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ตามติดเศรษฐกิจไทย
ธันวาคม 2555
ภาพรวมเศรษฐกิจ
แม้เศรษฐกิ จไทยจะฟื้ นตัวจากมหันตภัยน้าท่วมใหญ่ แต่กย็ งั ได้รบั ผลกระทบจากเศรษฐกิ จโลกที่ ชะลอตัวลง
อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศที่แท้จริงในปี 2555 คาดว่าจะอยู่ทร่ี ้อยละ 4.7 โดยแรงผลักดันที่
สาคัญมาจากการฟื้นตัวของการบริโภคภาคครัวเรือนและการลงทุนทีเ่ พิม่ ขึน้ อย่างมากทัง้ จากภาคเอกชนและภาครัฐสืบ
เนื่องมาจากมาตรการฟื้ นฟูภายหลังน้ าท่วมและมาตรการกระตุ้นการบริโภคของภาครัฐ การไหลเข้าของเงินลงทุน
โดยเฉพาะการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศยังคงเข้มแข็ง อัตราเงินเฟ้อยังอยู่ในระดับต่ าที่ประมาณร้อยละ 3 และ
คาดว่าจะคงอยู่ท่รี ะดับนี้ต่อเนื่องไปจนถึงปี หน้ า อย่างไรก็ตาม การส่งออกสุทธิกลับส่งผลในทางลบต่ออัตราการ
ขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ เนื่องจากการส่งออกได้รบั ผลกระทบจากภาคการผลิตทีห่ ยุดชะงักลงในช่วง
ครึง่ แรกของปี และการชะลอตัวลงของอุปสงค์จากสหภาพยุโรป จีน และอาเซียนในช่วงครึง่ หลังของปี
อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิ จในปี 2556 คาดว่าจะอยู่ที่รอ้ ยละ 5 จากการฟื้ นตัวในภาคการผลิ ตอย่างเต็มที่
และภาวะเศรษฐกิ จโลกที่ส่งสัญญาณการฟื้ นตัว มูลค่าการส่งออกในรูปดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ในปี 2556 คาดว่าจะ
ขยายตัวทีอ่ ตั ราร้อยละ 5.5 เปรียบเทียบกับร้อยละ 3.6 ในปี 2555 อุปสงค์ภายในประเทศโดยเฉพาะอย่างยิง่ การลงทุน
จะยังคงเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่องจากปี น้ี อันเป็ นผลมาจากการเพิม่ ขึน้ อย่างรวดเร็วของการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ
นอกจากนี้ รัฐบาลยัง เพิ่มการลงทุนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในโครงการบริห ารจัดการน้ าโดยจะใช้งบประมาณราว 60
พันล้านบาทจากวงเงินทัง้ หมด 350 พันล้านบาท (หรือประมาณ 11 พันล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา) ที่ได้รบั ความ
เห็นชอบออกเป็ นพระราชกาหนดเพื่อการบริหารจัดการน้า1 ในช่วงต้นปี 2555 อย่างไรก็ดี การขยายตัวของการบริโภค
ภาคครัวเรือนคาดว่าจะชะลอตัวลงจากปี 2555 เนื่องจากมาตรการของรัฐเพื่อกระตุ้นการบริโภค โดยเฉพาะอย่างยิง่
โครงการรถยนต์คนั แรก2 ทีจ่ ะสิน้ สุดลงในช่วงปลายปี 2555 ความเสีย่ งของเศรษฐกิจไทยในปี หน้าจะยังขึน้ อยู่กบั ความ
