สวนที่ 2 เอกสารประกอบ
c

การติดตามประเมินผลการพัฒนาเศรษฐกิจ
สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ของประเทศ
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การเสริมสรางทุนทางเศรษฐกิจเพื่อการพัฒนา
ที่ยั่งยืนในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10

e

การเสริมสรางทุนทางสังคมเพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืนในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10

f

การเสริมสรางทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาทีย่ ั่งยืนใน
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10

1 การติดตามประเมินผลการพัฒนา
ประเทศ ดานเศรษฐกิจ สังคม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

การติดตามประเมินผลการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของประเทศ
1 บทนํา
ตลอดระยะเวลาของการมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เปนกรอบทิศทางการพัฒนา
ประเทศทั้ง 9 ฉบับที่ผานมา ประเทศไทยประสบความสําเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจเปนอยางดี ดังจะ
เห็นไดจากการที่ผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติ (GPP) ที่ขยายตัวเฉลี่ยรอยละ 7 ตอป (ชวงแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 1-7) แมจะไดรับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 แตภาวะเศรษฐกิจ
ไทยยังคงเติบโตอยางตอเนื่องในชวง 3 ปแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 คือ มีอัตราการขยายตัวเฉลี่ย
รอยละ 6.1 ตอป สงผลใหรายไดเฉลี่ยตอคนในราคาประจําปเพิ่มขึ้นจาก 2,100 บาทในป 2504 เปน
99,339 บาทในป 2547 การเติบโตดังกลาวสงผลใหประเทศไทยสามารถสะสมทุน (Net Capital Stock
ราคาปจจุบัน) เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว ฐานะการลงทุนระหวางประเทศของไทยดีขึ้น ภาระหนี้สินลดลง เงิน
คงคลังเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง รวมทั้งมีการเคลื่อนยายทุนระหวางประเทศมากขึ้น ในขณะเดียวกัน ยังได
ทําใหประเทศเขาสูความทันสมัย คนไทยมีความสะดวกสบายในการดํารงชีวิตและมีโอกาสเขาถึงบริการ
ทางดานสาธารณสุขและการศึกษามากขึ้น ทําใหสุขภาพอนามัยและการเรียนรูโดยรวมของคนไทยเพิ่ม
สูงขึ้น
อยางไรก็ตาม ผลของการพัฒนาประเทศดังกลาว ไดสรางจุดออนหลายประการที่ทําใหฐานะ
เศรษฐกิจของไทยขาดความมั่นคงและไมยั่งยืน การขยายตัวทางเศรษฐกิจในชวงที่ผานมามีการเพิ่ม
ผลผลิตและการสงออกสินคาอุตสาหกรรมมากขึ้น แตตองพึ่งพาการนําเขาวัตถุดิบ สินคาทุน เทคโนโลยี
และตลาดตางประเทศอยางตอเนื่อง และบางชวงระยะเวลาก็ทําใหเศรษฐกิจไทยตองเผชิญกับปญหา
ดานเสถียรภาพ หากเศรษฐกิจโลกหดตัว ขณะเดียวกันการมุงขยายตัวทางเศรษฐกิจ โดยละเลยการให
ความสําคัญกับการกระจายผลประโยชนของการพัฒนาอยางทั่วถึง สงผลใหปญหาเกิดความเหลื่อมล้ํา
ระหวางรายไดของประชาชนกลุมตางๆ เชน คนในภาคเกษตรกับคนนอกภาคเกษตรมีรายไดตางกันถึง
7 เทา และมีคนจนมากกวา 7.5 ลานคน โดยคนจนสวนใหญอยูในชนบทและภาคเกษตร นอกจากนั้น
การขยายตัวของเศรษฐกิจอยางรวดเร็วยังนําไปสูความขัดแยงจากการแยงชิงกันใชทรัพยากรธรรมชาติ
เชน ดิน น้ํา รวมไปถึงการเกิดปญหาสังคมตางๆ ติดตามมา ทั้งในดานอาชญากรรมและยาเสพติดที่
ความรุนแรง ซับซอน และเปนปญหาในรูปแบบใหมๆ มากขึ้น
ปจจุบันการเปลี่ยนแปลงของบริบทโลกเกิดขึ้นอยางรวดเร็ว เชน การรวมกลุมทางเศรษฐกิจ การ
พัฒนาเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูบริโภคมีผลตอทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศไทยในอนาคตโดยหลีกเลี่ยงไมได ความรุนแรงของผลกระทบอาจจะมากกวาในอดีต เพราะ
ระบบเศรษฐกิจของไทยเปนระบบเปด และหากการพัฒนาประเทศยังไมไดใหความสําคัญกับการสราง
ความสมดุลและภูมิคุมกัน รวมทั้งนําทุนที่มีอยูในประเทศทั้งทุนเศรษฐกิจ สังคม และทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมมาใชใหเปนประโยชนอยางจริงจังแลว การเปลี่ยนแปลงของบริบทโลกจะยิ่งสงผลกระทบ
ตอความไมมั่นคงและยั่งยืนในการพัฒนาประเทศไทยมากขึ้นไดในอนาคต
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2 ผลการพัฒนาประเทศในชวงแผนพัฒนาฯฉบับที่ 1-8
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 1-7 ที่ผานมาเศรษฐกิจไทยมีการ
สะสมทุนและขยายตัวอยางตอเนื่อง โดยผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศขยายตัวจากระดับแสนลานบาท
ในชวงแผนพัฒนาฯฉบับที่ 1 จนถึง 4.6 ลานลานบาทในป 2539 มูลคาการสงออกสินคาและบริการเพิ่ม
จาก 15 พันลานบาทในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 1 เปน 1.4 ลานลานบาท ขณะที่รายไดตอหัวประชากร
เพิ่ มจาก 2 พั น บาทต อ คนต อ ปใ นช ว งตน แผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ 1 เปน 7.5 หมื่ น บาทต อคนต อป ใ น
ปสุดทายของแผนพัฒนาฯฉบับที่ 7 มูลคาของทรัพยสินถาวรที่มีอยูทั้งหมดหรือสตอกทุนของประเทศ
เพิ่มจาก 1,927 พันลานบาทในป 2513 เปน 10,852 พันลานบาทในป 2539 มีการพัฒนาโครงสราง
พื้นฐานที่เชื่อมโยงเปนเครือขายทั่วประเทศทั้งการขนสงทางถนน รถไฟ ทางน้ําและทางอากาศ รวมทั้ง
การพัฒนาดานสังคมที่สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยทั้งดานการศึกษา สาธารณสุข สงผลให
คนไทยมีชีวิตความเปนอยูที่สะดวกสบายมากขึ้น นับเปนความสําเร็จที่นาภูมิใจ
อย า งไรก็ ต าม พบว า การเจริ ญ เติ บ โตทางเศรษฐกิ จ ดั ง กล า วเกิ ด จากการใช ป จ จั ย ทุ น ใน
กระบวนการผลิตเพิ่มมากขึ้นตามลําดับและเพิ่มขึ้นมากกวาการใชปจจัยดานแรงงานหรือที่ดิน ในขณะที่
คุณภาพของการเจริญเติบโตซึ่งวัดจากประสิทธิภาพการใชปจจัยการผลิตโดยรวมจากการพัฒนานั้น
เพิ่ ม ขึ้ น น อ ยมาก การพั ฒ นาที่ เ น น ทุ น เป น ตั ว นํ า ทํ า ให ต อ ง พึ่ ง พาทุ น เทคโนโลยี จ ากต า งประเทศ
เนื่องจากทุนในประเทศมีไมเพียงพอโดยเฉพาะในดานวิทยาการและการพัฒนาดานเทคโนโลยี โดยที่
การพัฒนาศักยภาพคน การเสริมสรางฐานทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีขอจํากัดทั้งดาน
ปริมาณและคุณภาพจึงสงผลใหคุณภาพการผลิตและประสิทธิภาพโดยรวมของการพัฒนาประเทศ
เพิ่มขึ้นชา นอกจากนั้นการนําทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณมาใชเปนทุนสนับสนุนการพัฒนา
ประเทศและขยายฐานการผลิต โดยขาดการฟนฟูอยางเหมาะสมไดสงผลใหท รัพยากรที่มีอยูจํากั ด
รอยหรอและเสื่อมโทรมลงตามลําดับ โดยในชวงตนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 7 ปาไมยังคงถูกทําลายถึงปละ
1 ลานไร และทําใหระบบนิเวศนเสียสมดุล เกิดภัยภิบัติทางธรรมชาติที่รุนแรงขึ้น เชน ภาวะน้ําทวม
ฝนแลง ที่ดินถูกชะลางพังทลายบอยครั้งขึ้น ซึ่งความเสียหายดังกลาวเปนตนทุนทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดลอม สงผลใหคาใชจายในการจัดการดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมทั้งของภาครัฐ
ภาคเอกชน และประชาชนทั่วๆ ไปเพิ่มขึ้น
ในมิติของสังคมพบวาสังคมไทยเริ่มมีความเปนวัตถุนิยมมากขึ้น แมในดานหนึ่งของการพัฒนา
ชวยทําใหคนมีคุณภาพจากการเรียนรูและการศึกษาที่สูงขึ้น แตไดทําใหเกิดการเอารัดเอาเปรียบผูที่
ออนแอกวาโดยอาศัยชองวางของกฎระเบียบและความรูของคนในสังคม เกิดการแขงขันกันสรางรายได
และแสวงหาโอกาสเพื่อความสุขสวนตนมากขึ้น เกิดปญหาดานศีลธรรม จริยธรรม และความขัดแยงใน
สังคมจากความเหลื่อมล้ําของรายไดและการแยงชิงทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น ทําใหไดขอสรุปการ
พัฒนาในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 1-7 วาเศรษฐกิจดี สังคมมีปญหา การพัฒนาไมยั่งยืน ซึ่งแมวา
การพัฒนาเศรษฐกิจจะบรรลุเปาหมายการขยายตัวทางเศรษฐกิจ แตมีความเสี่ยงดานเสถียรภาพ และ
ไดนําไปสูผลการพัฒนาที่ไมพึงปรารถนาทางดานสังคมทั้งปญหาสุขภาพ อาชญากรรม และจริยธรรม
รวมทั้ ง การคนในสั งคมส ว นใหญ ยั ง ไม ไ ดรั บ ผลประโยชนอ ยา งเป น ธรรมจากกระบวนการพั ฒ นาที่
ตอเนื่องกันมายาวนาน ซึ่งทําใหการพัฒนาไมสามารถยั่งยืนอยูได
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แผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ 8 จึ ง ได ป รั บ เปลี่ ย นกระบวนทรรศน ก ารพั ฒ นาใหม โดยให ลํ า ดั บ
ความสําคัญกับการพัฒนาคน ทั้งในฐานะผูมีบทบาทสําคัญในการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา และ
ผูไดรับประโยชนหรือผลกระทบโดยตรงจากการพัฒนา จึงเปนการพัฒนาแบบองครวมที่มี “คนเปน
ศูนยกลางการพัฒนา” และมีกระบวนการพัฒนาที่บูรณาการทุกดานใหเชื่อมโยงกัน โดยที่การพัฒนา
เศรษฐกิจเปนเครื่องมือในการพัฒนาคนใหมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
อย า งไรก็ ต ามโครงสร า งทางเศรษฐกิ จ และสัง คมที่ อ อ นแอและการขาดการสร า งภู มิ คุ ม กั น
ที่เหมาะสม ทําใหเศรษฐกิจไทยตองประสบกับภาวะวิกฤตในป 2540-2541 ดังนั้น ชวง 2 ปแรกของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 จึงเปนชวงของวิกฤตทางเศรษฐกิจและการเงินอยางรุนแรง เศรษฐกิจไทยหดตัว
มากที่สุดเปนประวัติการณถึงรอยละ 10.8 ในป 2541 ทําใหตองปรับแผนใหมโดยใหลําดับความสําคัญ
กับการฟนฟูเศรษฐกิจใหกลับมาขยายตัวและมีเสถียรภาพเพื่อที่จะลดผลกระทบจากวิกฤตที่มีตอคนและ
สังคม ตลอดจนการปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหมีความเขมแข็งและสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการให
มีประสิทธิภาพและโปรงใส ซึ่งจากการดําเนินการแกไขอยางตอเนื่องในชวงตนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8
ไดช วยทําใหเศรษฐกิ จฟ นตัวจากภาวะวิกฤตและมีความเข มแข็งขึ้น แรงกดดั นต างๆที่ มีตอระบบ
เศรษฐกิจโดยเฉพาะในดานเสถียรภาพเริ่มคลี่คลายและการแกไขปญหาสถาบันการเงินมีความคืบหนา
ตามลําดับ ภาวะเงินเฟอที่สูงถึงรอยละ 8.1ปรับตัวเหลือรอยละ 1.6.ในปสุดทายของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่
ยอดคงคางหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดของสถาบันการเงินทั้งระบบ (NPLs) ลดลงจากรอยละ 45 ของ
สินเชื่อรวมในป 2541 เหลือรอยละ 10.4 ในป 2544 ขณะที่สัดสวนหนี้ตางประเทศตอผลิตภัณฑมวล
รวมในประเทศลดลงจากรอยละ 93.2 ในป 2541 เหลือรอยละ 58.4 ในป 2544 สวนการพัฒนาคนและ
สั ง คมไทยได รั บ การพั ฒ นาเพื่ อ เพิ่ ม ศั ก ยภาพให สู ง ขึ้ น ทั้ ง ด า นการขยายหลั ก ประกั น สุ ข ภาพ และ
หลักประกันทางสังคมและคุมครองแรงงาน รวมทั้งการฟนฟูใหกิจกรรมทางเศรษฐกิจสามารถขยายตัว
ตอไปไดเพื่อลดผลกระทบจากการวางงานจนทําใหตลาดแรงงานเขาสูภาวะปกติ ซึ่งสงผลใหความอยูดีมี
สุขของคนไทยโดยรวมปรับตัวดีขึ้น
หากประเมินผลการพัฒนาประเทศในชวงแผนพัฒนาฯฉบับที่ 8 ในมิติของความสมดุล ความ
พอดี และการมีภูมิคุมกัน ที่สะทอนถึงการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศพัฒนาอยางมั่นคงและ
ยั่งยืน พบวาเปนการเติบโตที่ยังอยูบนพื้นฐานของการใชทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยาง
สิ้นเปลือง การพัฒนาดานเศรษฐกิจมีความกาวหนารวดเร็วกวาการพัฒนาทางและทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ ง แวดล อ ม ส ว นหนึ่ ง เนื่ อ งมาจากการใช ทุ น ทางเศรษฐกิ จ ทุ น ทางสั ง คม และทุ น ทาง
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ มที่ ยั ง เน น ทางด า นปริ ม าณมากกว า คุ ณ ภาพและ
ประสิทธิภาพของการใช สงผลใหผลตอบแทนของทุนทั้งทุนทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม
รวมทั้งการเสริมสรางหรือตอยอดทุนในดานตางๆ มีนอย และอาจจะกลายเปนขอจํากัดของการใชทุน
และเสริมสรางทุนใหเปนประโยชนตอการพัฒนาประเทศในระยะยาว
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3 ผลการพัฒนาประเทศในชวงของแผนพัฒนาฯฉบับที่ 9
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545 – 2549) เปนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ที่ไดจัดทําขึ้น โดยยึด
แนวคิดการพัฒนาแบบองครวมที่มี “คนเปนศูนยกลางของการพัฒนา” ตอเนื่องจากแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 8 และ ยังไดยึดหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เปนปรัชญานําทางในการพัฒนาและ
บริหารประเทศ รวมทั้งมุงวางรากฐานการพัฒนาระบบเศรษฐกิจภายในประเทศใหเขมแข็ง มีภูมิคุมกัน
ต อ กระแสการเปลี่ ย นแปลงจากภายนอกและสามารถพึ่ ง ตนเองได ม ากขึ้ น ขณะเดี ย วกั น ได ใ ห
ความสําคัญกับการพัฒนาที่สมดุล ทั้งดานตัวคน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอมเพื่อมุงใหเกิดการ
พัฒนาที่ยั่งยืนและความอยูดีมีสุขของคนไทยทุกคน

