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โฉมหน้าและแนวทางสู่โมเดลใหม่ 
ในการพฒันาประเทศ 

สมชยั  จิตสชุน 
นณริฏ  พิศลยบตุร 

การทบทวนและคน้หาแนวทางพฒันาประเทศทีเ่หมาะสมเป็นสิง่ทีต่อ้งทําอยา่งต่อเน่ือง โดยเฉพาะ
หากเกดิภาวะการหยุดชะงกัของการพฒันาประเทศ ไม่ว่าจะในดา้นเศรษฐกจิดา้นสงัคม และดา้น
อื่นๆ ในกรณีของประเทศไทย ดูเหมือนว่าประเทศไทยได้ก้าวขึ้นมาถึงทางแยกที่สําคญัใน
ประวตัศิาสตรข์องการพฒันาประเทศ ทัง้ทางดา้นเศรษฐกจิ สงัคม และการเมอืง  

ในสว่นของเศรษฐกจินัน้ เศรษฐกจิไทยไดย้า่งเขา้มาอยูใ่นหว้งเวลาทีอ่ตัราการขยายตวัทาง
เศรษฐกจิเป็นไปอย่างลุ่มๆ ดอนๆ มวีกิฤตเิศรษฐกจิเกดิขึน้บ่อยครัง้กว่าในอดตี และทีส่ําคญัคอืดู
เหมือนว่าศักยภาพของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไทยได้ลดตํ่าลงกว่าในอดีตสมยัที่เริ่มมี
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติใหม่ๆ จนเริม่มคีวามกงัวลว่าไทยอาจจะตกอยู่ในปญัหา  
‘กบัดกัประเทศรายไดป้านกลาง’  

ในทางสงัคมและการเมอืง ไทยเป็นประเทศที่มคีวามเหลื่อมลํ้าทางเศรษฐกจิและสงัคมสูง
มากที่สุดประเทศหน่ึงในโลก ซึ่งไดก่้อใหเ้กดิ (หรอือย่างน้อยมคีวามสมัพนัธ์) กบัปญัหาอื่นๆ อกี
นานปัการ  

เมือ่พจิารณาทางดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มและการใชพ้ลงังาน เศรษฐกจิไทย
มปีระสทิธิภาพการใช้พลงังานที่ตํ่าเมื่อเทยีบกบัประเทศอื่นๆ ที่มรีะดบัการพฒันาที่ใกล้เคยีงกนั 
ความเสือ่มโทรมของทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มกม็หีลกัฐานใหเ้หน็ประจกัษ์ชดั  

บทความน้ีมวีตัถุประสงคส์ามประการคอื  
ก. แสดงถงึปญัหาเชงิโครงสรา้งของโมเดลการพฒันาของไทยทีเ่ป็นมาตัง้แต่อดตี   
ข. ศกึษาขอ้มลูการพฒันาในอดตีของประเทศทีห่ลุดพน้กบัดกัประเทศรายไดป้านกลาง และ

ประเทศทีต่ิดกบัดกัหรอืยงัไม่หลุดพน้  เพื่อกําหนดทางเลอืกในการพฒันาในสี่มติิ คอื 
รายไดท้างเศรษฐกจิ พฒันาการทางสงัคมโดยรวม ความเหลื่อมลํ้าทางเศรษฐกจิ และ
มลภาวะ 

ค. นําเสนอเชิงพรรณาถึงแนวทางการพฒันาประเทศเพื่อยกระดบัรายได้ในระยะยาว 
(economic growth) เพื่อสรา้งความเท่าเทยีมของการแบ่งปนัผลประโยชน์ทีเ่กดิขึน้
(inclusive growth) และเพื่อสรา้งการพฒันาทีม่คีุณภาพในเชงินิเวศน์ เป็นมติรต่อ
สิง่แวดลอ้ม (green growth) เพือ่ใหเ้กดิการพฒันาประเทศอยา่งยัง่ยนื 
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บทความน้ีประกอบไปดว้ยหกสว่นยอ่ย สว่นทีห่น่ึงกล่าวถงึปญัหาของโมเดลการพฒันาของ
ไทยที่เป็นมาตัง้แต่อดตีจนถงึปจัจุบนั ส่วนถดัไปเป็นการใชแ้บบจําลอง Principal Component 
Analysis ในการศกึษาถงึทางเลอืกในการพฒันาในอดตีของประเทศ 6 ประเทศ ประกอบดว้ย 
เกาหลใีต ้ไตห้วนั จนี ไทย มาเลเซยี และบราซลิ สว่นที ่3 ถงึสว่นที ่5 นําเสนอปญัหาเชงิโครงสรา้ง
ของไทยทีค่วรไดร้บัการแกไ้ข และแนวทางในการแกไ้ขในสีม่ติขิองการพฒันา และในส่วนสุดทา้ย
เป็นการตัง้ขอ้สงัเกตถงึปจัจยัเชงิสถาบนัทีเ่อือ้ต่อการพฒันาประเทศในระยะยาว    

1. ปัญหาโมเดลการพฒันาของไทย 

เมื่อพจิารณาถงึค่าเฉลีย่เคลื่อนที ่11 ปีของอตัราการขยายตวัทางเศรษฐกจิของไทย (11-
years moving average of economic growth, รปูที ่1) จะเหน็ว่าเศรษฐกจิไทยกําลงัอยูใ่นช่วงการ
ขยายตวัทางเศรษฐกจิทีต่ํ่ากว่าในอดตีอย่างชดัเจน การชะลอตวัดงักล่าวมจุีดเริม่ต้นในช่วงปลาย
ของฟองสบู่เศรษฐกิจ (กลางทศวรรษ 1990s) เป็นต้นมา แน่นอนว่าส่วนหน่ึงในคําอธิบาย
ปรากฏการณ์ดงักล่าว มาจากการที่ไทยต้องรบัมอืกบัวิกฤติเศรษฐกิจทัง้ขนาดใหญ่ กลาง เล็ก 
(แสดงในรปูที ่2) อนัมผีลทาํลายรากฐานเศรษฐกจิและกลุ่มธุรกจิดัง้เดมิ ก่อใหเ้กดิการปรบัตวัขนาน
ใหญ่ในภาคธุรกจิทีส่าํคญัๆ เช่น ภาคการเงนิ ภาคการผลติ มกีารลงทุนจากต่างประเทศเขา้มามาก
ขึน้ ทัง้ในรปูของ FDI หลงัวกิฤตติม้ยาํกุง้ ในรปู portfolio investment ทีม่ากและผนัผวนในระยะ
หลงั เป็นต้น ความทา้ทายใหม่ๆ เหล่าน้ีลว้นเป็นมูลเหตุทําใหเ้ศรษฐกจิไทยต้องมกีารปรบัตวัเชงิ
โครงสรา้งมากกวา่เดมิ 

รปูที ่1 
อตัราการขยายตวัของเศรษฐกจิไทย เฉลีย่เคลื่อนที ่11 ปี (%) 

 
ทีม่า: คาํนวณจากขอ้มลูรายไดป้ระชาชาต ิสาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิ
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รปูที ่2 
อตัราการขยายตวัของเศรษฐกจิไทย ปี พ.ศ. 2537-2555 (%) 

 
ทีม่า: สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิ

 
กระบวนการปรบัตวัทีเ่กดิขึน้อาจเป็นสาเหตุหน่ึงของการขยายตวัทีต่ํ่าลงดว้ย อยา่งไรกต็าม

กย็งัมคีวามเป็นไปไดว้่าไทยอาจจะมปีญัหาเชงิโครงสรา้งในตวัเองทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกบัวกิฤตเิศรษฐกจิ 
(อย่างน้อยไม่เกี่ยวข้องโดยตรง) ก็เป็นได้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจดัสรรทรพัยากรที่ไม่เกิด
ประสทิธภิาพสงูสุด การขาดแนวนโยบายเชงิรุกระยะยาวทีป่ฏบิตักิารต่อเน่ืองขา้มรฐับาล การขาด
การพฒันาเทคโนโลยอีย่างเป็นระบบ การพฒันาคนและแรงงานที่ไม่ตรงกบัความต้องการของ
เศรษฐกจิในโลกยคุใหม ่เป็นตน้  

ปญัหาเชงิโครงสรา้งอกีประการที่สําคญั กค็อืการที่บทบาทของคนไทยในระบบเศรษฐกจิ
ไทยลดลง โดยแสดงในรปูที ่3 ซึง่ขอ้มลูสดัสว่นของ GNI ต่อ GDP ทีล่ดลงเรื่อยๆ ในระยะหลงั การ
ที ่GNI น้อยกว่า GDP บ่งชีว้่ารายไดข้องคนไทยในต่างแดนน้อยกว่ารายไดข้องคนต่างชาตใินไทย  
ทีเ่ป็นเชน่นัน้อาจกล่าวไดว้า่เป็นเพราะกจิกรรมทางเศรษฐกจิในประเทศไทยตกอยูใ่นมอืคนต่างชาติ
มากขึน้ โดยเฉพาะเจา้ของธุรกจิขนาดใหญ่ ธุรกจิขา้มชาต ิผลประโยชน์ทางเศรษฐกจิจงึตกอยู่กบั
คนไทยน้อยลง เป็นอกีหน่ึงอาการที่แสดงถึงความสามารถในการแข่งขนัเชงิธุรกจิของคนไทยลด
น้อยลง  

นอกจากนัน้แลว้โมเดลการขยายตวัทางเศรษฐกจิของไทย ยงัเป็นโมเดลทีม่าพรอ้มกบัความ
สกปรกที่มากขึน้ โดยหากใช้ขอ้มูลการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เทยีบกบัหน่ึงหน่วยรายได้
ประชาชาตทิีผ่ลติเพื่อเป็นตวัแปรแทนทีแ่สดงถงึระดบัความสกปรกทีส่รา้งขึน้ต่อรายไดท้ีเ่ท่าๆ กนั 
จะพบว่าตวัเลขสดัส่วนดงักล่าวบ่งชีถ้งึความสกปรกทีเ่พิม่ขึน้ในอตัราทีค่่อนขา้งเรว็ตัง้แต่ในช่วงตน้
ทศวรรษ 2530s (รูปที่ 4) อนัเป็นช่วงที่มกีารขยายตวัของการลงทุนและการส่งออกสนิค้า
อุตสาหกรรมอยา่งขนานใหญ่ และแมใ้นระยะหลงัสถานการณ์จะดขีึน้บา้ง แต่สดัสว่น CO2 ต่อรายได้
ประชาชาต ิกย็งัอยูใ่นเกณฑท์ีส่งูเมือ่เทยีบกบัหลายประเทศทีม่รีะดบัการพฒันาใกลเ้คยีงกบัไทย  
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รปูที ่3 
สดัสว่นรายไดป้ระชาชาต ิGNI/GDP ปี พ.ศ. 2503-2555 

 
ทีม่า: World Development Indicator 2013 

รปูที ่4 
CO2 ต่อ GDP ปี พ.ศ. 2503-2555  (กก. ต่อ 2005 US dollar) 

 
ทีม่า: World Development Indicator 2013 

 
เมือ่พจิารณาในแงข่องความเหลื่อมลํ้า รปูที ่5 แสดงความเหลื่อมลํ้าของประเทศต่างๆ ทีว่ดั

ดว้ยสมัประสทิธิ ์Gini (Gini Coefficient) โดยมทีัง้ค่าสมัประสทิธิก่์อนมาตรการทางการคลงั หรอื
รายได้ที่ได้จากการประกอบกจิกรรมทางเศรษฐกจิก่อนการเสยีภาษีและการได้รบัประโยชน์จาก
รายจ่ายภาครฐั และค่าสมัประสิทธิห์ลังมาตรการการคลัง คือหลังหกัรายจ่ายภาษีจากรายได้
ครวัเรอืน และบวกเพิม่ประโยชน์จากภาครฐั โดยตวัเลขที่แสดงในรูปน้ีเป็นการคํานวณจากขอ้มูล
การสาํรวจรายไดแ้ละรายจ่ายครวัเรอืนของประเทศต่างๆ ทีไ่ดผ้า่นการทําใหเ้ป็นมาตรฐานเดยีวกนั
แลว้ (standardized household survey data) ตวัเลขจงึอาจต่างกบัผลทีไ่ดจ้ากขอ้มลูทีย่งัไมผ่า่น
กระบวนการดงักล่าว แต่น่าจะทําให้มีความน่าเชื่อถือมากกว่า โดยเฉพาะในการเปรียบเทียบ
ระหวา่งประเทศ  
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จะเหน็ว่าความเหลื่อมลํ้าในไทยถอืไดว้่าอยู่ในระดบัสงูทีสุ่ดในโลกประเทศหน่ึง กล่าวคอืมี
ค่าใกล้เคยีงกบัประเทศในกลุ่มลาตนิอเมรกิา เช่นโคลอมเบยี บราซลิ และสูงกว่าประเทศทีพ่ฒันา
แลว้ เชน่องักฤษ เยอรมนี ฝรัง่เศส ญีปุ่น่ อยา่งชดัเจน สว่นในเอเชยีประเทศทีม่คีวามเหลื่อมลํ้ามาก
เชน่กนัคอืมาเลเซยี และอนิโดนีเซยี  

ทีย่ิง่น่าตกใจคอืความเหลื่อมลํ้าในไทยหลงัมาตรการทางการคลงัสงูกว่าก่อนมาตรการการ
คลงั ซึ่งสวนทางกบัทุกประเทศที่เสนอในรูปน้ี  ในขณะที่มาตรการการคลงัมสี่วนช่วยลดความ
เหลื่อมลํ้าอยา่งมากในประเทศทีพ่ฒันาแลว้ เชน่ เยอรมนี ฝรัง่เศส องักฤษ สหรฐั เป็นตน้   

รปูที ่5 
คา่สมัประสทิธิ ์Gini ปี พ.ศ. 2553 

 
ทีม่า: Harvard Dataverse Network (Federick Solt's Dataverse Network) 

2. ทางเลือกการพฒันา: กรณีศึกษา 6 ประเทศ 

ปญัหาและจุดอ่อนของโมเดลการพฒันาประเทศไทยทีก่ล่าวถงึขา้งต้น นํามาสู่คําถามทีว่่า
ประเทศอื่นๆ มโีมเดลการพฒันาทีเ่หมอืนหรอืแตกต่างจากประเทศไทย โดยเฉพาะในเรื่องมติกิาร
พฒันาทีส่าํคญั จงึควรทีจ่ะมกีารศกึษาวเิคราะหใ์นเชงิลกึมากขึน้ถงึความเป็นไปไดข้องทางเลอืกใน
การพฒันาโดยอาศยัประสบการณ์ของประเทศต่างๆ เป็นกรอบแนวทาง 

2.1 แนวคิดและวิธีการศึกษา 

การศกึษาวเิคราะหท์างเลอืกในการพฒันา ตอ้งเริม่จากคาํถามพืน้ฐานก่อนว่าการพฒันานัน้
คอืการพฒันาในมติใิด ในบทความน้ีไดนิ้ยามการพฒันาออกเป็น 4 มติ ิคอื  
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ก. การพฒันาเพือ่ยกระดบัรายไดท้างเศรษฐกจิโดยเฉลีย่ของคนในประเทศ  
ข. การพฒันาเพือ่ยกระดบัทางสงัคมโดยเฉลีย่ของคนในประเทศ ในบทความน้ีจะอาศยัตวัแปร

แทนอันได้แก่ ตัวแปรด้านสุขภาวะ (แทนด้วยอายุเฉลี่ยตลอดชีวิต) และตัวแปรด้าน
การศกึษา (แทนดว้ยปีการศกึษาเฉลีย่ของประชากรอาย ุ15 ปีขึน้ไป)  

ค. การสรา้งความเทา่เทยีมกนัของการพฒันา โดยใชค้วามเทา่เทยีมกนัของรายไดค้รวัเรอืนต่อ
หวัเป็นมาตรวดั 

ง. ‘ความสะอาด’ ของการพฒันา จะพจิารณาตวัชีว้ดัระดบัของการปล่อยก๊าซคารบ์อนไดออกไซด ์
(CO2) ต่อแต่ละหน่วยรายได้ประชาชาต ิซึ่งจะใช้หน่วยรายไดป้ระชาชาตต่ิอหวัที่เป็น
ดอลลารส์หรฐัในราคาคงที ่ณ ปี ค.ศ. 2005 เพือ่ใหส้ามารถเปรยีบเทยีบกนัไดร้ะหวา่งประเทศ 
 