ไม่แน่นอนอย่างมากของสภาวะเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะทีเ่ กีย่ วเนื่องกับวิกฤตเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป
ผลกระทบจากนโยบายรัฐบาลทีน่ ่าติดตามในปี หน้า ได้แก่ นโยบายจานาข้าว และการปรับขึน้ ค่าจ้างขัน้ ต่า 300 บาททัว่
ประเทศ สาหรับในระยะยาว ประเทศไทยควรให้ความสาคัญในเรื่องการพัฒนาฝี มอื และการลดความเหลื่อมล้าของ
รายได้และโอกาส
1

พระราชกาหนดกูเ้ งินเพือ่ การวางระบบบริหารจัดการน้าและสร้างอนาคตของประเทศทีไ่ ด้รบั การอนุมตั จิ ากคณะรัฐมนตรีตอนต้นปี 5222
ได้ให้อานาจรัฐบาลในการกู้ยมื เงินจานวนไม่เกิน เพื่อลงทุนในโครง 5222 พันล้านบาทภายในเดือนมิถุนายน 023สร้างพื้นฐานเพื่อการ
บริหารจัดการน้า เงินกองทุนดังกล่าวเป็นเงินนอกงบประมาณเหมือนกับมาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจในปี ) 5225ไทยเข้มแข็ง (5 และ 1 การ
จัดสรรและการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณตามมติคณะรัฐมนตรีไม่จาเป็นต้องผ่ านกระบวนการจัดทางบประมาณและผ่านการกลันกรองพิ
่
นิจ
พิเคราะห์ของรัฐสภา ดังนัน้ งบประมาณก้อนดังกล่าวจึงไม่ปรากฏอยู่ในดุลงบประมาณ แต่จะปรากฏอยู่ในหนี้สาธารณะ
2
ภายใต้โครงการรถยนต์คนั แรก รัฐบาลจะคืนเงิน ต้องเป็ นรถยนต์ทผ่ี ลิตในประเทศและ บาทให้กบั ผูท้ ซ่ี ้อื รถยนต์คนั แรก ทัง้ นี้ 133,333มี
สัญญาซื้อเกิดขึน้ ภายในปี ล้านบาทและเคร 1 โดยมูลค่ารถยนต์ไม่เกิน 5222ืืื่องยนต์ไม่เกิน ซีซี เครื่องยนต์ใหญ่ขน้ึ ก็จะได้รบั เงิน 1233
133 คืนมากขึน้ แต่ตอ้ งไม่เกิน,333 บาทต่อคัน และห้ามไม่ให้มกี ารโอนเปลีย่ นมือเป็นระยะเวลา ปี 2
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การขาดดุลงบประมาณในปี 2556 คาดว่าจะอยู่ที่ร้อยละ 2.5 ของผลิ ตภัณฑ์มวลรวมในประเทศรวมกับเงิ นกู้
นอกงบประมาณสาหรับการบริหารจัดการน้าปี 2556 งบประมาณรายจ่ายประจาปี 2556 กาหนดไว้ท่ี 2.4 ล้านล้าน
บาท เพิม่ ขึน้ ในอัตราร้อยละ 0.8 จากปี งบประมาณก่อนหน้า โดยมีการขาดดุลงบประมาณในปี 2556 ที่ 3 แสนล้าน
บาท เปรียบเทียบกับ 4 แสนล้านบาทในปี 2555 (คิดเป็ นร้อยละ 2.7 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ) นอกจากนี้ ใน
ปี 2556 รัฐบาลมีแผนใช้จ่ายจากแหล่งเงินนอกงบประมาณในโครงการบริหารและจัดการน้ าคิดเป็ นมูลค่า 6 หมื่นล้าน
บาท โดยแหล่งเงินจะมาจากการกู้เงินภายในประเทศทัง้ หมด ดังนัน้ การใช้จ่ายภาครัฐจากงบประมาณรายจ่า ย
ประจาปี รวมกับเงินนอกงบประมาณในปี 2556 เพิม่ ขึน้ จากปี 25553 ร้อยละ 2.2
หนี้ สาธารณะ4 ในปี 2556 คาดว่าจะอยู่ในระดับใกล้เคียงร้อยละ 50 ของ ผลิ ตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ การกู้
