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ตามตดิเศรษฐกิจไทย 

ธนัวาคม 2555 

ภาพรวมเศรษฐกิจ 

แม้เศรษฐกิจไทยจะฟ้ืนตวัจากมหนัตภยัน ้าท่วมใหญ่ แต่กย็งัได้รบัผลกระทบจากเศรษฐกิจโลกท่ีชะลอตวัลง  
อตัราการขยายตวัของผลติภณัฑม์วลรวมในประเทศที่แทจ้รงิในปี 2555 คาดว่าจะอยู่ทีร่้อยละ 4.7 โดยแรงผลกัดนัที่
ส าคญัมาจากการฟ้ืนตวัของการบรโิภคภาคครวัเรอืนและการลงทุนทีเ่พิม่ขึน้อย่างมากทัง้จากภาคเอกชนและภาครฐัสบื
เนื่องมาจากมาตรการฟ้ืนฟูภายหลงัน ้าท่วมและมาตรการกระตุ้นการบรโิภคของภาครฐั  การไหลเขา้ของเงนิลงทุน
โดยเฉพาะการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศยงัคงเขม้แขง็  อตัราเงนิเฟ้อยงัอยู่ในระดบัต ่าที่ประมาณร้อยละ 3 และ
คาดว่าจะคงอยู่ที่ระดบันี้ต่อเนื่องไปจนถึงปีหน้า  อย่างไรก็ตาม การส่งออกสุทธิกลบัส่งผลในทางลบต่ออตัราการ
ขยายตวัของผลติภณัฑม์วลรวมในประเทศ เน่ืองจากการสง่ออกไดร้บัผลกระทบจากภาคการผลติทีห่ยุดชะงกัลงในช่วง
ครึง่แรกของปีและการชะลอตวัลงของอุปสงคจ์ากสหภาพยุโรป จนี และอาเซยีนในช่วงครึง่หลงัของปี 

อตัราการขยายตวัทางเศรษฐกิจในปี 2556 คาดว่าจะอยู่ท่ีรอ้ยละ 5 จากการฟ้ืนตวัในภาคการผลิตอย่างเตม็ท่ี
และภาวะเศรษฐกิจโลกท่ีส่งสญัญาณการฟ้ืนตวั  มลูค่าการสง่ออกในรปูดอลลารส์หรฐัอเมรกิา ในปี 2556 คาดว่าจะ
ขยายตวัทีอ่ตัรารอ้ยละ 5.5  เปรยีบเทยีบกบัรอ้ยละ 3.6 ในปี 2555 อุปสงคภ์ายในประเทศโดยเฉพาะอย่างยิง่การลงทุน
จะยงัคงเพิม่ขึน้อย่างต่อเนื่องจากปีนี้ อนัเป็นผลมาจากการเพิม่ขึน้อย่างรวดเรว็ของการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ  
นอกจากนี้ รฐับาลยงัเพิ่มการลงทุนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในโครงการบริหารจดัการน ้าโดยจะใช้งบประมาณราว 60 
พนัล้านบาทจากวงเงนิทัง้หมด 350 พนัล้านบาท (หรอืประมาณ 11 พนัล้านดอลลาร์สหรฐัอเมรกิา)  ที่ได้รบัความ
เหน็ชอบออกเป็นพระราชก าหนดเพื่อการบรหิารจดัการน ้า1 ในช่วงตน้ปี 2555  อย่างไรกด็ ีการขยายตวัของการบรโิภค
ภาคครวัเรอืนคาดว่าจะชะลอตวัลงจากปี 2555 เนื่องจากมาตรการของรฐัเพื่อกระตุ้นการบรโิภค โดยเฉพาะอย่างยิง่ 
โครงการรถยนตค์นัแรก2 ทีจ่ะสิน้สดุลงในช่วงปลายปี 2555  ความเสีย่งของเศรษฐกจิไทยในปีหน้าจะยงัขึน้อยู่กบัความ
ไม่แน่นอนอย่างมากของสภาวะเศรษฐกจิโลก โดยเฉพาะทีเ่กีย่วเน่ืองกบัวกิฤตเศรษฐกจิของกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป  
ผลกระทบจากนโยบายรฐับาลทีน่่าตดิตามในปีหน้า ไดแ้ก่ นโยบายจ าน าขา้ว และการปรบัขึน้ค่าจา้งขัน้ต ่า 300 บาททัว่
ประเทศ ส าหรบัในระยะยาว ประเทศไทยควรให้ความส าคญัในเรื่องการพฒันาฝีมอืและการลดความเหลื่อมล ้าของ
รายไดแ้ละโอกาส  