3.1

สถานการณดานเศรษฐกิจ

ในชวง 3 ปแรก (พ.ศ.2545-2547) ของแผนพัฒนาฯฉบับที่ 9 เศรษฐกิจไทยขยายตัวได
สูงกวาเปาหมายและมีเสถียรภาพมั่นคงขึ้น ระบบสถาบันการเงินกลับมาดําเนินการไดเปนปกติมากขึ้น
ภาคการผลิตที่ประสบปญหา ทั้งสาขาการกอสราง อสังหาริมทรัพยและสาขาการเงินกลับมาขยายตัวได
ตอเนื่อง ประสิทธิภาพการผลิตเพิ่มขึ้นแตนับวายังชากวาเปาหมายของแผนโดยเฉพาะในสาขาเกษตร
แตอยางไรก็ตามในป 2548 เริ่มมีสัญญาณความเสี่ยงจากความไมสมดุลทางเศรษฐกิจที่ยังตองพึ่งพิง
ปจจัยการผลิตนําเขาในสัดสวนที่สูง ทั้งในกลุมสินคาทุน และสินคาวัตถุดิบและกึ่งวัตถุดิบ โดยเฉพาะ
น้ํามัน เหล็กเสน ทองคํา และชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส ราคาวัตถุดิบนําเขาที่เพิ่มสูงขึ้นมากโดยเฉพาะราคา
น้ํามันดิบทําใหมูลคาการนําเขาสูงขึ้นมากอยางรวดเร็ว ที่ทําใหดุลการคากลับมาขาดดุลและอัตราเงิน
เฟอสูงขึ้น และในภาวะที่ประเทศไทยยังเผชิญกับผลกระทบของภัยพิบัติสึนามิตอรายไดจากการ
ทองเที่ยว จึงทําใหดุลบัญชีเดินสะพัดขาดดุล และภาวะราคาในประเทศ ดังนั้นในป 2548 ประเทศจึง
ตองเผชิญกับความเสี่ยงจากปญหาการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดและแรงกดดันอัตราเงินเฟอที่สูงขึ้นมาก
และนับเปนประเด็นทาทายดานเสถียรภาพและความเขมแข็งของเศรษฐกิจในระยะยาว และชี้วาประเทศ
ไทยตองเรงปรับโครงสรางการผลิต ยกระดับคุณภาพ ประสิทธิภาพการผลิตในทุกดานเพื่อใหสามารถ
ปรับตัวไดอยางสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของโลกอนาคต
(1) ภาพรวมเศรษฐกิ จ เศรษฐกิ จ ในช ว ง 3 ป แ รกของแผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ 9
ขยายตัวสูงกวาในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 โดยที่ในชวงป 2545-2547 ขยายตัวไดในระดับสูงอยาง
ตอเนื่องและมีเสถียรภาพเพิ่มขึ้น เศรษฐกิจขยายตัวเพิ่มขึ้นจากรอยละ 2.2 ในป 2544 ซึ่งเปนปสุดทาย
ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 เปนรอยละ 5.3, 7.0 และ 6.2 ในป 2545-2547 ตามลําดับ และคาดวาจะ
ขยายตัวประมาณรอยละ 4.5 ในป 2548 นับวาเปนการเติบโตสูงกวาเปาหมายของแผนพัฒนาฯฉบับที่ 9
จากการพัฒนาภายใตกรอบการพัฒนาเศรษฐกิจแบบคูขนานที่ใหความสําคัญกับการกระตุนเศรษฐกิจใน
ระดับรากหญา และสังคมการประกอบการรายยอย ซึ่งเปนฐานเศรษฐกิจของประชาชนสวนใหญ โดย
การลดรายจาย เพิ่มรายได และสรางโอกาส ควบคูไปกับการสรางความเขมแข็งใหแกภาคการผลิตและ
บริการใหสามารถแขงขันไดมากขึ้นในตลาดโลก ภายใตกรอบการสรางเสถียรภาพใหเกิดขึ้นในระบบ
เศรษฐกิจที่มุงเนนการบริหารการเงินการคลังอยางมีประสิทธิภาพ
(1.1) ขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศในภาพรวมปรับตัว
สูงขึ้น โดยผลการจัดอันดับของสถาบันนานาชาติเพื่อพัฒนาการจัดการหรือ IMD ในป 2548 ไดจัดใหไทย
อยู ในอั นดั บที่ 27 ดี ขึ้ นจากอั นดั บที่ 29 ในป 2547 และอั นดั บที่ 30และ 31 ในป 2546 และ 2545

5
ตามลําดับ โดยอันดับที่ดีขึ้นเปนผลมาจากองคประกอบดานเศรษฐกิจ ดานประสิทธิภาพของภาครัฐ และ
โครงสรางพื้นฐานที่ไดคะแนนดีขึ้น แตอยางไรก็ตามยังมีปจจัยเปนจุดออนของการพัฒนาเดิมๆ และมีการ
เปลี่ยนแปลงไมมาก เชน สัดสวนคาใชจายดานวิจัยและพัฒนา และผลิตภาพของแรงงาน เปนตน
(1.2) ผลิตภาพการผลิตรวม (Total Factor Productivity : TFP) มีเพิ่มขึ้น
แตยังเพิ่มขึ้นไดชากวาเปาหมาย จากผลิตภาพการผลิตรวม (TFP) ที่เพิ่มขึ้นเพียงรอยละ 0.62 ในป
2544 ซึ่งเปนปสุดทายของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 เปนรอยละ 3.09ในป 2547 ซึ่งเปนการปรับตัวที่ดีขึ้น
ชัดเจนเมื่อเปรียบเทียบระหวางผลิตภาพการผลิตรวมที่ลดลงเฉลี่ยรอยละ 1.74 ตอปในชวงแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 8 เปนผลิตภาพที่เพิ่มขึ้นเฉลี่ยรอยละ 3.72 ในชวงป 2545-2547 ทั้งนี้เปนผลจากการปรับตัว
ของผลิตภาพรวมในสาขาอุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้นถึงรอยละ 4.7 สูงกวาเปาหมายของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่
ที่กําหนดไวที่รอยละ 2.5 แตสาขาเกษตรนั้นผลิตภาพการผลิตยังคงลดลง เฉลี่ยรอยละ 1.25 ตอป
ในชวง 3 ปของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 ซึ่งยังคงต่ํากวาเปาหมายรอยละ 0.5 ที่กําหนดไวในแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 9 และสถานการณคอนขางทรงตัวเมื่อเปรียบเทียบกับที่ลดลงเฉลี่ยรอยละ 1.3 ตอปในชวง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 สะท อนวาแม จะไดมีความพยายามในการพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรและ
ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการในภาคเกษตรใหมีการปรับตัวดีขึ้น แตยังไมเพียงพอในการผลักดัน
ใหเกิดการเพิ่มผลิตภาพการผลิตรวมของภาคเกษตรใหบรรลุตามเปาหมายที่กําหนดไว
(1.3) เครื่ อ งชี้ วั ด ด า นเสถี ย รภาพทางเศรษฐกิ จ ในช ว งป 2545-2547
หลายตั ว แสดงถึ ง การปรั บ ตั ว ที่ ดี ขึ้ น ตามลํ า ดั บ แต ค วามผั น ผวนของราคาน้ํ า มั น และราคา
วัตถุดิบการผลิตที่สูงขึ้นในป 2548 สงผลกระทบตอฐานะดุลบัญชีเดินสะพัดและสรางแรงกดดัน
ใหเงินเฟอสูงขึ้น ซึ่งนับเปนความเสี่ยงของเศรษฐกิจอันเนื่องมาจากการที่ตองพึ่งพาปจจัยการ
ผลิตจากตางประเทศ
ดานตางประเทศ ในชวงป 2545-2547เศรษฐกิจมีเสถียรภาพ
มากขึ้น มีการเกินดุลบัญชีเดินสะพัดในตลอดชวง 3 ปแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 ทุนสํารองระหวาง
ประเทศเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ในขณะที่หนี้ตางประเทศระยะสั้นลดลง แตในป 2548 ปญหาราคาน้ํามัน
ในตลาดโลกที่ปรับตัวสูงขึ้นมาก ทําใหมูลคาการนําเขาของประเทศเพิ่มขึ้นมาก ในขณะที่รายไดจากการ
ทองเที่ยวไดรับผลกระทบจากสึนามิ จึงทําใหขาดดุลบัญชีเดินสะพัด 3,714 ลานดอลลาร แตอยางไรก็
ตามมีปจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจในดานอื่น ๆ ที่ลดความเสี่ยงทางเศรษฐกิจ ประกอบดวย ทุนสํารอง
เงินตราตางประเทศที่เพิ่มขึ้นมาอยูที่ระดับ 52.1 พันลานดอลลาร สรอ. ซึ่งคิดเปนประมาณ 3.12 เทา
ของหนี้ตางประเทศระยะสั้น อัตราแลกเปลี่ยนเคลื่อนไหวในชวงแคบๆ และยืดหยุนตามพื้นฐานทาง
เศรษฐกิจของไทยที่แนวโนมโดยรวมยังเปนการปรับตัวดีขึ้นและสอดคลองกับความเคลื่อนไหวเงินตรา
ในภูมิภาคเอเชีย ในขณะที่ความเชื่อมั่นในเงินดอลลาร สรอ. มีแนวโนมลดลง ทําใหอัตราแลกเปลี่ยน
แข็งคาขึ้นตามลําดับ จากเฉลี่ย 44.5 บาทตอดอลลาร สรอ. ในป 2544 เปน 43.2 บาทในป 2545 และ
41.5 บาท ในป 2546 และแข็งคาตอเนื่องเปนเฉลี่ย 40.3 บาทตอดอลลาร สรอ. ในชวงป 2547-48


ด า นในประเทศ มีเ สถีย รภาพอย า งต อ เนื่ อ งจนถึง ป 2547
โดย อัตราเงินเฟออยูในระดับต่ําตลอดชวงป 2544-2546 เทากับรอยละ 2.1 0.7 และ 1.9 ตามลําดับ
และเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 2.7 ในป 2547 จากราคาน้ํามันที่เพิ่มสูงขึ้น และโดยเฉพาะในป 2548 นั้นอัตรา
เงินเฟอเพิ่มขึ้นมากเปนรอยละ 4.5
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สําหรับภาคการเงินมีความมั่นคงมากขึ้น เมื่อพิจารณาจาก
ความคืบ หนาในการแกป ญหาหนี้ ที่ไม ก อให เ กิดรายได การเพิ่ มทุนของสถาบันการเงินทํา ใหร ะบบ
ธนาคารมี เ งิ น ทุ น ที่ เ พี ย งพอมากขึ้ น และทํ า ให สั ด ส ว นของเงิ น ทุ น ต อ สิ น ทรั พ ย เ สี่ ย งเพิ่ ม ขึ้ น ผล
ประกอบการของสถาบันการเงินดีขึ้นเนื่องจากปญหาหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดคลี่คลายลงมากและการ
ขยายสินเชื่อเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ขอมูลตามระบบบัญชีประชาชาติแสดงวามูลคาเพิ่มของภาคสถาบันการเงิน
เพิ่มขึ้นตอเนื่องจากรอยละ 2.1 ในป 2544 เปนรอยละ 12.2 ในป 2545 รอยละ 16.2 ในป 2546 และรอย
ละ 14.2 ในป 2547 จากการที่ภาคการเงินมีฐานะมั่นคงมากขึ้นทําใหบริษัทจัดอันดับความนาเชื่อถือ ได
ปรับความนาเชื่อของตราสารที่ออกเปนสกุลเงินตางประเทศโดยสถาบันการเงินไทยหลายแหงเพิ่มขึ้น
สัดสวนหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดของสถาบันการเงินลดลงจากรอยละ10.7เมื่อสิ้นป 2547เหลือเพียงรอย
ละ 8.17 ในป 2548 สวนภาคการคลังก็มีความเขมแข็งมากขึ้นเชนกัน จากการขาดดุลเงินสดรอยละ 2.4
ในป 2544 มาเปนการขาดดุลเงินสดเพียงรอยละ 0.4 ของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศในป 2547
ในขณะที่สถานการณดานหนี้สาธารณะปรับตัวดีขึ้น จากยอดหนี้คงคางคิดเปนสัดสวนรอยละ 56 ของ
GDP ณ สิ้นป 2544 เปนประมาณรอยละ 45.9 ในป 2548


(1.4) การสรางศักยภาพของเศรษฐกิจจากตลาดภายในประเทศและ
การเชื่อมโยงกับตลาดโลก ทําใหเศรษฐกิจขยายตัวไปสูสาขาตางมากขึ้น แตผลิตภาพการผลิต
ของสาขาการผลิตตางๆ ยังมีความแตกตางกันมาก การสงออกของไทยที่เพิ่มขึ้นตามการขยายตัว
ของเศรษฐกิจโลกในป 2545-2547 มีสูง และจากความตองการภายในประเทศ ไดสงผลตอเนื่องใหการ
ผลิตภาคอุตสาหกรรมฟนตัวและขยายตัวมากขึ้น มีการใชกําลังการผลิตของเครื่องจักรอุตสาหกรรม
เพิ่มขึ้น รวมทั้งมีการเพิ่มกําลังการผลิตใหมในหลายอุตสาหกรรม เชน อิเล็กทรอนิกส และยานยนต เปน
ตน อัตราการใชกําลังการผลิตอุตสาหกรรมเฉลี่ยเพิ่มจากรอยละ 61.7 เมื่อสิ้นแผนพัฒนาฯฉบับที่ 8 ในป
2544 มาอยูที่ระดับรอยละ 72.6 ในเดือนธันวาคม2548 ซึ่งเปนเงื่อนไขสําคัญประการหนึ่งที่ทําใหความ
ตองการลงทุนภาคเอกชนเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ขอมูลเครื่องชี้ตางๆ แสดงวาเศรษฐกิจมีการปรับตัวดีขึ้นใน
วงกวางหรือทั่วถึงมากขึ้นในระดับสาขาการผลิต ในชวง 4 ปที่ผานมา หลายสาขาการผลิตขยายตัวไดใน
อัตราที่สูงขึ้นตามลําดับ อาทิ สาขาอุตสาหกรรม สาขาการคมนาคมขนสงและสื่อสาร สาขาการคา สาขา
กอสราง และสาขาการเงิน เปนตน
(1.5) โครงสร า งเศรษฐกิ จ ของประเทศมี ค วามไม ส มดุ ล ในระดั บ สู ง
ปจจุบันโครงสรางเศรษฐกิจของไทย ในภาคอุตสาหกรรมและบริการซึ่งรองรับแรงงานรอยละ 50 ของ
ทั้งหมด มีสัดสวนผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศสูงถึงรอยละ 90.6 ในขณะที่สาขาเกษตรซึ่งเปนสาขา
การผลิตที่ไทยมีศักยภาพและเปนแหลงอาชีพของคนไทยเกือบรอยละ 50 มีสัดสวนในผลิตภัณฑมวลรวม
ในประเทศเพียงรอยละ 9.4 เทานั้น ความไมสมดุลของโครงสรางการผลิตดังกลาว สงผลใหประชาชนที่อยู
ในภาคการเกษตร ซึ่งมีผลผลิตในสัดสวนนอยอยูในภาวะเสียเปรียบภาคการผลิตอื่น นอกจากนี้ เมื่อ
พิจารณาภายในโครงสรางของแตละภาคการผลิตและบริการ ก็จะพบความไมสมดุลในทุกสาขาการผลิต
การผลิตภาคเกษตรกระจุกตัวบนพืชไมกี่ชนิด รอยละ 70
ของการผลิตภาคเกษตรเปนการผลิตในสาขาพืช ในขณะที่สาขาปศุสัตวและประมง มีสัดสวนรวมกัน
เพียงประมาณรอยละ 25 และในสาขาพืชเอง ยังพบวา มีสินคาพืชหลักไมมากชนิด ไดแก ขาว ยางพารา
อ อ ย มั น สํ า ปะหลั ง ผั ก ผลไม ซึ่ ง มี มู ล ค า รวมกั น กว า ร อ ยละ 80 ของผลิ ต ภั ณ ฑ ม วลรวมสาขาพื ช
เชนเดียวกับสาขาประมงมีสินคากุงเปนสินคาหลัก และสาขาปศุสัตวมีสินคาไก และโค เปนสินคาหลัก
ดังนั้น เมื่อเกิดปญหากับสินคาหลัก ซึ่งมีนอยชนิดเหลานี้ เชน ภัยแลง อุทกภัย ไขหวัดนก โรคกุงระบาด
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จึงสงผลใหผลผลิตลดลงอยางมาก นับวาเปนความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในภาคการเกษตรจากการพึ่งพาสินคา
หลักเพียงบางประเภท
สาขาอุตสาหกรรม เปนการผลิตบนสินคาหลักไมมากชนิด
เชนกั น ที่สํ าคัญ ได แก คอมพิว เตอร และอุป กรณ รถยนต แผงวงจรไฟฟ า เม็ดพลาสติก เหล็ กและ
เหล็กกลา เสื้อผาสําเร็จรูป เคมีภัณฑ เปนตน และหลายสินคาเปนการลงทุนจากตางประเทศที่ตองการ
ใชแรงงานราคาถูกในประเทศไทย และหลายชนิดเปนการพึ่งพาวัตถุดิบและเทคโนโลยีจากตางประเทศ
ดังนั้น จึงมีความเสี่ยงจากนักลงทุนตางประเทศที่จะเปลี่ยนฐานการผลิตไปยังประเทศอื่น การไมสามารถ
นํ า เข า วั ต ถุ ดิ บ หรื อ มี ร าคาแพงจนแข ง ขั น ไม ไ ด หรื อ การขาดเทคโนโลยี ทั น สมั ย เหล า นี้ ทํ า ให
ภาคอุตสาหกรรมของไทยไมไดเติบโตอยางมีเสถียรภาพ มั่นคงและยั่งยืนเทาที่ควร


