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สรุปภาพรวม
ประเทศไทยมีพัฒนาการทางสังคมและเศรษฐกิจอยู่ในระดับโดดเด่นภายใต้ห้วงระยะเวลาหลายทศวรรษ
ที่ผ่านมา โดยการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องนี้ได้ทาให้ ประเทศไทยก้าวเข้าสู่การเป็นประเทศที่มีรายได้
ปานกลางระดับสูง ความยากจนมีแนวโน้มลดลง และความเป็นอยู่ของประชาชนในหลายด้านได้รับการยกระดับ
อย่างไรก็ตาม ความมั่งคั่งที่เกิดขึ้นนี้ยังไม่ได้รับการจัดสรรอย่างเท่าเทียมกันในระดับประเทศ ในวันนี้ ประเทศไทย
ยังคงมุ่งมั่นที่จะดาเนินแนวทางการพัฒนาที่เป็นประโยชน์แก่ทุกฝ่าย ความต้องการที่จะกระตุ้นการเปลี่ยน แปลง
ทางเศรษฐกิจ และการลดความเหลื่อมล้าในหลายแง่มุม ท่ามกลางกระแสความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว สู่การเป็น
สังคมผู้สูงอายุและความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี รายงานสรุปนี้จะนาเสนอแนวทางการพัฒนาของประเทศไทย
จากมุ มมองเชิ ง เปรี ย บเที ย บและเชิ งประวัติ ศ าสตร์ รวมถึ งการประเมิ น ผลการด าเนิ น การในด้านการส่ งเสริม
ความเป็นอยู่ ที่ดีของประชาชนในมิติต่าง ๆ โดยรายงานสรุปนี้ จะระบุข้อจากัดสาคัญหลายประการที่ฉุ ดรั้งไม่ให้
ผู้กาหนดนโยบายสามารถบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ ทั่วถึงและไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ซึ่งจะครอบคลุม ๕ ประเด็น
สาคัญที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) อันได้แก่ ประชาชน ความมั่งคั่ง ความเป็นหุ้นส่วน โลก
และสันติภาพ

๒
ประเทศไทยมีความมุ่งมั่นที่จะบรรลุเป้าหมายอันทะเยอทะยานภายใต้วิสัยทัศน์การพัฒนาในระยะยาว
การเติบโตทางเศรษฐกิจ ที่เข้มแข็งตั้งแต่ช่วงทศวรรษ 1970 ได้ทาให้ ประเทศไทยอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีรายได้
ปานกลางระดับสูงในช่วงต้นของทศวรรษ 2010 โดยเป็นที่ประจักษ์ว่าประเทศไทยมีผลงานที่ดีในหลากหลายเรื่อง
ค่ า เฉลี่ ย ความยากจนของประเทศลดลงและความเป็ น อยู่ ข องประชาชนมี พั ฒ นาการที่ ดี ขึ้ น อย่ า งเห็ น ได้ ชั ด
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านสาธารณสุขและการศึกษา ในขณะเดียวกัน พัฒนาการทางเศรษฐกิจของประเทศได้ส่ง
ผลกระทบต่ อ สิ่ งแวดล้ อ มและผลประโยชน์ จากความเจริญ เหล่ า นั้ น ยั งคงไม่ ได้ รับ การจั ด สรรอย่ า งเท่ าเที ย ม
ทั่วประเทศ ยิ่งไปกว่านั้น สัดส่วนของแรงงานจานวนมากของประเทศไทยยังคงเป็นแรงงานนอกระบบ หากจะ
ก้าวต่อไป ประเทศไทยต้องบรรลุเป้าหมายทางพัฒนาการเศรษฐกิจให้ทั้งรวดเร็วยิ่งขึ้นและกระจายผลประโยชน์
ให้ทั่วถึงมากขึ้น และยังต้องรับมือกับข้อท้าทายทางประชากรศาสตร์และการเปลี่ยนผ่านในระดับโครงสร้าง
รายงานการทบทวนสถานการณ์ประเทศไทยหลายมิติ (MDCR) เล่มนี้ จัดทาขึ้นเพื่อสนับสนุนประเทศไทย
ในการบรรลุวัตถุป ระสงค์แห่ งการพัฒ นา โดยประกอบด้วยการดาเนินการ 3 ระยะและรายงาน 3 ฉบับ ทั้งนี้
รายงานระยะแรกนี้จัดทาขึ้นโดยยึดเป้าหมาย SDGs เพื่อเสาะหาข้อจากัด สาคัญที่ขัดขวางการบรรลุการพัฒนา
ที่ยั่งยืนและทั่วถึง รายงานระยะที่สองจะเป็นการวิเคราะห์เชิงลึกในประเด็นข้อจากัดเหล่านั้นเพื่อ พัฒนาข้อเสนอ
นโยบายแบบละเอียดที่สามารถบูรณาการเข้ากับกระบวนการวางแผนพัฒนาของประเทศไทยได้ และรายงานระยะ
ที่สามจะเป็นการผลักดันการวิเคราะห์ประเมินไปสู่การปฏิบัติจริง
รายงานสรุปนี้อธิบายผลการดาเนินการของประเทศไทยในด้านการส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน
ในมิติต่าง ๆ และน าผลการดาเนิน การสาคัญในด้านต่าง ๆ เพื่อวิเคราะห์ หาประเด็นท้าทายหลักต่อ การพัฒ นา
โดยในส่วนแรก เป็นการบรรยายประวัติศาสตร์และบริบทการพัฒนาของประเทศไทยและวิสัยทัศน์ของประเทศ
ในอนาคต ในส่วนที่สอง เป็นการนาเสนอตัวชี้วัดความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน และรายงานสรุปจะทาการประมวล
บทเรียนจากการนาเสนอใน 5 ประเด็นหลัก (5Ps) ของวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน 2030 ได้แก่ ประชาชน (People)
ความมั่ งคั่ง (Prosperity) ความเป็ น หุ้ น ส่ ว น(Partnership) โลก (Planet) และสั น ติ ภ าพ (Peace) และในส่ ว น
สุดท้ายจะเป็นการทบทวนประเด็นการเปลี่ยนผ่านทีจ่ าเป็นต้องเกิดขึ้นเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายการพัฒนา
โดยที่ ป ระเทศไทยจะถู ก เปรี ย บเที ย บกั บ ประเทศระดั บ ก้ าวหน้ า ในเอเชี ย (จี น อิ น โดนี เซี ย เกาหลี มาเลเซี ย
ฟิลิ ป ปิ น ส์ สิ งคโปร์ และเวีย ดนาม) หรื อประเทศในภู มิ ภ าคอื่ น ๆ (โคลอมเบี ย เม็ก ซิโก โปแลนด์ แอฟริกาใต้
และตุรกี)

สรุปประวัติศาสตร์พัฒนาการของประเทศไทย
ประเทศไทยได้พัฒ นาฐานะของตนเองจากการเป็ น ศูนย์กลางการค้าแบบศักดินาที่ทาหน้าที่ เชื่อมโยง
เอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเข้าไว้ด้วยกัน ในช่วงศตวรรษที่ 18 และ 19 มาสู่การเป็น ภาคเศรษฐกิจแบบเมือง
ที่เติบโตอย่างรวดเร็ว ความก้าวหน้าสาคัญหลายอย่างเริ่มพัฒนาขึ้นภายหลังการประกาศใช้รัฐธรรมนูญในปี 1932
(พ.ศ. 2475) แต่ข้อท้าทายหลายอย่างยังคงดารงอยู่

๓
ในครึ่งหลังของศตวรรษที่ 20 เกิดการขยายตัวและเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ อย่างรวดเร็ว เปลี่ยนผ่าน
ไปสู่การเป็นสังคมเศรษฐกิจแบบเมืองที่ ภาคการผลิตและภาคบริการมีบทบาทหลัก โดยเป็นผลจากนโยบายปฏิรูป
ที่ ส่ งเสริ ม การเปิ ด ประเทศและการลงทุ น ในช่ว งทศวรรษ 1960 ส่ งผลให้ สั ด ส่ ว นการส่ งออกของไทยซึ่ งปกติ
เน้นสินค้าเกษตรและสินค้าเกษตรแปรรูป กลายเป็น สินค้าอิเล็กทรอนิกส์และสิ่งทอเป็นหลัก การท่องเที่ยวเติบโต
อย่างมากนับตั้งแต่ทศวรรษ 1970 คิดเป็นรายได้ราว 9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็นร้อยละ 5 ของ GDP
ในปี 2538 โดยการเปลี่ ย นผ่ านเหล่ านี้ ส่ ว นใหญ่ เกิ ดจากเมือ งใหญ่ ของประเทศไทยที่ ส ร้างงานและมาตรฐาน
การครองชี พที่ สู งขึ้ น ในช่ วงกลางทศวรรษ 1990 ประเทศไทยมี ประชากร 18 ล้ านคน (ร้อยละ 30) อาศั ย อยู่
ในชุมชนเมือง เพิ่มขึ้นจาก 7 ล้านคนในปี 2513 ผลิตภาพของแรงงานเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและขับเคลื่อนระบบ
เศรษฐกิจท่ามกลางการเพิ่มขึ้นของการทางานในเมืองแทนในชนบท
วิก ฤตเศรษฐกิ จ ของเอเชี ย ในปลายทศวรรษ 1990 ส่ งผลต่ อ ประเทศไทยอย่ า งรุ น แรงและสะท้ อ น
ข้ อ บกพร่ อ งหลายประการ แต่ ก็ ได้ ก ลายมาเป็ น โอกาสอั น ดี ในการปรั บ ปรุ งการบริห ารจั ด การทางเศรษฐกิ จ
และภาครัฐ การเปิดเสรีบัญชีทุน (capital account liberalisation) ตั้งแต่ช่วงทศวรรษ 1980 และต้นทศวรรษ
1990 ได้ ชักน าการลงทุ น จากต่ างประเทศเข้ามาเป็ น จานวนมาก แต่ ด้ว ยศัก ยภาพในการก ากั บ ดูแลที่จ ากั ด
ทาให้รัฐบาลไม่สามารถควบคุมการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงและการร่วมกันทุจริตระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐและเอกชน
ในขณะเดียวกัน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศกลายเป็นจุดอ่อนจากการที่ค่าจ้างแรงงานที่แท้จริงเพิ่มขึ้น
เร็วกว่าระดับการศึกษาสูงสุดของแรงงาน ส่งผลให้บริษัทหลายแห่งทั้งในไทยและต่างประเทศต้องย้ายการลงทุน
ไปยังประเทศที่มีแรงงานถูกกว่าและได้รับการศึกษาที่ดีกว่า เมื่อเงินทุนสารองระหว่างประเทศลดลงและการลงทุน
ทางเศรษฐกิจชะลอตัว ส่งผลให้ค่าเงินบาทตกต่ารุนแรงในกลางทศวรรษ 1990 พร้อมกับการย้ายเงินทุนออกนอก
ประเทศ ซึ่งสร้างภาวะเศรษฐกิจ ถดถอยครั้งใหญ่ และวัฏจักรนี้เกิดขึ้นซ้าอีกในประเทศเอเชียอื่น ๆ ที่เศรษฐกิจ
กาลังเติบโต (รู้จักกันในนาม “วิกฤตการณ์การเงินในเอเชีย พ.ศ. 2540 – 2541”) บทเรียนจากวิกฤตดังกล่าว
ส่ ง ผลต่ อ การก าหนดนโยบายทางเศรษฐกิ จ ของประเทศไทยในหลายปี นั บ จากนั้ น และน าไปสู่ ก ารปฏิ รู ป
ทางโครงสร้างที่สาคัญ

๔

เมื่อมีการพัฒนากรอบนโยบาย การเติบโตทางเศรษฐกิจที่เข้มแข็งก็กลับมาอีกครั้ง ระบบเศรษฐกิจไทยสามารถ
รับมื อกับวิกฤติ การเงินโลกในช่วงปี พ.ศ. 2551 และภั ยธรรมชาติในประเทศได้มากขึ้น นโยบายปฏิรูปหลั งวิ กฤติ
เศรษฐกิ จของรั ฐบาลไทยประกอบด้ วย การเสริมศั กยภาพการคลั งภาครั ฐ การสร้ างระบบการเงินที่ รัดกุ มมากขึ้ น
ผ่านการปรับโครงสร้างธนาคาร การฟื้นฟูความเชื่อมั่นของภาคธุรกิจผ่านนโยบายพักชาระหนี้ การฟื้นฟูเงินทุนสารอง
ระหว่างประเทศ การเริ่มใช้นโยบายกาหนดเป้าหมายเงินเฟ้อ และการเพิ่มความหลากหลายของระบบเศรษฐกิจไทย
โดยการส่ งเสริมภาคบริการ นโยบายดั งกล่าวส่ งผลให้ ในกลางทศวรรษ 2000 (ในราวปี พ.ศ. 2548) ประเทศไทย
มีผลิตภัณฑ์ มวลรวมในประเทศต่อหั ว (GDP per capita) อยู่ ในระดับเดียวกับก่อนวิกฤติเศรษฐกิจ การส่งออกยังคง
เป็นตัวขับเคลื่อนหลักในการพัฒนาทางเศรษฐกิจ โดยคิดเป็น 70% ของ GDP ในปี พ.ศ. 2551 สัดส่วนสินค้าไฮเทค
อย่างรถยนต์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และไฟฟ้า และสินค้าเกษตรแปรรูปเพิ่มสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม การส่งออกชะลอตัวลง
ภายใต้บริบทของวิกฤติการเงินโลกและน้าท่วมครั้งใหญ่ในปี พ.ศ. 2554 แต่กระนั้น ระบบเศรษฐกิจไทยก็ยังคงเติบโต
แม้จะในอัตราที่ช้าลงเมื่อเทียบกับปีก่อน ๆ ประเทศไทยได้กลายเป็นกลไกสาคัญของ “ห่วงโซ่มูลค่าโลก” (global value
chains) ในอุ ต สาหกรรมยานยนต์ และอิ เล็ ก ทรอนิ กส์ โดยมี อั ต ราการผลิ ต รถยนต์ คิ ด เป็ น 30% และอุ ป กรณ์
อิ เล็ กทรอนิ กส์ คิ ดเป็ น 20% ของภาคอุ ตสาหกรรมทั้ งหมดในประเทศ ซึ่ งก่ อนหน้ านี้ เมื่ อปี พ.ศ. 2539 ทั้ งสอง
อุตสาหกรรมมีอัตราการผลิตคิดเป็น 10% ของภาคอุตสาหกรรมไทยเท่านั้น
ความส าเร็ จ ทางเศรษฐกิ จ น ามาซึ่ งความก้ าวหน้ าทางสั งคม ความยากจนลดต่ าลงจาก 60% เมื่ อ ปี
พ.ศ. 2533 เหลือเพียง 7% ในปัจจุบัน โดยคานวณจากเส้นเฉลี่ยความยากจนของประเทศ สวัสดิการสังคมในด้าน
การศึกษาและสาธารณสุขขยายตัวอย่างมีนัย สาคัญและได้รับการพัฒนาคุณภาพ การริเริ่มโครงการประกันสุขภาพ
ถ้วนหน้าเมื่อปี พ.ศ. 2545 เป็นหมุดหมายสาคัญต่อการให้ความคุ้มครองทางสังคมแบบถ้วนหน้า ซึ่งครอบคลุม
ถึ ง กลุ่ ม แรงงานนอกระบบ และได้ รั บ การส่ ง เสริ ม มากขึ้ น หลั ง การประกาศใช้ น โยบายเบี้ ย ยั ง ชี พ คนชรา
ในปี พ.ศ. 2552