การศกึษาจะใชว้ธิกีาร Principal Component Analysis (PCA) ซึง่เป็นวธิกีารทีม่คีวาม

คลา้ยคลงึกบัการใชส้มการถดถอย (regression analysis) อยูบ่า้งเพราะเป็นการศกึษาโดยใชข้อ้มลู
ความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปร (correlation matrix) เพื่อหาว่าตวัแปรทีศ่กึษามคีวามสมัพนัธ์กนั
หรอืไม ่อยา่งไร ความแตกต่างทีม่คีอื PCA ไมไ่ดก้ําหนดแต่แรกว่าตวัแปรใดอธบิายตวัแปรใด (ซึง่
คอืการกําหนดตวัแปรอสิระและตวัแปรตามในสมการถดถอย) แต่จะศกึษาไปแบบรวมๆ ว่าตวัแปร
ใดบ้างที่มกีารเคลื่อนไหวใน ‘ทศิทาง’ เดยีวกนั และสวนทางกบัตวัแปรอื่นหรอืกลุ่มอื่นหรอืไม ่
อยา่งไร 

มติเิพิม่เตมิทีไ่ดจ้ากการวเิคราะหแ์บบ PCA คอื การเคลื่อนไหวในทศิทางต่างๆ ของกลุ่ม
ตวัแปร ซึง่อาจม ี‘ปจัจยัรว่ม’ (components) ทีก่าํหนดแนวทางการเคลื่อนไหวของตวัแปรเดมิทุกตวั
ทีศ่กึษา  ซึง่ในทางเทคนิค ‘ปจัจยัร่วม’ น้ีจะมจีํานวนปจัจยัเท่ากบัจํานวนตวัแปรเดมิ (ในทีน้ี่คอื 5 
ตวัแปรการพฒันาที่กล่าวถงึขา้งต้น) ซึ่งเราอาจตคีวามไดว้่าปจัจยัร่วมเหล่าน้ีคอื ‘แนวทางในการ
พฒันา’ ของแต่ละประเทศ  

และเน่ืองจากปจัจยัร่วมแต่ละตวัใน 5 ปจัจยัมคีวามสามารถในการอธบิายการเคลื่อนไหว
ร่วมของตวัแปรการพฒันาต่างกนั เราจงึสามารถเรยีงลําดบัปจัจยัร่วมเหล่าน้ีได้ จนสามารถระบุ 
‘ปจัจยัรว่มหลกั’ หรอื principal components ได ้ผลทีต่ามมาคอืเราสามารถจาํกดัความสนใจหรอื
การตคีวามของเราไปเพยีง 1-2 ปจัจยัรว่มเทา่นัน้ โดยไมจ่าํเป็นตอ้งตคีวามทัง้ 5 ปจัจยัรว่ม ในทีน้ี่
จะจาํกดัการตคีวามเพยีงปจัจยัร่วมหลกั 2 ปจัจยัแรก โดยเราอาจตัง้ชื่อปจัจยัร่วมหลกัสองตวัน้ีว่า
คอื ‘แนวทางการพฒันาหลกั’ และ ‘แนวทางการพฒันารอง’ หรอื primary and secondary 
development components  

การเลอืกประเทศทีจ่ะมาศกึษานัน้ มแีนวคดิคอืในกลุ่มตวัอย่างจะต้องมปีระเทศทีเ่คยเป็น
ประเทศรายไดป้านกลาง (รวมไทยดว้ย) และมบีางประเทศทีห่ลุดพน้ประเทศรายไดป้านกลาง ใน
ขณะเดยีวกนั กต็อ้งมบีางประเทศทีย่งัเป็นประเทศรายไดป้านกลาง และมแีนวโน้มหรอืความน่าจะ
เป็นของการหลุดพน้ทีแ่ตกต่างกนั  

รปูที ่6 แสดงเปรยีบเทยีบแนวโน้มของรายไดป้ระชาชาตต่ิอหวั (วดัในมลูค่าแทจ้รงิ) ของ
ประเทศ 6 ประเทศ คอืจนี ไตห้วนั เกาหลใีต ้มาเลเซยี ไทย และบราซลิ โดยไดเ้ลอืกจุดเริม่ตน้ปีที่
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เปรยีบเทยีบทีแ่ต่ละประเทศมคี่ารายไดป้ระชาชาตต่ิอหวัใกลเ้คยีงกนั (ในทีน้ี่คอืประมาณ 5,900 ถงึ 
6,000 เหรยีญสหรฐัต่อหวั คดิเป็นมลูคา่คงที ่ณ ปี 2005 ซึง่เป็นระดบัรายไดข้องประเทศรายไดป้าน
กลาง) ซึง่ปีทีเ่ลอืกมาเปรยีบเทยีบสาํหรบัแต่ละประเทศคอืปี 1991, 1953, 1956, 1960, 1970 และ 
1950 ตามลาํดบั จะเหน็วา่สามประเทศแรกมกีารขยายตวัของรายไดป้ระชาชาตต่ิอหวัทีเ่รว็กว่าสาม
ประเทศหลงัชดัเจน ในทีน้ี่จงึถอืวา่กลุ่มประเทศแรกเป็นประเทศทีห่ลุดพน้หรอืไมเ่คยตดิอยูใ่นกบัดกั
ประเทศรายไดป้านกลาง และกลุ่มหลงัคอืกลุ่มประเทศทีต่ดิอยู่ในกบัดกัหรอือย่างน้อยยงัไม่ชดัเจน
วา่จะสามารถกา้วพน้กบัดกัได ้   

ประเทศทัง้ 6 น้ีจะถูกใชเ้ป็นตวัอยา่งของการศกึษาทางเลอืกในการพฒันา  

รปูที ่6 
เปรยีบเทยีบแนวโน้มรายไดป้ระชาชาตต่ิอหวั 6 ประเทศ เริม่ทีร่ะดบัรายไดใ้กลเ้คยีงกนั  

(2005 US dollar ต่อหวั) 

 
ทีม่า: คาํนวณจาก Penn World Table version 8.0 

 

2.2 ผลการศึกษา 

ผลการศกึษาพบวา่ ในทัง้ 6 ประเทศทีศ่กึษารายไดท้างเศรษฐกจิเพิม่ขึน้อยา่งใกลช้ดิพรอ้ม
กบัการศกึษาและสขุภาพทีด่ขี ึน้ ไมว่า่จะเป็นประเทศทีพ่น้หรอืไมพ่น้กบัดกัประเทศรายไดป้านกลาง
กต็าม และมบีางประเทศเช่นเกาหลใีต้ทีค่วามสมัพนัธ์ระหว่างการศกึษาและการเพิม่ขึน้ของระดบั
รายได้ต่อหวัเป็นไปอย่างแนบแน่นมากกว่าประเทศอื่น ซึ่งอาจแสดงถึงการใช้การศึกษาเป็น
เครือ่งมอืในการพฒันาเศรษฐกจิไดด้กีวา่ประเทศอื่นๆ  

สําหรบัมติิเรื่องความเหลื่อมลํ้าและมลภาวะนัน้ มคีวามแตกต่างกนัระหว่างกลุ่มประเทศ
พอสมควร โดยเหน็ไดจ้ากรูปที ่7, 8 และ 9 ซึ่งแสดงความสมัพนัธร์ะหว่าง ‘การพฒันาดา้น
เศรษฐกจิ/การศกึษา/สาธารณสุข’ (เป็น ‘ปจัจยัรว่ม’ ของรายไดต่้อหวั สุขภาวะ และการศกึษา ทีถู่ก
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สรา้งขึน้ดว้ยเทคนิค PCA ) กบัมติกิารพฒันาดา้นสิง่แวดลอ้ม (แทนดว้ย CO2/GDP) และมติคิวาม
เหลื่อมลํ้า (แทนดว้ยสมัประสทิธิ ์Gini) ของประเทศทัง้ 6 ทีศ่กึษา  

รปูที ่7 
ทางเลอืกการพฒันาระหวา่งเศรษฐกจิสงัคมกบัมลภาวะ และความเหลื่อมลํ้า 

ประเทศเกาหลใีตแ้ละไตห้วนั

 
ทีม่า: ผลการศกึษา PCA โดยผูว้จิยั 

 
จากรูปที่ 7 จะเห็นว่าประเทศเกาหลีใต้และไต้หวนัมคีวามคล้ายกนัในเรื่องการลด 

CO2/GDP ในระยะยาว กล่าวคอื ถงึแมว้่าในระยะแรกของการพฒันาค่า CO2/GDP จะเพิม่ขึน้ แต่
จากนัน้ไมน่านกม็แีนวโน้มลดลงอยา่งต่อเน่ือง โดยเฉพาะกรณีไตห้วนัทีค่่า CO2/GDP ในปีสุดทา้ย
ของขอ้มลู (ปี 2010) มคีา่ตํ่าสดุใน 6 ประเทศทีศ่กึษา (ดตูาราง ผ1 ในภาคผนวกประกอบ) การทีท่ ัง้
สองประเทศมคีวาม ‘สะอาด’ มากขึน้ในระยะหลงัอาจมหีลายสาเหตุ เช่น การเพิม่ประสทิธภิาพการ
ผลติในภาคอุตสาหกรรมจนใช้พลงังานน้อยลง และในกรณีไต้หวนัที่การพฒันาอุตสาหกรรมเป็น
ลกัษณะอุตสาหกรรมขนาดกลางและเลก็ (small and medium enterprises หรอื SMEs) ซึง่น่าจะใช้
พลงังานน้อยกว่าอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ นอกจากนัน้การหนัมาใชพ้ลงังาน ‘สะอาด’ มากขึน้กม็ี
สว่นชว่ย1 

ในส่วนของความเหลื่อมลํ้าก็เช่นเดยีวกบักรณี CO2/GDP กล่าวคอืทัง้สองประเทศมี
ความก้าวหน้าในการลดความเหลื่อมลํ้า โดยเฉพาะไต้หวนัที่ความเหลื่อมลํ้าลดลงอย่างรวดเร็ว
ตัง้แต่ช่วงแรกๆ ของการพฒันาประเทศ (ในทศวรรษ 1960s) ซึง่คาดว่าเป็นผลจากการปฏริปูทีด่นิ
ในระยะนัน้ และไต้หวนักร็กัษาระดบัความเหลื่อมลํ้าทีต่ํ่าอย่างต่อเน่ืองแมจ้ะมแีนวโน้มเพิม่ขึน้บา้ง
แต่กไ็ม่มากนัก ส่วนเกาหลใีตน้ัน้ในระยะแรกความเหลื่อมลํ้าเพิม่ขึน้ชดัเจน โดยคาดว่าเป็นผลจาก
                                                
1
สัดสว่นของพลงังานสะอาด (พลงังานนิวเคลยีร ์พลงังานลม แสงอาทติย)์ ต่อพลงังานทัง้หมดในเกาหลใีตเ้พิม่ขึน้อยา่งรวดเรว็
ในชว่งปลายทศวรรษ  1980s โดยเพิม่จากไมถ่งึรอ้ยละ 1 ในตน้ทศวรรษ 1970s เป็นกวา่รอ้ยละ 15 ในปลายทศวรรษ 1990s 
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การดําเนินนโยบายอุตสาหกรรมที่ส่งเสรมิชนชัน้นายทุนอย่างเขม้ขน้ แต่แมก้ระนัน้ก็ไม่ใช่ความ
เหลื่อมลํ้าทีรุ่นแรงโดยค่าสมัประสทิธิ ์Gini ของเกาหลใีตข้ึน้สงูสุดที ่41.96 ในปี 1972 (ดตูาราง ผ2 
ในภาคผนวกประกอบ) ซึ่งตํ่ ากว่าหลายประเทศที่เน้นการพฒันาภาคอุตสาหกรรมเป็นหลัก 
นอกจากนัน้ในระยะหลงัเกาหลใีต้กป็ระสบความสําเรจ็ในการลดความเหลื่อมลํ้าลงอย่างน่าพอใจ 
โดยคาดว่าเป็นผลจากการเป็นประเทศทีป่ระชาชนมสี่วนร่วมในการพฒันาค่อนขา้งมาก ผ่านระบบ
การศกึษาทีเ่ปิดกวา้งและมคีุณภาพ ระบบคุม้ครองทางสงัคมทีพ่ฒันาค่อนขา้งเรว็มากในระยะ 20 ปี
ทีผ่า่นมา  

รปูที ่8 และ 9 แสดงผลกรณีประเทศจนี มาเลเซยี ไทย และบราซลิ จนีนัน้เป็นประเทศทีม่ี
การเพิ่มขึ้นของรายได้ทางเศรษฐกิจที่เร็วมากโดยมใิช่เพยีงเพราะเริม่ต้นจากระดบัรายได้ที่ตํ่า
เท่านัน้ โดยเหน็ไดจ้ากรปูที ่6 ขา้งตน้ทีแ่สดงถงึการเพิม่ขึน้ของ GDP ต่อหวันบัจากปี 1991 ทีจ่นีมี
รายไดต่้อหวัเท่ากบัเกาหลใีตแ้ละไตห้วนัในช่วงทศวรรษ 1960s แต่มอีตัราการเพิม่ของรายไดเ้รว็
กว่าสองประเทศน้ีในช่วงเวลาทีม่รีะดบัรายไดเ้ดยีวกนั การพฒันาเศรษฐกจิของจนีจงึมคีวามพเิศษ
เฉพาะตวัไมน้่อย  

อย่างไรก็ตาม ความสําเร็จในการเพิ่มรายได้ทางเศรษฐกิจของจีนต้องแลกมาด้วยการ
เพิม่ขึน้อย่างรวดเรว็และรุนแรงของความเหลื่อมลํ้า จนีอาจถอืไดว้่าเป็นประเทศทีม่อีตัราการเพิม่
ของค่าสมัประสทิธิ ์Gini เรว็ทีสุ่ดในประวตัศิาสตรก์ารพฒันาของประเทศต่างๆ กว็่าได ้อยา่งไรกต็าม
ปญัหาความเหลื่อมลํ้าของจนีเริม่คลี่คลายลงบ้างในระยะหลงั โดยคาดว่าเป็นผลจากการกระจาย
ความเจรญิทางเศรษฐกจิไปสู่พืน้ทีท่ีไ่ม่ตดิทะเล (in-land) มากขึน้ รวมทัง้มาตรการพฒันาชนบท
อย่างขนานใหญ่ของทางการจีน รวมทัง้การกระจายอํานาจการคลังสู่ท้องถิ่นที่เป็นไปอย่าง
กวา้งขวาง มกีารพฒันาระบบความคุม้ครองทางสงัคมและสวสัดกิารทีโ่ดดเด่น จงึอาจกล่าวไดว้่าจนี
ใชป้ระโยชน์จากการเป็น ‘ผูม้าทหีลงั’ และใชค้วามผดิพลาดของประเทศทีพ่ฒันามาก่อนหน้าเป็น
บทเรยีน  

ปญัหาทีน่่าจะหนกัหนากว่าของจนีคอืเรื่องมลภาวะ จากรปูที ่8 ดูเหมอืนว่าจนีสามารถลด 
CO2/GDP ลงไดม้ากและรวดเรว็ อยา่งไรกต็าม เป็นการลดลงจากระดบั CO2/GDP ทีส่งูมาก คอื
เกอืบ 10 เทา่ของคา่เฉลีย่อกี 5 ประเทศทีศ่กึษา (ดตูาราง ผ2 ในภาคผนวกประกอบ) และจนกระทัง่
ปจัจุบนัจนีกย็งัมรีะดบัมลภาวะ CO2 สงูกวา่ทุกประเทศเชน่เดมิ  

มาเลเซยีและไทยมรีปูแบบการพฒันาทีใ่กลเ้คยีงกนัมาก แต่ไทยจะ ‘ดอ้ยกว่าเลก็น้อย’ ใน
ทุกมติ ิไม่ว่าจะเป็นระดบัรายไดท้ีย่งัตํ่ากว่าอย่างต่อเน่ืองตลอดระยะเวลาการพฒันาเศรษฐกจิช่วง 
50-60 ปีทีผ่่านมา มคีวามเหลื่อมลํ้ามากกว่าเลก็น้อย และมรีะดบั CO2/GDP สงูกว่าเลก็น้อย แต่
เมื่อเทยีบกบั 3 ประเทศทีก่ล่าวถงึก่อนหน้า ทัง้ไทยและมาเลเซยีไมไ่ดแ้สดงความกา้วหน้าทีช่ดัเจน
เท่าในการลด CO2/GDP และลดความเหลื่อมลํ้า (ยกเวน้กรณี CO2 เมื่อเทยีบกบัจนี) ตรงกนัขา้ม 
CO2 ยงัมแีนวโน้มเพิม่ขึน้ในทัง้สองประเทศ จงึควรมคีวามพยายามมากขึน้ในการลดปญัหาเรื่องน้ี
อย่างจรงิจงั ในส่วนของความเหลื่อมลํ้ากเ็ช่นเดยีวกนั แมแ้นวโน้มระยะหลงัของความเหลื่อมลํ้าใน
สองประเทศจะดีขึ้น แต่ระดบัของความเหลื่อมลํ้าในปจัจุบนัยงัถือว่าอยู่ในกลุ่มที่สูงที่สุดในโลก 
ดงัเชน่ทีแ่สดงในรปูที ่5 
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รปูที ่8 
ทางเลอืกการพฒันาระหวา่งเศรษฐกจิสงัคมกบัมลภาวะ และความเหลื่อมลํ้า 

