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บทบรรณาธิการ

สารบัญ

วารสารเศรษฐกิจและสังคมฉบับนี้ มุ่งหนุนเสริมสาระ
ในการประชุมประจ�ำปี 2558 ของ สศช. ซึ่งก�ำหนดหัวขัอ “ทิศทาง
แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ 12 (พ.ศ.
2560 - 2564)” โดยวารสารฯ จะน�ำเสนอสาระเกี่ยวกับประเด็น
การพัฒนาเฉพาะในมิติต่างๆ ที่น่าสนใจนอกเหนือจากสาระส�ำคัญ
เกี่ยวกับสถานการณ์ในภาพรวม บริบทการเปลี่ยนแปลงที่ส�ำคัญ
ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 และกรอบทิศทางและแนวทาง
การพัฒนาส�ำคัญในเอกสารทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 ที่เป็นเอกสารหลักที่จะใช้ประกอบการระดม
ความคิดเห็นในการประชุมประจ�ำปี 2558 ของ สศช. รวมทั้งน�ำเสนอ
ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิและข้อมูลน่าสนใจอื่นๆ โดยมีสาระ
ทีน่ า่ สนใจ อาทิ คอลัมน์พเิ ศษ น�ำเสนอความคิดเห็นจากผูท้ รงคุณวุฒิ
เกีย่ วกับการก�ำหนดทิศทางการพัฒนาจากการประชุมระดมความเห็น
ทิศทางแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ในเวทีต่างๆ ที่ สศช. จัดขึ้น อาทิ
นายชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรี นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นายสมหมาย ภาษี รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงการคลัง นายธรรมรักษ์ การพิศษิ ฎ์ อดีตผูท้ รงคุณวุฒิ สศช.
รวมถึงผู้ทรงคุณวุฒิจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เรื่องเด่นประจ�ำฉบับ
น� ำ เสนอเกี่ ย วกั บ การพั ฒ นาขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขั น
ซึ่ ง เป็ น หนึ่ ง ในพลั ง ขั บ เคลื่ อ นส� ำ คั ญ ในการก้ า วพ้ น กั บ ดั ก รายได้
ปานกลางของประเทศไทย

บทบรรณาธิการ
คอลัมน์พิเศษ
นานาทัศนะ ทิศทางของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
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การจัดระบบการดูแลและสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุในสังคมสูงวัย
ชุมชนกับการอยู่ร่วมกับธรรมชาติเพื่อรับมือภัยพิบัติ
ทิศทางด้านการกระจายอ�ำนาจในอนาคต
ข้อมูลชวนรู้
มาเลเซีย : ก้าวสุดท้าย สู่ วิสัยทัศน์ 2020
รายงานความเคลื่อนไหวของ สศช.
ความก้าวหน้าการจัดท�ำแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
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ขณะที่บทความประจ�ำฉบับน�ำเสนอประเด็นการพัฒนา
ส�ำคัญที่หลากหลายทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ ง แวดล้ อ ม และการบริ ห ารจั ด การที่ ดี อาทิ การจั ด ระบบ
การดูแลและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเข้าสู่สังคมสูงวัย ชุมชนจัดการ
ตนเองด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพื่อรับมือภัยพิบัติ ทิศทาง
การกระจายอ�ำนาจในอนาคต ข้อมูลชวนรู้ น�ำเสนอเกีย่ วกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศมาเลเซีย ตลอดจนในช่วงรายงาน
ความเคลื่อนไหว น�ำเสนอความก้าวหน้าการจัดท�ำแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 12 โดยเฉพาะการจัดเวทีระดมความเห็นทิศทางแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 12 ทั้งในระดับภาคและเฉพาะกลุ่ม
คณะผู้จัดท�ำหวังเป็นอย่างยิ่งว่า สาระต่างๆ ของวารสารฯ
จะเป็นประโยชน์สำ� หรับผูท้ เี่ กีย่ วข้องในการร่วมคิดร่วมก�ำหนดทิศทาง
การพัฒนาประเทศทั้งในระยะยาวและในระยะ 5 ปีของแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 12 ซึ่งจะประกาศใช้ในเดือนตุลาคม 2559 รวมถึงน�ำไป
ประกอบการด�ำเนินงานและใช้ประโยชน์ในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับบทบาท
ของตนต่อไป
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คอลัมน์พิเศษ

นานาทัศนะ ทิศทางของแผนพัฒนาฯ

ฉบับที่ 12

การประชุมระดมความคิดเห็นทิศทางแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ระดับภาค*

ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้จัดประชุมระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ร่างทิศทางของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ใน 4 ภาค และเฉพาะกลุ่มในระหว่างเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2558 เพื่อรับฟัง
ความคิ ด เห็ น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ ทิศทางการพัฒนาประเทศในช่ว งแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)
เพื่อน�ำมาประกอบการจัดท�ำแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ให้มีความสมบูรณ์ ครบถ้วน และเป็นทิศทางที่มาจาก
การบูรณาการความคิดเห็นจากภาคส่วนต่างๆ ทั้งนี้ ในการประชุม มีผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นที่ยอมรับในสังคมให้เกียรติเข้าร่วม
หลายท่าน อาทิ อดีตนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี รวมถึงคณะกรรมการ สศช. อดีตผู้บริหาร สศช. นอกจากนี้ กองบรรณาธิการ
ยังมีโอกาสได้เข้าพบสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อสัมภาษณ์ความคิดเห็นในเรื่องเดียวกัน ซึ่งความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ที่ได้จากผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านล้วนทรงคุณค่าและเป็นประโยชน์ในการวางแผนการพัฒนาประเทศ วารสารฯ ฉบับนี้ จึงขอแบ่งปัน
ให้ผู้อ่านได้รับทราบ ดังรายละเอียดที่จะน�ำเสนอต่อไป

นายชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรี1
การประชุมระดมความเห็นทิศทางของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ภาคใต้ วันที่ 17 - 18 กรกฎาคม 2558
ณ โรงแรมธรรมรินทร์ธนา อ�ำเภอเมือง จังหวัดตรัง
นายชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรี ได้ให้เกียรติเข้าร่วมการประชุมระดมความเห็น ทิศทางของแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 12 ภาคใต้ ระหว่างวันที่ 17 - 18 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ธนา อ�ำเภอเมือง จังหวัดตรัง โดยได้แสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการวางแผนการพัฒนาประเทศและประเด็นการพัฒนาส�ำคัญโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ไว้อย่างน่าสนใจ
โดยอดีตนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า การก�ำหนดทิศทางการพัฒนาประเทศ ประเด็นส�ำคัญที่จะละเลยไม่ได้นอกจากเรื่องเศรษฐกิจ
แล้วยังต้องมุ่งเน้นเรื่องการพัฒนาคนและสังคมให้มั่นคงควบคู่ไปด้วยอย่างสมดุล โดยเฉพาะการส่งเสริมเรื่องอาชีพที่เกิดจากการ
แบ่งปันผลประโยชน์ระหว่างคนในพื้นที่กับธุรกิจท่องเที่ยวอย่างเหมาะสม
“ดู เ หมื อ นส่ ว นใหญ่ จ ะพู ด เรื่ อ งรายได้ อ ย่ า งเดี ย ว
เรื่องฐานะอย่างเดียว ผมจ�ำได้ในสมัยก่อน ท่านอาจารย์เสนาะ
(ดร.เสนาะ อูนากูล) ท่านเป็นเลขาธิการสภาพัฒน์ เราคุยกันว่า
เราต้องพูดเรื่องสังคมด้วย พูดเรื่องการศึกษา พูดเรื่องคน ซึ่งเป็น
เรื่องใหญ่ เพราะว่าเราจะพัฒนาต่อไปนี่ก็คือการพัฒนาคน
มิ ฉ ะนั้ น เราก็ จ ะล� ำ บาก ซึ่ ง เรื่ อ งของคนไม่ ไ ด้ ห มายความว่ า
ไม่เกีย่ วกับเรือ่ งปากท้องนะครับ เราต้องคิดถึงอาชีพ เราหนีไม่พน้
เราจะท�ำให้บา้ นเรามีความสุขแค่ไหนก็ตาม แต่ถา้ อยูเ่ ฉยๆ ก็ไม่มี
รายได้ครับ เพราะฉะนั้นจ�ำเป็นต้องหาอาชีพที่สร้างรายได้
ให้ประชาชน การพัฒนาในด้านต่างๆ ต้องช่วยสร้างโอกาส
* การประชุมระดมความคิดเห็นระดับภาคและ Focus Group เรื่อง ทิศทางของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
1
เรียบเรียงจากการสรุปผลการประชุมระดมความเห็นทิศทางของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ภาคใต้ ระหว่างวันที่ 17 - 18 กรกฎาคม 2558
ณ โรงแรมธรรมรินทร์ธนา อ�ำเภอเมือง จังหวัดตรัง จัดโดยสายงานวิเคราะห์การลงทุนภาครัฐและส�ำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้ สศช.

2

วารสารเศรษฐกิจและสังคม

ให้กับเค้าด้วย เช่น เรื่องท่องเที่ยว ก็ต้องท�ำให้คนในพื้นที่
ได้รับผลประโยชน์ร่วมกัน เช่น เรื่องการสร้างรายได้ที่มั่นคง
ให้กับเกษตรกรในจังหวัด เกษตรกรในแต่ละภาคฐานะไม่ค่อย
เหมือนกัน เพราะมีปัญหาที่แตกต่างกัน เช่น รายได้ของคน
ในภาคใต้มาจากการท่องเที่ยว
ยกตั ว อย่ า งจั ง หวั ด ตรั ง เป็ น จั ง หวั ด หนึ่ ง ที่ มี ร ายได้
ระดับปานกลาง คนโดยทัว่ ไปก็อยูร่ ะดับปานกลาง การท่องเทีย่ ว
ที่นี่รายได้ยังตกกับประชาชนเป็นส่วนใหญ่ ไม่เหมือนจังหวัด
ทีก่ ารท่องเทีย่ วใหญ่ นายทุนมาจากกรุงเทพฯ เป็นเจ้าของบริษทั
ทีต่ รัง นักท่องเทีย่ วเป็นนักท่องเทีย่ วแบบธรรมดา มาดูสงิ่ แวดล้อม
มาดูธรรมชาติ มากินอาหาร คนในจังหวัดทีท่ �ำเกษตร ท�ำประมง
ก็ส่งผลผลิตให้ภาคท่องเที่ยว เป็นการสร้างรายได้ร่วมกัน
แบบค่อยเป็นค่อยไป จุดนี้ ผมคิดว่าพวกเราที่มาจากจังหวัด
ที่การท่องเที่ยวดีอย่างภูเก็ต ที่กระบี่ หรือที่อื่น ก็สามารถ
ส่งเสริมพี่น้องของเราให้ท�ำเกษตรกรรมให้เข้มแข็งขึ้นแล้ว
พืชผลเค้าขายได้ในพื้นที่ ขายให้กับภาคการท่องเที่ยว โดย
ไม่ต้องซื้อจากที่อื่น ตรงนี้จะช่วยเรื่องฐานะ เรื่องการแบ่งปัน
ผลประโยชน์ร่วมกันได้เป็นอย่างดี”
ท่ า นอดี ต นายกรั ฐ มนตรี ก ล่ า วต่ อ ไปถึ ง ประเด็ น
การพัฒนาคนซึง่ ยังต้องให้ความส�ำคัญกับการเตรียมความพร้อม
เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ โดยควรเน้นส่งเสริมให้ผู้สูงอายุสามารถ
พึ่งตนเองได้
“อย่ า ลื ม เตรี ย มผู ้ สู ง อายุ ค รั บ ต้ อ งมี ท างเลื อ กให้
พวกเขาด้วย เพราะว่าแนวโน้มผู้สูงอายุจะสูงขึ้นแน่ๆ แล้วก็
ประเทศไทยในอาเซียนจะเป็นประเทศที่มีผู้สูงอายุมากที่สุด
ในสัดส่วนที่สูงที่สุด ท�ำอย่างไรให้คนเหล่านี้ไม่เกษียณตัวเอง
เพียงเพราะอายุมาก แต่ว่ายังมีอะไรท�ำ เช่นท�ำเกษตรเล็กๆ
ปลูกผัก เลี้ยงปลา ได้ ผมคิดว่านี่เป็นสิ่งที่น่าคิด อยากจะให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง น�ำตัวอย่างความส�ำเร็จของผู้สูงอายุ
ทีเ่ ป็นผูน้ ำ� ชุมชน เป็นปราชญ์ทแี่ ม้จะอายุมากแล้ว แต่ยงั ท�ำงาน
ได้ดี มาเผยแพร่ให้ผสู้ งู อายุทา่ นอืน่ ๆ ใช้เป็นแนวทาง มีตวั อย่าง
ทีส่ รุ าษฎร์ธานี ผูใ้ หญ่บา้ นสามารถท�ำเกษตรเลีย้ งตัวเอง มีรายได้
หมุนเวียนและประสบความส�ำเร็จอย่างดี ถ้าน�ำมาเผยแพร่
ผมว่าจะเป็นประโยชน์มาก ก็ผมเชื่อหลายจังหวัดมีคนท�ำดี
อย่างนี้เยอะ เพราะฉะนั้นอยากจะให้เป็นตัวอย่าง พอได้เห็น
ตัวอย่างดี สมมุติคนเอาตัวอย่าง 10 ราย 20 รายไปประยุกต์

มันก็ขยายเป็น 100 ราย 1,000 ราย ถ้าทุกหมู่บ้านท�ำได้
ต่อไปในวันข้างหน้าตรงนี้เป็นการดึงพลังจากผู้สูงอายุได้มาก”
ท่ า นยั ง กล่ า วถึ ง การก� ำ หนดทิ ศ ทางการพั ฒ นา
ประเทศในระยะต่ อ ไป ต้ อ งค� ำ นึ ง ด้ ว ยว่ า การลงทุ น หรื อ
การพั ฒ นาภาคอุ ต สาหกรรม ภาคการท่ อ งเที่ ย ว ต้ อ งไม่
ส่ ง ผลต่ อ ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม โดยเน้ น ว่ า
เรื่ อ งทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มนี้ เ ป็ น เรื่ อ ง
ที่จะต้องรักษาไว้ให้ยั่งยืนต่อไปในอนาคต การพัฒนาด้านอื่นๆ
เปลี่ยนเป้าหมายได้ เปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ แต่เรื่อง
ที่ เ กี่ ย วกั บ การรั ก ษาทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม
ของเรา จะต้องไม่ให้เกิดการเปลี่ยนแปลง เพราะหากรักษา
ไว้ไม่ได้ ต่อให้เศรษฐกิจดี รายได้ดีเพียงใด แต่คนอยู่ไม่ได้
จะมีปัญหาอีกมากมายตามมา

“น้ อ งๆ ที่ ม าจากสุ ร าษฎร์ ท่ า นโชคดี น ะครั บ
เป็ น จั ง หวั ด ที่ อุ ด มสมบู ร ณ์ ทุ ก อย่ า งดี ที่ สุ ด แห่ ง หนึ่ ง แล้ ว ก็
น�้ำท่าก็ดี แม่น�้ำตาปีอะไรต่างๆ ก็อุดมสมบูรณ์ดี แต่ว่าผม
ขอให้เราคิดอย่างที่ผมบอก ไปดูต้นน�้ำ ว่าต้นน�้ำอยู่ตรงไหน
และก็ท�ำอย่างไรป้องกันต้นน�้ำ ไปเจรจากับต้นน�้ำว่าท่านอย่า
ท�ำลายได้ไหม ท่านอย่าสร้างโรงงานริมน�้ำได้ไหม ทุกจังหวัด
ของเราควรจะเป็นอย่างนั้นนะครับ แล้วเราจะท�ำให้ภาคใต้
พู ด ง่ า ยๆ ว่ า ใครมี ป ั ญ หาก็ มี ไ ป แต่ ว ่ า ของเราก็ จ ะอยู ่ ไ ด้
อย่างยั่งยืน เพราะเราแก้ปัญหาด้วยวิธียั่งยืน เราไม่แก้ปัญหา
เฉพาะหน้าพ้นๆ ไป
ก็ขอน้องๆ ทุกคนที่รู้ปัญหาดีกว่าผมซึ่งอยู่นอกพื้นที่
ใช้ ค วามรู ้ ที่ ท ่ า นมี อ ยู ่ นั้ น ไปดู พื้ น ที่ แ ล้ ว ก็ ห าทางเสนอแนะ
ในทางรูปธรรม เป็นรูปธรรมจริงๆ เพราะว่าถ้าเราเลื่อนลอย
มั น ก็ ท� ำ ไม่ ไ ด้ ต้ อ งยอมรั บ หนึ่ ง มี อุ ต สาหกรรมอยู ่ แต่
ท�ำอย่างไรให้เค้าตั้งห่างจากแม่น�้ำ และท�ำอย่างไรให้เค้า
กรกฎาคม - กันยายน 2558
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ป้องกันต้นน�้ำ อย่าท�ำลายป่า อันนี้ส�ำคัญมากนะครับ ผมคิดว่า นายสมหมาย ภาษี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ถ้าเราเห็นว่าพื้นที่ไหนมีปัญหามากเราก็ลองบอกกล่าวทาง
การประชุ ม ระดมความเห็ น ทิ ศ ทางของแผน
ผู้มีอ�ำนาจว่ารู้ไหมว่าตรงไหนที่มีการรุกและเป็นผู้มีอิทธิพล พัฒนาฯ ฉบับที่ 12 กลุ่มกรรมการและอดีตผู้บริหาร สศช.
ก็ชว่ ยไปดูให้ จะได้เก็บรักษาพืน้ ทีน่ นั้ ไว้ให้เป็นป่าเพือ่ เป็นต้นน�ำ้
วันที่ 20 กรกฎาคม 2558 ณ ส�ำนักงานคณะกรรมการ
ไว้ใช้ตลอดชีวิตและต่อหลายชั่วคนต่อไปในอนาคต”
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
ท่ า นรั ฐ มนตรี ว ่ า การกระทรวงการคลั ง กล่ า วว่ า
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ต้องตั้งบนหลักที่เรายึดถือ เศรษฐกิจ
พอเพี ย ง เป้ า หมายต้ อ งพยายามสร้ า งความกิ น ดี อ ยู ่ ดี
ของประชาชน สร้างความสามารถในการแข่งขันให้เทียบเคียง
กับชาติอื่นให้มากขึ้นเรื่อยๆ สร้างความเท่าเทียมทางสังคม
ภายใต้ระบอบประชาธิปไตย และกล่าวถึงการจัดท�ำแผนพัฒนา
ประเทศว่า ควรก�ำหนดเป็นแผนระยะ 20 ปี 10 ปี และ 5 ปี
ตามล�ำดับ
เรื่องการรักษาวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามและเรื่อง
การบังคับใช้กฎหมาย ก็เป็นประเด็นที่ท่านอดีตนายกรัฐมนตรี
ย�้ำว่าต้องให้ความส�ำคัญในทิศทางการพัฒนาประเทศ
“ผมเรี ย นพวกเราว่ า เวลาเราแข่ ง กี ฬ าแล้ ว ชนะ
คนมาเลเซียพูดถึงเรา แข่งฟุตบอลชนะคนมาเลเซียพูดถึงเรา
เหมื อ นยกระดั บ ประเทศไทยขึ้ น มาอี ก อย่ า งหนึ่ ง เค้ า พู ด
ในลักษณะว่าคนไทยไม่ธรรมดา ความสามารถคนไทยนี่แหละ
คือคนไทย เวลายกมือไหว้ผมบอกนักกีฬาว่าไม่มอี ะไรทีส่ วยงาม
เท่ากับพวกคุณยกมือไหว้ เพราะว่าวัฒนธรรมยกมือไหว้สวย
ที่สุด ผมเคยเป็นรัฐมนตรีศึกษาธิการ ผมเคยถามทูตวัฒนธรรม
หมดแล้วทุกคนเวลาจะเข้ามาลาผม ผมจะขอถามสองข้อ ชอบอะไร
ที่สุด ไม่ชอบอะไรที่สุดในประเทศไทย ไม่ชอบก็เยอะแยะครับ
เช่น การจราจรแย่ ติดขัด อากาศร้อน แต่ชอบเหมือนๆ กัน คือ
วัฒนธรรมยกมือไหว้ ผมว่าอินเดียก็ไหว้นะ เค้าบอกอินเดียไหว้
ก็เหมือนกันหมด ไหว้คน ไหว้เสาไฟฟ้า แต่คนไทยนีร่ วู้ า่ ไหว้เด็ก
ไหว้ผู้ใหญ่ ไหว้เพื่อน อันนี้มันลึกซึ้งมากกว่าที่เราคิดนะครับ

“การท� ำ แผน ไม่ ค วรใส่ ห มด เพราะสิ่ ง ต่ า งๆ
เปลี่ยนแปลงไปเร็วมาก แผน 5 ปี พยายามขีดเป็น matrix
5 ปี 10 ปี 20 ปี ท�ำแผน 5 ปี เราต้องคิดว่าอะไรที่ควรจะท�ำได้
ในทิ ศ ทางที่ ว นไปแบบนี้ จะท� ำ ได้ ต ามที่ เ ราอยากจะได้
มี อ ะไรบ้ า ง โดยแผน 20 ปี ส� ำ หรั บ เรื่ อ งที่ ต ้ อ งใช้ เวลาใน
การด�ำเนินการนานและต้องท�ำตั้งแต่บัดนี้เพื่อส่งผลในอนาคต
เช่น เรื่องน�้ำ ที่ดิน ป่า สิ่งแวดล้อม พลังงาน วางเป้าหมาย
ไว้ตรงนี้ แล้วจึงมองไปข้างหน้าว่าต้องท�ำอย่างไร ข้างหน้า
เพื่อนบ้านมีความสามารถอะไร เราไม่ต้องมองย่อยๆ มาก
แต่มองหลักๆ”
แผน 10 ปี คงหนีไม่พ้นลงมาระดับ sector เอาที่
พูดหลักๆ ไว้ในแผน 20 ปี แล้วดึงลงมาเป็นส่วนย่อยของ
ยุทธศาสตร์ 10 ปี ได้แก่ ด้านเกษตรและอาหาร ตอนนี้เรา
มีอาหารแต่ยงั ไม่มาก อุตสาหกรรมก็เช่นกัน เราควรจะเปลีย่ นทิศ
ไปทางใด ต้ อ งคิ ด ให้ แ น่ ว แน่ ว ่ า จะไปทางไหน เพราะเป็ น
เรื่องอ่อนไหวมาก เรื่องทิศทางจะถูกหักเหไปได้มากเนื่องจาก
ปัจจัยการผลิตและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป การแข่งขัน
ทุกวันนี้อุตสาหกรรมอยู่ที่เทคโนโลยีทั้งนั้น มี เรื่องเชื้อเพลิง
พลังไนโตรเจนในอนาคต เรือ่ ง logistic ประเทศไทยหย่อนยาน
เรื่ อ งนี้ ม าก เรามี ช ายทะเลติ ด น�้ ำ มากแต่ เราไม่ ไ ด้ เ อาใจใส่
เรื่องท่าเรือเพื่อขนถ่ายสินค้า

เรานี่ มี จุ ด เด่นหลายอย่าง แต่เรามีจุดด้อยคือการ
บังคับใช้กฎหมาย เพราะฉะนั้นผมคิดว่าเรื่องนี้ที่เราจะต้องฝาก
สภาพัฒน์เหมือนกันว่าเราจะท�ำอย่างไรในการจะพัฒนาคน
อย่าไปห่วงว่าคนไทยอยู่ประเทศไทยแล้วจะด้อย โชคดีแล้วที่
ยังต้องเน้นเศรษฐกิจในอนุภูมิภาค connectivity
คนไทยอยู่ประเทศนี้ แต่ว่าเราต้องพัฒนาคนและใช้กฎหมาย
แล้วเราจะต้องท�ำอะไรเพื่อจะได้อะไร เราต้องได้ประโยชน์
เข้มงวด”
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วารสารเศรษฐกิจและสังคม

รายละเอียดมากจนยากที่จะนำ�มาปฏิบัติ ตลอดจนการส่งเสริม
บทบาทของภาคเอกชนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

จากเพื่อนบ้าน พึ่งพากันแบบที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ รวมถึงเรื่อง
สาธารณสุ ข คน และแรงงาน เราล้ า หลั ง มาก ต้ อ งการ
งบประมาณมาก เราผลิ ต คนให้ ต รงกั บ ความต้ อ งการของ
ภาคเกษตรและอุ ต สาหกรรมจะต้ อ งท� ำ อย่ า งไร Aging
Society และยังมีเรือ่ งตลาดเงินตลาดทุนทีต่ อ้ งเน้นให้เข้มแข็ง”

“การเงินการคลัง ต้องพยายามเขียนให้ปิดช่องไม่ให้
มีการใช้งบประมาณอย่างฟุ่มเฟือย ถ้าเกินจากที่ก�ำหนดไว้
ต้องไปแก้ไขกฎหมาย เช่น ขาดดุลเกินกว่า 3.5% ของ GDP
ให้ ก� ำ หนดเป็ น กรอบไว้ กระบวนการขจั ด คอร์ รั ป ชั น และ
ธรรมาภิบาล แผนนี้ควรจะใส่ไว้ด้วย จริงๆ แล้วช่วง 5 ปี
อะไรที่เกี่ยวข้องกับเราแล้วใส่เข้าไป อะไรเป็นโอกาสของเรา
ที่ ค วรจะรี บ ฉวยก็ ใ ส่ เข้ า ไป เป็ น เรื่ อ งที่ ต ้ อ งเร่ ง ด� ำ เนิ น การ
ถ้าเราลงรายละเอียดมาก ผลที่สุดฝ่ายการเมืองก็จะไม่ท�ำ
ในภาคปฏิ บั ติ อ ย่ า เขี ย นมาก เขี ย นเป็ น แนวว่ า อยากเห็ น
อย่างนั้นอย่างนี้ สาธารณสุขต้องพูดมากขึ้น เพราะคนแก่
มากขึน้ คนไม่แก่ยงั ได้รบั การดูแลจากภาครัฐน้อยมาก ปัญหานี้
เป็นปัญหาบริหารจัดการ

ส�ำหรับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ซึ่งเป็นแผนระยะ
อีกเรื่องคือ Attitude ผิดๆ ของเราบางอย่างที่เรา
ปานกลาง 5 ปี ท่านรัฐมนตรีให้ความส�ำคัญกับการปรับปรุง
ไม่ค่อยให้ความส�ำคัญกับภาคเอกชน ความจริงรัฐบาลต้อง
กฎหมายที่จะช่วยลดความเหลื่อมล�้ำและสร้างความเท่าเทียม
ปกป้องประชาชนซึ่งหมายถึงเอกชนในธุรกิจด้วย เพราะเรา
กันในการเข้าถึงทรัพยากร
ต้องสร้างคนของเราไปแข่งกับเขา เราต้องส่งเสริม ต่างชาติ
“แผน 5 ปี ต้ อ งลงลึ ก ไปหน่ อ ยและตอบสนอง ที่มาบ้านเราคือเอกชนทั้งนั้น”
ตอบเป้าหลักๆ ทีเ่ ราวางไว้คอื เป้าหมาย 10 และ 20 ปี พร้อมทัง้
ท่านรัฐมนตรีฯ ยังกล่าวทิ้งท้ายถึงแนวทางเรื่องการ
ต้องวางเป้าหมาย 5 ปีดว้ ย พูดแต่ไม่ตอ้ งลงรายละเอียด ปล่อยให้
ส่งเสริมการกระจายอ�ำนาจ ควรเพิ่มเติมเรื่องการตรวจสอบ
ข้างหน้าเขาไปท�ำกันเอง ถ้าลงรายละเอียดทุกเรื่อง Focus
การด�ำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการสร้าง
เราจะไม่มีสิ่งที่ต้องเร่งท�ำใน 5 ปี มีหลายเรื่อง แต่จะหยิบมา
จิ ต สาธารณะให้ กั บ ผู ้ น� ำ ท้ อ งถิ่ น และให้ ค วามเห็ น ว่ า แผน
ทัง้ หมดไม่ได้ เช่นเรือ่ งการบริหารจัดการด้านเศรษฐกิจและสังคม
พัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ควรตั้งอยู่บนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
เป็นเรือ่ งใหญ่ ไม่เคยเห็นแผนเขียนเรือ่ งบริหารจัดการให้ถกู ต้อง
พอเพียง มีเป้าหมายในการสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนให้
ให้ผลักดันต่างๆ ได้ ทั้งเรื่องกฎหมายต่างๆ ด้วย เราเฉยกันมา
ดีขึ้น และเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
ภาครัฐก็เช่นกัน ที่ดิน เก็บภาษีท้องที่ในปัจจุบัน คนเสียก็ไม่รู้
ของประเทศให้ทัดเทียมกับนานาประเทศ ควบคู่กับการสร้าง
จะเสียอย่างไร มันน้อยมาก อัตราภาษีสำ� รวจเมือ่ ปี 2521 - 2524
ความเท่าเทียมทางสังคมภายใต้ระบอบประชาธิปไตยไปพร้อมกัน
ซึ่งไม่ update แล้ว เรื่องการเช่าถ้าสามารถเพิ่มระยะเวลา
การเช่าให้ยาวขึน้ คนทีม่ าลงทุนก็ลงทุนได้มากขึน้ หนักแน่นขึน้
ควรมี ค วามจ� ำ เป็ น ต้ อ งแก้ ไขกฎหมายให้ ส อดคล้ อ งกั บ
หลักสากล เรื่อง Digital Economy มีแผนอยู่แล้ว และมีแผน
เร่งรัด 2 ปีด้วย ที่ส�ำคัญเรื่องสวัสดิการสังคม ต้องพูดให้มาก
เพราะเป็นจุดอ่อนของเรา”
รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการคลังยังเน้นเรือ่ งการรักษา
วินัยด้านการเงินและการคลัง การป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน
และที่สำ�คัญแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ไม่ควรเป็นแผนที่ลง
กรกฎาคม - กันยายน 2558
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นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวง ความสมดุล พิจารณาถึงสถานะภายในประเทศเป็นหลัก และ
ควรพัฒนาตามศักยภาพทีม่ อี ยู่ แล้วจึงน�ำมาตรฐานจากภายนอก
อุตสาหกรรม และอดีต ลศช.
รั ฐ มนตรี ว ่ า การกระทรวงอุ ต สาหกรรมและ
อดีตเลขาธิการ สศช. ได้กล่าวถึงรูปแบบของแผนพัฒนาฯ
โดยเห็นว่า ควรให้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบของแผนพัฒนาฯ
ให้เป็นลักษณะของแผนยุทธศาสตร์ และเพิ่มเติมประเด็น
การเมืองเป็นประเด็นส�ำคัญของแผนฯ ด้วย เนื่องจากปัจจุบัน
เรื่องการเมืองเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส�ำคัญในการพัฒนาประเทศ

