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ในช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาแห่งภยัคุกคามทีย่ิง่ใหญ่ทีสุ่ดเท่าที่นานาประเทศรวมทัง้ประเทศไทยได้
เผชญิตัง้แต่หลงัสงครามโลกครัง้ที่สองเป็นต้นมา ท าให้เรามคีวามสนใจเรื่องความเสีย่งและการจดัการ
ความเสีย่งมากขึ้น ทีจ่รงิแลว้ทุกประเทศจะต้องประสบความเสีย่งอยู่ตลอดเวลา แต่ความเสีย่งนัน้จะเป็น
ความเสยีหายหรอืไม่และเท่าไหร่ก็ขึ้นอยู่กบัการบรหิารจดัการความเสีย่งของแต่ละประเทศเพราะความ
เสี่ยงจากการบริหารจดัการประเทศย่อมส่งผลต่อความเสี่ยงในระดบับุคคล องค์กร ธุรกิจและชุมชน  
งานชิน้น้ีพยายามทีจ่ะคาดการณ์ทางเลอืกในอนาคตเพือ่จะใหผู้อ้่าน ชุมชน ประชาคม องคก์รสามารถทีจ่ะ
บริหารความเสี่ยงในอนาคตได้ในระดบัหนึ่งโดยการวิเคราะห์การคาดการณ์เพื่ อแสวงหาโอกาสและ
ช่องทางใหม่ๆ ทีท่ าใหรู้ส้กึมคีวามหวงั มแีรงบนัดาลใจ และมคีวามกลา้ทีจ่ะมุ่งเดนิหน้าต่อไป 

การศกึษานี้เป็นการหาแนวทางการจดัการกบัความเสีย่งในระยะยาวโดยการใชว้ธิกีารคาดการณ์
เชิงยุทธศาสตร์ การฉายภาพอนาคตหรือการสร้างฉากทัศน์ (scenarios) และการวิเคราะห์เพื่อหา
ยุทธศาสตรท์ีร่บัไดห้ลายสถานการณ์ (robust strategy) ทีเ่ป็นผลของการศกึษานี้ นอกจากเป็นจุดตัง้ต้นที่
ดขีองการสรา้งเวทเีสวนาร่วมกนั ทัง้ในระดบัองคก์รชุมชนและกลุ่มประชาคมใชใ้นการวางแผนเพือ่อนาคต
ที่ดกีว่าแล้ว ยงัจะเป็นจุดตัง้ต้นของการลดความขดัแย้งในสงัคม เพื่อให้เกดิการสื่อสารเป้าหมายร่วมกนั
บนฐานขอ้มูลชุดเดยีวกัน จะได้เกดิความเขา้ใจและการใช้ภาษาที่ใกลเ้คยีงกนัมากขึ้น ให้เล็งเหน็ปัญหา
เดยีวกนั และในทีสุ่ดกอ็าจจะเกดิฉันทามตใินประเดน็ต่างๆ ไดง้่ายขึน้ เริม่จากประเดน็ทีเ่หน็ดว้ยกนัมาก
ทีสุ่ดก่อนแลว้จงึขยายไปในประเดน็ทีม่คีวามขดัแยง้สูง 

งานชิ้นนี้ เป็นงานภายใต้แผนงานท้าทายไทยภายใต้ชุดโครงการอนาคตประเทศไทยของ
ส านักงานการวจิยัแห่งชาต ิ(วช.) ผูเ้ขยีนขอขอบคุณส านักงานการวจิยัแห่งชาตทิีใ่ห้โอกาสและสนับสนุน
ให้งานชิ้นนี้เกดิขึ้นได้ ขอขอบคุณ ศ.นพ. สริฤิกษ์ ทรงศวิไิล ที่เป็นผู้รเิริม่โครงการอนาคตประเทศไทย 
และขอขอบคุณทีมวจิยัอีก 9 ทีมที่ได้ท าการคาดการณ์อนาคตในแต่ละมติิของประเทศไทยในเบื้องต้น  
ท าใหท้มีวจิยัของเราสามารถท างานไดรุ้ดหน้าอย่างรวดเรว็ 
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บทสรปุส ำหรบัผู้บริหำร  
 

รายงานเล่มนี้ประมวลภาพความเสีย่งของไทยในปัจจุบนัและฉายภาพแนวโน้มและทางเลอืกของ
อนาคตประเทศไทยในอกี 20 ปีขา้งหน้า เพือ่ใชเ้ป็นขอ้มลูตัง้ตน้ในการสนทนาและแลกเปลีย่นของกลุ่มคน
ที่หลากหลายในสังคมไทยในการร่วมกันหาทางก้าวพ้นอุปสรรคหลายด้านที่ประสบอยู่ในปัจจุบัน  
ด้วยความหวงัว่าการสนทนาดงักล่าวจะน าไปสู่การปรบัตวัและปรบัเปลี่ยนโครงสร้างในมติิต่างๆ ของ
สงัคมไทย ไม่เพียงเพื่อลดเลี่ยงความเสี่ยงทัง้ในระดบัปัจเจกและระดบัสงัคม แต่รวมไปถึงการสร้าง
ภูมคิุม้กนัเมื่อประสบกบัภยนัตรายและวกิฤตทิีไ่ม่คาดคดิมาก่อน พรอ้มกบัการยกระดบัขดีความสามารถ
ในการฟ้ืนตวัและตัง้หลกัใหม่อย่างรวดเรว็เมื่อไดร้บัผลกระทบจากความเสีย่งทีห่ลกีเลีย่งไม่ได้ 

รายงานอาศัยข้อมูลของการศึกษาอนาคตใน 9 มิติภายใต้โครงการอนาคตประเทศไทยและ
ผลงานวจิยัของส านักงานการวจิยัแห่งชาต ิ(วช.) และผลงานวจิยัร่วมสมยัอื่นๆ อกีเป็นจ านวนมาก โดยจะ
เผยให้เห็นโอกาสและความท้าทายที่มอียู่ตรงหน้า เพื่อเป็นการปูพื้นให้ผู้อ่านมคีวามเข้าใจร่วมกนัถึงการ
เปลีย่นแปลงเศรษฐกจิและสงัคมทีผ่่านมา 

ผลการประมวลแนวโน้มการเปลีย่นแปลงโครงสร้างของประเทศไทยในสามทศวรรษทีผ่่านมาท า
ให้เห็นว่าสถานภาพของประเทศไทยในระดบันานาชาติและในระดบัอาเซียนมคีวามถดถอยเป็นล าดบั 
ภาคเกษตรของไทยซึ่งเคยเป็นเสาหลักของประเทศอ่อนแอลง ครอบครัวชนบทอาศัยเงินโอนจาก  
ภาคเมอืง อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ไทยที่เติบโตก็ยงัไม่สามารถเป็นหวัรถจกัรขบัเคลื่อนผู้ประกอบการ
ขนาดกลางและขนาดย่อมให้เติบโตตามไปด้วย โครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศไทยในปัจจุบนัอาศัย 
ภาคบรกิาร โดยเฉพาะการท่องเที่ยวซึ่งส่วนใหญ่เป็นภาคบรกิารที่พึ่งพงินักท่องเที่ยวต่างชาติ การใช้
แรงงานไม่อยู่บนพื้นฐานของนวัตกรรมและความรู้เช่นเดียวกับภาคบริการในประเทศพัฒนาแล้ว  
ความสมัฤทธิผ์ลในด้านการศึกษาของไทยก็ต ่ากว่าความสมัฤทธิผ์ลของชาติอื่นๆ ในอาเซียน รวมทัง้
เวยีดนาม 

การทบทวนแนวโน้มการเปลีย่นแปลงเศรษฐกจิและสงัคมทีผ่่านมาพบว่าคนไทยก าลงัด าเนินชวีติ
อยู่ท่ามกลางความเสีย่ง ทัง้ความเสีย่งเชงิโครงสรา้งทีเ่กดิขึน้มานี้จากการเปลีย่นแปลงโครงสรา้งประชากร
น าไปสูส่งัคมสงูวยัทีม่กีารออมลดลง การขาดแคลนแรงงาน หนี้สนิสงูท าใหเ้กดิภาระทางการคลงัของรฐัใน
ระยะยาว การสูญเสียขีดความสามารถในการแข่งขันในด้านการค้าและการดึงดูดการลงทุนจาก
ต่างประเทศ หรอืแมแ้ต่ทุนจากในประเทศ และยงัมคีวามเสีย่งทีห่ลกีเลีย่งไม่ไดจ้ากภยัพบิตัทิางธรรมชาติ
และความเสีย่งที่มาจากปัจจยัภายนอกจากภาวะโลกร้อน ความเสีย่งที่อาจจะเกดิจากโรคระบาด ความ
เสีย่งซึ่งเกดิจากความตงึเครยีดของการเปลี่ยนแปลงภูมริฐัศาสตร์โลกที่ท าให้ขัว้อ านาจทางตะวนัออกมี
ความเขม้แขง็ขึน้ ท าใหเ้กดิทางสองแพร่งของขัว้อ านาจทีจ่ะมผีลไม่ใช่แค่การก าหนดทศิทางความสมัพนัธ์
ระหว่างประเทศดา้นการคา้การลงทุน แต่จะลงลกึไปถงึดา้นเทคโนโลยแีละการศกึษาอกีดว้ย  
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ความเสีย่งทีห่ลกีเลีย่งไม่ไดห้รอืหลกีเลีย่งไดย้ากเหล่านี้ยงัถูกกระหน ่าซ ้าเตมิดว้ยความเสีย่งทีเ่กดิ
จากน ้ามอืมนุษย์ที่เกดิจากการขาดดุลยภาพระหว่างความสามารถในการผลติและความสามารถในการ
บรโิภค ระหว่างการใช้ทรพัยากรธรรมชาตเิพื่อเร่งรดัหารายได้กบัการใช้อย่างอนุรกัษ์เพื่อให้เกดิความ
ยัง่ยนื การศกึษาทีผ่ลติแรงงานไม่ตรงกบัความตอ้งการของอุตสาหกรรมและสงัคม การเจรญิเตบิโตซึง่เกดิ
จากอ านาจผูกขาดของทุนขนาดใหญ่มากกว่าการขยายตวัของผู้ประกอบการรายย่อยซึ่งเป็นธุรกิจกว่า  
รอ้ยละ 90 ของประเทศ ทัง้หมดนี้ก่อใหเ้กดิความเหลื่อมล ้าทัง้ในระดบัปัจเจก ชุมชน พืน้ที ่ซึ่งยงัส่งต่อไป
ยงัคนรุ่นต่อไป ความไม่ลงตวัระหว่างกลุ่มอ านาจเก่า กลุ่มอ านาจใหม่หรอืระหว่างกลุ่มเสรปีระชาธปิไตย
และกลุ่มอนุรกัษ์นิยม โลกทศัน์และอุดมการณ์ทีแ่ตกต่างระหว่างคนต่างรุ่น ความไม่สมดุลยแ์ละความไม่ลง
ตวัขององคาพยพต่างๆ เหล่านี้ท าใหเ้กดิความขดัแยง้ทางสงัคมและการเมอืง ตอกย ้าดว้ยความเสีย่งทีเ่กดิ
จากสมรรถนะและความอ่อนแอดา้นธรรมาภบิาลของรฐั  

การศึกษาพบว่า ความอ่อนแอของประเทศไทยในระยะหลงัเป็นความพ่ายแพ้เชิงกลยุทธ์ และ
ความไม่ยดืหยุ่นของระบบการเมอืงและราชการท าให้ตามไม่ทนัการเปลี่ยนแปลงของโลก ประเทศไทย
จ าเป็นจะต้องมกีารปรบัรือ้โครงสรา้งใหม่อย่างเร่งด่วนเพื่อลดความเสีย่งและขจดัความไม่สมดุลและความ
เหลื่อมล ้าทีเ่กดิขึน้เพือ่ทีจ่ะท าใหป้ระเทศสามารถเดนิหน้าต่อไปอย่างมัง่คัง่ มัน่คง และยัง่ยนืได้ 

ถงึแมป้ระเทศไทยมคีวามเปราะบางและความเสีย่งมากมายทีเ่ป็นขวากหนามและอุปสรรคส าคญั
ของการพฒันาอย่างต่อเนื่องไปในภายภาคหน้า แต่ประเทศไทยกย็งัพอมจุีดสว่าง (bright spots) ทีส่ าคญั 
ได้แก่ ความเข้มแข็งในการเกื้อกูลกันในระดบัปัจเจกและเครือข่ายชุมชน เช่นที่เราเห็นในกรณีของ
เหตุการณ์หมูป่าแสดงใหถ้งึของความเขม้แขง็ของทุนสงัคมในระดบัรากหญา้ ความเขม้แขง็ของประชาคม
เมอืงและขององค์กรบรหิารส่วนท้องถิ่นในการแก้ไขปัญหาเชงิพื้นที่ หรอืความเขม้แขง็ของอาสาสมคัร
สาธารณสุข (อสม.) ในการจัดการปัญหาโรคระบาดระดับท้องถิ่น และยังมีแนวโน้มใหม่ๆ เช่น  
ความร่วมมอืในภาคเอกชนทีจ่ะต่อต้านคอรร์ปัชนั ความเขม้แขง็ของกลุ่มอนุรกัษ์ต่างๆ ทีแ่มเ้ป็นแนวโน้ม
ทีย่งัมขีนาดเลก็แต่กม็โีอกาสที่จะขึน้มาขบัเคลื่อนประเทศได ้หรอืแมแ้ต่การเคลื่อนไหวทางการเมอืงของ
คนรุ่นใหม่ก็นับได้ว่าเป็นพลงัของความต้องการการเปลี่ยนแปลงประเทศให้เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นใน
รปูแบบใหม่ โจทยท์ีส่ าคญักค็อืท าอย่างไรจะท าใหพ้ลงัทีห่ลากหลายนี้สามารถเสรมิกนัและด าเนินต่อไปได้
อย่างสร้างสรรค์ แม้จะมีความเห็นต่างกันแต่ก็ยงัจะมีเป้าหมายสุดท้ายคือความมัน่คงและยัง่ยืนของ
ประเทศร่วมกนั  

ปัจจยัขบัเคลื่อนส าคญัที่ใชใ้นการจนิตนาการภาพอนาคตทางเลอืกหรอืฉากทศัน์ของประเทศไทย
ในอกี 20 ปีขา้งหน้าม ี2 ประการ โดยแต่ละปัจจยัสามารถแบ่งรูปแบบออกเป็น 2 ขัว้ตรงกนัขา้ม ปัจจยั
แรกคอืรูปแบบการเตบิโตและพฒันาเศรษฐกิจ ขัว้หนึ่งคอืการเตบิโตแบบสนี ้าตาล (brown growth) ซึ่ง
เน้นการผลติและบรโิภคทีใ่ชท้รพัยากรอย่างสิน้เปลอืงและมกัน าไปสูก่ารพฒันาทีเ่อือ้ประโยชน์เฉพาะกลุ่ม
แบบมอืใครยาวสาวได้สาวเอา อกีขัว้หนึ่งของแกนนี้เป็นการเตบิโตแบบสเีขยีว (green growth) ซึ่งเน้น
การผลติทีมุ่่งเพิม่มูลค่าการผลติและการบรโิภคไปพรอ้มกบัการใช้ทรพัยากรอย่างมปีระสทิธภิาพและลด
ความจ าเป็นในการใชท้รพัยากรใหเ้หลอืน้อยทีสุ่ด โดยมคีวามมุ่งหวงัว่าในทีสุ่ดจะน าไปสู่การพฒันาแบบ
ฟ้ืนฟูและทัว่ถงึ  



รายงานการศกึษาโครงการประเทศไทยในอนาคต 
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อกีปัจจยัหนึ่งที่ก าหนดอนาคตทางเลอืกของประเทศไทยคอืรูปแบบอ านาจทางเศรษฐกจิ สงัคม
วฒันธรรมและการเมอืงที่ใช้ในการครอบครอง ควบคุมและจดัสรรทรพัยากร รวมถึงการเก็บเกี่ยวและ
สะสมมูลค่าที่เกิดขึ้นจากการใช้ประโยชน์จากทรพัยากร รูปแบบเครอืข่ายอ านาจเหนือทรพัยากรแบ่ง
ออกเป็น 2 ขัว้หลกั คอืแบบกระจุกและรวมศูนย์ (centralized) กบัแบบกระจาย (distributed) โดยในแบบ
กระจายเองยงัสามารถแบ่งเป็นแบบแยกศูนย ์(decentralized) และแบบกระจาย (distributed) 

เมื่อน าปัจจัยขับเคลื่อนทัง้สองประการมาไขว้กันก็จะได้เป็นฉากทัศน์ของประเทศไทยใน  
พ.ศ. 2585 จ านวน 4 ฉากด้วยกนั ได้แก่ (1) บวัตดิตม ไทยตดิหล่ม คอืภาพอนาคตของประเทศไทยที่ 
ไม่สามารถพฒันาเศรษฐกิจสเีขยีวและหมุนเวยีนได้ ในขณะที่โครงสร้างอ านาจเหนือทรพัยากรก็ยงัคง
กระจุกตวัเช่นเดิม (2) บวัพ้นตม ไทยพ้นหล่ม คอืภาพอนาคตที่ประเทศไทยมกีารกระจายอ านาจไปสู่
ท้องถิ่นอย่างเต็มที่ แต่ยงัไม่ไปถึงการสร้างเครือข่ายที่น าไปสู่การปรบัผ่านเข้าสู่เศรษฐกิจสเีขียวและ
หมุนเวยีน (3) บวัปริม่น ้ ำ ไทยผลบิำน คอืภาพอนาคตที่ประเทศไทยสามารถปรบัเปลี่ยนโครงสร้างการ
ผลิตและการบรโิภคให้มคีวามยัง่ยนืมากขึ้นได้ด้วยการลงทุนขนาดใหญ่ของภาคเอกชน แต่โครงสร้าง
อ านาจเหนือทรพัยากรยงัคงกระจุกตวัอยู่กบักลุ่มทุนและชนชัน้น า และ (4) บวัพน้น ้ ำ ไทยววิฒัน์ คอืภาพ
อนาคตที่พึ่งประสงค์ส าหรบัประเทศไทย เมื่อระบบการบรโิภคและการผลติสามารถปรบัเข้าสู่เศรษฐกิจ 
สเีขยีวและหมุนเวยีนได้อย่างเต็มที่ อกีทัง้อ านาจเหนือทรพัยากรก็กระจายสู่ชุมชนและประชาชนอย่าง
แทจ้รงิ 

จากฉากทศัน์ “บวัตดิตม ไทยตดิหล่ม” ซึ่งใกลเ้คยีงกบัสภาพการณ์ของประเทศไทยในปัจจุบนัมาก
ที่สุด ทางเลือกของประเทศไทยไปสู่อนาคตมีอยู่  4 เส้นทางหลักดงันี้  เส้นทางที่ 1 “โศกนาฏกรรมไทย”  
(The Thai Tragedy) แสดงวิถีทางที่ประเทศไทยไม่สามารถหลุดออกจากกับดกัและวงจรซ ้าซากได้  จน
สถานการณ์ด้านเศรษฐกจิ สงัคม สิง่แวดล้อมและการเมอืงของประเทศแย่ลงไปอกี เสน้ทางที่ 2 “เครอืข่าย
ขยายสายเขยีว” (The Emerald Networks)  เสน้ทางที่ 3 “ก้าวขา้มบนัไดหยก” (The Jade Leap Forward)  
และเสน้ทางที่ 4 “เปลี่ยนร่างเปลี่ยนโฉมไทย” (The Thai Transformation) แสดงเสน้ทางจากสภาพปัจจุบนั
ของประเทศไทยไปสู่ฉากทศัน์ที่พงึประสงค์ คอื “บวัพ้นน ้า ไทยววิฒัน์” แต่ทัง้สามเส้นทางมกีระบวนการ
เปลี่ยนผ่านที่แตกต่างกนั เสน้ทางที่ 2 และ 3 สะท้อนการเปลี่ยนแปลงแนวววิฒันาการแบบดุลยภาพเป็น
ช่วงๆ ซึง่มชี่วงระยะยาวทีไ่ม่มกีารเปลีย่นแปลงหรอืเปลีย่นแปลงเพยีงเลก็น้อยตามดว้ยช่วงการเปลีย่นแปลง
อย่างก้าวกระโดดในระยะเวลาสัน้ๆ  ส่วนเส้นทางที่ 4 เป็นการเปลี่ยนผ่านแนวปฏิรูปเชิงโครงสร้างอย่าง
รวดเรว็และในวงกวา้ง  

