�ลังคน

ตารางที่	2	ปัญหาเด็กและเยาวชนที่กระทำาผิดถูกดำาเนินคดีในสถานพินิจฯ	และผู้สูงอายุถูกทอดทิ้งให้อยู่คนเดียว

2544 2546 2548 2550

1. อัตร�ก�รหย่�ร้�งของคู่สมรสต่อพันครัวเรือน 4.4 4.5 4.8 4.3

2. อัตร�คดีเด็กและเย�วชนถูกจับกุมต่อเด็กพันคน 3.3 3.2 3.8 5.4

3. ร้อยละของผู้สูงอ�ยุถูกทอดทิ้งให้อยู่คนเดียว 6.3 6.9 7.1 7.4

ที่ม� : 1. สำ�นักบริห�รก�รทะเบียน และสำ�นักง�นสถิติแห่งช�ติ 2. กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเย�วชน กระทรวงยุติธรรม 3. ก�รสำ�รวจประช�กร 
  ผู้สูงอ�ยุในประเทศไทย สำ�นักง�นสถิติแห่งช�ติ
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แผนภาพที่	1	การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร ตารางที่	3	จำานวนและสัดส่วนประชากรตามกลุ่มอายุ

ที่ม� :  1) ข้อมูลปี 2513-2543 สำ�มะโนประช�กรและเคหะ สำ�นักง�นสถิติแห่งช�ติ 
 2) ข้อมูลปี 2552-2570 ก�รค�ดประม�ณประช�กรของประเทศไทย พ.ศ. 2543-2573, สศช.

3.	 ความอ่อนแอของสังคมไทยเป็นผลจาก

ความไม่สมดุลของโครงสร้างและการนำาไปปฏิบัติ 		

สถ�นก�รณ์ก�รเปลี่ยนแปลงส่งผลกระทบต่อภูมิคุ้มกันของ

ฐ�นร�กสังคมไทยทั้งในเชิงโครงสร้�งและปัญห�ที่สังคมที่

สะสม เช่น โครงสร้�งก�รกระจ�ยทรัพย�กรและคว�มมั่งคั่ง

มีคว�มเหลื่อมลำ้� ก�รกระจ�ยอำ�น�จยังไม่ครอบคลุมถึงสิทธิ 

ของประช�ชนในก�รมีส่วนร่วมจัดก�รทรัพย�กรและมี  

ส่วนร่วมในกระบวนก�รพัฒน�ชุมชนท้องถิ่นของตนเอง  

ก�รกระจ�ยโอก�สในก�รเข้�ถึงสิทธิประโยชน์ต่�งๆ ของรัฐ 

ยังไม่ทั่วถึง ด้�นกลไกและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับก�รปฏิบัติ

ยงัข�ดคว�มชดัเจนของขอ้กฎหม�ย ระเบยีบปฏบิตั ิและคว�มรู ้

คว�มเข้�ใจของผู้ปฏิบัติง�นในทุกระดับ นอกจ�กนี้ ก�รปฏิรูป

ท�งสังคมที่ผ�่นม�ทำ�ให้สังคมไทยมีแนวโน้มแยกส่วนม�กขึ้น 

ระบบและกลไกต่�ง ๆ มีก�รเติบโตและขย�ยตัวอย่�งมีอิสระ 

ยังไม่ส�ม�รถประกอบกันเป็นโครงสร้�งสังคมไทยที่สมดุล  จึง

อ�จเป็นต้นเหตุของปัญห�คว�มไม่เป็นธรรมในสังคมที่ส่งผล 

กระทบกับคุณภ�พคนและสังคมไทย 

4.	 การไหลเวียนเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม

ของโลกส่งผลต่อโครงสร้างและรากฐานทางวัฒนธรรม

สังคมไทย	ระบบคุณค่า	ความเชื่อและพฤติกรรมในการ

ดำารงชีวิตของคนไทย	ทั้งในเชิงบวกและลบ	จ�กก�รที่

สังคมไทยมีคว�มยืดหยุ่นและเปิดรับวัฒนธรรมที่หล�กหล�ย 

ทำ�ให้วัฒนธรรมไทยที่ปร�กฏอยู่ในปัจจุบันเป็นก�รหล่อ 

หลอมและผสมผส�นวัฒนธรรมต่�งๆ แต่วัฒนธรรมมีคว�ม

เปลี่ยนแปลงเป็นพลวัตรทำ�ให้ปรับเปลี่ยนไปต�มก�ลเวล�

และปัจจัยแวดล้อม ปรับตัวต�มแรงกดดันของวัฒนธรรมโลก

และวัฒนธรรมส�กล ขณะเดียวกัน มีคว�มพย�ย�มจะรักษ� 

อัตตลักษณ์ของตนเอง ก�รเล่ือนไหลระหว่�งวัฒนธรรม ได้ส่งผล 

ต่อคนและสังคมไทยทั้งด้�นวิถีก�รดำ�รงชีวิต คว�มเชื่อ  

ก�รเรียนรู้และพฤติกรรมก�รบริโภค 

 ระดับปัจเจก คว�มเจริญของเทคโนโลยีเปิด

โอก�สให้คนไทยแสวงห�ท�งเลือกเพื่อสนองตอบคว�ม

ต้องก�รของตนเองได้อย่�งอิสระ วิถีก�รดำ�รงชีวิตสะดวก

สบ�ยม�กขึ้น เข้�ถึงข้อมูลข่�วส�ร และเกิดก�รเปิดรับข้อมูล  

The working age population 
has to support for a 
comparative large population 
of children. 

The working age population dominates 
the pyramid, so there is possibility that 
they will be well able to support the old 
and the young. 

The working age population 
needs to support a large 
population of older people.

Demographic Dividend

Implication is Manpower Structure is changing due to demographic change

2552 2570

Child Working
Age

Old

Aging PopulationBaby Boom
2513

0-4

5-9

10-14

15-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

65-69

70-74

75+

0-4

5-9

10-14

15-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

65-69

70-74

75+

0-4

5-9

10-14

15-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

65-69

70-74

75+

2 5 1 3 2 5 5 2 2 5 7 0

P y r a m id of  T ha i P opula tion
ปี จำานวน
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0-14	ปี 15-59	ปี 60+

2533 54,528 29.25 63.43 7.33

2543 62,212 24.66 65.95 9.38

2552 66,903 21.00 67.52 11.48

2553 67,313 20.51 67.59 11.90

2554 67,597 20.07 67.67 12.26

2555 67,912 19.69 67.64 12.68

2556 68,251 19.34 67.52 13.14

2557 68,610 19.00 67.33 13.66

2558 68,980 18.66 67.11 14.23

2559 69,222 18.30 66.92 14.78

2563 70,100 16.63 65.87 17.51

2570 70,640 14.41 62.86 22.73

2573 70,629 13.50 61.38 25.12
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โดยเฉพ�ะก�รมีส่วนร่วม ทำ�ให้ปรับทัศนคติ คว�มเชื่อ และ

สร้�งแรงขับเคลื่อนภ�คสังคม เพื่อยกระดับม�ตรฐ�นสังคม

ให้เป็นส�กลยิ่งขึ้น ขณะเดียวกัน ส่งผลให้เกิดก�รปรับเปลี่ยน

พฤติกรรม ก�รบริโภคนิยม วัตถุนิยม และทำ�ให้เกิดก�ร 

ดำ�รงชีวิตอย่�งโดดเดี่ยว แปลกแยก เห็นแก่ตัวและเชื่อมั่นใน

ตนเองสูง

 นอกจ�กนี้ ยังส่งผลต่อโครงสร้างทางสังคม

ไทยในระดับครอบครัว จ�กร�กฐ�นเดิมของครอบครัวไทย

ที่ดำ�รงอยู่ด้วยคว�มกตัญญูกตเวที ในระบบเครือญ�ติ ถูก

กระแสวัฒนธรรมโลกช่วงชิงเอ�เวล�ที่ครอบครัวจะได้อยู่ด้วย

กันให้หดห�ยไป ส่งผลกระทบเป็นอุปสรรคสำ�คัญทำ�ให้เกิด

ช่องว่�งในครอบครัว โดยเฉพ�ะคว�มก้�วหน้�ท�งเทคโนโลยี

ส�รสนเทศ ทำ�ให้ระบบครอบครัวที่ “ผู้น้อยคล้อยต�มผู้ใหญ่”  

เปลี่ยนไปเป็นแบบ “ประช�ธิปไตยในครอบครัว”  ระดับท้องถิ่น

จ�กเดิมที่มีก�รดำ�รงอยู่ภ�ยใต้ร�กฐ�นของภูมิปัญญ�ท้องถิ่น  

มี ค ว � ม เ กื้ อ กู ล ใ น ชุ ม ช น เ ป็ น สำ � คั ญ  แ ต่ ด้ ว ย ก ร ะ แ ส 

วัฒนธรรมโลก ได้นำ�ไปสู่สภ�วะต่�งคนต่�งอยู่ ละทิ้งถิ่นฐ�น 

หลงลืมอัตตลักษณ์ แต่ก็สร้�งโอก�สให้เกิดก�รกระจ�ย 

อำ�น�จในสังคมเพิ่มขึ้น ขณะเดียวกันในระดับประเทศ จ�กก�ร

ที่ประเทศไทยเป็นสังคมเปิด จึงมีก�รเปลี่ยนแปลงท�งด้�น

วัฒนธรรมได้ง่�ย ห�กข�ดก�รบริห�รจัดก�รและก�รเฝ้�ระวัง 

ที่ดีพอ อ�จทำ�ให้ข�ดวิจ�รณญ�ณในก�รเลือกสรรสิ่งที่เหม�ะสม 

นำ�ไปสู่ปัญห�สังคมต่�ง ๆ 

5.	 การพัฒนาเศรษฐกิจแบบทุนนิยม	การกระจาย	

การพัฒนาลงสู่พื้นที่	 และการขยายตัวของเมืองส่งผล	

กระทบต่อสภาพเศรษฐกิจและสังคมของประชาชน ทำ�ให้ 

คนไทยมีรายได้สูงขึ้น แต่การกระจายรายได้ยังขาดความ

เป็นธรรม	และแรงงานนอกระบบยังขาดหลักประกัน

ความมั่นคงในชีวิต ร�ยได้ต่อคนต่อปีของคนไทยเพิ่มขึ้น

เป็น 93,903 บ�ท และมีคุณภ�พชีวิตที่ดีขึ้น ส่งผลให้สัดส่วน

และจำ�นวนคนจนลดลงอย่�งรวดเร็วจ�กร้อยละ 21.0 เหลือ 

ร้อยละ 8.5 หรือจ�ก 12.5 ล้�นคนในปี 2543 เหลือเพียง 5.4 ล้�นคน 

ในปี 2550 อย่�งไรก็ต�ม ยังมีช่องว่�งคว�มแตกต่�งของ 

ร�ยได้ระหว่�งกลุ่มผู้มีร�ยได้สูงที่สุดร้อยละ 20 บน และกลุ่ม

ผู้มีร�ยได้น้อยที่สุดร้อยละ 20 ล่�ง ที่ยังคงห่�งกันม�กถึง 12.5 

เท่� และคนร้อยละ 60 ของประเทศมีส่วนแบ่งร�ยได้เพียง 2 

ใน 5 ของร�ยได้ทั้งหมด นอกจ�กนี้ มีก�รพัฒน�ระบบหลัก

ประกันและก�รคุ้มครองแรงง�นทั้งในเรื่องสิทธิ ค่�จ้�ง และ

สวัสดิก�รต่�งๆ  ทำ�ให้ผู้ใช้แรงง�นในระบบมีหลักประกันและ

ได้รับก�รคุ้มครองก�รทำ�ง�นม�กขึ้น สำ�หรับกลุ่มแรงง�นนอก

ระบบซึ่งมีถึงร้อยละ 63 ของผู้ที่ทำ�ง�นทั้งหมดยังเข้�ไม่ถึงหลัก

ประกันและก�รคุ้มครองดังกล่�ว นอกจ�กนี้ การกระจายการ

พัฒนาระหว่างพื้นที่ และระหว่างเมืองกับชนบทมีความ

เหลื่อมลำ้าก่อให้เกิดช่องว่างทางความรู้ ความคิดของ

ประชาชนมากขึ้น ดังจะเห็นได้จ�กคว�มเหลื่อมลำ�้ของระดับ

ก�รศึกษ�ที่จำ�นวนปีก�รศึกษ�เฉลี่ยของประช�กรในเขตเมือง

กับชนบทในปี 2549 มีคว�มแตกต่�งกันระหว่�ง 9.1 ปีกับ 6.8 

ปี คุณภ�พก�รศึกษ�ที่วัดจ�กคะแนนสอบระดับช�ติระหว่�ง

กรุงเทพฯ กับจังหวัดอื่นๆ ที่มีคว�มแตกต่�งกันม�ก คนใน

ชนบทยังประสบปัญห�ก�รเข้�ถึงบริก�รพื้นฐ�นที่จำ�เป็นใน

หล�ยด้�น ทั้งนำ้�สะอ�ด/นำ้�ประป� ไฟฟ้� บริก�รสุขภ�พ  

ก�รเข้�ถึงข้อมูลข่�วส�ร คว�มเหล่ือมลำ�้ของก�รเข้�ถึงบริก�รและ 

ตารางที่	4	ความเหลื่อมลำ้าระหว่างเมืองกับชนบท ณ	ปี	2549

ผลการได้รับการบริการ/การพัฒนา เมือง ชนบท

จำ�นวนปีก�รศึกษ�เฉลี่ยของประช�กร  9.1 ปี 6.8 ปี
จำ�นวนคนจน  0.6 ล้�นคน 4.8 ล้�นคน
ร้อยละของครัวเรือนที่เข้�ถึงนำ้�สะอ�ด 92.2 83.1

จำ�นวนบุคล�กรแพทย์ต่อประช�กร กทม. ภ�คอื่นๆ
 แพทย์ 1 คนต่อประช�กร (คน) 879 3,500 – 7,400 

ที่ม� :  ร�ยง�นสถ�นก�รณ์คว�มอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย ปี 2551 สศช.
หม�ยเหตุ ***ข้อมูลปี 2551 สำ�หรับข้อมูลอื่นๆ เป็นข้อมูลปี 2549
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สวัสดิก�รต่�งๆ ก่อให้เกิดช่องว่�งท�งคว�มรู้ คว�มคิด  

ตลอดจนทัศนคติและคว�มเช่ือของประช�ชนระหว่�งกลุ่มและ 

ระหว่�งพื้นที่และนำ�ไปสู่คว�มขัดแย้งท�งสังคมที่เพิ่มขึ้น

 เมื่อพิจ�รณ�ในระดับชุมชน พบว่� ชุมชนมี

ความเข้มแข็งเพิ่มขึ้น	ต�มดัชนีคว�มเข้มแข็งของชุมชนซึ่ง

มีก�รปรับตัวดีขึ้นตลอด 5 ปีที่ผ่�นม� จ�กร้อยละ 59.5 ในปี 

2544 เป็นร้อยละ 68.9 ในปี 2550 เกิดจ�กคว�มเข้มแข็งของ

องค์กรชุมชนและกระบวนก�รเรียนรู้ในชุมชน อย่�งไรก็ต�ม  

ก�รเปลี่ยนจ�กชุมชนชนบทเป็นชุมชนเมืองทำ�ให้ก�ร 

ช่วยเหลือเกื้อกูลกันในชุมชนลดลง

6. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง

สถาบันและระหว่างประเทศ	 รวมทั้งการมีส่วนร่วม

ในกระบวนการพัฒนา	 กระตุ้นให้เกิดการตื่นตัวเรื่อง

จิตสำานึกสาธารณะ	และการรักษาสิทธิของตนเองมากขึ้น 

ประเทศไทยมีอ�ส�สมัครรวมม�กกว่� 9.5 ล้�นคน หรือคิด

เป็นร้อยละ 27 ของจำ�นวนผู้มีง�นทำ�ทั้งหมด  ขณะเดียวกัน 

คว�มตื่นตัวในก�รรักษ�สิทธิของตนเองและเข้�ม�มีส่วนร่วม 

ในกิจกรรมท�งก�รเมืองเพิ่มขึ้น ก�รยื่นเรื่องร้องทุกข์ต่อหน่วยง�น 

ตรวจสอบเพื่อตรวจสอบก�รปฏิบัติหน้�ที่ของเจ้�หน้�ที่ภ�ค

รัฐเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 11 ต่อปี ก�รใช้สิทธิในก�รเลือกตั้ง

สม�ชิกสภ�ผู้แทนร�ษฎรเพิ่มขึ้นจ�กร้อยละ 61.3 ของผู้มีสิทธิ

ในปี 2539 เป็นร้อยละ 69.9 ในปี 2548 และร้อยละ 74.5 ใน

ปี 2550 อย�่งไรก็ต�ม ก�รเค�รพกฎ ระเบียบของสังคมได้รับ

คว�มสำ�คัญลดลง	นำ�ไปสู่ก�รข�ดระเบียบวินัยของก�รอยู่

ร่วมกัน และก�รไม่ปฏิบัติต�มกติก�เพื่อให้สังคมอยู่ร่วมกันได้

อย่�งสันติ 

 นอกจ�กนี้  ก�รพัฒน�ในปัจจุบันที่ให้คว�ม

สำ�คัญกับเรื่องคว�มรับผิดชอบต่อสังคมโดยเฉพ�ะใน 

ภ�คเอกชน พบว่� ประเทศไทยมีสถาบันธุรกิจเอกชนท่ีทำางาน

เพื่อสังคม และบรรษัทภิบาลเพิ่มขึ้น แต่อยู่ในระดับตำ่า

เมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้าน	 	ในปี 2549 องค์กรธุรกิจ

เพื่อสังคมมี 54 องค์กรซึ่งดำ�เนินง�นอย่�งต่อเนื่องโดยเฉพ�ะ

ด้�นก�รศึกษ�และก�รพัฒน�สังคม นับว่�เป็นสัดส่วนน้อย

ม�กและส่วนใหญ่เป็นธุรกิจขน�ดใหญ่  เมื่อเปรียบเทียบกับ

ภ�คเอกชนในกลุ่มอ�เซียน ธรรม�ภิบ�ลภ�คเอกชนไทยด้อย

กว่�ประเทศสิงคโปร์และม�เลเซียค่อนข้�งม�ก (ไทยร้อยละ 

32.5 สิงคโปร์ร้อยละ 7.7 ม�เลเซียร้อยละ 15.2) 

สถาปัตยกรรมทางสังคม (Social  
Architecture) : ทางเลือกใหม่ของ
คนไทย

ก�รดำ�เนินง�นพัฒน�สังคมที่ผ่�นม�ในหล�ย

ทศวรรษได้มีก�รกำ�หนดกรอบแนวคิด และกระบวนทรรศน์

ของก�รพัฒน�ให้สอดคล้องกับสภ�วก�รณ์และบริบทของก�ร

เปลี่ยนแปลงในแต่ละช่วงเวล�  แต่ก�รขับเคลื่อนกระบวนก�ร

พัฒน�ประเทศต้องเผชิญทั้งก�รเปลี่ยนแปลงภ�ยใต้กระแส

โลก�ภิวัตน์ คว�มกดดันจ�กระบบทุนนิยม  ก�รเปลี่ยนแปลง

โครงสร้�งประช�กรไทย  และวิกฤตเศรษฐกิจสะท้อนคว�ม

อ่อนแอของฐ�นร�กสังคมไทย อันเนื่องม�จ�กโครงสร้�ง

ท�งสังคมที่ข�ดภูมิคุ้มกัน ก�รกระจ�ยและบริห�รจัดก�ร

ทรัพย�กรที่ไม่เป็นธรรม จนก่อให้เกิดปัญห�คว�มเหลี่ยมลำ้�

ของก�รพัฒน�ในระดับพื้นที่ เป็นอุปสรรคต่อก�รพัฒน�คน

และสังคมไทยให้ยั่งยืน

ดังนั้น ก�รปรับกระบวนทรรศน์ใหม่ของก�รพัฒน�

สังคมจึงเป็นคว�มจำ�เป็นและนำ�ไปสู่แนวคิดในก�รออกแบบ

โครงสร้�งท�งสังคม ที่ต้องพิจ�รณ�ทั้งมิติของคน สังคม และ

พื้นที่ ท้องถิ่นเข้�ม�เป็นองค์ประกอบพื้นฐ�นของก�รพัฒน�

เพื่อสร้�งคว�มแข็งแกร่งให้กับสังคมไทย ให้คว�มสำ�คัญกับ

ก�รนำ�ศ�สน�และวัฒนธรรม  ก�รสร้�งคุณค่�และค่�นิยม 

ห ลั ก ข อ ง สั ง ค ม ม � ห ล อ ม ร ว ม กั บ ก � ร พั ฒ น � ม นุ ษ ย์ ที่  
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เหม�ะสมกับภูมิสังคมและสอดคล้องกับคว�มต้องก�รของ

ประเทศ เริ่มตั้งแต่ระดับครอบครัว  ชุมชน จนถึงระดับประเทศ  

ด้วยบทบ�ทก�รมีส่วนร่วมของภ�คีก�รพัฒน�และกลไกใน

ระดับต่�ง ๆ ที่ชัดเจน จึงควรมีก�รว�งโครงสร้�งสถ�ปัตยกรรม

ท�งสังคมที่ เหม�ะสมและสอดคล้องกับบริบทไทยและ 

ก�รเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ดังนี้

1. การปรับโครงสร้างทางสังคมให้เป็นสังคม

ที่มีคุณภาพ	 	 มีภูมิคุ้มกันที่แข็งแกร่งและรองรับก�ร

เปลี่ยนแปลง  โดย

	 1.1  นำาหลักคิดและแนวปฏิบัติตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ต่อยอดกับ

ทุนทางสังคม	 	ที่ยังมีอยู่หล�ยด้�นอย่�งจริงจัง  ก�รพัฒน�

มนุษย์ให้มีค่�นิยมจิตส�ธ�รณะซึ่งถือว่�เป็นคว�มสำ�เร็จของ

ก�รสร้�งทุนมนุษย์ในระดับจุลภ�ค  เริ่มจ�กระดับบุคคลสู่

ครอบครัว และจ�กครอบครัวสู่ชุมชน  ไปจนถึงระดับประเทศ 

เป็นพื้นฐ�นสำ�คัญของก�รสร้�งสังคมที่มีคุณภ�พ

	 1.2		วางฐานการพัฒนาสังคมให้แข็งแกร่ง

ตั้งแต่ฐานราก  มุ่งให้ชุมชน ท้องถิ่น ส�ม�รถพัฒน�คว�ม

เข้มแข็งทุกด้�นด้วยตัวเอง ทำ�ให้คนในชุมชน หมู่บ้�น ตำ�บล 

เป็นแกนนำ�ในก�รแก้ไขปัญห� ก�รดำ�เนินง�นต่�งๆ ทั้งก�ร

ว�งแผนพัฒน�หมู่บ้�น ก�รพัฒน�คุณภ�พชีวิต พัฒน�

เย�วชน และก�รดำ�เนินธุรกิจได้ด้วยตนเอง โดยมีองค์กรหรือ

คณะกรรมก�รที่ม�จ�กประช�ชนโดยตรง มีสถ�บันก�รศึกษ�

เป็นศูนย์กล�งของก�รพัฒน� มีองค์กรระดับตำ�บลที่ดูแลก�ร

พัฒน�เศรษฐกิจและสังคมของชุมชน มีเครือข่�ยภ�คเอกชน 

องค์กรพัฒน�เอกชนเป็นผู้สนับสนุน มุ่งสร้�งกลไกและกฎ

ระเบียบที่เอื้อต่อก�รกระจ�ยผลประโยชน์จ�กก�รพัฒน�สู่

ชุมชนท้องถิ่น 	 	ควบคู่กับก�รผลักดันและแก้ไขกฎ ระเบียบ

ให้มีก�รกระจ�ยอำ�น�จอย�่งสอดคล้องกัน  	นำ�ไปสู่ก�รสร�้ง

เสริมภูมิคุ้มกันให้สังคมไทยทุกระดับพร้อมรับผลกระทบที่เกิด

จ�กวิกฤตต่�ง ๆ  

	 1.3		ออกแบบสังคมที่มีคุณภาพ	  คุณภ�พ

สังคมเป็นแนวคิดที่มีคว�มซับซ้อนต�มสภ�พสังคม เป็น

แนวคิดเชิงบูรณ�ก�รของเรื่องต่�งๆ ที่เกี่ยวข้องกับคุณภ�พ

มนุษย์  ทั้ งคว�มตระหนักตนและก�รมีส่วนร่วมในท�ง

เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนก�รพัฒน�ชุมชน

ภ�ยใต้สภ�วก�รณ์ที่เสริมสร้�งคว�มเป็นอยู่ที่ดี และเป็นไป 

ต�มศักยภ�พของแต่ละคน ดังนั้นคุณภ�พสังคมเป็นจุด 

มุ่งหม�ยเชิงบูรณ�ก�รระหว่�งนโยบ�ยพัฒน�สังคม นโยบ�ย

พัฒน�เศรษฐกิจ นโยบ�ยพัฒน�สิ่งแวดล้อม และนโยบ�ย

พัฒน�ด้�นอื่นๆ โดยสะท้อนจ�กสังคมใน 4 มิติคือ สังคมแห่ง

ความเอื้ออาทรและสมานฉันท์ (Social Cohesion)	ความ

มั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม	 (Socio-Economic Secu-

rity) การรวมกลุ่มเพื่อสร้างโอกาสให้กับทุกคนอย่างเป็น

ธรรม	 (Social Inclusion)	 การเสริมสร้างพลังทางสังคม	

(Social Empowerment)	 

2.	 การพัฒนาคุณภาพของทุนมนุษย์ กุญแจ

แห่งคว�มสำ�เร็จหลังสังคมยุคฐ�นคว�มรู้คือทุนมนุษย์ที่ต้อง

รู้คว�มเป็นไปในโลกและสิ่งที่เกิดขึ้น รู้แล้วนำ�ม�คิดต่อยอด 

นำ�คว�มคิดนี้ไปใช้ในเชิงพ�ณิชย์ และนำ�คว�มรู้ที่มีและได้

ม�เป็นประสบก�รณ์ จึงเป็นหลักคิดที่ท้�ท�ยสังคมไทยว่�จะ 

ส�ม�รถพัฒน�ทุนมนุษย์ให้รอบรู้  ใฝ่รู้และเรียนรู้  อย่�ง 

ต่อเนื่องตลอดชีวิต โดยปรับหลักคิดและก�รปฏิบัติอย่�งเป็น

องค์รวมและเชื่อมโยงดังนี้  

	 2.1	 แ น ว คิ ด ก า รพั ฒน าทุ น มนุ ษ ย์ ใ น

ศตวรรษที่	21		ก�รพัฒน�มนุษย์ให้คว�มสำ�คัญกับก�รเรียน

รู้ศ�สตร์และวิทย�ก�รต่�งๆ รวมทั้งเสริมสร้�งทุนมนุษย์ให้

ส�ม�รถอยู่รอดและประสบคว�มสำ�เร็จทั้งก�รทำ�ง�นและก�ร

ดำ�เนินชีวิตในโลกยุคศตวรรษที่ 21 ได้โดยต้องมีจิตส�ธ�รณะ

ใน 5 ประก�ร	ไดแก่	จิตแห่งวิทยาการ มี “ก�รเรียนรู้ตลอด

ชีวิต คิดเป็น ทำ�เป็น” จิตแห่งการสังเคราะห์  ที่“ส�ม�รถ

สั่งสม ต่อยอด และสร้�งนวัตกรรมคว�มรู้” จิตแห่งการ

สร้างสรรค์ ที่เชื่อว่� “คว�มคิดสร้�งสรรค์สร้�งด้วยก�รหมั่น

ฝึกฝน” จิตแห่งความเคารพ  หม�ยถึง “ก�รเปิดใจกว้�ง

พร้อมรับฟังทุกคว�มคิดเห็น” และ จิตแห่งคุณธรรม  ที่ “มี

คว�มรู้คู่คุณธรรมนำ�ก�รพัฒน�”

	 2.2	 พัฒนาคนทุกช่วงอายุให้เป็นทุนมนุษย์

ที่เข้มแข็ง มีคว�มรู้พื้นฐ�นที่มีคุณภ�พ เรียนรู้ทักษะชีวิตที่
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เหม�ะสม  และมีคว�มรู้คว�มชำ�น�ญในศ�สตร์และวิทย�ก�ร  

ได้รับก�รพัฒน�ต่อยอดต�มศักยภ�พและคว�มถนัดอย่�ง

ต่อเนื่องตลอดชีวิต พร้อมทั้งสอดแทรกค่�นิยมจิตส�ธ�รณะ  

จริยธรรม คุณธรรม และคว�มรับผิดชอบต่อสังคมในทุก

ระดับและขั้นตอนของก�รเรียนรู้ เน้นกระบวนก�รพัฒน�คน

เพื่อให้ส�ม�รถประกอบอ�ชีพที่หล�กหล�ย มีสัมม�อ�ชีพ  

ไม่เบียดเบียนสิ่งแวดล้อมและผู้อื่น เป็นพลเมืองที่ดีของสังคม   

จะทำ�ให้เกิดวัฒนธรรมแห่งก�รเกื้อกูลในสังคม เป็นฐ�นร�ก

ในก�รพัฒน�สู่สังคมแห่งก�รเอื้ออ�ทร

	 2.3		เน้นกระบวนการพัฒนาให้คนเป็น

ศูนย์กลางและทุกภาคส่วนสนับสนุน โดยที่ภาคประชาชน/

ชุมชน	ต้องมีบทบ�ทในก�รเป็นเจ้�ของเรื่อง เป็นแกนหลัก มี

บทบ�ทสำ�คัญตลอดกระบวนก�ร ภาครัฐ	ลดบทบ�ทคว�ม

เป็นเจ้�ของ ม�เป็นผู้เกื้อหนุนก�รสร้�งศักยภ�พของชุมชน

และเอกชน และอำ�นวยคว�มสะดวกให้ทุกภ�คส่วนมีบทบ�ท

ร่วมกันในก�รดำ�เนินกิจกรรมท�งสังคม ภาคเอกชน สร้�ง

คว�มสมดุลระหว่�งผลประโยชน์ขององค์กรและผลประโยชน์

ของชุมชนและสังคม ควบคุมก�รกระทำ�ที่ส่งผลกระทบต่อ

ชุมชนและสังคม โดยก�รเพิ่มองค์คว�มรู้ด้�นสังคมและ

บทบ�ทก�รเชื่อมโยงเป็นเครือข�่ยกับภ�คชุมชนในก�รพัฒน�

สังคมและเศรษฐกิจของชุมชนอย่�งจริงจังและต่อเนื่อง

โดยสรุป แนวทางการสร้างสถาปัตยกรรมทาง

สังคม ต้องพิจ�รณ�ถึงที่ตั้ง สภ�พพื้นที่ องค์ประกอบหลัก

และขั้นตอนก�รดำ�เนินง�น โดยมีเงื่อนไขคว�มสำ�เร็จและองค์

ประกอบของก�รสร้�งสถ�ปัตยกรรมท�งสังคมที่สำ�คัญดังนี้

1. ปัจจัยความสำาเร็จ ต้องมีก�รสร้�งระบบก�ร

จัดก�รเชิงพื้นที่ คำ�นึงถึงวิถีชีวิตที่มีคว�มหล�กหล�ยในแต่ละ

พื้นที่ จัดก�รพัฒน�ที่สอดคล้องกับคว�มต้องก�ร เอื้อกับ

บริบทของพื้นที่ ปรับพื้นฐ�นท�งสังคมให้เข้มแข็งด้วยก�ร

กำ�หนดกระบวนก�รพัฒน�ที่ลดคว�มแตกต่�งระหว่�งพื้นที่

และกลุ่มคน เกิดคว�มสมดุลระหว่�งพื้นที่ต่�งๆ ก�รกระจ�ย

ทรัพย�กรและคว�มมั่งคั่ง ก�รสร้�งระบบหลักประกันในเชิง

แผนภาพที่	2		สถาปัตยกรรมทางสังคม

                 ที่ม�: สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพัฒน�ก�รเศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ

9 

ควบคุมการกระท าที่ส่งผลกระทบต่อชุมชนและสังคม โดยการเพิ่มองค์ความรู้ด้านสังคมและบทบาทการ
เชื่อมโยงเป็นเครือข่ายกับภาคชุมชนในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของชุมชนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 

แผนภาพที่ 2   สถาปัตยกรรมทางสังคม 

 
     ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 โดยสรุป แนวทางการสร้างสถาปัตยกรรมทางสังคม  ต้องพิจารณาถึงที่ตั้ง สภาพพื้นที่ 
องค์ประกอบหลักและขั้นตอนการด าเนินงาน โดยมีเงื่อนไขความส าเร็จและองค์ประกอบของการสร้าง
สถาปัตยกรรมทางสังคมที่ส าคัญดังนี้ 

 1. ปัจจัยความส าเร็จ  ต้องมีการสร้างระบบการจัดการเชิงพื้นที่ ค านึงถึงวิถีชีวิตที่มีความ
หลากหลายในแต่ละพื้นท่ี จัดการพัฒนาที่สอดคล้องกับความต้องการ เอื้อกับบริบทของพื้นที่ ปรับพื้นฐาน
ทางสังคมให้เข้มแข็งด้วยการก าหนดกระบวนการพัฒนาที่ลดความแตกต่างระหว่างพื้นที่ และกลุ่มคน เกิด
ความสมดุลระหว่างพื้นที่ต่างๆ การกระจายทรัพยากรและความม่ังคั่ง การสร้างระบบหลักประกันในเชิง
สวัสดิการสังคมที่เหมาะสมกับแต่ละเรื่อง และการจัดเสริมปัจจัยการผลิตขั้นพื้นฐานท่ีสมบูรณ์ และไม่
แตกต่างกันมากนัก 
 2. เสริมสร้างโครงสร้างทางสังคมให้มีความแข็งแกร่ง  โดยมีองค์ประกอบส าคัญดังนี้ 
1) การสร้างคุณค่า / ค่านิยมหลักของสังคม  ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ค่านิยมประชาธิปไตย การ
เคารพกฎหมายท่ีเป็นธรรม การสร้างค่านิยมของการเรียนรู้ตลอดชีวิต วิถีไทย การท าเพื่อประโยชน์
ส่วนรวม และหลักคิดหรือปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  2) เสริมสร้างความเข้มแข็งบทบาทของ
สถาบันทางสังคมในการสร้างระบบคุณธรรม และศีลธรรม ระบบการศึกษาควรบูรณาการการสร้าง
คุณค่าและค่านิยมที่ดีไว้ในหลักสูตรการศึกษา  ครอบครัวมีบทบาทในการเสริมสร้างคุณธรรม  สถาบัน
ศาสนาควรปรับกระบวนการ วิธีการในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมที่ดีให้คนมีความเข้าใจและสามารถ
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สวัสดิก�รสังคมที่เหม�ะสมกับแต่ละเรื่อง และก�รจัดเสริม

ปัจจัยก�รผลิตขั้นพื้นฐ�นที่สมบูรณ์และไม่แตกต่�งกันม�กนัก

2. เสริมสร้างโครงสร้างทางสังคมให้มีความ

แข็งแกร่ง โดยมีองค์ประกอบสำ�คัญดังนี้ 1) การสร้างคุณค่า 

/ ค่านิยมหลักของสังคม ในเรื่องคว�มซื่อสัตย์สุจริต ค่�นิยม

ประช�ธิปไตย ก�รเค�รพกฎหม�ยที่เป็นธรรม ก�รสร้�งค่�

นิยมของก�รเรียนรู้ตลอดชีวิต วิถีไทย ก�รทำ�เพื่อประโยชน์ 

ส่วนรวม และหลักคิดหรือปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียง   

2) เสริมสร้างความเข้มแข็งบทบาทของสถาบันทางสังคม

ในการสร้างระบบคุณธรรม และศีลธรรม ระบบก�รศึกษ�

ควรบูรณ�ก�รก�รสร้�งคุณค่�และค่�นิยมที่ดีไว้ในหลักสูตร

ก�รศึกษ� ครอบครัวมีบทบ�ทในก�รเสริมสร้�งคุณธรรม  

สถ�บันศ�สน�ควรปรับกระบวนก�ร วิธีก�รในก�รปลูกฝัง

คุณธรรม จริยธรรมที่ดีให้คนมีคว�มเข้�ใจและส�ม�รถนำ�ไป 

ปฏิบัติได้อย่�งถูกต้องและเหม�ะสม และสื่อมีบทบ�ทในก�ร 

สร้�งค่�นิยมท่ีดีให้แก่สังคมได้อย่�งต่อเน่ือง  3) กำาหนดบทบาท

ผู้ที่มีส่วนร่วมรับผิดชอบ/ผู้มีส่วนได้เสีย ที่สำ�คัญได้แก่  

ภ�ครัฐต้องยึดโยงค่�นิยมหลักให้อยู่ในสังคม  ภ�คเอกชน 

มีคว�มรับผิดชอบต่อสังคม  ครอบครัวต้องฟื้นฟูให้เป็น 

สถ�บันหลักของสังคม  บทบ�ทสื่อที่สร้�งสรรค์สังคม และมี

ระบบสังคม กติก�ท�งสังคมที่สนับสนุนคนดี

3. สร้างภูมิคุ้มกันให้สังคม เพื่อให้ก�รดำ�เนินง�น

บรรลุเป�้หม�ยในก�รสร้�งคุณค�่หลักท�งสังคม ได้แก่ คว�ม

ดีง�มของสังคมหรือศีลธรรม กฎหม�ยที่เป็นธรรมและทันสมัย 

เพื่อปกป้องให้ทุกคนอยู่ร่วมกันอย่�งสงบสุข กระบวนก�ร

ยุติธรรมที่มีคว�มเสมอภ�ค ก�รปกครองของรัฐโดยยึดหลัก 

ธรรม�ภิบ�ล และกติก�ร่วมกันของสังคม

บทสรุป
ผลก�รพัฒน�คนและสังคมไทยที่ผ่�นม�สะท้อน

คว�มจำ�เป็นที่ต้องมีก�รปรับกระบวนทรรศน์ของก�รพัฒน�

สังคมที่มุ่งก�รพัฒน�ฐ�นร�กของสังคมไทยให้แข็งแกร่งเอื้อ

ต่อก�รพัฒน�คุณภ�พคนและสังคมไทย โดยปรับโครงสร้�ง

สังคมสู่สังคมคุณภ�พที่นำ�หลักคิดและแนวปฏิบัติต�มหลัก

ปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียงม�ประยุกต์ใช้ทุกระดับตั้งแต่

บุคคล ครอบครัว ชุมชน ประเทศ และระหว่�งประเทศ เสริม

สร้�งชุมชนและท้องถิ่นให้เข้มแข็งในทุกด้�น โดยมีระบบ

ต่�งๆ ทั้งด้�นเศรษฐกิจและสังคมรองรับและเกื้อหนุน รวม

ทั้งสร้�งสังคมไทยสู่สังคมคุณภ�พที่มีคว�มเอื้ออ�ทรและ

สม�นฉันท์ มีคว�มมั่นคงท�งเศรษฐกิจและสังคม เกิดก�รรวม

กลุ่มเพื่อสร้�งโอก�สให้กับทุกคนอย่�งเป็นธรรม  และสร้�ง

พลังท�งสังคมในก�รขับเคลื่อนก�รพัฒน�ประเทศให้เติบโต

อย่�งมีคุณภ�พ ขณะเดียวกัน คนไทยทุกช่วงอ�ยุต้องได้รับ

ก�รพัฒน�คุณภ�พในทุกมิติอย่�งสมดุล ให้มีคว�มรู้ รอบรู้ 

ใฝ่รู้ ส�ม�รถคิดต่อยอด สร�้งสรรค์ ควบคู่กับมีคุณธรรม มีจิต

ส�ธ�รณะ โดยคนเป็นศูนย์กล�ง เป็นเจ้�ของเรื่องและทุกภ�ค

ส่วนสนับสนุน เพื่อนำ�สังคมไทยสู่สังคมคุณภ�พอย่�งยั่งยืน

															✪	✪	✪	✪	✪	✪	✪	✪
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ภาวะโลกร้อน  
รู้วิกฤต สร้างโอกาสการพัฒนา 