ประเทศมาเปรียบเทียบ

“ต้องดูวา่ คนไทยจะมีความสุขได้อย่างไร โดยไม่จำ� เป็น
ต้องไปเปรียบเทียบกับคนอื่น เราจะมุ่งเพิ่มขีดความสามาถ
ในการแข่งขันของประเทศหรือของก�ำลังคนเราได้ แต่ต้อง
ค�ำนึงถึงความสมดุล อย่าไปทุ่มเทแข่งกับคนอื่นจนตัวเอง
พังเหมือนวิกฤตเศรษฐกิจปี 2540 ที่ผ่านมา ให้ยึดหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งไว้ ค� ำ นึ ง ถึ ง ความพอประมาณและ
มี ภู มิ คุ ้ ม กั น ให้ ม ากๆ การจะขยั บ อั น ดั บ ขยั บ ตั ว เลขต่ า งๆ
สามารถท�ำได้ แต่ขออย่าให้ถึงขนาดเอาเป็นเอาตาย ท�ำอะไร
ก็ ต ้ อ งนึ ก ถึ ง เรื่ อ งความสุ ข ของคนด้ ว ย รายได้ ดี ก็ ต ้ อ งมี
สภาพแวดล้อมที่ดี สิ่งแวดล้อมดี

การแก้ปัญหาความยากจน ผมอยากให้ค ่อ ยๆ ดู
ค่อยวิเคราะห์ไปทีละเปลาะ การตั้งเป้าหมายการพัฒนาต่างๆ
อย่าไปตั้งไว้สูงมาก เช่น เรื่องอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
ตัวเลขทางเศรษฐกิจต่างๆ เพราะอาจจะท�ำให้มีการน�ำไป
“รูปแบบ (Form) ของแผนจะเป็นอย่างไร ในอดีต ก�ำหนดนโยบายที่น�ำไปสู่การบิดเบือนในเชิงโครงสร้างได้ง่าย
เป็ น ผั ง เศรษฐกิ จ ปั จ จุ บั น เป็ น แผนยุ ท ธศาสตร์ แต่ อ ย่ า เช่นเรือ่ งการเข้าไปด�ำเนินนโยบายด้านราคาของสินค้าเกษตร “
ไปยึดติดกับ Form มาก แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 น่าจะปรับ
ขณะที่ เ นื้ อ หาของแผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ 12
เปลี่ยนได้ โดย สศช. ควรหารือกับสภาปฏิรูปแห่งชาติที่จัดท�ำ ท่านรัฐมนตรีเห็นว่าควรประกอบด้วยทุกประเด็นที่จะสามารถ
ข้อเสนอแนวทางปฏิรปู ในด้านต่างๆ ไว้วา่ จะบูรณาการเชือ่ มโยง ท�ำให้คนไทยอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และสามารถก้าวไป
ประเด็นต่างๆ กันอย่างไร และจะท�ำให้รูปแบบของแผนชาติ ข้างหน้าได้ด้วยก�ำลังและความสามารถของเราเอง มากกว่า
กับข้อเสนอปฏิรูปไปด้วยกันได้อย่างไร แนวทางหลักๆ ของ การก�ำหนดเป้าหมายการเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นเป้าหมาย
แผนต้องตกผลึก มีประเด็นการพัฒนาที่ชัดเจน แล้วน�ำไปสู่ หลักเพียงอย่างเดียว ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อการพัฒนา
ลักษณะของแผนที่น�ำไปปฏิบัติได้จริง
ในมิติอื่นๆ หรือท�ำให้เกิดความเหลื่อมล�้ำมากขึ้นกว่าเดิม
แผนฯ 12 อาจยังเป็นแผนยุทธศาสตร์ แต่มีความ นายธรรมรักษ์ การพิศษิ ฎ์ อดีตผูท้ รงคุณวุฒิ สศช.
ชัดเจนในเรื่องแผนการลงทุน แผนปฏิรูปกฎหมายต่างๆ หรือ
การประชุ ม ระดมความเห็ น ทิ ศ ทางของแผน
การท�ำงานแนวราบระหว่างกระทรวง ขณะเดียวกัน เรื่อง
การเมืองก็ควรจะต้องน�ำมาใส่ไว้เป็นหนึง่ ในประเด็นการพัฒนา พัฒนาฯ ฉบับที่ 12 กลุ่มกรรมการและอดีตผู้บริหาร สศช.
ส�ำคัญของแผนฯ เพราะจะเห็นจากที่ผ่านมาว่าปัญหาการเมือง วันที่ 20 กรกฎาคม 2558 ณ สำ�นักงานคณะกรรมการ
มีผลโดยตรงต่อความล่าช้าหรือรวดเร็วในการพัฒนาประเทศ พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
ในทุกๆ ด้าน”
คุ ณ ธรรมรั ก ษ์ มี ค วามเห็ น ว่ า สภาปฏิ รู ป แห่ ง ชาติ
ท่านรัฐมนตรีฯ ยังกล่าวถึงปรัชญาในการท�ำแผนฯ ให้ความส�ำคัญกับการปฏิรูประบบราชการโดยเน้นการพัฒนา
ว่าควรมุ่งเน้นเรื่องความสุขพื้นฐานของคนไทย โดยน�ำหลัก ระบบราชการแบบองค์ ร วม และการจั ด ท� ำ งบประมาณ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้อย่างผสมผสานให้เกิด เชิงยุทธศาสตร์ที่เชื่อมโยงกับพื้นที่และการมีส่วนร่วมของภาคี
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วารสารเศรษฐกิจและสังคม

จุดยืนในการเป็นหน่วยงานวิชาการที่คงความน่าเชื่อถือควบคู่
กั บ การท� ำ งานเฉพาะเรื่ อ งเร่ ง ด่ ว นที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายจาก
รัฐบาลมา และที่จ�ำเป็นคือ ทุกภาคส่วนควรให้ความส�ำคัญ
ต่อแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ทั้งในด้านของการน�ำไปปฏิบัติ
น� ำ ไปปรั บ ใช้ เชื่ อ มโยงกั บ ปั ญ หาและความต้ องการในพื้ น ที่
ในจังหวัด ในท้องถิ่นของตัวเอง รวมถึงการด�ำเนินนโยบาย
รั ฐ บาลที่ ส อดคล้ อ งกั บ สาระของแผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ 12
เพื่อให้เกิดการน�ำแผนพัฒนาฯ มาปรับใช้ได้อย่างต่อเนื่องและ
เป็นรูปธรรม ทั้งนี้ ในกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญ ได้มีการ
ภายใต้หลัก Area-Function-Participation (AFP) จึงเห็นว่า ก�ำหนดสาระให้รัฐบาลด�ำเนินนโยบายให้มีความสอดคล้องกับ
แนวทางการพัฒนาส�ำคัญภายใต้ทศิ ทางแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ”
นอกจากนี้ คุ ณ ธรรมรั ก ษ์ ยั ง ให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ
ต้องเน้นเรื่องการบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพและ
การพัฒนาวัฒนธรรมการท�ำงานและการเพิ่มผลิตภาพของคน
การขับเคลือ่ นแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
“การจัดท�ำแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ต้องค�ำนึงถึง ที่เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
การพัฒนาและยัง่ ยืน ซึง่ บริบทการเปลีย่ นแปลงในทศวรรษที่ 21
จะเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การวางแผนการพัฒนาประเทศ
จึงต้องปรับกระบวนการในการวางแผนให้มีความต่อเนื่อง
และยืดหยุ่น สามารถปรับตัวได้อย่างสอดรับกับสถานการณ์
การเปลี่ยนแปลงทั้งในและภายนอก โดยควรก�ำหนดเป้าหมาย
และยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาของประเทศไทยในระยะยาว
อาทิ แผนปฏิรปู ระยะยาว 20 ปี จากนัน้ จึงทอนมาเป็นแผนพัฒนา
ระยะ 5 ปี ที่เชื่อมโยงกับเป้าหมายและยุทธศาสตร์ระยะยาว
ดังกล่าว โดยทุกรัฐบาลต้องใช้ยุทธศาสตร์ชาติระยะยาวและ
แผนพัฒนาระยะ 5 ปี ไปเป็นกรอบในการด�ำเนินงานและ
จัดท�ำแผนงาน/โครงการ ทัง้ นีเ้ ป้าหมายระยะยาว
ที่ก�ำหนดไว้ควรมีความชัดเจน ไม่เปลี่ยนแปลง
และสามารถไปถึงเป้าหมายได้จริง

“ผมมองว่าประเทศต้องมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
ของวัฒนธรรมองค์กร ส่งเสริมให้คนเปลีย่ นวิธคี ดิ ปรับวิสยั ทัศน์
ด้านการเติบโตทางเศรษฐกิจให้ขนึ้ กับผลิตภาพของคนเป็นหลัก
ไม่ใช่แรงงานราคาถูก และให้ความส�ำคัญกับทุนมนุษย์มากกว่า
ทุนประเภทอื่น ขณะที่การปฏิรูปการศึกษาต้องร่วมมือกัน
ทุกภาคส่วน ไม่ใช่หน้าที่เฉพาะกระทรวงศึกษาธิการเท่านั้น
ควรเพิ่มบทบาทของภาคเอกชนควบคู่กับการลดขนาดและ
อ�ำนาจภาครัฐ โดยแผนพัฒนาฯ ควรมีความยืดหยุ่นไม่ตายตัว
เนื่องจากปัจจุบันเป็นยุคของโลกาภิวัตน์ กลไก และตัวชี้วัด
อาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม”

คิดว่าการจัดท�ำแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
ควรน�ำบทเรียนในการจัดท�ำและขับเคลื่อนแผน
พั ฒ นาที่ ผ ่ า นมามาถอดบทเรี ย นและปรั บ ใช้
โดยเฉพาะแนวทางที่จะผลักดันให้รัฏฐาธิปัตย์
น�ำไปใช้ ดังตัวอย่างของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8
ซึ่งรัฏฐาธิปัตย์ขณะนั้นน�ำไปใช้เป็นกรอบทิศทาง
ในการก�ำหนดนโยบายและแผนงาน/โครงการ
ต่างๆ อย่างจริงจัง ท�ำให้แผนมีความส�ำคัญและ
เกิดผลเป็นรูปธรรม ขณะเดียวกัน สศช. ต้องรักษา
กรกฎาคม - กันยายน 2558
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ดร.ทวีศกั ดิ์ สูทกวาทิน สมาชิกสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ

ส� ำ หรั บ ประเด็ น การพั ฒ นาส� ำ คั ญ ที่ ต ้ อ งให้ ค วาม
นอกจากนี้ เมือ่ วันที่ 6 สิงหาคม 2558 ทีมงานวารสารฯ ส�ำคัญในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ที่ต้องผลักดัน
ยั ง มี โ อกาสได้ เข้ า พบ ดร.ทวี ศั ก ดิ์ สู ท กวาทิ น สมาชิ ก ให้เห็นผลเพือ่ บรรลุเป้าหมายการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลาง
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อสัมภาษณ์ความคิดเห็นในเรื่อง ดร.ทวีศักดิ์ให้ความเห็นว่ามีเรื่องหลักๆ ดังนี้
ภาพอนาคตประเทศไทยที่คาดหวังในระยะยาวและในอีก 5 ปี
“การขั บ เคลื่ อ นไปสู ่ เ ป้ า หมาย เรื่ อ งแรกคื อ ต้ อ ง
ข้างหน้า รวมถึงประเด็นการพัฒนาส�ำคัญที่ควรก�ำหนดไว้ เตรียมความพร้อมเรื่องโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งผมมอง 2 ด้าน คือ
ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 โดย ดร.ทวีศักดิ์ได้ให้ความเห็น โครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพ ตอนนี้ที่มีปัญหาคือเรื่องไฟฟ้า
ไว้อย่างน่าสนใจ ดังนี้
ซึ่งขาดแคลน แต่มีการคัดค้านอยู่ เรื่องน�้ำประปายังไม่ทั่วถึง
ทุกพื้นที่ โทรศัพท์พื้นฐาน ยังมีความจ�ำเป็น แต่เริ่มตายเพราะ
การเข้ามาของโทรศัพท์มือถือ อีกด้านซึ่งผมให้ความส�ำคัญมาก
คือ โครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศ ที่รัฐต้องลงทุนเพื่อ
ภาคเอกชนและสังคมได้น�ำไปใช้ประโยชน์ได้เต็มที่ ตอนนี้ก็มี
ความก้าวหน้าเรื่องเศรษฐกิจดิจิทัลไปมากแล้ว
การปรั บ โครงสร้ า งภาษี เ ป็ น อี ก เรื่ อ งที่ ต ้ อ งคิ ด กั น
อย่างจริงจัง ถ้าเราเก็บรายได้ได้ดี ก็ชว่ ยเรือ่ งการพัฒนาประเทศ
ได้เยอะ เรื่องการช่วยเหลือเกษตรกรก็ต้องท�ำอย่างจริงจัง
ออกมาตรการทีย่ งั่ ยืน ช่วยแก้ปญ
ั หาในเชิงโครงสร้าง เกษตรกร
อยูไ่ ด้โดยไม่ตอ้ งรอพึง่ นโยบายจากรัฐบาลอย่างเดียว โดยเฉพาะ
“แผนชาติ ที่ ผ ่ า นมามี ร ายละเอี ย ดมาก ท� ำ ให้ ย าก
เรื่องข้าว เรื่องยางพารา เป็นเรื่องใหญ่ แต่ขาดเจ้าภาพที่จะ
ในการน�ำไปปฏิบัติ ทางหนึ่งในการแก้ไข คือต้องวางเป้าหมาย
เข้ า มาดู แ ลอย่ า งจริ ง จั ง เรามี ตั ว อย่ า งที่ ดี จ ากเรื่ อ งอ้ อ ยที่ มี
ระยะยาวให้ชดั เจนไปเลยว่าจะมุง่ ไปสูเ่ รือ่ งอะไร อย่างทีก่ ำ� หนด
เจ้าภาพชัดเจน”
เป้ า หมายทิ ศ ทางแผนฯ 12 ว่ า จะหลุ ด พ้ น กั บ ดั ก รายได้
ในด้ า นสั ง คม ดร.ทวี ศั ก ดิ์ เ น้ น ในเรื่ อ งการพั ฒ นา
ปานกลาง ผมเห็นด้วยนะ คือก�ำหนดกรอบเวลาไปเลยว่า
เราจะเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว จะยกระดับรายได้ประชาชาติ การศึ ก ษาและการสร้ า งค่ า นิ ย มพื้ น ฐานที่ ดี ใ ห้ เ กิ ด ขึ้ น กั บ
ต่อหัวของคนไทยจากเท่าใดเป็นเท่าใดภายในกีป่ ี อย่างไรก็ตาม คนรุ่นใหม่
การก�ำหนดเป้าหมายในช่วงของแผนฯ 12 ยังไงก็ต้องยึดเรื่อง
“ตอนนี้ ค่านิยมทางการศึกษาของคนไทยผิดเพี้ยน
ความสมดุล ความยั่งยืน และเรื่อง Green ไว้ด้วย
เรื่องการศึกษาของเราต้องพัฒนาให้เป็นการศึกษาเพื่อการ
ที่ส�ำคัญการผลักดันให้ประเทศหลุดพ้นจากกับดัก มีอาชีพ ไม่ใช่การศึกษาเพื่อรองรับสถานะทางสังคม โดยเน้น
รายได้ปานกลาง ต้องอย่าท�ำให้การพัฒนากระจุกตัวอยู่ที่ ด้านอาชีวะ ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีมากขึ้น ลดทางด้าน
กรุงเทพฯที่เดียว ตอนนี้ กรุงเทพฯเป็นเหมือนตัวจักรเดียวของ สั ง คมศาสตร์ ล ง ส่ ว นเรื่ อ งการปลู ก ฝั ง คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม
การพัฒนาทุกด้าน ตัวจักรดับก็จะดึงที่อื่นหมด เหมือนน�้ำท่วม ให้กบั คนไทย โดยเฉพาะกับคนรุน่ ใหม่ ผมเห็นว่าเป็นเรือ่ งจ�ำเป็น
ปี 2554 ถ้ากรุงเทพฯจบ ประเทศก็จบ ปล่อยให้เป็นแบบนั้น เรื่องความมีวินัย ซื่อสัตย์ มัธยัสถ์ ขยันขันแข็ง อดทน มีน�้ำใจ
ไม่ได้ ต้องกระจายการพัฒนาให้ทั่วถึง ในแผนฯ 12 อาจจัด ภาคภูมิใจในความเป็นไทย การปฏิบิติศาสนกิจอย่างเข้าถึง
Mode การพัฒนาไปตามจังหวัดใหญ่ๆ เช่น เชียงใหม่ ขอนแก่น เป็นพื้นฐานส�ำคัญของการด�ำเนินชีวิตที่เราปฏิเสธไม่ได้ ถ้าไม่มี
เพื่อให้มีฐานในแง่พื้นที่ที่จะเป็นตัวส่งบริเวณใกล้เคียงให้ดีขึ้น สิ่งเหล่านี้คอยก�ำกับทิศทาง (Conduct) คนไทย สังคมไทย
จะเป็นอย่างไร เราต้องหล่อหลอมสิ่งเหล่านี้ให้กับคนไทย
ตามด้วย”
อย่างจริงจัง”
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ส่วนเรื่องบทบาทของภาคีการพัฒนาในการเข้ามามี
“เราต้องปฏิรูปการเมือง แต่ไม่ใช่ท�ำให้การเมื อ ง
ส่ ว นร่ ว มในการพั ฒ นาประเทศในระยะของแผนพั ฒ นาฯ อ่อนแอลง เราต้องท�ำให้การเมืองเข้มแข็ง ฝ่ายบริหารต้อง
ฉบับที่ 12 ดร.ทวีศักดิ์กล่าวว่าภาคประชาสังคมต้องเข้ามามี เข้มแข็ง โดยมีระบบตรวจสอบที่ดี ฝ่ายการเมืองเองต้องบังคับ
บทบาทมากขึ้น
ใช้ ก ฎหมายอย่ า งเคร่ ง ครั ด เพราะการด� ำ รงชี วิ ต ในสั ง คม
ต้องมีกรอบ มีกฎกติกา แต่ตอนนี้ หลายเรื่องกฎหมายบังคับใช้
“บทบาทของภาคประชาชนมี ค วามจ� ำ เป็ น ใน
ไม่ได้ มีข้อยกเว้นตลอด เช่น เรื่องการท�ำประมง เรื่องภาษี
การพัฒนาประเทศ แต่การเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน
การท�ำธุรกิจ การท�ำบัญชี ฉะนั้น ต้องปฏิรูปให้มีการบังคับใช้
เรื่องต่างๆ ต้องไม่ใช่การเข้ามาแชร์อ�ำนาจรัฐ หรือมีส่วนร่วม
กฎหมายอย่างจริงจังในทุกเรือ่ ง ราชการเองก็ตอ้ งปฏิรปู แต่การ
ในลักษณะการขอจัดตั้งกลไกหรือองค์กรที่ได้รับงบประมาณ
ปฏิรูปต้องไม่เหมือน 13 ปีที่ผ่านมา การปฏิรูปต้องท�ำโดย
สนับสนุน แต่ต้องผลักดันให้ภาคประชาสังคมเกิดจิตส�ำนึก
เชื่อมโยงกับระบบงบประมาณของประเทศ การปฏิรูปราชการ
ที่เป็น Civic Organization คือเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา
ถ้ า ไม่ ดู เรื่ อ งการใช้ ง บประมาณอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพก็ ไ ม่ มี
ตั้งแต่การวางแผน การด�ำเนินงานต่างๆ รวมถึงการตรวจสอบ
ประโยชน์ สุดท้ายต้องแก้เรื่องทุจริตคอร์รัปชัน เรามีหน่วยงาน
อย่างจริงจัง ซึ่งเรื่องการตรวจสอบนี้”
ด้านทุจริต ด้านการตรวจสอบหลายองค์กร แต่ยังแก้ปัญหา
ดร.ทวีศักดิ์ทิ้งท้ายว่า การปฏิรูปการเมืองและระบบ ไม่ได้ หนทางที่ส�ำคัญที่สุดคือแก้ที่รากของปัญหาคือเรื่องระบบ
ราชการต้องท�ำควบคู่ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม อุปถัมภ์ ในหน่วยราชการเองมีหลักสูตรฝึกอบรมที่กลายเป็น
ของประเทศ ขณะที่การแก้ปัญหาการทุจริตเป็นเรื่องที่จะ จุดสร้าง Connection ระหว่างฝ่ายต่างๆ ต้องระมัดระวัง
ช่วยแก้ปัญหาการพัฒนาในด้านอื่นๆ ได้เป็นอย่างดี
เรือ่ งนี้ โดยเฉพาะองค์กรตรวจสอบหลายแห่ง มีการจัดหลักสูตร
ลั ก ษณะนี้ ขึ้ น มา ซึ่ ง ต้ อ งพิ จ ารณาให้ ดี ว ่ า จะขั ด แย้ ง กั น เอง
กับหลักการของหน่วยงานหรือไม่อย่างไร”
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เรื่องเด่นประจำ�ฉบับ

การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน : พลังขับเคลื่อนประเทศ
หลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลาง
อธิพงศ์ หิรัญเรืองโชค* ศศิธร พลัตถเดช* มณฑาทิพย์ จันทร์พุ่ม** นพพร วงศ์วิวัฒน์***

ประเทศไทยประสบความสำ�เร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจและสามารถปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจที่อาศัยภาคเกษตร
มาเป็นเกษตรอุตสาหกรรม อุตสาหกรรม และบริการ เป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจสำ�คัญ โดยประเทศไทยมีรายได้ประชาชาติ
ต่อหัว (GNP Per Capita) ปี 2557 ประมาณ 196,240 บาท หรือประมาณ 6,041 ดอลลาร์ สรอ. ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มประเทศที่มี
รายได้ปานกลางกลุ่มสูง1
อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ที่ประเทศกำ�ลังพัฒนาต่างๆ รวมทั้งประเทศไทยซึ่งได้รับการจัดอยู่ในกลุ่มประเทศรายได้
ปานกลางมาเป็นเวลานานและยังไม่สามารถพัฒนายกระดับต่อไปเป็น “ประเทศรายได้สูง” หรือ “ประเทศพัฒนาแล้ว” ได้นั้น
เป็นที่น่าสนใจและวิเคราะห์กันอย่างกว้างขวาง โดยเรียกปรากฏการณ์การพัฒนาดังกล่าวว่า “กับดักประเทศรายได้ปานกลาง
(Middle Income Trap)” ซึ่งประเทศไทยได้ผ่านขั้นตอนการพัฒนาจากประเทศไม่พัฒนาและยากจนมาสู่ประเทศรายได้
ปานกลางตั้งแต่ประมาณปี 2532 - 2533 และจัดเป็นประเทศรายได้ปานกลางกลุ่มสูงตั้งแต่ประมาณปี 2553
ประเทศไทยจึงจำ�เป็นต้องกำ�หนดยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจทีเ่ หมาะสมเพือ่ ให้สามารถหลุดพ้นจากกับดักประเทศ
รายได้ป านกลางและพัฒ นาสู่ก ารเป็นประเทศที่มีระดับรายได้สูง โดยแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจสำ�คัญในระยะต่ อไป
ที่จะผลักดันให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว จำ�เป็นต้องให้ความสำ�คัญกับ “การขยายศักยภาพการผลิตและการปรับโครงสร้าง
เศรษฐกิจเพือ่ พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ” ภายใต้การกระจายผลประโยชน์จากการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
อย่างสมดุลและทั่วถึงในทุกกลุ่มของประชาชนและกระจายไปยังทุกสาขาการผลิตของระบบเศรษฐกิจ

กับดักประเทศรายได้ปานกลางโดยทั่วไปหมายถึง สภาวะที่ประเทศด้อยพัฒนาและยากจน เริ่มต้นพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
สามารถยกระดับจาก “ประเทศยากจน” ไปเป็น “ประเทศรายได้ปานกลาง” ส�ำเร็จในเวลาไม่นาน แต่แล้วก็หยุดชะงัก ประสบปัญหา
ทางเศรษฐกิจ หรือเข้าสู่ระยะที่มีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจลดต�่ำลงอย่างมากและติดอยู่ในกลุ่ม “ประเทศรายได้ปานกลาง”
อยู่เป็นเวลายาวนาน โดยไม่มีทีท่าว่าจะสามารถก้าวกระโดดขึ้นไปเป็น “ประเทศรายได้สูง” หรือ “ประเทศพัฒนาแล้ว”

สถานภาพความสามารถในการแข่งขันของไทย
การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ถือเป็นยุทธศาสตร์สำ�คัญของการพัฒนาของประเทศต่างๆ
เพื่อก้าวข้ามวังวนกับดักรายได้ปานกลาง เนื่องจากความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (National Competitiveness)
จะหมายถึ ง “ขี ด ความสามารถและผลประกอบการของประเทศในการสร้ า งและรั ก ษาสภาพแวดล้ อ มที่ เ หมาะสมแก่
การประกอบกิจการ ซึ่งนำ�ไปสู่การสร้างรายได้และการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ”
* นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�ำนาญการพิเศษ **นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�ำนาญการ *** นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ส�ำนักประเมินผลและเผยแพร่
การพัฒนา ส�ำนักพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
1
ในปี 2557 ธนาคารโลกได้จ�ำแนกประเทศตามกลุ่มรายได้ดังนี้ “ประเทศรายได้ต�่ำ” คือ มี GNP ต่อหัวต�่ำกว่า 1,045 ดอลลาร์ สรอ. ส่วนประเทศรายได้ปานกลางนั้น
แบ่งเป็น “รายได้ปานกลางกลุ่มต�่ำ” มี GNP ต่อหัวสูงตั้งแต่ 1,046 ถึง 4,125 ดอลลาร์ สรอ. และ “รายได้ปานกลางกลุ่มสูง” มี GNP ต่อหัวระหว่าง 4,126 ถึง 12,735
ดอลลาร์ สรอ. ส่วน “ประเทศรายได้สูง” มี GNP ต่อหัวตั้งแต่ 12,736 ดอลลาร์ สรอ. ขึ้นไป

10

วารสารเศรษฐกิจและสังคม

ในปัจจุบันมีหลายหน่วยงานระดับโลกซึ่งดำ�เนินการด้านการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ แต่ที่
ได้รบั ความสนใจและเป็นทีย่ อมรับมาอย่างต่อเนือ่ ง ได้แก่ การจัดอันดับโดยสถาบันการจัดการนานาชาติ (International Institute
for Management Development: IMD) และเวิลด์อีโคโนมิกฟอรั่ม (World Economic Forum: WEF) นอกจากนี้
ธนาคารโลกได้จัดอันดับความยากง่ายในการประกอบธุรกิจ (Ease of Doing Business) ของประเทศต่างๆ ในแต่ละปีอีกด้วย

ผลการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย ปี 2550 - 2558 โดย WEF, IMD และธนาคารโลก

* อันดับ EoDB ของไทยปี 2010 - 2015 เป็นการคาดคะเนจากการเปรียบเทียบคะแนน Distance to Frontier (DTF) กับประเทศต่างๆ
ที่มา: รายงาน Ease of Doing Business (EoDB) โดยธนาคารโลก, Global Competitiveness Report โดย World Economic Forum
และ World Competitiveness Yearbook โดย IMD

ในปี 2557 ประเทศไทยถูกจัดอันดับความสามารถ
ในการแข่ ง ขั น โดย WEF ซึ่ ง ในรายงาน Global
Competitiveness Report 2014 - 2015 อยู่อันดับที่ 31
จาก 144 ประเทศ ปรับตัวดีขึ้นจากอันดับที่ 37 ในปีก่อนหน้า
โดยเสถียรภาพทางเศรษฐกิจปรับดีขึ้นต่อเนื่อง รวมทั้งปัจจัย
ด้านสุขภาพ การศึกษา และเทคโนโลยี อย่างไรก็ตาม ยังคงมี
ประเด็ น ท้ า ทายที่ควรให้ความส�ำคัญ ในการปรับ ปรุงหลาย
ประการ ส�ำหรับปัจจัยพื้นฐานแม้ว่าหลายปัจจัยจะปรับตัวดี
ขึ้นมาก แต่เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านพบว่า
มีตัวชี้วัดที่ต้องเร่งปรับปรุง เช่น ปัญหาคอร์รัปชัน โครงสร้าง
พื้ น ฐานยั ง ไม่ มี คุ ณ ภาพ และคุ ณ ภาพการศึ ก ษาโดยเฉพาะ
ชัน้ ประถมศึกษายังอยูใ่ นระดับต�ำ่ ด้านปัจจัยเสริมประสิทธิภาพ
การด�ำเนินงาน ยังต้องเร่งปรับปรุงในหลายส่วน เช่น จ�ำนวนวัน
การด�ำเนินการเพือ่ เริม่ ต้นทางธุรกิจ และกระบวนการ - ขัน้ ตอน
ทางศุลกากร เป็นต้น ส�ำหรับนวัตกรรมและความเชี่ยวชาญ

ทางธุรกิจพบว่า อันดับศักยภาพด้านนวัตกรรมของไทยยังต�่ำ
และภาครัฐยังให้ความส�ำคัญกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุและวัสดุ
ที่ใช้เทคโนโลยีสูงน้อยมาก ซึ่งยากที่จะช่วยกระตุ้นให้เกิดการ
ค้นคิดนวัตกรรมใหม่ๆ
ในส่วนของ IMD ซึ่งจัดอันดับความสามารถในการ
แข่งขันปี 2558 ใน 61 ประเทศ/เขตเศรษฐกิจทั่วโลก และ
ได้จัดกลุ่มเกณฑ์ชี้วัดออกเป็น 4 กลุ่มหลัก ประกอบด้วย
(1) สมรรถนะทางเศรษฐกิจ (Economic Performance)
(2) ประสิทธิภาพของภาครัฐ (Government Efficiency)
(3) ประสิทธิภาพของภาคธุรกิจ (Business Efficiency) และ
(4) โครงสร้างพืน้ ฐาน (Infrastructure) นัน้ ผลการส�ำรวจของ
ปี 2558 ประเทศไทยอยู่อันดับที่ 30 ลดลงจากอันดับที่ 29
ในปี 2557 แม้วา่ มีผลคะแนนรวมสูงขึน้ ก็ตาม (64.98 คะแนน
เป็น 69.79 คะแนน)

กรกฎาคม - กันยายน 2558
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ทั้งนี้ หากเปรียบเทียบกับกลุ่มประเทศที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม เช่น ญี่ปุ่น สิงคโปร์ พบว่า ประเทศไทย
มีอันดับความสามารถในการแข่งขันด้อยกว่าในทุกด้าน แต่หากพิจารณาเปรียบเทียบกับอีก 3 ประเทศในอาเซียนซึ่งขับเคลื่อน
ด้วยการยกระดับประสิทธิภาพเศรษฐกิจ IMD มีรายงานผลการสำ�รวจพบว่า ประเทศไทยยังคงอยู่ในอันดับที่ห่างจากประเทศ
มาเลเซียซึง่ อยูใ่ นอันดับรวมที่ 14 ค่อนข้างมาก ในขณะทีป่ ระเทศฟิลปิ ปินส์ (41) และอินโดนีเซีย (42) ยังคงตามหลังประเทศไทยอยู่

ผลการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขัน โดย IMD ปี 2558 เปรียบเทียบไทย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์
และอินโดนีเซีย ตามเกณฑ์ชี้วัด 4 กลุ่ม

ที่มา: World Competitiveness Yearbook 2015 โดย IMD

สำ�หรั บ ผลการวิ จั ย ประเทศที่ มี ค วามสะดวกใน
การเข้าไปประกอบธุรกิจหรือ Ease of Doing Business
2015 ซึ่ ง ดำ�เนิ น การโดยธนาคารโลกนั้ น ประเทศไทย
ได้รับการจัดให้อยู่ในอันดับที่ 26 ติดกลุ่ม 30 ประเทศแรก
ที่ง่ายต่อการทำ�ธุรกิจจากการประเมินทั้งหมด 189 ประเทศ
และหากเปรียบเทียบกับ 5 ประเทศอาเซียนที่ธนาคารโลก
จัดอันดับ ประเทศไทยเป็นรองประเทศมาเลเซีย (18) แต่มี
อันดับที่ดีกว่าเวียดนาม (78) ฟิลิปปินส์ (95) และอินโดนีเซีย
(114) ค่อนข้างมาก ทั้งนี้เพราะในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาไทยได้
มีการปรับปรุงบริการภาครัฐ โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการ
สร้างเสริมสภาพแวดล้อมทำ�ธุรกิจ มีการนำ�ระบบอิเล็กทรอนิกส์
มาใช้ เป็นผลทำ�ให้การใช้เอกสารและระยะเวลาน้อยลงกว่า
ครึ่งหนึ่งเมื่อเทียบกับปี 2550 อย่างไรก็ตาม ผลการวิเคราะห์
จุดอ่อนพบว่า แม้ว่าจะมีการปรับอันดับดีขึ้น 2 ด้าน ได้แก่
ด้านการขออนุญาตในการก่อสร้าง และด้านการชำ�ระภาษี แต่ยงั มี
ตัวชี้วัดที่มีอันดับไม่เปลี่ยนแปลง 3 ด้าน ได้แก่ การขอใช้ไฟฟ้า
การจดทะเบียนทรัพย์สนิ และการบังคับให้เป็นไปตามข้อตกลง
ในขณะที่อีก 5 ด้านที่ปรับตัวลดลง ได้แก่ การเริ่มต้นธุรกิจ
12
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การได้รับสินเชื่อ การคุ้มครองผู้ลงทุน การค้าระหว่างประเทศ
และการปิดกิจการ

การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน เพิ่มพลัง
ผลักดันก้าวข้ามกับดักรายได้ปานกลาง
ภายใต้กรอบแนวคิดทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 เบือ้ งต้นได้กำ�หนดตำ�แหน่งยุทธศาสตร์
ของประเทศ (Country Strategic Positioning) “ประเทศไทย
เป็นประเทศรายได้สูงที่มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม
เป็ น ศู น ย์ ก ลางด้ า นการขนส่ ง และโลจิ ส ติ ก ส์ ข องภู มิ ภ าค
สู่ความเป็นชาติการค้าและบริการ (Trading and Service
Nation) เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์และเกษตร
ปลอดภัย แหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมสูง
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” และนำ�มาสู่แนวทางสำ�คัญที่จะ
มุ่งเน้นส่งเสริมให้ประเทศไทยมีผลิตภาพการผลิตและขีดความ
สามารถในการแข่ ง ขั น ที่ สู ง ขึ้ น เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ เ ศรษฐกิ จ มี
การขยายตัวอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนให้เกิดการสร้างรายได้
ให้สูงขึ้น บนพื้นฐานการพัฒนาทุนมนุษย์และการยกระดับ

การคุม้ ครองทางสังคม พร้อมทัง้ ลดข้อจำ�กัดด้านทรัพยากรและ
ความเสี่ยงจากภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง โดยการดำ�เนิน
กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและกำ�หนดให้
การขับเคลื่อนการพัฒนาในระยะต่อไป จะต้องให้ความสำ�คัญ
กับการดำ�เนินการทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และ
การบริหารจัดการภาครัฐ
จะเห็ น ได้ ว่ า การส่ ง เสริ ม ให้ ป ระเทศไทยมี ขี ด
ความสามารถในการแข่งขันที่สูงขึ้น จำ�เป็นต้องบูรณาการ
การพัฒนาในมิติต่างๆ เข้าด้วยกัน ขณะเดียวกัน จำ�เป็นต้อง
มี ก ารกำ � หนดประเด็ น การพั ฒ นาเฉพาะด้ า นที่ ร องรั บ
บริ บ ทการเปลี่ ย นแปลงทั้ ง จากภายในและภายนอก
อย่างเหมาะสมด้วย ซึ่งการประเมินจากโอกาส ศักยภาพ
และเป้ า หมายการพั ฒ นาของประเทศสะท้ อ นให้ เ ห็ น ว่ า
การทีป่ ระเทศไทยตัง้ อยูใ่ นตำ�แหน่งทีเ่ ป็นศูนย์กลางของภูมภิ าค
อาเซียนที่เอื้อต่อการเชื่อมโยงด้านคมนาคมขนส่ง อีกทั้งไทย
ยั ง มี ก ารพั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐานรองรั บ การคมนาคมเพื่ อ
เชื่ อ มโยงในภู มิ ภ าค และมี สั ด ส่ ว นการค้ า ระหว่ า งประเทศ
ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) เกินเท่าตัวมาโดยตลอด
เป็นปัจจัยหนึ่งที่ชี้ว่าประเทศไทยมีความพร้อมที่จะก้าวไปสู่
การเป็ น ชาติ ก ารค้ า และบริ ก าร และหากสามารถส่ ง เสริ ม
ประเด็นการพัฒนาดังกล่าวให้มคี วามก้าวหน้าอย่างเป็นรูปธรรม
จะเป็ น เหมื อ นแรงส่ ง ให้ ป ระเทศไทยมี ขี ด ความสามารถ
ในการแข่งขันที่สูงได้ในอีกทางหนึ่ง

ในภาคบริการ การเงิน และระบบโลจิสติกส์ ซึ่งจะเป็นการ
ขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ ด้ ว ยสิ น ค้ า และบริ ก ารที่ มี มู ล ค่ า เพิ่ ม สู ง
อันจะทำ�ให้ประเทศไทยก้าวข้ามจากการเป็นประเทศรายได้
ปานกลาง ทั้งนี้ ส่วนสำ�คัญในการพัฒนาประเทศสู่การเป็น
ชาติ ก ารค้ า และบริ ก ารควรมี ก ารปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพ
การทำ�ธุรกิจของผู้ประกอบการทั้งด้านการผลิต การบริการ
การค้า การลงทุนและกิจกรรมโลจิส ติกส์ระหว่างประเทศ
รวมทั้ ง ขจั ด อุ ป สรรคและอำ�นวยความสะดวกในส่ ว นที่
เกี่ยวข้อง ทั้งด้านระบบและโครงสร้าง (Hardware) อาทิ
การปรับปรุงระบบโลจิสติกส์ การเงิน และศุลกากร ด้านระบบ
การทำ�งาน (Software) อาทิ การปรับกฎระเบียบต่างๆ ให้เอือ้ ต่อ
การดำ�เนินธุรกิจ การค้า และการลงทุน และด้านบุคลากร
(Peopleware) โดยการพัฒนาองค์ความรู้และทักษะฝีมือ
แรงงาน ตลอดจนพั ฒ นาศั ก ยภาพในการทำ�ธุ ร กิ จ ระหว่ า ง
ประเทศ

การเป็นชาติการค้าและบริการดีอย่างไร

การปรับปรุงประสิทธิภาพการทำ�ธุรกิจของผูป้ ระกอบการ
การเป็นชาติการค้าและบริการเป็นการดำ�เนินธุรกิจ สู่การเป็นชาติการค้าและบริการ

ที่ เ น้ น การนำ�เข้ า ทรั พ ยากรและสิ น ค้ า มาเพื่ อ ผลิ ต และ
ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ที่มีการเชื่อมโยงเศรษฐกิจ
สร้างมูลค่าเพิ่มแล้วส่งออกไปยังตลาดปลายทาง ซึ่งจะทำ�ให้ การค้า การลงทุน การเงินของทั้งโลกให้เป็นระบบเดียวกัน
กำ�ไร (Margin) สูงกว่าการรับจ้างผลิต พร้อมทั้งสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การปรับปรุง
ประสิทธิภาพการทำ�ธุรกิจจึงต้องให้ความสำ�คัญกับ
มูลค่าการค้าระหว่างประเทศต่อ GDP ของประเทศ (ณ ราคาปัจจุบัน)
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(หน่วย: ล้านล้านบาท)
2555
2556
2557
มาเป็นกลไกในการขับเคลื่อนธุรกิจ เช่น การประยุกต์
มูลค่าการค้าระหว่างประเทศ
14.86
14.57
14.72
ใช้ในการปฏิรูปกระบวนการผลิต การดำ�เนินธุรกิจ
GDP ประเทศ
12.35
12.91
13.15
การค้า การบริการและกิจกรรมโลจิสติกส์ รวมถึง
สัดส่วนการค้าระหว่างประเทศต่อ GDP
กิจกรรมทางเศรษฐกิจอื่นๆ อันจะส่งผลต่อการเพิ่ม
120.32 112.84 111.93
(ร้อยละ)
ผลิตภาพการผลิต การสร้างมูลค่าเพิ่มในสินค้าและ
ที่มา: สศช., กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
บริการ รวมทัง้ ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน
กรกฎาคม - กันยายน 2558
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ของผู้ประกอบการ ซึ่งการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยเทคโนโลยี
2) Digital Transformation คือการประยุกต์ใช้
สารสนเทศและการสื่อสารนั้น เป็นจุดเริ่มสู่เศรษฐกิจดิจิทัล เทคโนโลยีเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจ โดยการนำ�เทคโนโลยี
(Digital Economy)
มาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำ�ธุรกิจ และเพิ่มขีดความ
การเป็นเศรษฐกิจดิจิทัล คือการนำ�เทคโนโลยีมาใช้ สามารถในการแข่งขันในการดำ�เนินธุรกิจ เช่น การนำ�ระบบ
ในการสนับสนุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ตั้งแต่ภาคการผลิต ติดตามและตรวจสอบมาใช้ในธุรกิจการขนส่ง การนำ�เทคโนโลยี
ภาคบริการ รวมถึงภาคการขายหรือการตลาด ซึ่งเป็นการนำ� สารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการติดต่อและสื่อสารกับ
เทคโนโลยีมาใช้ทงั้ ระบบ โดยเทคโนโลยีดงั กล่าวมีหลายรูปแบบ ลูกค้าในการประกอบธุรกิจต่างๆ ได้แก่ ธุรกิจบริการสุขภาพ
อาทิ เทคโนโลยีการสื่อสาร เทคโนโลยีการขนส่ง เทคโนโลยี ธุรกิจการท่องเที่ยว เป็นต้น ซึ่งจะช่วยในการพัฒนาต่อยอด
การผลิต เป็นต้น โดยในการประยุกต์นำ�เทคโนโลยีต่างๆ มาใช้ สินค้าและบริการ ลดต้นทุนและเพิ่มความพึงพอใจแก่ลูกค้า
เพื่อให้สอดคล้องกับเศรษฐกิจดิจิทัลนั้น สามารถพัฒนาได้ดังนี้

1) Digital Commerce คื อ การประยุ ก ต์ ใช้
เทคโนโลยี เ พื่ อ การพาณิ ช ย์ ห รื อ พาณิ ช ย์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
(E-Commerce) โดยการดำ�เนินกิจกรรมการค้าทั้งการตลาด
การซือ้ - ขายสินค้าและบริการต่างๆ ผ่านคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์
มือถือ เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารและอินเทอร์เน็ต เช่น
การขายสินค้าผ่านเว็บไซต์ออนไลน์ การชำ�ระเงินค่าสินค้า
และบริการออนไลน์ เป็นต้น ซึ่งจะช่วยให้การดำ�เนินกิจกรรม
การค้าต่างๆ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เป็นการขยายโอกาสทาง
การค้า ช่วยตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย
มากขึ้น ลดระยะเวลาการดำ�เนินธุรกิจและการติดต่อสื่อสาร
ทำ�ให้ ล ดต้ น ทุ น การทำ�ธุ ร กิ จ จากการที่ ค่ า ใช้ จ่ า ยในการ
ดำ�เนินการ (Transaction Cost) ลดลง ซึ่งจะนำ�ไปสู่การ
กระตุน้ การพัฒนาเศรษฐกิจและการสร้างมูลค่าเพิม่ ให้กบั สินค้า
และบริการ
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วารสารเศรษฐกิจและสังคม

3) Digital Consumption โดยการนำ�เทคโนโลยี
ดิจทิ ลั ใช้เป็นช่องทางในการซือ้ ขายแลกเปลีย่ นสินค้าและบริการ
เช่น การขายสติก๊ เกอร์ของแอพพลิเคชัน่ LINE การซือ้ ขายสินค้า
เสมือนในเกมออนไลน์ เป็นต้น อันจะทำ�ให้เกิดสินค้าและบริการ
ใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคด้านดิจิทัล

การนำ�ประเทศไปสู่ เ ศรษฐกิ จ ดิ จิ ทั ล เป็นแนวทาง
หนึ่งที่จะช่วยสนับสนุนให้ประเทศไทยมีการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจและสามารถแข่งขันกับนานาประเทศ อันจะนำ�ไปสู่
การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง เนื่องจาก
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการลดต้นทุนในการ
ประกอบการทั้งด้านการผลิต การให้บริการ และการขาย ทำ�ให้
เกิดการต่อยอดในการผลิตสินค้าและบริการใหม่ๆ ออกสู่ตลาด
เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค และเกิดการลงทุน
ในธุรกิจข้ามพรมแดนมากยิ่งขึ้น เช่น การจองโรงแรม การเสนอ
ซื้อขายโปรแกรมการท่องเที่ยว การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์
ต่างประเทศ เป็นต้น ตลอดจนสนับสนุนการเพิ่มผลิตภาพและ
คุณภาพของทรัพยากรมนุษย์ โดยการเรียนการสอนผ่านระบบ
อิ น เทอร์ เ น็ ต (E-Learning) นอกจากนี้ เ ศรษฐกิ จ ดิ จิ ทั ล
ยังเป็นส่วนสำ�คัญทีท่ ำ�ให้กจิ กรรมทางเศรษฐกิจในภาคส่วนต่างๆ
มีมูลค่าเพิ่มและมีประสิทธิภาพสูงมากขึ้นอีกด้วย

กลไกขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นาขี ด ความสามารถในการ
แข่งขัน
ในปัจจุบัน รัฐบาลได้ให้ความสำ�คัญกับการส่งเสริม
ให้หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบการพัฒนารายสาขาได้ทำ�งานร่วมกัน
ในลักษณะ “แนวราบ” ผ่านคณะกรรมการระดับชาติ ซึ่งมี
หน้าที่ขับเคลื่อน การขับเคลื่อนการพัฒนาขีดความสามารถ
ในการแข่ ง ขั น ของประเทศในประเด็ น ต่ า งๆ ที่ มี ลำ�ดั บ
ความสำ�คั ญ สู ง และเกี่ ย วข้ อ งกั บ งานหลากหลายมิ ติ ได้ แ ก่
“คณะกรรมการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ (กพข.)”
คณะกรรมการ กพข. เริ่มครั้งแรกในปี 2545 เพื่อเป็น
กลไกหลักในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความ
สามารถในการแข่งขันของประเทศ สำ�หรับคณะกรรมการ กพข.
ภายใต้รัฐบาลนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
ได้แต่งตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะในการแข่งขันของประเทศ รวมทั้ง
ความเข้มแข็งของภาคการผลิตและบริการนำ�ไปสู่การพัฒนา
ทีม่ เี สถียรภาพและยัง่ ยืน โดยมีนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์
จันทร์โอชา) เป็นประธาน และคณะกรรมการประกอบด้วย
ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ และประธาน 3 สถาบั น ภาคเอกชน โดยมี
สำ�นั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คม
แห่งชาติ เป็นฝ่ายเลขานุการ ซึ่งในการทำ�งานได้มีการจัดตั้ง
คณะอนุกรรมการ 6 ชุด ประกอบด้วย (1) เสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจมหภาค (2) การพัฒนาคลัสเตอร์ (3) การพัฒนา
เชิงกายภาพ (4) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รวมทั้งการวิจัย
และพัฒนา (5) การพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ รวมทัง้ การพัฒนา
กระบวนการทางศุลกากร และ (6) การจัดการข้อมูลและ
การสื่อสารประชาสัมพันธ์
การปฏิบัติภารกิจของคณะกรรมการ กพข. จะเป็น
แกนหลักเพือ่ สนับสนุนการสร้างความสอดคล้องในทุกภาคส่วน
ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในการขับเคลื่อน
ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขั น
ของประเทศ และมุง่ เน้นการดำ�เนินงานตามแนวทางการจัดการ
จุ ด อ่ อ น (Weakness) ของประเทศ จากการจั ด อั น ดั บ
ความสามารถในการแข่ ง ขั น ของสถาบั น ระดั บ โลก ได้ แ ก่
WEF, IMD และธนาคารโลก รวมทั้งการทำ�งานเชื่อมโยงกับ

คณะกรรมการระดับชาติอื่นๆ ที่มีบทบาทในการขับเคลื่อน
การพั ฒ นาขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขั น ของประเทศ
ในด้านเศรษฐกิจมหภาค ด้านภาคการผลิตและบริการ และ
ภาคสนับสนุน (Enabling Sectors) เช่น คณะกรรมการ
พั ฒ นาระบบโลจิ ส ติ ก ส์ แ ห่ ง ชาติ คณะกรรมการส่ ง เสริ ม
การลงทุน และคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรมแห่งชาติ เป็นต้น เพื่อไปสู่เป้าหมายในการ
ผลักดันทุกภาคส่วนให้สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ ร่วมกัน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทัง้ สนับสนุนภาคเอกชนให้มบี ทบาท
ในการกำ�หนดทิศทางการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ และการพั ฒ นาบุ ค ลากรภาครั ฐ ให้ เ ป็ น ผู้ นำ�
การเปลี่ ย นแปลงเพื่ อ การดำ�เนิ น การในประเด็ น สำ�คั ญ
ด้านการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันเพือ่ ก้าวพ้น
กับดักรายได้ปานกลางทั้งในเชิงภาพรวมหรือการมุ่งผลักดัน
แนวทางการพัฒนาเฉพาะ ดังเช่นเรื่องการเป็นชาติการค้า
และบริการ จำ�เป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆ
ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน
รวมภาคส่วนอืน่ ๆ กลไกขับเคลือ่ นการพัฒนาขีดความสามารถ
ในการแข่งขันที่สำ�คัญอีกคณะหนึ่งคือ คณะกรรมการร่วม
ภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ หรือ กรอ.
ที่มีนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) เป็นประธาน
โดยเป็ น เวที สำ�หรั บ แก้ ปั ญ หาทั้ ง ในเชิ ง นโยบายและ
การขับเคลื่อนการปฏิบัติให้แก่ภาคเอกชนในการดำ�เนินธุรกิจ
ซึ่งเป็นตัวสะท้อนขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
อีกทางหนึ่ง
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สรุป

เอกสารอ้างอิง

การขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นาขี ด ความสามารถในการ
แข่งขันเพือ่ นำ�พาประเทศไทยก้าวพ้นกับดักรายได้ปานกลางนัน้
จะต้องกำ�หนดแนวทางเชื่อมโยงในทุกมิติการพัฒนา ไม่ว่าจะ
เป็นการพัฒนาเศรษฐกิจมหภาคให้เอื้อต่อการเพิ่มขีดความ
สามารถในการแข่งขัน การปรับโครงสร้างการผลิตและการค้า
ให้สอดคล้องและสนับสนุนซึง่ กันและกัน การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และทักษะแรงงาน การพัฒนาองค์ความรู้เทคโนโลยี
และนวั ต กรรม การยกระดั บ คุ ณ ภาพโครงสร้ า งพื้ น ฐาน
การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม การพัฒนา
ธุ ร กิ จ ชุ ม ชนควบคู่ กั บ การปรั บ ระบบการเจรจาการค้ า และ
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจของประเทศให้มีเอกภาพเพื่อสร้าง
อำ�นาจต่อรองและขยายศักยภาพการลงทุนร่วมกับประเทศ
เพื่อนบ้านและในภูมิภาค พร้อมกับการใช้ศักยภาพที่มีอยู่
ด้านการท่องเทีย่ วและธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ ให้มบี ทบาทมากขึน้
รวมทั้ ง การพั ฒ นาคุ ณ ภาพและเสริ ม สร้ า งธรรมาภิ บ าลใน
การบริหารจัดการภาครัฐ วิธีการขับเคลื่อนซึ่งมุ่งสร้างความ
เข้ า ใจให้ ทุ ก ภาคส่ ว นได้ ต ระหนั ก ถึ ง ความสำ�คั ญ และพร้ อ ม
ที่ร่วมกันพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
และเป็ น พลั ง ผลั ก ดั น สำ�คั ญ ในการขั บ เคลื่ อ นประเทศไทย
ก้าวพ้นกับดักรายได้ปานกลางได้อย่างมัน่ คงและยัง่ ยืนต่อไป

“Digital Economy: รูท้ นั เข้าใจ นำ�ไปใช้” กระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, จาก Websitehttp://www.most.

go.th/main/index.php/product/sciencetalk/4054-digitaleconomy-.html, เข้าถึงเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2558

“เรียนรู้ประสบการณ์ของฮ่องกงและสิงคโปร์ ก่อน
ก้าวสู่ Trading Nation แบบไทย” ธนาคารเพื่อการส่งออก
และนำ�เข้าแห่งประเทศไทย, จาก Website http://www.exim.
go.th/doc/adn/44663_0.pdf, เข้าถึงเมือ่ วันที่ 6 สิงหาคม 2558
“เศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy): นโยบาย
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม่” สำ�นักงานเลขาธิการสภาผู้แทน
ราษฎร มีนาคม 2558, จาก Website http://www.parliament.
go.th/library, เข้าถึงเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2558
“ทิ ศ ทางของแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12: เอกสารประกอบการระดมความคิดเห็น
ทิศทางแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12” สำ�นักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรกฎาคม 2558
EoDB(2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013,
2014, 2015). Doing Business (2007, 2008, 2009, 2010,
2011, 2012, 2013, 2014, 2015).Washington DC: The
World Bank.
IMD (2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013,
2014,2015).IMD World Competitiveness Yearbook
(2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014,2015).
Lausanne: International Institute for Management
Development.
WEF (2007-2008, 2008-2009, 2009-2010, 20102011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015).
The Global Competitiveness Report (2007-2008, 20082009, 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013,
2013-2014, 2014-2015). Geneva: World Economic Forum.
World Bank Distance to Frontier dataset, 20042015 (Online) Available from: www.doingbusiness. org
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บทความประจำ�ฉบับ

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

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

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

ทั้งนี้ ประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมสูงวัยโดยสมบูรณ์
หรือมีประชากรอายุมากกว่า 60 ปี ถึงร้อยละ 20 ของประชากร
ทั้งหมด ในปี 2568 โดยจะมีสัดส่วนผู้สูงอายุเป็นอันดับสอง
ในอาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์ และเมื่อพิจารณากลุ่ม
ผูส้ งู อายุโดยใช้เกณฑ์การประเมินความสามารถในการท�ำกิจวัตร
ประจ� ำ วั น และข้ อ จ� ำกั ด ด้ า นร่ า งกายที่ สั ม พั นธ์ กั บ กลุ่มอายุ
สามารถแบ่งได้ 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่มีศักยภาพ (ติดสังคม)
ช่วงอายุ 60 - 69 ปี กลุ่มที่ช่วยเหลือตนเองได้บ้าง (ติดบ้าน)
ช่วงอายุ 70 - 79 ปี และกลุม่ ทีช่ ว่ ยเหลือตนเองไม่ได้ (ติดเตียง)
ช่วงอายุ 80 ปีขนึ้ ไป โดยคาดประมาณว่า ระหว่างปี 2553-2583
1

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

*นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�ำนาญการพิเศษ **นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�ำนาญการ ***นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ส�ำนักยุทธศาสตร์และ
การวางแผนพัฒนาทางสังคม

กรกฎาคม - กันยายน 2558

17

กลุ่มอายุ 60 - 69 ปี จะเพิ่มขึ้นในช่วงแรกก่อนลดลงในช่วงหลังปี 2577 ขณะที่กลุ่มอายุ 80 ปีขึ้นไป และ 70 - 79 ปีจะเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนือ่ ง แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มการพึง่ พิงของผูส้ งู อายุจะเพิม่ ขึน้ ในอนาคต ซึง่ ผูส้ งู อายุนบั ว่าเป็นกลุม่ วัยทีม่ คี วามเปราะบาง
ในสังคม เนื่องจากศักยภาพการท�ำงานที่ลดลงและสภาพร่างกายที่เสื่อมลงตามวัย จึงจ�ำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือ ดูแล
และพัฒนาศักยภาพ เพือ่ ให้ “ผูส้ งู อายุเป็นบุคคลทีม่ ปี ระโยชน์ตอ่ สังคมและสมควรส่งเสริมให้คงคุณค่าไว้ให้นานทีส่ ดุ แต่ในกรณี
ที่ตกอยู่ในสถานะต้องพึ่งพิงผู้อื่น ครอบครัวและชุมชนจะต้องเป็นด่านแรกในการเกื้อกูลเพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถด�ำรงอยู่ใน
ชุมชนได้อย่างมีคณ
ุ ภาพ โดยมีสวัสดิการจากรัฐเป็นระบบเสริม เพือ่ ให้เกิดหลักประกันในวัยสูงอายุและความมัน่ คงของสังคม”

ภาวะผู้สูงอายุไทยในปัจจุบัน
การมี ง านท�ำ ผู ้ สู ง อายุ โ ดยรวมมี แ นวโน้ ม การมี
งานท�ำเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 35.7 ในปี 2550 เป็นร้อยละ 38.3
ในปี 2554 โดยการท�ำงานในกลุ่ม 60 - 69 ปี มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
ขณะทีก่ ลุม่ 70 - 79 ปี และ 80 ปีขนึ้ ไป มีแนวโน้มคงทีแ่ ละลดลง
ตามล�ำดับ แต่กลุ่ม 60 - 69 ปี ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีศักยภาพยังคง
ว่างงานอีกกว่าร้อยละ 48
การออม กลุ ่ ม ผู ้ สู ง อายุ ที่ มี ศั ก ยภาพเป็ น กลุ ่ ม ที่ มี
อัตราการออมมากที่สุด แต่ส่วนใหญ่เป็นมูลค่าการออมต�่ำ
โดยที่มีสัดส่วนของผู้ไม่มีการออมกว่าร้อยละ 63.6 แสดงถึง
ความเสีย่ งต่อความมัน่ คงทางรายได้เมือ่ มีอายุมากขึน้ ซึง่ อาจต้อง
มีค่าใช้จ่ายในการดูแลตนเองมากขึ้นในอนาคต
ที่มา: สำ�นักงานสถิติแห่งชาติ. (2555) การสำ�รวจประชากรผู้สูงอายุในประเทศไทย

สภาพแวดล้อม มีผู้สูงอายุเพียงร้อยละ 2 ที่อาศัย
ในบ้านทีม่ สี ภาพแวดล้อมเหมาะสมและปลอดภัย และส่วนใหญ่
อยูใ่ นกรุงเทพฯ นอกจากนี้ การจัดสิง่ อ�ำนวยความสะดวกส�ำหรับ
ผู้สูงอายุในที่สาธารณะ อาทิ ทางลาด ราวบันได ห้องน�้ำ พบว่า
ภาพรวมยังไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน อีกทั้งมีเพียงผู้สูงอายุ
ร้อยละ 7.2 ที่พึงพอใจการได้รับบริการสาธารณะทุกระบบ
สะท้ อ นถึ ง ความไม่ เ หมาะสมของสภาพแวดล้ อ ม บริ ก าร
คมนาคมขนส่ง และสถานที่สาธารณะในปัจจุบันที่ไม่เอื้อต่อ
การอ�ำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตประจ�ำวันของผู้สูงอายุ
ที่มีข้อจ�ำกัดด้านร่างกาย
ที่มา: รายงานการศึกษาโครงการติดตามและประเมินผลการดำ�เนินงานตามแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545 - 2564)
2
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สุขภาพ มีผสู้ งู อายุเพียงร้อยละ 5 ทีม่ สี ขุ ภาพสมบูรณ์
ส่วนใหญ่ป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน ข้อเสื่อม
พิการ ซึมเศร้า และเป็นผู้ป่วยนอนติดเตียง ตามล�ำดับ โดยมี
จ�ำนวนมากที่ไม่รู้ตัวว่าป่วยเป็นโรคเรื้อรังในระยะต้น ซึ่งอาจ
น�ำไปสู่โรคแทรกซ้อนที่รุนแรงและภาวะทุพพลภาพ ท�ำให้
ไม่ ส ามารถปฏิ บั ติ กิ จ วั ต รประจ� ำ วั น ได้ ด ้ ว ยตนเอง ขณะที่
ผู ้ สู ง อายุ ติ ด เตี ย งต้ อ งได้ รั บ การดู แ ลจากผู ้ ที่ มี ทั ก ษะ
การพยาบาล 23 - 27 ชั่วโมง/สัปดาห์ ท�ำให้มีค่าใช้จ่ายสูงกว่า
กลุ่มผู้สูงอายุอื่นๆ ทั้งค่าอุปกรณ์และค่าจ้างบุคลากรทักษะ
ส่งผลต่อการเข้าถึงบริการ ภาระของผู้ดูแลในครอบครัว และ
ค่าใช้จ่ายของครัวเรือน