                                         
1  พระราชก าหนดกูเ้งนิเพือ่การวางระบบบรหิารจดัการน ้าและสรา้งอนาคตของประเทศทีไ่ดร้บัการอนุมตัจิากคณะรฐัมนตรตีอนต้นปี   5222
ได้ให้อ านาจรฐับาลในการกู้ยมืเงนิจ านวนไม่เกนิ 023  พนัล้านบาทภายในเดอืนมถุินายน  5222  เพื่อลงทุนในโครง สรา้งพื้นฐานเพื่อการ
บรหิารจดัการน ้า เงนิกองทุนดงักล่าวเป็นเงนินอกงบประมาณเหมอืนกบัมาตรการกระตุน้เศรษฐกจิในปี 5225 ) ไทยเขม้แขง็ 1 และ  5 (   การ
จดัสรรและการใชจ้่ายเงนินอกงบประมาณตามมตคิณะรฐัมนตรไีมจ่ าเป็นตอ้งผ่านกระบวนการจดัท างบประมาณและผ่านการกลัน่กรองพนิิจ
พเิคราะหข์องรฐัสภา ดงันัน้ งบประมาณกอ้นดงักล่าวจงึไมป่รากฏอยู่ในดุลงบประมาณ แต่จะปรากฏอยู่ในหนี้สาธารณะ  
2 ภายใตโ้ครงการรถยนต์คนัแรก รฐับาลจะคนืเงนิ 133,333  บาทใหก้บัผูท้ีซ่ื้อรถยนต์คนัแรก ทัง้นี้  ต้องเป็นรถยนต์ทีผ่ลติในประเทศและ มี
สญัญาซื้อเกดิขึน้ภายในปี 5222 โดยมลูค่ารถยนต์ไมเ่กนิ 1 ลา้นบาทและเคร ืืื่องยนต์ไมเ่กนิ 1233  ซซี ีเครื่องยนต์ใหญ่ขึน้กจ็ะไดร้บัเงนิ

คนืมากขึน้แต่ตอ้งไมเ่กนิ 133 ,333 บาทต่อคนั และหา้มไมใ่หม้กีารโอนเปลีย่นมอืเป็นระยะเวลา 2 ปี  
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การขาดดลุงบประมาณในปี 2556 คาดว่าจะอยู่ท่ีร้อยละ 2.5 ของผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศรวมกบัเงินกู้
นอกงบประมาณส าหรบัการบริหารจดัการน ้าปี 2556  งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2556 ก าหนดไวท้ี ่2.4 ลา้นลา้น
บาท เพิม่ขึน้ในอตัรารอ้ยละ 0.8 จากปีงบประมาณก่อนหน้า  โดยมกีารขาดดุลงบประมาณในปี 2556 ที ่3 แสนลา้น
บาท เปรยีบเทยีบกบั 4 แสนลา้นบาทในปี 2555 (คดิเป็นรอ้ยละ 2.7 ของผลติภณัฑม์วลรวมในประเทศ) นอกจากนี้ ใน
ปี 2556 รฐับาลมแีผนใชจ้่ายจากแหล่งเงนินอกงบประมาณในโครงการบรหิารและจดัการน ้าคดิเป็นมูลค่า 6 หมื่นลา้น
บาท โดยแหล่งเงินจะมาจากการกู้เงินภายในประเทศทัง้หมด  ดงันัน้ การใช้จ่ายภาครฐัจากงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีรวมกบัเงนินอกงบประมาณในปี 2556 เพิม่ขึน้จากปี 25553 รอ้ยละ 2.2 