ไม่ว่าประเทศไทยจะมุ่งหน้าไปสู่ฉากทศัน์ไหนและบนเสน้ทางใด หลกัการพืน้ฐานส าคญัมอียู่สอง
ประการทีเ่ชื่อว่าจะท าใหป้ระเทศไทยสามารถลดเลีย่งความเสีย่งเชงิระบบและเพิม่ขดีความสามารถในการ
ฟ้ืนตวัและตัง้หลกัใหม่ได้อย่างรวดเรว็ หลกัการแรกคอืการรกัษาและเพิม่ความหลากหลายของประเทศ
ไทยทัง้ในดา้นประชากร เศรษฐกจิ สงัคม วฒันธรรม สิง่แวดลอ้มและการเมอืง หลกัการทีส่องคอืความเป็น
ธรรมทัง้ความเป็นธรรมในการจดัสรรทรพัยากร และความเป็นธรรมเชงิกระบวนการในการตดัสนิใจด้าน
ทรพัยากรทุกมติ ิรวมไปถงึความเป็นธรรมในการเปลีย่นผ่าน (just transitions) 
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จากหลักการข้างต้น การศึกษานี้จึงมีข้อเสนอแนวนโยบายกว้างๆ 4 ข้อที่เป็นพื้นฐานในการ
ขบัเคลื่อนให้ประเทศไทยสามารถก้าวพ้นกบัดกัความคดิและวงจรการกระท าแบบเดิมไปสู่อนาคตที่พงึ
ประสงค์ ไปพร้อมกบัการสร้างขดีความสามารถในการรับมอืกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอน และ
เตรียมพร้อมคว้าโอกาสใหม่ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต ได้แก่ (1) สานเสวนากติกาประชาคม 
(Deliberate & Regenerate) ซึ่งมุ่งสร้างเวทขีองการปรกึษาหารอืและเจรจาต่อรองได้อย่างเสรแีละสนัติ 
(2) ดิจิทลัไทยแลนด์ (Digitalize & Revitalize) ซึ่งเน้นการยกระดบัการเข้าถงึบรกิารพื้นฐานด้านดิจทิลั
ให้กับพลเมืองไทยได้อย่างทัว่ถึงและถ้วนหน้า  (3) กระจายอ านาจแบบเครือข่าย (Distribute & 
Redistribute) ซึ่งมุ่งสร้างระบบการอภิบาลด้วยเครอืข่ายของผู้มสี่วนได้ส่วนเสยีในวงกว้าง เพื่อให้การ
จดัสรรทรพัยากรเป็นธรรมมากขึน้ และ (4) รือ้สรา้งประเทศไทย (Deconstruct & Reconstruct) ซึง่มุ่งการ
ปฏริูประบบราชการ และระบบส าคญัอื่นๆ พรอ้มยกระดบัการมสี่วนร่วมของพลเมอืงในกระบวนการทาง
การเมอืงทุกระดบัและทุกรปูแบบ 
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บทคดัย่อ 
 
 

การศกึษาน้ีเป็นส่วนหน่ึงของชุดโครงการประเทศไทยในอนาคต (Future Thailand) ของ
สํานักงานการวจิยัแห่งชาต ิ(วช.) ซึ่งประกอบไปดว้ยการศกึษาอนาคตของโครงการเดยีวกนัใน 9 มติ ิ
ได้แก่ 1) ประชากรและโครงสรา้งสงัคม 2) สงัคม ชนบท ทอ้งถิ่น 3) การศกึษา 4) สิง่แวดล้อมและ
พลงังาน 5) เศรษฐกจิผูป้ระกอบการและอุตสาหกรรม 6) เศรษฐกจิไทย เศรษฐกจิโลก เกษตรกรรมและ
บรกิาร 7) วฒันธรรมและอตัลกัษณ์ความเป็นไทย 8) การเมอืงไทย 9) บรบิทโลก ปัจจยัคุกคาม และความ
มัน่คงของประเทศ โครงการน้ีมวีตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ทบทวนการศกึษาดา้นอนาคตทัง้ 9 มติ ิผลงานวจิยั
ของแผนงานคนไทย 4.0 และวรรณกรรมร่วมสมยัอื่นๆ เพื่อสรา้งฉากทศัน์สําหรบัฉายภาพอนาคต
ประเทศไทย 2) คดัสรรแนวโน้มและขอ้คน้พบทีส่าํคญัเพื่อจดัทาํบทความเผยแพร ่และเอกสารขอ้สรุปเชงิ
นโยบาย  

การศึกษาน้ีได้เผยให้เห็นโอกาสความท้าทายที่มอียู่ตรงหน้าเพื่อปูพื้นให้ผู้อ่านมคีวามเข้าใจ
ร่วมกนัถงึการเปลีย่นแปลงเศรษฐกจิสงัคมทีผ่่านมา การศกึษาน้ีพบว่า เมื่อเปรยีบเทยีบกบัประเทศอื่นๆ 
โดยเฉพาะประเทศรอบขา้ง ตําแหน่งแหง่ทีข่องประเทศไทยทัง้ทางเศรษฐกจิและสงัคมไดช้ะลอตวัลงเป็น
อนัมาก และมแีนวโน้มทีจ่ะถดถอยลงอกี การกวาดสญัญาณทัง้ในประเทศและต่างประเทศทาํใหเ้หน็ปัจจยั
ขบัเคลื่อนที่มผีลต่ออนาคตทางเลอืกของประเทศไทย และสามารถจนิตนาการเป็นฉากทศัน์ได ้4 ภาพ 
ไดแ้ก่ (1) บวัตดิตม ไทยตดิหล่ม (2) บวัพน้ตม ไทยพน้หล่ม (3) บวัปริม่น้ํา ไทยผลบิาน และ (4) บวัพน้น้ํา 
ไทยววิฒัน์ 

สว่นเสน้ทางจากปัจจุบนัไปสูอ่นาคตทีพ่งึประสงคม์อียู ่4 เสน้ทางหลกั ไดแ้ก่ (1) โศกนาฏกรรมไทย 
(2) เครอืขา่ยขยายสายเขยีว (3) กา้วขา้มบนัไดหยก และ (4) เปลีย่นร่างเปลีย่นโฉมไทย แนวนโยบาย 4 
ขอ้ที่เป็นพืน้ฐานในการขบัเคลื่อนประเทศไทย ไดแ้ก่ (1) สานเสวนากตกิาประชาคม (2) ดจิทิลัไทยแลนด ์ 
(3) กระจายอาํนาจแบบเครอืขา่ย และ (4) รือ้สรา้งประเทศไทย 
  



viii 
 

สารบญั 
 

 
 หน้า 
ค าน า i 
บทสรปุผู้บริหาร ii 
บทคดัย่อ vii 
สารบญั vi 

บทท่ี 1 ประเทศไทยในกระแสความเส่ียง 1 
บทท่ี 2 ประเทศไทยวนัน้ี 8 
บทท่ี 3 การเปล่ียนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจและสงัคมไทย 12 

  สูส่งัคมสงูวยัอย่างสมบูรณ์ 14 
  ภาคเกษตรและชนบท 16 
  อุตสาหกรรมเป็นความหวงัของชาต ิ 20 
  ท่องเทีย่วเป็นระฆงัช่วย 25 
  สูโ่ลกาภวิตัน์และโลกดจิทิลั 27 
  การบรหิารรฐักจิ โลกกวา้งแต่ทางแคบ 30 

บทท่ี 4 การกวาดสญัญาณในประเทศไทย 33 
  การท่องเทีย่วกบัความเปราะบางในโครงสรา้ง 33 
  นคราภวิตัน์ไทยทีเ่ปลีย่นไป 38 
   ความเหลื่อมล ้า แผลกลดัหนอง 43 
  หนี้สนิครวัเรอืน ดนิพอกหางหม ู 48 
  สงัคมสงูวยั เปลีย่นแก่ใหเ้ป็นแกร่ง 51 
  การศกึษาไทย ตอ้งเน้นใหต้รงจุดเพือ่หลุดกบัดกั 53 
  วถิใีหม่ แรงงานไทยลื่นไหลกว่าเดมิ 57 
  น ้าใจคนไทยไม่แพใ้คร 60 
  สือ่ออนไลน์ คนรุ่นใหม่ไม่เหมอืนเดมิ 63 
  คนรุ่นใหม่ สือ่ใหม่ การเมอืงใหม่ 66 
  สงครามขา้มรุ่น 68 
  ประชาธปิไตยไทยขึน้เขาวงกต 71 



ix 
 

 หน้า 
  การกระจายอ านาจแบบยอ้นศร 77 

บทท่ี 5 การกวาดสญัญาณระดบันานาชาติ 81 
  บูรพาภวิตัน์ 81 
  โลกสองขัว้กบัทางสองแพร่ง 84 
  การบรรจบกนัของวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละอุตสาหกรรม 87 
  เทคโนโลยใีนยุคสงครามเยน็ครัง้ใหม่ 93 
  โควดิ-19 พลกิผนัโลก 97 
  โลกรวน ความเสีย่งและภูมคิุม้กนัของไทย 103 

บทท่ี 6 ฉากทศัน์ประเทศไทยในอนาคต 108 
  ฉากทศัน์ที ่1 บวัตดิตม ไทยตดิหล่ม 117 
  ฉากทศัน์ที ่2 บวัพน้ตม ไทยพน้หล่ม 122 
  ฉากทศัน์ 3 บวัปริม่น ้า ไทยผลบิาน 128 
  ฉากทศัน์ 4 บวัพน้น ้า ไทยววิฒัน์ 135 
  เสน้ทางที ่1 โศกนาฎกรรมไทย 143 
  เสน้ทางที ่2 เครอืขา่ยขยายสายเขยีว 145 
  เสน้ทางที ่3 กา้มขา้มบนัไดหยก 148 
  เสน้ทางที ่4 แปลงร่างเปลีย่นโฉมไทย 150 

บทท่ี 7 บทส่งท้าย 153 
บรรณนานุกรม 155 
ภาคผนวก 167 

 

  



x 
 

สารบญัตาราง 
 

 
 หน้า 
ตารางที ่1 เปรยีบเทยีบดชันีการพฒันาดา้นต่างๆ ระหว่างประเทศไทยกบั 6 ประเทศ

อาเซยีนและ จนี 
8 

ตารางที ่2 ตารางที ่2 สดัสว่นประชากรเมอืงของประเทศไทยใน พ.ศ. 2562 ดว้ยเกณฑ์
การนบัทีต่่างกนั  

39 

 

  



xi 
 

สารบญัภาพ 
 

 
 หน้า 

รปูที ่1 กรวยอนาคต 5 
รปูที ่2 จ านวนและรายรบัจากนกัท่องเทีย่วต่างชาตขิองไทย พ.ศ. 2534-2563 25 
รปูที ่3 สถติทิีส่ าคญัของการท่องเทีย่วไทย พ.ศ. 2562 26 
รปูที ่4 จ านวนนกัท่องเทีย่วชาวต่างชาตทิัง้หมดและชาวจนี พ.ศ. 2531-2562 33 
รปูที ่5 อตัราการพึง่พานกัท่องเทีย่วต่างชาตใินแต่ละประเทศ   34 
รปูที ่6 ล าดบัทีข่องจงัหวดัท่องเทีย่ว พ.ศ. 2562 (ไม่นับรวมกรุงเทพฯ) 35 
รปูที ่7 ระดบัความเป็นเมอืงตามเกณฑพ์ฤตกิรรมการบรโิภค 39 
รปูที ่8 จ านวนผูส้งูวยัทีฆ่า่ตวัตาย ระหว่าง พ.ศ. 2549-2562 51 
รปูที ่9 สดัสว่นสหรฐัอเมรกิาและจนีในเศรษฐกจิดจิทิลัของโลก 94 
รปูที ่10 ฉากทศัน์ประเทศไทยใน พ.ศ. 2585 116 
รปูที ่11 เสน้ทางสูอ่นาคตประเทศไทย 143 

 

 



1 

 

1. ประเทศไทยในกระแสความเส่ียง  

การระบาดของโควดิ 19 ท าให้นานาประเทศเข้าใจถึงอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นจากความเสี่ยง
ประเภทที่เรารู้ว่าอาจเกิดขึ้นได้ แต่ไม่มีความแน่นอนว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ และเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็จะมี
ผลกระทบสูงมาก ความเสีย่งในครัง้นี้ไม่ไดเ้ป็นแค่ความเสีย่งระดบัชาตแิต่เป็นความเสีย่งระดบัมนุษยชาติ 
วกิฤตการณ์นี้ท าใหเ้รามโีอกาสยอ้นคดิถงึความส าเรจ็ ความลม้เหลว โอกาส และยุทธศาสตรท์ีอ่าจน าเรา
ไปสูท่างเลอืกและทางรอด และกลบัมาตัง้หลกัใหม่ใหม้ัน่คงกว่าเดมิ (resilience)  

รายงานวจิยัเล่มนี้ว่าดว้ยทางเลอืกที่เชื่อว่าเกดิขึ้นไดใ้นอนาคต (plausible futures) ของประเทศ
ไทยและเสน้ทางไปสูอ่นาคตทีพ่งึประสงค์ (preferred future) ท่ามกลางความเสีย่งจากปัจจยัภายนอกและ
ปัจจยัภายใน เป็นเรื่องของการบูรณาการจนิตนาการกบัขอ้มูลเชงิวชิาการภายใต้กรอบคดิเชงิระบบและ 
วธิวีจิยัแบบการคาดการณ์เชงิยุทธศาสตร ์ 

โจทยใ์หญ่ของประเทศ  
ปฏิเสธไม่ได้ว่าคนไทยก าลังด าเนินชีวิตในโลกที่เต็มไปด้วยความผันผวน ความไม่แน่นอน  

ความซบัซ้อน และความคลุมเครอื (VUCA) อนัเกิดจากการพลิกผนัของเทคโนโลย ีการเปลี่ยนแปลง
ภูมอิากาศ ภยัพบิตัทิางธรรมชาต ิโรคระบาด รวมถงึการเปลีย่นแปลงภูมริฐัศาสตร์โลก ในขณะเดยีวกนั
โครงสร้างประชากรของไทยท าให้เราเข้าสู่ยุคสงัคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ สถานการณ์ในประเทศทาง
เศรษฐกจิก าลงัถดถอย สงัคม และการเมอืงในประเทศมคีวามขดัแยง้สงู 

อะไรเป็นปัจจยัทีก่่อใหเ้กดิความเสีย่งในโครงสร้างเศรษฐกจิสงัคมไทย เราควรจะจดัการอย่างไร
กับความเสี่ยง (risk) ในโครงสร้างและหาช่องทางเพื่อให้ประเทศไทยจะมีความสามารถที่จะปรับตัว 
(adapt) และเปลีย่นผ่านขนานใหญ่ (transform) จนสามารถกลบัไปตัง้หลกัใหม่ไดด้กีว่าเดมิ (resilience) 

ค าถามส าคญักค็อืว่า อะไรจะเป็นปัจจยัขบัเคลื่อน (drivers) ทีจ่ะหกัเหหรอืส่งเสรมิใหเ้ราเดนิทาง
ไปสู่อนาคตที่พงึประสงค์ได้ ทางเดิน (pathway) ไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์นัน้ เรามทีางเลือกอย่างไร 
รายงานนี้ตัง้ตน้ดว้ยค าถามทีว่่า อะไรท าใหเ้รายนือยู่ในต าแหน่งปัจจุบนั ต าแหน่งนี้จะน าไปสูค่วามถดถอย
ทีไ่มส่ามารถพลกิฟ้ืนคนืมาไดห้รอืไม ่เรายงัมพีลงัอะไรทีจ่ะเคลื่อนทีป่ระเทศไทยไปขา้งหน้าอย่างยัง่ยนื 

การศกึษานี้เป็นผลจากการกลัน่กรองขอ้มลูและการคาดการณ์อนาคตของประเทศไทยใน 9 มติคิอื 
ประชากร สงัคม ชนบท การศกึษา สิง่แวดลอ้ม เศรษฐกจิ วฒันธรรม การเมอืง และความมัน่คง ภายใต้
โครงการอนาคตประเทศไทยและผลงานวจิยัของแผนงานคนไทย 4.0 สนับสนุนโดยส านักงานการวิจยั
แห่งชาต ิ(วช.) เพือ่สรา้งฉากทศัน์ทางเลอืกในอนาคตส าหรบัภาพรวมของประเทศไทย 

ในบทนี้เราจะเริม่ต้นทบทวนโดยย่อถงึธรรมชาตขิองความเสีย่งของประเทศไทย กรอบคดิและวธิี
การศกึษาทีใ่ชต้่อในบทไป 

ความเสีย่งเป็นเหรียญ 2 ด้าน  

ความเสีย่ง คอื ความไม่แน่นอนทีเ่ราอาจบรหิารไดใ้นระดบัหนึ่ง ความเสีย่งไม่ไดม้เีพยีงแง่ลบที่เกดิ
จากปัจจยัคุกคามอย่างกะทนัหนั เช่น โควดิ 19 การควา้โอกาสใหม่ที่มาพรอ้มกบัการพฒันาเทคโนโลยแีละ
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2 

การเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สงัคมและสิง่แวดล้อม ย่อมมาพร้อมกบัความเสี่ยงเช่นกนั เพราะการเลี่ยง
ความเสีย่งและไม่ท าอะไรเลยในหลายกรณีก็คอืการสูญเสยีโอกาสที่จะพฒันาให้ดขีึ้นกว่าเดิม ตวัอย่างเช่น 
การลงทุนในเทคโนโลยอีนิเทอรเ์น็ตของสรรพสิง่ทัง้ในระดบัครวัเรอืนและในระดบัประเทศ อาจยงัมคีวามเสีย่ง
ในด้านเสถียรภาพและความปลอดภัย และยงัมีข้อกังวลเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล แต่ก็มี
ศกัยภาพสูงและถอืเป็นโอกาสส าคญัในการประยุกต์ใช้เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพในการใช้ชวีติและการบรหิาร 
จดัการเมืองให้ดียิ่งขึ้น ในท านองเดียวกัน การพฒันาเทคโนโลยีพหุภพหรือเมตะเวิร์ส (metaverse) ที่
ผสมผสานพื้นที่กายภาพที่สมัผสัไดก้บัพื้นทีเ่สมอืนจรงิทีผ่่านการรบัรู้ดว้ยภาพและเสยีงเป็นหลกั อาจพลกิ
ผนัรูปแบบการผลติและการบรโิภคของคนไทยในอนาคต แต่กอ็าจมคีวามเสีย่งทีผู่้บรโิภคอาจยงัไม่ให้ความ
สนใจมากพอทีจ่ะเป็นตลาดใหม่  

ความเสีย่งใหญ่ของประเทศเป็นความเสีย่งเชิงระบบ  

ความเสีย่งทีเ่กดิขึน้กบัประเทศไทยในปัจจุบนัไม่ไดเ้พิง่เกดิขึ้นมาพรอ้มกบัโรคระบาด แต่เป็นความ
เสีย่งเชงิระบบทีก่่อร่างและสะสมมาไดร้ะยะหนึ่งแลว้ เรามสีมมตฐิานว่าเกดิจากโครงสรา้งเศรษฐกจิสงัคมและ
อ านาจที่รวมศูนย์ที่สะสมความเหลื่อมล ้ามานานแล้ว วิกฤติโรคระบาดได้เปิดเผยให้ปัญหาเห็นชัดขึ้น  
ความท้าทายและความเสี่ยงเชิงระบบนี้ส่วนหนึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของปัจจยัเชิงโครงสร้างในด้าน
ประชากร เศรษฐกจิ สิง่แวดลอ้ม สงัคมวฒันธรรมและการเมอืงทัง้ในระดบัประเทศและระดบัโลกไม่สมดุลย์
สอดคลอ้งกนั อกีส่วนหนึ่งเกดิจากขอ้จ ากดัด้านขดีความสามารถในการปรบัตวัและพฒันาของประเทศไทย
เอง  