การดูแลผู้สูงอายุ ร้อยละ 13.8 ของผู้สูงอายุเป็น
กลุ ่ ม ที่ ดู แ ลตั ว เองได้ บ างส่ ว น ซึ่ ง ภาครั ฐ ได้ ส ่ ง เสริ ม การ
ตรวจเยี่ยมบ้านโดยทีมสหวิชาชีพ รพ.สต. และอาสาสมัคร
ผู้สูงอายุ (อสผ.) อย่างไรก็ตาม พบว่าผู้สูงอายุร้อยละ 56.7
ได้รับการเยี่ยมบ้านเพียง 1 - 5 ครั้งต่อปี และการดูแลที่บ้าน
ยังขาดคุณภาพ โดยมีเพียงร้อยละ 8 เท่านัน้ ทีผ่ า่ นการประเมิน
รวมทั้งปัจจุบันไม่มีหลักเกณฑ์การเยี่ยมบ้านที่ชัดเจน และ
ขาดการวางแผนการดู แ ลที่ เชื่ อ มโยงข้ อ มู ล ผู ้ ป ่ ว ยอย่ า ง
เป็นระบบระหว่างทีมสหวิชาชีพ หน่วยบริการ และชุมชน
ตลอดจนบุคลากรและ อสผ. มีไม่เพียงพอ เนื่องจากไม่ได้รับ
ค่าตอบแทนที่เหมาะสม ส่งผลให้ผู้สูงอายุไม่ได้รับการดูแล
ที่ต่อเนื่อง ขณะที่สถานบริการเอกชนมีจ�ำนวนธุรกิจบริการ
ผู้สูงอายุระยะยาวและสถานพยาบาลมากกว่า 400 แห่ง
ส่วนใหญ่ตงั้ อยูใ่ นพืน้ ทีก่ รุงเทพฯ และปริมณฑล มีคา่ ใช้จา่ ยสูง
ตั้งแต่ 15,000 - 52,500 บาท แต่มีเพียงบางส่วนเท่านั้นที่
ขึน้ ทะเบียนกับภาครัฐ สะท้อนปัญหาของการขาดกฎระเบียบ
และเกณฑ์ก�ำกับดูแลควบคุม ทั้งด้านคุณภาพ ราคา และ
มาตรฐานบุคลากร ซึง่ จะน�ำไปสูป่ ญ
ั หาข้อจ�ำกัดในการเข้าถึง
บริการของผู้มีรายได้น้อย และความปลอดภัยของผู้สูงอายุ
(ส�ำนักส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ มส.ผส, 2553)

แนวคิดในการดูแลผู้สูงอายุ
ภาวะของผู ้ สู ง อายุ ที่ ยั ง คงมี ป ั ญ หาทั้ ง ทางด้ า น
เศรษฐกิจและสังคม จึงจ�ำเป็นต้องมีแนวทางในการดูแลให้
ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีภายใต้สังคมสูงวัย โดยต้องสามารถ
ด�ำรงชีวิตอยู่กับครอบครัวในชุมชนได้อย่างมีความสุข ได้รับ
การเกื้อหนุนให้สามารถเข้าถึงระบบบริการต่างๆ ที่จ�ำเป็นต่อ
การด�ำรงชีวิต ทั้งด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
ได้อย่างเหมาะสม โดยมีแนวคิดที่ส�ำคัญ ดังนี้

8%
10%
10 %

72%
ยังไม่ได้ประเมิน

ผ่าน

ยังไม่ผ่าน

อยู่ระหว่างรอผลการประเมิน

ผลการประเมินคุณภาพการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน

1. การดูแลให้ผู้สูงอายุอาศัยอยู่ในที่เดิม (Ageing
in Place)3 จากแนวโน้มของผู้สูงอายุที่มีจ�ำนวนเพิ่มขึ้นและ
ประสบกับภาวะเจ็บป่วยเรื้อรัง โดยส่วนใหญ่จะเข้ารับการดูแล
ในสถานบริการดูแลระยะยาว แต่กลับพบว่ามีอัตราตายเพิ่ม
สูงขึน้ เมือ่ เทียบกับการดูแลทีบ่ า้ น ในหลายประเทศจึงมีแนวคิด
ในการสนั บ สนุ น ให้ ผู ้ สู ง อายุ อ าศั ย อยู ่ ที่ บ ้ า นเดิ ม ของตนเอง
โดยไม่ต้องมีการย้ายไปรับการดูแลที่สถานบริการ ทั้งนี้ ต้องมี
3

Wang et al. (2012) และ Greenfield et al. (2012)
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การปรั บ ปรุ ง สภาพแวดล้ อ ม/ที่ พั ก อาศั ย ให้ เ หมาะสมกั บ
ผู้สูงอายุ เพื่อให้สามารถด�ำเนินชีวิตประจ�ำวันได้ด้วยตัวเอง
พร้ อ มทั้ ง มี ร ะบบให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ดู แ ลทั้ ง ในด้ า นบริ ก าร
สุขภาพและบริการสังคม ซึ่งประเทศไทยมีการจัดบริการ
สุขภาพสําหรับผูสูงอายุในการใหบริการที่บ้าน ในลักษณะ
ทีมสหวิชาชีพ (Multidisciplinary) จากโรงพยาบาลชุมชน
และโรงพยาบาลประจ�ำจังหวัด ประกอบด้วยแพทย พยาบาล
นักกายภาพบําบัด นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห และ
นั ก สุ ข ศึ ก ษา ที่ ใ ห  ก ารเยี่ ย มเยี ย นและดู แ ลผู  สู ง อายุ อ ย่ า ง
สม�่ำเสมอ รวมทั้งมีทีมหมอครอบครัวสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพและป้องกันโรคในผู้สูงอายุ การอบรม care manager
และ care giver ในชุมชนในการดูแลผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง
2. การดูแลที่มีชุมชนเป็นฐาน (Community based care) โดยจัดบริการที่มีชุมชนและครอบครัวเป็น
ศูนย์กลางในการให้บริการ เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถเข้าถึง
ได้ง่าย เป็นบริการที่ตอบสนองความต้องการในพื้นที่ภายใต้
การมีสว่ นร่วมของครอบครัวและชุมชน มีองค์ประกอบทีส่ ำ� คัญ
คือ (1) การดูแลตนเอง (self-care) (2) การดูแลด้านการป้องกัน
(preventive care) (3) การดูแลในบริบทของชุมชน (care
within the context of community) (4) การดูแลต่อเนื่อง
(continuity of care) และ (5) การประสานความร่วมมือ
ในการดูแล (collaborative care)

ทัง้ นี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (อปท.) ได้มบี ทบาท
ส�ำคัญในการประสานงานกับหน่วยงานในพื้นที่ เพื่อให้เกิด
เป้าหมายร่วมกันในการดูแลผู้สูงอายุ เช่น การด�ำเนินงาน
โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ จัดระบบปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุด้วยกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
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ในพื้นที่ 7 แห่งของจังหวัดสิงห์บุรี และ 2 แห่งของจังหวัด
ปทุมธานี พบว่า ความส�ำเร็จของกิจกรรมเกิดจากการบูรณาการ
การท�ำงานร่วมกันของหน่วยงานต่างๆ ทั้ง อปท. หน่วยงาน
ภาครัฐในพื้นที่ ภาคประชาชน ภาคีเครือขาย และอาสาสมัคร
ดูแลผูสูงอายุ โดยกิจกรรมครอบคลุมทั้งในด้านการเรียนรู้
การมีส่วนร่วมในชุมชน และการฝึกอาชีพในกลุ่มผู้สูงอายุ
ที่ ยั ง สามารถพึ่ ง พาตนเองได้ การจั ด บริ ก ารดู แ ลระยะยาว
ส�ำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง และการเตรียมความพร้อมเพื่อ
เข้าสู่วัยสูงอายุ นอกจากนี้ หน่วยงานภาครัฐ 7 กระทรวง ได้แก่
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ กระทรวง
สาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงแรงงาน และกระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา ได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายด้านการดูแล
ผู้สูงอายุ จัดท�ำโครงการ “รัฐ – ราษฎร์ร่วมใจห่วงใยดูแล
ผู ้ สู ง อายุ ” ซึ่ ง มี พื้ น ที่ เ ป้ า หมาย 155 ต� ำ บล ในช่ ว งปี แรก
ของการด�ำเนินงาน และจะขยายพื้นที่การท�ำงานให้ครอบคลุม
ทั่วประเทศในระยะต่อไป โดยจัดกิจกรรมครอบคลุมใน 3 ด้าน
คือ ด้านสุขภาพ ด้านเศรษฐกิจ และด้านสังคม เพื่อให้เกิด
การบูรณาการงานด้านผู้สูงอายุในระดับพื้นที่ ลดความซ�้ำซ้อน
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และมีทิศทางการท�ำงานร่วมกัน เพื่อ
น�ำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุ
3. เมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ (Age-friendly
City) ผู้สูงอายุมีค วามต้องการสภาพแวดล้อม สิ่งอ� ำ นวย
ความสะดวก และการให้บริการพิเศษที่สามารถตอบสนอง
การเปลี่ ย นแปลงของร่ า งกายและสั ง คมตามอายุ ที่ ม ากขึ้ น
การพั ฒ นาเมื อ งที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ ผู ้ สู ง อายุ จึ ง มี ค วามส� ำ คั ญ
ในการส่งเสริมให้ผสู้ งู อายุมคี ณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ี มีศกั ยภาพ สามารถ
พึ่งพาตนเองได้ และมีส่วนร่วมเชิงเศรษฐกิจ ซึ่งจะก่อให้เกิด
ความยั่ ง ยื น ในการพั ฒ นา องค์ ป ระกอบของการเป็ น เมื อ ง
ที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุมี 8 ประการ กล่าวคือ องค์ประกอบ
ด้านกายภาพ ที่มีผลต่อการใช้ชีวิตนอกบ้าน ความปลอดภัย
และการมีส่วนร่วมในสังคม ได้แก่ พื้นที่ภายนอกอาคารและ
ตัวอาคาร การคมนาคมขนส่ง และที่อยู่อาศัย องค์ประกอบ
ด้านสภาพแวดล้อมทางสังคม ทีส่ ะท้อนถึงภาวะทางจิตใจและ
อารมณ์ที่ดี ได้แก่ การมีส่วนร่วมเชิงสังคม การให้ความส�ำคัญ
และการยอมรับทางสังคม และการมีส่วนร่วมในประชาคมและ
การจ้างงานในฐานะพลเมืองกลุ่มหนึ่งของเมือง องค์ประกอบ

4. การมีนวัตกรรมการออกก�ำลังกายที่เหมาะสม
ด้ า นสุ ข ภาพอนามั ย และการให้ บ ริ ก ารทางสั ง คม ได้ แ ก่
การสื่อสารและการให้ข้อมูล และการสนับสนุนจากชุมชน กับผู้สูงอายุ การสร้างเสริมสุขภาพเป็นปัจจัยส�ำคัญในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและสุขภาวะของประชาชน แต่ส�ำหรับ
และบริการสาธารณสุข
ผู้สูงอายุที่มีการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาที่ส�ำคัญนั้น จ�ำเป็น
ต้องมีกิจกรรมทางกายที่เหมาะสมกับแต่ละกลุ่มของผู้สูงอายุ
อาทิ กลุ ่ ม ติ ด สั ง คม เน้ น กิ จ กรรมการเคลื่ อ นไหวร่ า งกาย
เพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ เช่น ร�ำมวยจีน โยคะ
ถีบจักรยาน เป็นต้น กลุ่มติดบ้าน การออกก�ำลังกายจะเป็น
เรื่องที่ส�ำคัญ เพราะจะท�ำให้การไหลเวียนของเลือดสะดวก
ข้อไม่ติด กล้ามเนื้อมีแรง เช่น สูดลมหายใจเข้า - ออก ท่ากาย
บริหารเฉพาะส่วน (ข้อมือ ข้อศอก ไหล่ ข้อเท้า น่อง ต้นขา)
กลุม่ ติดเตียง เน้นการฟืน้ ฟูกายภาพบ�ำบัด เนือ่ งจากผูป้ ว่ ยจะไม่
สามารถช่วยเหลือตนเองได้ โดยช่วยให้ผสู้ งู อายุมกี ารเคลือ่ นไหว
เพื่อไม่ให้ข้อติด เช่น การบริหารแขน ข้อต่างๆ เป็นต้น ดังนั้น
ที่มา: WHO, 2007
นวัตกรรมในการพัฒนาเครือ่ งมือ/อุปกรณ์ตา่ งๆ จึงต้องมีฟงั ก์ชนั
ทั้ ง นี้ กรมอนามั ย กระทรวงสาธารณสุ ข ได้ ริ เริ่ ม ที่ตรงกับความต้องการในแต่ละกลุ่มผู้สูงอายุ ซึ่งปัจจุบันมีการ
“โครงการเมืองทีเ่ ป็นมิตรกับผูส้ งู อายุ: Age-Friendly City” พัฒนาให้เข้ากับบริบททางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ขึ้นในปี 2557 พร้อมท�ำบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of ในแต่ละที่ เช่น กะลามะพร้าวนวดเท้า รอกชักมือ จักรยาน
Understanding: MOU) กับเมืองพัทยาและนครนนทบุรี นั่งปั่น เป็นต้น
เพื่อน�ำร่องในการสร้างต้นแบบของเมืองที่เป็นมิตรกับสังคม
สู ง วั ย ในประเทศไทย โดยที่ ผ ่ า นมาเมื อ งพั ท ยาได้ จั ด ตั้ ง
คณะกรรมการและคณะท�ำงานโครงการเมืองที่เป็นมิตรกับ
ผู้สูงอายุ และด�ำเนินการปรับปรุงอาคารสถานที่และบริเวณ
ภายนอก การจัดกิจกรรมส�ำหรับผูส้ งู อายุ เช่น การอบรมปฏิบตั ิ
ธรรมส�ำหรับผู้สูงอายุ เป็นต้น ขณะที่เทศบาลนครนนทบุรี
ได้จัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เทศบาลนครนนทบุรี
เพื่อเป็นสถานที่จัดกิจกรรมส�ำหรับผู้สูงอายุ เป็นศูนย์กลาง
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์และพัฒนาศักยภาพ ตลอดจน
ให้ค�ำปรึกษาเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ
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บทเรียนการดูแลผู้สูงอายุในต่างประเทศ : ประเทศญี่ปุ่น
ระบบประกันการดูแลระยะยาว (Long-Term Care Insurance)
เริ่มดำ�เนินการตั้งแต่ปี 2000 มีกลไกสำ�คัญคือ รัฐบาล
ท้องถิ่นที่จะทำ�หน้าที่เป็นผู้จัดเก็บเบี้ยประกัน บริหารกองทุน
และจัดสรรงบประมาณให้แก่ผใู้ ห้บริการทีอ่ าจเป็นทัง้ หน่วยงาน
ภาครัฐและบริษทั เอกชน แหล่งงบประมาณมาจาก 3 ส่วน ได้แก่
การเก็บเบี้ยประกันจากผู้ประกันตน เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และท้องถิ่น และการร่วมจ่ายของ
ผู้เข้ารับบริการ ทั้งนี้ ประเภทของการให้บริการจะแบ่งตาม
ระดับความต้องการการดูแล ซึ่งพิจารณาจากความสามารถ
ทางด้านร่างกาย แบ่งออกเป็น 7 ระดับ โดยที่หน่วยงาน
รัฐบาลท้องถิ่นจะเป็นผู้ให้การรับรองว่า ผู้เข้ารับบริการมีระดับ
ความต้องการการดูแลระดับใดและใช้บริการประเภทใด

ที่มา: ข้อมูลจากการศึกษาดูงานของ สศช. ณ ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2558

ความท้าทายของระบบในปัจจุบนั คือ การเพิม่ ขึน้ ของ
จำ�นวนผู้ป่วยโรคจิตเสื่อม (dementia) และผู้สูงอายุที่อาศัย
อยูต่ ามลำ�พัง รวมทัง้ ต้นทุนของระบบทีม่ แี นวโน้มเพิม่ ขึน้ ดังนัน้
แนวทางที่ รั ฐ บาลญี่ ปุ่ น กำ�ลั ง ให้ ค วามสำ�คั ญ คื อ การทำ�ให้
ท้ อ งถิ่ น /ชุ ม ชนสามารถมี ศั ก ยภาพในการดู แ ลผู้ สู ง อายุ
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โดยเฉพาะการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดสภาวะที่ต้องการการดูแล
ระยะยาว (long-term care prevention) เช่น สร้างสถานที่
ให้ผสู้ งู อายุสามารถมีปฏิสมั พันธ์กบั สังคม/ชุมชน โดยอาศัยความ
ร่วมมือระหว่างรัฐบาลท้องถิน่ ผูอ้ ยูอ่ าศัย และองค์กรทางสังคม
ภายในชุมชน

ที่มา: ข้อมูลจากการศึกษาดูงานของ สศช. ณ ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2558

ศูนย์สวัสดิการสังคม Camellia เขตโกโต เมืองโตเกียว
บริ ห ารจั ด การโดยภาคเอกชน ให้ บ ริ ก ารดู แ ล กับเด็ก เป็นต้น
ผู้สูงอายุ เช่น การดูแลพิเศษสำ�หรับผู้สูงอายุที่ไม่สามารถ
แหล่งเงินทีใ่ ช้กอ่ สร้างเป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐ
ช่วยเหลือตัวเองได้ การดูแลระยะสั้นเพื่อให้ผู้ดูแลหลักได้พัก และเอกชน โดยภาครัฐสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้าง
การดูแลเป็นกลุ่มแก่ผู้สูงอายุที่เป็นโรคสมองเสื่อม เป็นต้น ประมาณร้อยละ 40 ขณะที่เหลือเป็นของภาคเอกชน ขณะที่
นอกจากนี้ ยั ง จั ด ให้ มี พื้ น ที่ สำ�หรั บ ทำ�กิ จ กรรมให้ ผู้ สู ง อายุ การให้บริการจะได้รับค่าบริการจากระบบประกันการดู แ ล
ุมีปฏิสัมพันธ์กับคนในสังคม เพื่อทำ�ให้ผู้สูงอายุไม่รู้สึกโดดเดี่ยว ระยะยาวฯ ร้อยละ 90 และผู้เข้ารับบริการต้องร่วมจ่ายอีก
และยังรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของสังคม เช่น การจัดกิจกรรม ร้อยละ 10
แลกเปลี่ยนความรู้กับสถาบันการศึกษา การเปิดสอนดนตรีให้

ที่มา: นันท์นรี พานิชกุล (2558)

การจัดชุมชนที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ (Ageing Friendly City)
เมื อ งโทยามะ ก� ำ หนดเป้ า หมายพั ฒ นาเมื อ งให้
ผู้สูงอายุสามารถใช้ชีวิตหลังเกษียณอย่างมีความสุขและไม่เป็น
ภาระต่อครอบครัวหรือชุมชน ส่งผลให้มีการออกแบบและ
จัดการสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการด�ำเนินชีวิตประจ�ำวันของ
ผู้สูงอายุ กล่าวคือ การจัดระบบขนส่งมวลชนในรูปแบบ
รถไฟฟ้ารางเบา (Light Rail Transit: LTR) ที่มีพื้นรถ
ในระดับต�ำ่ การใช้อปุ กรณ์ชว่ ยเดินแบบรถเข็นสีล่ อ้ ทีอ่ อกแบบ
มาเป็นพิเศษ เพื่อกระตุ้นให้ผู้สูงอายุออกมาใช้ชีวิตนอกบ้าน
มากขึน้ ซึง่ จะมีการจัดกิจกรรมทัวร์ชมย่านต่างๆ ให้แก่ผสู้ งู อายุ

โดยอาสาสมั ค ร การจั ด ตั้ ง ศู น ย์ สุ ข ภาพเชิ ง ป้ อ งกั น เพื่ อ
ผูส้ งู อายุ เน้นการดูแลสุขภาพด้วยการแช่นำ�้ พุรอ้ นโดยให้บริการ
นวดบ�ำบัดด้วยแรงดันน�ำ้ /สปาน�ำ้ พุรอ้ น/การออกก�ำลังกายในน�ำ้
การให้บริการธุรกิจที่เจาะตลาดผู้สูงวัย เช่น ระบบเซนเซอร์
ตรวจจับความเคลื่อนไหวที่ผิดปกติของผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่
คนเดียว และรถยนต์สำ� หรับผูส้ งู อายุทนี่ งั่ รถเข็น และการจ้างงาน
ผูส้ งู อายุในท้องถิน่ เพือ่ ท�ำการเกษตรกรรมเพาะปลูก/แปรรูป/
จัดจ�ำหน่ายใบงาขี้ม้อน (Egoma) แบบครบวงจร
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ทิศทางการดูแลผู้สูงอายุเพื่อสังคมสูงวัยที่มีคุณภาพ
แม้ว่าภาครัฐได้มีการด�ำเนินการในการดูแลผู้สูงอายุ
ในหลายๆ ด้าน ทัง้ ในระดับส่วนกลางและส่วนท้องถิน่ เพือ่ พัฒนา
ให้ผสู้ งู อายุมคี ณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ขี นึ้ เช่น (1) การถ่ายโอนภารกิจการ
ดูแลผูส้ งู อายุในเรือ่ งการสังคมสงเคราะห์ ภายใต้ พ.ร.บ. ก�ำหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอ�ำนาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2542 (2) การสร้างหลักประกันทางเศรษฐกิจ
ยามชราภาพ ทั้งเบี้ยยังชีพ ระบบบ�ำนาญ กองทุนประกันสังคม
กรณีชราภาพ กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ กองทุนรวมเพื่อการ
เลี้ยงชีพ (3) การพัฒนาระบบการดูแลระยะยาว โดยการจัดท�ำ ค่าตอบแทนผู้ดูแลที่เหมาะสมโดยมีแหล่งเงินที่หลากหลาย
โครงการน�ำร่องบริการระยะยาวดูแลผู้สูงอายุที่พึ่งพิง เป็นต้น การแสวงหาแนวทางการร่ ว มลงทุ น ระหว่ า งภาครั ฐ และ
ภาคเอกชนในการจัดบริการการดูแล เป็นต้น
แต่ยังคงมีส่วนที่ควรต้องเร่งด�ำเนินการ ดังนี้
4) ปรั บ ปรุ ง กฎหมายท้ อ งถิ่ น ให้ ร องรั บ การดู แ ล
1) เร่ ง ขยายผลการบู ร ณาการระบบการดู แ ล
ระยะยาว โดยหาแนวทางในการพัฒนารูปแบบและบริหาร ผู ้ สู ง อายุ โดยปรั บ ปรุ ง แนวทางการกระจายอ� ำ นาจและ
จัดการระบบการดูแลผู้สูงอายุทั้งในชุมชนเมืองและชนบทที่มี งบประมาณให้ อปท. เข้ า มามี ส ่ ว นร่ ว มในการวางระบบ
การก�ำหนดบทบาทที่ชัดเจนระหว่างภาครัฐและครอบครัว การดูแลผู้สูงอายุในพื้นที่ โดยพิจารณาปรับแก้ในกฎหมายใหญ่
ในการจั ด รู ป แบบการดู แ ลที่ เ หมาะสมกั บ สภาพสั ง คมและ เช่น พ.ร.บ. กระจายอ�ำนาจฯ และกฎหมายอื่นที่ก�ำหนดอ�ำนาจ
วั ฒ นธรรมของประเทศไทยที่ มี ค รอบครั ว เป็ น สถาบั น หลั ก หน้าที่ให้ท้องถิ่นสามารถด�ำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ
ในการดูแลผู้สูงอายุ เช่น การใช้บ้านหรือชุมชนเป็นฐาน โดยมี ได้อย่างถูกต้อง
สถานพยาบาลและ อปท. เป็นส่วนสนับสนุนด้านบริการสุขภาพ
และสังคม ขณะเดียวกันเพื่อรองรับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลง
ไปในอนาคต โดยเฉพาะในเขตพื้นที่เมืองนั้น รัฐอาจจัดบริการ
เชิงสถาบัน และสนับสนุนให้มีบริการภาคเอกชนที่ได้มาตรฐาน
เพื่อรองรับกลุ่มผู้สูงอายุที่ไม่มีครอบครัวดูแลควบคู่ไปด้วย

5) เร่ ง กำหนดมาตรฐานรั บ รองและก�ำกั บ การ
ด�ำเนิ น กิ จ การสถานดู แ ลผู ้ สู ง อายุ ก� ำ หนดมาตรฐาน
สถานประกอบการทีเ่ กีย่ วกับการดูแลผูส้ งู อายุ/มาตรฐานผูด้ แู ล
โดยให้ครอบคลุมสถานดูแลผูส้ งู อายุทไี่ ม่มบี ริการรักษาพยาบาล
การส่งผู้ดูแลไปที่บ้าน ตลอดจนจัดประเภทธุรกิจด้านการดูแล
2) วางแผนด้านบุคลากรเพื่อรองรับสังคมสูงวัย ผู้สูงอายุให้แยกออกจากการประกอบธุรกิจประเภทบริการ
โดยพั ฒ นาหลั ก สู ต รอบรมผู ้ ดู แ ลและผู ้ ป ระสานงานด้ า น
6) ปรับปรุงโครงสร้างพืน้ ฐานและบริการสาธารณะ
การจัดการดูแลผู้สูงอายุให้มีคุณภาพ/มาตรฐาน และเพียงพอ ให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุ เช่น การขนส่งสาธารณะ อาคาร
ต่อผู้สูงอายุในแต่ละพื้นที่ รวมทั้งการวางแผนผลิตบุคลากร สถานที่ และห้องน�้ำ เพื่อเพิ่มโอกาสและอ�ำนวยความสะดวก
ในการดูแลผู้สูงอายุ เช่น แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว แพทย์/ ให้แก่ผสู้ งู อายุในการด�ำเนินชีวติ ประจ�ำวัน และเข้ามามีสว่ นร่วม
พยาบาลเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ นักกายภาพบ�ำบัด นักจิตวิทยา ในการท�ำกิจกรรมของสังคม
คลินิก เป็นต้น
7) สร้ า งเสริ ม นวั ต กรรมในการดู แ ลผู ้ สู ง อายุ
3) พั ฒ นาระบบการเงิ น การคลั ง ส�ำหรั บ การจั ด
ระบบการดูแลผู้สูงอายุ โดยศึกษาความเหมาะสมของการ
ขยายสิทธิประโยชน์/การจัดสวัสดิการดูแลผู้สูงอายุในระบบ
หลั ก ประกั น สุ ข ภาพ รวมทั้ ง การมี ร ะบบประกั น การดู แ ล
ระยะยาว (Long - term Care Insurance) การจัดตั้งกองทุน
เพื่อดูแลผู้สูงอายุด้วยการใช้นวัตกรรมด้านภาษี การก�ำหนด
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โดยส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น
เครื่ อ งมื อ สื่ อ สาร และอุ ป กรณ์ ที่ ช ่ ว ยอ� ำ นวยความสะดวก
ในการใช้ชีวิตประจ�ำวันให้แก่ผู้สูงอายุ เป็นต้น รวมทั้งพัฒนา
อุ ป กรณ์ ช ่ ว ยในการดู แ ลผู ้ สู ง อายุ ทั้ ง ในการออกก� ำ ลั ง กาย
การทดสอบสมรรถภาพ การฟื้นฟูที่เหมาะสมในแต่ละกลุ่ม
ผู้สูงอายุ
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ชุมชนกับการอยู่ร่วมกับธรรมชาติ

เพื่อรับมือภัยพิบัติ
ชมพูนุท ช่วงโชติ* สมบัติ กิจจารุวงษ์ ณุชาดา เจริญพานิช และจรีย์วิขญา ฮะทะโชติ**

โลกก�ำลังเสียสมดุลและเผชิญกับความปรวนแปรของธรรมชาติ ที่ผ่านมา ทั่วโลกก�ำลังเผชิญกับความปรวนแปร
ของสภาพดินฟ้าอากาศ เกิดภัยพิบัติขนาดใหญ่ที่มีขนาดและความรุนแรงเพิ่มขึ้น แม้ว่าปรากฏการณ์ภัยธรรมชาติจะมีสาเหตุ
จากหลายปัจจัย แต่การกระท�ำของมนุษย์และผลกระทบจากการพัฒนาเป็นปัจจัยส�ำคัญ ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
พื้นฐานทางกายภาพและชีวภาพของโลก จนเสียสมดุลทางธรรมชาติ ทั้งนี้ ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ
มากกว่าภูมิภาคอื่นของโลก ซึ่งมีความเสี่ยงสูงกว่าทวีปแอฟริกา 4 เท่า และสูงกว่าทวีปยุโรปและอเมริกาเหนือถึง 25 เท่า ขณะที่
ภูมิภาคเอเชียมีประชากรร้อยละ 61 ของโลก มีสัดส่วนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพียงร้อยละ 34 แต่ต้องเผชิญความเสี่ยงสูง
เนื่องจากมีประชากรยากจน อ่อนแอเปราะบาง และตั้งถิ่นฐานในพื้นที่เสี่ยงภัย ตัวอย่างภัยพิบัติขนาดใหญ่ ได้แก่ เหตุการณ์
แผ่นดินไหวและสึนามิในมหาสมุทรอินเดีย ปี 2547 พายุไซโคลนนาร์กิส เมื่อปี 2551 พายุกิสนาในฟิลิปปินส์ และอุทกภัย
ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเมื่อปี 2554

การเปลี่ยนวิกฤติให้เป็นโอกาส : ภัยพิบัติเปิดโอกาสส�ำหรับการจัดระเบียบใหม่
แต่ละปีมีประชากรกว่า 226 ล้านคน
ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ
จากปี 2543 - 2553 ภัยพิบัติทำ�ให้เกิดความสูญเสีย
ทางเศรษฐกิจมากกว่าหมื่นล้านเหรียญสหรัฐ
นับจากปี 2523 ความสูญเสียทางเศรษฐกิจจากอุทกภัย
เพิ่มขึ้นร้อยละ 160 จากวาตภัยเพิ่มขึ้นร้อยละ 265
ซึ่งสูงกว่า GDP per capita ของโลก
โดยเฉลี่ยแต่ละปีมีประชากรได้รับผลกระทบจากอุทกภัย
102 ล้านคน จากพายุไซโคลน เฮอริเคน และไต้ฝุ่นรวม
37 ล้านคน และจากดินถล่ม 360,000 คน
ประชากร 3.3 ล้านคนที่สูญเสียชีวิตจากภัยพิบัติ
ในช่วง 40 ปีที่ผ่านมา มาจากกลุ่มประเทศที่ยากจน

วิ ก ฤติ จ ากภั ย พิ บั ติ ถื อ เป็ น โอกาสให้ ร ะบบต่ า งๆ
ในสังคมถูกจัดระเบียบใหม่ เพราะโครงสร้างเดิมที่เป็นปัญหา
ถูกท�ำลายลง หากสังคมเกิดความตระหนักและตื่นตัวในการ
ปรั บ ปรุ ง โครงสร้ า งพื้ น ฐานด้ ว ยการเปิ ด รั บ นวั ต กรรมใหม่
ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูงขึ้น จะท�ำให้รับมือกับปัญหา
ได้ดีกว่าเดิม ดังจะเห็นได้จากประเทศญี่ปุ่น ซึ่งได้ใช้วิกฤติจาก
ภัยพิบัติเป็นโอกาสในการฟื้นฟูบูรณะประเทศ โดยยกระดับ
การสร้างเมืองใหม่ที่ทันสมัย เป็นระเบียบ พัฒนาโครงสร้าง
พื้ น ฐานและมาตรฐานความปลอดภั ย ที่ สู ง ขึ้ น รวมทั้ ง ช่ ว ย
ปรั บ เปลี่ ย นทั ศ นคติ ข องชาวญี่ ปุ ่ น ให้ เ คารพต่ อ ธรรมชาติ
และเรียนรู้ที่จะด�ำรงชีวิตอย่างกลมกลืนแทนการเบียดเบียน
ธรรมชาติอย่างที่เคยเป็นมา กระบวนการเรียนรู้จากวิกฤติที่
เกิดขึ้นน�ำมาสู่การทบทวนทิศทางการพัฒนาประเทศ และ
การจัดระบบเศรษฐกิจใหม่ ที่ให้ความส�ำคัญกับการศึกษาและ
พัฒนาศักยภาพคน รวมทั้งการควบคุมกิจกรรมของมนุษย์
โดยค� ำ นึ ง ถึ ง ขี ด จ� ำ กั ด และความสามารถในการรองรั บ ของ
ธรรมชาติมากขึ้น นับเป็นการสร้างดุลยภาพใหม่หลังภัยพิบัติ

