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การมีเสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจเพื่อสังคมมั่นคง

เส้นทางสู ่สงัคมมัน่คงของไทย

สังคมมั่นคง 
ก้ำวส�ำคัญของกำรขับเคลื่อน 
แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 11

สัมภำษณ์พิเศษ 
ศ. นพ.วิจำรณ์ พำนิช
นำยกสภำมหำวิทยำลัยมหิดล



 
                                 - 2573 

              
             2533 2543 2553 2563 2573 

จ านวนประชากร
สูงอายุ 

60-69 2,451 3,546 4,620 7,359 9,559 
70-79 1,123 1,706 2,587 3,565 6,030 
80 ปี ข้ึนไป 443 586 804 1,348 2,155 
รวม 4,017 5,838 8,011 12,272 17,744 

สัดส่วนประชากร
สูงอายุ 

60-69 61.02 60.74 57.67 59.97 53.87 
70-79 27.96 29.22 32.29 29.05 33.98 
80 ปี ข้ึนไป 11.03 10.04 10.04 10.98 12.14 
รวม 100 100 100 100 100 

สัดส่วนประชากร
สูงอายุต่อประชากร
รวม 

60-69 4.49 5.7 6.86 10.5 13.53 
70-79 2.06 2.74 3.84 5.09 8.54 
80 ปี ข้ึนไป 0.81 0.94 1.19 1.92 3.05 
รวม 7.36 9.38 11.89 17.51 25.12 

ที่มา : ข้อมูลปี 2533 และ 2543 จากส ามะโนประชากรและเคหะ ส านักงานสถิติแห่งชาติ 
 ข้อมูลปี 2553 เปน็ต้นไป จากการคาดประมาณประชากรของประเทศไทย ปี 2543-2573 สศช. 
 

แผนภูมิสัดส่วนประชากรสูงอายุต่อประชากรรวม 
              

 



	 “สงัคมม่ันคง”	เป็นเป้าหมายหนึง่ของการขบัเคลือ่น
แผนพัฒนาฯ	ฉบับที่	11	สู่สังคมที่พึงปรารถนา	คือ	สังคมมั่นคง	
สังคมสีเขียว	และสังคมวัฒนธรรม		ค�าว่า	“มั่นคง”	นั้น	ไม่ได้มี
ความหมายเฉพาะเรื่องความมั่นคงในทางการทหารหรือความ
มั่นคงระหว่างประเทศเท่านั้น	 แต่มีความหมายครอบคลุมการ
พัฒนาที่มุ่งสร้างภูมิคุ้มกันอย่างยั่งยืนให้กับสังคมไทยในทุกมิติ	
เพื่อให ้สามารถรับมือกับความผันผวนต่างๆ	 ได ้อย ่างมี
ประสิทธิภาพ	 สังคมมั่นคงจึงครอบคลุมท้ังการมีเศรษฐกิจท่ี 
เข้มแข็ง	 เติบโตได้อย่างมีคุณภาพและเสถียรภาพ	สังคมมีความ 
เท่าเทียมกันมากข้ึนทั้งด้านรายได้และการเข้าถึงทรัพยากรซึ่ง
เป็นหวัใจส�าคัญของการพฒันา	คนไทยด�ารงชวีติอย่างมคีวามสขุ	
ได้รับการคุ ้มครองทางสังคมอย่างมีคุณภาพและมีการจัด
สวัสดิการทางสังคมอย่างทั่วถึง	 รวมท้ังการเตรียมพร้อมเข้าสู่
สังคมผู้สูงอายุ	มีความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน	ตลอดจน
มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	 ท้ังจากภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ	 โรคระบาด	 รวมถึงความรุนแรง	 อาชญากรรม	 และ 
ยาเสพติด	
	 วารสารเศรษฐกิจและสังคมฉบับนี้	 จึงขอน�าเสนอ
สาระเกี่ยวกับแนวคิดและความส�าคัญของสังคมมั่นคงที่
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์	 พันธกิจ	 เป้าประสงค์	 และยุทธศาสตร์
ของแผนพัฒนาฯ	ฉบับที่	11	ในทุกแง่มุม	ไม่ว่าจะเป็นภาพรวม
และสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนประเทศสู่สังคม
มั่นคง	 ประเด็นการพัฒนาส�าคัญที่ต้องเร่งผลักดันเพื่อสร้าง
ภูมิคุ้มกันให้เกิดขึ้น	 อาทิ	 การเตรียมพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ	
การสร้างสมดุลอาหารและพลังงาน	 การวางแผนเพ่ือรับความ
เสีย่งของธรุกจิ	การพัฒนาอย่างท่ัวถงึและเป็นธรรม	การก�าหนด
นโยบายทางการเงนิ	การคลงั	เพือ่สร้างเสถยีรภาพทางเศรษฐกจิ	
ตลอดจนบทสัมภาษณ์ศาสตราจารย	์นายแพทย์วิจารณ	์	พานิช	
นายกสภามหาวทิยาลยัมหดิล	เก่ียวกับการสร้างความมัน่คงของ
สังคมไทยในปัจจุบัน	 และเรื่องอื่น	 ๆ	 ท่ีน่าสนใจในวารสาร
เศรษฐกิจและสังคม	 ซ่ึงคณะผู้จัดท�าหวังว่าสาระต่างๆ	 ของ 
วาสารฯ	 จะเป็นประโยชน์ส�าหรับภาคีการพัฒนาในการน�าไป
ปรับใช้ตามบทบาทความรับผิดชอบของตน	 เพื่อสามารถ 
ขบัเคลือ่นการพฒันาประเทศไปสูก่ารพฒันาทีย่ัง่ยนืได้อย่างเป็น
รูปธรรมต่อไป

บทบรรณาธิการ

สัมภาษณ์พิเศษ
	 การขับเคลื่อนประเทศสู่สังคมมั่นคงและยั่งยืน

	 ศ.	นพ.วิจารณ	์	พานิช			นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล	 2
บทความประจ�าฉบับ 
	 เตรียมสังคมไทยให้พร้อมรับสังคมผู้สูงอายุ	 6
	 สร้างสมดุลอาหารและพลังงานเพื่อความมั่นคงของสังคม	 13
	 BCP:	การลดความเสี่ยงเพื่อเสริมความมั่นคง	 21
	 การพัฒนาอย่างทั่วถึงและยั่งยืน	:	กุญแจสู่สังคมมั่นคง		 26
เรื่องเด่นประจ�าฉบับ
	 สังคมมั่นคง	:	ก้าวส�าคัญของการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ	ฉบับที	่11	 31
คอลัมน์พิเศษ
	 การมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจเพื่อสังคมมั่นคง	 37
ข้อมูลชวนรู้
 กับดักของประเทศรายได้ปานกลาง	 42
แนะน�าโครงการวิจัย
	 โครงการปรับปรุงดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย	 46
ความเคลื่อนไหวของ สศช.
	 รายงานความเคลื่อนไหวการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ	ฉบับที	่11				 48                      

ปกหน้าใน 

	 ข้อมูลความเหลื่อมล�้าด้านรายได้และด้านรายจ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคเปรียบเทียบ	10	ปี

	 ย้อนหลัง

ปกหลังใน
	 	ข้อมูลจ�านวนประชากรสูงอายุ	ปี	2533	-	2573

เลขาธิการ
นายอาคม		เติมพิทยาไพสิฐ

รองเลขาธิการ
นายปรเมธ	ีวิมลศิริ

นายชาญวิทย	์อมตะมาทุชาติ

นายธานินทร	์ผะเอม

นางสาวลดาวัลย	์ค�าภา

นางนิตยา		กมลวัทนนิศา

นางชุตินาฏ	วงศ์สุบรรณ

ที่ปรึกษาด้านนโยบายและ
แผนงาน
นางสาวสุมาล	ีเดชานุรักษ์นุกูล

นางสาวภารณ	ีวัฒนา

นายนพพร	มนูญผล

นางปัทมา	เธียรวิศิษฎ์สกุล

นายจิระพันธ	์	กัลลประวิทย์

นายประพันธ	์มุสิกพันธ์

นางสาวพจณ	ีอรรถโรจน์ภิญโญ

นายมนตร	ีบุญพาณิชย์

นายดนุชา	พิชยนันท์

บทบรรณาธิการ

สารบัญ

คณะที่ปรึกษา
บรรณาธิการบริหาร
นายวิทยา		ปิ่นทอง

บรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณา
นางภาณี		ชนาธิปกรณ์

กองบรรณาธิการ
นางสาววีณา	เตชะพนาดร

นางภาณ	ีชนาธิปกรณ์

นายอธิพงศ์	หิรัญเรืองโชค

นางนิสวันต	์พิชญ์ด�ารง

นายธีระพงษ์	มาลัยทอง

นางสาววัชร	ีพุ่มทอง

นางสาวอมราวรรณ	ทิวถนอม

นายตฤตณัย	นพคุณ

นางสาวปภานัน	วรวัฒนสกุล

ฝ่ายจัดการ
นายธีระพงษ์	มาลัยทอง

ฝ่ายศิลปกรรมและภาพ
นายเนาวฤทธิ	์ฤทธิแปลก

ออกแบบและพิมพ์ที่
หจก.	อรุณการพิมพ์
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ศ. นพ.วิจารณ์ พานิช
นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล

ศาสตราจารย	์นายแพทย์วิจารณ	์พานิช	
อนุกรรมการขับเคลื่อนแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต	ิฉบับที่	11	ได้
กล่าวถึงการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ
เพือ่มุง่สู	่“สงัคมมัน่คง”	ซ่ึงเป็นหนึง่ในสงัคม
เป้าหมายในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ	
ฉบับที่	11	ทั้งในด้านการพัฒนาสู่เศรษฐกิจ
ฐานความรู้เพื่อเพ่ิมมูลค่าของสินค้าและ
บริการ	การพัฒนาระบบการศึกษา	การลด
ความเหลื่อมล�า้ของคนในสังคม	การเตรียม
เข้าสู ่สังคมผู ้สูงอายุ	 การส่งเสริมความ 
เข้มแขง็ด้านอาหาร		การแก้ปัญหาการทจุรติ	
และบทบาทของ	 สศช.	 ในการน�าเสนอ
ข้อมูล/ตัวชี้วัด	 เพื่อบ่งชี้ทิศทางการพัฒนา
ดังนี้

 นายแพทย์วจิารณ์	พานิช	กล่าวว่า
เห็นด้วยกับการก�าหนดให้	 “สังคมม่ันคง”	
เป ็นหนึ่ ง ในเป ้าหมายส�าคัญของการ 
ขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ	 ฉบับที	่ 11	 เพราะ
ปัจจุบันประเทศไทยต้องเผชิญความเสี่ยง
หรอืความผนัผวนจากสถานการณ์ต่างๆ	ท้ัง
ในและนอกประเทศอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้	
การเตรียมพร้อมให้กับคนไทยในการรับมือ
กบัความเปลีย่นแปลงทีจ่ะเกดิขึน้	จึงเป็นสิง่
จ�าเป็นทีท่กุภาคส่วนต้องให้ความส�าคญัและ
ผลักดันให้เห็นผลอย่างชัดเจน

ตฤตณัย นพคุณ*

สัมภาษณ์พิเศษ

การขับเคลื่อนประเทศ
สู่สังคมมั่นคงและยั่งยืน

การพัฒนาโครงสร้างเศรษฐกิจ
ของประเทศสู่เศรษฐกิจฐานความรู้
	 การพัฒนาเศรษฐกิจของไทย	 
มักจะให้ความส�าคัญกับการยกระดับการ
ผลิตของประเทศสู ่สินค้าและบริการที่มี
มูลค่าเพิ่มขึ้น	 ซ่ึงจ�าเป็นต้องอาศัยทักษะ
แรงงานที่ มี คุณภาพแต ่ ในทางปฏิบัติ	 

การด�าเนนินโยบาย			
	 ห รื อ ก า ร
ด�าเนินธุรกิจ
กลับท� า ใน
ทางตรงข้าม	
โดยมุ ่ ง เน ้ น
การน�าแรงงาน

ทักษะต�่ามาใช	้

นายแพทย์วิจารณ์ฯ	 ให้ความเห็นว่า	 การ 
ขับเคลื่อนการพัฒนาไปสู่สังคมมั่นคงอย่าง
ยั่งยืน	 ส่ิงส�าคัญคือการวางแนวทางการ
พัฒนาในระยะยาว	 ท่ีพิจารณาถึงระดับ
โครงสร้างที่สะท้อนถึงรากฐานของความ
มั่นคง	 ได้แก่	 ความมีเสถียรภาพและความ
สามารถในการปรับตัวทางเศรษฐกิจ	 การ
หลดุพ้นจากกบัดกัประเทศรายได้ปานกลาง	
การพัฒนาคุณภาพคน	 การเช่ือมโยง 
กับโลกภายนอก	 ตลอดจนระบบ
การเมืองที่มีคุณธรรมจริยธรรม	ทั้งนี้
การพัฒนาหรือแก้ปัญหาในเรื่องใด	
แม้จะเป็นเรื่องยาก	 แต่ต้องให้ความ
ส�าคัญ	 หน่วยงานภาครัฐหรือผู ้ที่
เกีย่วข้องต้องด�าเนนิการอย่างจรงิจงั	
และเหน็ว่าประเดน็การพฒันาส�าคัญ
ที่ จ� า เป ็นต ้องขับเคลื่ อนเพื่ อ
เป็นการวางรากฐาน
การพัฒนา
ประเทศให้มี
ความมั่นคง
และยั่งยืน
ประกอบด้วย

ตุลาคม-ธันวาคม 2556

วารสาร เศรษฐกิจและสังคม2

นายวิทยา	ปิ่นทอง	ผู้อ�านวยการส�านักประเมินผลและเผยแพร่การพัฒนา	นายอธิพงศ	์
หิรัญเรืองโชค	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการพิเศษ	นายธีระพงษ์	มาลัยทอง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ	 นายณัฐวุฒิ	 กรก�าจายฤทธิ์	 นักวิเคราะห์
นโยบายและแผนปฏบิตักิาร		ส�านกัประเมินผลและเผยแพร่การพฒันา	เป็นผูส้มัภาษณ์
*นักวิเคราะห์และแผนช�านาญการ	ส�านักประเมินผลและเผยแพร่การพัฒนา



ซึ่งไม่ช่วยในเรื่องการเพิ่มมูลค่าของสินค้า
และบริการมากนัก	 จึงจ�าเป็นต้องมีการ
พัฒนาไปสู ่ เศรษฐกิจฐานความรู ้และ
เศรษฐกิจสร้างสรรค์	 โดยมีปัจจัยส�าคัญคือ
การน�าวิทยาศาสตร ์	 เทคโนโลยี	 และ
นวัตกรรมมาเป็นเครื่องมือส�าคัญในการ
พัฒนา	การส่งเสริมงานศึกษาวิจัยต่างๆ	ให้
สามารถน�ามาประยกุต์ใช้อย่างเป็นรปูธรรม	
โดยน�างานวจิยัด้านวทิยาศาสตร์	เทคโนโลยี	
และนวัตกรรมมาผสมผสานกับจุดแข็งท่ีมี
อยูเ่พือ่เพิม่มลูค่าให้กบัสนิค้าและบรกิาร	ซึง่
จ�าเป็นต้องมีการปรับโครงสร้างและระบบ
การวิจัยภายในประเทศให้เหมาะสมกับ
บรบิทของประเทศไทย	รวมท้ังเชือ่มต่อองค์
ความรู้กับต่างประเทศด้วย

การพัฒนาระบบการศึกษา : 
พัฒนาครูให้คิดเป็น ประเมิน 
ผู้เรียนแบบรอบด้าน
	 นายแพทย์วิจารณ์ฯ	แสดงทัศนะ
ว่าในการสร้างความม่ันคงของสังคมไทย	
ทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยที่ส�าคัญที่สุด	
และเครื่องมือส�าคัญท่ีจะช่วยให้ทรัพยากร
มนษุย์มศีกัยภาพคอืระบบการศกึษา	ไม่ว่าจะ
เป็นการศกึษาในระบบ	การศึกษานอกระบบ	
หรือการศึกษาตามอัธยาศัย	 อย่างไรก็ตาม	
ระบบการศึกษาในปัจจุบันเป็นระบบที่
เหมาะสมกับการศึกษาในอดีต	 ไม่ใช่ระบบ
การศึกษาที่ เหมาะสมกับป ัจจุ บันหรือ
อนาคต	แม้ว่าจะมีความพยายามปฏิรูปการ
ศึกษามาอย่างต ่อเน่ืองตั้งแต ่ป ี	 2542	 
แต่ยังไม่บรรลุเป้าหมาย	 เพราะการจัดการ
เชงิระบบของกระทรวงศกึษาธกิารไม่ช่วยให้
ผู้เรียนเกิดผลสัมฤทธ์ิตามท่ีต้องการ	 ดังน้ัน	
ต้องมีการปรับกระบวนทัศน์ในระบบการ
ศึกษาทั้งหมด	 ทั้งในส่วนของตัวครูผู้สอน
และวธิกีารประเมนิผลสมัฤทธิท์างการศกึษา
 “การพัฒนาครูหรือบุคลากร
ท า ง ก า ร ศึ ก ษ า ทั้ ง ใ น โ ร ง เ รี ย น แ ล ะ
มหาวทิยาลยั ต้องให้ครสูอนน้อยทีส่ดุแต่ให้
เด็กได้เรียนและได้ลงมือท�าด้วยตนเองมาก
ที่สุด ซึ่งจ�าเป็นท่ีต้องอาศัยครูท่ีคิดเป็น  
ปรับตัวเข้ากับการเปลีย่นแปลงได้ และใฝ่รูอ้ยู่
เสมอ แต่ปัญหาในปัจจุบัน ครูมักจะรับฟัง

ค�าสัง่จากผู้บงัคับบญัชาอย่างเดยีว หรอืไม่ก็
ให้ผู้บังคับบัญชาคิดแทน เมื่อครูคิดไม่เป็น 
กค็งสอนให้เดก็คดิเป็นไม่ได้ จดุนีจ้งึต้องเริม่
จากระดบัมหาวทิยาลยั ทีต้่องสอนให้ครรููจ้กั
ที่จะตั้งค�าถาม รู ้จักที่จะแสวงหาความรู ้
อยู่เสมอ และปรับการสอนจากที่บอกเด็ก 
มาเป็นถามให้เดก็คิด เรยีนรูด้้วยตนเอง ส่วน
ในเรื่องของการประเมินผลสัมฤทธ์ิต่างๆ 
กระทรวงศึกษาธิการไปเน ้นเรื่องการ
ประเมินผ่านมาตรฐานกลาง ซึ่งสะท้อนว่า
ไม่ให้เกียรติครู มองว่าครูไม่น่าเช่ือถือ ไม่
สามารถที่จะประเมินเด็กได้ด้วยตนเอง ซึ่ง
อยากเรียนว่า ครูที่มีความสามารถ ครูที ่
เชือ่ถอืได้ยงัมอียูเ่ป็นจ�านวนมาก เพยีงแต่ขาด
ข้อมูลที่จะท�าให้รู้ว่าครูเหล่านี้อยู่ที่ไหน” 
	 นอกจากน้ี	 นายแพทย์วิจารณ์ฯ	
ยังเสนอว่า	 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของ 
ผู้เรียน	 ต้องเปลี่ยนจากการประเมินเฉพาะ
เนือ้หาสาระหรอืความรูท้างวชิาการ	มาเป็น
ประเมินผู ้เรียน	 “ทั้งตัว”	 คือนอกจาก
ประเมินผลสัมฤทธิ์ด้านเนื้อหาวิชาแล้วต้อง
ประเมนิผูเ้รยีนในด้านอารมณ์	การเข้าสงัคม	
ความมีน�า้ใจ	ยอมรบัความคดิเหน็ทีแ่ตกต่าง
ด้วย	เพราะความส�าเรจ็ในการพฒันาผูเ้รยีน
ทีแ่ท้จรงิ	คอืการพฒันาให้ผูเ้รยีนทีไ่ด้รบัการ
พัฒนาพร้อมกันทุกด ้าน	 ซึ่งการศึกษา 

รปูแบบนี	้พบในหลายประเทศ	อาท	ิประเทศ
ฟินแลนด์	 ญ่ีปุ่น	 เกาหลี	 สิงคโปร์	 ฮ่องกง 
ซ่ึงประเทศเหล่านี้จะวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนจากการที่มีวิธีคิดที่ดี	 มีการไตร่ตรอง 
ที่ด	ีและมีความรอบคอบในการตัดสินใจ

การลดความเหล่ือมล�า้ของคนใน
สังคม
	 การลดความแตกต่างของคนใน
สังคมเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่นายแพทย  ์
วจิารณ์ฯ	เหน็ว่าเป็นปัจจยัส�าคญัทีจ่ะช่วยสร้าง 
ความมั่นคงในสังคม	 โดยกล่าวว่า	 ปัจจุบัน	
สังคมไทยยังมีความแตกต่างกันสูงในด้าน
รายได้	 การศึกษา	 รวมทั้งโอกาสในการเข้า
ถงึทรพัยากรและข้อมลูข่าวสารทีม่คุีณภาพ	
ซึ่งแสดงให้เห็นว่าประเทศยังไม่พัฒนา 
เท่าที่ควร	 การลดความแตกต่างของคนใน
สังคม	 จะส่งเสริมการพัฒนาประชาธิปไตย
และน�าไปสู่การมวีถิชีวีติความเป็นอยูท่ีด่ขีึน้	
และลดความขัดแย้งในสังคมลงได้
 “ความขัดแย้งทางการเมืองหรือ
ความขัดแย้งอื่นๆ ที่เห็นตอนนี้ ส่วนหนึ่งมี
รากของปัญหามาจากความไม่เท่าเทียมกัน
ระหว่างคนรวยกับคนจน ทั้งความแตกต่าง
ด้านรายได้ ความรู้ และความแตกต่างใน
ด้านอืน่ๆ ซึง่ความแตกต่างเหล่านีม้แีนวโน้ม
เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เพราะผู้มีอ�านาจหรือมีฐานะ
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แสวงหาผลประโยชน์ได้ง่ายข้ึน วิธีการลด
ความแตกต่างหรอืความไม่เท่าเทยีมกนั ต้อง
อาศัยข้อมูลที่สะท้อนให้เห็นว่า ขณะนี้ การ 
กระจายผลประโยชน์ การกระจายความมัง่คัง่
ไปกระจุกตัวอยู่กับคนเพียงบางกลุ่ม โดย
อาศัยข้อมูลหรือตัวชี้วัดที่น�ามาสู่การสร้าง
ความหมายหรือกระตุ้นให้สาธารณชนเกิด
ความตระหนักได้ เช่น ตัวเลขเกี่ยวกับการ 
กระจายรายได้ของคนไทย ตัวเลขการถือ
ครองที่ดิน”
 นายแพทย์วจิารณ์ฯ	กล่าวต่อไปว่า 
การลดความแตกต่างด้านรายได้ของคนใน
สังคม	จ�าเป็นต้องก้าวข้ามการเป็นประเทศ
ที่มีรายได้ปานกลางให้ได้	 โดยรัฐต้องเพิ่ม
การลงทนุเพือ่การวจิยัและพฒันาให้มากขึน้	
เพ่ือยกระดับรายได้และเพิ่มมูลค่าให้กับ
สินค้าและบริการ	 ขณะเดียวกันรัฐต้องลด
การลงทุนของอุตสาหกรรมที่ผลิตสินค้า 
และบริการคุณภาพต�่ าและมีราคาถูก	 
ขณะเดียวกันต้องส่งเสริมให้ประชาชนเข้า
ถึงสื่อที่สร้างการเรียนรู้ท่ีเป็นประโยชน์ใน
การด�ารงชีวิตได้อย่างทั่วถึง	 เพื่อลดความ
แตกต่างด้านความรู ้หรือข้อมูลข่าวสาร	
เพราะป ัจจุบันสื่ อมี จ� านวนมากและ 
หลากหลาย	 แต่น�าเสนอสาระไปคนละ
ทิศทาง	และมีจ�านวนไม่น้อยที่ไม่ได้ส่งเสริม
การเรียนรู้ให้กับประชาชน	 แต่มุ่งน�าเสนอ
สาระที่ไปเอื้อต่อคนบางกลุ่ม	

การแก้ปัญหาการทจุรติและสร้าง
การบริหารจัดการที่ดี
 นายแพทย์วจิารณ์ฯ	กล่าวต่อไปว่า 
การพัฒนาสู่สังคมม่ันคงโดยมุ่งแก้ปัญหาท่ี
รากฐานทัง้ในเรือ่งเศรษฐกิจ	การศกึษา	และ
สร้างความเท่าเทยีมกนันัน้	หวัใจส�าคญัทีจ่ะ
ช่วยให้การด�าเนนิการประสบผล	คอืทกุฝ่าย
ต้องร่วมกนัแก้ไขปัญหาการทจุรติคอร์รปัชนั
ที่ฝังรากลึกในปัจจุบันให้ได้
 “เราพูดถึงการสร้างความม่ันคง
ระยะยาว เช่น การผลักดันการศึกษาที่มี
คณุภาพ การก้าวข้ามกบัดกัประเทศทีมี่รายได้
ปานกลาง แต่ตัวกลไกและระบบท่ีจะท�า
หน้าที่บริหารจัดการบ้านเมืองเป็นเรื่องราว
ระยะสั้น เพราะรัฐบาลท่ีมาจากฝ ่าย
การเมืองจะมองที่เรื่องเฉพาะหน้ามากกว่า

ดังนั้น การผลักดันประเทศให้มีความมั่นคง 
ต้องไม่ละเลยการแก้ปัญหาด้านการบริหาร
จัดการบ้านเมืองด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะ
ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันที่ได้บั่นทอน
ความมั่นคงของสังคมอย่างรุนแรง การ
คอร ์รัปชันได ้ฝ ั งรากมานาน ทั้ งการ
คอร์รปัชนัเชงิระบบและเชงินโยบาย และส่ง
ผลต่อเนื่องไปยังโอกาสและความกินดีอยู่ดี
ของประชาชน การแก้ปัญหาคอร์รปัชันต้อง
เริม่ด้วยการท�าความเข้าใจเรือ่งการทจุรติให้
ลึกซึ้ง นโยบายต่างๆ ของฝ่ายการเมือง มัก
จะดงึดดูใจหรอืให้ผลประโยชน์ในระยะส้ันๆ 
แต่กลับท�าให้คนยากจนด้อยลงเรื่อยๆ จุด
ส�าคัญคือต้องมีข้อมูลหรือตัวชี้วัดที่สะท้อน
อย่างชัดเจนว่านโยบายต่างๆ น้ัน สุดท้าย
ความมั่งคั่งไปตกอยู่ที่ใคร”
 “การแก้ปัญหาการทุจริตจะเห็น
ผลได้น้ัน ผู้น�าประเทศต้องเอาจริงเอาจัง 
ตัวอย่างที่เห็นได้ชัด ได้แก่ ฮ่องกง ที่ในอดีต
ปัญหาการทจุรติรนุแรง แต่เมือ่ผูน้�าให้ความ
ส�าคัญ แก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง และมุ่งแก้
ได้ตรงจุด คือออกแรงเยอะกับต�ารวจ ซึ่ง
เป็นต้นตอหลักของปัญหา เมื่อจัดการได้ 
ตอนนี้ฮ่องกงก็ดีขึ้นมาก”
	 ส�าหรับความคิดที่บางส่วนมอง
ว่าการพัฒนาให้เกิดผล	อาจต้องยอมให้เกิด	
“พื้นท่ีสีเทา”	 หรือยอมให้มีการแสวงหา 
ผลประโยชน์น้ัน	 นายแพทย์วิจารณ์ฯ	 เห็น
ว่าคงต้องอาศัยข้อมูลมาพิสูจน์ยืนยัน	 เช่น
ประเทศทีพ่ฒันาหรอืหลดุจากกบัดกัรายได้
ปานกลางแล้ว	 มีพื้นที่สีเทาน้อยลงหรือไม่	 
ซ่ึงโดยส่วนตัวเชื่อว่าการจะท�าให้ประเทศ
หลุดจากกับดักรายได้ปานกลาง	 จะต้อง
ท�าให้การคอร์รัปชันน้อยลง	 ขณะเดียวกัน	 
ก็ไม่เชื่อว่าการบริหารจัดการประเทศแบบ 
สีเทาจะช่วยให้ประเทศชาติเจริญรุ่งเรืองได้	
เพราะความมัน่คงยัง่ยนืทีแ่ท้จรงิต้องอยูบ่น
พื้นฐานของคุณธรรมความดี

ประเดน็การพฒันาอืน่ๆ ทีต้่องให้
ความส�าคัญ
	 นายแพทย์วจิารณ์ฯ	ยงัได้กล่าวถงึ
ประเด็นการพัฒนาที่ส�าคัญอื่นๆ	 ที่จะต้อง 
ขับเคลือ่นเพือ่ผลกัดนัประเทศสูส่งัคมมัน่คง
อาทิ

 การเตรยีมตวัเข้าสูส่งัคมผูส้งูอายุ 
เป็นประเดน็ทีก่ระทรวงสาธารณสขุให้ความ
ส�าคญัมาก	และผลักดนัสูก่ารปฏบิตัโิดยเน้น
การให้ชุมชนเข้ามามีส ่วนร่วม	 โดยให  ้
อาสาสมคัรด้านสาธารณสขุลงพืน้ทีด่แูลผูส้งูอายุ
อย่างใกล้ชิด	 รวมทั้งให้ความรู้ในการดูแล 
ผู้สูงอายุแก่ลูกหลานหรือญาต	ิ
 “ประเทศไทยต้องน�าจุดเด่นเรื่อง
ความเข้มแข็งของชุมชนและความอาทรกัน
ของคนในครอบครัวมาเป็นพลังขับเคลื่อน
การดูแลผู้สูงอายุ อย่าไปเน้นเรื่องทางธุรกิจ 
เช ่น ศูนย ์ดูแลผู ้ สู งอายุ  มากเกินไป  
ขณะเดยีวกนัส่วนอ่ืนๆ ในชุมชน ไม่ว่าจะเป็น
ส่วนท้องถิน่ องค์กรพฒันาเอกชน หรอืกลุม่
เยาวชน สามารถเข้าไปหนนุเสรมิได้ ตวัอย่าง
ที่เห็นได้คือ มีองค์การบริหารส่วนต�าบล
หลายแห่งทีม่ข้ีอมลูเกีย่วกบัผูส้งูอายท่ีุลงลกึ 
รู ้ว ่าผู ้สูงอายุคนไหนมีปัญหา หรือยาก
ล�าบาก ก็เข้าไปดูแลได้อย่างทั่วถึง”
 การส่งเสริมความเข้มแข็งด้าน
อาหาร ประเทศไทยมีจุดแข็งเรื่องการผลิต
อาหาร	 ประกอบกับมีข้อได้เปรียบทาง
ธรรมชาติ	 การน�าจุดแข็งน้ีมาต่อยอดด้วย
การยกระดับมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าด้าน
อาหารทีต่รงตามมาตรฐานสากล	จะเป็นอีก
แรงส่งส�าคัญที่ช่วยให้ประเทศไทยก้าวพ้น
กับดักรายได้ปานกลางได้อีกทางหนึ่ง
 การเชื่อมโยงกับต่างประเทศ  
ข้อด้อยของประเทศไทยประการหนึง่	คือมกั
จะให้ความส�าคัญกับการพัฒนาภายใน
ประเทศ	 โดยไม่มองความเชื่อมโยงกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน	ภูมิภาค	หรือแม้กระทั่ง
ประเทศที่อยู่ห่างออกไป	 โดยเฉพาะเราจะ
เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในเร็วๆ	นี้		
จ�าเป็นที่ต ้องรู ้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง 
รอบด้าน	 และเตรียมความพร้อมรับมือกับ
กระแสโลกาภิวัตน์	 ซึ่งจุดน้ีการศึกษาที่มี
คุณภาพจะช่วยได้	 ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการ
ศึกษา	 หรือการพัฒนาทักษะความสามารถ
ต่างๆ
 การกระจายอ�านาจสู่ท้องถิ่น/
ชุมชน	 เป็นประเด็นส�าคัญที่อยู่ในรายงาน
ผลการศึกษาของคณะกรรมการปฏิรูป
ประเทศที่มีนายอานันท์	 ปันยารชุน	 เป็น
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ประธาน	 มุ่งส่งเสริมให้ชุมชนพึ่งพาตนเอง
หรือจัดการตนเอง	 ซึ่ ง เป ็นประเด็นที่
สอดคล้องกับการขับเคลื่อนสู่สังคมม่ันคง	
และมีการขับเคลื่อนอย่างต่อเน่ืองโดย 
นายแพทย์ประเวศ	 วะสี	 อดีตประธาน
สมัชชาปฏิรูป

บทบาทของ สศช. ในการก้าวสู่
สังคมมั่นคง
	 นายแพทย ์วิจารณ์ฯ	 เห็นว ่า 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 มี
ความครบถ้วนในการชี้ทิศทางและก�าหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ	แต่มีปัญหา
ในการน�าไปสู ่การปฏิบัติ	 การที่ 	 สศช.	
ก�าหนดเป้าหมายในการขบัเคลือ่นสู	่3	สงัคม	
ได้แก่	สังคมสีเขียว	สังคมมั่นคง	และสังคม
วัฒนธรรม	 ช่วยให้การขับเคลื่อนของภาคี
การพัฒนามีจุดหมายร ่วมกันที่ชัดเจน 
มากขึ้น	 แต่ทั้ง	 3	 สังคมต้องขับเคลื่อนไป
พร้อมกนั	มคีวามเกีย่วเนือ่งสอดคล้องกนัอยู	่
ที่ส�าคัญเพื่อให้การขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ	

ฉบบัที	่11	มปีระสทิธภิาพ	สศช.	จ�าเป็นต้อง
ท�าหน้าที่ชี้ว่าการขับเคลื่อนการพัฒนาเป็น
ไปในทิศทางเดียวกันกับแผนพัฒนาฯ	 
ฉบบัที	่11	หรอืสวนทางกนั	โดยต้องให้ความ
ส�าคญักบัการน�าเสนอข้อมลูหรอืตวัชีว้ดัเพือ่
บ่งชี้ทิศทางการพัฒนา
 “เรื่องข้อมูลหรือตัวช้ีวัดเป็นเรื่อง
ส�าคัญ สศช.ต้องพัฒนาตัวชี้วัดที่สะท้อนให้
เห็นการเปลีย่นแปลงท่ีเกิดจากการด�าเนนิการ
ต่างๆ ว่าเป็นไปตามทิศทางที่วางไว้หรือไม่
อย่างไร โดยอาจเป็นตัวชี้วัดที่สะท้อนการ
เปลีย่นแปลงในแต่ละช่วงเวลา หรอืชีใ้ห้เหน็
ว ่าการด�าเนินงานมีความล่าช ้าหรือไม่  
รวมถงึอาจน�าตวัช้ีวดัทีส่ามารถเปรยีบเทยีบ
กับต่างประเทศมาใช้ เช่น เปรียบเทียบ 
Energy Efficiency ระหว่างประเทศไทยกบั 
ประเทศที่พัฒนาแล้ว ที่ส่วนใหญ่ประเทศที่
พัฒนาแล้ว Energy Efficiency จะดีขึ้น 
ตามส่วนของประเทศไทยก็อาจสะท้อนว่า
ยังขาดความมั่นคงด้านพลังงาน และม ี

ผลกระทบต่อภาคคมนาคมขนส่งหรือ 
ภาคการผลิต” 
	 นายแพทย์วิจารณ์ฯ	 กล่าวต่อไป
ว่าสงัคมปัจจบุนัเป็นสงัคมทีด่ือ้ต่อข้อมลู	ไม่
รับฟังการเตือน	 ส่งผลให้เกิดปัญหาตามมา
ในหลายด้าน	 สศช.จึงควรมีบทบาทในการ
จดัท�าข้อมลูหรอืตวัชีว้ดัทีใ่ห้ภาพใหญ่ท่ีมผีล
ต่อการพฒันาประเทศ	สามารถช้ีการพฒันา
ระยะยาว	เพื่อแก้ปัญหาการด�าเนินการใดๆ	
ที่มุ่งแต่ระยะสั้นหรือมักง่าย	 ซ่ึงข้อมูลหรือ 
ตัวช้ีวัดที่มีคุณภาพ	 จะช่วยช้ีทิศทางให้การ
พัฒนาเป็นไปอย่างเหมาะสม	 ไม่หลงทาง	 
น�าไปสู่การพัฒนาประเทศสู่สังคมมั่นคงใน
ระยะยาว

สรุป
	 นายแพทย์วิจารณ์ฯ	 สรุปว่า	 การขับเคลื่อนประเทศไทยสู่สังคมมั่นคง	 ภาคีการพัฒนาต้องร่วมกัน	 “เข็นครกขึ้นภูเขา”	
เพราะการพัฒนาท่ีมุ่งวางรากฐานในระยะยาวไม่ใช่เรื่องง่าย	 หากมุ่งแก้ปัญหาแบบเฉพาะหน้าหรือหวังผลในระยะส้ัน	 แม้จะง่าย
เหมือนการเข็นครกลงทางลาด	แต่จะไม่มีความยั่งยืน	ที่ส�าคัญ	สศช.	จะต้องเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในการท�าหน้าที่เป็นผู้กระตุ้น
เตือนสังคมให้ก้าวไปบนเส้นทางที่ถูกต้อง	ไม่สวนทางกับแนวทางที่ก�าหนดไว้	และยึดหลักความดีงาม	เพื่อให้ประเทศไทยพัฒนา
ได้อย่างยั่งยืน	

ตุลาคม-ธันวาคม 2556

วารสาร เศรษฐกิจและสังคม 5



เตรียมสังคมไทยให้พร้อมรับ
สังคมผู้สูงอายุ

อังคณา ฉายวิริยะ 1

ประเทศไทยได้เข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุ	(Aging	Society)	มาตั้งแต่ปี	2548	และคาดว่าจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ	์(Aged	
Society)	ในปี	2565	หรือใช้เวลาประมาณ	17	ปี	ซึ่งนับว่าเร็วมากเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ	เช่น	ประเทศญี่ปุ่นใช้เวลา	24	ปี 

ประเทศสหรฐัอเมรกิา	72	ปี	เป็นต้น	ดงันัน้	จงึกล่าวได้ว่าประเทศไทยมรีะยะเวลาในการเตรยีมพร้อมเพือ่รบัมอืกบัการเป็นสงัคมผูส้งูอายุ
น้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศต่างๆ	และแม้ว่าประเด็นเรื่องสังคมผู้สูงอายุจะมีการกล่าวขานกันมากในสังคมไทยปัจจุบัน	แต่สิ่งที่
เป็นข้อค�าถามและข้อกังวล	คือเราพร้อมรับกับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุนี้แล้วหรือไม่และอย่างไร		บทความนี้จึงได้น�าเสนอผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรของประเทศไทย	และการเตรียมพร้อมของสังคมไทยในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว		

*นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ		ส�านักยุทธศาสตร์และการวางแผนพัฒนาทางสังคม

บทความประจ�าฉบับ

ประเทศ
สังคมผู้สูงวัย

Aging	society	(7%)

สังคมผู้สูงวัยอย่างสมบูรณ์

Aged	society	(14%)

จ�านวนปีจากสังคมผู้สูงวัยไปสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างสมบูรณ	์

aging	to	aged	(7	-	14%)

ไทย 2548 2565 17

เกาหลี 2543 2560 17

ญี่ปุ่น 2513 2537 24

ฝรั่งเศส 2407 2522 115

อังกฤษ 2472 2518 46

อเมริกา 2485 2557 72

อัตราเร่งของการสูงวัย (Speed of Population Aging)