๕
อย่างไรก็ตาม เมื่อความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ ชะลอตัวลง ความเหลื่อมล้าในสังคมและภูมิภาคก็เริ่ม
ปรากฏขึ้น สัดส่วนแรงงานเสี่ยงมีสัดส่วนเป็นครึ่งหนึ่งของผู้มีงานทาทั่วประเทศในช่วงกลางทศวรรษ 2000 (ราวปี
พ.ศ. 2543) หลังจากที่ลดลงมาจาก 70% ในช่วงปลายทศวรรษ 1980 ที่เริ่มมีการเก็บสถิติ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า
มีสัดส่วนของแรงงานเกษตรที่ยากจนในพื้นที่ชนบทและมีแรงงานนอกระบบในเขตเมืองเป็นจานวนมาก จานวน
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ ใหม่ ๆ เพื่อแทนที่แรงงานผลิตภาพต่าเริ่มถดถอยลง แรงงานอพยพจากชนบทและคนจน
เมืองขาดทักษะซึ่งจาเป็นต่อการทางานในเมืองใหญ่ ในปัจจุบันมีเพียง 11% ของประชากรไทยที่ให้ความเห็นว่า
รายได้ในปัจจุบันเพียงพอต่อความเป็นอยู่อย่างสะดวกสบาย ในขณะที่ความสาเร็จของกรุงเทพในฐานะมหานคร
เป็นปัจจัยสาคัญต่อความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของประเทศ ประเทศไทยต้องประสบปัญหาที่เกิดจากการขาด
เมืองระดับรอง ซึ่งจะเพิ่มโอกาสการจ้างงานในเมืองและช่วยแก้ปัญหาความเหลื่อมล้าเชิงพื้นที่ที่ดารงอยู่ ทั้งในแง่
รายได้ครัวเรือนและการบริโภค โดยยังมีอัตราความยากจนที่แพร่หลายในพื้นที่ภาคอีสาน เหนือ และใต้
ในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมา ประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองบ่อยครั้ง ตั้งแต่ประเทศไทย
เปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองในปี พ.ศ. 2475 ได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญมาแล้วทั้งสิ้น 20 ฉบับ โดยมี
การเปลี่ยนแปลงไปมาระหว่างระบอบประชาธิปไตยและการปกครองโดยชนชั้นนา และมีการเพิ่มเติมแนวทางการ
กาหนดนโยบายในระดับภูมิภาคอย่างช้า ๆ เข้าไปสู่ระบบรัฐรวมศูนย์อย่างเข้มข้น นอกจากนี้ อัตราการเปลี่ยนแปลง
อย่างเชื่องช้าในทางเศรษฐกิจ การสร้างอาชีพที่มีคุณภาพ และการลดความเหลื่อมล้าระดับภูมิภาคในศตวรรษ
ที่ ๒๑ ได้ ส ร้ า งแรงกดดั น ต่ อ ระบบการเมื อ งและศั ก ยภาพของรั ฐ ในการตอบสนองความต้ อ งการที่ เพิ่ ม ขึ้ น
ของประชาชนที่เรียกร้องบริการสาธารณะและการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น

ประเด็นท้าทายในอนาคตและเป้าหมายการพัฒนาที่ทะเยอทะยานของประเทศไทย
ในการเดิ น หน้ าต่ อ ไป ประเทศไทยจะต้ อ งปรับ ตั ว เข้า สู่ ก ารเป็ น สั งคมผู้ สู งอายุ และต้ อ งพั ฒ นากลไก
และแนวทางใหม่ ๆ ที่จะช่วยผลักดัน การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ และการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้าระดับ
ภูมิภ าค สัดส่ วนประชากรที่มีอายุมากกว่า 65 ปี จะเพิ่มขึ้น จากร้อยละ ๑๕ ในปัจจุบั น กลายเป็น ร้อยละ ๓๐
ในปี พ.ศ. 2573 จากการที่ครึ่งหนึ่งของประชากรแรงงานในประเทศเป็นแรงงานเสี่ยง การคลังภาครัฐจะได้รับ
แรงกดดันเพิ่มมากขึ้นและผู้สูงอายุจานวนมากจะเผชิญความเสี่ยงที่จะกลายเป็นคนยากจน
ภัยพิบัติทางธรรมชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับน้า จะยังคงเป็นประเด็นท้าทายสาคัญของ
ประเทศไทยในการจัดการป้องกันและให้บริการสาธารณะที่มีประสิทธิผล ความเสียหายจากน้าท่วมโดยเฉลี่ยคิด
เป็นจานวนเงินมากกว่า 6,000 ล้านบาทต่อปีในระหว่างปี พ.ศ. 2532 – 2556 และน่าจะมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น
จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ในขณะเดี ย วกั น การบู ร ณาการระหว่างประเทศในระดั บ ภู มิภ าคที่ก าลั งเกิด ขึ้น ได้ ส ร้างโอกาสส าคั ญ
มากมาย ท่ามกลางประเด็นปัญหาของเวที ระหว่างประเทศในระดับที่ใหญ่กว่า ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
จะยังคงเป็น หนึ่งในภูมิภาคทางเศรษฐกิจที่มีพลวัตสูงที่สุดต่อไป และการบูรณาการของอาเซียนจะช่วยเพิ่มพูน

๖
โอกาสทางเศรษฐกิจของประเทศไทย อย่างไรก็ตาม การบูรณาการระหว่างประเทศในระดับภูมิภาคจะสร้างประเด็น
ท้าทายเพิ่มมากขึ้นผ่านการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) ที่เข้มข้น และการแข่งขันทางการค้า กับประเทศ
ในภู มิ ภ าคเดี ย วกัน โดยเฉพาะอย่ างยิ่ งฟิ ลิ ป ปิ น ส์ และเวีย ดนาม นอกจากนี้ ความไม่ แ น่ น อนเกี่ ยวกั บ อนาคต
เศรษฐกิจโลกเรีย กร้ องให้ ป ระเทศไทยจ าเป็ นต้องมีความพร้อมรับ มือ (resilience) หากเกิดวิกฤติ การเงิน หรือ
เศรษฐกิจชะลอตัว หรือการเปลี่ยนแปลงเฉียบพลันทางภูมิรัฐศาสตร์ (geopolitical shocks)
รัฐบาลไทยมี 3 กรอบการทางานหลัก ที่กาหนดเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์การพัฒ นาอย่างเป็น ทางการ
เพื่อตอบสนองต่อประเด็นท้าทายข้างต้น ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ซึ่งได้กาหนดวิสัยทัศน์ให้ประเทศไทย
มีระบบเศรษฐกิจที่เติบโตอย่างรวดเร็ว มีเป้าหมายการเติบโตที่ 5-6% ต่อปี และสามารถบรรลุ เป้าหมาย SDGs
ของปี 2030 ได้ทั้งหมด แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ซึ่งทาหน้าที่
แปลงวิสัยทัศน์ดังกล่า วให้เป็นเป้าหมายและนโยบายที่เป็นรูปธรรม และนโยบายประเทศไทย 4.0 ซึ่งเป็นโมเดล
การพั ฒนาเศรษฐกิจของประเทศ สู่ การมีระบบเศรษฐกิจที่ ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลั งและยั่งยืน
และครอบคลุมเป้าหมายสาคัญของยุทธศาสตร์ชาติฯ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ดังกล่าว

การประเมินผลและประเด็นอุปสรรคสาคัญต่อการพัฒนาในประเทศไทย
เราสามารถประเมินผลความก้าวหน้าของการดาเนินงานตาม ๓ กรอบการทางานข้างต้นจากหลายมุมมอง
โดยแนวทางหนึ่ งคื อ การประเมิ น ความเป็ น อยู่ที่ ดี ของประชาชน ซึ่ งถื อได้ว่าเป็ น เป้ าหมายสู งสุ ด เชิ งนโยบาย
และอีกแนวทางหนึ่งที่ส่งเสริมกัน คือการตรวจสอบความก้าวหน้าของประเทศไทยในการบรรลุเป้าหมาย SDGs
ชีวิตเป็นอย่างไรในประเทศไทย? พิจารณาผ่านกรอบความเป็นอยู่ที่ดีขององค์การเพื่อความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organisation for Economic Co-operation and Development – OECD)
เพื่อประเมินผลภาพรวมความก้าวหน้าของประเทศไทยในแง่ความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน จาเป็นจะต้อง
มี ก ารประเมิ น ในหลากหลายมิ ติ ผ่ า นการใช้ เ ครื่ อ งมื อ “How’s Life?” ของ OECD โดยความเป็ น อยู่ ที่ ดี
(well-being) ครอบคลุมถึงเงื่อนไข/ภาวะเชิงวัตถุ (เช่น รายได้ อาชีพ และสภาพที่อยู่อาศัย เป็นต้น) แต่ก็เปิดกว้าง
รวมไปถึงคุณ ภาพชีวิตของประชาชนในด้านอื่น ๆ ได้แก่ การสาธารณสุข การศึกษา สิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์
ทางสังคม และความพึงพอใจในชีวิต ทั้งนี้ OECD ได้พัฒนากรอบการวัดผลความเป็นอยู่ที่ดีและความก้าวหน้ า
ของการดาเนินงาน โดยการใช้ทั้งตัวชี้วัดเชิงภววิสัยและอัตวิสัย เพราะตระหนักถึงความสาคัญของการให้ประชาชน
ได้สะท้อนสภาพความเป็นอยู่ของตนเองจากมุมมองส่วนตัว
เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่น ๆ ที่มีพัฒนาการในระดับเดียวกัน ประเทศไทยมีผลการพัฒนาที่ค่อนข้างดี
ในเกือบทุกมิติของกรอบความเป็นอยู่ที่ดี โดยมีผลงานดีมากในประเด็นด้านการประเมินชีวิต ความสัมพันธ์ทางสังคม
ความมั่ น คง และสภาพที่ อ ยู่ อ าศั ย และโครงสร้ างพื้ น ฐาน แต่ ผ ลการประเมิ น ในมิ ติ อื่ น ๆ ไม่ ชั ด เจนนั ก ได้ แ ก่
ด้านสิ่งแวดล้อม การศึกษาและทักษะอาชีพ หรือการทางาน ตัวอย่างเช่น ถึงแม้อัตราการว่างงานจะต่ามาก แต่สภาพ
การทางานยังถือว่าต่ากว่ามาตรฐานเมื่อพิจารณาถึงระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศไทย

๗
มุ่งต่อไปสูเ่ ป้าหมาย SDGs
เป้าหมาย SDGs ประกอบไปด้วย 17 เป้าหมายและ 169 เป้าประสงค์ โดยมีเป้าหมายสูงสุดที่จะกาจัด
ความยากจน ปกป้องสภาพแวดล้อม และรับประกันความมั่งคั่งและสันติภาพสาหรับทุกคน โดยมีการประกาศใช้
เมื่อเดือนมกราคมปี พ.ศ. 2559 และเป็นแนวทางการพัฒนาแก่ทุกประเทศไปจนถึงปี พ.ศ. 2573 โดยประเทศ
ไทยมีความพยายามที่จะบรรลุเป้าหมายเหล่านี้และได้บรรจุประเด็นดังกล่าวเข้าสู่วิสัยทัศน์ในระดับชาติ
โดยทั่วไป ประเทศไทยทาได้ค่อนข้างดี ในประเด็นต่าง ๆ ของ SDGs แต่จาเป็นจะต้องพัฒนาไปสู่การเป็น
ระบบเศรษฐกิ จที่ ยั่ งยื น และไม่ ทิ้ งใครไว้ ข้ างหลั ง ทั้ งนี้ ภาพรวมของผลการด าเนิ นการที่ ผ่ านมาของรัฐบาลไทย
โดยเทียบเคียงกับเป้ าประสงค์ SDGs อยู่ในระดับที่น่าประทับใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลลั พธ์ ในด้านที่เกี่ยวข้องกับ
ประชาชนและความมั่งคั่ง (ดู Figure ๓) ความก้าวหน้าในการลดอัตราความยากจน การส่งเสริมนวัตกรรมและการก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐานด้านการไฟฟ้ามีความโดดเด่น ในขณะเดียวกัน โครงสร้างพื้นฐานด้านตลาดแรงงานเปลี่ยนแปลง
น้ อยมาก และประชากรแรงงานครึ่ งหนึ่ งของประเทศยั งคงเป็ น แรงงานนอกระบบซึ่ งมี ข้ อ จ ากั ด ในการเข้ าถึ ง
การคุ้มครองและบริการภาครัฐ นอกจากนี้ ประเด็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมยังคงมีอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็ น
มลพิษทางอากาศและอื่น ๆ

๘

๙

๑๐

๑๑

ความก้าวหน้าและประเด็นท้าทายภายใต้ 5Ps ของวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน 2030
เนื้อหาในบทถัดไปนับจากนี้จะเริ่มลงลึกในรายละเอียดเกี่ยวกับ 5 ประเด็นสาคัญดังกล่าว โดยจะเป็นการระบุ
ปั ญหาคอขวดจ านวนหนึ่ งที่ ขั ดขวางผู้ ก าหนดนโยบายของไทยในกระบวนการออกแบบและน านโยบายไปปฏิ บั ติ
เพื่อบรรลุเป้าหมาย SDGs
๑. ประชาชน : สู่การมีชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน
อั ตราความยากจนลดลงอย่ างน่ าประทั บ ใจและความเหลื่ อมล้ ามี แนวโน้ มลดลง แต่ ยั งจ าเป็ น ต้ อ งมี
การด าเนิ น การเพิ่ มมากขึ้ น ในการลดความเหลื่ อมล้ าระดั บ ภู มิ ภ าคที่ ยั งมี อยู่ ในระดั บ สู ง และพั ฒ นามาตรฐาน
ความเป็ นอยู่ ของประชาชนให้ ดี ขึ้ น โดยเฉพาะอย่ างยิ่ งส าหรับแรงงานนอกระบบจ านวนมาก ทั้ งนี้ เพื่ อให้ บรรลุ
วัตถุประสงค์ดังกล่าว รัฐบาลจาเป็นจะต้อง (1) เพิ่มอัตราการมีส่วนร่วมของแรงงานนอกระบบในระบบการคุ้มครอง
ทางสั งคม (2) ขยายโครงข่ ายการคุ้ มครองทางสั งคม (social safety nets) ให้ ครอบคลุ มครัวเรือนที่ มี ฐานะยากจน
และผู้ สู งอายุ (3) เตรี ยมระบบบริ การสาธารณสุ ขให้ พร้ อมรั บมื อกั บ การเข้ าสู่ สั งคมผู้ สู งอายุ และความทั นสมั ย
และ (4) พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ชนบท นอกจากนี้ พบว่าประเทศไทยยังมีช่องว่าง
ในการรับประกันการมีส่วนร่วมทางการเมืองของผู้หญิง รวมถึงการลดความรุนแรงและการเลือกปฏิบัติทางเพศ