ที่มา : UNCSD (2012), The Future We Want.
* นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�ำนาญการพิเศษ **นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�ำนาญการ ส�ำนักวางแผนการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
1
World Disasters Report, IFRC & RCS, 2011.
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วารสารเศรษฐกิจและสังคม

การปรับสู่แนวคิดเศรษฐกิจสีเขียว
ประเทศไทยได้ก� ำหนดเป้าหมายของการเติบโตสู่
เศรษฐกิจสีเขียวทีช่ ดั เจนมากขึน้ ในช่วงของการพัฒนาทีผ่ า่ นมา
และทิศทางนีย้ งั คงเป็นทิศทางส�ำคัญในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
ซึง่ หลักการของเศรษฐกิจสีเขียว คือ การบูรณาการการเติบโต
ทางเศรษฐกิจกับขีดความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศ
เน้นการลงทุนในทรัพยากรธรรมชาติ โดยปรับยุทธศาสตร์
การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ จากเดิ ม ไปสู ่ เ ศรษฐกิ จ สี เขี ย ว ซึ่ ง
ความแตกต่างระหว่างการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนกับเศรษฐกิจสีเขียว คือ
ในการพัฒนาที่ยั่งยืน ได้เสนอจากมุมมองด้านสิ่งแวดล้อม
แต่เศรษฐกิจสีเขียวเน้นที่ระบบเศรษฐกิจ การสร้างโอกาสใหม่
และนวัตกรรมทางเศรษฐกิจ เศรษฐกิจสีเขียวท�ำให้การเติบโต
ทางเศรษฐกิจและความยัง่ ยืนของระบบนิเวศเป็นความสัมพันธ์
เชิ ง บวก สามารถส่ ง เสริ ม ซึ่ ง กั น และกั น นั บ เป็ น การสร้ า ง
ทางเลือกที่เป็นแนวทางที่ได้ประโยชน์ทั้งสองด้าน (win-win)
มากกว่ า แนวทางการพั ฒ นาที่ ต ้ อ งยอมแลกผลประโยชน์
บางด้านเพือ่ ประโยชน์อกี ด้านหนึง่ (trade-off) หากมีการน�ำเอา
หลักการและแนวคิดเศรษฐกิจสีเขียวมาประยุกต์ใช้อย่างได้ผล
เป็ น รู ป ธรรม ย่ อ มน� ำ ไปสู ่ ก ารเติ บ โตที่ มี คุ ณ ภาพและลด
ความเสี่ยงต่อภัยพิบัติ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการป้องกันและ
ลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจและด้านอื่นๆ

ที่มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นเป้าหมายส�ำคัญ ซึ่งนับว่า
ประเทศไทยประสบความส�ำเร็จอย่างมาก หากวัดจากตัวเลข
อั ต ราการเจริ ญ เติ บ โตทางเศรษฐกิ จ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ม วลรวม
ในประเทศ ณ ราคาประจ�ำปี เพิ่มขึ้นจาก 64,477 ล้านบาท
ในปี 25042 ซึ่งเป็นปีแรกของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ 1 เพิ่ ม ขึ้ น เป็ น 12,910,038 ล้ า นบาท
ในปี 25563 หรือเพิ่มขึ้นประมาณ 200 เท่า แต่การเติบโต
ดั ง กล่ า วต้ อ งแลกกั บ ความเสื่ อ มโทรมของทรั พ ยากรและ
สิ่งแวดล้อม โดยประเทศไทยสูญเสียพื้นที่ป่าไม้ไปจ�ำนวน 63
ล้านไร่ ป่าชายเลนถูกท�ำลายราว 5 แสนไร่ ดินเสื่อมสภาพ
ขาดอินทรียวัตถุ 98.7 ล้านไร่ ส่วนความหลากหลายทางชีวภาพ
และชนิ ด พั น ธุ ์ ข องสิ่ ง มี ชี วิ ต ทั้ ง พื ช และสั ต ว์ ถู ก คุ ก คามและ
ใกล้สูญพันธุ์เพิ่มมากขึ้น4 ซึ่งการใช้ประโยชน์โดยไม่ค�ำนึงถึง
ขี ด จ� ำ กั ด ของธรรมชาติ ไ ด้ ล ดทอนขี ด ความสามารถในการ
ท�ำหน้าที่ของระบบนิเวศ ส่งผลต่อความปรวนแปรของสภาพ
ภูมอิ ากาศและภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติ ทีส่ ง่ ผลต่อชีวติ ความเป็นอยู่
ของประชาชน และสร้างความสูญเสียทางเศรษฐกิจอย่างมหาศาล
ดังนัน้ จึงควรทบทวน จัดล�ำดับความส�ำคัญ และประเมินคุณค่า
ของระบบนิเวศเสียใหม่ เพื่อปรับเปลี่ยนทิศทางของการพัฒนา
ให้เกิดความยั่งยืนมากยิ่งขึ้น

คุณค่าของระบบนิเวศ ประโยชน์ที่มนุษย์ได้รับจาก
ภายใต้ทศิ ทางดังกล่าว ‘ชุมชน’ ในฐานะทีเ่ ป็นอีกหนึง่ ธรรมชาติและระบบนิเวศ มีทั้งประโยชน์ทางตรง (Direct
กลไกส�ำคัญที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากภัยธรรมชาติ จึงควร Values) ประโยชน์ทางอ้อม (Indirect Values) และประโยชน์
เรียนรูใ้ นการอยูร่ ว่ มกับธรรมชาติและเตรียมพร้อมรับมือกับภัย ที่ด�ำรงอยู่แม้จะไม่ได้มีการน�ำไปใช้ (Existing Values) ซึ่ง
น�ำไปสู่ความอยู่ดีกินดีและคุณภาพชีวิตของประชาชน และ
พิบัติที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ ดังนี้
มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ ดังนี้
1. เรียนรู้ระบบนิเวศ
มนุ ษ ย์ กั บ ธรรมชาติ เ ปลี่ ย นความสั ม พั น ธ์ จ าก
การอยู่ร่วมอย่างสอดคล้องมาเป็นการควบคุมใช้ประโยชน์
ภายหลังการปฏิวตั อิ ตุ สาหกรรม มนุษย์ได้พฒ
ั นาความก้าวหน้า
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จนเพิ่มศักยภาพในการใช้
ประโยชน์จากธรรมชาติอย่างไม่มีขีดจ�ำกัด และก่อให้เกิด
การมุ่งใช้ประโยชน์ระยะสั้น โดยขาดความรู้ความเข้าใจต่อ
ผลกระทบที่เกิดขึ้นในระยะยาว กระบวนการพัฒนาประเทศ
ได้เปลี่ยนแปลงสังคมเกษตรกรรมดั้งเดิมมาสู่สังคมการผลิต
รายได้ประชาชาติของประเทศไทย ฉบับ พ.ศ. 2494 - 2539, สศช., 2542 (ค).
รายได้ประชาชาติของประเทศไทย พ.ศ. 2556 แบบปริมาณลูกโซ่, สศช., 2558 (ก).
4
รายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม, กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2552 - 2556.
2
3
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รูปที่ 1 ประโยชน์ของการให้บริการเชิงนิเวศที่มีต่อคุณภาพชีวิตของมนุษย์

ที่มา : ปรับจาก UNEP and Stockholm Resilience Center (2008), Ecosystems and Disaster Risk Reduction: Working Paper
in Contribution to the Global Assessment Report, หน้า 24.

คุณประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศ
ประเภทต่างๆ มีประโยชน์หลายด้าน โดยเฉพาะการเกื้อกูล
ต่ อ การด� ำ รงชี วิ ต ของมนุ ษ ย์ การเติ บ โตทางเศรษฐกิ จ และ
การพัฒนาประเทศพึ่งพาการให้บริการของระบบนิเวศ โดยมี
ทรัพยากรธรรมชาติเป็นฐานการผลิตที่ส�ำคัญ และการช่วย
รักษาสมดุลธรรมชาติ เนื่องจากระบบนิเวศมีความเชื่อมโยง
ซึ่ ง กั น และกั น หากเกิ ด การใช้ ป ระโยชน์ ด ้ า นใดด้ า นหนึ่ ง
มากเกินไป จะเป็นการลดทอนประโยชน์ดา้ นอืน่ ๆ ให้ดอ้ ยลงไป
ในภาพรวมพบว่า การให้บริการของระบบนิเวศราวร้อยละ 60
(ประมาณ 15 ระบบ จาก 24 ระบบ) เสื่อมสภาพลง ในขณะที่
มี ก ารใช้ ป ระโยชน์ เ พิ่ ม ขึ้ น ร้ อ ยละ 80 5 ดั ง นั้ น ในอนาคต
ประสิทธิภาพการให้บริการของระบบนิเวศน่าจะมีแนวโน้ม
ลดลงอย่างต่อเนื่อง

2. เรียนรู้ภัยพิบัติ
สาเหตุ ข องการเกิ ด ภั ย พิ บั ติ ที่ ส� ำ คั ญ ได้ แ ก่
(1) การเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศท�ำให้ภยั พิบตั ริ นุ แรงขึน้
รายงานของ IPCC6 ระบุว่า ก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศ
เพิ่ ม สู ง ขึ้ น อย่ า งรวดเร็ ว นั บ จากการปฏิ วั ติ อุ ต สาหกรรม
ในศตวรรษที่ 18 ท�ำให้โลกร้อนขึ้นเฉลี่ย 0.7 องศาเซลเซียส
ส่งผลให้ปรากฏการณ์ธรรมชาติรนุ แรงผิดปกติ เกิดพายุ น�ำ้ ท่วม
และความแห้งแล้งทั่วทุกภูมิภาคของโลกด้วยความถี่ ลักษณะ
5
6

ขนาดและความรุนแรงทีเ่ พิม่ ขึน้ จากสถิตทิ วั่ โลกพบว่า ระหว่าง
ปี 2523 - 2554 จ�ำนวนภัยพิบัติที่เชื่อมโยงกับสภาพภูมิอากาศ
เพิ่มจ�ำนวนขึ้น โดยอุทกภัยเพิ่มขึ้น 3,455 ครั้ง พายุไต้ฝุ่น
ไซโคลน และเฮอริเคน เพิ่มขึ้นรวม 2,689 ครั้ง ภัยแล้งเพิ่มขึ้น
470 ครัง้ และการเกิดช่วงอากาศร้อนจัดหรือเย็นจัดอย่างผิดปกติ
เกิดขึน้ ราว 395 ครัง้ (2) การตัง้ ถิน่ ฐานของชุมชนขยายเข้าไป
ในพื้นที่เสี่ยงต่อภัยพิบัติ ขณะที่มีการท� ำลายระบบนิเวศ
มากขึน้ การขยายตัวทางเศรษฐกิจและจ�ำนวนประชากร ท�ำให้
ที่ดินมีราคาสูงขึ้นและถูกเปลี่ยนมือไปสู่นายทุน คนยากจน
ต้องขยับเข้าไปแผ้วถางพื้นที่ป่าเพื่อการด�ำรงชีพและตั้งถิ่นฐาน
ในพืน้ ทีเ่ สีย่ งภัยมากขึน้ ทีร่ าบเชิงเขาและพืน้ ทีต่ น้ น�ำ้ เปลีย่ นเป็น
พื้นที่เกษตรกรรม หรือการขยายตัวของการเพาะเลี้ยงชายฝั่ง
มีส่วนท�ำให้ทรัพยากรดิน น�้ำ ป่าไม้ และชายฝั่ง ถูกท�ำลาย
เป็นการลดทอนศักยภาพในการท�ำหน้าที่ของระบบนิเวศ จน
ท�ำให้ระบบนิเวศเสียสมดุล มีความอ่อนไหวต่อการเปลีย่ นแปลง
และไม่อาจท�ำหน้าที่บรรเทาภัยพิบัติได้ และ (3) กิจกรรมทาง
เศรษฐกิจและโครงการพัฒนาที่ไม่ได้ศึกษาผลกระทบต่อ
ระบบนิเวศอย่างรอบคอบ เช่น สิ่งก่อสร้างที่กีดขวางทางน�้ำ
ตามธรรมชาติ อาจก่อให้เกิดภาวะน�้ำท่วมอย่างรุนแรง ส่วน
การสร้างท่าเรือพาณิชย์ และโครงสร้างพืน้ ฐานริมชายฝัง่ ได้ทำ� ลาย
พื้นที่ชุ่มน�้ำหรือป่าชายเลน ท�ำให้ระบบนิเวศเปลี่ยนแปลง
และแนวป้องกันตามธรรมชาติถูกท�ำลาย ซึ่งจากรายงานดัชนี

The Role of Ecosystems Management for Disaster Risk Reduction. Marrisol Estrella and Nina Saalismaa, 2012.
“UNISDR Counts the cost of 20 years of inaction on climate change and risk reduction”, UNISDR, 2012.
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วารสารเศรษฐกิจและสังคม

ความเสี่ยงโลก (World Risk Index-WRI)7 ได้ประเมินว่า โลก
ยังคงมีความเสี่ยงจากภัยพิบัติในระดับสูง และประเทศไทยมี
ความเสี่ยงจากภัยพิบัติในล�ำดับที่ 85 จาก 173 ประเทศทั่วโลก
ซึง่ อยูใ่ นระดับปานกลาง โดยความเสีย่ งเกิดภัยพิบตั มิ ไี ม่สงู มาก
แต่ไม่มีการรับมือภัยพิบัติและขาดการปรับตัวระยะยาว
ส�ำหรับองค์ประกอบของการเกิดภัยพิบัติ UNISDR
(United Nations International Strategy for Disaster
Reduction)8 ได้อธิบายว่า ภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้น ถ้าเกิดขึ้น
ในพื้นที่ที่ไม่มีชุมชนอยู่อาศัย ไม่มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจและ
การพัฒนา และไม่สง่ ผลกระทบต่อมนุษย์ ก็ไม่ถอื ว่าเป็นภัยพิบตั ิ
การเกิ ด ภั ย พิ บั ติ จึ ง มี อ งค์ ป ระกอบหลายด้ า นที่ สั ม พั น ธ์
เกี่ยวข้องกัน โดยสามารถท�ำเป็นสมการได้ดังนี้

ภัยธรรมชาติ การลดความถี่และความรุนแรงของภัยอาจท� ำ
ได้ยาก เพราะอยู่นอกเหนือการควบคุมของมนุษย์ อย่างไรก็ดี
ภัยน�ำ้ ท่วมอาจท�ำให้ลดลงได้ เช่น การสร้างเขือ่ นหรืออ่างเก็บน�ำ้
หรือรักษาความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้ในพื้นที่ต้นน�้ำ ซึ่งจะ
ช่ ว ยลดความรุ น แรงและความถี่ ใ นการเกิ ด อุ ท กภั ย ในพื้ น ที่
รูปที่ 2 สมการแสดงองค์ประกอบที่ส่งผลต่อความเสี่ยง ปลายน�้ำได้
ในการเกิดภัยพิบัติ
การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) จาก
ความเสี่ยง = ภัย x ความล่อแหลม x ความเปราะบาง
ศักยภาพ
ที่มา : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย (2556),
หนังสือการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย

จากแนวคิดนี้ ความเสี่ยง (Risk) จากภัยพิบัติของ
พื้นที่หนึ่งๆ เป็นผลมาจาก 4 ปัจจัย คือ (1) ภัยและความรุนแรง
ของภัย (Hazard) (2) ความล่อแหลมของชุมชน (Exposure)
ที่ ตั้ ง อยู ่ ใ นบริ เวณพื้ น ที่ เ สี่ ย ง มี โ อกาสเสี ย หายจากภั ย พิ บั ติ
(3) ความเปราะบางของชุมชน (Vulnerability) ในการป้องกัน
ตนเอง หรือไม่สามารถรับมือกับภัยที่อาจจะเกิดขึ้น ตลอดจน
ไม่สามารถฟื้นฟูชีวิต สังคม และสภาพแวดล้อมได้อย่างรวดเร็ว
จากความเสียหายที่เกิดขึ้นได้ และ (4) ศักยภาพในการรับมือ
(Capacity) ดั ง นั้ น หากต้ อ งการจ� ำ กั ด หรื อ ลดความเสี่ ย ง
จึงจ�ำเป็นต้องจัดการกับปัจจัยที่ท�ำให้เกิดความเสี่ยง กล่าวคือ
ลดภัย ลดความล่อแหลม ลดความเปราะบาง และเพิม่ ศักยภาพ
ซึ่งทั้ง”ความล่อแหลม” “ความเปราะบาง” และ “ศักยภาพ
ในการรั บ มื อ ” สามารถเปลี่ ย นแปลงได้ ต ามนโยบายและ
แนวทางการจัดการ ในขณะที่ “ภัย” เป็นเพียงปัจจัยเดียว
ที่ไม่สามารถควบคุมหรือเปลี่ยนแปลงได้ โดยเฉพาะกรณีของ
7
8

ภัยพิบัติ เป็นการตรวจสอบระดับความเสี่ยงภัยของพื้นที่ ทำ�ได้
ทัง้ ในระดับชาติ ภูมภิ าค จังหวัด เทศบาล หรือชุมชน โดยวิเคราะห์
ปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวกับภัย ความล่อแหลม และความเปราะบาง
ทีจ่ ะก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวติ ทรัพย์สนิ สิง่ แวดล้อมและอืน่ ๆ
ซึง่ พิจารณาจากข้อมูลหลายด้าน เช่น ประวัตกิ ารเกิดภัย สถิตภิ ยั
ข้อมูลด้านอุตนุ ยิ มวิทยา ภูมศิ าสตร์ อุทกศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
เป็นต้น ด้วยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ซึง่ นอกจากจะสามารถ
ประเมินความรุนแรงและความเป็นไปได้ของความสูญเสียแล้ว
ยังชี้ให้เห็นสาเหตุและผลกระทบของความสูญเสียด้วย
ดังนั้น การประเมินความเสี่ยงจึงเป็นเครื่องมือช่วย
การตั ด สิ น ใจเชิ ง นโยบายที่ สำ�คั ญ และพั ฒ นาไปสู่ แ นวทาง
จัดการความเสี่ยงเหล่านั้น ทั้งนี้ จะต้องประเมินแบบพลวัตตาม
สถานการณ์ทเ่ี ปลีย่ นแปลงไปเพือ่ ให้ผลของการประเมินความเสีย่ ง
นั้นสะท้อนให้เห็นถึงสถานการณ์ที่เป็นปัจจุบันให้มากที่สุด

อย่างไรก็ตาม พบว่า การฟื้นฟูระบบนิเวศ เป็น
มาตรการที่ช่วยลดความเปราะบางและเพิ่มความยืดหยุ่นของ
ระบบ (Resilience) รวมทั้งช่วยลดความเปราะบางของชุมชน
ไปพร้อมกันด้วย ท�ำให้มาตรการจัดการภัยพิบัติด้วยการฟื้นฟู
ระบบนิเวศเป็นที่ยอมรับและน�ำเข้ามาใช้ในการวางนโยบายใน
หลายประเทศ

World Risk Report 2011, IFRC & RCS, 2011.
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย, หนังสือการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย, 2556.
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ทีเ่ กิดขึน้ เช่น การปรับสภาพพืน้ ที่ ท�ำทีเ่ ก็บกักน�ำ้ ทางระบายน�ำ้
ก่อสร้างฝาย หรือปรับเปลี่ยนการเพาะปลูก เลือกใช้พันธุ์พืช
ทีเ่ หมาะสม รวมทัง้ การเกิดภูมวิ ฒ
ั นธรรมของชุมชน ทีแ่ สดงออก
ผ่านถิ่นฐานบ้านเรือน เช่น เรือนแพของชุมชนพื้นที่ลุ่มน�้ำ
เจ้าพระยา เป็นต้น
ชุมชนเข้มแข็งเกิดขึ้นจากการเรียนรู้ต่อสู้กับปัญหา
ชุมชนที่ผ่านประสบการณ์และความยากล�ำบากในการแก้ไข
กรณีตัวอย่าง ประเทศจีนมีโครงการ Grain for
ปัญหา เช่น เครือข่ายอินแปง ซึ่งเคยประสบกับปัญหาความ
Green Program (GTGP) หลังเกิดเหตุการณ์น�้ำท่วมใหญ่เมื่อ
แห้งแล้งและหนี้สินจากการเพาะปลูกพืชเชิงเดี่ยว ได้เปลี่ยน
ปี 2541 ซึ่งพบว่าต้นเหตุส�ำคัญมาจากการเสื่อมสภาพของดิน
มาสู่การผลิตแบบพึ่งตนเอง หรือชุมชนที่เคยเผชิญกับภัยพิบัติ
ริมฝั่งแม่น�้ำแยงซี รัฐบาลจีนลงทุนราว 151.36 พันล้านหยวน
เช่น ชุมชนบ้านน�ำ้ เค็ม จังหวัดพังงา ได้แลกเปลีย่ นประสบการณ์
เพื่อเปลี่ยนพื้นที่เพาะปลูกบริเวณที่ราบเชิงเขาให้เป็นพื้นที่
และการเรียนรู้ร่วมกัน จนน�ำไปสู่ความเข้มแข็งและสามารถ
ปลูกป่า จนถึงปี 2551 พื้นที่เพาะปลูกทางการเกษตรได้เปลี่ยน
พึ่งพาตนเองได้ ขณะที่ชุมชนที่อ่อนแอมักอิงอาศัยอยู่กับ
เป็นพื้นที่ป่าไม้ราว 8.216 ล้านเฮกตาร์ คณะนักวิจัยของจีน
โครงสร้างระบบนิเวศทีอ่ อ่ นแอ โดยส่วนใหญ่เป็นชุมชนยากจน
รายงานว่า โครงการนี้ นอกจากจะฟืน้ ฟูระบบนิเวศทีเ่ ปราะบาง
ขาดปัจจัยการผลิต บุกรุกแผ้วถางป่า ถอยร่นไปอยู่ในเขตพื้นที่
เสี่ยงต่อภัยพิบัติให้มีความมั่นคงมากขึ้นแล้ว ยังเป็นประโยชน์
ทีไ่ ม่เหมาะสมต่อการเพาะปลูกหรืออยูอ่ าศัย เช่น พืน้ ทีป่ า่ ต้นน�ำ้
ต่อเกษตรกรในพื้นที่มากกว่า 2.5 ล้านคน ซึ่งได้รับการชดเชย
และยังมีวิถีการผลิตที่ไม่เหมาะสมท�ำลายระบบนิเวศ เช่น
จากรัฐด้วย
การปลู ก พื ช ไร่ เชิ ง เดี่ ย ว ใช้ ส ารเคมี อ ย่ า งเข้ ม ข้ น ซึ่ ง เป็ น
ที่มา : Grain for Green Program in China: Policy Making and
การท� ำ ลายระบบนิ เวศจนเสื่ อ มสภาพ หน้ า ดิ น ถู ก ชะล้ า ง
Implementation, Can L. & Bin W., 2010
พังทลาย สารเคมีแพร่กระจาย และท�ำลายความหลากหลายทาง
ชีวภาพ ท�ำให้โครงสร้างระบบนิเวศเสียสมดุลและขาดศักยภาพ
3 วิถีชุมชนกับการอยู่ร่วมกับธรรมชาติ
ชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมมีภูมิปัญญาในการอยู่ร่วมกับ ในการฟื้นตัว นอกจากนี้ ความอ่อนแอของชุมชน ยังเกิดจาก
ธรรมชาติ ชุมชนที่มีวิถีชีวิตพึ่งพิงฐานทรัพยากร มักเป็นชุมชน ความไม่ร่วมมือกัน ความไม่10เป็นระเบียบ ซึ่งท�ำให้ไม่มีพลังร่วม
ที่มีความเปราะบาง มีความเสี่ยงต่อภัยพิบัติมากกว่า แต่หลาย ที่สามารถจัดการเรื่องอื่นๆ
การลดทอนขีดความสามารถของระบบนิเวศท�ำให้
กรณีชุมชนได้สั่งสมภูมิปัญญาและพัฒนาขีดความสามารถใน
การปรับตัวรับมือกับภัยพิบัติได้ดี เนื่องจากมีความใกล้ชิดกับ ชุมชนเสี่ยงต่อภัยพิบัติเพิ่มขึ้น หากระบบนิเวศในพื้นที่ถูก
ธรรมชาติ ท�ำให้ได้เรียนรู้สังเกตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น จน ท�ำลายจนเสือ่ มสภาพ แต่มชี มุ ชนทีย่ ากจนต้องเข้าไปตัง้ ถิน่ ฐาน
กลายเป็นองค์ความรู้และภูมิปัญญาที่สั่งสมถ่ายทอดจากรุ่น ในพื้นที่เสี่ยงภัย เช่น กรณีบ้านน�้ำก้อ น�้ำชุน พื้นที่รอบเทือกเขา
สู่รุ่น ซึ่งองค์ความรู้หลายเรื่องเป็นสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์และ บรรทัดในภาคใต้ ซึ่งเผชิญกับภัยดินถล่มซ�้ำหลายครั้ง และยังมี
องค์ความรูส้ มัยใหม่ตอ้ งยอมรับและน�ำมาต่อยอดการศึกษาวิจยั พื้นที่เสี่ยงภัยอื่นๆ ซึ่งหากประเมินจากจ�ำนวนชุมชนที่มีการ
ต่อไป9 โดยทัว่ ไปชุมชนจะมีองค์ความรูใ้ นการจัดการกับภัยพิบตั ิ บุกรุกเข้าไปท�ำกินในเขตอนุรกั ษ์ของประเทศไทย 184,000 ราย
ที่เกิดขึ้นซ�้ำๆ ในท้องถิ่น ท�ำให้สามารถคาดการณ์ภัยธรรมชาติ พืน้ ทีร่ าว 2.2 ล้านไร่11 ชุมชนและพืน้ ทีด่ งั กล่าวจึงมีความเสีย่ งสูง
ที่จะเกิดขึ้น ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการเฝ้าระวังและการเตือนภัย และควรเป็นกลุม่ เป้าหมายส�ำคัญล�ำดับแรกในการเปลีย่ นแปลง
นอกจากนี้ ชุ ม ชนยั ง มี ข ้ อ มู ล พื้ น ที่ เ สี่ ย งภั ย ในท้ อ งถิ่ น และ และเร่งรัดด�ำเนินการเพื่อลดความเปราะบางของระบบนิเวศ
เรียนรู้ที่จะปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตให้สอดคล้องกับภัยธรรมชาติ และความเปราะบางของชุมชน
9
10
11

30

Weathering Uncertainty: Traditional Knowledge for Climate Change and Adaptation, UNESCO and Darwin UNU, 2012.
Using Natural Capital to Reduce Disaster Risk, Journal of Natural Resources Policy Research, Courtney G. F. and A.E. Lulof, 2005.
ข้อมูลโครงการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ในเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์, กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช, 2547.
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ดังนั้น หลายชุมชนจึงปรับวิถีเกษตรกรรมเพื่อรับมือ
กับความปรวนแปรของภูมอิ ากาศ พืน้ ทีเ่ กษตรกรรมส่วนใหญ่
อยู่นอกพื้นที่ชลประทาน ขณะที่รูปแบบการท�ำการเกษตร
ส่วนใหญ่เป็นการปลูกพืชเชิงเดี่ยว ใช้สารเคมีสูง และปลูกพืช
ในที่ลาดชัน ซึ่งท�ำลายระบบนิเวศ ท�ำให้เกษตรกรเสี่ยงต่อ
ภัยพิบัติมากขึ้น เกษตรกรบางกลุ่มมีการเรียนรู้ สามารถปรับ
ตัวเพื่อกระจายความเสี่ยงและรับมือกับภัยพิบัติได้ ด้วยการ
คัดเลือกพันธุ์ข้าวพื้นเมืองท้องถิ่นที่เป็นข้าวหนีน�้ำ ใช้เวลาปลูก
สั้น สามารถเก็บเกี่ยวข้าวได้ก่อนฤดูน�้ำหลาก หรือการพัฒนา
สายพันธุ์ที่ทนต่ออากาศร้อน ทนต่อภาวะน�้ำท่วมได้ รวมทั้ง
เพาะปลูกพืชทีห่ ลากหลาย อาทิ ไร่นาสวนผสม เกษตรผสมผสาน
หรือวนเกษตร เป็นต้น

4. สรุปบทเรียนและปัจจัยที่ต้องคำ�นึงถึง
4.1 ความยืดหยุน่ และศักยภาพการฟืน้ ตัวของระบบ
นิเวศ (Resilience) เป็นบทเรียนส�ำคัญในการรับมือกับ
ภัยพิบัติ ระบบธรรมชาติมีความหลากหลาย มีความสามารถ
ในการสร้างใหม่ทดแทน มีวิวัฒนาการจากการเผชิญกับวิกฤติ
มี ศั ก ยภาพในการฟื ้ น ตั ว ซึ่ ง เป็ น คุ ณ สมบั ติ ที่ จ� ำ เป็ น ในการ
หลีกเลี่ยงการพังทลายของระบบ แนวคิดเรื่องการสร้างความ
ยืดหยุ่น จึงมีความจ�ำเป็นอย่างมากในกระบวนการพัฒนา
4.2 ระบบนิเวศมีส่วนก�ำหนดรูปแบบความเสี่ยง
ต่อภัยพิบัติ รวมทั้งก�ำหนดขีดความสามารถในการรับมือกับ
ภั ย พิ บั ติ ด ้ ว ย ดังนั้น การจัดการระบบนิเวศที่ดีจะช่วยเพิ่ม
ศักยภาพในการลดภัยพิบัติ ความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศ
เชือ่ มโยงกับความเข้มแข็งมัน่ คงของชุมชน ช่วยลดความเปราะบาง
และความเสีย่ งต่อภัยพิบตั ิ