ส่วนใหญ่ของรัฐบาลในปี 2556 เป็ นการกูเ้ พื่อใช้ในโครงการเงินนอกงบประมาณในโครงการบริหารจัดการน้ าภายใต้
พระราชกาหนดเพื่อการบริหารจัดการน้ าและโครงการหลักๆ ภายใต้นโยบายรัฐบาล โดยเงินกูภ้ ายใต้โครงการบริหาร
จัดการน้ าน่ าจะมีมูลค่าสูงถึงกว่า 330 พันล้านบาท หรือคิดเป็ นประมาณร้อยละ 2.8 ของ ผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศ5 ทัง้ นี้ เงินกูย้ งั จะถูกนาไปใช้ในโครงการที่เป็ นนโยบายของรัฐ ซึง่ ได้สรุปรายละเอียดโครงการต่างๆ ไว้ใน
ตารางที่ 3 โดยมีการประเมินงบประมาณทีใ่ ช้จ่ายในการดาเนินโครงการนโยบายของรัฐคิดเป็ นประมาณร้ อยละ 2.4
ของ ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ในปี 2556 ในขณะที่โครงการดังกล่าวได้ใช้งบประมาณถึงร้อยละ 5.5 ของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ในปี 2555 ทัง้ นี้ เมื่อรวมเงินกูท้ ใ่ี ช้ในโครงการน้ าและนโยบายของรัฐแล้ว หนี้สาธารณะ
ในปี 2556 คาดว่าจะเพิม่ ขึน้ อยู่ในระดับใกล้เคียงร้ อยละ 50 ของ ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ จากร้อยละ 45 ของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ในช่วงปลายปี 2555 นัน้ ถึงแม้ว่าหนี้สาธารณะทีเ่ พิม่ ขึน้ จะต้องมีการบริหารจัดการ
อย่างรอบคอบ แต่ระดับหนี้สาธารณะดังกล่าวยังถือว่าไม่ได้สงู มากเกินไป ยิง่ ไปกว่านัน้ โครงสร้างหนี้สาธารณะของ
ไทยกว่าร้อยละ 90 เป็ นหนี้ภายในประเทศและเป็ นหนี้ระยะยาว อย่างไรก็ตาม เนื่องจากโครงการนโยบายของรัฐ
ดังกล่าว เช่น โครงการรับจานาข้าว มีการดาเนินโครงการผ่านสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ ซึง่ ในอนาคตจะส่งผลต่อ
งบการเงินของสถาบันการเงินดังกล่าว และในขณะเดียวกันก็จะเป็ นหนี้สาธารณะทีซ่ ่อนเร้น (Contingent liabilities)
ของภาครัฐ และท้ายทีส่ ดุ แล้ว รัฐบาลจะต้องเข้ามารับภาระหนี้ดงั กล่าวทัง้ หมด ซึง่ สถานการณ์ดงั กล่าวจะส่งผลต่อฐานะ
การคลังในภาพรวมอย่างหลีกเลีย่ งไม่ได้

หัวข้อพิเศษ
โครงการรับจานาข้าวเปลือกคาดว่าจะมีมูลค่าประมาณร้อยละ 3.5 ของ ผลิ ตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ในแต่
ละปี แต่ผลขาดทุนที่แท้จริงที่เกิ ดจากโครงการรับจานาข้าวจะรูไ้ ด้กต็ ่อเมื่อข้าวในคลังสิ นค้าได้ถกู ขายออกไป
แล้ว นับตัง้ แต่เดือนตุลาคม 2554 เป็ นต้นมา โครงการรับจานาข้าวเปลือกของไทย6 ได้มกี ารขยายให้ครอบคลุมข้าว
ทุกประเภททีเ่ พาะปลูกในประเทศไทยเพื่อการขาย ราคาทีร่ บั จานาถูกตัง้ ไว้ในระดับที่สงู กว่าราคาข้าวในตลาดสากล