หน้ีสาธารณะ4 ในปี 2556 คาดว่าจะอยู่ในระดบัใกล้เคียงร้อยละ 50 ของ ผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ การกู้
ส่วนใหญ่ของรฐับาลในปี 2556 เป็นการกูเ้พื่อใชใ้นโครงการเงนินอกงบประมาณในโครงการบรหิารจดัการน ้าภายใต้
พระราชก าหนดเพื่อการบรหิารจดัการน ้าและโครงการหลกัๆ ภายใต้นโยบายรฐับาล โดยเงนิกูภ้ายใต้โครงการบรหิาร
จดัการน ้าน่าจะมมีูลค่าสงูถึงกว่า 330 พนัล้านบาท หรอืคดิเป็นประมาณรอ้ยละ 2.8 ของ ผลติภณัฑ์มวลรวมใน
ประเทศ5 ทัง้นี้ เงนิกูย้งัจะถูกน าไปใชใ้นโครงการที่เป็นนโยบายของรฐั  ซึง่ได้สรุปรายละเอยีดโครงการต่างๆ ไวใ้น
ตารางที ่3 โดยมกีารประเมนิงบประมาณทีใ่ชจ้่ายในการด าเนินโครงการนโยบายของรฐัคดิเป็นประมาณร้อยละ 2.4 
ของ ผลติภณัฑ์มวลรวมในประเทศ ในปี 2556 ในขณะที่โครงการดงักล่าวได้ใช้งบประมาณถึงร้อยละ 5.5 ของ 
ผลติภณัฑม์วลรวมในประเทศ ในปี 2555 ทัง้นี้ เมื่อรวมเงนิกูท้ีใ่ชใ้นโครงการน ้าและนโยบายของรฐัแลว้ หนี้สาธารณะ
ในปี 2556 คาดว่าจะเพิม่ขึน้อยู่ในระดบัใกลเ้คยีงร้อยละ 50 ของ ผลติภณัฑม์วลรวมในประเทศ จากรอ้ยละ 45 ของ 
ผลติภณัฑม์วลรวมในประเทศ ในช่วงปลายปี 2555 นัน้  ถงึแมว้่าหนี้สาธารณะทีเ่พิม่ขึน้จะต้องมกีารบรหิารจดัการ
อย่างรอบคอบ แต่ระดบัหนี้สาธารณะดงักล่าวยงัถอืว่าไม่ไดส้งูมากเกนิไป  ยิง่ไปกว่านัน้ โครงสรา้งหนี้สาธารณะของ
ไทยกว่าร้อยละ 90 เป็นหนี้ภายในประเทศและเป็นหนี้ระยะยาว อย่างไรกต็าม เนื่องจากโครงการนโยบายของรฐั
ดงักล่าว เช่น โครงการรบัจ าน าขา้ว มกีารด าเนินโครงการผ่านสถาบนัการเงนิเฉพาะกจิของรฐั ซึง่ในอนาคตจะสง่ผลต่อ
งบการเงนิของสถาบนัการเงนิดงักล่าว และในขณะเดยีวกันกจ็ะเป็นหนี้สาธารณะทีซ่่อนเรน้ (Contingent liabilities) 
ของภาครฐั และทา้ยทีส่ดุแลว้ รฐับาลจะตอ้งเขา้มารบัภาระหนี้ดงักล่าวทัง้หมด ซึง่สถานการณ์ดงักล่าวจะสง่ผลต่อฐานะ
การคลงัในภาพรวมอย่างหลกีเลีย่งไม่ได ้

 

หวัขอ้พิเศษ 

โครงการรบัจ าน าข้าวเปลือกคาดว่าจะมีมูลค่าประมาณร้อยละ 3.5 ของ ผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ ในแต่
ละปี  แต่ผลขาดทุนท่ีแท้จริงท่ีเกิดจากโครงการรบัจ าน าข้าวจะรูไ้ด้กต่็อเมื่อข้าวในคลงัสินค้าได้ถกูขายออกไป
แล้ว  นับตัง้แต่เดอืนตุลาคม 2554 เป็นต้นมา โครงการรบัจ าน าขา้วเปลอืกของไทย6 ไดม้กีารขยายใหค้รอบคลุมขา้ว
ทุกประเภททีเ่พาะปลูกในประเทศไทยเพื่อการขาย ราคาทีร่บัจ าน าถูกตัง้ไว้ในระดบัที่สงูกว่าราคาขา้วในตลาดสากล
ประมาณรอ้ยละ 50 หรอืทีป่ระมาณ 200 ดอลล่าหส์หรฐัต่อขา้วสาร 1 เมตรกิตนั ตน้ทุนของรฐัทีเ่กดิขึน้จากโครงการรบั