สาขาบริการ พบวา สาขาบริการที่ไดรับการสนับสนุนและมี
การเติบโตอยางรวดเร็วจนเปนแหลงรายไดสําคัญของประเทศ คือ การทองเที่ยว ซึ่งทํารายไดใหกับ
ประเทศปละกวา 380,000 ลานบาท นักทองเที่ยวจากตางประเทศ เพิ่มจาก 10.8 ลานคนในป 2545
เปน 11.7 ลานคนในป 2547 และถึงแมจะไดรับผลกระทบจากปจจัยลบตลอดชวงป 2548 (กรณีมีภัย
พิบัติสึนามิ โรคซาร ไขหวัดนก เปนตน )แตมีจํานวนนักทองเที่ยวจากตางประเทศเขามามากถึง 11.4
ลานคนในป 2548 ลดลงเพียงรอยละ 2.4จากปกอน อยางไรก็ตาม ผลกระทบจากการที่นักทองเที่ยว
ตางประเทศลดลง ทําใหธุรกิจที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยว เชน โรงแรม ทัวร ไดรับผลกระทบไปดวย
ขณะที่ ส าขาบริ ก ารอื่ น ๆ เช น การบริ ก ารสุ ข ภาพ การประกั น ภั ย ยั ง ไม มี ก ารเติ บ โตเท า ที่ ค วร
ขณะเดียวกันทรัพยากรแหลงทองเที่ยวที่งดงามหลายแหงถูกใชเปนแหลงรองรับการทองเที่ยวอยางเกิน
กําลังจึงอยูในสภาพทรุดโทรม จึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองบูรณะใหกลับฟนคืนสภาพเชนเดียวกับอดีต


(1.6) ความไมสมดุลในดานการตลาด การมุงสรางรายไดจากการสงออก
เพื่อใหไดเงินตราตางประเทศมาพัฒนาประเทศ ทําใหเศรษฐกิจไทยพึ่งพาตลาดตางประเทศมากกวา
ที่จะสรางความตองการภายในประเทศ โดยสินคาทั้งจากภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมมีการสงออก
เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง โดยในป 2548 มูลคาการสงออกสินคาของไทยมีมูลคาสูงถึง 4.4 ลานลานบาท
คิดเปนประมาณรอยละ 70 ของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ นอกจากนี้การสงออกของไทยยังพึ่งพา
เพียงบางตลาด คือตลาดสหรัฐอเมริกา ญี่ปุน และสหภาพยุโรป รองรับสินคาจากไทยประมาณรอยละ
80 ที่ เ ห็ น ได ชั ด ก็ คื อ สิ น ค า ยางพาราของไทย ส ง ออกไปยั ง ตลาดจี น และญี่ ปุ น ถึ ง ร อ ยละ 70 และ
ผลิตภัณฑจากกุงกวารอยละ 80 สงออกไปยัง สหรัฐอเมริกา ญี่ปุน และสหภาพยุโรป เปนตน ดังนั้นจึง
เกิดความเสี่ยง หากเกิดปญหาที่ทําใหตลาดหลักดังกลาว ไมนําเขาสินคาไทยหรือนําเขาลดลง และเมื่อ
พิจารณาถึงชนิดของสินคาพบวา การสงออกของไทยพึ่งพาสินคาหลักไมกี่ชนิด โดยมูลคาสงออกสินคา
มากกวารอยละ 60 ของทั้งหมด มาจากสินคาเพียง 20 รายการ ไดแก คอมพิวเตอรและอุปกรณ รถยนต
แผงวงจรไฟฟา เม็ดพลาสติก ยางพารา อัญมณีและเครื่องประดับ เหล็กและเหล็กกลา วิทยุ โทรทัศน
และสวนประกอบ เสื้อผาสําเร็จรูป เคมีภัณฑ เครื่องปรับอากาศและสวนประกอบ ขาว ยางพาราและ
ผลิ ต ภั ณ ฑ อาหารทะเลกระป อ งและแปรรู ป เครื่ อ งใช ไ ฟฟ า และส ว นประกอบอื่ น ๆ เครื่ อ งจั ก รกล
ผลิตภัณฑพลาสติก วงจรพิมพ น้ํามันสําเร็จรูป เครื่องยนตสันดาปภายในแบบลูกสูบและสวนประกอบ
(1.7) การพึ่งพาปจจัยการผลิตจากตางประเทศเพิ่มมากขึ้นมีผลตอการ
พึ่งตนเองและความเขมแข็งทางเศรษฐกิจที่นอยลง ถึงแมประเทศไทยจะมีการสงออกเพิ่มขึ้นอยาง
ต อ เนื่ อ ง โดยเฉพาะการส ง ออกสิ น ค า อุ ต สาหกรรม แต ป ระเทศไทยต อ งพึ่ ง พาการนํ า เข า สู ง ขึ้ น
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เชนเดียวกัน โดยเฉพาะสินคาทุนและวัตถุดิบ ซึ่งสวนใหญนํามาผลิตในภาคอุตสาหกรรม โดยมูลคาการ
นําเขาของไทยสูงถึงประมาณ 3,839,753 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 50 ของ GDP ของประเทศ เปน
การนําเขาสินคาทุนและสินคาวัตถุดิบและกึ่งวัตถุดิบเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมรอยละ 38 ตอ GDP
หรือคิดเปนรอยละ 70 ของมูลคาการนําเขาทั้งหมด ในขณะเดียวกันการนําเขาวัตถุดิบดังกลาวมาจาก
ประเทศหลักๆ ไมกี่ประเทศ โดยมากกวารอยละ 40 นําเขามาจาก 3 ประเทศหลัก คือ ญี่ปุน
สหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรป (รอยละ 44 ในป 2547)
ขณะเดียวกัน การนําเขาดานเทคโนโลยีก็เปนประเด็นสําคัญ
เนื่องจากการสงเสริมการพัฒนาศักยภาพดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยีของไทยยังอยูในระดับต่ํา และยัง
ไมไดมีการสนับสนุนอยางเปนรูปธรรม เห็นไดจากงบประมาณเพื่อการวิจัยและพัฒนาตอ GDP อยูใน
ระดับต่ํา โดยในป 2546 อยูที่ประมาณรอยละ 0.15 เทานั้น ทําใหประเทศไทยตองพึ่งพาการนําเขา
เทคโนโลยี โดยตองซื้อเทคโนโลยีโดยตรงจากตางประเทศคิดเปนรายจายตอ GDP มากถึงรอยละ 0.88
การพึ่งพาสินคาทุนและวัตถุดิบ รวมทั้งเทคโนโลยีจากตางประเทศ สงผลใหประเทศมีความเสี่ยงตอ
ความผันผวนของการเปลี่ยนแปลงดานปริมาณและราคาของปจจัยการผลิตจากตางประเทศ ซึ่งจะมีผล
ตอความสามารถในการแขงขันของสินคาอุตสาหกรรมของไทยเปนอยางมาก
นอกจากนี้ การพึ่ ง พาการนํ า เข า พลั ง งานจากต า งประเทศ
โดยเฉพาะอยางยิ่งน้ํามัน ในอัตราที่สูงมากและมีแนวโนมเพิ่มขึ้นจากความตองการพลังงานในเชิง
พาณิชยที่เพิ่มขึ้นตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจ โดยรอยละ 70 ของความตองการใชพลังงานทั้งหมด
เปนไปเพื่อการคมนาคมขนสง และยังมีการใชพลังงานอยางไมประหยัด ซึ่งเห็นไดจาก ปริมาณการใช
พลังงานตอ GDP ซึ่งเพิ่มขึ้นและมีแนวโนมจะหางจากคาเปาหมายในการใชพลังงานตอ GDP ที่ตั้งไว
มากขึ้น แสดงถึงประสิทธิภาพในการใชพลังงานที่ลดลง ประกอบกับสัดสวนการใชพลังงานหมุนเวียน
ตอปริมาณการใชพลังงานทั้งหมดก็มีแนวโนมลดลงเรื่อยๆ จากประมาณรอยละ 17.7 ในป 2542 เปน
รอยละ 17.1 ในป 2547 ตัวชี้วัดดังกลาวบงชี้วาทิศทางการใชพลังงานของประเทศเปนไปอยางไมยั่งยืน
เพราะมีการใชพลังงานเชิงพาณิชยอยางไมมีประสิทธิภาพ ในขณะที่มีการใชพลังงานหมุนเวียนนอย ซึ่ง
แมวาในป 2546 จะมีการใชพลังงานหมุนเวียนมากขึ้น แตยังไมเกิดผลที่ชัดเจนในปจจุบัน
(2) ทุนดานกายภาพ (Physical Capital) โดยเฉพาะโครงสรางพื้นฐานที่มีอยู
ยังไมไดนํามาใชประโยชนอยางมีประสิทธิภาพและไมเกิดการสะสมทุนอยางตอเนื่องในประเทศ
เทาที่ควร ระบบโครงสรางพื้นฐานที่มีอยูของประเทศแมสามารถตอบสนองความตองการของภาค
เศรษฐกิจไดในเชิงปริมาณ แตไมประหยัดและมีตนทุนสูง การพัฒนาและการใชงานโครงสรางพื้นฐาน
เพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจยังกระจุกตัวอยูในพื้นที่เศรษฐกิจหรือฐานการผลิตใหญเปนสําคัญ
อีกทั้งการขนส งแมมีหลากหลายรูปแบบ แตยังขาดประสิท ธิภาพและการเชื่ อมโยงอยางเปนระบบ
นอกจากนี้ ประสิทธิภาพของการใชทุนโดยเฉลี่ยอยูในระดับคงที่ หรือลดลงในบางสาขาการผลิต มีการ
พึ่งพาการลงทุนจากตางชาติ และการพึ่งพิงการนําเขาวัตถุดิบและเทคโนโลยีที่ติดมากับเครื่องจักร
ตลอดจนสิทธิบัตรที่นําเขามาจากตางประเทศอยางมากเปนเหตุใหผลตอบแทนของการลงทุน หรือการ
สะสมทุนตองไหลออกไปสูตางประเทศในจํานวนที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ
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(2.1) ระบบโครงสรางพื้นฐานของประเทศตอบสนองความตองการใน
เชิงปริมาณในปจจุบัน แตไมพอเพียงในอนาคต รวมทั้งยังมีปญหาประสิทธิภาพการใชงาน
โครงขายถนนของประเทศมีระยะทางประมาณ 160,000 กม.
และสามารถใชงานไดตลอดป โดยถนนสวนใหญเกือบรอยละ 60 มีผิวทางเปนคอนกรีตหรือลาดยางแลว
ซึ่งเปนสัดสวนที่สูงกวาประเทศในกลุม Lower–Middle Income แตการกระจายโครงขายถนนตอพื้นที่ยัง
ต่ํากวาประเทศเพื่อนบาน เชน มาเลเซีย เวียดนาม และจีน


โครงขายรถไฟ โครงขายรถไฟของประเทศไทยมีระยะทาง
รวม 4,583 กม. ครอบคลุมพื้นที่ 47 จังหวัด ปริมาณการขนสงผูโดยสารและสินคาทางรถไฟคิดเปนรอยละ
5.7 และ 1.9 ของปริมาณการขนสงผูโดยสารและสินคาทั้งหมดตามลําดับ แตมีปญหาหนาแนนในบาง
เสนทาง โดยเฉพาะเสนทางสายรถไฟสายหลักเชื่อมโยงระหวาง ICD และทาเรือแหลมฉบัง


สถานีบรรจุและแยกสินคากลอง เมื่อพิจารณาในสวนของ
สถานีบรรจุและแยกสินคากลองลาดกระบัง (Inland Container Depot : ICD) ที่ขีดความสามารถในการ
รองรับตูสินคา 8 แสน TEU ตอป พบวา มีการใชประโยชนเพื่อเปนจุดขนถายสินคาสูงมาก โดยปริมาณ
ตูสินคาที่เขา-ออก จาก ICD ลาดกระบังมีปริมาณเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง และเกินขีดความสามารถของ
ICD ตั้งแตป 2544


ขีดความสามารถของทาอากาศยานระหวางประเทศไม
พอรองรับจํานวนผูโดยสารที่ใชสนามบินนานาชาติ ในป 2545 มีปริมาณผูโดยสารที่ผานเขา-ออก
ณ ทาอากาศยานกรุงเทพจํานวน 32.18 ลานคน ซึ่งการประมาณการผูโดยสารทางอากาศ พบวา ในป
2558 ปริมาณผูโดยสารจะเพิ่มขึ้นเปนประมาณ 72.3 ลานคน คิดเปนอัตราการเพิ่มขึ้นประมาณรอยละ
6.4 ตอป เมื่อพิจารณาเฉพาะทาอากาศยานสุวรรณภูมิ คาดวา ในป 2549 จะมีปริมาณผูโดยสาร จํานวน
40.5 ลานคน และในป 2554 จะมีปริมาณผูโดยสารรวมถึง 52.63 ลานคน ซึ่งเกินกวาขีดความสามารถของ
ทาอากาศยานสุวรรณภูมิที่มีประมาณ 45 ลานคน/ป


คาธรรมเนียมทาอากาศยานสูงกวาประเทศคูแขง และสูง
กวาประเทศมาเลเซียถึงกวา 3.5 เทา โดยพิจารณาจากคาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการลงจอดของ
เครื่องบินแบบ B747-400 ซึ่งจากเทคโนโลยีดานการบินในปจจุบัน ที่ทําใหเครื่องบินสามารถมีพิสัยการบินที่
ไกลขึ้นทํ าใหข อไดเปรี ยบของประเทศไทยในดานภู มิศาสตรลดลง ประเด็นคาธรรมเนียมท าอากาศยาน
ดังกลาว จึงเปนปจจัยสําคัญสวนหนึ่งในการตัดสินใจกําหนดจุดบินของสายการบินนานาชาติ