ณ เวลานี้ ประเทศไทยก าลงัประสบความทา้ทายจากแนวโน้มสงัคมสูงวยัและอตัราการเกดิทีต่ ่ามาก 
สว่นในดา้นสิง่แวดลอ้มกม็ปัีจจยัระดบัโลก คอืการระบาดของโควดิ 19 การเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศของ
โลกและการสูญเสยีความหลากหลายทางชวีภาพ ทัง้สองปัจจยัหลงันี้ถอืเป็นความทา้ทายระดบัอารยธรรมที่มี
ผลต่อประชากรทัว่โลก ประเทศไทยเองกเ็ริม่ไดร้บัผลกระทบโดยตรงจากความผนัแปรของสภาพภูมอิากาศ
แลว้ สว่นปัจจยัสิง่แวดลอ้มในระดบัประเทศทีช่ดัเจนมากคอืความเสื่อมโทรมของทรพัยากรธรรมชาต ิรวมถงึ
ปัญหามลพษิทางน ้า อากาศ และขยะของเสยีทัง้ในพืน้ทีช่นบทและเมอืง  

ในดา้นเศรษฐกจิ ประเทศไทยก าลงัประสบปัญหาขดีจ ากดัในการพฒันาธุรกจิและอุตสาหกรรมให้มี
มูลค่าสูงขึน้และสามารถแข่งขนัได้ในตลาดโลก รวมถงึการพึ่งพาเศรษฐกจิท่องเทีย่วมากจนกลายเป็นความ
เปราะบางทางเศรษฐกจิ ในขณะเดยีวกนั วกิฤตหินี้สนิครวัเรอืนก็เลวร้ายลงจนเหมอืนจะเป็นระเบดิเวลาลูก
ต่อไป ส่วนปัญหาความเหลื่อมล ้าในด้านเศรษฐกจิสงัคมก็ยงัไม่ได้รบัการแก้ไขให้ดขีึ้นแต่อย่างใด มหิน าซ ้า
ปัญหาเหล่านี้ยงัเลวรา้ยลงอกีในช่วงการระบาดของไวรสัโควดิ 19   

ในด้านการเมือง ความตึงเครียดด้านภูมิรัฐศาสตร์ระดับโลกก็ปรากฏขัว้ที่ชัดเจนระหว่าง
สหรฐัอเมรกิากบัจนี ซึ่งย่อมมผีลกระทบโดยตรงต่อประเทศไทยที่มคีวามสมัพนัธ์อย่างแน่นแฟ้นกบัทัง้สอง
ประเทศในแทบทุกดา้น ส่วนสถานการณ์การเมอืงในประเทศก็ปรากฏชดัอยู่ในปัจจุบนัว่า ประเทศไทยก าลงั
ตกอยู่ในห้วงเวลาของการปะทะกนัของอ านาจและพลงัทางสงัคมวฒันธรรมและการเมอืงในหลายขัว้และ
หลายรุ่นวยั ซึ่งมรีากฐานทางความคดิทีแ่ตกต่างกนัอย่างสิ้นเชงิ จนแทบจะดูเหมอืนว่าจะไม่สามารถหาทาง
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ออกได้ ค ำถำมทีต่ำมมำก็คอืว่ำ กำรบรหิำรควำมเสีย่งอนัหลำกหลำยมติเิหล่ำนี้จะน ำพำให้เรำไปสู่อนำคต
แบบไหน  

การบรรจบกนัของอุตสาหกรรม  

เทคโนโลยีพลิกผันได้สร้างปรากฎการณ์ใหม่และความเสี่ยงใหม่ที่เรียกว่าการบรรจบกันของ
อุตสาหกรรม industrial convergence) ซึ่งได้เปลี่ยนแปลงโครงสร้างการผลิตและการแจกจ่ายไปจากเดิม  
การบรรจบกนันี้อาจเกดิจากการหลอมรวมอุตสาหกรรมทีแ่ตกต่างกนัหรอืการล่มสลายของอุตสาหกรรมหนึ่ง
จากการเขา้มาทดแทนอุตสาหกรรมอื่นก็ได ้โครงสรา้งเศรษฐกจิใหม่ท าใหเ้กดิคู่แข่งใหม่ อาจเป็นคู่แข่งที่ไม่
คาดฝันและคู่แข่งทีแ่ขง็กล้ากว่าเดมิและยงัมผีลต่อเนื่องท าใหส้งัคมเหลื่อมล ้ามากขึ้น เพราะคู่แข่งใหม่มกัมี
ความไดเ้ปรยีบที่เกี่ยวกบัเทคโนโลยดีจิทิลั การพฒันาเทคโนโลยอีย่างก้าวกระโดดพรอ้มกบัการบรรจบกนั
ของเทคโนโลยใีนหลายด้านยิง่ท าให้ประเทศไทยมคีวามเสีย่งและอ่อนไหวเปราะบางมากยิง่ขึ้น โดยเฉพาะ
เมื่อการพฒันาความรู้และทกัษะของคนไทยไม่สามารถตามการเปลี่ยนแปลงได้อย่างทนัท่วงที ประชากร
จ านวนมากในประเทศไทยอาจกลายเป็นชนชัน้ไร้ประโยชน์  (the useless class) ตามความคิดของ 
ยวูลั โนอาห ์แฮราร ี(Yuval Noah Harari, 2015) เมื่อปัญญาประดษิฐใ์นรปูแบบของอลักอรทิมึสามารถท างาน
หลายอย่างได้ดกีว่ามนุษย์ จนท าให้คนจ านวนมากไม่สามารถหางานได้ ปัญหาด้านการศกึษาในทุกระดบั
ยงัคงเป็นความทา้ทายทีย่งัแกไ้ม่ตกส าหรบัประเทศไทย 

การจดัการความเสีย่ง  

ท่ามกลางแนวโน้มการเปลีย่นแปลงและปัจจยัทีไ่ม่แน่นอนเหล่านี้ การจดัการกบัความเสีย่งทีป่ระสบ
ความส าเรจ็ไม่ไดเ้กดิจากการปล่อยสถานการณ์คลีค่ลายไปเอง การตดัสนิใจไม่ท าอะไรเลยเพราะกลวัความ
เสีย่งอาจท าให้สูญเสยีโอกาสและเพิม่ความเสี่ยงมากยิง่กว่าการเลอืกด าเนินการบางอย่างก็ได้ การจดัการ
ความเสีย่งจงึต้องมกีารประเมนิขอ้ดขีอ้เสยีของแต่ละทางเลอืก เพื่อตดัสนิใจด าเนินการต่อไป ในการนี้การ
คาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์และวางแผนอย่างเป็นระบบถือเป็นขัน้ตอนส าคัญของการจัดการความเสี่ยง  
ไม่เพยีงเฉพาะการตระหนักถงึความเสีย่งที่อยู่ตรงหน้า แต่ต้องมองขา้มและไปให้ไกลกว่าแนวโน้มปัจจุบัน 
ดว้ยการกวาดสญัญาณและการคาดการณ์เชงิยุทธศาสตร ์ซึง่ประกอบดว้ยการสรา้งภาพอนาคตหรอืฉากทศัน์
เพื่อให้เกิดมุมมองในการประเมินความเสี่ยงที่กว้างและยาวมากไปกว่าการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและ
เป้าหมายระยะสัน้ 

การจดัการความเสีย่งต้องเขา้ใจถงึคุณลกัษณะพื้นฐานของความเสีย่ง ประการแรก มนุษยแ์ต่ละคน
ประสบความเสีย่งในรูปแบบและระดบัที่ไม่เหมอืนกนั อกีทัง้ยงัมคีวามสามารถในการจดัการความเสี่ยงไม่
เท่ากัน ในขณะเดียวกัน ความเสี่ยงหลายประเภทก็เป็นความเสี่ยงเชิงระบบในระดบัที่สูงเกินกว่าที่ขีด
ความสามารถของแต่ละคนจะรบัมอืและจดัการได้ มนุษย์เราจึงมกัต้องพึ่งสถาบัน (institutions) หรอืการ
รวมกลุ่มทางเศรษฐกจิและสงัคมในระดบัต่างๆ เพื่อรบัมอืและจดัการกบัความเสีย่ง สถาบนัทีว่่านี้มทีัง้แบบที่
เป็นทางการ เช่น กฎระเบียบและองค์กรที่ตัง้ขึ้นมาเป็นกิจจะลักษณะ และแบบไม่เป็นทางการ เช่น  
ธรรมเนียมปฏบิตัแิละการรวมกลุ่มเฉพาะกจิของคนในชุมชน เป็นตน้ 
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การจดัการความเสีย่งทีพ่ืน้ฐานทีสุ่ดกค็อื การอาศยัสมาชกิในครอบครวัซึ่งเป็นคนกลุ่มแรกทีส่ามารถ
ช่วยไดใ้นการจดัการความเสีย่งทีเ่กนิความสามารถของแต่ละคน และการช่วยเหลอืระหว่างพี่น้องเครอืญาติ
ในยามคบัขนั  ซึง่ถอืเป็นการจดัการความเสีย่งร่วมกนัในระดบัครวัเรอืนทีไ่ม่ไดผ้่านกลไกตลาด  

กระนัน้กต็าม ความเสีย่งเชงิระบบหลายรูปแบบมกัเกนิขดีความสามารถของครวัเรอืน โดยเฉพาะใน
กลุ่มคนยากจนและด้อยโอกาส สถาบนัทางสงัคมระดบัชุมชนที่มกัเป็นการรวมตวักนัอย่างไม่เป็นทางการ  
จงึมบีทบาทส าคญัในส่วนน้ี ในสงัคมเมอืงที่ความเป็นชุมชนได้อ่อนแอลง โดยเฉพาะเมื่อเพื่อนบ้านเป็นคน
แปลกหน้า สถาบนัทางสงัคมทีร่องรบัความเสีย่งเชงิระบบกต็อ้งมกีารปรบัเปลีย่นหรอืสรา้งขึน้ใหม่ 

ส าหรบัความเสี่ยงเชิงระบบที่มขีอบเขตพื้นที่กว้างกว่าระดบัชุมชน รฐัในฐานะที่เป็นสถาบนัแบบ
ทางการมกัมเีครื่องมอืและความสามารถในการจดัการกบัความเสีย่งมากกว่าครวัเรอืนและชุมชน นับตัง้แต่
การใหเ้งนิช่วยเหลอืโดยตรงกบับุคคลและครวัเรอืนทีม่คีวามเสีย่งสูง การจดัสรา้งโครงสรา้งพืน้ฐานและจดัหา
บรกิารพื้นฐานที่จ าเป็น ไปจนถงึการก าหนดกฎระเบยีบและการด าเนินนโยบายสาธารณะทีเ่หมาะสม รฐัใน
ทีน่ี้ครอบคลุมทัง้หน่วยงานของรฐับาลกลางไปจนถงึองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ โดยหน่วยงานแต่ละระดบัมี
ความสามารถและความเหมาะสมในการจดัการกบัความเสีย่งที่แตกต่างกนั  เช่น การวางแผนเพือ่ป้องกนัและ
เตรยีมพร้อมรบัมอืกบัน ้าท่วมจ าเป็นต้องใช้มาตรการของรฐัที่ครอบคลุมระดบัภูมิภาคและระดบัประเทศ 
เนื่องจากปัญหาน ้ามสีาเหตุและผลกระทบเกนิกว่าขอบเขตชุมชน 

กระนัน้ก็ตาม ความเสี่ยงบางรูปแบบก็ยงัเกินขอบเขตพรมแดนและขีดความสามารถของแต่ละ
ประเทศ อาท ิปัญหาฝุ่ นควนั PM 2.5 แรงงานขา้มชาตทิีข่า้มพรมแดนไทยกบัประเทศเพื่อนบา้น และปัญหา
การเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศของโลก  ปัญหาเชงิระบบเหล่านี้จ าเป็นตอ้งพึง่กลไกระดบันานาชาตใินการ
ร่วมมอืเพือ่รบัมอืและป้องกนัความเสีย่งร่วมกนั  

 การศึกษาภาพอนาคต 

ทัง้นี้ จุดเริม่ต้นของการจดัการความเสี่ยงในทุกระดบัคอืการลดความไม่แน่นอนด้วยการท าความ
เขา้ใจเกี่ยวกบัความเสีย่ง ทัง้สาเหตุ เงื่อนไขและผลลพัธ์ ส าหรบัในระดบับุคคลและครวัเรอืน การคน้หาและ
แลกเปลีย่นขอ้มูลจากแหล่งต่างๆ เป็นพืน้ฐานของวธิกีารป้องกนัและเตรยีมตวัรบัมอืกบัความเสีย่ง ส่วนใน
ระดบัชุมชน องค์กรและรฐับาล การศึกษาภาพอนาคตถือเป็นจุดเริ่มต้นของการพฒันายุทธศาสตร์และ
นโยบายที่ก าหนดแนวทางการลดและรบัมอืกบัความเสีย่งเชงิระบบ และเพื่อการฟ้ืนตวัจากความเสยีหายที่
อาจเกดิขึน้ 

อนาคตไม่เป็นหนึง่ ไม่ตายตวั  
ขอ้สมมตพิืน้ฐานของทฤษฎดีา้นอนาคตศกึษาทีใ่ชใ้นการสรา้งภาพอนาคตกค็อืความเป็นพหุของ

ภาพอนาคต (futures) อนาคตมีอยู่หลากหลายไม่ตายตัวและขึ้นอยู่การตัดสินใจในปัจจุบัน (รูปที่ 1) 
ภายใต้สถานการณ์ที่มีหลากหลายมิติที่จะต้องพิจารณา ยิ่งแต่ละมิติก็มีความเสี่ยงสูง โอกาสที่จะมี
ทางเลือกของอนาคตที่มอียู่หลายรูปแบบก็ยิ่งมีมากขึ้น ทัง้อนาคตที่อาจเกิดขึ้นได้  (possible futures) 
อนาคตทีเ่ชื่อว่าเกดิขึน้ได ้(plausible futures) และอนาคตทีค่าดหวงัใหเ้กดิขึน้ (preferable futures) ซึง่แต่
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ละประเภทกม็นียัต่างกนัส าหรบัท าความเขา้ใจและคาดการณ์อนาคตเพือ่เตรยีมรบัมอืหรอืด าเนินการสร้าง
อนาคตใหเ้ป็นไปตามทีต่อ้งการ (รปูที ่1) 

 
การคาดการณ์เชิงยุทธศาสตรเ์ป็นการคาดการณ์ระยะยาว 
ภายใต้สถานการณ์ความไม่แน่นอนสูง จงึไม่เหมอืนกบัการวางแผนระยะสัน้และระยะปานกลาง

เช่น แผนหา้ปีทีใ่ช้อาศยัปัจจยัทีม่แีนวโน้มชดัเจนและมคีวามแน่นอนสูง การสรา้งฉากทศัน์ในอนาคตเป็น
การประมวลภาพความเป็นไปไดท้ี่มาจากปัจจยัขบัเคลื่อนส าคญัทีม่ผีลกระทบสูง ความไม่แน่นอนสูง และ
มคีวามเสีย่งสูง และเป็นปัจจยัที่มโีอกาสสร้างทางเลือกมากกว่าหนึ่งแพร่งหรอืเป็นทางเลอืกที่มโีอกาส 
ยอ้นศรได ้การสรา้งฉากทศัน์และทางเลอืกทีส่มเหตุสมผลเป็นขัน้ตอนส าคญัส าหรบัการปูพืน้ฐานส าหรบั
การตดัสนิเลอืกเสน้เดนิทางไปสูอ่นาคตทีพ่งึประสงค์ 

 
รปูท่ี 1 กรวยอนาคต 
  

เตรียมความพร้อมทีจ่ะรบัมือกบัความเสีย่ง  

กำรพร้อมรับมือกับกำรฟ้ืนตัว การพร้อมรับมือกับความเสี่ยงในอนาคตมิได้หมายถึงเพียง
ความสามารถในการรบัมอืวกิฤตทิีอ่าจเกดิขึ้นเท่านัน้ แต่ยงัครอบคลุมไปถงึความพรอ้มฟ้ืนตวั (Resilience) 
ซึ่งหมายถงึขดีความสามารถในการฟ้ืนตวัได้อย่างรวดเรว็จากผลกระทบเชงิลบที่หลกีเลี่ยงไม่ได้ ยิง่ไปกว่า
นัน้ การฟ้ืนตวัในที่นี้ไม่ได้หมายถงึการกลบัไปสู่สภาพเดมิก่อนหน้าการเกดิวกิฤต ิแต่ความพรอ้มรบัมอืกบั
ความเสีย่งและการตัง้หลกัใหม่ที่ดกีว่าเดมิ ดงันัน้ ความพรอ้มฟ้ืนตวัจะต้องครอบคลุมไปถงึการปรบัเปลี่ยน
ไปสู่สภาวะใหม่ทีม่ปีระสทิธภิาพ ยัง่ยนืและเป็นธรรมมากขึน้กว่าเดมิดว้ย เพราะเมื่อเงื่อนไขและสถานการณ์
เปลีย่นไปในอนาคต การฟ้ืนตวัไปสูส่ภาพเดมิย่อมไม่สามารถรบัมอืกบัวกิฤตทิีจ่ะตามมา ไดอ้กี 
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ลักษณะของระบบความพร้อมรับมือกับวิกฤติมีองค์ประกอบส าคัญ (Martin-Breen & Anderies 
2011) มดีงันี้ 

ประกำรแรก ระบบต้องมคีวามหลากหลายสูง ทัง้ในดา้นการเขา้ถงึทรพัยากรหรอืทรพัยส์นิ ดา้นการ
มสี่วนร่วมในการตดัสนิใจ และด้านโอกาสทางเศรษฐกจิ เนื่องจากความหลากหลายขององค์ประกอบต่างๆ  
จะช่วยท าให้เกดิความหลากหลายในการตอบสนองและรบัมอืกบัสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปได้ดีกว่า
ระบบทีค่วามหลากหลายต ่า ความหลากหลายในการตอบสนอง (response diversity) ถอืเป็นปัจจยัส าคญัใน
การฟ้ืนตวัและปรบัโครงสร้างของระบบภายหลังจากที่ได้รบัผลกระทบ (Elmqvist et al., 2003) ด้วยเหตุนี้ 
การสรา้งและรกัษาความหลากหลายจงึถอืเป็นหลกัการพืน้ฐานทีส่ าคญัในการลดเลีย่งความเสีย่งเชงิระบบ 

ประกำรทีส่อง แต่ละระบบต้องมีขดีความสามารถส ารอง (spare capacity) ที่สามารถรองรับและ
สนับสนุนหน้าทีบ่างส่วนได้ในกรณีทีอ่งคป์ระกอบหลกัลม้เหลว ส่วนส ารองดงักล่าวจะท าใหร้ะบบทัง้หมดยงั
สามารถท าหน้าทีต่่อไปไดโ้ดยระบบทัง้หมดไม่ลม้เหลว   

ประกำรทีส่ำม ระบบจะต้องมคีวามยดืหยุ่น กล่าวคอื มคีวามสามารถในการเปลี่ยน พฒันา และ
ดดัแปลงองค์ประกอบในระบบได้ เมื่อต้องเผชญิกบัวกิฤตทิี่เกิดขึ้น รวมไปถงึความสามารถในการตัง้ระบบ
การใชง้านขึน้ใหม่ และปรบัเปลีย่นไดเ้พือ่หลกีเลีย่งเหตุขดัขอ้งต่างๆ ในระยะยาว 

ประกำรทีส่ ี ่ความลม้เหลวทีป่ลอดภยั (safe failure) คอืการมแีผนรองรบัความล้มเหลว และป้องกนั
ไม่ใหค้วามลม้เหลวที่เลีย่งไม่ได้เกดิขึ้นเพยีงบางส่วนและไม่กระทบไปทัง้ระบบ อกีนัยหนึ่งคอืมกีารกระจาย
ความเสีย่งอย่างสมดุลและเท่าเทียมกนัระหว่างองค์ประกอบต่างๆ ในระบบ โดยไม่ให้องค์ประกอบส่วนใด
สว่นหนึ่งตอ้งรบัภาระและความเสีย่งมากกว่าสว่นอื่น 