ประเทศจนีและมาเลเซยี 

 
ทีม่า: ผลการศกึษา PCA โดยผูว้จิยั 

รปูที ่9 
ทางเลอืกการพฒันาระหวา่งเศรษฐกจิสงัคมกบัมลภาวะ และความเหลื่อมลํ้า 

ประเทศไทยและบราซลิ 

 
ทีม่า: ผลการศกึษา PCA โดยผูว้จิยั 
 

ประเทศบราซลิเป็นประเทศทีม่ปีญัหาดา้นเศรษฐกจิ ดงัแสดงในรปูที ่5 ก่อนหน้าทีด่เูหมอืน
บ่งชี้ว่าบราซลิตดิอยู่ในกบัดกัประเทศรายไดป้านกลางค่อนขา้งชดัเจน อย่างน้อยชดัเจนกว่าไทย
และมาเลเซยี นอกจากนัน้บราซลิยงัมปีญัหาความเหลื่อมลํ้าทีสู่งมากทีสุ่ดแห่งหน่ึงของโลกเช่นกนั 
อาจกล่าวไดว้่าบราซลิเป็นประเทศทีส่ามารถใชเ้ป็นบทเรยีนไดใ้นลกัษณะของการศกึษาปญัหาและ
ความผดิพลาดเพื่อป้องกนัมใิห้ซํ้ารอย อย่างไรก็ตามประเทศบราซิลมคีวามสําเรจ็ในเรื่องระดบั 
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CO2 ทีต่ํ่าอย่างต่อเน่ือง (ดูตาราง ผ1 ในภาคผนวกประกอบ) ซึง่คาดว่าส่วนหน่ึงเป็นเพราะการ
พฒันาพลงังานทางเลอืกอยา่งจรงิจงัและเขม้แขง็ 

ผลการศกึษา PCA ควบคู่กบัการพจิารณาความสมัพนัธร์ะหว่างการพฒันาดา้นเศรษฐกจิ/
สุขภาวะ/การศกึษา กบัมติเิรื่องความสะอาดและความเหลื่อมลํ้าทีก่ล่าวมาขา้งตน้ อาจมขีอ้สรุปได้
บางประการ ดงัน้ี    

1. ประเทศที่ประสบความสําเร็จในการพฒันาทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วในช่วงหลัง
สงครามโลกครัง้ที่สอง มกัเป็นประเทศที่เริม่ต้นด้วยความเหลื่อมลํ้าในระดบัตํ่า โดย
ความเหลื่อมลํ้าทีต่ํ่าอาจเป็นผลจากปจัจยัภายนอก (เช่นการล่มสลายของชนชัน้นายทุน
หลงัสงครามขนาดใหญ่) หรอืเป็นผลจากนโยบายเชงิโครงสรา้งทีส่าํคญั เช่นการปฏริปู
ทีด่นิ2 

2. การพฒันาการศกึษาทีถู่กทาง ช่วยใหส้ามารถใชป้ระโยชน์จากการศกึษาเพื่อผลในการ
พฒันาเศรษฐกจิไดด้ยีิง่ขึน้ 

3. การพฒันาด้านเศรษฐกจิมไิด้จําเป็นว่าจะต้องมาพรอ้มกบัความสกปรกของมลภาวะ
เสมอไป ประเทศไตห้วนัและบราซลิเป็นตวัอยา่งทีด่ขีองกรณน้ีี 
 

การศกึษาดว้ย Principal Component Analysis ขา้งตน้มปีระโยชน์ในการหาความสมัพนัธ์
ระหว่างมติกิารพฒันาทัง้ 4 มติวิ่ามคีวามเป็นไปไดเ้ช่นไรบา้ง แต่ยงัไมไ่ดบ้อกถงึ ‘ความเรว็’ ในการ
พฒันาของแต่ละมติ ิเช่นไม่ไดดู้ความเรว็ของการเพิม่ขึน้ของรายไดป้ระชาชาตต่ิอหวั ซึง่กค็อือตัรา
การขยายตัวทางเศรษฐกิจที่คุ้นเคยกัน หรือการเปลี่ยนแปลงของมิติอื่นว่ามีพื้นฐานอย่างไร 
แนวนโยบายแต่ละดา้นควรเป็นอยา่งไร  

ในสว่นที ่3-6 ของบทความน้ีจะอภปิรายในรายละเอยีดถงึแนวทางการพฒันาของ 3 มติ ิคอื
การยกระดบัการขยายตวัทางเศรษฐกจิระยะยาว (ซึ่งจะมผีลดอีย่างแนบแน่นต่อพฒันาการด้าน
สงัคมในเรื่องการศกึษาและสุขภาวะ ดงัผลการศกึษาดว้ย PCA) มติดิา้นความเหลื่อมลํ้า และมติิ
ดา้นสิง่แวดลอ้ม โดยในแต่ละสว่นจะกล่าวถงึปญัหายอ่ยทีเ่ป็นอุปสรรคต่อการพฒันาในแต่ละมติแิลว้
นําเสนอแนวทางแกป้ญัหาในเชงิโครงสรา้ง 

3. แนวทางยกระดบัการขยายตวัทางเศรษฐกิจระยะยาว 

ในสว่นน้ีจะขยายความถงึแนวทางในการยกระดบัการขยายตวัทางเศรษฐกจิระยะยาว โดย
เริม่จากการทบทวนผลการศกึษาปจัจยัทีก่ําหนดการขยายตวัทางเศรษฐกจิทัง้ของต่างประเทศและ
ของไทย จากนัน้ประเมนิว่าเศรษฐกจิไทยมคีวามกา้วหน้าในมติยิ่อยในเรื่องน้ีอยา่งไร ตําแหน่งของ

                                                
2
 ตวัอย่างของประเทศนอกกลุ่ม 6 ประเทศทีศ่กึษา คอืประเทศญีปุ่น่ทีเ่ป็นตวัแทนของความสาํเรจ็ และประเทศฟิลปิปินสท์ีเ่ป็น
ตวัแทนของประเทศทีม่พีฒันาการชา้ควบคูก่บัความเหลื่อมลํ้าสงู 
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เศรษฐกิจในการพฒันาเศรษฐกิจระยะยาวอยู่ที่แห่งไหน จากนัน้จงึเป็นการอภปิรายถึงแนวทาง
ดาํเนินการและมาตรการต่างๆ  

3.1 ปัจจยักาํหนดการขยายตวัทางเศรษฐกิจ 

ในภาคทฤษฎี มงีานวจิยัหลายชิน้ทีไ่ดเ้สนอปจัจยัทีส่ําคญัในการกําหนดการขยายตวัทาง
เศรษฐกิจ ซึ่งสามารถแบ่งได้ออกเป็น 6 กลุ่ม ประกอบไปด้วย ปจัจยัพื้นฐานดัง้เดิม ปจัจยัเชิง
ภูมิศาสตร์ ปจัจัยเชิงวัฒนธรรม ปจัจัยเชิงสถาบัน ปจัจยัพื้นฐานที่ถูกเพิ่มขึ้นตามแบบจําลอง
สมยัใหม ่และมติทิางดา้นคุณภาพของปจัจยัพืน้ฐานต่างๆ (ดสูรปุในตาราง 1) 

เพื่อประเมนิบทบาทความสําคญัของปจัจยัในแต่ละกลุ่ม และประเมนิบทบาทของแต่ละ
ปจัจยัต่อการพฒันาเศรษฐกจิไทย รวมทัง้ศกัยภาพในการพฒันาปจัจยัต่างๆ เพื่อผลกัดนัประเทศ
ต่อไปในอนาคต สมชยั จติสุชนและคณะ (2554) ไดผ้สมผสานเครื่องมอืวจิยัทางสถติหิลายชิน้เพื่อ
ตอบโจทยด์งักล่าวโดยอาศยัขอ้มลูเศรษฐกจิมหภาคระหวา่งประเทศเป็นหลกั 

ผลการศกึษาพบวา่  

1.  ปจัจยัพืน้ฐานตามทฤษฎดีัง้เดมิและปจัจยัพืน้ฐานตามทฤษฎสีมยัใหม่ มบีทบาทสําคญั
ต่อการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิ  

2.  ปจัจยัเชงิภูมศิาสตรแ์ละปจัจยัเชงิวฒันธรรมมบีทบาทน้อยในการอธบิายความแตกต่าง
ในเรือ่งของการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิ  

3.  ปจัจยัเชิงสถาบนัไม่มีผลต่อการพฒันาเศรษฐกิจในระยะสัน้ แต่เป็นปจัจยัสําคญัที่มี
ผลกระทบต่อเศรษฐกจิในระยะยาว 

4.  มิติทางด้านคุณภาพของปจัจยั เช่น คุณภาพการศึกษา คุณภาพในการทําวิจยัและ
พฒันา มคีวามสาํคญัต่อการพฒันาเศรษฐกจิไมน้่อยไปกวา่มติทิางดา้นปรมิาณ 

5.  เมือ่พจิารณาในบรบิทของไทย พบว่า ในดา้นปรมิาณ ไทยมปีญัหาในเรื่องของโครงสรา้ง
พื้นฐานและรายจ่ายเพื่อการวิจยัและพฒันาเป็นหลกั แต่ในด้านคุณภาพ ไทยกลบัมี
ปญัหามากในหลายๆ ปจัจยั ได้แก่ คุณภาพชีวิตของประชากร คุณภาพการศึกษา 
คุณภาพของการวจิยัและพฒันา และคุณภาพของการรบัถ่ายทอดเทคโนโลยผี่านการ
ลงทุนโดยตรงระหวา่งประเทศ  

ผลการศึกษาบ่งชี้ว่าทิศทางในการพฒันาปจัจยัมหภาคที่สําคญัและมีผลต่อการพฒันา
เศรษฐกิจ ควรที่จะหนัมาสนใจในมิติทางด้านคุณภาพ และเชิงสถาบันมากยิ่งขึ้น การพฒันา
ปจัจยัมหภาคเฉพาะในด้านปรมิาณจะไม่สามารถผลกัดนัเศรษฐกิจให้เจรญิเติบโตได้หากไร้ซึ่ง
คุณภาพของปจัจยัมหภาคนัน้ๆ นอกจากน้ี ปจัจยัเชิงสถาบนั ซึ่งครอบคลุมถึงกฏระเบียบ การ
บรหิารจดัการองคก์ร ระบบตรวจสอบ ตดิตาม ประเมนิผล และบทบาทของผูนํ้า กเ็ป็นอกีปจัจยัหน่ึง
ทีจ่ะตอ้งไดร้บัการพฒันาอยา่งจรงิจงั เพือ่เอือ้อาํนวยต่อการพฒันาเศรษฐกจิ 
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ตารางที่ 1 ปัจจยักาํหนดการเจริญเตบิโตทางเศรษฐกิจที่ถูกเสนอในงานวิจยัตา่งๆ 

กลุ่มปัจจัยย่อย ตัวแปรมหภาคสมัยใหม ่

1. ปัจจัยพื้นฐานดั้งเดิม การออมและการลงทุน, อัตราเจริญเติบโตของประชากร, ปัจจัยทุนมนุษย์ 

2. ปัจจัยเชิงภูมิศาสตร ์ ค่าละติจูด, ความยาวของชายฝั่งทะเล, ปริมาณน้ําฝน, ประเทศที่ไม่มีพรมแดนทางทะเล 

3. ปัจจัยเชิงวัฒนธรรม ความหลากหลายของภาษา, ศาสนา 

4. ปัจจัยเชิงสถาบัน 
- ปัจจัยทางด้านกฎหมาย 
- ปัจจัยทางด้านการบริหาร
จัดการภาครัฐ 

- ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ
เสถียรภาพของตลาด 

 
ระบบคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา, กฎระเบียบของสังคม, ระเบียบควบคุมผู้บริหาร  
ระดับความเป็นทุนนิยม, ระดับการคอรัปชั่น, ความเป็นประชาธิปไตย, การใช้จ่ายเพื่อการบริโภคภาครัฐ, การใช้จ่ายเพื่อการลงทุนภาครัฐ, 
ค่าใช้จ่ายทางการทหาร, อายุขัยเฉลี่ย, ระดับความไม่เท่าเทียมกันทางรายได้, เสรีภาพของประชาชน, สิทธิของประชาชนทางการเมือง 
ระดับการเปิดเสรีทางการเงิน, มิติต่างๆ ของตลาดเงิน, ความยากง่ายในการเข้าออกตลาด, ระดับการบิดเบือนของราคาสินค้าอุปโภคบริโภค 
สินค้าทุน และอัตราแลกเปลีย่น, ระดับการเปิดประเทศ, ความผันผวนของอัตราเจริญเติบโตของประเทศ และเงินเฟ้อ, ระดับการค้าระหว่าง
ประเทศ 

5. ปัจจัยพื้นฐานที่ถูกเพิ่มเข้า
มาตามแบบจําลองสมัยใหม ่

ลักษณะโครงสร้างของประชากร, อัตราการเจริญพันธุ์, ระดับการลงทุนโดยตรงระหว่างประเทศ, ระดับการลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนา, 
ปัจจัยโครงสร้างพื้นฐาน, ความหนาแน่นของประชากร, โครงสร้างของอุตสาหกรรมตามขนาดของหน่วยธุรกิจ 

6. มิติเชิงคุณภาพของตัวแปร
พื้นฐานต่างๆ 

คุณภาพของแรงงาน, ประเภทของการลงทุนในปัจจัยทุน, ความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่การเกษตร 

ที่มา: สมชัย จิตสุชนและคณะ (2554) 
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3.2 ความก้าวหน้าของมิติการพฒันาของไทย  

เมื่อทราบถงึกรอบแนวคดิจากภาคทฤษฎใีนเรื่องของทศิทางการพฒันาเศรษฐกจิทีค่วรจะ
พิจารณาแล้ว คําถามหน่ึงที่น่าสนใจก็คือ ประเทศไทยมีการพฒันาอย่างไรในปจัจุบัน มีปจัจยั
อะไรบ้างที่เป็นอุปสรรคต่อการพฒันาเศรษฐกิจไทย ทัง้น้ี การเข้าใจถึงพฒันาการในปจัจุบนัจะ
เชื่อมโยงไปสูแ่นวทางในการแกไ้ขปญัหาในสว่นถดัไป 

เมื่อพจิารณาถงึสถานการณ์ในปจัจุบนั (พ.ศ. 2556) ประเทศไทยประสบความสาํเรจ็ในการ
พฒันาเศรษฐกจิโดยอาศยัจุดแขง็ในหลายๆ ดา้น (รปูที ่10) การประเมนิเปรยีบเทยีบการพฒันาของ
ไทยโดย WEF (2013) พบวา่ เมือ่เทยีบกบัคา่เฉลีย่ของประเทศทีพ่ฒันาในระดบัเดยีวกนักบัไทยนัน้ 
ประเทศไทยสามารถพฒันาปจัจยัมหภาคทีส่าํคญัๆ ไดด้กีว่าในทุกปจัจยั โดยมกีลุ่มปจัจยัทีโ่ดดเด่น
คอื ขนาดของตลาด โครงสรา้งพืน้ฐาน และเสถยีรภาพทางดา้นเศรษฐกจิมหภาค (การเงนิ/การคลงั) 

รปูที ่10 แสดงการเปรยีบเทยีบการพฒันาเศรษฐกจิของไทย โดย WEF ชีว้่าประเทศไทย
กําลงัอยู่ในช่วงของการพฒันาประเทศในระดบัที ่2 ตอนปลาย หรอืในช่วงการผลกัดนัประเทศทีใ่ช้
ประสทิธภิาพเป็นหลกั และกําลงัจะเขา้สู่การปรบัโครงสรา้งเพื่อไปสู่สงัคมทีเ่น้นนวตักรรมเป็นหลกั 
ซึ่งแสดงใหเ้หน็โดยการเปรยีบเทยีบปจัจยัมหภาค 12 กลุ่มระหว่างไทย กบักลุ่มประเทศที่อยู่ใน
ระดบัการพฒันาเดยีวกนั  

รปูที ่10  สถานะปจัจุบนัของการพฒันาของไทย 

 
ทีม่า: WEF (2013) 
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อยา่งไรกด็ ีปญัหาทีส่าํคญัของไทยอาจจะอยูท่ีก่ารผลกัดนัปจัจยัทีป่ระเทศไทยยงัลา้หลงัอยู่
มากกว่า โดยหากยดึเอาอนัดบัของไทยในภาพรวมเป็นหลกั (overall ranking) เพื่อประเมนิปจัจยัที่
ประเทศไทยยงัล้าหลงัอยู่ (ตารางที ่2) จะพบว่า ประเทศไทยยงัไม่สามารถที่จะแก้ไขจุดอ่อนของ
ประเทศไดอ้ยา่งสมัฤทธิผ์ล ปจัจยัทีป่ระเทศไทยเคยถูกจดัอนัดบัว่าเป็นปจัจยัทีล่า้หลงัอยูใ่นปี 2001 
กย็งัคงเป็นปจัจยัที่ลา้หลงัสําหรบัไทยในปจัจุบนั ซึ่งสะทอ้นภาพว่า การปรบัเปลี่ยน แก้ไขจุดอ่อน
ของไทยอาจจะไมใ่ชเ่รือ่งงา่ย 