สมรรถนะการขนส ง ทางน้ํ า พบว า ปริ ม าณสิ น ค า และ
ผูโดยสารที่ผานทาเรือแหลมฉบัง เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง โดยในป 2546 ปริมาณสินคาผานทาเรือแหลม
ฉบังมีจํานวนถึง 3.05 ลาน TEUs ซึ่งเกินกวาขีดความสามารถของทาเรือแหลมฉบัง (Designed
Capacity : 1.8 ลาน TEUs) ปจจัยสําคัญที่ทําใหปริมาณการขนสงตูสินคาของทาเรือแหลมฉบังสามารถ
ใหบริการไดถึง 3.05 ลาน TEUs เกิดจากประสิทธิภาพการยกสินคาหนาทาของระบบเครนที่ใชในการ
ใหบริการ ซึ่งสามารถยกสินคาหนาทาไดถึง 28.72 ตู/ชั่วโมง สูงกวาที่ประมาณการไวที่ 25 ตู/ชั่วโมง
อยางไรก็ตาม พบวาจุดออนหลักที่สงผลตอขีดความสามารถทางการแขงขันของไทย เกิดจากลักษณะ
ทางภูมิศาสตรของตําแหนงทาเรือของประเทศไทยไมเอื้ออํานวยใหสายการเดินเรือนานาชาติใชเปนจุดจอดพัก
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หลัก ในลักษณะเดียวกันกับทาเรือของประเทศสิงคโปร โดยเรือขนสงสินคาที่เขาสูประเทศไทยสวนใหญ
เปนเรือขนถายตูสินคา (Feeder Ship)
(2.2) ความตองการเงินลงทุนโครงสรางพื้นฐานมีแนวโนมเพิ่มขึ้น ทั้งจาก
การขยายตัวของการลงทุนภาคเอกชน และโครงการลงทุนในโครงสรางพื้นฐานขนาดใหญของภาครัฐ ดังนั้น
กําไรสะสมที่ธุรกิจเอกชนมีอยูระดับหนึ่งนั้นจะไมสามารถรองรับความตองการลงทุนได จําเปนตองพึ่งแหลง
เงินทุนภายนอกมากขึ้น ทั้งจากสินเชื่อสถาบันการเงิน ตลาดทุน และตลาดตราสารหนี้ รวมทั้งทิศทางการ
ลงทุนสวนใหญยังเปนการผลิตสินคาอุตสาหกรรม เชน อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส ปโตรเลียม และยาน
ยนต ที่แมจะสรางรายไดจากการสงออกและการจางงาน แตก็มีความเสี่ยงดานมลภาวะสูง
(3) การระดมทุนในตลาดการเงินของประเทศขาดความสมดุล ขณะที่การ
ออมของประเทศยังไมสามารถเพิ่มขึ้นทันตอความตองการเงินเพื่อการลงทุน และการจัดสรร
เงินใหแ ตล ะภาคเศรษฐกิ จ มีความเหลื่อ มล้ํา การระดมทุน ของประเทศยั งพึ่ง พาระบบธนาคาร
พาณิชยมากกวาการระดมทุนจากตลาดทุนมาก รวมทั้งการใชตราสารหนี้ระดมทุนของภาคเอกชนยังมี
สัดสวนนอย อีกทั้งตลาดหุนไทยยังมีการซื้อหุนแบบเก็งกําไรในสัดสวนสูง นักลงทุนตางชาติมีอิทธิพล
ตอความเคลื่อนไหวของราคามาก อยางไรก็ตามในปจจุบันสถานการณปรับตัวดีขึ้นตามลําดับซึ่งเปนผล
จากนโยบายการพัฒนาตลาดทุนอยางตอเนื่อง
(3.1) ความมั่ น คงของภาคการเงิ น : ยั ง มี ค วามเสี่ ย งภายใต แ นวโน ม
เศรษฐกิจชะลอตัวและดอกเบี้ยขาขึ้น สถาบันการเงินยังมีปญหาหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดในระดับสูง
และในอนาคตเมื่อมีการบังคับใชมาตรฐานใหมภายใต Basel II สถาบันการเงินบางแหงซึ่งคุณภาพ
สิ น เชื่ อ ไม เ ป น ไปตามมาตรฐานใหม อ าจจะประสบกั บ ป ญ หาความไม เ พี ย งพอของเงิ น กองทุ น ได
นอกจากนี้สถาบันการเงินจะเผชิญกับการแขงขันที่รุนแรงขึ้นในกรณีที่การตกลงการคาเสรีครอบคลุม
ภาคบริการทางการเงิน
(3.2) ปญหาหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได (Non-performing loans: NPLs)
การแกปญหาหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดมีความคืบหนาไปมากทําให NPLs ในระบบสถาบันการเงิน(ไม
รวมสํานักงานวิเทศธนกิจและบริษัทเครดิตฟองซิเอร )ลดลงจากระดับสูงสุดรอยละ 47.7 ของสินเชื่อรวม
ในป 2542 เปนรอยละ 8.2 ของสินเชื่อรวม ณ สิ้นป 2548 โดยที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด
เปาหมายที่จะลดสัดสวน NPLs ลงเหลือเพียงรอยละ 2.0 ในป 2549 แตภายใตภาวะเศรษฐกิจปจจุบัน
นับวาเปนความเสี่ยงที่อาจจะทําให NPLs ไมสามารถลดลงไดมากตามเปาหมายที่กําหนด
(3.3) การออมของประเทศอยู ใ นระดั บ ต่ํ า ขณะที่ ยั ง ต อ งพึ่ ง พาการ
ลงทุนจากตางประเทศในระดับสูงการออมโดยรวมของประเทศ (Gross National Saving) ไดลดลง
จากระดั บ สู ง สุ ด ที่ ร อ ยละ 35 ของ GDP มาอยู ที่ ร อ ยละ 30 ของ GDP ในระหว า งป 2542-2546
โดยเฉพาะสัดสวนการออมภาคเอกชนตอ GDP ลดลงจากรอยละ 12.6 ในป 2541 เหลือรอยละ 9.6 ใน
ป 2546 ในขณะที่สัดสวนการลงทุนภาคเอกชนตอ GDP เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องนับแตป 2541 จากรอย
ละ 12.7 เปนรอยละ 18.9 ในป 2547 แมวาภาครัฐจะมีบทบาทการออมที่เพิ่มขึ้นจากรอยละ 4.5 ในป
2541 เปนรอยละ 8.0 ในป 2547 ซึ่งเปนระดับที่ไมเพียงพอตอความตองการลงทุนในอนาคต
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(3.4) การออมภาคครั ว เรื อ นมี น อ ยและมี ค วามเสี่ ย งต อ การขาด
หลักประกันดานรายไดในระยะยาว เพราะคนไทยใหความสําคัญกับการออมนอยแตบริโภคมาก
ถึงแมวาการออมภาคครัวเรือนจะมีแนวโนมเพิ่มขึ้นจาก 183.34 พันลานบาทในป 2545 เปน 229.57
พันลานบาทในป 2546 หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 25.21 ก็ตาม แตการออมภาคครัวเรือนมีสัดสวนตอ GDP
เปน 0.06 เทานั้น ขณะที่อัตราการขยายตัวของบัตรเครดิตในชวงป 2542 – 2547 สูงขึ้นกวา 5 เทา
ทั้งนี้ การออมของภาคครัวเรือน นอกจากจะยังไมอยูในระดับที่มากพอที่จะเปนแหลงระดมทุนของ
ประเทศไดแลว ยังมีโอกาสที่จะทําใหคนไทยเกิดความเสี่ยงจากการขาดหลักประกันดานรายไดในการใช
ชีวิตภายหลังเกษียณอายุ รวมทั้งเปนภาระของรัฐที่จะตองจัดสวัสดิการดูแลผูสูงอายุที่ไมมีเงินออมใช
เพียงพออีกดวย โดยเฉพาะกลุมแรงงานในเศรษฐกิจนอกระบบที่มีอยูประมาณ 22 – 23 ลานคน (หรือ
รอยละ 70 ของผูมีงานทําทั้งหมด) ซึ่งยังขาดหลักประกันทางสังคม ดังนั้น การสงเสริมการออมจึงเปน
เรื่องที่มีความสําคัญเรงดวนโดยเฉพาะเมื่อสังคมไทยกําลังกาวเขาสูสังคมผูสูงอายุ (Aging Society)
(4) ทุนทางดานสินทรัพยที่ไมสามารถจับตองได (Intangible Assets) ยังไดรับ
การพัฒนาคอนขางนอย โดยเฉพาะทรัพยสินทางปญญาที่สามารถนําไปสรางองคความรูใหเปนประโยชน
ตอการพัฒนา การลงทุนวิจัยและพัฒนา รวมทั้งการสรางพื้นฐานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่ยังเปน
รองประเทศเพื่อนบานและคูแขง ตองพึ่งพาเทคโนโลยีจากตางประเทศเปนหลัก นอกจากนั้น การพัฒนา
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐของไทย ตลอดจนการเพิ่มคุณคาของสินคาโดยใชเอกลักษณไทยหรือภูมิปญญา
ทองถิ่นยังมีนอย การออกแบบสรางชื่อสินคา หรือแบรนดที่เปนของคนไทยมีนอย ฯลฯ สินคาของไทย
จึงยังไมเปนที่รูจักอยางแพรหลาย ทําใหการลงทุนหรือการใชทุนตางๆ เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจไมสามารถ
เพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจไดเทาที่ควร
(4.1) การพั ฒนาด านการวิ จั ยและพั ฒนาเพื่ อสร างความสามารถทาง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยียังต่ํากวาเปาหมายคอนขางมาก โดยในป 2545 คาใชจายเพื่อการวิจัยและ
พัฒนาของไทยเปนวงเงินรวม 13,302 ลานบาท คิดเปนรอยละ 0.24 ของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศแมวา
ในป 2546 ไดจัดสรรเพิ่มขึ้นเปน 15,499 ลานบาท คิดเปนรอยละ 0.26 ของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ แต
ยังต่ํากวาเปาหมายของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 ที่กําหนดใหคาใชจายเพื่อการวิจัยและพัฒนาเปนรอยละ 0.4
ของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ แมวาภาครัฐและภาคเอกชนจะมีแนวโนมลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนา
เพิ่มขึ้น แตการลงทุนของภาคเอกชนยังมีสัดสวนคอนขางต่ําเมื่อเทียบกับภาครัฐ โดยในป 2546 ภาคเอกชน
ลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนารอยละ 0.11 ตอผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ เทียบกับรอยละ 0.15 ของ
การลงทุนภาครัฐในชวงเวลาเดียวกัน โดยคิดเปนสัดสวนภาครัฐตอภาคเอกชนเปน 56 : 44
(4.2) การพัฒนาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และการใชประโยชน
จากองคความรูในเชิงพาณิชยของไทยยังอยูในระดับต่ํามาก ในชวงป 2545-2547 พบวามีดุลการ
ชําระคาธรรมเนียมทางเทคโนโลยีขาดดุลอยางตอเนื่อง โดยขาดดุลเทากับ 126,520 ลานบาทในป 2545
และ 114,310 ลานบาทในป 2547 แสดงถึงระดับการพึ่งพาเทคโนโลยีการผลิตจากตางประเทศอยาง
ตอเนื่อง จําเปนจะตองมีการยกระดับขีดความสามารถทางเทคโนโลยีภายในประเทศ และระดับการเรียนรู
เทคโนโลยีจากตางประเทศของคนในประเทศใหสูงขึ้นควบคูกันไปใหสอดคลองกับการนําเขาเทคโนโลยีที่
เพิ่มขึ้น
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นอกจากนี้ เมื่ อ พิ จ ารณาจํ า นวนสิ ท ธิ บั ต รทั้ ง หมดที่ จ ดทะเบี ย นใน
ประเทศไทย คิดเปนสัดสวนเพียงรอยละ 0.4 ของสิทธิบัตรทั่วโลก โดยในจํานวนดังกลาวกวารอยละ 77
เปนการขอจดทะเบียนโดยชาวตางชาติ สําหรับประเทศไทย ความตื่นตัวในเรื่องของการใชประโยชนจาก
สิทธิบัตรยังมีนอยมาก และการใชประโยชนจากองคความรูจากตางประเทศนับเปนสิ่งจําเปนที่จะชวยเรง
การพัฒนาประเทศใหเจริญเติบโตแบบกาวกระโดดได พบวา รูปแบบการนําองคความรูภายนอกประเทศ
มาใชประโยชนเชิงพาณิชยในกรณีของไทย ยังเนนการซื้อและนําเขาเทคโนโลยีสําเร็จรูปเปนสวนใหญ
โดยความสามารถในการซึมซับเทคโนโลยี (Technology Absorption) ของไทยยังอยูในระดับต่ํา คือ
อั น ดั บ ที่ 30 จาก 52 ประเทศ ขณะที่ สิ ง คโปร เกาหลี และมาเลเซี ย อยู ใ นอั น ดั บ ที่ 5, 10 และ 14
ตามลําดับ
(5) ทุนดานแรงงาน/ทรัพยากรมนุษยยังมีปญหาการปรับตัวใหรูเทาทันการ
เปลี่ยนแปลง เนื่องจากโดยเฉลี่ยยังขาดทักษะโดยเฉพาะในภาคการผลิตที่มีการใชทุนอยางเขมขน
(Capital intensive) ปจจุบันประเทศไทยยังตองพึ่งพาแรงงานไรฝมือเปนสัดสวนสูง โดยเฉพาะการผลิตเพื่อ
การสงออกที่ตองใชวัตถุดิบ และปจจัยการผลิตจากตางประเทศ นอกจากนี้ แรงงานไทยยังขาดองคความรู
และการนําองคความรูมาใชประโยชนอยางสรางสรรค ทําใหผลตอบแทนสุทธิจากการลงทุนที่เปนของ
ประเทศไทย ชุมชน และแรงงานไทยยังอยูในระดับต่ํา
(5.1) ระบบเศรษฐกิจสวนใหญยังพึ่งพาแรงงานไรฝมือเปนหลัก โดยใน
ไตรมาสสุดทายของป 2547 ประเทศไทยมีกําลังแรงงาน 36.43 ลานคน สัดสวนแรงงานที่มีการศึกษา
ระดับประถมศึกษาและต่ํากวาสูงถึงรอยละ 61.5 ในขณะที่แรงงานที่มีการศึกษาระดับมัธยมตนขึ้นไปมี
สัดสวนเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะแรงงานที่มีการศึกษาระดับปวส.-อุดมศึกษา มีสัดสวนเพิ่มขึ้น
เปนรอยละ 13.4 โดยผลิตภาพแรงงานของแรงงานไทยขยายตัวเฉลี่ยรอยละ 5.6 ตอปหรือเพิ่มขึ้นเปน
109,466 บาทต อคนต อป ในป 2547 เทีย บกั บ 98,116 บาทตอ คนตอป ใ นป 2545 อยา งไรก็ ต าม
สัดสวนแรงงานระดับอาชีวศึกษา (ปวช.) มีแนวโนมลดลงอยางตอเนื่องเหลือเพียงรอยละ 3.1 เนื่องจาก
แรงงานที่สําเร็จการศึกษาระดับปวช. ถึงรอยละ 82 เรียนตอในระดับที่สูงขึ้น ซึ่งอาจกอใหเกิดปญหาการ
ขาดแคลนกําลังคนระดับกลางอยางรุนแรง จนสงผลกระทบตอการขยายตัวของภาคการผลิต การคาและ
บริการได
(5.2) การทํางานต่ําระดับของแรงงานยังเปนปญหาที่ตองแกไข เมื่อ
พิจารณาถึงความตองการกําลังคนในภาคการผลิตและบริการของประเทศ พบวา มีแนวโนมขยายตัวใน
อัตราเฉลี่ยรอยละ 6-7 ตอป จากการศึกษาเพื่อประมาณความตองการกําลังคนในภาคอุตสาหกรรม
บริการและโลจิสติกสของประเทศในระยะ 5 ปขางหนา (พ.ศ. 2547-2552) พบวามีความตองการเพิ่มขึ้น
ประมาณ 9.1 แสนคน โดยภาคอุตสาหกรรมตองการกําลังคนเพิ่มขึ้น 465,008 คน ภาคบริการมีความ
ตองการกําลังคนเพิ่มขึ้น 220,311 คน และระบบโลจิสติกสตองการกําลังคนเพิ่มขึ้น 141,442 คน และหาก
พิจารณาตามระดับการศึกษาแลว พบวาความตองการประมาณครึ่งหนึ่งยังเปนความตองการแรงงานใน
ระดับพื้นฐานที่มีความรูระดับต่ํากวามัธยมปลาย ในเรื่องนี้ สงผลถึงปญหาการจางงานต่ําระดับที่ยังมี
แนวโนมสูงขึ้น โดยเฉพาะแรงงานที่มีการศึกษาระดับอุดมศึกษาจากรอยละ 8.7 ในป 2546 เพิ่มขึ้นเปนรอยละ
9.3 ในป 2547 ในขณะที่การใชแรงงานที่จบการศึกษาระดับประถมศึกษาและต่ํากวาลดลง เนื่องจากคุณภาพ
การศึกษาและผลิตภาพแรงงานที่ คอนขางต่ํา รวมถึงการยกระดับการศึกษาของแรงงานไทยยังต่ํากว า
เปาหมายอยูมากแมวาในระยะที่ผานมาจะมีมาตรการเรงยกระดับการศึกษาของแรงงานใหสูงขึ้นโดยสงเสริม
การเรียนในสถานประกอบการและการศึกษานอกระบบโรงเรียน สงผลใหจํานวนแรงงานไทยที่มีการศึกษา
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ถึงระดับมัธยมศึกษาเพิ่มขึ้นจากรอยละ 34.1 ในป 2545 เปนรอยละ 38.0 ในป 2546 และเพิ่มขึ้นเปนรอยละ
38.2 ในป 2547 แตยังไมเปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไวที่รอยละ 50 ในปสุดทายของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่
9 ซึ่งจะเปนจุดออนอยางมากตอการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ

3.2

สถานการณดานสังคม

การพัฒนาที่ผานมาสงผลใหความอยูดีมีสุขของคนไทยเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้นอยาง
ตอเนื่อง คนไทยมีคุณภาพชีวิตอยูในระดับนาพึงพอใจ แตผลของการพัฒนาไดสะทอนใหเห็นปญหาใน
สังคมไทยที่ชัดเจน สวนหนึ่งอาจเกิดจาก “คุณภาพคน” ซึ่งเปนปจจัยหลักของการพัฒนายังมีคุณภาพไม
สอดคลองกับทิศทางและความตองการของประเทศ คนไทยยังไมไดรับการพัฒนาศักยภาพ ความรู ทั้ง
คุณภาพการศึกษาและการสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต รวมถึงการมีสวนรวมในกระบวนการพัฒนา
ประเทศเทาที่ควร ทั้งยังไมไดใหความสําคัญกับการใชทุนทางสังคมที่มีอยูภายในประเทศมาเพิ่มขีด
ความสามารถในการพึ่งพาตนเองมากนัก สงผลใหภูมิคุมกันของคนและสังคมไทยในกระแสโลกาภิวัตน
ลดนอยลง
(1)

การพัฒนาคนและสังคมรอบตัวคน

(1.1) การพัฒนาศักยภาพของคนเปนไปในเชิงปริมาณมากกวาดาน
คุณภาพ การพัฒนาศักยภาพและการปรับตัวบนสังคมฐานความรูยังไมบรรลุผลสําเร็จเทาที่ควร ทั้งนี้
เนื่องจากการพัฒนาดานการศึกษาของประเทศเปนการเติบโตในดานปริมาณ แตคุณภาพของการศึกษา
ซึ่งเปนรากฐานที่สําคัญไมแข็งแกรงเพียงพอที่จะทําใหการพัฒนามีความมั่นคง จะเห็นไดจากจํานวนป
การศึกษาเฉลี่ยของประชาชนที่เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องจาก 7.1 ป ในป 2542 เปน 8.1 ป ในป 2547 แตก็ยัง
ไมถึงระดับการศึกษาภาคบังคับและพบวายังต่ํากวาประเทศเพื่อนบานในแถบเอเชีย เชน ญี่ปุน เกาหลี
และสิงคโปร ที่ประชากรมีการศึกษาเฉลี่ยประมาณ 10 – 12 ป รวมทั้งงบประมาณ และอัตราการเรียนตอ
ชั้นมัธยมศึกษาเพิ่มขึ้นจากรอย 68.7 ในป 2542 เปนรอยละ 98.55 ในป 2547 ตลอดจนระดับการศึกษา
ของแรงงานไทยก็มีแนวโนมสูงขึ้น ในขณะที่คุณภาพการศึกษาที่วัดจากผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของเด็ก
นักเรียนไทยลดลง กลาวคือคะแนนเฉลี่ยของการทดสอบ 4 วิชาหลัก (ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร และวิทยาศาสตร) ในป 2547 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 มัธยมศึกษาปที่ 3 และ
มัธยมศึกษาปที่ 6 ลดลงจากรอยละ 52.35 ในป 2541 เหลือรอยละ 44. นอกจากนี้ภาครัฐยังมีแนวโนม
ในการสงเสริมงบประมาณดานการวิจัยและพัฒนาลดลงจากรอยละ 0.17 ของ GDP ในป 2544 เหลือ
รอยละ 0.15 ของ GDP ในป 2546 ดังนั้น จึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการปรับแนวทางการพัฒนา
การศึกษาใหสมดุลทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ
(1.2) การจัดการศึกษายังหลอหลอมเด็กและเยาวชนใหเปนคนดีของ
สังคมไดไมเทาทันกับการเปลี่ยนแปลงและไมตอบสนองตอแนวทางการเรียนรูตลอดชีวิตของ
คนไทยและการพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่น การจัดหลักสูตรการศึกษาและกระบวนการเรียนการสอนมี
ลักษณะแยกสวนจากสังคมและชุมชนการจัดการเรียนการสอนยังมุงในดานการพัฒนาวิชาความรูให
ความสําคัญกับประกาศนียบัตรหรือใบรับรองผลการศึกษามากกวา การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมที่ดี
งาม เด็กและเยาวชนบางสวนจึงมีพฤติกรรมไมเหมาะสม ขาดการเคารพเชื่อฟงผูอาวุโส ขาดความ
กตัญูรูคุณ ในขณะเดียวกันยังขาดการรูเทาทันกับการเปลี่ยนแปลง ไมสามารถปรับตัวและแกไขปญหา
ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในชี วิ ต ได นิ ย มใช อ ารมณ แ ละความรุ น แรงมากกว า เหตุ แ ละผลและหั น ไปนิ ย มและซึ ม ซั บ
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วัฒนธรรมที่ไมพึงประสงคมากขึ้น โดยปราศจากการรูเทาทัน ทั้งปญหาพฤติกรรมทางเพศ ความรุนแรง
ยาเสพติด รวมทั้งหันไปใหความสําคัญกับวัตถุนิยม เงินตรา และคานิยมตางชาติ ทําใหระบบคุณคาที่ดี
ของสังคมไทยเสื่อมถอยลงมาก ในขณะเดียวกันภูมิปญญาทองถิ่นมีการถายทอดสูคนรุนใหมนอย ขาดการ
สืบสานอยางตอเนื่อง เนื่องจากคนรุนใหมสนใจเรียนรูนอย ประกอบกับความเชื่อในบางพื้นที่ที่ไมใหถายทอด
ความรูสูคนอื่น ๆ การขาดการตอยอด และพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่นใหเหมาะสมกับสถานการณปจจุบันและ
เกิดประโยชนในวงกวาง
(1.3) องค ค วามรู ข องคนไทยยั ง ไม พ ร อ มที่ จ ะเข า สู สั ง คมเศรษฐกิ จ
ฐานความรูไดอยางเหมาะสม ถึงแมวาการสรางองคความรูใหมซึ่งเปนผลผลิตจากการวิจัยและพัฒนา
เพิ่มขึ้น แตการนําองคความรูไปใชประโยชนในเชิงพาณิชยอยูในระดับต่ํา โดยจํานวนสิทธิบัตรทั้งหมดที่
จดทะเบี ยนในประเทศไทยคิดเปนสัดสว น 0.4 ของสิท ธิ บัต รทั่ วโลก และรอยละ 77 เปนการขอจด
ทะเบียนโดยชาวตางชาติ ในชวงป 2545-2546 สิทธิบัตรการประดิษฐของคนไทยสวนใหญเปนการ
พัฒนาเทคโนโลยีขั้นตน การสรางมูลคาเพิ่มที่เกิดจากการมีสิทธิบัตรจึงไมสูงนัก นอกจากนี้ ยังพบวา
รูปแบบการนําองคความรูมาใชประโยชนในเชิงพาณิชยยังอยูในระดับต่ํา คือ เปนอันดับที่ 30 จาก 52
ประเทศ ในขณะที่สิงคโปร เกาหลีและมาเลเซียอยูในอันดับที่ 5 10 และ 14 ตามลําดับ
(1.4) สุ ขภาพของคนไทยโดยรวมดี ขึ้ น ยั งมี พฤติ กรรมเสี่ ยง ซึ่ งทํ าลาย
สุขภาพตองเน น การป องกั น โรคและการเสริม สรา งสุ ข ภาพให มากขึ้ น ถึ งแม สุข ภาพอนามั ย
โดยรวมของคนไทยอยูในระดับดีขึ้นมาตลอดอยางตอเนื่อง โดยเปนผลมาจากคนไทยสามารถเขาถึง
บริการประกันสุขภาพในทุกรูปแบบเพิ่มขึ้นจากรอยละ 77.9 ของประชากรทั้งประเทศในป 2542 เปนรอย
ละ 93.7 ในป 2546 และรอยละ 95.4 ในป 2547 อยางไรก็ตาม หลักประกันสุขภาพที่ขยายเพิ่มขึ้น ก็
ไมไดมีสวนสรางสุขภาพที่ดีของประชาชนเพิ่มขึ้นตามไปดวย ทั้งนี้เนื่องจากประชาชนสวนใหญยังขาด
ความตะหนักและขาดความรูในการดูแลสุขภาพที่ถูกตองโดยเฉพาะอยางยิ่งมีพฤติกรรมเสี่ยงตอการ
ทําลายสุขภาพ เชน การสูบบุหรี่ การดื่มสุราจัด การใชชีวิตในสถานบันเทิง การขาดการออกกําลังกาย
การนิยมบริโภคอาหารไมถูกสุขลักษณะ การอยูในสภาพแวดลอมที่มีมลภาวะ เปนตน ทําใหอัตราการ
เจ็บปวยเพิ่มขึ้นเปนลําดับจากรอยละ 14.2 ในป 2542 เปนรอยละ 20.6 ในป 2547 โดยเจ็บปวยดวย
โรคหัวใจสูงเปนอันดับหนึ่งของการเจ็บปวยทั้งหมด โดยเพิ่มขึ้นจาก 391.45 ตอประชากรแสนคน ในป
2545 เปน 451.45 ตอประชากรแสนคน ในป 2546 รองลงมา ไดแก โรคความดันโลหิตสูงและเบาหวาน
ขณะเดียวกันโรคเครียด วิตกกังวล และซึมเศราจากสาเหตุตาง ๆ ทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมมีแนวโนม
เพิ่มขึ้น รวมไปถึงภาวะโรคอวนที่เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องในทุกกลุมอายุ การสรางสุขภาพที่ดีทั้งรางกาย
และจิตใจไดเกิดขึ้นในสังคมในระยะตอไปจะตองสรางความตระหนักในการเสริมสรางสุขภาพใหแข็งแรง
การดํารงชีวิตอยูในสภาพสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอสุขภาพใหความสําคัญกับการออกกําลังกาย การบริโภคที่
ถูกสุขลักษณะ การลดมลภาวะและสารพิษตางๆ
(1.5) การพั ฒ นาการเรี ย นรู ข องคนไทยในภาพรวม เพื่ อ นํ า ไปสู ก าร
เรียนรูตลอดชีวิต ยังมีเพียงครึ่งหนึ่งของทั้งประเทศ และชองวางการเรียนรูระหวางคนในเมือง
และชนบทอยูในระดับที่คอนขางใกลเคียงกัน ถึงแมสัดสวนผูที่มีการเรียนรูเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง
นับตั้งแตแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 8 เปนตนมา แตวาอัตราการเพิ่มขึ้นไม
เปลี่ยนแปลงมากนัก สัดสวนประชากรอายุ 15 ปขึ้นไปที่สําเร็จการศึกษาชั้น ป.6 หรือเทียบเทาขึ้นไปตอ
ประชากรในวัยเดียวกัน โดยมีความสามารถในการอานเขียนและคํานวณในเบื้องตน ตลอดจนสามารถ
นําความรูความสามารถและทักษะไปปรับใชการทํางานและดําเนินชีวิตประจําวัน และนําไปสูการคิดเปน