๑๒
การเติบโตทางเศรษฐกิจในอนาคตต้องไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
ในช่วงครึ่งแรกของทศวรรษ 2010 (พ.ศ. 2553) มาตรฐานความเป็นอยู่ของประชาชนพัฒนาขึ้นน้อยมาก
เมื่ อเปรี ยบเที ยบกับประเทศกรณี ศึกษาส่ วนใหญ่ และแม้ อัตราความยากจนของไทยจะลดต่าลงอย่างน่าประทั บใจ
แต่ประชากรกว่า 6.7 ล้านคน หรือประมาณ 10% ของประชากรยังคงสุ่มเสี่ ยงจะกลับไปอยู่ใต้เส้นความยากจนอีก
ประชากรส่วนใหญ่ยังคงอาศัยอยู่ในชนบทและเป็นแรงงานในภาคการเกษตร
ความเหลื่ อมล้ าในประเทศไทยปรากฏชั ดในระดั บภู มิ ภาค ผู้ อยู่อาศั ยในภู มิ ภาคที่ ยากจนอย่ างภาคเหนื อ
ภาคอีสาน และภาคใต้ ยังคงมีความเป็ นอยู่ที่ด้อยกว่าคนกรุงเทพฯ และภาคกลาง ทั้งในแง่ของรายได้และมิติอื่น ๆ
ในด้ านคุ ณ ภาพชี วิ ต เช่ น สภาพการจ้ างงาน ระดั บ การศึ ก ษา สุ ข ภาพ ไปจนถึ งโครงสร้ างทางการคมนาคม
และการติดต่ อสื่ อสาร (ดู Figure 4 ด้านล่ าง) โดยมี การน าประเด็ นเรื่องการสร้างความเท่ าเที ยมเข้ าสู่ กระบวนการ
กาหนดนโยบาย และมีความพยายามในการลดความเหลื่อมล้าระหว่างภูมิภาค ดังที่ปรากฏในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ซึ่งน่าจะช่วยเสริมสร้างความกลมเกลียวในสังคม

๑๓
การจ้างงานนอกระบบมีอยู่อย่างแพร่หลายมาก
แม้ว่าอัตราการว่างงานของส่วนราชการจะมีอัตราที่ต่าอย่างมาก แต่แรงงานส่วนใหญ่ยังคงอยู่นอกระบบและ
มีแนวโน้ มที่จะอยู่ ภายใต้ สั ญญาจ้ างที่ไม่ แน่ นอน ชั่วโมงการท างานที่ยาวนาน และสภาพการท างานที่ เป็นอันตราย
มาตรการคุ้มครองแรงงานที่เข้มงวดในประเทศไทย โดยเฉพาะระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการให้ออกจากงานและการจ้างงาน
ชั่วคราวรายบุ คคล ดูจะเป็ นสาเหตุส าคัญที่ผลักดันให้ เกิดการจ้างงานนอกระบบ อย่างไรก็ตาม ยังมีอีกหลายปัจจั ย
ที่ส่งเสริมการจ้างงานนอกระบบ เช่น แรง(ไม่)จูงใจด้านภาษีและประกันสังคมสาหรับแรงงานในระบบ โครงสร้างค่าจ้าง
แรงงานที่ตายตัว แรงงานที่มีผลิตภาพต่า และโครงสร้างโดยรวมของระบบเศรษฐกิจ เป็นต้น
ประเทศไทยพึ่งพิงแรงงานอพยพจากประเทศเพื่อนบ้านอาเซียนเป็นหลัก โดยมีแรงงานอพยพอยู่ ประมาณ
3.5 ล้ านคน คิ ดเป็ น 9% ของกาลั งแรงงานทั้งหมด โดยในหลายภาคเศรษฐกิจ ได้แก่ การเกษตร ประมง ก่อสร้าง
งานดูแลบ้าน ภาคการผลิต และการค้าปลีก ยังต้องพึ่งพิงแรงงานอพยพทักษะต่าจากประเทศเพื่อนบ้าน ยิ่งไปกว่านั้น
แรงงานอพยพเหล่านี้ มักมีอายุ น้ อยกว่าโดยเปรียบเทียบกับแรงงานสั ญชาติไทย จึงมีฐานะเป็นแหล่งแรงงานสดใหม่
ในขณะที่ประเทศไทยกาลังก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุ
การปฏิ บั ติ ตามกฎหมายค่ าแรงขั้ นต่ าและการบั งคั บใช้ มาตรการคุ้ มครองแรงงานเป็ นเรื่ องที่ ต้ องได้ รั บ
การปรับปรุงแก้ไขสาหรับแรงงานไทยและแรงงานอพยพ โดยในปี พ.ศ. 2556 หนึ่งในสามของแรงงานในภาคเอกชน
และมากกว่าครึ่งหนึ่งของแรงงานรุ่นเยาว์และแรงงานทักษะต่ายังคงรับค่าจ้างต่ากว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่า การประกัน
การว่างงานครอบคลุ มเฉพาะลู กจ้ างในระบบ และการจั ดตั้งสหภาพแรงงานยังอยู่ ในระดั บต่ าเมื่ อเปรียบเที ยบกั บ
ต่างประเทศ
การมีส่วนร่วมทางการเมืองของผู้หญิงควรเพิ่มมากขึ้น และความรุนแรงทางเพศยังเป็นปัญหาสาคัญ
ค่าจ้างและการมีส่วนร่วมในตลาดแรงงานของผู้หญิงยังคงต่ากว่าผู้ชาย แต่ช่องว่างมีน้อยกว่าค่าเฉลี่ยของ
ประเทศสมาชิก OECD ยิ่งไปกว่านั้น ประเทศไทยยังมีผลลัพธ์ที่น่าพอใจกว่าประเทศกรณีศึกษาอื่น ๆ ในสัดส่วน
ผู้บริห ารเพศหญิ งในภาคเอกชน อย่ างไรก็ตาม ประเด็นหลักของความแตกต่างเชิงเพศภาวะปรากฏอยู่ในเรื่อง
การเสริมสร้างพลังอานาจทางการเมือง โดยมีผู้หญิงดารงตาแหน่งในสภาผู้แทนราษฎรเพียง 6%
ผู้ ห ญิ งในประเทศไทยยั งคงประสบกั บเหตุ การณ์ ความรุ นแรงในครอบครั ว แม้ พระราชบั ญญั ติ คุ้ มครอง
ผู้ ถู กกระท าด้ วยความรุ นแรงในครอบครั ว พ.ศ. 2550 จะก าหนดบทลงโทษให้ แก่ ผู้ กระท าผิ ด แต่ การแจ้ งความ
ดาเนิ นคดียังมีอัตราที่ต่าอันเป็ นผลมาจากการไกล่เกลี่ยและความพยายามในการรักษาความเป็นครอบครัวมากกว่า
ความพยายามในการส่งเสริมให้เหยื่อของความรุนแรงฟ้องร้อง การค้ามนุษย์และการใช้แรงงานบังคับ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งในธุรกิจทางเพศและงานดูแลบ้าน เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของความรุนแรงทางเพศ แม้รัฐบาลมีเจตนารมณ์อย่างแข็งขัน
ในการปราบปรามการค้ามนุษย์ แต่จาเป็นต้องเพิ่มความพยายามในการบังคับใช้กฎหมายและปราบปรามเจ้าหน้าที่รัฐ
ที่ สมรู้ ร่ วมคิ ด โดยแนวทางปฏิ บั ติ ของ OECD เพื่ อการต่ อต้ านการทุ จริตที่ เกี่ ยวข้ องกั บการค้ ามนุ ษย์ ได้ เน้ นย้าว่ า

๑๔
การทุจริตโดยเจ้าหน้าที่รัฐมีบทบาทสาคัญในกระบวนการค้ามนุษย์ และระบุถึงความสาคัญอย่างยิ่งยวดในการแก้ไช
ปัญหาทั้งสองประเด็น
การคุ้มครองทางสังคมควรจะขยายกว้างมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาหรับแรงงานนอกระบบและผู้สูงอายุ
พัฒนาการอย่างค่อยเป็ นค่อยไปของโครงการประกันสังคมของประเทศไทยได้ก่อให้เกิดระบบประกันสังคม
ที่ค่อนข้างครอบคลุมแต่แยกส่วน ซึ่งจาเป็นจะต้องมีการบูรณาการและทาให้เข้าใจง่ายมากกว่าที่เป็นอยู่ สิทธิประโยชน์
จากโครงการส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับสถานะการจ้างงาน เช่น ระบบสวัสดิการของข้าราชการ ผู้มีงานทา และแรงงาน
นอกระบบ
การคุ้ มครองทางสั งคมต้ องขยายให้ ครอบคลุ ม กว่ านี้ โดยเฉพาะอย่ างยิ่ งในส่ วนของแรงงานนอกระบบ
ที่ ส่ วนใหญ่ ยั งเข้ าถึงสิ ทธิประโยชน์ ต่าง ๆ ผ่านระบบความสมั ครใจของนายจ้ าง กระบวนการลงทะเบี ยนที่ ง่ายขึ้ น
ซึ่งหมายถึ งความยื ดหยุ่ นเกี่ยวกับเอกสารหลั กฐาน โอกาสในการลงทะเบี ยนและใช้ สิ ทธินอกพื้ นที่ การสร้างระบบ
การลงทะเบียนออนไลน์ และการใช้กลวิธีสะกิดพฤติกรรม (Nudge) จะช่วยเพิ่มอัตราการมีส่วนร่วมได้ เบี้ยยังชีพคนชรา
ถ้วนหน้า มีส่วนช่วยในการให้ความคุ้มครองแรงงานนอกระบบที่ไม่อยู่ในระบบบาเหน็จบานาญ แต่ควรมีการพัฒนา
ปรับปรุงให้สิทธิประโยชน์มีความเหมาะสมเพียงพอเพื่อป้องกันความยากจนในกลุ่มผู้สูงอายุ การเพิ่มระบบสวัสดิการ
ที่เน้ นช่วยเหลื อผู้มีรายได้น้ อยบางกลุ่ มเมื่อเร็ว ๆ นี้ เช่น เงินอุดหนุนบุ ตร และบัตรสวัสดิ การแห่ งรัฐเพื่ อช่วยเหลื อ
ผู้มีรายได้น้อย เป็นหนึ่งก้าวสาคัญทีน่ ่าประทับใจในการลดความเหลื่อมล้าทางสังคม
ประเทศไทยด าเนิ นการระบบประกั นสุ ขภาพถ้ วนหน้ าในปี พ.ศ. 2545 และผลลั พธ์ ทั้ งในเชิ งอั ตวิ สั ย
และภววิสัยได้สะท้อนให้เห็นถึงผลการพัฒนาอันยอดเยี่ยมของระบบสาธารณสุขไทย และเช่นเดียวกับในหลายประเทศ
กาลังพัฒนาและประเทศรายได้ปานกลาง ข้อมูลโรคที่เป็นปัญหาในพื้นที่ (disease profiles) มีแนวโน้มที่ดีขึ้นพร้อมกับ
การเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิต แนวโน้มค่าใช้จ่ายในโรคเรื้อรังไม่ติดต่อต่าง ๆ เริ่มเพิ่มสูงขึ้น โรคเบาหวานเป็นข้อวิตกกังวล
สาคัญของประเทศ และรัฐบาลได้มีมาตรการหลายอย่างในการส่งเสริมการบริโภคเพื่อสุขภาพและการออกกาลังกาย
การดาเนินการดังกล่าวควรจะได้รับการขยายผลต่อไป
หากจะพัฒนาต่อไปข้างหน้า ระบบสาธารณสุขของไทยต้องปรับตัวต่อการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุผ่านการพัฒนา
ระบบการดู แลระยะยาว (LTC) ในขณะที่ แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จและสั งคมแห่ งชาติ ฉบั บที่ 12 ได้ ตระหนั กถึ ง
ความจาเป็ นของระบบดังกล่าว การให้ บริการในปัจจุบันยังอยู่ในช่วงก่อตัวและมีหลักฐานน้อยมากที่ชี้ ว่าข้อเสนอ
เชิงนโยบายที่ พยายามบู รณาการระบบการดูแลผู้ สู งอายุโดยครอบครัวและชุมชนเข้ากับระบบ LTC จะเป็ นไปได้
การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น การเพิ่มเติมงบประมาณในโครงการป้องกันโรคและส่งเสริม
สุขภาพ และการใช้ เทคโนโลยี สารสนเทศให้มากขึ้น เป็ นสิ่ งจาเป็ นในการยกระดับคุณภาพและจะช่วยรับประกั น
ความยั่งยืนทางการคลังของระบบประกันสุขภาพของไทย