สังคมผู้สูงอายุ คลื่นสึนามิลูกใหญ่ของสังคมไทย 
	 ปัจจุบันประเทศในกลุ่มอาเซียนมีความแตกต่างกันอย่างมากในโครงสร้างประชากร	โดยประเทศสิงคโปร์และไทย	เป็นเพียง	2	
ประเทศ	 ที่มีโครงสร้างประชากรเป็นสังคมสูงวัย	 โดยมีสัดส่วนประชากรผู้สูงอายุ	 มากกว่าร้อยละ	 10	 ขณะที่ประเทศอื่นๆ	 ในภูมิภาค
อาเซียนยังมีผู้สูงอายุในสัดส่วนประมาณร้อยละ	6	-	8		นอกจากนี้	ประเทศเพื่อนบ้านส�าคัญของไทย	(ลาว	กัมพูชา	และมาเลเซีย)	เป็น 
กลุม่ประเทศทีม่สีดัส่วนประชากรวยัเดก็มากกว่าร้อยละ	30	ขณะทีป่ระเทศไทยมปีระชากรวยัเดก็เพยีงร้อยละ	19	เท่านัน้	ดงันัน้	ประเทศ
เพื่อนบ้านส�าคัญของไทยจึงมีแนวโน้มที่จะพัฒนาและมีการเจริญเติบโตที่เพิ่มสูงกว่าในปัจจุบัน	 เป็นผลจากโอกาสของช่วงการปันผล
ประชากรครั้งที่	1	(First	Demographic	Dividend)	ด้วยจ�านวนประชากรวัยเด็กและวัยแรงงานที่ยังมีจ�านวนมาก	ขณะที่ประเทศไทยได้
ผ่านพ้นช่วงดังกล่าวไปแล้ว	และได้ใช้ประโยชน์จากหน้าต่างโอกาสของการปันผลประชากรครั้งที่ผ่านมาน้อยมาก		

ที่มา	:	สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
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	 จากข้อมูลการคาดประมาณประชากรไทยในช่วงป	ี2553	-	25832		ซึ่งจัดท�าโดยส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ	(สศช.)	พบว่า	ประชากรไทยจะมีจ�านวนเพิ่มขึ้นสูงสุด	66.37	ล้านคน	ในปี	2569	เพิ่มขึ้นจากป	ี2553	ซึ่งมีประชากร
เพียง	63.79	ล้านคน	แต่หลงัจากปี	2569	เป็นต้นมา	กลับมจี�านวนประชากรลดลงอย่างต่อเนือ่ง	โดยในปี	2583	ประเทศไทยจะมปีระชากร
เพียง	 63.86	 ล้านคน	 เท่านั้น	 	 ดังนั้น	 ช่วงเวลาอีก	 13	 ปีหลังจากน้ี	 ประเทศไทยจะต้องเร่งด�าเนินการในการสะสมทุน	 ทั้งทุนมนุษย์	 
ทุนทางสังคม	และทุนทางเศรษฐกิจ	เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงครั้งส�าคัญอันเกิดจากการลดลงของจ�านวนประชากรไทย 

	 เมื่อพิจารณาตามกลุ่มอาย	ุพบว่า	ในช่วงระยะเวลา	30	ป	ีประเทศไทยจะมีผู้สูงอายุที่มีอาย	ุ60	ปีขึ้นไป	เป็นจ�านวนสูงถึง	20.5	
ล้านคน	หรือเป็นสัดส่วนร้อยละ	32.12		ของประชากรไทยทั้งหมด	แต่จะมีประชากรวัยแรงงานเพียง	35.18	ล้านคน	เมื่อเปรียบเทียบกับ
ป	ี2553		ที่มีประชากรวัยแรงงาน	42.74	ล้านคน	หรือลดลง	7.6	ล้านคน	ขณะที่ประชากรวัยเด็กจะมีจ�านวนลดลงเช่นกัน	จาก	12.6	ล้านคน 
ในปี	2553	เป็น	8.2	ล้านคน	ในป	ี2583	นอกจากนี	้ประชากรเพศหญิงจะมีจ�านวนมากกว่าเพศชายเกือบ	2	ล้านคน	ซึ่งแสดงให้เห็นว่า
ในอนาคตผู้หญิงจะเป็นก�าลังแรงงานส�าคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาของประเทศ	
 โครงสร้างประชากรไทยท่ีจะเข้าสูส่งัคมทีแ่ก่มาก เกดิน้อยน้ี จะท�าให้ศกัยภาพการเกือ้หนุนทางเศรษฐกจิของกลุม่วยัแรงงาน
ที่มีต่อกลุ่มวัยสูงอายุลดลง		โดยอัตราส่วนศักยภาพการเกื้อหนุนของวัยแรงงานที่มีต่อวัยสูงอายุลดลงอย่างต่อเนื่อง	จาก	7.8	ในปี	2553	
เป็น	5.4	ในปี	2563	และ	2.5	ในป	ี2583	ตามล�าดับ	แนวโน้มดังกล่าวได้สะท้อนถึงภาระของประชากรวัยแรงงานที่ต้องแบกรับการดูแล
ผู้สูงอายุที่เพิ่มสูงขึ้น	โดยในป	ี2513	ผู้สูงอายุ	1	คนถูกแบกรับด้วยประชากรวัยแรงงานถึง	10	คน	แต่ในป	ี2555	มีประชากรวัยแรงงาน	
4	คน	ที่มีศักยภาพในการเกื้อหนุนหรือแบกรับผู้สูงอายุ	1	คน	และคาดการณ์ว่าในป	ี2583	จะเหลือประชากรวัยแรงงานเพียง	2	คน	ใน
การแบกรับผู้สูงอาย	ุ1	คน						

ประมาณการประชากรไทยในอีก 30 ปีข้างหน้า

ที่มา	:	ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต	ิ

2สศช.	ได้ท�าการคาดประมาณประชากรไทยในช่วงป	ี2553	-	2583	โดยใช้ส�ามะโนประชากรและการเคหะของส�านักงานสถิติแห่งชาติ	พ.ศ.	2553	เป็นฐานของ
การคาดประมาณ		โดยประมาณการใน	2	กลุ่มประชากร	ได้แก่	1)	ประชากรที่มีสัญชาติไทย	จ�านวน	63.2	ล้านคน	และ	2)	ประชากรที่ไม่ใช่สัญชาติไทยแต่
มีชื่อในทะเบียนบ้าน	จ�านวน	0.58	ล้านคน	รวมประชากรทั้ง	2	กลุ่ม	 	63.8	 	ล้านคน	แต่ไม่นับรวมประชากรที่ไม่ใช่สัญชาติไทยและไม่มีชื่อในทะเบียนบ้าน	
จ�านวน	2.1	ล้านคน	

ดัชนีประชากรสูงอายุและอัตราส่วนศักยภาพการเกื้อหนุนทางเศรษฐกิจในช่วงปี 2553 - 2583

แกนขวา	คืออัตราส่วนศักยภาพเกื้อหนุน	(Potential	Support	Ratio)	=	(ประชากรอายุ	15	-	59	ปี/ประชากรอายุ	60	ปีขึ้นไป)	
แกนซ้าย	คือดัชนีประชากรผู้สูงอายุ	(Aging	Index)	=	(ประชากรอาย	ุ60	ปีขึ้นไป/ประชากรอายุ	0	-	14	ปี)	*	100	
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สังคมผู้สูงอายุ : ประเด็นท้าทาย
การเจริญเติบโตและความมั่นคง
ของประเทศในระยะยาว 
	 ประเทศไทยได้ก้าวสู ่การเป็น
ประเทศที่มีระดับรายได้ปานกลางอย่าง
รวดเร็วในช ่วงที่ผ ่านมา	 ด ้วยจ�านวน
ประชากรที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง	 และ 
การมีประชากรวัยแรงงานจ�านวนมาก	 ซึ่ง
สอดคล้องกับโครงสร้างการผลิตที่เน้นการ
ใช้แรงงานเข้มข้น	 (Labor	 Intensive	 
Industry)	 แต่ในอนาคตการขับเคลื่อน
ประเทศให้หลุดพ้นจากกับดักของประเทศ 
รายได้ปานกลาง	หรือแม้แต่การคงอัตราการ
เติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศให้อยู่ใน
ระดับเดิม	ภายใต้สังคมที่เต็มไปด้วยผู้สูงวัย	
อาจเป็นไปได้ยาก	หากไม่มกีารเตรยีมพร้อม
รับมืออย่างทันท่วงที	 การเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างประชากรเข้าสู ่การเป็นสังคม 
ผู้สูงอายุ	 จึงเป็นประเด็นท้าทายการพัฒนา
ประเทศที่ส�าคัญ	เนื่องจาก	
 1. การขยายตัวของขนาดตลาด
สินค้าและบริการภายในประเทศจะถูก
จ�ากัดด้วยจ�านวนผูบ้รโิภคในประเทศทีล่ดลง 
ในช่วงที่ผ ่านมาการขยายตัวของตลาด
ภายในประเทศ	 เกิดข้ึนผ่านทางอุปสงค์
ตั้งแต่เกิดจนตายของประชากรในรุ่นเกิด
ล้าน3	ที่มีจ�านวนมาก	โดยเฉพาะการเติบโต
ของผู้บริโภคในวัยท�างาน	 และกลุ่มคนชั้น
กลางที่มีก�าลังซื้อสูง		แต่ในอนาคตประเทศ
จะก้าวเข้าสูจ่ดุทีข่นาดตลาดจะไม่เปลีย่นแปลง 
เนื่องจากจ�านวนผู้บริโภคในประเทศจะอยู่
ในระดบัคงที	่และมแีนวโน้มลดลงในอนาคต	
ซึ่งการหดตัวของตลาดสินค้าและบริการจะ
ส่งผลกระทบต่อเนื่องต่อการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาว			

 2. การขาดแคลนวัยแรงงาน ซึ่ง
เป็นก�าลังแรงงานส�าคัญในการขับเคลื่อน
การเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิของประเทศ 
จากการศึกษาของสถาบันวิจัยเพื่อการ
พัฒนาประเทศไทย	 ร ่วมกับส�านักงาน
เศรษฐกิ จอุ ตส าหกรรม 	 กระทรว ง
อุตสาหกรรม	พบว่า	ความต้องการแรงงาน
ในป	ี2557	มีประมาณ	41.3	ล้านคน	และ
คาดว่าจะสูงถึง	 48.9	 ล้านคน	 ในปี	 2565	
ขณะที่อุปทานแรงงานในปี	 2565	 กลับมี
จ�านวนเพียง	41.8	ล้านคน		เท่านั้น	หรือมี
อุปสงค์ส่วนเกินประมาณ	 7.1	 ล้านคน	
นอกจากน้ี	สดัส่วนของประชากรวยัแรงงาน
ต่อประชากรทัง้หมดกม็แีนวโน้มลดลงอย่าง
ต่อเนื่องจากร้อยละ	67.0	ในปี	2553	เป็น
ร้อยละ	63	และร้อยละ	55	ในป	ี2565	และ	
ปี	2583	ตามล�าดับ	ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าใน
อนาคตอุปสงค์ส่วนเกินจะยิ่งเพิ่มมากขึ้น	
ขณะเดียวกันวัยแรงงานในกลุ่มอาย	ุ	25- 39	ปี 
ซ่ึงเป็นกลุม่แรงงานหลกัทีส่ร้างมลูค่าเพิม่ให้
แก่เศรษฐกิจของประเทศมากที่สุด	 ก็มี
สัดส่วนลดลงในทิศทางเดียวกับการลดลง
ของประชากรวัยแรงงานโดยรวมเช่นกัน	
โดยลดลงจากร้อยละ	23.62	ของประชากร
ทั้งหมดในปี	2553	เป็นร้อยละ	18.33	ในปี	
2583	 หรืออัตราการเติบโตของประชากร
กลุ่มดังกล่าวลดลงโดยเฉล่ียร้อยละ	 0.92	 
ต่อปี	ดังนัน้	ในอนาคตประเทศไทยอาจต้อง
ประสบภาวะการขาดแคลนแรงงานอย่าง
มาก	 และจะส่งผลกระทบต่อสถานะทาง
เศรษฐกจิโดยรวมของประเทศ	หากไม่มกีาร
ปรับตัวของภาคแรงงานเพื่อเพิ่มผลิตภาพ
แรงงานในการรองรับกับการเปลี่ยนแปลง
ทางโครงสร้างการผลิตเพือ่มุง่ไปสู่อตุสาหกรรม
ที่เน้นเทคโนโลยีและนวัตกรรมในระดับ 
สูงขึ้น

 3. ความไม่เพยีงพอของเงินออม
ระดับครัวเรือนและระดับบุคคล	เนื่องจาก
คนไทยมีอายุยืนยาวมากขึ้น	โดยในปี	2553	
ผู้ชายมอีายเุฉลีย่	70.4	ปี	และคาดว่าจะเพิม่
ขึ้นเป็น	72.6	ในป	ี2563	และ	75.3		ในปี	
2583	 ขณะที่อายุคาดเฉลี่ยของผู ้หญิง 
เพิ่มขึ้นจาก	77.5	ปี	ในปี	2553	เป็น	79.3	
ในปี	2563	และ	81.9	ปี	ในปี	2583	จงึกล่าว
ได้ว่าคนไทยมีอายุยาวนานขึ้น	 แต่มีช่วงวัย
ที่สามารถหารายได้คงเดิม	 หรืออีกนัยหน่ึง
คือ	 มีเวลาเก็บเงินสั้นลงแต่มีเวลาใช้เงิน
ยาวนานขึน้	ซ่ึงสอดคล้องกบัการศกึษา	ผลก
ระทบของการเปลี่ยนแปลงโครงสร ้าง
ประชากรไทย	 โดยเปรียบเทียบระหว่างปี		
2552	 และปี	 2583	 ของ	 รศ.	 ดร.มัทนา	 
พนานิรมัย	 โดยใช้บัญชีกระแสการโอน
ประชาชาติ	(National	Transfer	Account: 
NTA)	 เป็นกรอบในการวิเคราะห์	 พบว่า		
โครงสร ้างประชากรไทยที่ เข ้าสู ่สังคม 
ผูส้งูอาย	ุท�าให้ช่วงขาดดลุทางรายได้	(deficit) 
ในวยัผูส้งูอายเุพิม่มากขึน้	ขณะท่ีช่วงเกนิดลุ
ทางรายได้	 (surplus)	 ของประชากร 
วัยแรงงานกลบัลดลง	ส่งผลให้ศกัยภาพการ
เกื้อหนุนทางเศรษฐกิจของประชากรวัย
แรงงานที่มีต่อวัยเด็กและวัยผู้สูงอายุลดลง	
ดังนั้น	 การส่ังสมทุนทั้งในรูปของสินทรัพย์	
หรือการเพิ่มระดับการออมส่วนบุคคลและ
การออมระดับครัวเรือนตั้งแต่วัยหนุ่มสาว	
จึงเป็นแนวทางหนึ่งที่ส�าคัญในการเพิ่มการ
เกินดุลในวัยแรงงานเพื่อชดเชยการขาดดุล
ในวัยเด็กและวัยสูงอายุ	 และการสะสมทุน
ตั้งแต่วัยหนุ่มสาว	 ยังเป็นการเตรียมพร้อม
เข้าสู่วัยผู้สูงอายุอย่างมั่นคง	และขับเคลื่อน
ประเทศไปสู่การปันผลประชากรครั้งที	่24   

3ประชากรรุ่นเกิดล้านคือ	ประชากรที่เกิดในช่วงป	ีพ.ศ.	2506	-	2526	ทั้งนี้	จากข้อมูลทะเบียนราษฎร	ของกระทรวงมหาดไทย	พบว่า	ช่วงหลังสงครามโลก
ครั้งที่	 2	จ�านวนเด็กที่มาจดทะเบียนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว	 โดยเฉพาะช่วงปี	2506	 -	2526	ซึ่งมีจ�านวนทารกเกิดมากกว่าล้านคนทุกปี	จึงเรียกประชากรกลุ่มนี้
ว่า	“ประชากรรุ่นเกิดล้าน”
4การปันผลประชากรครั้งที่	2	(Second	Demographic	Dividend)	เป็นโอกาสทางเศรษฐกิจในช่วงที่โครงสร้างประชากรเปลี่ยนแปลงไปในลักษณะที่ประชากร
สูงอายุมีสัดส่วนเพิ่มสูงขึ้น	ซึ่งโอกาสทางเศรษฐกิจเกิดขึ้นจากการสั่งสมความมั่งคั่ง	(Wealth	per	Capita)	ของผู้สูงอายุตั้งแต่วัยหนุ่มสาว
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เปรียบเทียบบัญชีกระแสการโอนประชาชาติ (NTA) ปี 2552 และปี 2583   

	ที่มา	:	รศ.	ดร.มัทนา	พนานิรมัย

	 อย่างไรก็ตาม	ในสถานการณ์ความ
เป ็นจริง	 คนไทยส่วนใหญ่ยังขาดความ
ตระหนกัในการออม	เพือ่เตรยีมพร้อมส�าหรบั
การเข้าสูว่ยัสงูอาย	ุจากข้อมลูบญัชปีระชาชาต	ิ
สศช.	ในปี	2554	พบว่า	การออมในประเทศ
โดยรวม	 (Gross	 National	 Saving)	 ต่อ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ	 (Gross	 
Domestic	 Product:	 GDP)	 มีสัดส่วนถึง 
ร้อยละ	28.16		แต่เม่ือพจิารณาตามโครงสร้าง
การออม	 (ภาครัฐ	 ภาคเอกชน	 และภาค 
ครวัเรอืน)	กลบัพบว่า		การออมภาคครวัเรอืนไทย
อยู่ในระดับที่ต�่ามาก	 โดยมูลค่าการออมสุทธิ
ภาคครัวเรือนมีจ�านวนท้ังสิ้นเพียง	 588,380	
ล้านบาท	 หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	 18.8	
ของการออมในประเทศโดยรวม	และร้อยละ	
5.3	 ต่อ	 GDP	 ขณะที่ประเทศมาเลเซียและ
ประเทศจนีมสีดัส่วนการออมภาคครวัเรอืนสงู
ถึงร้อยละ	25	ต่อ	GDP	นอกจากนี	้ปัจจุบัน 
ผู ้สูงอายุส่วนใหญ่ยังมีศักยภาพในการหา 
รายได้ค่อนข้างต�่า	 โดยผู้สูงอายุท่ีมีงานท�ามี
สัดส ่วนเพียงร ้อยละ	 44.4	 ของจ�านวน
ประชากรผู้สูงอายุทั้งหมด	 และมีผู ้สูงอายุ
ยากจนถึงร้อยละ	 16.1	 ของจ�านวนผู้สูงอายุ
ทั้งหมด	จึงกล่าวได้ว่า	สังคมไทยเป็นสังคมที่
แก่ก่อนรวย	 ซึ่งแตกต่างจากประเทศพัฒนา
แล้วทั้งหลายที่เป็นสังคมรวยก่อนแก่	 ดังน้ัน	

การเร่งผลักดันให้คนไทยตระหนักถึงความ
ส�าคัญของการออม	 เพื่อใช้จ ่ายในยาม
ชราภาพ	 จึงเป็นส่ิงจ�าเป็นเพื่อให้ผู้สูงอายุ
สามารถพึ่งตนเองได้ในวัยสูงอายุ	
 4. ภาระงบประมาณภาครัฐที่
เพิ่มขึ้นในการดูแลผู้สูงอายุ 	จากการคาด
ประมาณการค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพภายใต้
กองทนุหลกัประกนัสขุภาพของภาครฐัทัง้	3	
กองทนุ		พบว่า	สัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบรกิาร
สุขภาพ	เพิ่มจากร้อยละ	2.2	ของ	GDP	ใน
ปี	 2553	 เป็นร้อยละ	 2.8	 ของ	GDP	 ในปี	
2565	 ขณะท่ีค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของ 
ผู้สูงอายุเพิ่มจากร้อยละ	0.64	ของ	GDP	ใน
ปี	 2553	 เป็นร้อยละ	 1.1	 ของ	GDP	 ในปี		
2565	 	 ซึ่งงานวิจัยหลายชิ้นได้ให้ข้อสรุปที่
ตรงกันว่า	“ค่าใช้จ่ายทางสุขภาพเพิ่มสูง
ขึ้นตามอายุหรือเป็นลักษณะรูปตัวเจ  
(J Curve) โดยจะสูงในช่วงวัยแรกเกิด 
และลดต�า่ท่ีสดุในช่วงหนุ่มสาว จากน้ันจะ
กลับสูงในวัยกลางคน และสูงที่สุดใน 
วัยชรา”	ทั้งนี้	การเพิ่มขึ้นของรายจ่ายด้าน
สุขภาพในกลุ่มผู้สูงอายุ	 เป็นผลมาจากการ
ที่ผู้สูงอายุเป็นกลุ่มวัยที่มีภาวะการเจ็บป่วย
ด้วยโรคเรื้อรังที่มีค่าใช้จ่ายในการรักษาสูง	
และมีการเสียชีวิตในอัตราที่สูงกว่ากลุ่มวัย
อื่นๆ	 ดังนั้น	 การพัฒนาระบบการดูแล 

ผู้สูงอายุในระยะยาวที่เหมาะสมกับบริบท
สังคมไทย	 จึงเป็นสิ่งจ�าเป็นอย่างยิ่งเพื่อ
รองรบักบัจ�านวนผูส้งูอายทุีเ่พิม่มากขึน้	โดย
เฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง	

แผนประชากรในช่วงแผนพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 -2559)  
	 เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมรับมือ
กบัสถานการณ์ทางประชากรทีจ่ะเกดิขึน้ใน
อนาคต	ท้ังการลดลงของจ�านวนประชากรไทย 
การเปลีย่นแปลงทางโครงสร้างประชากรไป
สู่สังคมที่เด็กน้อย	 ผู ้สูงอายุมาก	 ขณะที่
คุณภาพ	คนไทยยังมีปัญหาในเกือบทุกด้าน
ของการพัฒนาและในทุกช่วงวัย	 ตั้งแต่วัย
เด็ก	วัยแรงงาน	จนถึงวัยผู้สูงอายุส�านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ	 (สศช.)	 จึงได้จัดท�าแผน
ประชากรในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ	 ฉบับที่	 11	 (พ.ศ.	 2555	 –	
2559)	 เพื่อรับมือกับผลกระทบจากการ
เปลีย่นแปลงโครงสร้างประชากรไทยทีก่�าลงั
เข้าสู่สังคมผู้สูงอาย	ุและได้รบัความเหน็ชอบ
จากคณะรัฐมนตรี	 เมื่อวันที่	 22	 ตุลาคม	
2555		

  4ภายใต้ข้อสมมติฐานที่ว่า	ระบบบริการสุขภาพของภาครัฐยังคงมีรูปแบบการด�าเนินงานในลักษณะเดียวกับ	ณ	ปัจจุบัน		
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แผนประชากรฯ ประกอบด้วย 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ส�าคัญ   
3 เรื่อง ได้แก่ 
	 1.	 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมให้
ประชากรไทยทกุคนเกดิมามคีณุภาพ	พร้อม
ทีจ่ะพัฒนาได้อย่างเตม็ศกัยภาพเม่ือเตบิโตขึน้ 
โดยมุ่งส่งเสริมอนามัยเจริญพันธุ์ท่ีดีในกลุ่ม
ประชากรทุกช ่วงวัย	 และส ่งเสริมให ้
ประชากรไทยทีม่คีวามพร้อมให้มบีตุรเพิม่ขึน้ 
		 2.	ยุทธศาสตร์การพฒันาคณุภาพ
ประชากรไทยทุกช่วงวัย	มุ่งพัฒนาการด้าน
การเรียนรู ้และพัฒนาการด ้านต ่างๆ
คณุธรรม	จรยิธรรม	ตลอดจนศีลธรรมจรรยา	
อย่างต่อเน่ือง	ต่อยอด	เชือ่มโยง	ตัง้แต่ในช่วง
วัยแรกเกิดและวัยทารก	 ประชากรวัยเรียน	
วัยท�างาน	และประชากรวัยสงูอายไุด้รบัการ
พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพของตน		สามารถ
บริหารจัดการชีวิตของตนเพื่อให้มีชีวิต
ยืนยาวด้วยคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน	 	 สามารถ
พ่ึงพาตนเองได้	 สร้างความม่ันคงในชีวิตให้

แก่ตนเองได้	สามารถปรับตัวเพื่อรับโอกาส
และพัฒนาภูมิคุ้มกันตนเองต่อผลกระทบ
จากการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและ
สังคมภายในและภายนอกประเทศได ้	
สามารถแข่งขันได้ในภูมิภาคอาเซียนและ
ตลาดโลก	รวมทัง้มกีารใช้ประโยชน์จากการ
เคลือ่นย้ายประชากรวยัแรงงานอย่างเสรใีน
ภูมิภาคอาเซียนในป	ี2558	
	 3)	 ยุทธศาสตร์การเตรียมความ
พร้อมประชากรไทยเข้าสู่สังคมสูงอายุที่มี
สวัสดิการทางสังคมอย่างยั่งยืน	 โดยมุ ่ง
เตรยีมความพร้อมให้กบัประชากรไทยเข้าสู่
สังคมผู้สูงอายุทั้งในด้านปัจเจกให้สามารถ
พึ่งตนเองได้หลังวัยท�างานและเตรียมความ
พร ้อมด ้านระบบการออมและระบบ
สวสัดกิารสังคม	เพือ่สร้างหลักประกนัความ
มั่นคงในชีวิตให้กับประชากรไทย		
	 นอกจากนี้	 สศช.	 ได้แต่งตั้งคณะ
อนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายและแผน
ประชากร	ภายใต้คณะกรรมการพัฒนาการ

แผนประชากรในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 
(พ.ศ. 2555 - 2559)

วิสัยทัศน์

พันธกิจ เป้าหมายการพัฒนา

ประชากรไทยทุกคนเกิดมามีคุณภาพ	ได้รับการพัฒนาทุกช่วงวัยให้สามารถเป็นพลังในการขับเคลื่อนการเจริญเติบโตของ

ประเทศ	มีหลักประกันที่มั่นคงพร้อมเข้าสู่สังคมสูงอายุที่มีการจัดสวัสดิการอย่างยั่งยืนโดยครอบครัวและชุมชนมีส่วนร่วม

•	 ส ่งเสริมอนามัยการเจริญพันธุ ์ ท่ีดีในทุกช ่วงวัยของ

ประชากร	 ให้เอ้ือต่อการมีบุตรท่ีมีคุณภาพ	 และส่งเสริมให้คู่

สมรสที่มีความพร้อมมีบุตรเพิ่มขึ้น

•	 พัฒนาศักยภาพประชากรทุกช่วงวัยอย่างเหมาะสม	 ให้มี

ความพร้อมทั้งด้านร่างกาย	จิตใจ	สติปัญญา	และอยู่ในกรอบ

ของศีลธรรมและจริยธรรม	 สามารถแข่งขันได้ในภูมิภาค

อาเซียนและตลาดโลก	 รวมท้ังมีการใช้ประโยชน์จากการ

เคลื่อนย้ายประชากรวัยแรงงานอย่างเสรีในภูมิภาคอาเซียน

ในปี	2558	เป็นพลังขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจของประเทศให้มี

ความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

•	 ส่งเสรมิให้ประชากรไทยทกุคนสามารถพึง่ตนเองได้หลังวยั

ท�างาน	 และครอบครัวและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดบริการ

ทางสังคมได้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพมากขึ้น

•	 ประชากรไทยทุกช่วงวัยมีอนามัยการเจริญพันธุ์

เหมาะสมและมีศักยภาพเพิ่มขึ้น	 สามารถแข่งขันได้ใน

ภูมภิาคอาเซยีนและตลาดโลก	รวมท้ังมกีารใช้ประโยชน์

จากการเคล่ือนย้ายประชากรวัยแรงงานอย่างเสรีใน

ภูมิภาคอาเซียนในปี	 2558	 เป็นพลังขับเคล่ือนทาง

เศรษฐกจิให้มคีวามเจรญิเตบิโตอย่างต่อเนือ่งและยัง่ยนื	

•	 ประชากรไทยทุกคนสามารถพึ่งตนเองได้หลังวัย

ท�างาน	และสงัคมไทยมกีารจดัสวสัดกิารทางสังคมอย่าง

ทั่วถึงและยั่งยืนมากขึ้น

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติขึ้น	 โดยมี	 
นายโฆสติ	ป้ันเป่ียมรัษฎ์	กรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 เป็นประธาน
อนุกรรมการ	และเลขาธิการ	สศช.	เป็นรอง
ประธานอนกุรรมการ	โดยคณะอนกุรรมการ	
ประกอบด้วย	ผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ	ที่
เกี่ยวข้องกับงานด้านการพัฒนาประชากร	
และผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายๆ	สาขาวิชาชีพ	
เพื่อเป็นกลไกในการบริหารจัดการและขับ
เคลือ่นแผนประชากรไปสูก่ารปฏบิตั	ิและจดั
ท�านโยบายประชากรระยะยาว	 20	 ปี	 ตาม
ข้อสั่งการของคณะรัฐมนตร	ี

ก้าวต่อไปของการท�างาน เพื่อ
เตรียมพร้อมประชากรและสงัคม
ไทยรับมือกับการเปลี่ยนผ่าน
ทางประชากรครั้งส�าคัญ  
	 ในระยะเวลาไม่ถึง	13	ปี		สังคม
ไทยจะเข้าสู่การเปลี่ยนผ่านทางประชากร
ครัง้ส�าคญั	น่ันคอื	การเข้าสูภ่าวะประชากรลด 
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เช ่นเดียวกับประเทศญี่ปุ ่น	 ซึ่งได ้เข ้าสู ่
สถานการณ์จ�านวนประชากรลดลงมาตัง้แต่
ปี	2549	โดยคาดการณ์ว่าหากประเทศญ่ีปุน่
ไม่สามารถแก้ไขปัญหาประชากรลดได้	ในปี	
2643	 ประชากรญ่ีปุ่นจะมีจ�านวนลดลง
เกอืบคร่ึงหนึง่	เหลอืเพยีง	60	ล้านคนเท่านัน้		
ทั้งนี้	 การเข้าสู่ภาวะประชากรลด	 จึงเป็น
ปัญหาส�าคัญที่ส่งผลกระทบรุนแรงต่อการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและความม่ันคง
ของประเทศในระยะยาว	 ซึ่งในหลาย
ประเทศได้มีความพยายามในการเพิ่ม
จ�านวนประชากร	 โดยเฉพาะการเพิ่มอัตรา
การเกิด	 แต่พบว่าประสบความส�าเร็จ 
ค่อนข้างน้อย	และต้องใช้งบประมาณในการ
ลงทุนมหาศาล
	 ปัจจุบันประเทศญ่ีปุ่นได้ก�าหนด
นโยบายและมาตรการที่หลากหลายในการ
รับมือกับปัญหาดังกล่าว	 เช่น	 การสร้าง
ดุลยภาพระหว่างการท�างานและการด�ารง
ชวีติ	การก�าหนดกฎหมายว่าด้วยการลางาน
เพือ่เลีย้งดบูตุรและครอบครวั	ตลอดจนการ
ปฏริปูระบบบ�านาญ	และเพิม่การมส่ีวนร่วม
ในตลาดแรงงานของประชากรสูงวัยและท่ี
เกษียณอายุแล้ว	 เป็นต้น	 ซึ่งผลจากการ
ด�าเนินมาตรการต่างๆ	 ท�าให้ผู ้สูงอายุใน
ประเทศญี่ปุ่นมีสุขภาวะที่ดีขึ้น	และมีความ
มั่งคั่งมากขึ้นกว่าในอดีต	 จึงอาจกล่าวได้ว่า	
นโยบายและมาตรการเหล่าน้ีเป็นแนวคิดท่ี
ส่งเสริมให้ประเทศญี่ปุ ่นเข้าสู ่การปันผล
ประชากรระยะที่	2			
	 สศช.	จึงได้ให้ความส�าคัญกับการ
จัดท�านโยบายประชากรระยะยาว	 เพื่อ

รับมือกับการเปล่ียนผ่านทางประชากรครั้ง
ส�าคัญที่จะเกิดขึ้นในอนาคต	 ภายใต้กรอบ
มุมมองของประชากร	 ที่ไม่ได้จ�ากัดความ
เฉพาะคนไทย	 จ�านวน	 63	 ล้านคนเท่านั้น	
แต่ประชากรคอืพลเมอืงอาเซยีน	600	ล้านคน 
โดยมุ่งเน้นการเพิ่มศักยภาพและคุณภาพ
ชีวิตของประชากรในทุกช่วงวัย	ตั้งแต่อยู่ใน
ครรภ์มารดาจนถึงวัยผู้สูงอายุ	 เพื่อชดเชย 
กับปริมาณประชากรที่ลดลง	
 • วัยเด็ก	ต้องเร่งสะสมทุน	โดย
เฉพาะทนุความรู้	เพือ่ให้สามารถเตบิโตเป็น
วั ยแรงงานที่ มี ศั กยภาพ	 ตลอดจนม ี
ภูมิคุ้มกันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงและ
ปัจจัยยั่วยุต่างๆ	ทั้งนี้	การลดลงของจ�านวน
ประชากรในวยัเรยีน	จงึเป็นโอกาสทีภ่าครฐั
จะมีงบประมาณในการลงทุนเพียงพอ
ส�าหรับการพัฒนาด้านคุณภาพการศึกษา
ทดแทนการเพิ่มหรือขยายในเชิงปริมาณ	

	 •	วยัแรงงาน ให้ความส�าคัญกบั
การเพิม่ผลติภาพของแรงงานอย่างต่อเนือ่ง	
เพื่อรองรับกับการปรับโครงสร้างการผลิต
จากการใช้แรงงานจ�านวนมากซึ่งมีทักษะ
ระดับต�่าไปสู่อุตสาหกรรมที่มีมูลค่าเพิ่มที่
เน้นใช้นวตักรรมและแรงงานทีม่ผีลิตภาพสูง		
ตลอดจนเพิม่ระดบัการออมส่วนบคุคลและ
การออมภาคครัวเรือน	 เพื่อให้มีเงินออม
เพียงพอส�าหรับการใช้จ่ายยามชราภาพ
 • วยัผูส้งูอาย	ุสงัคมทีม่ผีูสู้งอายุ
จ�านวนมากและมีอายุยืนยาวจะไม่เป็น
อปุสรรคต่อการพฒันาและการเจรญิเตบิโต
ของประเทศ		หากผู้สงูอายเุหล่านัน้สามารถ
พึ่งพาตนเองได้	ด้วยการมีสุขภาพที่แข็งแรง	

มีรายได้และเงินออมที่เพียงพอส�าหรับการ
ด�ารงชีพ	ดังนั้น	การลงทุนทางด้านสุขภาพ
เ พ่ือเพิ่ มช ่ วงอายุของการมี สุขภาพดี	
(Health	 Adjusted	 Life	 Expectancy:	
HALE)	 ควบคู่กับการสร้างโอกาสในการ
ท�างานส�าหรับผู้สูงอาย	ุจึงเป็นแนวทางการ
ลงทุนที่ส�าคัญ	 เพื่อท�าให้ผู้สูงอายุสามารถ
พึ่งพาตนเองได้มากและยาวนานที่สุด	
	 	ดังนั้น	การท�างานระยะต่อไป	จึง
มุ่งไปสู่การเพิ่มคุณภาพของประชากรเป็น
หลัก	 ภายใต้การมีส่วนร่วมของภาคส่วน
ต่างๆ  
 ภาครีะดบันโยบาย (รฐับาล/ 
ภาครัฐ)	 ปัญหาและผลกระทบของการ
เปลี่ยนแปลงโครงสร ้างประชากรควร 
ถูกก�าหนดเป็นวาระส�าคัญของประเทศ	 ซึ่ง
รัฐบาลควรเข้าไปขับเคลื่อนและผลักดัน
อย่างจริงจัง	โดยเฉพาะการเพิ่มสัดส่วนการ
ลงทนุทางสงัคมให้มากขึน้	ทัง้ด้านการศกึษา	
สาธารณสขุ	และสวสัดกิารทางสงัคม	ตลอด
จนเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้จ่าย	 เพื่อให้
เกดิผลลัพธ์ในเชงิคุณภาพชีวติ	และเพิม่ผลติ
ภาพการผลิตของประชากรไทย	 เนื่องจาก
ปัจจุบันสัดส่วนการใช้จ่ายทางด้านสังคม
ของประเทศไทยยังมีสัดส่วนต�่ามากเมื่อ
เปรียบเทียบกับประเทศพัฒนาแล้ว	 และ
ประเทศในกลุ่ม	OECD		

 สัดส่วนการใช้จ่ายด้านสังคมต่อ GDP ของประเทศไทยเปรียบเทียบกับประเทศในกลุ่ม OECD 
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 ภาคีสนับสนุน	เช่น	ภาคเอกชน	สถาบันการศึกษา/วิชาการ	และสื่อมวลชน	เป็นต้น	ภาคเอกชน เป็นกลไกส�าคัญใน
การพัฒนาคุณภาพชีวิต	 และสร้างศักยภาพและผลิตภาพของแรงงานไทย	 โดยให้ความส�าคัญกับการสร้างงานที่มีคุณค่า	 (decent	
work)	ตลอดจนปรบัโครงสร้างการผลติให้สอดคล้องกบัผลติภาพของแรงงานทีเ่พิม่สงูขึน้	ขณะที่	สถาบนัการศกึษา	เป็นหน่วยผลติ
บุคลากรที่ส�าคัญ	 และเป็นแหล่งสร้างเสริมทุนความรู้ตั้งแต่วัยเด็ก	 เพื่อเป็นก�าลังแรงงานที่ส�าคัญต่อการพัฒนาประเทศในอนาคต	
โดยทั้งภาคเอกชนและสถาบันการศึกษาต้องมีความเชื่อมโยงและด�าเนินการให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน	 เพื่อให้เกิดความสมดุลทั้ง
ในเชิงอุปสงค์และอุปทานแรงงาน สื่อมวลชน	 เป็นภาคีส�าคัญในการสื่อสารสาธารณะให้สังคมมีความตระหนักต่อปัญหาและผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร	 และเป็นช่องทางการส่ือสารที่ส�าคัญในการเตรียมสังคมไทยให้พร้อมรับมือกับการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว
 
บทสรุป 
	 ในช่วงท่ีผ่านมา	 ประเทศไทยได้ก้าวข้ามการเปล่ียนผ่านทางประชากรที่ส�าคัญมาหลายรูปแบบ	ทั้งช่วงระยะเวลาการ 
เพิ่มขึ้นของจ�านวนประชากร	การมีอัตราการเกิดที่สูง	ไปสู่ยุคของการปันผลประชากรครั้งที่	1	ที่ประเทศมีจ�านวนประชากรวัยเด็กและ
ผู้สูงอายุน้อย	แต่มีวัยแรงงานจ�านวนมาก	จนกระทั่งปัจจุบันได้เข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงวัย	และในอนาคตประเทศไทยก็จะเข้าสู่ช่วง
ของการเปลีย่นแปลงไปสูภ่าวะประชากรลด	ซ่ึงในทกุช่วงของการเปลีย่นผ่าน	อาจเป็นทัง้โอกาสและภยัคกุคามต่อการพฒันาประเทศ	
ขึ้นกับว่าสังคมไทยได้มีการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนผ่านทางประชากรหรือไม	่อย่างไร	ดังนั้น	นโยบายประชากร
ระยะยาวที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพของประชากรทุกช่วงวัย	และการสะสมความมั่งคั่งตั้งแต่วัยแรงงาน	ภายใต้พลังการขับเคลื่อน
จากทุกภาคส่วนอย่างจริงจัง	 จึงเป็นหนทางส�าคัญที่จะน�าประเทศไปสู่ช่วงของการปันผลประชากรครั้งที่	 2	 และสร้างความมั่นคง
ทางการเจริญเติบโตและการพัฒนาในระยะยาว	
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สุภัทรา เชิดชูไชย, น�าพร อนันต์ทวีวัฒน์*