                                         
3 เงนินอกงบประมาณในปีงบประมาณ 2555 มาจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกจิภายใต้โครงการไทยเขม้แขง็ 2 ซึ่งไดร้บัการอนุมตัใินปี
ประมาณ 2552 มมีลูค่า 400 พนัลา้นบาทส าหรบัปีงบประมาณ 2552-2555  
4 หนี้สาธารณะ หมายรวมถงึ หนี้รฐับาลกลาง และหนี้ของรฐัวสิาหกจิ ทัง้ทีค่ ้าประกนัและไมค่ ้าประกนัโดยรฐับาลกลาง  
5 จากยอดรวม 350 พนัลา้นบาท ไดกู้ไ้ปแลว้ในปี 2555 เป็นจ านวน 20 พนัลา้นบาท  ทัง้นี้ การกูเ้งนิภายใต้พระราชก าหนดการกูเ้งนิเพื่อ
ลงทุนในโครงการบรหิารจดัการน ้าและสรา้งอนาคตของประเทศจะตอ้งท าใหแ้ลว้เสรจ็ภายในเดอืนมถุินายน 2556  
6 ขา้วเปลอืก หมายถงึ ขา้วทีย่งัไมไ่ดส้ ี 



3 
 

จ าน าขา้วสงูถงึประมาณ 376 พนัลา้นบาท (12.5 พนัลา้นดอลลารส์หรฐัอเมรกิา) ส าหรบัฤดูกาลเกบ็เกีย่วปี 2554/2555  
(ตุลาคม 2554 ถงึ กนัยายน 2555) หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 3.4 ของ ผลติภณัฑม์วลรวมในประเทศโดยปรมิาณขา้วทีร่บั
จ าน าคาดว่าจะเพิม่ขึน้จาก 21.7 ลา้นเมตรกิตนัในฤดกูาลเกบ็เกีย่วปีทีแ่ลว้ เป็น 25 ลา้นตนัในฤดูกาลเกบ็เกีย่วปจัจุบนั  
ดงันัน้ คาดว่ารฐับาลจะตอ้งใชง้บประมาณ 450 พนัลา้นบาท (15.1 พนัลา้นดอลลารส์หรฐัอเมรกิา) หรอืประมาณรอ้ยละ 
3.8 ของ ผลติภณัฑม์วลรวมในประเทศ ส าหรบัฤดูกาลเกบ็เกีย่ว 2555/2556  จนถงึปจัจุบนัรฐับาลยงัไม่ไดม้กีารขาย
ขา้วออกจากคลงัสนิคา้  จงึจ าเป็นตอ้งตดิตามผลขาดทุนทีแ่ทจ้รงิและผลกระทบทีจ่ะมต่ีอสถานะการคลงัจะรูไ้ดก้ต่็อเมื่อ
รฐับาลได้ขายข้าวออกจากคลงัสนิค้าแล้ว  หากพิจารณาจากการคาดการณ์แนวโน้มราคาข้าวในตลาดสากลโดย
ธนาคารโลก  ผลขาดทุนน่าจะอยู่ระหว่าง 115-150 พนัลา้นบาท (หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 1.0-1.3 ของ ผลติภณัฑม์วลรวม
ในประเทศ) ต่อหนึ่งฤดกูาลเกบ็เกีย่ว สว่นที ่2.1 ไดม้กีารอภปิรายในรายละเอยีดถงึผลของโครงการรบัจ าน าขา้วเปลอืก
ของรฐัทีจ่ะเกดิกบัฐานะการคลงั 