๑๕
การพัฒนาคุณภาพและกระบวนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นสิ่งจาเป็นสาคัญ
งบประมาณด้านการศึกษาของประเทศไทยคิดเป็นประมาณ 4% ของ GDP ซึ่งเป็นหนึ่ งในประเทศอาเซียน
ที่รั ฐลงทุ นด้านนี้ มากที่ สุ ด การเข้าถึ งการศึกษาเป็ นไปอย่างทั่ วถึงในระดับประถมและมั ธยมศึ กษา แต่ยังคงจาเป็ น
ต้องส่งเสริมการสมัครเข้าเรียนในระดับก่อนประถมศึกษาให้มากขึ้น เนื่องจากในปัจจุบันประมาณหนึ่งในสี่ของเด็กอายุ
3 – 5 ปี ไม่ได้เข้าสู่ระบบการศึกษาในระดับดังกล่าว การเพิ่มคุณภาพระบบการศึกษายังคงเป็นสิ่งจาเป็น จากการที่
การวัดผลหลายครั้งสะท้ อนว่าคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานยังต่ากว่าค่าเฉลี่ยในระดับโลก ความไม่มีประสิทธิภาพ
และความเหลื่ อมล้ าในการจั ดสรรทรั พยากรทาให้ การลงทุ นในด้ านการศึกษาขาดประสิ ทธิผลและเป็นอุปสรรคต่ อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ผลการประเมิน “โครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ” (PISA : Programme for
International Student Assessment) ของ OECD ในปี พ.ศ. 2558 สะท้อนว่าผลการประเมินของนักเรียนไทยยังคง
ตามหลังหลายประเทศและตกค่าเฉลี่ยของประเทศในกลุ่ม OECD นอกจากนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับผลการประเมินเมื่อปี
พ.ศ. 2555 พบว่าคะแนนของประเทศไทยลดลงอย่างมีนัยยะสาคัญในวิชาวิทยาศาสตร์และการอ่าน โดยในด้านทักษะ
การอ่านนี้ เป็ นประเด็นที่ น่ าเป็ นห่ วง เพราะปรากฏว่าในเด็ กอายุ 15 ปี มีเพี ยงประมาณครึ่งหนึ่ งเท่ านั้นที่ มีทั กษะ
การอ่านอยู่ในระดับที่ ถือว่า “เพียงพอที่ จะน าไปใช้งานได้ ” (functionally literate) ความไม่เท่าเที ยมกันในผลลัพธ์
ทางการศึกษายั งคงมี สู ง นั กเรี ยนที่ มี พื้ นเพยากจนจากชนบทมี โอกาสน้ อยกว่ าในการเข้ าโรงเรียนที่ มี คุ ณภาพซึ่งมี
ครู ผู้ สอนที่ มี ทั กษะความสามารถเพี ยงพอ จากการประเมิ นครั้ งหนึ่ งของ OECD (พ.ศ. 2557) พบว่ าประมาณ
หนึ่งในห้าของโรงเรียนในประเทศไทยยังไม่ผ่านมาตรฐานขั้นต่าทางด้านการศึกษา โดยส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ชนบท
รัฐบาลรับรู้ข้อบกพร่ องในระบบการศึกษาดังกล่ าว และดาเนิ นการวางแผนทางยุทธศาสตร์หลายประการ
รายงานการทบทวนนโยบายครั้ งล่ าสุ ดโดย OECD และ UNESCO เมื่อเร็ว ๆ นี้ ได้ให้ ข้อเสนอแนะในการสนั บสนุ น
การพัฒนาระบบการศึกษาคุณภาพสูงในประเทศไทย โดยเน้น 4 ประเด็นหลักได้แก่ การปฏิรูปหลักสูตร การพัฒนา
กระบวนการทดสอบ การลงทุ นเพื่ อเพิ่ มคุ ณภาพครู และการส่ งเสริ มการเรี ยนรู้ ด้ วยดิ จิ ทั ลและการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโรงเรียนเขตชนบท
ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการอุดมศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตยังคงต้องเป็นที่ต้องการ
การยกระดับคุณภาพทรัพยากรมนุษย์ของประเทศนั้นจาเป็นต่อความสาเร็จของนโยบายประเทศไทย 4.0
และการเปลี่ ยนผ่ านไปสู่ การเป็ นสั งคมผู้ สู งอายุ สถาบั นอุ ดมศึ กษาและอาชี วศึ กษาของประเทศไทยยั งไม่ สามารถ
สร้างทักษะความรู้ให้กับผู้ สาเร็จการศึกษาได้อย่างเต็มที่ตามที่ตลาดแรงงานคาดหวัง ในระดับอุดมศึกษา ถึงแม้จะมี
การสมัครเข้าศึกษาในอัตราสูงแต่ผู้สาเร็จการศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ยังมี
น้ อยกว่ าที่ ตลาดแรงงานต้ องการ ยิ่ งไปกว่ านั้ น คุ ณ ภาพของหลั กสู ตรและความเกี่ ยวข้ องของเนื้ อหาหลั กสู ตร
กับตลาดแรงงานยังต้องได้รับการปรับปรุง ซึ่งในปัจจุบันรัฐบาลกาลังดาเนินยุทธศาสตร์ให้มหาวิทยาลัยมีอิสระมากขึ้น
ในการพัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการและนักศึกษา
วิทยาลั ยเทคนิ คและอาชีวศึ กษายังไม่สามารถดึงดูดผู้ เข้าเรียนได้มากพอ ในปี พ.ศ. 2558 มีเพี ยง 34%
ของนั กเรี ยนชั้ น มั ธยมศึ กษาตอนต้ น ที่ เข้ าเรี ยนต่ อในวิ ทยาลั ยอาชี วศึ กษา ลดลงจาก 36% ในปี พ.ศ. 2554

๑๖
และน้ อยกว่าเป้ าหมายของรัฐบาลที่ 45 – 55% ยิ่งไปกว่านั้น คุณภาพของหลักสูตรยังต้องได้รับการพัฒนาเพื่อให้
ผู้สาเร็จการศึกษามีทักษะที่ผู้ประกอบการต้องการ ภายใต้แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12
รัฐบาลพยายามเพิ่มคุณภาพและความน่าสนใจของหลักสูตรอาชีวศึกษาผ่านการเปิดให้ผู้ประกอบการเข้ามามีส่วนร่วม
ในการออกแบบหลักสูตร และให้เงินสนับสนุนแก่นักเรียน รวมถึงสถานประกอบการขนาดกลางเพื่อเข้าร่วมในโครงการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี (Dual Vocational Training Programme)
นอกจากนี้ การอบรมทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตมีความสาคัญในการรับประกันว่าแรงงานไทยจะมีความพร้อม
ในการปรับตัวเข้ากับความต้องการของตลาดแรงงานที่เปลี่ยนไปและระบบเศรษฐกิจดิจิทัล ในประเด็นนี้ พระราชบัญญัติ
ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 กาหนดให้สถานประกอบการที่มีลูกจ้างมากกว่า 100 คน ต้องดาเนินการ
จัดการฝึกอบรมทักษะให้กับลู กจ้ างครึ่ งหนึ่งอย่างน้ อยปี ละครั้ง อย่างไรก็ตาม จาเป็นต้องมีการดาเนินการเพิ่ มเติ ม
เนื่ องจากผลการสารวจของสานักงานสถิติแห่งชาติ (พ.ศ. 2559) พบว่า มากกว่า 90% ของลู กจ้างไม่มีความสนใจ
ในการพัฒนาต่อยอดทักษะของตนเอง
๒. ความมั่งคั่ง: การเพิ่มพูนผลิตภาพ
ในหนึ่ งทศวรรษที่ ผ่ านมา การปฏิ รูปเชิ งโครงสร้างที่ จ ากั ดและการลงทุ นในทรัพย์ สิ นประเภททุ นได้ ฉุดรั้ง
การเติบโตทางผลิตภาพและการพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน ประเทศไทยถือว่าตามหลังประเทศคู่แข่งรายอื่น
ในภู มิ ภาค อย่ างไรก็ ตาม ในไม่ นานมานี้ การเติบโตทางเศรษฐกิ จเริ่มกลั บมาอี กครั้ง โดยเป็ นผลมาจากการเติ บโต
ของการค้ าโลกที่ ได้ ส่ งเสริ มยอดการส่ งออก และโดยโครงการลงทุ นภาครัฐในโครงสร้างพื้ นฐาน หากจะก้ าวต่ อไป
ประเทศไทยจะต้ อ งส่ งเสริ ม ศั ก ยภาพในการผลิ ต ท่ า มกลางการแข่ ง ขั น กั บ ประเทศเพื่ อ นบ้ า นในภู มิ ภ าค
และการเปลี่ยนแปลงอย่ างรวดเร็วในอายุของประชากร และการพัฒนาเชิงผลิตภาพจะมีความสาคัญเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ
ต่อการส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจ ด้วยเหตุนี้ประเทศไทยจะต้องพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยส่งเสริมการเผยแพร่
เทคโนโลยีผ่านนโยบายการพัฒนากลุ่มธุรกิจ ส่งเสริมนวัตกรรมและการใช้ศักยภาพทางดิจิทัล (digitalisation) พัฒนา
กรอบนโยบายส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่ อม (SMEs) และขยายการบู รณาการระหว่างประเทศในระดับ
ภูมิภาค ซึ่งเป็นประเด็นทีเ่ น้นย้าในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และนโยบายประเทศไทย 4.0
การเติบโตเริ่มฟื้นตัวในช่วงที่ผ่านมา
ในขณะที่การเติบโตของไทยอยู่ในระดับต่ากว่าค่าเฉลี่ยของประเทศอาเซียนเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมา (ดู Figure 5A)
แต่ก็มีการเติบโตขึ้นเรื่อย ๆ อันเป็นผลมาจากการส่งออกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ การท่องเที่ยวที่มีชีวิตชีวา และการใช้จ่าย
ภาครัฐ การเติบโตของไทยคาดการณ์ ว่าจะอยู่ที่ 4% ในปี พ.ศ. 2561 และ 4.1% ในปี พ.ศ. 2562 (ดู Table 1)
จากการฟื้นตัวในอุปสงค์โลก ทั้ งนี้ อัตราเงินเฟ้อยังอยู่ในระดับต่ากว่าที่ คาดการณ์ โดยมีมูลค่าดุลบัญชีเดิ นสะพั ด
เกือบ 11% ของ GDP เมื่อปี พ.ศ. 2560 ในภาพรวม ภาคการเงินอยู่ในสถานะปกติ แม้จะมี ภาวะสุ่มเสี่ ยงจากหนี้
ภาคครัวเรือน หนี้เสียที่เพิ่มขึ้น หรือปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในภาคธนาคารเงา (shadow banking sector) ที่กาลังขยายตัว

๑๗
หากจะผลักดันการเติบโตของ GDP ไปให้ถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ 5 – 6% การฟื้นฟูการลงทุนจะเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้
(ดู Figure 5B) การลงทุนระยะยาวของรัฐบาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านโครงสร้างพื้นฐาน อาจจะช่วยกระตุ้นการลงทุน
ภาคเอกชนที่ เจื อจาง แม้ ว่าประเทศไทยยั งต้องระมัดระวังในทางการคลั ง แต่ การบรรลุ เป้ าหมายการลงทุ นภาครัฐ
ในด้านโครงสร้างพื้นฐานก็เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้สาหรับการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจ แม้ว่าจะมีการดาเนินโครงการลงทุน
ภาครัฐอย่างรวดเร็วเมื่อไม่นานนี้ แต่ในระยะอันใกล้นี้สถานะทางการคลังยังอยู่ในระดับปกติ โครงการให้เงินอุดหนุน
ลดลงอย่างมีนั ยยะสาคัญ เป็ นผลจากการที่รัฐบาลเริ่มทบทวนโครงการฯ ที่ไม่ได้ก่อให้เกิดผลิตภาพ เช่น การปฏิรูป
เงินอุดหนุนเชื้อเพลิง และการเปลี่ยนแปลงโครงการรับจานาข้าว ยิ่งไปกว่านั้น การปฏิรูปภาษีเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพ
การจัดเก็บภาษีพร้อม ๆ ไปกับการริเริ่มเก็บภาษีมรดก ที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง จะช่วยเพิ่มรายได้ของประเทศ

เพิ่มพูนผลิตภาพและสร้างอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น
เพื่อที่จะขยั บสถานะเป็ นประเทศที่มี รายได้สู ง การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยจะต้องขับเคลื่ อน
โดยการเพิ่ มผลิ ตภาพการผลิ ต ไม่ใช่จากผลรวมของเงินทุ นและปั จจั ยแรงงาน ด้วยเหตุนี้ ทั้งแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ
ฉบับที่ 12 และนโยบายประเทศไทย 4.0 ต่างก็ระบุให้การปฏิรูปทางเศรษฐกิจของไทยมีการพัฒนาผลิตภาพ อันเป็นผล
มาจากการพัฒนานวัตกรรม ทรัพยากรมนุษย์ การปฏิรูปการกากับดูแล และการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนโดยการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑๘

ในอดี ตที่ ผ่ านมา การเคลื่ อนย้ ายถิ่ นฐานของแรงงานจากภาคการเกษตรในเขตชนบทเข้ าสู่ ภาคการผลิ ต
ที่ มี ความซั บซ้ อนมากขึ้ นในเขตเมื องได้ ส่ งเสริมการพั ฒ นาผลิ ตภาพและเป็ นลั กษณะส าคั ญที่ ช่ วยฟื้ นฟู การเติ บโต
ทางเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง อย่างไรก็ตาม ในระหว่าง 30 ปีที่ผ่านมา ผลลัพธ์จากการเคลื่อนย้าย
ถิ่นฐานฯ ดังกล่าวที่มีต่อการเติบโตของผลิตภาพแรงงานเริ่มลดน้อยลงเรื่อย ๆ (ดู Figure 6) เพื่อแก้ไขปัญหาในส่วนนี้
รัฐบาลควรสนับสนุนการเคลื่อนย้ายถิ่นฐานดังกล่าวพร้อมกับการจัดอบรมทักษะและการเรียนรู้ตลอดชีวิต นอกจากนี้
รัฐบาลไทยสามารถบรรลุการเพิ่มผลิตภาพการผลิตโดยการส่งเสริมนวัตกรรมอย่างมีประสิทธิ ผล และการเพิ่มทักษะ
การบริหารจัดการและการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในภาคเกษตร
เพื่อส่งเสริมการพัฒนาผลิตภาพและการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจในภาคอุตสาหกรรม รัฐบาลมีเป้าหมายที่จะ
ปรั บปรุ งพั ฒ นาห่ วงโซ่ มู ลค่ าอุ ตสาหกรรมโดยการส่ งเสริ มการเชื่ อมโยงระหว่างบริษั ท นั กวิจั ย สถาบั นการศึ กษา
และองค์ กรภาครั ฐในระดั บพื้ นที่ โดยรั ฐบาลมุ่ งเน้ นการส่ งเสริ มภาคธุ รกิ จส าคั ญ ล าดั บต้ นโดยพิ จารณาจากสถิ ติ
ผลประกอบการด้านการส่งออกที่เป็นเลิศ โดยภาคส่วนนี้ประกอบไปด้วย “อุตสาหกรรม S-Curve แรก” ซึ่งจะได้รับ
การยกระดับฐานการผลิตที่มีอยู่แล้ว (ภาคการผลิตยานยนต์แห่ งอนาคต อุปกรณ์สมาร์ทอิเล็กทรอนิกส์ เกษตรกรรม
และเทคโนโลยี ชี วภาพ การท่ องเที่ ยวในเชิ งสุ ขภาพและการแพทย์) และ “อุตสาหกรรม S-Curve ใหม่” ที่ สามารถ
ยกระดับศักยภาพโดยการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีแบบเข้มข้น (เทคโนโลยีหุ่ นยนต์ การบินและโลจิสติกส์ เชื้อเพลิ ง
ชีวภาพและชีวเคมี และการเป็ นศูนย์กลางด้านดิจิ ทัลและการแพทย์) เพื่อบรรลุเป้าหมายนี้ รัฐบาลได้ริเริ่มมาตรการ
ส่งเสริมการลงทุนและมาตรการจูงใจในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งครอบคลุมถึงโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกด้วย