มคีวามเป็นไปได้ว่าประเทศไทยอาจจะสามารถที่จะก้าวต่อไปได้ในอนาคตโดยไม่ต้อง
พฒันาปจัจยัต่างๆ ที่เป็นจุดอ่อนของไทยกเ็ป็นได ้แต่กระนัน้ งานวจิยัสมยัใหม่ต่างบ่งชี้ว่า ปจัจยั
สาํคญัหลายๆ ตวัทีเ่ป็นจุดอ่อนของไทย ไม่ว่าจะเป็นการศกึษา แรงงาน การพฒันาเทคโนโลยแีละ
นวตักรรม รวมทัง้ปจัจยัเชิงสถาบนั ต่างก็เป็นปจัจยัพื้นฐานที่มคีวามสําคญัเป็นอย่างยิง่ต่อการ
ผลกัดนัประเทศไปสูเ่ศรษฐกจิความรู ้(Knowledge economy) ซึง่เป็นเสน้ทางเดยีวในปจัจุบนัทีจ่ะ
ยกระดบัประเทศใหก้า้วสูป่ระเทศรายไดส้งูได ้
 

ตารางท่ี 2 การเปรียบเทียบจดุแขง็-จดุอ่อนของไทยระหว่างการจดัลาํดบัของ WEF ปี 2001 กบัปี 2013 

Ranking WEF 2001 Ranking WEF 2013 

Macroeconomic environment 16 
Overall 33 
Technology 39 
Public Institution 42 
Innovation 47 
ICT Technology 53 

Market size 22 
Macroeconomic environment 31 
Financial market development 32 
Good market efficiency 34 
Overall 37 
Infrastructure 47 
Innovation 52 
Labor market efficiency 62 
Higher education and training 66 
Institutions 78 
Health and Primary education 81 

ทีม่า: WEF (2001), WEF (2013) 
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3.3 แนวทางดาํเนินการและมาตรการ 

การวิเคราะห์ในส่วนที่ผ่านมา บ่งชี้ว่าเศรษฐกิจไทยมกีารพฒันาในระดบัที่ดี หากเทียบ
เฉพาะในกลุ่มประเทศที่พฒันาโดยอาศยัประสทิธภิาพเป็นตวันํา (efficiency-driven economy) 
อย่างไรกด็ ีหากประเทศจะก้าวหน้าต่อไปเพื่อขา้มไปสู่ระบบเศรษฐกจิที่ตัง้อยู่บนฐานความรูแ้ละ
เทคโนโลย ี(innovation and technology-driven industry) ไดน้ัน้ จะตอ้งมกีารพฒันาในสว่นที่
สาํคญัๆ อยา่งน้อย 6 ดา้น ประกอบไปดว้ย  

1. การยกระดบัเทคโนโลย ี(technological upgrading)  
2. การปฏริปูระบบการศกึษา 
3. การพฒันาฝีมอืแรงงาน 
4. การรบัมอืกบัสงัคมสงูวยั 
5. การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน และ 
6. การปรบัโครงสรา้งเศรษฐกจิ 
 

3.3.1 การยกระดบัเทคโนโลย ี(technological upgrading)  

การยกระดบัเทคโนโลยเีป็นหวัใจสําคญัของการยกระดบัประเทศไปสู่ประเทศที่มรีายได้
ระดบัสงู ประเทศทีพ่ฒันาแลว้ทุกประเทศ มกีารพฒันาเศรษฐกจิบนพืน้ฐานของเทคโนโลยรีะดบัสงู 
ซึง่ตอ้งใชเ้วลาและการลงทุนในการสะสมทุนทางดา้นเทคโนโลย ี

สําหรบัประเทศไทย รายจ่ายด้าน R&D โดยรวมของไทยค่อนขา้งตํ่ามาก (รูปที่ 11) 
กล่าวคอืไม่เพยีงตํ่ากว่าประเทศที่ใหค้วามสําคญักบัเทคโนโลยมีากเช่นเกาหลใีต้ แต่ก็ยงัตํ่ากว่า
แมก้ระทัง่ประเทศที่ถือได้ว่าตกอยู่ในกบัดกัประเทศรายได้ปานกลางเช่นประเทศบราซลิ และยิง่
ชดัเจนขึ้นเมื่อเทียบกบัประเทศจีน ซึ่งมรีะดบัรายได้ต่อหวัตํ่ากว่าไทยมาตลอด และสามารถไล่
ตามมาทนัไทยสาํเรจ็เมือ่เรว็ๆ น้ีเอง  

เชน่เดยีวกบัการลงทุนทัว่ๆ ไป การลงทุนใน R&D หมายถงึการชะลอการบรโิภคในปจัจุบนั 
เพื่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกจิในอนาคต การลงทุนทางดา้น R&D ทีต่ํ่ามากของไทยจงึสะทอ้นให้
เหน็ถงึภยัคุกคามที่ควรจะไดร้บัการแก้ไขโดยเรว็ เป็นที่สงัเกตว่าประเทศจนีมกีารลงทุนใน R&D 
เมื่อคดิเป็นสดัส่วนของรายไดป้ระชาชาตสิงูกว่าไทยถงึ 6-7 เท่ามาหลายปีแลว้ ซึง่บ่งชีว้่านอกจาก
จนีจะสามารถพฒันาเศรษฐกจิไดอ้ย่างรวดเรว็จนตามไทยมาทนัแลว้ จนียงัไดม้กีารมองการณ์ไกล
กว่าไทย โดยไดห้ว่านเมลด็พชืการลงทุนใน R&D ในระดบัทีสู่ง เพื่อเกบ็เกี่ยวผลผลติในอนาคต
ขา้งหน้าต่อไปดว้ยอกี การเพิม่เมด็เงนิลงทุนใน R&D สาํหรบัไทยจงึเป็นสิง่สาํคญัอนัดบัตน้ๆ ทีต่อ้ง
รบีดาํเนินการ 

คาํถามทีส่าํคญัขอ้หน่ึง กค็อื การลงทุนใน R&D ทีต่ํ่าเกดิขึน้จากการทีไ่ทยยงัเป็นประเทศที่
มรีายได้ไม่สูงนัก ซึ่งกลายเป็นข้อจํากดัทําให้การลงทุนใน R&D ไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นได้มาก
หรอืไม่? หากพจิารณา รูปที ่12 ซึ่งแสดงอนัดบัรายไดแ้ละอนัดบัรายจ่ายเพื่อการวจิยัและพฒันา



18 พฤศจกิายน 2556 ณ หอ้งบางกอกคอนเวนชนัเซน็เตอร ์บ ีชัน้ 22 โรงแรมเซน็ทาราแกรนด ์เซน็ทรลัเวลิด ์ 19 

จากการจดัอนัดบัของสถาบนัจดัอนัดบั IMD พบว่าประเทศไทยมอีนัดบัของรายได ้(GDP) สงูกว่า
อนัดบัของ R&D/GDP ซึง่หมายความวา่มหีลายประเทศทีม่รีะดบัรายไดต้ํ่ากว่าไทย แต่ลงทุนในการ
วจิยัและพฒันามากกว่าไทย ดงันัน้หากมขีอ้อา้งว่าทีไ่ทยไม่ลงทุนดา้น R&D เพราะไม่มเีงนินัน้ 
ขอ้อา้งดงักล่าวจะฟงัไม่ขึน้ นัยยะทางนโยบายจงึเป็นเรื่องของการจดัลําดบัความสาํคญัของการใช้
จา่ยมากกวา่ ทัง้ในภาครฐัและภาคเอกชน วา่จะตอ้งใหค้วามสาํคญักบัการพฒันาเทคโนโลยมีากกวา่
ปจัจุบนัอกีมาก  

รปูที ่11 
สดัสว่นรายจา่ยเพือ่การวจิยัและพฒันา (R&D) ต่อรายไดป้ระชาชาต ิปี พ.ศ. 2542-2552 (%) 

 
ทีม่า: World Development Indicator 2013 

รปูที ่12 
สดัสว่นรายจา่ยเพือ่การวจิยัและพฒันา (R&D) ต่อรายไดป้ระชาชาต ิปี พ.ศ. 2542-2552 (%) 

 
ทีม่า: สาํนกังานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรมแหง่ชาต ิ 2553 
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นอกเหนือจากปญัหาเรื่องของการลงทุนเพื่อ R&D ทีต่ํ่าเกนิไปแลว้ ประเทศไทยยงัมปีญัหา
ทีเ่กีย่วเน่ืองกบัการพฒันาเทคโนโลยอีกีสองปญัหาใหญ่ 

ปญัหาทีห่น่ึง คอื การลงทุนเพื่อการวจิยัและพฒันาของไทยยงัคงถูกดําเนินการโดยภาครฐั
ในสดัสว่นทีส่งูเกนิไป หากพจิารณารปูที ่13 ประเทศสว่นใหญ่ โดยเฉพาะประเทศทีม่กีารลงทุนดา้น 
R&D สงู มกัมสีดัสว่นของการลงทุนในเรื่องน้ีจากภาคเอกชนมากกว่าภาครฐั รปูน้ีแสดงเสน้สองเสน้ 
เสน้ (สแีดง) ขา้งล่างคอืเสน้ทีส่ดัส่วนการลงทุน R&D ต่อรายไดป้ระชาชาต ิเท่ากนัระหว่างภาครฐั
และภาคเอกชน สว่นเสน้บนแสดงถงึสดัสว่นภาคเอกชนมากกว่าภาครฐั จะเหน็ว่าประเทศสว่นใหญ่
จะอยู่ใกล้เคยีงกบัเสน้บนมากกว่าเสน้ล่าง ในขณะที่ไทยจะอยู่ตํ่ากว่าเสน้ (สแีดง) ล่างดว้ยซํ้า ซึ่ง
แสดงว่าภาคเอกชนไทยลงทุนน้อยกว่าภาครฐั ซึง่บ่งชีว้่าภาครฐัควรทีจ่ะหาแนวทางในการจูงใจให้
เอกชนทาํวจิยัและพฒันามากยิง่ขึน้ 

อย่างไรก็ดี รูปน้ีเป็นข้อมูลค่อนข้างเก่า (ปี 2007) ซึ่งในระยะหลงัเป็นที่ทราบดีว่า
บรษิทัเอกชนไทยหลายแหง่ไดร้เิริม่ลงทุนพฒันาเทคโนโลยอีย่างจรงิจงัแลว้ ซึง่เป็นแนวโน้มทีด่ ีแต่
การยกระดบัสดัส่วนการทําวจิยัและพฒันาภาคเอกชนใหสู้งเทยีบเท่ากบักลุ่มประเทศทีพ่ฒันาแลว้
ยงัเป็นปญัหาทีต่อ้งดาํเนินการกนัต่อไป 

ปญัหาที่สอง ก็คือ การขาดแคลนบุคลากรเพื่อการวิจยัและพฒันา โดยหากพจิารณาถึง
สดัสว่นนกัวจิยัเพื่อดาํเนินกจิกรรมวจิยัและพฒันาของไทย (รปูที ่14) จะพบว่าไทยมสีดัสว่นนกัวจิยั
ต่อประชากรทีต่ํ่าเมื่อเทยีบกบัประเทศทีพ่ฒันาแลว้ (เกาหลใีต)้ เมื่อเทยีบกบัประเทศทีต่ดิอยูใ่นกบัดกั
รายไดป้านกลาง (บราซลิ) และเมือ่เทยีบกบัประเทศทีม่กีารเจรญิเตบิโตอยา่งกา้วกระโดดอยา่งจนี  

ขอ้สงัเกตประการหน่ึงทีส่าํคญักค็อื ความแตกต่างในแงข่องจาํนวนนกัวจิยัอาจจะดไูมส่งูนกั 
แต่หากเทยีบในแง่ของสดัส่วนจะพบว่า ในปี 2007 ประเทศไทยมสีดัส่วนนักวจิยัต่อประชากร 1 
ลา้นคนทีต่ามหลงับราซลิประมาณ 1 เทา่ ตามหลงัจนี 3.5 เทา่ และตามหลงัเกาหลใีต ้15 เทา่ 
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รปูที ่13 
เปรยีบเทยีบสดัสว่นรายจา่ยเพือ่การวจิยัและพฒันา (R&D) ต่อรายไดป้ระชาชาต ิ 

ระหวา่งภาครฐัและภาคเอกชน ของประเทศต่างๆ ปี ค.ศ. 2007 (%) 

 
ที่มา: สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ 2553 
 

รปูที ่14 
เปรยีบเทยีบจาํนวนนกัวจิยั (R&D) ต่อประชากรหน่ึงลา้นคน (คน) 

 
ที่มา : World Development Indicator 2013 
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3.3.2 ปฏริปูระบบการศกึษา 

การศกึษาเป็นปจัจยัหน่ึงที่เป็นจุดอ่อนของไทยมาช้านาน การประเมนิคุณภาพทางด้าน
การศึกษาของไทย สามารถสะท้อนใหเ้หน็ชดัเจนที่สุดผ่านขอ้มูลคะแนนสอบที่จดัและวดัผลโดย
องคก์ารระหว่างประเทศ ดงัตวัอยา่งของกลุ่มประเทศ OECD ทีท่าํการวดัผลการเรยีนของนกัเรยีน
ระดบัมธัยมศกึษาในกลุ่มประเทศ OECD และบางประเทศนอกกลุ่ม เรยีกว่าการสอบวดัคะแนน 
PISA ซึง่ขอ้มูลดงักล่าวไดป้ระเมนิกรณีของไทยไวใ้นกลุ่มตวัอย่างทีศ่กึษาดว้ย ทําใหเ้ราสามารถ
ประเมนิได้ว่านักเรยีนไทยเรยีนรูอ้ะไรบ้างเมื่อเทยีบกบัประเทศอื่น นอกเหนือจากน้ียงัมผีลสอบ
ภายใตโ้ครงการ TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) โดย The 
International Association for the Evaluation of Education Assessment หรอื IEA ซึง่ไดม้กีาร
วดัผลการศกึษาเปรยีบเทยีบระหวา่งประเทศ โดยมไีทยเป็นสว่นหน่ึงดว้ยเชน่กนั 

เป็นทีน่่ากงัวลว่าทัง้ผลสอบ PISA และ TIMSS ของนักเรยีนไทยออกมาค่อนขา้งตํ่า ซึง่
เกดิขึน้ในทุกวชิาทีม่กีารวดัผล ยิง่ไปกว่านัน้ คะแนนสอบทีต่ํ่ายงัเกดิขึน้อย่างต่อเน่ือง โดยในบางปี
คะแนนสอบออกมาตํ่ากว่าปีก่อนๆ เสยีอกี (รปูที ่15) ผลการสอบจงึบ่งชีว้่านักเรยีนไทยไดค้ะแนน
ตํ่ากว่าประเทศในเอเชยีทีป่ระสบความสาํเรจ็ของการพฒันาเศรษฐกจิดกีว่าไทย ทาํใหอ้นุมานไดว้่า
หากไมม่กีารแกป้ญัหาคุณภาพการศกึษาแลว้ ไทยจะมปีญัหาในการยกระดบัรายไดท้างเศรษฐกจิใน
อนาคตทีจ่ะถงึน้ี  

ประเดน็ปญัหาอกีมติหิน่ึงของปญัหาระบบการศกึษาไทย นอกเหนือจากผลการเรยีนโดย
เฉลีย่ของเดก็ไทยยงัไมส่ามารถเทยีบกบักลุ่มประเทศ OECD และประเทศอื่นทีม่รีะดบัการพฒันา
ใกลเ้คยีงกบัเราแลว้ ไทยยงัมปีญัหาความไมเ่ทา่เทยีมกนัหรอืความเหลื่อมลํ้าของคุณภาพการศกึษา
ที่นักเรยีนไทยไดร้บัอยู่ โดยหากพจิารณาในรูปที่ 16 ซึ่งแสดงค่าเฉลี่ยผลการสอบ PISA วชิา
คณิตศาสตรแ์ยกตามกลุ่มโรงเรยีน จะพบความแตกต่างระหว่างโรงเรยีนในระดบัทีส่งู ตวัอย่างเช่น
นักเรยีนทีเ่รยีนในกลุ่มโรงเรยีน ‘สาธติ’ มคีะแนนเฉลี่ยสูงเทยีบเท่ากบัค่าเฉลี่ยของประเทศกลุ่ม 
OECD แต่น่ีเป็นกรณสีว่นน้อยเท่านัน้ทีเ่กดิขึน้ในระบบการศกึษาไทย นกัเรยีนไทยสว่นใหญ่ทีเ่รยีน
อยู่ในกลุ่มโรงเรยีนอื่นๆ กลบัมคีะแนนเฉลี่ยที่ตํ่ากว่ามาก เช่นโรงเรยีนขยายโอกาส โรงเรยีนใน
สงักดั กทม. เป็นตน้ 