ชุลีพร  บุณยมาลิก* / จินนา  ตันศราวิพุธ** / จรีย์วิชญา  ฮะทะโชติ***

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก	เป็นประเด็นท้าทายที่ส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อ

มิติการพัฒนาของทุกประเทศ	โดยคาดการณ์ว่าในระยะ	20	-	100	ปี	ข้างหน้า	ประเทศต่างๆ	ทั่วโลก	รวมถึงไทย	

จะต้องเผชิญกับภาวะความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศมากขึ้น	อันเนื่องมาจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	ซึ่ง

มิได้ส่งผลกระทบเฉพาะเพียงมิติการพัฒนาทางกายภาพเท่านั้น	หากแต่ยังส่งผลถึงมิติด้านเศรษฐกิจ	ทั้งในด้าน

การผลิต	การค้า	สินค้าและบริการ	ภายใต้การดำาเนินมาตรการและพันธกรณีทางการค้า	ตลอดจนการกำาหนด

วาระต่างๆ	ของประชาคมโลกเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศดังกล่าว		ด้วยเหตุนี้	จึงเป็นความพยายาม

ของสำานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 (สศช.)	ที่ต้องการนำาเสนอข้อเท็จจริงและ	

ช้ีให้เห็นถึงแนวโน้มการเปล่ียนแปลงของสภาวะภูมิอากาศของโลกท่ีเกิดข้ึน	และส่งผลกระทบท่ีอาจเป็นภัยคุกคาม		

และโอกาสต่อมิติการพัฒนาประเทศ	ทั้งทางเศรษฐกิจ	สังคม	และสิ่งแวดล้อม	เพื่อสร้างความตระหนักแก่ภาคี

การพัฒนาในการเตรียมการป้องกัน	เตือนภัย	และบรรเทาภัย	รักษาขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ

ของประเทศ	ป้องกันผลกระทบที่อาจส่งผลต่อวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน	 เป็นการรักษาฐาน

ทรัพยากรธรรมชาติ	ระบบนิเวศ	และสิ่งแวดล้อมให้เป็นปัจจัยสนับสนุนการพัฒนาประเทศได้อย่างยั่งยืนต่อไป	

* นักวิเคร�ะห์นโยบ�ยและแผนชำ�น�ญก�รพิเศษ สำ�นักว�งแผนก�รเกษตร ทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อม/**นักวิเคร�ะห์นโยบ�ยและแผน
ชำ�น�ญก�รพิเศษ สำ�นักพัฒน�ขีดคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขันท�งเศรษฐกิจ/***นักวิเคร�ะห์นโยบ�ยและแผนปฏิบัติก�ร สำ�นักว�งแผนก�รเกษตร 
ทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อม สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพัฒน�ก�รเศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ

บทนำ�
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สถานการณ์ แนวโน้ม และผลกระทบ
ของภาวะโลกร้อน

ภ�วะโลกร้อนเกิดขึ้นจ�กอุณหภูมิเฉลี่ยของโลก

ที่สูงขึ้น ต�มปริม�ณก�รสะสมตัวของก๊�ซเรือนกระจก 

ในชั้นบรรย�ก�ศของโลก มีส�เหตุม�จ�กก�รบริ โภค 

เชื้อเพลิงฟอสซิลและส�รเคมีที่มีก�รปล่อยของเสียออกสู่

ชั้นบรรย�ก�ศโลกในรูปของ Green House Gas : GHG 

จ�กร�ยง�นของคณะกรรมก�รระหว่�งรัฐบ�ลว่�ด้วยก�ร

เปลี่ยนแปลงสภ�พภูมิอ�ก�ศ (The Intergovernmental  

Panel on Climate Change – IPCC) สรุปไว้ว่�กิจกรรม

ต่�งๆ ของมนุษย์เป็นส�เหตุของก�รเพิ่มอย่�งเป็นที่สังเกตได้ 

ในอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกตั้งแต่กล�งคริสต์ศตวรรษที่  20  

มีก�รนำ�เทคโนโลยีเข้�ม�เร่งกระบวนก�รใช้ทรัพย�กร 

รวมทั้ งก �รบุ กรุ กพื้ นที่ ป่ � ไม้  ที่ เ ป็ นแหล่ งดู ดซับก๊ �ซ

ค�ร์บอนไดออกไซด์ และเป็น GHG ชนิดหนึ่ง ทำ�ให้ป่�ไม้ 

ลดลง ปริม�ณก�รสะสมตัวของก๊�ซเรือนกระจกในชั้น

บรรย�ก�ศโลกจึงสู งขึ้น  ก่อนก�รปฏิวัติอุตส�หกรรม  

(พ.ศ. 2293-2343) ปริม�ณของ CO
2
 ในชั้นบรรย�ก�ศโลก

มีเพียง 270 ส่วนต่อล้�นส่วน (parts per million – ppm) และ

ได้เพิ่มเป็น 356 ppm ในปี พ.ศ. 2533 และค�ดว่�จะเพิ่มขึ้น

เป็น 2 เท่�หรือ 540 ppm ในปี พ.ศ. 2643 จะทำ�ให้อุณหภูมิ

เฉลี่ยของโลกร้อนขึ้นประม�ณ 1.5-3.50C และทำ�ให้ระดับ

นำ้�ทะเลสูงขึ้น 15-95 เซนติเมตร

ก�รเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลกและระดับนำ้�ทะเล

จะส่งผลให้เกิดคว�มแปรปรวนของสภ�พภูมิอ�ก�ศและ 

ระบบนิเวศบนโลก และก่อให้เกิดภัยพิบัติท�งธรรมช�ติรุนแรง 

สร้�งคว�มเสียห�ยทั้งท�งเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภ�พ

ชีวิตของประช�กรทั่วโลกอย่�งกว้�งขว�ง โดยประม�ณก�ร

ต้นทุนที่ประเทศต่�งๆ จะต้องจ่�ยในก�รป้องกันและรับมือกับ

ผลกระทบจ�กภ�วะโลกร้อน ห�กปล่อยให้ปัญห�เป็นไปโดย

ไม่มีก�รแก้ไขจะอยู่ระหว่�งร้อยละ 0.05-0.5 ของ GDP โลก

และประเทศกำ�ลังพัฒน� ซึ่งมีคว�มส�ม�รถในก�รปรับตัว

เพื่อรองรับผลกระทบได้น้อยกว่�ประเทศพัฒน�แล้วจะได้รับ

ผลกระทบม�กกว่� ผลกระทบที่สำ�คัญมีดังนี้

1.	 ร ะ บ บ นิ เ ว ศ ใ น ห ล า ย พื้ น ที่ ข อ ง โ ล ก

จะเสื่อมโทรม	 และเปราะบาง	 โดยเฉพ�ะบริเวณเขต

เส้นศูนย์สูตรจะมีปริม�ณฝนตกชุกและอุณหภูมิสูงขึ้น ทำ�ให้

ระบบนิเวศป่�ไม้อยู่ในสภ�พที่เปร�ะบ�งและสูญเสียคว�ม

ยืดหยุ่นที่จะฟื้นฟูตัวเองกลับคืนสู่สภ�พเดิม ขณะที่ถิ่นอ�ศัย

ซึ่งมีคว�มเหม�ะสมในก�รดำ�รงชีพของสิ่งมีชีวิตจะถูกจำ�กัด

ลง อ�จทำ�ให้พืชและสัตว์ประม�ณร้อยละ 20-30 ต้องสูญพันธุ์

ไป ห�กอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกสูงขึ้นกว่� 1.5-2.5 0C 

ที่ม� : ร�ยง�นของคณะกรรมก�รระหว่�งรัฐบ�ลว่�ด้วยก�รเปลี่ยนแปลงสภ�พภูมิอ�ก�ศ (IPCC)

	แผนภูมิที่	1	:	คาดการณ์อุณหภูมิโลก																				
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แผนภาพที่	1	:	แสดงพื้นที่ที่อาจประสบกับปัญหาการขาดแคลนนำ้าในอนาคต

								ที่มา		: ร�ยง�นของคณะกรรมก�รระหว่�งรัฐบ�ลว่�ด้วยก�รเปลี่ยนแปลงสภ�พภูมิอ�ก�ศ (IPCC) 2007

2.	 พื้นผิวโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ

เกิดการกัดเซาะชายฝั่งมากขึ้น	อุณหภูมิโลกที่สูงขึ้น ส่งผลให้

โครงสร้�งของพื้นดินในเขตหน�วอ่อนตัวลงจ�กก�รละล�ย

ของชั้นนำ้�แข็งใต้ดิน สร้�งคว�มเสียห�ยแก่อ�ค�รและ 

สิ่งปลูกสร้�ง ระบบนิเวศช�ยฝั่งหล�ยพื้นที่มีแนวโน้มถูก 

นำ้�ท่วมและถูกกัดเซ�ะม�กขึ้น นำ�ไปสู่ก�รอพยพย้�ยถิ่น 

ของประช�กรที่อยู่อ�ศัยบริเวณช�ยฝั่งทะเล ซึ่งมีอยู่ทั่ว

โลกประม�ณ 200 ล้�นคน รวมทั้งยังส่งผลไปถึงก�รลงทุน 

ด้�นโครงสร้�งพื้นฐ�นบริเวณช�ยฝั่งที่มีจำ�นวนม�ก 

3.	 ลักษณะภูมิอากาศในเขตศูนย์สูตรจะขยาย

เข้าไปในเขตอบอุ่นมากขึ้น	หลายพื้นที่จะประสบปัญหา

นำ้าขาดแคลนเพิ่มขึ้น	 ภูมิภ�คในเขตร้อนจะมีฤดูแล้ง

ย�วน�น ปริม�ณนำ้�ท่�จะลดลงร้อยละ 10-30 ห�กอุณหภูมิ

สูงขึ้น 20C และอ�จลดลงถึงร้อยละ 40-50 ห�กสูงขึ้นถึง 40C 

ส่งผลให้ภัยแล้งและอุทกภัยมีคว�มรุนแรงในหล�ยพื้นที่   

โดยเฉพ�ะประเทศแถบเส้นศูนย์สูตร เมดิเตอร์ เรเนียน 

แอฟริก�ใต้ และอเมริก�ใต้จะประสบปัญห�นำ้�ข�ดแคลน
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แผนภูมิที่	3	:		แสดงมูลค่าความเสียหายที่เกิดจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	
(ปี	1960-1997)

               ที่ม� : ร�ยง�นของคณะกรรมก�รระหว่�งรัฐบ�ลว่�ด้วยก�รเปลี่ยนแปลงสภ�พภูมิอ�ก�ศ (IPCC)  2007

4.	 	 ไฟป่าจะเกิดขึ้นบ่อยครั้ง	 อุณหภูมิเฉลี่ย

ของโลกที่ปรับตัวสูงขึ้น จะทำ�ให้เกิดคว�มแห้งแล้งและเป็น

ส�เหตุที่ก่อให้เกิดไฟป่�บ่อยครั้ง พื้นที่ซึ่งมีแนวโน้มเผชิญ 

ไฟป่�รุนแรงที่สุด ได้แก่ ภูมิภ�คยูเรเชีย ภ�คตะวันออก 

ของจีน แคน�ด� และลุ่มนำ้�อะเมซอน จะส่งผลกระทบต่อ

ระบบนิเวศ เกิดก�รเปลี่ยนแปลงโครงสร้�งพันธุ์ไม้ ทำ�ให้

แหล่งอ�ห�รและที่อยู่อ�ศัยของสัตว์ป่�ถูกจำ�กัดลง คุณสมบัติ

ของดินและนำ้�เปลี่ยนแปลง และส่งผลกระทบท�งอ้อม 

ต่อก�รท่องเที่ยว อีกทั้งปัญห�หมอกควันจ�กไฟป่� ยังสร้�ง

คว�มเสียห�ยแก่สุขภ�พอน�มัยของประช�ชนโดยรอบ  

ก่อคว�มเสียห�ยท�งเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

อย่�งมห�ศ�ล

 

5.	 	ภัยธรรมชาติเกิดเพิ่มขึ้น	 	ทั้งอุทกภัย ว�ตภัย 

และภัยแล้ง จะเพิ่มขึ้นทั้งในด้�นคว�มถี่และคว�มรุนแรง 

ภ�วะโลกร้อนและนำ้�ในมห�สมุทรที่อุ่นขึ้น ทำ�ให้ก�รก่อตัว

ของพ�ยุไต้ฝุ่นและเฮอริเคนทวีคว�มรุนแรงเกินกว่�ระดับก�ร

เปลี่ยนแปลงต�มวัฏจักรต�มธรรมช�ติ คว�มเสียห�ยที่เกิด

ขึ้นจ�กภัยพิบัติดังกล่�วในช่วงระยะเวล� 30 ปี (1960-1997) 

มีมูลค่�เพิ่มขึ้นอย่�งต่อเนื่อง จ�ก 50 พันล้�นดอลล�ร์สหรัฐ

ในช่วงปี 1960-1969 เป็น 300 พันล�้นดอลล่�ร์สหรัฐในช่วง

ปี 1988-1997 รวมทั้งเหตุก�รณ์ภัยพิบัติในช่วงปี 2551 ที่ผ่�น

ม�ในหล�ยประเทศ เช่น ก�รเกิดพ�ยุไซโคลนถล่มท�งภ�คใต้

ของพม่� และก�รเกิดแผ่นดินไหวในจีน ทำ�ให้ผู้คนได้รับบ�ด

เจ็บ สูญเสียชีวิต และไร้ที่อยู่อ�ศัยเป็นจำ�นวนม�ก สร้�งคว�ม

เสียห�ยท�งเศรษฐกิจมห�ศ�ล และต้องใช้เวล�หล�ยปีและ

งบประม�ณอีกม�กในก�รฟื้นฟู
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6.	 	ความมั่นคงทางอาหาร1ลดลง	 	ก�รเพิ่มขึ้น

ของระดับค�ร์บอนไดออกไซด์และอุณหภูมิ ทำ�ให้ผลผลิต 

พืชอ�ห�รลดลง2 คว�มแปรปรวนของภูมิอ�ก�ศ ปริม�ณนำ�้ฝน

และภัยธรรมช�ติท่ีรุนแรงม�กข้ึน ตลอดจนก�รระบ�ดของโรค 

และแมลงศัตรูพืชจ�กสภ�พอ�ก�ศที่เปลี่ยนแปลงไป ทำ�ให้

ปริม�ณผลผลิตท�งก�รเกษตรในหล�ยพื้นที่ ของโลก  

โดยเฉพ�ะพืชอ�ห�รได้รับผลกระทบอย่�งรุนแรง และกระทบ

ต่อระบบก�รเพ�ะปลูกท�งก�รเกษตร ตลอดจนก�รกระจ�ย

สินค้�เกษตร ก�รเปลี่ยนแปลงรูปแบบก�รบริโภค โภชน�ก�ร 

และสุขภ�พอน�มัยของประช�ชนในอน�คต ขณะท่ีก�รเพ่ิมข้ึน 

ของร�ค�พลังง�นทำ�ให้มีคว�มต้องก�รผลิตพืชพลังง�น 

ม�กขึ้น ส่งผลให้เกิดก�รแย่งชิงพื้นที่ก�รผลิตอ�ห�รของโลก

7.	 	 คุณภาพชีวิตของประชากรลดลง   ก�ร

เปลี่ ยนแปลงอุณหภูมิ ของ โลกที่ สู งขึ้ น  จะก่ อ ให้ เกิ ด 

1  คว�มมั่นคงท�งอ�ห�ร หม�ยถึง ก�รมีปริม�ณอ�ห�รส�หรับบริโภคภ�ยในครอบครัว และชุมชน อย่�งเพียงพอ ปลอดภัย และมีคุณภ�พ ตลอดเวล�

และต่อเนื่อง ซึ่งหม�ยรวมถึง ก�รมีระบบก�รจัดก�รผลผลิตที่เกื้อหนุนต่อคว�มยั่งยืน และคว�มมั่นคงท�งก�รผลิต ทั้งที่ดิน นำ้� และทรัพย�กรเพื่อ

ก�รผลิตอื่นๆ และมีระบบก�รกระจ�ยผลผลิตที่เป็นธรรม และเหม�ะสม ทั้งในระดับครัวเรือน ชุมชน และประเทศ (องค์ก�รอ�ห�รโลกแห่งองค์ก�ร

สหประช�ช�ติ) 
2  ยกตัวอย่�งเช่น อุณหภูมิที่สูงกว่� 32°C จะทำ�ให้มะเขือเทศติดผลน้อยและผลที่ได้มีคุณภ�พตำ่� ก�รเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิตำ่�สุด (กล�งคืน) ทำ�ให้ผลผลิต

ข้�วพันธุ์ IR72 ซึ่งเป็นต้นแบบของข�้วต้นเตี้ยพันธุ์สมัยใหม่ของประเทศไทยและประเทศผู้ปลูกข�้วอื่นทั่วทวีปเอเซีย ที่ประเทศฟิลิปปินส์ลดลดร้อยละ 

10 เป็นต้น

แผนภาพที่	2	:		การคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงการผลิตด้านเกษตรกรรมจากภาวะโลกร้อนในปี	2080	

ที่ม�: Cline, W. R. 2007. Global Warming and Agriculture: Impact Estimates by Country.Washington D.C., USA: Peterson Institute. 

สภ�พแวดล้อมที่เหม�ะสมแก่ก�รฟักตัวของเชื้อโรคและ 

ศัตรูพืช ส่งผลให้มีก�รแพร่ระบ�ดของโรคบ�งชนิดเพิ่มขึ้น 

เช่น ม�ล�เรีย ไข้ส่� อหิว�ตกโรค และอ�ห�รเป็นพิษในแถบ

พื้นที่ประเทศเขตหน�ว ซึ่งไม่เคยมีก�รระบ�ดของโรคดังกล่�ว 

ม�ก่อน แต่ละปีประช�ชนประม�ณ 160,000 คนเสียชีวิตเพร�ะ

ได้รับผลกระทบจ�กภ�วะโลกร้อนมีส�เหตุม�จ�กโรคม�ล�เรีย 

และก�รข�ดแคลนระบบสุขอน�มัยท่ีดี และค�ดก�รณ์ว่� 

จำ�นวนผู้เสียชีวิตอ�จเพ่ิมข้ึนเป็นประม�ณสองเท่�ตัวในอีก 17 ปี 

ข้�งหน้� กลุ่มประเทศกำ�ลังพัฒน�ในแถบแอฟริก� ละตินอเมริก�  

และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ถูกจัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่จะ

ต้องเผชิญกับก�รแพร่ขย�ยของก�รข�ดแคลนสุขอน�มัย  

โรคท้องร่วง และโรคม�เลเรียม�กที่สุด มีคว�มเสี่ยงจ�ก 

โรคอุบัติใหม่อุบัติซำ้�เพิ่มขึ้น เช่น โรคซ�ร์ส และไข้หวัดนก  

โรคชิคุนกุนย�	และล่�สุดคือโรคไข้หวัดใหญ่ส�ยพันธ์ุใหม่ 2009 



วารสารเศรษฐกิจและสังคม
ก.ค.-ก.ย. 52

46

ความร่วมมือระดับโลกในการแก้ไขปัญหาการ

เปลี่ยนแปลงของสภาวะภูมิอากาศโลก

จ�กผลกระทบท่ีเกิดข้ึนได้ส่งผลให้น�น�ประเทศ

เกิดคว�มตระหนักถึงภัยคุกค�มต่อมวลมนุษย์ช�ติท่ีมีแนวโน้ม 

รุนแรง จึงได้ร่วมมือกันในระดับโลกเพื่อแก้ไขปัญห�ก�ร

เปลี่ยนแปลงสภ�พภูมิอ�ก�ศโดยก�รกำ�หนดคว�มตกลง

ระหว่�งประเทศด้�นสิ่งแวดล้อมขึ้นจำ�นวนหล�ยฉบับ อ�ทิ  

1. 	อนุสัญญาเวียนนาว่าด้วยการคุ้มครองชั้น

โอโซน	พ.ศ.	2528 โดยได้กำ�หนดกรอบและหลักก�รเกี่ยวกับ

คว�มร่วมมือในก�รคุ้มครองชั้นโอโซน แต่มิได้กำ�หนด 

พันธกรณีใดๆ ให้รัฐภ�คีต้องลดก�รผลิตและก�รใช้ส�ร 

ที่ทำ�ล�ยชั้นโอโซน ได้แก่  ส�รซี เอฟซี  ก๊�ซมี เทน และ 

ไนตรัสออกไซด์ เป็นต้น 

2. พิธีสารมอนทรีออลว่าด้วยสารที่ทำาลาย

ช้ันโอโซน	พ.ศ.	 2530 เป็นพิธีส�รท่ีมีก�รกำ�หนดพันธกรณี

อย่�งชัดเจนให้รัฐภ�คีต้องลดและเลิกใช้ส�รท่ีทำ�ล�ยช้ันโอโซน  

ประเทศไทยได้ปฏิบัติต�มพันธกรณีของพิธีส�รอย่�งเคร่งครัด

และมีแนวโน้มว่�จะส�ม�รถเลิกใช้ส�รต่�งๆ ท่ีเป็นส�รควบคุม 

ภ�ยใต้พิธีส�รได้ก่อนครบกำ�หนดเวล�ใน พ.ศ. 2553 

3. อนุสัญญาว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ

อากาศ	พ.ศ.	2535 มีเป้�หม�ยเพื่อให้บรรลุถึงก�รรักษ�ระดับ

คว�มเข้มข้นของก๊�ซเรือนกระจกในชั้นบรรย�ก�ศให้อยู่ใน 

ระดับที่ปลอดภัย ปัจจุบันมีประเทศภ�คีสม�ชิกภ�ยใต้ 

อนุสัญญ�ฯ ดังกล่�ว จำ�นวน 191 ประเทศ แยกเป็นกลุ่มประเทศ 

ท่ีมีพันธกรณีต้องลดก�รปล่อยก๊�ซเรือนกระจก (กลุ่มภาคผนวก

ที่ 1 หรือ Annex I) จำ�นวน 41 ประเทศ ซึ่งเป็นประเทศที่มีอัตร�

ก�รปล่อยก๊�ซเรือนกระจกสู่ช้ันบรรย�ก�ศโลกสูง ถูกกำ�หนดให้ 

ต้องมีก�รลดก�รปล่อยก๊�ซเรือนกระจกลงอย่�งน้อย 

ร้อยละ 5 ของปริม�ณก�รปล่อยในปี 2533 ในระหว่�งปี พ.ศ. 

2551-2555  ขณะที่ประเทศไทยอยู่ในกลุ่มนอกภาคผนวกที่ 1 

(Non-Annex I) ซึ่งมีจำ�นวน 150 ประเทศ จึงไม่มีพันธกรณี

ในก�รลดก�รปล่อยก๊�ซเรือนกระจก 

3  พิธีส�รเกียวโต กำ�หนดให้มีก�รลดก�รปล่อยก๊�ซเรือนกระจกจำ�นวน 6 ชนิด ได้แก่ ก๊�ซค�ร์บอนไดออกไซด์ ก๊�ซมีเทน ก๊�ซไนตรัสออกไซด์ 

ก๊�ซไฮโดรฟลูออโรค�ร์บอน และก๊�ซซัลเฟอร์เฮกซ�ฟลูโอไรด์ และก๊�ซเปอร์ฟลูออโรค�ร์บอน

4. พิธีสารเกียวโต	พ.ศ.	2540 ภ�ยใต้อนุสัญญ�

ว่�ด้วยก�รเปลี่ยนแปลงสภ�พภูมิอ�ก�ศ มีเป้�หม�ยสูงสุด 

คือ ก�รลดก�รปลดปล่อยก๊�ซเรือนกระจก3 ของทั้งโลกให้ได้

โดยเฉลี่ยอย่�งน้อยร้อยละ 5 ของปริม�ณก�รปลดปล่อยในปี  

พ.ศ. 2533 ภ�ยในช่วงเวล�ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2551-2555 โดยกำ�หนด 

กลไกก�รดำ�เนินง�นเพ่ือให้ประเทศพัฒน�แล้วบรรลุเป้�หม�ย 

ก�รลดก�รปล่อยก๊�ซเรือนกระจก ได้แก่ 1) ก�รซื้อข�ย 

ก๊�ซเรือนกระจก (Emission Trading: ET)  2) ก�รดำ�เนินก�ร

ร่วมกัน (Joint Implementation หรือ JI) และ 3) กลไกก�รพัฒน� 

ที่สะอ�ด (Clean Development Mechanism หรือ CDM) 

5. Post	Kyoto	Protocol	ได้มีก�รจัดตั้ง	“Ad Hoc 

Working Group on Further Commitments for Annex-I 

Parties under Kyoto Protocol” (AWG-KP) เพื่อพิจ�รณ�

พันธกรณีช่วงต่อไปของประเทศในกลุ่ม Annex I หลังจ�ก 

พันธกรณีช่วงแรกส้ินสุดลง ประเด็นก�รเจรจ�สำ�คัญท่ีค�ดว่� 

จะส่งผลเชื่อมโยงต่อกลุ่มประเทศ Non-Annex I ซึ่งรวมถึง

ประเทศไทย ประกอบด้วย 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ 1) การ

กำาหนดเป้าหมายความร่วมมือระยะยาว กลุ่มประเทศ Annex I 

ได้มีท่�ทีที่ต้องก�รดึงประเทศกำ�ลังพัฒน�บ�งส่วนให้เข้�ม�

มีส่วนร่วมในก�รลดก�รปล่อยก๊�ซเพิ่มขึ้น 2) การจัดการก๊าซ

เรือนกระจกรายสาขา (Sectoral Approach) และ 3) การลด

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการทำาลายป่าและความ

เสื่อมโทรมของป่าในประเทศกำาลังพัฒนา (Reducing Emis-

sion from Deforestation in Developing Country :REDD) 

นอกจ�กนี้ กลุ่มประเทศต่�งๆ ยังได้ดำ�เนินก�ร 

เตรียมก�รเพ่ือรองรับและบรรเท�ผลกระทบของภ�วะโลกร้อน 

ด้วยก�รจัดเตรียมกฎหม�ย ม�ตรก�รภ�ษีหรือม�ตรก�ร

ท�งก�รค้�อื่นๆ โดยเฉพ�ะการดำาเนินมาตรการฝ่ายเดียว

ของสหรัฐอเมริกา ซึ่งได้มีก�รจัดเตรียมร่�งกฎหม�ยเรื่อง

โลกร้อนไว้อย่�งน้อย 2 ฉบับ ได้แก่ ร่างกฎหมาย Dingell-

Boucher Cap and Trade Act of 2008	โดยมีเป้�หม�ยที่จะลด 

GHG จ�กกลุ่มอุตส�หกรรมที่เน้นก�รใช้พลังง�นเข้มข้น และ
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ม�ตรก�รที่ใช้สำ�หรับตอบโต้สินค้�นำ�เข้�ด้วยก�รกำ�หนดให้ 

ผู้นำ� เข้�ต้องซื้อใบอนุญ�ตก�รปล่อยก๊�ซเรือนกระจก  

(emission allowance)4 และ ร่างกฎหมาย American Clean 

Energy and Security Act of 2009 ซึ่งมีเป้าหมายส่งเสริม

การใช้ไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน การพัฒนาเทคโนโลยี

การกักและเก็บคาร์บอน	และการกำาหนดมาตรฐานเช้ือเพลิง	

สำาหรับการขนส่งที่มีคาร์บอนตำ่า	ตลอดจนการปกป้อง

ผู้บริโภคและภาคอุตสาหกรรมในการปรับเปลี่ยนไปสู่

ระบบเศรษฐกิจพลังงานสะอาด	นอกจ�กนี้ คว�มร่วมมือใน

ระดับภูมิภ�ค เช่น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	 (ASEAN	

Economic	Community	:	AEC) จะเป็นเงื่อนไขที่มีอิทธิพลต่อ

คว�มร่วมมือด้�นส่ิงแวดล้อม ก�รรับมือและบรรเท�ผลกระทบ 

จ�กก�รเปลี่ยนแปลงสภ�พภูมิอ�ก�ศของภูมิภ�คอ�เซียน

ม�กขึ้น

การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศของประเทศต่างๆ

ปัจจุบันหล�ยประเทศได้พย�ย�มห�ม�ตรก�ร

ป้องกันและบรรเท�ผลกระทบจ�กภ�วะโลกร้อนและก�ร

เปลี่ยนแปลงสภ�พภูมิอ�ก�ศในหล�กหล�ยรูปแบบต�ม

สภ�พเงื่อนไขของประเทศและเศรษฐกิจ ทั้งในระดับช�ติและ

ระดับครัวเรือน ส�ม�รถแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มได้แก่ ประเทศ

ที่เปราะบางต่อภัยแล้ง	 เช่น ประเทศแอฟริก�ใต้ ไนจีเรีย 

บังกล�เทศ และอินเดีย ได้ให้คว�มสำ�คัญกับก�รรักษ� 

คว�มมั่นคงท�งด้�นอ�ห�ร โดยก�รปรับเปลี่ยนวิธีก�รผลิต 

และก�รให้คว�มช่วยเหลือด้�นปัจจัยก�รผลิต ประเทศที่

เสี่ยงภัยต่อนำ้าท่วม	 ได้แก่ กลุ่มประเทศที่มีพื้นที่ตำ่�กว่�

ระดับนำ้�ทะเลหรือเป็นหมู่เก�ะ อ�ทิ เนเธอร์แลนด์ ฟิลิปปินส์ 

ได้ให้คว�มสำ�คัญกับก�รปรับเปลี่ยนแนวท�งก�รประกอบ

อ�ชีพ และก�รอพยพแบบชั่วคร�วและก�รย้�ยถิ่นถ�วร 

ประเทศที่มีความอ่อนไหวด้านการท่องเที่ยว	อ�ทิ ประเทศ

4 ม�ตรก�รนี้อ�จจะมีคว�มเสี่ยงต่อก�รเกิดข้อพิพ�ทภ�ยใต้กฎของ WTO น้อยกว่�กรณีก�รใช้ม�ตรก�รด้�นอ�กรศุลก�กร เพร�ะม�ตรก�รด้�นก�รซื้อ

ใบอนุญ�ตก�รปล่อยก๊�ซเรือนกระจก อ�จจะส�ม�รถใช้ได้ภ�ยใต้ม�ตร� 20 (g) ของ GATT ที่อนุญ�ตให้ประเทศผู้นำ�เข้�ส�ม�รถกำ�หนดม�ตรก�ร 

กีดกันก�รค้�สินค้� เพื่ออนุรักษ์คุ้มครองทรัพย�กรธรรมช�ติที่ใกล้สูญพันธุ์

ฟิจิ มีลักษณะภูมิประเทศเป็นเก�ะ ได้ให้คว�มสำ�คัญกับก�ร

สร้�งเขื่อนกั้นคลื่นควบคู่กับก�รปลูกต้นไม้ลดผลกระทบจ�ก

คลื่นซัดฝั่ง ก�รประหยัดนำ้�โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ และ

ประเทศที่มีความเสี่ยงแต่มีความพร้อมในการรองรับ 

ผลกระทบ	 ดังตัวอย่�ง ประเทศออสเตรเลียได้ดำ�เนิน

ม�ตรก�รก่อตั้งศูนย์ก�รปรับตัวต่อก�รเปลี่ยนแปลงสภ�พ 

ภูมิอ�ก�ศ จัดทำ�ข้อมูลที่เกี่ยวข้องร�ยส�ข�และพื้นที่สำ�คัญ 

ส่วนประเทศสิงคโปร์ ได้จัดทำ�แผนยุทธศ�สตร์แห่งช�ติเพื่อ

ก�รปรับตัวต�มผลกระทบที่เกิดจ�กก�รเปลี่ยนแปลงสภ�พ

ภูมิอ�ก�ศ และประเทศฟิลิปปินส์ ได้เตรียมม�ตรก�รในเรื่อง

ก�รเตือนภัยล่วงหน้� ริเริ่มโครงก�รประกันภัยผลผลิตและ

ปล่อยเงินกู้ให้เกษตรกร 

ผลกระทบจากโลกร้อนที่มีต่อบริบท
การพัฒนาของประเทศไทย

ก�รเปลี่ยนแปลงของภ�วะโลกร้อนในช่วง 2-3 

ทศวรรษที่ผ่�นม� และแนวโน้มในอน�คต 20 ปีข้�งหน้� 

ชี้ให้เห็นว่�โลกกำ�ลังเผชิญกับวิกฤติด้�นก�รเปลี่ยนแปลง

สภ�พภูมิอ�ก�ศโดยไม่อ�จหลีกเลี่ยงได้ สำ�หรับประเทศไทย

มีผลกระทบต่อบริบทก�รพัฒน�ประเทศใน 3 ด้�นหลัก ดังนี้

1. ด้านกายภาพ	 ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม	

 1.1 อุณหภูมิของประเทศโดยเฉล่ียจะสูงข้ึน

ไม่มากนัก	แต่การเปลี่ยนแปลงจะเห็นชัดในระดับพื้นที่		

และส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของฤดูกาล	

อุณหภูมิของประเทศโดยเฉล่ียจะสูงข้ึนไม่ม�กนัก ไม่ว่�จะเป็น 

อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย หรือ อุณหภูมิตำ่�สุดเฉลี่ย ค�ดว่�แนวโน้ม 

อุณหภูมิที่ สู งขึ้ น ไม่น่ � เกินกว่ �  1 ºC  แต่ เ ริ่ ม เห็นก�ร

เปลี่ยนแปลงในเชิงพื้นที่ กล่�วคือ ภ�คกล�งในเขตลุ่มแม่นำ้�

เจ้�พระย�และภ�คอีส�นตอนล่�ง เริ่มแสดงแนวโน้มที่จะมี

อุณหภูมิสูงขึ้น
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แม้ว่�อุณหภูมิโดยเฉลี่ยจะสูงขึ้นไม่ม�กนัก แต่

ระยะเวล�ที่มีอ�ก�ศร้อนในรอบปีจะเริ่มมีก�รเปลี่ยนแปลง

ชัดขึ้น เช่น ภ�คเหนือและภ�คกล�งตอนบน จะมีจำ�นวนวันที่

มีอุณหภูมิสูงสุดเท่�กับหรือสูงกว่� 35 องศ�เซลเซียส เพิ่มขึ้น 

1-2 สัปด�ห์ ส่วนภ�คกล�งตอนล่�งและภ�คอีส�นตอนบน 

จะมีระยะเวล�ที่มีอ�ก�ศร้อนในรอบปีย�วน�นขึ้นกว่�  

2 สัปด�ห์ถึง 1 เดือน และหล�ยพื้นที่ในภ�คอีส�นตอนล่�ง

และภ�คใต้อ�จย�วน�นม�กกว่� 1 เดือน นอกจ�กนี้ จะ

มีก�รเปลี่ยนแปลงของฤดูก�ลวันที่ร้อนจัดจะย�วน�นขึ้น  

แผนภาพที่	3	:	อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยในประเทศไทย	และผลต่างแสดงการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

ที่มา	: SEA START  

แผนภาพท่ี	4	:	ระยะเวลาท่ีอากาศร้อนในรอบปีเฉล่ียในประเทศไทย	และผลต่างแสดงการเปล่ียนแปลงในอนาคต

							ที่มา	: SEA START  

ขณะที่จำ�นวนวันที่หน�วจัดจะสั้นลง ส่งผลกระทบต่อปริม�ณ

และคุณภ�พของผลผลิตท�งก�รเกษตร อุณหภูมิที่สูงขึ้นอ�จ

ส่งผลให้พืชพันธุ์บ�งชนิดที่ไวต่อก�รเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ

มีผลผลิตลดลง 

 1.2 ปริมาณฝนในระยะ	 20	ปีข้างหน้ามี

แนวโน้มลดลง	การขาดแคลนนำ้าในอนาคตจะรุนแรงโดย

เฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง  ก�ร

เปลี่ยนแปลงสภ�พภูมิอ�ก�ศจะส่งผลทำ�ให้ปริม�ณนำ้�ฝนใน

ระยะ 20 ปีข้�งหน้�ลดลง โดยเฉพ�ะในพื้นที่ภ�คกล�งและ
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แผนภาพที่	5	:	ปริมาณฝนรวมเฉลี่ยรายปีในประเทศไทย	และผลต่างแสดงการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

								ที่มา	: SEA START

บ�งส่วนของภ�คอีส�นและภ�คเหนือ รวมทั้งช�ยทะเลภ�ค

ใต้ตอนบนฝั่งตะวันออก (ภ�พที่ 4) และเมื่อประกอบกับคว�ม

ต้องก�รใช้นำ้�ที่เพิ่มขึ้นในอน�คต อ�จทำ�ให้ภ�วะก�รข�ด

แคลนนำ้�ในบ�งพื้นที่ทวีคว�มรุนแรงม�กขึ้น แม้ว่�ปัจจุบัน

ประเทศไทยมีก�รพัฒน�แหล่งนำ้�อย่�งต่อเนื่อง โดยในปี 

2551 มีปริม�ณนำ้�ต้นทุนรวมทั้งประเทศ 52,741 ล้�น ลบ.ม.  

แต่ปริม�ณคว�มต้องก�รใช้นำ้�มีถึง 73,787 ล้�น ลบ.ม 

ส�ม�รถตอบสนองคว�มต้องก�รใช้นำ้�ได้เพียงร้อยละ 71 

ตารางที่	1		แสดงความต่างของปริมาณนำ้าต้นทุนกับความต้องการนำ้า	(ล้าน	ลบ.บม/ปี)

ภาค

 

นำ้าต้นทุน ความต้องการนำ้า นำ้าต้นทุน-ความต้องการนำ้า

2551 2569** 2551 2569 2551 2569

เหนือ 18 343 42 985 12 933 16 339 5 410 26 646 

ตะวันออกเฉียงเหนือ 10 083 18 197 13 307 20 123 -3 224 -1 926 

กล�ง* 18 422 20 977 37 020 40 796 -18 598 -19 819 

ใต้ 5 894 13 179 10 527 12 461 -4 633 718 

รวมทั้งประเทศ 52	742	 95	338	 73	787	 89	719	 -21	045	 5	619	

หม�ยเหต ุ:   * ภ�คกล�งรวมถึงภ�คตะวันออกและภ�คตะวันตก  
                ** ประม�ณก�รนำ้�ต้นทุนปี 2569 กรณีมีโครงก�รพัฒน�แหล่งนำ้�ที่มีศักยภ�พในก�รพัฒน�  
ท่ีม� :  ง�นศึกษ�วิเคร�ะห์ภ�พรวมปริม�ณนำ�้ต้นทุนและคว�มต้องก�รนำ�้ของประเทศไทย, สศช., 2550  และเอกส�รประกอบก�รประชุมประจำ�ปี 2551  
 ของ สศช.