ประมาณร้อยละ 50 หรือทีป่ ระมาณ 200 ดอลล่าห์สหรัฐต่อข้าวสาร 1 เมตริกตัน ต้นทุนของรัฐทีเ่ กิดขึน้ จากโครงการรับ
3

เงินนอกงบประมาณในปีงบประมาณ 2555 มาจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภายใต้โครงการไทยเข้มแข็ง 2 ซึ่งได้รบั การอนุ มตั ใิ นปี
ประมาณ 2552 มีมลู ค่า 400 พันล้านบาทสาหรับปีงบประมาณ 2552-2555
4
หนี้สาธารณะ หมายรวมถึง หนี้รฐั บาลกลาง และหนี้ของรัฐวิสาหกิจ ทัง้ ทีค่ ้าประกันและไม่ค้าประกันโดยรัฐบาลกลาง
5
จากยอดรวม 350 พันล้านบาท ได้กไู้ ปแล้วในปี 2555 เป็ นจานวน 20 พันล้านบาท ทัง้ นี้ การกูเ้ งินภายใต้พระราชกาหนดการกูเ้ งินเพื่อ
ลงทุนในโครงการบริหารจัดการน้าและสร้างอนาคตของประเทศจะต้องทาให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2556
6
ข้าวเปลือก หมายถึง ข้าวทีย่ งั ไม่ได้ส ี

2

จานาข้าวสูงถึงประมาณ 376 พันล้านบาท (12.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา) สาหรับฤดูกาลเก็บเกีย่ วปี 2554/2555
(ตุลาคม 2554 ถึง กันยายน 2555) หรือคิดเป็ นร้อยละ 3.4 ของ ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศโดยปริมาณข้าวทีร่ บั
จานาคาดว่าจะเพิม่ ขึน้ จาก 21.7 ล้านเมตริกตันในฤดูกาลเก็บเกีย่ วปี ทแ่ี ล้ว เป็ น 25 ล้านตันในฤดูกาลเก็บเกีย่ วปจั จุบนั
ดังนัน้ คาดว่ารัฐบาลจะต้องใช้งบประมาณ 450 พันล้านบาท (15.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา) หรือประมาณร้อยละ
3.8 ของ ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ สาหรับฤดูกาลเก็บเกีย่ ว 2555/2556 จนถึงปจั จุบนั รัฐบาลยังไม่ได้มกี ารขาย
ข้าวออกจากคลังสินค้า จึงจาเป็ นต้องติดตามผลขาดทุนทีแ่ ท้จริงและผลกระทบทีจ่ ะมีต่อสถานะการคลังจะรูไ้ ด้กต็ ่อเมื่อ
รัฐบาลได้ขายข้าวออกจากคลัง สินค้า แล้ว หากพิจารณาจากการคาดการณ์ แนวโน้ มราคาข้า วในตลาดสากลโดย
ธนาคารโลก ผลขาดทุนน่ าจะอยู่ระหว่าง 115-150 พันล้านบาท (หรือคิดเป็ นร้อยละ 1.0-1.3 ของ ผลิตภัณฑ์มวลรวม
ในประเทศ) ต่อหนึ่งฤดูกาลเก็บเกีย่ ว ส่วนที่ 2.1 ได้มกี ารอภิปรายในรายละเอียดถึงผลของโครงการรับจานาข้าวเปลือก
ของรัฐทีจ่ ะเกิดกับฐานะการคลัง
ในปี นี้ มีการปรับขึน้ ค่าจ้างขัน้ ตา่ ทัวประเทศร้
่
อยละ 40 และจะมีการปรับเพิ่ มขึน้ เป็ นอัตราเดียวที่ 300 บาทต่อ
วันทัวทั
่ ง้ ประเทศในปี หน้ า ตัง้ แต่วนั ที่ 1 เมษายน 2555 ค่าจ้างขัน้ ต่ าในกรุงเทพฯ 5 จังหวัดปริมณฑลของกรุงเทพฯ
และภูเก็ตได้ถูกปรับเพิม่ ขึน้ เป็ น 300 บาทต่อวัน (เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 40 จากค่าจ้างขัน้ ต่ าในปี 2555) และ ถูกปรับเพิม่ ขึน้