15
ทํ า เป น ตลอดจนมี ก ารเรี ย นรู ต ลอดชี วิ ต ได ใ นที่ สุ ด มี อั ต ราเพี ย งร อ ยละ 60 ของประชากรเท า นั้ น
นอกจากนั้น เมื่อพิจารณารายภูมิภาคพบวา ในเขตกรุงเทพมหานครมีอัตราการเรียนรูสูงที่สุด เมื่อเทียบ
กับภูมิภาคอื่นๆ ดังนั้น รัฐบาลควรเรงกระจายนโยบาย และงบประมาณทางการศึกษาไปสูภูมิภาค เพื่อ
ลดความเหลื่อมล้ําที่เกิดขึ้น เพื่อใหประชาชนในทุกภาคสวนของประเทศไดรับการศึกษาอยางเสมอภาค
และเทาเทียมกัน
(1.6) คนไทยมีชีวิตการทํางานดีขึ้นจากสถานการณการจางงานเพิ่มขึ้น
การขยายตั ว ของเศรษฐกิ จที่เ พิ่ม สูงขึ้ น และแนวโนม การปรั บ เปลี่ ย นโครงสร า งภาคการผลิ ต ทํ าให
ตลาดแรงงานมีความตองการแรงงานในภาคนอกเกษตรกรรมเพิ่มขึ้น เปนผลใหสัดสว นผูมีงานทํ า
เพิ่มขึ้นจากรอยละ 57.8 ของผูมีงานทําในป 2544 เปนรอยละ 61.1 ในป 2547 ทําใหอัตราการวางงาน
ลดลงอย างตอเนื่อง จากรอยละ 3.23 ในป 2544 เหลือรอยละ 1.98 ในป 2547 โดยป ญหาการ
วางงานในเขตชนบทลดลงเร็วกวาในเขต ซึ่งอาจเปนผลจากการดําเนินนโยบายของภาครัฐที่มุงสรางงาน
ในพื้นที่ชนบท ทําใหคนมีงานทําเพิ่มขึ้น และไมตองอพยพยายถิ่นไปหางานทํานอกพื้นที่ สําหรับใน
กลุมผูที่วางงานนั้น พบวา การวางงานในกลุมผูมีการศึกษาระดับประถมศึกษาและต่ํากวา แมจะเปนกลุม
ที่มีปญหาการวางงานมากที่สุด แตมีแนวโนมลดลงอยางตอเนื่องมาตั้งแตชวงปลายแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8
จากจํานวนผูวางงาน 6.1 แสนคน ในป 2544 ลดลงเหลือ 2.71 แสนคน ในป 2547 ขณะที่ปญหาการ
วางงานในกลุมผูมีการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยกลับเพิ่มขึ้นจากจํานวนผูวางงาน 1.04 แสนคน เพิ่มขึ้น
เปน 1.2 แสนคน ในระยะเดียวกัน
(1.7) ปญ หาความยากจนได รั บ การแก ไขอย างตอ เนื่ อ งจนลดความ
รุนแรงไปมาก และการกระจายรายไดโดยรวมมีแนวโนมดีขึ้น จากการที่เศรษฐกิจขยายตัวเพิ่ม
สูงขึ้นอยางตอเนื่องในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 ประกอบกับการดําเนินนโยบายเศรษฐกิจรากหญาของ
รัฐ ที่มุงสรางงาน เพิ่มรายได และลดรายจาย สงผลใหรายได ของครัวเรือนเพิ่มสูงขึ้น ป ญหาความ
ยากจนไดลดลงอยางรวดเร็วจากสัดสวนคนจนรอยละ 21.3 ของประชากรทั้งประเทศ ในป 2543 ลดลง
เปนรอยละ 15.5 หรือคิดเปนจํานวนคนจน 9.5 ลานคน ในป 2545 และลดลงตอเนื่องเหลือเพียงสัดสวน
รอยละ 12.0 ในป 2547 คิดเปนจํานวนคนจน 7.5 ลานคน สวนดานการกระจายรายไดไปสูประชาชนทุก
ภาคสวนก็มีแนวโนมดีขึ้น แตการกระจายรายไดภายในภาคเกษตรและนอกภาคเกษตรกลับมีความไมเทา
เทียมกันมากขึ้นทั้งสองกลุม นอกจากนี้ยังมีปญหาความเหลื่อมล้ําทางดานรายไดระหวางกลุมคนจนที่สุด
และกลุมคนรวยที่สุด ทั้งนี้แมวาความเหลื่อมล้ําของสวนแบงรายไดระหวางกลุมคนที่มีรายไดสูงสุดกับ
ต่ําสุดจะลดลงจาก 13.1 เทาในป 2545 เหลือเปน 12.8 เทาในป 2547 แตกลุมคนที่รวยสุดรอยละ 20
หรือคิดเปนประชากรเพียงหนึ่งในหาของประเทศ ยังมีรายไดรวมกันเกินกวาครึ่งหนึ่งของรายไดรวม
ทั้งหมดของประเทศ
(1.8) สภาพแวดล อ มในการดํ า รงชี วิ ต ของคนไทยอยู ใ นระดั บ ดี
เนื่องจากปญหายาเสพติดลดความรุนแรงลง แตยังมีปญหาในเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินอุบัติภัย และภัยพิบัติ สภาพแวดลอมในการดํารงชีวิตโดยรวมของคนไทยดีขึ้น เปนผลมา
จากปญหายาเสพติดที่ลดลงมา จากการที่ภาครัฐใหความสําคัญกับการปราบปรามยาเสพติดอยางจริงจัง
ทําใหจํานวนคดียาเสพติดลดลงจาก 4.4 คดีตอประชากรพันคน ในป 2544 เปน 1.2 คดีตอประชากรพัน
คน ในป 2547 อยางไรก็ตามปญหาคดีอาชญากรรมที่มีแนวโนมเพิ่มมากขึ้นยังเปนภัยคุกคามตอความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของคนไทยทุกประเภท (เฉพาะคดีอุกฉกรรจ คดีประทุษ รายตอชีวิต
รางกาย เพศ และคดีประทุษรายตอทรัพย) ยังคงเพิ่มขึ้นอยางนาเปนหวงจาก 1.7 คดีตอประชากรพันคน
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ในป 2544 เปน 2.0 คดีตอประชากรพันคน ในป 2547 นอกจากนี้ คนไทยยังตองประสบกับความสูญเสีย
จากภัยพิบัติและอุบัติภัยเปนมูลคาสูงอยางตอเนื่องทุกป และตองเผชิญกับปญหาสภาวะแวดลอมที่มี
มลพิษและปริมาณขยะที่มีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นทุกป
(2) สถาบันหลักทางสังคมอยูในสภาพออนแอและมีบทบาทในการสรางทุน
มนุษยลดลง โดยเฉพาะสถาบันครอบครัว ซึ่งเปนสถาบันพื้นฐานของสังคมไมสามารถทําหนาที่ที่ให
การอบรมเลี้ยงดู ปลูกฝงจริยธรรม คุณธรรม คานิยมใหแกเด็กและเยาวชนไดอยางสมบูรณ อัตราการ
หยารางอยูในระดับคอนขางสูงอยางตอเนื่องจาก 4.1 คูตอพันครัวเรือนในป 2541 เปน 4.6 คูตอพัน
ครัวเรือนในป 2547 เพราะมีปจจัยเสี่ยงหลายประการ โดยเฉพาะการขาดความรูและทักษะเกี่ยวกับการใช
ชีวิตคู ปญหาบีบคั้นทางเศรษฐกิจและสังคม มีครอบครัวกวารอยละ 40 ที่ไมมีความสามารถพึ่งตนเอง
ทางเศรษฐกิจ
ในขณะที่สถาบันการศึกษาก็มุงพัฒนาเฉพาะความรูตามคานิยมในสังคมที่ให
ความสําคัญกับปริมาณเด็กที่เขาเรียนมากกวาคุณภาพของการศึกษา การปรับใชความรูจากการศึกษา
เพื่อการดํ ารงชีวิต และการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมที่ ดีงามที่สถาบันศาสนาเองซึ่ งมี ศาสนสถาน
มากกวา 3 หมื่นแหงทั่วประเทศ ก็อยูในภาวะขาดความนาเชื่อถือที่จะใชเปนเครื่องยึดเหนี่ยวทางจิตใจ
โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน ผูเผยแพรหลักคําสอนบางสวน(พระสงฆ)เองก็มีพฤติกรรมไมเหมาะสม ทํา
ใหขาดความนาเชื่อถือ ศรัทธา ธุรกิจเอกชนรวมทั้งสถาบันสื่อก็มีบทบาทนอยในการกระตุนสังคมไปใน
ทิศทางที่เหมาะสม รวมทั้งสถาบันการเมืองการปกครองยังมีลักษณะการบริหารจัดการแบบรวมศูนย
ขาดการบูรณาการในภารกิจของหนวยงานตางๆ และสถาบันธุรกิจเอกชน มีสวนรวมในการชวยเหลือ
สั ง คมมากขึ้น แตก็ มีเ ฉพาะธุร กิ จขนาดใหญ และกิจ กรรมส ว นใหญ เ น น ไปที่ก ารสง เสริม การศึ กษา
รองลงมาเปนการพัฒนาสังคม มีทั้งการบริจาคเงินและสิ่งของ การรักษาสิ่งแวดลอม ในขณะที่สถาบัน
สื่อ ยังมีบทบาทนอยในการกระตุนสังคมในทางสรางสรรค บางกรณีขาดการกลั่นกรองขอเท็จจริงหรือไม
คํานึงถึงผลกระทบตอสังคม นอกจากนี้บางประเภทยังชี้นําไปสูพฤติกรรมและคานิยมที่ขัดตอวัฒนธรรม
ไทย สงผลกระทบใหเกิดปญหาสังคมตางๆ ตามมา ความออนแอของสถาบันสําคัญๆทางสังคม ทําให
ขาดพลังในการพัฒนาประเทศ ทําใหคนไทยขาดภูมิคุมกัน
(3) วัฒนธรรมและคานิยมที่ดีงามซึ่งเปนภูมิคุมกันของสังคมไทยเริ่มเสื่อม
ถอย โดยเฉพาะในกลุม เด็ ก และเยาวชนที่หัน ไปชื่น ชอบวั ฒ นธรรมแบบใหม รั บ วัฒ นธรรมที่ ไมพึ ง
ประสงคมากขึ้น ขณะที่วัฒนธรรมไทย ภูมิปญญาทองถิ่นถูกละเลยและมีการถายทอดสูคนรุนใหมนอย
ขาดการสื บ สานอย า งต อ เนื่ อ ง ประกอบกั บ ระบบคุ ณ ค า ที่ ดี ง ามของไทยที่ เ สื่ อ มถอยลง ทั้ ง เรื่ อ งจิ ต
สาธารณะ ความเอื้ออาทร การชวยเหลือซึ่งกันและกัน และปฏิสัมพันธ ระบบคุณคาที่ดีงามที่ลดนอยลง
ทั้งนี้เนื่องจากการจัดการศึกษาที่ผานมาไมสามารถพัฒนาการเรียนรูของคนในสังคมไทยใหสามารถ
ปรับตัวและรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงไดอยางเหมาะสม จะมีผลตอการเสื่อมถอยทางจริยธรรม และ
วัฒนธรรมซึ่งนําไปสูประเด็นปญหาสังคมตาง ๆ ตามมา
(4) การบริหารจัดการที่ดีในสังคมไทยในภาพรวมดีขึ้น แตการมีสวนรวมใน
การตรวจสอบยังหางไกลความสําเร็จแตมีความหวังในภาคประชาชนมากขึ้น ตั้งแตภายหลังการ
เกิดวิกฤติเศรษฐกิจเมื่อป 2540 ภาคีการพัฒนาทุกภาคสวนไดพยายามผลักดันและสงเสริมการสราง
ระบบบริหารจัดการที่ดีใหเกิดขึ้นในสังคมไทย ซึ่งการดําเนินงานมีความกาวหนาคอนขางมากโดยสวน
ของภาคราชการนั้นไดมีการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาวาดวยการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี พ.ศ.
2546 และแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย สวนภาคเอกชนไดมีแนวทางและมาตรการ
เสริมสรางบรรษัทภิบาลที่ดีประกอบกับรัฐธรรมนูญ 2540 ไดวางกลไกตรวจสอบถวงดุลภาคราชการและ
ใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของประชาชนเปนอยางมาก จึงทําใหการมีสวนรวมของประชาชนใน
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กระบวนการพัฒนามีแนวโนมดีขึ้นอยางชัดเจน ทั้งการมีสวนรวมในดานการเมืองที่ สถิติการเลือกตั้งรอย
ละ 72.6 ในป 2548 เปนอัตราสูงสุดในตลอดระยะเวลาที่ผานมา และการมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน
โดยการจัดทําแผนชุมชนเพิ่มมากขึ้นก็เปนสัญญาณที่ดีตัวหนึ่งในการสงเสริมการกระจายอํานาจและความ
เสมอภาคระหวางคนเมืองกับคนชนบท ใหคนในทองถิ่นสามารถรวมบริหารจัดการทองถิ่นและทรัพยากร
ธรรมชาติของตนตามความเหมาะสมและศักยภาพที่มี อยางไรก็ตามการมีสวนรวมดังกลาวยังจํากัดอยูใน
ระดับชุมชนในและบางกิจกรรมเทานั้น แตกลาวไดวามีชองทางเปนไปไดหรือโอกาสอยูบางที่จะพัฒนา
ยกระดับการมีสวนรวมของภาคประชาชนใหเพิ่มขึ้นในอนาคต

3.3

สถานการณดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

การพัฒนาที่ผานมา ประเทศไทยใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติเพื่อมุงเสริมสราง
ทุนทางเศรษฐกิจเปนหลัก โดยแบบแผนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจมาจากการขยายตัวของการผลิต
และการบริโภคเพื่อตอบสนองความตองการของตลาดเปนสําคัญ ทําใหทรัพยากรธรรมชาติถูกใชอยาง
สิ้นเปลือง นํามาซึ่งการลดทอนทุ นทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และทุนทางสังคมอยาง
ตอเนื่อง ซึ่งเปนรากฐานที่แทจริงของการพัฒนาที่ยั่งยืน
อนุรักษ

(1)

ทรัพยากรธรรมชาติขาดความสมดุ ล ระหวางการใช ป ระโยชนกับ การ

(1.1) พื้ น ที่ ป า ไม ล ดลงจนกระทบต อ ระบบนิ เ วศ แม ว า ตลอดช ว งกว า
สี่ ท ศวรรษที่ ผ า นมา ประเทศไทยจะประสบความสํ า เร็ จ ในการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ของประเทศก็ ต าม
แตประเทศไทยตองสูญเสียพื้นที่ปาไมที่เคยมีอยูถึงประมาณ 171.02 ลานไร คิดเปนรอยละ 53.3 ของ
พื้นที่ประเทศเมื่อป พ.ศ.2504 เหลือประมาณ 104.8 ลานไรหรือรอยละ 32.6 ของพื้นที่ประเทศในป
พ.ศ.2546 ซึ่งต่ํากวาเปาหมายตามนโยบายปาไมแหงชาติที่กําหนดไวตั้งแตป พ.ศ.2528 วาประเทศไทย
ควรจะอนุรักษพื้นที่ปาไมใหมีอยางนอยรอยละ 40 ของพื้นที่ประเทศ จึงจะเหมาะสมตอการสรางความ
สมดุลของระบบนิเวศและเปนฐานการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชน
(1.2) ความขาดแคลนทรัพยากรน้ํามีแนวโนมสูงขึ้น จากปริมาณน้ําฝนที่
ประเทศไทยไดรับประมาณ 800,000 ลานลูกบาศกเมตร/ป โดยรอยละ 25 หรือประมาณ 200,000 ลาน
ลูกบาศกเมตร จะเปนน้ําทาที่ไหลอยูตามแมน้ํา ลําธาร แตความสามารถเก็บกักในแหลงเก็บน้ําที่สราง
ขึ้นเพื่อนํามาใชงานไดในฤดูแลงมีเพียง 51,100 ลานลูกบาศกเมตร หรือ 1 ใน 4 ของปริมาณน้ําทารายป
เทานั้น ขณะที่ประมาณการความตองการใชน้ําของประเทศจะเพิ่มขึ้นจาก 92,736 ลานลูกบาศกเมตร
ในป 2548 เปนประมาณ 114,487 ลานลูกบาศกเมตรในป 2552 ดังนั้น โอกาสที่ความรุนแรงของปญหา
การขาดแคลนน้ําจึงเพิ่มขึ้น การขาดแคลนน้ําพื้นผิวดินสงผลใหมีการขุดเจาะน้ําบาดาลมาใชในปริมาณ
มาก ซึ่งทําใหเกิดปญหาแผนดินทรุดตามมา อยางไรก็ตาม ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีการ
ใชน้ําบาดาลลดลงจากที่เคยมีการใชสูงสุด 1.5 ลานลูกบาศกเมตรตอวันในป 2540 เหลือ 0.6 ลาน
ลูกบาศกเมตรตอวันในป 2545 เนื่องจากการดําเนินมาตรการแกไขปญหาการใชน้ําบาดาลอยางจริงจัง
ในชวงที่ผานมา
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(1.3) ความเสื่ อ มโทรมของทรั พ ยากรดิ น และการใช ที่ ดิ น ยั ง คงเป น
ปญหาสําคัญที่ตองแกไข สาเหตุสําคัญที่ทําใหทรัพยากรดินเสื่อมโทรม ไดแก การชะลางพังทลายของ
ดิน การขยายตัวของดินเปรี้ยว ดินเค็ม และการใชปุยเคมีและยาปราบศัตรูพืช โดยมีปญหาเรงดวนที่
ตองแกไขคือ พื้นที่ดินเค็ม 17.8 ลานไร ดินขาดอินทรียวัตถุ 98.7 ลานไร ดินเปรี้ยวจัด 2.3 ลานไร
นอกจากนี้ การใชประโยชนที่ดิน โดยเฉพาะเพื่อการเกษตรกรรมมี
แนวโนมเพิ่มขึ้นจนเกินขีดความสามารถในการรองรับของที่ดิน ทั้งนี้ ขณะที่พื้นที่ปาไมลดลง พื้นที่
เกษตรกรรมกลับเพิ่มขึ้น โดยในป 2543/44 พื้นที่เกษตรกรรมเพิ่มขึ้นเปน 180 ลานไร จาก 175 และ
167 ลานไร ในป 2541 และ 2529 ตามลําดับ ขณะที่นโยบายที่ดินในเรื่องความสามารถในการรองรับ
การใชที่ดิน ปรากฏวา ยังไมมีการกําหนดขีดจํากัดของพื้นที่เกษตรกรรมไว นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลง
พื้นที่ที่เหมาะสมกับการเกษตรไปเปนพื้นที่ชุมชนมีแนวโนมเพิ่มขึ้นจาก 4.7 ลานไร ในป 2541 เปน
11.4 ลานไร ในป 2543 เกษตรกรไรที่ดินทํากินเพิ่มขึ้น และขนาดการถือครองที่ดินทางการเกษตรยังมี
แนวโนมลดลงอยางตอเนื่อง ทําใหจําเปนตองมีการฟนฟูคุณภาพดินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต
รักษาปริมาณและคุณภาพผลผลิตมิใหลดต่ําลง
(1.4) ความสมบู ร ณ ข องทรั พ ยากรประมงและชายฝ ง ลดปริ ม าณลง
อยางมาก สาเหตุสําคัญเนื่องจาก การทําประมงเกินศักยภาพของทรัพยากรที่มีอยู ประกอบกับการใช
วิธีการหรือเครื่องมือประมงประเภทที่ทําลายลางทรัพยากรสัตวน้ําอยางรุนแรง รวมทั้งการทองเที่ยวที่
ขาดการอนุรักษ การปลอยของเสียและน้ําเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมและชุมชนลงสูชายฝงและทองทะเล
นําไปสูความเสื่อมโทรมของทรัพยากรประมงและชายฝง เห็นไดชัดจากความสามารถในการจับสัตวน้ํา
ในอาวไทยป 2504 มีปริมาณสูงถึง 298 กิโลกรัมตอชั่วโมง แตในป 2527 ลดลงเหลือ 62.10 กิโลกรัมตอ
ชั่วโมง และลดลงเหลือเพียง 23 กิโลกรัมตอชั่วโมง ในป 2546
(1.5) การใช พ ลั ง งานและการปล อ ยมลพิ ษ จากการใช พ ลั ง งานมี
แนวโนมเพิ่มขึ้น ความตองการใชพลังงานของประเทศเพิ่มขึ้นในขณะที่การผลิตภายในประเทศไม
เพี ย งพอ ตอ งมี ก ารนํ าเข าเพิ่ มขึ้น แม วาวิ ก ฤตเศรษฐกิ จ ในป 2540 ทํา ใหอั ต ราขยายตัว ของความ
ตองการใชพลังงานและสัดสวนการพึ่งพาจากตางประเทศลดลง แตเมื่อเศรษฐกิจเริ่มฟนตัวในปลายป
2542 ความตองการใชพลังงานเริ่มปรับตัวสูงขึ้น โดยแนวโนมการใชพลังงานเชิงพาณิชยเพิ่มขึ้นเฉลี่ย
รอยละ 42 ในชวงป 2541-2545 ทําใหการนําเขาพลังงานมีแนวโนมเพิ่มขึ้นตามปริมาณความตองการ
ดวย โดยมีการนําเขาน้ํามันดิบมากที่สุด (รอยละ 90 ของปริมาณนําเขาพลังงานทั้งหมด) และสาขา
คมนาคมขนสงเปนสาขาที่ใชน้ํามันสูงสุด (รอยละ 70 ของปริมาณการใชพลังงานทั้งหมด)
(2)
ฟนฟูเพื่อทดแทน