ของคว�มต้องก�รทั้งหมด ทั้งนี้ ค�ดว่�อน�คตในระยะอีก 

20 ปีข้�งหน้�คว�มต้องก�รใช้นำ้�ของประเทศจะเพิ่มขึ้นเป็น 

89,719 ลบ.ม.  และมีก�รดำ�เนินโครงก�รพัฒน�แหล่งนำ้�ที่มี 

ศักยภ�พต�มแผนง�น จะมีปริม�ณนำ้�ต้นทุนทั้งประเทศเพิ่มขึ้น 

เป็น 95,338 ลบ.ม. ทำ�ให้ในภ�พรวมจะส�ม�รถตอบสนอง

คว�มต้องก�รใช้นำ้�ที่เพิ่มขึ้นได้ในอน�คต  แต่อย่�งไรก็ต�ม 

ประเทศไทยยังคงมีภ�วก�รณ์ข�ดแคลนนำ้�ในบ�งพื้นที่โดย

เฉพ�ะในภ�คอีส�นและภ�คกล�ง (ต�ร�งที่ 1) 
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จังหวัดเพชรบุรี สมุทรสงคร�ม สมุทรส�คร และสมุทรปร�ก�ร 

ส่งผลกระทบต่อช�วบ้�นที่มีอ�ชีพทำ�ประมงนำ้�กร่อย และ 

ป่�ช�ยเลนที่เหลืออยู่จะเสี่ยงต่อก�รถูกนำ้�ท่วมห�กไม่ได้รับ

ก�รป้องกัน แหล่งท่องเที่ยวสำ�คัญของประเทศ เช่น หัวหิน 

ชะอำ� พัทย� จอมเทียน และบ�งแสน จะได้รับผลกระทบ 

และห�กระดับนำ้�ทะเลสูงขึ้นอีก 1 เมตร พื้นที่ร้อยละ 34 ของ

จังหวัดสุร�ษฎร์ธ�นีจะถูกกัดเซ�ะพังทล�ย ก่อคว�มเสียห�ย

กับพื้นที่ก�รเกษตรและน�กุ้งในบริเวณดังกล่�ว ก�รเพิ่มขึ้น 

ของระดับนำ้�ทะเลยังจะทำ�ให้มีก�รลุกลำ้�ของนำ้�เค็มในนำ้�ใต้ดิน  

ปัญห�ก�รกัดเซ�ะช�ยฝั่งดังกล่�วจะส่งผลกระทบต่อก�ร

พัฒน�เศรษฐกิจของพื้นที่ช�ยฝั่งทะเลตะวันออก และช�ยฝั่ง

ทะเลภ�คใต้ของไทย 

	 	 2)	 ระบบนิเวศและความหลากหลาย

ในพื้นที่ชุ่มนำ้า ซึ่งมีคว�มเปร�ะบ�งและสุ่มเสี่ยงที่จะได้รับ

ผลกระทบจ�กก�รเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของอ�ก�ศ จ�กก�ร 

ผันแปรของนำ้�เน่ืองจ�กอุทกภัยและภ�วะแห้งแล้ง ก�รเพ่ิมข้ึน 

ของระดับนำ้�ทะเลและก�รเกิดคลื่นลมพ�ยุในช่วง 30 ปี 

ข้�งหน้� (2553-2583) พื้นที่ชุ่มนำ้� 61 แห่งของไทยกว่�ร้อยละ  

75 จะได้รับผลกระทบในระดับป�นกล�ง ขณะที่ร้อยละ 13  

จะได้รับผลกระทบในระดับสูง

	 	 3)	 ร ะ บบนิ เ ว ศ ป่ า ไ ม้ แ ล ะ ค ว า ม

หลากหลายทางชีวภาพ	 ก�รเปลี่ยนแปลงภูมิอ�ก�ศมี

แนวโน้มส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศป่�ไม้ของประเทศ 

แผนภาพที่	6	:	พื้นที่เสี่ยงภัยทางธรรมชาติ

         

                      ที่ม� : ร�ยง�นของคณะกรรมก�รระหว่�งรัฐบ�ลว่�ด้วยก�รเปลี่ยนแปลงสภ�พภูมิอ�ก�ศ (IPCC)

 1.3 	ภัยพิบัติและนำ้าท่วมฉับพลันเกิดขึ้น

บ่อยครั้ง พื้นที่เสี่ยงต่ออุทกภัยและวาตภัยเพิ่มขึ้น ก�ร

เกิดภัยพิบัติก่อให้เกิดคว�มเสียห�ยต่อเศรษฐกิจของประเทศ 

นับเป็นจำ�นวนเงินหล�ยหมื่นล้�นบ�ท ในระยะ 20 ปีที่ผ่�นม�  

ภ�วะนำ้�หล�กท่วมได้ก่อให้เกิดคว�มเสียห�ยรวมกันเป็นมูลค่� 

ถึง 85,500 ล้�นบ�ท

 1.4 การสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติและ

ความหลากหลายทางชีวภาพ

	 	 1)	 การกัดเซาะชายฝั่ง	ระหว่�งปี 2547-

2550 แนวช�ยฝั่งทะเลทั่วประเทศประม�ณ 600 กม. หรือ  

ร้อยละ 23 ของช�ยฝั่งทะเลไทย ถูกกัดเซ�ะทำ�ให้ตลิ่งพังทล�ย

และพื้นดินสูญห�ยไปถึง 113,042 ไร่ (กรมทรัพย�กรท�งทะเล

และช�ยฝั่ง 2552) ก�รศึกษ�จ�กแบบจำ�ลองท�งคณิตศ�สตร์

พบว่�  ในกรณีที่ ระดับนำ้�ทะเลเพิ่มขึ้น  50 เซนติ เมตร  

แนวช�ยฝั่งของประเทศไทยที่จะได้รับผลกระทบรุนแรง ได้แก่ 

10 
 
 

แผนภาพที่ 5 : ปริมาณฝนรวมเฉลี่ยรายปีในประเทศไทย และผลต่างแสดงการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 

   
ที่มา : SEA START 

1.3  ภัยพิบัติและน้ าท่วมฉับพลันเกิดขึ้นบ่อยครั้ง  พื้นที่ เสี่ยงต่ออุทกภัยและวาตภัย
เพิ่มขึ้น การเกิดภัยพิบัติก่อให้เกิดความเสียหายต่อเศรษฐกิจของประเทศนับเป็นจ านวนเงินหลายหมื่น
ล้านบาท ในระยะ 20 ปีท่ีผ่านมา  ภาวะน้ าหลากท่วมได้ก่อให้เกิดความเสียหายรวมกันเป็นมูลค่าถึง 
85,500 ล้านบาท 

                                          แผนภาพที่ 6 : พื้นที่เสี่ยงภัยทางธรรมชาติ 

          

ที่มา : รายงานของคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (IPCC) 

1.4  การสูญเสียทรัพยากรธรรมชาตแิละความหลากหลายทางชีวภาพ 
1) การกัดเซาะชายฝั่ง  ระหว่างปี 2547-2550 แนวชายฝั่งทะเลทั่วประเทศประมาณ 

600 กม. หรือ ร้อยละ 23 ของชายฝั่งทะเลไทย ถูกกัดเซาะท าให้ตลิ่งพังทลายและ พื้นดินสูญหายไปถึง 
113,042 ไร่ (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  
2552) การศึกษาจากแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์
พบว่า ในกรณีที่ระดับน้ าทะเลเพิ่มขึ้น 50 เซนติเมตร 
แนวชายฝั่งของประเทศไทยที่จะได้รับผลกระทบ
รุนแรง  ได้แก่ จังหวัดเพชรบุรี สมุทรสงคราม 
สมุทรสาคร และสมุทรปราการ ส่งผลกระทบต่อ

พื นที่เส่ียงน ้าป่าไหลหลากและ 
ดินถล่มสูง 
พื นที่เส่ียงน ้าป่าไหลหลากและ 
ดินถล่มปานกลาง 
พื นที่เส่ียงน ้าป่าไหลหลากและ 
ดินถล่มต่้า 
พื นที่เส่ียงอุทกภัยสูง 

พื นที่เส่ียงอุทกภัยปานกลาง 

พื้นที่เสี่ยงนำ้าป่าไหลหลากและ
ดินถล่มสูง

พื้นที่เสี่ยงนำ้าป่าไหลหลากและ
ดินถล่มปานกลาง

พื้นที่เสี่ยงนำ้าป่าไหลหลากและ
ดินถล่มตำ่า

พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยสูง

พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยปานกลาง
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อย่�งชัดเจน ก�รเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิและก�รเปลี่ยนแปลง

ของปริม�ณนำ้�ฝนส่งผลกระทบต่อองค์ประกอบและก�ร 

กระจ�ยชนิดพันธุ์ ก�รสืบพันธุ์ และระยะเวล�ในก�รเติบโต 

รวมถึงอัตร�ก�รสูญพันธุ์ของคว�มหล�กหล�ยท�งชีวภ�พ 

ในป่� ห�กอุณหภูมิสูงขึ้น พื้นที่ป่�ไม่ผลัดใบมีแนวโน้มลดลง  

ขณะที่ป่�ผลัดใบมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น (มห�วิทย�ลัยมหิดล 

2551) ห�กอุณหภูมิสูงขึ้น 1.50C - 2.50C คว�มหล�กหล�ย

ท�งชีวภ�พจะลดลงร้อยละ 20-30

2. ด้านเศรษฐกิจ	 ก�รเปลี่ยนแปลงภูมิอ�ก�ศ

นอกจ�กจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อทรัพย�กรธรรมช�ติ 

ส่ิงแวดล้อม และคว�มหล�กหล�ยท�งชีวภ�พ ยังส่งผลกระทบ

ต่อเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งในมิติของคุณค่�และมูลค่� 

รวมทั้งภ�ระค่�ใช้จ่�ยในก�รป้องกันและบรรเท�ผลกระทบ

จ�กก�รเปลี่ยนแปลงภูมิอ�ก�ศของโลก ดังนี้ 

	 2.1	 ผลกระทบต่อภาคเกษตรและความ	

มั่ นคงด้ านอาหาร 	 คว�มแปรปรวนของภูมิอ�ก�ศ 

ภัยธรรมช�ติ ได้แก่ นำ้�ท่วม ภัยแล้ง พ�ยุ ได้ก่อให้เกิดคว�ม 

เสียห�ยต่อผลผลิตก�รเกษตรคิดเป็นมูลค่�เฉลี่ย 4,000 พันล้�น 

บ�ทต่อปี แม้ว่�ปัจจุบันประเทศไทยยังคงมีคว�มมั่นคงด้�น

อ�ห�ร อุปท�นและอุปสงค์ของสินค้�พืชอ�ห�รหลักของไทย 

ได้แก่ ข้�ว มันสำ�ปะหลัง อ้อย นำ้�มันป�ล์ม มีเพียงพอสำ�หรับ

แผนภาพที่	7	:	พื้นที่เสี่ยงต่อการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพในภูมิภาคอินโด-พม่า	(Indo-Burma)

																									ที่มา	: http://www.biodiversityhotspots.org/xp/Hotspots/indo_burma/Pages/conservation.aspx#indepth

ก�รบริโภคภ�ยในประเทศและเหลือพอสำ�หรับก�รส่งออก  

อย่�งไรก็ต�ม ในระยะต่อไปภัยธรรมช�ติที่มีคว�มรุนแรง 

ประกอบกับมีก�รปรับเปลี่ยนก�รเพ�ะปลูกไปสู่พืชที่มีอน�คต

ในก�รผลิตพลังง�นทดแทนม�กขึ้น ก็อ�จส่งผลต่อก�รผลิต

ท�งก�รเกษตรและความมั่นคงด้านอาหาร	นอกจากนี้	หาก

ราคาสินค้าเกษตรสูงขึ้นในอนาคต	อาจทำาให้การผลิต	

สินค้าเกษตรเป็นไปเพ่ือตอบสนองต่อระบบตลาดมากข้ึน		

จนทำาให้เกษตรกรละเลยการผลิตเพื่อการบริโภคใน	

ครัวเรือนและไม่สามารถรักษาความมั่นคงอาหารใน	

ครัวเรือนและชุมชนได้ในระยะยาว	

	 2.2	 ผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรม ผลกระทบ

จ�กภ�วะโลกร้อนต่อภ�คอุตส�หกรรมไทยที่เห็นชัดเจนที่สุด 
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แผนภูมิที่	4	: การใช้ไฟฟ้าภาคครัวเรือนปี	2531	-	2552																			

																										ที่มา	: สำ�นักนโยบ�ยและแผนพลังง�น, 2552

คือผลกระทบต่ออุตส�หกรรมแปรรูปสินค้�เกษตรเนื่องจ�ก

ปัญห�วัตถุดิบท�งก�รเกษตรข�ดแคลนหรือลดลงเนื่องจ�ก

ภ�วะภัยแล้ง  นอกจ�กนี้ ปัญห�ก�รข�ดแคลนนำ้� โดยเฉพ�ะ

ในพื้นที่ที่เป็นแหล่งอุตส�หกรรมหลักส่งผลต่อต้นทุนก�รผลิต

ในภ�คอุตส�หกรรมเพิ่มขึ้น อิทธิพลของก�รเปลี่ยนแปลง

สภ�พภูมิอ�ก�ศจะทำ�ให้ปัญห�ก�รข�ดแคลนนำ้�ในบ�งพื้นที่

รุนแรง และปัญห�ก�รแย่งชิงทรัพย�กรนำ้�ระหว่�งภ�คเกษตร

และอุตส�หกรรมจะเพิ่มขึ้นในอน�คต นอกจ�กนี้ม�ตรก�ร

และข้อกำ�หนดของประเทศคู่ค้�และเวทีก�รค้�โลกจะเป็น

แรงกดดันต่อกลุ่มอุตส�หกรรมที่สร้�งมลภ�วะ ตัวอย่�งเช่น 

กฎหม�ยกำ�กับก�รปล่อยก๊�ซเรือนกระจกของสหรัฐอเมริก� 

มีข้อกำ�หนดเกี่ยวกับก�รปล่อยก๊�ซเรือนกระจกของสินค้� 

นำ�เข้� ซึ่งบังคับใช้กับสินค้�ไทยด้วย อ�ทิ อุตส�หกรรมเหล็ก

และเหล็กกล้� อุตส�หกรรมซีเมนต์ อุตส�หกรรมปิโตรเคมี 

	 2.3	 ผลกระทบต่อภาคบริการ	  ผลกระทบ

ที่เกิดต่อภ�คบริก�รส่วนใหญ่จะเกิดในด้�นก�รท่องเที่ยว  

ก�รกัดเซ�ะช�ยฝั่งและภัยพิบัติท�งธรรมช�ติส่งผลกระทบ

ต่อแหล่งท่องเที่ยวช�ยทะเลที่สำ�คัญของไทย ระดับนำ้�ทะเล 

ที่สูงขึ้น อ�จทำ�ให้สูญเสียแหล่งท่องเที่ยวสำ�คัญบ�งแห่ง และ 

นำ้�ทะเลทะลักเข้�ไปปนกับนำ้�จืดเพื่อก�รอุปโภคบริโภค จะ

สร้�งปัญห�กับอุตส�หกรรมก�รท่องเที่ยวต�มเก�ะต่�งๆ  

ที่นำ้�จืดมีปริม�ณจำ�กัดอยู่แล้ว ขณะที่อุณหภูมิที่อุ่นขึ้นของ

ประเทศในเขตหน�วอ�จส่งผลต่อก�รเปลี่ยนพฤติกรรมก�ร

เดินท�งม�ของนักท่องเที่ยวต่�งช�ติในก�รม�ท่องเที่ยว 

ในประเทศไทย 
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การมาท่องเที่ยวในประเทศไทย  

2.4  ผลกระทบ ต่อโครงสร้างพื้นฐาน ความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศและภัย พิบัติ
ทางธรรมชาติรุนแรงและบ่อยครั้งนอกจากจะสร้างความเสียหายต่อระบบสาธารณูปโภค เช่น โครงข่าย
ถนน โครงข่ายระบบไฟฟ้าและประปา ท าให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องจัดสรรงบประมาณเพื่อ
ซ่อมแซมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดังกล่าว ยังส่งผลต่อการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานในด้านต่างๆ 
กล่าวคือ อุณหภูมิที่สูงขึ้นส่งผลให้ความต้องการใช้ไฟฟ้าในภาคครัวเรือนเพิ่มขึ้น ความแปรปรวนของ
สภาพภูมิอากาศส่งผลกระทบต่อความ ม่ันคงของน้ าดิบเพื่อการอุปโภคบริโภค และการผลักดันให้มีการ
เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคการขนส่ง  เช่นจากสายการบินพาณิชย์ของ
สหภาพยุโรปในปี 2555 จะกระทบต่อการบินระหว่างประเทศของไทย 

แผนภูมิที่ 4 : การใช้ไฟฟ้าภาคครัวเรือนปี 2531 - 2552                   

 
                            ที่มา : ส านักนโยบายและแผนพลังงาน, 2552 

 2.5  ผลกระ ทบต่อข ีดความสามา รถในการแข่งขั น  ประเทศพัฒนาแล้วมีแนวโน้ม
การใช้มาตรการป้องกันภาวะโลกร้อนมากีดกันการค้ามากขึ้น และอาจสร้างผลกระทบต่อการค้าของไทย  
ตัวอย่างกรณปีระเทศสหรัฐอเมริกาได้เริ่มน ามาตรการเก็บภาษีน าเข้าท่ีปรับตามระดับคาร์บอน  (boarder 
carbon adjustment) มาใช้กับสินค้าน าเข้าจากต่างประเทศที่มีคาร์บอนแฝงอยู่สูงกว่าของสหรัฐ ส่งผลให้
การส่งออกสินค้าของไทยได้รับผลกระทบอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ เนื่องจากประเทศไทยมีปริมาณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกเท่ากับร้อยละ 0.93 ของโลก สูงกว่าระดับเฉลี่ยท่ีร้อยละ 0.5 ของโลก  การย้ายฐานการผลิต
สินค้าต่างๆ จากประเทศในกลุ่มภาคผนวก B5  ไปสู่ประเทศนอกกลุ่ม หรือที่เรียกว่าเกิด “การย้ายฐาน
การผลิตคาร์บอน ” จะส่งผลท าให้การปลดปล่อย GHGs ของประเทศในกลุ่มภาคผนวก B ลดลง แต่ไป
เพิ่มในประเทศนอกกลุ่มภาคผนวก B แทน พบว่าสัดส่วนของ GHGs ที่แฝงอยู่ในสินค้าส่งออกสุทธิ หรือ
ที่เรียกว่า Balance Emission  Embodied in Trade: BEET) ของประเทศนอกกลุ่มภาคผนวก B มีค่า
สูงขึ้น ขณะที่ สัดส่วนดังกล่าวของ ประเทศในกลุ่มภาคผนวก B ลดลง แสดงว่าประเทศนอกกลุ่ม
ภาคผนวก B ได้ผลิตสินค้าและ GHGs แทนให้แก่กลุ่มประเทศในภาคผนวก B การเพิ่มขึ้นของ GHGs 
จากประเทศที่ก าลังพัฒนาเหล่านี้ได้ส่งผลให้เกิดแรงกดดันจากประเทศที่พัฒนาแล้วมายังประเทศที่ก าลัง
พัฒนาให้รับผิดชอบมากขึ้น และมีแนวโน้มว่าจะมีการกดดันให้ประเทศนอกกลุ่มภาคผนวก B ต้องมี

                                                           
5 ประเทศในกลุ่ม Annex1(อุตสาหกรรม) ที่ด าเนินการในการลด GHG ตามเง่ือนไข/ข้อก าหนดมีความยืดหยุ่นมากขึ้น อาทิ JI EIT CDM 

	 2.4	 ผลกระทบต่อโครงสร้างพื้นฐาน	คว�ม

แปรปรวนของสภ�พภูมิอ�ก�ศและภัยพิบัติท�งธรรมช�ติ

รุนแรงและบ่อยครั้งนอกจ�กจะสร้�งคว�มเสียห�ยต่อระบบ

ส�ธ�รณูปโภค เช่น โครงข่�ยถนน โครงข่�ยระบบไฟฟ้�และ

ประป� ทำ�ให้รัฐบ�ลและหน่วยง�นที่เกี่ยวข้องต้องจัดสรร 

งบประม�ณเพื่อซ่อมแซมและพัฒน�โครงสร้�งพื้นฐ�น 
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ดังกล่�ว ยังส่งผลต่อก�รให้บริก�รโครงสร้�งพื้นฐ�นในด้�น

ต่�งๆ กล่�วคือ อุณหภูมิที่สูงขึ้นส่งผลให้คว�มต้องก�รใช้

ไฟฟ้�ในภ�คครัวเรือนเพิ่มขึ้น คว�มแปรปรวนของสภ�พ 

ภูมิอ�ก�ศส่งผลกระทบต่อคว�มมั่นคงของนำ้�ดิบเพื่อก�ร

อุปโภคบริโภค และก�รผลักดันให้มีก�รเรียกเก็บค่�ธรรมเนียม

ก�รปล่อยก๊�ซเรือนกระจกจ�กภ�คก�รขนส่ง เช่น จ�ก 

ส�ยก�รบินพ�ณิชย์ของสหภ�พยุโรปในปี 2555 จะกระทบต่อ

ก�รบินระหว่�งประเทศของไทย

 2.5	 	ผลกระทบต่อขีดความสามารถในการ

แข่งขัน	  ประเทศพัฒน�แล้วมีแนวโน้มก�รใช้ม�ตรก�ร

ป้องกันภ�วะโลกร้อนม�กีดกันก�รค้�ม�กขึ้น และอ�จ

สร้�งผลกระทบต่อก�รค้�ของไทย ตัวอย่�งกรณีประเทศ

สหรัฐอเมริก�ได้เริ่มนำ�ม�ตรก�รเก็บภ�ษีนำ�เข้�ที่ปรับต�ม

ระดับค�ร์บอน (boarder carbon adjustment) ม�ใช้กับ

สินค้�นำ�เข้�จ�กต่�งประเทศที่มีค�ร์บอนแฝงอยู่สูงกว่�ของ

สหรัฐ ส่งผลให้ก�รส่งออกสินค�้ของไทยได้รับผลกระทบอย�่ง

ไม่อ�จหลีกเลี่ยงได้ เนื่องจ�กประเทศไทยมีปริม�ณก�รปล่อย

5  ประเทศในกลุ่ม Annex1(อุตส�หกรรม) ที่ดำ�เนินก�รในก�รลด GHG ต�มเงื่อนไข/ข้อกำ�หนดมีคว�มยืดหยุ่นม�กขึ้น อ�ทิ JI EIT CDM
6 คว�มเปร�ะบ�งต่อก�รเปลี่ยนแปลงภูมิอ�ก�ศ หม�ยถึง ระดับที่ระบบใดระบบหนึ่งไม่ส�ม�รถที่จะรับมือกับผลกระทบจ�กก�รเปลี่ยนแปลง
 ของสภ�พอ�ก�ศที่เกิดขึ้น รวมถึงภ�วะคว�มแปรปรวนและคว�มรุนแรงของสภ�พอ�ก�ศ คว�มเปร�ะบ�งเป็นส่วนหนึ่ง

ตารางที่	2	:	สัดส่วนของ	GHGs	ที่แฝงอยู่ในสินค้าส่งออกสุทธิ

ก๊�ซเรือนกระจกเท่�กับร้อยละ 0.93 ของโลก สูงกว่�ระดับ

เฉลี่ยที่ร้อยละ 0.5 ของโลก  ก�รย้�ยฐ�นก�รผลิตสินค้�ต่�งๆ 

จ�กประเทศในกลุ่มภ�คผนวก B5  ไปสู่ประเทศนอกกลุ่ม 

หรือที่เรียกว่�เกิด “ก�รย้�ยฐ�นก�รผลิตค�ร์บอน” จะส่งผล

ทำ�ให้ก�รปลดปล่อย GHGs ของประเทศในกลุ่มภ�คผนวก B  

ลดลง แต่ไปเพิ่มในประเทศนอกกลุ่มภ�คผนวก B แทน พบ

ว่�สัดส่วนของ GHGs ที่แฝงอยู่ในสินค้�ส่งออกสุทธิ หรือที่

เรียกว่� Balance Emission  Embodied in Trade: BEET) 

ของประเทศนอกกลุ่มภ�คผนวก B มีค่�สูงขึ้น ขณะที่สัดส่วน 

ดังกล่�วของประเทศในกลุ่มภ�คผนวก B ลดลง แสดงว่�

ประเทศนอกกลุ่มภ�คผนวก B ได้ผลิตสินค้�และ GHGs  

แทนให้แก่กลุ่มประเทศในภ�คผนวก B ก�รเพิ่มขึ้นของ GHGs 

จ�กประเทศที่กำ�ลังพัฒน�เหล่�นี้ได้ส่งผลให้เกิดแรงกดดัน

จ�กประเทศที่พัฒน�แล้วม�ยังประเทศที่กำ�ลังพัฒน�ให้ 

รับผิดชอบม�กข้ึน และมีแนวโน้มว่�จะมีก�รกดดันให้ประเทศ

นอกกลุ่มภ�คผนวก B ต้องมีพันธกรณีในก�รลด GHGs ภ�ยหลัง 

ที่พิธีส�รเกียวโตสิ้นสุดลงในปี 2555 สินค้�ส่งออกจ�กไทย 
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พันธกรณีในการลด GHGs ภายหลังที่พิธีสารเกียวโต สิ้นสุดลงในปี 2555 สินค้าส่งออกจากไทยก็จะต้อง
เผชิญกับภาษีชนิดใหม่นี้อย่างแน่นอน กติกาโลกฉบับใหม่ (Post-Kyoto Regime) เพื่อแก้ไขปัญหาโลก
ร้อนน่าจะส่งผลกระทบโดยตรงและโดยอ้อมต่อประเทศไทยเร็วกว่าผลกระทบจากตัวปัญหาโลกร้อน 

  
   ตารางที่ 2 : สัดส่วนของ GHGs ที่แฝงอยู่ในสินค้าส่งออกสุทธิ 

 

 3. ด้านสังคม  ผลกระทบในมิติสังคมจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ มีความหลากหลายและ
แตกต่างกันไป ตามระดับความเปราะบาง 6 ต่อความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น การเปิดรับ/ความเป็นไปได้ที่
จะได้รับผลกระทบ ความอ่อนไหว และขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลง 
ผลกระทบทางสังคมที่ส าคัญ ได้แก่ การซ้ าเติมปัญหาความยากจน  และการอพยพโยกย้ายถิ่นของ
ประชากร ซึ่งจะท าให้เกิดปัญหาสังคมตามมา และปัญหาการบุกรุกป่าเพิ่มขึ้น 7การแพร่ระบาดของโรค
ซึ่งจะ มีแนวโน้มรุนแรงทั้งโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ า ปัญหาสาธารณสุขภายใต้การเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศมีแนวโน้มรุนแรงเม่ือผนวกกับปัญหามลพิษในสิ่งแวดล้อม 

การด าเนินงานของไทยเพื่อแก้ปัญหาโลกร้อน  
แม้ว่าประเทศไทยจะไม่มีพันธกรณีในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในช่วงพันธกรณี

แรกของพิธีสารเกียวโต ( ระหว่าง พ.ศ. 2551-2555) แต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 
10 (พ.ศ.2550-2554)  ก็ได้ก าหนดแนวทางการลดก๊าซเรือนกระจกและสนับสนุนการด าเนินการตาม
กลไกการพัฒนาที่สะอาดไว้ในยุทธศาสตร์การพัฒนาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพและการสร้าง
ความม่ันคงของฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องได้ตระหนักถึง
ความส าคัญในการเตรียมพร้อมรองรับผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้นกับประเทศไทยจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
                                                           
6 ความเปราะบางต่อการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ  หมายถึง ระดับที่ระบบใดระบบหนึ่งไม่สามารถที่จะรับมือกับผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศที่เกิดขึ้น รวมถึงภาวะความแปรปรวนและความรุนแรงของสภาพอากาศ ความเปราะบางเป็น ส่วนหนึ่ง
ของลักษณะ ขนาด และอัตราการแปรปรวนของสภาพอากาศที่ระบบหนึ่งๆ ได้รับผลกระทบ รวมทั้งความอ่อนไหว และศักยภาพในการ
รับมือและปรับตัวของระบบนั้นๆ (IPCC, 2007) 

7 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล และส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.). สุขภาพคนไทย 2551. 
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ก็จะต้องเผชิญกับภ�ษีชนิดใหม่นี้อย่�งแน่นอน กติก�โลก 

ฉบับใหม่ (Post-Kyoto Regime) เพื่อแก้ไขปัญห�โลกร้อน 

น่�จะส่งผลกระทบโดยตรงและโดยอ้อมต่อประเทศไทย 

เร็วกว่�ผลกระทบจ�กตัวปัญห�โลกร้อน

3.	 ด้านสังคม	 	ผลกระทบในมิติสังคมจ�กก�ร

เปล่ียนแปลงภูมิอ�ก�ศ มีคว�มหล�กหล�ยและแตกต่�งกันไป  

ต�มระดับคว�มเปร�ะบ�ง6 ต่อคว�มเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 

ก�รเปิดรับ/คว�มเป็นไปได้ท่ีจะได้รับผลกระทบ คว�มอ่อนไหว  

และขีดคว�มส�ม�รถในก�รรับมือและปรับตัวเข้�กับก�ร

เปลี่ยนแปลง ผลกระทบท�งสังคมที่สำ�คัญ ได้แก่ ก�รซำ้�เติม

ปัญห�คว�มย�กจน และก�รอพยพโยกย้�ยถิ่นของประช�กร 

ซึ่งจะทำ�ให้เกิดปัญห�สังคมต�มม� และปัญห�ก�รบุกรุกป่�

เพิ่มขึ้น 7ก�รแพร่ระบ�ดของโรคซึ่งจะมีแนวโน้มรุนแรงทั้ง

โรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซำ้� ปัญห�ส�ธ�รณสุขภ�ยใต้ 

ก�รเปลี่ยนแปลงภูมิอ�ก�ศมีแนวโน้มรุนแรงเมื่อผนวกกับ

ปัญห�มลพิษในสิ่งแวดล้อม

การดำาเนินงานของไทยเพื่อแก้ปัญหา
โลกร้อน

แม้ว่�ประเทศไทยจะไม่มีพันธกรณีในก�รลดปริม�ณ 

ก�รปล่อยก๊�ซเรือนกระจกในช่วงพันธกรณีแรกของพิธีส�ร

เกียวโต (ระหว่�ง พ.ศ. 2551-2555) แต่แผนพัฒน�เศรษฐกิจ

และสังคมแห่งช�ติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550-2554) ก็ได้กำ�หนด

แนวท�งก�รลดก๊�ซเรือนกระจกและสนับสนุนก�รดำ�เนินก�ร

ต�มกลไกก�รพัฒน�ที่สะอ�ดไว้ในยุทธศ�สตร์ก�รพัฒน� 

บนฐ�นคว�มหล�กหล�ยท�งชีวภ�พและก�รสร้�งคว�มม่ันคง 

ของฐ�นทรัพย�กรและสิ่งแวดล้อม นอกจ�กนี้ หน่วยง�นที่

เกี่ยวข้องได้ตระหนักถึงคว�มสำ�คัญในก�รเตรียมพร้อมรองรับ

ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประเทศไทยจ�กก�รเปลี่ยนแปลง

สภ�พภูมิอ�ก�ศโลก โดยได้ดำ�เนินก�รจัดทำ�แผนยุทธศ�สตร์

และแผนแม่บท ได้แก่  ยุทธศาสตร์แห่งชาติว่าด้วยการจัดการ

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2551-2555 โดย

กระทรวงทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อม แผนบรรเทา

ภาวะโลกร้อนด้านการเกษตร พ.ศ. 2551 – 2554	  โดย

7 สถ�บันวิจัยประช�กรและสังคม มห�วิทย�ลัยมหิดล และสำ�นักง�นกองทุนสนับสนุนก�รสร้�งเสริมสุขภ�พ (สสส.) สุขภ�พคนไทย 2551.

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยุทธศาสตร์พลังงานทดแทน	

โดยกระทรวงพลังง�น แผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม

แห่งชาติฉบับที่ 1 พ.ศ. 2551-2554	โดยกระทรวงส�ธ�รณสุข

ร่วมกับกระทรวงทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อม 

หน่วยง�นต่�งๆ ได้ดำ�เนินก�รเพื่อรับมือกับภ�วะ

โลกร้อนอย่�งต่อเนื่อง ไม่ว่�จะเป็น ก�รปรับตัวเพื่อรองรับ

ผลกระทบจ�กก�รเปลี่ยนแปลงสภ�พภูมิอ�ก�ศ	 อ�ทิ  

ก�รบริห�รจัดก�รทรัพย�กรนำ้� เพื่อรับมือกับคว�มรุนแรง

และคว�มถี่ของภัยธรรมช�ติ ก�รกำ�หนดแผนยุทธศ�สตร์ 

ก�รจัดก�รป้องกันและแก้ไขปัญห�ก�รกัดเซ�ะช�ยฝั่ง 

ทั่วประเทศ ก�รจัดตั้งศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งช�ติ ศูนย์ข้อมูล

ก�รประเมินสถ�นก�รณ์นำ้� และก�รจัดก�รพื้นที่เสี่ยงภัย 

ดิ น ถ ล่ ม  ก � ร วิ จั ย แ ล ะ พั ฒ น � เ พื่ อ ร อ ง รั บ ปั ญ ห � ก � ร

เปลี่ยนแปลงสภ�พภูมิอ�ก�ศ  อ�ทิ ก�รศึกษ�ผลกระทบ

ต่อภ�คก�รผลิตที่สำ�คัญในภ�คเกษตรกรรม แหล่งนำ้ �	

รวมทั้ งง�นวิจัยที่ เอื้อประโยชน์ต่อก�รดำ�เนินง�นต�ม

พันธกรณีของประเทศ และฐ�นข้อมูลก�รเปลี่ยนแปลง 

สภ�พภูมิอ�ก�ศ นอกจ�กนี้มีก�รดำ�เนินง�นในระดับพื้นที่ 

เช่น กรุงเทพมห�นครได้ให้คว�มสำ�คัญและเร่งดำ�เนินก�ร 

เกี่ ย วกับก �ร เตรี ยมพร้ อม เพื่ อ รองรับผลกระทบจ �ก 

ก�รเปลี่ยนแปลงสภ�พภูมิอ�ก�ศที่อ�จจะเกิดขึ้นในอน�คต 

ด้วยก�รลงน�มบันทึกข้อตกลงในปฏิญญ�กรุงเทพมห�นคร 

ว่�ด้วยคว�มร่วมมือลดปัญห�ภ�วะโลกร้อน 

แนวโน้มในอนาคตที่ประเทศไทยต้อง
เผชิญ 

ก�รเตรียมพร้อมของประเทศไทยให้รักษ�ระดับ

คว�มส�ม�รถในก�รแข่งขันและปรับตัวรองรับผลกระทบ 

ที่เกิดขึ้นจ�กก�รเปลี่ยนแปลงสภ�พภูมิอ�ก�ศได้อย่�งเท่�ทัน 

รวดเร็ว และมีปัจจัยทั้งภ�ยนอกและภ�ยในม�เกี่ยวข้อง  

มีประเด็นสำ�คัญที่ประเทศไทยจะต้องเผชิญในอน�คต ได้แก่ 

1.	พันธกรณีและข้อตกลงเกี่ ยวกับการค้ า

และสิ่งแวดล้อม ภ�ยหลังก�รสิ้นสุดพันธกรณีสมัยแรก 

(2008-2012) ของพิธีส�รเกียวโต ประช�คมโลกค�ดหวังให้ 
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ตารางที่	3		ราคาพลังงานฟอสซิลของโลก	ปี	1990-2005

                                           

                                             

         

                                                   ที่ม� : องค์กร International Energy Agency (IEA) ของสหรัฐเอมริก�

กลุ่มประเทศกำ�ลังพัฒน� (กลุ่ม Non-Annex I) มีส่วนร่วมม�กข้ึน 

ในก�รลดปริม�ณก�รปล่อยก๊�ซเรือนกระจก แม้ประเทศไทย

จะยังไม่อยู่ในกลุ่มประเทศเป้�หม�ยที่กลุ่มประเทศ  Annex I 

ต้องก�รดึงให้เข้�ม�มีส่วนร่วมเพิ่มขึ้นในก�รลดก�รปล่อยก๊�ซ

เรือนกระจก แต่ควรเตรียมคว�มพร้อมในก�รรองรับพันธกรณี

ที่จะเกิดขึ้นจ�กข้อตกลงน�น�ช�ติในช่วงหลังพิธีส�รเกียวโต 

โดยศึกษ�เตรียมก�รกำ�หนดแนวท�ง นโยบ�ยและม�ตรก�ร

ต่�งๆ ทั้งเป็นก�รแสวงโอก�สท�งเศรษฐกิจ หรือแสดง 

คว�มรับผิดชอบที่ประเทศไทยจำ�เป็นต้องรับภ�ระในอน�คต

จ�กก�รลดก�รปล่อยก๊�ซเรือนกระจก ก�รว�งแผนก�รปรับ

โครงสร้�งเศรษฐกิจและสังคมให้มีก�รปล่อยก๊�ซเรือนกระจก

ในระดับตำ่� ก�รกำ�หนดนโยบ�ยก�รพัฒน�โครงสร้�งพื้นฐ�น 

และก�รปรับแบบแผนก�รผลิตและก�รบริโภคของประเทศใน

ทิศท�งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมม�กขึ้น เป็นประโยชน์สำ�หรับ

ก�รเสริมสร้�งสถ�นภ�พในก�รเจรจ�ทั้งด้�นก�รค้�และ

พันธกรณีในอน�คต 

2.	 ก ารกี ดกั นทางการค้ าอั น เนื่ อ งมาจาก

มาตรการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนจะมีสูงขึ้น ประเทศ

ที่พัฒน�แล้วมีแนวโน้มใช้ม�ตรก�รท�งก�รค้�ม�กขึ้นเพื่อ

นำ�ม�แก้ปัญห�โลกร้อน และม�ตรก�รท�งก�รค้�เหล่�นี้จะ

ทวีคว�มเข้มข้น และอ�จสร้�งผลกระทบทั้งท�งบวกและลบ

ต่อประเทศไทยได้อย่�งกว้�งขว�งในเชิงการค้าและการ

ลงทุน	จึงมีความจำาเป็นอย่างยิ่งสำาหรับประเทศไทยที่

จะต้องศึกษา	ติดตามท่าที	จุดยืน	ความก้าวหน้าในการ

ดำาเนินงานของประเทศคู่ค้าที่สำาคัญของไทย	 รวมทั้ง	

เตรียมความพร้อมเพื่อปรับตัว	 ป้องกันและรองรับ	

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากมาตรการหรือกลไกใหม่ๆ		

ที่ถูกกำาหนดขึ้น

3. การย้ายฐานการผลิตคาร์บอน	 เข้�ม�ใน

ประเทศกำ�ลังพัฒน� ทำ�ให้ประเทศพัฒน�แล้วส�ม�รถรักษ�

ระดับและรูปแบบก�รบริโภค ขณะเดียวกันส�ม�รถลดระดับ

ก�รปล่อยก๊�ซเรือนกระจกภ�ยในประเทศโดยก�รย้�ยฐ�น

อุตส�หกรรมไปนอกประเทศ ส่งผลให้เกิดคว�มไม่เป็นธรรม

ต่อประเทศกำ�ลังพัฒน�ซึ่งต้องรับภ�ระในก�รลดก�รปล่อย

ก๊�ซเรือนกระจกในอน�คตจ�กก�รผลิตที่ตนเองไม่ได้บริโภค 

ห�กประเทศไทยไม่ตื่นตัวในประเด็นก�รย้�ยฐ�นก�รผลิต

ค�ร์บอนและก�รรั่วไหลของค�ร์บอน จะทำ�ให้ปริม�ณใน

บัญชีค�ร์บอนของประเทศกำ�ลังพัฒน�สูงขึ้นอย่�งรวดเร็ว 

และถูกเพ่งเล็ง กดดันให้มีพันธกรณีในก�รรับผิดชอบก�รลด 

GHGs ในอน�คต 

4. ความต้องการพลังงานของโลกเพ่ิมข้ึนนำาไปสู่

การปล่อยก๊ าซเรือนกระจกที่ สู งขึ้ น 	 หากไม่มี การ

เปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้พลังงาน	 ก�รเติบโตของ

ประเทศอุตส�หกรรมใหม่ เช่น จีน และอินเดีย ทำ�ให้โลก 

มีคว�มต้องก�รใช้พลังง�นเพ่ิมข้ึนอย่�งก้�วกระโดด ประกอบกับ 

ร�ค�พลังง�นฟอสซิลมีคว�มผันผวนอย่�งรุนแรง องค์กร 

International Energy Agency (IEA) ของสหรัฐเอมริก� 

ประม�ณก�รว่�มีก�รขย�ยตัวของร�ค�พลังง�นที่อัตร�
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แผนภูมิที่	5		แนวโน้มความต้องการพลังงานของโลกปี	2025	 								ตารางที่	4		ศักยภาพพลังงานของโลกที่มีอยู่

ที่ม� : องค์กร International Energy Agency (IEA) ของสหรัฐเอมริก�                  ที่ม� :  องค์กร International Energy Agency  (IEA) ของสหรัฐเอมริก�

ประม�ณ 1% ทุกปี ขณะที่โลกมีศักยภ�พพลังง�นฟอสซิล

อยู่เพียง 250 ปี และห�กห�แหล่งพลังง�นเสริมไม่เพียงพอ 

ศักยภ�พพลังง�นก็จะเหลือเพียงไม่เกิน 130 ปี ในขณะที่

ต้องมีก�รลดก�รปล่อยก๊�ซเรือนกระจกลงเพื่อรักษ�อุณหภูมิ

ของโลกไม่ให้เกินระดับ 2 องศ�เซลเซียสที่ก่อให้เกิดอันตร�ย

ต่อก�รดำ�รงอยู่ของมนุษย์และระบบนิเวศพร้อมๆ กับก�ร 

ตอบสนองคว�มต้องก�รพลังง�นของโลกที่สูงขึ้น จึงเป็น 

เรื่องย�กห�กไม่มีก�รเปลี่ยนแปลงรูปแบบก�รใช้พลังง�นไปสู่

ก�รพัฒน�ท�งเลือกใหม่ๆ

	5.	ความม่ันคงด้านอาหารและพลังงาน  แนวโน้ม

วิกฤตพลังง�นที่ เกิดขึ้นพร้อมกับวิกฤติอ�ห�รของโลก 

ทำ�ให้ก�รบริห�รจัดก�รมีคว�มยุ่งย�กซับซ้อน โดยเฉพ�ะ

ในประเทศเกษตรกรรมอย่�งประเทศไทยซึ่งมีพื้นที่จำ�กัด  

ในอน�คตคว�มต้องก�รท่ีขัดแย้งกันระหว่�งก�รขย�ยพ้ืนท่ี

เพ�ะปลูกพืชนำ�้มัน และพืชอ�ห�รเพ่ือตอบสนองคว�มต้องก�ร 

ของประเทศและตล�ดโลกที่ขย�ยตัวอย่�งม�ก ในภ�พรวม 

ปริม�ณผลผลิตพืชอ�ห�รโลกลดลง เนื่องจ�กข้อจำ�กัด 

ด้�นพื้นที่และศักยภ�พของเทคโนโลยีเดิม ทำ�ให้ก�รเพิ่มขึ้น

ของอุปท�นและผลผลิตอ�ห�รมีจำ�กัด ขณะที่ปัจจัยก�รผลิต

ท�งก�รเกษตรมีปริม�ณและคุณภ�พลดลง เนื่องจ�กพื้นที่

ทำ�ก�รเกษตรลดลง อันเนื่องจ�กก�รพังทล�ยอย่�งรุนแรง 

Fuel	 Amount	 Unit	

Coal 6904762 MTOE 

Oil 1357143 MTOE 

Gas 714285.7 MTOE 

Net 8976190 MTOE 

Consumption 11904.76 MTOE/year 

Supply 754 year 
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 5.  ความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน    แนวโน้มวิกฤติพลังงานที่เกิดขึ้นพร้อมกับ
วิกฤติอาหารของโลก  ท าให้การบริหารจัดการมีความยุ่งยากซับซ้อน  โดยเฉพาะในประเทศเกษตรกรรม
อย่างประเทศไทยซึ่งมีพื้นที่จ ากัด  ในอนาคตความต้องการที่ขัดแย้งกันระหว่างการขยายพื้นที่เพาะปลูก
พืชน้ ามัน และพืชอาหารเพื่อตอบสนองความต้องการของ ประเทศและตลาดโลกที่ขยายตัวอย่างมาก  ใน
ภาพรวมปริมาณผลผลิตพืชอาหารโลกลดลง เนื่องจากข้อจ ากัดด้านพื้นที่และศักยภาพของเทคโนโลยี
เดิม ท าให้การเพิ่มขึ้นของอุปทานและผลผลิตอาหารมีจ ากัด ขณะท่ีปัจจัยการผลิตทางการเกษตรมี
ปริมาณและคุณภาพลดลง เนื่องจากพื้นที่ท าการเกษตรลดลง อันเนื่องจากการพังทลายอย่างรุนแรงของ
ดิน ความแห้งแล้ง  และความอุดมสมบูรณ์ของที่ดินเสื่อมถอยลง ท าให้ที่ดินที่ใช้ประโยชน์ได้ลดลง ภัย
ธรรมชาติ ที่มีความถี่และความรุนแรง ฤดูแล้งที่คาดว่าจะยาวนาน ปริมาณน้ า ที่แปรปรวนและลดลงใน
บางพื้นที่ ปริมาณน้ า เพื่อใช้ประโยชน์ลดลง  การระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืช  ท าให้ต้นทุนการผลิต
สินค้าเกษตรและอาหารสูงขึ้น  นอกจากนี้ การจัดสรรพื้นที่และทรัพยากรเพื่อผลิตสินค้าอาหารแทนการ
ผลิตพืชพลังงานมีราคาสูง ท าให้ค่าเสียโอกาสในการท าการเกษตรและผลิตอาหารสูงขึ้น 

โอกาสของประเทศไทยบนวิกฤติ  
 แม้ว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะเป็นภัยคุกคามต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ท า
ให้ต้องเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับผลกระทบท่ีอาจจะเกิดขึ้น  ขณะเดียวกันก็ได้สร้างโอกาสทั้งมิติทาง
เศรษฐกิจ สังคมและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กับประเทศ กล่าวคือ  

1. โอกาสใน การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศสู่เศรษฐกิจสีเขียว ( Green 
Economy) โดยการส่งเสริมกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีปล่อยคาร์บอนต่ า ค านึงถึงความสมดุลและย่ังยืนใน
การผลิตและบริโภค โดยการปรับรูปแบบการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการผลิตและการใช้
ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ การปรับโครงสร้างการผลิตสู่ภาคเกษตรและบริการ การส่งเสริมการผลิต
และใช้พลังงานหมุนเวียน และพลังงานสะอาด การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสีเขียว ตลอดจนการส่งเสริม
ระบบการขนส่งสาธารณะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและแบบแผนการ
บริโภคของสังคมให้มุ่งสู่ความยั่งยืน โดยส่งเสริมการบริโภคสินค้าท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังนี ้

Fuel  Amount  Unit  
Coal  6904762  MTOE  
Oil  1357143  MTOE  
Gas  714285.7  MTOE  
Net  8976190  MTOE  
Consumption  11904.76  MTOE/year  
Supply  754  year  

ของดิน คว�มแห้งแล้ง และคว�มอุดมสมบูรณ์ของที่ดิน

เสื่อมถอยลง ทำ�ให้ที่ดินที่ใช้ประโยชน์ได้ลดลง ภัยธรรมช�ติ

ที่มีคว�มถี่และคว�มรุนแรง ฤดูแล้งที่ค�ดว่�จะย�วน�น  

ปริม�ณนำ้�ที่แปรปรวนและลดลงในบ�งพื้นที่ ปริม�ณนำ้�

เพื่อใช้ประโยชน์ลดลง ก�รระบ�ดของโรคและแมลงศัตรูพืช 

ทำ�ให้ต้นทุนก�รผลิตสินค�้เกษตรและอ�ห�รสูงขึ้น นอกจ�กนี้  

ก�รจัดสรรพื้นที่และทรัพย�กรเพื่อผลิตสินค้�อ�ห�รแทน 

ก�รผลิตพืชพลังง�นมีร�ค�สูง ทำ�ให้ค่�เสียโอก�สในก�ร

ทำ�ก�รเกษตรและผลิตอ�ห�รสูงขึ้น

โอกาสของประเทศไทยบนวิกฤต
แม้ว่�ก�รเปลี่ยนแปลงสภ�พภูมิอ�ก�ศจะเป็น

ภัยคุกค�มต่อก�รพัฒน�เศรษฐกิจของประเทศทำ�ให้ต้อง 

เตรียมคว�มพร้อมเพื่อรองรับผลกระทบที่อ�จจะเกิดขึ้น  

ขณะเดียวกันก็ได้สร้�งโอก�สทั้งมิติท�งเศรษฐกิจ สังคมและ

ก�รบริห�รจัดก�รทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อมให้กับ

ประเทศ กล่�วคือ 

1.	 โอกาสในการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจของ

ประเทศสู่เศรษฐกิจสีเขียว	 (Green	Economy)	 โดยก�ร

ส่งเสริมกิจกรรมท�งเศรษฐกิจที่ปล่อยค�ร์บอนตำ่� คำ�นึงถึง

คว�มสมดุลและยั่งยืนในก�รผลิตและบริโภค โดยก�รปรับ
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รูปแบบก�รผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สนับสนุนก�รผลิต

และก�รใช้ทรัพย�กรอย่�งมีประสิทธิภ�พ ก�รปรับโครงสร้�ง 

ก�รผลิตสู่ภ�คเกษตรและบริก�ร ก�รส่งเสริมก�รผลิตและ 

ใช้พลังง�นหมุนเวียน และพลังง�นสะอ�ด ก�รพัฒน�

โครงสร้�งพื้นฐ�นสีเขียว ตลอดจนก�รส่งเสริมระบบก�ร

ขนส่งส�ธ�รณะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	 ควบคู่กับก�ร

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและแบบแผนก�รบริโภคของสังคมให้ 

มุ่งสู่คว�มยั่งยืน โดยส่งเสริมก�รบริโภคสินค้�ที่เป็นมิตร 

กับสิ่งแวดล้อม และก�รอนุรักษ์ทรัพย�กรธรรมช�ติและ 

สิ่งแวดล้อม ดังนี้

	 1.1	 สร้างโอกาสในการปรับตัวของภาค

อุตสาหกรรมสู่การผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อ

มุ่งสู่ก�รเป็นอุตส�หกรรมที่มีก�รปล่อยก๊�ซเรือนกระจกตำ่�  

กลุ่มอุตส�หกรรมใหม่ที่ เป็นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม อ�ทิ 	

อุตส�หกรรมพล�สติกชีวภ�พ	อุตส�หกรรมพลังง�นทดแทน	

	 1.2	 สร้างโอกาสให้ภาคบริการ	 ในก�ร

พัฒน�แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศ�สตร์และวิถีชีวิตท้องถิ่น 

พัฒน�ธุรกิจบริก�รที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น ธุรกิจก�ร 

ให้บริก�รด้�นก�รจัดก�รส่ิงแวดล้อม ธุรกิจบริก�รด้�นสุขภ�พ 

โอก�สก�รยกระดับกระบวนก�รผลิตและม�ตรฐ�นคุณภ�พ

สินค้�ในภ�คก�รผลิตที่สำ�คัญ อ�ทิ อ�ห�ร ก�รเกษตร บริก�ร

สุขภ�พ

	 1.3	 โอกาสในการปรั บน โยบายด้ าน

พลังงาน	 	 โดยมุ่งสู่การใช้พลังงานสะอาด	 การขยาย

การผลิตพลังงานทดแทน และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้

พลังงาน	 โดยเฉพ�ะในภ�คอุตส�หกรรมและภ�คขนส่ง 

จำ�เป็นต้องพิจ�รณ�พร้อมไปกับก�รว�งแผนก�รพัฒน�

อุตส�หกรรมหรือก�รปรับโครงสร้�งอุตส�หกรรม ก�รว�งแผน

ก�รพัฒน�ระบบขนส่งมวลชน ระบบขนส่งท�งร�ง และ  

ก�รพัฒน�เทคโนโลยี ควบคู่กับก�รจัดห�แหล่งพลังง�น 

ท�งเลือกอื่นที่สะอ�ดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อลด 

ก�รปล่อยก๊�ซเรือนกระจก ทดแทนพลังง�นจ�กเชื้อเพลิง

ฟอสซิล รวมทั้ งกระจ�ยก�รพึ่ งพ�แหล่งพลังง�นให้มี

คว�มหล�กหล�ย สร้�งคว�มมั่นคงด้�นพลังง�น จัดห� 

แหล่งพลังง�นสำ�หรับประช�ชนกลุ่มย�กจนและด้อยโอก�ส 

ส่งเสริมก�รผลิตและใช้พลังง�นในระดับชุมชน 

	 1.4 โอกาสในการปรับนโยบายด้านขนส่ง

และโลจิสติกส์ ด้วยก�รปรับเปลี่ยนรูปแบบก�รขนส่งไปสู่

ก�รใช้ระบบขนส่งท�งร�งที่มีประสิทธิภ�พก�รใช้พลังง�น

ม�กกว่� และในอน�คตอ�จมีคว�มจำ�เป็นต้องพัฒน�ระบบ

ขนส่งท�งร�งในระบบไฟฟ้�เพื่อลดก�รปล่อยก๊�ซเรือนกระจก  

พัฒน�อุตส�หกรรมรถยนต์ ไปสู่ก�รใช้พลังง�นไฟฟ้� 

ร่วมกับพลังง�นเชื้อเพลิง (Hybrid)  รวมทั้งอุตส�หกรรมก�ร

บินของประเทศจำ�เป็นต้องปรับตัว โดยจัดห�อ�ก�ศย�นที่

มีเทคโนโลยีในก�รเพิ่มประสิทธิภ�พก�รใช้เชื้อเพลิงและลด 

ก�รปล่อยก๊�ซเรือนกระจก

2.	 โอกาสในการปรับโครงสร้ า งการผลิต

ภาคเกษตร	มุ่งสู่ก�รเป็นแหล่งผลิตอ�ห�รที่สำ�คัญของโลก 

สร้�งโอก�สก�รคงไว้ซึ่งคว�มเป็นผู้ส่งออกอ�ห�รสำ�คัญ  

โดยเพิ่มขีดคว�มส�ม�รถด้�นก�รผลิตก�รเกษตรจ�กก�ร

สร้�งมูลค่�เพิ่มและแปรรูปสินค้�เกษตร และจ�กกลไก 

ก�รพัฒน�ที่สะอ�ด (CDM) และก�รส่งเสริมก�รเกษตร 

ที่ไม่ทำ�ล�ยสิ่งแวดล้อม

3.	 การฟ้ืนฟูดูแลทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อม	

ที่เสื่อมโทรม และการใช้ประโยชน์จากมาตรการสร้าง

รายได้จากการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและความ

หลากหลายทางชีวภาพ	  ห�กประเทศไทยส�ม�รถอนุรักษ์ 

ฟื้นฟู และบริห�รจัดก�รเพื่อรักษ�ฐ�นทรัพย�กรธรรมช�ติ

ที่มีอยู่อย่�งยั่งยืน ควบคู่กับก�รเพิ่มพื้นที่ป่�เพื่อลดก๊�ซ

เรือนกระจก จะทำ�ให้ส�ม�รถใช้กลไกใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นสร้�ง

ร�ยได้ให้กับชุมชน ได้แก่ กลไกก�รลดก๊�ซเรือนกระจกจ�ก

ก�รทำ�ล�ยป่�และคว�มเสื่อมโทรมของป่�ในประเทศกำ�ลัง

พัฒน� (REDD) และก�รใช้กลไกตล�ดเพื่อสร้�งแรงจูงใจท�ง 

เศรษฐกิจให้มีก�รดูแลรักษ�ระบบนิเวศ (Payment for  

Environmental Services – PES)

4.	 โอกาสทางเศรษฐกิจสำาหรับประเทศไทย

ในการพัฒนาตลาดคาร์บอนเครดิต	และการใช้ประโยชน์

จากกลไกการพัฒนาที่สะอาด	 (CDM) แรงกระตุ้นจ�ก
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ภ�ยนอกประเทศท่ีเข้�ม�ซ้ือค�ร์บอนเครดิตจ�กผู้ประกอบก�ร 

ไทยมีแนวโน้มสูงขึ้น รวมทั้งคว�มต้องก�รซื้อในตล�ด

ค�ร์บอนแบบสมัครใจมีอัตร�เติบโตสูงขึ้น	 เป็นก�รสร้�ง

โอก�สและร�ยได้ให้แก่ประเทศ และยังส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อม	

ปัจจุบัน (ณ เดือนพฤษภ�คม 2553) ประเทศไทยมีโครงก�ร 

CDM รวม 107 โครงก�ร ส�ม�รถลดก๊�ซเรือนกระจกได้รวม 

6,593,922 ตันค�ร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่�ต่อปี คิดเป็น

มูลค่�ก�รลงทุนรวมประม�ณ 37,395 ล้�นบ�ท ก่อให้เกิด 

ก�รสร้�งง�น สร้�งร�ยได้ให้กับชุมชนที่ โครงก�รตั้งอยู่   

นับเป็นก�รกระจ�ยร�ยได้ เกิดก�รขย�ยตัวของเศรษฐกิจ 

ทั่วประเทศ	นอกจ�กนี้ ยังเป็นโอก�สของประเทศในก�ร

ก้�วไปเป็นตล�ดศูนย์กล�งก�รซื้อข�ยค�ร์บอนเครดิตใน

ภูมิภ�คเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในอน�คต  

5.	 โอกาสการใช้ประโยชน์จากประชาคม

อาเซียน ประช�คมอ�เซียนเป็นตัวแปรใหม่ที่มีผลสำ�คัญต่อ

ก�รกำ�หนดทิศท�งนโยบ�ยในก�รพัฒน�เศรษฐกิจและสังคม

ของไทย จึงควรผลักดันประช�คมอ�เซียนให้เป็นโอก�สและ

ประโยชน์ม�กยิ่งขึ้นต่อก�รป้องกัน แก้ไขและรองรับปัญห�

เรื่องโลกร้อน เช่น ปัญห�ก�รโยกย้�ยอุตส�หกรรมที่ปล่อยก๊�ซ

เรือนกระจกสูงม�ยังประเทศในกลุ่มอ�เซียน และก�รใช้เวที

อ�เซียนในก�รเพิ่มอำ�น�จต่อรองก�รเจรจ�เรื่องโลกร้อน

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ควร
ให้ความสำาคัญ 

จ�กก�รพิจ�รณ�สถ�นก�รณ์ แนวโน้มในอน�คต

ที่ประเทศไทยต้องเผชิญ และโอก�สในก�รพัฒน�แล้ว  

มีประเด็นที่ควรพิจ�รณ�แนวท�งก�รดำ�เนินก�รในอน�คต  

ให้เป็นรูปธรรม ดังนี้

1.	การปรับทิศทางการพัฒนาประเทศบน

พื้นฐานการนำาแนวคิดภูมิปัญญาตะวันออก	 โดยเฉพาะ

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ เพื่อ

เป็นต้นแบบในการนำาไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนตำ่า		

หรือเศรษฐกิจคาร์บอนตำ่า	 โดยเพิ่มโอก�สก�รปรับเปลี่ยน

กระบวนก�รผลิตที่สะอ�ดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ใช้

ทรัพย�กรและพลังง�นอย่�งมีประสิทธิภ�พ ปรับโครงสร้�ง 

ก�รผลิตสู่ภ�คเกษตรและบริก�รม�กขึ้น โดยส่งเสริม

ก�รเกษตร ก�รค้� ก�รท่องเที่ยว ก�รบริก�ร และก�รลงทุน 

ที่ไม่ทำ�ล�ยสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมก�รใช้ประโยชน์ภูมิปัญญ�

ท้องถิ่นในก�รผลิตสินค้�และบริก�รเชิงสร้�งสรรค์ เพื่อนำ�ไป

สู่สังคมเศรษฐกิจค�ร์บอนตำ่�/เศรษฐกิจสีเขียว ก�รออกแบบ

ผลิตภัณฑ์และก�รพัฒน�ผลิตภัณฑ์ที่ลดก๊�ซเรือนกระจก 

ปรับระบบก�รคมน�คมขนส่งและก�รพัฒน�โครงสร้�ง 

พื้นฐ�นที่ใช้พลังง�นอย่�งประหยัดมีประสิทธิภ�พและเป็น

มิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยปรับเปลี่ยนรูปแบบก�รขนส่งท�ง

ถนนไปสู่ก�รขนส่งท�งร�งม�กขึ้น ส่งเสริมก�รใช้ระบบ

ขนส่งมวลชน รวมทั้งก�รพัฒน�และเพิ่มประสิทธิภ�พระบบ 

โลจิสติกส์  สนับสนุนโครงสร้�งพื้นฐ�นสีเขียว อ�ค�รประหยัด

พลังง�น รวมไปถึงก�รปรับวิธีก�รว�งผังเมืองใหม่ที่กลมกลืน

กับระบบนิเวศและพัฒน�ต้นแบบเมืองสีเขียว ก�รส่งเสริม

ก�รผลิตและใช้พลังง�นหมุนเวียน พลังง�นสะอ�ด และ

พัฒน�พลังง�นท�งเลือกอื่นๆ ส่งเสริมอุตส�หกรรมเทคโนโลยี

พลังง�นทดแทน และก�รสร้�งคว�มเข้มแข็งให้กับก�รผลิต

พลังง�นทดแทนระดับชุมชนเพื่อส่งเสริมก�รพึ่งพ�ตนเอง

ต�มแนวท�งเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งส่งเสริมภ�คเอกชน

ให้ปรับตัวดำ�เนินธุรกิจภ�ยใต้คว�มรับผิดชอบต่อสังคม  

ตลอดจนก�รสร้�งคว�มตระหนักและก�รมีส่วนร่วมในก�ร 
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ลดก๊�ซเรือนกระจกจ�กประช�ชนผู้บริโภคและภ�คส่วนต่�งๆ 

โดยปรับพฤติกรรมก�รบริโภคที่เน้นก�รใช้สินค้�และบริก�ร

ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พัฒน�ระบบก�รใช้ฉล�กค�ร์บอน 

และค�ร์บอนฟุตพริ้นท์ (Carbon Footprint) เพื่อติดกับสินค้�

ที่ม�จ�กก�รผลิตที่ลดก๊�ซเรือนกระจก 

2.	ก า รพัฒนาบนฐานทรัพยากรชี วภาพ	

ก�รเสริมสร้�งคว�มเข้มแข็งของฐ�นทรัพย�กรคว�มหล�ก

หล�ยท�งชีวภ�พ เป็นประเด็นพื้นฐ�นที่สำ�คัญต่อคว�มเป็น

อยู่ของประช�ชน คว�มมั่นคงท�งด้�นอ�ห�รและสุขภ�พ 

รวมถึงก�รพัฒน�เศรษฐกิจและสังคมของประเทศในภ�พรวม 

จึงควรให้คว�มสำ�คัญกับก�รผลิตสินค้�และบริก�รจ�กฐ�น

ทรัพย�กรชีวภ�พที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เน้นก�รใช้ 

วัตถุดิบปลอดส�รพิษ ใช้ประโยชน์จ�กภูมิปัญญ�ท้องถิ่น 

และเทคโนโลยีสะอ�ด เพื่อต่อยอดก�รพัฒน�ผลิตภัณฑ์

สุขภ�พและสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์ฟื้นฟูฐ�นทรัพย�กรธรรมช�ติ

และคว�มหล�กหล�ยท�งชีวภ�พ โดยเน้นบทบ�ทของชุมชน 

ในก�รยกระดับก�รผลิตจัดก�รก�รใช้ประโยชน์อย่�งยั่งยืน 

และส่งเสริมก�รใช้ประโยชน์จ�กกลไกตล�ดค�ร์บอนเครดิต 

PES และ REDD

3.	 การพัฒนาความปลอดภัยและความมั่นคง

ด้านอาหารและพลังงาน	 โดยก�รพัฒน�ศักยภ�พและ

ประสิทธิภ�พก�รผลิตภ�คเกษตรและกระบวนก�รผลิต 

ที่เหม�ะสมและสอดรับกับภ�วะโลกร้อนที่เกิดขึ้นและเน้น

คว�มหล�กหล�ยของสินค้� เช่น ก�รว�งแผนในพ้ืนท่ีก�รผลิต 

ท�งก�รเกษตร ปรับระบบก�รใช้ที่ดินและก�รปลูกพืช 

ให้เหม�ะสม ก�รพัฒน�ระบบชลประท�น พัฒน�ระบบ 

โลจิสติกส์ของสินค้�เกษตร ก�รเตรียมพืชพันธุ์ที่ทนร้อนจัด

และหน�วจัด ก�รพัฒน�คุณภ�พและก�รแปรรูปสินค้�เกษตร

ให้มีมูลค่�สูงขึ้นทั้งในระดับชุมชนและอุตส�หกรรม โดยให้

คว�มสำ�คัญกับก�รพัฒน�ก�รแปรรูปสินค้�ระดับดีและตล�ด

กลุ่มเฉพ�ะ  ก�รพัฒน�รูปแบบก�รเกษตรแบบหล�กหล�ย 

เช่น ก�รท่องเที่ยวเกษตรเชิงอนุรักษ์ รวมทั้งสนับสนุนก�ร

ผลิตสินค้�เกษตรสีเขียว ลงทุนด้�นก�รสร้�งองค์คว�มรู้และ 

ต่อยอดผลง�นวิจัยและพัฒน� รวมทั้งต้องให้คว�มสำ�คัญ

กับคว�มสมดุลด้�นอ�ห�รและพลังง�น โดยปรับแนวท�ง 

ส่งเสริมเพ�ะปลูกพืชพลังง�นที่สร้�งมูลค่�ท�งเศรษฐกิจและลด 

คว�มเสี่ยงด้�นร�ค�พลังง�น พัฒน�ศักยภ�พของพื้นที่  

ที่เหม�ะสมกับก�รเกษตร และปรับปรุงก�รใช้ประโยชน์พื้นที่

ให้เต็มศักยภ�พ ลดก�รใช้วัตถุดิบและปัจจัยก�รผลิตใน 

ภ�คเกษตรที่ส่งผลกระทบต่อชั้นบรรย�ก�ศของโลก รวมทั้ง 

ลงทุนและปรับปรุงระบบก�รจัดก�รทรัพย�กรนำ้ �ให้มี

ประสิทธิภ�พเพื่อเพิ่มผลผลิตและรองรับผลกระทบจ�ก 

ภ�วะโลกร้อน

3.	การสร้างองค์ความรู้	 วิจัยและพัฒนา	และ

จัดระบบฐานข้อมูล	 เพื่อสร้�งโอก�สในก�รพัฒน� โดย

สร้�งองค์คว�มรู้	และคว�มตระหนักเกี่ยวกับผลกระทบของ

ภ�วะโลกร้อนและผลก�รเจรจ�ภ�ยใต้พันธกรณีต่�งๆ เพื่อ

ร่วมกันกำ�หนดทิศท�งของประเทศในก�รรองรับและบรรเท�

ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอน�คต ก�รศึกษ�เพื่อเสนอแนะ 

แนวท�ง/นโยบ�ยก�รลดก๊�ซเรือนกระจกในภ�คก�ร 

ปล่อยก๊�ซฯ ที่สำ�คัญและมีคว�มเสี่ยงสูง เช่น International 

Aviation & Maritime ก�รศึกษ�วิจัยเพื่อเตรียมก�รรองรับ

ก�รลดก๊�ซเรือนกระจกร�ยส�ข�	 เช่น ส�ข�พลังง�น ส�ข�

เกษตรกรรม ก�รศึกษ�วิจัยเตรียมก�รพัฒน�ระบบ จัดระบบ
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ข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบของภ�วะโลกร้อนและผลที่เกิดจ�ก

พันธกรณีต่�งๆ และเผยแพร่องค์คว�มรู้สู่ส�ธ�รณะ รวมทั้ง

ส่งเสริมก�รวิจัยและพัฒน�เพื่อนำ�ไปสู่นวัตกรรมบนพื้นฐ�น

ภูมิปัญญ�ไทย ตลอดจนศึกษ�วิจัยตล�ดค�ร์บอนเครดิต 

ทุกรูปแบบเพื่อสร้�งโอก�สห�ร�ยได้ให้กับผู้ประกอบก�รไทย

4.	การสร้างศักยภาพในการเจรจาระหว่าง

ประเทศ	 โดยสร้�งคว�มเข้�ใจ ศึกษ�ร�ยละเอียดของ

พันธกรณี และท่�ทีของประเทศต่�งๆ ที่จะมีผลกระทบทั้ง 

เชิงบวกและลบต่อประเทศไทย ทั้งด้�นเศรษฐกิจ สังคม 

และสิ่งแวดล้อม เพื่อกำ�หนดท่�ทีของประเทศที่เหม�ะสม 

และเตรียมม�ตรก�รรองรับผลกระทบที่จะเกิดขึ้น รวมทั้ง 

ม�ตรก�รปรับตัวของประเทศ จ�กกติก�โลกด้�นก�รลด 

ก๊�ซเรือนกระจกภ�ยหลังปี ค.ศ. 2012 และรอบพันธกรณี 

ที่ 2 ของพิธีส�รเกียวโต ตลอดจนเสริมสร้�งเทคนิคก�รเจรจ� 

และสร้�งแนวร่วมเพื่อสร้�งอำ�น�จต่อรองในเวทีก�รค้�  

ก�รลงทุน และสิ่งแวดล้อม

สรุป
ก�รเปลี่ ยนแปลงสภ�พภูมิอ�ก�ศ แม้จะส่ ง 

ผลกระทบและเป็นภัยคุกค�มต่อก�รพัฒน�ประเทศ แต่  

ภ�ยใต้สถ�นก�รณ์แนวโน้มในอน�คตที่ประเทศไทย 

ต้องเผชิญ กระแสก�รเปลี่ยนแปลงดังกล่�วถือเป็นโอก�ส

ของประเทศในก�รปรับทิศท�งก�รพัฒน�ประเทศสู่เป้�หม�ย

ก�รเป็นสังคมค�ร์บอนตำ่� บนพื้นฐ�นก�รนำ�แนวคิดปรัชญ�

ของเศรษฐกิจพอเพียงม�ประยุกต์ใช้เป็นต้นแบบ โดยส่งเสริม

กิจกรรมท�งเศรษฐกิจในทุกส�ข�ก�รผลิตทั้งด้�นก�รเกษตร 

อุตส�หกรรม บริก�ร ก�รจัดก�รพลังง�น โครงสร้�งพื้นฐ�น

และก�รขนส่งที่ปล่อยค�ร์บอนตำ่� สนับสนุนก�รผลิตที่เป็น

มิตรกับสิ่งแวดล้อม ใช้ทรัพย�กรอย่�งมีประสิทธิภ�พเพื่อมุ่ง

สู่ก�รผลิตที่ยั่งยืน ควบคู่กับก�รส่งเสริมก�รบริโภคที่ยั่งยืน

ในสังคม ภ�ยใต้ก�รดำ�เนินธุรกิจของภ�คเอกชนที่มีคว�ม 

รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม สร้�งคว�มปลอดภัยและ

คว�มมั่นคงด้�นอ�ห�รและด้�นพลังง�น พร้อมกับอนุรักษ์

ฟื้นฟูทรัพย�กรธรรมช�ติและคว�มหล�กหล�ยท�งชีวภ�พ 

และก�รสร้�งองค์คว�มรู้ เพื่อสร้�งโอก�สก�รพัฒน�และ

คว�มตระหนักให้แก่ประช�ชน สร้�งศักยภ�พในก�รเจรจ�

ระหว่�งประเทศจ�กพันธกรณีและข้อตกลงต่�งๆเกี่ยวกับก�ร

เปลี่ยนแปลงสภ�พภูมิอ�ก�ศ และก�รค้� รวมทั้งท่�ทีของ

ประเทศต่�งๆ เพื่อให้รู้เท่�ทันและกำ�หนดท่�ทีเพื่อรักษ�ผล

ประโยชน์ของประเทศได้อย่�งเหม�ะสม

เอกสารอ้างอิง
สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพัฒน�ก�รเศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ,	 	จากวิสัยทัศน	์2570	 .....	สู่แผนฯ	11,	 	 เอกส�รประกอบก�ร

ประชุมประจำ�ปี 2552	ของ สศช. โรงพิมพ์บริษัท สหมิตรพริ้นติ้ง และพับลิชชิ่ง จำ�กัด, กรกฎ�คม 2552 

✪	✪	✪	✪	✪	✪	✪	✪
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บทคว�มนี้ จึงได้วิเคร�ะห์และห�แนวท�งรองรับ 

รวมทั้งแสวงห�โอก�สที่จะเกิดขึ้นจ�กก�รเปลี่ยนแปลงภ�วะ

ภูมิอ�ก�ศโลกและวิกฤตอ�ห�ร เพื่อให้ภ�คเกษตรของไทย

เกิดก�รพัฒน�โดยใช้โอก�สจ�กก�รเปลี่ยนแปลงดังกล่�ว 

บทคว�มนี้ประกอบด้วย 1) สถ�นก�รณ์และผลกระทบของ

ความมั่นคงทางอาหาร  
โอกาสจากโลกร้อน 1

* นักวิเคร�ะห์นโยบ�ยและแผนชำ�น�ญก�ร สำ�นักว�งแผนก�รเกษตร ทรัพย�กรธรรมช�ติ และสิ่งแวดล้อม สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพัฒน�ก�ร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ

1 เรียบเรียงจ�กเอกส�รประกอบก�รประชุมประจำ�ปี 2552 ของ สศช. ส่วนที่ 3 เรื่อง ภาวะโลกร้อน:	รู้วิกฤติ	สร้างโอกาสการพัฒนา ในส่วนของก�ร
พัฒน�ภ�คเกษตรของไทย

2 ความมั่นคงอาหาร หม�ยถึง ก�รมีปริม�ณอ�ห�รสำ�หรับบริโภคภ�ยในครอบครัว และชุมชน อย่�งเพียงพอ ปลอดภัย และมีคุณภ�พ ตลอดเวล�และ
ต่อเนื่อง หม�ยรวมถึง ก�รมีระบบก�รจัดก�รผลผลิตที่เกื้อหนุนต่อคว�มยั่งยืน และคว�มมั่นคงท�งก�รผลิต ทั้งที่ดิน นำ้� และทรัพย�กรเพื่อก�รผลิต 
อื่นๆ มีระบบก�รกระจ�ยผลผลิตที่เป็นธรรม และเหม�ะสม ทั้งในระดับครัวเรือน ชุมชน และประเทศ (องค์ก�รอ�ห�รโลกแห่งองค์ก�รสหประช�ช�ติ)

นิติ ช่างภิญโญ และ สุภัทรา เชิดชูไชย*

การเปลี่ยนแปลงภาวะภูมิอากาศ	หรือ	โลกร้อน	ส่งผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศ	ทั้งฝนแล้ง	อุทกภัย	

และพายุต่างๆ	ซึ่งส่งผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตรอย่างชัดเจนทั่วโลก	รวมทั้ง	ประเทศไทย	แม้ว่าจะมีการ

พัฒนาเทคโนโลยีทางการเกษตรเพิ่มขึ้น	แต่การเกษตรก็ยังพึ่งพาธรรมชาติเป็นหลัก	ประกอบกับการสูญเสียพื้นที่

เพาะปลูกที่เหมาะสมกับการเกษตรให้กับการพัฒนาเมืองและภาคอุตสาหกรรม	ทำาให้พื้นที่การเพาะปลูกลดลง	

การเติบโตของประชากรโลก	และการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างมากของประเทศที่มีประชากรรวมกันเกือบครึ่ง	

โลกอยา่งจนีและอนิเดยี	ปจัจยัเหลา่นีล้ว้นทำาใหเ้กดิวกิฤตอาหารโลก	โดยเฉพาะในปี	2551	สง่ผลใหเ้กดิความตืน่ตวั	

และให้ความสำาคัญกับการรับมือกับวิกฤตอาหารที่คาดว่าจะเกิดขึ้นอีกในอนาคต	รวมทั้ง	การกำาหนดแนวทาง	

ด้านความมั่นคงอาหาร1ในแต่ละประเทศและของโลก	ขณะเดียวกัน	การวิเคราะห์โอกาสจากภาวะโลกร้อนใน

ภาคเกษตรยังมีจำากัด	

บทนำ� 

ภ�วะโลกร้อน 2) ผลกระทบต่อภ�คเกษตรและคว�มมั่นคง

ท�งอ�ห�รของไทย 3) แนวโน้มในอน�คตที่ประเทศไทย 

ต้องเผชิญ 4) โอก�สของประเทศไทยบนวิกฤตอ�ห�ร และ  

5) ประเด็นก�รพัฒน�ที่ควรให้คว�มสำ�คัญในระยะต่อไป
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สถานการณ์และผลกระทบของภาวะ
โลกร้อน

การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกส่งผลกระทบ

ต่อระบบการเพาะปลูกและความมั่นคงอาหาร	ทั้งทาง

ตรงและทางอ้อม ผลกระทบทางตรงเกิดจ�กก�รเพิ่มขึ้น

ของระดับค�ร์บอนไดออกไซด์และอุณหภูมิ เมื่อกระบวนก�ร

พัฒน�ของพืชถูกเร่งให้เร็วขึ้น เวล�ในก�รสังเคร�ะห์แสง และ

สะสมผลผลิตเมล็ดหรือหัวหรือนำ้�ต�ลถูกจำ�กัดให้สั้นลง ซึ่ง

จะทำ�ให้ผลผลิตพืชอ�ห�รและพืชพลังง�นลดลง3 ในขณะที่ 

ผลกระทบทางอ้อม เกิดจ�กคว�มแปรปรวนของปริม�ณนำ�้ฝน 

ภัยธรรมช�ติ ทั้งอุทกภัย ว�ตภัย และภัยแล้งที่รุนแรง เกิด

ก�รระบ�ดของโรคและแมลงศัตรูพืชจ�กสภ�พอ�ก�ศที่

เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพ�ะโรคและแมลงศัตรูร้�ยแรงที่ขย�ย

พื้นที่ออกจ�กเขตร้อน สร้�งคว�มเสียห�ยให้แก่ผลผลิต

ท�งก�รเกษตรและพืชธัญญ�ห�รของโลก ส่งผลกระทบต่อ

ระบบก�รเพ�ะปลูกท�งก�รเกษตร ก�รกระจ�ยสินค้�เกษตร 

ก�รเปลี่ยนแปลงของรูปแบบก�รบริโภค โภชน�ก�รและ

สุขภ�พอน�มัยของประช�ชน รวมทั้งก�รปรับตัวของระบบก�ร

ผลิตอ�ห�รในอน�คต (รูปภ�พที่ 1)

ความแปรปรวนของภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ	

ที่ผ่านมา	ทำาให้ปริมาณผลผลิตทางการเกษตรในหลาย

พื้นที่ของโลก	โดยเฉพาะพืชอาหารได้รับผลกระทบอย่าง

รุนแรง	เช่น ภ�วะคว�มแห้งแล้งอย่�งรุนแรงติดต่อกันหล�ยปี

ในออสเตรเลีย ทำ�ให้ผลผลิตข้�วส�ลีเสียห�ยและร�ค�ข้�ว

ส�ลีแพงขึ้นในตล�ดก�รค้�ระหว่�งประเทศ ผู้บริโภคหันม� 

บริโภคข้�วเพิ่มขึ้น รวมทั้ง เกิดนำ้�ท่วมใหญ่ในประเทศจีนใน

ปี 2550 พร้อมกับก�รมีหิมะตกปกคลุมเป็นบริเวณกว้�งและ

เป็นเวล�น�นได้ส่งผลกระทบต่อผลผลิตข้�ว ขณะที่อินเดีย

ได้รับผลกระทบจ�กภัยแล้งเป็นเวล�น�น จนผลผลิตเสียห�ย 

เวียดน�มก็ได้รับผลกระทบจ�กก�รมีฤดูหน�วที่ย�วน�นและ

เกิดก�รระบ�ดของโรคข้�วและแมลง ทำ�ให้มีผลผลิตลดลง  

ทั้งส�มประเทศนี้เคยเป็นผู้ส่งออกที่สำ�คัญของโลกเมื่อเกิดผล 

กระทบดังกล่�ว จึงได้ชะลอและหยุดก�รส่งออกข้�วในเวล�ที่

ไล่เลี่ยกันในช่วงต้นปี 2551 เพื่อเพิ่มปริม�ณสต็อกข้�วสำ�รอง

ภ�ยในประเทศและสร้�งคว�มมั่นคงท�งอ�ห�ร

ขณะเดียวกัน การปรับราคาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ของนำ้ามันเชื้อเพลิงจากฟอสซิล ทำ�ให้ประเทศต่�งๆ โดย

เฉพ�ะประเทศที่พัฒน�แล้วอย่�งสหรัฐอเมริก� และประช�คม

ยุโรปต่�งให้ก�รอุดหนุนด้�นพลังง�นชีวภ�พเพื่อทดแทน

พลังง�นจ�กฟอสซิล ก�รผลิตเอท�นอลจ�กข้�วโพดและถั่ว

เหลือง ในสหรัฐอเมริก�ที่เติบโตอย่�งก้�วกระโดดในช่วง 5-6 

ปีที่ผ่�นม� เป็นผลให้ก�รส่งออกข้�วโพดและถั่วเหลืองจ�ก

สหรัฐอเมริก�ไปยังตล�ดโลกลดลงอย่�งม�ก และร�ค�ธัญพืช

ดังกล่�วปรับตัวสูงขึ้นในตล�ดต่�งประเทศ	

ก�รเพิ่มขึ้นของร�ค�พลังง�นและพืชพลังง�น ทำ�ให้

มีความต้องการผลิตพืชพลังงานมากขึ้น	ส่งผลให้เกิดการ

แย่งชิงพื้นที่การผลิตอาหารของโลก ประกอบกับผลผลิต

ที่ลดลงจ�กภัยธรรมช�ติ ทำาให้ปริมาณธัญพืชโลกที่เก็บไว้

หดตัวลง โดยเฉพ�ะข้�ว จ�กที่เคยสูงสุด 140 ล้�นตันข้�วส�ร 

ค่อยๆ ลดตำ่�ลงนับจ�กปี 2544 เป็นต้นม� และได้ลดตำ่�ลง

เหลือประม�ณ 60 ล้�นตัน ในปี 2550 ประเทศจีนและอินเดีย 

ซึ่งเป็นผู้ผลิตและผู้บริโภคร�ยใหญ่ของโลกได้มีปริม�ณข้�วที่

เก็บไว้ลดลงอย่�งม�ก ในจีนปริม�ณข้�วที่เก็บไว้ลดลงจ�ก 97 

ล้�นตันในปี 2544 เหลือไม่ถึง 30 ล้�นตันในปี 2550 หรือลดลง

ไปถึง 2 ใน 3 ขณะเดียวกัน ในอินเดียก็ลดลงจ�ก 25 ล้�นตัน  

ในปี 2544 เหลือไม่ถึง 10 ล้�นตัน ในปี 2550 (สมพร. 

2551) คว�มผิดปกติด้�นอุปท�นจึงทำ�ให้ราคาข้าวของโลก

ปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว	 ตั้งแต่เดือนมีน�คม 2551 

ประกอบกับก�รที่ตล�ดซื้อข�ยล่วงหน้�สินค้�โภคภัณฑ์  

รวมถึงตล�ดสินค้�ข้�ว ตล�ดทุน และตล�ดนำ้�มัน มีคว�ม

เชื่อมโยงกันอย่�งกว้�งขว�ง ทำ�ให้นักลงทุนมีโอก�สเข้�ม� 

เก็งกำ�ไรในตล�ดซื้อข�ยล่วงหน้�ม�กขึ้น และร�ค�ข้�ว 

3  ยกตัวอย่�งเช่น อุณหภูมิที่สูงกว่� 32°C จะทำ�ให้มะเขือเทศติดผลน้อยและผลที่ได้มีคุณภ�พตำ่� ก�รเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิตำ่�สุด (กล�งคืน) ทำ�ให้ผลผลิต

ข้�วพันธุ์ IR72 ซึ่งเป็นต้นแบบของข้�วต้นเตี้ยพันธุ์สมัยใหม่ของประเทศไทยและประเทศผู้ปลูกข้�วอื่นทั่วทวีปเอเซีย ประเทศฟิลิปปินส์ลดลงร้อยละ 10 

เป็นต้น
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ในตล�ดก�รค้�ระหว่�งประเทศปรับตัวสูงขึ้นอย่�งรุนแรง 

และเกิดวิกฤตการณ์อาหารขึ้นทั่วโลก (แผนภ�พที่ 2) 

ปริม�ณผลผลิตและข้�วที่เก็บไว้ของโลกเริ่มปรับตัวสูงขึ้น  

จนทำ�ให้ร�ค�ข้�วมีแนวโน้มลดลงตั้งแต่ปี 2551

จ�กก�รพย�กรณ์ของกระทรวงเกษตรฯ สหรัฐอเมริก� 

ในเดือนพฤศจิก�ยน 2552 พบว่� ผลผลิตข้�วโลก ปี 2552/53 

จะลดลง คว�มต้องก�รบริโภคมีเพิ่มม�กกว่�ปริม�ณผลผลิต 

ขณะเดียวกัน ประเทศผู้ส่งออกข้�วอย่�งอินเดียห้�มส่งออก

ข้�วข�ว ทำ�ให้ข้�วที่เก็บไว้ของโลกปล�ยปีมีแนวโน้มลดลง 

รวมทั้งประเทศผู้นำ�เข้�ข้�ว โดยเฉพ�ะประเทศฟิลิปปินส์

นำ�เข้�ข้�วเพิ่มขึ้น เนื่องจ�กได้รับผลกระทบจ�กภัยแล้ง

และมรสุม เกิดนำ้�ท่วมพื้นที่เพ�ะปลูกได้รับคว�มเสียห�ย  

ส่ งผลให้ราคาข้ าว โลกมีแนวโน้มสู งขึ้ น 	 และอาจ

เกิดวิกฤตอาหารโลกอีกครั้งในปี	 2553  นอกจ�กนั้น 

ก�รประม�ณก�รของ IPCC พบว่� ในอน�คต (ปี ค.ศ. 2020 

– 2080) หากอุณหภูมิโลกสูงขึ้นประมาณ	1-5	°C	จะทำาให้

ประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรในบริเวณพื้นที่แถบ

ศูนย์สูตรลดลง (แผนภ�พที่ 3) เช่น กรณีผลผลิตข้�วโพดและ

ข้�วส�ลีในพื้นที่เขตละติจูดตำ่�จะลดลงถึงร้อยละ 50 ม�กกว่�

ในพื้นที่ เขตละติจูดสูงซึ่งจะลดลงร้อยละ 20 ผลกระทบ 

ในระดับไร่น�จะรุนแรงม�กหรือน้อย ขึ้นอยู่กับคว�มส�ม�รถ

ในก�รปรับตัวของเกษตรกรและคว�มพร้อมของเทคโนโลยี

ผลกระทบต่อภาคเกษตรและความ
มั่นคงทางอาหารของไทย

ภ�วะโลกร้อนก่อให้เกิดวิกฤตอ�ห�รโลกที่ผ่�นม� 

ทำ�ให้ประเทศไทยในฐ�นะประเทศเกษตรกรรมที่ส่งออก

อ�ห�รสุทธิสำ�คัญของโลก ได้รับผลประโยชน์จ�กก�รเพิ่มขึ้น 

ของร�ค�และปริม�ณส่งออกสินค้�เกษตรในช่วงวิกฤต 

อ�ห�รโลก ขณะเดียวกันก็ได้รับผลกระทบจ�กวิกฤตพลังง�น

และภ�วะโลกร้อน ส�ม�รถสรุปผลกระทบต่อก�รพัฒน�ภ�ค

เกษตรของไทย ได้ดังนี้

แผนภาพที่	2	ราคาข้าวและสถานการณ์วิกฤตอาหารโลก	

       ที่ม�: Stratfor, March 2008, Strategic Forecasting INC.
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รูปภาพที่ 2 ราคาข้าวและสถานการณ์วิกฤตอาหารโลก  

 
ที่มา: Stratfor, March 2008, Strategic Forecasting INC. 

ล้านตัน ในปี 2550 (สมพร. 2551) ความผิดปกติด้านอุปทานจึงท าให้ ราคาข้าวของโลกปรับตัวสูงขึ้น
อย่างรวดเร็ว ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2551  ประกอบกับการที่ตลาดซื้อขายล่วงหน้าสินค้าโภคภัณฑ์ รวมถึง
ตลาดสินค้าข้าว ตลาดทุน และตลาดน้ ามัน มีความเชื่อมโยงกันอย่างกว้างขวาง ท าให้นักลงทุนมีโอกาส
เข้ามาเก็งก าไรในตลาดซื้อขายล่วงหน้ามากขึ้น และราคาข้าวในตลาดการค้าระหว่างประเทศปรับตัวสูงขึ้น
อย่างรุนแรง และเกิดวิกฤตการณ์อาหารขึ้นทั่วโลก  (รูปภาพที่ 2)  ปริมาณผลผลิตและข้าวที่เก็บไว้ของ
โลกเริ่มปรับตัวสูงขึ้น จนท าให้ราคาข้าวมีแนวโน้มลดลงตั้งแต่ปี 2551 

จากการพยากรณ์ของกระทรวงเกษตรฯ สหรัฐอเมริกาในเดือนพฤศจิกายน 2552 พบว่า ผลผลิต
ข้าวโลก ปี 2552/53 จะลดลง ความต้องการบริโภคมีเพิ่มมากกว่าปริมาณผลผลิต ขณะเดียวกัน ประเทศผู้
ส่งออกข้าวอย่างอินเดียห้ามส่งออกข้าวขาว ท าให้ข้าวที่เก็บไว้ของโลกปลายปีมีแนวโน้มลดลง รวมท้ัง 
ประเทศผู้น าเข้าข้าว โดยเฉพาะประเทศฟิลิปปินส์น าเข้าข้าวเพิ่มขึ้น เนื่องจากได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง
และมรสุม ท าให้เกิดน้ าท่วม พื้นท่ีเพาะปลูกได้รับความเสียหาย ส่งผลให้ ราคาข้าวโลกมีแนวโน้มสูงขึ้น 
และอาจเกิดวิกฤตอาหารโลกอีกคร้ังในปี 2553  นอกจากนั้น การประมาณการของ IPCC พบว่า ใน
อนาคต (ปี ค.ศ. 2020 – 2080) หากอุณหภูมิโลกสูงขึ้นประมาณ 1-5 ° C จะท าให้ประสิทธิภาพการ
ผลิตทางการเกษตรในบริเว ณพื้นที่แถบศูนย์สูตรลดลง  (รูปภาพที่ 3)  เช่น กรณีผลผลิตข้าวโพดและ
ข้าวสาลีในพื้นที่เขตละติจูดต่ าจะลดลงถึงร้อยละ 50 มากกว่าในพื้นที่เขตละติจูดสูงซึ่งจะลดลงร้อยละ 20 
ผลกระทบในระดับไร่นาจะรุนแรงมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับความสามารถในการปรับตัวของเกษตรกรและ
ความพร้อมของเทคโนโลยี 
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ภาค เ กษตร ได้ รั บความ เสี ยหายจากภั ย

ธรรมชาติมาโดยตลอด	 เนื่องจ�กก�รผลิตภ�คเกษตรของ

ไทยยังต้องพึ่งพ�ภูมิอ�ก�ศและทรัพย�กรธรรมช�ติเป็น 

ส่วนใหญ่ ปัจจุบันประเทศไทยมีพื้นที่ทำ�ก�รเกษตรต�มธรรมช�ติ 

โดยใช้นำ้�ฝนเป็นหลักม�กกว่�ร้อยละ 80 ของพื้นที่ทั้งหมด 

ทำ�ให้ก�รบริห�รจัดก�รผลผลิตก�รเกษตรควบคุมได้ย�ก 

แผนภาพที่	3	การเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ที่ให้ผลผลิตทางการเกษตรทั่วโลกในปี	2020	–	2080

                         

 ที่ม�: IPCC, 2007
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ผลกระทบต่อภาคเกษตรและความมั่นคงทางอาหารของไทย 
ภาวะโลกร้อนก่อให้เกิดวิกฤตอาหารโลกที่ผ่านมา ท าให้ประเทศไทยในฐานะประเทศเกษตรกรรมที่

ส่งออกอาหารสุทธิส าคัญของโลก ได้รับผลประโยชน์จากการเพิ่มขึ้นของ ราคาและปริมาณ ส่งออกสินค้า
เกษตรในช่วงวิกฤตอาหารโลก ขณะเดียวกัน ก็ได้รับผลกระทบจากวิกฤตพลังงานและภาวะโลกร้อน 
สามารถสรุปผลกระทบต่อการพัฒนาภาคเกษตรของไทย ได้ดังนี้ 

รูปภาพที่ 3 การเปล่ียนแปลงของพื้นที่ที่ให้ผลผลิตทางการเกษตรทั่วโลกในปี 2020 – 2080 

  
ที่มา: IPCC, 2007 

ภาคเกษตรได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติมาโดยตลอด เนื่องจากการผลิตภาคเกษตร
ของไทยยังต้องพึ่งพาภูมิอากาศและทรัพยากรธรรมชาติเป็นส่วนใหญ่ ปัจจุบันประเทศไทยมีพื้นที่ท า
การเกษตรตามธรรมชาติโดยใช้น้ าฝนเป็นหลักมากกว่าร้อยละ 80 ของพื้นท่ีทั้งหมด ท าให้การบริหาร
จัดการผลผลิตการเกษตรควบคุมได้ยาก ประสิทธิภาพการผลิตนอกเขตชลประทานต่ า การพัฒนา
ประสิทธิภาพการผลิตท าได้ยาก ช่วงปี 2534 – 2543 ความแปรปรวนของภูมิอากาศ ภัยธรรมชาติ ได้แก่ 
น้ าท่วม แห้งแล้ง พายุ ได้ก่อความเสียหายต่อผลผลิตการเกษตรของไทยเฉลี่ยมีมูลค่านับ 4,000 พันล้าน
บาทต่อป ี(รูปภาพที่ 4) 

ประสิทธิภ�พก�รผลิตนอกเขตชลประท�นตำ่� ก�รพัฒน�

ประสิทธิภ�พก�รผลิตทำ�ได้ย�ก ช่วงปี 2534 – 2543 คว�ม

แปรปรวนของภูมิอ�ก�ศ ภัยธรรมช�ติ ได้แก่ นำ้�ท่วม แห้งแล้ง 

พ�ยุ ได้ก่อคว�มเสียห�ยต่อผลผลิตก�รเกษตรของไทยเฉลี่ยมี

มูลค่�นับ 4,000 พันล้�นบ�ทต่อปี (แผนภ�พที่ 4)
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(หน่วย: ล้�นตัน)

อุปทาน อุปสงค์

ผลผลิต บริโภคภายใน ส่งออก

ข้�ว
ข้�วโพดเลี้ยงสัตว์
มันสำ�ปะหลัง
อ้อย
นำ้�มันป�ล์ม

30.93
3.60

27.40
72.88
1.40

16.94
3.97
8.55

18.10
1.25

13.26
0.10

19.10
54.78
0.15

ที่ม�: สำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

อย่�งไรก็ต�ม	 ภาคเกษตรของไทยยังคงเป็น

แหล่งสร้างรายได้ให้ประเทศ แม้ภ�วะโลกร้อนจะส่งผล

กระทบต่อผลผลิตก�รเกษตรทั่วโลก มีอัตราการเจริญเติบโต

ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตรขยายตัวต่อเนื่อง 

ตั้งแต่ปี  2551 เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.0 และเพิ่มต่อเนื่องใน 

ไตรม�สที่ 1 ของปี 2552 ร้อยละ 3.5 ขณะที่ภ�วะเศรษฐกิจ

ตกตำ่�ทั่วโลกส่งผลกระทบอย่�งม�กต่อภ�คก�รผลิตอื่นๆ ของ

ไทย GDP ภ�คนอกเกษตรลดลงร้อยละ 8.1 ต่อเนื่องจ�กที่

ลดลงร้อยละ 4.9 ในไตรม�สที่ 4 ของปี 2551 (สศช., 2552) 

และการส่งออกสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

เพิ่มขึ้น ในปี 2551 อัตร�ก�รเจริญเติบโตของมูลค่�ก�ร

ส่งออกสินค้�เกษตรและอุตส�หกรรมเกษตรเพิ่มขึ้นร้อยละ 30 

เนื่องจ�กก�รเพิ่มขึ้นของร�ค�ข้�ว ย�งพ�ร�และมันสำ�ปะหลัง

ในช่วงไตรม�สที่ 2 และ 3 ของปี 2551 ขณะที่ก�รส่งออกของ

อุตส�หกรรมอื่นๆ ขย�ยตัวเพียงร้อยละ 14 (กระทรวงพ�ณิชย์,  

2552)

ขณะเดียวกัน ประเทศไทยถือได้ว่าเป็นประเทศ

ที่มีความมั่นคงด้านอาหาร ต�ร�งที่ 1 แสดงอุปสงค์และ

อุปท�นของสินค้�พืชอ�ห�รหลักของไทยในปี 2551 โดย

ปริม�ณผลผลิตพืชอ�ห�รสำ�คัญ ได้แก่ ข้�ว มันสำ�ปะหลัง 

อ้อย นำ้�มันป�ล์ม มีเพียงพอสำ�หรับก�รบริโภคภ�ยในประเทศ 

รวมทั้งมีเหลือสำ�หรับส่งออก ถึงแม้ว่�ในช่วง 5 ปีที่ผ่�นม� 

(ปี 2546-2550) เกษตรกรได้มีก�รปรับเปลี่ยนไปเพ�ะปลูก

พืชพลังง�นทดแทนม�กขึ้น โดยเฉพ�ะป�ล์มนำ้�มันและ 

มันสำ�ปะหลัง  มีพื้นที่ก�รผลิตและผลผลิตเพิ่มขึ้นกว่� 

ร้อยละ 10 การผลิตพืชอาหารสำาคัญ	เช่น	ข้าวนาปีไม่ได้

รับผลกระทบมากนัก โดยยังคงมีพื้นที่ก�รผลิตและผลผลิต

ไม่เปลี่ยนแปลงไปจ�กเดิม

แผนภาพที่	4	มูลค่าความเสียหายของผลผลิตการเกษตรของประเทศไทย	เนื่องจากภัยพิบัติที่สืบเนื่องจากภูมิ
อากาศระหว่าง	พ.ศ.	2534-2543
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รูปภาพที่ 4 มูลค่าความเสียหายของผลผลิตการเกษตรของประเทศไทย  
เน่ืองจากภัยพิบัติที่สืบเน่ืองจากภูมิอากาศระหว่าง พ.ศ. 2534-2543  
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ท  ม :  ร      ร ย  บุ ปร   บ  
อย่างไรก็ตาม  ภาคเกษตรของไทยยังคงเป็นแหล่งสร้างรายได้ให้ประเทศ  แม้ภาวะโลกร้อนจะ

ส่งผลกระทบต่อผลผลิตการเกษตรท่ัวโลก มีอัตราการเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตร
ขยายตัวต่อเน่ือง  ตั้งแต่ปี 2551 โดยเพิ่มข้ึนร้อยละ 5.0 และเพิ่มต่อเนื่องในไตรมาสที่ 1 ของปี 2552 
ร้อยละ 3.5 ขณะท่ีภาวะเศรษฐกิจตกต่ าทั่วโลกส่งผลกระทบอย่างมากต่อภาคการผลิตอื่นๆ ของไทย GDP 
ภาคนอกเกษตรลดลงร้อยละ 8.1 ต่อเนื่องจากที่ลดลงร้อยละ 4.9 ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2551  (สศช., 
2552)  และการส่งออกสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรเพิ่มขึ้น  ในปี 2551 อัตราการ
เจริญเติบโตของมูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรเพิ่มขึ้นร้อยละ 30 เนื่องจากการ
เพิ่มขึ้นของราคาข้าว ยางพาราและมันส าปะหลังในช่วงไตรมาสที่ 2 และ 3 ของปี 2551 ขณะท่ีการส่งออก
ของอุตสาหกรรมอื่นๆ ขยายตัวเพียงร้อยละ 14 (กระทรวงพาณิชย์, 2552) 

ขณะเดียวกัน ประเทศไทยถือได้ว่าเป็นประเทศที่ มีความม่ันคงด้านอาหาร  ตารางที่ 1 แสดง
อุปทานและอุปสงค์ของสินค้าพืชอาหารหลักของไทย ในปี 2551  โดยปริมาณผลผลิตพืชอาหารส าคัญ 
ได้แก่ ข้าว มันส าปะหลัง อ้อย น้ ามันปาล์ม มีเพียงพอส าหรับการบริโภคภายในประเทศ  รวมท้ัง มีเหลือ
ส าหรับส่งออก ถึงแม้ว่าในช่วง 5 ปีท่ีผ่านมา (ปี 2546-2550) เกษตรกรได้มีการปรับเปลี่ยน ไปเพาะปลูก
พืชพลังงานทดแทนมากขึ้น โดยเฉพาะปาล์มน้ ามันและมันส าปะหลัง มีพื้นที่การผลิตและผลผลิตเพิ่มขึ้น
กว่าร้อยละ 10 การผลิตพืชอาหารส าคัญ เช่น ข้าวนาปีไม่ได้รับผลกระทบ มากนัก โดยยังคงมีพื้นท่ี
การผลิตและผลผลิตไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 

 

 

 

 

 

ตารางที่	1	อุปสงค์และอุปทานของสินค้าพืชอาหารของไทยในปี	2551
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ราคาสินค้าเกษตรและอาหารผันผวนตามภาวะ

ตลาดโลก จ�กวิกฤตอ�ห�รที่ทำ�ให้ร�ค�ส่งออกสินค้�เกษตร

สูงขึ้น ส่งผลให้ราคาพืชอาหารและพืชพลังงานในประเทศ

มีแนวโน้มสูงข้ึนตามลำาดับ	(แผนภ�พท่ี 5) ในช่วงคร่ึงแรกของ

ปี 2551 ร�ค�ส่งออกข้�วได้เพิ่มสูงสุดถึง 1,022 เหรียญสหรัฐ/

ตันในเดือนพฤษภ�คม ทำ�ให้ร�ค�ข้�วเปลือกเจ้�น�ปี 5% ใน

ประเทศในเดือนมิถุน�ยนเพิ่มขึ้นสูงถึง 12,162 บ�ท/ตัน ซึ่ง

สูงกว่�เดือนเดียวกันของปี 2550 ถึงร้อยละ 89 ขณะที่ หัวมัน 

สำ�ปะหลังสดคละและผลป�ล์มนำ้�มันมีร�ค�สูงขึ้นกว่� 

ร้อยละ 48 และ 19 ต�มลำ�ดับของช่วงเวล�เดียวกัน ราคาสินค้า

เกษตรและการส่งออกสินค้าเกษตรได้ปรับตัวลดลงช่วง

หลังของปี 2551 ส่วนหนึ่งม�จ�กก�รลดลงของคว�มต้องก�ร

สินค้�ในตล�ดต�มภ�วะวิกฤตเศรษฐกิจของโลก  นอกจ�กนี้	

อัตราเงินเฟ้อของไทยเพิ่มขึ้นในช่วงปี 2551 (แผนภ�พที่ 6)

เพิ่มสูงสุดในเดือนกรกฎ�คม 2551 ร้อยละ 9.2 อันเป็นผล

จ�กก�รเพิ่มขึ้นของร�ค�อ�ห�รม�กกว่�พลังง�น และอัตร�

เงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นส่งผลกระทบต่อคนย�กจนทั้งในชนบทและ

เมือง ก�รเพิ่มขึ้นของร�ค�สินค้�เกษตรอื่นๆ ที่ไม่ใช่พืชอ�ห�ร 

จะเป็นแรงจูงใจให้เกษตรกรหันม�ผลิตพืชและสินค้�เกษตร

เพื่อตอบสนองตล�ด แทนก�รผลิตพืชอ�ห�รเพื่อบริโภค 

ในครัวรือน จนส่งผลต่อคว�มมั่นคงอ�ห�รในครัวเรือนได้ใน

ระยะย�ว

ทรัพยากรประมงลดลง จ�กก�รสูญเสียแหล่ง

ปะก�รังและพื้นที่ป่�ช�ยเลนซึ่งเป็นที่ว�งไข่และที่อยู่ของสัตว์ 

นำ้�วัยอ่อน และพื้นที่ก�รเกษตรบริเวณช�ยฝั่งและป�กแม่นำ้�  

ส่งผลกระทบต่อผลผลิตสัตว์นำ้�โดยรวม ปัจจุบันทรัพย�กร

ประมงช�ยฝั่งและประมงทะเลอยู่ในสภ�พเสื่อมโทรม สัตว์นำ�้

กร่อยบริเวณช�ยฝั่งและสัตว์นำ้�ในทะเล มีปริม�ณ ชนิด และ

ขน�ดลดลงอย่�งต่อเนื่อง จ�กก�รสำ�รวจข้อมูลอัตร�ก�รจับ

สัตว์นำ�้ต่อก�รลงแรงประมง (Catch Per Unit Effort: CPUE) 

ในฝั่งอ่�วไทย พบว่� ปี 2527 มีปริม�ณสัตว์นำ้�ต่อก�รลงแรง

ประมงเฉลี่ย 62.10 กิโลกรัมต่อชั่วโมง ปี 2547 ลดลงเหลือ 

23 กิโลกรัมต่อชั่วโมง ขณะที่ฝั่งอันด�มันในปี 2547 พบว่� มี

ปริม�ณสัตว์นำ้�ต่อก�รลงแรงประมงเฉลี่ย 36.9 กิโลกรัมต่อ

ชั่วโมง นอกจ�กนี้ ป�กแม่นำ้�ทั่วประเทศจะเกิดก�รผันแปร

ของนำ้�ขึ้น นำ้�ลง และมีก�รรุกลำ้�ของนำ้�เค็มเข้�สู่ลำ�นำ้� เกิด

ก�รเปลี่ยนแปลงต่อก�รดำ�รงชีวิตของพืช สัตว์ และพื้นที่

เกษตรกรรมโดยรอบ บริเวณที่เป็นพื้นที่เสี่ยง ได้แก่ ป่�ช�ยเลน

แผนภาพที่	5	แสดงการเปรียบเทียบราคาข้าวของโลกและ
ของไทย	ปี	2550-2551

แผนภาพที่	6	แสดงองค์ประกอบของอัตรา	
เงินเฟ้อของไทย	ปี	2550-2551

ที่ม�: TDRI, 2009 โดยปรับร�ค�เป็น 1.0 ในเดือนมกร�คม 2550

 
7 

รูปภาพที่ 5 แสดงการเปรียบเทียบราคาข้าวของ
โลกและของไทย ปี 2550-2551 

รูปภาพที่ 6 แสดงองค์ประกอบของอัตรา 
เงินเฟ้อของไทย ปี 2550-2551 

ตารางที่ 1 แสดงอุปสงค์และอุปทานของสินค้าพืชอาหารของไทย ในปี 2551 
 (หน่วย : ล้านตัน) 

 
อุปทาน อุปสงค์ 
ผลผลิต บริโภคภายใน ส่งออก 

ข้าว 
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
มันส าปะหลัง 
อ้อย 
น้ ามันปาล์ม 

30.93 
3.60 
27.40 
72.88 
1.40 

16.94 
3.97 
8.55 
18.10 
1.25 

13.26 
0.10 
19.10 
54.78 
0.15 

ที่มา: ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ราคาสินค้าเกษตรและอาหารผันผวนตามภาวะตลาดโลก  จากวิกฤตอาหารที่ท าให้ราคา
ส่งออกสินค้าเกษตรสูงขึ้น ส่งผลให้ ราคาพืชอาหารและพืชพลังงานในประเทศมีแนวโน้มสูงขึ้น
ตามล าดับ (รูปภาพที่ 5) ในช่วงครึ่งแรกของปี 2551 ราคาส่งออกข้าวได้เพิ่มสูงสุดถึง 1,022 เหรียญ
สหรัฐ/ตันในเดือนพฤษภาคม ท าให้ราคาข้าวเปลือกเจ้านาปี 5% ในประเทศในเดือนมิถุนายนเพิ่มขึ้นสูงถึง 
12,162 บาท/ตัน ซึ่งสูงกว่าเดือนเดียวกันของปี 2550 ถึงร้อยละ 89 ขณะท่ี หัวมันส าปะหลังสดคละและผล
ปาล์มน้ ามันมีราคาสูงขึ้นกว่าร้อยละ 48 และ 19 ตามล าดับของช่วงเวลาเดียวกัน ราคาสินค้าเกษตรและ
การส่งออกสินค้าเกษตรได้ปรับตัวลดลง ช่วงหลังของปี 2551 ส่วนหน่ึงมาจากการลดลงของความ
ต้องการสินค้าในตลาดตามภาวะวิกฤตเศรษฐกิจของโลก   นอกจากนี้ อัตราเงินเฟ้อของไทยเพิ่มขึ้น  
ในช่วงปี 255 1 (รูปภาพที่ 6) เพิ่มสูงสุดในเดือนกรกฎาคม 255 1 ร้อยละ 9.2 อันเป็นผลจากการเพิ่มขึ้น
ของราคาอาหารมากกว่าพลังงาน และอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นส่งผลกระทบต่อคนยากจนทั้งในชนบทและ
เมือง การเพิ่มขึ้นของราคาสินค้าเกษตรอื่นๆ ที่ไม่ใช่พืชอาหาร จะเป็นแรงจูงใจให้เกษตรกรหันมาผลิตพืช
และสินค้าเกษตรเพื่อตอบสนองตลาด แทนการผลิตพืชอาหารเพื่อบริโภคในครัวรือน จนส่งผลต่อความ
ม่ันคงอาหารในครัวเรือนได้ในระยะยาว 

 

ที่มา: TDRI, 2009 โดยปรับราคาเป็น 1.0 ในเดือนมกราคม 2550 
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จังหวัดสมุทรสงคร�ม เพชรบุรี สุร�ษฎร์ธ�นี นครศรีธรรมร�ช 

ระนอง พังง� ภูเก็ต จันทบุรี และตร�ด

ผลผลิตปศุสัตว์ได้รับผลกระทบจากการเกิดโรค

อุบัติใหม่/อุบัติซำ้า	ภ�วะก�รเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิโลก

ส่งผลกระทบเชิงลบทั้งท�งตรงและท�งอ้อมแก่ปศุสัตว์โดย

รวม เกิดก�รย้�ยถิ่นของสัตว์ที่ส�ม�รถนำ�ม�ซึ่งโรคร้�ยแรง 

เช่น กรณีโรคไข้หวัดนก ที่เกิดจ�กก�รย้�ยถิ่นของนกธรรมช�ติ

ระหว่�งภูมิภ�ค และเกิดโรคระบ�ดไปทั่วโลก ต้องมีก�ร

ทำ�ล�ยสัตว์ปีกและสูญเสียมูลค่�ท�งเศรษฐกิจเป็นจำ�นวน

ม�ก จ�กก�รประม�ณก�รของสำ�นักง�นคณะกรรมก�ร

พัฒน�ก�รเศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ พบว่� ผลจ�กก�ร

ระบ�ดของโรคไข้หวัดนกในปี 2547 ทำ�ให้ GDP ของประเทศ 

ลดลงถึงร้อยละ 0.39

10 ปัจจัยไทยต้องเผชิญในอนาคต
แนวโน้มในอน�คตของปัจจัยสำ�คัญทั้งในและ

ต่�งประเทศที่ เกี่ยวข้องกับคว�มมั่นคงด้�นอ�ห�รและ

พลังง�น จ�กก�รเพิ่มขึ้นของประช�กรโลก ในขณะที่  

ทรัพย�กรธรรมช�ติและปัจจัยก�รผลิตท�งก�รเกษตรที่มี

จำ�กัด และได้รับผลกระทบจ�กก�รเปลี่ยนแปลงของสภ�พ

ภูมิอ�ก�ศ ซึ่งปัจจัยในอน�คตที่ส่งผลต่อก�รเกษตรของไทย 

สรุปได้ดังนี้

ความต้องการบริโภคสินค้าและพลังงานเพิ่มขึ้น

จ�กก�รเพิ่มขึ้นของประช�กรโลก โดยค�ดก�รณ์ว่� อัตร�

ก�รเจริญเติบโตท�งเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพ�ะทวีปเอเชีย 

(ประเทศ อินเดีย จีน) และ ทวีปแอฟริก� จะทำ�ให้คว�ม

ต้องก�รอ�ห�รและพลังง�นสูงข้ึนม�ในอน�คต (แผนภ�พท่ี 7) 

ในส่วนของคว�มต้องก�รบริโภคข้�วของโลก ยังมีแนวโน้ม

เพิ่มขึ้นต�มก�รเพิ่มขึ้นของประช�กร โดยเฉพ�ะประช�กร

ในกลุ่มแอฟริก�ที่มีคว�มต้องก�รบริโภคข้�วสูงขึ้น4 (สมพร, 

2551)

การผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรและอาหาร

โลกและในประเทศไทยเปลี่ยนแปลง	ในภ�พรวมปริม�ณ

ผลผลิตพืชอ�ห�รโลกลดลง เนื่องจ�กข้อจำ�กัดด้�นพื้นที่และ

ศักยภ�พของเทคโนโลยี ทำ�ให้ก�รเพิ่มขึ้นของอุปท�นและ

ผลผลิตอ�ห�ร โดยเฉพ�ะข้�วมีจำ�กัด และไม่ส�ม�รถขย�ย 

Frontier ของก�รผลิตให้เพิ่มสูงขึ้นกว่�ปัจจุบันได้ม�กนัก 

ประกอบกับผลกระทบจ�กภ�วะโลกร้อนและก�รแปรปรวน

4 ก�รบริโภคข้�วของประช�กรในแถบแอฟริก�ยังมีคว�มสัมพันธ์เป็นบวกกับระดับร�ยได้ (ยิ่งร�ยได้เพิ่มขึ้น ก�รบริโภคข้�วจะเพิ่มขึ้นด้วย) ก�รที่
 เศรษฐกิจของประเทศในกลุ่มนี้เริ่มดีขึ้น ทำ�ให้คนเปลี่ยนจ�กก�รบริโภคพืชหัว ม�เป็นก�รบริโภคข้�วเพิ่มม�กขึ้น และกระตุ้นให้เกิดก�รขย�ยตัวของ 
 ตล�ดข้�วในภูมิภ�คนี้ต�มม�

ตารางที่	2	ประมาณการณ์ประชากรโลกและระดับรายได้	ตั้งแต่ปี	2540-2559	แยกตามทวีป

ประชากร รายได้

อัตราขยายตัวต่อปี 2549
ล้านคน

อัตราขยายตัวต่อปี 2549
สัดส่วนรายได้2540-2549 2550-2559 2540-2549 2550-2559

โลก 1.23 1.08 6530 2.88 3.05 100

 อเมริก� 2.20 2.04 923 4.21 4.32 1.8

 ล�ตินอเมริก�แลเค�ริบเบียน 1.40 1.17 564 2.27 3.79 5.9

 อเมริก�เหนือ 1.02 0.86 332 2.81 2.62 32.3

 ยุโรป 0.29 0.06 527 2.20 2.13 27.6

 เอเชีย 1.15 0.98 4150 3.55 4.02 30.3

 หมู่เก�ะในมห�สมุทรแปซิฟิค 1.36 1.08 33 3.33 2.72 2.0

หม�ยเหตุ :  1.ร�ยได้วัดจ�กมูลค่�ผลิตภัณฑ์มวลรวมภ�ยในประเทศ (GDP) ที่ร�ค�ตล�ดปี 2543 
 2.อัตร�ก�รขย�ยตัวต่อปีเฉลี่ยแบบ least-squares
ที่ม� :  UN World Population Prospects (2004 Revision). World Bank Global Economic Prospects 2007  (November 2006)
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แผนภาพที่	7	ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศต่อการผลิตข้าวโพด	อ้อย	และมันสำาปะหลังใน	