ดงันัน้เป้าหมายหน่ึงของการปฏริปูการศกึษาคอืการลดความเหลื่อมลํ้าของโอกาสการเขา้ถงึ
การศกึษาทีม่คีุณภาพ จงึยงัไมบ่รรลุ และตอ้งการการปฏริปูต่อไป  

ความจําเป็นในการปฏิรูประบบการศึกษาเป็นที่รบัรู้ในสงัคมไทย และภาครฐัได้รบัการ
กระตุน้เตอืนมาตลอด ซึง่ภาครฐัไดต้อบสนองดว้ยการดาํเนินการปฏริปูการศกึษาไปถงึสองรอบแลว้
ตัง้แต่สิบกว่าปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ดี หากวัดจากผลสมัฤทธิข์องการศึกษาข้างต้น การปฏิรูป
การศกึษาทีผ่า่นมาถอืไดว้า่ไมป่ระสบความสาํเรจ็ และยงัคงตอ้งหาแนวทางทีถู่กตอ้งมากขึน้ต่อไป  
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รปูที ่15 
สดัสว่นนกัเรยีนทีไ่ดค้ะแนน PISA คณติศาสตรต์ํ่ากวา่ระดบั 2  

ของประเทศต่าง  ปี ค.ศ. 2003 และ 2009 

 
ที่มา: PISA (2009) 

รปูที ่16 
คะแนน PISA เฉลีย่ดา้นคณติศาสตรข์องนกัเรยีนไทยแยกตามกลุ่มโรงเรยีน ปี ค.ศ. 2006 

 
ที่มา: PISA (2006) 

 

3.3.3 พฒันาทกัษะฝีมอืแรงงาน 

ความสาํคญัของการศกึษาโดยเน้ือแทแ้ลว้ คอืการพฒันาความรู ้ความสามารถของเดก็ เพื่อ
เตรยีมความพรอ้มในการเขา้สูต่ลาดแรงงาน โดยมคีวามสาํคญัอยูท่ีก่ารพฒันาคุณภาพของแรงงาน
ใหม้คีวามชํานาญเฉพาะทางทีเ่หมาะสม และมปีรมิาณทีเ่พยีงพอต่อความตอ้งการในตลาดแรงงาน 
การศึกษาจงึเป็นวธิีการหน่ึงในการตอบโจทย์ความต้องการของธุรกิจ ผ่านทางการผลิตแรงงาน
ใหม่ๆ  เขา้สูร่ะบบ 
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วธิกีารอกีวธิกีารหน่ึงในการตอบโจทยค์วามตอ้งการของธุรกจิ กค็อื การพฒันาทกัษะฝีมอื
แรงงานที่กําลงัทํางานอยู่ให้มคีวามสามารถ และมีทกัษะที่เหมาะสมต่อการทํางาน ซึ่งเป็นการ
สนบัสนุนการดาํเนินการภาคธุรกจิและนํามาซึง่การพฒันาเศรษฐกจิของประเทศในทีส่ดุ   

ตวับ่งชีท้ีถ่่ายทอดสถานการณ์ปจัจุบนัของไทยในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัทกัษะฝีมอืแรงงานทีด่กี็
คอื การประเมนิรายทกัษะ (ไม่ใช่รายหวั เช่นแรงงานไรฝี้มอื แรงงานระดบัการศกึษามธัยมปลาย 
ขาดอยู่กี่คน เป็นตน้) ซึ่งธนาคารโลกไดท้ําการสาํรวจนกัลงทุนต่างประเทศทีป่ระกอบธุรกจิในไทย
ว่าทักษะประเภทใดที่แรงงานไทยขาดแคลน (รูปที่ 17) พบว่าทักษะด้านภาษาองักฤษ ด้าน
เทคโนโลย ีดา้นการคํานวณ และความคดิสรา้งสรรคแ์ละการเป็นผูนํ้า เป็นทกัษะทีข่าดแคลนมาก
ทีสุ่ด ซึ่งทกัษะเหล่าน้ีส่วนหน่ึงไดจ้ากการเรยีนในระบบโรงเรยีน (ภาษาองักฤษ การคํานวณ) แต่
ทกัษะอื่นๆ ต้องการการบ่มเพาะที่ซบัซ้อนกว่านัน้ เช่น ในเรื่องความเป็นผูนํ้า การทํางานเป็นทมี 
การสือ่สาร การแกป้ญัหาเฉพาะหน้า เป็นตน้  

การตอบโจทยท์ีส่าํคญัทางดา้นทกัษะแรงงาน จงึตอ้งการความช่วยเหลอืของภาครฐัในสอง 
มติ ิในมติแิรก คอืการรวมเอาทกัษะทีจ่ําเป็นเขา้ไวใ้นกระบวนการศกึษา เพื่อสรา้งแรงงานใหม่ทีม่ ี
ทกัษะที่เหมาะสมกบัการทํางาน ในขณะเดยีวกนั ภาครฐัควรที่จะใหก้ารสนับสนุน การฝึกอบรม
สาํหรบัแรงงานทีก่าํลงัอยูใ่นตลาดแรงงาน เพือ่พฒันาทกัษะของแรงงานในสว่นน้ีใหด้ยีิง่ขึน้ 

รปูที ่17 
ทกัษะทีข่าดไปของแรงงานไทย ในสายตานกัลงทุนต่างชาต ิ(% ผูต้อบวา่ขาด) 

 
ที่มา: World Bank (2008) 
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3.3.4 การเตรยีมพรอ้มสาํหรบัสงัคมผูส้งูอาย ุ 

ประเดน็ปญัหาสงัคมสงูวยัของไทยเกดิจากแนวโน้มทางสงัคม ทีจ่าํนวนเดก็ทีเ่กดิขึน้ใหมจ่ะ
มจีํานวนน้อยลงเรื่อยๆ ในขณะทีส่ดัส่วนผูใ้หญ่ทีส่งูอายุจะเพิม่สูงขึน้และมอีายุขยัทีย่นืยาวมากขึน้ 
ซึง่ทําใหอ้ตัราพึง่พงิ (คนชราต่อวยัทํางาน) เพิม่สงูขึน้เรื่อยๆ (รูปที ่18) กล่าวอกีนัยหน่ึงกค็อื เดก็
ยุคใหม่ในปจัจุบนัจะมจีํานวนทีน้่อยลง และจะตอ้งแบกรบัภาระในการเลี้ยงดูตวัเอง ครอบครวัและ
ญาตผิูใ้หญ่จํานวนมากขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในขณะน้ีประเทศไทยกําลงัจะกา้วเขา้สู่สงัคมสูงวยั 
ในช่วงที่อตัราพึ่งพิงมีการเพิ่มแบบก้าวกระโดด ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจมากขึ้นอย่าง
หลกีเลีย่งไมไ่ด ้

เพื่อประเมินถึงผลกระทบของสงัคมสูงวยัต่อระบบเศรษฐกิจไทย นณริฏและจิระวฒัน์ 
(2555) ไดท้าํการศกึษาผลกระทบโดยอาศยัวธิกีาร Simulation ผลการศกึษา พบว่า ผลกระทบของ
สงัคมสูงวยัสามารถรบัมอืได ้หากประเทศไทยมกีารพฒันาประสทิธภิาพการผลติเพิม่ขึน้ในระดบั
รอ้ยละ 1.6 ต่อปี (รปูที ่19) 

รูปที่ 19 แสดงช่องว่างของระดบัการพฒันาเศรษฐกิจไทยในกรณีสงัคมสูงวยักบักรณีที่
ประเทศไม่ประสบปญัหาสงัคมสูงวยั ช่องว่างระหว่างทัง้สองกรณี (เสน้ทบึและเสน้ประ) สามารถ
ทดแทนไดด้ว้ยการพฒันาเทคโนโลย ีในอตัรารอ้ยละ 1.6 ต่อปี 

ทัง้น้ี ตวัเลขจากการ Simulation ตัง้อยูบ่นพืน้ฐานขอ้สมมตทิีว่า่ สงัคมไทยมกีารปรบัตวัเพือ่
รองรบัการเขา้สู่สงัคมสงูอายุอย่างจรงิจงั นัน่คอื ภาคครวัเรอืนมกีารปรบัแผนการบรโิภค การออม 
การทํางานเพื่อเกบ็สะสมทุนใหเ้พยีงพอ ในขณะที่ภาคธุรกจิจะต้องมกีารนําเขา้เทคโนโลยเีพื่อลด
แรงงาน (Labor-saving technology) พรอ้มๆ  กบัการปรบัขึน้สูก่จิกรรมทีเ่น้นทุน เทคโนโลย ีและ
ความรู ้มากกวา่ทีจ่ะเน้นแรงงานราคาถูกในการผลติ 

หากภาคครวัเรอืนและภาคธุรกจิไมม่กีารปรบัตวัเพื่อรบักบัสงัคมสงูวยั ผลกระทบของสงัคม
สงูวยัจะมมีากกวา่ทีป่ระมาณการไวข้า้งตน้ โดยภาระทัง้หลายเหล่าน้ีจะตกอยูก่บัภาครฐั ซึง่เป็นการ
เพิม่ภาระทางการคลงัใหก้บัภาครฐัทีส่งูและมากเกนิความเหมาะสม 
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รปูที ่18 แสดงการเปรยีบเทยีบอตัราพึง่พงิของ
ไทย (จาํนวนผูส้งูอายตุ่อจาํนวนแรงงาน)  

 

 

 
ที่มา: นณริฏและจิระวัฒน์ (2555) 

รปูที ่19 แสดงการเปรยีบเทยีบผลผลติรวมของ
ไทยในกรณสีงัคมเปลีย่นผา่น (สงัคมสงูวยั) กบั

กรณสีงัคมไทยไมม่ปีญัหาผูส้งูอาย ุ(สงัคมเยาวว์ยั) 
(หน่วย: ประสทิธภิาพของแรงงานรวม ณ ปี 2000) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา: นณริฏและจิระวัฒน์ (2555) 

 

3.3.5 พฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน 

โครงสรา้งพืน้ฐานเป็นปจัจยัสนบัสนุนทีส่าํคญัทีเ่อือ้อาํนวยต่อการพฒันาเศรษฐกจิ ทัง้น้ี ไม่
ว่าจะเป็นระบบการขนส่งผูโ้ดยสาร หรอืระบบการขนส่งสนิคา้ ต่างมสี่วนในการกําหนดทศิทางการ
จดัสรรพื้นที่เศรษฐกิจ การเชื่อมโยงการขนส่งสินค้า ทําให้เกิดการรวมกลุ่มเพื่อลดต้นทุนการ
เดนิทาง ในขณะทีก่ารขนสง่ผูโ้ดยสารสง่ผลอยา่งมนียัสาํคญัต่อเศรษฐกจิการทอ่งเทีย่วของประเทศ 

เมื่อพจิารณาถึงสถานการณ์ปจัจุบนัของไทย (รูปที่ 20) พบว่า จากข้อมูล logistic 
performance index ของธนาคารโลก ซึง่เป็นดชันีทีว่ดัประสทิธภิาพของระบบลอจสิตกิส ์(รวมทัง้
ดา้น hardware และดา้น software) พบว่า หากเทยีบกบัประเทศกลุ่มอาเซยีนแลว้ ไทยอยู่ใน
ระดบักลางๆ (ยกเวน้สงิคโปรซ์ึง่มปีระสทิธภิาพสงูทีสุ่ดในโลกในปี 2012) แต่ยงัตํ่ากว่าประเทศที่
หลุดพน้กบัดกัประเทศรายไดป้านกลาง ไม่ว่าจะเป็นเกาหลใีต ้ไตห้วนั ญีปุ่่น จนี และทีส่าํคญัคอืใน
ช่วงเวลา 5 ปีระหว่าง 2007 และ 2012 คะแนนประสทิธภิาพดา้นลอจสิตกิสข์องไทยลดตํ่าลง 
ในขณะทีป่ระเทศสว่นใหญ่ดขีึน้ แสดงวา่เรือ่งน้ีตอ้งไดร้บัการเอาใจใสแ่ละปรบัปรงุอยา่งเรง่ดว่น  

บทเรยีนจากภาคทฤษฎบี่งชีว้่า การปรบัปรุงโครงสรา้งพืน้ฐาน ไม่ควรที่จะมุ่งเน้นแต่ดา้น
ปรมิาณอยา่งเดยีว นัน่คอื ไม่ใช่ว่าตอ้งการถนน สถานีรถไฟ รางรถไฟ ท่าเรอื ท่าอากาศยานทีเ่พิม่
มากขึน้ แต่ต้องคํานึงถงึมติเิชงิคุณภาพ นัน่คอื จะต้องพจิารณาว่าการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานแต่
ละโครงการ มคีวามเหมาะสมและสอดคล้องต่อความต้องการทางเศรษฐกิจอย่างไร? การขนส่ง
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ดงักล่าวทําให้เกิดการลดต้นทุนในภาคธุรกิจในระดบัที่เหมาะสมเมื่อเทียบกับเม็ดเงินที่ลงทุน
หรอืไม?่  

นอกจากน้ี ในส่วนของปจัจยัเชงิสถาบนั จะเกี่ยวขอ้งกบัการบรหิารจดัการโครงการ ว่ามี
ประสทิธภิาพและประสทิธผิลมากน้อยเพยีงใด? มกีารประเมนิ ตรวจสอบหรอืไมอ่ยา่งไร? และจะหา
วธิพีฒันากฎระเบยีบต่างๆ ทีเ่ป็นอุปสรรคเพือ่เอือ้อาํนวยทางการคา้และการลงทุนไดอ้ยา่งไร? 

รปูที ่20 
คะแนน logistic performance index ของไทยและประเทศต่างๆ ปี ค.ศ. 2007 และ 2012 

 
ที่มา: World Bank (2013) 
 

3.3.6 การปรบัโครงสรา้งทางเศรษฐกจิ ทางเลอืกสาํหรบัการพฒันาเศรษฐกจิไทย 

ในดา้นของการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิ ประเดน็สําคญัประเดน็หน่ึงทีค่วรจะพจิารณาคอื 
การปรบัโครงสรา้งทางเศรษฐกจิ ทัง้น้ี งานวจิยัหลายชิน้จากต่างประเทศ เช่น McMilan and Rodrik 
(2011) ไดบ้่งชีถ้งึความสาํคญัของการปรบัโครงสรา้งทางเศรษฐกจิต่อการพฒันาเศรษฐกจิ  

ในบรบิทของไทย การวเิคราะหถ์งึแนวทางการปรบัโครงสรา้งทางเศรษฐกจิสามารถกระทํา
ไดโ้ดยอาศยัดชันี Sectoral Specialization Index (Imbs and Wacziarg, 2003) เพื่อเปรยีบเทยีบ
รปูแบบการปรบัโครงสรา้งทางเศรษฐกจิ 

ดชันี Sectoral Specialization Index จะอาศยัการเปรยีบเทยีบความไม่เท่าเทยีมของ
สดัส่วนมลูค่าเพิม่ในแต่ละภาคการผลติ ซึง่สามารถจําแนกใหล้กึไดต้ามทีข่อ้มูลจะเอือ้อํานวย ทัง้น้ี 
ค่าดชันีดงักล่าวจะมคี่าที่ตํ่า หากสดัส่วนมูลค่าเพิม่ในแต่ละภาคการผลติมสีดัส่วนที่เทยีบเคยีงกนั 
ซึ่งหมายถึงว่าประเทศเลือกที่จะผลิตทุกอย่าง หรอื diversification ในทางตรงกนัข้าม หาก
มูลค่าเพิ่มในแต่ละภาคการผลิตมีสัดส่วนที่แตกต่างกันมาก มีแค่บางภาคการผลิต หรือบาง
อุตสาหกรรมทีเ่ป็นจุดเดน่และสรา้งมลูคา่เพิม่ใหก้บัเศรษฐกจิไดม้ากกวา่ภาคการผลติอื่นๆ ค่าดชันีก็
จะมคีา่ทีส่งู 
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ผลการเปรยีบเทยีบการปรบัโครงสรา้งการผลติ สามารถจําแนกกลุ่มประเทศออกไดเ้ป็น 3 
กลุ่ม (รปูที ่21) ไดแ้ก่ 1) ประเทศทีก่า้วพน้กบัดกัรายไดป้านกลาง โดยอาศยัการพฒันาภาคบรกิาร
เป็นหลกัเพยีงอย่างเดยีว (Service Specialization) ซึง่ประเทศจํานวนมากไดม้กีารพฒันาไปใน
เสน้ทางน้ี (สหรฐัอเมรกิา, องักฤษ, ญี่ปุ่น, ไตห้วนั, ประเทศจํานวนมากในยุโรป) 2) ประเทศทีก่า้ว
พน้กบัดกัรายไดป้านกลางโดยอาศยัภาคการผลติทีแ่ขง็แกร่ง (Manufacturing Specialization) ใน
กลุ่มน้ีมเีพยีงประเทศเดยีวกค็อื ประเทศเกาหลใีต ้และ 3) ประเทศทีต่ดิกบัดกัรายไดป้านกลาง (เช่น 
ประเทศอารเ์จนตน่ิา บราซลิ ชลิ)ี ซึง่มกัจะมแีนวโน้มทีจ่ะผลติสนิคา้ทุกอย่าง (diversification) ใน
ภาพรวมมากกวา่ทีจ่ะชาํนาญในทศิทางใดทศิทางหน่ึงขา้งตน้ 