ในปีน้ีมีการปรบัขึน้ค่าจ้างขัน้ต า่ทัว่ประเทศรอ้ยละ 40  และจะมีการปรบัเพ่ิมขึน้เป็นอตัราเดียวท่ี 300 บาทต่อ
วนัทัว่ทัง้ประเทศในปีหน้า ตัง้แต่วนัที ่1 เมษายน 2555 ค่าจา้งขัน้ต ่าในกรุงเทพฯ 5 จงัหวดัปรมิณฑลของกรุงเทพฯ 
และภูเกต็ไดถู้กปรบัเพิม่ขึน้เป็น 300 บาทต่อวนั (เพิม่ขึน้รอ้ยละ 40 จากค่าจา้งขัน้ต ่าในปี 2555) และ ถูกปรบัเพิม่ขึน้
รอ้ยละ 40 ในจงัหวดัอื่นๆทัว่ประเทศ  ในเดอืนมกราคม 2556 ค่าจา้งขัน้ต ่าจะปรบัเพิม่ขึน้เป็น 300 บาททัว่ประเทศ ซึง่
จะท าใหค้่าจา้งขัน้ต ่าโดยเฉลีย่ของทัง้ประเทศเพิม่ขึน้กว่ารอ้ยละ 22.4 จากปี 2555  การเพิม่ขึน้ของค่าจา้งนี้ถอืไดว้่าสงู
มากเมื่อเปรยีบเทยีบกบัการปรบัเพิม่ค่าจา้งขัน้ต ่าในอดตีทีม่อีตัราการปรบัเพิม่คา้จา้งโดยเฉลีย่อยู่ทีป่ระมาณรอ้ยละ 2.5 
ต่อปีในช่วงระหว่างปี 2544-2554  การศกึษาที่ก าลงัจะเผยแพร่ของธนาคารโลกเกี่ยวกบัผลกระทบของการปรบัขึน้
ค่าจา้งขัน้ต ่าแสดงใหเ้หน็ว่า การเพิม่ขึน้ของค่าจา้งขัน้ต ่าในชว่งทีผ่่านมาสง่ผลใหค้่าจา้งของผูท้ีม่อีาชพีทีม่รีายไดส้งูกว่า
กป็รบัเพิม่ขึน้ดว้ยเช่นกนั  โดยภายหลงัจากการปรบัค่าจา้งขัน้ต ่าขึน้รอ้ยละ 40 ในวนัที ่1 เมษายน 2555 ค่าจา้งเฉลีย่
ของประเทศในไตรมาสที ่2 และ 3 ของปี 2555 เพิม่ขึน้มากกว่ารอ้ยละ 10 จากปีก่อนหน้า โดยเป็นผลบางส่วนมาจาก
การปรบัเพิม่ค่าจา้งขัน้ต ่าและอกีสว่นหนึ่งเป็นผลมาจากภาวะตลาดแรงงานทีต่งึตวัของแรงงานมทีกัษะและแรงงานกึง่
ทกัษะ  แมว้่าคา้จา้งจะเพิม่ขึน้ แต่อตัราการว่างงานกไ็ม่ไดเ้พิม่ขึน้ อย่างไรกต็าม การจา้งงานต ่ากว่าระดบั หรอื การ
ว่างงานแฝง (จ านวนแรงงานทีท่ างานน้อยกว่า 35 ชัว่โมงต่อสปัดาห์และต้องการหางานท าเพิม่) ในช่วงไตรมาสที ่3 
ของปี 2555 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 16.4 จากช่วงเดยีวกนัของปีทีแ่ลว้ ภาพดงักล่าวสะทอ้นใหเ้หน็ถงึสภาวะตลาดแรงงานทีต่งึ
ตวั โดยนายจา้งปรบัตวัจากการเพิม่สงูขึน้ของค่าจา้งและลดการด าเนินกจิกรรมทางธุรกจิดว้ยการไม่ไล่คนงานออก แต่
ลดจ านวนชัว่โมงการท างานทีแ่รงงานแต่ละคนตอ้งท าลง 

การพฒันาทกัษะให้สูงขึ้นเป็นส่ิงจ าเป็น การพฒันาทกัษะไม่เพียงแต่จะช่วยท าให้รายได้และมาตรฐานการ
ด ารงชีพสูงขึน้เท่านัน้แต่ยงัจ าเป็นส าหรบัการเจริญเติบโตอย่างยัง่ยืนและครอบคลุมของประเทศไทย หลกัฐาน
จากนานาประเทศแสดงใหเ้หน็ว่ามคีวามสมัพนัธอ์ย่างชดัเจนระหว่างทกัษะแรงงานในสถานประกอบการกบันวตักรรม 
ผลติภาพ และการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิ  ยิง่ไปกว่านัน้ มแีนวโน้มที่ชดัเจนมากขึน้ว่าทกัษะมอีทิธพิลทีส่ าคญัต่อ
การกระจายรายได้และการเปลี่ยนสถานภาพทางสงัคมไม่ใช่แต่เฉพาะในประเทศไทย แต่ในทุกๆ ประเทศในเอเชยี
ตะวนัออก อย่างไรกต็าม ดชันีชีว้ดัทีส่ าคญัของผลลพัทท์ีไ่ดจ้ากการได้รบัการศกึษาของนักศกึษาไทย เช่น ผลคะแนน
โครงการประเมนิผลนกัเรยีนนานาชาติ (PISA)7 ทีแ่สดงผลลพัทก์ารศกึษาในระดบัมธัยมศกึษานัน้ไม่ไดด้ขี ึน้เลยตลอด
ช่วงระยะเวลา 10 ปีทีผ่่านมา  ยิง่ไปกว่านัน้ ผลคะแนนยงัแสดงใหเ้หน็ถงึความไม่เสมอภาคอย่างมากระหว่างนักเรยีน