ประกำรทีห่้ำ การเรียนรู้ตลอดเวลา คือ วงจรข้อมูลป้อนกลับที่น าไปสู่แนวทางแก้ปัญหาใหม่ๆ  
เมื่อเงื่อนไขเปลี่ยนไป ระบบต้องมคีวามเชื่อมโยงระหว่างสถาบันและองค์กรในระดบัต่างๆ รวมทัง้ความ
เชื่อมโยงของขอ้มลู ความรู ้และการเรยีนรูท้ีแ่พร่กระจายไปทุกระดบัของสถาบนัและองคก์รต่างๆ อกีทัง้ยงัมี
ความรูใ้นรปูแบบต่างๆ ผสมผสานกนัเพือ่คาดการณ์และจดัการกบัการเปลีย่นแปลงได ้

ทัง้นี้ในภาพระยะยาว ความลดเลีย่งความเสีย่งและความพร้อมฟ้ืนตวัจะเน้นทีก่ระบวนการมากกว่า
การมุ่งสู่ผลลพัธ์ โดยครอบคลุมตัง้แต่การเรยีนรู้ การปรบัตวั และการพฒันาและยกระดบัของทัง้โครงสร้าง 
องคป์ระกอบ และหน้าทีข่องระบบ ความลดเลีย่งความเสีย่งและความพรอ้มฟ้ืนตวัจงึเป็นชุดเงื่อนไขในระบบ
ทีม่กีารเปลีย่นแปลงอยู่เสมอ (Bahadur et al., 2010) 

จากหลกัการที่ประมวลมาขา้งต้น จะเหน็ไดว้่ามติสิ าคญัที่ขาดไม่ไดใ้นการจดัการความเสีย่งคอืการ
กระจายความเสีย่งทีเ่ป็นธรรม เนื่องจากแต่ละคน กลุ่มคน พืน้ทีแ่ละภาคส่วนในสงัคมมรีะดบัความเสีย่งและ
ความสามารถในการรบัมอืและจดัการความเสีย่งไม่เท่ากนั คนมเีศรษฐสถานะและเครอืข่ายทางสงัคมทีด่ีกว่า
มกัจดัการความเสีย่งไดด้กีว่าผูอ้ื่น ในขณะเดยีวกนั การยกระดบัความพรอ้มรบัมอืกบัวกิฤตสิ าหรบัประเทศ
ไทยโดยรวมหรอืคนบางกลุ่มในสงัคม อาจท าใหค้นกลุ่มอื่น โดยเฉพาะคนดอ้ยโอกาสต้องรบัความเสีย่งและ
ผลกระทบจากวกิฤตเิพิม่ขึน้อกีกไ็ด ้ดงันัน้ การจดัการความเสีย่งและการสรา้งความสามารถในการฟ้ืนตวัของ
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ประเทศ จะละเลยสภาพความเป็นจรงิด้านความเหลื่อมล ้าทางเศรษฐกิจและสงัคมในปัจจุบนัไม่ได้ เพราะ
ความเหลื่อมล ้าทางเศรษฐกจิสงัคมมกัแปรสภาพไปเป็นความเหลื่อมล ้าด้านความพรอ้มเพื่อรบัมอืกบัความ
เสีย่งและความสามารถในการฟ้ืนตวั และมกักลายเป็นอุปสรรคทีล่ดระดบัความสามารถและความพยายามใน
การสรา้งความพรอ้มรบัมอืวกิฤตริ่วมกนัของคนในสงัคมโดยรวม 

รายงานเล่มนี้ประมวลภาพความเสีย่งของไทยในปัจจุบนัและฉายภาพแนวโน้มและทางเลอืกของ
อนาคตประเทศไทยในอกี 20 ปีขา้งหน้า เพือ่ใชเ้ป็นขอ้มลูตัง้ตน้ในการสนทนาและแลกเปลีย่นของกลุ่มคน
ที่หลากหลายในสงัคมไทยในการร่วมกนัหาทางก้าวพ้นอุปสรรคหลายด้านที่ประเทศไทยประสบอยู่ใน
ปัจจุบนั ดว้ยความหวงัว่าการสนทนาดงักล่าวจะน าไปสู่การปรบัตวัและปรบัเปลีย่นโครงสร้างในมติติ่างๆ 
ของสงัคมไทย ไม่เพยีงเพื่อลดเลี่ยงความเสีย่งทัง้ในระดบัปัจเจกและระดบัสงัคม แต่รวมไปถงึการสร้าง
ภูมคิุม้กนัเมื่อประสบกบัภยนัตรายและวกิฤตทิีไ่ม่คาดคดิมาก่อน พรอ้มกบัการยกระดบัขดีความสามารถ
ในการฟ้ืนตวัและตัง้หลกัใหม่อย่างรวดเรว็เมื่อไดร้บัผลกระทบจากความเสีย่งทีห่ลกีเลีย่งไม่ได้ 

รายงานอาศัยข้อมูลของการศึกษาอนาคตใน 9 มิติภายใต้โครงการอนาคตประเทศไทยและ
ผลงานวจิยัของส านักงานการวจิยัแห่งชาต ิ(วช.) และผลงานวจิยัร่วมสมยัอื่นๆ อกีเป็นจ านวนมาก โดยจะ
เผยให้เห็นโอกาสและความท้าทายที่มอียู่ตรงหน้า เพื่อเป็นการปูพื้นให้ผู้อ่านมคีวามเข้าใจร่วมกนัถึงการ
เปลีย่นแปลงเศรษฐกจิและสงัคมทีผ่่านมา และฉายใหเ้หน็ถงึแนวโน้มและปัจจยัขบัเคลื่อนกระบวนการพฒันา
ที่จะน าไปสู่ฉากทศัน์ทางเลอืกในอนาคตในตอนสุดท้าย การศกึษานี้มไิด้มจุีดประสงค์ที่จะเสนอนโยบาย
สาธารณะในทุกมติ ิอย่างไรกด็ ีผูอ้่านอาจจะไดเ้หน็นยัของนโยบายสาธารณะอนัพงึประสงค ์สอดแทรกอยู่
ภายในเนื้อหาอยู่บ้าง แต่ในบทสรุปสุดท้ายของรายงานนี้จะน าเสนอแนวทางนโยบายสาธารณะที่รบัได้
หลายสถานการณ์ (robust strategy)  

การศกึษานี้จะเริม่ด้วยกนัพจิารณาต าแหน่งแห่งที่ของประเทศไทยในปัจจุบนัในบทที่ 2 เพื่อให้มี
ความเขา้ใจร่วมกนัที่ตรงกนั ถดัจากนัน้ก็จะเป็นการทบทวนทศิทางพฒันาที่ผ่านมา ความส าเรจ็และความ 
ทา้ทายของประเทศไทย (บทที ่3) ต่อจากนัน้จะพจิารณาแนวโน้มของปัจจยัส าคญัๆ ทัง้ภายใน (บทที ่4) และ
ภายนอกที่น่าจะมีนัยส าคญัต่อทางเลือกเส้นทางไปสู่อนาคต (บทที่ 5) หลงัจากนัน้ก็หาปัจจยัขบัเคลื่อน
ส าคญัซึ่งสร้างแนวโน้มเหล่านี้แล้วน าความไม่แน่นอน และผลกระทบสูงเพื่อน าไปเป็นตวัขบัเคลื่อนที่สร้าง
ฉากทศัน์ บทที ่6 ฉายภาพอนาคตทางเลอืกทีม่โีอกาสเกดิขึ้นไดใ้นช่วงเวลา 20 ปีต่อจากนี้ไป ซึ่งเป็นเพยีง
เสีย้วเดยีวของทางเลอืกที่มอียู่จ านวนมาก แต่ลดทอนมาให้เหลอืเป็นฉากทศัน์เพยีง 3 ถงึ 4 ภาพทีน่่าจะใช้
เป็นกรอบในการสนทนาและประสานเสวนากนัต่อไป บทที่ 7 เป็นบทส่งท้ายจะสรุปแนวทางส าคญัในการ
รบัมอืกบัอนาคตไม่ว่าประเทศไทยจะมุ่งไปสู่ทางเลอืกใด  



รายงานการศกึษาโครงการประเทศไทยในอนาคต 
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2. ประเทศไทยวนัน้ี  
คนไทยส่วนใหญ่เตบิโตมาดว้ยความรูส้กึทีว่่าประเทศไทยเป็นประเทศทีใ่หญ่โตและอุดมสมบูรณ์ 

เพราะได้ถูกปลูกฝังมาตัง้แต่ยงัเดก็ว่า “ในน ้ามปีลา ในนามขีา้ว ” หรอืเมื่อยงัเป็นเดก็กม็กัจะให้ท่องจ าว่า   
“เมอืงไทยใหญ่อุดม ดนิดสีมเป็นนาสวน” นอกจากนี้ ประเทศไทยยงัค่อนข้างจะปลอดจากภยัพบิตัิทาง
ธรรมชาติเมื่อเทียบกบัประเทศเพื่อนบ้านในโลกที่ เคยมคีวามเสี่ยงค่อนข้างต ่า ส าหรบัคนไทยในอดีต  
การมองอนาคตของประเทศจงึอาจจะไม่ใช่เป็นเรื่องส าคญัหรอืจ าเป็นเท่าใดนกั แต่ในโลกปัจจุบนัทีม่คีวาม
ผันผวนและความไม่แน่นอนสูง มีภัยพิบัติที่ไม่คาด ฝัน เช่น โควิด 19 และภัยธรรมชาติต่างๆ  
การเตรยีมการส าหรบัอนาคตจงึกลายเป็นเรื่องจ าเป็น แต่การทีจ่ะมองภาพอนาคตนัน้ มคีวามจ าเป็นต้อง
เขา้ใจการเปลีย่นแปลงทีไ่ดเ้กดิขึน้ ศกัยภาพ และต าแหน่งแห่งทีข่องประเทศไทยในเวทโีลก ตลอดจนเหน็
แนวโน้มใหญ่ๆ ที่เป็นพลงัขบัเคลื่อนสงัคมเศรษฐกจิอยู่ เราจงึจะคาดการณ์อนาคตทางเลอืกที่เป็นไปได้ 
(plausible futures) เพือ่เตรยีมการไดด้ขีึน้ 

เมื่อเปรยีบเทียบกบันานาประเทศ ประเทศไทยเป็นประเทศที่มขีนาดพื้นที่และประชากรขนาด
เศรษฐกิจขนาดกลาง ประชากรไทยใน พ.ศ. 2563 มจี านวน 66.18 ล้านคน (ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 
2564)  ซึ่งมีขนาดใกล้เคียงกับฝรัง่ เศส (65.4 ล้านคน) และสหราชอาณาจักร (68.23 ล้านคน) 
(Worldometer, 2021) ปัจจุบนัประเทศไทยมขีนาดเศรษฐกจิวดัจากจดีพีทีีป่รบัอ านาจการซือ้ (พพีพี)ี แลว้ 
เป็นล าดบัที่ 22 ของโลก (จากทัง้หมด 194 ประเทศ) เป็นรองแค่อนิโดนีเซียในบรรดาประเทศอาเซียน 
หากวดัจากจดีพี ี(พพีพี)ี ต่อหวัเป็นล าดบัที่ 75 ของโลก (IMF, April 2021) เป็นล าดบั 3 ในอาเซียนโดย
เป็นรองสงิคโปรแ์ละมาเลเซยี    

ใน พ.ศ. 2563 ไทยอยู่ในล าดบัที่ 79 จากทัง้หมด 189 ประเทศ ใน Human Development Index 
(HDI) (United Nations Development Programme, 2020) ดัชนีการพัฒนามนุษย์นี้แสดงถึงระดับการ
พฒันาของประชากรในประเทศและปัจจยัอื่นๆ นอกเหนือจากปัจจยัทางเศรษฐกจิ เช่น สุขภาพ การศกึษา 
สว่นรายละเอยีดของคะแนนและล าดบัทีข่องดชันีต่างๆ สามารถดรูายละเอยีดไดอ้ยู่ในตารางที ่1 
 
ตารางท่ี 1 เปรียบเทียบดชันีการพฒันาด้านต่างๆ ระหว่างประเทศไทยกบั 5 ประเทศอาเซียนและ จีน  

ดชันี ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร ์ เวียดนาม จีน 
จดีพี ีพพีพี ี20201 (USD billion) 
(ล าดบัทีจ่าก 194 ประเทศ) 

1,272 
(22) 

902 
(30) 

3,302 
(7) 

919 
(29) 

560 
(39) 

1,058 
(26) 

24,142 
(1) 

จดีพี ีพพีพี ีต่อหวั 2020 
(ล าดบัทีจ่าก 194 ประเทศ) 

18,236 
(75) 

27,402 
(55) 

12,221 
(101) 

8,452 
(120) 

94,391 
(2) 

10,868 
(112) 

17,191 
(77) 

จดีพี ีพพีพี ี2020 เทยีบกบัประเทศไทย 
(เท่า) 

1.00 0.71 2.59 0.72 0.44 0.83 18.97 

จดีพี ีพพีพี ีต่อหวั 2020 เทยีบกบั
ประเทศไทย (เท่า) 

1.00 1.50 0.67 0.46 5.17 0.60 0.94 

Sustainable Development Goal: SDG2 

2021 คะแนนเตม็ 100 
(ล าดบัทีจ่าก 165 ประเทศ) 

74.2 
(43) 

70.9 
(65) 

66.3 
(97) 

64.5 
(103) 

69.9 
(76) 

72.8 
(51) 

72.1 
(57) 
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ดชันี ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร ์ เวียดนาม จีน 
Global Competitive Index: GCI3  
คะแนนเตม็ 100  
(ล าดบัทีจ่าก 141 ประเทศ) 

68.1 
(40) 

74.6 
(27) 

64.6 
(50) 

61.9 
(64) 

84.8 
(1) 

61.5 
(67) 

73.9 
(28) 

 Global Innovation Index: GII4 2020 
คะแนนเตม็ 100  
(ล าดบัทีจ่าก 131 ประเทศ) 

36.68 
(44) 

42.42 
(33) 

26.49 
(85) 

35.19 
(50) 

56.61 
(8) 

37.12 
(42) 

53.28 
(14) 

Readiness for Frontier Technologies 
Index5 คะแนนเตม็ 1 
(ล าดบัทีจ่าก 158 ประเทศ) 

0.59 
(46) 

0.71 
(31) 

0.40 
(82) 

0.60 
(44) 

0.95 
(5) 

0.49 
(66) 

0.76 
(25) 

Ease of Doing Business 20206 
คะแนนเตม็ 100  
(ล าดบัทีจ่าก 190 ประเทศ) 

80.1 
(21) 

81.5 
(12) 

69.6 
(73) 

62.8 
(95) 

86.2 
(2) 

69.8 
(70) 

77.9 
(31) 

Human Development Index: HDI7 

คะแนนเตม็ 1 (ล าดบัทีจ่าก 189 ประเทศ) 
0.77 
(79) 

0.81 
(62) 

0.71 
(107) 

0.71 
(107) 

0.93 
(11) 

0.70 
(117) 

0.76 
(85) 

World Happiness Index: WHI8  
2017-2019 คะแนนเตม็ 10  
(ล าดบัทีจ่าก 153 ประเทศ) 

5.9 
(54) 

5.3 
(82) 

5.2 
(84) 

6.0 
(52) 

6.4 
(31) 

5.3 
(83) 

5.1 
(94) 

Corruption Perceptions Index 2020: 
CPI9 คะแนนเตม็ 100  
(ล าดบัทีจ่าก 180 ประเทศ) 

36 
(104)  

51 
(57)  

37 
(102)  

34 
(115)  

85 
(3) 

36 
(104) 

42 
(78) 

ทีม่า:  1International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, April 2021 
2Sustainable Development Goal Index 2021 

3World Economic Forum (2019) 
4World Intellectual Property Organization (2020) 
5UNCTAD/TIR/2020 
6Doing Business (2020) 
7United Nations Development Programme (2020) 
8 Happiness Report 2020 
9Transparency International the Global Coalition Against Corruption (2020) 

 
ส าหรบัเป้าหมายการพฒันาที่ยัง่ยืน 17 เป้าหมาย (Sustainable Development Goals: SDGs) 

ประเทศไทยอยู่ในต าแหน่งทีด่ทีีสุ่ดเมื่อเทยีบกบัประเทศ ASEAN 5 และจนี และประเทศไทยครองล าดบั 1 
ในกลุ่มอาเซียนมา 3 ปีซ้อนแล้ว เพราะสงิคโปร์ขาดตวัชี้วดัด้านธรรมชาตจิึงท าให้มคีะแนนในล าดบัต ่า  
ที่จรงิแล้วสงิคโปร์จดัได้ว่าเป็นประเทศที่พฒันาแล้ว และมลีกัษณะทางกายภาพที่ปราศจากชนบทจึงไม่
ควรน ามาเปรยีบเทยีบกบัประเทศอาเซยีนอื่นๆ  

ไทยมีความส าเร็จมากที่สุดเรียงตามล าดับ ได้แก่ ในด้านที่ 1 (ขจัดความยากจน), ด้านที่ 4 
(การศกึษาที่มคีุณภาพ), ดา้นที ่6 (น ้าสะอาดและการสุขาภบิาล), ดา้นที ่9 (โครงสรา้งพื้นฐานนวตักรรม
และอุตสาหกรรม) ส่วนด้านที่ยงัชะงกังนัเรยีงตามล าดบั ได้แก่ ด้านที่ 2 (ขจดัความหวิโหย), ด้านที่ 14 
(ทรพัยากรทางทะเล), ด้านที่ 17 (ความร่วมมอืเพื่อการพฒันาที่ยัง่ยนื) และยงัมปัีญหามากในด้าน 15 
(ระบบนิเวศบนบก)  
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เมื่อพจิารณาดชันีดา้นเศรษฐกจิอื่นๆ พบว่าโดยทัว่ไปประเทศไทยอยู่ในระดบักลางๆ ค่อนไปทาง
ครึง่บน หากพจิารณาในกลุ่มอาเซยีน (5 ประเทศดัง้เดมิ) ไทยมกัเป็นล าดบั 3 ในอาเซยีนตามหลงัสงิคโปร์
และมาเลเซยีทัง้ในดา้นเศรษฐกจิและการพฒันามนุษย์ ไทยยงัเป็นรองมาเลเซยีมากในดา้นความสามารถ
ในการแข่งขนั (ล าดบัที ่40: ล าดบัที ่27) และดชันีนวตักรรมของโลก (ล าดบัที ่44: ล าดบัที ่33) และถงึแม้
ดชันีนวตักรรมของไทยจะดขีึน้จาก 5 ปีที่แล้วมาก จากล าดบัที่ 55 ขึ้นมาเป็นล าดบัที่ 44 ไทยก็ยงัอยู่ใน
ล าดบัที่สูงกว่าเวยีดนามเพยีงล าดบัเดียว (ล าดบัที่ 44) ความเขม้แขง็ของไทยในด้านนวตักรรมมาจาก
ภาคเอกชนและความลกึของตลาด (sophistication) แต่ค่อนขา้งอ่อนแอในดา้นการก ากบัของรฐั การวจิยั
และการศกึษาระดบัมธัยม ในดา้นความพรอ้มในการรบัเทคโนโลยแีนวหน้าไทยอยู่ในล าดบัที ่46 จาก 158 
ประเทศเป็นรองสงิคโปร ์(ล าดบัที ่5) และมาเลเซยี (ล าดบัที ่31)  

เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบล าดับที่ของไทยในดัชนีอื่นๆ นอกเหนือจากดัชนีเศรษฐกิจและ
เทคโนโลย ีไทยตกอยู่ในล าดบัทีค่่อนขา้งต ่ามากในดา้นความยัง่ยนืและคอรร์ปัชนั แต่ในดา้นความสุขแลว้
ล าดบัของไทยอยู่สงูและทิง้ห่างทุกประเทศในตาราง ยกเวน้ฟิลปิปินส ์อย่างไรกด็กีารเปรยีบเทยีบความสุข
ระหว่างประเทศของ World Happiness Report (WHR) ซึ่งใช้การประเมินความพึงพอใจเพียงค าถาม
เดยีวโดยไม่ไดพ้จิารณาถงึความแตกต่างทางวฒันธรรม เป็นเรื่องทีค่วรระวงั (วรวรรณ ชาญดว้ยวทิย ์และ
สาวณิี สุรยินัรตักร, 2564)  