อย่างไรก็ด ีเน่ืองจากขอ้จํากดัทางด้านขอ้มูล จํานวนประเทศที่พจิารณาจงึมจีํากดั จงึไม่
สามารถสรุปไดว้า่ ประเทศที ่diversification ไมส่ามารถเป็นทางออกได ้100% แต่ควรทีจ่ะมองว่า
เป็นทางทีเ่สีย่ง เพราะไดพ้บหลกัฐานวา่มหีลายๆ ประเทศทีต่ดิอยูใ่นกบัดกัไดม้กีารพฒันาโครงสรา้ง
ทางเศรษฐกจิในรปูแบบน้ี  

แนวทางการปรบัโครงสรา้งขา้งต้น จงึเป็นทางเลอืกสาํหรบัไทยในการปรบัโครงสรา้งไดใ้น
สามลักษณะ นัน่คือ ทางเลือกที่หน่ึง จะเป็นการปรบัตัวโดยเน้นภาคบริการเป็นหลักให้สร้าง
มูลค่าเพิม่ได้มาก ทางเลอืกที่สอง จะเป็นการปรบัตวัโดยเน้นความสามารถ ความชํานาญในภาค
การผลติ และทางเลอืกทีส่ามคอื การกระจายความเสีย่งโดยเลอืกทีจ่ะผลติทุกอย่าง ซึ่งอาจจะเป็น
ทางเลอืกทีท่าํได ้แต่กต็อ้งยอมรบักบัความเสีย่งในการตดิอยูใ่นกบัดกัประเทศรายไดป้านกลาง ดงัที่
เคยเกดิขึน้กบัประเทศอื่นๆ ทีเ่ลอืกรปูแบบการพฒันาในแบบเดยีวกนั 
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รปูที ่21 แสดงการปรบัโครงสรา้งทางเศรษฐกจิ โดยอาศยัดชันี Sectoral Specialization Index 

 
ที่มา: นณริฏ (xxx)
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4 แนวทางพฒันาสู่สงัคมท่ีเท่าเทียมมากขึน้ 

ความเหลื่อมลํ้าเป็นปรากฏการณ์ทางสงัคมทีซ่บัซอ้น มเีหตุปจัจยัจากหลากหลายมติ ิไมว่่า
จะเป็นมติทิางเศรษฐกจิ สงัคม การเมอืง และอื่นๆ ดงันัน้มาตรการเพือ่พฒันาสูส่งัคมทีเ่ทา่เทยีมจงึมี
ไดห้ลากหลายเกนิกวา่จะกล่าวถงึไดห้มดในบทความน้ี ในทีน้ี่จงึเลอืกกล่าวถงึเฉพาะมาตรการเดยีว
คอืการปฏริูปการคลงัเพื่อสงัคม และจะใชค้ําน้ีในความหมายแคบเพยีงในส่วนทีเ่ชื่อมโยงกบัความ
เหลื่อมลํ้าทางเศรษฐกจิและสงัคมเทา่นัน้  

4.1 ปฏิรปูการคลงัเพ่ือสงัคม เพ่ือลดความเหล่ือมลํา้ 

ในรปูที ่5 ทีนํ่าเสนอไปแลว้ (และนํามาเสนออกีครัง้ขา้งล่างน้ี) แสดงถงึศกัยภาพของการ
คลังเพื่อสงัคมในการลดความเหลื่อมลํ้า โดยแสดงจากตัวอย่างของประเทศที่พฒันาแล้ว เช่น 
เยอรมนี องักฤษ ฝรัง่เศส ออสเตรเลยี ญี่ปุ่น ซึง่ลว้นมคี่าสมัประสทิธิ ์Gini หลงัมาตรการการคลงั
ลดลงจากก่อนมมีาตรการเป็นอยา่งมาก มาตรการการคลงัเพื่อสงัคมทีเ่น้นเรื่องการลดความเหลื่อม
ลํ้าจงึมพีลงัเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นดา้นการจดัเกบ็ภาษ ีหรอืดา้นการใชจ้่ายของรฐั ซึง่ระบบการ
คลงัของไทยยงัมไิดท้าํหน้าทีน้ี่อยา่งเหมาะสม (จากรปูมไิดท้าํหน้าทีน้ี่เลย)  

รปูที ่5 
สมัประสทิธิ ์Gini ปี พ.ศ. 2553 

 
ทีม่า: Harvard Dataverse Network (Federick Solt's Dataverse Network) 

 
ในดา้นภาษีนัน้ งานศกึษาของ สมชยั จติสุชน (2553) ระบุว่าระบบภาษีทีเ่อือ้ต่อการลด

ความเหลื่อมลํ้าสําหรบักรณีของไทย ต้องเพิม่การจดัเกบ็ภาษีบนฐานทรพัยส์นิใหม้ากกว่าปจัจุบนั
อกีมาก เช่น ภาษทีีด่นิและสิง่ปลูกสรา้ง ภาษกีําไรจากการเพิม่ค่าของทรพัยส์นิ เป็นตน้ นอกจากน้ี 
ภาษีเงนิได้บุคคลธรรมดาต้องมกีารเปลี่ยนแปลงเรื่องค่าลดหย่อนต่างๆ เพื่อทําให้อตัราภาษีที่
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แทจ้รงิมลีกัษณะกา้วหน้ามากขึน้ และตอ้งขยายฐานผูเ้สยีภาษเีงนิไดบุ้คคลธรรมดาและนิตบุิคคลให้
ครอบคลุมผูท้ีย่งัมไิดเ้สยีภาษอียา่งทีค่วรจะเป็น (คอืมคีวามสามารถในการเสยีภาษแีต่มไิดเ้สยีภาษี
เทา่กบัคนอื่นทีม่คีวามสามารถเท่ากนั) สว่นหน่ึงเพราะประเทศไทยมเีศรษฐกจินอกระบบทีค่่อนขา้ง
ใหญ่ และยงัมแีนวคดิของการจดัเกบ็ภาษีตามลกัษณะอาชพี เช่นอาชพีเกษตรกรรมจะไดร้บัการ
ยกเว้นหรือผ่อนผนัการจดัเก็บ ทัง้ที่มีเกษตรกรจํานวนไม่น้อยมีความสามารถในการเสียภาษี
มากกวา่พนกังานบรษิทัทีเ่สยีภาษเีตม็ที ่เป็นตน้  

ทางดา้นการใชจ้่าย รายจ่ายทีร่ฐับาลไทยสามารถปรบัปรุงเพื่อลดความเหลื่อมลํ้าในสงัคม
ไดด้ทีีสุ่ดคอืรายจ่ายดา้นการคุม้ครองทางสงัคม (social protection) และดา้นสวสัดกิาร (welfare) 
เน่ืองจากเป็นด้านที่รฐับาลไทยยงัทําน้อยมากเมื่อเทียบกบัประเทศที่เจริญแล้ว หรอืแม้กระทัง่
ประเทศทีม่รีะดบัการพฒันาใกลเ้คยีงกบัไทย  

เพื่อใหเ้หน็ภาพง่ายๆ ว่าทําไมสงัคมไทยจงึยงัขาดการดูแลจากรฐัในดา้นการคุม้ครองทาง
สงัคมและดา้นสวสัดกิาร จะแสดงตวัอยา่งของกลุ่มเป้าหมายทีเ่ป็นผูด้อ้ยโอกาสในสงัคม 3 กลุ่ม คอื
กลุ่มเดก็ปฐมวยัหรอืเดก็เลก็ก่อนวยัเรยีน กลุ่มวยัทาํงานทีร่วมผูท้าํงานนอกระบบ และกลุ่มผูส้งูอาย ุ

ปญัหาของเดก็ปฐมวยัคอื ยงัมเีดก็วยัน้ีจํานวนมากทีไ่มไ่ดร้บัการดแูลทีเ่หมาะสม เน่ืองจาก
พ่อแม่ยากจน ทํางานนอกระบบ ไม่มเีวลาดูแล ซึ่งในระดบัสากลจะมแีนวทางแก้ปญัหาสองวธิคีอื 
จดัหาบรกิารดูแลเดก็ปฐมวยัโดยไม่คดิค่าบรกิารหรอืคดิค่าบรกิารน้อย  หรอืใหเ้งนิสงเคราะหบุ์ตร
แลว้ใหผู้ป้กครองไปซือ้หาบรกิารดงักล่าว (ซึง่อาจเป็นการจา้งคนในครอบครวั เช่นปูย่า่ตายายกไ็ด)้ 
ปรากฏว่าในกรณีของไทยนัน้ เดก็ปฐมวยัทีไ่ดร้บัสทิธปิระโยชน์ดงักล่าวมจีาํนวนน้อยมาก กล่าวคอื
เงนิสงเคราะหบุ์ตรจะไดเ้ฉพาะเมื่อพ่อแม่มปีระกนัสงัคมมาตรา  33 หรอื 39 ส่วนศูนยเ์ดก็เลก็ที่
ใหบ้รกิารกย็งัมจีาํนวนไมท่ัว่ถงึ (ดงัแสดงในรปูที ่22) และหลายแหง่กม็ปีญัหาคุณภาพ  

รปูที ่22 
จาํนวนเดก็ปฐมวยัทีไ่ดร้บัเงนิสงเคราะหบุ์ตรหรอืใชบ้รกิารศนูยเ์ลก็เลก็ 

 
ทีม่า: สาํนกังานประกนัสงัคมและสาํนกังานคณะกรรมการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต.ิ 

 
กลุ่มเป้าหมายถัดไปคือคนวัยทํางาน ซึ่งประเด็นหลักคือแรงงานส่วนใหญ่ยังไม่มี

หลกัประกนัสงัคม จากขอ้มลูล่าสุดในเดอืนสงิหาคม  พ.ศ. 2556 พบว่ามจีาํนวนถงึ 23 ลา้นคน (ดงั
แสดงในรูปที ่23) และยงัมจีํานวน 1.5 ล้านคนทีแ่มจ้ะมปีระกนัสงัคมตามมาตรา 40 แต่สทิธิ
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ประโยชน์กไ็ม่เท่าผูป้ระกนัตนตามมาตรา 33 (ขาดประกนัการว่างงาน คลอดบุตร และสงเคราะห์
บุตร)  

ความเสีย่งในชวีติทีไ่ม่ถูกครอบคลุมเน่ืองจากเป็นผูท้ํางานนอกระบบน้ี สามารถส่งผลเสยี
ต่อทัง้ครอบครวัได้ ดงัเช่นกรณีเดก็ปฐมวยัที่กล่าวถึงขา้งต้น และหากประสบปญัหาการว่างงาน 
รายได้ของครอบครวัก็หายไป เป็นต้น ปญัหาเหล่าน้ีมสี่วนทําใหค้วามเหลื่อมลํ้าในสงัคมไทยไม่
ลดลงอยา่งมนียัสาํคญั และเป็นสว่นหน่ึงของความไมม่ปีระสทิธภิาพของระบบการคลงัทีไ่มล่ดความ
เหลื่อมลํ้าดงัแสดงในรปูที ่5 ก่อนหน้า  

รปูที ่23 
สวสัดกิารสาํหรบัคนวยัทาํงาน 

 
หมายเหตุ: ขอ้มลูถงึเดอืนสงิหาคม 2556 
ทีม่า: สาํนกังานประกนัสงัคมและสาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิ. 
 

สุดทา้ยคอืกลุ่มผูสู้งอายุ ซึ่งปจัจุบนัไดร้บัเบี้ยยงัชพีผูสู้งอายุในลกัษณะถ้วนหน้าของสทิธิ ์
กล่าวคอื ผูท้ีม่อีายุเกนิ 60 ปี และไม่ไดร้บัสวสัดกิารบําเหน็จบํานาญของรฐัอื่นๆ (เช่น ขา้ราชการ
บํานาญ ผูป้ระกนัตนภาคเอกชนทีไ่ดร้บัเงนิบํานาญ) มสีทิธิไ์ดร้บัเบีย้ยงัชพีในลกัษณะกา้วหน้าตาม
อายุ ประเดน็สําหรบัคนกลุ่มน้ีคอื สําหรบัผู้สูงอายุที่ยากจน ไม่มบุีตรหลานดูแลหรอืบุตรหลานก็
ยากจนด้วย เงนิเบี้ยยงัชพียงัคงไม่เพยีงพอสําหรบัการดํารงชพีขัน้พื้นฐาน (เน่ืองจากเบี้ยยงัชพี
ผูส้งูอายุยงัตํ่ากว่าเสน้ความยากจนมากพอควร ดูจากรปูที ่24)  จงึกลายเป็นภาระใหก้บัครอบครวั
หรอืผู้อุปถมัภ์อื่นๆ ซึ่งก็ยากจนด้วยเช่นกนั นอกจากผู้สูงอายุที่ยากจนแล้ว ยงัมผีู้สูงอายุที่อาจ
ต้องการความช่วยเหลือดูแลเป็นพิเศษจากปญัหาสุขภาพที่มากกว่าผู้สูงวยัโดยทัว่ไป เรียกว่า 
‘ผูส้งูอายใุนภาวะพึง่พงิ’ ซึง่การดาํรงชพีของคนกลุ่มน้ีตอ้งการการใชจ้่ายมากกว่าคนทัว่ไป กล่าวคอื
มากกว่าเสน้ความยากจน เพื่อใหส้ามารถใชช้วีติไดต้ามอตัภาพขัน้พืน้ฐาน เช่นต้องการบรกิารใน
รปูแบบ long- term care มากกวา่ ซึง่ผูส้งอายใุนภาวะพึง่พงิน้ีมแีนวโน้มเพิม่ขึน้ดงัแสดงในรปูที ่24   
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รปูที ่24 
สวสัดกิารสาํหรบัผูส้งูอาย ุ

 
ทีม่า: คาํนวณจากขอ้มลูสาํนกังานสถติแิหง่ชาต ิ

 

4.2 การใช้จ่ายงบประมาณอย่างถกูวิธี และถกูกลุ่มเป้าหมาย 

การปฏริูปการคลงัเพื่อลดความเหลื่อมลํ้านัน้ สิง่ทีส่ําคญัมากคอืการดําเนินนโยบายที่ผูไ้ด้
ประโยชน์คอืคนจน ผูม้รีายไดน้้อย และผูด้อ้ยโอกาส ในขณะทีผู่ร้บัภาระคอืผูม้ฐีานะ จงึจะเรยีกว่า
เป็นนโยบาย redistribution policy ทีด่ ีหากการดําเนินนโยบายไม่ไดเ้ป็นไปตามน้ีอยา่งเคร่งครดั 
ความเหลื่อมลํ้ากจ็ะไม่ลดลง และหากจะดําเนินอย่างเคร่งครดัในเรื่องน้ี ทัง้รฐับาลและสาธารณชน
จะตอ้งไม่ม ี‘มายาคต’ิ เกีย่วกบัเรื่องว่าใครคอืคนจน ซึง่เป็นทีน่่าเสยีดายว่าสงัคมไทยมมีายาคตน้ีิ 
และมคีอ่นขา้งรนุแรงดว้ย กล่าวคอื สงัคมไทย นกัการเมอืงไทย มกัมคีวามเขา้ใจผดิว่าคนบางอาชพี
ตอ้งเป็นคนจนแน่นอน หรอืค่อนขา้งแน่นอน ตวัอยา่งเช่น อาชพีเกษตรกรรมมกัถูกถอืว่าเป็นอาชพี
ที่มรีายได้ตํ่า มคีวามเสี่ยงสูง ซึ่งแน่นอนว่าเป็นเช่นนัน้จรงิสําหรบัเกษตรกรส่วนหน่ึง แต่ก็มไิด้
หมายความวา่เกษตรกรทุกคนเป็นคนจน และไมไ่ดห้มายความวา่คนจนทุกคนเป็นเกษตรกรดว้ย 

รปูที ่25 แสดงความเป็นจรงิขอ้น้ี คนจนทีเ่ป็นเกษตรกรนัน้มไีม่ถงึครึง่หน่ึง นอกนัน้เป็น
สาขาอาชพีอื่น เช่น ลูกจา้ง ประกอบธุรกจิคนเดยีว ไม่ไดท้ํางาน ลูกจา้งภาคเกษตร เป็นต้น และ
เน่ืองจากคนจนคดิเป็นสดัส่วนประมาณ 10% ของคนทัง้ประเทศ เกษตรกรทีเ่ป็นคนจนดว้ยจงึคดิ
เป็นประมาณรอ้ยละ 5 ของประชากร นัน่หมายความว่าหากมเีกษตรกรคดิเป็นรอ้ยละ 40 ของ
ประชากรจรงิอย่างทีม่กักล่าวอา้งตวัเลขกนั เกษตรกรอกีรอ้ยละ 35 ของประชากรจงึไม่ใช่คนจน 
นโยบายช่วยเหลอืเกษตรกรแบบเหมารวม เช่นนโยบายจาํนําขา้ว จงึมสี่วนช่วยคนจนเพยีงจาํนวน
น้อยและละเลยคนจนอาชพีอื่นอยา่งไมส่มควร  
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รปูที ่25 
อาชพีคนจนไทย ปี พ.ศ. 2554 