ทรัพยากรธรรมชาติขาดความสมดุ ล ระหว างการใช ป ระโยชน กับ การ

(2.1) การฟนคืนสภาพปาตามไมทันการสูญเสียที่เกิดขึ้น ในชวง 40 ปที่
ผานมาประเทศไทยสูญเสียพื้นที่ปาไมไปแลวประมาณ 67 ลานไร จากพื้นที่ปาไมของประเทศที่มีถึงรอย
ละ 53.3 ในป 2504 ลดลงเหลือรอยละ 32.6 ในป 2546 ทั้งนี้ ชวงระหวางป 2504-2532 พื้นที่ปาไมของ
ประเทศลดลงในอัตราเฉลี่ย 2.9 ลานไรตอป แตภายหลังนโยบายการยกเลิกสัมปทานปาไม ทําใหชวง
ระหวางป 2532-2547 แนวโนมการสูญเสียพื้นที่ปาไมของประเทศลดลงเหลือประมาณ 0.78-1.0 ลานไร
ตอป ในขณะที่การปลูกปาทดแทน สามารถดําเนินการไดเพียง 3.4 ลานไร หรือเฉลี่ยปลูกปาทดแทนได
เพียงปละ 0.68 ลานไรหรือรอยละ 87 ของอัตราการสูญเสียเทานั้น ซึ่งไมทันตออัตราการสูญเสียที่
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เกิดขึ้น สวนพื้นที่ปาชายเลนที่เหลือประมาณ 1.58 ลานไรในป พ.ศ.2543 นั้น เกือบครึ่งหนึ่งของพื้นที่
ปาที่เหลือมีสภาพที่เสื่อมโทรม
(2.2) การฟนฟูบํารุงดินทําไดจํากัด ในป พ.ศ.2545 ประเทศไทยมีที่ดินที่มี
ปญหา คือ ดินเปรี้ยว ดินเค็ม ดินขาดอินทรียวัตถุ และดินชะลางพังทลาย รวมกันถึง 233.44 ลานไร แต
สามารถฟนฟูไดเพียง 1.38 ลานไรหรือรอยละ 0.59 เทานั้น
(2.3) การพัฒนาพลังงานทดแทน/การใชพลังงานหมุนเวียนยังทําไดนอ ย
มาก ความตองการใชพลังงานทั้งหมดในป พ.ศ.2546 มีถึง 5.3 ลานตันเทียบเทาน้ํามันดิบ แตสามารถใช
พลังงานหมุนเวียนในเชิงพาณิชยไดเพียง 0.265 ลานตันเทียบเทาน้ํามันดิบหรือรอยละ 0.5 ของการใช
พลังงานทั้งหมดเทานั้น
ความไมสมดุลระหวางการใชทรัพยากรและความสามารถในการฟนฟู
หรือปลอยใหคืนสภาพนี้ ทําใหรัฐตองเสียงบประมาณที่ควรจะนําไปพัฒนาประเทศในดานอื่นๆ เพื่อไป
ใชในการปลูกปาและฟนฟูดิน และทําใหรัฐตองนําเขาพลังงานจากตางประเทศ จนกลายเปนสาเหตุหลัก
ในการขาดดุลการคาของประเทศอยางตอเนื่อง ซึ่งทั้งหมดนี้ลวนสงผลกระทบตอความมั่นคงและยั่งยืน
ทางเศรษฐกิจของประเทศทั้งสิ้น
(3) การใชท รัพยากรธรรมชาติเ พื่อการผลิ ตและบริโภคขาดประสิท ธิภาพ
นํามาซึ่งความเสื่อมโทรมและเสียสมดุล
(3.1) ความไมมีประสิทธิภาพของการใชพลังงาน การพัฒนาเศรษฐกิจ
ของไทยที่ผานมาตองใชพลังงานเปนปจจัยการผลิตที่สําคัญ ซึ่งสวนใหญตองนําเขาจากตางประเทศ
ในขณะที่เศรษฐกิจของประเทศขยายตัวอยางตอเนื่องนั้น อัตราเพิ่มของการใชพลังงานกลับยิ่งขยายตัว
ในอัตราที่มากกวา หรือกลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ ใชพลังงานในอัตราที่เพิ่มขึ้นมากกวาอัตราการขยายตัว
ทางเศรษฐกิ จ นั่ น เอง แสดงว า ยั ง ใช พ ลั ง งานอย า งไม มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ดั ง จะเห็ น ได จ ากตั ว ชี้ วั ด
ประสิทธิภาพการใชพลังงานของประเทศ ที่วัดโดยการเปรียบเทียบอัตราการเพิ่มของการใชพลังงานตอ
การขยายตัวทางเศรษฐกิจ หรือ Energy Elasticity ของประเทศไทย ป 2547 ที่มีคาประมาณ 1.4 ซึ่ง
หมายถึง จะตองใชพลังงานเพิ่มขึ้นรอยละ 1.4 เพื่อใหเศรษฐกิจของประเทศขยายตัวเพิ่มขึ้นเพียงรอยละ 1
และเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศญี่ปุนและสหรัฐอเมริกาแลว พบวาประเทศทั้งสองมี Energy Elasticity
เพียง 0.95 และ 0.8 ตามลําดับ ในขณะที่การใชพลังงานหมุนเวียนเพื่อลดการพึ่งพาพลังงานเชิง
พาณิชยและลดการนําเขาน้ํามันดิบจากตางประเทศ รวมทั้งเพื่อลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมมีเพียงรอย
ละ 17.65 ของการใชพลังงานทั้งหมดเทานั้น
(3.2) การบริโภคนิยมของประชาชนเปนปจจัยสําคัญประการหนึ่งของ
การใชทรัพยากรสิ้นเปลือง นิสัยบริโภคนิยมและการขาดความตระหนักในคุณคาของทรัพยากร ยิ่งทํา
ใหทรัพยากรตองถูกนํามาใชเปนปจจัยการผลิตอยางสิ้นเปลือง และมีการหมุนเวียนเพื่อนํากลับมาใช
ประโยชนใหมนอยมาก ซึ่งนอกจากจะเปนการใชทรัพยากรอยางไมคุมคาแลว ยังสรางภาระในการกําจัด
ใหกับรัฐอีกดวย ดังจะเห็นไดจาก มีปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในชุมชนทั่วประเทศในป พ.ศ.2547 ถึง
ประมาณ 14.6 ลานตัน แตสามารถนํากลับมาใชประโยชนใหมไดเพียงรอยละ 21 เทานั้น
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(3.3) กรรขยายตัว ภาคการผลิต ชุม ชนและเมือ งที่ข าดการบริห าร
จัดการอยางมีประสิทธิภาพกระทบตอการใชทรัพยากรฟุมเฟอย ประเทศไทยมีความตองการใช
น้ําในป พ.ศ.2548 สูงถึง 92,736 ลานลูกบาศกเมตร แตแหลงเก็บกักหรืออนุรักษน้ําไวใชประโยชนทุก
ขนาดรวมกัน กลับมีความจุหรือความสามารถในการอนุรักษน้ําไวใชประโยชนไดเพียง 46,000 ลาน ลบ.
ม.เทานั้น ซึ่งยอมสะทอนใหเห็นวา จะตองเลือกใชน้ําเพื่อใหเกิดประโยชนทางเศรษฐกิจที่สูงที่สุด แตที่
ผานมา ประเทศไทยใชน้ําในการปลูกขาวนาปรัง ซึ่งเปนการปลูกขาวนอกฤดูฝน ที่ตองการใชน้ํามาก
เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ กลาวคือ ไดเพิ่มจากประมาณ 6.44 ลานไรเมื่อป พ.ศ.2540 เปน 7.86 ลานไรในป พ.ศ.
2543 และ 8.46 ลานไร ในป พ.ศ.2547 แตกลับไดผลผลิตตอไรลดลง กลาวคือ ไดขาวนาปรัง 717
กิโลกรัมตอไรในป พ.ศ.2540 และลดลงเหลือ 679 และ 676 กิโลกรัมตอไรในป พ.ศ.2543 และ 2547
ตามลําดับ โดยที่ปริมาณน้ําเหลานี้ สามารถนําไปใชเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจอื่นๆ ที่สามารถใหผลตอบแทน
ทางเศรษฐกิจที่สูงกวาได
นอกจากนี้ การใชที่ดินใหเหมาะสมกับศักยภาพยังดอยประสิทธิภาพ
โดยไดมีการนําพื้นที่ที่เหมาะสมทางการเกษตรมาใชในการขยายเมือง ดังจะเห็นไดวา พื้นที่ชุมชนและ
สิ่ ง ปลู ก สร า ง ได ข ยายตั ว จาก 4.7 ล า นไร เ มื่ อ ป พ.ศ.2541 ขึ้ น มาเป น ถึ ง 11.4 ล า นไร ใ นป พ.ศ.
2543/2544 ซึ่งทําใหเกษตรกรที่ตองการผลผลิตเพิ่ม จึงตองขยายพื้นที่ โดยการบุกรุกหรือเขาไปใช
พื้ น ที่ ที่ ไ ม เ หมาะสมกั บ การทํ า การเกษตร เช น พื้ น ที่ ป า และพื้ น ที่ เ บ็ ด เตล็ ด เพื่ อ มาใช ใ นการทํ า
การเกษตร เพิ่มขึ้น โดยพบวา ในป พ.ศ.2541 เปรียบเทียบกับป พ.ศ.2543/2544 พื้นที่เกษตรกรรมได
ขยายตัวจาก 174.9 ลานไรเปน 180.4 ลานไร ในขณะที่พื้นที่ปาไดลดลงจาก 105.5 ลานไร ลงมาเหลือ
114.7 ลานไร และพื้นที่เบ็ดเตล็ด ไดลดลงจาก 32.2 ลานไร ลงมาเหลือ 9.2 ลานไรเทานั้น ซึ่งยอม
สะทอนใหเห็นวา คนไทยยังใชที่ดินอยางไมมีประสิทธิภาพ
(4) การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติไมมีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะ
รั ก ษาสมดุ ล ระหว า งการใช ป ระโยชน กั บ การอนุ รั ก ษ แ ละฟ น ฟู ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดลอม
(4.1) ในชว งที่ ผ านมา ประเทศไทยไดใหค วามสําคัญ กั บ การบริ ห าร
จัดการเพื่อใหบรรลุเปาหมายทางดานเศรษฐกิจเปนหลัก โดยขาดความตระหนักถึงผลกระทบตอ
สิ่ง แวดล อ ม การส ง เสริ ม การลงทุ น ทางด า นอุ ต สาหกรรมจากต า งประเทศ เพื่ อ ให เ กิ ด การจ า งงาน
ภายในประเทศ และสรางรายไดใหกับคนในชาติ อาจสงผลกระทบตอมลภาวะ เนื่องจากกลไกการ
บริหารจัดการสิ่งแวดลอม ยังครอบคลุมไมถึงหรือตามไมทัน หรือการสงเสริมการทองเที่ยว โดยเนนที่
ปริมาณนักทองเที่ยว โดยขาดมาตรการคุมครองความเปราะบางของธรรมชาติอยางพอเพียง
(4.2) กลไกการบริ หารจั ดการเพื่ อแก ไขป ญหาทรั พยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอม ก็ยังคงเนนการแกไขปญหาที่ปลายเหตุ เชน การออกและบังคับใชกฎหมาย เพื่อมาสั่ง
การและควบคุม และการฟนฟูใหมีสภาพกลับมามีสภาพดังเดิม ดวยการกําจัดและบําบัด หรือปลูกปา
ขึ้นมาใหม ซึ่งมีตนทุนในการดําเนินการสูง มากกวาการปองกันกอนเกิดปญหา เชน การใชเครื่องมือ
ทางเศรษฐศาสตร การใชเทคโนโลยีและ/หรือกระบวนการผลิตที่สะอาดหรือเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม การ
ใชเครื่องมือทางดานสังคม โดยการยกยองเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณ รวมทั้งการสรางจิตสํานึก
เพื่อใหเกิดการมีสวนรวมจากประชาชน เปนตน
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(4.3) กฎหมายดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมยังขาดความ
ทันสมัย ที่ผานมามีการออกกฎหมายที่เกี่ยวของกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมกัน
มาก แตกฎหมายหลายฉบับยังขาดความทันสมัย และไมมีเอกภาพระหวางกัน การบังคับใชจึงลมเหลว
ยังคงมีการฝาฝนและหลบเลี่ยงกฎหมายกันจนกลายเปนความปกติ มีหนวยงานและคณะกรรมการตางๆ
มากมาย แตมีทั้งความซ้ําซอนและไมเปนไปในทิศทางเดียวกัน รัฐยังคงเปนผูตามแกไขปญหาเปนหลัก
เนื่องจากผูไดประโยชนจากการใชทรัพยากรหรือกอมลพิษ ยังไมไดเปนผูรับภาระอยางแทจริง รัฐบาลจึง
เปนผูลงทุนฟนฟูปา ปาชายเลน น้ํา ฯลฯ ในขณะที่ องคกรปกครองสวนทองถิ่น ตองรับภาระในการ
กําจัดและบําบัดกากของเสียที่เหลือ ซึ่งสวนใหญก็ยังขาดประสิทธิภาพ เชน ในการกําจัดขยะมูลฝอย ใน
พื้นที่ตางจังหวัด ที่การใหบริการเก็บขนและการกําจัดขยะยังไมสามารถดําเนินการไดอยางทั่วถึง ทําใหมี
ป ญ หาขยะตกค า งมาก การนํ า เครื่ อ งมื อ ทางเศรษฐศาสตร ม าใช ยั ง จํ า กั ด อยู ไ ม กี่ ป ระเภท เช น
คาธรรมเนียมการใช คาสัมปทาน คาภาคหลวง และเงินชวยเหลือ หรือเงินอุดหนุน เปนตน ซึ่งการ
นํามาใชยังจํากัดอยูกับผลิตภัณฑไมกี่ประเภท
(5) คุณภาพสิ่งแวดลอมที่เสื่อมโทรมลง ผลพวงของการพัฒนาที่จําเปนตอง
ไดรับการแกไขเพื่อนําไปสูการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทย
(5.1) คุณภาพน้ําในแหลงน้ําสําคัญอยูในระดับต่ําไมเหมาะสมตอการ
นํามาใชประโยชน ในป 2547 พบวา คุณภาพน้ําในแมน้ําสายสําคัญ 48 สาย รอยละ 21 อยูใ นเกณฑเสือ่ ม
โทรม และรอยละ 5 อยูในเกณฑเสื่อมโทรมมาก โดยเฉพาะแมน้ําเจาพระยาตอนลาง แมน้ําทาจีนตอนลาง
ลําตะคองตอนลาง และทะเลสาบสงขลา ในชวง 3 ปที่ผานมา แหลงน้ําที่อยูในเกณฑดีมีจํานวนลดลง
เกือบเทาตัวมาอยูในเกณฑพอใช ขณะที่แหลงน้ําที่อยูในเกณฑเสื่อมโทรมมากเปนแหลงน้ําเดิมทุกป
แหลงกําเนิดมลพิษที่สําคัญ คือ ชุมชนที่อยูอาศัย อุตสาหกรรมและเกษตรกรรมโดยเฉพาะฟารมปศุสัตว
ซึ่งสรางปญหาใหกับแหลงน้ําทําใหสามารถนํามาใชประโยชนไดลดลงและเปนอันตรายตอคุณภาพชีวิต
และสิ่งแวดลอม
(5.2) มลพิษทางอากาศโดยเฉพาะฝุนละอองในเขตกรุงเทพมหานคร
และเมืองใหญเพิ่มมากขึ้น ปญหาหลักของมลพิษทางอากาศในปจจุบันยังคงมีสาเหตุมาจากฝุนละออง
ขนาดเล็ก และพื้นที่ที่มีปญหา คือ จังหวัดสมุทรปราการ กทม. และสระบุรี โดยเฉพาะบริเวณหนาพระ
ลาน อําเภอเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งเปนแหลงอุตสาหกรรมการระเบิดหิน ในขณะที่ปญหาที่พบรองลงมา คือ
ก า ซโอโซนที่ เ กิ น มาตรฐานในบางพื้ น ที่ ใ นเขต กทม. ปริ ม ณฑล และภาคตะวั น ออก ก า ซ
คารบอนมอนอกไซด พบเกินมาตรฐานในถนนบางสายใน กทม. สวนกาซซัลเฟอรไดออกไซด ยังอยูใน
เกณฑมาตรฐาน เมื่อพิจารณาแนวโนมปญหามลพิษทางอากาศในเขต กทม. พบวาฝุนขนาดเล็กมี
ปริมาณลดลงอยางเห็นไดชัดตั้งแตป 2540 เนื่องมาจากการชะลอตัวของการกอสรางและกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ อยางไรก็ตาม ในป 2545-47 เริ่มมีแนวโนมเพิ่มขึ้น ซึ่งการเพิ่มขึ้นของฝุนละอองใน กทม.
มี ส าเหตุ ห ลั ก มาจากจํ า นวนรถยนต ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ทํ า ให ก ารจราจรหนาแน น และติ ด ขั ด โดยรถยนต ที่
จดทะเบียนในเขต กทม. จนถึงป 2546 มีถึง 5.48 ลานคัน จาก 26.4 ลานคัน ทั่วประเทศ เฉพาะในป
2545 ปเดียวมีรถจดทะเบียนใหมเพิ่มขึ้นถึง 0.9 ลานคัน หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 20 เทียบกับการเพิ่มขึ้น
เฉลี่ยรอยละ 3.7 ตอป ในชวงป 2540-44 คุณภาพอากาศที่เสื่อมโทรมลงมีผลตอสุขภาพอนามัยของคน
ใน กทม. มีการประมาณการวาทุกๆ 10 ไมโครกรัมของฝุนละอองที่เพิ่มขึ้นจะสงผลใหจํานวนผูปวยโรค
ทางเดินหายใจเรื้อรังเพิ่มขึ้น 3,000 ถึง 9,300 รายตอป
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อยางไรก็ตามการดําเนินการของภาครัฐที่ผานมาประสบความสําเร็จ
มากระดับหนึ่ง จากการปรับปรุงคุณภาพของน้ํามันเชื้อเพลิง มาตรการอนุรักษพลังงานและสงเสริม
พลังงานทดแทนการปรับปรุงระบบขนสงมวลชนใหมีความสะดวกสบายและไมกอมลพิษ การปรับปรุง
ระบบการผลิตกระแสไฟฟาเพื่อลดมลภาวะโดยการใชน้ํามันปโตรเลียมและกาซธรรมชาติแทนถานหิน
ติดตั้งเครื่องดักซัลเฟอรไดออกไซดสําหรับโรงไฟฟาที่ใชถานหิน และติดตั้งระบบกําจัดฝุนละอองสําหรับ
โรงไฟฟาที่ใชกาซและน้ํามันเตา แตยังมีปญหาการบังคับใชกฎหมายที่เกี่ยวของอยางจริงจังและตอเนื่อง
(5.3) กากของเสี ย อั น ตรายเพิ่ ม มากขึ้ น และไม ส ามารถกํ า จั ด อย า ง
ถูกตองตามหลักสุขาภิบาลไดหมด ในรอบ 10 ปที่ผานมาปริมาณของเสียอันตรายทั่วประเทศเพิ่มขึ้น
จาก 1.1 ลานตัน ในป 2535 เปน 1.8 ลานตัน ในป 2547 โดยรอยละ 75-80 มาจากภาคอุตสาหกรรม
สวนที่เหลืออีกรอยละ 20-25 มาจากกิจกรรมภายในชุมชน และของเสียอันตรายสวนใหญรอยละ 59
หรือประมาณ 1.06 ลานตัน เกิดขึ้นในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยปริมาณกากของเสีย
อันตรายมีแนวโนมเพิ่มขึ้นมาตลอด ในขณะที่ของเสียอันตรายชุมชนสวนใหญยังถูกทิ้งรวมกับมูลฝอย
ทั่วไป เนื่องจากยังไมมีระบบคัดแยก เรียกคืนซาก รวบรวมและกําจัดอยางครบวงจร ปจจุบันการกําจัด
ของเสียอันตรายอยางถูกตองตามหลักสุขาภิบาลยังไมสามารถดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ โดย
กําจัดของเสียอันตรายจากอุตสาหกรรมไดประมาณ 0.69 ลานตัน หรือรอยละ 50 ของปริมาณที่เกิดขึ้น
ทําใหเกิดปญหาลักลอบทิ้งของเสียอันตรายหรือกากอุตสาหกรรมในพื้นที่ตางๆ
ทั้งนี้ ในชวง 10 ปที่ผานมา การใชสารอันตรายมีปริมาณเพิ่มขึ้นจาก
8.9 ลานตัน ในป 2537 เปน 29.5 ลานตันในป 2547 หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 70 และมีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยาง
ตอเนื่อง หากคิดเปนมูลคาแลวพบวา แตละปไทยตองนําเขาสารเคมีอันตรายเปนมูลคาหลายหมื่นลาน
บาท ในขณะที่ยังขาดการจัดการที่ดีในการขนสง เก็บรักษา และใชประโยชน ทําใหเกิดอุบัติเหตุบอยครั้ง
และรุนแรง สรางความสูญเสียแกชีวิตและทรัพยสิน รวมทั้งสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและสุขภาพ
อนามัยของประชาชน สําหรับการใชสารเคมีทางภาคเกษตร ซึ่งใชไมถูกตอง ทําใหเกิดสารตกคางใน
ผลผลิตและสิ่งแวดลอม สงผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของผูบริโภค ระบบนิเวศเสียสมดุล
(5.4) ขยะมูลฝอยทั้งในชุมชนเมืองและทองถิ่นทุกระดับ ยังคงเปนปญหา
สําคัญ ในรอบ 10 ปที่ผานมาปริมาณมูลฝอยเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วจาก 11 ลานตัน ในป 2535 เปน 14.6 ลาน
ตัน ในป 2547 โดยในชวงกอนวิกฤตเศรษฐกิจ (พ.ศ. 2535-2539) ปริมาณมูลฝอยเพิ่มขึ้นเฉลี่ยรอยละ 4.9
ตอป ในขณะที่หลังวิกฤตเศรษฐกิจตั้งแตป 2540 เปนตนมา ปริมาณมูลฝอยเพิ่มขึ้นเฉลี่ยรอยละ 1 ตอป
อัตราการเกิดมูลฝอยเฉลี่ยทั่วประเทศ 0.6 กก./คน/วัน โดย กทม. มีอัตราการเกิดมูลฝอยสูงสุดคือ 1.6 กก./
คน/วัน ในเขตเทศบาล 0.8-1.2 กก./คน/วัน ขณะที่นอกเขตเทศบาล 0.4 กก./คน/วัน พบวา มูลฝอยที่เกิดใน
กทม. มีปริมาณรอยละ 25 ของทั้งประเทศ และในเขตเทศบาลมีรอยละ 30 ขณะที่การจัดการมูลฝอยดวย
วิธีการที่ถูกสุขลักษณะ ทําเฉพาะในเขตเทศบาลใหญๆ ซึ่งประเมินแลว พบวา เทศบาลทั้งหมดจัดการมูล
ฝอยไดเพียงรอยละ 35 ขณะที่ กทม. สามารถจัดการไดประมาณรอยละ 85 ดังนั้น มูลฝอยที่เกิดในชุมชน
เมือง ซึ่งคิดเปนรอยละ 55 ของปริมาณมูลฝอยทั้งประเทศ สามารถจัดการไดเพียงรอยละ 40 เทานั้น สวนมูล
ฝอยนอกเขตเทศบาลสวนใหญไมไดรับการจัดการที่ถูกหลักสุขาภิบาล สําหรับการนํามูลฝอยกลับมาใช
ประโยชนใหมมีเพียงรอยละ 21 ของปริมาณมูลฝอยทั้งหมด
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การจัดการมูลฝอยในอนาคตมีแนวโนมจะประสบปญหามากยิ่งขึ้น จาก
การคาดการณในอนาคต พบวา ปริมาณมูลฝอยจะเพิ่มขึ้นจากวันละ 39,225 ตัน ในป 2545 เปนวันละ
47,000 ตัน ในป 2554 หรืออัตราเพิ่มขึ้นเฉลี่ยรอยละ 2 ตอป ในขณะที่รูปแบบและองคประกอบของมูล
ฝอยจะมีความยากตอการกําจัดมากขึ้น การขาดแคลนที่ ดินกอสรางศูนยกําจัดและการตอตานของ
ประชาชนในการกอสรางสถานที่กําจัดมีความรุนแรงขึ้น ดังนั้น ความรวมมือของชุมชนในการลดและคัด
แยกมูลฝอย จึงนับวาเปนประเด็นสําคัญตอการจัดการมูลฝอยอยางมีประสิทธิภาพ