ร้อยละ 40 ในจังหวัดอื่นๆทัวประเทศ
่
ในเดือนมกราคม 2556 ค่าจ้างขัน้ ต่าจะปรับเพิม่ ขึน้ เป็ น 300 บาททัวประเทศ
่
ซึง่
จะทาให้ค่าจ้างขัน้ ต่าโดยเฉลีย่ ของทัง้ ประเทศเพิม่ ขึน้ กว่าร้อยละ 22.4 จากปี 2555 การเพิม่ ขึน้ ของค่าจ้างนี้ถอื ได้ว่าสูง
มากเมื่อเปรียบเทียบกับการปรับเพิม่ ค่าจ้างขัน้ ต่าในอดีตทีม่ อี ตั ราการปรับเพิม่ ค้าจ้างโดยเฉลีย่ อยู่ทป่ี ระมาณร้อยละ 2.5
ต่อปี ในช่วงระหว่างปี 2544-2554 การศึกษาที่กาลังจะเผยแพร่ของธนาคารโลกเกี่ยวกับผลกระทบของการปรับขึน้
ค่าจ้างขัน้ ต่าแสดงให้เห็นว่า การเพิม่ ขึน้ ของค่าจ้างขันต
้ ่าในช่วงทีผ่ ่านมาส่งผลให้ค่าจ้างของผูท้ ม่ี อี าชีพทีม่ รี ายได้สงู กว่า
ก็ปรับเพิม่ ขึน้ ด้วยเช่นกัน โดยภายหลังจากการปรับค่าจ้างขัน้ ต่ าขึน้ ร้อยละ 40 ในวันที่ 1 เมษายน 2555 ค่าจ้างเฉลีย่
ของประเทศในไตรมาสที่ 2 และ 3 ของปี 2555 เพิม่ ขึน้ มากกว่าร้อยละ 10 จากปี ก่อนหน้า โดยเป็ นผลบางส่วนมาจาก
การปรับเพิม่ ค่าจ้างขัน้ ต่าและอีกส่วนหนึ่งเป็ นผลมาจากภาวะตลาดแรงงานทีต่ งึ ตัวของแรงงานมีทกั ษะและแรงงานกึง่
ทักษะ แม้ว่าค้าจ้างจะเพิม่ ขึน้ แต่อตั ราการว่างงานก็ไม่ได้เพิม่ ขึน้ อย่างไรก็ตาม การจ้างงานต่ ากว่าระดับ หรือ การ
ว่างงานแฝง (จานวนแรงงานทีท่ างานน้อยกว่า 35 ชัวโมงต่
่
อสัปดาห์และต้องการหางานทาเพิม่ ) ในช่วงไตรมาสที่ 3
ของปี 2555 เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 16.4 จากช่วงเดียวกันของปี ทแ่ี ล้ว ภาพดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงสภาวะตลาดแรงงานทีต่ งึ
ตัว โดยนายจ้างปรับตัวจากการเพิม่ สูงขึน้ ของค่าจ้างและลดการดาเนินกิจกรรมทางธุรกิจด้วยการไม่ไล่คนงานออก แต่
ลดจานวนชัวโมงการท
่
างานทีแ่ รงงานแต่ละคนต้องทาลง
การพัฒนาทักษะให้สูงขึ้นเป็ นสิ่ งจาเป็ น การพัฒนาทักษะไม่เพียงแต่จะช่ วยทาให้รายได้และมาตรฐานการ
ดารงชีพสูงขึน้ เท่านัน้ แต่ยงั จาเป็ นสาหรับการเจริญเติ บโตอย่างยังยื
่ นและครอบคลุมของประเทศไทย หลักฐาน
จากนานาประเทศแสดงให้เห็นว่ามีความสัมพันธ์อย่างชัดเจนระหว่างทักษะแรงงานในสถานประกอบการกับนวัตกรรม
ผลิตภาพ และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ยิง่ ไปกว่านัน้ มีแนวโน้มที่ชดั เจนมากขึน้ ว่าทักษะมีอทิ ธิพลทีส่ าคัญต่อ
การกระจายรายได้และการเปลี่ยนสถานภาพทางสังคมไม่ใช่แต่เฉพาะในประเทศไทย แต่ในทุกๆ ประเทศในเอเชีย
ตะวันออก อย่างไรก็ตาม ดัชนีชว้ี ดั ทีส่ าคัญของผลลัพท์ทไ่ี ด้จากการได้รบั การศึกษาของนักศึกษาไทย เช่น ผลคะแนน
โครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA)7 ทีแ่ สดงผลลัพท์การศึกษาในระดับมัธยมศึกษานัน้ ไม่ได้ดขี น้ึ เลยตลอด
ช่วงระยะเวลา 10 ปี ทผ่ี ่านมา ยิง่ ไปกว่านัน้ ผลคะแนนยังแสดงให้เห็นถึงความไม่เสมอภาคอย่างมากระหว่างนักเรียน
7

PISA หรือ ผลคะแนนโครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติซง่ึ จัดทามาตัง้ แต่ปี 2543 โดยประเทศสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือและ
พัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD) มีวตั ถุประสงค์เพื่อประเมินผลระบบการศึกษาของประเทศต่างๆ โดยการวัดทักษะและความรู้ของเด็ก
นักเรียนอายุ 15 ปี ทุกวันนี้ มีประเทศกว่า 70 ประเทศทัวโลกที
่
เ่ ข้าร่วมในโครงการประเมินผลนักเรียนนานาขาติ PISA
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มัธยมศึกษาในกรุงเทพฯกับนักศึกษาในภูมภิ าคอื่นๆของประเทศไทย โดยภูมภิ าคทีจ่ นกว่าก็จะมีระดับคะแนนทีต่ ่ากว่า
ตามไปด้วย ทัง้ นี้ ผลคะแนนจากการสอบทัวประเทศของไทยส
่
าหรับนักเรียนระดับมัธยมปลายก็มลี กั ษณะเช่นเดียวกัน
ดังนัน้ ผลการสารวจบริษทั ในประเทศไทยหลายครัง้ แสดงให้เห็นผลที่คล้ายคลึงกันว่าปญั หาการขาดแคลนแรงงานทีม่ ี
ทักษะที่บริษัทต้องการ 8เป็ นอุปสรรคที่สาคัญที่สุดในการประกอบกิจการ การเพิ่มทักษะโดยการปรับปรุงคุณภาพ
การศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในภูมภิ าคอื่นๆนอกกรุงเทพฯจึงเป็ นสิง่ สาคัญ ไม่เพียงแต่จะช่วยให้นักศึกษาสามารถหา
งานที่มีรายได้สูงขึ้นเท่านัน้ แต่ ยงั จะช่วยลดความเหลื่อมล้าของการกระจายรายได้ในทัวทุ
่ กภูมิภาคของประเทศ 9
นอกเหนือไปจากการศึกษาในระบบโรงเรียน ทักษะจาเป็ นต้องได้รบั การพัฒนาอย่างต่อเนื่องภายหลังจากทีอ่ อกจาก
ระบบการศึกษาแล้ว ในขณะทีง่ านในอุตสาหกรรมการผลิตและบริการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตามสภาพแวดล้อม
การประกอบธุรกิจในปจั จุบนั การมีกาลังแรงงานทีม่ ฝี ีมอื สูงขึน้ จะช่วยให้ประเทศไทยสามารถก้าวเข้าสู่การผลิตสินค้า
และบริการทีม่ มี ลู ค่าเพิม่ สูงและยังสามารถรักษาความสามารถในการแข่งขันและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจได้อย่าง
ครอบคลุม ส่วนที่ 3.1 ได้ทาการอภิปรายการพัฒนาทักษะของไทยผ่านมุมมองของการศึกษาผ่านวงจรชีวติ
ประเทศไทยสามารถปรับปรุงคุณภาพและทักษะของคนให้ดียิ่งขึ้น โดยการดึงให้คนจนและกลุ่มคนที่ อ่อนแอ
เข้ามามีส่วนร่วมในการทากิ จกรรมทางเศรษฐกิ จ โดยการดาเนิ นการแบบผสมผสานระหว่างนโยบายสังคม