 
ทีม่า: คาํนวณโดยนกัวจิยั จากขอ้มลูสาํนกังานสถติแิหง่ชาต ิ
 

กล่าวโดยสรุปนโยบายทีทุ่่มเทงบประมาณเพื่อช่วยเหลอืกลุ่มคนตามอาชพีเป็นนโยบายที่
ผดิพลาด เป็นการใชง้บประมาณอย่างไม่คุม้ค่า เพราะสงัคมไทยมคีวามซบัซอ้นเกนิกว่าจะกําหนด
ไปว่าอาชพีไหนเป็นอาชพียากจนอกีต่อไป ทุกอาชพีมคีนจน และทุกอาชพีมคีนรวย นโยบายที่
ถูกตอ้งจงึควรเป็นนโยบายทีไ่มอ่งิกบักลุ่มอาชพี แต่ควรเน้นไปทีค่วามยากจน และความดอ้ยโอกาส 
เป็นการทัว่ไปมากกวา่    

เพื่อใหเ้หน็ภาพทีช่ดัเจนว่านโยบายทีช่่วยเหลอืตามกลุ่มอาชพีมผีลทาํใหม้าตรการการคลงั
เสยีโอกาสในการลดความเหลื่อมลํ้ามากน้อยเพยีงใด จะยกตวัอย่างการใช้เงนิเพื่อจํานําขา้ว ซึ่ง
ตวัเลขจากการทําวจิยัพบว่า งบประมาณที่ใชใ้นโครงการน้ี (ประมาณใกลเ้คยีงกบัผลขาดทุนของ
การดาํเนินการโครงการหากไมน่บัการขาดทุนจากการเสื่อมสภาพของขา้ว) ตกถงึมอืชาวนายากจน
เป็นสว่นน้อย คอืประมาณรอ้ยละ 15-20  ทีเ่หลอือกีรอ้ยละ 80-85 ตกอยูก่บัคนรวย3 เช่น ชาวนาที่
รํ่ารวย เจา้ของโรงส ีผูส้ง่ออกบางราย นกัการเมอืง ขา้ราชการ เป็นตน้ หากสมมตวิ่ารฐับาลขาดทุน
จาํนําขา้วปีละ 150,000 ลา้นบาท เงนิทีจ่่ายไปถงึมอืคนรวยกจ็ะเท่ากบัอย่างน้อย 120,000 ลา้น
บาท คําถามทีค่วรถามอย่างยิง่คอืเงนิจํานวนน้ีหากเอามาสรา้งระบบความคุม้ครองทางสงัคมและ
สวสัดกิารทุกๆ ปี จะสามารถทําอะไรใหก้บัคนจนทีแ่ทจ้รงิไดบ้า้ง รปูที ่26 แสดงความเชื่อมโยงน้ี 
กล่าวคอื เงนิจาํนวน 120,000 ลา้นบาทน้ีสามารถนํามาใชใ้หบ้รกิารศูนยเ์ดก็เลก็เพื่อใหส้ามารถรบั
เดก็เลก็ทีย่ากจนทัว่ทัง้ประเทศมาดูแล หรอืนํามาใหพ้่อแม่ทีย่ากจนเลี้ยงดูบุตรหลาน สามารถดูแล
ผูส้งูอายุและนกัเรยีน (เฉพาะทีย่ากจน) สามารถนํามาขยายประกนัสงัคมมาตรา 40 โดยรฐัจ่ายเงนิ
สมทบด้วย เพื่อให้แรงงานที่ยากจนเข้าถึงประกันสงัคมได้ทุกคน รวมทัง้สามารถจัดสรรเป็น

                                                
3 ประมาณการจากการประเมนิวา่ ประมาณรอ้ยละ 50 ของงบประมาณทีใ่ชต้กอยูก่บัชาวนา ในขณะทีช่าวนายากจน (หมายถงึ
ชาวนาจาํนวนรอ้ยละ 50 ของชาวนาทัง้หมดเรยีงตามลาํดบัรายไดข้องครวัเรอืน ดรูายงานของ Somchai and Ammar (2009)) ไดร้บั
สว่นแบง่น้ีประมาณรอ้ยละ 30-40 ของประโยชน์ทีต่กกบัชาวนาทัง้หมดของโครงการนี้ 
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งบประมาณเพื่อมาฝึกอบรมแรงงานไร้ฝีมือที่ยากจนได้ทุกคนอีกด้วย โดยทัง้หมดน้ีจะใช้
งบประมาณเพยีงประมาณ 85,000 ลา้นบาท (การคาํนวณของนกัวจิยัโดยใชฐ้านขอ้มลูใน สมชยั จติ
สชุนและคณะ (2554)) 

รปูที ่26 
อาชพีคนจนไทย ปี พ.ศ. 2554 

 
ทีม่า: ประมาณโดยนกัวจิยั โดยใชผ้ลการศกึษาเรือ่งตน้ทุนสวสัดกิารจากสมชยั จติสชุนและคณะ (2554)  

 
’ค่าเสยีโอกาส’ เชงินโยบายเช่นน้ีมตีน้ทุนทางสงัคมสงูมากในเรื่องการลดความเหลื่อมลํ้าที่

ควรจะเกดิขึน้อยา่งมปีระสทิธภิาพและอยา่งต่อเน่ือง และเป็นสาเหตุหน่ึงทีร่ะบบการคลงัของไทยจงึ
มไิดม้ผีลในการลดความเหลื่อมลํ้าลงดงัเช่นในประเทศอื่น  ปญัหาน้ีเกดิขึน้เพราะมายาคตเิกีย่วกบั
เรื่องคนจน รวมทัง้เป็นผลพวงจากการดําเนินนโยบายประชานิยมที่หวงัผลการไดร้บัการเลอืกตัง้
เป็นหลกั (ซึ่งเป็นเช่นนัน้เพราะมายาคตเิกี่ยวกบัคนจนของผูอ้อกเสยีงเลอืกตัง้ดว้ย) จงึควรไดร้บั
การทบทวนอยา่งจรงิจงั 

5. แนวทางพฒันาสู่เศรษฐกิจสีเขียว 

การพฒันาสู่เศรษฐกจิสเีขยีวถือได้ว่าเป็นแนวทางใหม่ที่ไทยยงัไม่ได้ก้าวเขา้สู่เส้นทางน้ี
อย่างเต็มตวั มมีาตรการและนโยบายหลากหลายที่สามารถทําได ้ตวัอย่างเช่น การดูแลมใิหก้าร
ลงทุนทัง้ในประเทศและจากต่างประเทศเป็นการลงทุนที่สรา้งมลภาวะ เรื่องน้ีมตีวัอย่างใหเ้หน็ว่า 
FDI หลายโครงการเป็นการลงทุนทีห่นีจากประเทศแมท่ีม่กีฎระเบยีบและมาตรฐานดา้นสิง่แวดลอ้ม
เขม้งวดกว่าไทย เราจงึควรตอ้งระมดัระวงัในการสง่เสรมิการลงทุนมใิหก้ลายเป็นการทาํลายสภาวะ
แวดลอ้มของไทย  

สําหรับการลงทุนโดยภาครัฐเอง โดยเฉพาะในเรื่องการลงทุนขนาดใหญ่ การลงทุน
โครงสรา้งพืน้ฐานกค็วรมกีารปรบัปรุงวธิกีารศกึษาผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม (EIA) ใหม้มีาตรฐาน
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ทางวชิาการที่สูง แล้วนําผลที่ได้มาเขา้สู่กระบวนการรบัฟงัความคดิเหน็ที่ได้รบัการยอมรบั เป็น
สากล และมคีวามเป็นสว่นรว่มอยา่งกวา้งขวาง  

ควรพจิารณานําภาษสีิง่แวดลอ้ม (carbon tax) มาใช ้เพราะนอกจากจะตรงกบัหลกัการผูก่้อ
มลพษิเป็นผูจ้่าย (polluter-pays-principle) แลว้ ยงัพบว่าในหลายประเทศทีใ่ชม้าตรการภาษเีช่นน้ี 
ไดส้่งผลใหก้จิกรรมทีก่่อมลพษิและถูกเกบ็ภาษีลดลงจรงิ ตวัอย่างเช่นการบงัคบัใชภ้าษีน้ีในมลรฐั 
British Columbia ประเทศแคนาดา พบว่าทาํใหก้จิกรรมดงักล่าวลดลงถงึรอ้ยละ 18 ระหว่างช่วงปี 
2008-2012 

รปูที ่27 แสดงถงึการใชพ้ลงังาน ‘สะอาด’ (หมายถงึพลงังานทีไ่มก่่อใหเ้กดิคารบ์อนไดอ๊อก
ไซดใ์นกระบวนการผลติ เช่น พลงังานแสงอาทติย ์พลงังานลม รวมทัง้พลงังานนิวเคลยีร)์ ของไทย
ที่ยงัน้อยกว่าประเทศที่พฒันาแล้ว รวมทัง้จีนด้วย  การไปสู่เศรษฐกิจสีเขยีวจึงอาจไม่สามารถ
หลีกเลี่ยงการเดินหน้าในทิศทางน้ี เช่น ยงัจําเป็นต้องศึกษาความเป็นไปได้ของการใช้พลงังาน
นิวเคลยีรท์ีส่ามารถลดความเสีย่งของการรัว่ไหลและอุบตัเิหตุใหเ้หลอืน้อยทีสุ่ดได ้แต่ทีน่่าสนใจกว่า
คอื การเข้าร่วมพฒันาเทคโนโลยพีลงังานสะอาด เช่น พลงังานแสงอาทิตย์ ซึ่งมตี้นทุนที่ถูกลง
เรือ่ยๆ ในขณะทีป่ระเทศไทยเองกม็อุีปทานของแสงอาทติยม์ากเพยีงพอ  

มาตรการที่ต้องทําพรอ้มกนัคอื การเพิม่ประสทิธภิาพการใชพ้ลงังานในกระบวนการผลติ 
(รปูที ่28) ซึง่เกีย่วขอ้งกบัสองสว่นทีส่าํคญั คอืการลดสดัสว่นของการผลติภาคอุตสาหกรรมใน GDP 
ทีป่จัจุบนัอยู่ในระดบัทีสู่งทีสุ่ดแห่งหน่ึงของเอเชยีและของโลก อกีดา้นหน่ึงคอืการใชพ้ลงังานอย่าง
ชาญฉลาด ทีล่ดความสญูเสยีของพลงังานในกระบวนการผลติ  

รปูที ่27 
สดัสว่นการใชพ้ลงังานสะอาดต่อการใชพ้ลงังานทัง้หมด (%) 

 
หมายเหตุ: พลงังานสะอาดประกอบดว้ยพลงังานทีไ่มป่ล่อยก๊าซ CO2 ในขัน้ตอนการผลติ เชน่ พลงังานลม พลงังานนิวเคลยีร ์
ทีม่า: World Development Indicator 2013 
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รปูที ่28 
การใชพ้ลงังานต่อ GDP ปี พ.ศ. 2553 (กก. ต่อ 1,000 US dollar 2005 PPP) 

 
ทีม่า: World Development Indicator 2013 

 

6. การรว่มมือขบัเคล่ือนสู่โมเดลใหม่ในการพฒันา  

ในความเป็นจรงิแลว้ ผลการศกึษาประเดน็ทีย่กขึน้อภปิรายทีก่ล่าวถงึมาตลอดในบทความ
น้ีไมไ่ดม้เีรือ่งอะไรทีใ่หม ่เกอืบทุกเรือ่งเป็นสิง่ทีม่กีารพดูถงึมาเป็นเวลานาน คาํถามทีว่า่ตอ้งทาํอะไร 
(‘what’ to do) จงึไม่ใช่คําถามใหม่หรอืไม่ใช่คําถามเก่าทีต่้องการคําตอบใหม่ สิง่ทีค่วรถามใน
ปจัจุบนัคอืจะทาํอยา่งไร (‘how’ to do) และโดยใคร (‘who’) เพื่อใหเ้ป็นไปตามนัน้ จะขบัเคลื่อนแต่
ละภาคส่วนให้แสดงบทบาทที่ควรเป็นในการมุ่งสู่โมเดลใหม่ในการพฒันาอย่างไร ไม่ว่าจะเป็น
นกัการเมอืง ขา้ราชการ นกัธุรกจิ ชุมชน องคก์รพฒันาเอกชน และนกัวชิาการ  

กล่าวอกีนยัหน่ึงปญัหาการพฒันาประเทศไทยมใิช่การขาด ‘สตูรอาหาร (recipe)’ แต่เป็น
การขาดพอ่ครวั/แมค่รวั (chief cooks) ตลอดจนลกูมอืทีม่ฝีีมอืและพรอ้มใจกนัทาํงาน  

แน่นอนว่าการที่ไทยยงัไม่ได้แสดงถึงศกัยภาพในการหลุดพ้นกบัดกัประเทศรายได้ปาน
กลาง รวมทัง้ไมก่า้วหน้าในการแกป้ญัหาความเหลื่อมลํ้าและผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม แสดงว่าภาค
สว่นทีก่ล่าวถงึขา้งตน้ยงัมไิดท้าํหน้าทีท่ีค่วรเป็นอยา่งแทจ้รงิ หรอืกระทัง่มคีวามขดัแยง้กนัในบางมติ ิ 

แนวทางใหญ่ทีค่วรเป็นในการขบัเคลื่อนจงึควรประกอบดว้ย 
 การสรา้งภาวะความเป็นผูนํ้าในการพฒันา (development leadership) 
 ขบัเคลื่อนดว้ยกลยทุธก์ารพฒันาแบบรว่มกนัไดป้ระโยชน์ (win-win strategies) 
 ประสานแนวรว่มภาคกีารพฒันา (coordinative development) 
 
การขบัเคลื่อนตามแนวทางขา้งตน้ มรีายละเอยีดเพิม่ดงัต่อไปน้ี 
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6.1 สร้างภาวะความเป็นผูนํ้าในการพฒันา 

ภาวะผูนํ้า (leadership) ของแต่ละภาคสว่นในสงัคมดงัน้ี4 
1. ใหค้วามสําคญัอย่างยิง่ยวดต่อการยกระดบัการขยายตวัทางเศรษฐกจิ เพิม่ความเท่า

เทยีม และปกป้องสิง่แวดลอ้ม 
2. ปฏบิตังิานโดยมุง่ประโยชน์ของคนสว่นใหญ่เป็นทีต่ ัง้ โดยเฉพาะอยา่งกรณีนกัการเมอืง 

ขา้ราชการ นกัวจิยั องคก์รพฒันาเอกชน 
3. มีความสามารถและประสิทธิภาพ ในการผลักดันสู่โมเดลใหม่ในการพฒันาอย่าง

ต่อเน่ืองภายใตก้ลยทุธทีถู่กตอ้งและเหมาะสม 
4. มเีสรภีาพทางเศรษฐกิจและเสรภีาพทางการเมอืง ที่รองรบัด้วยระบบกฎหมายและ

กฎระเบยีบทีเ่หมาะสม. 
 