เมื่อเทียบกับ 5 ปีที่แล้ว ปรากฏว่าดัชนีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HDI) มีล าดับสูงขึ้น  
จากล าดบัที ่93 เป็นล าดบัที ่79 แต่ดชันีความสุขลดลงจากล าดบัที ่34 เป็น 54 อาจหมายความว่าคนไทย
เคยมคีวามสุขโดยเปรยีบเทยีบมากกว่านี้อกี ดชันีดา้นคอรร์ปัชนัร่วงหล่นจากล าดบัที ่76 เป็นล าดบัที ่104 
และ Global Competitiveness Index ซึ่งวดัขดีความสามารถในการแข่งขนั (จากทัง้หมด 141 ประเทศ) 
ไทยอยู่ในล าดบัที ่40 ของโลกตกลงจากล าดบัที ่31 ขอ้มูลเหล่านี้ดูเหมอืนจะใหส้มมตฐิานว่าการถดถอย
ทางเศรษฐกจิของไทยอาจจะมคีวามสมัพนัธก์บัธรรมาภบิาลของรฐั 

ในรายงานนี้มกีารน าเสนอขอ้มูลเปรยีบเทยีบของจนีกเ็พราะนอกจากประเทศจนีจะเป็นประเทศที่
ส าคญัอย่างยิง่ยวดส าหรบัไทยทัง้ในปัจจุบนัและอนาคตแลว้ ยงัเคยเป็นประเทศด้อยพฒันาทีล่้าหลงักว่า
ไทย แต่หลงัจากประเทศจนีเปิดประเทศเขา้สู่ระบบตลาดตัง้แต่ พ.ศ. 2521 จนีกพ็ฒันาตนเองจนก้าวหน้า
ทัง้ด้านเศรษฐกิจและความอยู่ดีกินดีอย่างรวดเร็ว การพจิารณาเปรยีบเทียบประเทศไทยกับประเทศ
อาเซียนและประเทศจนีในมติติ่างๆ จะท าให้เขา้ใจถงึต าแหน่งแห่งทีข่องประเทศไทยในโลกและภูมภิาค
มากขึ้น สามารถเรยีนรู้ประสบการณ์การใช้นโยบายสาธารณะในด้านต่างๆ จากประเทศเพื่อนบ้านและ
สามารถวเิคราะหว์ธิคีดิและทางเลอืกเชงิกลยุทธไ์ดห้ลากหลายขึน้ 

PricewaterhouseCoopers (PwC) ซึง่เป็นบรษิทัใหบ้รกิารปรกึษาขา้มชาต ิไดค้าดการณ์ถงึต าแหน่ง
ประเทศผู้น าเศรษฐกจิโลก 20 ประเทศ จากบรรดา 114 ประเทศ โดยเปรยีบเทยีบกบัต าแหน่งในปีฐานเมื่อ
พ.ศ. 2559 ไวว้่าไทยอยู่ในล าดบัที ่20 ส่วนอนิโดนีเซียซึ่งเป็นประเทศที่มขีนาดเศรษฐกจิและประชากรมาก
ทีสุ่ดในอาเซยีนอยู่ในล าดบัที ่18 และมาเลเซยีอยู่ในล าดบัที ่27 ฟิลปิปินสล์ าดบัที ่28 เวยีดนามอยู่ในล าดบัที ่
32 การคาดการณ์นี้ พจิารณาปัจจยั 4 ปัจจยั ไดแ้ก่ อตัราการเพิม่ประชากรในวยัแรงงาน คุณภาพประชากร
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ในวยัแรงงานวดัจากการศึกษา การลงทุนต่อจีดีพ ีและช่องว่างด้านเทคโนโลยเีมื่อเทียบกบัสหรฐัอเมรกิา  
(PwC 2017 Appendix A) 

การศกึษาของ PwC ระบุว่า จนีจะแซงหน้าสหรฐัอเมรกิาไปเป็นประเทศทีม่ขีนาดเศรษฐกจิใหญ่ทีสุ่ด
ในโลก และต่อเนื่องจนถึง พ.ศ. 2593 และแม้แต่อินเดียก็จะก้าวแซงสหรัฐอเมริกา ส่วนเวียดนามและ
ฟิลปิปินส์จะก้าวแซงไทยใน พ.ศ. 2593 ประเทศไทยจะตกจากล าดบัที่ 20 เป็นล าดบัที่ 22 ใน พ.ศ. 2573 
และร่วงลงไปอกีเป็นล าดบัที่ 25 ใน พ.ศ. 2593 เป็นทีน่่าเสยีดายที ่PwC ไม่มคี าอธบิายส าหรบัประเทศไทย
เป็นพเิศษ แต่จากการพจิารณาปัจจยัที่ใชใ้นการพยากรณ์จะเหน็ไดช้ดัว่าไทยมคีวามเสยีเปรยีบดา้นจ านวน
และโครงสรา้งประชากรทีม่สีดัสว่นผูส้งูวยัมากกว่าชาตอิื่นๆ ในอาเซยีน ในปัจจุบนัเวยีดนาม และฟิลปิปินสม์ี
ประชากรเกือบ 100 ล้านคน อินโดนีเซียมีประชากรกว่า 276 ล้านคน ล้วนมีแรงงานในวยัหนุ่มสาวเป็น
สดัสว่นสงูกว่าไทย 

ความส าคญัของการคาดการณ์ของ PwC นี้ไม่ได้อยู่ที่ความแม่นย าของการคาดการณ์ หรอืความ
เหมาะสมของตวัแปรต้นและสมมตฐิานที่ใช้ ซึ่งอาจแปรผนัได้ในอนาคตและยงัถกเถยีงกนัได้ ความส าคญั
กลบัอยู่ทีก่ารคาดการณ์นี้เป็นการประเมนิศกัยภาพความน่าลงทุนของประเทศไทยในอนาคตจากสายตาของ
โลกภายนอก 

นอกจากปัจจยัด้านประชากรแล้ว อะไรเป็นปัจจยัที่ขบัเคลื่อนประเทศให้ไปข้างหน้าในระดบัทัง้ใน
ด้านความเรว็ (speed) และขนาด (scale) ต่างกนั การวเิคราะห์เชงิคุณภาพเกี่ยวกบัปัจจยัแห่งความส าเรจ็
ของนานาชาตโิดยใชข้อ้มูลววิฒันาการทางเศรษฐกจิของนกัวชิาการหลายยุคหลายสมยัพบว่า ตวัช่วยทีส่ร้าง
ความส าเรจ็อาจจะเป็นทีต่ ัง้ ภูมอิากาศ วฒันธรรม ทรพัยากรธรรมชาต ิและเศรษฐกจิทีม่กีารแขง่ขนัอย่างเสร ี
แต่ดูเหมอืนจะไม่มีสูตรส าเร็จสู่การพฒันาไปสู่ความมัง่คัง่ Acemoglu และ Robinson ผู้แต่งหนังสือเรื่อง  
Why Nations Fail อนัโด่งดงั ยนืยนัจากกรณีศกึษาหลากหลายประเทศ (แต่ไม่มปีระเทศไทย) ว่าประเทศที่
ลม้เหลวคอืประเทศทีใ่ชน้โยบายทีข่ดูรดีและกดีกัน้ (extractive and exclusive policy) ทีส่รา้งความไดเ้ปรยีบ
ใหก้บักลุ่มผูกุ้มอ านาจและกดีกนัประชาชนจากการมสีว่นร่วมในกระบวนการทางเศรษฐกจิและการเมอืง 
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3. การเปล่ียนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจและสงัคมไทย 
เมื่อ พ.ศ. 2561 ประเทศไทยเป็นที่รู้จกัไปทัว่โลกเนื่องจากทมีกู้ภยันานาชาตไิด้ร่วมกนัช่วยชวีติ

เยาวชนนักฟุตบอลทีมหมูป่าทัง้ 13 คนที่ติดอยู่ในถ ้าหลวงขุนน ้านางนอน จงัหวดัเชียงราย เป็นเวลา  
17 วนั ใหอ้อกจากถ ้าไดอ้ย่างปลอดภยัก่อนทีน่ ้าจะท่วมมดิถ ้า นอกจากจะสรา้งความปิตยินิดกีนัไปทัง้โลก
แล้ว ยงัยกระดบัเกียรติภูมิของประเทศไทยในสายตาของชาวโลกอย่างต่อเนื่องและเข้มข้น โดยผ่าน
สือ่มวลชนและโซเชยีลมเีดยีในทุกรปูแบบ  

วรีบุรุษนานาชาตทิีเ่สีย่งชวีติเพือ่ช่วยคนแปลกหน้าทีไ่ม่เคยรูจ้กัในเหตุการณ์นี้เป็นคนธรรมดาจาก
หลายอาชพี หลายสาขา มทีัง้หน่วยนาวกิโยธนิ แพทย ์วศิวกร นกัด าน ้า คนเกบ็รงันก และอาสากูภ้ยั ฯลฯ 
ทุกคนโฟกสัในภารกจิ และใหเ้กยีรตกินั เป็นตวัอย่างความเป็นหนึ่งเดยีวของมนุษยชาตแิละเป็นการก้าว
ขา้มอคตดิา้นชาตพินัธุเ์ขา้มาร่วมมอืกนัแมภ้ารกจินี้จะเสีย่งอนัตรายต่อชวีติของตนเอง 

อาสาสมคัรคนไทยที่เป็นผู้เสียสละที่สนับสนุนให้ภารกิจเป็นไปได้ก็มาจากทุกชนชัน้ ทุกเพศ  
ทุกวยั ทุกศาสนามาช่วยท าอาหาร เก็บขยะ ล้างห้องน ้า ซกัผ้า บบีนวดให้ทหาร ผู้เชี่ยวชาญด้านสูบน ้า  
ผูท้ีม่าร่วมกนัท าฝายเบี่ยงเบนทางน ้าออกจากถ ้า ผูท้ีใ่ชจ้กัรยานยนต์ส่วนตวัรบัส่งบุคลากรกู้ภยัเขา้ไปใน
พืน้ที ่เกษตรกรทีย่อมใหพ้ชืพนัธุ์ของตนเสยีหายเพื่อใชไ้ร่นาของตนเป็นที่รบัน ้า บรษิทัเอกชนทีม่คีวามรู้
ความสามารถที่เกี่ยวข้องกบัภารกิจนี้ก็มาร่วมกนั เสียสละทัง้เวลาและทุนทรพัย์ส่วนตวัโดยไม่คดิถึง
ประโยชน์สว่นตน  

เยาวชนทัง้ 13 คนกลายเป็นเด็กเจนแซด ในอุดมคติ ทีมหมูป่าได้สร้างความหวงัใหม่และเป็น
ตวัอย่างของเยาวชนรุ่นใหม่ทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึความมสีมาธ ิสงบนิ่ง รกัในกฬีา มทีมีเวริค์ สุภาพอ่อนน้อม 
และรูจ้กับุญคุณ ซึง่เป็นคุณสมบตัทิีอ่ยู่ในอุดมคตขิองทุกชาตสิ าหรบัคนรุ่นถดัไป   

คนเหล่านี้ คอื ต้นแบบของคนไทย 4.0 และกลายเป็นทูตวฒันธรรมของประเทศไทยทีไ่ดส้่งผ่าน
ภาพลักษณ์ของประเทศจนกลายเป็นข่าวดังไปทัว่โลก ว่าประเทศไทยเป็นดินแดนของผู้มีน ้ าใจ  
มคีวามเอือ้เฟ้ือ ใหก้ าลงัใจกนั และไม่ทอดทิง้กนั  

อนาคตของประเทศทีม่ปีระชาชนทีม่คีุณภาพเช่นนี้ไม่น่าจะธรรมดา แลว้ปัจจยัอะไรเล่าที่จะท าให้
การคาดการณ์อนาคตของประเทศไทยมแีนวโน้มถดถอยต่อไปอกีเรื่อยๆ ดงัที่กล่าวมาแล้วก่อนหน้านี้ 
รายงานในตอนต่อไปนี้จะคลี่ภาพปัจจุบนัของไทยว่ามกีารเปลี่ยนโฉมแปลงร่าง ( transform) มาอย่างไร 
ท าไมเราจงึมาถงึจุดนี้ได ้การศกึษาอดตีจะท าใหเ้ราเขา้ใจปัจจุบนัซึ่งรวมถงึเงื่อนไขและขอ้จ ากดัต่างๆ ที่
เราจะตอ้งปลดออกไปเพือ่ใหม้อีนาคตทีด่ขีึน้  

ยคุทองของเศรษฐกิจไทย  
เมื่อเริม่มแีผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตเิป็นครัง้แรกใน พ.ศ. 2504 ขณะนัน้ประเทศไทย

ยงัเป็นประเทศทีท่ าการเกษตรและสง่ออกสนิคา้เกษตรเป็นหลกั หลงัจากนัน้ความพยายามทีจ่ะพฒันาให้เป็น
ประเทศอุตสาหกรรมบนพื้นฐานของการค้นพบก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยก็ท าให้เริ่มมีการผลิตเชิง
อุตสาหกรรมมากขึน้ จนกระทัง่ใน พ.ศ. 2554 ประเทศไทยไดร้บัการยกฐานะทางเศรษฐกจิโดยธนาคารโลก
จากประเทศทีม่รีายไดป้านกลางขัน้ต ่าไปเป็นประเทศทีม่รีายไดป้านกลางขัน้สูง 
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ในช่วง พ.ศ. 2530-2532 เป็นช่วงที่เศรษฐกิจไทยมอีตัราการขยายตวัในระดบั 2 หลกั ซึ่งเป็น
เพยีงช่วงสัน้ๆ ประเทศไทยไดร้บัการยกย่องจากนานาประเทศว่า เป็นหน่ึงในสีเ่สอืแห่งบูรพา รุ่นที ่2 และ
เป็นทีจ่บัตามองว่าจะเป็นหวัรถจกัรขบัเคลื่อนเอเชยี ในขณะทีเ่วยีดนามยงัเป็นประเทศสงัคมนิยมที่ยงัไม่
เขา้สู่ระบบตลาดเสร ีแต่ในช่วงระหว่าง พ.ศ. 2551-2562 อตัราการเตบิโตโดยเฉลี่ยต่อปี (real growth) 
ของจดีพีขีองไทยต ่าทีสุ่ดในอาเซยีน 5 ประเทศทีเ่ป็นแนวหน้า ในช่วง 10 ปีทีผ่่านมา เศรษฐกจิเวยีดนาม
ไล่กวดประเทศไทยอย่างรวดเรว็ ท าใหข้นาดเศรษฐกจิของเวยีดนามซึ่งเคยมขีนาดไม่ถงึครึง่ของไทยใน  
พ.ศ. 2552 เพิม่เป็น 2 ใน 3 ของไทยใน พ.ศ. 2562 อาจกล่าวไดว้่า เวยีดนามประสบความส าเรจ็ในการ
เปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจได้เร็วกว่าประเทศไทยทัง้ในด้านการผลิต  การส่งออกและการลงทุนจาก
ต่างประเทศ (ปิติ ตณัฑเกษม, 2564) และในช่วงเวลาเดยีวกนัขนาดเศรษฐกิจของจนีซึ่งใน พ.ศ. 2553 
เคยใหญ่กว่าไทย 18 เท่า เพิม่เป็น 29 เท่าใน พ.ศ. 2563  

เศรษฐกิจติดกบัดกั  

ในช่วงสามทศวรรษที่ผ่านมา ประเทศไทยได้เปลี่ยนสถานะจากประเทศที่มีอัตราความ
เจรญิเติบโตสูงมาเป็นระดบัปานกลางและค่อนข้างต ่า คอืจากการเติบโตในระดบัร้อยละ 7.78 ในช่วง 
พ.ศ. 2534-2539 มาเป็นประมาณร้อยละ 3.4-3.6 ตัง้แต่ พ.ศ. 2553 เป็นต้นมา (สถาบันวิจยัเพื่อการ
พฒันาประเทศไทย, 2564)  

หลงัจากวกิฤตเศรษฐกจิใน พ.ศ. 2540 ท าใหเ้กดิภาวะเศรษฐกจิตกต ่าในประเทศไทย อตัราการ
เจริญเติบโตลดจากร้อยละ 8 ในปีก่อนหน้าเป็นร้อยละ -0.3 ใน พ.ศ. 2540 แต่แล้วก็ค่อยๆ ฟ้ืนคืน
จนกระทัง่อตัราการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิสูงขึ้นจนถงึร้อยละ 5.4 แต่หลงัจากนัน้มา เศรษฐกจิไทยก็
ชะลอตวัลงอกีดว้ยสาเหตุหลายประการ กล่าวคอื ความไม่สงบทางการเมอืงทีเ่กดิเป็นระยะๆ เหตุการณ์
มหาอุทกภยัใน พ.ศ. 2554 และปัจจุบนัน้ีประเทศไทยยงัตกอยู่ในกบัดกัรายไดป้านกลางและยงัไม่สามารถ
ขยบัขึ้นไปเป็นประเทศรายได้สูงอย่างที่เคยตัง้เป้าหมายไว้ได้ (สถาบนัวจิยัเพื่อการพฒันาประเทศไทย, 
2564) และถูกซ ้าเตมิด้วยการระบาดของโควดิ 19 ท าให้เกดิความสูญเสยีทัง้ชวีติและเศรษฐกจิ องค์กร
สหประชาชาตวิ่าดว้ยการคา้และการพฒันารายงานในทีป่ระชุมใน พ.ศ. 2563 ว่าประเทศไทยอยู่ในล าดบัที ่
11 ของดชันี Purchasing Managers’ Index ในฐานะประเทศทีไ่ด้รบัความเสยีหายในด้านการค้าระหว่าง
ประเทศมากที่สุด การระบาดของโควิด 19 ท าให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติของไทยลดลงถึง 
รอ้ยละ 6.1 ใน พ.ศ. 2563 (ส านกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต,ิ 2564 หน้า 28) 
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สู่สงัคมสงูวยัอย่างสมบูรณ์  
ในปัจจุบัน (พ.ศ. 2563) ประเทศไทยมีประชากร 66.2 ล้านคน ประชากรไทยยงัคงจะเพิม่ถึง

จุดสงูสุดที ่67.2 ลา้นคน แลว้กจ็ะลดลงเหลอื 65.4 ลา้นคนใน พ.ศ. 2583 
ประเทศไทยได้เปลี่ยนผ่านเขา้สู่สงัคมผูสู้งวยัมาตัง้แต่ พ.ศ. 2548-2549 ซึ่งการส ารวจประชากร

ในช่วงนัน้พบว่า ประเทศไทยมปีระชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปถงึร้อยละ 11 และคาดว่าระหว่าง พ.ศ. 2565-
2566 ประชากรสูงวยัจะเพิม่เป็นร้อยละ 20 ถือว่าประเทศไทยเข้าสู่สงัคมสูงวยัอย่างสมบูรณ์ และเมื่อ
ประชากรรุ่นเกดิลา้นคอืรุ่นทีเ่กดิในช่วง พ.ศ. 2506-2526 เริม่เขา้สู่วยัสูงอายุ คอื 60 ปีขึน้ไป คอืมผีูสู้งวยั
เพิม่ขึ้น 1 ล้านคนต่อปีขึ้นไปและจะท าให้เกดิปรากฏการณ์ที่สดัส่วนของผู้สูงอายุในโครงสร้างประชากร
สูงขึ้นอย่างรวดเร็ว กระทัง่ใน พ.ศ. 2583 ทุก 1 ใน 3 คนที่เป็นคนไทยจะเป็นผู้สูงอายุ และเนื่องจาก
สวสัดกิารดา้นสุขภาพดขีึน้คนไทยจงึมอีายุยนืยาวขึน้อกีดว้ย (ชาย โพธสิติา, 2563) 