๑๙

สู่การเพิ่มผลิตภาพโดยการใช้นวัตกรรมเป็นตัวนาและการใช้ศักยภาพทางดิจิทัล
การพัฒนานวัตกรรมในภาคเศรษฐกิจต่าง ๆ เป็นสิ่งจาเป็นในการส่งเสริมศักยภาพการแข่งขันและผลิตภาพ
รวมถึงการสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มสูง อย่างไรก็ตาม ผลสัมฤทธิ์ในการใช้นวัตกรรมของประเทศไทยยังคงตามหลัง
ประเทศเพื่ อนบ้ านในเอเชี ยตะวัน ออก โดยปั ญหาในการบริหารปกครองได้แก่การประสานงานที่ ไม่ดี และการขาด
ความชัดเจนในบทบาทและความรับผิดชอบของสถาบันระดับต่าง ๆ ที่ฉุดรั้งการสร้างเสริมนวัตกรรม เพื่อที่จะแก้ไข
ปั ญหาเหล่ านี้ รั ฐบาลได้ จั ดตั้ งสภานโยบายวิจั ยและนวัตกรรมแห่ งชาติ ขึ้ น เมื่ อปลายปี พ.ศ. 2559 เพื่ อที่ จะเป็ น
หน่วยงานหลักในการกาหนดทิศทางนโยบายการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ
การเข้ าถึงก าลั งคนที่ มีศั กยภาพสู งยังคงเป็นอุ ปสรรคส าคัญในการสร้างนวัตกรรม ความร่วมมื อที่ อ่อนแอ
ระหว่างสถาบั นการศึกษาและภาคธุรกิจได้ จากัดการแลกเปลี่ ยนนักวิจัยระหว่างทั้ งสองภาคส่ วน เพื่ อที่ จะส่ งเสริม
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รัฐบาลได้ประกาศโครงการขับเคลื่อนกาลังคนที่มีศักยภาพสูง ซึ่งจะช่วยให้ภาคธุรกิจและ/หรือ
รัฐบาลสามารถประสานหารือกับมหาวิทยาลัยเพื่อเข้าถึงกาลังคนที่มีศักยภาพสูงได้มากขึ้น นอกจากนี้ รัฐบาลยังได้ริเริ่ม
โครงการเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก เพื่อสร้างศูนย์กลางนวัตกรรมระดับภูมิภาคที่จะดึงดูดกาลังคน
ที่มีศักยภาพสูงจากทั่วโลกและส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาในองค์กรภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา และชุมชนท้องถิ่น
การใช้ศั กยภาพทางดิจิ ทั ลจะช่วยเพิ่ มผลิ ตภาพและประสิ ทธิภาพในการด าเนิ นงาน รวมถึงการพั ฒนาเชิ ง
เศรษฐกิ จสั งคมด้ วย มั นจะช่ วยให้ การวางแผนภาครั ฐมี ประสิ ทธิ ภ าพมากขึ้ นและเพิ่ มความเท่ าเที ยมทางสั งคม
ผ่านการพัฒนาการเข้าถึงบริการสาคัญ ๆ ได้แก่ สาธารณสุข การศึกษา และการธนาคาร นอกจากนี้ การใช้ศักยภาพ

๒๐
ทางดิจิทัลจะช่วยส่งเสริมนวัตกรรมและช่วยให้ประเทศไทยสามารถยกระดับห่วงโซ่มูลค่า การใช้ศักยภาพทางดิจิทัลนี้
สอดคล้องอย่างยิ่งกับนโยบายประเทศไทย 4.0
SMEs ต้องมีการจัดการทางการเงินที่ดีขึ้นและระบบการอุดหนุนที่เหมาะสม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สร้างผลผลิตคิดเป็น 42% ของ GDP ประเทศไทย โดยส่วนมาก
อยู่ในภาคบริการ การส่งเสริม SMEs เป็นสิ่งจาเป็นเพื่อการเติบโตทางเศรษฐกิจในวงกว้างและการลดความเหลื่อมล้า
ระหว่างภูมิภาคและประชาชนในประเทศ SMEs ประสบปัญหาที่เกี่ยวเนื่องกัน ได้แก่ เงินทุนที่ไม่เพียงพอ, การพัฒนา
สต็อกทุนไม่เพียงพอ, การปรับใช้เทคโนโลยีอย่างเชื่องช้า รวมถึงปัญหาการบูรณาการระดับภูมิภาค ทั้งนี้ รัฐบาลไทย
ได้พัฒนาแผนการส่งเสริม SMEs (พ.ศ. 2560 – 2564) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มสั ดส่ วนผลผลิตของภาค SMEs
ให้ถึง 50% ภายในปี พ.ศ. 2564 โดยให้ความสาคัญในประเด็นการพัฒนากระบวนการออกใบอนุญาต การส่งเสริม
การอบรมทั กษะโดยเน้ นการใช้ เทคโนโลยี สารสนเทศ และการพั ฒ นาความเป็ นผู้ ประกอบการทั้ งในด้ านความรู้
และการบริหารเงิน
การเข้ าถึ งแหล่ งทางการเงิน ได้ มากขึ้ นเป็ นกุ ญแจส าคั ญ เพราะ SMEs ไทยมั กจะประสบปั ญหาในเรื่ องนี้
โดยแม้ ว่ าหลั กเกณฑ์ การให้ กู้ ยื มของ SMEs จะมี ความเข้ มงวดอยู่ พอสมควรแล้ ว แต่ ในปั จจุ บั นพบว่ าภาค SMEs
มีสัดส่วนหนี้เสียเพิ่มมากขึ้น โดยเงินกู้ส่วนใหญ่ของ SMEs นั้นถูกเบิกจ่ายผ่านสถาบันทางการเงินเฉพาะกิจ ซึ่งอาจส่งผล
ให้เกิดความแตกต่างในการเข้าถึงแหล่งเงินระหว่างภาคธุรกิจและภูมิภาคต่าง ๆ เพื่อแก้ปัญหานี้ ประเทศไทยสามารถ
ขยายผลข้อเสนอของบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) โดยเพิ่มการสนับสนุนเงินทุนให้แก่ บยส.
และจัดกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพสามารถบรรลุเป้าหมายได้ นอกจากนี้ เราสามารถลดความพึ่งพิงทางการเงินจาก
ธนาคารโดยการอนุ ญาตให้ SMEs เข้ าถึ งตลาดทุ นผ่ านการสร้ างตลาดหลั กทรั พย์ ระดั บย่ อมในตลาดหลั กทรั พย์
แห่ งประเทศไทย อย่ างไรก็ ตาม เพื่ อพั ฒนาและส่ งเสริม SME อย่ างครอบคลุ ม มาตรการทางการเงินจะต้ องได้ รับ
การหนุนเสริมโดยมาตรการที่ไม่ใช่ตัวเงินด้วย
การเพิ่มการมีส่วนร่วมในห่วงโซ่มูลค่าโลกและการบูรณาการระหว่างประเทศในระดับภูมิภาค
การค้าและการลงทุนจากต่างประเทศเป็นตัวขับเคลื่อนหลั กของภาคอุตสาหกรรมไทยมาโดยตลอด การค้า
กับต่างประเทศคิดเป็น 123% ของ GDP ในปี พ.ศ. 2560 ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศสมาชิก OECD ถึงสองเท่า
และสะท้อนให้เห็นถึงบทบาทของไทยในห่วงโซ่มูลค่าโลก แต่การจะตักตวงโอกาสจากการเข้ามีเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่
มู ลค่ าโลกนั้ น จ าเป็ น ต้ องมี การเข้ าถึ งสิ น ค้ าชั้ นกลาง (Intermediate goods) และสิ นค้ าทุ นอย่ างมี ประสิ ทธิ ภ าพ
และราคาถูก ซึ่งในประเด็นนี้ ประเทศไทยมีพัฒนาการอย่างสาคัญ โดยในทศวรรษที่ผ่านมาสามารถลดอัตราเฉลี่ยภาษี
ศุ ล กากรที่ เรี ย กเก็ บ จริ ง (weighted applied mean tariff rate) ลงได้ เกื อ บครึ่ งหนึ่ ง ส าหรั บ สิ น ค้ าเพื่ อ การผลิ ต
และในช่วงเดียวกันนี้ก็ได้มีการประกาศข้อตกลงการค้าเสรีทั้งในระดับทวิภาคีและภูมิภาคทั่วทั้งอาเซียน โดยมีคู่ค้าหลัก
ได้แก่ ออสเตรเลีย จีน อินเดีย ญี่ปุ่น เกาหลี และนิวซีแลนด์ ต้นทุนทางการค้ายังสามารถลดลงได้จากการลดขั้นตอน
กระบวนการทางการค้าและเสริมสร้างคุณภาพของโครงสร้างพื้นฐานและบริการที่เกี่ยวข้อง

๒๑
การเปิ ดเสรีทางการค้าและการอานวยความสะดวกยังชะงักงันอยู่ พอสมควรในภาคบริการ ซึ่งคิดเป็นเกือบ
60% ของ GDP ของประเทศไทย และเป็นกุญแจสาคัญไปสู่การเพิ่มผลิตภาพและศักยภาพการแข่งขัน ตลาดภาคบริการ
ที่เปิดกว้างและได้รับการกากับดูแลอย่างเหมาะสมจะเป็นประตูไปสู่ห่วงโซ่มูลค่าโลก และรับประกันการเข้าถึงข้อมูล
ทักษะ เทคโนโลยี รวมถึงลดต้นทุนและเพิ่มคุณภาพการให้บริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริการด้านดิจิทัล โลจิสติกส์
และการบริการเฉพาะทางที่ถูกใช้ในกิจการที่มีมูลค่าเพิ่มสูง อย่างไรก็ตาม โครงการนาร่องเพื่อการสร้างดัชนีวัดระดับ
การกีดกันทางการค้าภาคบริการของประเทศไทยโดย OECD สะท้อนให้เห็นว่ากรอบระเบียบข้อบังคับของประเทศไทย
ได้สร้างอุปสรรคทางการค้าระหว่างประเทศทั้งในภาคบริการก่อสร้างและสถาปัตยกรรม โดยอุปสรรคเหล่านี้เป็นผล
มาจากทั้งกฎระเบียบเหนือระบบเศรษฐกิจโดยรวมและกฎระเบียบที่มีสาหรับบางภาคธุรกิจเป็นการเฉพาะ ในส่วนของ
กฎระเบียบเหนือระบบเศรษฐกิจโดยรวม อุปสรรคประกอบด้วยข้อเรียกร้องให้ผู้มีสัญชาติไทยเป็นคณะกรรมการบริษัท
ข้อจากัดเรื่องการครอบครองที่ดินโดยชาวต่างชาติ และเพดานการถือครองหุ้นสูงสุดไม่เกิน 49% สาหรับชาวต่างชาติ
ในบริษัทที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจในต่างประเทศ ในด้านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ผู้ประกอบการท้องถิ่นจะได้รับ
การพิจารณาก่อน สาหรับกฎระเบียบที่มีสาหรับบางภาคธุรกิจเป็นการเฉพาะ อุปสรรคปรากฏอยู่ในภาคธุรกิจทั้งสอง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อกาหนดที่เกี่ยวข้องกับการเทียบคุณวุฒิจากต่างประเทศ
การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศมีบทบาทสาคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมและอัตราการส่งออกของไทย
ผ่านการจัดสรรเงินทุน เทคโนโลยี และทักษะการบริหารจัดการ ซึ่งมีส่วนสาคัญในการเพิ่มผลิตภาพการผลิต ในช่วง
ไม่กปี่ ีที่ผ่านมา ประเทศไทยได้กลายเป็นแหล่งลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศที่สาคัญของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาหรับกัมพูชา ลาว และเมียนมา ซึ่งจะมีส่วนช่วยในการบูรณาการระหว่างประเทศในระดับภูมิภาค
อย่ างไรก็ตาม กฎเกณฑ์ ต่าง ๆ ที่กากับดูแลการลงทุ นโดยตรงจากต่างประเทศของไทยยังถือว่า อยู่ในระดับเข้มงวด
(ดู Figure 8 หน้าถัดไป)

๒๒

การขยายการบู ร ณาการระหว่ างประเทศในระดั บ ภู มิ ภ าคนี้ มี ผ ลช่ วยส่ งเสริ ม การเปิ ดเสรี ท างการค้ า
และการลงทุ น รวมถึ งการปฏิ รู ป ในส่ วนที่ เกี่ ยวข้ องกั บการอ านวยความสะดวกทางการค้ าและการลงทุ น ได้ แก่
กระบวนการทางศุ ลกากรที่ มี ประสิ ทธิภาพ การลดขั้ นตอนและการใช้ ศั กยภาพทางดิ จิ ทั ลในธุ รกรรมทางราชการ
และการปฏิรูปกฎระเบียบในการเข้าสู่ภาคบริการ นอกเหนือจากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและข้อตกลงการค้าเสรี
กับประเทศคู่ ค้ าหลั กในเอเชีย การบรรลุ ข้ อตกลงการค้ าเสรีกั บสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกาจะเป็ นส่ วนช่ วยให้
ประเทศไทยก้าวหน้าไปอีกขั้น
3. ความเป็นหุ้นส่วน: การพัฒนาทางการเงินอย่างยั่งยืน
ในทศวรรษที่ผ่านมา หนี้สาธารณะของประเทศไทยคิดเป็นประมาณ 40% ของ GDP และดุลการคลัง (fiscal
balance) โดยเฉลี่ยแล้วเกินดุลอยู่ที่ประมาณ +0.1% ของ GDP โดยประเทศไทยกาลังมุ่งหน้าต่อไปในการเสริมสร้าง
วินัยการคลังโดยใช้กฎหมายว่าด้วยความรับผิดชอบด้านการคลัง ที่กาหนดให้รัฐบาลในอนาคตต้องเตรียมการพยากรณ์
ทางเศรษฐกิจในระยะกลางไม่เกิน 5 ปี โดยหมายรวมถึงการคาดการณ์สาหรับหนี้สาธารณะ รายได้ รายจ่าย และภาระ
ผูกพันทางการคลังของรัฐบาลที่อาจเกิดขึ้น (contingent liabilities) โดยแม้ประเทศไทยจะมีฐานะทางการเงินค่อนข้าง
เข้มแข็ง แต่ประชากรจานวนมากที่กาลังก้าวเข้าสู่วัยสูงอายุและกาลังแรงงานที่ลดจานวนลงจะเพิ่มแรงกดดันให้กับ
การคลั งภาครัฐในระยะกลาง ดังนั้ น เพื่อที่จะตอบสนองข้อเรียกร้องทางสั งคม สิ่ งแวดล้ อม และโครงสร้างพื้นฐาน
ในอนาคต ประเทศไทยจะต้องปฏิ รูประบบภาษี เพื่ อเพิ่ มทั้ งรายได้และศักยภาพการแข่งขั น ลดต้ นทุ นในการลงทุ น
ด้านโครงสร้างพื้นฐานผ่านการมีส่วนร่วมมากขึ้นของภาคเอกชน และเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบประกัน
สุขภาพและระบบบาเหน็จบานาญ

๒๓
เพิ่มรายได้จากภาษีเพื่อเตรียมพร้อมรับแรงกดดันรายจ่ายภาครัฐในอนาคตอันใกล้
ในช่ วงห้ าปี ที่ ผ่ านมา รายได้ แผ่ นดิ นและการจั ดเก็ บภาษี ของไทยโดยเฉลี่ ยคิ ดเป็ น 21.7% และ 17.7%
ของ GDP ตามลาดับ โดยเป็นค่าเฉลี่ยที่ อยู่ในระดับที่ไม่ต่างกับประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาค แต่ยังถือว่าต่ากว่าค่าเฉลี่ย
ของประเทศในกลุ่ม OECD (ดู Figure 9) ด้วยตระหนักถึงความจาเป็นในการเพิ่มรายได้ภาครัฐ รัฐบาลได้ตั้งเป้าหมาย
การจัดเก็บภาษีให้ถึง 20% ของ GDP ภายในปี พ.ศ. 2563