ตวัอย่างทีเ่ป็นรูปธรรมคอืความลม้เหลวของการพฒันาเศรษฐกจิของจนีก่อนปี ค.ศ. 1978 
ซึง่ขาดองคป์ระกอบที ่3 และ 4 ขา้งตน้ และเมื่อจนีปฏริปูเศรษฐกจิโดยเพิม่องคป์ระกอบสองสว่น
เขา้ไปกก็ลายเป็นความสาํเรจ็ทางเศรษฐกจิทีโ่ลกไมเ่คยเหน็มาก่อน  

ประเทศไทยน่าจะมอีงคป์ระกอบทัง้ 4 แต่มคีวามบกพร่องไม่สมบูรณ์ในทุกองคป์ระกอบ
เช่นกัน ตัวอย่างเช่นแม้นักการเมือง ราชการ และธุรกิจจะให้ความสําคญักบัการขยายตัวทาง
เศรษฐกจิ แต่ใหค้วามสําคญัค่อนขา้งน้อยกบัเรื่องความเหลื่อมลํ้าและสภาพแวดลอ้มธรรมชาตซิึ่ง
เป็นเรื่องน่าเสยีดายว่าปจัจุบนัมคีวามตื่นตวัทางการเมอืงของ ‘คนชัน้กลางระดบัล่าง’ หรอืทีบ่างที
เรยีกว่ากลุ่มรากหญา้ จนกลายเป็นกลุ่มทีก่ําหนดการจดัตัง้รฐับาล แต่นโยบายภาครฐักย็งัมไิดม้ผีล
ในการลดความเหลื่อมลํ้าอยา่งทีค่วรเป็น (รวมทัง้นโยบายประชานิยมในระยะหลงัดว้ย)  

แม้กระทัง่ในส่วนของการให้ความสําคญักบัการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเอง ผู้นําใน
สงัคมไทยโดยเฉพาะภาครฐักย็งัมไิดป้ฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามนัน้ การใชน้โยบายแทรกแซงระบบตลาด
โดยไม่จําเป็น (เช่นนโยบายจํานําขา้ว) การไม่ปฏบิตัติามนโยบายทีก่ําหนดใหเ้พิม่รายจ่ายดา้นการ
วจิยัและพฒันาใหเ้ป็นรอ้ยละ 2 ของรายไดป้ระชาชาต ิลว้นเป็นตวัอย่างของการดาํเนินนโยบายที่
สวนทางกบัการสรา้งความเขม้แขง็และการเจรญิเตบิโตในระยะยาวซึง่เป็นส่วนหน่ึงของการดําเนิน
นโยบายการคลงัที่คํานึงถึงผลประโยชน์ในระยะยาว ซึ่งประกอบด้วยสามมติิคอื (ก) ครอบคลุม
กลุ่มเป้าหมายเพือ่ผลในการลดความเหลื่อมลํ้า (ข) วางรากฐานสูก่ารพฒันาเศรษฐกจิระยะยาว และ 
(ค) รบัประกนัความยัง่ยนืทางการเงนิระยะยาว 

นอกจากนัน้ปญัหาคอรร์ปัชัน่ทีแ่ผ่ขยายและทวคีวามรุนแรง ทําใหอ้งคป์ระกอบขอ้ 2 ย่อ
หย่อนไปมาก เกดิความสุ่มเสี่ยงอนัจะนําไปสู่การกําหนดนโยบายที่ให้ประโยชน์กบัคนส่วนน้อย

                                                
4 ประยุกตจ์ากคุณสมบตัผิูนํ้าต่อการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิ ของ  Michael Spence (2011) หน้า 106 
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แทนทีจ่ะคํานึงถงึคนสว่นใหญ่ ในขณะทีภ่าครฐักม็ปีญัหาเรื่องประสทิธภิาพ การขบัเคลื่อนนโยบาย
หลายประการทีผ่า่นมาแสดงถงึความไรป้ระสทิธภิาพ การทาํงานไมเ่ป็นเอกภาพ  

ในส่วนของเสรีภาพทางเศรษฐกิจ ไทยยงัมีกฎระเบียบจํานวนมากที่ขดัขวางการปรบั
โครงสรา้งเศรษฐกจิ เชน่การกดีกนัการลงทุนดา้นบรกิารทีส่าํคญัหลายประการ  

ในส่วนของขา้ราชการ ส่วนใหญ่กข็าดความมุ่งมัน่ต่อการพฒันา (development mind) 
หลายคนใหค้วามสนใจแต่กบับทบาทในการกํากบัดแูล ((regulatory mind) จงึควรสรา้งความสมดุล
ระหวา่งเป้าหมายสองประการใหด้ ี

ภาพความเป็นผู้นําในภาคเอกชนนัน้มลีกัษณะผสมผสาน ธุรกิจใหญ่หลายธุรกิจเริม่ให้
ความสําคญักบัการวจิยัและพฒันา ซึ่งเป็นสิง่ที่ด ีอย่างไรก็ตาม ทศันะแบบน้ียงัไม่ขยายตวัไปสู่
ธุรกจิระดบัรองลงมา และกย็งัมธุีรกจิใหญ่อกีไมน้่อยทีไ่มส่นใจเชน่กนั  

6.2 ขบัเคล่ือนด้วยกลยทุธก์ารพฒันาแบบร่วมได้ประโยชน์ (win-win strategies) 

ภาวะผูนํ้าเพยีงประการเดยีวยงัไมเ่พยีงพอ ตอ้งเสรมิดว้ยการคดิคน้กลยุทธก์ารพฒันาทีแ่ต่
ละภาคสว่นรว่มกนัไดป้ระโยชน์ คอืเป็นลกัษณะ win-win แมจ้ะไมใ่ชเ่รือ่งงา่ยนกั แต่กม็คีวามเป็นไป
ได ้ตวัอยา่งเชน่มผีูก้ล่าววา่ประเทศจนีประสบความสาํเรจ็ในระยะหลงัเพราะดาํเนินนโยบายลกัษณะ
ทีค่นสว่นใหญ่ไดป้ระโยชน์รว่มกนั ผูท้ีจ่ะขดัขวางกระบวนการพฒันาจงึมน้ีอย  

แนวทางทีเ่ป็นรปูธรรมสองประการ คอื การสง่เสรมิการวจิยัและพฒันาทีทุ่กคนไดป้ระโยชน์ 
เช่นภาครฐัลงทุนในการวจิยัและพฒันาดว้ยตวัเอง แลว้เผยแพร่ผลการวจิยัใหก้วา้งขวาง ไม่จํากดั
การใช้แต่ผู้ใดผู้หน่ึง หรือหากร่วมกันพฒันากับภาคเอกชนก็มีระบบการแบ่งปนัลิขสิทธิอ์ย่าง
เหมาะสม เช่นใหเ้อกชนทีร่่วมพฒันามสีทิธิ ์ใินนวตักรรมนัน้ๆ ก่อนเป็นระยะเวลาหน่ึง จากนัน้กเ็ปิด
ใหเ้ป็นสาธารณสมบตั ิ 

อกีตวัอย่างหน่ึงคอืการสรา้งระบบแรงจูงใจและการวดัผลกบัภาคต่ีางๆ ไปในทศิทางใหญ่
เดยีวกนั เช่นการใหร้างวลักบัรฐับาลท้องถิ่นที่สรา้งความสําเรจ็ในการผลกัดนัระบบเศรษฐกจิใน
พืน้ที ่ลดความเหลื่อมลํ้า และลดมลภาวะ เป็นตน้  

6.3 ประสานแนวร่วมภาคีการพฒันา (development coordination) 

กลยุทธร์่วมไดป้ระโยชน์ทีก่ล่าวถงึขา้งตน้จะดาํเนินการไดต้อ้งแกป้ญัหาเรื่องความลม้เหลว
ในการประสานงาน (coordination failure) ไปพรอ้มกนั โดยความลม้เหลวอาจมาไดจ้ากสาเหตุปกติ
เชน่ตน้ทุนสงูในการประสานงานกนั การขาดชอ่งทางสือ่สารระหวา่งกนั เป็นตน้  

แต่หลายครัง้ปญัหาการประสานงานกอ็าจมาจากปญัหาทีพ่ืน้ฐานและเชงิโครงสรา้งมากกว่า 
เช่นความขดัแยง้ทัง้โดยธรรมชาตแิละโดยความตัง้ใจระหว่างนโยบายการเงนิและนโยบายการคลงั 
ซึง่สองนโยบายน้ีอาจขดักนัโดยธรรมชาตไิดอ้ยู่แลว้ (เช่นการลดดอกเบีย้ช่วยลดแรงกดดนัเงนิเฟ้อ 
แต่ทําใหภ้าระหน้ีรฐับาลเพิม่ขึน้) ไมค่วรเพิม่เตมิดว้ยความขดัแยง้ทีม่มีลูเหตุทางการเมอืง เช่นการ
มุง่เน้นกระตุน้เศรษฐกจิระยะสัน้ของฝา่ยการเมอืง   
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สุดทา้ยคอืความลม้เหลวในการประสานรว่มมอืกนัทํางานเน่ืองจากปญัหาความขดัแยง้ทาง
การเมอืง ซึง่ปจัจุบนัฝงัรากลกึจนกระทบการทาํงานรว่มกนัของฝา่ยต่างๆ  สงัคมไทยจงึควรรว่มมอื
กนัสะสางปมปญัหาความขดัแยง้ทลีะเปลาะดว้ยการทําความจรงิใหป้รากฎ ไม่หลกีเลีย่งปญัหา แม้
จะต้องเผชญิหน้ากนับา้งในระหว่างกระบวนการหาความจรงิ  แต่ในทีสุ่ดแลว้ความปรองดองน่าจะ
เกดิขึน้ได ้ชว่ยใหแ้ต่ละภาคสว่นรว่มมอืกนัพฒันาประเทศในทศิทางทีค่วรเป็นต่อไป  
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และสงัคมแหง่ชาต.ิ สถาบนัวจิยัเพือ่การพฒันาประเทศไทย. ธนัวาคม. 

สมชยั จติสชุน, จริาภรณ์ แผลงประพนัธ,์ ยศ วชัระคุปต ์และ นนัทพร เมธาคุณวุฒ.ิ  2554. สูร่ะบบ
สวสัดกิารสงัคมทัว่หน้าภายในปี 2560. เสนอต่อสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรา้งเสรมิ
สุขภาพ และกระทรวงพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย.์ สถาบนัวจิยัเพื่อการพฒันา
ประเทศไทย. มนีาคม. 

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรมแห่งชาต.ิ 2553. เอกสาร
ประกอบการประชุมคณะผู้เชี่ยวชาญจัดทํามาตรการยกระดับความสามารถทางด้าน
วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรมของประเทศไทย. กุมภาพนัธ.์  

อมัมาร สยามวาลา, ดลิกะ ลทัธพพิฒัน์ และสมเกยีรต ิตัง้กจิวานิชย.์ 2554. การปฏริูปการศกึษา
รอบใหม:่ สูก่ารศกึษาทีม่คีุณภาพอยา่งทัว่ถงึ. การสมัมนาวชิาการประจาํปี 2554 สถาบนัวจิยั
เพื่อการพฒันาประเทศไทย “ยกเครื่องการศกึษาไทย: สู่การศึกษาที่มคีุณภาพอย่างทัว่ถึง 
(Revamping Thai Education System: Quality for All)”. กุมภาพนัธ ์2554. 
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ภาคผนวก 

ตาราง ผ.1 ปริมาณกาปล่อยกา๊ซคารบ์อนไดออ๊กไซตต์อ่รายไดป้ระชาชาต ิ 
(กก. ของ CO2 ต่อหน่ึงดอลลารส์หรฐัในราคาปี 2005) 

  เกาหลใีต ้ ไตห้วัน จนี มาเลเซยี ไทย บราซลิ 
1960 0.34 0.54 9.39 0.38 0.37 
1961 0.37 0.54 9.10 0.40 0.36 
1962 0.44 0.56 7.73 0.45 0.37 
1963 0.49 0.55 6.95 0.46 0.38 
1964 0.48 0.55 6.00 0.58 0.37 
1965 0.51 0.52 5.62 0.54 0.36 
1966 0.54 0.52 5.58 0.61 0.39 
1967 0.60 0.53 4.90 0.73 0.39 
1968 0.57 0.54 5.53 0.94 0.41 
1969 0.57 0.54 5.82 0.75 0.40 
1970 0.66 0.53 6.52 0.97 0.71 0.41 
1971 0.67 0.52 6.92 1.05 0.85 0.40 
1972 0.66 0.52 7.09 1.03 0.93 0.40 
1973 0.71 0.53 6.83 0.90 0.94 0.41 
1974 0.69 0.50 6.81 0.90 0.89 0.41 
1975 0.70 0.53 7.27 0.91 0.86 0.41 
1976 0.72 0.60 7.71 1.01 0.93 0.38 
1977 0.74 0.59 7.85 0.88 0.94 0.38 
1978 0.73 0.60 7.84 0.85 0.93 0.40 
1979 0.80 0.60 7.45 0.91 0.93 0.40 
1980 0.82 0.61 6.78 0.87 0.96 0.36 
1981 0.80 0.52 6.38 0.90 0.86 0.35 
1982 0.76 0.50 6.37 0.84 0.81 0.35 
1983 0.73 0.51 6.05 0.98 0.86 0.35 
1984 0.73 0.48 5.72 0.83 0.88 0.34 
1985 0.75 0.46 5.46 0.88 0.89 0.33 
1986 0.69 0.46 5.28 0.96 0.86 0.34 
1987 0.66 0.43 5.06 0.93 0.90 0.34 
1988 0.68 0.47 4.87 0.89 0.94 0.35 
1989 0.68 0.46 4.76 0.95 0.99 0.34 
1990 0.66 0.44 4.68 0.99 1.08 0.35 
1991 0.64 0.45 4.50 1.09 1.20 0.36 
1992 0.65 0.45 4.11 1.10 1.22 0.36 
1993 0.70 0.45 3.85 1.22 1.26 0.36 
1994 0.69 0.44 3.62 1.15 1.29 0.36 
1995 0.68 0.44 3.54 1.34 1.35 0.37 
1996 0.69 0.44 3.36 1.26 1.42 0.40 
1997 0.70 0.45 3.08 1.17 1.50 0.41 
1998 0.64 0.43 2.74 1.16 1.48 0.42 
1999 0.64 0.42 2.54 1.03 1.50 0.43 
2000 0.66 0.42 2.40 1.11 1.47 0.43 
2001 0.64 0.44 2.27 1.19 1.55 0.43 
2002 0.62 0.44 2.21 1.12 1.56 0.42 
2003 0.60 0.44 2.46 1.26 1.55 0.40 
2004 0.59 0.44 2.61 1.23 1.59 0.40 
2005 0.55 0.42 2.57 1.27 1.56 0.39 
2006 0.53 0.41 2.52 1.13 1.53 0.38 
2007 0.53 0.39 2.34 1.21 1.42 0.37 
2008 0.53 0.37 2.21 1.24 1.42 0.38 
2009 0.53 0.35 2.21 1.19 1.39 0.36 

ทีม่า: World Development Indicator and National Statistic, Republic of China 
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ตาราง ผ.2 สมัประสิทธ์ิจนีิ (Gini Coefficient)  

  เกาหลใีต ้ ไตห้วัน จนี ไทย มาเลเซยี บราซลิ 
1960         57.06 52.46 
1961   46.91         
1962       52.83     
1963             
1964   33.62 38.53       
1965 27.84           
1966 28.58   38.19   
1967             
1968 30.50 31.02 38.05   53.93   
1969 32.56     55.56     
1970 35.38 29.82 36.78   53.10 58.06 
1971 37.56 29.37   58.48     
1972 41.96 29.23 34.94 59.90 
1973             
1974   28.36 33.82     65.11 
1975     33.75 53.05     
1976 37.32 27.57 33.95 52.09 53.25 72.46 
1977 37.49 27.57 34.15 51.12 56.60 71.08 
1978 37.66 27.53 34.35 50.16 59.95 69.70 
1979 37.82 27.66 34.00 49.20 63.30 61.27 
1980 37.99 27.73 33.66 48.23 60.33 62.54 
1981 37.59 27.87 34.20 47.27 57.36 56.87 
1982 37.03 27.89 33.87 50.12 54.39 56.75 
1983 36.46 27.96 34.36 52.96 51.42 54.23 
1984 35.78 28.02 32.83 55.81 48.45 54.27 
1985 35.45 28.22 31.62 58.65 47.82 54.55 
1986 34.89 28.53 29.80 61.50 47.20 54.84 
1987 35.13 28.62 29.70 63.50 46.57 55.77 
1988 34.38 28.86 29.99 58.86 46.35 56.44 
1989 35.12 28.99 31.42 60.98 46.13 57.28 
1990 33.57 29.22 32.73 52.98 46.61 56.81 
1991 34.55 29.25 34.57 58.22 47.31 56.16 
1992 32.11 29.92 36.91 50.02 48.01 55.51 
1993 33.64 30.39 39.77 58.56 48.64 55.75 
1994 32.21 30.75 42.24 50.19 49.27 55.93 
1995 34.27 31.08 44.02 57.26 49.91 56.11 
1996 33.41 31.28 45.07 46.53 49.36 56.03 
1997 33.78 31.47 45.81 43.95 48.81 55.90 
1998 34.26 31.99 46.60 41.37 49.85 56.47 
1999 33.70 32.40 47.28 41.67 50.89 56.25 
2000 35.48 32.58 48.39 43.56 56.99 56.81 
2001 34.57 33.85 49.69 43.83 55.62 55.76 
2002 35.60 34.66 51.09 49.05 54.26 55.38 
2003 34.67 35.11 51.45 52.04 50.39 54.07 
2004 34.96 35.03 51.89 55.02 46.53 53.53 
2005 34.86 34.95 50.77 53.47 46.56 53.06 
2006 34.49 34.32 49.88 51.91 47.40 52.77 
2007 35.00 34.00 48.99 45.55 48.24 51.98 
2008 35.31 33.20 48.10 48.79 48.04 51.41 
2009 35.46 33.27 47.93 44.64 47.85 50.73 
2010 35.39 32.44   48.95 49.72 50.39 
2011 35.36 33.03     51.59 50.06 

ทีม่า: Harvard Dataverse Network (Federick Solt's Dataverse Network) 
 