4 สรุปและเสนอแนะ
การพัฒนาประเทศที่ผานมาสะทอนใหเห็นถึงความไมสมดุลหลายประการที่จะเปนจุดออนสําคัญ
ในการพัฒนาประเทศในระยะตอไป โดยในมิติดานเศรษฐกิจ แมวาอัตราการเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ
มวลรวมภายในประเทศจะมีการขยายตัวอยางตอเนื่อง แตการพัฒนาดังกลาวมีผลใหเกิดความไมสมดุล
ทางเศรษฐกิจในดานโครงสรางการผลิตที่พึ่งพาภาคอุตสาหกรรมและบริการเปนอยางมาก และพึ่งพา
การสงออกเปนหลัก โดยมี สินคาสงออกนอยชนิ ด ในขณะที่มีตลาดส งออกใหญ ๆ เพียง 2-3 ตลาด
รวมทั้งมีการนําเขาปจจัยการผลิตจากตางประเทศเปนอยางมาก โดยเฉพาะพึ่งพาน้ํามัน ทําใหประเทศ
ไทยเกิดความเสี่ยงจากความไมสมดุลดังกลาว
ในขณะที่มิติดานสังคมตองเผชิญกับความไมสมดุลที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาสังคมที่ไมสอดคลอง
กับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ ไมวาจะเปนคุณภาพของคนที่ยังปรับตัวไมทันการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีและการเขาสู ร ะบบเศรษฐกิจฐานการเรียนรู หรือการพึ่งตนเองโดยการใชทุนทางสั งคม
โดยเฉพาะทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่นยังมีนอย สงผลใหภูมิคุมกันของคนไทยเปนกระแส
โลกาภิวัตนลดลง
สําหรับมิติดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พบวา การบริหารจัดการดานทรัพยากรของ
ประเทศขาดความสมดุล กลาวคือ มีความไมสมดุลระหวางการใชทรัพยากรกับการอนุ รักษ การใช
ทรัพยากรกับการฟนฟู การใชทรัพยากรที่ไมมีประสิทธิภาพ และการขาดประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการ ซึ่งทั้งหมดนี้ ไดสงผลกระทบตอเนื่องไปถึงคุณภาพของสิ่งแวดลอม สงผลกระทบตอสุขภาพ
อนามัยและการดําเนินวิถีชีวิตของประชาชน จึงจําเปนตองเฝาระวังแกปญหาดานสิ่งแวดลอม ซึ่งเปน
เครื่องชี้ถึงการเรงรัดพัฒนาเศรษฐกิจที่สนองตอสังคมจนเกินขีดความสามารถรองรับของธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม และสะทอนความไมสมดุลของมิติการพัฒนา ซึ่งตองเรงสรางความตระหนักใหกับทุกภาค
สวนของสังคมไทย และรวมกันดูแลสงวนรักษาทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อเปนทุนสํารองใหคนรุนอนาคต
ไดใชประโยชนอยางยั่งยืนไดในอนาคต
สถานภาพความไมสมดุลของมิติการพัฒนาหลักทั้ง 3 ประการดังกลาว เมื่อเผชิญกับบริบทการ
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของกระแสโลกที่สําคัญ 5 ดาน ไดแก การรวมกลุมทางเศรษฐกิจและการ
เปลี่ ย นแปลงในตลาดเงิ น ของโลก การเปลี่ ย นแปลงเทคโนโลยี สั ง คม ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดลอม และแนวโนมพฤติกรรมผูบริโภค จะเปนแรงกดดันใหสถานภาพความไมสมดุลที่มีอยูรุนแรง
ได และเป น ภั ย คุ ก คามในการนํ า สั ง คมไทยไปสู “สั ง คมที่ มี ค วามสุ ข อย า งยั่ ง ยื น ” จึ ง มี ข อ เสนอ
แนวทางการพัฒนาที่สําคัญ ดังนี้
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ดานเศรษฐกิจ ใหความสําคัญกับการสรางพื้นฐานทางเศรษฐกิจมหภาคที่มั่นคงและยั่งยืน โดย
การปฏิรูปภาคการเงินใหมีความเขมแข็งและสามารถสนับสนุนกิจกรรมของภาคการผลิตและบริการได
อยางมีประสิทธิภาพ ในขณะเดียวกันสงเสริมการออม และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยงดาน
สินเชื่อ ตลอดจนสรางความยั่งยืนฐานะการคลัง เรงพัฒนาตลาดเงิน ตลาดทุน และตลาดตราสารหนี้ ให
มีความสมดุล นอกจากนี้ ดําเนินการนโยบายตางประเทศใหเหมาะสมกับสภาวะทางเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศ รวมทั้งใหความสําคัญกับการพัฒนาการผลิตและบริการไปพรอมๆ กัน ดวยการสงเสริมการ
เชื่อมโยงระหวางภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการของไทยควบคูกับการพัฒนาปจจัยพื้นฐานที่ชวย
เสริมสรางความเขมแข็งของภาคการผลิตและบริการ ใหเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน ตลอดจน
พัฒนาตลาดในประเทศไทยใหเขมแข็ง เพื่อรองรับสินคาและบริการที่ผลิตในประเทศ และลดความเสี่ยง
จากการพึ่งพาตลาดสงออกมากขึ้น
ดานสังคม ใหความสําคัญกับผลิตและพัฒนาคุณภาพประชากรอยางเรงดวน ควบคูไปกับการ
นําทุนทางปญญาและวัฒนธรรมไทยมาพัฒนาตอยอดสรางมูลคา (Value Creation) ในการผลิตสินคา
และบริการที่มีศักยภาพ และสงเสริมการออมภายในประเทศ พรอมทั้งยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน และกระจายผลของการพัฒนาอยางตอเนื่อง
ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ใหความสําคัญกับการสรางความสมดุลระหวางการ
ใชกับการอนุรักษ และการสรางความสมดุลระหวางการใชทรัพยากรกับการฟนฟูเพื่อทดแทน โดยเรง
ฟนฟูสภาพปา ทรัพยากรดิน ปริมาณและคุณภาพน้ํา และสงเสริมการอนุรักษพลังงานและใชพลังงาน
หมุนเวียน ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพในการใชทรัพยากรเพื่อใหเกิดการประหยัดและไมกอมลพิษ เชน
สงเสริมการใชเทคโนโลยีและกระบวนการผลิตและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เปนตน รวมทั้งเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เชน สงเสริมการมีสวนรวมของ
พหุภาคี โดยเฉพาะอยางยิ่งชุมชน ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางจริงจัง