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย	

                               ที่ม�: SEA START, 2547 

ของภูมิอ�ก�ศ ทำ�ให้ผลผลิตอ�ห�รลดลง อย่�งไรก็ต�ม มี

ก�รค�ดก�รณ์ว่� พื้นที่การเกษตรในบางประเทศของโลก

อาจเพิ่มขึ้น อ�ทิ เกิดก�รปฏิวัติเขียวของประเทศในทวีป

แอฟริก� ก�รละล�ยของนำ้�แข็งในเขตทรุนด� ทำ�ให้ผลผลิต

เกษตรบ�งชนิดของโลกเพิ่มขึ้น ส่งผลกระทบต่อภ�วะก�รผลิต

และก�รตล�ดสินค้�เกษตรและอ�ห�รในตล�ดโลกและใน

ประเทศไทย และก�รบริห�รจัดก�รผลผลิตทำ�ได้ย�ก

ราคาสินค้าเกษตรและอาหารโลกมีแนวโน้มสูง

ขึ้น จ�กอุปท�นอ�ห�รที่ลดลง ขณะที่คว�มต้องก�รอ�ห�ร

เพิ่มขึ้น เป็นแรงกดดันให้ร�ค�สินค้�เกษตรและอ�ห�รใน

ระยะกล�งและระยะย�วมีแนวโน้มเพิ่มตัวสูงขึ้น จ�กก�ร 

ค�ดก�รณ์ของหน่วยวิจัยเศรษฐกิจ (Economic Research 

Service: ERS) ของกระทรวงเกษตรสหรัฐ ค�ดว่� ร�ค�ธัญพืช

ทั่วโลกจะยังคงปรับขึ้นในอัตร�เฉลี่ยร้อยละ 1 ทุกปี ไปจนถึงปี  

2559 จะทำ�ให้ปล�ยปี 2559 ร�ค�ธัญพืชเพิ่มขึ้นไม่ตำ่�กว่� 

ร้อยละ 8.3 เมื่อเทียบกับปล�ยปี 2551

ปัจจัยการผลิตทางการเกษตรไทยมีปริมาณและ

คุณภาพลดลง	ได้แก่ 1) พื้นที่ทำาการเกษตรลดลง เนื่องจ�ก

ก�รพังทล�ยอย่�งรุนแรงของดิน คว�มแห้งแล้งทำ�ให้คว�ม

อุดมสมบูรณ์ของที่ดินเสื่อมถอยลง นอกจ�กนี้ ก�รรุกลำ้�ของ

นำ้�ทะเลเข้�ม�ในพื้นที่เพ�ะปลูกลุ่มแม่นำ้�เจ้�พระย� ทำ�ให้

ที่ดินสำ�หรับใช้ประโยชน์ลดลง 2) ภูมิอากาศแปรปรวน ภัย

ธรรมช�ติเกิดขึ้นบ่อยครั้งและทวีคว�มรุนแรง ปริม�ณฝนตก

ม�กขึ้นในช่วงเวล�สั้นทำ�ให้เกิดภ�วะนำ้�ท่วมบ่อยและรุนแรง

ในฤดูฝน และมีฤดูแล้งที่ค�ดว่�จะย�วน�นและรุนแรงม�กขึ้น  

3) ปริมาณนำ้าแปรปรวนและลดลงในบ�งพื้นที่ จ�กปริม�ณ

ฝนที่ตกลดลงในพื้นที่ภ�คเหนือและภ�คตะวันออกเฉียงเหนือ

บ�งส่วน ก�รระเหยของนำ้�จะม�กและเร็วขึ้น ทำ�ให้มีก�รข�ด

แคลนนำ�้ในบ�งพื้นที่ โดยรวมปริม�ณนำ้�ใช้ประโยชน์จะลดลง 

นำ้�มีตะกอนเพิ่มขึ้น 4) อุณหภูมิเฉลี่ยสูงขึ้น โดยเฉพ�ะ

ในพื้นที่สูงในภ�คเหนือและตอนบนของภ�คตะวันออกเฉียงเหนือ 

เช่น จังหวัดเลย 5) ความหลายหลายทางชีวภาพและความ

อุดมสมบูรณ์ลดลง โดยเฉพ�ะในลุ่มนำ้�โขงลดลงอย่�งต่อ

เนื่อง และ 6) การระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืช จ�ก

คว�มผันผวนของสภ�พภูมิอ�ก�ศจะทำ�ให้ก�รระบ�ดขย�ย

บริเวณหรือทำ�ล�ยพืชผลรุนแรง

ปริมาณผลผลิตพืชอาหารและพลังงานมีความ

ผันผวนและแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น 

1-2 °C ในพื้นที่นานำ้าฝน	เช่น	ทุ่งกุลาร้องไห้	จะทำาให้เกิด

ภาวะภัยแล้งมากขึ้น และกระทบต่อปริม�ณผลผลิตข้�วหอม

มะลิของประเทศ จ�กก�รค�ดก�รณ์ของ SEA START (2547) 

พบว่� ก�รเพิ่มของระดับก๊�ซค�ร์บอนไดออกไซด์และอุณหภูมิ 

 
10 

ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือบางส่วน การระเหยของน้ าจะมากและเร็วขึ้น ท าให้มีการขาด
แคลนน้ าในบางพื้นที่ โดยรวมปริมาณน้ า ใช้ประโยชน์จะลดลง น้ ามีตะกอนเพิ่มขึ้น 4) อุณหภูมิเฉลี่ย
สูงขึ้น โดยเฉพาะในพื้นที่สูงในภาคเหนือและตอนบนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เช่น จังหวัดเลย 5) 
ความหลายหลายทางชีวภาพและความอุดมสมบูรณ์ลดลง  โดยเฉพาะในลุ่มน้ าโขงลดลงอย่าง
ต่อเนื่อง และ 6) การระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืช  จากความผันผวนของสภาพภูมิอากาศจะท าให้
การระบาดขยายบริเวณหรือท าลายพืชผลรุนแรง 

ปริมาณผลผลิตพืชอาหารและพลังงานมีความผันผวนและแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่  
อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น 1-2 °C ในพื้นที่นาน้ าฝน เช่น ทุ่งกุลาร้องไห้ จะท าให้เกิดภาวะภัยแล้งมากขึ้น  และ
กระทบต่อปริมาณผลผลิตข้าวหอมมะลิของประเทศ จากการคาดการณ์ของ  SEA START (2547) พบว่า 
การเพิ่มของระดับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และอุณหภูมิ ส่งผลให้อายุข้าวมีระยะเวลาสั้นลง ท าให้ผลผลิต
ข้าวในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ เชียงราย สกลนคร และสระแก้วลดลง ขณะท่ีการเพิ่มขึ้นของปริมาณน้ าฝนจาก
ภาวะแปรปรวนในภาคกลาง  จะท าให้เกิดน้ าท่วมบ่อยครั้ง ส่งผลกระทบต่อการผลิตข้าวในแถบ
ลุ่มแม่น้ าเจ้าพระยา  ท าให้ข้าวเจริญเติบโตไม่ดีพอ ความผันผวนของภูมิอากาศอย่างรุนแรง ท าให้เกิด
การหักล้มของต้นข้าว การเก็บเกี่ยวท าได้ยาก และผลผลิตลดลง คาดการณ์ว่า ผลผลิตอ้อยโรงงานและ
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จะเพิ่มขึ้น  เนื่องจากเป็นพืชท่ีมีการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูงได้ดี  
ปริมาณผลผลิตทางการเกษตรบางชนิดคาดว่าจะลดลง  เช่น อัตราการผสมพันธุ์ของสัตว์บางชนิด
ต่ าลงท าให้ผลผลิตต่อหัวลดลง ปริมาณสัตว์น้ าที่มีความอ่อนไหวต่อการสูงขึ้นของอุณหภูมิน้ าทะเล และ
ทรัพยากรสัตว์น้ าที่เคลื่อนท่ีไม่ได้จะลดลง เป็นต้น ขณะที่ ผลผลิตพืชบางชนิดอาจเพิ่มขึ้น  เนื่องจาก
การเพิ่มขึ้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศที่ท าให้การสังเคราะห์แสงของพืชเพิ่มขึ้น 

รูปภาพที่ 7 ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศต่อการผลิตข้าวโพด  
อ้อย และมันส าปะหลังในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา: SEA START, 2547  
ปัญหาเร่ืองที่ดินท ากินและการแย่งชิงน้ ารุนแรง เกษตรกรที่ไม่มีที่ดินท ากินและเช่าท่ีดิน

เพาะปลูก ปริมาณ 1-1.5 ล้านครอบครัว มีโอกาสสูงที่จะถูกขับ ไล่ออกจากที่ดินท่ีเคยเช่าใช้ประโยชน์ 
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ส่งผลให้อ�ยุข้�วมีระยะเวล�สั้นลง ทำ�ให้ผลผลิตข้�วในพื้นที่

ทุ่งกุล�ร้องไห้ เชียงร�ย สกลนคร และสระแก้วลดลง ขณะที่

ก�รเพิ่มขึ้นของปริม�ณนำ้�ฝนจ�กภาวะแปรปรวนในภาค

กลาง	จะทำาให้เกิดนำ้าท่วมบ่อยครั้ง	ส่งผลกระทบต่อการ

ผลิตข้าวในแถบลุ่มแม่นำ้าเจ้าพระยา ทำ�ให้ข�้วเจริญเติบโต

ไม่ดีพอ คว�มผันผวนของภูมิอ�ก�ศอย่�งรุนแรง ทำ�ให้เกิด

ก�รหักล้มของต้นข้�ว ก�รเก็บเกี่ยวทำ�ได้ย�ก และผลผลิต

ลดลง ค�ดก�รณ์ว่� ผลผลิตอ้อยโรงงานและข้าวโพด

เลี้ยงสัตว์จะเพิ่มขึ้น เนื่องจ�กเป็นพืชที่มีก�รปรับตัวเข้�กับ

สภ�พแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูงได้ดี ปริมาณผลผลิตทางการ

เกษตรบางชนิดคาดว่าจะลดลง เช่น อัตร�ก�รผสมพันธุ์

ของสัตว์บ�งชนิดตำ่�ลงทำ�ให้ผลผลิตต่อหัวลดลง ปริม�ณสัตว์

นำ้�ที่มีคว�มอ่อนไหวต่อก�รสูงขึ้นของอุณหภูมินำ้�ทะเล และ

ทรัพย�กรสัตว์นำ้�ที่เคลื่อนที่ไม่ได้จะลดลง เป็นต้น ขณะที่ 

ผลผลิตพืชบางชนิดอาจเพิ่มขึ้น เนื่องจ�กก�รเพิ่มขึ้นของ

ก๊�ซค�ร์บอนไดออกไซด์ในบรรย�ก�ศที่ทำ�ให้ก�รสังเคร�ะห์

แสงของพืชเพิ่มขึ้น

ปัญหาเรื่องที่ดินทำากินและการแย่งชิงนำ้ารุนแรง	

เกษตรกรที่ไม่มีที่ดินทำ�กินและเช่�ที่ดินเพ�ะปลูก ปริม�ณ 

1-1.5 ล้�นครอบครัว มีโอก�สสูงที่จะถูกขับไล่ออกจ�กที่ดิน

ที่เคยเช่�ใช้ประโยชน์ (มูลนิธิชีววิถี, 2552) เมื่อร�ค�สินค้�

เกษตรและกำ�ไรจ�กก�รผลิตสูงขึ้นและเจ้�ของที่ดินม�ลงทุน

ทำ�เกษตรกรรมด้วยตนเอง ก�รลดลงของปริม�ณนำ้�ฝนใน 

พื้นที่ห่�งไกลทะเล ปริม�ณนำ้�คงเหลือสุทธิอ�จลดลงกว่� 

ร้อยละ 10 ในบ�งพื้นที่

ราคานำ้ามันเชื้อเพลิงมีแนวโน้มสูงขึ้น	ก่อให้เกิด

ความขัดแย้งระหว่างการผลิตพืชอาหารและพืชพลังงาน	

เนื่องจ�กก�รขย�ยก�รผลิตนำ้�มันเชื้อเพลิงมีข้อจำ�กัดและ

ต้นทุนก�รผลิตสูงขึ้น ขณะที่ ผู้ผลิตสินค้�เกษตรจะขย�ยก�ร

ผลิตพืชอ�ห�รจ�กคว�มต้องก�รที่สูงขึ้น ทำ�ให้เกิดภ�วะไม่

สมดุลระหว่�งพื้นที่เพ�ะปลูกพืชเพื่อบริโภคและพืชพลังง�น 

แนวโน้มก�รเพิ่มขึ้นของร�ค�อ�ห�รและพลังง�นจะเป็นไป

ในทิศท�งเดียวกันนับตั้งแต่ปี 2549-2551 ระดับร�ค�นำ้�มันที่

สูงขึ้นเป็นปัจจัยสำ�คัญของก�รเพิ่มขึ้นของร�ค�สินค้�เกษตร 

ร�ค�นำ้�มันที่สูงขึ้นทำ�ให้คว�มต้องก�รพืชพลังง�นเพิ่มขึ้น 

(ข้�วโพด อ้อย ถั่วเหลือง ป�ล์มนำ้�มัน) และก�รสนับสนุนก�ร

ใช้พลังง�นทดแทนในประเทศต่�งๆ ส่งผลให้เกิดก�รแย่งพื้นที่

ปลูกพืชอ�ห�ร

ต้นทุนการผลิตอาหารและต้นทุนค่าเสียโอกาส

ผลิตอาหารสูงขึ้น จ�กร�ค�นำ้�มันที่สูงขึ้นม�ก ทำ�ให้ต้นทุน

ก�รผลิตสินค้�เกษตรและอ�ห�รเพ่ิมข้ึน ได้แก่ ปุ๋ยเคมี ค่�จ้�งไถ  

ค่�เช่�ที่ดิน และค่�จ้�งแรงง�น ต้นทุนก�รผลิตข้�วของไทย 

ปรับเพิ่มจ�กเดิมตันละ 5,000 – 6,000 บ�ท ม�อยู่ระหว่�ง  

ตันละ 8,000 – 9,000 บ�ท	ทำ�ให้ฐ�นร�ค�สินค้�อ�ห�รปรับ

สูงข้ึน นอกจ�กน้ี ก�รจัดสรรพ้ืนท่ีและทรัพย�กรเพ่ือผลิตสินค้� 

อ�ห�รแทนก�รผลิตพืชพลังง�นซึ่งมีร�ค�สูง ทำ�ให้ต้นทุนค่�

เสียโอก�สในก�รทำ�ก�รเกษตรและผลิตอ�ห�รสูงขึ้น

การลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาการเกษตร

เพิ่มขึ้น	มีง�นวิจัยที่ทันสมัย ต�มทันก�รเปลี่ยนแปลงที่จะ

เกิดขึ้น ส�ม�รถใช้ในก�รค�ดประม�ณก�รได้อย่�งแม่นยำ�

เพื่อกำ�หนดนโยบ�ยพัฒน�ก�รเกษตรในอน�คต กรณีข้�ว ใน

อดีตคว�มต้องก�รข้�วของโลกเพิ่มขึ้นอย่�งช้�ๆ ขณะที่ ก�ร

เพิ่มผลผลิตและอุปท�นข้�วมีสูงขึ้นในช่วงของก�รปฏิวัติเขียว 

ระหว่�งปี 2510-2540 ส่งผลต่อร�ค�ข้�วที่ตกตำ่�ในตล�ด

ส่งออก ตล�ดก�รค้�ข้�วได้ปรับเปลี่ยนลักษณะจ�กที่เคย

เป็นตล�ดของผู้ข�ยม�เป็นตล�ดของผู้ซื้อ และทำ�ให้หล�ย

ประเทศข�ดคว�มสนใจและตระหนักถึงคว�มสำ�คัญของข้�ว

ที่เป็นอ�ห�รหลักของประช�กร เมื่อเกิดวิกฤตอ�ห�รโลกใน

ปี 2551 ทำ�ให้เกิดกระแสคว�มสนใจด้�นง�นวิจัยและพัฒน�

เพื่อพัฒน�ก�รเกษตรม�กขึ้น ทั้งก�รเพิ่มประสิทธิภ�พก�ร

ผลิตและห�แนวท�งรับมือกับภ�วะโลกร้อน

การบริหารจัดการด้านการผลิตเกษตรยุ่งยาก

และซับซ้อน	จ�กผลกระทบของภ�วะโลกร้อน พื้นที่และ

ผลผลิตท�งก�รเกษตรจะมีคว�มผันผวน ไม่แน่นอน ทำ�ให้

ก�รบริห�รจัดก�รทำ�ได้ย�ก ขน�ดและคว�มรุนแรงของผล 

กระทบจ�กวิกฤตอ�ห�รและพลังง�นท่ีมีต่อประเทศไทย ข้ึนอยู่
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กับคว�มส�ม�รถในก�รรองรับภัยพิบัติท�งธรรมช�ติ และก�ร

เพิ่มประสิทธิภ�พก�รผลิตท�งก�รเกษตรเพื่อเพิ่มผลผลิตต่อ

ไร่ของพืชอ�ห�รและพืชพลังง�น ห�กส�ม�รถดำ�เนินก�รได้

อย่�งมีประสิทธิผลก็เป็นก�รขย�ยโอก�สของสินค้�เกษตรไทย

ได้ม�กขึ้นต�มไปด้วย

วิกฤตอาหารโลกกับโอกาสของไทย
โอกาสในการสร้างความเข้มแข็งให้กับประเทศ	

โดยการเป็นประเทศผู้ส่งออกอาหารสำาคัญของโลก 

เนื่องจ�กประเทศไทยสามารถผลิตอาหารได้ปริมาณมาก 

เพียงพอต่อคว�มต้องก�รของประช�กรภ�ยในประเทศ และ

ส่งออกไปยังประเทศต่�งๆ ประเทศไทยส่งออกข้�ว มัน และ

ย�งพ�ร� เป็นอันดับ 1 ของโลก ขณะที่ ก�รส่งออกอ้อย และ 

ป�ล์ม เป็นอันดับที่ 2 และ 3 ต�มลำ�ดับ (ต�ร�งที่ 3) วิกฤต

อ�ห�รโลกที่ผ่�นม� ประเทศไทยได้รับผลกระทบไม่ม�กนัก 

ผู้บริโภคในประเทศแม้จะต้องซื้อสินค้�ธัญญ�ห�รในร�ค�

สูงขึ้น แต่ก็ไม่ต้องเผชิญกับภ�วะข�ดแคลน จนนำ�ไปสู่ก�ร

จล�จลและก�รประท้วงอย่�งรุนแรง และประเทศไทยมี

พื้นฐานทางการเกษตรที่เข้มแข็ง เป็นโอก�สในก�รพัฒน� 

โดยไม่ประสบปัญห�ด้�นคว�มส�ม�รถในก�รผลิตอ�ห�ร 

และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจ�กปริม�ณก�รผลิตที่ม�กขึ้น  

ขณะเดียวกัน ประเทศไทยก็มีแหล่งพลังง�นท�งเลือก และก�ร 

พัฒน�เอท�นอล และไบโอดีเซล ซึ่งส�ม�รถลดก�รพึ่งพิง

แหล่งพลังง�นจ�กต่�งประเทศ และสร้�งคว�มมั่นคงท�ง

พลังง�น 

นอกจ�กนี้ ภูมิประเทศของไทยมีศักยภาพและ

เอื้อต่อการพัฒนาเพื่อรองรับโลกร้อน	กล่�วคือ	มีพื้นที่

เกษตรกรรมกระจายอยู่สูงกว่าระดับนำ้าทะเล5	พืชเกษตร

หลายตัวสามารถปลูกได้ทุกแห่ง	จึงเป็นโอก�สที่จะทำ�ก�ร

เพ�ะปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ให้ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้น ห�กมีก�ร

ค้นคว้�ชนิดพันธุ์ที่ส�ม�รถปลูกได้ในที่ที่มีฝนตกม�ก แล้งจัด 

หรือนำ้�ท่วม มีความหลากหลายทางชีวภาพ ทั้งชนิดส�ย

พันธุ์และระบบนิเวศน์ มีวิวัฒน�ก�รปรับตัวของพืชม�อย่�ง

ต่อเนื่องทั้งในข้�วปลูก ข้�วป่� ทำ�ให้ประช�กรพืชมีก�รปรับตัว 

ต่อสภ�พภูมิอ�ก�ศที่เปลี่ยนแปลงไปด้วยก�รคัดเลือกต�ม

ธรรมช�ติ มีประช�กรพืช/สัตว์ที่ถูกคัดเลือกในโลกที่ร้อนขึ้นจริง 

จึงเป็นโอก�สที่ประเทศไทยจะเป็นแหล่งของยีนต้�นท�น 

ผลกระทบโลกร้อนในด้�นต่�งๆ ได้ดี ในกรณีข้�ว พันธุกรรม

ข้�วไทยมีคว�มหล�กหล�ยด้�นคว�มทนท�นต่ออุณหภูมิสูง 

มีคว�มส�ม�รถในก�รปรับตัวและทนท�นต่อภ�วะโลกร้อน

โอกาสในการสร้างมูลค่าเพิ่มและแปรรูปสินค้า

เกษตร	 เมื่อต้นทุนก�รผลิตและต้นทุนค่�เสียโอก�สในก�ร

ผลิตสินค้�เกษตรมีม�กขึ้น ก�รผลิตสินค้�เกษตรในอน�คต

จำ�เป็นต้องมีมูลค่�สูงเพียงพอกับก�รเพิ่มขึ้นของต้นทุน 

ที่ผ่�นม� ประเทศมีก�รสร้�งมูลค่�เพิ่มในแก่สินค้�เกษตรน้อย 

มีสัดส่วนก�รแปรรูปสร้�งมูลค่�เพียงร้อยละ 0.1-10 ของ 

GDP ขณะที่มีประช�กรทำ�ก�รเกษตรถึงร้อยละ 50-80 ของ

ประช�กรทั้งประเทศ (The World Bank, 2005) โอก�สในก�ร

สร้�งคว�มแตกต่�งให้กับสินค้�และบริก�รด้�นก�รเกษตร 

อ�ทิ พัฒนาสินค้าเกษตรอาหารให้ตรงกับแนวทางการ

5  มีพื้นที่ตั้งแต่ 1 เมตร จนเกือบถึง 450 เมตรจ�กระดับนำ้�ทะเล บ�งพื้นที่ก็ม�กกว่� เช่น แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงร�ย ต�ก ชัยภูมิ ขอนแก่น เป็นต้น

ตารางที่	3	ส่วนแบ่งตลาดและลำาดับการส่งออกของไทยในตลาดโลก

                 ( ร้ อยละ)

ประเภทของพืช ข้าว มัน อ้อย ยางพารา ปาล์ม

ส่วนแบ่งในตล�ดโลก 

(อันดับในตล�ดโลก)

34.91

(อันดับ 1)

70

(อันดับ 1)

9.61  

(อันดับ 2)

42.54

(อันดับ 1)

0.99 

(อันดับที่ 3)

ที่ม�: SIGA, 2552
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ใช้ชีวิตประจำาวันของคนในอน�คต เช่น คนมีแนวโน้มจะใช้

เวล�กับก�รบริโภคอ�ห�รน้อยลง จึงควรแปรรูปอ�ห�รเพื่อให้

ส�ม�รถบริโภคได้รวดเร็วและสะดวก เช่น ก�รผลิต Cornflake 

หรือ Serial Stick จ�กข้�ว เป็นต้น พัฒนาสินค้าเกษตรโดย

ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่มาต่อยอด ให้ส�ม�รถผลิตอ�ห�รได้

ทันสมัย ทำ�ให้ก�รพัฒน�เป็นไปอย่�งก้�วกระโดด ผลิตสินค้�

และบริก�รที่เน้นก�รรักษ�สุขภ�พ รวมทั้งนำ�วัฒนธรรมท้องถิ่น 

ม�ผสมผส�น (Marketing story) เช่น พัฒนาข้าวกล้อง

งอกกาบา (ก�บ�ไรซ์) ที่ช่วยบำ�รุงเซลล์ประส�ททำ�ให้สมอง

เกิดก�รผ่อนคล�ยและนอนหลับสบ�ย เป็นต้น และส่งเสริม

การท่องเที่ยวเกษตรเชิงอนุรักษ์ เนื่องจ�กประเทศไทยมี

วัฒนธรรมก�รเกษตรม�ย�วน�น มีภูมิประเทศที่ยังคงคว�ม

สวยง�มและหล�กหล�ย รวมทั้งคว�มต้องก�รท่องเที่ยวเชิง

อนุรักษ์และไม่ทำ�ล�ยสิ่งแวดล้อมมีเพิ่มขึ้น

โอกาสในการส่งเสริมการเกษตรแบบไม่ใช้

สารเคมี  ก�รพัฒน�สินค้�/เทคโนโลยีที่ส�ม�รถลดก๊�ซ

เรือนกระจก หรือ สินค้�ที่มีกระบวนก�รผลิตซึ่งปล่อยก๊�ซ

เรือนกระจกในปริม�ณน้อยลงต�มกระแสภ�วะโลกร้อน เช่น 

กระบวนก�รผลิตที่สะอ�ด เกษตรธรรมช�ติ เกษตรยั่งยืน 

อ�ห�รเพื่อสุขภ�พ อ�ห�รปลอดภัย สินค้�เกษตรอินทรีย์ 

เป็นต้น เป็นก�รทำ�เกษตรกรรมที่เกษตรกรไทยมีประสบก�รณ์ 

สะสมองค์คว�มรู้ม�ย�วน�น และสอดคล้องกับวิถีชีวิตของ

คนไทย และเป็นก�รดำ�เนินก�รผลิตต�มหลักปรัชญ�ของ

เศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็นแนวท�งสำ�คัญให้เกษตรกรร�ยย่อย 

ส�ม�รถพึ่งตนเองและลดคว�มเสี่ยงจ�กคว�มผันผวน 

ดังกล่�ว รวมทั้งเป็นแนวท�งที่เหม�ะกับก�รดำ�เนินชีวิตของคนไทย 

โดยก�รทำ�ก�รเกษตรทฤษฎีใหม่ หรือ เกษตรกรรมยั่งยืน 

ส�ม�รถสร้�งคว�มมั่นคงท�งอ�ห�รให้กับประเทศได้เป็น

อย่�งดี

โอกาสในการเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิต

การเกษตรของประเทศ	 โดยใช้ประโยชน์จากกลไกการ

พัฒนาที่สะอาด	 (CDM)	ต�มพิธีส�รโตเกียว ที่ให้ประเทศ

พัฒน�แล้วส�ม�รถดำ�เนินก�รลดปริม�ณก๊�ซเรือนกระจก

ในประเทศกำ�ลังพัฒน� และนำ�ปริม�ณก๊�ซฯ ที่ลดได้ไป

คำ�นวณเป็นเครดิตของประเทศตนเอง เพื่อบรรลุเป้�หม�ยต�ม

พันธกรณี ทำ�ให้ประเทศไทยในฐ�นะประเทศกำ�ลังพัฒน�ได้

รับประโยชน์จ�กก�รลงทุน เช่น เทคโนโลยีพลังง�นสะอ�ด 

ก�รถ่�ยทอดเทคโนโลยี ก�รจ้�งง�น เป็นต้น

อย่�งไรก็ต�ม เงื่อนไขของการพัฒนาเพื่อให้

ประเทศไทยส�ม�รถใช้โอก�สที่มีอยู่จ�กผลกระทบของก�ร

เปลี่ยนแปลงสภ�วะโลกร้อนได้อย่�งมีประสิทธิภ�พและยั่งยืน 

ต้องพิจ�รณ� ถึงก�รที่ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีก�รผลิต

และส่งออกอ�ห�รที่สำ�คัญ แต่สถ�นก�รณ์และผลกระทบ 

ต่�งๆ ที่ เกิดขึ้นจ�กภ�วะโลกร้อน ได้แสดงให้เห็นถึงผล 

กระทบต่อก�รผลิตพืชทั้งที่ใช้เป็นอ�ห�ร และพืชพลังง�น เช่น 

ไบโอดีเซล และเอท�นอล ซึ่งเกี่ยวข้องกับคว�มมั่นคงด้�นอ�ห�ร 

และพลังง�นในอน�คต ดังนั้น การเตรียมตัวปรับโครงสร้าง

ภาคการเกษตรจึงเป็นประเด็นที่มีคว�มสำ�คัญในระยะต่อไป 

เพื่อผลักดันยุทธศ�สตร์ให้ไทยเป็นแหล่งผลิตอ�ห�รสำ�หรับโลก 

โดยกำ�หนดแผนพัฒน�ประเทศ ที่ เน้นจุดแข็งของคว�ม 

เป็นประเทศเกษตรกรรม ทั้งแผนระยะสั้น ระยะกล�ง และ

ระยะย�ว อย่�งเป็นระบบ เป็นเอกภ�พ และมีประสิทธิภ�พ 

ด้วยก�รพัฒนาเทคโนโลยีด้านการเกษตรเพื่อเพิ่มผลผลิต

ต่อไร่ ขณะเดียวกัน มีก�รบริหารจัดการนำ้าและที่ดินเพื่อ

รองรับด้�นเกษตรในอน�คตอย่�งมีประสิทธิภ�พ ภ�ยใต้หลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่ให้คว�มสำ�คัญกับก�ร

ศึกษ�ถึงศักยภ�พของก�รผลิตในภ�วะที่ทรัพย�กรธรรมช�ติ

มีจำ�กัด แล้วจึงปรับก�รใช้ทรัพย�กรธรรมช�ติให้เกิดคว�ม

สมดุลและพอเพียง ตลอดจนก�รพัฒน�ระบบก�รผลิตและ
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ก�รตล�ด เพื่อให้พร้อมรองรับภ�วะคว�มเสี่ยงที่อ�จจะเกิดขึ้น 

เช่น คว�มผันผวนของร�ค�สินค้�ที่จะสูงขึ้นในอน�คต

การพัฒนาการเกษตรในระยะต่อไป
ภ�วะโลกร้อนส่งผลต่อก�รพัฒน�ภ�คเกษตรของ

ไทย ทั้งในเชิงบวกและลบ ขณะที่ก�รเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ

ของโลกทำ�ให้ปริม�ณผลผลิตพืชอ�ห�รและพืชพลังง�นลดลง 

ภัยธรรมช�ติทั่วโลกทำ�ให้ประเทศไทยมีโอก�สท�งเศรษฐกิจ

ในก�รขย�ยก�รส่งออกสินค้�อ�ห�รไปยังต่�งประเทศเพิ่มขึ้น 

ในร�ค�สูง ดังนั้น การพัฒนาทางการเกษตรในระยะต่อไป 

จึงขึ้นอยู่กับคว�มส�ม�รถในรองรับภัยพิบัติท�งธรรมช�ติ ก�ร

เพิ่มประสิทธิภ�พก�รผลิตท�งก�รเกษตร รวมทั้ง ก�รขย�ย

โอก�สของสินค้�เกษตรไทยในต่�งประเทศ โดยแบ่งประเด็น

ก�รพิจ�รณ�ออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้

1) ความปลอดภัยและความมั่นคงด้านอาหาร	

(Food	Safety	and	Food	Security)	ก�รพัฒน�ระบบก�ร

ผลิตและตล�ดเพื่อให้เกิดคว�มปลอดภัยและคว�มมั่นคงด้�น

อ�ห�ร เป็นประเด็นสำ�คัญต่อก�รพัฒน� เพื่อให้มีอ�ห�รที่

เพียงพอกับก�รบริโภคภ�ยในประเทศ รวมถึงส�ม�รถรองรับ

ก�รบริโภคจ�กต่�งประเทศ ซึ่งระบบก�รพัฒน�ก�รผลิต

และตล�ดเป็นท�งเลือกที่สำ�คัญในก�รพัฒน�ในระยะต่อไป 

จำ�เป็นต้องให้คว�มสำ�คัญกับประเด็น ดังนี้

การพัฒนาศักยภาพการผลิตทางการเกษตร	และ

การเตรียมระบบการเพาะปลูกให้เหมาะสมและสอดรับ

กับภาวะโลกร้อน ก�รเปลี่ยนแปลงของภูมิอ�ก�ศที่เกิดขึ้น  

ทั้งอุณหภูมิ ระดับนำ้� ปริม�ณนำ้�ฝน ลักษณะดิน และศัตรูพืช 

ทำ�ให้รูปแบบก�รผลิตก�รเกษตรของไทยต้องมีก�รปรับ

เปลี่ยนให้สอดคล้อง จึงจำ�เป็นต้องมีก�รดำ�เนินง�นเพื่อพัฒน�

ศักยภ�พในด้�นการวางแผนพื้นที่การผลิตทางการเกษตร	

เพ่ือปรับระบบก�รใช้ท่ีดินและก�รปลูกพืชให้เหม�ะสม การเตรียม

พันธุ์พืชที่ทนต่อการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ	 โดย

ค้นคว้�ชนิดพันธุ์ที่ส�ม�รถปลูกได้ในที่ที่มีฝนตกม�ก แล้งจัด 

หรือนำ้�ท่วม	การพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะสม

สนับสนุนให้ปร�ชญ์ช�วบ้�น องค์กรเกษตรกร มีบทบ�ท 

ม�กขึ้นในก�รพัฒน�เทคโนโลยีก�รเกษตร การพัฒนาระบบ

ชลประทาน เพื่อให้ส�ม�รถปรับระบบก�รผลิตให้เหม�ะสม

กับศักยภ�พดิน โดยไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม และส�ม�รถจัด

สรรนำ้�ให้เพียงพอกับคว�มต้องก�รท�งก�รเกษตร

การพัฒนาคุณภาพและการแปรรูปสินค้า

เกษตรให้มีมูลค่าสูง	ทั้งในระดับชุมชนและอุตส�หกรรม 

โดยให้คว�มสำ�คัญกับก�รพัฒน�ม�ตรฐ�นสินค้�เกษตร 

ให้สอดคล้องกับม�ตรฐ�นสินค้�ทั้งภ�ยในประเทศและ

น�น�ช�ติ ก�รพัฒน�ก�รแปรรูประดับ Hi-End และ Niche 

market ก�รพัฒน�รูปแบบก�รเกษตรแบบหล�กหล�ย Multi-

Functionality เช่น ก�รท่องเที่ยวเกษตรเชิงอนุรักษ์ และก�ร

ศึกษ�วิจัยต่อยอด โดยเฉพ�ะก�รแปรรูปข้�ว ไปสู่ผลิตภัณฑ์

ที่มีมูลค่�

การสนับสนุนการเกษตรสีเขียว	(Green	Agriculture)	

เพื่อนำาไปสู่เศรษฐกิจสีเขียว	 (Green	Economy)	ทำ�ให้

เกษตรกรรมของไทยเกื้อกูลกับระบบนิเวศ ไม่ก่อให้เกิดผล 

กระทบต่อสิ่งแวดล้อม ในปัจจุบันได้มีก�รสนับสนุนให้ใช้หลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อก�รพึ่งตนเอง ทำ�ให้

ครัวเรือนเกษตรกรมีคว�มมั่นคงท�งด้�นอ�ห�ร และส�ม�รถลด 

คว�มเสี่ยง (Risk Management) จ�กคว�มผันผวนด้�นร�ค�

และผลผลิต โดยยึดแนวทางเกษตรกรรมยั่งยืน เช่น	 เกษตร

อินทรีย์ เกษตรผสมผส�น และวนเกษตร เป็นต้น นอกจ�กนี้ 

ยังเป็นการผลิตที่ลดการปล่อยก๊าซมีเทน/ก๊าซเรือนกระจก	

เกิดก�รเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น ด้านพืช	ก�รใช้ส�ร

อินทรีย์แทนส�รเคมี ก�รใช้พันธุ์ข้�วที่เหม�ะสม เปลี่ยนวิธีก�ร

ปลูกข้�วเป็นน�หว่�นสำ�รวย ก�รใช้ส�รยับยั้งก�รผลิตมีเทน 
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ก�รปลูกข้�วไร่ไฮเทค เป็นต้น ด้านปศุสัตว์และประมง ก�ร

จัดก�รอ�ห�รที่ใช้เลี้ยงโคและกระบือไม่ให้ก่อก๊�ซมีเทน และ 

การทำาเกษตรแบบ	Zero	waste เป็นต้น

การสนับสนุนด้านการวิจัยและพัฒนาและการ

สร้างองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับผลกระทบของภาวะโลกร้อน

และแนวทางการรองรับ เพื่อเพิ่มผลผลิตต่อไร่	 และ

พร้อมเผชิญภาวะโลกร้อน โดยก�รศึกษาผลกระทบจาก

โลกร้อนและแนวทางรองรับ	อ�ทิ พัฒน�พันธุ์พืช ปศุสัตว์

และสัตว์นำ้�ให้มีคว�มทนท�นต่อก�รเปลี่ยนแปลงสภ�พ 

ภูมิอ�ก�ศ ศึกษ�สถ�นก�รณ์จำ�ลองและค�ดก�รณ์ผลกระทบ 

จ�กภ�วะโลกร้อน ต่อก�รพัฒน�ก�รเกษตรของไทย รวมทั้ง 

ศึกษ�ท�งเลือกในก�รปรับตัวและสร้�งโอก�สจ�กภัยที่ค�ด

ว่�จะเกิดขึ้นในอน�คต ก�รศึกษ�ระบบก�รจัดก�รก�รเกษตร 

ที่ ปล่ อยก๊ � ซ เ รื อนกระจกตำ่ �ทั้ งท�งด้ �นพื ชและสัตว์   

รวมทั้ง กลไกก�รพัฒน�ที่สะอ�ดภ�คเกษตร CDM ศึกษาด้าน

เศรษฐศาสตร์ โดยศึกษ�และวิเคร�ะห์เชิงลึกถึงสมดุลของ

อุปสงค์และอุปท�นในอน�คตของอ�ห�รและพืชพลังง�น 

สร้างระบบฐานข้อมูลในพื้นที่เสี่ยง แบบ Dynamic และ

ระบบเตือนภัยล่วงหน้� สร้างความตระหนักและการมีส่วนร่วม

ในการแก้ไขปัญหา เผยแพร่คว�มรู้ ประช�สัมพันธ์ก�รปรับ

ตัวด้�นก�รเกษตรให้เป็นข้อปฏิบัติที่เข้�ใจง่�ย ผ่�นก�รสื่อส�ร

ที่มีประสิทธิภ�พ รวมทั้ง พัฒน�ศักยภ�พให้สถ�บันและ

บุคล�กรที่เกี่ยวข้องมีคว�มพร้อม ตลอดจน สร้�งเครือข่�ย 

ระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ และพัฒนาระบบการ

เฝ้าระวัง	 โดยบูรณ�ก�รองค์คว�มรู้ที่มีอยู่จ�กภ�คส่วนต่�งๆ 

ของระบบเกษตร ทั้งเกษตรกร ผู้ประกอบก�ร และฝ่�ยวิจัยเพื่อ

ให้มีระบบเฝ้�ระวังที่มีประสิทธิภ�พด้วยก�รวิจัยเชิงรุกที่จะ 

บ่งชี้ปัญห�และทำ�ก�รแก้ไขได้ทันเวล�

2) ความสมดุลระหว่างอาหารและพลังงาน	

นอกจ�กจะสร้�งคว�มมั่นคงด้�นอ�ห�ร ยังจำ�เป็นต้องคำ�นึง

ถึงคว�มมั่นคงด้�นพลังง�นควบคู่ไปด้วย เพื่อให้ส�ม�รถ

พึ่งพ�ตนเองด้�นพลังง�นได้ในระดับประเทศและสอดคล้อง

กับกรอบข้อตกลงระหว่�งประเทศ โดยมีประเด็นสำ�คัญ ดังนี้

การกำาหนดแผนการผลิตและระบบราคาที่นำาไป

สู่การพัฒนาพลังงานทดแทนจากพืชที่ยั่งยืน	 เพื่อความ

มั่นคงด้านพลังงานของไทย	 ให้ส�ม�รถพึ่งพ�ตนเองได้ใน

ระดับประเทศ เช่น ก�รผลิตเอท�นอลจ�กมันและอ้อย ก�ร

ผลิตไบโอดีเซลจ�กป�ล์มนำ้�มัน เป็นต้น โดยเชื่อมโยงก�ร

ผลิตตลอดห่วงโซ่อุปท�นอย่�งเป็นระบบ ตั้งแต่วัตถุดิบ ก�ร

แปรรูป และก�รตล�ด เพื่อมิให้เกิดก�รแย่งชิงวัตถุดิบสำ�หรับ
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ก�รผลิตกับพืชที่เป็นอ�ห�ร รวมทั้ง การพัฒนาเทคโนโลยี