ธนินี จันทร์สุวรรณ** และ ราเชษฐ์ เหมือนเสน*** 

	 วิกฤตอาหารและพลังงานท่ีเกิด
ขึ้นในโลก	เมื่อปี	2551	ส่งผลกระทบรุนแรง
ไปทั่วโลก	โดยเฉพาะกับประชากรที่ยากจน
ในหลายประเทศ	 ก่อให้เกิดกระแสความ 
ตื่นตัวด้านความมั่นคงอาหาร	ตลอดจนการ
วางแนวทางในการพัฒนาด้านการเกษตร	
เพ่ือสร้างความสมดุลระหว่างอาหารและ
พลั ง ง าน ในหลายประ เทศ 	 ส� าหรั บ
ประเทศไทย	 แม้จะเป็นประเทศท่ีสามารถ
ส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารหลายชนิด
ได้เป็นอันดับหนึ่งของโลก	 แต่ยังพบปัจจัย
หลายประการที่อาจส่งผลกระทบต่อความ
มั่นคงและสมดุลของอาหารและพลังงานได้
ในอนาคต	ซึ่งจ�าเป็นต้องมีการวางแผนเพื่อ
รองรับการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยต่างๆ	 ที่
จะเกิดขึ้น	 เพ่ือสร้างสมดุลและความมั่นคง
ให้กับประเทศ	

สถานการณ์อาหารและพลังงาน
ของโลก
	 วกิฤตอาหารและพลงังานสามารถ
เกิดขึ้นได้	เมื่อราคาน�้ามันเชื้อเพลิงในตลาด
โลกสูงขึ้น	 ซ่ึงจะส ่งผลให ้ราคาน�้ ามัน 
เชื้อเพลิงในประเทศสูงขึ้นตามไปด้วย	 เมื่อ
ราคาน�า้มนัเชือ้เพลงิสงูขึน้	ความต้องการใช้
พลงังานทดแทนเพิม่ขึน้	โดยเฉพาะพลังงาน
ทดแทนจากพืช	ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพืชอาหาร
ส�าหรับคนและอาหารสตัว์	ผลผลติส่วนหนึง่
จึ งถูกน�าไปผลิตเป ็นพลังงานทดแทน	
เนื่องจากที่ดินเพื่อการเกษตรมีจ�า กัด	
ผลผลิตในภาพรวมจึงมีจ�ากัดด้วย	 เมื่อ
ผลผลิตพืชอาหารลดลง	 จึงท�าให้ราคาพืช

อาหารสูงขึ้น	 ส่งผลให้ความม่ันคงทาง
อาหารลดลง	 และเกิดวิกฤตอาหารและ
พลังงานในประเทศ	(รูปภาพที่	1)	
 ซึ่งเหตุการณ์ในลักษณะนี้ เกิด
ขึ้นมาแล้วในปี 2550	 เม่ือราคาน�้ามัน 
เชื้อเพลิงของโลกสูงขึ้นอย่างมาก	 ท�าให้
ต้นทุนในการผลิตสูงขึ้น	 ประกอบกับการ
เกิดภัยพิบัติ	 โรคพืชและแมลงในหลาย
ประเทศได้สร้างความเสียหายต่อผลผลิต
เป็นอย่างมาก	 ท�าให้ผลผลิตทางอาหาร 
ลดลงสวนทางกับความต้องการบริโภคที่
เพิ่มข้ึน	 ราคาสินค้าอาหารจึงเพิ่มสูงขึ้น	
เกษตรกรปรบัเปลีย่นจากการเพาะปลกูเพือ่
บรโิภคในประเทศ	มาเป็นอตุสาหกรรมภาค

การเกษตรเพื่อการส่งออก	 และหันมาปลูก
พืชพลังงานแทนพืชอาหาร	 เนื่องจากได้
ราคาดกีว่าผลผลติจากพชือาหาร	กระทบต่อ
ความมั่นคงอาหาร	 จนท�าให้เกิดวิกฤต
อาหารมากกว่า	37	ประเทศท่ัวโลก	ส่วนใหญ่
อยู่ในแถบแอฟริกา	 เอเชีย	 สหภาพยุโรป	
และลาตินอเมริกา	 (FAO,	 2009)	 ซึ่ง
ประชากรยากจนในประเทศดังกล่าวได้รับ
ผลกระทบมากที่ สุด 	 ส ่ งผลต ่อภาวะ 
ทุพโภชนาการ	 จากราคาอาหารที่แพงขึ้น
และขาดแคลนอาหาร	ท�าให้หลายประเทศ
หันมาให้ความส�าคัญกับความมั่นคงอาหาร
และการสร้างความสมดุลระหว่างอาหาร
และพลังงานมากขึ้น
 

สร้างสมดุลอาหารและพลังงาน
เพื่อความมั่นคงของสังคม

*	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ	ส�านักวางแผนการเกษตร	ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
**	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ	ส�านักวางแผนการเกษตร	ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
***	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ส�านักวางแผนการเกษตร	ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รปูภาพที ่1 ความเชือ่มโยงระหว่างวกิฤตการณ์พลงังานกบัความมัน่คงทางอาหาร
ของประเทศ

ที่มา	:	สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา

ราคาน�า้มันเชื้อเพลิงในตลาดโลกสูงขึ้น

ราคาน�้ามันเชื้อเพลิงในประเทศสูงขึ้น

ความต้องการใช้พลังงานทดแทนเพิ่มขึ้น

ราคาผลผลิตพืช

อาหารสูงขึ้น

เกษตรกรผลิตพืช

อาหารเพิ่มขึ้น

ผลผลิตพืชอาหารถูกน�าไปใช้

ผลิตเป็นน�้ามันเชื้อเพลิง

ความมั่นคงทางอาหารคงเดิม

หรือเพิ่มขึ้น

ความมั่นคงทางอาหารของ

ประเทศลดลง

พื้นที่ปลูกพืชอาหาร

ถูกเปลี่ยนไปปลูกพืชพลังงาน
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 นอกจากนั้น มีการคาดการณ์ว่า
วิกฤตอาหารอาจเกิดขึ้นได้อีกในอนาคต 
หากสถานการณ์ราคาพลังงานเชื้อเพลิงยัง
คงสูงขึ้น	 ประกอบกับผลกระทบของโลก
ร้อน	ทีท่�าให้ปรมิาณผลผลติพชือาหารลดลง	
รวมทั้งจ�านวนประชากรท่ีเพิ่มข้ึน	 ส่งผลให้
ความต้องการบริโภคอาหารและความ
ต้องการใช้พลังงานเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย	
โดยองค ์การอาหารและเกษตรแห ่ ง
สหประชาชาตคิาดการณ์ว่า	ในปี	ค.ศ.	2050	
ประชากรของโลกจะเพิม่ขึน้เป็น	9.1	พนัล้านคน 
ดังนั้น	 โลกจะต้องผลิตอาหารเพิ่มขึ้นอีก 
ร้อยละ	 70	 จึงจะเพียงพอส�าหรับการเลี้ยง
ประชากรของโลก	 (FAO,	 2009)	 และจาก
ราคาน�้ามันที่สูงข้ึนท�าให้พลังงานทดแทน
เข้ามามบีทบาทส�าคญัเป็นอย่างมาก	ซ่ึงหาก
ไม่มีแผนในการรองรับผลกระทบและการ

เปลี่ยนแปลงต่างๆ	ที่จะเกิดขึ้นแล้ว	มีความ
เป็นไปได้ท่ีจะเกดิวกิฤตอาหารและพลงังาน
ขึ้นอีก	 ท�าให้รัฐบาลในหลายๆ	 ประเทศ
พยายามสร้างความม่ันคงด้านอาหารและ
พลั ง ง าน 	 และพยายามที่ จ ะพัฒนา
ประสิทธิภาพในการปลูกพืชอาหารและพืช
พลังงาน
 ตวัอย่างของประเทศทีม่แีนวทาง
ในการเตรียมพร้อมรับมือกับวิกฤตความ
มัน่คงทางอาหารอย่างชดัเจน เช่น ประเทศ
ญี่ปุ ่น	 ซ่ึงมีพื้นที่เหมาะสมส�าหรับท�าการ
เกษตรเพียงร้อยละ	13	ของประเทศ	และมี
แรงงานด้านเกษตรเพียงร้อยละ	 7.5	 ของ
จ�านวนแรงงานทั้งหมด	 แต่สามารถสร้าง
ผลผลิตการเกษตรต่อพื้นที่สูงสุดในโลก	
ประกอบกบัมอี�านาจในการซือ้สงู	จงึสามารถ
น�าเข้าผลผลิตได้ในปริมาณที่มากเพียงพอ

ต่อความต้องการบริโภคภายในประเทศ	
(ตารางที่	1)	รวมทั้งมีมาตรการอุดหนุนและ
ปกป้องเกษตรกร	และมมีาตรการเข้มงวดใน
การน�าเข้า	 จึงท�าให้ได้อาหารที่มีคุณภาพ
และมปีรมิาณเพยีงพอต่อความต้องการของ
ประชากร	 นอกจากน้ียังทุ ่มงบประมาณ
สนับสนุนการท�าเกษตรขนาดใหญ่	 (Large	
Scale)	 เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิต
ทางการเกษตรให้เพียงพอต่อการบริโภคใน
ประเทศ	และสามารถแข่งขนัในตลาดโลกได้	
อีกทั้งยังสร้างแรงจูงใจให้คนรุ่นใหม่หันมา
เข้าสู่อาชีพเกษตรกร	เพือ่ทดแทนแรงงานสงู
อายทุีม่แีนวโน้มเพิม่ขึน้ด้วย	เพราะประเทศ
ญีปุ่น่เป็นประเทศเดยีวในเอเชยีทีม่แีนวโน้ม
ประชากรลดลง

สินค้า
อุปทาน อุปสงค์

ผลผลิต น�าเข้า รวม ส่งออก บริโภคในประเทศ รวม

ข้าว 8,474 869 9,343 239 8,233 8,472

ข้าวสาลี 674 5,354 6,028 0 5,205 5,205

มันฝรั่ง 2,441 896 3,337 2 1,985 1,987

ถั่วเหลือง 230 3,390 3,620 0 823 823

นมและผลิตภัณฑ์ 7,881 3,491 11,372 26 1,081 1,107

อาหารทะเล 4,868 4,500 9,368 674 6,899 7,573

ตารางที่ 1 แสดงอุปสงค์และอุปทานของสินค้าพืชอาหารของประเทศญี่ปุ่น ปี ค.ศ. 2009

	 ในขณะเดียวกัน	ประเทศฟิลิปปินส์ซ่ึงเป็นประเทศก�าลังพัฒนา	 ภาคการเกษตรของประเทศค่อนข้างล้าหลังกว่าประเทศอื่นใน
อาเซียน	ประชากรส่วนใหญ	่(ร้อยละ	70)	ในชนบทมีรายได้ต�่า	ขาดความมั่นคงทางอาหาร	ความสามารถในการแข่งขันภาคเกษตรมีความ
แตกต่างกับประเทศญี่ปุ่นอย่างสิ้นเชิง	 และเปลี่ยนจากประเทศผู้ส่งออกไปเป็นผู้น�าเข้าข้าวอันดับ	 1	 ของโลก	 (ตารางที่	 2)	 แม้รัฐบาลจะมี
มาตรการต่างๆ	ในการเพิ่มผลผลิต	แต่ก็ไม่สามารถผลิตให้เพียงพอต่อความต้องการบริโภคภายในประเทศได	้เพราะภัยพิบัติทางธรรมชาติ
และจ�านวนประชากรท่ีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ือง	 ท�าให้รัฐบาลฟิลิปปินส์มีนโยบายสนับสนุนปัจจัยในการเพิ่มผลผลิตข้าวให้เพียงพอกับความ
ต้องการบริโภคในประเทศ	โดยทุ่มงบประมาณมหาศาลในการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและสนับสนุนปัจจัยด้านการผลิต ให้เกษตรกร
หันมาปลูกข้าวเพิ่มขึ้น และไม่อยากเปลี่ยนไปปลูกพืชอ่ืนที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่า	 นอกจากน้ียังมีแผนที่จะลดความต้องการบริโภคข้าว
ภายในประเทศให้หันมาบริโภคข้าวเหนียวและมันเทศแทนข้าว ซึ่งจะสามารถช่วยลดการน�าเข้าข้าวจากต่างประเทศได้ส่วนหนึ่ง	

ที่มา	:	สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา	(2554)
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ตารางที่ 2 อุปสงค์และอุปทานข้าวของประเทศฟิลิปปินส์ ปี ค.ศ. 2005 - 2009 

ปี ค.ศ.
อุปทาน

รวม อุปสงค์
ผลผลิต น�าเข้า 

2005 9,550 1,882 11,432 10,126

2006 10,024 1,716 11,740 10,324

2007 10,621 1,805 12,426 11,182

2008 10,997 2,432 13,429 11,587

2009* 10,633 1,755 12,388 11,060

ที่มา	:	สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา	(2554)	*	ข้อมูลเบื้องต้น

	 นอกจากนัน้	ยงัมอีกีหลายประเทศทีใ่ห้ความส�าคัญกบัความสมดลุอาหารและพลังงาน	อาท	ิประเทศควิบาเคยเกดิวกิฤตอาหาร
นานถึง	5	ปี	 เนื่องจากไม่ได้ให้ความส�าคัญในการผลิตพืชอาหาร	มุ่งเน้นแต่ผลิตเพื่อการส่งออก	ด้วยการที่เป็นประเทศมั่งคั่งท�าให้คิวบา
ผลิตพืชอาหารน้อยและใช้การน�าเข้าสินค้าอาหารจากต่างประเทศ	พื้นที่ส่วนใหญ่จึงถูกน�าไปใช้เพื่อการปลูกอ้อยเพื่อการส่งออก	นอกจากนี้
ยังได้รับการช่วยเหลือจากสหภาพโซเวียตในการจ�าหน่ายสินค้าทางการเกษตรให้แก่คิวบาในราคาถูก	 ต่อมาเม่ือสหภาพโซเวียตล่มสลาย
ในปลายปี	 พ.ศ.	 2532	 ส่งผลกระทบต่อคิวบาโดยตรง	 เนื่องจากไม่มีรายได้เข้าประเทศเลยจึงไม่มีเงินน�าเข้าอาหารและพื้นที่เกษตรมีแต่
อ้อย	จะกลบัมาปลูกอย่างอืน่กไ็ม่ได้	เพราะไม่มปีุย๋และสารเคมทีีเ่คยได้รบัการช่วยเหลอืจากสหภาพโซเวยีตใช้ในการเพาะปลกู	ต่อมาควิบา
หาวิธีแก้ไข	 โดยหันมาให้ความส�าคัญในการฟื้นฟูและพัฒนาระบบการเกษตรที่อยู่บนฐานการพึ่งตนเองทุกอย่าง	 เลิกใช้ปุ๋ย	 สารเคมี	
และเครื่องจักรกลทางการเกษตร	 หันมาใช้ภูมิปัญญาและทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นท�าการเกษตร	 ซ่ึงถือเป็นแนวทางที่น่าสนใจการ 
เตรียมความพร้อมรับและพัฒนาด้านความมั่นคงอาหารของประเทศไทยต่อไป	

ความส�าคัญของสมดุลระหว่างอาหารและพลังงานในประเทศไทย 
	 ส�าหรับประเทศไทยเป็นประเทศที่สามารถท�าการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารได้เป็นจ�านวนมาก	 โดยมากกว่าความต้องการ
บริโภคภายในประเทศ	 ท�าให้มีผลผลิตเหลือเพื่อส่งออก	 โดยไม่ส่งผลกระทบต่อความม่ันคงทางอาหารของประเทศ	 เนื่องจากมีความ
พร้อมในหลายด้าน	 ซ่ึงความมั่นคงด้านอาหารนี้ถือเป็นจุดแข็งของประเทศ	 โดยประเทศไทยส่งออกสินค้าเกษตรเป็นอันดับ	 1	 ของโลก
หลายชนิด	ได้แก่	ข้าว	มันส�าปะหลัง	สับปะรด	และกุ้ง	(ตารางที่	3)

ตารางที่ 3 ผลผลิตและการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารที่ส�าคัญ ปี พ.ศ. 2553

ที่มา	:	ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร,	2554

สินค้า ผลผลิต (ล้านตัน) ส่งออก (ล้านตัน)
ส่วนแบ่งตลาดโลก 

(ร้อยละ)
ล�าดับการส่งออก 

ในตลาดโลก

ข้าว 31.70	(ข้าวเปลือก) 8.94	(ข้าวสาร) 29.52 1

มันส�าปะหลัง 22.00	(หัวมันสด)
4.11	(มันเส้น)
0.16	(มันอัดเม็ด)
2.43	(แป้งมัน)

69.00 1

สับปะรดโรงงาน 1.92	(ผลสด)
0.484	(กระป๋อง)
0.134	(น�า้สับปะรด)
0.065	(กวน	และอื่นๆ)

43.18 1

กุ้งทะเลเพาะเลี้ยง 0.640	(กุ้งสด)
0.242	(กุ้งแช่แข็ง)
0.185	(ปรุงแต่ง)

22.00 1

อ้อย-น�า้ตาล
68.81	(อ้อยสด)
7.29	(น�้าตาล)

2.07	(น�า้ตาลทรายดิบ)
2.43	(น�า้ตาลทรายขาว)

11.39 2
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การเข้าถึงอาหาร	(Availability)	และความ
ปลอดภยัและคณุภาพของอาหาร	(Quality	
and	 Safety)	 (รูปภาพที่	 2)	 ดัชนีที่ท�าให้
ประเทศไทยได้คะแนนน้อย	อยู่ในเรื่องการ
วิจัยและพัฒนา	 ที่แต่ละปีประเทศไทยจัด 
งบประมาณส�าหรับการวิจัยและพัฒนา	เพียง
ปีละ	5,000	ล้านบาท	ซึ่งเป็นการวิจัยและ
พัฒนาด้านการเกษตรไม่ถึงร้อยละ	10	หรือ	
500	 ล้านบาท	 ในส่วนของประสิทธิภาพ

การผลิตด้านการเกษตรของไทย อยู่ใน
ระดับต�่าเม่ือเทียบกับประเทศผู้ผลิตและ 
ผูส่้งออกสนิค้าเกษตรและอาหาร	เช่น	กรณี
ผลผลติต่อไร่ของข้าว	ไทยมผีลผลติประมาณ	
448	กิโลกรัมต่อไร่	คิดเป็นอันดับ	13	ของ
เอเชีย	และอันดับที่	7	ของอาเซียน	ในขณะที่
เวยีดนามมผีลผลติข้าวรวม	862	กโิลกรมัต่อ
ไร่	คดิเป็นอนัดบั	1	ของอาเซยีน	อนัดบั	4	ของ
เอเชีย	รองจากเกาหลีใต้	ญี่ปุ่น	จีน	(รูปภาพ
ที่	3)

 อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยังคง
มีปัญหาด้านความมั่นคงอาหารในหลาย
ประการ	โดยการจดัท�าดชันชีีว้ดัความมัน่คง
ทางอาหารของโลก	(Global	Food	Security	
Index)	ประเทศไทยถูกจัดอยู่ในล�าดับที	่45	
จาก	105	ประเทศทั่วโลก	โดยเป็นที่	2	ของ
อาเซียน	 รองจากมาเลเซีย	 ดัชนีชี้วัดความ
มั่นคงอาหารพิจารณาจาก	 3	 ด้าน	 ได้แก	่
ความสามารถในการหาซ้ือ	(Affordability),	

รูปภาพที่ 2 สถานการณ์ความมั่นคงทางอาหารของไทย

รูปภาพที่ 3 สถานการณ์ความมั่นคงทางอาหารของไทย

 
ที่มา	:	สมชาย	เลาห์วีระพานิช,	2556

 
ที่มา	:	Grain:	World	Market	and	Trade,	USDA;	February	2013

ตุลาคม-ธันวาคม 2556
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 ด้านพลังงาน ปัจจุบันประเทศไทยต้องพึ่งพาการน�าเข้าพลังงานจากต่างประเทศเป็นหลัก	โดยมีสัดส่วนการน�าเข้าน�้ามันสูง
ถึงร้อยละ	80	ของปริมาณการใช้น�้ามันทั้งหมดภายในประเทศและมีแนวโน้มสูงขึ้น	เนื่องจากไม่สามารถเพิ่มปริมาณการผลิตปิโตรเลียม
ในประเทศได้ทันกับความต้องการใช้งาน	 ตามความต้องการที่เพิ่มขึ้นจากการขยายตัวตามเศรษฐกิจและปริมาณรถยนต์ที่สูงขึ้น	 ท�าให้
ความต้องการพลังงานทดแทนจากพืชพลังงานสูงขึ้นด้วย	 เมื่อราคาพืชพลังงานให้ผลตอบแทนที่ดีจึงมีเกษตรกรบางส่วนหันไปปลูกพืช
พลงังานแทนพชือาหาร	ซึง่จะน�าไปผลติเป็นเอทานอลจากอ้อย	(กากน�า้ตาล)	แก๊สโซฮอล์จากมนัส�าปะหลงั	และไบโอดีเซลจากน�า้มนัปาล์ม		อย่างไร
ก็ตาม แม้ว่าจะมีการขยายพื้นที่เพาะปลูกเพื่อน�าไปท�าพลังงานทดแทนจากพืช แต่พื้นที่ปลูกพืชอาหารยังไม่ได้รับผลกระทบอย่างมี
นัยส�าคัญ โดยยังมีการขยายพื้นที่ปลูกข้าวร้อยละ	41.6	ในช่วงปี	2548	–		2555	ในขณะที่พื้นที่ปลูกพืชพลังงานขยายตัวร้อยละ	34.3	
(ตารางที	่4)

	 แม้สถติหิลายอย่างด้านการเกษตร	ยงัไม่แสดงให้เหน็ถงึความไม่สมดลุระหว่างอาหารและพลงังานของประเทศ	แต่ยงัคงมปัีจจยั
หลายประการที่อาจส่งผลกระทบต่อประเทศไทยในอนาคต	ทั้งในเรื่องผลกระทบจากภาวะโลกร้อน	ภัยธรรมชาต	ิและภัยจากแมลงศัตรูพืช 
แรงงานภาคเกษตรที่ลดลง	 ตลอดจนราคาน�้ามันเชื้อเพลิงที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น	 จะส่งผลกระทบทางลบต่อผลผลิตทางอาหารของ
ประเทศ		ท�าให้ผลผลิตและคุณภาพลดลง ขณะเดียวกันการเปิดเสรีทางการค้าในภูมิภาคอาเซียน หรือ AEC	ซึ่งจะช่วยลดหรือยกเลิก
การเก็บภาษีน�าเข้าและส่งออก	 ท�าให้สินค้าโดยเฉพาะพืชเกษตรนั้นมีการค้าขายได้อย่างเสรี	 จะท�าให้ผู้บริโภคในประเทศมีสินค้าบริโภค
มากขึ้นในราคาที่ถูกลง	 อย่างไรก็ตาม	 ในระยะยาวหากราคาสินค้าโดยเฉพาะพืชอาหารลดลงมากจนไม่คุ้มกับต้นทุนการผลิต	 อาจท�าให้
เกษตรกรลดปริมาณการปลูกหรือเลิกปลูกพืชอาหารชนิดนั้นได้

แนวทางการพัฒนาเพื่อสร้างสมดุลระหว่างอาหารและพลังงาน
	 ที่ผ่านมา	การพัฒนาเพื่อสร้างความสมดุลระหว่างอาหารและพลังงานได้มีการให้ความส�าคัญอย่างชัดเจนในช่วงของแผน
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559)	เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในมิติต่างๆ	ให้กับภาคเกษตร	ซึ่งเป็นฐานรายได้
หลกัและความมัน่คงด้านอาหารของประเทศ	เป็นแหล่งสร้างงาน	แหล่งผลิตอาหาร	และช่วยลดผลกระทบจากภาวะโลกร้อน	โดยยทุธศาสตร์
ทีส่�าคญั	คอื	ยทุธศาสตร์ความเข้มแขง็ภาคเกษตร ความมัน่คงของอาหารและพลงังาน	ซึง่ให้ความส�าคัญกบัการพฒันาทรพัยากรธรรมชาติ
ที่เป็นฐานการผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็งและย่ังยืน	 การเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคเกษตร	 การสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิต
ทางการเกษตรตลอดห่วงโซ่การผลิต	 การสร้างความม่ันคงในอาชีพและรายได้แก่เกษตรกร	 การสร้างความมั่นคงด้านอาหารและพัฒนา
พลงังานชวีภาพในระดบัครวัเรอืนและชมุชน	การสร้างความม่ันคงด้านพลงังานชวีภาพเพือ่สนบัสนนุการพฒันาประเทศและความเข้มแขง็
ภาคเกษตร	ตลอดจนการปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน
	 นอกจากนัน้	รฐับาลได้น�าแนวทางการสร้างความเข้มแขง็ภาคเกษตรมารวมในยทุธศาสตร์ประเทศ	โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่รกัษา
ฐานรายได้เดิมและสร้างรายได้ใหม่	 เพิ่มประสิทธิภาพของระบบการผลิต	 และลดต้นทุนให้กับธุรกิจ	 ซึ่งยุทธศาสตร์ที่ส�าคัญในการสร้าง
ความมัน่คงด้านอาหารและพลงังาน	คอื	การเพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนัของประเทศเพือ่หลดุพ้นจากประเทศรายได้ปานกลาง 
(Growth and Competitiveness)	โดยมีแนวทางการด�าเนินงานด้านการเกษตร	ได้แก่	การจัดท�าโซนนิ่งภาคเกษตรและการพัฒนา
อุตสาหกรรมอาหารตั้งแต่ต้นน�้าถึงปลายน�้า	 และด้านพลังงาน	 ได้แก่	 นโยบายการปรับโครงสร้างการใช้และราคาพลังงานท่ีเหมาะสม	 
การลงทุนเพื่อความมั่นคงของพลังงานและพลังงานทดแทน	และการเชื่อมโยงแหล่งพลังงานและผลิตพลังงานทางเลือกในอาเซียน

สินค้า
พื้นที่ปลูกพืชเกษตร (ล้านไร่) การเปลี่ยนแปลง

พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2555 (ล้านไร่) ร้อยละ

อ้อยโรงงาน 6.67 8.013 1.343 20.1

มันส�าปะหลัง 6.524 9.254 2.73 41.8

ปาล์มน�้ามัน 2.748 4.136 1.388 50.5

รวมพืชพลังงาน 15.942 21.403 5.461 34.3

ข้าวรวม 13.609 19.273 5.664 41.6

ข้าวนาปี 67.677 83.329 15.652 23.1
 

2	ส่วนหนึ่งเกิดจากโครงการรับจ�าน�าข้าวเปลือกของรัฐบาลป	ีพ.ศ.	2554	–	2555

ตารางที่ 4 การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ปลูกพืชเกษตรและพืชพลังงาน ในช่วงปี พ.ศ. 2548 - 2555

ที่มา	:	ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร,	2555

ตุลาคม-ธันวาคม 2556
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 การจัดท�าโซนนิง่ภาคเกษตรเป็น
หนึ่งในแนวทางส�าคัญในการสร้างความ
มั่นคงและสมดุลระหว ่างอาหารและ
พลังงานของประเทศไทย ซึ่งเน้นการ
บริหารจัดการที่ ดินให ้ เ กิดประโยชน ์
สอดคล้องกับศักยภาพและให้ผลตอบแทน
ที่เหมาะสม	 พัฒนาอย่างเป็นระบบตั้งแต่
ต้นน�้าถึงปลายน�้า	 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
และลดต้นทุนการผลิต	และสร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้กบัสนิค้าเกษตร	โดยมีแนวทางการด�าเนินงาน
ที่ส�าคัญ	4	ด้าน	ดังนี้	
 1)  จั ดท� าแผนที่ กลางของ
ประเทศ (Master Map)	 ใช้มาตราส่วน
กลางในการจัดท�าแผนที่ฐาน	2	มาตราส่วน	
คอื	1	:	50,000	ส�าหรบัใช้ในการก�าหนดและ
วางแผนเชิงนโยบาย	 และมาตราส ่วน	 
1	:	4,000	ส�าหรบัใช้ในการบรหิารจดัการใน
เชิงพื้นที่/เฉพาะด้าน	
 2) ก�าหนดพื้นที่เหมาะสม ผลิต
สนิค้าเกษตรทีส่อดคล้องกบัราคาและความ
ต ้องการของตลาด	 โดยพิจารณาจาก
ศักยภาพดิน	น�้า	ที่ตั้งโรงงานแปรรูป	โลจิสติกส	์
โดยเร่งด�าเนินการก�าหนดพื้นที่ที่เหมาะสม
ส�าหรับปลูกข้าวก่อนเป็นล�าดับแรก	 เพื่อ
ปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวที่ไม่เหมาะสมไป
ปลูกสินค้าเกษตรอื่น	 รวมทั้งก�าหนดพื้นท่ี
เหมาะสมและพื้นที่ที่ควรปรับเปลี่ยน	 และ
ประมาณรายได้จากการปรบัเปลีย่นจากข้าว
เป ็นการเพาะปลูกพืชแต่ละชนิด	 เพื่อ
ประกอบการตัดสินใจของเกษตรกร	
 3) เชื่อมโยงกับโรงงานแปรรูป/
ตลาด	 ตรวจสอบและรายงานข้อมูลความ
ต้องการสินค้าเกษตรเพื่อน�ามาแปรรูปเป็น
พลังงานทดแทน	 สินค้าเกษตรแปรรูป	
เป็นต้น	รวมท้ังน�าแนวคดิ	Contract	Farming 
มาประยกุต์ใช้	โดยเชือ่มโยงสนิค้าเกษตรกบั
โรงงานอุตสาหกรรม	 ตลอดจนประสาน
โรงงานอุตสาหกรรมในการรับซ้ือผลผลิต
การเกษตร	 และข้อมูลความต้องการของ
โรงงานอุตสาหกรรม
 4) ก�าหนดมาตรการสนับสนุน/
จูงใจ	ก�าหนดมาตรการจูงใจต่างๆ	เพื่อเป็น
แรงจงูใจให้แก่เกษตรกร	และผูป้ระกอบการ
โรงงานอุตสาหกรรม

	 ขณะนีร้ฐับาลก�าลงัเร่งด�าเนนิการ
จัดท�าโซนนิ่งภาคเกษตร	 โดยน�าร่องปรับ
เปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวที่ไม่เหมาะสมเป็น 
อ้อยโรงงาน	 ซึ่งหากการผลิตภาคเกษตรมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น	 จะช่วยให้มีผลผลิต
เพื่อตอบสนองต ่อความต ้องการของ
ประชากรที่เพิ่มขึ้น	 และถ้ามีการก�าหนด
พืน้ทีส่�าหรบัปลกูพชือาหารและพชืพลงังาน
ที่เหมาะสมแล้ว	จะช่วยลดปัญหาการแย่งชิง
ผลผลิตระหว่างพืชอาหารและพืชพลังงาน
ได้	
	 นอกจากนัน้	หลายหน่วยงานได้มี
การวางแผนพฒันาด้านอาหารและพลงังาน
ในหลายยุทธศาสตร์	อาทิ	ยุทธศาสตร์ด้าน
การจัดการด้านอาหารของประเทศไทย 
(พ.ศ .  2555 -  2559) จัดท�า โดย 
คณะกรรมการจัดท�าแผนยุทธศาสตร์การ
จัดการด ้ านอาหารของประเทศไทย	
ประกอบด้วย	ด้านความมั่นคงทางอาหาร 
โดยการเร่งรัดปฏิรูปการถือครองที่ดินและ
การคุ ้มครองพื้นที่การเกษตร	 พัฒนา
ประสทิธภิาพการผลติอาหาร	และจดัระบบ
เพื่อรองรับความม่ันคงด้านอาหารในภาวะ
วิกฤต	 ด้านคุณภาพและความปลอดภัย
อาหาร	 โดยการสร้างมาตรฐานด้านความ
ปลอดภัยอาหารให้เป็นมาตรฐานเดียว	เพื่อ
ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรขั้นต้นให้มี
คุณภาพและปลอดภัย	ด้านอาหารศึกษา 
โดยการขับเคลื่อนงานวิจัยที่สามารถน�าไป
ประยุกต์ใช้ด้านอาหารได้	 และส่งเสริมให้
เกษตรกรและชุมชนมีความรู้ด้านอาหาร
ศึกษา	 สุดท้ายคือ ด้านการบริหารจัดการ 
โดยการปรับปรุงและเสริมสร ้างความ 
เข้มแข็งของโครงสร้างองค์กรในห่วงโซ่อุปทาน	
 ยุทธศาสตร์ความม่ันคงด้าน
อาหาร (พ.ศ. 2555 - 2559)	ของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์	 โดยคณะกรรมการ
นโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและ
สหกรณ์	ประกอบด้วย	ด้านการผลิตอาหาร
อย่างเพียงพอกับความต้องการบริโภค
ภายในประเทศอย่างยั่งยืน	ซึ่งเน้นการเพิ่ม
ศักยภาพการผลิต	พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านการผลิต	 และสนับสนุนการวิจัยและ

พัฒนา	ด้านการสนับสนุนให้ประชากรทุก
ระดับเข้าถงึอาหารอย่างเพยีงพอได้ตลอด
เวลา	ส่งเสริมการเพิม่ผลผลติเพือ่สร้างรายได้
ภายในชุมชน	และอ�านวยความสะดวกด้าน
การขนส่งเพื่อการกระจายอาหารให้ทั่วถึง 
ด้านการส่งเสรมิการผลติอาหารคณุภาพดี 
ลดการสูญเสีย และมีการใช้ประโยชน์
อย่างเหมาะสม	 สนับสนุนการผลิตท่ีได้
มาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหารตลอด
ห่วงโซ่การผลติ	ส่งเสรมิการบรโิภคอาหารที่
มีคุณค่าทางโภชนาการ	และลดการสูญเสีย
ของผลผลิตการเกษตร	และด้านการรักษา
เสถียรภาพการผลิตอาหารอย่างยั่งยืน  
ส่งเสริมการคุ ้มครองพื้นที่ เกษตรกรรม	
ตลอดจนสนบัสนนุการจดัการทรพัยากรน�า้	
ดิน	และป่าไม้อย่างยั่งยืน
	 นอกจากนี้ 	 ยังมียุทธศาสตร ์
มาตรฐานความปลอดภัยสนิค้าเกษตรและ
อาหาร (พ.ศ. 2553 - 2556)	ของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์	 ซ่ึงประกอบด้วย	 การ
พัฒนาสินค้าเกษตรคุณภาพรายสินค้าพืช	
ประมง ปศสุตัว์ เพือ่ยกระดบัมาตรฐานการ
ผลิตแบบครบวงจร	การสนับสนุนผู้ผลิตเข้า
สู่ระบบมาตรฐาน	 เพื่อจัดระบบการรับรอง
ฟาร ์มมาตรฐาน	 การวิจัยและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และตลาดสินค้าเกษตร	 เพื่อ
สนบัสนนุการพฒันาด้านคณุภาพมาตรฐาน
และการรบัรองแหล่งจ�าหน่ายสนิค้าคณุภาพ	
การสร้างระบบอาหารศึกษาเพื่อส่งเสริม
และพัฒนาองค์ความรู้ด้านมาตรฐาน เพื่อ
พัฒนาระบบอาหารศึกษาและองค์ความรู	้
รวมทั้งสร้างเครือข่ายความปลอดภัยสินค้า
เกษตรและอาหาร	 และการสร้างความ
มัน่ใจในมาตรฐานสนิค้าเกษตรและอาหาร
ของไทย	 เพื่อก�าหนดภาพลักษณ์สินค้า
อาหารไทยที่ได้มาตรฐานการยอมรับใน 
ต่างประเทศ	ในขณะเดยีวกนัยงัมคีวามร่วมมอื
กนัของอาเซยีนในการเสรมิสร้างความมัน่คง
ด้านอาหารในภมูภิาคอาเซยีนโดยได้ก�าหนด
เป็นแผนนโยบายบูรณาการความม่ันคง
ด้านอาหารอาเซยีน (ASEAN Integrated 
Food Security (AIFS Framework)) 
และแผนกลยุทธ์ความมั่นคงด้านอาหาร
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ของอาเซยีน (Strategic Plan of Action-
Food Security (SPA-FS))	 โดยมี 
องค์ประกอบส�าคัญ	 4	 ด้าน	 ได้แก่	 ความ
มั่นคงทางอาหารและการบรรเทากรณี
ฉกุเฉนิ/ขาดแคลน	การพฒันาการค้าอาหาร
อย่างยัง่ยนื	การสร้างระบบบรูณาการข้อมลู
ด้านความมั่นคงทางอาหาร	และการพัฒนา
นวัตกรรมการเกษตร
	 ส�าหรับยุทธศาสตร์ด้านพลังงาน 
ได้แก่	 ยุทธศาสตร์กระทรวงพลังงาน  
(พ.ศ. 2554 - 2558)	ซ่ึงได้ก�าหนดแนวทาง
การสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน	 5	 ด้าน	
ได้แก่	การสร้างความมัน่คงด้านพลงังานของ
ประเทศ	การก�ากบัดแูลกจิการพลงังานและ
กิจการที่เกี่ยวข้อง	 การเสริมสร้างความ 
เข้มแข็งของภาคธุรกิจพลังงาน	 การพัฒนา
พลงังานอย่างมดีลุยภาพต่อสิง่แวดล้อม	และ
การเป็นองค์กรสมรรถนะสงูทีย่ดึมัน่ในหลกั
ธรรมาภิบาล	 และแผนพัฒนาพลังงาน
ทดแทน 15 ปี (พ.ศ. 2551 - 2565)	ซึ่งได้
ก�าหนดเป้าหมายในการเพิ่มสัดส่วนการใช้
พลังงานทดแทนเป็นร้อยละ	20	ของการใช้
พลังงานขั้นสุดท้ายของประเทศภายในป	ี
2565	 โดยแบ่งออกเป็น	 3	 ระยะ	 ได้แก	่ 
ระยะสั้น (พ.ศ. 2551 - 2554)	มุ่งเน้นการ
ส่งเสริมเทคโนโลยีพลังงานทดแทนท่ีได้รับ
การยอมรับแล้ว	 ระยะกลาง (พ.ศ. 2555 - 
2559)	 ส่งเสริมอุตสาหกรรมเทคโนโลยี
พลังงานทดแทนและสนับสนุนการพัฒนา
ต้นแบบเทคโนโลยีพลังงานทดแทนใหม่ๆ	
พฒันาต้นแบบ	Green	City	และสร้างความ
เข้มแข็งของการผลิตพลังงานทดแทนระดับ
ชมุชน	และ	ระยะยาว (พ.ศ. 2560 - 2565) 
ส่งเสริมเทคโนโลยีพลังงานทดแทนใหม่ๆ	ที่
มีความคุ ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์	 รวมทั้ง
ขยายผล	Green	City	และพลังงานชุมชน
	 ในการขับเคลื่อนการสร้างความ
มัน่คงด้านอาหารและพลงังานในช่วงทีผ่่านมา 
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้ด�าเนินการ
ขับเคลื่อนการสร้างความมั่นคงด้านอาหาร
และพลังงาน	เช่น
 1) สร้างความมั่นคงด้านอาหาร
และพัฒนาพลังงานชีวภาพในระดับ 
ครัวเรือนและชุมชน ด้วยการส่งเสริมการ