4.4 การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนคือการสร้าง
พลังร่วม สามารถลดความเปราะบางและบรรเทาผลกระทบ
เมื่อต้องเผชิญกับภัยพิบัติ และยังน�ำไปสู่ความอยู่ดีกินดีของ
ชุมชนด้วย ชุมชนทีอ่ อ่ นแอ ไม่เป็นระเบียบ มีปญ
ั หาความยากจน
จะได้รบั ผลกระทบจากความเสือ่ มโทรมของระบบนิเวศมากกว่า
และมีความเสีย่ งต่อภัยพิบตั มิ ากกว่า การจัดการภัยพิบตั จิ งึ ต้อง
ให้ความส�ำคัญกับมาตรการลดความเปราะบางของชุมชน
4.5 ชุมชนมีภมู ปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ในการจัดการภัยพิบตั ิ
แต่ไม่เพียงพอต้องผสมผสานกับองค์ความรู้และเทคโนโลยี
สมัยใหม่ด้วย12 เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศใน
ปัจจุบัน จะท�ำให้ดินฟ้าอากาศมีความปรวนแปร รุนแรง และ
รวดเร็วมากขึน้ ดังนัน้ ควรน�ำองค์ความรูด้ งั้ เดิมมาใช้รว่ มกับหลัก
วิชาการและเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพือ่ ให้มคี วามถูกต้องแม่นย�ำขึน้
4.6 ผลกระทบจากภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ เป็นปัจจัยที่ต้องน�ำมาพิจารณาในการ
วางแผนการพัฒนาประเทศ โดยชี้ให้เห็นปัญหาของการใช้
ทรัพยากรอย่างเกินขอบเขต และการลดทอนศักยภาพและ
ความยื ด หยุ ่ น ของระบบนิ เวศ ให้ มี ก ารทบทวนนโยบาย
กระบวนการวางแผนระดับชาติ แผนงาน และการจัดท�ำโครงการ
และการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจที่จะต้องค�ำนึงถึงผลกระทบต่อ
ระบบนิเวศเป็นส�ำคัญ

4.7 ภั ย พิ บั ติ ใ นอนาคตจะเป็ น สิ่ ง ที่ ค าดหมายได้
ยาก ควรเปลี่ยนแนวคิดจากการเตรียมการรับภัยพิบัติมาสู่
การพัฒนาความยืดหยุ่น ซึ่งจะเปลี่ยนล�ำดับความส�ำคัญของ
กิจกรรมใหม่ จากการตอบสนองต่อปัญหาที่เกิดขึ้น ไปสู่การ
จัดการความเสีย่ ง และการลดความเปราะบางขององค์ประกอบ
ต่ า งๆ อย่ า งเป็ น ระบบ รวมทั้ ง สนั บ สนุ น แนวทางที่ ส ร้ า ง
4.3 ผลประโยชน์ จ ากการก� ำ กั บ ดู แ ลระบบนิ เวศ ผลประโยชน์ร่วม (Co-benefit) และการลงทุนที่ไม่สูญเปล่า
มีค่ามาก แต่ต้องมีการบริหารจัดการระยะยาว และมีการ (No-regret actions)
แบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม ต้องมีการจัดการระบบ
4.8 แนวทางเศรษฐกิจสีเขียวจะช่วยให้เ กิ ดการ
นิเวศเพื่อการให้บริการในจ�ำนวนที่เหมาะสม และตอบสนอง
ความจ�ำเป็นที่หลากหลาย โดยไม่ให้การใช้ประโยชน์บางด้าน ประสานพลังหลายด้านทีม่ าจากผลประโยชน์รว่ ม โดยจะช่วย
มากเกินไป รวมทั้งต้องมีมาตรการก�ำกับดูแลเพื่อมิให้การใช้ เปลีย่ นข้อจ�ำกัดของระบบนิเวศของโลก ไปสูโ่ อกาสในการเติบโต
ประโยชน์ของคนเฉพาะกลุ่มไปลดระดับคุณภาพทรัพยากร ทางเศรษฐกิจที่มีคุณภาพ สามารถฟื้นฟูขีดความสามารถของ
ระบบนิเวศ ช่วยลดความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อม ลดผล
ของส่วนรวม
กระทบและความมั่ น คงทางสั ง คมและเชื่ อ มโยงถึ ง การลด
ความเสี่ยงต่อภัยพิบัติด้วย
12

มหัศจรรย์ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการภัยพิบัติธรรมชาติของชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. ประสิทธิ์ ประคองศรี, 2554.
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5. ข้อเสนอแนวทางการอยู่ร่วมกับธรรมชาติเพื่อ
ลดภัยพิบัติ
5.1 ปรับแนวคิดการพัฒนาประเทศสู่การเติบโต
สี เขี ย วอย่ า งต่ อ เนื่ อ งและจริ ง จั ง ไม่ ว ่ า จะเป็ น การเพิ่ ม
มาตรการส่งเสริมการลงทุนในทุนธรรมชาติ โดยสร้างแรงจูงใจ
ในกิจการที่ช่วยสร้างความสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ ง แวดล้ อ ม เพื่ อ ให้ มี ผ ลตอบแทนทางเศรษฐกิ จ ที่
เหมาะสม เช่น การปลูกสวนป่า และการท�ำวนเกษตร เป็นต้น
ซึ่งต้องอาศัยการสนับสนุนส่งเสริมเชิงนโยบาย การผลักดัน
มาตรการทางเศรษฐศาสตร์เพื่อการดูแลรักษาระบบนิเวศ
เช่น ลดเงินอุดหนุนกิจการหรือการลงทุนที่ท�ำลายสิ่งแวดล้อม
และภาษีสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมสินค้าและบริการที่สร้าง
มูลค่าเพิ่มจากการใช้ประโยชน์ระบบนิเวศอย่างยั่งยืน เช่น
การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง นิ เวศ และการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ จากฐาน
ความหลากหลายทางชีวภาพ การส่งเสริมการศึกษาวิจัยด้าน
นิเวศวิทยาและเผยแพร่องค์ความรู้ เพื่อเปลี่ยนกระบวนทัศน์
สิ่งแวดล้อมและสร้างความตระหนักรู้ต่อสาธารณชน และ
การเปิดเผยข้อมูลโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ที่เปลี่ยนแปลง
ระบบนิเวศของพื้นที่อย่างรุนแรง ตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบ
นโยบาย แนวคิดการด�ำเนินงาน และพื้นที่ด�ำเนินงาน เพื่อ
เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมให้ข้อมูลและความคิดเห็น
อย่างรอบด้าน
5.2 ส่งเสริมมาตรการจัดการภัยพิบัติโดยเน้นการ
ฟืน้ ฟูระบบนิเวศ โดยมีขอ้ เสนอแนะส�ำคัญคือ การปรับเปลีย่ น
พื้นที่เปราะบางเสี่ยงต่อภัยพิบัติเป็นพื้นที่เพื่อการอนุรักษ์
ฟื้นฟู โดยจัดท�ำข้อมูลพื้นที่เสี่ยงต่อภัยพิบัติ ควบคุมการใช้
ประโยชน์ทดี่ นิ อย่างเข้มงวด และฟืน้ ฟูศกั ยภาพของระบบนิเวศ
ให้อุดมสมบูรณ์ การสร้างแรงจูงใจเพื่อส่งเสริมกิจกรรมที่
เสริมสร้างศักยภาพการให้บริการของระบบนิเวศ เช่น การใช้
ระบบการจ่ายค่าตอบแทนการให้บริการเชิงนิเวศ (Payment
for Ecosystem Services: PES) การส่งเสริมธนาคารต้นไม้
หรือพันธบัตรป่าไม้ เพื่อสนับสนุนประชาชนให้ปลูกต้นไม้
ในที่ดินของตนเอง และการส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชน
ในการรับมือภัยพิบตั โิ ดยสร้างแนวป้องกันตามธรรมชาติ เช่น
การขุดลอกล�ำน�้ำ การปลูกป่าชายเลน การจัดท�ำป่าเปียก และ
การปลูกป่าเป็นแนวกันชน ในเขตชุมชน หรือรอบพื้นที่โรงงาน
และเขตอุตสาหกรรม โดยรัฐควรก�ำหนดมาตรการด้านการเงิน
การคลัง หรือภาษี สนับสนุนการด�ำเนินงาน
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วารสารเศรษฐกิจและสังคม

5.3 สร้างความยืดหยุ่นและเพิ่มศักยภาพในการ
ฟื ้ น ตั ว ของชุ ม ชน โดยควรสนั บ สนุ น การจั ด การภั ย พิ บั ติ
โดยชุ ม ชนเป็ น ศู น ย์ ก ลาง เน้ น การสร้ า งองค์ ค วามรู ้ แ ละ
ความตระหนัก สนับสนุนการฝึกอบรม เครื่องมือ และกลไก
เตรียมความพร้อมของชุมชน สร้างเครือข่ายองค์กรชุมชน และ
ระบบอาสาสมัคร การลดความเปราะบางทางกายภาพและ
ระบบนิเวศในพื้นที่ โดยการส�ำรวจสิ่งปลูกสร้างภายในชุมชน
เคลื่ อนย้ ายสิ่ง ที่ อยู่ใ นต� ำ แหน่งเสี่ ยง อาทิ กีดขวางทางน�้ ำ
การดูแ ลฟื้นฟูแ นวป้องกันตามธรรมชาติ เช่น พื้นที่ ชุ่ ม น�้ ำ
ไม้คลุมดินบนพื้นที่ลาดชัน ป่าไม้ และป่าชายเลน เป็นต้น
รวมทั้ ง การดู แ ลและปรั บ ปรุ ง โครงสร้ า งพื้ น ฐานให้ แข็ ง แรง
การผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นกับองค์ความรู้สมัยใหม่เพื่อ
การปรับตัวของชุมชน โดยจัดเก็บข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
ร่ ว มกั บ สถิ ติ ต ามหลั ก วิ ช าสมั ย ใหม่ การสร้ า งระบบคลั ง
เมล็ดพันธุ์และพันธุกรรมท้องถิ่นของชุมชนเพื่อเพิ่มศักยภาพ
ในการฟื้นตัว เนื่องจากมีประโยชน์ทางยา อาหาร หรือผลผลิต
จากธรรมชาติที่หลากหลายต่อไปในระยะยาว การปรับวิถี
การผลิตภาคเกษตรให้หลากหลายเพื่อกระจายความเสี่ยง
เช่น แนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ วนเกษตร และการปรับเทคนิค
การเพาะปลูกให้เหมาะสมกับเงื่อนไขที่เปลี่ยนไป รวมทั้งเพิ่ม
ทักษะอาชีพนอกภาคเกษตร เช่น การทอผ้า ช่างฝีมือ และการ
สร้างทางเลือกในการด�ำเนินชีวิตที่หลากหลายเพื่อรับมือกับ
สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน ไม่ว่าจะเป็นการเดินทาง การอุปโภค
บริโภค และการติดต่อสื่อสาร หรือแม้แต่การพัฒนาศักยภาพ
ของคนในด้านการศึกษาและการสร้างรายได้ เพือ่ เพิม่ ทางเลือก
ในการประกอบอาชี พ รวมทั้ ง สนั บ สนุ น การย้ า ยถิ่ น ที่ อ ยู ่
ออกจากพืน้ ทีเ่ ปราะบางและเสีย่ งภัย โดยรัฐสนับสนุนทรัพยากร
เพื่อด�ำเนินการตามทางเลือกที่มี
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ทิศทางด้านการกระจายอำ�นาจในอนาคต
อุปราช พันธ์ภักดี* 1

กฎหมายส�ำคัญที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอ�ำนาจ
1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 283 ก�ำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ย่อมมีอ�ำนาจหน้าที่โดยทั่วไปในการดูแลและจัดท�ำบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น และย่อมมีความเป็น
อิสระในการก�ำหนดนโยบาย การบริหาร การจัดบริการสาธารณะ การบริหารงานบุคคล การเงินการคลัง และมีอ�ำนาจหน้าที่
ของตนเองโดยเฉพาะ โดยต้องค�ำนึงถึงความสอดคล้องกับการพัฒนาของจังหวัดและประเทศเป็นส่วนรวม
2. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 ก�ำหนดหลักการอันเป็นพื้นฐานของ
การพัฒนาประเทศและการกระจายอ�ำนาจ เพื่อสร้างความเป็นธรรม ขจัดความเหลื่อมล�้ำทางเศรษฐกิจและสังคม ดังนี้
มาตรา 27 ให้มีสภาปฏิรูปแห่งชาติมีหน้าที่ศึกษาและเสนอแนะเพื่อให้เกิดการปฏิรูปในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้
(1) การเมือง (2) การบริหารราชการแผ่นดิน (3) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม (4) การปกครองท้องถิ่น (5) การศึกษา
(6) เศรษฐกิจ (7) พลังงาน (8) สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (9) สื่อสารมวลชน (10) สังคม (11) อื่น ๆ ทั้งนี้เพื่อให้การปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมีความเหมาะสมกับสภาพสังคมไทย มีระบบการเลือกตั้งที่สุจริต
และเป็นธรรม มีกลไกป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมชิ อบทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ขจัดความเหลือ่ มล�้ำและสร้างความเป็นธรรม
ทางเศรษฐกิจและสังคม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ท�ำให้กลไกของรัฐสามารถให้บริการประชาชนได้อย่างทั่วถึง สะดวก รวดเร็ว
และมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดและเป็นธรรม
3. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พุทธศักราช
2558 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2558 มีเพิ่มเติมเรื่องของการท� ำประชามติ อ�ำนาจของศาลรัฐธรรมนูญในการวินิจฉัยว่า
ร่างรัฐธรรมนูญชอบด้วยผลการออกเสียงประชามติหรือไม่ การสิ้นสุดลงของ “สภาปฏิรูปแห่งชาติ” และการมี “สภาขับเคลื่อน
การปฏิรูปประเทศ” ท�ำงานต่อเนื่องโดยมาจากนายกรัฐมนตรีแต่งตั้ง จ�ำนวน 200 คน
4. พระราชบัญญัติก�ำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ�ำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ซึ่งได้
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาบังคับใช้เมือ่ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2542 ได้กำ� หนดอ�ำนาจและหน้าทีใ่ นการจัดระบบบริการสาธารณะ
ระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง
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* นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�ำนาญการ กลุ่มงานประสานนโยบายการกระจายอ�ำนาจและความมั่นคง

วารสารเศรษฐกิจและสังคม

การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การกระจายอ�ำนาจ
ในช่ ว งระยะเวลา 10 ปี ที่ ผ ่ า นมา ระยะแรกของ
แผนการกระจายอ�ำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2543 และแผนปฏิบัติการก�ำหนดขั้นตอน
การกระจายอ�ำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (ฉบับที่ 1)
พ.ศ. 2545 จะเน้นเรื่องของการบังคับด้วยข้อกฎหมายให้
มีการถ่ายโอนภารกิจ และต้องมีการจัดสรรภาษีและอากร
เงินอุดหนุนและรายได้อื่นให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อให้สอดคล้องกับการด�ำเนินการตามอ�ำนาจและหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทอย่างเหมาะสม
โดยในช่วงระยะเวลาไม่เกินปี พ.ศ. 2544 ให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ มีรายได้เพิม่ ขึน้ คิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้ของรัฐบาล
ไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบ
ต่อมาได้มีการแก้ไขการจัดเก็บภาษีและรายได้อื่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามกฎหมายรายได้
ท้องถิ่น โดยให้มีหลักเกณฑ์ที่เหมาะสมตามลักษณะของภาษี
แต่ละชนิด การจัดสรรทรัพยากรในภาครัฐ การมีรายได้ที่
เพียงพอกับรายจ่ายตามอ�ำนาจและหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ ทัง้ นี้ โดยค�ำนึงถึงระดับขัน้ การพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ของท้ อ งถิ่ น สถานะทางการคลั ง ขององค์ ก รปกครองส่ ว น
ท้ อ งถิ่ น และความยั่ ง ยื น ทางการคลั ง ของรั ฐ โดยตั้ ง แต่
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 เป็นต้นไป ให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีรายได้คิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้สุทธิของรัฐบาล
ไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบห้า โดยการจัดสรรสัดส่วนที่เป็นธรรม
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและค�ำนึงถึงรายได้ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นด้วย
ระยะที่สอง ในระหว่างที่บังคับใช้แผนการกระจาย
อ�ำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543 และแผน
ปฏิบัติการฯ พ.ศ. 2545 ได้มีการปฏิรูประบบราชการภายใต้
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2545
และพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545
มีการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธกี าร
บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มีการปรับเปลี่ยน
รูปแบบและวิธีการท�ำงานของภาครัฐ การจัดระบบการท�ำงาน
ของผู้ว่าราชการจังหวัดแบบบูรณาการ และมีการก�ำหนดวิธี
การจัดท�ำแผนพัฒนาท้องถิน่ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จงั หวัด
กลุม่ จังหวัด และนโยบายของรัฐบาลในเรือ่ งต่างๆ ซึง่ ส่งผลกระทบ

ต่อข้อก�ำหนดต่างๆ ในแผนการกระจายอ�ำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น พ.ศ. 2543 และแผนปฏิ บั ติ ก ารฯ
พ.ศ. 2545 คณะกรรมการจึงมีการทบทวนและจัดท�ำแผน
การกระจายอ�ำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2551 และแผนปฏิบัติการฯ (ฉบับที่ 2) ตามที่กฎหมาย
ก�ำหนด เนื่องจากสถานการณ์ได้มีการเปลี่ยนแปลงไป ท�ำให้
การถ่ า ยโอนภารกิ จ มี ค วามชั ด เจนมากขึ้ น และก� ำ หนดให้
ส่วนราชการที่มีภารกิจถ่ายโอนมีหน้าที่ให้ค�ำปรึกษา แนะน�ำ
ช่วยเหลือทางด้านเทคนิควิชาการ จัดท�ำคูม่ อื มาตรฐานการบริการ
และติดตามประเมินผล รวมทั้งเพิ่มความเข้มแข็งให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดหารายได้ของตนเองเพิ่มมากขึ้น
การถ่ายโอนบุคลากรยึดหลักการ งานไป เงินไป ต�ำแหน่งไป
โดยให้ตัดโอนต�ำแหน่งและอัตราเงินเดือนตามภารกิจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับโอนภารกิจ และบางภารกิจ
อาทิ ด้านการศึกษาและสาธารณสุขให้เป็นไปด้วยความสมัครใจ
สิทธิประโยชน์ความก้าวหน้าต้องได้รับไม่ต�่ำกว่าที่เคยได้รับ
อยู ่ เ ดิ ม พร้ อ มทั้ ง ส่ ง เสริ ม ให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
จัดบริการสาธารณะได้ด้วยตนเอง

แนวทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) ต่อการกระจายอ�ำนาจ
ที่ผ่านมาเห็นว่าการด�ำเนินการการกระจายอ�ำนาจสู่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในส่วนของการถ่ายโอนภารกิจ
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถด�ำเนินการได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ เนื่องจากความล่าช้าของการถ่ายโอนในบาง
ภารกิจ โดยเฉพาะภารกิจที่ต้องแก้ไขกฎหมาย รวมถึงมีความ
ซ�้ำซ้อนในภารกิจการจัดบริการสาธารณะกับหน่วยงานต่างๆ
แม้ ว ่ า จะมี ก ารก� ำ หนดแนวทางการถ่ า ยโอนภารกิ จ ให้ แ ก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างเป็นระบบ แต่การด�ำเนินงาน
ไม่เป็นไปตามที่แผนปฏิบัติการฯ ก�ำหนดไว้มากนัก ส่วนหนึ่ง
เป็นผลมาจากบุคลากรที่จะรับการถ่ายโอนตามภารกิจไม่มี
ความพร้ อ มที่ จ ะไปปฏิ บั ติ มี ป ั ญ หาในการปรั บ ทั ศ นคติ
การท�ำงาน หรือคุณสมบัติของบุคลากรที่จะโอนย้ายไม่ตรงกับ
ความต้องการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขณะที่การจัด
บริการสาธารณะในพื้นที่มีทั้งหน่วยงานจากส่วนกลางและ
ส่วนท้องถิ่น ไม่มีความชัดเจนในการก�ำหนดบทบาทหน้าที่
ทั้งในเชิงก�ำกับดูแล การควบคุมและการตรวจสอบ รวมทั้ง
ขาดการบูรณาการแผนงานในระดับต่างๆ ตั้งแต่ในระดับชาติ
กรกฎาคม - กันยายน 2558
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จนถึงในระดับพื้นที่ ขณะเดียวกันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีฐานรายได้ของตนเองค่อนข้างจ�ำกัด เป็นผลให้มาตรฐาน
ในการจัดบริการสาธารณะยังไม่มีประสิทธิภาพ การบูรณาการ
แผนชุมชนกับแผนพัฒนาท้องถิน่ และแผนพัฒนาจังหวัดยังไม่มี
ผลในทางปฏิบัติซึ่งไม่สามารถเชื่อมโยงกับแผนในระดับพื้นที่
โดยเฉพาะแผนพัฒนาจังหวัด แม้ว่าจะมีการจัดท�ำประชาคม
ในพื้นที่ เพื่อให้แผนชุมชนและแผนพัฒนาจังหวัดสอดคล้อง
เชือ่ มโยงกัน แต่ในทางปฏิบตั หิ ลายชุมชนในพืน้ ทีป่ ระสบปัญหา
ต่างๆ อาทิ ไม่สามารถเสนอแผนชุมชนได้ทันกับกรอบเวลา
การจัดท�ำแผนพัฒนาจังหวัดหรือแผนชุมชนถูกน�ำไปรวบรวม
เข้ากับแผนพัฒนาจังหวัด โดยขาดการวิเคราะห์ในเชิงความ
เชือ่ มโยงและไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาจังหวัด

ที่ ยึ ด หลั ก สมดุ ล ยั่ ง ยื น โดยวิ สั ย ทั ศ น์ ข องการพั ฒ นาใน
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ต้องให้ความส�ำคัญกับการก�ำหนด
ทิ ศ ทางการพั ฒ นาที่ มุ ่ ง สู ่ ก ารเปลี่ ย นผ่ า นประเทศไทยจาก
ประเทศที่ มี ร ายได้ ป านกลางไปสู ่ ป ระเทศที่ มี ร ายได้ สู ง
มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และ
น�ำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
ของประเทศ

การประเมินสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบ
ต่อการกระจายอ�ำนาจ
การเปลี่ยนแปลงภายในประเทศ
1. แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 11 ได้กล่าวถึง
การเปลี่ยนแปลงสภาวะด้านสังคม ประเทศไทยจะก้าวสู่สังคม
ผู ้ สู ง อายุ จ ากการมี โ ครงสร้ า งประชากรที่ วั ย สู ง อายุ เ พิ่ ม ขึ้ น
วัยเด็กและวัยแรงงานลดลง ปัญหาคุณภาพการศึกษาและ
ระดับสติปญ
ั ญาของเด็ก ประชาชนได้รบั การคุม้ ครองทางสังคม
เพิ่ ม ขึ้ น และมี ก ารจั ด สวั ส ดิ ก ารทางสั ง คมในหลายรู ป แบบ
ความเหลื่อมล�้ำทางรายได้ของประชากรและโอกาสการเข้าถึง
ทรัพยากรเป็นปัญหาการพัฒนาประเทศ รวมถึงเผชิญปัญหา
การแพร่ระบาดของยาเสพติดและการเพิ่มขึ้นของการพนัน
โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน การกระจายอ�ำนาจท�ำให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้เพิ่มขึ้น แต่ยังไม่บรรลุ
เป้าหมายร้อยละสามสิบห้า มีความล่าช้าในการถ่ายโอนภารกิจ
และมีความไม่ชัดเจนในการแบ่งบทบาทหน้าที่กับราชการ
ส่วนกลาง ขณะเดียวกัน การคอร์รัปชันยังคงเป็นปัญหาส�ำคัญ
ของไทยและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ

นอกจากนี้ ชุมชนในพืน้ ทีม่ บี ทบาทน้อยในการติดตาม
ความก้าวหน้าของแผนงาน/โครงการ รวมถึงขาดการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างเป็นระบบ บทบาท
ภาคเอกชนในพื้นที่มีจ�ำกัด รวมทั้งการมีส่วนร่วมในการพัฒนา
เฉพาะเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ ขณะเดียวกันการท�ำงาน
ภาคเอกชนร่วมกับท้องถิ่น/ชุมชนในลักษณะภาคีการพัฒนา
มีน้อย ส่วนใหญ่เป็นไปในลักษณะคู่ค้าหรือผู้ให้บริการกับ
ผู้รับบริการ ส�ำหรับสถาบันการศึกษาในส่วนกลางหรือระดับ
ภู มิ ภ าคมี บ ทบาทไม่ ม ากนั ก ในการร่ ว มพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น เมื่ อ
เปรี ย บเที ย บกั บ วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการตั้ ง สถาบั น การศึ ก ษา
ในระดับพื้นที่/ท้องถิ่นที่มุ่งให้ความรู้แก่เยาวชนและช่วยเหลือ
ทางวิชาการแก่ชุมชนให้น�ำไปใช้ในการประกอบอาชีพและ
การด�ำเนินชีวติ ซึง่ จะมีผลท�ำให้สถาบันการศึกษาระดับท้องถิน่
ใกล้ ชิ ด กั บ ชุ ม ชน แต่ ก ารใช้ ค วามรู ้ ที่ ไ ด้ จ ากงานวิ จั ย เพื่ อ
การพั ฒ นาในพื้ น ที่ อ ยู ่ ใ นวงจ� ำ กั ด ยกเว้ น ในบางพื้ น ที่ มี
2. มติ ส มั ช ชาปฏิ รู ป ระดั บ ชาติ แ ละการปฏิ รู ป
ความชัดเจนน�ำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม
โครงสร้างอ�ำนาจ มีข้อสรุปที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอ�ำนาจ
ดังนี้
ทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)

จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลง
ต่างๆ ที่ประเทศก�ำลังประสบอยู่ ท�ำให้การก�ำหนดวิสัยทัศน์
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และกรอบหลักการของการวางแผน
ที่น้อมน�ำและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีสว่ นร่วม การพัฒนา
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วารสารเศรษฐกิจและสังคม

ท้องถิ่น

(1) การกระจายอ� ำ นาจจากส่ ว นกลางไปสู ่

		
1) บทบาทของรัฐบาลและท้องถิ่น ได้แก่
รัฐบาลต้องไม่ใช้อ�ำนาจเข้าแทรกแซงหรือยับยั้งการบริหาร
การจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือถอดถอน
ผู้บริหารท้องถิ่น ดังนั้น จึงต้องถอดสายอ�ำนาจบัญชาการ
ของรัฐบาลทีเ่ ข้าไปแทรกแซงการบริหารจัดการองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น มีการเสนอให้ยุบเลิกราชการส่วนภูมิภาคปรับ
บทบาทของหน่วยราชการระดับจังหวัดให้เหลือเพียง 3 รูปแบบ
คื อ (1) ส� ำ นั ก งานประสานนโยบายหรื อ ส� ำ นั ก งานบริ ก าร
ทางวิชาการ เพือ่ สนับสนุนการท�ำงานของส่วนกลางหรือท้องถิน่
(2) ส�ำนักงานสาขาของราชการส่วนกลางเฉพาะในภารกิจ
ที่รัฐบาลเป็นผู้ด�ำเนินการเอง (3) ส�ำนักงานตรวจสอบและ
เสนอแนะการบริหารจัดการท้องถิน่ ส่วนภารกิจอืน่ ๆ ในการให้
บริ ก ารของหน่ ว ยงานราชการส่ ว นภู มิ ภ าคในระดั บ จั ง หวั ด
ให้ยกเป็นอ�ำนาจในการบริหารจัดการขององค์กรปกครอง
ท้องถิ่นในระดับจังหวัดและระดับที่ต�่ำกว่าจังหวัด

การปฏิบตั ภิ ารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และเสริมหนุน
ความเข้มแข็งของชุมชน