ครอบครวัไทยเลก็ลง แต่หลวมขึ้น  

เมื่อ 60 ปีที่แล้วหญิงไทยในวัยเจริญพันธุ์  1 คนมีบุตรเฉลี่ย 6.1 คน แต่ในปัจจุบันสตรีวัย 
เจรญิพนัธุ์ 1 คนมบีุตรโดยเฉลีย่เพยีง 1.5 คน ท าใหข้นาดของครอบครวัไทยเลก็ลง ในช่วงเวลาทีผ่่านมา
ขนาดของครอบครวัไทยเล็กลงเรื่อยๆ จาก 5 ถงึ 6 คนต่อครอบครวัเมื่อ 30 ปีที่แล้วเฉลี่ยครอบครวัละ  
2.4 คนใน พ.ศ. 2562 ทัง้นี้เกดิจากการทีค่รอบครวัไทยมบีุตรน้อยลง เนื่องจากขอ้จ ากดัดา้นรายไดแ้ละที่
อยู่อาศยั การมบีุตรท าใหม้ตี้นทุนการด ารงชพีของครวัเรอืนรวมทัง้การใหก้ารศกึษาสูงขึน้ ผูห้ญงิแต่งงาน
ชา้ลงเพราะมกีารศกึษาดขีึน้และต้องการมชีวีติการท างานของตนเองมากขึน้ มกีารหย่ารา้งมากขึน้เพราะ
ผูห้ญงิพึง่ตวัเองได ้ค่านิยมดัง้เดมิของสตรทีี่ต้องสร้างครอบครวัและมหีน้าทีต่้องมบีุตรลดความส าคญัลง 
(สถาบนัวจิยัประชากรและสงัคม มหาวทิยาลยัมหดิล, 2564) 

ขนาดของครอบครัวที่เล็กลงนอกจากจะเป็นเพราะจ านวนบุตรจะลดลงแล้วยังเกิดจากแบบ
แผนการครองคู่เปลี่ยนไป คนรุ่นใหม่นิยมที่จะอยู่คนเดยีวมากขึน้ หรอืแมแ้ต่เมื่อมคีู่ครองแลว้ก็ยงัอาจจะ
เรียกว่าแยกกันอยู่เพราะเหตุผลทางเศรษฐกิจ การท างาน หรือเป็นช่วงระยะของการคบหาดูใจกนัที่
เรยีกว่า Living Apart Together (LAT) ซึ่งเวลานี้เป็นแนวโน้มทีเ่หน็ไดช้ดัในต่างประเทศและประเทศไทย
อาจจะมแีนวโน้มไปในทางเดียวกัน นอกจากนี้ยงัอาจมคีู่สมรสที่เป็นเพศเดียวกนัที่ไม่มบีุตร มกีารรบั
อุปการะ หรอืมบีุตรน้อย แบบแผนการสร้างครอบครวัที่แตกต่างไปท าให้นิยามของครอบครวัไทยตาม
กฎหมายทีม่อียู่ไม่สอดคลอ้งกบัความเป็นจรงิทีเ่ปลีย่นไป (สถาบนัวจิยัประชากรและสงัคม มหาวทิยาลยั 
มหดิล, 2564) 

ในขณะเดียวกันผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่คนเดียวก็เพิ่มมากขึ้นจากไม่ถึงร้อยละ 10 ของประชากร
สงูอายุทัง้หมดเมื่อ 10 ปีทีแ่ลว้ เป็นรอ้ยละ 12 ใน พ.ศ. 2563 และหากแนวโน้มนี้ยงัคงอยู่ต่อไป รอ้ยละ 15 
ของผู้สูงวยัหรือเกือบ 3 ล้านคนจะอาศัยอยู่คนเดียวใน พ.ศ. 2583 (สถาบันวิจยัประชากรและสงัคม, 
2564) สอดคล้องกบัการศึกษาคนเมอืง 4.0 ของแผนงานคนไทย 4.0 ว่าผู้สูงวยัจะอาศยัอยู่คนเดียวใน
คอนโดมากขึน้ (อภวิฒัน์ รตันวราหะ, 2563) และการศกึษาของแผนงานคนไทย 4.0 พบว่าคนไทยในวยั
ท างานในกรุงเทพมหานคร ไม่มเีงนิออมถึงร้อยละ 45 ไม่มกีารลงทุนในสินทรพัย์ถึงร้อยละ 83 เกือบ 
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รอ้ยละ 60 ของตวัอย่างทีเ่ป็นผูว้ยัไม่มเีงนิออม มเีพยีงรอ้ยละ 14 ของกลุ่มท างานและรอ้ยละ 11 ของกลุ่ม
ผูส้งูวยัมกีารวางแผนในการจดัการร่างกายและทรพัยส์นิหลงัการตาย (นพพล วทิยว์รพงศ,์ 2564) 

การเปลี่ยนผ่านทางโครงสร้างประชากรนี้จะน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่ในด้านวถิชีวีติ 
แบบแผนการบรโิภค ผลติภาพการผลติ ในขณะทีย่งัมคีนไทยจ านวนมากทีอ่ยู่ใกลเ้สน้ความยากจนหรอือยู่
ใต้เสน้ความยากจนคอืผูย้ากจน และสถานภาพทางการคลงัของรฐัยงัไม่สามารถหยบิยื่นสวสัดกิารใหผู้ส้งู
ว ัยได้ถ้วนหน้า คนไทย สังคมไทยและรัฐจึงต้องเตรียมตัวและปรับขนานใหญ่เช่นกันเพื่อรองรับ
สถานการณ์ในอนาคตทีไ่ม่เคยเกดิขึน้มาก่อนซึง่ผลลพัธข์องสงัคมสงูวยันี้จะไดก้ล่าวถงึในตอนต่อๆ ไป 
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ภาคเกษตรและชนบท 

ภาคเกษตรของไทยผูกพนัเป็นวถิชีีวติและค ้าจุนสงัคมไทยมาช้านานแล้ว  ภาคเกษตรเคยเป็น
กระดูกสนัหลงัของชาต ิและเป็นเสาหลกัของการค้าระหว่างประเทศของไทย ตัง้แต่สมยัรชักาลที่ 4 เมื่อ
ไทยลงนามในสนธสิญัญาเบาวร์งิกบัองักฤษ ท าใหม้กีารขยายการผลติขา้วไปยงัต่างประเทศอย่างเป็นจรงิ
เป็นจัง ต่อมาหลังสงครามโลกครัง้ที่ 2 ในสมัยของจอมพล ป. พิบูลสงคราม ไทยก็ต้องส่งข้าวเป็น 
ค่าปฎกิรรมสงครามทีไ่ปเป็นพนัธมติรกบัประเทศแพส้งคราม คอื ญีปุ่่ น 

ยคุเกษตรค ้าจุนอตุสาหกรรม  

ในยุคแรกของการพฒันาอุตสาหกรรม ขา้วถูกกดใหร้าคาต ่าโดยนโยบายพรเีมยีมขา้วเพื่อใหข้า้วใน
ประเทศราคาถูกท าให้แรงงานไทยราคาถูกไปด้วยเป็นการสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรม ใน
ขณะเดยีวกนักม็กีารตัง้ก าแพงภาษสีนิคา้อุตสาหกรรม เพือ่ปกป้องอุตสาหกรรมทดแทนสนิคา้น าเขา้ทีเ่ป็น
อุตสาหกรรมใหม่ (หรอือุตสาหกรรมทารก) จากการแข่งขนักบัสนิค้าต่างประเทศใหส้ามารถเตบิใหญ่ได้ 
ด้วยวธิีการนี้รฐัจึงสามารถโยกย้ายทรพัยากรจากภาคเกษตรและคนไทยที่บรโิภคสนิค้าไทยที่ทดแทน
สนิค้าจากต่างประเทศ (ในราคาที่แพงกว่าตลาดโลก) ไปสู่ภาคอุตสาหกรรมได้ งานวจิยัคลาสสกิของ  
อมัมาร สยามวาลา และสุทศัน์ เศรษฐบุญสร้าง (2531) วเิคราะห์ระหว่างช่วง พ.ศ. 2503-2527 ว่ามกีาร
โยกยา้ยทรพัยากรสุทธผิ่านกลไกภาษนี าเขา้และส่งออกของรฐัและนโยบายมหภาคอื่นๆ จากภาคเกษตร
ไปสูภ่าคอุตสาหกรรมถงึ 32,750 ลา้นบาท (ในราคาคงที ่พ.ศ. 2515) 

การท าใหข้า้วราคาต ่ากว่าความเป็นจรงิและการท าใหส้นิคา้ในภาคอุตสาหกรรมสูงกว่าความเป็น
จริง เป็นแรงจูงใจให้อุตสาหกรรมมีก าไรสูงกว่าปกติและสามารถดึงดูดแรงงานจากภาคเกษตรมาสู่
ภาคอุตสาหกรรมได้ นอกจากนัน้ ยงัท าให้การลงทุนในภาคเกษตรน้อยกว่าที่ควรจะเป็น นโยบายที่
สนับสนุนอุตสาหกรรมในประเทศเพื่อการทดแทนสนิค้าจากต่างประเทศค่อยๆ คลายความส าคญัลง  
เมื่อโลกเข้าสู่ยุคการค้าเสรซีึ่งมสีหรฐัอเมรกิาเป็นเจ้าภาพ ท าให้เกิดการค้าขายที่ปราศจากการกีดกัน
การคา้ทีส่หรฐัอเมรกิาเรยีกว่า level playing field  

ภาคเกษตรถดถอย  

ภาคเกษตรซึ่งเคยเป็นภาคเศรษฐกจิหลกัของไทยมสีดัส่วนลดลงในเศรษฐกจิไทยอย่างต่อเนื่อง
อย่างช้าๆ แม้ว่าตลาดโลกซึ่งประมาณการจากจ านวนประชากรโลกยงัอยู่ในช่วงขาขึ้นและยงัจะไม่ถึง
จุดสงูสุดจนกระทัง่ พ.ศ. 2593 คอืในอกี 30 ปีถดัจากนี้ (United Nations, 2019) การเพิม่ขึน้ของประชากร
นี้เกิดขึ้นในประเทศแถบทวีปแอฟริกาเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งเป็นประเทศที่ไม่สามารถผลิตอาหารเลี้ยงดู
ประชากรของตนเองได้อย่างพอเพยีง หมายความว่าความต้องการบรโิภคอาหารก็ยงัจะสูงขึ้น ซึ่งเป็น
โอกาสของประเทศไทยในฐานะผูผ้ลติและผูส้่งออกอาหารรายใหญ่ของโลก อย่างไรกด็ ีขดีความสามารถ
ในการแข่งขันของสินค้ า เกษตรของไทยลดลงในหลายผลิตภัณฑ์โดยเฉพาะอย่ างยิ่ งข้ าว  
(นิพนธ ์พวัพงศกร และคณะ, 2564) ไทยไม่ไดเ้ป็นผูส้ง่ออกขา้วรายใหญ่ทีสุ่ดของโลกมาหลายปีแลว้และมี
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ปรมิาณการผลติและการคา้ลดลงมาเรื่อยๆ ทัง้นี้เพราะต้นทุนการผลติและการส่งออกขา้วของไทยสูงกว่า
คู่แข่งตลอดห่วงโซ่อุปทาน พันธุ์ข้าวไทยที่แข่งขนัในตลาดโลกก็เป็นพันธุ์เดิมๆ ในขณะที่คู่แข่งคือ
เวยีดนามไดป้รบัปรุงพนัธุ์ขา้วอย่างต่อเนื่องจนไดข้า้วพืน้นุ่มที่ราคาต ่ากว่าประเทศไทย ในช่วงระยะเวลา
เดียวกันโครงสร้างเศรษฐกิจไทยก็เปลี่ยนผ่านจากเดิมที่ภาคเกษตรซึ่งเคยมีสัดส่วนมูลค่าเพิ่มทาง
เศรษฐกจิประมาณรอ้ยละ 9 ใน พ.ศ. 2543 กล็ดลงเหลอืรอ้ยละ 6.3 ใน พ.ศ. 2563  

นโยบายประชานิยมน าสู่เกษตรสงเคราะห์  

ในยุคสมยัของการใช้นโยบายประชานิยมเพื่อการเลือกตัง้  ข้าวได้กลายเป็นสินค้าการเมือง  
นโยบายจ าน าขา้วท าให้ขา้วไทยราคาแพงกว่าตลาดโลก จงึไม่น่าแปลกใจเลยว่าท าไมรฐับาลทกัษิณจึง
เป็นทีน่ิยมของเกษตรกร แต่ผลของนโยบายจ าน าขา้วกค็อืขา้วไทยเริม่หมดความสามารถในการแข่งขนั
กบัต่างประเทศ เพราะเกษตรกรหนัไปปลูกขา้วคุณภาพต ่า อายุการผลติสัน้เพือ่ทีจ่ะปลูกไดห้ลายรอบเพื่อ
มารบัเงนิอุดหนุนจากรฐั โรงสถีูกเปิดขึ้นมาทัว่ประเทศเพื่อมารองรบัผลผลิตที่เพิม่ขึ้นจากการอุดหนุน  
แต่เมื่อนโยบายจ าน าขา้วจบสิน้ลง โรงสจี านวนมากเหล่านี้กต็้องลม้เลกิไป ขา้วไทยไม่สามารถแข่งขนัได้
ในตลาดโลกเพราะต้นทุนแรงงานในการปลูกในระยะหลงักส็ูงกว่าประเทศคู่แข่งในอาเซยีน ตน้ทุนในการสี
กส็ูง ต้นทุนการส่งออกกส็ูงเพราะปรมิาณผลผลติขา้วในปัจจุบนันัน้ไดล้ดลงหลงัจากมกีารยกเลกินโยบาย
จ าน าขา้ว 

เกษตรกรสูงวยั  

ขอ้มลูจากส ามะโนเกษตรทีม่ขีอ้มลูเกษตรกร 5.9 ลา้นครวัเรอืนพบว่า แรงงานสงูวยัในภาคเกษตร
มแีนวโน้มเพิม่ขึ้นอย่างชดัเจนและต่อเนื่องจากร้อยละ 36 ใน พ.ศ. 2551 เป็นร้อยละ 46 ใน 10 ปีถดัมา
และอายุเฉลี่ยของหวัหน้าครวัเรอืนเกษตรเพิม่ขึ้นจาก 54 ปี ใน พ.ศ. 2551 เป็น 58 ปี ใน พ.ศ. 2561  
การทีค่่าเฉลีย่ของเกษตรกรสงูวยัไม่ไดเ้กดิขึน้เพราะการที่เกษตรสงูวยัตามกาลเวลาเท่านัน้ แต่ยงัเกดิจาก
การสูญเสยีแรงงานเกษตรรุ่นเยาว์ให้แก่ภาคเศรษฐกิจเมอืง แนวโน้มนี้มขี้อดีก็คอื เป็นการลดแรงงาน
พึง่พงิภาคเกษตรทีร่ายไดต้ ่าไปสู่แหล่งรายไดท้ีสู่งกว่า แต่การสูญเสยีเกษตรกรรุ่นเยาวอ์ย่างต่อเนื่องอาจ
ท าให้ผลติภาพการผลติของภาคเกษตรต ่าลง การศกึษาผลติภาพการผลติ (productivity) ของครวัเรอืน
เกษตรไทยพบว่า ผลติภาพการผลติของภาคเกษตรมแีนวโน้มลดลงหลังจากที่หวัหน้าครวัเรอืนอายุเกนิ
ช่วงวยักลางคน (โสมรศัมิ ์จนัทรตัน์ และคณะ, 2562) ส่วนแรงงานอายุน้อยมแีนวโน้มที่จะย้ายออกจาก
ภาคชนบทอย่างต่อเนื่อง  

ปัจจยัเหล่านี้ท าให้การลงทุนในเทคโนโลยใีหม่ของภาคเกษตรไม่ว่าเป็นการท าเกษตรประณีต 
(precision farming) การใชเ้ทคโนโลยสีมยัใหม่ เช่น ระบบเซน็เซอร ์โดรน หรอืเทคโนโลยบีนแพลตฟอร์ม
ดจิทิลัเป็นไปไดย้ากเพราะเกษตรกรสูงวยัขาดแรงจูงใจ ไม่มทีกัษะและตามไม่ทนัเทคโนโลยใีหม่ หากไม่
แกไ้ขแลว้แนวโน้มผลติภาพการผลติภาคเกษตรของไทยในอนาคตกม็แีต่จะลดลงเรื่อยๆ เช่นกนั 

 



รายงานการศกึษาโครงการประเทศไทยในอนาคต 
 
 

18 

เผชิญหน้ากบัความท้าทาย  

ในปัจจุบนัภาคเกษตรของไทยก าลงัเผชญิกบัความท้าทายอนัยิง่ใหญ่หลายประการ การทบทวน
สถานภาพเกษตรกรรมไทยเพื่อการคาดการณ์ในอนาคตชี้ชดัว่าจ านวนแรงงานอายุต ่ากว่า 35 ปี ในภาค
เกษตรมีแนวโน้มลดลงมากว่า 30 ปีแล้ว ราคาสินค้าที่ผนัผวนและตกต ่าท าให้คนรุ่นใหม่หนีจากภาค
เกษตร ความเสือ่มโทรมของทรพัยากรและนโยบายประชานิยมท าใหเ้กษตรกรขาดแรงจงูใจในการปรบัตวั
สู่การผลิตที่ใช้เทคโนโลยสีมยัใหม่ ในขณะเดียวกนัคู่แข่งก็ทุ่มเทการวจิยัและพฒันามากกว่าไทย การ
แข่งขนัทางการคา้กส็ูงขึน้ แม้ไทยจะยงัมโีอกาสดใีนการส่งออกสนิคา้เกษตรหลายประเภทแต่กต็้องเผชญิ
กับการกีดกันการค้าในรูปแบบใหม่ๆ การมีมาตรฐานด้านการส่งออกและด้านแรงงานที่ เ ป็น
มาตรฐานสากลและมาตรฐานของผู้ซื้อทัง้ในด้านคุณภาพ ความปลอดภัยและการรกัษาสิ่งแวดล้อม  
(นิพนธ ์พวัพงศกร และคณะ, 2564) 

ชนบทพึง่เงินโอน  

ในขณะทีโ่ครงสร้างเศรษฐกจิเปลี่ยนแปลงไป โครงสรา้งรายไดใ้นชนบทกเ็ปลี่ยนไปเช่นเดยีวกนั 
นับตัง้แต่ พ.ศ. 2513 ขอ้มูลจากธนาคารโลกกแ็สดงใหเ้หน็ว่ากว่ารอ้ยละ 40 ของรายไดท้ีเ่ป็นเงนิสดของ
ครอบครวัชนบทในประเทศไทยมาจากรายได้นอกภาคเกษตร ในช่วง พ.ศ. 2520 มงีานวจิยัหลายชิ้นที่
แสดงว่าครวัเรอืนในชนบทมแีนวโน้มของการท างานนอกภาคเกษตรทีเ่ป็นงานประจ ามากกว่าชัว่คราวและ
มรีูปแบบการเคลื่อนย้ายระหว่างชนบทกบัเมอืงมากขึ้น ในช่วง พ.ศ. 2520-2530 มคีนไทยจากชนบท
เดนิทางไปท างานตะวนัออกกลางมากขึน้ และเงนิทีแ่รงงานส่งกลบัมาจะถูกน าไปใช้ต่อเตมิบา้น ลงทุนใน
ภาคเกษตร ซื้อทีด่นิ และปล่อยกู้ ในช่วง พ.ศ. 2530 พบว่า ชาวชนบทและผูห้ญิงในหมู่บ้านรอบๆ เมอืง
เข้าไปท างานในเมือง และในช่วงเวลาดังกล่าวนี้  เป็นช่วงเวลาที่ชาวชนบทย้ายถิ่นไปไกลขึ้น เช่น  
ไปท างานที่พื้นที่พัฒนาอุตสาหกรรมฝัง่ตะวันออกและในเขตรอบๆ กรุงเทพฯ รวมทัง้ไปท างาน
ต่างประเทศ ไดแ้ก่ อสิราเอล ไต้หวนั ญี่ปุ่ น และเกาหลใีต้ เป็นต้น คนงานรุ่นนี้ใชเ้งนิในการปรบัปรุงบ้าน 
ซือ้บา้น ซือ้รถยนตแ์ละลงทุนในการศกึษาของบุตรมากขึน้ (จามะร ีเชยีงทอง, 2562)  