รัฐบาลไทยเพิ่งปฏิรูปภาษีทางตรง ซึ่งคิดเป็น 41% ของการจัดเก็บภาษีทั้งหมดเมื่อไม่นานมานี้ ภาษีเงินได้
นิ ติ บุ คคลลดลงจากหนึ่ งในสามเหลื อ 20% และทาให้รายได้จากการจัดเก็บภาษี นิติบุคคลลดลง ประเทศไทยยังได้
ปรับปรุงการจัดเก็บภาษีรายได้บุคคลธรรมดา โดยปรับลดเพดานจาก 37% เหลือ 35% พร้อมกับเพิ่มจานวนขั้นบันได
ของการคานวณภาษี (thresholds) และการลดหย่อนภาษี เนื่องด้วยจานวนขั้นฯ ที่มากขึ้นและการมีแรงงานนอกระบบ
จานวนมาก (56% ในปี พ.ศ. 2559) ทาให้มีเพียงหนึ่งในห้าของประชากรในวัยทางาน (อายุ 15 – 64 ปี) ที่จ่ายภาษี
เงินได้บุคคลธรรมดา การลดจานวนแรงงานนอกระบบอย่างค่อยเป็นค่อยไปไม่เพียงแต่จะช่วยเพิ่มการจัดเก็บรายได้
แต่ยังจะช่วยส่งเสริมประชาชนให้ได้รับการคุ้มครองทางสังคมที่ดียิ่งขึ้น
ภาษีทางอ้อมเป็ นแหล่ งรายได้ส าคัญของประเทศไทย โดยมี ภาษีมูลค่าเพิ่มที่คิดเป็นหนึ่งในสามของรายได้
จากภาษีทางอ้อมทั้งหมด อันที่จริงอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมายอยู่ที่ 10% แต่มีข้อยกเว้นให้เหลือ 7% มาตั้งแต่ปี
พ.ศ. 2542 ทาให้ประเทศไทยมีอัตราที่ต่าที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ยิ่งไปกว่านั้น อัตราการยกเว้นที่สูงและการหลีกเลี่ยง
ภาษีทาให้การจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มอยู่ที่ประมาณ 38% ต่ากว่าค่าเฉลี่ยของ OECD ซึ่งอยู่ที่ 56% ประเทศไทยจึงควร
พิจารณาการขยายฐานการเก็บภาษี มูลค่าเพิ่ มและเพิ่มอัตราภาษีนี้ โดยใช้ เงินรายได้ที่ เพิ่ มขึ้นเพื่ ออุดหนุนโครงการ
คุ้มครองทางสังคมที่คาดว่าจะมีเพิ่มมากขึ้น

๒๔
นอกจากนี้ การเพิ่มประสิทธิภาพทางภาษีและความยินยอมในการจ่ายภาษีตามจริงจะสร้างโอกาสในการเพิ่ม
รายได้ภาครัฐ ในประเด็นนี้ รัฐบาลได้ปรับปรุงแนวทางให้มีความหลากหลาย ซึ่งประกอบด้วยการอานวยความสะดวกใน
การชาระภาษีผ่านการใช้นวัตกรรมทางเทคโนโลยี เสนอสิ่งจูงใจเพื่อลดการหลีกเลี่ยงภาษีและธุรกรรมนอกระบบ รวมถึง
การบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังกับผู้หลีกเลี่ยงภาษี
ยิ่งไปกว่านั้น การประเมินประสิทธิภาพในการดาเนินโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐจะเป็นสิ่งสาคัญ
ในการลดภาระการใช้จ่ายภาครัฐ ประเทศไทยสามารถพิจารณาแหล่งเงินทุนทางเลือกเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
ลดต้นทุนในการลงทุนและบริหารจัดการความเสี่ยง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการออกพันธบัตรรัฐบาลเพื่อการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานโดยกาหนดราคาเป็นเงินบาทไทยจะมีราคาถูกกว่าและสอดคล้องกับลักษณะระยะยาวของการลงทุนก่อสร้าง
ดังกล่าวมากกว่าการกู้ยืมจากระบบธนาคาร อีกแนวทางหนึ่งคือการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนในการพัฒนา
กระบวนการร่ วมลงทุ นระหว่ างภาครั ฐและเอกชน (PPP) เพื่ อการดั งกล่ าวนี้ รั ฐบาลได้ พยายามที่ จะลดขั้ นตอน
การปฏิ บั ติงานและเพิ่ มประสิ ทธิภาพของระบบราชการ โดยได้ ปฏิ รูปกฎหมายการร่วมลงทุนฯ เมื่ อปี พ.ศ. 255๖
ด้วยการเพิ่มเติมข้อกาหนดเรื่องระยะเวลาการดาเนินงานและการทาสัญญาที่เป็นมาตรฐาน ยิ่งไปกว่านั้น ประเทศไทย
ได้จัดตั้งกองทุ นรวมโครงสร้ างพื้ นฐานเพื่ ออนาคตประเทศไทย (Thailand Future Fund) เพื่ อเป็นมาตรการเพิ่มเติม
ในการสนับสนุนทางการเงินสาหรับโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมที่สาคัญ
พัฒนาความยั่งยืนของระบบประกันสุขภาพและบาเหน็จบานาญ
เนื่ องด้วยประชากรจ านวนมากกาลั งก้ าวเข้ าสู่ วัยผู้ สู งอายุ ภาระค่ าใช้จ่ ายภาครัฐในการจั ดบริการสุ ขภาพ
และประกันสังคมสาหรับผู้สูงอายุจะเพิ่มสูงขึ้นต่อไป เมื่อปี พ.ศ. 2557 การใช้จ่ายด้านสาธารณสุขของรัฐบาลคิดเป็น
3.2% ของ GDP โดยถึงแม้ว่าจะยังอยู่ในระดับที่สามารถบริหารจัดการได้ แต่ต้นทุนมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ ต่อมา
ในปี พ.ศ. 2558 รายจ่ายภาครัฐสาหรับบาเหน็จบานาญคิดเป็น 2.2% ของ GDP แม้ว่าตัวเลขนี้อยู่ในระดับที่ต่ากว่า
ค่าเฉลี่ยของภูมิภาค ภาระผูกพันทางการคลังในอนาคตมีแนวโน้มจะเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วกว่าเดิม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
หากรัฐบาลยังมุ่งหน้ าจะปรับปรุงอัตราการทดแทนรายได้ (Replacement Ratio) สาหรับผู้รับบาเหน็ จบ านาญที่อยู่
ในระดับต่ามากในปัจจุบั น โดยแม้ว่าการเพิ่มขึ้นของต้นทุนบางส่วนจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่การปรับปรุงระบบประกัน
สุขภาพและบาเหน็จบานาญจะสามารถเพิ่มผลได้เชิงประสิทธิภาพและควบคุมต้นทุน
ในด้ านบริ การสุ ขภาพ ประเทศไทยควรจะหลี กเลี่ ยงการตั ดงบประมาณด้ านสาธารณสุ ขในอั ตราถดถอย
ระยะสั้นแบบทุกรายการ และหันไปดาเนินการปฏิรูปเชิงโครงสร้างแบบมีเป้าหมายแทน ซึ่งจะเป็นประโยชน์มากกว่า
ในระยะยาว ยกตั วอย่ างเช่ น ในการป้ องกั นไม่ ให้ โรงพยาบาลต้ องมี ภ าระมากเกิ นไป ประเทศไทยสามารถเพิ่ ม
การจั ดบริ การสุ ขภาพผ่ านเวชศาสตร์ และระบบบริ การปฐมภู มิ โดยการเพิ่ มจ านวนแพทย์ เวชศาสตร์ ครอบครั ว
และแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ชนบท ทั้งนี้ รัฐบาลไทยสามารถปฏิรูปการสนับสนุนงบประมาณ
ด้านสาธารณสุขได้โดยการลดข้อยกเว้นสาหรับการจ่ายร่วมและอนุญาตให้มีการสมทบเงินจากผู้ที่พร้อมจ่ายได้มากขึ้น

๒๕
ในเรื่องของบาเหน็จบานาญ ขนาดกาลังแรงงานของไทยที่กาลังหดตัวลงและการที่ผู้เกษียณมีอายุยืนยาวขึ้นนั้น
หมายถึงเรากาลังมีจานวนปีในการทางานที่ลดลงสวนทางกับจานวนผู้เกษียณที่มีมากขึ้นเรื่อย ๆ กองทุนบาเหน็จบานาญ
ภาคเอกชนของไทยกาหนดอายุเกษียณไว้ที่ 55 ปี ในขณะที่ระบบบาเหน็จบานาญภาครัฐและการจ่ายบานาญพื้นฐาน
(social pension) กาหนดอายุ เกษียณไว้ที่ 60 ปี งานวิจัยของ OECD ระบุว่าการยืดอายุเกษียณจะเป็นแนวทางที่ มี
ประสิ ทธิภาพเพื่ อเพิ่มรายได้หลั งเกษียณและพัฒนาความยั่งยืนทางการเงินของระบบบาเหน็จบานาญ ประเทศไทย
สามารถกาหนดอายุเกษียณของภาคเอกชนให้สอดคล้องกับภาครัฐ รวมถึงยืดอายุเกษียณในอัตราก้าวหน้าให้สอดคล้อง
กับอายุ คาดเฉลี่ย (life expectancy) ยิ่งไปกว่านั้น รัฐบาลยังสามารถเพิ่มอัตราสมทบของภาคเอกชนอย่างค่อยเป็น
ค่อยไป ซึง่ ในปัจจุบันอัตราดังกล่าวยังต่ากว่าเกือบทุกประเทศกรณีศึกษาและค่าเฉลี่ยของประเทศสมาชิก OECD
4. โลก: การอนุรักษ์ธรรมชาติ
สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติของประเทศไทยเป็นทรัพย์สินสาคัญของประเทศและช่วยค้าจุนภาคเศรษฐกิจหลัก
และชีวิตความเป็นอยู่ของประชากรหลายล้านคน เช่นเดียวกับประเทศกาลังพัฒนาอื่น ๆ อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ
อย่างรวดเร็วเกิดขึ้นจากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเข้มข้นซึ่งได้ก่อผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง ทั้งนี้
ความสนใจในประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยเริ่มต้นขึ้นในช่วงทศวรรษ 1990 และส่งผลในการปรับเปลี่ยน
กรอบการทางานเชิงกฎหมายซึ่งนาไปสู่การก่อตั้งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการนาเครื่องมือ
อย่างเช่น การวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment - EIA) มาบังคับใช้
ในปัจจุบัน พันธกรณีในการจัดการปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมได้รับการรับรอง เนื่องจากความก้าวหน้าในประเด็น
ดังกล่าวมีความชะงักงันหรือกระทั่งถดถอยในบางกรณี การพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทยขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศอย่ างชาญฉลาด การลดมลพิษให้ เหลื อน้ อยที่สุดเพื่อปกป้องสุขภาพของประชาชน
และระบบนิ เวศ และการเปลี่ ยนผ่ านไปสู่ ประเทศคาร์ บอนต่ าและมี ความพร้ อมรั บมื อกั บการเปลี่ ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศในอนาคต
กฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมฉบับใหม่ซึ่งกาลังอยู่ระหว่างการพิจารณาสะท้อนให้เห็ นถึงโอกาสในการจัดระเบียบ
นโยบายให้ ทันสมัยและรับประกันหนทางไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน การริเริ่มการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์
(Strategic Environment Assessment) จะช่วยเสริมสร้างการปกป้องสิ่ งแวดล้ อมโดยการบู รณาการประเด็นปั ญหา
ด้านสิ่งแวดล้อมเข้าสู่การกาหนดแผน นโยบาย และโครงการต่าง ๆ ของรัฐบาล
ประเทศไทยยังสามารถปรับปรุงพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ประเทศไทยเผชิ ญวั ฏจั กรของน้ าท่ วมและภั ยแล้ งที่ น าไปสู่ การเสี ยชี วิตของประชาชนและภาวะชะงักงัน
ทางเศรษฐกิจ ในขณะที่ตัวแปรด้านภูมิอากาศตามธรรมชาติเป็นปัจจัยสาคัญต่อปัญหาดังกล่าว แต่ปัจจัยเชิงนโยบาย
ก็ เป็ น ส่ วนหนึ่ งของปั ญ หา การวางแผนการขยายเขตเมื องที่ ไม่ มี ประสิ ทธิ ภ าพ การท าการเกษตรอย่ างเข้ มข้ น
และการเสื่ อมสภาพหรือการสูญเสียป่ าต้นน้ า ได้นามาสู่ การลดลงของพื้นที่รองรับน้าท่วมและพื้นที่ ลุ่มต่า ในขณะที่

๒๖
พฤติกรรมการใช้น้า การพัฒนาที่ดินเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม การขยายตัวของเมือง และการเติบโตของประชากร
เป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดภัยแล้ง
การขาดระบบบริ หารจั ดการน้ าแบบบู รณาการเป็ นอุ ปสรรคต่ อการตอบสนองต่ อปั ญ หาข้ างต้ นอย่ างมี
ประสิทธิผล การบริหารจัดการน้าในประเทศไทยนั้นเป็นไปในลักษณะที่กรอบการทางานเชิงสถาบันมีความแยกส่วน
เป็ นอย่ างสู งซึ่งน าไปสู่ หน้ าที่ ความรับผิ ดชอบที่ ทับซ้อนกัน ผลประโยชน์ ทับซ้อน และการขาดการประสานงานที่ ดี
นอกจากนี้ รัฐบาลยังคงมีแนวโน้มที่จะเน้นความสนใจไปยังโครงสร้างพื้นฐานเชิงกายภาพ และแนวทางการแก้ปัญหา
ด้ านอุ ปทาน ในขณะที่ มาตรการด้ านอุ ปสงค์ ได้ รับความสนใจน้ อยกว่า ประเทศไทยควรใช้ แนวทางแบบองค์ รวม
ในการบริหารจัดการน้าและการป้องกันน้าท่วม ควบคู่ไปกับแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ได้รับการสนับสนุน
งบประมาณอย่างเพียงพอและรับประกันว่าหน่วยงานระดับท้องถิ่นมีศักยภาพในการรับมือและตอบสนองต่อภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติ
เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศที่มีรายได้ปานกลางอื่น ๆ ประเทศไทยมีผลการดาเนินงานที่ไม่ดีนักในหลายตัวชี้วัด
ด้ านความหลากหลายทางชี วภาพ เช่ น จ านวนสิ่ งมี ชี วิ ตที่ มี ความเสี่ ยงต่ อการสู ญ พั น ธุ์ (threatened species)
(ดู Figure 10) การตัดไม้ทาลายป่ายังคงเป็นปัญหาสาคัญในภาคเหนือและภาคอีสาน แม้จะมีความก้าวหน้าของค่าเฉลี่ย
ระดับประเทศในทศวรรษที่ผ่านมา