ท�าการเกษตรด้วยระบบเกษตรกรรมยั่งยืน	 
ขับเคลื่อนระบบเกษตรกรรมยั่งยืนตาม
แนวทางปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงอย่างต่อเนือ่ง 
โดยมีการจัดท�า	 (ร่าง) ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเกษตรตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  
พ.ศ. 2556 - 2559	 และขับเคลื่อนการ
พัฒนาเกษตรอินทรีย์ในอนาคต	 โดยมีการ
ยกร่างแผนพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ	
ฉบับที่	 2	พ.ศ.	 2556	 -	 2559	ขึ้น	 เพื่อใช้
เป็นกรอบแนวทางการพฒันาเกษตรอนิทรย์ี
ของประเทศ	รวมทัง้ส่งเสรมิการน�าวตัถดุบิ
ทางการเกษตรในชุมชนมาผลิตเป ็น
พลังงานทดแทน โดยการจัดท�าโครงการ
น�าร่องเพื่อการศึกษารูปแบบการบริหาร
จัดการที่เหมาะสมส�าหรับเศษวัสดุเหลือใช้
จากกิจกรรมในชุมชน	 โดยศึกษารูปแบบ
เทคโนโลยทีีเ่หมาะสมต่อการน�าเศษวสัดไุป
ผลิตเป็นพลังงานความร้อนและไอน�้าเพื่อ
หมุนเวียนกลับมาสู่ขั้นตอนการผลิตต่างๆ
 2)  สร ้ า งความมั่ นคงด ้ าน
พลังงานชีวภาพเพื่อสนับสนุนการพัฒนา
ประเทศและความเข้มแขง็ภาคเกษตร	โดย
ก�าหนดเป ็นแผนพลังงานทดแทนและ
พลังงานทางเลือก	 ร้อยละ	 25	 ใน	 10	 ปี	 
(พ.ศ.	 2555	 –	 2564)	 และแผนแม่บท
พลังงานทดแทน	15	ป	ี(พ.ศ.	2551	-	2565)	
เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนา
พลังงานทดแทนของประเทศ	 โดยให้ความ
ส�าคัญกับการใช้ผลผลิตทางการเกษตรเพื่อ
เป็นอาหารเป็นหลัก	 และน�าผลผลิตส่วนที่
เหลือมาผลิตเป็นพลังงาน	 รวมทั้งบริหาร
จดัการสนิค้าเกษตรทีใ่ช้เป็นทัง้อาหารและ
พลังงาน	 เพ่ือสร้างความมั่นคงด้านอาหาร
ของประเทศ	โดยเฉพาะการพฒันาพลงังาน
ทดแทนจากพชือาหาร	โดยม	ีคณะกรรมการ
อาหารแห่งชาติ เป็นหน่วยงานก�ากับดูแล
เกีย่วกบัความมัน่คงและความปลอดภยัด้าน
อาหารของประเทศ	 และจัดท�ากรอบ
ยุทธศาสตร์การจัดการอาหาร	 5	 ปี	 (พ.ศ.	
2555	 -	 2559)	 เพ่ือใช้เป็นกรอบในการ
ก�าหนดแนวทางปฏิบัติ	 ขณะเดียวกันได้
สนับสนุนนิคมการเกษตรพืชอาหารและ
พลังงานทดแทน	 โดยจัดสรรเงินสนับสนุน
ปัจจยัการผลติเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการ

ผลิตพืชอาหารและพืชพลังงานทดแทน
 3) ปรับระบบบริหารจัดการ 
ภาครัฐเพื่อเสริมสร้างความม่ันคงด้าน
อาหารและพลังงาน โดยการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศด้านอาหารและ
พลงังาน	จัดท�ากรอบยทุธศาสตร์	การจดัการ
ด ้ านอาหารของประเทศไทย	 สร ้ าง
กระบวนการศึกษา	ค้นคว้า	วิจัยที่เกี่ยวข้อง
กับอาหารและองค์ความรู ้ตลอดห่วงโซ่
อาหาร	 และจัดท�าฐานข้อมูลการผลิตและ
การใช ้พลังงานเชื้อ เพลิงฟอสซิลและ
พลังงานทดแทน	เพื่อสนับสนุนการก�าหนด
แนวทางการพัฒนาที่ สอดคล ้ อ งกั บ
สถานการณ์และแนวโน้มการใช้พลังงานใน
อนาคต	 พัฒนากฎหมาย/ระเบียบที่
เกี่ยวข้องเพื่อการพัฒนาภาคเกษตรอย่าง
ยั่งยืน ออกระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่า
ด ้ ว ยก า รส ่ ง เ ส ริ ม และพัฒนาระบบ
เกษตรกรรมยั่งยืน	พ.ศ.	 2554	 โดยมีคณะ
กรรมการส ่ ง เสริ มและพัฒนาระบบ
เกษตรกรรมยั่ งยืน	 เป ็นกลไกในการ 
ขบัเคล่ือนการด�าเนนิงานทีเ่กีย่วข้องกบัการ
พัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน	 ตลอดจน 
ส่งเสริมความร่วมมอืในภมูภิาคอาเซยีนและ
อืน่ๆ	โดยเร่งด�าเนนิการตามข้อผูกพนัในการ
รวมตวัเป็นประชาคมอาเซยีนในปี	2558	ท้ัง
ในมิติเศรษฐกิจ	สังคม	และความมั่นคง	เช่น	
การพัฒนามาตรฐานการเพาะเลี้ยงกุ ้ง
อาเซียน	 เป็นต้น	 เพื่อน�ามาก�าหนดเป็น
แนวทางการพัฒนามาตรฐานสินค้าประมง
ร่วมกัน

ข้อเสนอแนะเพื่อสร้างสมดุล
ระหว่างอาหารและพลังงาน 
	 เพือ่ให้เกดิการขบัเคล่ือนแผนการ
พัฒนาและยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความ
สมดุลด้านอาหารและพลังงานของประเทศ	
อย่างต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพ	 ประเด็น
ทีค่วรให้ความส�าคญัและพจิารณาด�าเนินการ
ในขั้นต้น	ได้แก่	
 1. การจัดท�าโซนน่ิงภาคเกษตร 
(Zoning)	 โดยควรแยกพื้นที่ที่เหมาะสม
ส�าหรับการปลูกข้าว	 และพืชอาหารอื่นๆ	
ออกจากพื้นที่ปลูกพืชพลังงานให้ชัดเจน	
เพราะหากไม่ควบคมุให้ดแีล้ว	พืน้ทีป่ลกูข้าว
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หรือพืชอาหารอืน่ๆ	เชน่	อ้อย	มนัส�าปะหลัง	
เป็นต้น	 อาจถูกเปลี่ยนไปปลูกพืชพลังงาน	
หรอืน�าไปใช้ท�าประโยชน์อย่างอืน่ทีไ่ม่ใช่พชื
อาหาร	 นอกจากน้ี	 ควรส ่งเสริมและ
สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา	 เพ่ือสร้าง
มูลค่าเพิ่ม	 และความหลากหลายให้กับ
ผลผลิตอาหาร	 เพื่อให้ผลตอบแทนจากพืช
อาหารสูงพอที่จะท�าให้เกษตรกรปลูกพืช
อาหาร	โดยไม่เปล่ียนไปปลกูพชืพลงังานแทน
 2. การด�าเนนิงานตามยทุธศาสตร์
สินค้าเกษตร ควรด�าเนินการอย่างจริงจัง
และต่อเนื่อง	 รวมท้ังเร่งรัดการวิจัยและ
พัฒนาพันธุ์และเทคโนโลยี	เพื่อเพิ่มผลผลิต
ต่อไร่	นอกจากนี	้ควรมกีารก�าหนดเป้าหมาย
การผลิตล่วงหน้าที่ชัดเจนในแต่ละเขต
เกษตรเศรษฐกจิ	ไม่ว่าจะเป็นความต้องการ

ใช้ในประเทศ	 ความต้องการใช้ผลิตเป็น
พลังงาน	 และการส่งออก	 หากปริมาณ
ผลผลติพชืใดมจี�านวนไม่มากพอทีจ่ะส่งออก	
ก็จะได้ชะลอการส่งออก	แล้วน�าผลผลิตนั้น
มาใช้ส�าหรบัการบรโิภคภายในประเทศ	เพือ่
ป้องกันปัญหาการขาดแคลนอาหาร
 3. สนับสนุนการยกระดับการ
ผลิตเข้าสู่มาตรฐานเฉพาะ	อาทิ	มาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์	 และมาตรฐานฮาลาล	 และ
ควรเทียบเคียงมาตรฐานสินค้าเกษตรและ
อาหารของไทยกับต่างประเทศ	 เพื่อสร้าง
ความเชื่อมั่นและการยอมรับในคุณภาพ
มาตรฐานของไทย	 รวมทั้งลดความซ�้าซ้อน
ในการตรวจรับรองสินค้าส่งออกของไทย	
นอกจากนี้	ควรเสริมสร้างระบบการบริหาร
จดัการสต๊อกสนิค้า	การบรรจภุณัฑ์	และการ

ติดฉลากสินค้าเพื่อการขนส่ง	 ตลอดจน
พฒันาระบบการขนส่งในการกระจายสนิค้า
ให้เชื่อมโยงทั้งในประเทศและต่างประเทศ	
เพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิต
อาหารคุณภาพ
 4. การขับเคลื่อนแผนพลังงาน
ทดแทนและพลงังานทางเลอืก	โดยควรเร่ง
วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการน�าพืช
พลังงานมาใช้ผลิตพลังงานทดแทน	 เพื่อจะ
ได้ใช้พืชพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพมาก
ขึน้	ลดความสญูเสยีในกระบวนการผลติ	และ
วางรากฐานการพัฒนาพลังงานทดแทน
ส�าหรับระยะยาว	  
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สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา.	ความมั่นคงทางอาหารและพลังงานของไทย. 2554.
สมชาย	เลาห์วีระพานิช.	เอกสารประกอบการบรรยาย	“Thailand Competitiveness Conference 2013”, 16	กันยายน	
2556.
ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.	ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy).
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ศศิธร พลัตถเดช *  

BCP: การลดความเสี่ยง
เพื่อเสริมความมั่นคง

แผนการด�าเนินธุรกิจต่อเนื่อง (Business Continuity Plan หรือ BCP) หมายถึง แผนที่ระบุขั้นตอนการด�าเนินกิจกรรมหรือ
ธุรกิจเพื่อตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉินและปกป้องผลประโยชน์ของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ท�าให้กิจกรรมส�าคัญสามารถ 

ด�าเนินได้อย่างต่อเนื่อง

	 ปัจจุบันการด�าเนินกิจกรรมและ
ธุรกิจของหน่วยงานหรือองค์กรต่าง	ๆ	ต้อง
เผชญิกบัความเสีย่งและภยัพบิตัหิลากหลาย
รูปแบบ	 บางภัยพิบัติเป็นสิ่งท่ียากต่อการ
คาดการณ์หรือท�านายได้	 ทั้งภัยพิบัติที่เกิด
จากธรรมชาติ	เช่น	อุทกภัย	สึนามิ	แผ่นดินไหว  
และภัยจากมนุษย์	 เช่น	การก่อวินาศกรรม	
การจลาจล	 การประท ้วง	 การบุกยึด
สนามบนิ	และภยัด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ	
เป็นต้น	 โดยผลกระทบของภัยพิบัติสร้าง
ความเสียหายให้กับประเทศในหลายด้าน	
ทั้งเศรษฐกิจ	 สังคม	 ชีวิตประชาชน	 หรือ
กระทบต่อการด�าเนินงานขององค์กรใน

หลายภาคส่วน	 ท�าให้ประเทศและองค์กร
ต่าง	ๆ	มีความจ�าเป็นต้องจัดท�าแผนด�าเนิน
ธรุกจิต่อเนือ่ง	(Business	Continuity	Plan	
หรือ	BCP)	ที่เป็นระบบตามมาตรฐานสากล	
ซึง่จะช่วยลดความเสียหายหรอืผลกระทบที่
อาจเกิดขึ้นทั้งกับประชาชน	 องค์กร	 และ
ประเทศ	เพื่อความมั่นคงทางสังคม	

แนวปฏิบัติที่ดีของมาตรฐาน
สากล 
	 กรอบแนวคิดตามแนวปฏิบัติที่ดี
ของมาตรฐานสากลที่ เกี่ยวข้องกับการ
บริหารจัดการธุรกิจต่อเนื่องที่มีการใช้อย่าง
แพร่หลาย	ได้แก่	มาตรฐาน	BS	25999	ของ

สถาบัน	 British	 Standards	 Institution	
(BSI)	แนวปฏิบัติที่ดีของสถาบัน	Business	
Continuity	Institute	(BCI)	และมาตรฐาน
อุตสาหกรรม	(มอก.)	22301
 มาตรฐาน BS 25999 	 คือ	
มาตรฐานสากลด้าน	BCP	ทีพ่ฒันาโดย	British 
Standards	Institution	(BSI)	ตั้งแต่เดือน
ธนัวาคม	2549	โดย	BSI	เรยีกมาตรฐานใหม่
นี้ว่า	BS	25999-1		โดยขยายการท�างานให้
ครอบคลุมการท�างานทุกประเภท	 ขนาด	
ภารกจิ	ทัง้องค์กรราชการ	เอกชน	องค์กรไม่
แสวงผลก�าไร	 อุตสาหกรรมใหญ่หรือเล็ก	
และแก้ไขเพิ่มเติม	 เรียกว่า	 BS	 25999-2	
“Specification	for	Business	Continuity	
Management”	ซึง่มกีารก�าหนดการจดัท�า
ข้อมูล	แนวทางการปฏบัิตติาม	การด�าเนนิการ 
และการปรับปรุงเอกสารที่เกี่ยวข้อง

*	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการพิเศษ			ส�านักพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ	

“

”
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 Bu s i ne s s  Con t i nu i t y  
Institute (BCI)’s Good Practice 
Guidelines	 เพ่ือพัฒนาและให้ค�าแนะน�า
เรื่องมาตรฐานและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับ 
การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ	 เนื้อหา
ในกรอบปฏบิตัปิระกอบด้วย	(1)	หน้าทีแ่ละ
ความรับผิดชอบ	 (2)	 ผลกระทบจากเหตุ
ฉุกเฉินที่อาจท�าให้งานส�าคัญหยุดชะงัก	 
(3)	 การก�าหนดเป้าหมายในการกู้คืนการ
ด�าเนนิงานให้กลบัคนืสูส่ภาพการด�าเนนิงาน
ปกต	ิ(4)	การจัดให้มีแผนรองรับการด�าเนิน
ธุรกิจอย่างต่อเนื่อง	 (5)	 การสื่อสาร	 และ	 
(6)	 การประเมินและทดสอบประสิทธิภาพ
ของแผน

 มาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) 
22301	 ออกโดยกระทรวงอุตสาหกรรมว่า
ด้วยเรื่องข้อก�าหนดในระบบการบริหาร
ความต่อเนื่องทางธุรกิจ	 ประกอบด้วย	 
การวางแผน	 การด�าเนินการ	 การติดตาม	
การทบทวน	การฝึกซ้อม	การรักษาไว้	และ
การปรับปรุงระบบการบริหารและจัดท�า
แผน	BCP	ที่ได้จัดท�าไว้	โดยสรุปคือ	องค์กร
ต้องจัดท�าระบบบริหารธุรกิจต่อเนื่องที่เป็น 
ลายลักษณ์อักษร	น�าไปปฏิบัติ	รักษา	และมี
การปรบัปรงุอย่างต่อเนือ่ง	ก�าหนดนโยบาย
การบริหารธุรกิจต่อเนื่อง	จัดสรรทรัพยากร	
หรือผู้รับผิดชอบ	ปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กร	
จัดการฝึกซ้อม	 ติดตามผลการด�าเนินงาน	
ปรับปรุงแผนเพื่อความเหมาะสม	 และ
ประสิทธิภาพที่ดีขึ้น

แผนด�าเนินธุรกิจต่อเนื่องของ
ประเทศไทย
 ระดบัชาต	ิประเทศไทยมหีน่วยงาน
ท่ีท�าหน้าท่ีบริหารจดัการภายใต้ภาวะฉกุเฉนิ 
ได้แก่	 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	
(ปภ.)	 ข้ึนตรงกับกระทรวงมหาดไทย	 และ 
มีคณะกรรมการป ้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยแห่งชาติ	 ที่มีนายกรัฐมนตร ี
เป็นประธาน	 ท�าหน้าที่ก�าหนดนโยบายใน
การจัดท�าแผนการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภยัแห่งชาต	ิภายใต้พระราชบัญญตัิ
ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั	พ.ศ.	2550

ที่มา	:	กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
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	 การด�าเนินการของ	ปภ.	ปัจจุบัน
มุ่งเน้นการบริหารและจัดการกับภัยพิบัติที่
มีผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย ์สินของ
ประชาชนเป็นหลกั	โดยยงัไม่ครอบคลมุการ
ปกป้องโครงสร ้างพื้นฐานท่ีส�าคัญของ
ประเทศ		ปัญหาและอุปสรรคในการด�าเนนิการ
ทีส่�าคญั	ได้แก่	การขาดงบประมาณ	การขาด
บคุลากรทีม่คีวามรูค้วามเชีย่วชาญ	และการ
ขาดความร่วมมอืจากองค์กรต่างๆ	เน่ืองจาก
ไม่มีอ�านาจในการสั่งการหน่วยงานภายใต้
กระทรวงอื่นได้	เป็นต้น		
 ระดับหน ่วยงานก�ากับดูแล 
(องค์กรภาครัฐ)	กลุ่มสถาบันการเงินได้รับ
การผลกัดนัและก�ากบัดแูลจากธนาคารแห่ง
ประเทศไทย	 โดยมีการออกกฎระเบียบ	
บงัคับให้มกีารจดัท�าแผน	BCP	มกีารตรวจสอบ 
และฝึกซ้อมแผนอย่างต่อเนื่อง	 จึงเป็นกลุ่ม
ที่มีความพร้อมในการด�าเนินธุรกิจต่อเน่ือง
มากที่สุด	 ส�าหรับหน่วยงานก�ากับดูแล
องค์กรด้านโครงสร้างพื้นฐานในกลุ่มอื่น	 ๆ	
ไม่มกีารผลกัดนัให้เกดิการจดัท�าอย่างจรงิจงั	
เนื่องจากขาดบุคลากรผู้มีความรู้และความ
เชีย่วชาญ	และขาดมาตรฐานกลางในการจัด
ท�าแผน	
 ระดบัองค์กรธรุกจิ	พบว่า	องค์กร
ธุรกิจขนาดใหญ่มีการจัดการบริหารความ
ต ่อเนื่องทางธุรกิจ	 และมีการออกกฎ	
ระเบียบ	 รองรับการบริหารจัดการเป็นการ
เฉพาะ	 เช่น	 กลุ่มการเงิน	 กลุ่มเทคโนโลยี
สารสนเทศ	เป็นต้น	แต่ยงัขาดความเชือ่มโยง
การด�าเนินงานร่วมกับระดับชาติ	 ส�าหรับ

องค์กรขนาดกลางและขนาดย่อมส่วนใหญ่
ไม่มกีารจดัท�าแผน	BCP	เนือ่งจากขาดความ
ตระหนักถึงความส�าคัญและองค์ความรู ้
เก่ียวกับการจัดท�าแผน	รวมถงึขาดงบประมาณ 
ในการด�าเนินการ	

ประเภทของความเสีย่งทีเ่คยเกิด
ในประเทศไทย 
	 ในช่วงระยะเวลา	10	ปีที่ผ่านมา	
ประเทศไทยประสบกับความเส่ียงที่เป็น
ปัญหาภยัพบิตัทิีก่่อให้ความเสียหายต่อชวีติ
และทรัพย์สินเป็นจ�านวนมาก	 โดยความ 
เสยีหายคดิเป็นจ�านวนครัง้ทีเ่กดิรวมมากกว่า	
1	ล้านครัง้	มูลค่าความเสยีหายรวมประมาณ	
4.4	แสนล้านบาท	และมีผู้เสียชีวิตมากกว่า	
1	แสนคน	ประเภทของภัยพิบัติแยกเป็น	
 ด้านความม่ันคง 2 ประเภท 
ได้แก่	 ภัยจากการก่อวินาศกรรมและการ
ก่อการร้าย	 และภัยจากการชุมนุมประท้วง
และก่อจลาจล
 ด้านสาธารณภัย 14 ประเภท  
ได้แก่	 ภัยจากอุทกภัยและดินโคลนถล่ม	 
ภยัจากพายหุมุนเขตร้อนหรือวาตภยั	ภยัจาก
อัคคีภัย	 ภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตราย	
ภัยจากการคมนาคมและขนส่ง	 ภัยแล้ง	 
ภัยจากอากาศหนาว	 ภัยจากไฟป่าและ
หมอกควัน	 ภัยจากแผ่นดินไหวและอาคาร
ถล่ม	ภัยจากคลื่นสึนาม	ิภัยจากโรคระบาด
ในมนุษย์และสัตว์	 ภัยจากโรคแมลง	 สัตว์	
ศัตรูพืชระบาด	ภัยจากโรคระบาดสัตว์และ
สัตว์น�า้	และภัยจากเทคโนโลยีสารสนเทศ

แนวทางป้องกันและลดผลกระทบ 
	 ตามแนวทางมาตรฐานสากล	
ประกอบด้วย	6	ขั้นตอน	ดังนี้	
 1) การก�าหนดภาระงานทีส่�าคญั 
โดยพิจารณาภาระหน้าที่การด�าเนินงาน	
ผลผลิต	หรอืบรกิารทีส่�าคญัขององค์กรท่ีไม่
สามารถหยดุชะงกัได้	รวมท้ังระบทุรพัยากร
ที่จ�าเป็นในการด�าเนินงาน
 2) การพิจารณาความเสี่ยง จัด
ล�าดับความเส่ียงที่มีต่อภาระงานที่ส�าคัญ	
เพื่อประเมินโอกาสเกิดความเสี่ยงที่จะมี
ผลกระทบกับภาระงานที่ส�าคัญขององค์กร	
 3) การก�าหนดเป้าหมาย	 และ
ขอบเขตการด�าเนินการป้องกันหรือแก้ไข
ปัญหาในแต่ละความเสี่ยง	 ภายใต้เง่ือนไข	
ข้อจ�ากัด	ผลลัพธ์ต่าง	ๆ 	โดยก�าหนดกลยุทธ์
ในการบริหารจัดการในแต่ละความเสี่ยง
 4) การวางแผนตามยุทธศาสตร์
ที่ก�าหนดไว	้ทั้งด้านการป้องกันและแก้ไข	
 5) การปฏิบัติและน�าไปใช้จริง 
โดยการจัดเตรียม	สร้าง	และติดตั้งสิ่งต่าง	ๆ 	
ตามที่ระบุในแผน
 6) การประเมนิผลแผนงาน	จาก
ผลของการปฏิบัติตามแผน/ยุทธศาสตร	์
และผลจากการฝึกซ้อมเป็นระยะ	เพือ่ใช้เป็น
ข้อมูลในการปรับปรุงแผนให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์และข้อเท็จจริงที่ได้จากการ
ด�าเนินงาน
	 ทัง้นี	้การด�าเนนิการทัง้	6	ขัน้ตอน
ข้างต้น	 มีกิจกรรมที่ต้องด�าเนินการคู่ขนาน
หรือควบคู่ไปด้วย	ดังรูป

แผนภาพขั้นตอนแนวทางป้องกันและลดผลกระทบ

ทีม่า	:	โครงการศกึษาแผนด�าเนนิธรุกจิต่อเนือ่ง.	สศช.	2554

ก�าหนด
ภาระงานที่

ส�าคัญ

พิจารณา
ปัจจัยเสี่ยง

ตั้งเป้าหมาย วางแผน น�าไปปฏิบัติ วัดผล
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 • การจัดโครงสร้างองค์กรหรือ
บุคลากร :	จัดตั้งหน่วยงานรับผิดชอบหลัก	
และเป็นศูนย์กลางการประสานงานของ
องค์กร	 จัดการฝึกอบรม	 และส่งเสริม
พนกังานให้ร่วมเป็นก�าลงัในการเฝ้าระวงัภยั	
 • การจัดเก็บข้อมูล :	 เพื่อให้มี
ข้อมลูทีท่นัสมยัและเพยีงพอต่อการตัดสนิใจ
ก�าหนดแผนงาน	

 • การจัดหาทรัพย์สิน สถานที่ 
อปุกรณ์ เครือ่งมอื และเทคโนโลยทีีส่�าคญั 
อาทิ 	 เครื่ อง มือด ้ านการ ส่ือสารและ
เทคโนโลยีในพื้นที่นอกเขตเส่ียงภัย	 เพื่อ
เตรียมรองรับต่อการด�าเนินการตามแผน/
ยุทธศาสตร์ขององค์กร	 ในการป้องกัน 
ภัยพิบัติที่คาดว่าจะเกิดกับองค์กร	

 • ด ้านการประสานงานและ
มาตรการเสริม :	 ประสานงานและการจัด
ฝึกซ้อมร่วมกันทั้งหน่วยงานภายในและ
ภายนอกองค์กร	 การจัดเตรียมมาตรการ	
และเครื่องมือในการป้องกันความเสี่ยง 
ร่วมกัน	

กรณีตัวอย่างความส�าเร็จของการใช้แผน BCM ของ 
ภาคเอกชน
 บริษัท เครือซิเมนต์ไทย จ�ากัด หรือ SCG 
	 จากเหตุการณ์ชุมนุมประท้วงทางการเมืองครั้งใหญ่ในป	ี2552	
ส่งผลให้ส�านักงานไม่สามารถเปิดท�าการได้ตามปกติถึง	2	วัน	สร้างความ
เสียหายให้กับบริษัท	 ดังนั้น	 SCG	 จึงว่าจ้างที่ปรึกษา	 และแต่งตั้ง 
คณะท�างานเพื่อศึกษาและจัดท�าระบบ	BCM	และในปี	2554	SCG	ได้มี
การตั้งหน่วยงาน	 Corporate	 BCM	 Office	 เป็นศูนย์กลางในการ 
ตรวจสอบและประเมนิความเสีย่งทีจ่ะส่งผลต่อการด�าเนนิธรุกจิของ	SCG

	 วิกฤตมหาอุทกภัยปี	2554	นับเป็นบททดสอบการบริหารจัดการ
ความต่อเนื่องทางธุรกิจของ	 SCG	 ซ่ึงมีพนักงานกว่า	 35,000	 คน	 โดยที่
พนกังาน	5,000	-	6,000	คน	อยูใ่นพืน้ทีเ่สีย่งน�า้ท่วม	ส�าหรบัแผนการรบัมอื
อุทกภัย	SCG	แบ่งการด�าเนินงานออกเป็น	4	ช่วง
 ช่วงแรก	เป็นการติดตามและวิเคราะห์ความเสี่ยง	
 ช่วงที ่2	การเฝ้าระวงั	ซึง่จะเริม่เตรยีมความพร้อมในทกุด้าน	ได้แก่	
มีคณะท�างานวิเคราะห์สถานการณ์และรายงานผู้มีอ�านาจตัดสินใจ	 เตรียม
อุปกรณ์ที่จ�าเป็น	เช่น	เรือ	ถุงยังชีพ	เป็นต้น	เคลื่อนย้ายอุปกรณ์และเอกสาร
ขึ้นที่สูง	เตรียมอุปกรณ์	IT	รองรับการท�างานที่บ้าน	
 ช่วงท่ี 3	 ระยะเกิดเหตุ	 ประกาศปิดส�านักงานและ	 SMS	 แจ้ง
พนกังานทกุวนัในตอนเช้าว่าต้องเข้าท�างานหรอืไม่	ตัง้ศนูย์ประสานงานการ
ช่วยเหลือพนักงาน	 โดยความร่วมมือของพนักงานที่มีจิตอาสา	 ตั้ง	 call	
center	จดัหาทีพ่กัชัว่คราวในกรงุเทพฯ	และย้ายไปจงัหวดัชลบรุเีมือ่น�า้ท่วม
กรุงเทพฯ	 รวมท้ังช่วยสาธารณชนโดยแจกถุงยังชีพและจัดรถบรรทุกเพื่อ 
เดินทางในพื้นที่น�้าท่วม	

 ช่วงที่ 4	การเรียกคืนการด�าเนินงานและถอนตัวออกเมื่อเหตุการณ์ยุต	ิ โดยตั้งศูนย์ช่วยเหลือเยียวยาพนักงานผู้ประสบภัย	
และเปลี่ยนเป็นศูนย์ซ่อมบ้านพนักงาน	รวมทั้งลดราคาสินค้าของบริษัท		
	 ถอดบทเรียนจากเหตุการณ์อุทกภัย	SCG	สามารถสรุปปัจจัยแห่งความส�าเร็จในการด�าเนินงานฝ่าวิกฤตอุทกภัยป	ี2554	ที่
ส�าคัญ	ได้แก่	ชีวิตความเป็นอยู่และความปลอดภัยของพนักงานมีความส�าคัญเป็นล�าดับแรก	การมีส่วนร่วมของผู้บริหารระดับสูง	การ
ตัดสนิใจทีเ่ดด็ขาดและรวดเรว็ทนัต่อเหตกุารณ์	การสือ่สารทีม่คีวามเข้าใจตรงกนัและรวดเรว็	การด�าเนนิงานทีม่รีะเบยีบวนิยั	มเีอกภาพ	
และร่วมมือกัน	ไม่ควรเชื่อถือข้อมูลจากแหล่งเดียว	และควรฝึกซ้อมแผนภาวะฉุกเฉินและแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจเสมอ
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 บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน)
	 กรณกีารเตรยีมพร้อมเพือ่รองรบัการปิดซ่อมบ�ารงุของแหล่งก๊าซธรรมชาตยิาดานา	สหภาพ
เมียนมาร์	ระหว่างวันที	่5	-	14	เมษายน	2556	ที่ผ่านมา	ซึ่งแหล่งก๊าซธรรมชาติดังกล่าวเป็นแหล่ง
พลังงานส�าคัญของไทย	ปตท.	 ได้ด�าเนินการตามแผน	 BCM	 ของส�านักงาน	 โดยต้ังคณะกรรมการ
อ�านวยการศนูย์ตดิตามสถานการณ์การหยดุจ่ายก๊าซธรรมชาตจิากสหภาพเมยีนมาร์	ประจ�าโรงแยก
ก๊าซธรรมชาติระยอง	 เพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอด	 24	 ชั่วโมง	 ในขณะที่ศูนย์อ�านวย
การภาวะฉุกเฉิน	ที่ส�านักงานใหญ	่ปตท.	จะมีการเชื่อมต่อสื่อสารโดยระบบวิดีโอ	คอนเฟอเรนซ์	กับ
ศูนย์ปฏบิตักิารของ	ปตท.	ในพืน้ทีต่่างๆ	รวมถงึระบบเช่ือมต่อการส่ือสารกบัหน่วยงานภายนอก	โดย
เฉพาะการไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย	(กฟผ.)	ซ่ึงจะช่วยให้บรหิารงานในภาวะฉกุเฉนิได้รวดเรว็		
	 ทั้งนี้ได้จัดระดับความรุนแรงออกเป็น	5	ระดับ	โดยใช้สีเป็นสัญลักษณ์ก�าหนด	ได้แก่	สีขาว	สีเขียว	สีเหลือง	สีส้ม	และ	สีแดง	
แต่ละสจีะบ่งบอกถึงระดบัทีแ่ตกต่างกนัในปรมิาณการจ่ายก๊าซธรรมชาตขิองผูผ้ลติก๊าซฯ	ระดบัปรมิาณความต้องการใช้	ระดบัการด�าเนนิ
การผลิตไฟฟ้าที่เป็นไปตามแผนหรือนอกเหนือจากแผนการผลิตปกต	ิและระดับผลที่อาจจะกระทบต่อผู้ใช้
	 นอกจากนี้	ยังได้ขอความร่วมมือผู้ผลิตก๊าซธรรมชาติแหล่งอื่นๆ	ให้งดการท�ากิจกรรมใดๆ	ที่เสี่ยงต่อการผลิตก๊าซธรรมชาต	ิใน
ช่วงเวลาดังกล่าว	และจัดเตรียมแผนการเรียกก๊าซธรรมชาติเต็มระบบจากผู้ผลิตก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทย	และบนบก	รวมทั้งส�ารองก๊าซ
ธรรมชาติในระบบ	ท่อส่งก๊าซธรรมชาต	ิฝั่งตะวันตกอย่างเต็มที่	และได้จัดเตรียมส�ารองน�้ามันเตา	น�้ามันดีเซล	ก๊าซธรรมชาติเหลว	(LNG)	
ให้เพียงพอต่อความต้องการ	เพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อภาคไฟฟ้า	ภาคอุตสาหกรรม	และภาคขนส่ง	

	 ปัจจัยแห่งความส�าเร็จในการด�าเนินการตามแผน	BCM	ได้แก่	การมีส่วนร่วมของผู้บริหารระดับสูง	การตัดสินใจที่เด็ดขาดและ
รวดเร็วทันต่อเหตุการณ	์การติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอดเวลา		โดยมีการสื่อสารเพื่อความเข้าใจตรงกัน	และให้ข้อมูลข่าวสาร
แก่ผู้มีส่วนร่วมทุกภาคส่วนเพื่อร่วมมือกันป้องกันเหตุ	 ท�าให้การปิดซ่อมบ�ารุงแหล่งก๊าซธรรมชาติยาดานา	 ไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศ
อย่างมีนัยส�าคัญ

บทสรุป
การวางแผนเพื่อด�าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง	จะช่วยลดผลกระทบจากความเสี่ยงที่ไม่คาดคิด	ซึ่งไม่เพียงแต่จะช่วยให้ธุรกิจด�าเนินได้อย่าง
ต่อเนื่องเท่านั้น	 แต่ยังส่งผลถึงความม่ันคงทางสังคมที่ตามมาด้วย	 ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในฐานะ
แรงงานหรือผู้ประกอบการ	หรือประชาชนในฐานะผู้บริโภคก็ตาม	

เอกสารอ้างอิง
ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.	โครงการศึกษาแผนด�าเนินธุรกิจต่อเนื่อง.	กันยายน	2554.
วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น	สถาบันพระปกเกล้า.	เอกสารการสัมมนาเรื่อง	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการจัดการภัยพิบัติ
เชิงรุกและตั้งรับ.	13-14	มีนาคม	2555.
ส�านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ.	เอกสารการประชมุชีแ้จงเรือ่ง	แนวทางการด�าเนนิการบรหิารความพร้อมต่อสภาวะวกิฤต. 
7	พฤษภาคม	2556
http://www.dailynews.co.th/Content.do?contentId=16026
http://www.logistics.dpim.go.th/webdatas/articles/article2040.pdf
http://www.suthichaiyoon.com/home/details.php?NewsID=1801
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การพัฒนาอย่างทั่วถึงและยั่งยืน 
: กุญแจสู่สังคมมั่นคง

ในช่วง	2	ทศวรรษทีผ่่านมา	ประเทศก�าลงั
พัฒนาสามารถบรรลุเป ้าหมายการ

พัฒนาด้านการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
และก้าวไปสู ่การลดปัญหาความยากจน	
อย่างไรก็ตาม	 ในหลายประเทศยังคงเผชิญ
กบัความหิวโหย	การขาดสารอาหาร	การได้
รับบริการสังคมในอัตราท่ีต�่า	 เน่ืองจาก 
รปูแบบการเตบิโตทีไ่ม่สมดลุท�าให้เกดิความ
เหลื่อมล�้ าทั้ งทางเศรษฐกิจและสังคม	 
เกดิการสญูเสยีทนุมนษุย์จากการขาดโอกาส
เข้าถึงกระบวนการพัฒนาและน�าไปสู่ความ
ขดัแย้งในสงัคม	ท�าให้มกีารทบทวนรปูแบบ
การพัฒนาใหม่เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่าง
ทั่วถึงและยั่งยืน

การพัฒนาอย่างทัว่ถึงและยัง่ยนื 
: แนวคิดและความหมาย
	 การพัฒนาอย่างท่ัวถึงและยั่งยืน
เป ็นแนวคิดที่ ให ้คนส ่วนใหญ่มีโอกาส 
มส่ีวนร่วมในกระบวนการพฒันาและได้รบัผล
จากการเตบิโตทางเศรษฐกจิอย่างเท่าเทยีม	
(Inclusive	 Growth)	 มีหลักการส�าคัญคือ	
มุ ่ ง เน ้นสร ้างโอกาสการท�างานให ้กับ 
ทุกคนในวงกว้างมากกว่าการแจกจ่าย	 
(income	redistribution)	เป็นมุมมองการ
พัฒนาระยะยาวที่ไม่มุ ่งเน้นเฉพาะการ
เติบโตในอัตราสูง	 แต่เป็นการเติบโตท่ีเกิด
ขึ้นจากคนส ่วนใหญ่	 (broad-based	
growth)	 และประชาชนทุกกลุ ่มได้รับ
ประโยชน์จากการเติบโตทางเศรษฐกิจ	
สามารถเข้าถึงตลาดและทรัพยากรอย่าง 
ทัว่ถงึและเสมอภาค	ดงันัน้	เม่ือคนส่วนใหญ่
มีงานท�า	 มีรายได้ที่เหมาะสมก็จะช่วยลด
ความเหลื่อมล�้าของการกระจายรายได	้

ความขัดแย้งในสังคมจะลดลงและมีความ
ม่ันคงมากขึ้น	 ทั้งนี้ธนาคารเพื่อพัฒนาแห่ง
เอเชยี	(Asian	Development	Bank,	ADB)	
ได้ให้ความหมายว่าเป็น	 “หนทางเพิ่มขึ้น
ของการเตบิโตทางเศรษฐกจิ	โดยการลงทนุ
และเพ่ิมโอกาสการจ้างงานที่ก ่อให้เกิด
ผลผลติ	ขณะเดียวกนัต้องมัน่ใจได้ว่าจะเกดิ
การเข้าถึงอย่างเป็นธรรม	 ซึ่งจะช่วยให้ทุก
ภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในกระบวนการ
การเจริญเติบโตอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่
จ�ากัดว่าจะเป็นกลุ่มใด”

กรอบนโยบายที่จะน�าไปสู ่การ
พัฒนาอย่างทั่วถึงและยั่งยืน 
	 ภายใต้กรอบแนวคิดการพฒันาให้
เกิดการพัฒนาอย่างทั่วถึงและยั่งยืนได้ 
มีการศึกษาเพื่อหาแนวทางการพัฒนาไปสู่
เป้าหมาย	 และก�าหนดกรอบนโยบายการ
พัฒนา	ประกอบด้วย	

	 1)	 การรักษาอัตราการเจริญ
เตบิโตให้้อยูใ่นระดบัสงูอย่างมคีณุภาพและ
ยัง่ยนื	รวมทัง้ขยายโอกาสทางเศรษฐกจิและ
โอกาสการสร ้างงานแก ่คนทุกกลุ ่มอย ่าง 
เท่าเทียม	 โดยการเพิ่มผลิตภาพการผลิต 
ด้วยนวัตกรรมที่จะสร้างการจ้างงานและ
สร้างรายได้ของแรงงานเพิ่มขึ้นที่จะช่วยลด
ความเหลื่อมล�้าด้านรายได้	 เพิ่มสมรรถนะ
การแข่งขันของประเทศ	 	 รวมท้ังเป็นแหล่ง 
รายได้ให้กับรัฐที่จะลงทุนบริการสังคม 
และโครงสร้างพืน้ฐานเพือ่ให้สามารถเข้าถงึ
บริการได้ดีขึ้น	
	 2)	 ความครอบคลุมบริการทาง
สังคมที่จะน�าไปสู ่โอกาสทางเศรษฐกิจท่ี 
เท่าเทยีมแกค่นทกุกลุ่ม	โดยรฐัจะต้องลงทนุ
ในบรกิารพืน้ฐาน	เช่น	การศกึษา	สาธารณสขุ	
โครงสร้างพื้นฐาน	 ฯลฯ	 เพื่อเพิ่มศักยภาพ
ขดีความสามารถของทรพัยากรมนษุย์ซึง่จะ

ส�านกัพฒันาฐานข้อมลูและตวัชีว้ดัภาวะสงัคม*

		*ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
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เป็นสะพานเชือ่มช่องว่างและโอกาสการเข้าถึง 
ทั้งนี้อาจหมายรวมถึงเรื่องสิทธิของคนใน
สังคม		เช่น	ความเสมอภาคหญิงชาย	สิทธิ
ท้องถิ่นในการจัดสรรทรัพยากร	 ฯลฯ	 เพ่ือ
ก�าจัดความล้มเหลวของกลไกตลาดและ 
การกีดกันทางสังคมในการเข้าถึงบริการ 
ได้อย่างทั่วถึง	 ความครอบคลุมบริการทาง
สังคมจึงเป็นส่วนผสมส�าคัญของกลยุทธ์ 
การพัฒนาอย่างทั่วถึงและยั่งยืน
	 3)	การสร้างตาข่ายความปลอดภยั
ทางสงัคมเพ่ือปกป้องคนจนเรือ้รงัจากความ
เสี่ยงและบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นจาก
การเปลี่ยนผ่านในช่วงชีวิต	 เช่น	 ภัยพิบัต	ิ
การเจบ็ป่วยหรือสญูเสยีชวีติ	เป็นต้น	ซึง่เป็น
สิ่งส�าคัญที่จะตอบสนองความต้องการของ
คนจนเรื้อรังและผู ้ได ้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุม	
	 4)	 การสร้างธรรมาภิบาลและ
พัฒนาบทบาทสถาบันที่เกี่ยวข้อง	นโยบาย

สามเสาหลักข้างต้นจ�าเป็นต้องได้รับการ
จัดการที่ดีจากสถาบันที่มีความเข้มแข็ง	 
มีการด�าเนินงานที่อยู ่บนหลักคุณธรรม
จริยธรรมสามารถส่งเสริมการเจริญเติบโต 
ที่สมาชิกทุกคนของสังคมจะได้ประโยชน์
จากการกระบวนการเจริญเติบโต

ประเทศไทยกับการมุ ่งสู ่การ
พัฒนาอย่างทั่วถึงและยั่งยืน
	 หากจะพิจารณาการพัฒนา
ประเทศว่ามุ่งสู่การพัฒนาอย่างทั่วถึงและ
ยัง่ยนืมากน้อยเพยีงใด	อาจพจิารณาจากตวั
บ่งช้ีตามกรอบนโยบาย	 ซ่ึงประกอบด้วย	 
1)	 ความยากจนและความเหลื่อมล�้าด้าน
เศรษฐกิจ		2)	การเข้าถึงบริการสังคม	และ
การคุ้มครองทางสังคม	 3)	 ประสิทธิภาพ 
ของรัฐ
 • ความยากจนและความเหลือ่มล�า้
ด้านเศรษฐกิจ	 ความยากจนโดยรวมใน
ประเทศไทยลดลงอย่างต่อเน่ืองโดยลดลง

จาก	 25.5	 ล้านคนหรือร้อยละ	 42.6	 ของ
ประชากร	ในปี	2543	เหลือ	11.0	ล้านคน
หรอืร้อยละ	13.2	ของประชากร	ในปี	2554	
และในจ�านวนนี้ร้อยละ	5.2	เป็นคนจนมาก
หรือจนเรื้อรัง	(chronic	poverty)	ไม่ตอบ
สนองต่อการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ
เท่าใดนักจ�าเป็นต้องได้รับการอุดหนุนจาก
รฐัเพือ่ให้สามารถหลดุพ้นจากความยากจน	
ขณะที่การเติบโตทางเศรษฐกิจยังไม ่
สามารถลดปัญหาการกระจายรายได้และ
ความเหลื่อมล�า้ทางสังคมได้	โดยดัชนี	Gini	
coeffient	 ลดลงเล็กน้อยอยู่ที่	 0.48	 ในปี	
2554	รวมทัง้รายได้ในกลุม่คนรวยสดุ	10%	
ของประชากรมีสัดส่วนรายได้ถึงร้อยละ	
39.21	 มากกว่ากลุ่มคนจนสุด	 10%	 ของ
ประชากร		ที่มีสัดส่วนรายได้เพียง	ร้อยละ	
3.05	ที่มีความแตกต่างกันถึง		25	เท่า	ซึ่ง
อยูใ่นระดบัสงูเมือ่เทยีบกบัค่าเฉล่ียของต่าง
ประเทศ	

 
ที่มา	:	การส�ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน	

							ประมวลผลโดยส�านักพัฒนาฐานข้อมูลและตัวชี้วัดภาวะสังคม	สศช.