สงัคมชนบทกลายเป็นสงัคมผู้ประกอบการ  

แรงงานทีย่า้ยถิน่นี้เมื่อกลบัคนืถิน่กเ็ป็นผูน้ าการเปลีย่นแปลงโดยน านวตักรรมต่างๆ ทีเ่คยไดพ้บ
เห็นมาปรบัใช้ในหมู่บ้านของตนและเริ่มกิจการที่ไม่ใช่เกษตร เช่น พ่อค้าขายเร่ ปัม๊น ้ามนั มินิมาร์ท  
ถ่ายเอกสาร และให้บรกิารรถสองแถว (จามะรี เชยีงทอง,  2562) หมู่บ้านในชนบทเริม่มผีู้ประกอบการ
และรา้นรวงมากขึน้ มกีารขยายตวัของรา้นกาแฟ รา้นสะดวกซื้อเขา้ไปในชนบท คนรุ่นใหม่ในชนบทเป็น
ผูป้ระกอบการ (entrepreneurs) มากขึน้ เกดิสงัคมผูป้ระกอบการในชนบททีเ่กดิจากการสรา้งเครอืข่ายใน
แนวราบแทนความสมัพนัธใ์นระบบอุปถมัภ์แบบเดมิทีเ่ป็นแนวดิง่ (อรรถจกัร ์สตัยานุรกัษ์, 2557) การเกดิ
พืน้ทีส่าธารณะใหม่ท าใหค้นในชนบทสนใจประเดน็ความเสมอภาค สนใจดา้นเศรษฐกจิ สนใจการเลอืกตัง้
ทัง้ในระดบัทอ้งถิน่และระดบัชาตมิากขึน้ การผลติในชนบทซบัซ้อนมากขึ้นเพราะเขา้ไปอยู่ในห่วงโซ่การ
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ผลิตและการกระจายสินค้านอกภาคเกษตรและนอกภาคชนบท ชุมชนชนบทเริ่มกลายเป็นเมือง  
การขยายตวัของการท่องเทีย่วเขา้ไปในชนบท ท าใหช้นบทไม่เป็นเพยีงแค่พืน้ทีเ่กษตรกรรมเท่านัน้ แต่ยงั
ขายความเป็นชนบทใหก้บัการท่องเทีย่วไดอ้กีดว้ย (อภวิฒัน์ รตันวราหะ, 2564) 

คนชนบทบริโภคแบบคนเมือง  

ในช่วงเวลาที่ผ่านมา ชนบทในประเทศไทยเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็โดยเฉพาะอย่างยิง่ในดา้น
การบรโิภค แต่เดมินัน้ครวัเรอืนไทยท าการผลติและบรโิภคร่วมกนั แต่มาในปัจจุบนัมกีารแยกการผลติและ
การบรโิภคภายในครวัเรอืนเป็นสดัสว่นและเป็นปัจเจกมากขึน้ คนชนบทรุ่นใหม่มกีารบรโิภคแบบคนเมอืง
มากขึ้น เช่น สวมใส่กางเกงยนีส์ มจีกัรยานยนต์ มอืถือสมาร์ทโฟน และอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ  
ทีเ่รยีกกนัว่า “ของมนัตอ้งม”ี ซึง่สามารถท าใหเ้ขา้ถงึข่าวสารผ่านระบบออนไลน์ไดง้่ายขึน้และท าให้ชนบท
เป็นตลาดใหญ่ของอุตสาหกรรมการผลติภายในประเทศ แต่กท็ าใหค้นชนบท (และคนเมอืง) มหีนี้สนิมาก
ขึน้ (วริไท สนัตปิระภพ, 2564) 
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อตุสาหกรรมเป็นความหวงัของชาติ  
ภาคอุตสาหกรรมนัน้มสีดัส่วนในจีดีพเีพิม่ขึ้นจากร้อยละ 29 ใน พ.ศ. 2536 จนสูงสุดประมาณ 

พ.ศ. 2553 ทีร่อ้ยละ 36.7 และลดลงเป็นรอ้ยละ 31.1 ใน พ.ศ. 2562 (สถาบนัวจิยัเพื่อการพฒันาประเทศ
ไทย, 2564) ภาคอุตสาหกรรมของไทยเป็นภาคที่รฐับาลจงใจพฒันาขึ้นโดยใช้นโยบายส่งเสรมิการลงทุน
ระหว่างประเทศและลงทุนในการพฒันาสาธารณูปโภคอย่างมหาศาลรวมทัง้การสนับสนุนการผลิตก๊าซ
จากอ่าวไทย และการสร้างอุตสาหกรรมหนักในพื้นที่ภาคตะวันออก  ในช่วงแรกๆ ของการพัฒนา
อุตสาหกรรมแรงงานในภาคเกษตรถูกดดูซบัโดยภาคอุตสาหกรรมมาจนถงึประมาณ พ.ศ. 2544 หลงัจาก
นัน้การดูดซบัแรงงานของภาคอุตสาหกรรมค่อนขา้งคงที่และลดลงเล็กน้อย เศรษฐกจิไทยขยายตวัโดย
อาศยัปัจจยัการผลติพืน้ฐาน คอื แรงงานและทุนเป็นหลกั เช่น ใชปั้จจยัทุนในช่วงก่อน พ.ศ. 2540 และใช้
แรงงานเป็นหลกัช่วงหลงัวกิฤติการการเงินเอเชีย และกลบัมาใช้ทุนอีกครัง้หนึ่งหลัง  พ.ศ. 2546 การ
เปลีย่นแปลงโครงสรา้งทีเ่กดิจากการยา้ยแรงงานออกจากภาคเกษตรสู่ภาคอุตสาหกรรมชะงกัลงชัว่คราว 
เมื่อประเทศไทยใชน้โยบายจ าน าขา้วท าใหแ้รงงานถูกดงึดูดออกจากภาคการผลติกลบัไปสู่ภาคเกษตร แต่
เมื่อนโยบายจ าน าขา้วสิน้สุดลงแรงงานกไ็ม่ไดก้ลบัไปทีภ่าคอุตสาหกรรมการผลติอกี แต่กลบัเขา้ไปสูภ่าค
ท่องเทีย่ว  
 ตามทฤษฎขีองการเจรญิเตบิโตนัน้ ประเทศจะไม่สามารถเจรญิอย่างก้าวกระโดดไดห้ากอาศยัแต่
เพียงทุนและแรงงานเท่านัน้แต่จะต้องมีปัจจัยอื่นๆ เช่น นวัตกรรมการผลิตทัง้จากด้านเทคโนโลยี 
นวตักรรมด้านการจดัการตลอดจนการปรบัเปลี่ยนระเบยีบกฎหมายหรอืนโยบายซึ่งตวัวดัปัจจยัเร่งการ
เจรญิเตบิโตทีเ่ป็นปัจจยัดา้นอื่นๆ ทีไ่ม่ใช่ทุนหรอืแรงงาน ปัจจยัผลกัดนัผลผลติเหล่านี้ เรยีกรวมๆ ว่าผลติ
ภาพการผลิตรวม (Total Factor Productivity) หรือเรียกย่อว่า TFP การศึกษาที่ผ่านมาพบว่า TFP 
ประเทศไทยที่มาจากปัจจยัอื่นนอกเหนือจากทุนและแรงงานที่เคยอธบิายความเจรญิเตบิโตได้ประมาณ 
หนึ่งในสามของอตัราการเจรญิเตบิโตของเศรษฐกิจในช่วง พ.ศ. 2534-2539 และเป็นครึ่งหนึ่งของการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจในช่วง พ.ศ. 2545-2551 และไม่ใช่ปัจจัยที่ช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกจิหลงัวกิฤตการณ์การเงนิใน พ.ศ. 2551 (Paweenawat et al., 2017)  
 ในท านองเดยีวกบัผลติภาพแรงงาน การศกึษาเปรยีบเทยีบ TFP ของประเทศในอาเซยีนระหว่าง
ช่วง พ.ศ. 2512- 2539 กบัช่วง พ.ศ. 2540-2557 พบว่าประเทศไทยซึ่งเดมิมคี่า TFP สงูกว่าค่าเฉลีย่ของ
กลุ่มนัน้มคี่า TFP ลดลงจากร้อยละ 1.5 เป็นร้อยละ 0.5 (แต่บรรดาประเทศในอาเซียนก็มี TFP ลดลง
เช่นกนั ยกเว้นฟิลปิปินส์ซึ่งเพิม่ขึ้นจาก -1.0 เป็นร้อยละ 1.6) ซึ่งเป็นผลกระทบต่อจากวกิฤตการณ์การเงนิใน
เอเชยีใน พ.ศ. 2540 การศกึษาเปรยีบเทยีบผลติภณัฑ์การผลติของประเทศในเอเซียกบัสหรฐัอเมรกิาใน  
4 ทศวรรษที่ผ่านมาจนถึง พ.ศ. 2457 พบว่ามปีระเทศจีนและเกาหลีใต้เท่านัน้ที่มผีลิตภาพการผลิตสูงกว่า
สหรฐัอเมรกิา และมมีาเลเซยีในกลุ่มอาเซยีนทีส่ามารถรกัษาระยะของความแตกต่างของผลติภาพการผลติ
ของตนกับสหรัฐอเมริกาไว้ได้ (Feenstra,Inklaar and Timmer, 2015 อ้างใน Paweenawat,Chucherd 
and Amares, 2017)  
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โชติช่วงแต่ไม่ชชัวาล  

ผลิตภาพการผลิตรวมของไทย ซึ่งวดัจากปัจจัยขบัเคลื่อนนอกเหนือจากปัจจัยพื้นฐาน เช่น 
เทคโนโลยแีละนวตักรรมในช่วงทศวรรษทีผ่่านมามแีนวโน้มลดลง การศกึษา TFP ในระดบัอุตสาหกรรม
ไทยพบว่า อุตสาหกรรมทีม่ ีTFP เพิม่ขึน้จาก พ.ศ. 2549 มเีพยีง 4 กลุ่มคอื ยาสูบ วสัดุรไีซเคลิ อุปกรณ์
อเิลก็ทรอนิกส ์ทวี ีและอุปกรณ์โทรคมนาคม (อาชว ์ปวณีวฒัน์, ฐติมิา ชเูชดิ, และนครนิทร ์อมเรศ, 2561) 

การศกึษาของสถาบนัวจิยัป๋วย อึ้งภากรณ์ ภายใต้ธนาคารแห่งประเทศไทย พบว่าโครงสรา้งการ
ผลติทางอุตสาหกรรมทีพ่จิารณาจากขอ้มูลส่งออกในช่วง พ.ศ. 2544-2559 สนิคา้ส่งออกของไทยมคีวาม
หลากหลายมากขึน้ มคีวามซบัซ้อนเชงิอุตสาหกรรมมากขึ้นดว้ย โดยอุตสาหกรรมทีส่ าคญัมากขึน้ ไดแ้ก่ 
อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ พลาสติกเคมีและผลิตภัณฑ์จากยางพารา 
อย่างไรกด็ ีความส าเรจ็นี้กระจุกตวัอยู่ในบรษิทัส่วนน้อย และบางบรษิทักม็ขีนาดเลก็เกนิกว่าที่จะเติบโต
และยงักระจุกตวัอยู่ในบางจงัหวดั ได้แก่ ระยอง กรุงเทพและปรมิณฑล อยุธยา ฉะเชิงเทรา (Apaitan 
Ananchotikul and Disayatat, 2017) แต่ถงึแม้ไทยจะมคีวามสามารถในการผลติสนิค้าส่งออกที่ซบัซ้อน
มากขึน้กจ็รงิ แต่ยงัไม่สามารถเลื่อนตวัเองไปอยู่ในกลุ่มรายไดส้งูทีม่ดีชันีความซับซอ้นของระบบเศรษฐกจิ 
(Economic Complexity Index: ECI) ใกลเ้คยีงกบัไทย (สมประวณิ มนัประเสรฐิ และกอ้งภพ วงศแ์กว้, 2562) 

การศกึษาสดัส่วนมูลค่าเพิม่ต่างประเทศต่อในประเทศในสนิคา้ส่งออก พบว่าการส่งออกของไทย
ไดร้บัอานิสงสจ์ากผูผ้ลติต้นน ้า แมว้่าเราจะสามารถผลติสนิคา้ขัน้กลางทีซ่บัซ้อนได้ เป็นเพราะเราน าเขา้
ปัจจยัการผลติทีซ่บัซอ้นขึน้ ซึง่เป็นผลมาจากการเขา้ไปอยู่ในซพัพลายเชนของโลก แต่ยงัไม่สามารถสร้าง
นวตักรรมของตวัเองเพื่อต่อยอดหรอืกระจายผลประโยชน์ (spillover effect) เขา้ไปในระบบเศรษฐกิจได้   
จึงเป็นการเติบโตแบบเทพอุ้มชูที่เกิดจากการอยู่ในห่วงโซ่การผลิตของบรรษัทข้ามชาติ แต่ไม่ใช่การ
เติบโตแบบระเบิดจากข้างใน หรือ inside out (สมประวิณ มนัประเสริฐ และก้องภพ วงศ์แก้ว, 2562)  
การที่ไทยไม่สามารถยกระดบัการผลติได้เป็นเพราะแรงงานไทยมผีลติภาพการผลติต ่า ขาดการพฒันา
นวตักรรมทางเทคโนโลยทีีน่ าไปใชเ้ชงิพาณิชย ์ผลผลติทางการศกึษาไม่ตรงกบัความตอ้งการภาคเอกชน 
ระบบโลจสิตกิสย์งัตอ้งพฒันา ผูป้ระกอบการขนาดกลางและเลก็ทีย่งัเขา้ไม่ถงึแหล่งทุน (ADB, 2015)  

อตุสาหกรรมเผชิญความท้าทายใหม่ 

อย่างไรกด็ ีอุตสาหกรรมสง่ออกหลกัของไทยตอ้งเผชญิกบัความทา้ทายใหม่ ในกรณีของยานยนต์
ทีต่อ้งปรบัโครงสรา้งใหม่เขา้สูก่ารผลติยานยนตเ์พือ่ตามใหท้นักระแสโลก อุตสาหกรรมอเิลก็ทรอนิกสต์้อง
ก้าวข้ามปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์ มาตรฐานสิง่แวดล้อม ส่วนอุตสาหกรรมปิโตรเคมแีละพลาสตกิต้อง
เผชญิกบัปัญหาสิง่แวดล้อม อกีทัง้การผลติฮาร์ดดสิก์ของไทยก็ประสบความท้าทายจากการเคลื่อนย้าย
ขอ้มลูไปสูร่ะบบคลาวด์ 
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รออตุสาหกรรม 4.0  

ก๊าซในอ่าวไทยจะเริม่หมดลงภายในประมาณ 15 ปีขา้งหน้านี้ รฐับาลไทยฝากความหวงัไวก้บัการ
พฒันาของเขตเศรษฐกจิพเิศษ ส าหรบัอุตสาหกรรมเป้าหมาย (s-curve) ใหม่ในภาคตะวนัออกทีจ่ะน าพา
ประเทศไทยไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 ให้เป็นประเทศที่ก้าวพ้นกบัดกัรายได้ปานกลางโดยมอีุตสาหกรรมการ
ผลติทีใ่ชน้วตักรรมการวจิยัเป็นฐาน (กล่องที ่1) แต่อุตสาหกรรมยุคใหม่ทีจ่ะสรา้งความมัง่คัง่ทางเศรษฐกจิ
ไม่ใช่อุตสาหกรรมการผลติแบบเดมิๆ ทีผู่ป้ระกอบการไทยมคีวามถนัดอกีต่อไป แต่จะเป็นอุตสาหกรรมที่
ต้องพึง่พาการลงทุนดา้นเทคโนโลยดีจิทิลัมากขึน้ หรอืเป็นการลงทุนขนาดใหญ่ ทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม
มากขึ้นเพื่อเข้าสู่ยุคของการปฎิวัติอุตสาหกรรม 4.0 ข้อจ ากัดส าคัญ คือ องค์ความรู้เกี่ยวกับการใช้
นวตักรรมและบุคลากรด้านดจิทิลัในอุตสาหกรรมการผลติของไทยมไีม่มากนัก โดยเฉพาะอุตสาหกรรม
การผลิตประเภทไฮเทค การดึงดูดแต่ทุนอย่างเดียวให้ลงที่ EEC จึงไม่น่าจะเพียงพอ รฐัอาจมีความ
จ าเป็นต้องกระจายและส่งเสริมการปรบัโครงสร้างอุตสาหกรรมในเมืองหลักต่างๆ ในปัจจุบันให้เป็น
อุตสาหกรรม 4.0 ทีอ่าศยันวตักรรมและความรูใ้ชหุ้่นยนต์และปัญญาประดษิฐ์โดยไม่ต้องอาศยัแรงงานไร้
ทกัษะจากต่างชาตริวมทัง้ตอ้งดงึดดูแรงงานทกัษะต่างชาตใิหเ้ขา้มามากขึน้ 

โตเพราะผกูขาด  
การศึกษาของสถาบันวิจยัเศรษฐกิจป๋วย อึ้งภากรณ์ ในทศวรรษที่ผ่านมา (พ.ศ. 2542-2455) 

พบว่าการผูกขาดในระบบเศรษฐกิจไทยมแีนวโน้มสูงขึ้น ผู้ประกอบการรายใหญ่ ร้อยละ 5 แรกวดัจาก
มูลค่าทรพัย์สนิทัง้หมด ครอบครองตลาดถึงร้อยละ 80 และสดัส่วนนี้มแีนวโน้มเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 60  
ใน พ.ศ. 2542 กลุ่มที่มีการกระจุกตัวสูงสุดคือกลุ่มสื่อสาร กลุ่มการเงินและประกันภัย กลุ่มการผลิต  
กลุ่มเหมอืงแร่ และเหมอืงหนิ (ทศพล อภยัทาน, 2558) กลุ่มนี้มกัเป็นกลุ่มทีไ่ดส้มัปทานจากรฐับรษิทัส่วน
ใหญ่ของไทยเป็นบรษิทัขนาดเลก็และประมาณรอ้ยละ 60 ของบรษิทัเหล่านี้มกีารลงทุนตดิลบ (คอืลงทุน
น้อยกว่าค่าเสื่อมตามบญัช)ี สะทอ้นปัญหาการลงทุนรวมของไทยทีต่กต ่ามาเป็นเวลานาน และการจดัสรร
ทรพัยากรทีไ่ม่มปีระสทิธภิาพ (วรดา ลิม้เจรญิรตัน์, 2559) 
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ศกัยภาพโดยเปรียบเทียบของอตุสาหกรรมไทย 

ศูนย์วจิยักรุงศรไีด้จดัท าดชันีวดัศกัยภาพของอุตสาหกรรมโดยเปรยีบเทียบกบั 64 ประเทศซึ่ง
ครอบคลุมการค้าประมาณร้อยละ 93 ของการค้าโลกทัง้หมดเพื่อวดัความสามารถในการแข่งขนัเชิง
คุณภาพและเชงิผลลพัธ์โดยดูจากผลติภาพแรงงาน สดัส่วนการส่งออก มูลค่าเพิม่ในอุตสาหกรรม และ 
มูลค่าเพิ่มที่เกิดขึ้นในประเทศ พบว่า ศักยภาพของอุตสาหกรรมขึ้นอยู่กับปัจจยัการส่งออกเป็นหลกั  
(ร้อยละ 32.2) รองลงมาคอืด้านห่วงโซ่มูลค่าโลก (ร้อยละ 31.1) และประสทิธภิาพของแรงงาน (ร้อยละ 
28.9) มูลค่าเพิม่ทีเ่กดิขึน้ในอุตสาหกรรมเอง (รอ้ยละ 7.8) ผลการเปรยีบเทยีบพบว่าประเทศพฒันาแลว้มี

กล่องท่ี 1 เขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก (Eastern Economic Corridor: EEC) 
เขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออกหรอื EEC เป็นแผนปฏบิตักิารทีส่ าคญัทีสุ่ดของประเทศไทย 