๒๗
การตอบสนองเชิ งนโยบายจะต้ องจั ดการต้ นตอของปั ญหาทั้ งหลายที่ ส่ งผลกระทบต่ อ ความหลากหลาย
ทางชี วภาพ การชลประทาน การรุ กล้ าที่ ดิ นเพื่ อการเกษตร และการรุกรานของสิ่ งมี ชี วิตต่ างถิ่ น (alien species)
ได้ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชุ่มน้า การตัดไม้อย่างผิดกฎหมาย การพัฒนารีสอร์ทสาหรับการท่องเที่ยว และการขยายตัว
ของที่ดินเพื่อการเกษตรเนื่องจากนโยบายส่งเสริมพืชสาคัญทางเศรษฐกิจ (เช่น ยางพาราและปาล์มน้ามัน) ได้นาไปสู่
การตั ดไม้ ท าลายป่ า นอกจากนี้ มลพิ ษส่ งผลกระทบต่ อระบบน้ าจื ด และการประมงที่ ผิ ดกฎหมาย ปรากฏการณ์
ทะเลกรด การท่องเที่ยว และกิจกรรมทางอุตสาหกรรม ล้วนส่งผลระบบนิเวศทางทะเลและแนวปะการัง
ประเด็นท้าทายในการรักษาคุณภาพชีวิตด้านสิ่งแวดล้อมยังคงมีอยู่
ระดับของมลพิษทางอากาศบางประเภท เช่นอนุภาค PM2.5 ได้เพิ่มขึ้นอย่างช้า ๆ มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553
ภายหลังความคืบหน้าพอประมาณนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2533 โดยมีปัญหารุนแรงมากในพื้นที่มลพิษสูง ได้แก่ เขตนิคม
อุตสาหกรรมหลักของประเทศที่บ่อยครั้งมักจะมีค่ามลพิษทางอากาศสูงกว่ามาตรฐานความปลอดภัย คุณภาพน้าได้รับ
การพัฒนาขึ้นอย่ างค่อยเป็ นค่อยไป แต่ 23% ของน้าผิ วดินยั งมีคุณภาพต่า นอกจากนี้ การขาดแคลนระบบบาบั ด
น้าเสีย (มีเพียง 15% ของน้าเสียชุมชนที่ได้รับการบาบัด) การบังคับใช้กฎหมายที่หละหลวม และการขาดมาตรการจูงใจ
ให้ลดการสร้างมลพิษ เป็นอุปสรรคต่อความก้าวหน้าในการจัดการมลพิษ
ประเด็นสุดท้าย การก่อขยะมูลฝอยยังคงเป็นปัญหาที่รุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ เช่นเดียวกับหลายประเทศในภูมิภาค
โดยปริ ม าณขยะมู ล ฝอยเพิ่ ม ขึ้ น 80% นั บ ตั้ งแต่ ปี พ.ศ. 2543 และ 43% ของขยะมู ล ฝอยทั้ งหมดถู ก ก าจั ด
อย่ างไม่ เหมาะสมผ่ านการเผาในที่ เปิ ดหรื อลั กลอบทิ้ ง อย่ างไรก็ ตาม องค์ ประกอบของมู ลฝอยสะท้ อนศั กยภาพ
ในการใช้ ซ้าได้ โดยมี ประมาณ 60% สามารถท าเป็ นปุ๋ ยหมั กได้ หรืออาจน าไปรีไซเคิ ลหรือใช้ ในการผลิ ตพลั งงาน
นอกจากนี้ กลไกการกาหนดราคาที่เหมาะสมเป็นสิ่งจาเป็นในการสร้างแรงจูงใจเพื่อลดปริมาณขยะทั้งหมดที่เกิดขึ้น
จาเป็นต้องมีการบรรเทาผลกระทบและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ประเทศไทยได้ ก าหนดเป้ าหมายที่ ทะเยอทะยานในการลดปริ มาณก๊ าซเรื อนกระจก โดยตั้ งใจที่ จะลด
การปล่ อยคาร์ บอนลง 20 – 25% จากค่ าเริ่มต้ นภายในปี พ.ศ. 2573 โดยได้ ระบุ ว่าภาคพลั งงานและการขนส่ ง
จะมี ส่ วนส าคั ญในการด าเนิ นการบรรเทาผลกระทบ อย่ างไรก็ ตาม บางส่ วนของแผนการบริ หารจั ดการพลั งงาน
ในปั จจุบั นน่ าจะยั งไม่สอดคล้ องกับพั นธกรณี ระหว่างประเทศที่มีแนวโน้ มจะเข้มงวดมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
แผนการเพิ่ มสั ดส่ วนการใช้ถ่านหิ นในการผลิ ตพลั งงานจะเพิ่ มระดั บการปล่ อยคาร์บอนโดยรวม หากมองในแง่บวก
สัดส่วนของพลังงานทดแทนก็เพิ่มมากขึ้นเช่นกัน โดยประเทศไทยยังสามารถเพิ่มความมุ่งมั่นในการใช้พลังงานทดแทน
โดยใช้ศักยภาพที่ซ้อนอยู่ของภาคธุรกิจโซลาเซลล์ (solar photovoltaic sector) รวมถึงอาจพิจารณาเพิ่มการเก็บภาษี
ด้านสิ่งแวดล้อมให้มากขึ้น
ในฐานะหนึ่งในประเทศที่จะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมากที่สุด มาตรการบรรเทา
ผลกระทบจะต้ องด าเนิ นควบคู่ ไปกั บ การปรั บตั วด้ วย แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จฯ ฉบั บที่ 12 และแผนแม่ บทรองรั บ
การเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศ พ.ศ. 2558 – 2593 มี เป้ าหมายที่ จ ะเพิ่ ม ความสามารถของประเทศไทย

๒๘
ในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งเป็นท่าทีที่น่าพอใจ เพราะการปรับตัวฯ นั้นได้ถูกละเลยอย่างมาก
ในแผนรายสาขา (sectoral plan) แต่ บททดสอบที่ แท้ จริงอยู่ ที่ การแปลงแผนระดั บสู งเหล่ านี้ ไปสู่ ความตระหนั กรู้
ของสังคม และการส่งเสริมใช้มาตรการปรับตัวฯ ในทุกภาคส่วนจากระดับชาติสู่ระดับท้องถิ่น โดยการดาเนินการจาเป็น
จะต้องมี การประสานงานอย่ างมีประสิ ทธิ ผลในส่ วนกลาง ผ่ านการมีส่ วนร่วมของผู้มีส่ วนได้เสี ยทุ กภาคส่ วน การมี
หลักฐานข้อมูลที่ ชัดเจน (เช่น ส าหรั บการคาดการณ์ สภาพภู มิอากาศ) การเสริมสร้างศักยภาพ (โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในระดั บท้ องถิ่ น ) การสนั บสนุ น ทางการเงิ นที่ เพี ยงพอ และกลไกส าหรั บ การติ ดตาม ประเมิ นผล และปรั บปรุ ง
แนวทางการดาเนินงาน
๕. สันติภาพ: การยกระดับการบริหารปกครอง
การปฏิรูปภาครัฐเป็นวาระสาคัญลาดับแรก ๆ ของรัฐบาลเสมอมา แต่ยังคงมีประเด็นท้าทายอยู่อีกมากมาย
ช่องว่างระหว่างการวางแผนและการนานโยบายไปปฏิบัติยังคงมีอยู่มาก การส่วนร่วมของภาคประชาชนที่ไม่เพียงพอ
ในกระบวนการกาหนดนโยบายได้บั่นทอนการจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนและเป้ าหมายการพั ฒ นา การขาดการพั ฒนากฎระเบี ยบตามหลั กฐานเชิงประจักษ์ ได้ขั ดขวางการสร้าง
สภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรต่อภาคธุรกิจ ซึ่งจาเป็นต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีมูลค่าเพิ่มสูง และการรับรู้ข้อมูลการทุจริต
ในระดับสูงได้ลดทอนความเชื่อมั่นของนักธุรกิจและสาธารณะที่มีต่อรัฐบาล
ช่องว่างระหว่างการวางแผนนโยบายและการนานโยบายไปปฏิบัติจะต้องแคบลง
ในประเทศไทย การมี กระทรวงและหน่ วยงานจ านวนมากแข่ งขั นกั นในการด าเนิ น นโยบายที่ คล้ ายกั น
ทั้งในระดั บรั ฐบาลกลางและองค์ กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น มั กจะน าไปสู่ วาระนโยบายที่ ขัดแย้งกั นและเป็ นอุปสรรค
ต่อการน านโยบายไปปฏิ บั ติ นอกจากนี้ ประเทศไทยยั งมีผลงานการปฏิ รูปภาครัฐที่ ไม่ ดีนั กเมื่ อเที ยบกับประเทศ
กรณีศึกษา (ดู Figure 11) การประสานความร่วมมือระหว่างกระทรวงและหน่วยงานต่าง ๆ รวมไปถึงความไม่ยืดหยุ่น
เชิงสถาบันในการปรับเปลี่ยนนโยบายให้เข้ากับภาวะเงื่อนไขทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลง ยังคงเป็นประเด็น
ท้าทาย ความไร้ประสิทธิภาพดังกล่าวและการจัดสรรงบประมาณภาครัฐที่ไม่ดีพอ สามารถบั่นทอนศักยภาพการแข่งขัน
ประเทศไทยกาลังขยายการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียเพื่อกระบวนการกาหนดนโยบายที่ดีขึ้น
ภาครั ฐต้ องจั ดสมดุ ลระหว่ างความคาดหวั งให้ เกิ ดการปรั บตั วที่ รวดเร็ วและต่ อเนื่ อง กั บข้ อเรี ยกร้ องให้
กระบวนการกาหนดนโยบายเปิ ดกว้างมากขึ้นโดยการนาเสนอข้อมูลและการขยายการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสี ย
ตั้งแต่ขั้นแรก ๆ ของกระบวนการกาหนดนโยบาย ในแง่นี้ ประเทศไทยจะต้องปรับปรุงกระบวนการมีส่ วนร่วมของ
ผู้ มีส่ วนได้เสี ยในขั้ นตอนการจั ดทานโยบายและการสอดคล้ องกันในระดับองค์รวมของนโยบายสาธารณะทั้ งหลาย
เพื่ อแก้ ไขปั ญหาเหล่ านี้ ประเทศไทยได้ ประกาศแนวทางการด าเนิ นการตามระเบี ยบส านั กนายกรัฐมนตรีว่ าด้ วย
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 ที่ถูกออกแบบมาเพื่อให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐสามารถดาเนินการรับฟัง
ความคิ ดเห็ นของผู้ มี ส่ วนได้ เสี ย ซึ่ งสอดคล้ องกั บ “หลั กการชี้ แนะว่าด้ วยการรั บฟั งความคิ ดเห็ น ของประชาชน”

๒๙
ของ OECD ทั้งนี้ การรับประกันว่าแนวทางดังกล่าวจะได้รับการปฏิบัติตามอย่างจริงจังโดยกระทรวงและหน่ วยงาน
ต่าง ๆ จะเป็นกุญแจสาคัญสาหรับความก้าวหน้าในประเด็นนี้

การพัฒนาระบบการประเมินการดาเนินการทางนโยบายจะนาไปสู่การจัดสรรทรัพยากรที่ดีขึ้น
แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 12 ได้เน้นย้าถึงความสาคัญของการติดตามและประเมินผลโครงการภาครัฐ
เพื่ อรับประกันการน านโยบายไปปฏิ บั ติอย่างมีประสิทธิภาพและความสอดคล้ องกับเป้ าหมายการพัฒนาเศรษฐกิ จ
และสังคม โดยที่การติดตามและประเมินผลฯ ดังกล่าวจะเสริมประสิทธิภาพกรอบการประเมินสาหรับตัวชี้วัดหลัก (KPIs)
ที่ มั กจะรวมไปถึ งตั วชี้วั ดที่ พั ฒนาขึ้ นเพื่ อการเที ยบเคี ยงระหว่ างประเทศ (ดู Table 2 ด้ านล่ าง) ทั้ งนี้ ตั วชี้ วั ดร่วม
ถูกกาหนดขึ้นเพื่อประเมินภาพรวมการดาเนินงานด้านการพัฒนาของไทย โดยคานึงถึงประเด็นปัญหาข้ามสาขาระหว่าง
ส่วนราชการ การประเมินผลนโยบายที่ตั้งอยู่บนตัวชี้วัดยังได้รับการดาเนินการในระดับท้องถิ่นด้วย

๓๐
การยกระดับนโยบายการแข่งขันทางการค้าและการปฏิรูปการกากับดูแลจะช่วยทาให้ตลาดมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น
ภายหลังการประกาศใช้พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2542 ประเทศไทยได้กลายเป็นประเทศ
แรก ๆ ของอาเซียนที่ริเริ่มนโยบายการแข่งขันทางการค้า กฎหมายดังกล่าวมีบทบัญญัติครอบคลุมทั้งพฤติกรรมต่อต้าน
การแข่ งขั น (ข้ อตกลง การใช้ อ านาจเหนื อตลาดโดยมิ ชอบ และการควบรวมกิ จการ) และพฤติ กรรมอื่ น ๆ ที่ เป็ น
การกีดกัน/การสร้างการแข่งขันทางการค้าหรือการพาณิชย์ที่ไม่เป็นธรรม อย่างไรก็ตาม แม้จะมีการส่งเรื่องร้องเรียน
เกือบร้อยเรื่องนับตั้งแต่มีการประกาศใช้กฎหมายดังกล่าว แต่ยังไม่เคยมีการพิพากษาว่าเกิดการละเมิดกฎหมายแม้แต่
ครั้งเดียว
พระราชบัญญัติดังกล่าวถูกยกเลิกโดยพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 ภายใต้การประกาศ
แผนพิ มพ์ เขียวประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน พ.ศ. 2558 ที่ ผลักดันกระตุ้นให้ ประเทศสมาชิกมีนโยบายการแข่งขัน
ทางการค้าที่สอดคล้องกัน โดยส่งเสริมการดาเนินธุรกิจให้สอดประสานกับแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศระหว่างประเทศ
ซึ่งประกอบด้วยการตรวจสอบการควบรวมกิจการล่วงหน้า นอกจากนี้ กฎหมายดังกล่าวยังครอบคลุมถึงการดาเนิน
กิจการของรัฐวิสาหกิจเพื่อรับประกันพื้นที่การแข่งขันที่เหมาะสมระหว่างรัฐและเอกชน ยิ่งไปกว่านั้น พฤติกรรมต่อต้าน
การแข่งขันอื่น ๆ จะได้รับการลงโทษทางปกครองความรับผิดทางอาญา ซึ่งจะช่วยให้การบังคับใช้กฎหมายง่ายยิ่งขึ้น
ประเทศไทยมี ความพยายามในการปฏิ รูปส านั กงานคณะกรรมการการแข่ งขั นทางการค้ า ให้ เป็ นองค์ กร
ที่ มี ความเป็ น อิ สระมากขึ้ น โดยมี งบประมาณและเจ้ าหน้ าที่ ของตนเองแยกจากกระทรวงพาณิ ชย์ เพื่ อที่ จะให้
กรอบกฎหมายทางานอย่ างมีประสิทธิ ผล รัฐบาลควรสนับสนุนให้ ส านั กงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้ามี
ทรัพยากรทางการเงินและบุคลากรที่เพียงพอ รวมถึงความเป็นอิสระในการบริหารทรัพยากรดังกล่าว ซึ่งจาเป็นต้องมี
การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ทั้งหมดอย่างเหมาะสม อันหมายถึงผู้กาหนดนโยบายและเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน
การปรับปรุงการวิเคราะห์ผลกระทบในการออกกฎหมายจะช่วยส่งเสริมแนวปฏิบัติที่ดีด้านกฎระเบียบ
โดยทั่วไปแล้ ว แนวปฏิ บั ติที่ ดีด้านกฎระเบี ยบจะช่วยให้ เกิดการจัดสรรทรัพยากรที่ มีประสิ ทธิ ผล ส่ งเสริม
การแข่งขันที่มีชีวิตชีวาและเป็นธรรม และลดภาระทางกฎหมายให้กับภาคธุรกิจ ข้อเสนอแนะของ OECD Council on
Regulatory Policy and Governance ระบุ ว่าระบบการจัดการก ากั บดูแลที่ ดี นั้ นจาเป็ นต้องยึดแนวทางบู รณาการ
การท างานของหน่ วยงานภาครัฐให้ เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน (a whole-of-government approach) เพื่อสนับสนุ น
การดาเนินงานของรัฐบาลในการพัฒนากฎระเบียบ บังคับใช้กฎระเบียบ และประเมินผลการกากับดูแล ในช่วงทศวรรษ
ที่ผ่านมา คุณภาพการกากับดูแลของรัฐบาลไทยยังไม่ได้รับการพัฒนาเท่าที่ควร ซึ่งแตกต่างกับประเทศเทียบเคียงอื่น ๆ
ในภูมิภาคอย่างมาเลเซีย
รั ฐบาลได้ ประกาศโครงการ “สั งคายนากฎหมาย” (Regulatory Guillotine) ในปี พ.ศ. 2560 เพื่ อยกเลิ ก
ปรับปรุงกฎระเบียบที่ไม่จาเป็นที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม โดยโครงการในระยะแรกตั้งเป้าหมายที่
จะเลื่อนอันดับของประเทศไทยตามดัชนีความยากง่ายในการประกอบธุรกิจของธนาคารโลกให้อยู่ใน 20 อันดับแรก