                                         
7 PISA หรอื ผลคะแนนโครงการประเมนิผลนกัเรยีนนานาชาตซิึง่จดัท ามาตัง้แต่ปี 2543 โดยประเทศสมาชกิองค์การเพื่อความร่วมมอืและ
พฒันาทางเศรษฐกจิ (OECD) มวีตัถุประสงค์เพื่อประเมนิผลระบบการศกึษาของประเทศต่างๆ โดยการวดัทกัษะและความรู้ของเด็ก
นกัเรยีนอายุ 15 ปี  ทุกวนันี้ มปีระเทศกว่า 70 ประเทศทัว่โลกทีเ่ขา้ร่วมในโครงการประเมนิผลนกัเรยีนนานาขาต ิPISA  
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มธัยมศกึษาในกรุงเทพฯกบันกัศกึษาในภูมภิาคอื่นๆของประเทศไทย  โดยภูมภิาคทีจ่นกว่ากจ็ะมรีะดบัคะแนนทีต่ ่ากว่า
ตามไปดว้ย  ทัง้นี้ ผลคะแนนจากการสอบทัว่ประเทศของไทยส าหรบันกัเรยีนระดบัมธัยมปลายกม็ลีกัษณะเช่นเดยีวกนั 
ดงันัน้ ผลการส ารวจบรษิทัในประเทศไทยหลายครัง้แสดงใหเ้หน็ผลที่คลา้ยคลงึกนัว่าปญัหาการขาดแคลนแรงงานทีม่ี
ทกัษะที่บริษัทต้องการ8เป็นอุปสรรคที่ส าคญัที่สุดในการประกอบกิจการ  การเพิ่มทกัษะโดยการปรบัปรุงคุณภาพ
การศกึษา โดยเฉพาะอย่างยิง่ในภูมภิาคอื่นๆนอกกรุงเทพฯจงึเป็นสิง่ส าคญั ไม่เพยีงแต่จะช่วยใหน้ักศกึษาสามารถหา
งานที่มีรายได้สูงขึ้นเท่านัน้ แต่ยงัจะช่วยลดความเหลื่อมล ้าของการกระจายรายได้ในทัว่ทุกภูมิภาคของประเทศ 9 
นอกเหนือไปจากการศกึษาในระบบโรงเรยีน  ทกัษะจ าเป็นต้องไดร้บัการพฒันาอย่างต่อเนื่องภายหลงัจากทีอ่อกจาก
ระบบการศกึษาแลว้  ในขณะทีง่านในอุตสาหกรรมการผลติและบรกิารเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเรว็ตามสภาพแวดลอ้ม
การประกอบธุรกจิในปจัจุบนั  การมกี าลงัแรงงานทีม่ฝีีมอืสงูขึน้ จะช่วยใหป้ระเทศไทยสามารถกา้วเขา้สู่การผลติสนิคา้
และบรกิารทีม่มีลูค่าเพิม่สงูและยงัสามารถรกัษาความสามารถในการแขง่ขนัและการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิไดอ้ย่าง
ครอบคลุม สว่นที ่3.1 ไดท้ าการอภปิรายการพฒันาทกัษะของไทยผ่านมุมมองของการศกึษาผ่านวงจรชวีติ    