แบบทัวไปและแบบก
่
าหนดเป้ าหมาย ในช่วงไม่กป่ี ี ทผ่ี ่านมา ประเทศไทยประสบความสาเร็จในการดาเนินนโยบาย
ให้ความคุม้ ครองทางสังคมแบบทัวไป
่ เช่น บริการสุขภาพดีถ้วนหน้า โครงการประกันสังคมถ้วนหน้า อย่างไรก็ตาม
กลุ่มทีต่ ้องการความช่วยเหลือมากทีส่ ุด กลุ่มทีถ่ ูกแบ่งแยก และชนกลุ่มน้อย ยัง ต้องเผชิญกับความยากลาบากในการ
เข้าถึงบริการดังกล่าว ถึงแม้ว่าอัตราการขยายตัวของ ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ของประเทศจะอยู่ในระดับทีส่ งู
ตลอดระยะเวลา 15 ปี ทผ่ี ่านมาความเหลื่อมล้าในการกระจายรายได้และความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจและการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ระหว่างภูมภิ าคยังคงเป็ นปญั หาสาคัญ เครื่องมือทีน่ ่ าจะนามาใช้ได้สาหรับรัฐบาลในการช่วยปรับปรุง
คุณภาพชีวติ ให้กบั คนจนและกลุ่มคนทีอ่ ่อนแอ คือ การนานโยบายทางสังคมแบบกาหนดเป้าหมายมาใช้ควบคู่ไปกับ
นโยบายสังคมแบบทัวไปดั
่ งเช่นทีม่ กี ารนาไปใช้ในประเทศบราซิล อินโดนีเซีย และฟิ ลปิ ปิ นส์ ตัวอย่างเช่น ในประเทศ
บราซิล การผสมผสานระหว่างการจัดสรรทรัพยากรโดยกาหนดเป้าหมายไปทีเ่ ทศบาลเมืองทีย่ ากจนทีส่ ดุ ควบคู่ไปกับ
การให้ความคุ้มครองทางสังคมแบบถ้วนหน้าสาหรับบริการทัวไป
่ ช่วยทาให้บราซิลสามารถลดความเหลื่อมล้า ด้าน
การศึกษาได้อย่างมีนัยสาคัญในระหว่างปี 2531 ถึงปี 2543 ส่งผลให้อตั ราการลงทะเบียนเรียนเพิม่ สูงขึน้ เป็ นกว่าร้อย
ละ 90 ในระดับประถมศึกษา เมื่อทางการสังเกตุเห็นว่างบประมาณที่จากัดมีผลต่ อการเข้า สู่ระบบการศึกษาของ
นักเรียน รัฐบาลบราซิลได้ออกนโยบายโอนเงินโดยตรงให้แก่คนจนเพื่อ ช่วยลดช่องว่างรายได้และเพิม่ การพัฒนาทุน
มนุษย์ให้แก่เด็ก ส่วนที่ 3.2 ได้นาเสนอตัวอย่าง ประสบการณ์ และถอดบทเรียนจากการพัฒนาของประเทศกาลังพัฒนา
หลายประเทศที่ประสบความสาเร็จในการดาเนินนโยบายแบบกาหนดเป้าหมายทีม่ คี วามเกีย่ วข้องและน่ าจะสามารถ
นามาปรับใช้ได้กบั ประเทศไทย
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บริษัทรายงานว่าขาดแคลนแรงงานทีม่ ที กั ษะด้านเทคนิคอย่างรุนแรง โดยเฉพาะอย่างยิง่ ระดับอาชีวศีกษา รวมทัง้ ทักษะด้านภาษา
ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และทักษะด้านบุคลิกภาพ เช่น ความเป็นผูน้ า และ ความคิดริเริม่ สร้างสรรค์
9
ความเหลื่อมล้าของการกระจายรายได้ของไทยซึ่งวัดจากค่าสัมประสิทธิความไม่
เสมอภาค) Gini Coefficient) อยู่ทร่ี ะดับ 0.45 มานาน
์
กว่าสองทศวรรษ
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