		 กรณีที่รัฐบาลมีนโยบายและงบประมาณ
สนับสนุนที่เฉพาะเจาะจง ก็ให้ใช้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจและ
ควรถือว่างบประมาณดังกล่าวเป็นงบประมาณของรัฐบาล มิใช่
บังคับโดยทางอ้อมให้นับเป็นงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเช่นดังปัจจุบัน ส�ำหรับด้านเศรษฐกิจควรจัดระบบ
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ�ำนาจมากพอที่จะสามารถ
ป้องกันและแก้ไขความเสียหายหรือเสียเปรียบอันเกิดจาก
กระแสโลกาภิวัตน์ในทุกมิติ ทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม ไม่ว่า
		 2) รู ป แบบการบริ ห ารจั ด การและการ ความเสียหายหรือความเสียเปรียบนั้น จะเป็นผลแห่งการ
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ประกอบด้ ว ย 2 กลไกหลั ก ได้ แ ก่ ท�ำสัญญาระหว่างประเทศหรือไม่ก็ตาม
การบริหารจัดการตนเองของชุมชนและประชาชนในท้องถิ่น
(2) การจั ด การระหว่ า งราชการกั บ องค์ ก ร
ด้วยรูปแบบและกลไกแบบประชาสังคม สอดประสานกับกลไก ชุมชน/ภาคประชาสังคม
ที่สอง คือ การบริหารราชการหรือการปกครองส่วนท้องถิ่น
		 1) แนวคิดเบือ้ งต้นหลักการพืน้ ฐานทีส่ ำ� คัญ
ซึ่ ง ได้ รั บ การถ่ า ยโอนอ� ำ นาจหน้ า ที่ จ ากรั ฐ บาลขณะที่
การปกครองส่วนท้องถิ่นจะแบ่งเป็น 2 ระดับ โดยให้องค์การ ส�ำหรับการป้องกันการกระจุกตัวของอ�ำนาจ การเพิ่มบทบาท
บริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้บริหารท้องถิ่นในระดับจังหวัด และให้ ของชุ ม ชนและภาคประชาสั ง คม ยั ง ควรมองมิ ติ ข องการ
เทศบาลและองค์การบริหารส่วนต�ำบลเป็นผู้บริหารท้องถิ่น “ถ่วงดุล” ระหว่าง รัฐ และประชาชน และต้องด�ำเนินการ
ในระดับต�่ำกว่าจังหวัด ในอนาคตควรยกระดับองค์การบริหาร ในทุกระดับ ตั้งแต่ส่วนกลางถึงระดับชุมชน
ส่วนต�ำบลที่มีอยู่ให้เป็นเทศบาล
		 2) การสนั บ สนุ น บทบาทของชุ ม ชน
		 3) ขอบเขตอ�ำนาจของการปกครองส่วน ภาคประชาสังคมต้องปรับเปลี่ยนดุลยภาพของบทบาทของ
ท้องถิ่น พิจารณาจากอ�ำนาจในการจัดการทรัพยากรและกลไก ข้าราชการส่วนท้องถิ่นกับบทบาทของชุมชน องค์กรชุมชน
ที่จ�ำเป็นในการสร้างความเป็นธรรมในสังคมใน 4 มิติ คือ มิติ ภาคประชาสังคม และประชาชนภายในท้องถิ่นให้สอดคล้อง
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มิติการจัดการ และสมดุลกัน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จะต้องเอือ้ อ�ำนวย
เศรษฐกิจ มิตกิ ารจัดการสังคม และมิตกิ ารจัดการทางการเมือง และสนับสนุนให้ชุมชนและประชาชนเข้ามามีบทบาทโดยตรง
ในการบริหารจัดการตนเองให้มากที่สุด และหลีกเลี่ยงการ
		 4) การเสริมอ�ำนาจในการจัดการตนเอง “รับเหมาแทน” ชุมชนและประชาชน โดยเฉพาะในภารกิจที่มี
ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น เพื่ อ สนั บ สนุ น ให้ อ งค์ ก ร ชุมชนหรือองค์กรชุมชนมีกลไกด�ำเนินการอยู่แล้ว
ปกครองส่วนท้องถิน่ มีอำ� นาจในการบริหารจัดการตนเองได้ดขี นึ้
		 3) การถ่วงดุลระหว่างการปกครองส่วน
โดยเฉพาะอ�ำนาจทางการคลังและอ�ำนาจในการบริหารจัดการ
บุคลากรในแง่การคลัง รัฐบาลควรถ่ายโอนอ�ำนาจการจัดเก็บ ท้องถิน่ และชุมชน เพือ่ ให้กระจายอ�ำนาจไปถึงมือของประชาชน
ภาษีให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากขึ้น ขณะเดียวกัน อย่างแท้จริง จึงจ�ำเป็นต้องมีการใช้ประชาธิปไตยทางตรงควบคู่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ก็ควรมีอ�ำนาจโดยชอบธรรมในการ ไปกับประชาธิปไตยแบบตัวแทนโดยผู้บริหารและสภาท้องถิ่น
ใช้มาตรการทางภาษี ในการสนับสนุนการด�ำเนินนโยบาย จะมาจากการเลือกตั้งโดยตรง พร้อมจัดตั้ง “คณะกรรมการ
ของตนเองในขอบเขตที่เหมาะสมและเป็นธรรม และต้องมี ประชาสังคม” เป็นการเชื่อมโยงให้ประชาชนและชุมชนเข้ามา
อ�ำนาจในการจัดการระบบการคลังของตนเองเพื่อสนับสนุน มีส่วนร่วมในการตัดสินใจและการบริหารจัดการ
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		 4) การเติบโตของชุมชนและภาคประชา ในประเทศที่เป็นสังคมผู้สูงอายุ เกิดความหลากหลายทาง
สังคมควรเกิดขึ้นตามธรรมชาติ มิใช่การบังคับให้เกิดขึ้นจาก วัฒนธรรม ขณะเดียวกัน ก็เกิดภาวะสมองไหล โครงสร้าง
กลไกรัฐ
การผลิ ต เปลี่ ย นจากการใช้ แรงงานเข้ ม ข้ น มาเป็ น การใช้
องค์ความรู้และเทคโนโลยีมากขึ้น ท�ำให้การพัฒนาคนมุ่งสร้าง
การเปลี่ยนแปลงภายนอก
ให้มีความรู้ มีศักยภาพ ทักษะและความช�ำนาญ ควบคู่กับ
1. การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2559 การพั ฒ นาเทคโนโลยี ท ดแทนก� ำ ลั ง แรงงานที่ ข าดแคลน
อาจจะเกิ ด ผลกระทบต่ อ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ประเทศที่เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุจะมีรายจ่ายด้านสุขภาพเพิ่มขึ้น
ประกอบด้วย
ท�ำให้งบประมาณส�ำหรับการลงทุนพัฒนาด้านอื่นๆ ลดลง
		 (1) การลงทุนจากต่างประเทศจะไหลเข้า การที่สัดส่วนผู้สูงอายุของประชากรโลกโดยรวมมีแนวโน้ม
มาสู่ประเทศไทยมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากประเทศ เพิ่มขึ้นในอนาคต จะเป็นโอกาสของประเทศไทยในการให้
บริการดูแลผู้สูงอายุและการให้บริการการแพทย์และสุขภาพ
ที่มีฐานะทางเศรษฐกิจดีกว่า
		 (2) กิ จ การ SMEs ที่ อ ยู ่ ใ นเขตองค์ ก ร แต่ในขณะเดียวกันประเทศไทยก็ตอ้ งปรับตัวเตรียมความพร้อม
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น อาจถู ก ซื้ อ กิ จ การหรื อ ร่ ว มทุ น จาก ด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสวัสดิการสังคมเพื่อรองรับ
การปรับตัวเข้าสู่โครงสร้างสังคมผู้สูงอายุ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ต่างประเทศ
ภายใต้แรงกดดันด้านงบประมาณทีม่ มี ากขึน้ ในภาวะทีเ่ ศรษฐกิจ
		 (3) จะมีการเคลื่อนย้ายแรงงาน ซึ่งจะเป็น โลกมี ค วามผั น ผวน รวมทั้ ง ยั ง ต้ อ งเตรี ย มรั บ มื อ กั บ ปั ญ หา
ภาระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในการจัดหาสาธารณูปโภค ขนาดของก�ำลังแรงงานที่จะขยายตัวช้าลงและลดลงในอนาคต
และสาธารณูปการ รวมทั้งปัญหาโรคระบาด
ซึ่ ง อาจจะเป็ น อุ ป สรรคต่ อ การขยายตั ว ทางเศรษฐกิ จ ใน
		 (4) จะมี ก ารพั ฒ นาระบบเครื อ ข่ า ยการ ระยะยาว
คมนาคม รวมถึงโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ มากขึ้น
		 (2) การเปลีย่ นแปลงภูมอิ ากาศโลกส่งผลให้
		 (5) เกิ ด การเปลี่ ย นแปลงของทรั พ ยากร สภาพภูมิอากาศแปรปรวนในช่วง 30 ปีที่ผ่านมา อุณหภูมิโลก
ที่ จ� ำ เป็ น ต่ อ การผลิ ต เช่ น เรื่ อ งกรรมสิ ท ธิ์ ใ นที่ ดิ น ปั ญ หา สูงขึ้นโดยเฉลี่ย 0.2 องศาเซลเซียสต่อทศวรรษ ส่งผลให้สภาพ
ภูมิอากาศแปรปรวน ก่อให้เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติบ่อยครั้ง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
2. สถานการณ์ ร ะดั บ โลกที่ ท� ำ ให้ เ กิ ด การ และทวีความรุนแรง อาทิ แผ่นดินไหวดินถล่ม ภูเขาไฟระเบิด
เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนาประเทศ ซึ่งการเปลี่ยนแปลง อุทกภัย วาตภัย ภัยแล้ง ไฟป่า ระบบนิเวศในหลายพื้นที่
ในระดับโลกที่ส�ำคัญในส่วนที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครอง ของโลกอ่อนแอสูญเสียพันธุพ์ ชื และสัตว์ พืน้ ผิวโลกเปลีย่ นแปลง
ทางกายภาพ โดยเฉพาะการสูญเสียพืน้ ทีช่ ายฝัง่ เนือ่ งจากระดับ
ส่วนท้องถิ่น คือ
น�้ำทะเลที่สูงขึ้น น�ำไปสู่การย้ายถิ่นของประชากรที่อยู่อาศัย
		 (1) การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของโลกเกิดขึ้น บริเวณชายฝั่งทะเล รวมทั้งสร้างความเสียหายต่อโครงสร้าง
อย่างต่อเนื่อง ประเทศพัฒนาแล้วส่วนใหญ่เป็นสังคมผู้สูงอายุ พื้นฐาน เขตท่องเที่ยว เขตอุตสาหกรรมที่มีการลงทุนสูง
มานานกว่า 40 - 50 ปี อาทิ ฝรัง่ เศส สวีเดน สหรัฐอเมริกา อิตาลี บริเวณพื้นที่ชายฝั่ง โรคระบาดเพิ่มขึ้น ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพ
และญี่ปุ่น ส่วนประเทศก�ำลังพัฒนา อาทิ เกาหลี สิงคโปร์ จีน ของประชากร รวมทั้งการระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืช
อินโดนีเซีย บรูไน ไทย และเวียดนาม ได้กา้ วเข้าสูก่ ารเป็นสังคม จากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง สร้างความเสียหายแก่ผลผลิต
ผู้สูงอายุแล้วในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา และในช่วงแผนพัฒนาฯ ทางการเกษตรและธั ญ ญาหารของโลก รวมทั้ ง กระทบต่ อ
ฉบับที่ 11 ประชากรสูงอายุในโลกจะเพิ่มขึ้นอีก 81.9 ล้านคน ภาคสังคม อาทิ ความยากจน การอพยพย้ายถิ่น และการ
เกิดผลกระทบหลายอย่าง อาทิ การย้ายถิน่ ของแรงงานข้ามชาติ แย่งชิงทรัพยากร
ทั้ ง แรงงานที่ มี ฝ ี มื อ และไร้ ฝ ี มื อ เพื่ อ ทดแทนก� ำ ลั ง แรงงาน
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แนวทางการปฏิรูปการกระจายอ�ำนาจและการปกครอง จังหวัดจัดการตนเอง : แนวคิดในการปฏิรูปการ
ส่วนท้องถิ่น
ปกครองส่วนท้องถิ่น
คณะกรรมาธิการปฏิรปู การปกครองส่วนท้องถิน่ สปช.
เรือ่ งการจัดระบบโครงสร้างและอ�ำนาจหน้าทีข่ องการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ส�ำหรับประเด็นที่มาของผู้บริหารสภาท้องถิ่นนั้น
ผู้บริหารและสภาท้องถิ่นยังคงให้มาจากการเลือกตั้งโดยตรง
ของประชาชนเหมือนเดิมแต่จะเพิม่ บทบาทของ “ผูก้ ำ� กับดูแล”
คือ ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอ�ำเภอ ในการก�ำกับดูแล
สมาชิ ก สภาท้ อ งถิ่ น ในการออกบทบั ญ ญั ติ ต ่ า งๆ รวมทั้ ง
การก�ำกับดูแลการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น
ข้ อ เสนอด้ า นการควบรวม คณะกรรมาธิ ก ารฯ
เสนอให้ ย กองค์ การบริหารส่วนต�ำบลทั้ง หมดเป็น เทศบาล
นอกจากนีย้ งั เสนอให้ควบรวมเทศบาลต�ำบล กับ อบต. ในพืน้ ที่
เดียวกัน, อบต. กับ อบต. ที่มีขนาดเล็กด้วยกัน, เทศบาลต�ำบล
กับ อบต. ซึ่งมีขนาดเล็กแต่อยู่คนละต�ำบลกัน รวมทั้งท้องถิ่น
ขนาดใหญ่ กับท้องถิ่นขนาดเล็กกว่า เพื่อประโยชน์ในการเพิ่ม
พื้นที่และศักยภาพที่เหมาะสมกว่าเดิม
ทั้ ง นี้ ใ นการควบรวมนั้ น ควรมี ก ารก� ำ หนดเกณฑ์
รายได้ ประชากร พื้นที่ ให้สนองวัตถุประสงค์ 3 ประการคือ
(1) เพื่อการจัดท�ำบริการสาธารณะที่ดีกว่าเดิม บรรลุมาตรฐาน
ที่ก�ำหนด (2) ประชาชนได้รับประโยชน์และมีความพึงพอใจ
มากกว่าเดิม และ (3) องค์กรมีประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการดีกว่าเดิม อย่างไรก็ดี เนือ่ งจากมีรายละเอียดและปัญหา
ในการควบรวมอยู่ไม่น้อย คณะกรรมาธิการฯ ระบุว่าจึงควร
ท�ำการศึกษาวิเคราะห์ให้ถ่องแท้ และมีการเยียวยาผู้ได้รับ
ผลกระทบตามความเหมาะสมด้วย
นอกจากนี้ ยั ง มี ก ารเสนอให้ มี ก ารจั ด ตั้ ง “สภา
การปกครองท้องถิ่นแห่งชาติ” (สทช.) เพื่อเป็นองค์กรสูงสุด
ในการก�ำหนดนโยบายและบริหารงานให้เป็นไปตามระเบียบ
กฎหมาย ขั บ เคลื่ อ นการกระจายอ� ำ นาจและส่ ง เสริ ม การ
ถ่ายโอนภารกิจ จัดระเบียบ วินจิ ฉัยปัญหา ออกมาตรฐานกลาง
ประสานเชื่ อ มโยง ฯลฯ โดยมี ส� ำ นั ก งานเป็ น ของตนเอง
เป็นหน่วยธุรการรองรับภารกิจมีฐานะเทียบเท่ากระทรวง ทัง้ นี้
ให้สภาการปกครองส่วนท้องถิน่ แห่งชาตินี้ เข้ามาท�ำหน้าทีแ่ ทน
คณะกรรมการการกระจายอ� ำ นาจให้ แ ก่ อ งค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ส�ำนักงานปลัดส�ำนักนายกรัฐมนตรี และกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อให้มีการดูแลส่งเสริมกันเอง
เพื่อให้เกิดความอิสระ

แนวความคิดเรื่อง “จังหวัดจัดการตนเอง” เป็นแนว
ความคิ ด หนึ่ ง ที่ ถู ก หยิ บ ยกขึ้ น มาเพื่ อ แก้ ไขปั ญ หาที่ ท� ำ ให้
การกระจายอ�ำนาจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านมา
ไม่ประสบความส�ำเร็จ โดยแนวความคิดเรื่องจังหวัดจัดการ
ตนเองนี้ เริม่ ต้นขึน้ ใน พ.ศ. 2551 จากแนวความคิด “การพึง่ พา
ตนเอง” ในเรื่องเกษตร ชุมชน เช่น ป่าชุมชนและเกษตร
ทางเลือก ซึ่งเป็นแนวคิดที่เกิดขึ้นมายาวนานและกระจายอยู่
ทั่วประเทศ ร่วมกับการน�ำบทเรียนวิกฤตทางการเมืองในช่วง
พ.ศ. 2547 - 2549 เข้ามาเป็นประเด็นการพูดคุยในเวทีของ
ภาคส่วนต่างๆ ที่เคลื่อนไหวเพื่อพัฒนาสังคม ในช่วงต้นปี
พ.ศ. 2552 ได้เริ่มมีการน�ำแนวความคิด “จังหวัดจัดการ
ตนเอง” มาเป็นประเด็นแลกเปลีย่ นความคิดเห็นในประเด็นของ
การเมืองท้องถิ่น แนวคิดในการปฏิรูปประเทศเพื่อปรับเปลี่ยน
โครงสร้างการปกครองท้องถิ่น โดยน�ำแนวความคิดการพึ่งพา
ตนเองมาบูรณาการในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว หลังจากนั้น
แนวความคิ ด เรื่ อ งจั ง หวั ด จั ด การตนเองได้ ถู ก กล่ า วถึ ง
ในเวทีต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ประกอบกับคณะกรรมการปฏิรูป
ประเทศไทย (คปร.) ที่มีนายอานันท์ ปันยารชุน เป็นประธาน
ซึ่งตั้งขึ้นใน สมัยรัฐบาลที่มีนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เป็นนายก
รัฐมนตรี ได้มีข้อเสนอให้มีการกระจายอ�ำนาจจากส่วนกลาง
ไปสู่ส่วนท้องถิ่นมากขึ้น ให้ราชการส่วนกลางมีอ�ำนาจหน้าที่
ความรับผิดชอบเฉพาะด้านการต่างประเทศ ด้านการป้องกัน
ประเทศ การดูแลความสงบเรียบร้อยของสังคมโดยภาพรวม
การจัดการสาธารณภัยขนาดใหญ่ การบริหารเศรษฐกิจมหภาค
การด�ำเนินกระบวนการในระบบยุติธรรม และการจัดให้มี
สวัสดิภาพพื้นฐานส�ำหรับประชาชนในประเทศ และให้ท้องถิ่น
มีอ�ำนาจอย่างเต็มที่ในการพัฒนาท้องถิ่น การรักษาความสงบ
การคุม้ ครองชีวติ และทรัพย์สนิ ของคนในท้องถิน่ ราชการบริหาร
ส่วนกลางมีอ�ำนาจในการก�ำกับดูแลการบริหารจัดการของ
ท้องถิ่นเท่าที่จ�ำเป็นเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น
ส่งผลให้เกิดกระแสเรียกร้องให้มกี ารจัดตัง้ จังหวัดจัดการตนเอง
ขึ้นอีกในหลายจังหวัดทั่วประเทศ โดยมี 26 จังหวัดที่ประกาศ
ความพร้อมที่จะเสนอร่างกฎหมายสู่การเป็นจังหวัดจัดการ
ตนเอง เช่น กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ ภูเก็ต และปัตตานี
เป็นต้น
กรกฎาคม - กันยายน 2558
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เมื่ อ กระแสเรี ย กร้ อ งให้ มี ก ารจั ด ตั้ ง จั ง หวั ด จั ด การ
ตนเองเพิ่มมากขึ้น คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย (คปก.)
จึงได้ท�ำการศึกษาปัญหาของการปกครองท้องถิ่นและพัฒนา
“ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ก ารบริ ห ารจั ง หวั ด ปกครองตนเอง
พ.ศ. ....” เพื่อเป็นกฎหมายกลางในการปรับปรุงโครงสร้าง
การปกครองส่วนท้องถิ่น ก�ำหนดโครงสร้าง อ�ำนาจหน้าที่
ความสัมพันธ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในรูปแบบจังหวัด
ปกครองตนเองกับราชการบริหารส่วนกลางและราชการบริหาร
ส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง และส่งเสริม สนับสนุน การมีส่วนร่วม
ของประชาชนให้เข้ามาบริหารจัดการท้องถิ่นให้เป็นไปตาม
ความต้องการอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน มีระบบการตรวจสอบ
ถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลักการกระจายอ�ำนาจ
อย่างแท้จริง

จังหวัดนั้น ถือว่าจังหวัดปกครองตนเองนั้นเป็นราชการส่วน
ท้องถิ่น ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
และมีอาณาเขตท้องที่ที่จังหวัดนั้นมีอยู่แต่เดิม
3. ก� ำ หนดให้ ก ารปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ในจั ง หวั ด
ปกครองตนเองมี 2 ระดับ โดยให้มคี วามเป็นอิสระ ในการก�ำหนด
นโยบาย การบริหาร การจัดบริการสาธารณะ การบริหารงาน
บุคคล การเงิน การคลัง และการงบประมาณ รวมทั้งมีอ�ำนาจ
หน้าที่ในการจัดการ การบ�ำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ความหลากหลายทาง
ชีวภาพที่อยู่ในเขตพื้นที่อย่างสมดุลและยั่งยืน คือ

(1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับบน ได้แก่
จังหวัดปกครองตนเอง มีอ�ำนาจในการจัดท�ำบริการสาธารณะ
เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น หรือภารกิจที่จังหวัด
ร่างพระราชบัญญัตกิ ารบริหารจังหวัดปกครองตนเอง ปกครองตนเองเป็นผู้จัดท�ำจะก่อให้เกิดการประหยัดต่อขนาด
พ.ศ. .... ซึ่งเสนอโดยคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย มีสาระ และการลงทุน ซึง่ เทศบาลไม่สามารถด�ำเนินการในลักษณะนีไ้ ด้
ส�ำคัญ คือ
หรือหากเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนต�ำบลด�ำเนินการ
จะไม่เกิดผลประโยชน์คมุ้ ค่า เมือ่ เทียบกับการให้จงั หวัดปกครอง
ตนเองเป็นผู้จัดท�ำ การพาณิชย์ห รือการหาประโยชน์ จ าก
ทรัพย์สนิ และทรัพยากรในเขตพืน้ ที่ ส่งเสริม สนับสนุนการจัดท�ำ
บริการสาธารณะในเขตพืน้ ทีจ่ งั หวัดปกครองตนเอง บ�ำรุงรักษา
ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดี
ของท้องถิ่น ยกเว้นด้านการป้องกันประเทศ ด้านการคลัง
ของรัฐ และระบบเงินตรา ด้านกระบวนการยุติธรรม เว้นแต่
การรักษาความสงบเรียบร้อยภายในท้องถิน่ และด้านความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นอ�ำนาจหน้าที่ของราชการบริ ห าร
ส่วนกลาง
(2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับล่าง ได้แก่
เทศบาลและองค์การบริหารส่วนต�ำบล มีเขตพืน้ ที่ การปกครอง
บางส่วนของจังหวัด มีอิสระในการก�ำหนดนโยบาย การบริหาร
การจัดบริการสาธารณะ การบริหารงานบุคคล การเงิน การคลัง
และงบประมาณ มีอ�ำนาจหน้าที่ในการจัดท�ำบริการสาธารณะ
และภารกิจอื่น เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในเขตพื้นที่
และขอให้จังหวัดปกครองตนเองสนับสนุนการจัดท�ำบริการ
2. ก�ำหนดให้ยกเลิกราชการส่วนภูมิภาคในจังหวัด สาธารณะหรือภารกิจอืน่ ทีจ่ ำ� เป็น หรือจัดท�ำบริการสาธารณะอืน่
ทีไ่ ด้จดั ตัง้ เป็นจังหวัดปกครองตนเอง คือเมือ่ ได้ประกาศใช้บงั คับ ตามความตกลงร่วมกันกับจังหวัดปกครองตนเอง และยังมี
พระราชบัญญัติจัดตั้งจังหวัดปกครองตนเองในจังหวัดใดแล้ว อ�ำนาจในการจัดการ การบ�ำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์
ให้ถอื ว่าพระราชบัญญัตนิ มี้ ผี ลยกเลิกกฎหมายว่าด้วยการจัดตัง้
1. ประชาชนจังหวัดใดทีม่ คี วามพร้อมตามเจตนารมณ์
ของประชาชนในจั ง หวั ด นั้ น มี สิ ท ธิ แ สดงเจตนารมณ์ เ พื่ อ
จัดตั้งจังหวัดปกครองตนเองได้โดยการออกเสียงประชามติ
โดยประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งภายในจังหวัดจ�ำนวนไม่น้อยกว่า
5,000 คน เข้าชื่อเสนอต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อให้มีการจัดท�ำ
ประชามติ
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จากทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม ในเขตพื้ น ที่ ต าม
3) เสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพและเร่ ง รั ด การเพิ่ ม
ที่เคยมีอ�ำนาจหน้าที่ในกฎหมายว่าด้วยเทศบาล
ประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของ อปท. ให้สูงขึ้น เพื่อลด
เปรียบเทียบ ข้อดี - ข้อเสียของแนวความคิดจังหวัดจัดการ ความเหลื่อมล�้ำทางด้านการคลัง ระหว่างท้องถิ่นกับส่วนกลาง
และระหว่างท้องถิ่นขนาดใหญ่และท้องถิ่นขนาดเล็กควรจัด
ตนเอง
ระบบความสมดุ ล ด้ า นงบประมาณให้ ส ามารถกระจายได้
ข้อดี แนวความคิดจังหวัดจัดการตนเองเป็นแนวคิดที่ อย่างทั่วถึง
ส่ ง เสริ ม การกระจายอ� ำ นาจให้ กั บ ท้ อ งถิ่ น ให้ ป ระชาชน
4) ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาการกระจายอ� ำ นาจทาง
เข้ามามีสว่ นร่วมในการก�ำหนดทิศทางในการพัฒนา การบริหาร
การคลัง เพื่อลดความเหลื่อมล�้ำทางการคลัง และต้องก�ำหนด
จัดการทรัพยากรในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามความต้องการ
ภารกิจหน้าที่ที่ดีที่สุด ให้เหมาะสมที่สุดกับขนาดของท้องถิ่น
ของประชาชนในท้องถิน่ ท�ำให้ทอ้ งถิน่ สามารถก�ำหนดแนวทาง
รวมทั้งการก�ำหนดรายได้ที่เหมาะสม ปัจจุบันพบว่า สัดส่วน
การพัฒนาพื้นที่ของตนเองได้สอดคล้องกับความต้องการของ
การเพิ่ ม ขึ้ น ของรายจ่ า ย อปท. เติ บ โตเร็ ว กว่ า การเพิ่ ม ขึ้ น
ประชาชนและความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ โดยไม่ต้องรอ
ของรายได้ของ อปท. โดยเฉพาะรายได้ที่จัดเก็บเอง เนื่องด้วย
รับฟังค�ำสั่งจากส่วนกลาง
สภาพปัญหาความเป็นชุมชนเมือง ที่จ�ำเป็นต้องเร่งพัฒนา
ข้อเสีย การก�ำหนดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปกครอง โครงสร้างพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม บริการ
ตนเองมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน หากไม่ได้ให้ สาธารณะ การจัดระเบียบชุมชน การเพิ่มขึ้นของผู้สูงอายุ
ความส�ำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างแท้จริงแล้ว การเคลื่อนย้ายประชากรและแรงงานต่างถิ่นเข้าสู่เขตเมือง
อาจเป็ น ช่ อ งทางให้ น ายทุ น หรื อ ผู ้ มี อิ ท ธิ พ ลทางการเมื อ ง ชุมชนกึ่งเมือง
ลงสมัครรับเลือกตั้ง และเมื่อได้รับเลือกตั้งแล้ว ก็อาจจะใช้
5) ส่ ง เสริ ม ให้ ท ้ อ งถิ่ น สามารถพั ฒ นาเศรษฐกิ จ
อ�ำนาจนัน้ ไปในทางมิชอบ ท�ำให้เกิดการผูกขาดอ�ำนาจ การทุจริต
โครงสร้ า งพื้ น ฐานและระบบสาธารณู ป การได้ ด ้ ว ยตนเอง
คอร์รัปชัน และการประพฤติมิชอบในรูปแบบต่างๆ ได้ และ
อย่างเหมาะสมกับพืน้ ที่ โดยมีสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงาน
แนวความคิดจังหวัดจัดการตนเอง อาจท�ำให้ประชาชนในท้องถิน่
องค์กรทางวิชาการในระดับภูมิภาคท�ำหน้าที่ให้ค�ำปรึกษาและ
ค� ำ นึ ง ถึ ง ประโยชน์ ข องท้ อ งถิ่ น ของตนมากกว่ า ประโยชน์
ข้อเสนอแนะการพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์/วิชาการ และก� ำกับ
ส่วนรวมของประเทศ
ติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์การพัฒนาในระดับพื้นที่

แนวทางส่งเสริมการกระจายอ�ำนาจในระยะต่อไป
ควรให้ความส�ำคัญดังนี้

1) ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระ
ในการจัดบริการสาธารณะให้ตรงความต้องการของประชาชน
ในพื้นที่
2) เพิ่มประสิทธิภาพ ความโปร่งใสในการใช้จ่าย
งบประมาณและจัดบริการสาธารณะให้แก่ประชาชน โดย
ครอบคลุมภารกิจตามอ�ำนาจหน้าที่ของ อปท. และภารกิจ
ถ่ายโอนทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านสังคม ด้านการศึกษา
และด้านสิ่งแวดล้อม

กรกฎาคม - กันยายน 2558
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มาเลเซีย
: ก้าวสุดท้าย สู่ วิสัยทัศน์ 2020
อมราวรรณ ทิวถนอม1*
อมราวรรณ ทิวถนอม*

มาเลเซียเริ่มมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจระยะ 5 ปี ตั้งแต่ปี 2499 (First Malayan Plan) ซึ่งเป็นช่วงก่อนที่จะได้รับเอกราช
จากอังกฤษ หลังจากได้รับเอกราชแล้ว มาเลเซียยังคงจัดท�ำแผนพัฒนาฯ ระยะ 5 ปี ตามแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจที่อังกฤษ
ได้ริเริ่มไว้ โดยเริ่มจัดท�ำแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับแรกในปี 2509 (First Malaysia Plan) ต่อมาในปี 2514 มาเลเซียได้ก�ำหนด
กรอบนโยบายการพัฒนาประเทศระยะยาวออกเป็น 3 ช่วง ได้แก่ นโยบายเศรษฐกิจใหม่ (2514 - 2533) นโยบายพัฒนาใหม่
(2534 - 2543) และนโยบายวิสัยทัศน์การพัฒนา (2544 - 2553) จากปี 2509 จนถึงปัจจุบัน มาเลเซียมีแผนพัฒนาฯ รวม 10
แผน ทั้งนี้ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ ฉบับที่ 11 ของมาเลเซียจะประกาศใช้ในปี 2559

วิสัยทัศน์ 2020
ในปี 2534 นายกรัฐมนตรีและผู้น�ำพรรคองค์การสหมาเลย์แห่งชาติ หรืออูมโน (United Malay National
Organization: UMNO) ดร. มหาเดร์ โมฮัมหมัด ได้ประกาศ “วิสัยทัศน์ 2020” หรือ “Vision 2020” (ภาษามาเลย์ใช้ค�ำว่า
Wawasan 2020) ซึ่งเป็นช่วงของแผนพัฒนาประเทศฉบับที่ 6 โดยก�ำหนดอนาคตประเทศมาเลเซียไว้ว่า “มาเลเซียจะต้องเป็น
ประเทศพัฒนาแล้วให้ได้ในปี 2563” หรือปี ค.ศ. 2020 จะใช้ระยะเวลาประมาณ 30 ปี และมีแผนพัฒนาระยะ 5 ปีรองรับ
ซึ่งการก�ำหนดวิสัยทัศน์ 2020 นี้ ได้น�ำแนวคิดการวางแผนแบบ “วิสัยทัศน์ - ยุทธศาสตร์” และการบริหารเชิงกลยุทธ์ที่ได้จาก
การวิเคราะห์จุดอ่อนของประเทศในเรื่องความหลากหลายชาติพันธุ์ โดยในช่วงก่อนหน้าที่จะประกาศวิสัยทัศน์ 2020 ภาครัฐ
ได้ให้สิทธิพิเศษแก่ “ภูมิบุตร”1 เหนือคนจีนและอินเดียที่อพยพเข้ามาภายหลัง รวมถึงคนไทยติดแผ่นดินที่อยู่ทางตอนเหนือของ
มาเลเซียด้วย ซึ่งเป็นผลจากนโยบายเศรษฐกิจใหม่ที่ต้องการกระจายความเจริญทางเศรษฐกิจเพื่อยกระดับฐานะให้กับภูมิบุตร
แต่กลับท�ำให้ประชาชนในประเทศขาดความสามัคคี
วิสัยทัศน์ 2020 ของมาเลเซีย คือ มาเลเซียจะเป็นประเทศพัฒนาอุตสาหกรรมที่พึ่งพาตนเองได้ภายในปี 2563
มีความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ มีความเป็นอยู่ที่ดี มีการศึกษาระดับมาตรฐานสากล มีความมั่นคงทางการเมือง และประชาชน
มีสขุ ภาพจิตทีด่ ี เพือ่ ทีจ่ ะให้บรรลุวสิ ยั ทัศน์ 2020 รัฐบาลมาเลเซียทุกรัฐบาลจะต้องท�ำงานต่อเนือ่ งให้ได้ตามเป้าหมาย คือ เศรษฐกิจ
เติบโตร้อยละ 7 ต่อปี (ตามค่าจริง) ทุกปีตลอด 30 ปี จากปี 2533 ถึงปี 2563 และเศรษฐกิจจะเข้มแข็งขึ้นเป็น 8 เท่า จากปี 2533
โดยผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือจีดีพีจะเพิ่มจาก 115,000 ล้านริงกิต เป็น 920,000 ล้านริงกิต (คิดตามค่าเงินในปี 1990)
ภายในปี 2563 โดยได้ก�ำหนด 9 ยุทธศาสตร์ส�ำหรับเป็นแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
1. สร้างชาติให้เป็นอันหนึง่ อันเดียวกัน มีความส�ำนึกและจุดมุง่ หมายร่วมกัน
เป็นชาติที่มีความสงบ มีบูรณาการด้านดินแดน มีความสามัคคี มีความรักและเสียสละต่อ
ชาติบ้านเมือง
*
1
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นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำ�นาญการ สำ�นักประเมินผลและเผยแพร่การพัฒนา
กลุ่มภูมิบุตร หรือ ภูมิปุตรา ภาษาอังกฤษใช้คำ�ว่า Son of Soil หรือลูกของแผ่นดิน หมายถึงชาวมาเลเซียเชื้อสายมลายูหรือเชื้อสายอื่นๆ ที่นับถือศาสนาอิสลาม และมี
ถิ่นฐานดั้งเดิมในอาณาเขตของประเทศมาเลเซียในปัจจุบัน
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2. สร้างสังคมทีม่ คี วามเป็นอิสระ มัน่ คง และพัฒนา
9. สร้างสังคมให้มีความมั่งคั่ง มีการเคลื่อนไหว
มีความเชื่อมั่นศรัทธาและมั่นใจในตัวเอง มีความภาคภูมิใจ ทางเศรษฐกิจ มีการแข่งขัน มีความแข็งแกร่งและยืดหยุน่
ในสิ่งที่เป็นอยู่และความส�ำเร็จที่ได้รับ มีความแข็งแกร่งพอ
4 เสาหลักในการปฏิรูปประเทศ สู่ วิสัยทัศน์ 2020
ที่จะเผชิญกับปัญหาและอุปสรรคต่างๆ แสวงหาความเป็นเลิศ
ต่อมาในปี 2541 รัฐบาลมาเลเซีย โดยการน� ำของ
ตระหนักในศักยภาพของตน ไม่ตกอยู่ใต้อ�ำนาจของผู้หนึ่งผู้ใด
นายกรั ฐ มนตรี น าจิ บ ราซั ค พบว่ า ปั ญ หาและจุ ด อ่ อ นใน
และเป็นที่ยอมรับนับถือจากประชาคมนานาชาติ
การพัฒนาประเทศที่แท้จริง คือ การทุจริตประพฤติมิชอบ
3. สร้างสังคมประชาธิปไตยที่สมบูรณ์เต็มรูปแบบ
ในหลายๆ มิติ อาทิ การฉ้อราษฎร์บังหลวง การใช้อ�ำนาจโดย
เสริ ม สร้ า งและพั ฒ นาประเทศให้ เ ป็ น สั ง คมประชาธิ ป ไตย
มิชอบ การไร้ประสิทธิภาพในการบริหารของภาครัฐ จึงได้
ที่มีความเจริญก้าวหน้าแบบมาเลเซียที่ยึดถือชุมชนเป็นส�ำคัญ
ปรับ “วิสัยทัศน์ 2020” ใหม่ โดยมุ่งปรับปรุงการด�ำเนินงาน
และเป็นแบบอย่างให้กบั ประเทศอืน่ ๆ
ภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ และประชาชนมีความเป็นอันหนึ่ง
4. เสริมสร้างสังคมที่มีความเจริญงอกงามทั้งด้าน อั น เดี ย วกั น เพื่ อ เตรี ย มพร้ อ มเผชิ ญ ความท้ า ทายใหม่ ข อง
คุณธรรมและจริยธรรม เป็นพลเมืองที่เคร่งครัดต่อศาสนา ประเทศ โดยมี 4 เสาส�ำคัญ ได้แก่ แนวความคิดมาเลเซีย
และค่านิยมที่ดี
เป็นหนึ่งเดียว โครงการปฏิรูปรัฐบาล โครงการปฏิรูปเศรษฐกิจ
5. สร้างสังคมที่มีเสรีภาพและมีความอดทน ให้ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจ ฉบับที่ 10
ชาวมาเลเซี ย ทุ ก เชื้ อ ชาติ แ ละ
ศาสนามีอิสระที่จะปฏิบัติและ
ด� ำ เนิ น กิ จ กรรมต่ า งๆ ตาม
ขนบธรรมเนี ย ม ประเพณี
วัฒนธรรม และความเชื่อทาง
ศาสนา โดยมีจิตส�ำนึกในความ
เป็นชาติเดียวกัน
6. สร้างมาเลเซียให้
เป็นสังคมวิทยาศาสตร์และมี
ความก้าวหน้า มีนวัตกรรมและ
รู้จักการมองไปในอนาคต มิใช่
เพียงแต่เป็นผูบ้ ริโภคเทคโนโลยี
เท่านั้น แต่ร่วมเสริมสร้างความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีส�ำหรับอนาคต
7. สร้างสังคมที่เอาใจใส่ซึ่งกันและกัน ค�ำนึงถึง
ส่วนรวมมากกว่าสร้างสวัสดิการทางสังคมที่มิใช่แค่การให้
แต่มุ่งสร้างสังคมให้แข็งแกร่งและฟื้นฟูสภาพสังคมให้ดีขึ้น
8. สร้างสังคมที่มีความเที่ยงธรรมทางเศรษฐกิจ
มีความยุติธรรมและความเท่าเทียมในการกระจายความมั่งคั่ง
ของประเทศ ให้ทุกคนมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ในการพัฒนา
เศรษฐกิจ และเป็นสังคมที่ระบบเศรษฐกิจไม่มีการแบ่งแยก
เชื้อชาติ

เสาที่ 1 : มาเลเซียเป็นหนึ่งเดียว
แนวความคิดมาเลเซียเป็นหนึ่งเดียว (1 Malaysia)
มุ่งเน้นรวมกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ให้เป็นหนึ่งเดียว การปกครอง
ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ อยู ่ บ นพื้ น ฐานค่ า นิ ย มอั น ประกอบด้ ว ย
ความมุ่งมั่นอุตสาหะ วัฒนธรรมแห่งความเป็นเลิศ การยอมรับ
ซึ่ ง กั น และกั น ความจงรั ก ภั ก ดี การมุ ่ ง มั่ น แสวงหาความรู ้
ความอ่อนน้อมถ่อมตน ความซื่อตรง และระบบสังคมที่เชื่อใน
การประสบความส�ำเร็จด้วยตนเอง ภายใต้ค�ำขวัญ “ประชาชน
มาก่อน และปฏิบัติทันที (People First, Performance Now)
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เสาที่ 2 : โครงการปฏิรูปรัฐบาล
โครงการปฏิรูปรัฐบาลเป็นโครงการที่สืบเนื่องจาก
แนวความคิดมาเลเซียเป็นหนึ่งเดียว เป็นนโยบายปรับปรุงและ
ปฏิรูปการท�ำงานและการบริหารงานของภาครัฐให้ทันสมัย
มีประสิทธิภาพ และตอบสนองความต้องการของประชาชน
โดยก�ำหนดประสิทธิผลส�ำคัญระดับชาติ (The National Key
Results Areas: NKRAs) เพือ่ กระต้นุ ให้เกิดการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ และได้กำ� หนด 7 แผนงานย่อย ได้แก่ ลดอาชญากรรม
ลดการทุจริตประพฤติมชิ อบ ปรับปรุงผลการศึกษาของนักเรียน
ยกระดับความเป็นอยู่ของประชากรที่มีรายได้ต�่ ำ ปรับปรุง
โครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ชนบท ปรับปรุงระบบขนส่งมวลชน
ในเมืองใหญ่ และเพิ่มค่าครองชีพ

ซึ่งจะเป็นตัวขับเคลื่อนหลักในการพัฒนาและปฏิรูปเศรษฐกิจ
มาเลเซีย โดยส่งเสริมอุตสาหกรรมทีต่ อ้ งใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม
และการจัดการสมัยใหม่ทสี่ ร้างรายได้สงู ได้แก่ (1) อุตสาหกรรม
ปาล์ ม น�้ ำ มั น (2) อุ ต สาหกรรมน�้ ำ มั น และก๊ า ซธรรมชาติ
(3) อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (4) เกษตรกรรม
(5) การท่องเที่ยว (6) การศึกษา (7) การบริการทางการแพทย์
และสาธารณสุข (8) การบริการด้านธุรกิจ (9) การเงินและ
การธนาคารอิสลาม (10) การสื่อสารและโครงสร้างพื้นฐาน
(11) การค้าปลีกและค้าส่ง และ (12) การพัฒนาพื้นที่ Greater
Kuala Lumpur โดยที่การปฏิรูปครั้งนี้จะเกิดบนพื้นฐานของ
การส่ ง เสริ ม การเปิ ด เสรี แ ละเพิ่ ม การแข่ ง ขั น ทางเศรษฐกิ จ
ที่เข้มข้นขึ้น
นอกจากนี้ มาเลเซี ย ยั ง ได้ เร่ ง ลงทุ น ด้ า นการวิ จั ย
และพัฒนาเพิ่มมากขึ้น เพื่อรองรับการปฏิรูปเศรษฐกิจ โดย
มาเลเซี ย เป็ น ประเทศที่ ล งทุ น ทางด้ า นการวิ จั ย และพั ฒ นา
สู ง เป็ น อั น ดั บ ที่ ส องของอาเซี ย น เมื่ อ เที ย บกั บ ขนาดของ
เศรษฐกิจรองจากสิงคโปร์
เสาที่ 4 : แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ฉบั บ ที่ 10
(2554 - 2558)

เสาที่ 3 : โครงการปฏิรูปเศรษฐกิจ
โครงการปฏิรูปเศรษฐกิจ (Economic Transformation Program: ETP) เป็นนโยบายการปฏิรูปทางเศรษฐกิจ
ภายใต้แนวคิดต้นแบบเศรษฐกิจใหม่ (New Economic Model:
NEM) โดยมีวัตถุประสงค์ส�ำคัญ 3 ประการ คือ เพิ่มรายได้
กระจายรายได้ แ ละผลประโยชน์ใ ห้ครอบคลุมทุก ภาคส่ว น
และพัฒนาอย่างยั่งยืน

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ ฉบับที่ 10 เป็นแผนพัฒนา
ประเทศระยะ 5 ปี มีเป้าหมายหลัก คือ การพัฒนาให้มาเลเซีย
ก้าวไปสูก่ ารเป็นประเทศทีม่ รี ายได้สงู หรือประเทศทีพ่ ฒ
ั นาแล้ว
ภายใต้ วิ สั ย ทั ศ น์ 2020 โดยก� ำ หนดให้ จี ดี พี ข ยายตั ว เฉลี่ ย
ร้อยละ 6 ต่อปี รายได้มวลรวมประชาชาติ (Gross National
Income: GNI) เพิ่มเป็น 12,139 เหรียญสหรัฐ (38,845
ริงกิต) ต่อคนต่อปี ตลอดจนให้ความส�ำคัญกับการเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่ ง ขั น เน้ น การผลิ ต ที่ ใช้ เ ทคโนโลยี
ระดั บ สู ง กระตุ ้ น การลงทุ น จากภาคเอกชนและส่ ง เสริ ม
การลงทุนจากต่างประเทศ โดยรัฐเป็นผู้อ�ำนวยความสะดวก
ควบคูก่ บั การเร่งปฏิรปู การศึกษาและสร้างบุคลากรทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
รองรับศักยภาพของประเทศที่เพิ่มสูงขึ้น

เพื่อให้การด�ำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
จึงได้ก�ำหนดยุทธศาสตร์การปฏิรูป2 โดยมีต้นแบบเศรษฐกิจ
ใหม่เป็นตัวขับเคลื่อน และก�ำหนดภาคส่วนทางเศรษฐกิจที่
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ ฉบับที่ 10 ประกอบด้วย 5
ส�ำคัญระดับชาติ (National Key Economic Areas - NKEA) ยุทธศาสตร์หลัก ได้แก่
2
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ยุทธศาสตร์การปฏิรูป (Strategic Reform Initiatives: SRIs) 8 ประการ ได้แก่ (1) ผลักดันให้ภาคเอกชนเป็นผู้ขับเคลื่อนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (2) เพิ่มคุณภาพ
ของแรงงานชาวมาเลเซีย และลดการพึ่งพาแรงงานต่างชาติ (3) ส่งเสริมการแข่งขันภายในมาเลเซีย (4) สร้างความแข็งแกร่งให้ระบบราชการ (5) ให้สิทธิพิเศษส�ำหรับผู้ด้อย
โอกาสที่โปร่งใสและเป็นมิตรกับระบบตลาด (6) สร้างคลังความรู้และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (7) ส่งเสริมปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และ (8) ส่งเสริม
การเจริญเติบโตแบบยั่งยืน

วารสารเศรษฐกิจและสังคม

5. พัฒนาสภาพแวดล้อมที่ช่วยส่งเสริมคุณภาพ
ชี วิ ต เน้นการพัฒนาพื้นที่อยู่อาศัยให้น่าอยู่ พัฒนาระบบ
ขนส่งมวลชนโดยยึดความต้องการของประชาชนเป็นหลัก
ปฏิรปู ระบบสาธารณสุขเพือ่ ยกระดับคุณภาพและให้ประชาชน
ทุกคนเข้าถึงได้ จัดท�ำโครงการเคหะสงเคราะห์ประชาชน
2. สร้ า งบรรยากาศที่ ส ่ ง เสริ ม การเจริ ญ เติ บ โต มี บ ้ า นที่ มี คุ ณ ภาพและเป็ น เจ้ า ของได้ ให้ บ ริ ก ารระบบ
ทางเศรษฐกิ จ เน้ น การสนั บ สนุ น ให้ ภ าคเอกชนเป็ น ผู ้ สาธารณูปโภคที่มีประสิทธิภาพ และลดอาชญากรรม
ผลั ก ดั น หลั ก สนั บ สนุ น การเจริ ญ เติ บ โตทางเศรษฐกิ จ ก้าวย่างสุดท้ายสู่วิสัยทัศน์ 2020
ด้ ว ยนวั ต กรรม ปฏิ รู ป บทบาทของภาครั ฐ ต่ อ ภาคเอกชน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ ฉบับที่ 11 (2559 - 2563)
พั ฒ นาธุ ร กิ จ ขนาดกลางและขนาดย่ อ ม (SMEs) ส่ ง เสริ ม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ ฉบับที่ 11 ให้ค วามส� ำ คั ญ
การแข่งขันของมาเลเซีย ในตลาดโลก พัฒนาระบบโครงสร้าง
พื้นฐาน และเน้นการพัฒนาพื้นที่และภาคส่วนที่จะเป็นตัว กับการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อให้คนได้รับประโยชน์จากการ
ขั บ เคลื่ อ นให้ ป ระเทศเติ บ โต ซึ่ ง ก็ คื อ แนวพื้ น ที่ เ ศรษฐกิ จ เจริญเติบโตของเศรษฐกิจ ใช้งบประมาณภาครัฐต�่ำ และมี
การใช้จ่ายงบประมาณอย่างสมดุล โดยตั้งเป้าหมายให้มี
(Economic Corridor) และ NKEA 12 สาขา
รายได้ประชาชาติต่อหัว มากกว่า 15,000 เหรียญสหรั ฐ ฯ
ภายในปี 2563 ด้วยการจัดสรรงบลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ไว้กว่า 70,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และจีดพี เี ติบโตร้อยละ 5 - 6
ต่อปี ด้วยการเพิ่มผลิตภาพภาคแรงงานให้สูงขึ้นร้อยละ 20
ซึ่งจะส่งผลให้รายได้ประชาชาติต่อหัวเพิ่มขึ้นเป็น 20,025
เหรี ย ญสหรั ฐ ตามเกณฑ์ ข องประเทศที่ มี ร ายได้ สู ง และ
ในปี 2573 จีดีพี จะมีมูลค่า 2.6 ล้านล้านริงกิต หรือ 721.4
พันล้านเหรียญสหรัฐฯ
1. เปลี่ ย นแปลงการให้ บ ริ ก ารของภาครั ฐ เพื่ อ
เปลี่ยนแปลงมาเลเซีย โดยปฏิรูประบบราชการใน 4 ด้าน
ได้แก่ วัฒนธรรมส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรมความ
รวดเร็วของระบบการตัดสินใจ ปฏิบัติงานด้วยความคุ้มค่า
และความซื่อสัตย์

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ ฉบับที่ 11 ยังคงยึดแนวทาง
การเติบโตที่เกี่ยวกับคนเป็นหลัก และเป็นแผนยุทธศาสตร์
3. ก้ า วไปสู ่ ก ารพั ฒ นาทางเศรษฐกิ จ และสั ง คม ที่เป็นแนวทางให้มาเลเซียไปสู่อนาคตที่คาดหวังไว้ โดยมี 6
แบบมีส่วนร่วม เน้นการยกระดับฐานะและความเป็นอยู่ของ ยุทธศาสตร์หลัก ในการขับเคลือ่ นทีจ่ ะท�ำให้ประสบความส�ำเร็จ
ประชากรที่จนที่สุดร้อยละ 40 ที่ยกระดับการมีส่วนร่วมทาง และก้าวไปสู่เป้าหมาย “วิสัยทัศน์ 2020” ดังนี้
1. ลดความเหลื่ อ มล�้ ำ เพื่ อ เข้ า สู ่ สั ง คมที่ มี ค วาม
เศรษฐกิจของภูมิบุตร ให้ถือครองหุ้นส่วนกิจการไม่ต�่ำกว่า
ร้อยละ 30 ในระดับมหภาค เร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ เท่าเทียม การลดความเหลือ่ มล�ำ้ เป็นปัจจัยส�ำคัญในการพัฒนา
ประชาชนทุกคนเข้าถึงได้ พร้อมทั้ง ส่งเสริมสังคมที่ก้าวหน้า เศรษฐกิจของมาเลเซีย และเป็นเป้าหมายพื้นฐานของต้นแบบ
เศรษฐกิจใหม่ ครอบคลุมประชากรทุกเพศ ชาติพันธุ์ ฐานะทาง
และมีส่วนร่วมตามแนวคิดมาเลเซียเป็นหนึ่งเดียว
4. พัฒนาและรักษาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ เศรษฐกิจ และพืน้ ทีท่ างภูมศิ าสตร์ ทัง้ นี้ การลดความเหลือ่ มล�ำ้
เน้ น การปฏิ รู ป ระบบการศึ ก ษาเพื่ อ ปรั บ ปรุ ง ผลการเรี ย น ไม่ได้พจิ ารณาเฉพาะความอยูด่ มี สี ขุ ของปัจเจกบุคคลและสังคม
การยกระดั บ ฝี มื อ แรงงานชาวมาเลเซี ย เพื่ อ เพิ่ ม โอกาส แต่รวมถึงการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน
การได้รับการจ้างงาน และการปฏิรูปตลาดแรงงานเพื่อให้ ในระยะยาว
มาเลเซียเป็นประเทศที่มีรายได้สูง

กรกฎาคม - กันยายน 2558

45

2. เพิ่ ม ความอยู ่ ดี มี สุ ข ให้ แ ก่ ทุ ก คน รั ฐ บาลให้
ความส�ำคัญกับความสมดุลระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจ
และความอยู่ดีมีสุข โดยความอยู่ดีมีสุข หมายถึง มาตรฐาน
การด�ำรงชีวิตและคุณภาพชีวิตที่เกี่ยวกับความต้องการทาง
เศรษฐกิจและสังคม สุขภาพกาย และจิตใจของบุคคล ความอยูด่ ี
มี สุ ข เป็ น ปั จ จั ย ส� ำ คั ญ ในการเพิ่ ม ผลิ ต ภาพการผลิ ต และ
การปรับตัวทีร่ วดเร็วเพือ่ เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กบั การสร้าง
ความยึดเหนีย่ วทางสังคม (Social cohesion) และความสามัคคี
ของคนในชาติ (national unity)

5. เสริมสร้างความเข้มแข็งของโครงสร้างพื้นฐาน
เพือ่ สนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การพัฒนาโครงสร้าง
พื้ น ฐานที่ ป ระชาชน (rakyat) สามารถเข้ า ถึ ง สิ่ ง อ� ำ นวย
ความสะดวก และบริการ เช่น การขนส่ง การสื่อสาร ไฟฟ้า น�้ำ
สะอาด นอกจากนี้ โครงสร้างพื้นฐานที่มีประสิทธิภาพจะช่วย
ลดค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินธุรกิจ ซึ่งธุรกิจก็จะช่วยพัฒนาขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และผลิตภาพการผลิต
ทั้ ง นี้ โ ครงสร้ า งพื้ น ฐานที่ ดี จ ะเป็ น รากฐานของการยอมรั บ
ทางสังคม การขายตัวและการเติบโตทางเศรษฐกิจ

3. เร่งพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อเป็นประเทศที่พัฒนา
แล้ว (advanced nation) การพัฒนาทุนมนุษย์เป็นสิง่ ส�ำคัญ
ในการผลักดันให้เศรษฐกิจของมาเลเซียเติบโตได้อย่างยัง่ ยืน และ
รองรับการเปลี่ยนถ่ายของเศรษฐกิจทุกส่วน เพื่อไปสู่กิจกรรม
ทีใ่ ช้ความรูอ้ ย่างเข้มข้น โดยประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
ตลาดแรงงานจะช่วยดึงดูดการลงทุนเข้ามาสู่มาเลเซีย ท� ำให้
ทุกคนมีสว่ นร่วมและได้รบั ประโยชน์จากการเติบโตทางเศรษฐกิจ

6. ปรับการเติบโตทางเศรษฐกิจเพื่อความส�ำเร็จ
เมื่อเศรษฐกิจมีการเติบโตที่เข้มแข็ง ทนทานต่อวิกฤตจาก
ภายนอกและอุปสรรคต่างๆ ก็จะสามารถน�ำพาประเทศไปสู่
การเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว

4. เป็นประเทศทีม่ กี ารเติบโตสีเขียวอย่างยัง่ ยืนและ
ยืดหยุ่น การเติบโตสีเขียว หมายถึง การเติบโตที่ใช้ทรัพยากร
อย่างคุ้มค่า สะอาด และยืดหยุ่น ซึ่งเป็นความรับผิดชอบ
ที่ จ ะพั ฒ นาภายใต้ แ นวทางที่ มี ค วามยั่ ง ยื น มากขึ้ น ตั้ ง แต่
จุ ด เริ่ ม ต้ น ดี ก ว่ า การพั ฒ นาในรู ป แบง่ า ยๆ แต่ มี ต ้ น ทุ น สู ง
ของการพัฒนาแบบ “โตก่อน เก็บกวาดทีหลัง” การเติบโต
สีเขียวจะช่วยท�ำให้เกิดการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ส�ำหรับคนในยุคปัจจุบัน และลูกหลานในอนาคต
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วารสารเศรษฐกิจและสังคม

ดังนั้น เศรษฐกิจที่มีความเข้มแข็ง และมีหลายสาขา
ตลอดจนมีการผลิตสินค้าและบริการทีม่ คี ณ
ุ ภาพสูงจะช่วยสร้าง
งานที่มีค้าจ้างสูง เพื่อก้าวไปสู่การเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว

บทสรุป
ในระยะเวลาเกือบ 30 ปีที่ผ่านมา ถือว่ามาเลเซีย
ประสบความส� ำ เร็ จ คื อ ท� ำ ได้ ดี ก ว่ า เป้ า หมายที่ ก� ำ หนด
โดยในปี 2557 มาเลเซียมีรายได้ประชาชาติต่อหัวเกิน 10,000
เหรียญสหรัฐ จากเป้าหมายที่ตั้งไว้ 12,500 เหรียญสหรัฐ
ในปี 2560
การที่มาเลเซียสามารถประสบความส�ำเร็จเช่นนี้ได้
เนื่องจากมีเป้าหมายการพัฒนาที่ชัดเจนทั้งระยะสั้น (5 ปี)
และระยะยาว สามารถปฏิบัติได้จริง ตลอดจนมีความพร้อม
ด้านทรัพยากร การเมืองมีเสถียรภาพ จากปี 2534 จนถึง
ปั จ จุ บั น มาเลเซี ย มี รั ฐ บาลเดี ย วบริ ห ารประเทศ จึ ง ท� ำ ให้
นโยบายมีความต่อเนื่อง นอกจากนี้ รัฐบาลยังมีความสามารถ
ในการบริหารปัจจัยภายนอก อาทิ การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน
ความหลากหลายทางวั ฒ นธรรมและเชื้ อ ชาติ และมีความ
สามารถในการบริหารการเปลีย่ นแปลง อาทิ การสร้างแบรนด์
ที่ประสบความส�ำเร็จ การมีนโยบายต่างประเทศเชิงรุก

มาเลเซีย

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาแห่งชาติของ

1. การจัดการศึกษาอย่างเท่าเทียมและมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานนานาชาติ
2. การพัฒนาเยาวชนให้มีความสามารถด้านการใช้
ภาษาบาฮาซาและภาษาอังกฤษให้คล่องแคล่ว
3. การพั ฒ นาเยาวชนรุ ่ น ใหม่ ใ ห้ มี ค วามสามารถ
ระดับโลกควบคู่กับการรักษาอัตลักษณ์แห่งชาติ
4. ปรับกระบวนการสร้างครูและพัฒนาครูให้เป็น
ผู้ชี้แนะในการเลือกอาชีพและทางเดินชีวิตของเยาวชน
5. สร้ า งศั ก ยภาพผู ้ บ ริ ห ารโรงเรี ย นทุ ก แห่ ง ให้ มี
สมรรถนะระดับสูง
6. จัดให้มีกระบวนการสร้างศักยภาพแก่โรงเรียน
ทุกระดับทั้งในหลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรแห่งชาติ
ตามลักษณะเฉพาะของแต่ละแห่ง
7. ใช้ไอซีทียกระดับคุณภาพการเรียนการสอนให้ได้
มาตรฐานทั่วประเทศ
8. พั ฒ นากระทรวงและข้ า ราชการกระทรวง
ศึกษาธิการให้เป็น “ผู้น�ำการเปลี่ยนแปลง”
9. ท�ำงานร่วมกับผู้ปกครอง  ชุมชน และภาคเอกชน
เพื่อร่วมกันพัฒนาระบบการศึกษา
10. ใช้ ง บประมาณให้ คุ ้ ม ค่ า กั บ ผลลั พ ธ์ ก ารพั ฒ นา
เยาวชน
11. มีความโปร่งใสในการด�ำเนินงาน พร้อมให้ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียตรวจสอบได้
นอกจากนี้ ทรั พ ยากรบุ ค คลของมาเลเซี ย
จะต้องมีคุณลักษณะ 6 ประการ ได้แก่ มีความรู้ มีทักษะ
ทางความคิด มีทักษะในการเป็นผู้น�ำ มีความเชี่ยวชาญ
ในการพู ด เขี ย นสองภาษา มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมและ
มีจิตส�ำนึกในชาตินิยม
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ในเดือนกันยายน 2559 สำ�นักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) จึงได้เริ่มต้นกระบวนการ
จัดทำ�แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) โดยในปี 2558 สศช. ได้จัดตั้งคณะกรรมการจัดทำ�
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ขึ้น มี ลศช. เป็นประธาน เพื่อกำ�กับและจัดทำ�ทิศทางและยุทธศาสตร์
ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 รวมทั้งได้จัดตั้งคณะอนุกรรมการระดมความคิดเห็นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ระดับภาคขึ้น 4 คณะ
เพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับทิศทางและประเด็นการพัฒนาสำ�คัญในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ในแต่ละภาค นอกจากนี้
ยังได้จัดให้มีการประชุมระดมความเห็นเฉพาะกลุ่มเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากภาคีการพัฒนาต่างๆ โดยการจัดประชุมระดม
ความคิดเห็นข้างต้น ได้ดำ�เนินการดังนี้
การประชุมระดมความเห็นการจัดทำ�แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ระดับภาค ผู้เข้าร่วมประชุมในแต่ละภาค ได้แก่
ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องโดยตรง ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือนักวิชาการที่มีความรู้เฉพาะทาง ผู้แทนจากภาคเอกชนหรือ
ภาคประชาชนที่ประสบความสำ�เร็จในการขับเคลื่อน รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่มีความรู้ และความชำ�นาญในสาขา
ที่เกี่ยวข้อง จัดขึ้นในช่วงเดือนกรกฎาคม 2558 ประกอบด้วย
ภาคกลาง จังหวัดเพชรบุรี วันที่ 13 - 14 กรกฎาคม 2558 และจังหวัดชลบุรี วันที่ 15 - 16 กรกฎาคม 2558
ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 16 - 17 กรกฎาคม 2558
ภาคใต้ จังหวัดตรัง วันที่ 17 - 18 กรกฎาคม 2558
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น วันที่ 20 - 21 กรกฎาคม 2558
การประชุ ม ระดมความคิ ด เห็ น เฉพาะกลุ่ ม (Focus Group) แผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ 12 เพื่ อ สร้ า งกระบวนการ
มี ส่ ว นร่ ว ม โดยรั บ ฟั ง ข้ อ คิ ด เห็ น และข้ อ เสนอแนะเกี่ ย วกั บ การกำ�หนดกรอบแนวคิ ด และทิ ศ ทางการพั ฒ นาประเทศ
ในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 และความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคีต่างๆ ในการจัดทำ�
และกระบวนขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ดำ�เนินการในช่วงเดือนกรกฎาคม - ต้นเดือนสิงหาคม 2558 ประกอบด้วย
กลุ่มสื่อมวลชน วันที่ 16 กรกฎาคม 2558
กลุ่มกรรมการและอดีตผู้บริหาร สศช. วันที่ 20 กรกฎาคม 2558
กลุ่มเยาวชน วันที่ 22 กรกฎาคม 2558
ผู้แทนหน่วยงานกลาง วันที่ 27 กรกฎาคม 2558
กลุ่มผู้สูงอายุ วันที่ 4 สิงหาคม 2558
ทั้ ง นี้ ภายหลั ง การประชุ ม ระดมความเห็ น ระดั บ ภาคและเฉพาะกลุ่ ม สศช.จะประมวลความเห็ น ของภาคี
การพั ฒ นาเพื่ อ ปรั บ ปรุ ง ร่ า งทิ ศ ทางแผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ 12 และเสนอต่ อ สาธารณชนในการประชุ ม ประจำ�ปี 2558
ของ สศช. หัวข้อ “ทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ในวันที่ 14 กันยายน 2558
ณ ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ก่อนทีจ่ ะรวบรวมความเห็นจากการประชุมประจำ�ปี
สังเคราะห์เป็น “ทิศทางแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12” เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วจะจัดทำ�รายละเอียด
(ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 นำ�เสนอต่อสาธารณชนอีกครั้งหนึ่งในการประชุมประจำ�ปี 2559
และเสนอคณะรัฐมนตรีพจิ ารณา ก่อนนำ�ขึน้ ทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั เพือ่ ทรงลงพระปรมาภิไธย และประกาศ
ใช้ในวันที่ 1 ตุลาคม 2559 ต่อไป
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