การผลิตพลังงานทดแทนจากพืช โดยก�รสนับสนุนก�ร

วิจัยและพัฒน�พืชที่มิใช่อ�ห�รม�เป็นวัตถุดิบ และก�รเพิ่ม

ประสิทธิภ�พในก�รผลิตพลังง�นทดแทนให้มีต้นทุนก�รผลิต

ตำ่� เพื่อให้มีท�งเลือกในก�รนำ�พืชที่มิใช่อ�ห�รม�เป็นวัตถุดิบ

ในปริม�ณเพียงพอกับคว�มต้องก�รในประเทศ

การพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งของพลังงาน

ทางเลือก เพื่อให้ประเทศไทยส�ม�รถพึ่งตนเองด้�นพลังง�น

เพิ่มขึ้นและเพิ่มเสถียรภ�พให้กับพลังง�นและเศรษฐกิจของ

ประเทศ โดยก�รส่งเสริมอุตส�หกรรมเทคโนโลยีพลังง�น

ทดแทน ก�รส่งเสริมก�รใช้เทคโนโลยีใหม่ในก�รผลิตเชื้อเพลิง

ชีวภ�พ และก�รแสวงห�พลังง�นท�งเลือกที่สะอ�ดและเป็น

มิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น พลังง�นชีวภ�พ พลังง�นลม พลังง�น

นำ้� พลังง�นแสงอ�ทิตย์ เป็นต้น รวมทั้ง การพัฒนาต้นแบบ	

Green	City ที่มีก�รผลิตและก�รบริโภคพลังง�นที่สะอ�ดเป็น

มิตรกับสิ่งแวดล้อม นำ�ไปสู่ก�รสร้�งคว�มเข้มแข็งให้กับก�ร

ผลิตพลังง�นทดแทนระดับชุมชน 

การลดการใช้พลังงานและกระตุ้นความต้องการ

ใช้พลังงานทางเลือกเพิ่มขึ้น	 เพื่อให้เกิดคว�มยั่งยืนและ

มั่นคงด้�นพลังง�น โดยลดก�รพึ่งพ�แหล่งพลังง�นต่�ง

ประเทศ และลดอัตร�ก�รเติบโตของก�รใช้พลังง�นต่ออัตร�

ก�รเติบโตท�งเศรษฐกิจของประเทศ (GDP) จึงจำ�เป็นต้อง

ให้คว�มสำ�คัญกับการรณรงค์ประหยัดพลังงาน	และการ

บริโภคอย่างยั่งยืน ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพการใช้

พลังงานในภาคคมนาคมขนส่ง	 และการพัฒนาระบบ

ขนส่งมวลชน เพื่อเป็นก�รประหยัดพลังง�นและหันม�ใช้

พลังง�นท�งเลือกเพิ่มขึ้น

การจัดการพื้นที่ปลูกพืชอาหารและพืชพลังงาน

อย่างเหมาะสม โดยก�รแบ่งสัดส่วนก�รผลิตระหว่�งพืช

อ�ห�รและพืชพลังง�น	ก�รตัดสินใจที่ชัดเจนในก�รแบ่งที่ดิน

ในก�รปลูกพืชธัญญ�ห�ร พืชพลังง�นทดแทน พืชอ�ห�รสัตว์ 

และพืชอื่นๆ ที่ร�ค�อยู่เกณฑ์ดี จะต้องเป็นก�รว�งแผนระยะ

ย�วที่รัดกุมและพิจ�รณ�ปัญห�ต่�งๆ อย่�งรอบด้�น เพื่อให้

ประเทศส�ม�รถคงไว้ซึ่งศักยภ�พในก�รแข่งขันและส�ม�รถ

เป็นแหล่งผลิตอ�ห�รอย่�งพอเพียงทั้งในและต่�งประเทศ 

ควบคู่ไปกับก�รพัฒน�พื้นที่เดิมให้มีศักยภ�พเหม�ะสมกับ

ก�รเพ�ะปลูก รวมถึงก�รปรับปรุงพื้นที่น�รกร้�ง ก�รจัดสรร

ก�รใช้ผลผลิตท�งก�รเกษตร เน้นหลักของก�รพึ่งพ�ตนเอง 

เพื่อสร้�งคว�มมั่นคงด้�นอ�ห�ร

บทสรุป
ก�รเปลี่ยนแปลงภูมิอ�ก�ศโลกส่งผลกระทบต่อ

ภ�คเกษตรทั้งระบบก�รเพ�ะปลูกและคว�มมั่นคงอ�ห�ร 

ทำ�ให้ปริม�ณผลผลิตท�งก�รเกษตรในหล�ยพื้นที่ของโลก 

โดยเฉพ�ะพืชอ�ห�รได้รับผลกระทบอย่�งรุนแรง ประกอบ

กับก�รปรับตัวสูงขึ้นอย่�งต่อเนื่องของนำ้�มันเชื้อเพลิงจ�ก

ฟอสซิล ทำ�ให้เกิดก�รแย่งชิงพื้นที่ผลิตอ�ห�รโลก ปริม�ณ

ผลผลิตอ�ห�รที่ลดลง ส่งผลให้ร�ค�อ�ห�รโลกสูงขึ้นอย่�ง

รวดเร็ว จนก่อให้เกิดวิกฤตอ�ห�รขึ้นทั่วโลก และค�ดก�รณ์

ว่� ร�ค�อ�ห�รโลกจะยังคงเพิ่มขึ้น ม�จ�กก�รที่อุณหภูมิโลก
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สูงขึ้น สำ�หรับภ�คเกษตรของไทย แม้จะพึ่งพ�ภูมิอ�ก�ศและ

ทรัพย�กรธรรมช�ติในก�รผลิตเป็นส่วนใหญ่ ประเทศไทยได้

รับผลกระทบจ�กภ�วะโลกร้อนต่อก�รเพิ่มขึ้นของร�ค�อ�ห�ร

และพลังง�นโลกน้อย ขณะที่ ร�ค�และปริม�ณก�รส่งออก

สินค้�เกษตรของไทยเพิ่มขึ้น โดยเฉพ�ะในช่วงครึ่งแรกของปี 

2551 

ก�รเปลี่ยนแปลงของปัจจัยทั้งภ�ยนอกและภ�ยใน

ประเทศส่งผลต่อก�รพัฒน�ด้�นก�รเกษตรของไทย ได้แก่ 

ก�รเพิ่มขึ้นของประช�กรโลกและคว�มต้องก�รบริโภคสินค้�

และพลังง�นเพิ่มขึ้น ร�ค�นำ้�มันเชื้อเพลิงมีแนวโน้มสูงขึ้น 

คว�มผันผวนของปริม�ณและร�ค�สินค้�เกษตร คว�มรุนแรง

ของปัญห�ที่ดินทำ�กินและก�รแย่งชิงนำ้� ต้นทุนก�รผลิต

อ�ห�รและต้นทุนค่�เสียโอก�สผลิตอ�ห�รสูงขึ้น และก�ร

บริห�รจัดก�รด้�นก�รผลิตก�รเกษตรจะมีคว�มยุ่งย�กและ

ซับซ้อนม�กขึ้น อย่�งไรก็ต�ม ประเทศไทยยังมีโอก�สของก�ร

พัฒน�ด้�นก�รเกษตรภ�ยใต้ก�รเปลี่ยนแปลงของโลก ภ�วะ

โลกร้อน และวิกฤตอ�ห�ร ทั้งในก�รสร้�งคว�มเข้มแข็งให้

กับประเทศ โดยก�รเป็นประเทศผู้ส่งออกอ�ห�รสำ�คัญของ

โลก ก�รสร้�งมูลค่�เพิ่มและแปรรูปสินค้�เกษตร ก�รส่งเสริม

ก�รเกษตรแบบไม่ใช้ส�รเคมี ก�รเพิ่มขีดคว�มส�ม�รถด้�น

ก�รผลิตก�รเกษตรของประเทศ โดยใช้ประโยชน์จ�กกลไก

พัฒน�ที่สะอ�ด 

ภ�ยใต้ปัจจัยดังกล่�ว ประเด็นก�รพัฒน�ก�ร

เกษตรของไทยที่ควรให้คว�มสำ�คัญในอน�คต ได้แก่ ก�ร

พัฒน�ศักยภ�พก�รผลิตก�รเกษตรและก�รเตรียมระบบก�ร

เพ�ะปลูกให้เหม�ะสมและสอดรับกับภ�วะโลกร้อนที่เกิดขึ้น 

ก�รพัฒน�คุณภ�พและก�รแปรรูปสินค้�เกษตรให้มีมูลค่�

สูงขึ้น ก�รสนับสนุนก�รเกษตรสีเขียว เพื่อนำ�ไปสู่เศรษฐกิจ

สีเขียว ก�รสนับสนุนด้�นก�รวิจัยและพัฒน�และสร้�งองค์

คว�มรู้เกี่ยวกับผลกระทบของภ�วะโลกร้อนและแนวท�งก�ร

รับมือ เพื่อเพิ่มผลผลิตต่อไร่และสู้กับโลกร้อน นอกจ�กจะ

สร้�งคว�มมั่นคงด้�นอ�ห�รแล้ว ยังจำ�เป็นต้องคำ�นึงถึงคว�ม

สมดุลระหว่�งอ�ห�รและพลังง�นควบคู่ไปด้วย ก�รกำ�หนด

แผนก�รผลิตและระบบร�ค�ที่จะนำ�ไปสู่ก�รพัฒน�พลังง�น

ทดแทนจ�กพืชที่ยั่งยืน ก�รพัฒน�และสร้�งคว�มเข้มแข็ง

พลังง�นท�งเลือก ก�รลดก�รใช้พลังง�นและกระตุ้นคว�ม

ต้องก�รใช้พลังง�นท�งเลือกเพิ่มขึ้น รวมไปถึง ก�รจัดก�ร

พื้นที่ปลูกพืชอ�ห�รและพืชพลังง�นอย่�งเหม�ะสม  ✪	✪	✪
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ปัญห�เหล่�นี้มีคว�มสัมพันธ์กันอย่�งใกล้ชิด

และเป็นร�กฐ�นของปัญห�คว�มขัดแย้งในหล�ยกรณี  

ทั้งคว�มขัดแย้งท�งก�รเมืองและก�รก่อคว�มไม่สงบใน 

3 จังหวัดช�ยแดนภ�คใต้ที่ได้กล�ยเป็นปัญห�เรื้อรังและ

ทวีคว�มรุนรงม�กขึ้น จึงจำ�เป็นต้องศึกษ�ถึง “สาเหตุของ

ปัญหา”	ที่นำ�ไปสู่ก�รคลี่คล�ยปัญห�อย่�งมีประสิทธิภ�พ

ผ่�นกระบวนก�รสร้�งและปฏิบัติต�มข้อตกลงที่ทุกภ�ค

ความขัดแย้งในสังคมไทย
ปาริชาต เทพอารักษ์ * / ตฤตณัย นพคุณ1**

การพัฒนาประเทศสู่ความยั่งยืนและมีศักยภาพการพัฒนาในระยะยาวจะต้องมุ่งมั่นดำาเนินการ

ตามพันธกิจการพัฒนาที่สำาคัญ	ทั้งในการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจประเทศไทยให้พึ่งตนเองและแข่งขันได้ใน

เวทีโลก	การปรับโครงสร้างทางสังคมให้มีความเอื้ออาทรและพึ่งตนเอง	รวมไปถึงการสร้างความร่วมมือใน

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพให้เกิดความอุดมสมบูรณ์และให้ความสำาคัญ	

กั บ ก า ร เ ส ริ ม ส ร้ า ง ธ ร ร ม า ภิ บ า ล แ ล ะ จิ ต สำ า นึ ก ข อ ง ค ว า ม เ ป็ น ป ร ะ ช า ธิ ป ไ ต ย ใ ห้ เ กิ ด ขึ้ น กั บ ทุ ก ภ า ค ส่ ว น 

อย่างไรก็ตาม	การประเมินผลการพัฒนาที่ผ่านมา	พบว่า	สถานการณ์ด้านการบริหารจัดการที่ดีของประเทศ	

ยังมีจุดอ่อนหลายประการ	อาทิ	การละเมิดสิทธิและการมีส่วนร่วมน้อยในการตัดสินใจภายใต้กระบวนการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม	การบังคับใช้กฎหมายอย่างไม่เป็นธรรม	การเมืองขาดเสถียรภาพ	รวมถึงปัญหาคอร์รัปชั่น	

ส่วนเห็นพ้องต้องกันเพื่อนำ�คว�มสงบสุขกลับคืนสู่ประช�ชน 

ทั้งประเทศ 

บทคว�มนี้มุ่งวิเคร�ะห์ส�เหตุของคว�มขัดแย้ง

ที่ เกิดขึ้น ตั้ งแต่ก�รกำ�หนดกรอบแนวคิด ก�รทบทวน

สถ�นก�รณ์ด้�นคว�มสม�นฉันท์ของประเทศ ก�รวิเคร�ะห์

ส�เหตุของคว�มขัดแย้ง และสรุปผลก�รวิเคร�ะห์ โดยมี 

ร�ยละเอียด ดังนี้

*  นักวิเคร�ะห์นโยบ�ยและแผนชำ�น�ญก�รพิเศษ / ** นักวิเคร�ะห์นโยบ�ยและแผนชำ�น�ญก�ร สำ�นักประเมินผลและเผยแพร่ก�รพัฒน� สำ�นักง�น
คณะกรรมก�รพัฒน�ก�รเศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ
1 Folger, J. P., Poole, M. S., and R. K. Stutman. (2001). Working through conflict. (4thEd.) New York: Addision Wesley Longman, p.5.

บทนำ�
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กรอบการวิเคราะห์สาเหตุของความ 
ขัดแย้งในสังคมไทย

1.	นิยามและประเภทของความขัดแย้ง	

	 1.1	 นิยามของความขัดแย้ง  Folger และ

คณะ1 อธิบ�ยว่� “ความขัดแย้งหมายถึงการปฏิสัมพันธ์หรือ

สถานการณ์ที่บุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไป รับรู้ว่าเป้าหมายของ

ตนไปด้วยกันไม่ได้กับอีกฝ่าย และมองว่าถูกอีกฝ่ายแทรกแซง

ไม่ให้ได้สิ่งที่ตนต้องการ หรือทำาให้ตนต้องประสบกับสิ่งที่ไม่

ต้องการ ทั้งสองฝ่ายต่างก็มีลักษณะความสัมพันธ์แบบพึ่งพา

อาศัยกัน กล่าวคือ ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดจะไม่สามารถได้สิ่งที่ตน 

ต้องการด้วยตนเอง โดยปราศจากการยินยอมหรือการ 

ช่วยเหลือจากอีกฝ่าย” 

	 1.2	 ประเภทของความขัดแย้ง  Galtung2 

นักวิช�ก�รด้�นสันติภ�พและคว�มขัดแย้งได้แบ่งประเภท

ของคว�มขัดแย้งเป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ คือ 1) ความขัดแย้ง

ทางตรง เกิดจ�กก�รกระทำ�ของปัจเจก เช่น ก�รสื่อส�รคว�ม

เข้�ใจที่ไม่มีประสิทธิภ�พ คว�มคลุมเครือของข้อมูลหรือ

สถ�นก�รณ์ 2) ความขัดแย้งที่เกิดจากโครงสร้าง เป็นก�ร

ถูกบีบคั้นจ�กโครงสร้�งที่ไม่เป็นธรรม ไม่ว่�จะเป็นโครงสร้�ง

ก�รเมือง โครงสร้�งท�งเศรษฐกิจ โครงสร้�งท�งสังคม เช่น 

ก�รช่วงชิงทรัพย�กรที่มีจำ�กัด กฎเกณฑ์ นโยบ�ย หรือขั้นตอน

ก�รปฏิบัติง�นไม่สมเหตุสมผล 3) ความขัดแย้งที่เกิดจาก

วัฒนธรรม หม�ยถึง คว�มขัดแย้งที่เกิดจ�กเงื่อนไขคว�ม

แตกต่�งในทัศนคติวิธีคิด ค่�นิยม คว�มเชื่อ เป็นสิ่งที่มองเห็น

ได้ย�กและอยู่ลึกที่สุดของคว�มขัดแย้ง 

2.	กรอบการวิเคราะห์สาเหตุความขัดแย้ง	มี

แนวท�งก�รพิจ�รณ�ถึงส�เหตุและคว�มสัมพันธ์ของปัจจัย 

ที่เชื่อมโยงกันของคว�มขัดแย้ง ดังนี้

	 2.1	 การวิเคราะห์โดยใช้แบบจำาลอง SCC 

ร�ยง�นก�รศึกษ�วิจัยของผู้ทรงคุณวุฒิหล�ยท่�นได้ระบุถึง

ส�เหตุของคว�มขัดแย้งว่�มีคว�มซับซ้อนและปัจจัยเกี่ยวข้อง

จำ�นวนม�ก ทั้งปัจจัยที่เป็นเรื่องของโครงสร้�งของสังคมและ

วิถีชีวิตของคนในสังคม ดังนั้นก�รวิเคร�ะห์ห�ส�เหตุของ

คว�มขัดแย้ง จึงพิจ�รณ�จ�กปัจจัยสำ�คัญ 3 ด้�น ดังนี้

	 	 2.1.1	 ด้ านโครงสร้ าง 	 (S t ruc tu re )		

ค ว � ม ขั ด แ ย้ ง เ กิ ด จ � ก โ ค ร ง ส ร้ � ง ค ว � ม ไ ม่ เ ท่ � เ ที ย ม

กันใน 3 ด้�น ได้แก่ 1) ความไม่เท่าเทียมกันของการ

กระจายอำานาจ	ที่เป็นก�รรักษ�อำ�น�จก�รตัดสินใจและ

ก�รจัดสรรทรัพย�กรไว้ที่ส่วนกล�งและก�รจำ�กัดอำ�น�จ

ก � ร ตั ด สิ น ใ จ เ กี่ ย ว กั บ ก� ร พั ฒ น � ป ร ะ เ ท ศ โ ด ย อ � ศั ย 

ระบบประช�ธิปไตยแบบตัวแทนม�กกว่�แบบมีส่วนร่วม 

2 )  ความไม่ เท่ า เที ยมกันของการกระจายความ

มั่ งคั่ ง 	 เป็นก�รกระจ�ยผลประโยชน์ของก�รพัฒน�ที่

ไม่ทั่วถึง คว�มเหลื่อมลำ้�ท�งร�ยได้ระหว่�งกลุ่มคนรวย  

คนจน และระหว่�งกลุ่มอ�ชีพต่�งๆ ก�รกระจ�ยคว�มเจริญ

สู่ภูมิภ�ค ระหว่�งเมืองกับชนบท หรือระหว่�งส่วนกล�งกับ

ภูมิภ�ค และ	 3) ความไม่เท่าเทียมกันของการกระจาย

โอกาสทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม	 เช่น โอก�สท�งก�ร

ศึกษ� ก�รได้รับบริก�รส�ธ�รณสุข ก�รเข้�ถึงแหล่งทุนและ

ปัจจัยก�รผลิต เป็นต้น

	 	 2.1.2	 ด้ านแนวปฏิบัติ 	 (Conduc t )	

ประกอบด้วย 1) ธรรมาภิบาล	อ�ทิ ก�รปฏิบัติด้วยคว�ม

โปร่งใส ก�รควบคุมคอร์รัปชั่น ก�รสนับสนุนก�รมีส่วนร่วม 

พัฒน�ของประช�ชน ก�รพัฒน�คุณภ�พของกฎระเบียบ 

ให้โปร่งใส และ 2) หลักนิติธรรม	 เป็นก�รตร�กฎหม�ยที่

ถูกต้อง เป็นธรรม ก�รบังคับใช้ ก�รกำ�หนดและก�รปฏิบัติ

ต�มกฎ กติก�ที่ตกลงกันไว้อย่�งเคร่งครัด โดยคำ�นึงถึงสิทธิ 

เสรีภ�พ และคว�มยุติธรรม

	 	 2.1.3	 ด้านวัฒนธรรม	(Culture) หม�ยถึง

อุดมก�รณ์ของคนในสังคมและระบบค่�นิยม สังคมไทย 

มีคว�มขัดแย้งของวัฒนธรรมดั้งเดิม อ�ทิ ก�รเค�รพเชื่อฟัง

และเกรงใจผู้อ�วุโสอ�จไม่สอดรับกับวัฒนธรรมประช�ธิปไตย

ที่ต้องก�รวิธีคิดที่ เน้นหลักคว�มเสมอภ�ค สิทธิเสรีภ�พ 

ก�รแยกเรื่องส่วนตัวออกจ�กหน้�ที่ รวมไปถึงก�รบังคับใช้

กฎหม�ย ตลอดจนก�รนำ�วัฒนธรรมอุปถัมภ์ไปใช้ในท�งที่ผิด  

อ�ทิ ให้คว�มร่วมมือกับผู้กระทำ�ผิดกฎหม�ยเพร�ะเคยมี 

บุญคุณต่อกัน 

2 Galtung, J. (1996). Peace by peaceful means: Peace and conflict, development and civilization. Thousand Oaks, CA: Sage. p.2.
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 2.2	 กรณีศึกษาสถานการณ์ความขัดแย้งใน

สังคมไทยที่นำามาใช้เพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุของความ	

ขัดแย้ง  ก�รศึกษ�ครั้ งนี้ ได้คัดเลือกสถ�นก�รณ์คว�ม

ขัดแย้งในปัจจุบันม�เป็นกรณีศึกษ� 2 กรณี ได้แก่ (1) คว�ม

ขัดแย้งท�งก�รเมือง และ (2) ก�รก่อคว�มไม่สงบใน 3 จังหวัด

ช�ยแดนภ�คใต้ เนื่องจ�กเป็นคว�มขัดแย้งเชิงโครงสร้�งที่

ส�ม�รถสะท้อนให้เห็นถึงประเด็นที่หล�กหล�ยและลักษณะ

ของคว�มขัดแย้งมีผลกระทบในวงกว้�งต่อคนทั้งประเทศ 

ส ถ า น ก า รณ์ ค ว า ม ส ง บ สุ ข ข อ ง
ประเทศไทย

คว�มขัดแย้ งท�งก�รเมืองที่ ก่อให้ เกิดคว�ม

ตึงเครียดและก�รเผชิญหน้�ระหว่�งกลุ่มคนที่มีคว�มเห็น

แตกต่�งกัน และทวีคว�มรุนแรงส่งผลกระทบต่อชีวิตและ

ทรัพย์สินของประช�ชน ขณะที่คว�มไม่สงบใน 3 จังหวัด

ช�ยแดนภ�คใต้เป็นปัญห�เรื้อรังและมีผลต่อสถ�นก�รณ์

คว�มสงบสุ ขของประ เทศไทย  สถ�บันต่ � งประ เทศ 

คือ Institute for Economics and Peace3  ได้จัดลำ�ดับ

ประเทศไทยอยู่ ในกลุ่ มที่ มี ระดับ  “ดัชนีคว�มสงบสุข 

(Peace Index)” ตำ่�เป็นลำ�ดับที่ 118 จ�ก 140 ประเทศ

ทั่วโลกในปี 2552 และตำ่�เป็นที่สองรองจ�กประเทศพม่� 

ในภูมิภ�คอ�เซียน โดยเมื่อพิจ�รณ�สถ�นก�รณ์คว�มสงบ

สุขของประเทศไทยจ�กตัวชี้วัดย่อย 24 ตัวในช่วงปี 2551-

2552 พบว่� ตัวชี้วัดที่มีค่�คะแนนสูง (ระหว่�ง 4 – 5 ซึ่ง

สะท้อนถึงคว�มสงบสุขค่อนข้�งน้อย/น้อย) เป็นปัจจัยลบ

ที่ดึงให้อันดับคว�มสงบสุขของไทยลดตำ่�ลง มีทั้งสิ้น 6 

ประเด็น ได้แก่ ระดับของอาชญากรรมที่มีความรุนแรง	

ซึ่งไทยอยู่ในระดับที่ค่อนข้�งสูงเมื่อเทียบกับค่�เฉลี่ยของ

โลก ความไม่มีเสถียรภาพทางการเมือง  เนื่องจ�กใน

ช่วง 2 ปีที่ผ่�นม� ประเทศไทยมีก�รเปลี่ยนรัฐบ�ลหล�ยชุด 

การไม่ เคารพต่อสิทธิมนุษยชน	 มีปัญห�ก�รละเมิด

สิทธิมนุษยชนในหล�ยด้�น ส่งผลต่อก�รแสดงคว�มคิด

เห็นหรือก�รมีส่วนร่วมท�งก�รเมืองของภ�คประช�ชน 

ความเป็นไปได้ของการแสดงออกด้วยความรุนแรง	

เกิดสถ�นก�รณ์ที่มีคว�มเสี่ยงนำ�ไปสู่ก�รใช้คว�มรุนแรง

ระหว่�งเจ้�หน้�ที่รัฐกับประช�ชน  มีโอกาสในเรื่องของการ

ก่อการร้ายสูง	ดังตัวอย่�งเหตุก�รณ์คว�มไม่สงบในภ�คใต้

รวมถึงมีการส่งกองกำาลังทหารเพื่อร่วมปฏิบัติภารกิจ

ของสหประชาชาติในต่างประเทศ	 เพื่อร่วมรักษ�คว�มสงบ

และสันติภ�พ	อ�ทิ ในอิรัก หรือติมอร์ตะวันออก

แผนภูมิที่	1	กรอบการวิเคราะห์โดยใช้แบบจำาลอง	SCC

 

                                 ที่มา	:  สถ�บันบัณฑิตบริห�รธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัยและสถ�บันพระปกเกล้�

3 
 

หน้าที่ รวมไปถึงการบังคับใช้กฎหมาย ตลอดจนการน าวัฒนธรรมอุปถัมภ์ไปใช้ในทางที่ผิด อาทิ ให้ความร่วมมือ
กับผู้กระท าผิดกฎหมายเพราะเคยมีบุญคุณต่อกัน  

แผนภูมิที่ 1 กรอบการวิเคราะห์โดยใช้แบบจ าลอง SCC 
 

 

 

 
 

 

ที่มา :  สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและสถาบันพระปกเกล้า 

2.2 กรณีศึกษาสถานการณ์ความขัดแย้งในสังคมไทยที่น ามาใช้เพื่อวิเคราะห์หา
สาเหตุของความขัดแย้ง  การศึกษาครั้งนี้ได้คัดเลือกสถานการณ์ความขัดแย้งในปัจจุบันมาเป็นกรณีศึกษา  
2 กรณี ได้แก่ (1) ความขัดแย้งทางการเมือง และ (2) การก่อความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เนื่องจาก
เป็นความขัดแย้งเชิงโครงสร้างที่สามารถสะท้อนให้เห็นถึงประเด็นที่หลากหลายและลักษณะ 
ของความขัดแย้งมีผลกระทบในวงกว้างต่อคนทั้งประเทศ  

สถานการณ์ความสงบสุขของประเทศไทย 

ความขัดแย้งทางการเมืองที่ก่อให้เกิดความตึงเครียดและการเผชิญหน้าระหว่างกลุ่มคนที่มีความเห็น
แตกต่างกัน และทวีความรุนแรงส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ขณะที่ความไม่สงบใน 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้เป็นปัญหาเรื้อรังและมีผลต่อสถานการณ์ความสงบสุขของประเทศไทย  สถาบันต่างประเทศ 
คือ Institute for Economics and Peace3  ได้จัดล าดับประเทศไทยอยู่ในกลุ่มที่มีระดับ “ดัชนีความสงบสุข (Peace 
Index)” ต่ าเป็นล าดับที่  118 จาก  140 ประเทศทั่วโลกในปี  255 2 และต่ าเป็นที่สองรองจากประเทศพม่า 
ในภูมิภาคอาเซียน โดยเมื่อพิจารณาสถานการณ์ ความสงบสุขของประเทศไทยจากตัวชี้วัดย่อย 24 ตัวในช่วงปี 
2551-2552  พบว่า ตัวชี้วัดที่มีค่าคะแนนสูง (ระหว่าง  4 – 5 ซึ่งสะท้อนถึงความสงบสุขค่อนข้างน้อย /น้อย)  
เป็นปัจจัยลบที่ดึงให้อันดับความสงบสุขของไทยลดต่ าลง มีทั้งสิ้น 6 ประเด็น ได้แก่ ระดับของอาชญากรรมที่มี
ความรุนแรง  ซึ่งไทยอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของโลก ความไม่มีเสถียรภาพ 
ทางการเมือง เนื่องจากในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยมีการเปลี่ยนรัฐบาลหลายชุด การไม่เคารพต่อสิทธิ
มนุษยชน มีปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในหลายด้าน ส่งผลต่อการแสดงความคิดเห็นหรือการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองของภาคประชาชน ความเป็นไปได้ของการแสดงออกด้วยความรุนแรง เกิดสถานการณ์ที่มีความ
เสี่ยงน าไปสู่การใช้ความรุนแรงระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับประชาชน  มีโอกาสในเรื่องของการก่อการร้ายสูง ดัง

                                                           
3 Institute for Economics and Peace, The Study of Industries that Prosper in Peace – the ‘Peace Industry’,  2008 Discussion Paper  
 

แนวปฏิบัติ (C) 

โครงสร้าง (S) วัฒนธรรม (C) 

3 Institute for Economics and Peace, The Study of Industries that Prosper in Peace – the ‘Peace Industry’, 2008 Discussion Paper
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1. กรณีความขัดแย้งทางการเมือง	

 สถ�นก�รณ์คว�มขัดแย้งและก�รแบ่งฝ่�ยใน

สังคมในช่วงปี 2551-2552 ขย�ยวงกว้�งไปทั่วประเทศ เกิด

ก�รแตกแยกในสังคมและไม่ยอมรับฟังเหตุผลซึ่งกันและ

กันนำ�ไปสู่ก�รชุมนุมประท้วงและก�รก่อคว�มรุนแรงใน

เหตุก�รณ์ต่�งๆ เมื่อนำ�โมเดล SCC ม�วิเคร�ะห์ มีสถ�นก�รณ์

ที่น่�สนใจดังนี้

	 1.1 ด้านโครงสร้าง	

	 	 1.1.1		 ก ารกระจายอำ านาจประสบ

ความสำาเร็จเพียงบางส่วน	ขณะที่ระบบราชการที่ยังคง

เป็นแบบรวมศูนย์ได้จำากัดการมีส่วนร่วมและการเข้า

ถึงทรัพยากรของประชาชน แม้ว่�ก�รดำ�เนินก�รต�ม 

พ.ร.บ.กำ�หนดแผนและขั้นตอนก�รกระจ�ยอำ�น�จให้แก่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 จะมีคว�มก้�วหน้�

ผลการวิเคราะห์ความขัดแย้งของกรณีศึกษา

ตารางที่	1	:	ดัชนีความสงบสุขของไทย จำาแนกตามตัวชี้วัด

ที่มา	: สืบค้นได้จ�ก http://www.visionofhumanity. org/gpi/results/rankings/2007/ Retrieved May 12, 2009. 

4 
 

ตัวอย่างเหตุการณ์ความไม่สงบในภาคใต้ รวมถึง มีการส่งกองก าลังทหารเพื่อร่วมปฏิบัติภารกิจ 
ของสหประชาชาติในต่างประเทศ เพื่อร่วมรักษาความสงบและสันติภาพ อาท ิในอิรัก หรือติมอร์ตะวันออก 

ตารางท่ี 1 : ดัชนีความสงบสุขของไทย จ าแนกตามตัวชี้วัด 
ปี พ.ศ. 2550 2551 2552 
ล าดับที ่ 105 118 118 
ค่าคะแนน 2.491 2.424 2.353 
ตัวช้ีวัด    

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 

ระดับความไม่ไว้วางใจของพลเมืองสัญชาติอื่น 
จ านวนเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยภายในประเทศและต ารวจต่อประชาชน 100,000 คน 
จ านวนคดีฆาตกรรมต่อประชาชน 100,000 คน 
จ านวนผู้ต้องขังต่อประชากร 100,000 คน 
ความง่ายในการเข้าถึงอาวุธส าหรับการก่อความไม่สงบขนาดย่อม 
ระดับของความขัดแย้งท่ีมีผู้ก่อเหตุ (ภายในประเทศ) 
ความน่าจะเป็นของการแสดงออกด้วยความรุนแรง 
ระดับของอาชญากรรมที่มีความรุนแรง 
ความไม่มีเสถียรภาพทางการเมือง 
การเคารพสิทธิมนุษยชน 
จ านวนการถ่ายโอนอาวุธหลักๆในฐานะเป็นผู้ซื้อ (น าเข้า) ต่อประชากร 100,000 คน 
โอกาสของการก่อการร้าย 
จ านวนผู้เสียชีวิตจากความขัดแย้งท่ีมีผู้ก่อเหตุ (ภายในประเทศ) 
ร้อยละของค่าใช้จ่ายด้านการทหารต่อ GDP 
จ านวนบุคลากรผู้ให้บริการท่ีติดอาวุธต่อประชากร 100,000 คน 
สัดส่วนการส่งกองก าลังทหารเพื่อร่วมปฏิบัติภารกิจของสหประชาชาติในต่างประเทศ 
สัดส่วนการส่งกองก าลังทหารเพื่อร่วมปฏิบัติภารกิจท่ีไม่ใช่จากสหประชาชาติในต่างประเทศ 
จ านวนรวมของอาวุธหนักต่อประชากร 100,000 คน 
ปริมาณการถ่ายโอนอาวุธหลักๆ ในฐานะเป็นผู้ขาย (ส่งออก) ต่อประชากร 100,000 คน 
สมรรถนะ/ความก้าวหน้าทางด้านการทหาร 
สัดส่วนของผู้อพยพท่ีถูกขับไล่ออกจากประเทศต่อประชากรทั้งหมด 
ความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน 
จ านวนการต่อสู้ที่เกิดจากความขัดแย้งท้ังภายในและภายนอกประเทศ 
ประมาณการจ านวนของผู้เสียชีวิตจากความขัดแย้งท่ีมีผู้ก่อเหตุ (ภายนอกประเทศ) 
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1 
1 
3 
1 
3 

1.5 
1 

 ที่มา : สืบค้นได้จาก http://www.visionofhumanity. org/gpi/results/rankings/2007/ Retrieved May 12, 2009.  

ผลการวิเคราะห์ความขัดแย้งของกรณีศึกษา 

1. กรณีความขัดแย้งทางการเมือง  

สถานการณ์ความขัดแย้งและการแบ่งฝ่ายในสังคมในช่วงปี 2551-2552 ขยายวงกว้าง 
ไปทั่วประเทศ เกิดการแตกแยกในสังคมและไม่ยอมรับฟังเหตุผลซึ่งกันและกันน าไปสู่การชุมนุมประท้วงและการก่อ
ความรุนแรงในเหตุการณ์ต่างๆ เมื่อน าโมเดล SCC มาวิเคราะห์ มีสถานการณ์ที่น่าสนใจดังนี้ 

 

 

  ประม�ณก�รจำ�นวนของผู้เสียชีวิตจ�กคว�มขัดแย้งที่มีผู้ก่อเหตุ (ภ�ยนอกประเทศ)24 
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ต�มลำ�ดับ แต่ยังมีคว�มล่�ช้�ในด้�นก�รถ่�ยโอนภ�รกิจอยู่

หล�ยประก�ร ในปี 2551 ส�ม�รถถ่�ยโอนภ�รกิจให้กับ อปท. 

180 ภ�รกิจ จ�กเป้�หม�ยที่กำ�หนดไว้รวม 244 ภ�รกิจ โดย

ภ�รกิจที่มีปัญห�ก�รถ่�ยโอนค่อนข้�งม�ก ได้แก่ ง�นก�ร

ศึกษ�และง�นส�ธ�รณสุข เนื่องจ�กมีปัญห�ด้�นกฎหม�ย

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และคว�มสมัครใจของบุคล�กรที่จะถ่�ย

โอน ประกอบกับก�รบริห�รจัดก�รในองค์ก�รบริห�รส่วน

ท้องถิ่นมีรูปแบบเป็นร�ชก�รค่อนข้�งม�ก ก�รมีส่วนร่วมของ

ประช�ชนในท้องถิ่นมีจำ�กัด ส่งผลให้ก�รจัดบริก�รส�ธ�รณะ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ส�ม�รถตอบสนองคว�ม

ต้องก�รของประช�ชนได้เต็มที่4 

   ขณะเดียวกัน ก�รบริห�รร�ชก�ร 

แบบรวมศูนย์จ�กส่วนกล�งยังฝั งร�กลึก  โดยเฉพ�ะ

ก � ร สั่ ง ก � ร จ � ก บ น ล ง ล่ � ง เ ป็ น อุ ป ส ร ร ค สำ � คั ญ ทำ � ใ ห้

คนในท้องถิ่นข�ดก�รมีส่วนร่วมในระดับที่ส�ม�รถสร้�ง 

คว�มเป็นเจ้�ของในกิจกรรมหรือโครงก�รที่ดำ�เนินง�นในพื้นที่

ได้อย่�งจริงจังและเท่�เทียมกัน  ประช�ชนเข้�ไม่ถึงอำ�น�จ

ก�รตัดสินใจในก�รจัดสรรทรัพย�กรของส่วนรวม ก�รจัดสรร

เป็นไปเพื่อประโยชน์ของคนส่วนน้อย เกิดกรณีก�รแย่งชิง

ทรัพย�กรในหล�ยกลุ่ม อ�ทิ ระหว่�งรัฐกับประช�ชน น�ยทุน

กับประช�ชน หรือระหว่�งประช�ชนด้วยกัน5

	 	 1.1.2		 ความเหลื่อมลำ้าทางเศรษฐกิจ	

ในประเทศไทยอยู่ ในระดับสู ง 	 โดยเฉพาะความ

มั่งคั่งกระจุกตัวอยู่ในกลุ่มคนเพียงร้อยละ	 20	 ของ

ประเทศ	 	ขณะที่รายได้ของประชาชนในสังคมชนบท	

แตกต่างจากสังคมเมืองอยู่มาก	ในปี 2551 พบว่� ครัวเรือน

ร ว ย ที่ สุ ด ร้ อ ย ล ะ  2 0  มี สั ด ส่ ว น ร � ย ไ ด้ ค รั ว เ รื อ น ทั้ ง

ประเทศม�กกว่�ร้อยละ 50 ของทั้งหมด และมีสัดส่วน

ร�ยได้แตกต่�งจ�กครัว เรือนย�กจนที่ สุดร้อยละ 20  

ถึง 12.81 เท่�6  ขณะเดียวกัน ก�รออมก็กระจุกตัวอยู่ใน

มือกลุ่มคนส่วนน้อย โดยธน�ค�รแห่งประเทศไทยร�ยง�น 

ในเดือนมิถุน�ยน  2552 ว�่ผู้ฝ�กเงินประม�ณ 70,000 บัญชี

ที่มีเงินฝ�กม�กกว่� 10 ล้�นบ�ทต่อบัญชี คิดเป็นสัดส่วนเพียง

ร้อยละ  0.09 ของจำ�นวนบัญชีทั้งหมดในประเทศ มียอดเงิน

ฝ�กคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 42 ของเงินฝ�กท้ังหมด นอกจ�กน้ี  

คนจนต้องรับภ�ระภ�ษีท�งอ้อมในอัตร�เท่�กับคนรวย อ�ทิ 

ภ�ษีมูลค่�เพิ่ม ภ�ษีสรรพส�มิต ภ�ษีนำ้�มัน ซึ่งเก็บจ�กก�ร

ใช้จ่�ยเมื่อมีก�รซื้อสินค้�นั้นๆ7  ประกอบกับก�รพัฒน�มุ่ง

ภ�คอุตส�หกรรมและเมืองเป็นหลัก ทำ�ให้เกิดคว�มแตก

ต่�งของผลิตภ�พก�รผลิตระหว่�งกรุงเทพฯ และจังหวัดอื่นๆ  

และระหว่�งเขตเมืองกับชนบทที่มีผู้ประกอบอ�ชีพหลักเป็น

เกษตรกรและอยู่ห่�งไกลจ�กศูนย์กล�งก�รพัฒน� ส่งผลให้

เกิดคว�มแตกต่�งด้�นร�ยได้ระหว่�งพื้นที่ เมื่อเปรียบเทียบ

ร�ยได้ครัวเรือนเป็นร�ยภ�ค จะเห็นคว�มแตกต่�งชัดเจน  

โดยเฉพ�ะภ�คตะวันออกเฉียงเหนือและภ�คเหนือ รวมทั้งภ�คใต้ 

ในบ�งปี มักจะมีร�ยได้ตำ่�สุด หรือห�กเทียบมิติเมืองกับ 

ชนบท ก็เห็นคว�มแตกต่�งชัดเจนเช่นกัน8

	 	 1.1.3	 ความไม่เท่าเทียมกันในการเข้า

ถึงบริการพ้ืนฐานของคนยากจนและผู้ด้อยโอกาสท้ังใน

ด้านสุขภาพ	แหล่งทุน	และสวัสดิการมีค่อนข้างมาก	 	ใน

ปี 2550	พบว่�	นโยบ�ยก�รประกันสุขภ�พถ้วนหน้�ยังไม่

ครอบคลุมประช�กรอีกร้อยละ 3.5 เนื่องจ�กเป็นแรงง�น

ย้�ยถิ่นหรือเป็นคนไร้สัญช�ติ ขณะที่ก�รเข้�ถึงแหล่งทุน

ค่อนข้�งจำ�กัด คนย�กจนส�ม�รถเข้�ถึงกองทุนหมู่บ้�นและ

ชุมชนเมืองเพียงร้อยละ 9.97 ของคนจนทั้งหมด  เช่นเดียวกับ

ก�รเข้�ถึงบริก�รพื้นฐ�นของรัฐในด้�นสวัสดิก�รสังคมและ

4 ส�นักง�นคณะกรรมก�รพัฒน�ก�รเศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ..ร�ยง�นก�รติดต�มประเมินผล 2 ปีแรกของแผนฯ 10 , เอกส�รประกอบก�รประชุม
ประจ�ปี 2552 ของ สศช . กรกฎ�คม 2552 

5 อ�นันท์ ก�ญจนพันธุ์ และคณะ. 2543 พลวัตรของชุมชนในก�รจัดก�รทรัพย�กร สถ�นก�รณ์ในประเทศไทย. ส�นักง�นกองทุนสนับสนุนก�รวิจัย. 
กรุงเทพฯ 

6 สำ�นักง�นโครงก�รพัฒน�แห่งประช�ช�ติประจำ�ประเทศไทย. คว�มมั่นคงของมนุษย์ในปัจจุบันและอน�คต,เอกส�รร�ยง�นก�รพัฒน�คนของ
ประเทศไทย 2552 บทที่ 3 ประเด็นที่ท้�ท�ยคว�มมั่นคงของมนุษย์ในอน�คต, ,หน้� 83 

7 เรียบเรียงจ�ก ผ�สุก พงษ์ไพจิตร. สังคมที่ยอมรับกันว่� Fair เอกส�รประกอบก�รอภิปร�ยก�รประชุมวิช�ก�รสถ�บันพระปกเกล้� หน้� 
51-58,พฤศจิก�ยน 2552

8  อ้�งแล้ว
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สังคมสงเคร�ะห์ที่ผู้สูงอ�ยุย�กจนได้รับเงินสงเคร�ะห์เพื่อก�ร

ยังชีพเพียงร้อยละ 38.14 ของผู้สูงอ�ยุย�กจนทั้งหมด ส่วนผู้

พิก�รย�กจนได้รับเงินสงเคร�ะห์สำ�หรับผู้พิก�รร้อยละ 24.7 

ของผู้พิก�รย�กจนทั้งหมด ปัญห�สำ�คัญที่ทำ�ให้คนย�กจน

และผู้ด้อยโอก�สไม่ส�ม�รถเข้�ถึงบริก�รพื้นฐ�นเหล่�นี้ได้

ทัดเทียมกับกลุ่มอื่นๆ เป็นเพร�ะหล�ยโครงก�รมีก�รกำ�หนด

เกณฑ์ของกลุ่มเป้�หม�ยที่ไม่เหม�ะสม9	

	 1.2		ด้านแนวปฏิบัติ

	 	 1.2.1	 การคอร์รัปชั่นเป็นปัญหาเรื้อรัง

ของสังคมไทย	ความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตของ	

ภาครัฐต้องปรับปรุง สถ�บัน IMD (International Institute

for Management Development) ได้ประเมินขีดคว�ม

ส�ม�รถก�รพัฒน�ระบบร�ชก�รไทยซึ่งพิจ�รณ�จ�กคว�ม

โปร่งใส ตรวจสอบได้ ก�รให้บริก�รส�ธ�รณะ ระบบร�ชก�ร 

และก�รทุจริตและประพฤติมิชอบ เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศ

ต่�งๆ รวม 55 ประเทศ พบว่�มีคะแนนเฉลี่ยลดลงจ�ก 2.89 

คะแนนในปี 2549 เป็น 2.59 คะแนนจ�กคะแนนเต็ม 10 

คะแนนในปี 255110 เหตุผลสำ�คัญที่ทำ�ให้ก�รแก้ปัญห�เป็นไป

อย�่งล่�ช้� เกิดจ�กรูปแบบก�รคอร์รัปชั่นมีคว�มซับซ้อน โดย

เฉพ�ะก�รทุจริตเชิงนโยบ�ยที่อ�ศัยก�รเปลี่ยนแปลงแก้ไขกฎ  

ระเบียบ หรือเง่ือนไขสัมปท�น ส่งผลให้เกิดประโยชน์สูง ขณะท่ี 

กลไกตรวจสอบทำ�ง�นมีประสิทธิภ�พน้อย สำ�นักง�นคณะ

กรรมก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รทุจริตแห่งช�ติ (ป.ป.ช.) 

มีคดีที่ต้องพิจ�รณ�เป็นจำ�นวนม�ก และมีข้อสงสัยถึงก�รถูก

แทรกแซงจ�กฝ่�ยก�รเมือง11

ตารางที่	2	รายได้ครัวเรือนเป็นรายภาค	ปี	2505	,2543	และ	2550	เฉลี่ยของทั้งประเทศ	=	100

ภาค 2505 2543 2550

กรุงเทพฯ 253.7 207.8 178.6

กล�ง 131.1 107.1 105.7

ใต้ 120.1 92.1 105.7

เหนือ 73.7 71.2 72.7

ตะวันออกเฉียงเหนือ 53.5 63.9 69.6

เฉล่ียของประเทศ 100.00 100.00 100.00

เมือง 119.9 150.1

ชนบท 69.9 76.7

ที่ม� : Yukio.Ikemoto.Income Distribution in Thailand, Tokyo, Institute of Developing Economies,1991; Nuarpear,2009. 

 

9  สำ�นักง�นพัฒน�ฐ�นข้อมูลและตัวชี้วัดภ�วะสังคม สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพัฒน�ก�รเศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ.ร�ยง�นก�รประเมินคว�ม
ย�กจนปี 2550,สิงห�คม 2551

10 สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพัฒน�ก�รเศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ..ร�ยง�นก�รติดต�มประเมินผล 2 ปีแรกของแผนฯ 10 ,เอกส�รประกอบก�รประชุม
ประจ�ปี 2552 ของ สศช . กรกฎ�คม 2552 

11 สำ�นักง�นโครงก�รพัฒน�แห่งประช�ช�ติประจำ�ประเทศไทย. คว�มมั่นคงของมนุษย์ในปัจจุบันและอน�คต,เอกส�รร�ยง�นก�รพัฒน�คนของ
ประเทศไทย 2552 บทที่ 3 คว�มมั่นคงของมนุษย์ในปัจจุบัน, ,หน้� 59, 2552
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	 	 1.2.2	 ระบบยุติธรรมในสั งคมไทย

มีปัญหาหลายด้าน	 ผู้ด้อยโอกาสและคนยากจนไม่

สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียม	

และขาดโอกาสพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเอง	ขณะที่	

ประสิทธิภาพของกระบวนการพิจารณาคดีลดลง		

ข้อมูลจ�กโครงก�รตรวจสอบผู้ต้องขังซึ่ งอ�จจะเป็นผู้

บริสุทธิ์ที่ ข�ดโอก�สพิสูจน์ในกระบวนก�รยุติธรรม ปี  

255012 พบว่� ผู้ต้องขังประม�ณ 500 ร�ยในเรือนจำ� 

137 แห่งทั่วประเทศมีพย�นหลักฐ�นค่อนข้�งชัดเจนว่�

น่�จะเป็นผู้บริสุทธิ์  ส�เหตุของก�รถูกจำ�คุกอย่�งไม่เป็น

ธรรมส่วนใหญ่เกิดในช่วงเริ่มต้นของก�รสอบสวน อ�ทิ 

ก�รสอบป�กคำ�ที่ ไม่ เพียงพอ หรือกฎหม�ยเปิดโอก�ส 

ให้ เจ้ �หน้�ที่ ใช้ดุลยพินิจ  ทำ �ให้คนย�กจนหรือผู้ ด้อย

โอก�สส่วนหนึ่งที่ข�ดคว�มรู้และคว�มเข้�ใจในสิทธิตน 

ไม่ส�ม�รถปกป้องสิทธิตนเองได้  ขณะเดียวกัน  หลัก

เกณฑ์และเงื่อนไขในขั้นตอนกระบวนก�รยุติธรรมบ�ง

เรื่อง อ�ทิ ก�รประกันตัว เปิดโอก�สให้ผู้มีฐ�นะหรือมี

คว�มได้เปรียบห�หลักทรัพย์หรือบุคคลม�คำ้�ประกันตนเอง

ได้ จึงไม่ต้องถูกฝ�กขังหรือจำ�คุก แต่ผู้ด้อยโอก�สและ

คนย�กจนจำ�นวนม�กที่ไม่มีทรัพย์สินหรือบุคคลที่จะม� 

คำ้�ประกัน ต้องถูกคุมขังทั้งที่ไม่มีคำ�พิพ�กษ�ถึงที่สุดว่�ได้

กระทำ�คว�มผิดจริง นำ�ไปสู่ก�รดำ�เนินก�รด้วยม�ตรฐ�นที่

แตกต่�งกันและคว�มเหลื่อมลำ้�ในก�รปฏิบัติต่อคนต่�งฐ�นะ

ในกระบวนก�รยุติธรรม

 นอกจ�กนี้  ประสิทธิภ�พของกระบวนก�ร

พิจ�รณ�คดีลดลง เพร�ะจำ�นวนบุคล�กรที่มีอยู่ไม่สัมพันธ์

กับจำ�นวนคดีที่เพิ่มขึ้น เนื่องจ�กมีคดีเข้�สู่ศ�ลจำ�นวนม�ก 

และในแต่ละปีมีคดีที่พิจ�รณ�เสร็จสิ้นเป็นสัดส่วนน้อย

เมื่อเทียบกับจำ�นวนคดีที่เข้�สู่ศ�ล ทำ�ให้เกิดคดีค้�งสะสม

แต่ละปีจำ�นวนม�ก เช่น คดียึดทรัพย์และล้มละล�ย กรม

บังคับคดีร�ยง�นว่� ในปี 2549 มีคดียึดทรัพย์ค้�ง 41,548 

เรื่อง และคดีล้มละล�ยคงค้�ง 43,176 เรื่อง ส�เหตุหลักที่

ทำ�ให้คดีคงค้�งจำ�นวนม�กม�จ�กบุคล�กรมีไม่เพียงพอ 

กับปริม�ณง�นที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพ�ะศ�ลล้มละล�ยที่ประสบ

ปัญห�ข�ดแคลนผู้พิพ�กษ� ในปี  2542 มีอัตร�ส่วน 

ผู้พิพ�กษ�ต่อคดีเท่�กับ 1 คน ต่อ 100 คดี แต่ในปี 2548 มี

สัดส่วนเพิ่มขึ้นเป็น 1 คน ต่อ 533 คดี ทำ�ให้ต้องใช้เวล�ในก�ร

พิจ�รณ�คดีม�กขึ้น13 

ตารางที่	3	:	ลำาดับและคะแนนขีดความสามารถการพัฒนาระบบราชการของไทยปี	2547-2551

ประเด็น

2547 2548 2549 2550 2551

ลำาดับ
(คะแนน)

ลำาดับ
(คะแนน)

ลำาดับ
(คะแนน)

ลำาดับ
(คะแนน)

ลำาดับ
(คะแนน)

1 คว�มโปร่งใส ตรวจสอบได้ 21
(5.66)

38
(4.68)

52
(3.13)

38
(3.92)

46
(2.70)

2. ก�รให้บริก�รส�ธ�รณะ 26
(4.02)

28
(3.83)

41
(2.91)

36
(2.96)

38
(2.58)

3. ระบบร�ชก�ร 19
(3.93)

16
(3.86)

21
(3.64)

34
(2.58)

21
(3.11)

4. ก�รทุจริตและประพฤติมิชอบ 41
(2.99)

44
(2.69)

48
(1.88)

39
(2.00)

41
(1.95)

เฉลี่ยคะแนน 4.15 3.77 2.89 2.87 2.59

จำานวนประเทศที่จัดลำาดับ 60 60 61 55 55

ที่มา	: IMD, World Competitiveness Yearbook (2004-2008)

12 ส�นักง�นคณะกรรมก�รสิทธิมนุษยชนแห่งช�ติ.ศักดิ์ศรีและคว�มยุติธรรมส�หรับทุกคน, ปฏิญญ�ส�กลว่�ด้วยสิทธิมนุษยชนข้อ 11 ทุกคน
ที่ถูกกล่�วห�ว่�กระทำ�ผิดท�งอ�ญ�,มีสิทธิที่จะได้รับก�รสันนิษฐ�นเอ�ไว้ก่อนว่�บริสุทธิ์ ,2551 

13 ส�นักง�นคณะกรรมก�รพัฒน�ก�รเศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ. วิสัยทัศน์ประเทศไทย...สู่ปี 2570 เอกส�รประกอบก�รประชุมประจ�ปี 2551 ของ 
สศช. ส่วนที่ 6 ยุทธศ�สตร์ที่ 5 ก�รบริห�รจัดก�รที่ดีสู่คว�มเป็นธรรมในก�รพัฒน�ประเทศ,สิงห�คม 2551
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	 	 1.2.3	 กฎหมายและกฎระเบียบหลาย

ประการไม่เอื้อประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจขนาด

เล็กโดยเฉพาะในภาคเกษตร	กฎหม�ยและกฎระเบียบ

ที่ใช้ส่งเสริมก�รประกอบธุรกิจของเอกชนมุ่งสนับสนุนภ�ค

ธุรกิจขน�ดใหญ่ในก�รผลิตเชิงอุตส�หกรรมและก�รค้�

ม�กกว่�ภ�คธุรกิจขน�ดเล็ก/เศรษฐกิจชุมชน และเกษตรกร  

ตัวอย่�งเช่น  กฎหม�ยว่�ด้วยก�รส่งเสริมก�รลงทุนได้ให้สิทธิ 

ประโยชน์แก่ธุรกิจอุตส�หกรรมที่มีเงินลงทุนเกินกว่� 1 ล้�นบ�ท 

อ�ทิ ก�รยกเว้นอ�กรข�เข้�สำ�หรับเครื่องจักร ก�รยกเว้นภ�ษี

เงินได้นิติบุคคลเป็นระยะเวล� 8 ปี 14 นำ�ไปสู่คว�มเสียเปรียบ

ในก�รประกอบอ�ชีพและก�รแข่งขันของธุรกิจชุมชน หรือ

เกษตรกร 

 1.3	ด้านวัฒนธรรม	

	 	 1.3.1	 การละเมิดสิทธิของผู้อื่นเกิดขึ้น

ในสังคมไทยอย่างต่อเนื่องในช่วง	5	ปีที่ผ่านมา	 เนื่องจ�ก

มีก�รร้องเรียนเกี่ยวกับก�รละเมิดสิทธิมนุษยชนเฉลี่ยปีละไม่

ตำ่�กว่� 650 เรื่อง  และสูงสุดในปี 2550 ประช�ชนได้ร้องเรียน

เกี่ยวกับก�รละเมิดสิทธิมนุษยชนเพิ่มขึ้นจ�กปี 2549  สูงม�ก

ถึงเกือบร้อยละ 20 เป็นก�รละเมิดสิทธิในกระบวนก�รยุติธรรม

สูงที่สุด รองลงม�ได้แก่ ก�รละเมิดสิทธิในทรัพย์สิน และก�ร

ละเมิดสิทธิในชีวิตและร่�งก�ย สะท้อนถึงก�รเค�รพสิทธิของ

ผู้อื่นยังมีน้อย ส่งผลต่อจิตสำ�นึกและคว�มเชื่อมั่นในระบอบ

ก�รปกครองแบบประช�ธิปไตย15 

	 	 1.3.2	 พฤติกรรมของคนไทยภายใต้

กระแสทุนนิยมให้ความสำาคัญกับการบริโภคนิยมจน

ทำาให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชั่นสูงขึ้น	ผู้ที่มีคว�มรำ่�รวย

มักได้รับก�รยอมรับสูงจ�กสังคมโดยมิได้สนใจที่ม�ของร�ยได้ 

และก�รเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องส่งผลให้เกิดก�รทุจริต

ในวงกว้�ง จนทำ�ให้คนบ�งกลุ่มส�ม�รถยอมรับพฤติกรรม

เหล่�นี้ ดังผลสำ�รวจของเอแบคโพล พบว่� ประช�ชนที่ตอบ

คำ�ถ�มส่วนใหญ่หรือร้อยละ 63.2 คิดว่�รัฐบ�ลทุกรัฐบ�ลมี

ทุจริตคอร์รัปชั่น แต่ยอมรับได้ถ้�ทำ�ให้ประเทศช�ติรุ่งเรือง 

ประช�ชนกินดีอยู่ดี ทัศนคติดังกล�่วถือเป็นอุปสรรคสำ�คัญต่อ

ก�รพัฒน�ประเทศต�มวิถีประช�ธิปไตย16

ตารางที่	4	:	จำานวนเรื่องร้องเรียนการละเมิดสิทธิมนุษยชน	5	อันดับแรก	ในช่วงปี	2547-2551
    หน่วย : เรื่อง

ประเภท ปี	2547 ปี	2548 ปี	2549 ปี	2550 ปี	2551

1. สิทธิในกระบวนก�รยุติธรรม 185 95 116 173 171

2. สิทธิในทรัพย์สิน 78 124 117 133  99

3. สิทธิในชีวิตและร่�งก�ย 83 122 103 109  86

4. สิทธิของชุมชน 57 102 75 77  82

5. สิทธิในก�รประกอบอ�ชีพ 65 83 59 54  49

6. อื่นๆ 191 234 174 226 211

รวม 659 760 644 772 698

อัตราการร้องเรียนต่อประชากรแสนคน 1.11 1.17 1.07 1.22 1.11

ที่มา	:	สำานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
หมายเหตุ	:	อื่นๆ	อาทิ	สิทธิเสรีภาพในการนับถือศาสนา	สิทธิเสรีภาพในการศึกษา	สิทธิในการสื่อสาร	สิทธิในที่อยู่อาศัย

14 ประก�ศคณะกรรมก�รส่งเสริมก�รลงทุนที่ 10 /2552 เรื่อง ประเภท ขน�ด และเงื่อนไขของกิจก�รที่ให้ก�รส่งเสริมก�รลงทุน
15 ลิขิต ธีรเวคินได้ให้คว�มหม�ย”วัฒนธรรมประช�ธิปไตยว่� หม�ยถึง ก�รมีจิตสำ�นึกและศรัทธ�ในระบอบก�รปกครองแบบประช�ธิปไตย สิทธิเสรีภ�พ 

ก�รต่อสู้เพื่อสิทธิของตนเองและเค�รพสิทธิของผู้อื่น เสียงส่วนใหญ่และสิทธิเสียงส่วนน้อย คว�มเสมอภ�ค คว�มยุติธรรม คำ�นึงถึงผลประโยชน์ของ 
คนส่วนใหญ่ คว�มรับผิดชอบ เค�รพกฎระเบียบและวินัย คว�มอดกลั่นต่อคว�มคิดเห็นและพฤติกรรมที่แตกต่�ง และหลักนิติธรรม

16 เรียบเรียงจ�กเอกส�รประกอบก�รประชุมประจ�ปี 2552 ของ สศช. เรื่อง จ�กวิสัยทัศน์ 2570 สู่แผนฯ 11 ส่วนที่ 5 สัญญ�ประช�คมใหม่ : 
พลังขับเคลื่อนสู่สมดุล,หน้� 183 ,วันที่ 10 กรกฎ�คม 2552
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2.	กรณีความขัดแย้งใน	3	จังหวัดชายแดนภาคใต้

 เมื่อนำ�โมเดล SCC ม�วิเคร�ะห์ พบว่�คว�ม 

ขัดแย้งใน 3 จังหวัดช�ยแดนภ�คใต้ที่เรื้อรังม�ตั้งแต่ปี 2547  

มีส�เหตุพื้นฐ�นม�จ�ก17	

	 2.1 ด้านโครงสร้าง

	 	 2.1.1	 ฐ า น เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ข อ ง พื้ น ที่ 	

3	 จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่อนแอ	 เกิดปัญหาความ

ยากจนและมีอัตราการว่ างงานสู ง   เศรษฐกิจของ

พื้นที่  3 จังหวัดช�ยแดนภ�คใต้ขย�ยตัวตำ่�กว่�ค่�เฉลี่ย

ของภ�คใต้ม�โดยตลอด เนื่องจ�กโครงสร้�งเศรษฐกิจ

ของพื้นที่  3 จังหวัดช�ยแดนภ�คใต้ขึ้นอยู่กับก�รเกษตร 

ถึงร้อยละ 51.7 โดยเฉพ�ะก�รทำ�น� ปลูกย�งพ�ร� และทำ�

ประมงพื้นบ้�น ซึ่งมีศักยภ�พตำ่�และปัจจัยก�รผลิตไม่เพียงพอ 

ควบคู่ไปกับก�รได้รับผลกระทบจ�กทรัพย�กรธรรมช�ติ

เสื่อมโทรม ทำ�ให้ข�ดคว�มมั่นคงในก�รประกอบอ�ชีพและ

มีร�ยได้ตำ่� ขณะที่ครอบครัวมีขน�ดใหญ่ อัตร�ก�รพึ่งพิงสูง

และมีปัญห�หนี้สิน เมื่อเกิดเหตุก�รณ์คว�มไม่สงบ เศรษฐกิจ

ภ�คใต้ขย�ยตัวเฉลี่ยเพียงร้อยละ 1.6 ในปี 2550	เกิดช่องว่�ง

ท�งเศรษฐกิจเมื่อเทียบกับพื้นที่อื่นๆ ประช�ชนในจังหวัด

ปัตต�นี ยะล� และนร�ธิว�สมีจำ�นวนคนย�กจนถึง 308,600 

คน หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 16.9 ของประช�กรทั้ง 3 จังหวัด

สูงกว่�ภ�คใต้ที่มีสัดส่วนคนย�กจนเพียงร้อยละ 5.9  รวมถึงมี

อัตร�ก�รว่�งง�นสูง เนื่องจ�กก�รลงทุนที่มีอยู่ได้หยุดกิจก�ร

ไปเป็นจำ�นวนม�กขณะที่ก�รลงทุนใหม่มีน้อย

	 	 2.1.2	 คนในท้องถิ่นมีข้อจำากัดในการ

เข้าถึงบริการของรัฐ	 เป็นปัญหาคุณภาพชีวิต	แม้ในภ�พ

รวมประช�ชนในส�มจังหวัดช�ยแดนภ�คใต้จะได้รับก�ร

ศึกษ�ดีขึ้น แต่ยังมีปัญห�เด็กนักเรียนในระดับประถมศึกษ�

จำ�นวนม�กมีข้อจำ�กัดด้�นคว�มรู้คว�มเข้�ใจภ�ษ�ไทย ซึ่ง

มีส่วนสำ�คัญทำ�ให้มีผลก�รเรียนรู้อยู่ในเกณฑ์ค่อนข้�งตำ่� 

เมื่อเปรียบเทียบกับภูมิภ�คอื่นๆ ใน 3 จังหวัดช�ยแดนภ�คใต้  

ผลสัมฤทธิ์ท�งก�รเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ 6  

มีคะแนนสอบ O-net เฉลี่ยทุกกลุ่มวิช�ตำ่�กว่�ค่�เฉลี่ยของ

ประเทศ และในก�รศึกษ�ต่อที่สูงกว่�ภ�คบังคับ เด็กส่วนหนึ่ง

จะศึกษ�ต่อเฉพ�ะด้�นศ�สน�ในสถ�นศึกษ�ปอเน�ะ เมื่อจบ

ก�รศึกษ�ไม่มีวุฒิท�งก�รศึกษ�และข�ดทักษะคว�มรู้ด้�น

ก�รประกอบอ�ชีพ นอกจ�กนี้ในด้�นสุขภ�วะ พบว่� อัตร�

ก�รต�ยของม�รด�ในจังหวัดปัตต�นีและยะล� เพิ่มจ�ก 26.0 

และ 19.8 คนต่อก�รเกิดมีชีพ 1 แสนคน ในปี 2546 เป็น 51 

และ 49.2 คนต่อก�รเกิดมีชีพ 1 แสนคน ในปี 2549 สูงกว่� 2 

เท่�ของค่�เฉลี่ยภ�คใต้ ส�เหตุม�จ�กเจ้�หน้�ที่รัฐถูกทำ�ร้�ย 

ทำ�ให้ไม่ส�ม�รถลงพื้นที่ให้บริก�รได้ต�มปกติ 

	 2.2	ด้านแนวปฏิบัติ

	 	 การปฏิบัติงานของภาครัฐบาลบางกรณี

ลดความเชื่อมั่นของประชาชนในพื้นที่	และนำาไปสู่ความ

ขัดแย้งและเป็นข้ออ้างในการก่อความไม่สงบ	 เจ้�หน้�ที่

รัฐบ�งส่วนไม่เข้�ใจในอัตลักษณ์ของคนในพื้นที่ และ/หรือ

หว�ดระแวงต่อก�รแบ่งแยกดินแดน นำ�ไปสู่ก�รปฏิบัติง�น

ด้วยคว�มอคติ หรือใช้อำ�น�จในกระบวนก�รยุติธรรมและก�ร

ปกครองอย่�งไม่เป็นธรรม ส่งผลให้ประช�ชนข�ดคว�มไว้

ว�งใจและคว�มเชื่อมั่นในภ�ครัฐ จึงถูกนำ�ไปใช้เป็นข้ออ้�งใน

ก�รก่อคว�มไม่สงบในพื้นที่จังหวัดช�ยแดนภ�คใต้ มีก�รยุยง

ให้เกิดคว�มขัดแย้งระหว่�งประช�ชนกับเจ้�หน้�ที่ของรัฐ

	 2.3	ด้านวัฒนธรรม

	 	 การพัฒนาพื้นที่ 	 3	 จังหวัดชายแดน

ภาคใต้ขาดการศึ กษาและมีความเข้ า ใจน้อยใน	

ภูมิสังคมของแต่ละพื้นที่	ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตและการ

ประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น	ก�รดำ�เนินง�นพัฒน�

ระดับพื้นที่ที่มุ่งสนองตอบวัตถุประสงค์ของโครงก�ร โดยไม่

คำ�นึงถึงผลกระทบต่อคนและชุมชน รวมถึงละเลยก�รนำ�ทุน

ท�งวัฒนธรรมม�เสริมสร้�งคว�มเข้มแข็งท�งเศรษฐกิจและ

สังคมของพื้นที่ และข�ดก�รยอมรับและเค�รพในคุณค่�

และสิทธิของกันและกัน ได้ก่อให้เกิดช่องว่�งท�งวัฒนธรรม  

โครงก�รต่�งๆ ของรัฐที่ดำ�เนินง�นในพื้นที่โดยข�ดคว�ม

17 เรียบเรียงจ�กแผนก�รพัฒน�พื้นที่พิเศษ 5 จังหวัดช�ยแดนภ�คใต้ ส�เหตุ ปัญห� และประเด็นท้�ท�ยก�รพัฒน� หน้� 14 -17,เมษ�ยน 2552
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เข้�ใจในวิถีชุมชน ค่�นิยม และวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น 

ทำ�ให้เกิดคว�มร่วมมือน้อย เพร�ะไม่ส�ม�รถสนองคว�ม 

ต้องก�รและสร้�งคว�มเป็นเจ้�ของให้กับท้องถิ่น นอกจ�กนี้  

ก�รพัฒน�ที่อิงกับก�รแข่งขันและสร้�งผลกำ�ไรได้ทำ�ล�ย 

ฐ�นทรัพย�กรท้องถิ่น อ�ทิ ก�รขย�ยก�รส่งออกสัตว์นำ้� ส่งผล 

ให้มีก�รใช้เครื่องมือที่ส�ม�รถจับสัตว์นำ้�ได้คร�วละม�กๆ 

เช่น อวนล�ก อวนรุน เป็นต้น ได้ส่งผลกระทบต่อก�รประกอบ

อ�ชีพของกลุ่มประมงพื้นบ้�นที่มีขน�ดเล็กและจับสัตว์นำ้�ใกล้

ช�ยฝั่ง ทำ�ให้มีคว�มเหลื่อมลำ้�ของก�รพัฒน�

ผลการวิ เคราะห์สาเหตุของปัญหา
ความขัดแย้งในสังคมไทยโดยรวม

ผลก�รวิเคร�ะห์คว�มขัดแย้งที่สะท้อนจ�กกรณี

ศึกษ�ทั้ งสอง พบว่� ส�เหตุของคว�มขัดแย้งท�งก�ร

เมือง เกิดจ�กก�รพัฒน�ไม่กระจ�ยไปทุกพื้นที่  เกิดคว�ม

เหลื่อมลำ้�ของก�รพัฒน� ก�รคอร์รัปชั่นเป็นปัญห�เรื้อรัง

กระบวนก�รยุติธรรมมีปัญห�หล�ยด้�น กฎหม�ยและ

กฎระเบียบหล�ยประก�รไม่ เอื้ อประโยชน์แก่ทุกฝ่�ย

อย่�งเท่�เทียมกัน เกิดก�รละเมิดสิทธิผู้อื่น สังคมไทย

เปลี่ยนแปลงจ�กสังคมโอบอ้อมอ�รีเป็นมุ่งแก่งแย่งแข่งขัน  

ขณะที่ความขัดแย้งใน	3	จังหวัดชายแดนภาคใต้	 เกิดจ�ก

คว�มเหลื่อมลำ้�ของก�รพัฒน�ใน 3 จังหวัดช�ยแดนภ�คใต้

ที่ทำ�ให้เกิดคว�มย�กจนและก�รว่�งง�น ก�รเข้�ถึงบริก�ร

ส�ธ�รณะมีจำ�กัด และคว�มไม่เข้�ใจและยอมรับในคุณค่�

ของคว�มแตกต่�งหล�กหล�ยระหว่�งศ�สน� ภ�ษ� และ

วัฒนธรรมของคนในพื้นที่ เมื่อวิเคร�ะห์ทั้งสองกรณีด้วยแบบ

จำ�ลอง  SCC  ส�ม�รถสรุปถึงปัจจัยร่วมได้ดังนี้

1. ด้านโครงสร้าง	 ก�รบริห�รจัดก�รประเทศ

มีลักษณะรวมศูนย์อำ�น�จก�รบริห�ร ข�ดคว�มเข้�ใจ 

ในภูมิสังคมและคว�มต้องก�รของคนในแต่ละพื้นที่ นำ�ไปสู่

ก�รจัดสรรทรัพย�กรที่ไม่สมดุลและเป็นธรรม

2. ด้ านแนวปฏิบั ติ 	 ก�รบั งคับใช้กฎหม�ย

ก�รดำ�เนินกระบวนก�รยุติธรรมล่�ช้�และเจ้�หน้�ที่บ�งส่วน

เลือกปฏิบัติ 

3. ด้านวัฒนธรรม	คนไทยส่วนหนึ่งข�ดคว�ม

เค�รพในสิทธิผู้อื่นและไม่ยอมรับในคุณค่�ของคว�มแตกต่�ง

หล�กหล�ย

จ�กกรณีศึกษ�ชี้ให้เห็นว่�คว�มขัดแย้งที่เกิดขึ้นไม่

อ�จแก้ไขได้ด้วยมิติท�งกฎหม�ยเพียงอย่�งเดียว เพร�ะเป็น

คว�มขัดแย้งเชิงโครงสร้�งของก�รพัฒน�เศรษฐกิจ/ก�รเมือง

ที่ไม่สมดุล ภ�ครัฐมีบทบ�ทหลัก ขณะที่ประช�ชนมีส่วนร่วม

น้อยในก�รพัฒน�ประเทศ ก�รกระจ�ยทรัพย�กรธรรมช�ติ

และทรัพย�กรภ�ครัฐที่ไม่เป็นธรรม ชนชั้นนำ�และคนในเมือง

ใหญ่ได้ประโยชน์สูง คนย�กจนในชนบทข�ดโอก�สในก�ร

เข้�ถึงทรัพย�กร และก�รพัฒน�ศักยภ�พตนเองให้มีส่วนร่วม

ในก�รบริห�รประเทศภ�ยใต้ระบอบประช�ธิปไตยอย่�งมี

ประสิทธิภ�พ กระบวนก�รยุติธรรมไม่มีประสิทธิภ�พในก�ร

ดำ�เนินก�รให้สอดคล้องกับหลักนิติธรรม และด้�นวัฒนธรรม 

เกิดคว�มไม่เข้�ใจและยอมรับในคุณค่�ของคว�มแตกต่�ง

หล�กหล�ยระหว่�งศ�สน� ภ�ษ� และวัฒนธรรมของคนใน

พื้นที่ต่�งๆ 

สภ�พปัญห�ดังกล่�วได้สะท้อนถึงโครงสร้�งและ

กระบวนก�รพัฒน�ประเทศที่ข�ดคว�มสมดุล อยู่บนพื้นฐ�น 

ธรรม�ภิบ�ลที่ เปร�ะบ�ง และอยู่ภ�ยใต้วัฒนธรรมของ

สังคมที่ไม่เอื้อต่อก�รพัฒน�ประช�ธิปไตย โดยเฉพ�ะใน

สภ�พปัจจุบันที่สังคมโลกมีคว�มเชื่อมโยงกัน ก�รถ่�ยเท

ข้อมูลระหว่�งประเทศเกิดขึ้นรวดเร็วและหล�กหล�ย 

จึงเป็นปัจจัยเสริมให้คว�มขัดแย้งของสังคมไทยมีคว�ม

รุนแรงและขย�ยวงกว้�ง ก�รแก้ไขคว�มขัดแย้งทำ�ได้  

ย�ก ห�กใช้เวล�เพื่อให้ปัญห�คลี่คล�ยไปเอง คว�มขัดแย้ง 

ก็อ�จจะลุกล�มและฝั งร�กลึก เป็นค่�นิยมของสั งคม 

จึงจำ�เป็นที่สังคมจะต้องรับรู้ ยอมรับ และร่วมกันห�หนท�ง

แก้ไข โดยสร้�งกระบวนก�รคว�มสม�นฉันท์ของคนในช�ติ 

ด้วยแนวท�งที่เข้�ใจโครงสร้�งของปัญห� แล้วสร้�งสัญญ�

ประช�คมผ่�นกระบวนก�รก�รมีส่วนร่วมของประช�ชน 

ที่จะนำ�ไปสู่ก�รลดคว�มขัดแย้งอย่�งยั่งยืน  

✪	✪	✪	✪	✪	✪	✪
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ตารางที่ 1 ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (GDP) ด้านการใช้จ่าย ( ณ ราคาปีฐาน 2531)
หน่วย : ร้อยละ

2551p 2552p1
2551p      2552p1

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

การใช้จ่ายของครัวเรือน 2.7 -1.1 3.3 2.6 2.7 2.1 -2.5 -2.2 -1.3 1.4

การใช้จ่ายของรัฐบาล 4.6 5.8 2.8 0.1 3.3 13.5 5.9 7.8 4.8 5.2

การลงทุน 7.1 -23.9 13.7 -0.4 9.6 6.1 -46.7 -14.2 -24.5 -10.1

การลงทุนสินทรัพย์ถาวร 1.2 -9.0 5.9 2.3 1.9 -5.0 -15.9 -10.2 -6.3 -3.4

- ภาคเอกชน 3.2 -12.8 6.5 4.3 6.0 -3.4 -17.8 -16.1 -12.2 -4.6

- ภาครัฐ -4.6 2.7 3.7 -3.7 -7.0 -10.3 -9.0 8.7 8.0 1.1

ส่วนเปลี่ยนสินค้าคงเหลือ 2,796.2 -268.6 570.2 -609.0 330.2 285.9 -562.2 -166.8 -376.7 -51.8

การส่งออกสินค้าและบริการ 5.1 -12.7 9.3 12.0 9.8 -9.3 -16.7 -21.7 -14.8 4.1

- สินค้า 6.0 -14.0 9.0 13.9 11.3 -9.2 -17.9 -22.8 -16.0 2.8

- บริการ 1.3 -6.9 10.3 3.4 2.7 -9.8 -12.0 -16.3 -8.8 9.5

การนำาเข้าสินค้าและบริการ 8.5 -21.8 9.5 8.4 14.7 1.7 -30.5 -25.6 -23.4 -7.6

- สินค้า 8.4 -23.7 10.2 7.7 14.9 1.0 -35.1 -29.6 -25.0 -4.3

- บริการ 8.6 -13.6 6.4 11.4 13.5 4.3 -11.0 -7.0 -15.6 -19.6

การใช้จ่ายผลิตภัณฑ์ในประเทศ 2.4 -2.2 6.4 4.9 2.8 -4.2 -6.9 -4.8 -2.9 5.9

ที่มา: สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 22 กุมภาพันธ์ 2553

ตารางที่ 2 การใช้จ่ายครัวเรือน ( ณ ราคาปีฐาน 2531)
หน่วย : ร้อยละ

2551p 2552p1
2551p      2552p1

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

การใช้จ่ายของครัวเรือน 3.0 -1.1 3.5 2.9 2.9 2.5 -2.5 -2.2 -1.3 1.4

    อาหาร 1.9 1.4 3.4 1.8 -0.1 2.7 1.2 -0.2 3.2 1.4

    อื่น ๆ ที่ไม่ใช่อาหาร 3.2 -1.8 3.5 3.2 3.7 2.5 -3.5 -2.7 -2.4 1.4

      สินค้าไม่คงทน 1.6 -1.1 4.3 2.4 0.1 -0.4 -3.7 -2.0 -0.8 2.2

      สินค้ากึ่งคงทน 4.0 -6.7 6.5 5.3 5.3 -0.4 -8.6 -9.1 -10.3 0.8

      สินค้าคงทน 10.9 -8.1 11.7 13.0 10.0 8.9 -18.0 -13.8 -8.5 9.2

      บริการ 1.4  2.9 -2.7 -0.8 4.0 4.8 7.1 4.8 2.8 -2.1

ที่มา: สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 22 กุมภาพันธ์ 2553