๓๑
ภายในปี พ.ศ. 2562 โดยมุ่ งเน้ นไปที่ การเข้ าถึ งเครดิต การค้ าชายแดน และกระบวนการจัดการบุ คคลล้ มละลาย
โครงการในระยะที่สอง ซึ่งเริ่มดาเนินการตั้งแต่ปลายปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นมา ประกอบด้วยการทบทวนกฎระเบียบ
ที่มีอยู่และการออกใบอนุญาตอย่างละเอียดยิ่งขึ้น โดยมีวิสัยทัศน์ที่จะสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการดาเนินธุรกิจ
แม้จะมีความพยายามปรับปรุงแก้ไข แต่การทุจริตยังคงเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา
ประเทศไทยได้ตระหนักมาอย่างยาวนานถึงความจาเป็นในการแก้ไขปัญหาการทุจริตที่บ่อนทาลายความเชื่อมั่น
และประสิทธิภาพ กฎหมายต่อต้านการทุจริตได้เพิ่มจานวนและขยายขอบเขตมากขึ้นไปตามกาลเวลา ซึ่งได้ช่วยส่งเสริม
ความเป็ นอิสระและประสิทธิผลของส านั กงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สานักงาน
ป.ป.ช.) นอกจากนี้ ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา หลายหน่วยงานถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการทางานของสานักงาน
ป.ป.ช. ได้ แก่ ศาลรั ฐธรรมนู ญ ศาลปกครอง ส านั กงานการตรวจเงิ นแผ่ นดิ น ส านั กงานคณะกรรมการป้ องกั น
และปราบปรามการทุ จริตในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) อย่างไรก็ตาม การรับรู้การทุ จริ ตยังคงสู งกว่าค่าเฉลี่ ยของ
ประเทศสมาชิก OECD และอาเซียน และประชาชนผู้ตอบแบบสารวจมากกว่า 40% ระบุว่าเคยต้องจ่ายเงินสิ นบน
เสนอของขวัญ หรือต้องแสดงความอนุเคราะห์ (favor) แก่เจ้าหน้าที่เมื่อต้องการเข้าถึงบริการสาธารณะ
เพื่ อเพิ่ มความเข้มข้นของมาตรการต่ อต้านการทุ จริต ยุ ทธศาสตร์ชาติ ว่าด้ วยการป้ องกันและปราบปราม
การทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. 2560 – 2564) ได้เพิ่มยุทธศาสตร์สาคัญเพื่อปราบปรามการทุจริตและลดความเป็นไปได้
ที่จะเกิดการทุจริต โดยในบริบทนี้ รัฐบาลไทยได้ขอให้ OECD ดาเนินการเสริมสร้างความซื่อสัตย์สุจริตของประเทศไทย
(Integrity Review of Thailand) เพื่ อน าเสนอการวิ เคราะห์ เชิ งลึ ก โดยเชื่ อมโยงกั บ ข้ อเสนอแนะจาก OECD เรื่ อง
ความซื่อตรงในภาครัฐ (OECD Recommendation on Public Integrity) ทั้งนี้ รายงานการเสริมสร้างความซื่อสัตย์ฯ
ได้ชี้ให้ เห็ นว่า ประเทศไทยสามารถพิ จารณาลดขั้นตอนการดาเนินงานที่ เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตในหลาย
หน่ วยงาน โดยเฉพาะอย่ างยิ่งส านั กงาน ป.ป.ช. และส านั กงาน ป.ป.ท. เพื่ อที่ จะส่ งเสริมความเชื่อมโยงกันระหว่าง
นโยบายการเสริมสร้างความซื่อสัตย์สุจริตและนโยบายต่อต้านการทุจริต นอกจากนี้ ประเทศไทยยังสามารถส่งเสริม
ภาระรั บผิ ดชอบทางจริ ยธรรม (ethical obligation) และจัดอบรมคุ ณธรรมจริยธรรมให้ กับข้าราชการ การก าหนด
มาตรฐานจริยธรรมที่สูงจะช่วยฟื้นฟูความเชื่อมั่นในภาครัฐและการใช้จ่ายภาครัฐที่เหมาะสม ยิ่งไปกว่านั้น เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมความพร้อมรับผิด (accountability) และจัดการประเด็นผลประโยชน์ทับซ้อนของเจ้าหน้าที่รัฐที่อาจเกิดขึ้นได้
รั ฐบาลอาจขยายขอบเขตของการเปิ ดเผยบั ญ ชี ทรัพย์ สิ น ให้ หมายรวมถึ งเจ้ าหน้ าที่ ระดั บสู งและเจ้ าหน้ าที่ อื่ น ๆ
ที่เป็นกลุ่มเสี่ยง โดยควบคู่ไปกับการเพิ่มศักยภาพในการตรวจสอบทรัพย์สินออนไลน์ของสานักงาน ป.ป.ช. นอกจากนี้
ประเทศไทยสามารถพั ฒ นากฎหมายคุ้ ม ครองพยานเพื่ อนิ ย ามขอบเขตการเปิ ดเผยข้ อมู ล เกี่ ยวกั บ การทุ จริ ต
การกระท าความผิ ด และการคุ กคามกลั่ นแกล้ ง และเสนอความคุ้ มครองให้ กั บพยานผู้ เปิ ดเผยการกระท าผิ ดนั้ น
ซึ่ งจะช่ วยส่ งเสริ มวั ฒ นธรรมองค์ กรภาครั ฐ ที่ สามารถอภิ ปรายประเด็ นการทุ จริ ตได้ อย่ างเปิ ดเผย อั นจะน าไปสู่
การตรวจสอบการละเมิดทางจริยธรรมที่มีประสิทธิผล

๓๒
อุปสรรคสาคัญต่อการพัฒนาประเทศและการเปลี่ยนผ่านที่จาเป็นสาหรับประเทศไทย
โดยสรุป การวิเคราะห์หลากหลายมิติในรายงานนี้ได้นาเสนออุปสรรคสาคัญต่อการพัฒนาประเทศที่ครอบคลุม
ทั้งในมิติทางเศรษฐกิจ สังคม รัฐบาล และสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย (ดู Figure 12 ด้านล่าง)

การระบุอุปสรรคเหล่านี้ในทุกมิติ ได้ชี้ให้เห็นประเด็นท้าทายการพัฒนาที่มีความเชื่อมโยงกันสี่ประการ ได้แก่
ความเหลื่อมล้าเชิงโครงสร้าง การเติบโตทางเศรษฐกิจที่พึ่งพาการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเข้มข้นที่ต้องจ่ายราคา
ด้วยภั ยพิ บั ติ ทางธรรมชาติ ระบบความคุ้ มครองทางสั งคมที่ กระจั ดกระจายในบริบทของการมี แรงงานนอกระบบ
จานวนมากและการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และกระบวนการบริหารจัดการและการจัดบริการสาธารณะที่แยกส่วน

๓๓

ประเทศไทยจะต้องเปลี่ ยนผ่ านจากแนวทางการเติบโตทางเศรษฐกิจบนความเหลื่ อมล้ าเชิงโครงสร้างไปสู่
การเป็ นสั งคมที่ สร้ างงานสร้ างอาชี พที่ ดีส าหรับทุ กคน สั ดส่ วนของแรงงานในภาคเกษตรกรรมพื้ นฐานและแรงงาน
เขตเมืองที่เปราะบางยังมีอัตราที่สูงอย่างไม่เป็นสัดส่วนเมื่อเปรียบเทียบกับระดับผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว
(GDP per capita) การมีแรงงานนอกระบบจานวนมากเป็นอุปสรรคต่อการเสริมสร้างผลิตภาพ ทาให้ความเหลื่อมล้า
ยั งคงมี อยู่ ต่ อไป และท าให้ มู ลค่ าฐานภาษี ลดลง บริการสาธารณะที่ มี คุ ณ ภาพดี ขึ้ น โดยเฉพาะในด้ านการศึ กษา
โครงสร้างพื้นฐาน และการอานวยความสะดวกทางธุรกิจ ที่ครอบคลุมไปทั่วทุกพื้นที่ของประเทศ จะเป็นกุญแจสาคัญ
ที่ จ ะช่ วยเสริ มสร้ างการเปลี่ ย นแปลงทางเศรษฐกิ จ และก่ อให้ เกิ ด กิ จกรรมใหม่ ๆ ทางเศรษฐกิ จที่ ส ร้ างรายได้
และความมั่นคงให้แก่ประชากรทั้งหมด โดยในรายงานระยะต่อไปจะประกอบด้วยการวิเคราะห์เฉพาะเรื่องที่สามารถ
ช่วยให้ประเทศไทยจัดการกับอุปสรรคที่เกี่ยวข้องกับความเหลื่อมล้าเชิงโครงสร้างและแนวทางการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ
ระบบความคุ้มครองทางสั งคมที่ เข้าถึงได้ง่ายและได้รับการสนั บสนุนทางการเงินเพี ยงพอเป็นปั จจั ยส าคัญ
ในภาวะที่ประเทศกาลังก้าวเข้าสู่ สังคมผู้สู งอายุ และจานวนแรงงานนอกระบบที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ข้อมูลฐานอายุ
ของประเทศไทยนั้ นดู คล้ ายคลึ งกั บประเทศรายได้ สู งอย่ างเกาหลี และสิ งคโปร์ มากกว่ าประเทศเที ยบเคี ยงอื่ น ๆ
อย่างมาเลเซียและเวียดนาม ด้วยเหตุนี้ ประเทศไทยได้พยายามผลักดันระบบความคุ้มครองทางสังคมแบบถ้วนหน้า
แม้ว่าจะประสบความสาเร็จในการจัดบริการสุขภาพ ประชากรที่กาลังเข้าสู่วัยสูงอายุอย่างรวดเร็วทาให้การส่ งเสริม

๓๔
ความคุ้มครองทางสังคมไปพร้อมกับการรักษาความยั่งยืนทางการคลังในระยะยาวทาได้ยากขึ้น ประเทศไทยจะต้องขยาย
ฐานความคุ้มครองทางสังคมและดาเนินการยกระดับทักษะเพื่อเพิ่มผลิตภาพและเพื่อชดเชยกาลังแรงงานที่มีแนวโน้ม
ลดลง
นอกจากนี้ ประเทศไทยจะต้ องเปลี่ ยนผ่ านจากประเทศที่ เน้ น การเติ บ โตทางเศรษฐกิ จที่ พึ่ งพาการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเข้มข้นที่ต้องจ่ายราคาด้วยภัยพิบัติทางธรรมชาติ ไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนมากขึ้นด้วยการบริหาร
จั ดการทรั พ ยากรธรรมชาติ ที่ ดี ขึ้ น การยกระดั บ การบริ ห ารจั ดการความเสี่ ยงจากภั ยพิ บั ติ และการลดมลพิ ษ
ทั้ งนี้ การขยายตั วของเมืองอย่ างรวดเร็ ว การพั ฒนาอุ ตสาหกรรม และการเกษตรแบบเข้ มข้ น ได้ เพิ่ มแรงกดดั นต่ อ
ทรัพยากรน้าและคุณภาพน้า ดังนั้น รัฐบาลจึงมีความจาเป็นที่จะต้องพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรน้าและจากัด
ผลลัพธ์เชิงลบของภัยพิบั ติทางธรรมชาติ ยิ่งไปกว่านั้น รัฐบาลจะต้องเพิ่มความสนใจในการปรับปรุงคุณภาพอากาศ
และการลดการก่อขยะมูลฝอย
ประการสุดท้าย สถานภาพของรัฐบาลและการจัดบริการสาธารณะขึ้นอยู่กับการบรรจบกันของ ๓ ประเด็น
ท้าทายการพั ฒนาที่ได้กล่าวไปแล้ ว การปกครองของไทยในระดับต่าง ๆ ต้องแก้ไขปัญหาการประสานงานให้ ส าเร็จ
และบู รณาการการทางานอย่างมีประสิทธิ ผลมากขึ้น ภายใต้ระบบปัจจุบัน องค์กรที่มีความซับซ้อนและการจัดสรร
อานาจการตัดสินใจและทรัพยากรที่ไม่เท่าเทียมกันทั้งในหน่วยงานราชการส่วนกลางและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(อปท.) เป็นส่วนส าคัญที่ส่งผลต่อปัญหาการประสานงานและศักยภาพเชิงสถาบันที่จากัด ด้วยเหตุนี้ การมีส่ วนร่วม
ทางการเมื องและภาระความรั บผิ ด จึ งควรได้ รั บการส่ งเสริ มสนั บสนุ นควบคู่ ไปกั บการปฏิ รู ป ที่ เสริ มพลั งอ านาจ
ทางการคลังให้แก่ อปท. เช่น การเพิ่มศักยภาพของ อปท. ในการจัดเก็บรายได้และกาหนดรายจ่ายของตนเอง รวมถึง
การรับประกันการเข้าถึงเงินอุดหนุนทีโ่ ปร่งใสและเป็นธรรม
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