	 นอกจากนี	้ยงัมคีวามไม่เสมอภาค
ระหว่างพืน้ที	่โดยการเติบโตของรายได้ยงัคง
กระจกุตวัอยูใ่นกรงุเทพท�าให้รายได้เฉลีย่ต่อ
คนต่อเดือนของกรุงเทพสูงกว่าภาคอื่นๆ	 
2	 -	3	 เท่า	การกระจุกตัวของการถือครอง
ท่ีดินและทรัพย์สินอื่นๆ	 การศึกษาของ
มลูนธิสิถาบนัทีด่นิ	พบว่า	ท่ีดนิทีม่กีารครอบ
ครองโดยประชาชนท่ัวไป	 120	 ล้านไร่	
มากกว่าร้อยละ	90	ของจ�านวนที่ดินกระจุกตัว

อยู ่ในมือของคนเพียงร้อยละ	 10	 หรือ
ประมาณ	6	ล้านคน	สาเหตุของความเหลื่อมล�า้
เกิดจากโครงสร้างเศรษฐกิจเอื้อต่อกลุ่มทุน
มากกว่าเจ้าของแรงงาน	 โดยที่ผ่านมารายได ้
ท่ีเป็นค่าตอบแทนแรงงานและสวัสดิการ
เป็นสัดส่วนเฉลี่ยประมาณร้อยละ	 40	 ของ
รายได้ประชาชาต	ิแม้ว่าผูท้ีม่รีายได้จากเงนิ
เดือนและค่าจ้างจะเป็นประชากรส่วนใหญ่
ของประเทศ	การส่งเสรมิบางสาขาการผลติ

ท�าให้กลายเป็นช่องว่างระหว่างรายได	้
ปัญหาระบบกรรมสิทธ์ิที่ดินและโครงสร้าง
ภาษทีีไ่ม่สนบัสนนุการกระจายรายได้	ตลอด
จนการบริหารราชการแผ ่นดินที่ขาด
ประสิทธิภาพและความโปร่งใสเป็นสาเหตุ
ให ้การด�าเนินนโยบายสาธารณะขาด
ประสิทธิภาพประสิทธิผล

ที่มา	:	กอบศักดิ์	ภูตระกูล

ปี	2531	-	54
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 • การเข้าถงึบรกิารสงัคมทัง้ด้าน
การศึกษา สาธารณสุข โครงสร้างพื้นฐาน 
และหลกัประกนัทางสงัคม และความเสมอ
ภาคหญิงชาย	 	 ประชาชนส่วนใหญ่ได้รับ
บริการทางสังคมค่อนข้างครอบคลุมท้ังใน
ด้านการศกึษาขัน้พืน้ฐานโดยมอีตัราการเข้า
เรยีนร้อยละ	85	ประชาชนร้อยละ	99	มีหลกั
ประกันสุขภาพ	ตลอดจนสาธารณูปโภคทั้ง
ไฟฟ้า	 ประปา	 ส่วนการเข้าถึงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารที่จ�าเป็น	 เช่น	
คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตมีประชากร
เข้าถงึและใช้บรกิารเพยีงร้อยละ	33.7		และ
ร้อยละ	26.5	ตามล�าดับ	อย่างไรก็ตาม	การ
จัดบริการสังคมยังมีปัญหาในเรื่องคุณภาพ
และความเหลือ่มล�า้ในการจดับรกิาร	ทีส่่งผล
ต่อศักยภาพของคนและเพิ่มช่องว่างของ
คนในสังคมที่ส�าคัญ	ได้แก่
 o ด้านการศึกษา ในระดับการ
ศึกษาขั้นพื้นฐานยังมีปัญหาด้านคุณภาพ
บริการจากการขาดแคลนบุคลากรและ
อุปกรณ์การเรียนการสอน	 ขณะท่ีระดับ
อุดมศึกษากลุ่มคนจนมีโอกาสเข้าถึงการ
ศึกษาน้อยกว่าคนไม่จนประมาณ	 6	 เท่า	
นอกจากนี	้การจดัสรรงบประมาณเฉลีย่ต่อหวั
ระดับอุดมศึกษาสูงกว่าระดับการศึกษาพื้น
ฐาน	3	 -	7	 เท่า	ชี้ให้เห็นว่าผู้ได้รับประโยชน์
เป ็นกลุ ่มที่มี รายได ้ปานกลางและสูง 
ที่สามารถรับภาระรายจ่ายได้มากกว่า		 
ขณะเดียวกันยังเป็นการสร้างโอกาสด้าน

รายได้ที่มากขึ้น	 รวมทั้งเป็นปัจจัยก�าหนดระดับการศึกษาของลูกและมีนัย
ไปถึงรายได้ของลูกในช่วงต่อไป	 	 ดังนั้นการอุดหนุนการศึกษาจ�าเป็นต้อง
พิจารณาลักษณะการอุดหนุนเพื่อให้สอดคล้องกับฐานะรายได้และลด 
ช่องว่างในอนาคตด้วย
 o ด้านสาธารณสุข	 แม้ว่าจะมีความครอบคลุมของหลักประกัน
สขุภาพแต่ยงัมกีลุม่คนจนและผูท้ีอ่ยูใ่นทีห่่างไกลยงัมปัีญหาเข้าถงึบรกิารท้ัง
ในเรื่องระยะทางและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	 ตลอดจนความเหลื่อมล�้า
ระหว่างการให้บริการของแต่ละรูปแบบระบบประกัน	ตลอดจนการกระจุกตัว
บุคลากรการแพทย์และเครื่องมือทางการแพทย์ในเขตเมืองซึ่งส่งผลต่อ
คุณภาพบริการ	

การกระจายทรัพยากรด้านสาธารณสุข

หมายเหตุ :	 เครื่องสลายนิ่ว	 (ESWL)	 เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร	์ (CT)	 เครื่อง
ตรวจอวัยวะภายในด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้า	 (MRI)	 เครื่องตรวจมะเร็งเต้านม	
(Mammo)
ที่มา	:	ส�านักนโยบายและยุทธศาสตร	์กระทรวงสาธารณสุข	2556

 o ด้านหลักประกันทางสังคม  
รัฐได ้จัดตั้ งกองทุนประกันสังคมเพื่ อ
คุ้มครองแรงงานตั้งแต่ป	ี2533	โดยปัจจุบัน
ครอบคลุมแรงงานร้อยละ	37.4	ของแรงงาน
ท้ังประเทศ	 ส่วนใหญ่เป็นแรงงานในระบบ 
ทีท่�างานในสถานประกอบการ	ขณะท่ีแรงงาน
นอกระบบ	 เช่น	แรงงานรับจ้างภาคเกษตร	
ผู้รับงานไปท�าที่บ้าน	หาบเร่แผงลอย	 ฯลฯ	
ยังไม่ได้รับการคุ้มครอง	 และจากลักษณะ
งานและการก�าหนดค่าจ้างที่ไม่แน่นอน
ท�าให้เกดิความเหลือ่มล�า้ด้านรายได้และค่า
ตอบแทนของแรงงานนอกระบบที่ต�่ากว่า
แรงงานในระบบเฉลี่ย	2.5	เท่า

 o การจัดสวัสดิการและการให้
ความช่วยเหลือคนจน และผู้ด้อยโอกาส 
โดยมกีารอดุหนนุเงนิและสิง่ของต่างๆ	อาทิ	
เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย	ุผู้พิการ	ผู้ป่วย	และเด็ก
ติดเชื้อเอชไอวี 	 การให ้ เงินช ่วยเหลือ
ครอบครวัทีป่ระสบภยัพบิตัหิรอืได้รบัความ
เดือดร้อนต่างๆ	 อย่างไรก็ตาม	 นอกเหนือ
จากเงินอุดหนุนที่ให้โดยมีกฎหมายรองรับ	
ได้แก่	เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย	ุผู้พิการ		แล้วกลุ่ม
เป้าหมายยังไม่สามารถเข้าถงึบรกิารได้อย่าง
ทัว่ถงึ	การให้ความช่วยเหลือไม่เพยีงพอและ
ขาดความต่อเนือ่งท�าให้ไม่สามารถยกระดบั
ให้หลุดพ้นจากความยากจน
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 o การเข้าถงึกระบวนการยตุธิรรม 
พบว่า	คนจนและคนชายขอบยังไม่สามารถ
เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างทั่วถึง	
เนื่องจากแบบแผนขั้นตอนปฏิบัติของ
ราชการ	 การใช ้หลักฐานเอกสารโดย
เคร่งครัด	 การด�าเนินคดีใช้เวลานานและมี
ค่าใช้จ่ายสูงส่งผลให้การต่อสู้ทางกฎหมาย
ของ	2	ฝ่ายไม่ทัดเทียมกัน	รวมถึงการออก
กฎหมายทีม่ผีูไ้ด้รบัประโยชน์บางกลุม่ก่อให้
เกิดความเหลื่อมล�้าและสร้างความขัดแย้ง
ในสังคม	
 o มิติหญิงชาย	พบว่า	โอกาสเข้าถึง
การศึกษาไม่แตกต่างกันระหว่างหญิงชาย	
ส่วนการท�างานผู้หญิงมีส่วนร่วมในก�าลัง
แรงงานน้อยกว่าผู้ชาย	 โดยผู้หญิงมีอัตรา
การมีส่วนร่วมในก�าลังแรงงานร้อยละ	 65	
ขณะที่ผู ้ชายมีร้อยละ	 81	 	 ส่วนบทบาท
ทางการเมืองและการตัดสินใจ	 ผู้หญิงยังมี
สัดส่วนน้อยมากโดยเฉพาะการเป็นผู้แทน
ในระดับท้องถิ่น	โดยมีผู้หญิงที่ได้รับแต่งตั้ง
เป็นผูแ้ทนในองค์การบรหิารส่วนต�าบลเพยีง
ร้อยละ	 4.17	 และได้รับแต่งตั้งเป็นสมาชิก
สภาผูแ้ทนราษฎรและผูบ้รหิารระดบัสงูของ
ราชการร้อยละ	15.8	ในปี	2554
	 • ประสิทธิภาพภาครัฐและการ
ควบคุมทุจริต	 ตัวชี้วัดการก�ากับดูแลที่ดี
เป็นการแสดงความรับผิดชอบการปกครอง	

การบังคับใช้กฎหมาย	 ประสิทธิภาพของ
รัฐบาล	 คุณภาพบริการสาธารณะและการ
ควบคมุการทจุรติ	เพือ่ให้การใช้จ่ายเกีย่วกบั
บริการสาธารณะมีประสิทธิภาพและรับผิด
ชอบต่อทุกคน	รวมทัง้ยังส่งเสรมิการขยายตวั
ของการลงทุนภาคเอกชนซ่ึงน�ามาสู่การ
สร้างงานและโอกาสทางเศรษฐกิจมากขึ้น	
ซึ่งยังขาดข้อมูลในการชี้วัด	 ส�าหรับตัวชี้วัด
การควบคุมการทุจริต	 พบว่า	 ไทยมี	 37	
คะแนนจากคะแนนเต็ม	 100	 ซึ่งต�่ากว่า
คะแนนเฉล่ียทั้งโลก	 (43	 คะแนน)	 และ 
ต�่ากว ่าประเทศในกลุ ่มอาเซียนได ้แก ่	
สิงคโปร์	 บรูไน	 และมาเลเซีย	 และอยู่ใน
อันดับที่	88	เมื่อเทียบกับทั่วโลก
	 การพัฒนาประเทศที่ผ ่านมา 
แม้ประเทศไทยจะสามารถลดปัญหาความ
ยากจนได้อย่างต่อเนือ่ง	แต่ยงัมคีวามเหลือ่มล�า้
และไม่เสมอภาคทั้งทางด้านเศรษฐกิจทั้งที่
เป็นตัวเงิน	ปัจจัยทุน	เช่น	ที่ดิน	และการเข้า
ถงึและใช้ทรพัยากรธรรมชาต	ิขณะท่ีการจดั
บริการทางสังคมยังมีความเหล่ือมล�้ า 
ไม่เพยีงพอ	ตลอดจนการบริหารจดัการทีย่งั
ไม่เอื้อให้ทุกกลุ ่มคนในสังคมได้รับการ
พัฒนาอย่างทั่วถึงและเสมอภาค	ท�าให้ยังมี
กลุ ่มคนไม่น้อยที่ยากจนและไม่สามารถ
พัฒนาศักยภาพตนเองให้ยกระดับและ 
หลุดพ้นจากความยากจน	

แนวทางการขับเคลื่อนสู ่การ
พัฒนาอย่างทั่วถึงและยั่งยืน
	 การจะบรรลุเป้าหมายการเติบโต
อย่างทั่วถึงและยั่งยืนของไทย	 แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 ฉบับท่ี	 11	 
มียุทธศาสตร์หลายส่วนที่ เกี่ยวข ้องท้ัง 
ด้านการรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจโดย 
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยระบบการผลิต 
ทีใ่ช้องค์ความรูแ้ละนวตักรรมทัง้ระดบัสาขา
และในทุกขนาดของผู้ประกอบการโดย
เฉพาะผู้ประกอบการขนาดกลางและเล็ก 
ที่มีสัดส ่วนแรงงานอยู ่สู งแต ่ยังมีส ่วน 
ขับเคล่ือนเศรษฐกิจไม่มากนัก	 การพัฒนา
ทุนมนุษย์เพื่อเพิ่มศักยภาพแรงงานให้เกิด
ผลิตภาพและการสร้างนวัตกรรม	ตลอดจน
การสร้างหลักประกนัและความคุม้ครองทาง
สังคมเพือ่ให้มัน่ใจว่าจะสามารถได้รบัค่าจ้าง
ที่เหมาะสม	 และเข้าถึงบริการอย่างทั่วถึง	
โดยก�าหนดเป ็นยุทธศาสตร ์ประเทศ	 
(Country	Strategy)	แนวทางการด�าเนนิงาน 
ตัวชี้วัดทั้งในระดับประเทศและจังหวัด	 
เพื่อติดตามและขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัต	ิ	
โดยก�าหนดแนวทางในการลดความเหลือ่มล�า้ 
ดังนี้
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 1) เสริมสร้างศักยภาพทางด้าน
เศรษฐกิจ	 โดยเร่งเพิ่มศักยภาพการผลิต 
ทั้งการพัฒนาประสิทธิภาพผู้ประกอบการ
ขนาดกลางและขนาดย่อม	(SMEs)	และการ
ผลิตภาคเกษตร	โดยขยายโอกาสการเข้าถึง
แหล่งเงินทุนแก่ผู ้ประกอบการ	 SMEs		
สนับสนุนการด�าเนินงาน	 โดยให้ค�าปรึกษา	
วินิจฉัยแก้ไขปัญหาและพัฒนาศักยภาพ 
ผู้ประกอบการ	 รวมทั้งส่งเสริมให้แรงงาน
ภาคอุตสาหกรรมและบริการมีผลิตภาพ 
เพิ่มขึ้น	 พัฒนาและก�าหนดมาตรฐานฝีมือ
แรงงานเพื่อให้เกิดการปรับอัตราค่าจ้างท่ี
เหมาะสมเป็นธรรมและส่งเสริมให้แรงงาน
สอบมาตรฐานฝีมอืแรงงาน	พร้อมทัง้ผลกัดนั
ให้ผู ้ประกอบการจ่ายค่าจ้างเพิ่มขึ้นตาม
ระดับฝีมือแรงงาน
 2) พัฒนาศักยภาพของคนและ
ขยายความคุม้ครองทางสงัคม		โดยพฒันา
และยกระดับคุณภาพบริการสังคมท้ังด้าน

การศกึษาและสาธารณสขุ	เพิม่ศกัยภาพแก่
คนจนและกลุ่มเส่ียงโดยสร้างโอกาสให้เข้า
ถึงบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ	 โดยการ
จัดการศึกษาที่ยืดหยุ ่นหลากหลายและ 
เข้าถงึได้ง่ายเพิม่โอกาสทางการศึกษาให้กบั 
ผูพ้กิาร	ผูด้้อยโอกาสได้อย่างทัว่ถงึ	ปรบัปรงุ
ระบบคัดกรองและอุดหนุนให้นักเรียน
ยากจนเข้าถึงระบบการศึกษาโดยเฉพาะ
ระดับมัธยมปลายขึ้นไป	 	 เร่งรัดให้แรงงาน
นอกระบบเข้าสูร่ะบบประกนัสงัคมโดยการ
ประชาสัมพันธ์และเพิ่มจุดบริการ
 3)  สร้างความเสมอภาคการเข้าถงึ
ทรัพยากร	 โดยพัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดย
สนับสนุนการใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐและ
ที่ดินเอกชนมาปฏิรูปเพื่อการเกษตรกรรม
เพื่อกระจายการถือครองให้แก่เกษตรกร	
ตลอดจนการปรับอัตราภาษีที่ดินและ
ก�าหนดอัตราภาษีมรดกที่เหมาะสม

 4) สร้างสมดุลและปรับการ
บริหารจัดการภาครัฐ	 โดยการปฏิรูป
กฎหมายกระบวนการยุติธรรมและระบบ
ราชการให้เอื้อต่อทุกกลุ่มคน	 การบังคับใช้
กฎหมายให้เป็นไปอย่างเสมอภาคและเป็น
ธรรม	 การปรับโครงสร้างภาษีให้เอื้อต่อ
การกระจายรายได้	และสร้างการมส่ีวนร่วม
ทางการเมืองและการบริหารราชการ
แผ่นดนิ	สนบัสนนุองค์กรและเครอืข่ายภาคี
ภาคประชาชนในการก�ากับดูแลการด�าเนิน
งานภาครัฐมีความโปร่งใสและยุติธรรม	
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สังคมมั่นคง : ก้าวส�าคัญของการ
ขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 

ตฤตณัย นพคุณ* 

สังคมมั่นคง เป็นหนึ่งในสังคมท่ีพึงปรารถนาและเป้าหมายส�าคัญของการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11  
มีแนวทางในการพัฒนาท่ีมุ่งสร้างสมดุลของอาหารและพลังงาน สร้างความม่ันคงของคน เตรียมความพร้อมเข้าสู่

สังคมผู้สูงอายุ และส่งเสริมเศรษฐกิจที่เข้มแข็ง เชื่อมโยงกับเป้าประสงค์หลักของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11  บทความนี้ 
จึงขอน�าเสนอสาระส�าคัญประกอบด้วย ความหมายของสังคมมั่นคง แนวทางการขับเคลื่อนสู่สังคมมั่นคงที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 โดยมีสาระส�าคัญสรุปได้ดังนี้

3 สังคมเป้าหมาย สร้างพลังใน
การขับเค ล่ือนแผนพัฒนาฯ  
ฉบับที่ 11 
	 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ	ฉบับที่	11	(พ.ศ.	2555	-	2559)	
เป็นแผนยุทธศาสตร์ท่ีสอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงของโลก	ภูมิภาค	และประเทศ	
ดังนั้น	 จึงต้องขับเคลื่อนแผนฯ	 ให้เกิด
ประสิทธิภาพโดยอาศัยความร่วมมือจาก 
ทุกฝ่าย	ซึ่งการน�าแผนพัฒนาฯ	ฉบับที	่ 11		
ไปด�าเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรม	 ต้อง
สร้างความเข้าใจกับภาคีการพัฒนาในเรื่อง
การเชื่อมโยงระหว่างจุดมุ่งหมายท่ีต้องการ
ให้เกิดขึ้น	 กับยุทธศาสตร์การพัฒนา	 และ
ประเด็นการพัฒนาส�าคัญท่ีต้องด�าเนินการ
ในช่วง	5	ปีของแผนพัฒนาฯ	ฉบับที	่11	
	 ดังนั้น	เพื่อให้ภาคีการพัฒนามอง
เหน็จดุมุง่หมายทีจ่ะก้าวไปด้วยกนั	สศช.	ได้
น�าวิสยัทัศน์	พันธกิจ	และวัตถปุระสงค์หลัก
ของแผนฯ	มาสงัเคราะห์	จนสามารถก�าหนด
เป็น	3	ลักษณะสังคมที่คนไทยทุกภาคส่วน
จะร่วมกันสร้าง	 ได้แก่	 	 (1) สังคมมั่นคง 
เศรษฐกิจเข้มแข็งเติบโตได้อย่างมีคุณภาพ	
พร้อมเข้าสูส่งัคมผูส้งูอาย	ุมคีวามมัน่คงด้าน
อาหารและพลงังาน	ประชาชนมคีวามมัน่คง	
มีรายได ้	 มีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน	 (2) สังคมสีเขียว กระบวนการ

ผลิตมุ่งสู่คาร์บอนต�า่	การด�ารงชีวิต	การอยู่
อาศัย	 การใช้ทรัพยากรต่างๆ	 เป็นมิตรกับ 
สิง่แวดล้อม	ทรัพยากรธรรมชาตไิด้รบัการฟ้ืนฟ	ู
สิง่แวดล้อมด	ีขณะทีค่นไทยได้รบัการพฒันา
อย่างทั่วถึงและได้ความเป็นธรรม	 	 และ 
(3) สงัคมวฒันธรรม มวีฒันธรรมทีเ่ข้มแขง็	
เปิดรับวัฒนธรรมภายนอกโดยไม่สูญเสีย
ความดีงามที่ มีอยู ่ 	 น�าภู มิป ัญญาและ
เอกลกัษณ์ของตนเองมาสร้างสรรค์และเพิม่
มลูค่าให้กบัผลผลติและสินค้า	ยอมรบัความ
แตกต่างบนพื้นฐานประชาธิปไตย	 อยู่ร่วม
กันได้อย่างเป็นสุข
 
“สงัคมม่ันคง” หนึง่ในเป้าหมาย
ส�าคัญของการขับเคลื่อน 
	 การก�าหนดให้ “สังคมมั่นคง” 
เป็นหนึง่ในเป้าหมายทีต้่องขบัเคลือ่นให้เกดิ
ผลเป็นรูปธรรมนั้น	 เนื่องเพราะทิศทางการ
พฒันาประเทศในระยะแผนพฒันาฯ	ฉบบัท่ี	11 
เป็นการสร้างภูมิคุ ้มกันในมิติต่างๆ	 เพื่อ
ให้การพัฒนาประเทศสู ่ความสมดุลและ
ยั่งยืน	 ทั้งในด้านทรัพยากรมนุษย์	 ที่เน้น
สร้างภมูคุ้ิมกนัตัง้แต่ระดบัปัจเจก	ครอบครวั	
และชุมชน	สามารถจัดการความเสี่ยง	และ
ปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงได	้ด้านการ
พฒันาเศรษฐกจิ	มุง่พฒันาเศรษฐกจิภายใน
ประเทศให้เข ้มแข็ง	 โดยใช ้ภูมิป ัญญา	

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 และความคิด
สร้างสรรค์	ให้ความส�าคัญกบัการสร้างความ
มั่นคงด ้านอาหาร	 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เป็น
ฐานการผลิตภาคเกษตร	 มุ ่งสู ่การเป็น
เศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนต�่าและเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม	 การเตรียมความพร้อม
รองรับการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศและ 
ภัยพิบัติทางธรรมชาต	ิ
	 ทั้งนี้	 ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี 
ประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนแผน
พัฒนาฯ ฉบับที่ 11	ได้กล่าวว่าการพัฒนา
สังคมไทยให้มีความมั่นคงนั้น	 ไม่ใช่จะมี
เฉพาะความมั่นคงทางการทหารหรือความ
มั่นคงทางชายแดนในมิติเดียว	 ยังต้องให้
ความส�าคัญกับการสร้างความมั่นคง	 ท้ังใน
ด้านเศรษฐกจิ	ทีเ่น้นการมเีสถยีรภาพ	รบัมอื
กบัวกิฤตความผนัผวนต่างๆ	ได้	รวมถงึความ
มั่นคงในการด�ารงชีพ	 มีความปลอดภัยใน
ชีวติและทรพัย์สิน	ทัง้จากอาชญากรรมและ
ภัยพิบัติต ่างๆ	 มีสภาพแวดล้อมที่ดีต ่อ
สุขภาพ
	 จากแนวคิดดังกล่าว	 สศช.	 จึงได้
ก�าหนดนิยามของสังคมมั่นคงที่จะช่วย
ให้การขบัเคลือ่นมคีวามชดัเจน	เป็นรูปธรรม
ดังนี้	

*นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ	ส�านักประเมินผลและเผยแพร่การพัฒนา
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 สังคมมั่นคง หมายถึง “สังคมที่
มภีมูคิุม้กนั มกีารบรหิารความเสีย่งในด้าน
ต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่มีความ
เหลื่อมล�า้ เศรษฐกิจเข้มแข็ง เติบโตอย่าง
มคีณุภาพ ประชาชนมคีวามมัน่คงในชวีติ 
ได้รับการคุ้มครองทางสังคมที่มีคุณภาพ
อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม มีการเตรียม
ความพร้อมเข้าสู ่สังคมผู้สูงอายุ ความ
มั่นคงด้านอาหารและพลังงาน มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน”
	 ส�าหรับการก้าวสู่สังคมมั่นคง	 จะ
ต้องขับเคลื่อนภายใต้ยุทธศาสตร์ของแผน
พัฒนาฯ	ฉบบัที	่11	ได้แก่	(1)	การสร้างความ
เป็นธรรมในสงัคม		(2)	การพฒันาคนสูส่งัคม
แห ่งการเรียนรู ้ตลอดชีวิตอย ่างยั่ งยืน	 
(3)	ความเข้มแขง็ภาคเกษตร	ความมัน่คงของ
อาหารและพลังงาน	(4)	การปรับโครงสร้าง
เศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและ
ยั่งยืน	 (5)	 การสร้างความเชื่อมโยงกับ
ประเทศในภูมิภาคเพื่อความม่ันคงทาง
เศรษฐกิจและสังคม	 	และ	 (6)	การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง
ยัง่ยนื	ซึง่การมุง่สูส่งัคมมัน่คงไม่ได้ขึน้อยูก่บั
ความส�า เร็จของยุทธศาสตร ์ ใดเพียง
ยุทธศาสตร์เดียว	 แต่ทุกยุทธศาสตร์ต้อง 
ขับเคลื่อนไปพร้อมกันและอาศัยภาคีต่างๆ	
เข้าร่วมเป็นก�าลังส�าคัญ

สถานการณ์ด้านความมั่นคงใน
การด�ารงชีวิตของคนไทย
	 จากการติดตามประเมินผลการ
พฒันาเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศในปี	
2555	 ซ่ึงเป ็นป ีแรกของแผนพัฒนาฯ	 
ฉบับที่	11	พบว่า	ผลการพัฒนาหลายด้าน
ช่วยสร้างภูมิคุ้มกันมากข้ึน	 แต่ก็ยังมีท่ีเป็น
ปัญหาและต้องเร่งแก้ไขเพื่อผลักดันสังคมมี
ความมั่นคงมากขึ้น	อาทิ
 1) เศรษฐกิจไทยมีภูมิคุ้มกันต่อ
ปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อระบบ
เศรษฐกิจ แต่การขยายตัวของผลิตภาพ
การผลิตมีความผันผวน	 ในปี	 2555	
เศรษฐกจิไทยฟ้ืนตวัได้อย่างรวดเรว็หลงัเกดิ
อทุกภยัครัง้ใหญ่ในปี	2554	เหน็ได้จากอตัรา
การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศที่ขยายตัวเป็น	 0.4	 และ	 4.2	 ใน
ไตรมาสที่สองและสาม	 ตามล�าดับ	 และ

สามารถรักษาสัดส่วนการส่งออกในตลาด
โลกไว้ได้โดยไม่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติ
เศรษฐกิจยุโรปและการแข็งค่าของค่าเงิน
บาทมากนกั	สดัส่วนอปุสงค์ภายในประเทศ
ต่อภาคเศรษฐกิจระหว่างประเทศเพิ่มขึ้น
จากร้อยละ	61.76	ในปี	2554	เป็นร้อยละ	
64.11	ในปี	2555	แสดงให้เห็นว่าเศรษฐกิจ
ไทยพึง่พาตนเองได้มากขึน้	หน้ีสาธารณะอยู่
ในกรอบวินัยทางการคลัง	 โดยมีหน้ีคงค้าง
รวม	 4,937,238.33	 ล้านบาท	 คิดเป็น 
ร้อยละ	 44.25	 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศ	เพิ่มจากป	ี2554	ที่มีหนี้สาธารณะ
คงค้างรวม	4,448,294.6	ล้านบาท	คิดเป็น
ร้อยละ	42.20	รวมทัง้อตัราการขยายตวัของ
ผลติภาพการผลติของไทยอยูท่ีร้่อยละ	3.69	
สูงกว่าเป้าหมายที่ไม่ต�่ากว่าร้อยละ	3	ต่อปี
เล็กน้อย	แต่ในช่วงแผนพัฒนาฯ	ฉบับที่	10	
อัตราการขยายตัวของผลิตภาพการผลิต
ของไทยมคีวามผันผวนอย่างมาก	อาจท�าให้
เกิดความเสี่ยงต่อการพึ่งตนเองและการมี
ภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจในระยะยาว
 2) อัตราการขยายตัวของภาค
เกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรยังไม่
ได้ตามเป้าหมายที่ก�าหนด ความมั่นคง
ด้านรายได้ของเกษตรกรยังมีปัญหา	 ปี	
2555	 ซึ่ ง เป ็นป ีแรกของแผนพัฒนาฯ	 
ฉบับที่ 	 11	 การผลิตภาคเกษตรและ
อตุสาหกรรมเกษตรลดลงเหลือร้อยละ	11.6	
ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ	 ต�่ากว่า
เป้าหมายทีก่�าหนดร้อยละ	16	ต่อผลติภณัฑ์
มวลรวมในประเทศ	เนื่องจากอุตสาหกรรม
อาหารมีปริมาณการผลิตลดลงตามผลผลิต
ทางการเกษตร	ขณะทีต้่นทนุการผลติมแีนว
โน้มเพิ่มขึ้น	ส่งผลกระทบต่อความสามารถ
ในการแข่งขันในตลาดโลก	ด้านความมั่นคง
ด้านรายได้ของเกษตรกรยังมีปัญหา	 โดย
สัดส่วนรายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตร 
ต่อรายได้เงินสดสุทธิของครัวเรือนเกษตร	 
มีแนวโน้มลดลงจากร้อยละ	 40.71	 ในปี	
2551	เหลือร้อยละ	36.56	ในป	ี2555	และ
มีรายได้จากภาคเกษตรคิดเป็นสัดส่วนน้อย
กว่าร้อยละ	50	ของรายได้ทัง้หมด	ซึง่มคีวาม
เสี่ยงต่อความมั่นคงของครัวเรือนในภาค
การเกษตร	เนือ่งจากต้นทนุการผลติทางการ

เกษตรเพิม่สงูขึน้อย่างต่อเนือ่ง	ขณะทีร่าคา
รับซื้อในท้องตลาดกลับมีความผันผวนและ
ลดลงจากภาวะเศรษฐกิจโลกและมีผลผลิต
เกินความต้องการ
 3) คุณภาพการศึกษาและการมี
คุณธรรมยังคงมีป ัญหา 	 โดยสัดส ่วน
ประชากรอายุ	 15	 ปีขึ้นไปที่มีการศึกษา
อย่างน้อย	 9	 ปีขึ้นไปสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง	
จากร้อยละ	42.54	ในปี	2550	เป็นร้อยละ	
47.36	 ในปี	 2555	 แต่คุณภาพการศึกษา 
ยังคงเป็นปัญหาส�าคัญ	 จะเห็นได้จากผล
สมัฤทธิท์างการเรยีน	ซึง่ค�านวณจากคะแนน
เฉล่ีย	 4	 วิชาหลักของนักเรียนระดับ	 ป.6	 
ม.3	และ	ม.6	อยู่ในเกณฑ์ต�่ากว่าร้อยละ	50	
มาโดยตลอด	โดยในปี	2550	มคีะแนนเฉลีย่
อยู่ที่	 38.98	 และลดลงเป็น	 35.67	 ในปี	
2554	และลดลงอีกเป็น	35.54	ในปี	2555	
ขณะทีค่ณุธรรมของคนไทยยงัคงเสือ่มถอยลง 
จะเห็นได้จากอัตราจ�านวนคดียาเสพติดต่อ
ประชากรพนัคนทีเ่พิม่ขึน้อย่างต่อเนือ่ง	จาก	
2.25	คดีในป	ี2550	เป็นร้อยละ	5.65	คดี 
ในป ี 	 2555	 รวมท้ังคะแนนดัชนีชี้ วัด 
ภาพลักษณ์การคอร์รัปชันของประเทศไทย
ที่ต�่ากว่าครึ่งมาโดยตลอด	 โดยในปี	 2555	 
มีคะแนน	37	คะแนนจากคะแนนเต็ม	100	
คะแนน	อยูใ่นอนัดบัที	่88	จาก	176	ประเทศ	
 4) คนไทยยังคงมีปัญหาด้าน
สุขภาพที่เป็นผลมาจากพฤติกรรมการ
ด�ารงชีวิต	 ส่งผลให้เจ็บป่วยด้วยโรคที่
ป้องกันได้	 โดยเฉพาะโรคเบาหวาน	 โรค
ความดนัโลหติสงู	โรคหลอดเลอืดสมอง	โรค
หัวใจ	 และโรคมะเร็ง	 นอกจากน้ี	 คนไทยมี
ปัญหาสุขภาพจิต	 เจ็บป่วยด้วยโรคทางจิต
เพิ่มขึ้น	 โดยเฉพาะโรควิตกกังวลท่ีมีอัตรา 
ผู้ป่วยเพิ่มขึ้นจาก	 501.6	 คนต่อประชากร
แสนคนในปี	 2554	 เป็น	 542.7	 คนต่อ
ประชากรแสนคนในปี	 2555	 ผู ้ป่วยโรค 
ซมึเศร้าเพ่ิมสงูขึน้จาก	290.8	คนต่อประชากร
แสนคน	เป็น	345.7	คนต่อประชากรแสนคน 
ส่งผลให้อัตราการฆ่าตัวตายส�าเร็จเพิ่มขึ้น
จาก	 6.03	 คนต่อประชากรแสนคนในป	ี
2554	เป็น	6.20	คนต่อประชากรแสนคนใน
ป	ี2555	
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 5 )  ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมี
ประสทิธภิาพมากขึน้ แต่การรบัมอืภยัพบิตัิ
ยังท�าได้น้อย	 การด�าเนินงานในปีแรกของ
แผนพัฒนาฯ	ฉบับที่	11	สามารถเพิ่มพื้นที่
ป่าไม้ได้เป็นร้อยละ	33.65	ในป	ี2555	จาก
ร้อยละ	 33.56	 ในปี	 2553	 สัดส่วนพื้นที่
อนุรักษ์ต่อพื้นที่ประเทศร้อยละ	 20.22	 
สูงกว่าเป้าหมายของแผนท่ีก�าหนดให้พื้นท่ี
อนรุกัษ์ต่อพืน้ทีป่ระเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ	19 
อย่างไรก็ตาม	การเพิ่มพื้นที่ป่าชายเลนในปี	
2555	สามารถด�าเนินการได้เพียง	1,797	ไร่	
ต�่ากว่าเป้าหมายที่ก�าหนดให้เพิ่มพื้นที่ป่า
ชายเลนไม่น้อยกว่าปีละ	5,000	ไร่	สัดส่วน
คุณภาพน�้าในแหล่งน�้าหลักและแม่น�้าสาย
ส�าคัญที่อยู่ในเกณฑ์ตั้งแต่พอใช้ขึ้นไปเพิ่ม
ขึ้นจากร้อยละ	77	ในป	ี2554	เป็นร้อยละ	
82	 ในปี	 2555	ขณะที่ขีดความสามารถใน
การจดัการเพ่ือรองรบัผลกระทบจากภยัพบิตัิ
ยังอยู ่ในระดับต�่า	 ส่งผลให้มูลค่าความ 
เสียหายจากภัยพิบัติทางธรรมชาติมีแนว
โน้มเพิ่มสูงขึ้นมากตลอด	5	ปีที่ผ่านมาจาก	
2,120	ล้านบาท	ในป	ี2550	เป็น	23,839	
ล้านบาท	ในปี	2554	รวมถึงสัดส่วนจ�านวน
หมูบ้่านทีป่ระสบอทุกภยัต่อจ�านวนหมูบ้่าน
ทั้งประเทศยังคงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นโดย
ตลอด	จากร้อยละ	17.14	ในป	ี2550	เพิ่ม
เป็นร้อยละ	71.22	ในปี	2554	ทั้งนี้สาเหตุ
ส่วนหนึ่ง	 เนื่องจากปี	 2554	 เป็นปีท่ีเกิด
อุทกภัยที่ร้ายแรงที่สุดของประเทศ
 6) คุณภาพสิ่งแวดล้อมลดลง 
ปริมาณของเสียท่ีได้รับการบ�าบัดอย่าง 
ถูกต้องยังคงต�่ากว่าเป้าหมาย	โดยปริมาณ
การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อหัว
ประชากรเพิ่มขึ้นจาก	3.31	ตันในป	ี2554	
เป็น	3.53	ตันในปี	2555	สัดส่วนของสถานี
ตรวจวัดอากาศที่มีปริมาณฝุ่นละอองขนาด
เล็กเกินมาตรฐานต่อสถานีตรวจวัดอากาศ
ทั้งประเทศเพิ่มขึ้นจากร้อยละ	30.65	 ในป	ี
2554	เป็นร้อยละ	39.68	ในป	ี2555		และ
แม้ว่าการจัดการขยะจะดีขึ้น	 อัตราการ
ก�าจดัขยะชมุชนอย่างถกูหลกัสขุาภบิาลเพิม่
ขึ้นเล็กน้อยจากร้อยละ	 35.3	 ในปี	 2554	

เป็นร้อยละ	 36	 ในปี	 2555	 แต่ยังต�่ากว่า 
เป้าหมายที่ให้มีการจัดการขยะชุมชนอย่าง
ถูกหลักสุขาภิบาลเพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ	
50	 ขณะที่การน�าขยะกลับมาใช้ใหม่มีแนว
โน้มลดลงเหลือเพียงร้อยละ	22	ในปี	2555	
จากร้อยละ	26	ในปี	2554	ต�า่กว่าเป้าหมาย
ของแผนทีก่�าหนดให้มกีารน�าขยะกลบัมาใช้
ใหม่ไม่น้อยกว่าร้อยละ	30

แนวทางการขับเคลื่อนสู่สังคม
มัน่คงในแผนพฒันาฯ ฉบับที ่11
	 จากสถานการณ์ที่น�าเสนอไว  ้
ข้างต้น	 จะเห็นได้ว่า	 การขับเคลื่อนการ
พัฒนาประเทศไทยสู่สังคมม่ันคง	 จะต้อง 
ขบัเคลือ่นประเดน็การพฒันาหลกัใน	3	ด้าน
ไปพร้อมกัน	ได้แก่		(1)	สร้างความเข้มแข็ง
ให้กับเศรษฐกิจ	 	 (2)	 พัฒนาคนให้มีความ
มั่นคง	พร้อมรับความผันผวน		และ	 (3)	มี
ความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน	 ซึ่งใน
แต่ละประเด็นมีแนวทางในยุทธศาสตร์ของ
แผนพัฒนาฯ	 ฉบับที่	 11	 รองรับ	 สามารถ
สรุปโดยสังเขปดังนี้
 1) โครงสร้างเศรษฐกิจเข้มแข็ง
ยั่ งยืน 	 มีวัตถุประสงค ์ที่มุ ่ งขับเคลื่อน
เศรษฐกิจไทยเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ	
คุณภาพ	 ยั่ งยืน	 ก�าหนดเป ้าหมายให ้
เศรษฐกิจเติบโตในอัตราที่เหมาะสมตาม
ศกัยภาพ	เพิม่ผลิตภาพรวมไม่ต�า่กว่าร้อยละ	
30	 ต่อปี	 มีแนวทางส�าคัญในการสร้าง
ภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจ	อาทิ	
 	 1.1)		 ปรบัโครงสร้างเศรษฐกจิ
ให้มีเสถียรภาพ	 ปรับโครงสร้างการค้าและ
การลงทุนให้สอดคล้องกับการขยายตัวทาง
เศรษฐกจิโลกและเศรษฐกจิภายในประเทศ	
วางแนวทางป้องกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้น
จากข้อตกลงการค้าเสร	ีส่งเสรมิการลงทนุที่
ยั่งยืนและสร้างความสมดุลของการเจริญ
เติบโตในทุกมิติ	 ปรับโครงสร้างภาคบริการ	
ให้สามารถสร้างมลูค่าเพิม่กบัสาขาบรกิารที่
มีศักยภาพและเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมบน
ฐานความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม
	 	 1.2)	 พัฒนาวิทยาศาสตร์	
เทคโนโลยี	วิจัย	และนวัตกรรม	สร้างสภาพ
แวดล้อมที่เอื้ออ�านวยต่อการพัฒนาและ

ประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์	 เทคโนโลยี	 วิจัย	
และนวัตกรรม	 เพื่อส่งเสริมการใช้ความคิด
สร้างสรรค์และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับภาค
การผลิตพัฒนาโครงสร ้างพื้นฐานทาง
วทิยาศาสตร์	เทคโนโลย	ีวจิยั	และนวตักรรม
ให้ทั่วถึงและเพียงพอทั้งในเชิงปริมาณและ
คุณภาพในลักษณะของความร ่วมมือ
ระหว่างภาครัฐและเอกชน
	 	 1.3)	 บรหิารจดัการเศรษฐกจิ 
ส่วนรวมอย่างมีเสถียรภาพ	ด�าเนินนโยบาย
การเงินที่มีความเหมาะสมกับสถานการณ์
แวดล้อมและทันต่อเหตุการณ	์พัฒนากลไก
การเฝ้าระวังความผันผวนทางเศรษฐกิจ 
และพัฒนาระบบเตือนภัยแบบองค์รวม	
ครอบคลมุความเส่ียงในทกุด้าน	รกัษาระดบั
การออมและการลงทุนของประเทศให้
เหมาะสมกับการเติบโตทางเศรษฐกิจ	 และ
อยูใ่นระดบัทีส่ามารถป้องกนัความเสีย่งจาก
วิกฤตในอนาคต	 ส่งเสริมให้ภาคเอกชนเข้า
มามีส่วนร่วมในการลงทุนพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและการให้บริการขั้นพื้นฐานของ
ภาครฐัเพิม่ขึน้	และเสริมสร้างความเข้มแขง็
ทางการคลงัขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
 2) คนมีความมั่นคง พร้อมเข้าสู่
สังคมผู้สูงอายุ		มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม
ให้ประชากรมพีฒันาการทีม่คีณุภาพทุกช่วงวัย 
เป็นพลังทางสังคมในการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสงัคมของประเทศ	เป้าหมายคอื	คนไทย
ทกุคนมคีณุภาพเพิม่ขึน้	มอีนามยัเจรญิพนัธุ์
ทีเ่หมาะสมในทกุช่วงวยั	ตวัชีว้ดัความส�าเรจ็	
อาท	ิอตัราเจรญิพนัธุร์วมของประชากรไทย
ไม่ต�่ากว่า	 1.6	 ระดับค่าเฉล่ียเชาวน์ปัญญา
ของเด็กไม่ต�่ากว่าค่ากลางมาตรฐานสากลที่
ระดับ	 100	 	 ผู้เรียนทุกระดับมีคุณธรรม	
จริยธรรม	 และมีความเป็นพลเมือง	 อัตรา
เพิ่มของผลิตภาพแรงงานเฉลี่ยไม่ต�่ากว่า
ร้อยละ	3	ต่อปี	แนวทางส�าคัญ	อาทิ
	 	 2.1)		ปรับโครงสร้างและ
การกระจายตัวประชากร	ส่งเสริมคู่สมรสที่
มีความพร้อมให้มีบุตรเพิ่มขึ้นและรักษา
ระดับอัตราเจริญพันธุ์ไม่ให้ต�่ากว่าระดับที่
เป็นอยู่ปัจจุบัน	 สนับสนุนการกระจายตัว
และส่งเสรมิการตัง้ถิน่ฐานของประชากรให้
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เหมาะสมสอดคล้องกับศักยภาพ	 โอกาส	
และทรัพยากรธรรมชาติของพื้นที่
	 	 2.2)	 	พัฒนาคณุภาพคนไทย
ให้มีภูมิคุ ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง	 โดย
พฒันาเดก็ปฐมวยัอย่างเป็นองค์รวมทัง้ด้าน
สติปัญญา	อารมณ	์คุณธรรม	และจริยธรรม	
พัฒนาเด็กวัยเรียนให้มีความรู้ทางวิชาการ	
และสตปัิญญาทางอารมณ์ทีเ่ข้มแขง็สามารถ
ศึกษาหาความรู้และต่อยอดองค์ความรู้ได้
ด้วยตนเอง	พัฒนาก�าลังแรงงานให้มีความรู้
และสมรรถนะที่สอดคล้องกับโครงสร้าง 
การผลิตและบริการบนฐานความรู ้และ
เศรษฐกิจสร้างสรรค์	 พัฒนาผู้สูงอายุให้มี
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม	 มี
คุณภาพ	 มีคุณค่า	 สามารถปรับตัวเท่าทัน
การเปลี่ยนแปลง	 ส่งเสริมการสร้างรายได้
และการมีงานท�าในผู้สูงอายุ	 ควบคู่กับการ
เพิ่มพูนความรู้	 ทักษะท้ังด้านวิชาการและ
การใช้สื่อการเรียนรู้สมัยใหม่ให้แก่ผู้สูงอายุ	
ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการน�าความรู้
และประสบการณ์ของผู้สูงอายุท่ีเป็นคลัง
สมองของชาติ	 รวมถึงส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ
สามารถพึ่งตนเอง	 โดยการปรับปรุงสภาพ
แวดล้อมและความจ�าเป็นทางกายภาพให้
เหมาะกบัวยั	และการพฒันาระบบการดแูล
ผู้สูงอายุในรูปแบบที่หลากหลาย
	 	 2 .3 ) 	 พัฒนาระบบการ
คุ ้ มครองทางสั งคมให ้มีคุณภาพและ
ครอบคลุมอย่างทั่วถึง	พัฒนาก�าลังแรงงาน
ให้มีความรู้และสมรรถนะท่ีสอดคล้องกับ
โครงสร้างการผลิตและบริการ	 โดยจัด
บริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้น 
พืน้ฐาน	เน้นการสร้างภมูคิุม้กนัระดบัปัจเจก	
พัฒนาระบบบริการสาธารณะให้มีคุณภาพ
และมีช่องทางการเข้าถึงอย่างหลากหลาย	
พัฒนาระบบสวัสดิการทางสังคม	 พัฒนา
ระบบการเงินฐานรากและระบบการออมที่
หลากหลาย	ยกระดบัคณุภาพก�าลงัแรงงาน	
ส่งเสรมิการต่อยอดความรูค้วามสามารถให้
แรงงานมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง	 เพื่อ
เพิม่ผลติภาพก�าลงัแรงงานและเพิม่ขดีความ
สามารถในการแข่งขันของประเทศ	 ควบคู่
กบัการสนบัสนนุการใช้ระบบคณุวฒุวิชิาชพี

และระบบมาตรฐานฝีมือแรงงานที่มีความ
เชื่อมโยงกันทั้งระบบมาตรฐานอาชีพและ 
ค่าตอบแทนทีเ่ป็นไปตามความสามารถและ
สมรรถนะของก�าลังแรงงาน		
 3) การสร้างความมั่นคงด้าน
อาหารและพลังงาน	 มีวัตถุประสงค์เพื่อ 
ส่งเสรมิภาคเกษตรเป็นฐานการผลติทีม่ัน่คง	
อาหารและพลังงานมีมูลค่าเพิ่ม	 มีคุณภาพ
มาตรฐานปลอดภยั	เป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม	
มีปริมาณเพียงพอกับความต้องการของ
ตลาดในระดับราคาที่เหมาะสมเป็นธรรม	
โดยให้ความส�าคัญกับความมั่นคงด้าน
อาหารเป็นล�าดบัแรก	ก�าหนดเป้าหมาย	อาท	ิ
เพิ่ มสัดส ่ วนมูลค ่ าสินค ้ า เกษตรและ
อุตสาหกรรมไม่ต�่ากว่าร้อยละ	 16.0	 ของ	
GDP	 ปริมาณการผลิตสินค้าเกษตรและ
อาหารเพียงพอต ่อความต ้องการของ
ประชาชน	 เพิ่มปริมาณการผลิตพลังงาน
ทดแทนจากพชืพลงังาน	มแีนวทางส�าคญั	อาทิ
	 	 3 .1 ) 	 พัฒนาทรัพยากร	
ธรรมชาติที่เป็นฐานการผลิตภาคเกษตร	 
มุ่งรักษา	 ป้องกัน	 และคุ้มครองพื้นที่ที่มี
ศักยภาพทางการเกษตร	 สนับสนุนการ 
กระจายการถอืครองทีด่นิอย่างเท่าเทยีมและ
เป็นธรรม	โดยเรว็	พฒันาทรพัยากรธรรมชาติ
ทีเ่ป็นฐานการผลติภาคการเกษตร	ฟ้ืนฟแูละ
ส่งเสริมค่านิยม	วัฒนธรรมที่ดี	 และวิถีชีวิต
ทางการเกษตรที่ให้ความส�าคัญกับการ
พัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
	 3.2)	 เพิ่มประสิทธิภาพและ
ศกัยภาพการผลติภาคเกษตร	สนบัสนนุการ
ผลิตทางการเกษตรที่สอดคล้องกับสภาพ
พื้นที	่ควบคุมและก�ากับดูแลให้มีการน�าเข้า
และใช้สารเคมทีางการเกษตรทีไ่ด้มาตรฐาน	
ปรับปรุงบริการขั้นพื้นฐานเพื่อการผลิตให้
ทัว่ถงึ	ส่งเสรมิการผลติทีค่งไว้ซึง่ความหลาก
หลายของพันธุ์พืชและสัตว์ที่เหมาะสมกับ
สภาพภูมิอากาศและสิ่ งแวดล ้อมของ
ประเทศ	ส่งเสรมิการวจิยัและพฒันา	รวมถงึ
เสริมสร้างองค์ความรู้	 วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยต่ีางๆ	ทีเ่หมาะสมทางการเกษตร	
รวมทั้งสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีการผลิต
ท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้แก่เกษตรกร

อย่างต่อเนื่องและทั่วถึง
	 	 3.3)	สร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิต
ทางการเกษตรตลอดห ่วงโซ ่การผลิต	
สนับสนุนการผลิตและบริการของชุมชนใน
การสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร	 อาหาร	
และพลังงาน	 ส่งเสริมสถาบันการศึกษาใน
พืน้ทีใ่ห้ร่วมท�าการศึกษาวจิยักบัภาคเอกชน	
สนับสนุนเกษตรกรและผู ้ประกอบการ 
น�าองค์ความรู	้นวตักรรม	และเทคโนโลยีการ
ผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมบนฐานความ
คิดริเริ่มสร้างสรรค์มาใช้ในการสร้างมูลค่า
เพิ่มสินค้า	 ผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหาร	 
ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร
และอาหาร	มาตรฐานระบบการผลิตสินค้า
เกษตรให้เทียบเท่าระดับสากล	 ส่งเสริม
ระบบตลาดกลางสินค้าเกษตรและตลาดซือ้
ขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า	
	 	 3.4)	 สร้างความมั่นคงด้าน
พลังงานชีวภาพเพื่อสนับสนุนการพัฒนา
ประเทศและความเข้มแข็งภาคเกษตร	ด้วย
การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตพลังงานจากพืช
พลังงาน	 จัดให้มีระบบการบริหารจัดการ
สนิค้าเกษตรทีใ่ช้เป็นทัง้อาหารและพลงังาน	
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการใช ้
พลงังานชวีภาพทีเ่กีย่วเนือ่งกบัภาคการผลติ
และบริการ	 จัดให ้มีกลไกก�ากับดูแล
โครงสร้างราคาของพลังงานชีวภาพ	 และ
ปลูกจติส�านกึในการใช้พลงังานชวีภาพอย่าง
มีประสิทธิภาพและคุ้มค่า

ประเด็นการพัฒนาร่วม : มอง
รอบด้านเพือ่ความม่ันคงทีส่มดลุ
	 นอกจากนี้	การขับเคลื่อนสู่สังคม
มั่นคง	 ยังต ้องพิจารณาแนวทางที่ เป ็น
ประเด็นการพัฒนาร่วมระหว่างมิติความ 
เข้มแข็งทางเศรษฐกิจ	 ความมั่นคงของคน	
และความมั่งคงด้านอาหารและพลังงาน	
โดยมีตัวอย่างการเชื่อมโยงระหว่างมิติ	ดังนี้
 ประเด็นร่วมระหว่างคนม่ันคง
และเศรษฐกิจเข้มแข็ง	 ประเด็นการขับ
เคล่ือนที่ส�าคัญ	 อาทิ	 สร้างความมั่นคงใน
ชีวิตและทรัพย์สิน	 ลดความเหลื่อมล�้าใน
สังคม	 โดยเร่งส่งเสริมให้คนไทยมีความ
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มั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม	ได้รับโอกาส
ในการประกอบสัมมาอาชีพอย่างเท่าเทียม
กัน	 สามารถเข้าถึงบริการทางสังคมและ
ทรัพยากรอย่างเป็นธรรม	 และได้รับการ
คุ้มครองทางสังคมอย่างทั่วถึง	 เพื่อป้องกัน 
มิให้ตกอยู ่ในวงจรความยากจน	 และมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	 ควบคู่กับการเตรียม
ความพร้อมในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
เพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน	 โดย
สถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนใน
ทุกระดับ	 ควรมุ ่งพัฒนาทักษะท่ีมีความ
จ�าเป็นไม่ว่าจะเป็นองค์ความรู้ต่างๆ	 ท่ีเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขัน	เช่น	ทักษะ
ภาษาองักฤษ/เพ่ือนบ้าน	ข่าวสารเทคโนโลยี
สารสนเทศ		ทักษะและความช�านาญการที่
สามารถน�ามาปรับตัวและการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างการผลติ	และอตุสาหกรรมในกลุม่
ประเทศอาเซียน	 พัฒนาและยกระดับ
คุณภาพมาตรฐานการศึกษาให ้ เป ็น
มาตรฐานสากล	 	 รวมทั้งก�าหนดนโยบาย
และแผนยทุธศาสตร์การจดัการศกึษาทัง้ใน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและอุดมศึกษา 
ที่มีคุณภาพและมาตรฐานสากลให้มีความ
ชดัเจนและเป็นรปูธรรมทีน่�าไปสูก่ารปฏบิตัิ
 ประเด็นร่วมระหว่างคนมั่นคง
และความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน 
ฟื้นฟูส่งเสริมค่านิยมและวัฒนธรรมท่ีดีของ
ชุมชน	โดยเฉพาะวัฒนธรรมทางการเกษตร	
สร้างแรงจงูใจให้เกษตรกรผลติสนิค้าเกษตร
และอาหารตามมาตรฐานที่ก�าหนด	 และ
สร้างแรงจูงใจให้เยาวชน	 เกษตรกรรุ่นใหม	่
แรงงานที่มีคุณภาพเข้าสู ่อาชีพเกษตรกร	
ควบคุมและลดมลพิษเพื่อ เสริมสร ้าง 
สขุภาวะทีด่ขีองคนในชมุชน	ป้องกนัและแก้ไข
ปัญหามลพิษทางอากาศและเสียงในพื้นที่
เมืองและอุตสาหกรรมร่วมกันทุกภาคส่วน
ในพื้นที่	 ต้ังแต่ขั้นการวางแผนจนถึงการ
ปฏิบัติเพื่อควบคุมแหล่งก�าเนิดมลพิษให้มี
การจัดการมลพิษให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
ก่อนระบายออกสู่สิ่งแวดล้อม	 ด�าเนินการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากหมอก
ควันและไฟป่า	 เสริมสร้างสมรรถนะในการ

จดัการขยะมลูฝอยและของเสียอนัตรายจาก
ชุมชนแบบครบวงจร	 และการดูแลบ�ารุง
รักษาและแก้ไขระบบบ�าบัดน�้าเสียรวม
ชุมชนเพื่อให้คุณภาพน�้าทิ้งเป็นไปตามที่
กฎหมายก�าหนด	 พัฒนาระบบการจัดการ
ของเสียอันตราย	 ขยะอิเล็กทรอนิกส์	 และ
ขยะติดเชื้อ	 สนับสนุนกระบวนการมีส่วน
ร่วมและพัฒนาศักยภาพของท้องถิ่นและ
ชุมชน	 เพื่อเพิ่มรองรับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติต่างๆ	 อย่างมี
ประสิทธิภาพและสอดคล้องกับแต่ละพื้นที่
 ประเด็นร่วมระหว่างเศรษฐกิจ
เข้มแข็งและความม่ันคงด้านอาหารและ
พลงังาน ลดความขดัแย้งระหว่างเป้าหมาย
ด้านเศรษฐกิจ	 สังคม	 และสิ่งแวดล้อม	
จัดการทรัพยากรธรรมชาติแบบบูรณาการ	
เพื่อการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ	
สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถงึทรพัยากร	
วางแผนการใช้พื้นที่ที่เชื่อมโยงโครงสร้าง 
พืน้ฐานด้านน�้า	ความเชือ่มโยงระหว่างเมอืง
และลุม่น�า้	และเมอืงและชนบท	รวมทัง้ต้อง 
ส่งเสริมการลดการใช ้พลังงานในภาค
อุตสาหกรรม	ภาคขนส่ง	ภาคครัวเรือนและ
ชุมชน	 ส ่ ง เส ริมการปรับ โครงสร ้ า ง
อุตสาหกรรมให้มีคุณภาพและเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมและชุมชน	 ส่งเสริมให้โรงงาน 
มีการปรับปรุงกระบวนการผลิต	 มีการใช้
วัตถุดิบและพลังงานให้มีประสิทธิภาพ	 ลด
การเกดิของเสยีให้เหลอืน้อยทีส่ดุ	สนับสนนุ
การเพิ่มศักยภาพเมืองอุตสาหกรรมนิเวศ
และเมืองที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมรูปแบบ
ต่างๆ	 เร่งผลักดันมาตรการการคลังเพื่อ 
สิ่ งแวดล ้อมเพื่ อ ให ้มีการจัด เก็บภาษ ี
สิ่งแวดล้อมรูปแบบต่างๆ	 พร้อมทั้งปรับปรุง 
กฎหมายต่างๆ	ทีเ่กีย่วข้องให้ทนัสมยั	พฒันา
ความร่วมมือและสนับสนุนการด�าเนินงาน
ตามพนัธกรณแีละข้อตกลงระหว่างประเทศ
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	
ตลอดจนเตรียมแผนรองรับการเป ็น
ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียนทีจ่ะส่งผลกระทบ
ต่อทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมของ
ประเทศ

	 ทัง้นี	้สามารถอธบิายความเชือ่มโยง
ระหว่างการขับเคล่ือนสู่สังคมมั่นคงและ
แนวทางภายใต้แผนพัฒนาฯ	ฉบับที	่11	ทั้ง
ในมิติความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ	 ความ
มั่นคงของคน	 และความมั่งคงด้านอาหาร
และพลังงาน	 ทั้ งประเด็นรายมิติและ
ประเด็นร่วมระหว่างมิติ	ตามแผนภาพ	ดังนี้
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สรุป
	 การขับเคลื่อนประเทศไปสู่	“สังคมมั่นคง”	นั้น	จ�าเป็นที่ทุกฝ่ายต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการด�าเนินการ	โดยต้องพิจารณาน�า
ประเด็นการพัฒนาต่างๆ	 ที่เกี่ยวข้องไปแปลงสู่การปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรม	 แต่ละภาคีต้องน�าประเด็นทั้งรายมิติและประเด็นร่วม
ไปบูรณาการเชื่อมโยงเข้ากับแผนแม่บท	 แผนยุทธศาสตร์	 แผนงาน/โครงการ	 หรือภารกิจตามบทบาทหน้าที่ของตน	 มีการก�าหนด 
เจ้าภาพหลกั	หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง		ตลอดจนการจัดสรรทรพัยากรต่างๆ	ทีช่ดัเจน	จงึจะสามารถผลักดนัให้การด�าเนนิงานเกดิประสทิธผิล
และประสิทธิภาพได้	ที่ส�าคัญ	การก้าวสู่สังคมมั่นคง	มีหัวใจหลัก	ได้แก่	“การสร้างภูมิคุ้มกัน”	เพื่อรับมือกับวิกฤตหรือความผันผวน	จึง
จ�าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องน้อมน�าหลัก	“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”	มาเป็นปรัชญาน�าทาง	ด�าเนินชีวิตบนทางสายกลาง	วิถีชีวิตไทย	
เปลี่ยนพฤติกรรมไปสู่วิถีแห่งการผลิตและบริโภคที่มีความพอดี	 ประหยัด	 รู้คุณค่า	 และยั่งยืน	 ใช้ความรู้	 สร้างระบบฐานข้อมูลและ 
องค์ความรู	้เทคโนโลยี	และภมูปัิญญาท้องถิน่ทีเ่หมาะสมในการปรบัตวัเพือ่รองรบัผลกระทบต่างๆ		ยดึหลกัคณุธรรม	เพิม่ประสทิธภิาพ
การบังคับใช้กฎหมายให้เข้มงวด	 เป็นธรรม	และโปร่งใส	การแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน	จัดสรรทรัพยากรอย่างทั่วถึง	 เท่าเทียม
และเป็นธรรม	มุ่งให้เกิดการเตรียมความพร้อมทั้งในระดับปัจเจก	ครอบครัว	ชุมชน	สังคม	และประเทศชาต	ิสามารถปรับตัวรองรับการ
เปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม	น�าไปสู่การพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของคนและสังคมไทยที่มั่นคงต่อไป	

เอกสารอ้างอิง
ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,	แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559),	ตุลาคม	2554
																																																																											,	คู่มือการแปลงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 
สู่การปฏิบัต,ิ	มกราคม	2556
                                                                          ,	รายงานผลการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศปีแรกของแผน
พัฒนาฯ ฉบับที่ 11,	กันยายน	2556

ตุลาคม-ธันวาคม 2556
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เน้นอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจมากเกินไป
จนไม่ค�านึงถึงเสถียรภาพและวินัยทางการเงิน
และการคลงั	กอ็าจน�าไปสูปั่ญหาระดบัราคาทีส่งู
ขึ้นหรือเงินเฟ้อรุนแรง	 ปัญหาภาระหนี้สิน	 
รวมทัง้ปัญหาความเชือ่มัน่ต่อระบบเศรษฐกจิโดย
รวมได้	
	 บทความนีจ้ะแสดงให้เหน็ถงึสถานการณ์
การพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
ในช่วงยี่สิบปีที่ผ่านมา	 โดยจะแบ่งเป็นสามส่วน	
คือ	 ส่วนแรก	 ภาพรวมการเจริญเติบโตและ
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจว่าด�าเนินไปอย่างไร	
และประสบปัญหาอย่างไรบ้าง	ส่วนที่สอง	 ชี้ให้
เห็นผลของการพัฒนาทางด้านสังคมว่าสามารถ
พฒันาได้อย่างมัน่คงหรอืไม่อย่างไร	ส่วนสดุท้าย 
บทสรุปและแนวทางในการด�าเนนินโยบายส�าคญั

การเจริญเติบโตและเสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจ
	 ข้อมูลผลจากการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา	
ชี้ให้เห็นว่า	 เศรษฐกิจไทยสามารถขยายตัวได้
อย่างต่อเนื่อง	 	 โดยอัตราการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกจิอยูใ่นระดบัสงูโดยเฉพาะอย่างยิง่ในช่วง
แผนพัฒนาฯ	ฉบับที	่6	(2530	-	2534)	และ	ฉบับที	่7 
(2535	-	2539)	ก่อนเกิดวกิฤตการณ์ทางเศรษฐกจิ 
มีอัตราเฉลี่ยร้อยละ	 10.9	 และ	 8.1	 ตามล�าดับ	
(Economic	 boom	 period)	 ซ่ึงถือเป็นอัตรา
การขยายตัวที่สูงมากเม่ือเทียบกับประเทศอื่นๆ	
ในภูมิภาค	 อย่างไรก็ดี	 ผลกระทบจากวิกฤต
เศรษฐกิจและการเงินในปี	 2540	 ได้ส่งผลให้
เศรษฐกิจไทยหดตัว	 (Economic	 recession)	
หรือมีอัตราการเปลี่ยนแปลงติดลบประมาณ 

ร้อยละ	4	ในระหว่างปี	2540	-	2541	การด�าเนิน
มาตรการกระตุน้เศรษฐกจิต่างๆ	ท�าให้เศรษฐกจิ
ของประเทศสามารถฟื้นตัวและกลับมาขยายตัว
เฉลี่ยร้อยละ	5.8	ในช่วงแผนพัฒนาฯ	ฉบับที	่9	
(2545	-	2549)	ต่อมาในปี	2552	เศรษฐกิจไทย
ได้รับผลกระทบอีกครั้งจากวิกฤตการเงินโลกซึ่ง
ส่งผลกระทบอย่างรนุแรงในวงกว้างต่อเศรษฐกจิ
และการเงินของประเทศหลักๆ	 ทั่วโลก	 ท�าให้
เศรษฐกิจไทยในปีนั้นหดตัวเป็นครั้งแรกในรอบ	
10	ปี	โดยหดตัวร้อยละ	1.6	และ	11.1	ในปี	2540	
และ	2541	ตามล�าดับ	และโดยเฉลี่ยในช่วงแผน
พัฒนาฯ	ฉบับที่	10	(2550	-	2554)	เศรษฐกิจ
ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ	 2.6	 ชะลอลงจากแผน
พัฒนาฯ	ฉบับที่	9	
	 การพัฒนาเศรษฐกิจที่ผ่านมาส่งผลให้
ประเทศไทยสามารถขับเคลื่อนจากประเทศที่
เคยยากจนกลายเป็นประเทศที่มีอัตราการ 
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูง	 รายได้ต่อหัวของ
ประชากรเพิ่มขึ้นมากจนสามารถยกระดับจาก
ประเทศทีม่รีายได้ต�า่เป็นประเทศทีม่รีายได้ปาน
กลาง	 รายได้ประชาชาติต่อหัวของไทยเพิ่มสูง
เกือบแปดเท่าจากระดับรายได้เฉลี่ย	 24,000	
บาทต่อคนต่อปี	ในปี	2530	เป็น	160,000	บาท
ต่อคนต่อปี	 ในปี	 2555	 หรือเพิ่มจาก	 945	
ดอลลาร์	สรอ.	ต่อคนต่อปี	ในปี	2530	เป็น	5,175	
ดอลลาร์	สรอ.	ต่อคนต่อปี	ในปี	2555	ส่งผลให้
ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีระดับรายได้ต่อหัว
ปานกลางช่วงบน	(Upper	middle	income)	

การมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
เพื่อสังคมมั่นคง

การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศมีเป้าหมายที่
ส�าคัญ	 3	 ประการด้วยกัน	 ได้แก่	 การเจริญ

เติบโตทางเศรษฐกิจ	(Economic	growth)		การมี
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ	 (Economic	 stability)		
และการกระจายรายได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม	
(Fair	income	distribution)		นั่นคือ	การพัฒนา
ประเทศควรมุง่เน้นเศรษฐกจิให้สามารถขยายตัวได้
อย่างสมดุลและทั่วถึง	(Inclusive	growth)	โดยไม่
เพียงแต่จะมุ่งเน้นการพัฒนาประเทศที่มีการเจริญ
เตบิโตทางเศรษฐกจิให้อยูใ่นระดบัสงูเท่านัน้	แต่จะ
ต้องอยูบ่นพืน้ฐานของเศรษฐกจิทีม่เีสถยีรภาพและ
สามารถกระจายผลประโยชน์ของการพัฒนาไปยัง
ประชาชนทุกกลุ่ม	 รวมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชน
ได้มีโอกาสในการเข้าถึงการจ้างงานและมีความ
มั่นคงทางอาชีพอย่างทั่วถึง	 การรักษาเสถียรภาพ
ทางเศรษฐกิจนั้นจะต้องด�าเนินไปทั้งเสถียรภาพ
ทางด้านการเงินและการคลังให้เกิดขึ้นภายใน
ประเทศ	อาท	ิการท�าให้ระดบัราคาสนิค้าไม่มคีวาม
ผันผวนและอยู่ในระดับที่เหมาะสม	 ไม่เกิดปัญหา
เงินเฟ้อหรือเงินฝืด	ระดับการว่างงานต�า่	และการ
รกัษาระดบัหนีส้าธารณะให้อยูใ่นเกณฑ์ทีเ่หมาะสม
และไม ่ เป ็นภาระต ่องบประมาณในอนาคต	 
ขณะเดียวกันมีความจ�าเป็นต้องรักษาเสถียรภาพ
ทางเศรษฐกจิภายนอกประเทศให้เกดิขึน้	อาท	ิการ
รักษาสมดุลทางด้านการค้าและการเงินระหว่าง
ประเทศทั้งดุลการค้าและดุลการช�าระเงิน	 โดย
ท�าให้อัตราแลกเปลี่ยนไม่มีความผันผวนมากนัก	
อย่างไรก็ดี	 หากประเทศให้น�้าหนักในการรักษา
เสถยีรภาพทางเศรษฐกจิมากเกนิไป	อาจท�าให้เกดิ
ข ้อจ�ากัดต ่อการสนับสนุนการขยายตัวทาง
เศรษฐกจิของประเทศ	ในขณะที	่หากพฒันาโดยมุง่

ส�านักยุทธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค*

*	ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
1ธนาคารโลก	ได้ก�าหนดการจัดกลุ่มประเทศตามระดับรายได้ต่อหัวของประชากร	โดยแบ่งออกเป็น	(i)	กลุ่มประเทศที่มีรายได้ต�่า	(Low	income)	ได้แก่
ประเทศที่มีรายได้ต่อหัวต�่ากว่า	1,005	ดอลลาร์	สรอ.	(ii)	กลุ่มประเทศที่มีรายได้ปานกลางช่วงล่าง	(Lower	middle	income)	ได้แก่ประเทศที่มีรายได้ต่อหัว
ระหว่าง	1,006	ถึง	3,975	ดอลลาร	์สรอ.	(iii)	กลุ่มประเทศที่มีรายได้ปานกลางช่วงบน	(Upper	middle	income)	ได้แก่ประเทศที่มีรายได้ต่อหัวระหว่าง	
3,976	ถึง	12,275	ดอลลาร	์สรอ.	(iv)	กลุ่มประเทศที่มีรายได้สูง	(High	income)	ได้แก่ประเทศที่มีรายได้ต่อหัวสูงกว่า	12,276	ดอลลาร์	สรอ.
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2ส่วนหนึ่งเป็นผลเนื่องจากในช่วงของการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจภายหลังวิกฤต	มีการปรับแผนให้การลงทุนลดลงมาก	(Market	correction)	ส่งผลให้การน�าเข้า
ลดลงตามไปด้วย	

	 ในขณะเดยีวกนั	เมือ่พจิารณาเสถยีรภาพ
ทางเศรษฐกิจพบว่าอยู่ในระดับที่ดี	 โดยอัตรา
เงินเฟ้อทั่วไปและเงินเฟ้อพ้ืนฐานอยู่ในระดับต�่า
เฉลีย่ร้อยละ	3.7	และร้อยละ	2.9	ในช่วงปี	2530 
-	2555	ซึ่งยังอยู่ในเกณฑ์เป้าหมายเงินเฟ้อภาย
ใต้การด�าเนินนโยบายการเงินของธนาคารแห่ง
ประเทศไทยที่ก�าหนดไว้ที่ร้อยละ	 0.5	 -	 3.0	
ส�าหรบัเสถยีรภาพด้านการคลงัเมือ่พจิารณาจาก
สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ	 GDP	 เพิ่มขึ้นจาก 
ร้อยละ	 14	 ในช่วงก่อนวิกฤตเศรษฐกิจ	 เป็น 
ร้อยละ	43.6	ในปี	2555	โดยเป็นการเพิม่ข้ึนของหนี้
กองทนุเพือ่การฟ้ืนฟฯู	และหน้ีทีร่ฐับาลกูโ้ดยตรง
เพื่อน�ามากระตุ้นเศรษฐกิจ	 ซึ่งแม้ภาระหนี้ของ
ภาครัฐจะเพิ่มขึ้น	แต่ยังคงอยู่ในระดับไม่สูงมาก
เกนิกว่ากรอบวนิยัทางการคลงัทีก่�าหนดไว้ไม่เกนิ
สัดส่วนร้อยละ	60	ต่อ	GDP	และสะท้อนให้เห็น
ถงึความสามารถในการช�าระหนีข้องประเทศทีย่งั
คงอยู่ในเกณฑ์ดี	 ส่วนเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
ภายนอกประเทศมคีวามมัน่คงต่อเนือ่ง	พจิารณา
จากดลุบญัชเีดนิสะพดัทีเ่กนิดลุต่อเนือ่งภายหลงั
เกิดวิกฤตเศรษฐกิจในปี	 2540	 ซึ่งเป็นผลจาก
ดุลการค้าเกินดุลเน่ืองจากอัตราการเร่งตัวของ
การส่งออกมากขึน้กว่าการน�าเข้า		ในขณะทีภ่าย
หลังจากมีการปรับเปลี่ยนระบบอัตราแลก
เปลี่ยนเป็นแบบลอยตัวในเดือนกรกฎาคมปี	
2540	อัตราแลกเปลี่ยนบาทต่อดอลลาร	์สรอ.	มี
ทิศทางการเคลื่อนไหวตามปัจจัยภายนอกที่ส่ง
ผลต่อภาวะเศรษฐกจิการเงนิโลกและการไหลเข้า
ออกของเงินทุนหมุนเวียนจากต่างประเทศ	ในป	ี
2555	อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยอยู่ที	่31.0	บาทต่อ

ดอลลาร์	สรอ.	มีทิศทางโดยรวมแข็งค่าขึ้นจากที่
เคยอ่อนค่ามากที่ระดับเฉลี่ย	 44.5	 บาทต่อ
ดอลลาร์	สรอ.	ในปี	2544	ในขณะทีเ่งนิทนุส�ารอง
ระหว่างประเทศสูงขึ้นมาอยู่ที่ระดับ	 181.6	 
พันล้านดอลลาร์	สรอ.	 ในปี	2555	 	นอกจากนี้	
จากผลจากการพัฒนาที่ท�าให้เศรษฐกิจขยายตัว
ได้สงูและรายได้ของประชากรเพิม่ขึน้จนบางส่วน
สามารถหลุดพ ้นความยากจนได ้	 โดยเมื่อ
พิจารณาสถานการณ์ด้านความยากจน	 พบว่า
ภาพรวมความยากจนในประเทศลดลงต่อเนื่อง
ทัง้จ�านวนและสดัส่วนคนจน	จ�านวนคนจนลดลง
ทัว่ประเทศลดลงเหลอืประมาณ		9		ล้านคน	หรอื
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	13	ของจ�านวนประชากร
รวมในปัจจุบัน	 จากที่เคยมีสัดส่วนคนจนสูงถึง
ร้อยละ	65	ในปี	2531	
	 อย่างไรก็ดี	การพัฒนาเศรษฐกิจของไทย
ที่ผ ่านมาในช่วงก่อนวิกฤตเศรษฐกิจพบว่า
ประสบความส�าเร็จในการรักษาอัตราการขยาย
ตัวของเศรษฐกิจมากกว่าการรักษาการกระจาย
รายได้หรือกระจายประโยชน์ของการพัฒนา
อย่างเป็นธรรม	 โดยพบว่าการพัฒนาได้เน้นการ
สนับสนุนภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ
ทางการค้าการลงทุนเป็นส�าคัญมากกว่าการ
พฒันาภาคเกษตรกรรม	มลูค่าเพิม่และผลติภาพ
การผลิตของภาคเกษตรเพิ่มขึ้นช้ากว่าเมื่อเทียบ
กับภาคการผลิตอื่นมาก	 ส่งผลให้เกิดความไม่
สมดุลของโครงสร้างเศรษฐกิจที่เปลี่ยนจาก
ประเทศเกษตรกรรมเป็นประเทศที่พึ่งพิงการ
ผลิตและส่งออกสินค้าภาคอุตสาหกรรมและ
บรกิารเป็นหลกั	ดงัจะเหน็ได้จากสดัส่วนของภาค

อุตสาหกรรมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายใน
ประเทศ	 (GDP)	 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ	 25	 ในปี	
2530	เป็นเกอืบร้อยละ	40	ของ	GDP	ในปี	2555	
ในขณะที่ภาคเกษตรกรรมกลับมีสัดส่วนลดลง
อย่างต่อเนื่องจากร้อยละ	 17	 ในปี	 2530	 เป็น 
ร้อยละ	8	ของ	GDP	ในปี	2555		ทั้งนี้	การพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศที่เป็นไปอย่างไม่สมดุลได้
สะท้อนออกมาในรปูของความเหลือ่มล�า้ทางรายได้ 
นัน่คือประชากรบางส่วนได้รบัประโยชน์จากการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจของภาคการผลิต
อตุสาหกรรมมากกว่า	ในขณะท่ีประชากรอกีบาง
ส่วนและบางพื้นที่ที่ไม่เพียงแต่จะขาดแคลน
ทรัพยากร	 แต่ยังขาดโอกาสในการเข้าถึงการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรดังกล่าวและไม่ได้รับ
ประโยชน์จากการขยายตัวของเศรษฐกิจด้วย	
จากข้อมูลรายงานวิเคราะห์สถานการณ์ความ
ยากจนและความเหลื่อมล�้าของประเทศไทย	 
ปี	2554	ชีใ้ห้เหน็ว่าการกระจายรายได้ของไทยปรบั
ตัวดีขึ้นเพียงเล็กน้อยเท่านั้น	โดยค่าสัมประสิทธิ์
ความไม่เสมอภาคด้านรายได้	(Gini	coefficient)	
ลดลงจาก	0.487	ในปี	2531	มาอยูท่ีร่ะดบั	0.484	
ในปี	2554	สะท้อนว่าประเทศยังคงมีปัญหาการ 
กระจายรายได้	 โดยผลประโยชน์ส่วนใหญ่ของ
การขยายตัวทางเศรษฐกิจตกอยู่กับประชากร
กลุ่มเล็กๆ	โดยเฉพาะกลุ่มรวยที่สุด	(ร้อยละ	10	
แรกของประชากรรวม)	 มีสัดส่วนรายได้สูงถึง 
ร้อยละ	39.2	ในขณะที่กลุ่มจนที่สุด	(ร้อยละ	10	
สดุท้ายของประชากรรวม)	มสีดัส่วนรายได้เพยีง
ร้อยละ	1.6	ของรายได้รวมเท่านัน้	ส่งผลให้ความ
แตกต่างของรายได้ระหว่างกลุ่มประชากรแต่ละ
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ช้ันรายได้สูงประมาณ	 25	 เท่า	 ในขณะที่หาก
พิจารณาเสถียรภาพของครัวเรือน	 พบว่าแม้ว่า
ครวัเรอืนจะมรีายได้เพิม่มากขึน้	แต่ระดบัหนีส้นิ
ครัวเรือนเพ่ิมข้ึนเช่นเดียวกัน	 จากข้อมูลส�ารวจ
สภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนโดย
ส�านักงานสถิติแห่งชาติในปี	2554	พบว่าจ�านวน
ครัวเรือนที่มีหนี้สินคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	 56	
ของครัวเรือนทั่วประเทศทั้งหมดประมาณ	 	 20	
ล ้านครัวเรือน	 โดยมีหน้ีสินครัวเรือนอยู ่ที่	
134,900	บาทต่อครัวเรือน	เพิ่มสูงขึ้นจากระดับ
เฉลี่ย	82,485	และ	116,681	บาทต่อครัวเรือน	
ในป	ี2545	และ	2550	ตามล�าดับ

ความมั่นคงทางสังคม
	 การพฒันาประเทศอย่างยัง่ยนืนัน้จ�าเป็น
ต้องด�าเนินไปอย่างสอดคล้องกันทั้งมิติด้าน
เศรษฐกิจและสังคม	 การวางแผนยุทธศาสตร์
พัฒนาประเทศโดยเน้นให้ความส�าคัญกับการ
พฒันาทางเศรษฐกจิเพยีงอย่างเดยีวแต่ละเลยต่อ
การพัฒนาทางด้านสังคมและคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนจะก่อให้เกดิปัญหาและผลกระทบตาม
มา	อาทิ	ปัญหาการว่างงาน	ปัญหาอาชญากรรม	
ปัญหายาเสพติด	 และปัญหาสุขภาพอนามัย	
เป็นต้น	 ทั้งนี้	 เนื่องจากเศรษฐกิจและสังคมมี
ความสัมพันธ์กันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้	 หาก
เศรษฐกิจพัฒนาได้ดีก็มีแนวโน้มที่จะส่งผลให้
สังคมสามารถพัฒนาไปได้ดีด้วย	โดยการพัฒนา
ทางเศรษฐกิจจะก่อให้เกิดการพัฒนาทางสังคม
ให้ดขีึน้ในแง่ของการเปิดโอกาสให้มงีานท�า	มีรายได้
และช่วยลดความยากจนได้ในที่สุด	 แต่หาก
เศรษฐกิจมีปัญหาก็ท�าให้สังคมได้รับผลกระทบ
และเกิดผลเสียต่อสังคมและคุณภาพชีวิตด้าน
อื่นๆ	 ตามมามากมาย	 ในช่วงที่ประเทศไทย
ประสบปัญหาวิกฤตทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในป	ี
2540	 จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าผลกระทบจาก
วิกฤตที่เกิดขึ้นไม่เพียงแต่ส่งผลต่อเสถียรภาพ
และการขยายตัวทางเศรษฐกิจ	 แต่ยังก่อให้เกิด
ผลกระทบอย่างมากต่อภาวะสังคมของประเทศ	

โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นผลกระทบต่อเนื่องจาก
ปัญหาการว่างงานที่เพิ่มสูงขึ้นมากในปี	2541	มี
ผู้ว่างงานจ�านวนมากถึง	1.4	ล้านคน	อัตราการ
ว่างงานสูงขึน้เป็นร้อยละ	4.4	ในขณะน้ันได้มีการ
ด�าเนินนโยบายทางเศรษฐกจิทัง้ทางการเงนิและ
การคลังเพ่ือช่วยบรรเทาผลกระทบจากวิกฤต
เศรษฐกิจต่อปัญหาการว่างงานและปัญหาทาง
สงัคมอ่ืนๆ	ทีเ่กดิขึน้	โดยมาตรการต่างๆ	ทีส่�าคญั	
อาท	ิโครงการลงทนุเพือ่สงัคม	(Social	Investment 
Project:	 SIP)	 	 และโครงการเงินกู ้เพื่อปรับ
โครงสร้างทางสังคม	 (Social	 Adjustment	
Loan:	 SAL)	 	 การด�าเนินมาตรการเพื่อกระตุ้น
เศรษฐกิจต่างๆ	 ในช่วงดังกล่าวได้ส่งผลให้
เศรษฐกจิไทยสามารถกลบัมาฟ้ืนตวัและขยายตวั
ได้	เกดิการสร้างงานและท�าให้รายได้เพิม่ขึน้	การ
ฟื้นตัวทางเศรษฐกิจในช่วงหลังวิกฤตดังกล่าวยัง
ได้ท�าให้สถานการณ์ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
ของประชาชนส่วนใหญ่ปรับตัวดีขึ้น	 ท�าให้
จ�านวนประชาชนที่มีงานท�าเพิ่มขึ้น	 ในปัจจุบัน
ประชาชนที่มีงานท�ามีจ�านวน	 38.64	 ล้านคน	
อัตราการว่างงานลดลงเหลือเพียงร้อยละ	 1.0		
หรือมผีูว่้างงานจ�านวน	0.4	ล้านคน	ขณะเดยีวกนั	
การพฒันาประเทศทีผ่่านมายงัส่งผลให้ประชากร
ไทยสามารถเข ้าถึ งบริการทางสังคมและ
สาธารณูปโภคอันเป็นปัจจัยจ�าเป็นพื้นฐาน 

ในการด�ารงชวิีตได้กว้างขวางมากขึน้	ในด้านของ
การเข้าถงึการศกึษา	พบว่าในภาพรวมประชากร
ไทยมีระดับการศึกษาเฉลี่ยสูงขึ้นอันเป็นผลมา
จากการขยายการศึกษาภาคบงัคับ		อตัราการเข้า
เรียนเพิ่มสูงขึ้นในทุกระดับ	 โดยในระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย
อยู่ที่ร้อยละ	90.6	และร้อยละ	79.8	ตามล�าดับ	
ในขณะเดียวกัน	 อัตราการเข้าเรียนในระดับ
อุดมศึกษาได้เพิ่มขึ้นเป็นประมาณร้อยละ	 33.9	
ในปี	 2554	 และจ�านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของ
ประชากรไทยที่มีอายุ	 15	 -	 59	 ปีเพ่ิมข้ึน 
อย่างต่อเนื่องเป็นเฉลี่ย	9.1	ปีในปี	2554	
	 อย่างไรก็ดี	 แม้ว่าภาครัฐจะให้ความ
ส�าคัญกบัการพฒันาศึกษาของประเทศดงัจะเหน็
ได้จากการใช้งบประมาณรายจ่ายเพื่อการศึกษา
จ�านวนมากสูงถึงร้อยละ	 30	 ของงบประมาณ 
โดยรวม	หรอืคดิเป็นประมาณร้อยละ	6	ของ	GDP	
ในปี	2554		ซึ่งนับเป็นสัดส่วนที่สูงเมื่อเทียบกับ
ประเทศอื่นๆ	 ในภูมิภาค	 แต่พบว่าคุณภาพการ
ศึกษาของเด็กไทยอยู่ในระดับต�่าและปรับตัว 
ลดลงอย่างต่อเนื่อง	 พิจารณาได้จากคะแนนผล
สมัฤทธิท์างการเรยีนของทัง้ประเทศท่ีมแีนวโน้ม
ลดลงและอยู ่ในระดับเฉลี่ยไม่ถึงร้อยละ	 50	 
ขณะเดยีวกนั	คุณภาพการศกึษาของประเทศไทย
ยังถือว่าอยู่ในระดับต�่าเมื่อเทียบกับต่างประเทศ	

3โครงการลงทุนเพื่อสังคม	(SIP)	มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน	องค์กรชุมชนและรัฐบาลท้องถิ่น	โดยอาศัยเงินกู้จากธนาคารโลก	
ประกอบด้วย	กองทุนเพื่อการลงทุนทางสังคม	กองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาคส�าหรับโครงการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ
4โครงการเงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างทางสังคม	(SAL)	มีวัตถุประสงค์เพื่อลดผลกระทบและปฏิรูปทางสังคมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านแรงงาน	
การศึกษา	และเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านสังคม	โดยอาศัยเงินกู้จากธนาคารพัฒนาเอเชีย
5ปัจจุบัน	การศึกษาภาคบังคับของไทยปรับเพิ่มเป็น	๑๒	ปี	ตามพระราชบัญญัติการศึกษา	ปี	๒๕๔๒	โดยไม่เก็บค่าเล่าเรียนตั้งแต่ปีงบประมาณ	๒๕๔๖	
เป็นต้นมา

รูปที่ 3 สัดส่วนภาคการผลิตต่อ GDP รูปที่ 4 สัดส่วนคนจนต่อประชากรรวม

ตุลาคม-ธันวาคม 2556

วารสาร เศรษฐกิจและสังคม 39



จากการจดัอนัดบัความสามารถทางการศกึษาใน
ระดับนานาชาติ	โดย	International	Institute	
for	Management	Development	(IMD)	พบว่า	
ในปี	 2554	 ประเทศไทยถูกจัดอันดับขีดความ
สามารถด้านการศกึษาในอนัดบัที	่51	จากจ�านวน
ประเทศทั้งหมด	 55	 ประเทศ	 ปรับลดจาก 
อันดับที่	46	ในปี	2550	จากทั้งหมด	59	ประเทศ	
ในขณะเดียวกัน	ผลการประเมิน	Program	for	
International	Student	Assessment	(PISA)		
ซึ่งประเมินการใช้ความรู้และทักษะจ�าเป็นเพื่อ
เผชิญโลกในชีวิตจริงมากกว่าการเรียนตาม
หลักสูตรจากสมรรถนะทางการศึกษาทั้งหมด	 
3	ด้าน	ได้แก่	ด้านการอ่าน	ด้านคณติศาสตร์	และ
ด้านวทิยาศาสตร์ล่าสดุในปี	2552	ชีใ้ห้เหน็ว่าผล
การประเมินของนักเรียนไทยอยู ่ในกลุ ่มที่มี
คะแนนต�่ามากเมื่อเทียบกับประเทศอ่ืนๆ	 โดย
ความรู้ด้านการอ่าน	 ความรู้เรื่องคณิตศาสตร	์
และวิทยาศาสตร์ของประเทศไทยถูกจัดให้อยู่
อันดับที่	53,	52	และ	51	ตามล�าดับ	จากทั้งหมด	
65	ประเทศ	และมีผลการประเมินต�่าลงทุกวิชา
เมื่อเทียบกับการประเมินคร้ังแรกในปี	 2543		
นอกจากน้ี	พบว่าประชากรในวยัแรงงานมากกว่า
ครึ่งยังคงมีการศึกษาในระดับประถมศึกษาหรือ
ต�่ากว่า	ในขณะเดียวกัน	ประเทศไทยยังประสบ
ปัญหาความเหลือ่มล�า้ในการเข้าถงึการศกึษาโดย
กลุม่ประชากรทีม่ฐีานะความเป็นอยูท่ีด่สีามารถ
เข้าถงึการศกึษาได้มากกว่ากลุม่ทีม่ฐีานะยากจน
ทีม่คีวามเป็นอยูต่�า่กว่าระดบัมาตรฐานการด�ารง

ชวีติขัน้ต�า่	และประชากรในเขตเมอืงสามารถเข้า
ถึงการศึกษาได้มากกว่าประชากรในเขตชนบท
โดยเฉพาะการศึกษาในระดับตั้งแต่มัธยมศึกษา
ตอนปลายขึ้นไป
	 ในด้านสุขภาพ	พบว่า	วิทยาการทางการ
แพทย์ท่ีก้าวหน้าในปัจจบุนัส่งผลให้อตัราการเสยี
ชีวิตของเด็กแรกเกิดลดลง	 และมีอายุขัยเฉลี่ย
ของประชากรเพิ่มสูงขึ้น	 ในขณะเดียวกันเมื่อ
พิจารณาการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ	 พบว่า 
คนไทยสามารถเข ้าถึงหลักประกันสุขภาพ
ครอบคลุมร้อยละ	99.95	โดยส่วนใหญ่ใชบ้ริการ
ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพ	 3	 ระบบหลัก	
คือ	 ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า	 ระบบ
ประกันสังคม	 และระบบสวัสดิการ	 อย่างไรก็ดี	
พบว่าคนไทยประสบปัญหาสุขภาพที่เป็นผลมา
จากพฤติกรรมการด�ารงชีวิตที่ไม่ดีต่อสุขภาพ	 
ส่งผลให้มีการเจ็บป่วยด้วยโรคที่ป้องกันได้เพิ่ม
ขึ้น	 อาทิ	 โรคความดันโลหิตสูง	 โรคเบาหวาน	 
โรคมะเร็ง	และโรคหัวใจ	นอกจากนี้	ยังพบว่าคน
ไทยเผชิญกับปัญหาด้านสุขภาพจิตเพิ่มขึ้น	 โดย
มีอัตราขยายตัวของจ�านวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นทุกปี	
จากการส�ารวจของกรมสุขภาพจิต	 กระทรวง
สาธารณสุข	 พบว่า	 ในปัจจุบันคนไทยมีปัญหา
สขุภาพจติสงูถงึร้อยละ	20	ของประชากรทัง้หมด	
หรือประมาณ	6	-	12	ล้านคน		ส�าหรบัการให้การ
คุ ้มครองทางสังคมและบริการด้านสวัสดิการ
สังคม	 พบว่า	 ภาครัฐได้ให้ความส�าคัญโดยการ
ด�าเนินนโยบายให้เบี้ยยังชีพที่ครอบคลุมทั่วถึง	

(Universal	coverage)	โดยถือเป็นสิทธิขั้นพื้นฐาน 
ส่งผลให้ผู้สูงอายุและคนพกิารทพุพลภาพมโีอกาส
เข้าถึงสวัสดิการเบี้ยยังชีพอย่างเท่าเทียมกัน	
อย่างไรกด็	ีพบว่าแรงงานยงัไม่ได้รบัการคุม้ครอง
ทางสงัคมอย่างเท่าเทยีมกนั	โดยพบว่าในปัจจบุนั
แรงงานของประเทศได้รบัการคุ้มครองทางสงัคม
เพียงร้อยละ	37	ขณะที่แรงงานส่วนใหญ่ที่เหลือ
จ�านวน	24.6	ล้านคน	จากผู้มีงานท�าทั้งสิ้น	39.3	
ล้านคน	หรอือกีร้อยละ	63	เป็นแรงงานทีอ่ยูน่อก
ระบบยงัไม่ได้รบัการคุม้ครองทางสงัคมอย่างเป็นระบบ	
	 นอกจากนี้	 จากวิถีการด�าเนินชีวิตท่ี
เปลี่ยนไปสู่การแข่งขันทางเศรษฐกิจ	 ประกอบ
กับทัศนคติของสถาบันครอบครัวที่เปลี่ยนแปลง
ไปในทางที่ต่างคนต่างมุ่งหาเงินและเน้นการ
บรโิภคเป็นหลกั	ไม่เพยีงแต่ส่งผลต่อความเครยีด
และสุขภาพจิตของพ่อแม่	แต่ยังท�าให้วัยรุ่นและ
เยาวชนบางส่วนขาดความอบอุ่นตามมา	 ซึ่งก่อ
ให้เกิดปัญหาอาชญากรรมซึ่งมีผลต่อเนื่องแก่
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินตามมา	 
ดังจะเห็นได้จากสัดส่วนจ�านวนคดีอาญาต่อ
ประชากรแสนคนเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะคดีชีวิต	
ร ่างกายและเพศ	 และคดีอื่นๆ	 อาทิ	 ปล้น	
โจรกรรม	ฉ้อโกงและยักยอก	คดียาเสพติด	รวม
ทั้งปัญหามีเพศสัมพันธ์เร็วขึ้นและการท�าแท้งใน
วัยรุ ่น	 สะท้อนถึงปัญหาทางสังคมที่มีความ 
ซับซ้อนมากขึ้นส่วนหนึ่งเนื่องจากผลกระทบ 
จากการขาดความมัน่คงทางเศรษฐกจิ	ซึง่จ�าเป็น
จะต้องด�าเนินการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง	

6PISA	เป็นโครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ	ของประเทศสมาชิกองค์กรเพื่อความร่วมมือและพัฒนาเศรษฐกิจ	(Organization	for	Economic	 
Co-operation	and	Development	หรือ	OECD)	เริ่มด�าเนินการประเมินผลครั้งแรกในปี	2543	โดยจะประเมินต่อเนื่องทุกๆ	3	ปี	ที่ผ่านมาประเมินไปแล้ว
ทั้งสิ้น	4	ครั้ง	(ปี	2543,	2546,	2549,	2552)	มีประเทศสมาชิกเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น	65	ประเทศ	โดยประเทศไทยเข้าร่วมโครงการเมื่อปี	2543	ซึ่งล่าสุด
ประเทศไทยได้ท�าการเก็บข้อมูลในเดือนสิงหาคม	2555	และอยู่ระหว่างการประเมินผล	โดยท�าการประเมินศักยภาพของนักเรียนที่มีอาย	ุ	15		ป	ีในการใช้
ความรู้และสมรรถนะทั้งหมด	3	ด้าน	ได้แก่	ด้านการอ่าน	ด้านคณิตศาสตร์	และด้านวิทยาศาสตร์

รูปที่ 5 อัตราการเข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
และอันดับคุณภาพการศึกษาของไทยโดย IMD

รูปที่ 6 สัดส่วนความครอบคลุมหลักประกันสุขภาพ
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บทสรุป
	 	จากผลการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมในช่วงกว่ายี่สิบปีที่ผ่านมา	หากมองในมิติการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจจะเห็นได้ว่าประเทศไทย
สามารถพัฒนาเศรษฐกิจได้ดีโดยมีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจอยู่ในระดับสูงต่อเนื่อง	 แม้จะประสบปัญหาจากวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจและ 
การเงนิในปี	2540	รวมทัง้ได้รบัผลกระทบจากวกิฤตเศรษฐกจิโลกทัง้วกิฤตหนีข้องสหรฐัฯ	และวิกฤตการเงนิยโุรปซึง่ส่งผลให้เศรษฐกจิไทยเข้าสูภ่าวะ
ถดถอยในปี	2552	โดยผลจากการด�าเนินมาตรฐานกระตุน้เศรษฐกจิต่างๆ	ท�าให้เศรษฐกจิไทยปรบัตวัและสามารถกลบัมาฟ้ืนตวัได้ในเวลาต่อมา	และ
ยังคงรักษาเสถียรภาพทางการเงินการคลังและเสถียรภาพด้านระดับราคาไว้ได	้
	 ทั้งนี้	หากพิจารณาความเชื่อมโยงระหว่างเศรษฐกิจและสังคม	จะเห็นว่าการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจในช่วงที่ผ่านมาได้ส่งผลให้สังคม
และคุณภาพชีวิตของประชาชนส่วนใหญ่ปรับตัวดีข้ึนด้วย	 อย่างไรก็ดี	 หากพิจารณาโครงสร้างทางเศรษฐกิจพบว่าประเทศไทยยังคงประสบปัญหา
เชงิโครงสร้างทีไ่ม่สมดลุ	โดยเป็นผลจากการเน้นขยายฐานการผลติและมูลค่าผลผลติภาคอตุสาหกรรมมากกว่าภาคเกษตรกรรมมาก	และมกีารพฒันา
ในเขตเมืองมากกว่าในชนบท	ท�าให้ผลประโยชน์จากการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจส่วนใหญ่ยังคงตกอยู่ในกลุ่มเจ้าของทุนหรือธุรกิจอุตสาหกรรม
ขนาดใหญ่	 ในขณะท่ีเกษตรกรหรือแรงงานรับจ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งในชนบทกลับยังคงเป็นผู้ที่มีรายได้น้อยหรือตกอยู่ในกลุ่มยากจนของประเทศ
อยู่	 ส่งผลให้ประเทศไทยยังคงเผชิญกับปัญหาความเหลื่อมล�้าของรายได้หรือปัญหาความยากจนที่กระจุกตัวในบางกลุ่มและบางพื้นที่ต่อไป	 	 นอกจากนี้ 
หากพจิารณาในมติเิชงิสงัคม	พบว่า	การเจรญิเตบิโตและความมเีสถยีรภาพทางเศรษฐกจิสามารถก่อให้เกดิการพฒันาด้านสงัคมของประเทศในระดบั
หนึ่งเท่านั้น	 น่ันคือประเทศไทยมีปริมาณการเข้าถึงบริการพื้นฐานของภาครัฐทั้งการศึกษาและสาธารณสุขเพิ่มขึ้น	 แต่หากพิจารณาในเชิงคุณภาพ
พบว่า	 ยังคงมีปัญหาคุณภาพบริการทางสังคมและคุณภาพของทุนมนุษย์โดยเฉพาะอย่างย่ิงด้านการศึกษาซ่ึงถือเป็นปัจจัยพ้ืนฐานที่ส�าคัญท่ีสุดใน
กระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
	 ดังนั้น	ประเด็นนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศที่ควรให้ความส�าคัญและด�าเนินการอย่างจริงจังในระยะต่อไป	จะต้องเป็นนโยบาย
ที่สามารถตอบสนองวัตถุประสงค์ของการพัฒนาให้ครบถ้วนทั้งสามด้านคือ	การเจริญเติบโต	การมีเสถียรภาพ	รวมทั้งการกระจายรายได้อย่างเป็น
ธรรมและโอกาสการเข้าถึงบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ	นโยบายที่ส�าคัญที่ควรด�าเนินการ	 ประกอบด้วย	 การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจของไทยให้
สามารถเตบิโตได้อย่างมคีณุภาพและยัง่ยนืโดยการพฒันาและสร้างความเข้มแขง็ในภาคเกษตรอย่างต่อเนือ่งเนือ่งจากเป็นภาคการผลติทีย่งัคงรองรบั
ประชากรส่วนใหญ่ของประเทศและเป็นกลุม่ที่มรีายได้น้อย	นอกจากนีย้งัต้องด�าเนนิมาตรการเพื่อรกัษาเสถยีรภาพทางเศรษฐกจิให้เอือ้ต่อการปรับ
โครงสร้างเศรษฐกิจให้เติบโตและแข่งขันได	้โดยจ�าเป็นต้องให้ความส�าคัญและให้ความระมัดระวังการบริหารจัดการทั้งทางด้านการเงินและการคลัง
ให้เกดิประสทิธภิาพและโดยเฉพาะอย่างยิง่ต้องไม่ก่อให้เกดิภาระหนีส้นิทัง้หนีส้นิภาครฐัและหนีส้นิของครวัเรอืนในระดับทีส่งูจนเกนิไปจนไม่สามารถ
บรหิารจดัการได้	ในขณะเดยีวกนั	มาตรการด้านสงัคมทีส่�าคญัทีส่ดุจ�าเป็นจะต้องพฒันาคณุภาพการศกึษาในทกุระดบัชัน้ทัง้ในระบบและนอกระบบ	
นอกจากนี้	ยังควรเร่งปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการศึกษา	รวมทั้งสร้างความเสมอภาคและให้ความช่วยเหลือแก่เด็กนักเรียนด้อย
โอกาสและยากจนทีอ่ยูใ่นชนบทให้มโีอกาสได้รบัการศกึษาทีม่คีณุภาพอย่างเท่าเทยีมและสามารถจบการศกึษาภาคบงัคบัอย่างโดยถงึ	เพือ่ยกระดบั
คณุภาพแรงงานไทยให้สงูขึน้ให้สามารถเป็นแรงงานทีม่ปีระสทิธภิาพ	สามารถผลติและสร้างรายได้ให้แข่งขนักบัประเทศอืน่ๆ	ในเวทโีลกอย่างแขง็แกร่ง
เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศให้มีความสมดุลและยั่งยืนได้ต่อไป	
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กับดักของประเทศรายได้ปานกลาง
ตั้งแต่ประเทศไทยมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 

ฉบับแรกในปี 2504 เศรษฐกิจไทยมีการ
เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องเป็นต้นมา ส่งผลให้
อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศ (จีดีพี) เฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 6.2 ต่อปี (ปี 
2504 - 2552) และคนไทยกว่าร้อยละ 80 มี
ความเป็นอยู ่ที่ดีขึ้น พ้นจากความยากจน 
ประเทศไทยจงึได้ขยบัตวัจากระดบัประเทศทีม่ี
รายได้ต�่า ขึ้นมาเป็นประเทศที่มีรายได้ระดับ
ปานกลางกลุม่บน ในปี 2554 ปัจจบุนัมคี�าถาม
ที่ก�าลังเป็นที่สนใจจากทุกภาคส่วนว่า จะท�า
อย่างไรประเทศไทยจึงจะขยับจากประเทศมี
รายได้ระดบัปานกลางกลุ่มบน ข้ึนไปสู่ประเทศ
ที่มีรายได้ระดับสูง ขณะที่ต้องเผชิญกับการ
แข่งขัน และความกดดันจากประเทศก�าลัง
พัฒนาที่เกิดใหม่ และประเทศที่มีรายได้ระดับ
สูงหรือประเทศร�่ารวย

กับดักของประเทศรายได้ปานกลาง
	 กับดักของประเทศรายได้ปานกลาง	
(Middle	Income	Trap)	เป็นศัพท์เศรษฐศาสตร์
ที่เริ่มคุ้นหูคนไทยมากขึ้น	 เพราะองค์กรการเงิน
ระดับโลก	 ทั้งธนาคารโลก	 และธนาคารพัฒนา
เอเชียหรือเอดีบี	 ได้ออกมาเตือนประเทศก�าลัง
พัฒนาที่เกิดใหม่	 โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกให ้ ระวั งกับดักนี้ 	 ในส ่ วนของ

ประเทศไทยกม็นีกัเศรษฐศาสตร์และนกัวชิาการ
จากหลากหลายสถาบันออกมาย�้าเตือนถึงภัย
ของกับดัก	 และแนวคิดในการก้าวพ้นกับดักนี	้
อย่างไรก็ตาม	 ยังไม่มีค�าจ�ากัดความที่แน่ชัดว่า	 
กบัดกัของประเทศรายได้ปานกลางหมายถงึอะไร	
แต่นกัวชิาการ	และสถาบนัต่างๆ	ได้ให้นยิาม	เพือ่
ใช้เป็นแนวทางในการด�าเนนินโยบายเพือ่ให้หลดุ
พ้นจากกบัดกั	ในบทความนีจ้ะขอกล่าวถงึนยิาม
ของกับดักนี้จาก	2	สถาบันหลัก	ดังนี้
 ธนาคารโลกให้นิยามว่า	 กับดักของ
ประเทศรายได้ปานกลาง	หมายถงึ	การทีป่ระเทศ
ก�าลังพัฒนาที่เคยยกระดับรายได้จากการเป็น
ประเทศยากจนมาเป็นประเทศรายได้ปานกลาง	
สร้างรายได้จากการพฒันาอตุสาหกรรมและการ
ส่งออก	 จนท�าให้ประชาชนในประเทศมีความ 
กินดีอยู่ดีในระดับหนึ่ง	 แต่ยังไม่สามารถพัฒนา
ตวัเองไปสูป่ระเทศพฒันาแล้วทีมี่รายได้สงูหรอืมี
รายได้มากกว่า	 12,475	 ดอลลาร์สหรัฐต่อป	ี

เนือ่งจากอปุสรรคหรอืข้อจ�ากดับางประการ	อาทิ	
นวัตกรรม	 เทคโนโลยี	 ประสิทธิผลในการผลิต	
และการเพิ่มมูลค่าของสินค้า	
 จีซัส เฟลปเป้ (Jesus Felipe) ที่
ปรึกษาด้านเศรษฐศาสตร์และการวจิยัของเอดบีี	
กล่าวว่า	 กับดักของประเทศรายได้ปานกลาง	มี
ลักษณะเหมือน	 “ก�าแพง”	 ประเทศที่ติดกับดัก
ไม่สามารถจะก้าวข้ามได้	 ก�าแพงนี้จะพิจารณา

จากรายได้ต่อหวัประชากร	โดยแบ่งก�าแพงกบัดกั
ออกเป็น	2	ชั้น	ได้แก่	ชั้นที่	1	ส�าหรับประเทศที่
มีรายได้ปานกลางกลุ ่มล่าง	 มีรายได้	 7,250	
ดอลลาร์สหรัฐต่อปี	และก�าแพงชั้นที่	2	ส�าหรับ
ประเทศที่มีรายได ้ต ่อหัวประชากรเท ่ากับ	
11,750	ดอลลาร์สหรัฐต่อปี	ซึง่เป็นกบัดกัส�าหรบั
ประเทศที่มีรายได้อยู่ในระดับปานกลางกลุ่มบน	
	 จงึอาจกล่าวได้ว่า	ประเทศทีต่ดิกบัดกันี้	
จะถูกบีบจากทั้งด้านล่างและด้านบน	 โดยด้าน
ล่างจะถูกประเทศทีด้่อยพฒันากว่า	มค่ีาแรงท่ีถกู
กว่าเข้ามาแย่งฐานการผลิตเพื่อส่งออกของกลุ่ม
ประเทศที่ติดกับดัก	 ท�าให้เกิดการแข่งขันด้าน
อุตสาหกรรมและบริการที่ต้องพึ่งแรงงานราคา
ถูกและทักษะน้อยสูงขึ้น	 ส่วนด้านบน	 ก็ไม่
สามารถแข่งขันด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ระดับสูงกับประเทศที่มีรายได้สูงหรือประเทศ
ร�่ารวยได้	 ปัจจุบัน	 ประเทศยากจนที่พัฒนามา
เป็นประเทศรายได้ระดบัปานกลางมจี�านวนมาก	

อาท	ิจนี	ไทย	มาเลเซยี	อนิโดนเีซยี	ฟิลปิปินส์	แต่
ประเทศท่ีพัฒนาจากระดับรายได้ปานกลางมา
เป็นประเทศร�่ารวย	มีไม่มากนัก	 ในอนาคตหาก	
ยังไม่สามารถปรับฐานะของตัวเองได้	 จะต้อง
เผชญิกบัประเทศก�าลงัพฒันาทีเ่กดิใหม่อย่างเช่น	
เวียดนาม	กัมพูชา	ลาว	ที่เร่งพัฒนาตัวเองขึ้นมา
เป็นคู่แข่ง	ก็จะถือว่า	ติดกับดักตามนิยาม	

อมราวรรณ ทิวถนอม

*นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ	ส�านักประเมินผลและเผยแพร่การพัฒนา
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ตารางที่ 1 ระดับของประเทศที่มีรายได้ปานกลาง

รายได้ระดับปานกลาง 
กลุ่มล่าง

รายได้ระดับปานกลาง 
กลุ่มบน หมายเหตุ

ธนาคารโลก 1,026-4,035 4,036-12,475 US$/current prices

เฟลปเป้ และคณะ 2,000-7,250 7,251-11,750 ppp$/1990 prices

รายได้ต่อหัวประชากรต่อปี ระดับรายได้

<2,000 รายได้ระดับต�า่

2,000-7,250 รายได้ระดับปานกลาง กลุ่มล่าง ก�าแพงชั้นที่ 1

7,250-11,750 รายได้ระดับปานกลาง กลุ่มบน ก�าแพงชั้นที่ 2

11,750 รายได้ระดับสูง

สถานการณ์ประเทศไทย
	 เศรษฐกิจ ไทยมีพื้ นฐานมาจาก
เกษตรกรรม	ปลูกพืชเพื่อการบริโภคในประเทศ	
แต่หลังการเปิดประเทศตามสนธิสัญญาเบาริ่ง	
ไทยหนัมาปลกูข้าวเพือ่การส่งออกมากขึน้	ต่อมา

ในป	ี 2504	 ประเทศไทยมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
เป็นฉบับแรก	เน้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
เป็นหลัก	 ด้วยหวังว่าความเจริญจะกระจายไปสู่
ภูมิภาค	 ส่งผลให้ประชาชนมีความอยู่ดีกินดี	
เศรษฐกจิไทยในช่วงแรกๆ	จงึเตบิโตอย่างรวดเรว็	
โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรม	 ที่ เน ้นการใช้
ทรัพยากรในประเทศและแรงงานราคาถูก	 
เพื่ อการส ่ งออก 	 แต ่ ก็ ต ้ อ งแลกมาด ้ วย
ทรพัยากรธรรมชาตทิีห่มดไป	และสภาพแวดล้อม
ที่เสื่อมโทรม	 เกิดปัญหาช่องว่างในการกระจาย
รายได้	 ความไม่เท่าเทียมกันของชนบทกับเมือง	
ตลอดจนปัญหาสังคม	
	 ในช่วงทศวรรษที	่2530	เศรษฐกจิไทย
พ่ึงพิงการส่งออกอย่างสมบูรณ์	 โดยการด�ารง
ค่าแรงงานในระดับต�่า	 ขณะที่การตลาดใน

ประเทศไม่เติบโต	ต่อมาเมื่อเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ
ในปี	 2540	 จึงได้มีการปรับทิศทางการพัฒนา
ประเทศ	 โดยลดการพ่ึงพาการส่งออก	 และ 
เสริมสร้างศักยภาพภาคธุรกิจเอกชนให้เข้มแข็ง	
ส่งผลให้ธุรกิจบริการของไทยเติบโตขึ้น	แต่ยังคง
เป ็นแรงงานที่ ใช ้ทักษะน้อย	 และมีการใช ้
นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีที่ไม่สูงนัก	 นอกจากนี้	
การพฒันาเศรษฐกจิทีผ่่านมาไม่มีการพฒันาฐาน
ความรู ้ควบคู่ไปกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจ	
อุตสาหกรรมส่วนใหญ่จึงพึ่งค่าแรงราคาถูก	และ
เป็นแบบรบัจ้างผลติทีไ่ม่ได้ใช้เทคโนโลยีระดับสงู
มากนกั	และหากต้องใช้เทคโนโลยรีะดบัสงู	กต้็อง
จ้างหรืออาศัยผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศโดยที่
ไม่มีการถ่ายทอดความรู้สู่คนไทย	ซึ่งเป็นสาเหตุ
ให้ไทยติดกับดัก
	 ปัจจุบันประเทศไทยมีรายได้ต่อหัว
ประชากร	9,143	ดอลลาร์สหรฐั	ในปี	2553	จาก
ตารางที	่1	ถอืว่า	ไทยสามารถก้าวข้ามก�าแพงชัน้
ที	่1	แล้ว	ส�าหรับกับดักรายได้ปานกลางกลุ่มบน
นัน้	การทีป่ระเทศไทยจะก้าวพ้นไปได้	รายได้ต่อ
หัวประชากรจะต้องมีอัตราเจริญเติบโตเฉลี่ย 
อยู่ที่ร้อยละ	3.6	ต่อปี	

การก้าวข้ามกับดักของประเทศ
รายได้ปานกลาง
	 การจะออกจากประเทศที่มีรายได้
ปานกลางนัน้	ต้องยกระดบัเศรษฐกจิไทยทัง้ภาค
การผลิต	 การบริการ	 ควบคู ่กับการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์	ดังนี้

 1. การพัฒนาคณุภาพทรพัยากรมนษุย์ 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต	 โดยกระจาย
โอกาสทางการศึกษา	 และพัฒนาคุณภาพการ
ศึกษา	ควบคูก่บัการส่งเสรมิการเรยีนรูต้ลอดชวีติ	
ตลอดจนพฒันาทกัษะ	ฝีมอืแรงงานให้แก่แรงงาน
ไทยเป็นประจ�าอย่างต่อเนื่อง	กระตุ้นให้แรงงาน
ไทยมีความคิดสร้างสรรค	์เป็นช่างฝีมือ	มีศิลปะ
ในการให้บรกิาร	การพฒันาประเทศในช่วงทีผ่่านมา
คุณภาพแรงงานของไทยมีประสิทธิภาพต�่า 
จากความเหลื่อมล�้าทางการศึกษา	 เด็กและ
เยาวชนไทยในเขตชนบทขาดโอกาสเข้าถึงการ

ศกึษาทีด่	ีและมคีณุภาพด้อยกว่าเดก็และเยาวชน
ในเขตเมอืง	และการผลติบณัฑติไม่สอดคล้องกบั
ความต้องการของภาคอุตสาหกรรม	 สะท้อนได้
จากการทีบ่รษิทัใหญ่ๆ	ต้ังมหาวทิยาลยั	เพ่ือผลติ
แรงงานขึ้นมาเป็นการเฉพาะ	 อาทิ	 สถาบันการ
จัดการปัญญาภิวัฒน์	 ได้รับการสนับสนุนทุนใน
การก่อตั้งจาก	บริษัท	ซีพี	ออลล์	จ�ากัด	(มหาชน)	
และมหาวิทยาลัยเนชั่น	 โดยบริษัท	 เนชั่น	
มัลติมีเดีย	 กรุ ๊ป	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 ร ่วมกับ
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย	์เป็นต้น

หน่วย	:	ดอลล่าร์สหรัฐ/ปี

ที่มา : Yanrui Wu (2013)

ที่มา : Felipe (2012)

ตารางที่ 2 แสดงระดับรายได้ที่เป็นก�าแพงที่ประเทศที่ติดกับดักไม่สามารถที่จะก้าวข้ามได้
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 2.  การยกระดับอุตสาหกรรมไทย 
  2.1 เพิ่มขีดความสามารถด้าน
เทคโนโลยี	 โดยการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างเป็น
ระบบ	 และก้าวกระโดด	 เทคโนโลยีเป็นหัวใจ
ส�าคญัทีจ่ะท�าให้ประเทศไทยก้าวข้ามกบัดกัของ
ประเทศไทยรายได้ปานกลางได้	 โดยเฉพาะใน
อุตสาหกรรมที่ต้องพึ่งพาแรงงาน	 เนื่องจาก
โครงสร้างประชากรไทยจะเข้าสูส่งัคมผูส้งูอายใุน
อนาคต	 ประชากรที่จะเข้าสู่วัยแรงงานจะลดลง
และประชากรวัยสูงอายุจะเพิ่มขึ้น	 ดังนั้น	 การ
คิดค้นเทคโนโลยีใหม่	ควบคู่กับนวัตกรรมในการ
ปรับปรุงกระบวนการผลิตจะต้องลดข้อจ�ากัด
ด้านแรงงาน	 และเพ่ิมศักยภาพในการผลิต	
อุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้น	 ต้องเปลี่ยนมา
ใช ้เทคโนโลยีระดับสูงในกระบวนการผลิต	
อย่างไรก็ตาม	 การผลิตที่ใช้เทคโนโลยีระดับสูง	
อาจไม่ใช่แนวทางที่ดีเสมอไป	เนื่องจากสินค้าใน

ตลาดบนกม็กีารแข่งขนัสงูเช่นกนั	ดงัเช่นประเทศ
ในยุโรป	 และสหรัฐอเมริกาที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง
ในการผลิตสินค้า	 บริษัทชั้นน�าส่วนใหญ่ของ
ประเทศเหล่านีต้้องต่อสูแ้ละปรับตัวเพือ่ความอยู่
รอด	 และหลายบริษัทมีแนวโน้มจะล้มละลาย	
เช่น	บริษัท	เจนเนอรัล	มอเตอร์ส	(จีเอ็ม)	บริษัท	
ฟอร์ด	 มอเตอร์	 บริษัท	 พีพีซี	 อีเลคโทนิค	
(สวิสเซอร์แลนด์)	 อีกแนวคิดหน่ึงที่ต้องระวังคือ	
การพยายามใช้ญี่ปุ ่น	 และเกาหลีใต้มาเป็น
ตัวอย่างในการพัฒนาอุตสาหกรรมนั้น	 ไทยควร
ค�านึงถึงความแตกต่างทางวัฒนธรรมและ
จริยธรรมในการท�างานของไทยกับญี่ปุ ่นและ
เกาหลีใต้ด้วย	
  2.2 เพิม่มลูค่าเพิม่ และสร้างเสรมิ
นวัตกรรมการผลิตให้แก่ผลิตภัณฑ์	 คิดแบบ
สร้างสรรค์	 คิดแบบเพิ่มมูลค่าในสิ่งที่มีอยู่	 เช่น	
การสร้างความมีเอกลักษณ์แก่สินค้า	 การสร้าง
ความแตกต่างของสินค้าและบริการที่อาจน�า
วฒันธรรมท้องถิน่	หรอืเอกลกัษณ์ของท้องถิน่มา
เป็นจุดขาย	การสร้างแหล่งท่องเที่ยวแบบ	Live	
Museum	เป็นต้น	ทั้งนี้	อาจเริ่มต้นนวัตกรรมใน

การผลติอย่างง่ายๆ	โดยการลดต้นทนุบรษิทั	เช่น	
ประหยัดพลังงาน	 ปรับระบบการผลิตให้มีการ
สูญเสียน้อย	 ต่อจากนั้นก็พัฒนาไปสู่การสร้าง
ตราสินค้า	 การออกแบบผลิตภัณฑ์	 การวิจัย
พัฒนาเพื่อท�าให้กระบวนการผลิตสินค้าดีขึ้น

 3. การเพิ่มประสิทธิภาพภาคบริการ
	 การพัฒนาที่ผ่านมามุ่งไปที่การพัฒนา
ภาคการผลิตมากกว่าภาคบริการ	 ส่งผลให้ภาค
อุตสาหกรรมมีรายได้เป็นครึ่งหนึ่งของจีดีพี	 แต่
ในสภาพความเป็นจริงภาคบริการ	 มีแรงงานสูง
ถึงร้อยละ	 45	 ภาคอุตสาหกรรมมีแรงงานเพียง
ร้อยละ	 14	 อย่างไรก็ตาม	 การพัฒนาที่ผ่านมา
ผลิตภาพของแรงงานภาคบริการอยู่ในสัดส่วนที่
ต�า่กว่าภาคการผลิต	และไม่ได้รับการพัฒนา	จน
ภาคบรกิารกลายเป็นตวัถ่วงของการเจรญิเตบิโต
ของเศรษฐกิจไทย	 ดังนั้น	 ภาครัฐควรให้ความ
ส�าคัญกับการพัฒนาภาคบริการ	 เนื่องจาก
ประเทศไทยก�าลังจะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนในปี	 2558	 ซึ่งแนวโน้มการลงทุนส่วน
ใหญ่มุ่งไปที่ภาคบริการ	
	 ไทยควรมีแผนการด�าเนินงานหรือ
นโยบายในการเพิม่ประสทิธิภาพของภาคบรกิาร	
โดย	 1)	 เปิดให้ต่างชาติเข้ามาลงทุนเพื่อส่งเสริม
การพัฒนาทางเทคโนโลยดี้านการบรกิารภายใต้
บริบทที่เหมาะสมและประเทศไทยไม่ถูกเอารัด
เอาเปรียบ	 2)	 รัฐบาลควรแก้ไข	 พ.ร.บ.การ
ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว	พ.ศ.	2542	เพื่อ
แปลงบัญชี	 3	 ท้ายกฎหมายดังกล่าว	 ที่มีการ
ก�าหนดเฉพาะสาขาที่ต้องการเปิดเสรีพร้อม
ก�าหนดเงือ่นไข	ซึง่มลีกัษณะทีเ่ป็น	Positive	List	
Approach	ให้เป็น	Negative	List	Approach	
โดยการระบุสาขาที่ประเทศไทยไม่พร้อมเปิดรับ
การลงทุน	ทั้งนี้	ควรเปิดเสรีในด้านการบริการที่
สนับสนุนภาคธุรกิจ	 เช่น	 การเงิน	 ประกันภัย	
ขนส่ง	โทรคมนาคม	การสื่อสาร	พลังงาน	ซึ่งเป็น
บริการที่มีลักษณะผูกขาดหรือกึ่งผูกขาด	 และ	 
3)	ต้องปรบัปรงุกฎระเบยีบว่าด้วยการลงทนุจาก
ต่างประเทศ	 เช่น	 ข้อก�าหนดจ้างงานคนไทย	 

4	คนต่อคนต่างด้าว	1	คน	และข้อจ�ากัดเกี่ยวกับ
การจ้างงานวิชาชีพที่เป็นคนต่างด้าว	 ทบทวน
นโยบายการส่งเสรมิการลงทนุทีใ่ห้สทิธปิระโยชน์
แก่ธรุกจิอตุสาหกรรมทีม่มีลูค่าต�า่	และหนัมาเน้น
ภาคบริการโดยเฉพาะบริการที่สนับสนุนธุรกิจ	
เช่น	การวางระบบการจ่ายเงินของบัตรเครดิต
 4. การส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย
และพัฒนา
	 การวิจัยและพัฒนาเป็นหัวใจของการ
พัฒนากระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น	 สามารถลดต้นทุนให้ต�่าลงหรือพัฒนา
คุณภาพสินค้าและบริการให้มีมูลค่าสูงข้ึน	
อย่างไรก็ตาม	ประเทศไทยมีการลงทุนเกี่ยวกับ
การวิจยัและพฒันาทีต่�า่มาก	เมือ่เทยีบกบัค่าใช้จ่าย
ด้านอื่นๆ	หรือเทียบกับการลงทุนทางด้านนี้ของ
ต่างประเทศ	 ประเทศไทยมีการลงทุนด้านการ
วจิยัและพฒันาเพยีงร้อยละ	1	ของผลติภณัฑ์มวล
รวมในประเทศ	 ขณะท่ีประเทศจีนลงทุนถึงร้อย
ละ	4.5	ของจีดพี	ีซึง่จดีพีขีองจนีใหญ่กว่าไทย	20	
เท่า	เมื่อเปรียบเทียบแล้ว	จีนลงทุนมากกว่าไทย	
90	 เท่า	 ทั้งนี้	 บริษัทหัวเว่ย	 (Huawei)	 ของจีน
เพียงบริษัทเดียวก็จดสิทธิบัตรมากกว่าไทยทั้ง
ประเทศถึง	3	เท่า
 5. การเสรมิสร้างสภาพแวดล้อมทีเ่อือ้
ต่อการท�าธุรกิจ 
 ไทยควรลงทนุด้านโครงสร้างพืน้ฐานเพิม่ขึน้ 
เนื่องจากโครงสร ้างพื้นฐานของไทยยังคง 
ล้าหลัง	ต้นทุนสูง	ประสิทธิภาพต�่า	ทั้งการขนส่ง
ทางบกท่ีพึ่ งพารถบรรทุกเป ็นหลัก	 ท�าให ้ 
สิ้นเปลืองพลังงานสูง	 การขนส่งทางน�้าท่ีไม่เป็น
ระบบ	ระบบรถไฟที่ค่อนข้างล้าหลัง	สนามบินที่
แออัด	 ดังนั้น	 รัฐจึงควรส่งเสริมการลงทุน 
โดยเฉพาะด้านการคมนาคมขนส่ง	 เช่น	 รถไฟ
ความเร็วสูง	การสร้างและขยายระบบรถไฟรางคู ่
การขยายและเชื่อมต่อระบบถนนหลวงสี่ช่อง
จราจรให้ครบวงจร	 การพัฒนาระบบขนส่งทาง
น�้ าและท ่ า เรื อ 	 ระบบถนนวงแหวนรอบ
กรุงเทพมหานคร	 และขนส่งมวลชนภายใน
กรงุเทพมหานคร	เป็นต้น	เป็นการเชือ่มต่อระบบ
คมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ของทั้งประเทศให้
ครบทั้งระบบ
	 แม้ว่ารฐับาลจะขาดทนุในระยะแรกของ
การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน	 แต่ในระยะยาว
จะมีผลดีต่อระบบเศรษฐกิจทั้งระบบ	 เป็นการ
ดึงดูดการลงทุนจากเอกชนและต่างชาติ	 และ
สามารถกระจายความเจรญิออกไปสูภ่มูภิาค	โดย
เริม่จากการก่อสร้างโครงสร้างพืน้ฐานทีจ่ะก่อให้
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เกิดการจ้างงาน	 การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ไป
ตามเส้นทางรถไฟรางคู่และรถไฟความเร็วสูง	
ตามเส้นทางถนนและเส้นทางน�้าที่ขยายเพิ่มขึ้น
ทั่วประเทศ	 เกิดเป็นเมืองศูนย์กลางเศรษฐกิจ
ภูมิภาคอีกหลายแห่ง
 6. การขจัดการทุจริตประพฤติมิชอบ
	 การทจุรติประพฤตมิชิอบกดักร่อนความ
ม่ันคงพ้ืนฐานของประเทศไทย	 เป็นอุปสรรคใน
การพัฒนาประเทศ	ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม	
อย่างไรกต็าม	การขจัดการทจุรติประพฤตมิชิอบ

นั้นเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน	 และซับซ้อนไม่
สามารถแก้ไขได้ในระยะสั้น	 ภาครัฐจึงควรเร่ง
รณรงค์ให้ประชาชนทุกคนตระหนักถึงผลเสียที่
เกิดขึ้นจากการทุจริตประพฤติมิชอบ	 ตลอดจน
ส่งเสริมและสนบัสนนุให้เกดิการรวมตวัเป็นเครอื
ข่ายในการขจดัการทจุรติประพฤตมิชิอบให้หมด
ไปจากสังคมไทย
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	 การจะก้าวพ้นกับดักของประเทศรายได้ปานกลางนั้น	 อาจท�าได้ยาก	 แต่หากทุกฝ่ายทั้งภาครัฐ	 เอกชน	 และประชาชนร่วมกันก�าหนด 
วสิยัทศัน์ประเทศไทยในระยะยาวทีม่คีวามชดัเจนและเป็นรปูธรรม	และด�าเนนิงานตามวสิยัทศัน์นัน้อย่างจรงิจงั	ประเทศไทยกจ็ะสามารถก้าวออก
จากกบัดกัเข้าสูก่ารเป็นประเทศทีม่รีายได้ระดบัสงูอย่างยัง่ยนื	ประชาชนมคีวามเป็นอยูท่ีด่ขีึน้	และมคีวามเสมอภาคมากขึน้	ตลอดจนมีความพร้อม
ที่จะรับมือกับบริบทการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้	 เช่น	 เมื่อไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ	 ก็จะสามารถใช้เทคโนโลยีในภาคผลิตและบริการ
เพือ่ทดแทนการขาดแคลนแรงงาน	การมนีวตักรรมสนิค้าและบรกิารทีส่นองความต้องการผูส้งูอาย	ุการผลติอาหารและพลงังานทีไ่ด้ผลผลติสงูและ
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	ตลอดจนการมีเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพเป็นต้น	
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ส�านักประเมินผลและเผยแพร่การพัฒนา* 

โครงการปรับปรุงดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุข
ร่วมกันในสังคมไทย

แนวคิดเรื่ อง  “ความอยู ่ เย็น
เป็นสขุ”	เป็นแนวคดิการพฒันาทีป่รากฏใน
แผนพัฒนาฯ	ฉบับที่	10	(พ.ศ.	2550	–	2554)	
ที่ก�าหนดให้	 “ความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน”	
เป็นวิสัยทัศน์และเป้าประสงค์ในการพัฒนา
ตามแผนพัฒนาฯ	 ฉบับที่	 10	 โดยกล่าวถึง
กรอบของการพัฒนาไว้กว้างๆ	 ว่าเป็นการ
พฒันาที	่“ยึดแนวปฏบิตัติามหลกัปรชัญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง	การพัฒนาแบบบูรณาการ
เป็นองค์รวม	 ท่ีมีคนเป็นศูนย์กลางอย่าง 
ต่อเนือ่ง	เพือ่ประเทศมภีมูคิุม้กนัสามารถปรบั
ตัวพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงและความ
ผันผวนของกระแสโลกาภิวัตน์ทั้งด้านวัตถุ	
สังคม	วัฒนธรรม	สิ่งแวดล้อม	และเศรษฐกิจ	
อันจะน�าไปสู่ความสงบร่มเย็นในสังคมอย่าง
ยั่งยืน”	
 การจัดท�าดัชนีความอยู่เย็น
เป็นสุขฯ	 ในช่วงแผนพัฒนาฯ	 ฉบับที่	 10	
ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ

และสงัคมแห่งชาตไิด้พฒันาดชันคีวามอยูเ่ยน็
เป็นสุขร่วมกนัในสงัคมไทย	ตัง้แต่ปี	2550	เพือ่
ใช้เป็นเครื่องมือบ่งชี้สถานะของประเทศ	และ
ใช้ประเมินผลกระทบการพัฒนาประเทศที่มุ่ง
สู ่สังคมอยู ่เย็นเป็นสุขร่วมกัน	 ในช่วงแผน
พฒันาฯ	ฉบบัที	่10	โดยด�าเนนิการบนพืน้ฐาน
การมีส่วนร่วมและเห็นพ้องต้องกันของภาคี
การพัฒนาที่เกี่ยวข้อง	มีกรอบแนวคิดพื้นฐาน
ส�าคัญ	 3	 ประการ	 คือ	
ยึดหลักการปฏิบัติตาม	
“ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง”	 ยึดแนวคิด
การพัฒนาแบบบูรณาการ
เ ป ็ น อ ง ค ์ ร ว มที่ ยึ ด	 
“คนเป็นศูนย์กลางการ
พัฒนา”	 และค�านึงถึงความสอดคล้องกับ	
“วิสัยทัศน์ประเทศไทย”	 ในแผนพัฒนาฯ	 
ฉบับที	่10	ประกอบด้วย	6	องค์ประกอบ	ได้แก่	
การมีสขุภาวะ	ครอบครวัอบอุน่	ชมุชนเข้มแขง็	
เศรษฐกิจเข ้มแข็งและเป ็นธรรม	 สภาพ
แวดล้อมและระบบนิเวศสมดุล	 และสังคม
ประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาล	

การปรับปรุงดัชนีความอยู ่เย็น 
เป็นสุขฯ		แผนพัฒนาฯ	ฉบับที	่11	(2555	
–	 2559)	 ได้ก�าหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาให้

สงัคมอยูร่่วมกนัอย่างมี
ความสุข	 ด ้วยความ
เสมอภาค	 เป็นธรรม	
และมีภูมิคุ้มกันต่อการ
เปลี่ยนแปลง	 และมี
ประเด็นการพัฒนา
ส�าคัญ	อาทิ	 เศรษฐกิจ

และสังคมสีเขียว	 การสร้างสังคมคาร์บอนต�่า	
การบรหิารจดัการประเทศเพือ่สร้างความเป็น
ธรรมในสังคม	 การเติบโตของเศรษฐกิจอย่าง
มีคุณภาพ	ดังนั้น	จึงมีความจ�าเป็นต้องศึกษา
ทบทวนเพือ่ปรบัปรงุดชันคีวามอยูเ่ยน็เป็นสขุ
ร่วมกันในสังคมไทย	 ให้มีความชัดเจนและ
สมบูรณ์	 สอดคล้องกับบริบทการพัฒนาที่
เปลี่ยนแปลงไป	 เพื่อเป็นเครื่องมือในการ
ติดตามประเมินผลกระทบการพัฒนาที่มี
ประสิทธิภาพ	ในช่วงแผนพัฒนาฯ	ฉบับที่	11	
รวมทั้ง	 เพื่อปรับปรุงการรวบรวมข้อมูลและ 
ตวัชีว้ดัภายใต้ดชันคีวามอยูเ่ยน็เป็นสขุร่วมกนั
ในสังคมไทย	ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ	ให้มี
ความทันสมัย	 สามารถใช ้ในการติดตาม
ประ เมิ นผลและรายงานผลได ้ ทั นต ่ อ
สถานการณ์	
	 การศกึษาทบทวนแนวคิดเรือ่งความสุข	
ตัวชี้วัดการพัฒนาทั้งในระดับประเทศและ 
ต่างประเทศ	และแนวคดิใหม่ด้านการพฒันาจาก
ต่างประเทศ	ได้แก่	รายงานการพัฒนาคนของ
ประเทศไทย	 ตัวชี้วัดทุนมนุษย์ที่ยั่งยืน	 ความ
สุขมวลรวมประชาชาติ	 (GNH)	ดัชนีโลกมีสุข	
มาตรฐานและตัวชี้วัดความมั่นคงของมนุษย	์
ดัชนีวัดความ	“อยู่เย็น	เป็นสุข”	ความสุขมวล
รวมของหมู่บ้านและชุมชน	ดัชนีชี้วัดคุณภาพ

ชี วิ ต ไ ท ย ใ น
กระดานโลก	 รวม
ทั้งกรณีศึกษาตัวชี้
วัดความเป ็นอยู  ่

ที่ดีของแคนาดาและการพัฒนาท่ียั่งยืนของ 
สวติเซอร์แลนด์	โดยการปรบัปรงุดชันฯี	ยงัคง
ยึดถือกรอบแนวคิดและความหมายของ	
“ความอยู่เย็นเป็นสุข”	 ตามที่ก�าหนดไว้เดิม	

ความอยู่เย็นเป็นสุข 
คือ	“สภาวะที่คนมี

คุณภาพชีวิตที่ดี	 ด�ารง
ชวิีตอย่างมีดุลยภาพทัง้
จติ	กาย	ปัญญา	ทีเ่ชือ่ม
โยงกับเศรษฐกิจ	สังคม	

และสิง่แวดล้อมอย่างเป็นองค์รวมและสมัพนัธ์กนั
ได้ถูกต้องดีงาม	 น�าไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
ระหว่างคนกับคน	และการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุล
ระหว่างคนกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม”

*	ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

แนะน�าโครงการวิจัยตุลาคม-ธันวาคม 2556

วารสาร เศรษฐกิจและสังคม46



เนื่องจากไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงแนวคิดหรือ
ทฤษฎีที่เกี่ยวกับความสุข	 หรือความอยู่เย็น
เป็นสุข	 ท่ีจะส่งผลต่อความจ�าเป็นที่ต ้อง
ปรับปรุงแนวคิดหรือความหมายของความ
อยู่เย็นเป็นสุขตามที่ก�าหนดไว	้

 การปรับปรุงตัวชี้วัดความ
อยู่เย็นเป็นสุขฯ	 จะมุ่งเน้นการปรับปรุง
องค์ประกอบย่อย	การปรบัปรงุตวัชีว้ดัภายใต้
องค์ประกอบย่อย	ทัง้ตวัชีว้ดัหลกัและการเพิม่
ตัวชี้วัดเสริม	 การปรับปรุงค่าเกณฑ์	 วิธีการ
ค�านวณ	เพือ่ให้มคีวามถกูต้องทางวชิาการและ
สอดรับกับความเปลี่ยนแปลงของสภาพ
แวดล้อมและบริบททางเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศ	 ซึ่งจะช่วยท�าให้ผลลัพธ์ของค่า 
ตัวชี้วัดสะท้อนถึงความหมายของ	 “ความ
อยู่เย็นเป็นสุข”	ได้อย่างเหมาะสมมากขึ้น

	 นอกจากนี้	ได้มีการปรับปรุงชุดตัวชี้วัด
เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
และประเด็นการพัฒนาที่ก�าหนดไว้ในแผน
พฒันาฯ	ฉบบัที	่11	โดยเพิม่องค์ประกอบย่อย	
1	องค์ประกอบ	ได้แก่	“เศรษฐกจิสเีขยีว”	เป็น
องค์ประกอบย่อยภายใต้องค์ประกอบหลัก
ด้านสภาพแวดล้อมและระบบนเิวศสมดลุ	เพือ่
ให้สอดรับกับความก้าวหน้าของแนวคิดการ
พฒันาเรือ่งเศรษฐกจิสเีขยีว	และสะท้อนความ
หมายขององค์ประกอบหลักที่ก�าหนดไว้ได้
อย่างครบถ้วน
	 การปรับปรุ งตั วชี้ วั ดภายใต ้องค ์
ประกอบย่อยในแต่ละด้าน	 มีหลายลักษณะ	
ได้แก	่การปรับปรุงตัวชี้วัดหลัก	การปรับปรุง
ค่าเกณฑ์มาตรฐานของแต่ละตัวชี้วัด	 การ
ปรับปรุงวิธีการค�านวณ	 หรือข้อเสนอเพิ่ม 
ตัวชี้วัดเสริม	โดยมีรายละเอียดดังนี้

 ก า ร ป รั บ ป รุ ง ค ่ า เ ก ณ ฑ ์
มาตรฐาน เนื่องจากตัวชี้วัดบางส่วนมี
ระดับการพัฒนาที่สามารถบรรลุ เกณฑ์
มาตรฐานที่ก�าหนดไว้เดิม	 หรือบริบทการ
พัฒนาได้เปลี่ยนแปลงไป	ดังนั้น	จึงต้องมีการ
ปรับปรุงค่าเกณฑ์มาตรฐานใหม่เพื่อยกระดับ
การด� า เนิ น ง านและ ให ้ สอดคล ้ อ งกั บ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนไป	 โดยมีแนวทางการ
ก�าหนดค่าเกณฑ์มาตรฐาน	 ดังนี้	 การใช้ค่า 
เป้าหมายที่ก�าหนดไว้ในนโยบายระดับชาติ	
แผนพฒันาทีส่�าคญั	แผนแม่บทของหน่วยงาน
ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง	 เกณฑ์มาตรฐานสากลที่
ก�าหนดขึ้นโดยองค์การระหว่างประเทศ	 
ข้อเสนอแนะจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	 รวมทั้ง
การใช้สถติ	ิข้อมูลทีเ่กีย่วข้องกบัผลการด�าเนนิ
งานที่ผ่านมา	 ข้อมูลสถานการณ์ของตัวชี้วัด	 
(ค่าต�า่สดุ	หรอืค่าสงูสดุ)	และ/หรอืบางตวัชีว้ดั
น�าผลลัพธ์การด�าเนินงานมาตั้งเป็นค่าเกณฑ์
มาตรฐานใหม่	

การเพิ่มตัวชี้วัดเสริม	 ตัวชี้วัดเสริมมี
คุณลักษณะเป ็นตัวชี้วัดที่ ใช ้วัดแนวทาง	
(Means)	ของการพัฒนา	มีลักษณะการวัดใน
เชิงคุณภาพ	 หรือช ่วยเสริมมุมมอง	 การ
วิเคราะห์ของผลลัพธ์ที่ได้จากตัวชี้วัดหลัก	
แก้ไขข้อจ�ากัดของตัวชี้วัดหลักจากปัญหาใน
ด้านความสมบูรณ์ของฐานข้อมูล	 และช่วย
ท�าให้เห็นข้อมูลทีร่อบด้านขึน้	เป็นตวัชีว้ดัทีไ่ม่
ได้มีการเก็บข้อมูลอย่างต่อเนื่อง	 สม�่าเสมอ	
ท�าให้ไม่สามารถน�าไปค�านวณค่าดัชนีรวมได	้
รวมทั้ง	 เป็นตัวชี้วัดที่มีข้อถกเถียงในเรื่องการ
วเิคราะห์ผล	การตคีวาม	หรอือภปิรายได้หลาย
แง่มุม	เช่น	ตัวชี้วัดอัตราคดียาเสพติด	เป็นต้น		
ผลการปรับปรุงดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วม
กนัในสงัคมไทย	สามารถน�าไปใช้ประกอบการ
ประเมินผลกระทบการพัฒนาภายใต้แผน
พัฒนาฯ	ฉบับที่	11	ที่สะท้อนผลการพัฒนาได้
อย่างมีประสิทธิภาพ	 ข้อมูลดัชนีความอยู่เย็น
เป็นสุขร่วมกันในสังคมไทยมีความชัดเจน	
เหมาะสม	 ทันสมัย	 และสามารถน�าไปใช้
ประโยชน์ได้จริง	

การด�าเนินงานในระยะต่อไป 
แผนพัฒนาฯ	 ฉบับที่	 11	 ได้ก�าหนดให้มีการ 
ขบัเคลือ่นแผนฯ	ไปสูก่ารปฏบัิตใินระดบัต่างๆ	

ที่สอดคล้องกับสภาพภูมิสังคม	 กระจายการ
พัฒนาลงสู่พื้นที่	 โดยยึดหลักการพัฒนาพ้ืนที	่
ภารกิจ	และการมีส่วนร่วม	ก�าหนดให้จังหวัด
เป็นพืน้ทีด่�าเนนิการขบัเคลือ่นการพัฒนา	และ
เป ็นจุดเชื่อมโยงการพัฒนาจากชุมชนสู ่
ประเทศและประเทศสู ่ชุมชน	 รวมท้ัง	 ได้
ก�าหนดให้มีการติดตามประเมินการพัฒนา
ระดบัพืน้ที	่โดยตดิตามความก้าวหน้า	ประเมนิ
ผลส�าเร็จและผลกระทบของการพัฒนา	 
รวมทัง้พฒันากลไกและเคร่ืองมอืในการตดิตาม 
ประเมินผล	 ดังนั้น	 ในระยะต่อไป	 จึงต้อง
พัฒนาตัวชี้วัดและดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุข
ร่วมกันในสังคมไทย	ระดับจังหวัด	ที่ค�านึงถึง
ความเหมาะสมและสอดคล้องตามหลัก 
ภูมิสังคม	สภาวะเศรษฐกิจ	ที่มีความแตกต่าง
ของวิถีชีวิต	 วัฒนธรรม	 ทรัพยากรธรรมชาติ
และสภาพแวดล้อม	 เพื่อเป็นเครื่องมือในการ
ตดิตามประเมนิผลการพฒันาระดบัจงัหวดั	ให้
สอดคล้องเชื่อมโยงกับการติดตามประเมินผล
ในระดับประเทศ	 ตลอดจนพัฒนาระบบฐาน
ข้อมูลทั้งระดับภาพรวมและระดับพื้นที่ให้
เชื่อมโยงเป็นเครือข่าย	 โดยจะด�าเนินการใน
ปีงบประมาณ	 2557	 ในจังหวัดน�าร่อง	 8	
จังหวัด	และจะขยายผลการพัฒนาดัชนีความ
อยู่เย็นเป็นสุขฯ	ระดับจังหวัดในระยะต่อไป	

เอกสารอ้างอิง
ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ. โครงการปรับปรุงดัชนี
ความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย. 
กรกฎาคม	2556.

ตุลาคม-ธันวาคม 2556
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การขบัเคลือ่นแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่11 
ช่วงครึ่งหลังปีงบประมาณ 2556
	 การขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ	ฉบับที่	11	ในช่วงเดือนมิถุนายน	– 
กันยายน	 	 2556	 ที่ผ่านมา	 เน้นกิจกรรมการ 
ส่งเสริมบทบาทของภาคีการพัฒนาและสร้าง 
เครือข่ายการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ	ฉบับที	่11	
ให้กว้างขวางเพิ่มขึ้น	รวมถึงเสริมสร้างองค์ความรู้
เชิงสาระประเด็นการพัฒนาและกระบวนการ 
บรูณาการการปฏบิตังิานของกลไกการขบัเคลือ่น
แผนพัฒนาฯ	ฉบับที่	11	ทั้งหน่วยงานส่วนกลาง	
ภูมิภาค	 และส่วนท้องถิ่นให้สามารถผลักดัน
ประเด็นการพัฒนาส�าคัญในแผนฯ	 ลงสู ่การ
ปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ	 โดยมีกิจกรรมที ่
น่าสนใจ	อาทิ
 1. จัดประชมุหารอืหน่วยงานกลางเพือ่
ขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11	เมื่อวันที่	2	
เมษายน	 2556	 มีผู้แทนจากส�านักงาน	 ก.พ.ร.	
ส�านักงาน	ก.พ.	สงป.	กระทรวงมหาดไทย	และ	
สศช.	 เข้าร่วม	 โดยที่ประชุมได้ร่วมกันเสนอ
แนะแนวทางปรับปรุงการจัดท�าแผนพัฒนา
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย
รัฐบาลและแผนพัฒนาฯ	 ฉบับที่	 11	 อาทิ	 ควร
พัฒนาฐานข้อมูลเพื่อการวางแผนพัฒนากลุ่ม
จังหวัดและจังหวัดอย่างเป็นระบบ	โดยเชื่อมโยง
กับฐานข้อมูลระดับภาคและประเทศเพื่อให้เกิด
มาตรฐานเดยีวกนั	และมีการบรูณาการเชือ่มโยง
ข้อมูลที่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน	 สศช.	
และหน่วยงานกลางสนับสนุนด้านองค์ความรู้
และเทคนิคต่างๆ	 เพ่ือช่วยเหลือส�านักบริหาร
ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด	 (Office	 of	 Strategy	
Management	:	OSM)	และส่วนงานยุทธศาสตร์
จงัหวดั	ในการจดัท�าแผนพฒันาจงัหวดัและกลุม่
จังหวัดที่สามารถเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาของ
หน่วยงานส่วนกลางและส่วนท้องถิน่	สามารถน�า
ข้อมลูต่างๆ	มาใช้ในการวเิคราะห์และจัดท�าแผน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการและศึกษา
ดูงานการขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาส�าคัญ
ภายใต้แผนพฒันาฯ ฉบบัที ่11 เรือ่ง “การแก้ไข
ป ัญหาการกัดเซาะชายฝ ั ่ง” ณ	 อุทยาน 

สิ่งแวดล้อมนานาชาติ	 สิรินธร	 อ�าเภอชะอ�า	
จังหวดัเพชรบรุ	ีระหว่างวนัที	่30	-	31	ก.ค.	2556	
เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู ้และกระบวนการ 
เชงิบรูณาการ	รวมทัง้การประสานและสร้างเครอืข่าย
ทีช่่วยสนบัสนนุการแก้ปัญหาการกดัเซาะชายฝ่ัง	
เพื่อก�าหนดแนวทางการขยายผลการขับเคลื่อน
ระหว่างภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง	 อาทิ	 ภาค
ราชการส่วนกลาง	 ภูมิภาคและท้องถิ่น	 ภาค
เอกชนและรัฐวิสาหกิจ	 นักวิชาการและภาค
ประชาสังคมในพื้นที	่โดยที่ประชุมฯ	เห็นว่าควร
มีการด�าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาในระยะต่อไป	
ดังนี	้ (1)	 เร่งรัดการจัดท�าแผนแม่บทการจัดการ
พืน้ทีช่ายฝ่ังทะเลทัว่ประเทศ	(2)	จดัตัง้กลไกการ
ท�างานแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั ่งแบบ 
บรูณาการระดบัชาต	ิ(3)	ปรบัโครงสร้างหน่วยงาน 
เจ้าภาพ	 เพ่ือรองรับภารกิจขับเคลื่อนกลไกการ
ท�างานแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั ่งแบบ 
บูรณาการระดับชาติ	และ	(4)	พัฒนาองค์ความรู้
ทีจ่�าเป็นในการแก้ปัญหา	โดยค�านงึถงึสภาพพืน้ที่
และผลกระทบต่อคนและชุมชน
 3. จัดการประชุมระดมความคิดเห็น
การขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาภายใต้แผน
พัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ระดับภาค ในช่วงเดือน
สงิหาคม 2555	มวัีตถปุระสงค์เพือ่รายงานความ
ก้าวหน้าการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ	ฉบับที่	 11	
ในระยะที่ผ่านมา	 และระดมความคิดเห็นเพื่อ
สร้างเครอืข่ายและก�าหนดแนวทางการบรูณาการ
การขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาของภาคี 
การพัฒนาใน	4	ภาคของประเทศ	ประกอบด้วย	
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	จัดที่จังหวัดขอนแก่น	
ระหว่างวันที่	6	 -	7	สิงหาคม	2556	ภาคเหนือ	
จังหวัดเชียงใหม่	ระหว่างวันที่	15	-	16	สิงหาคม	
2556	ภาคกลาง	จังหวัดชลบุรี	(พัทยา)	ระหว่าง
วันที	่19	-	20	สงิหาคม	2556	และภาคใต้	จังหวดั
สงขลา	 (หาดใหญ่)	 ระหว่างวันที่	 28	 -	 29	 
สิงหาคม	 2556	 รูปแบบการประชุม	 เริ่มด้วย 
การรายงานความก้าวหน้าการขับเคลื่อนแผน
พัฒนาฯ	ฉบับที่	11	ในระยะที่ผ่านมาให้ทุกภาค
ส่วนรับทราบ	 จากนั้นเป็นการน�าเสนอแนวทาง
หรอืกรณคีวามส�าเรจ็การขบัเคลือ่นประเดน็การ
พฒันาเฉพาะระดบัพืน้ทีท่ีมี่ความส�าคัญหรอืต้อง

เร่งด�าเนินการในแต่ละภาคโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่มี
ประสบการณ์จากภาคส่วนต่างๆ	 ก่อนที่จะ
เป็นการประชุมกลุ่มย่อยตามกลุ่มจังหวัด	ที่เปิด
โอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความคิด
เห็น	 และก�าหนดแนวทางการขยายผลการขับ
เคลื่อนประเด็นการพัฒนาเฉพาะของแต่ละ 
กลุม่จงัหวดั	น�าไปสูก่ารประสานและสร้างเครอืข่าย
การขบัเคลือ่นให้เกดิผลเป็นรปูธรรม	เข้าถงึความ
ต้องการที่แท้จริงในระดับพื้นที่อย่างครอบคลุม
และตรงประเด็น	 สอดคล้องกับความแตกต่าง
หลากหลายทัง้ในด้านสถานการณ์	ศักยภาพ	และ
ภูมิสังคม	ซึ่งผลการประชุมของทั้ง	4	ภาค	สศช.	
จะน�ามาสังเคราะห์และประมวลเป็นแนวทางใน
การขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาเฉพาะระดับ
พื้นที่และประสานให้เกิดการขับเคลื่อนในทาง
ปฏิบัติต่อไป

แนวทางการขบัเคลือ่นแผนพฒันาฯ 
ฉบับที่ 11 ปีงบประมาณ 2557
	 การขบัเคลือ่นแผนพฒันาฯ	ฉบบัที	่11	ใน
ปีงบประมาณ	2557	 เริ่มด�าเนินการตั้งแต่เดือน
ตุลาคม	2556	–	กันยายน	2557	สศช.	ก�าหนด
ไว ้	 ดังนี้ 	 (1)	 จัดประชุมคณะอนุกรรมการ 
ขบัเคลือ่นแผนพฒันาฯ	ฉบบัที	่11	จ�านวน	2	ครัง้	
(2)	 จัดประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าการ 
ขบัเคลือ่นแผนพฒันาฯ	ฉบบัที	่11	ระดบัภาคและ
การขบัเคลือ่นประเดน็การพฒันาเฉพาะในพืน้ท่ี
ร่วมกับหน่วยงาน/ภาคีต่างๆ	(3)	จัดประชุมร่วม
กับภาคีการพัฒนาเพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ	
ฉบับที่	 11	 อาทิ	 การประชุมร่วมกับผู้แทนภาค
เอกชน	 หน่วยงานกลาง	 และภาคประชาสังคม	
(4)	ผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์เป็นซีรีส์
ผ ่านสื่อวิทยุ	 โทรทัศน์	 สื่อสิ่งพิมพ์	 และสื่อ
ออนไลน์ให้เข้าถงึกลุม่เป้าหมายต่างๆอย่างทัว่ถงึ	
(5)	 ติดตามความก้าวหน้าประเด็นการพัฒนา
ส�าคัญทีเ่ชือ่มโยงกบัแผนพฒันาฯ	ฉบบัท่ี	11	รวม
ถงึการประเมนิบรบิทการเปลีย่นแปลง	โดยศกึษา
วิจัยเชิงลึก	 เพื่อการติดตามประเมินผลและ
เตรยีมการจดัท�าแผนพฒันาฯ	ฉบบัที	่12	ตดิตาม
ประเมินผลโดยใช้ดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วม
กันในสังคมไทยชุดปรับปรุงและตัวชี้วัดใหม่	

ตฤตณัย นพคุณ*

*นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ	ส�านักประเมินผลและเผยแพร่การพัฒนา

รายงานความเคลื่อนไหว
การขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11

ความเคลื่อนไหวของ สศธ.ตุลาคม-ธันวาคม 2556
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                                 - 2573 

              
             2533 2543 2553 2563 2573 

จ านวนประชากร
สูงอายุ 

60-69 2,451 3,546 4,620 7,359 9,559 
70-79 1,123 1,706 2,587 3,565 6,030 
80 ปี ข้ึนไป 443 586 804 1,348 2,155 
รวม 4,017 5,838 8,011 12,272 17,744 

สัดส่วนประชากร
สูงอายุ 

60-69 61.02 60.74 57.67 59.97 53.87 
70-79 27.96 29.22 32.29 29.05 33.98 
80 ปี ข้ึนไป 11.03 10.04 10.04 10.98 12.14 
รวม 100 100 100 100 100 

สัดส่วนประชากร
สูงอายุต่อประชากร
รวม 

60-69 4.49 5.7 6.86 10.5 13.53 
70-79 2.06 2.74 3.84 5.09 8.54 
80 ปี ข้ึนไป 0.81 0.94 1.19 1.92 3.05 
รวม 7.36 9.38 11.89 17.51 25.12 

ที่มา : ข้อมูลปี 2533 และ 2543 จากส ามะโนประชากรและเคหะ ส านักงานสถิติแห่งชาติ 
 ข้อมูลปี 2553 เปน็ต้นไป จากการคาดประมาณประชากรของประเทศไทย ปี 2543-2573 สศช. 
 

แผนภูมิสัดส่วนประชากรสูงอายุต่อประชากรรวม 
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ปีที่ 50 ฉบับที่ 4 ตุลำคม-ธันวำคม 2556 

การมีเสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจเพื่อสังคมมั่นคง

เส้นทางสู ่สงัคมมัน่คงของไทย

สังคมมั่นคง 
ก้ำวส�ำคัญของกำรขับเคลื่อน 
แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 11

สัมภำษณ์พิเศษ 
ศ. นพ.วิจำรณ์ พำนิช
นำยกสภำมหำวิทยำลัยมหิดล