ประเทศไทยสามารถปรบัปรงุคณุภาพและทกัษะของคนให้ดีย่ิงขึ้น โดยการดึงให้คนจนและกลุ่มคนท่ีอ่อนแอ
เข้ามามีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมทางเศรษฐกิจ โดยการด าเนินการแบบผสมผสานระหว่างนโยบายสงัคม
แบบทัว่ไปและแบบก าหนดเป้าหมาย ในช่วงไม่กีปี่ทีผ่่านมา ประเทศไทยประสบความส าเรจ็ในการด าเนินนโยบาย
ใหค้วามคุม้ครองทางสงัคมแบบทัว่ไป เช่น บรกิารสุขภาพดถี้วนหน้า  โครงการประกนัสงัคมถ้วนหน้า อย่างไรกต็าม 
กลุ่มทีต่้องการความช่วยเหลอืมากทีสุ่ด กลุ่มทีถู่กแบ่งแยก และชนกลุ่มน้อย ยงัต้องเผชญิกบัความยากล าบากในการ
เขา้ถงึบรกิารดงักล่าว  ถงึแมว้่าอตัราการขยายตวัของ ผลติภณัฑม์วลรวมในประเทศ ของประเทศจะอยู่ในระดบัทีส่งู
ตลอดระยะเวลา 15 ปีทีผ่่านมาความเหลื่อมล ้าในการกระจายรายไดแ้ละความเหลื่อมล ้าทางเศรษฐกจิและการพฒันา
ทรพัยากรมนุษยร์ะหว่างภูมภิาคยงัคงเป็นปญัหาส าคญั เครื่องมอืทีน่่าจะน ามาใชไ้ดส้ าหรบัรฐับาลในการช่วยปรบัปรุง
คุณภาพชวีติใหก้บัคนจนและกลุ่มคนทีอ่่อนแอ คอื การน านโยบายทางสงัคมแบบก าหนดเป้าหมายมาใช้ควบคู่ไปกบั
นโยบายสงัคมแบบทัว่ไปดงัเช่นทีม่กีารน าไปใชใ้นประเทศบราซลิ อนิโดนีเซยี และฟิลปิปินส ์ ตวัอย่างเช่น ในประเทศ
บราซลิ  การผสมผสานระหว่างการจดัสรรทรพัยากรโดยก าหนดเป้าหมายไปทีเ่ทศบาลเมอืงทีย่ากจนทีส่ดุ ควบคู่ไปกบั
การให้ความคุ้มครองทางสงัคมแบบถ้วนหน้าส าหรบับรกิารทัว่ไป ช่วยท าให้บราซลิสามารถลดความเหลื่อมล ้าด้าน
การศกึษาไดอ้ย่างมนีัยส าคญัในระหว่างปี 2531 ถงึปี 2543 ส่งผลใหอ้ตัราการลงทะเบยีนเรยีนเพิม่สงูขึน้เป็นกว่ารอ้ย
ละ 90 ในระดบัประถมศึกษา  เมื่อทางการสงัเกตุเห็นว่างบประมาณที่จ ากดัมีผลต่อการเข้าสู่ระบบการศึกษาของ
นักเรยีน รฐับาลบราซลิได้ออกนโยบายโอนเงนิโดยตรงใหแ้ก่คนจนเพื่อช่วยลดช่องว่างรายไดแ้ละเพิม่การพฒันาทุน
มนุษยใ์หแ้ก่เดก็ สว่นที ่3.2 ไดน้ าเสนอตวัอย่าง ประสบการณ์ และถอดบทเรยีนจากการพฒันาของประเทศก าลงัพฒันา
หลายประเทศที่ประสบความส าเรจ็ในการด าเนินนโยบายแบบก าหนดเป้าหมายทีม่คีวามเกีย่วขอ้งและน่าจะสามารถ
น ามาปรบัใชไ้ดก้บัประเทศไทย  

 

 

                                         
8 บรษิัทรายงานว่าขาดแคลนแรงงานทีม่ทีกัษะด้านเทคนิคอย่างรุนแรง โดยเฉพาะอย่างยิง่ ระดบัอาชวีศกีษา รวมทัง้ ทกัษะดา้นภาษา 
ทกัษะดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ และทกัษะดา้นบุคลกิภาพ เช่น ความเป็นผูน้ า และ ความคดิรเิริม่สรา้งสรรค์ 
9 ความเหลื่อมล ้าของการกระจายรายไดข้องไทยซึ่งวดัจากค่าสมัประสทิธิค์วามไม่เสมอภาค    ) Gini Coefficient) อยู่ทีร่ะดบั 0.45 มานาน
กว่าสองทศวรรษ  