ในแผนแม่บทภายใตยุ้ทธศาสตรช์าต ิ20 ปีและแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตฉิบบัที่ 12 เพือ่ 
“วางจุดยนืใหป้ระเทศไทยสามารถเตบิโตและเปลี่ยนแปลงไปเป็นประเทศพฒันาแลว้อย่างมีส่วนร่วม
และยัง่ยนื” เขตนี้ครอบคลุม 3 จงัหวดัคอื จงัหวดัฉะเชงิเทรา ชลบุร ีและระยอง โดยเน้นการพฒันา 
โลจิสติกส์ขัน้สูง เทคโนโลยดีิจิทลัและการส่งต่อข้อมูล เพื่อให้เกิดฐานที่จ าเป็นส าหรบัการพัฒนา
อุตสาหกรรมสมัยใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีสูง และคาดหวังให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางและประตู
เศรษฐกิจสู่ภูมิภาคเอเซีย หรือ Eastern Seaboard โดยสนับสนุนให้เกิดการลงทุนทัง้ภาครฐัและ
ภาคเอกชนในการสรา้งโครงสรา้งพืน้ฐานระดบัสงู และเป็นการยกระดบัอุตสาหกรรมหลกัทีม่อียู่ใหอ้ยู่
รอดภายใต้กระแสเทคโนโลยพีลกิผนั ที่ตัง้ของ EEC ท าให้เกดิความเชื่อมโยงทางกายภาพทัง้ทาง
อากาศพื้นดินและทางทะเลกบัประเทศเพื่อนบ้านเพื่อสามารถเสริมสร้างยุทธศาสตร์ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศร่วมกนั ส่งเสรมิการต่อยอดให้มีการใช้ประโยชน์ของพืน้ทีใ่หเ้ต็มศกัยภาพทัง้ในการ
ผลติดา้นเกษตรและการท่องเทีย่ว ทัง้นี้จะมกีารเชื่อมโยงโครงสร้างพืน้ฐานทีด่ทีีสุ่ดและเครอืข่ายการ
สือ่สารและเทคโนโลยดีจิทิลัทัง้ระบบ โครงการส าคญัในแผนน้ี คอื รถไฟความเรว็สงูเชื่อม 3 สนามบนิ 
ไดแ้ก่ สนามบนิอู่ตะเภาและเมอืงการบนิภาคตะวนัออก ศูนยซ์่อมบ ารุงอากาศยาน รถไฟทางคู่เชื่อม 
3 ท่าเรอื ท่าเรอืแหลมฉบงัระยะที ่3 ท่าเรอือุตสาหกรรมมาบตาพุดระยะที ่3 เป็นตน้ 

ทัง้นี้รฐับาลได้ใช้งบประมาณไปแล้ว 1.7 ล้านล้านบาท มเีป้าหมายให้โครงการนี้สามารถ
เร่งรดัการขยายตวัของผลติภณัฑ์มวลรวมประชาชาต ิ(จดีพี)ี ในช่วง พ.ศ. 2560-2580 ได้ไม่ต ่ากว่า
รอ้ยละ 5 ต่อปี ใหข้นาดเศรษฐกจิของประเทศเตบิโตเป็นสองเท่าภายใน 10 ปี ยกระดบัความสามารถ
ในการเรยีนรูเ้ทคโนโลยภีาคธุรกจิใหอ้ยู่ในล าดบัสองใน พ.ศ. 2580 ของอาเซยีนตามการจดัล าดบัของ 
WEF  
ทีม่า: https://www.eeco.or.th/th , นครนิทร์ ศรเีลศิ กรุงเทพธุรกจิ ‘กพอ.’ รื้อแผนลงทุน 5 ปี ดนัยอด ‘ออีซี’ี ปีละ 6 
แสนลา้น 
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ศกัยภาพในการแข่งขนัสงูกว่าประเทศก าลงัพฒันา ประเทศไทยมศีกัยภาพอุตสาหกรรมอยู่ในอนัดบัที ่35 
และมอีุตสาหกรรมไทยทีต่ดิ 1 ใน 15 อนัดบัของโลกอยู่ 7 อุตสาหกรรมดว้ยกนั ไดแ้ก่ อุตสาหกรรมผลติ
ถ่านโค้กและผลิตภัณฑ์จากการกลัน่น ้ ามัน (อันดับ 9) อุตสาหกรรมยางและพลาสติก (อันดับ 9) 
อุตสาหกรรมการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม (อนัดบั11) อุตสาหกรรมสุขภาพ (อนัดบั 11) อุตสาหกรรม
นันทนาการ (อนัดบั 13) อุตสาหกรรมค้าปลกีและคา้ส่ง (อนัดบั 14) อุตสาหกรรมสิง่ทอ (อนัดบั 15) ทีน่่า
กงัวล คอื 3 ล าดบัสุดทา้ยของไทย ไดแ้ก่ อุตสาหกรรมก่อสรา้ง (อนัดบั 64) อุตสาหกรรมไอท ี(อนัดบั 61) 
ทีน่่าเป็นห่วงทีสุ่ดกค็อือุตสาหกรรมการศกึษา ตดิอนัดบัที ่60 จากทัง้หมด 64 ประเทศ 

ประเทศอาเซียนอืน่แซงหน้า  

ทีน่่าสนใจกว่านี้กค็อืมปีระเทศในอาเซยีนอื่นๆ ทีม่อีุตสาหกรรมทีม่ศีกัยภาพโดดเด่นจนตดิอนัดบั
หนึ่งในหา้ของโลก เช่น เวยีดนามในอุตสาหกรรมเสือ้ผา้และ สิง่ทอ สงิคโปรใ์นกจิการเกี่ยวกบัการเงนิและ
คอมพวิเตอร์ อนิโดนีเซียตดิล าดบั 5 เรื่องอาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งเรามกัจะคดิว่าไทยมคีวามเชี่ยวชาญ
มากทีสุ่ดในอาเซยีน นอกจากนี้ ประเทศเพือ่นบา้นยงัมกีารพฒันาแบบก้าวกระโดด แมว้่าบางประเทศยงัมี
ศกัยภาพยงัต ่ากว่าไทย เช่น เวยีดนามและกมัพูชาซึ่งจะท าใหป้ระเทศไทยแข่งขนัยากขึน้ใน 5 ปีขา้งหน้า 
วจิยักรุงศรไีด้ให้ขอ้เสนอแนะในการยกระดบัศกัยภาพไว้ 2 แนวทางคอื 1) พฒันาอุตสาหกรรมภายใน 
เช่น เพิม่ประสทิธภิาพแรงงาน ผ่อนคลายกฎระเบยีบลงทุนด้านโครงสร้างพืน้ฐานและเพิม่ความสามารถ
ในการเขา้ถงึทุนและวตัถุดบิ และ 2) จบัคู่กบัประเทศอื่นเพื่อช่วยเร่งการพฒันาศกัยภาพของอุตสาหกรรม
ไทยโดยปรบับทบาทในห่วงโซ่มูลค่าและเสาะหาทุนเทคโนโลยใีหม่หรอืหาตลาดใหม่ (รชฎ เลยีงจนัทร์,  
2564)  

 

 

 

 ทิศทางการลงทุนในไทย สาละวนัเต้ียลง  

แนวโน้มการลงทุนในประเทศไทยของนกัลงทุนต่างชาตแิละนักลงทุนไทยสะทอ้นภาพอนาคตของ
ไทยทีค่าดการณ์โดยภาคเอกชนและแสดงถงึความเชื่อมัน่ในศกัยภาพการเจรญิเตบิโตของเศรษฐกจิไทย
ในอนาคต การลงทุนทีต่ ่าจะท าใหอ้ตัราการเจรญิเตบิโตในระยะยาวของไทยอยู่ในระดบัต ่าต่อเนื่องไปอกี 
การทบทวนข้อมูลการลงทุนของ KKP Research พบว่านักลงทุนต่างชาติขายสุทธิหุ้นไทยต่อเนื่องมา
ตัง้แต่ พ.ศ. 2556 จนถงึ พ.ศ. 2562 ไดถ้อนทุนออกไปรวมทัง้สิน้ 800,000 ลา้นบาทแลว้ ทัง้นี้เป็นเพราะ
ในช่วง 7 ปีที่ผ่านมาดชันีตลาดหุ้นไทยแทบไม่ได้เตบิโตเลยในขณะที่ดชันีของภูมภิาคเอเซียเตบิโตกว่า
รอ้ยละ 50 ส่วนในดา้นการลงทุนโดยตรงของต่างประเทศ (direct foreign investment) กล็ดลงอย่างมาก
เช่นกนั สดัส่วนของการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในอาเซียน 5 ซึ่งเดมิไทยเคยมสีดัส่วนในระดบัถงึ
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ร้อยละ 44.2 ของเงินลงทุนทัง้หมดในช่วง พ.ศ. 2544 ถึง พ.ศ. 2548 ลดมาเป็นร้อยละ 14.2 ใน  
พ.ศ. 2559 ถงึ พ.ศ. 2561 ซึ่งหากจะมาดูมูลค่าการลงทุนก็ปรากฏว่าการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ
มายงัประเทศไทยซึ่งเคยสูงถงึ 10,853 ล้านเหรยีญสหรฐัระหว่างช่วง พ.ศ. 2549 ถงึ พ.ศ. 2553 ลดลง
เหลอืเพยีง 7,262 ลา้นเหรยีญสหรฐั ใน พ.ศ. 2559 ถงึ พ.ศ. 2562 หมายความว่าไม่ใช่แค่ทุนต่างชาตขิาด
ความมัน่ใจในตลาดหุน้ซึ่งเป็นการลงทุน ระยะสัน้เท่านัน้ แต่ยงัไดท้ยอยถอนตวัจากการเลอืกใหไ้ทยเป็น
ฐานการผลติโลกในระยะยาวอกีด้วย ในขณะที่เวยีดนามกลายเป็นแม่เหล็กใหม่ของการดงึดูดการลงทุน
จากต่างประเทศในเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ 

 ทุนไทยแปรถิน่เปลีย่นฐาน  

แมแ้ต่การลงทุนของบรษิทัไทยในประเทศไทยเองกอ็ยู่ในระดบัต ่ามาต่อเนื่อง ในขณะทีบ่รษิทัไทย
จ านวนมากขึน้เลอืกที่จะไปลงทุนในต่างประเทศมากกว่าขยายการลงทุนในประเทศไทย ท าใหก้ารลงทุน
ของประเทศไทยในต่างประเทศเตบิโตขึน้อย่างรวดเรว็ตัง้แต่ พ.ศ. 2559 เป็นตน้มา  
 สาเหตุทีก่ารลงทุนในประเทศไทยไม่เป็นทีน่ิยมทัง้ของคนไทยและชาวต่างชาตกิเ็ป็นเพราะว่าการ
ลงทุนในประเทศไทยไม่ได้ให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่า ประเทศไทยมีอัตราการเจริญเติบโตต ่าในขณะที่
ประเทศรอบบา้นของเราต่างกม็กีารเจรญิเตบิโตทีสู่งกว่าทัง้นัน้ ตลาดในประเทศไทยจงึเป็นตลาดทีเ่ตบิโต
ช้ากว่าตลาดในประเทศที่ก าลงัพฒันาอื่นๆ ต้นทุนแรงงานไทยก็สูงเพราะมโีครงสร้างประชากรที่สูงวยั  
อกีทัง้สนิค้าและบรกิารของไทยไม่ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดโลกซึ่งก าลงัเปลี่ยนไป แต่ประเทศ
ไทยยงัขบัเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยอุตสาหกรรมกลุ่มเดิมๆ เทคโนโลยีแบบเก่าไม่สามารถแข่งขนัได้กับ
ประเทศก าลงัพฒันาดว้ยกนั (KKP Research, กรกฎาคม 2020) และทีส่ าคญักค็อืสภาวะทางการเมอืงที่
ท าใหก้ารคาดการณ์อนาคตเป็นไปไดย้าก 
 ที่ส าคญัก็คอืว่า ประเทศไทยมปัีญหาทางโครงสร้างเศรษฐกจิและสงัคมมากมายที่ไม่มกีารแก้ไข 
และไม่มคีวามชดัเจนทางนโยบายเศรษฐกจิ สงัคมและการเมอืงเตม็ไปดว้ยความขดัแยง้ มกีารคอรร์ปัชนั
ติดอนัดบัสูง ขาดธรรมมาภิบาลและขาดวสิยัทศัน์ที่เปิดกว้างต่อนานาทศันะและความเห็นต่างซึ่งเป็น
แนวโน้มสากล 
ท่องเท่ียวเป็นระฆงัช่วย  

ภาคเศรษฐกจิท่องเทีย่วก้าวขึน้มาเป็นเสาหลกัใหม่ของไทย เป็นภาคเศรษฐกจิทีม่กีารพฒันาอย่าง
ต่อเนื่องมาตลอดในช่วง 30 ปีที่ผ่านมา การขยายตวัมาจากการรณรงค์ให้เกดิการท่องเที่ยวนานาชาติใน
ประเทศไทย (Visit Thailand Campaign) ใน พ.ศ. 2530 ต่อมาภาคท่องเที่ยวโดดเด่นขึ้นมาจากการเป็น
ระฆงัช่วยเมื่อคราววกิฤตต้มย ากุ้งและทะยานขึ้นอย่างรวดเรว็ตัง้แต่ พ.ศ. 2551 เนื่องจากนักท่องเที่ยวจีน
เริม่ทะลกัเขา้มาเทีย่วประเทศไทย และไดก้ลายมาเป็นเสาหลกัทางเศรษฐกจิจนกระทัง่เกดิการระบาดของ 
โควดิ 19 (รปูที ่2)  
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หมายเหตุ: CAGR = Compound Annual Growth Rate; CV = ค่าสมัประสทิธิข์องความผนัแปร (Coefficient of variation)  
ทีม่า: กระทรวงการท่องเทีย่วและกฬีา 

รปูท่ี 2 จ านวนและรายรบัจากนักท่องเท่ียวต่างชาติของไทย พ.ศ. 2534-2563 

ก่อนเกดิการระบาดของโควดิ 19 การท่องเที่ยวมสีดัส่วนในจดีพีขีองไทยถงึร้อยละ 18 (รูปที่ 3) 
การท่องเทีย่วมบีทบาทส าคญัในหลายจงัหวดั เช่น ภูเกต็ ชลบุร ีกระบี ่และเชยีงใหม่ เป็นต้น มสีดัส่วนสงู
มากในผลติภณัฑม์วลรวมจงัหวดั (จพีพี)ี ใน พ.ศ. 2562 ประเทศไทยตดิล าดบัที ่3 ของโลกในดา้นรายได้
สุทธจิากการท่องเทีย่วและตดิล าดบัที ่8 ในฐานะประเทศทีม่ผีูม้าเยอืนมากทีสุ่ดในโลก รายไดข้องจากการ
ท่องเทีย่วของไทยสงูเกอืบเท่ากบังบประมาณแผ่นดนิทัง้ประเทศใน พ.ศ. 2562  

ของดี ราคาถกู  

การหลัง่ไหลเขา้มาของนกัท่องเทีย่วจนีเกดิจากทีไ่ทยอยู่ใกล้ประเทศจนี นกัท่องเทีย่วจนี ซึง่แออดั
กนัในเมอืงใหญ่ต่างโหยหาธรรมชาต ิประเทศไทยกลายเป็นสวนหลงับ้านที่มรีาคาย่อมเยา เมื่อเทยีบกบั
การไปเทีย่วทะเลทีเ่กาะไหหล า ดงันัน้ดว้ยอธัยาศยัไมตรขีองคนไทย ธรรมชาตอินังดงามและราคาที่ไม่ได้
รวมตน้ทุนสิง่แวดลอ้มไว ้การท่องเทีย่วมายงัไทยจงึเป็นทีส่นใจของทัง้คนจนีและคนทัง้โลก 
 
 
 
 

ล้านคน 

จ านวน CAGR=7.1%; CV=0.23  

รายรบั CAGR=11.3%; CV=0.34 

จ านวน CAGR=3.9%; CV=0.14  

รายรบั CAGR=7.2%; CV=0.25 

จ านวน CAGR=10.9%; CV=0.32  

รายรบั CAGR = 13.9%; CV=0.40 

พนัล้านบาท 

รฐัประหาร
ในไทย 

โควิด 19 

ความวุ่นวายทาง
การเมอืงในไทย 

สึนามิ SARS วิกฤติ
เศรษฐกิจ 
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รปูท่ี 3 สถิติท่ีส าคญัของการท่องเท่ียวไทย พ.ศ. 2562  

รุ่งได้กร็่วงได้  

เมื่อเกิดปัญหาโควดิ 19 ระบาดใน พ.ศ. 2562 เศรษฐกิจท่องเที่ยวไทยประสบปัญหามากที่สุด 
เพราะการท่องเที่ยวต้องอาศยัระบบโลจิสติกส์ในการแจกจ่ายสินค้าและบริการ อาศยัการปฏิสัมพันธ์
ระหว่างมนุษย์ เมื่อมคีวามจ าเป็นที่ต้องลดการเดนิทางและลดการปฏสิมัพนัธ์ระหว่างมนุษย์ลงเพื่อสยบ
ปัญหาโควดิ 19 การท่องเทีย่วระหว่างประเทศถงึกบัหยุดชะงกัและเป็นครัง้แรกทีป่ระเทศไทยไดเ้ขา้ใจถงึ
ความเสีย่งทีแ่ฝงมาในภาคเศรษฐกจิท่องเทีย่ว (มิง่สรรพ์ ขาวสอาด และคณะ, 2564) 

การพยากรณ์แนวโน้มของโครงสร้างเศรษฐกจิไทยในห้าปีขา้งหน้านี้ไม่เปลี่ยนแปลงจากสดัส่วน
ในปัจจุบนัมากนัก โดยมภีาคบรกิารเป็นภาคที่ขยายตวัอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเศรษฐกิจไทยโดยรวม 
หดตวัลงอย่างรุนแรงจากปัญหาการระบาดของโควดิ 19 และคาดว่าจะใชเ้วลา 3 ปีทีจ่ะฟ้ืนตวัสู่ดุลยภาพ
ระยะยาว (สถาบนัวจิยัเพือ่การพฒันาประเทศไทย, 2564)  
สู่โลกาภิวตัน์และโลกดิจิทลั  

การสื่อสารอย่างไร้พรมแดนของเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ท าให้ประเทศไทยเข้าสู่ระบบ 
โลกาภวิตัน์หรอืเชื่อมต่อกบันานาประเทศอย่างเต็มตวัมาหลายทศวรรษแล้ว และเขา้สู่ระบบพาณิชย์ทัง้ใน
เมอืงและในชนบท ท าใหค้นไทยเขา้สู่ระบบเงนิตราและตลาดอย่างสมบูรณ์และท าใหป้ระเทศไทยมอีตัราการ
เปิดประเทศสงูวดัจากมลูค่าการคา้ (การสง่ออกและการน าเขา้หารดว้ยจดีพี)ี ใน พ.ศ. 2562 สงูถงึรอ้ยละ 110 
แต่ยงัต ่ากว่ามาเลเซยี (รอ้ยละ 123) และเวยีดนาม (รอ้ยละ 210)  

ปี     
รายได้จากการท่องเที่ยว     

นักท่องเที่ยวต่างชาติ
จ  านวน     ล้านคน

    

นักท่องเที่ยวไทย
จ  านวน       ล้านคนครั  ง

ที่มา                               กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา      

ล้านล้านบาท

    นักท่องเที่ยวจีน
จ านวน      ล้านคน

    



รายงานการศกึษาโครงการประเทศไทยในอนาคต 
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สู่พาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส ์ 

เมื่อย่างเขา้ทศวรรษที่ 2550 สื่อออนไลน์เริม่ได้รบัความนิยมในการตดิต่อสื่อสารกนัในประเทศ
ไทย พอถงึ พ.ศ. 2563 ประเทศไทยมผีู้ใช้โทรศพัท์มอืถอืถึง 93 ล้านเครื่อง และมผีู้ใช้อนิเทอร์เน็ตและ
ปฏบิตักิารบนโซเซยีลมเีดยีถงึ 52 ลา้นคน สื่อออนไลน์ยงัมอีทิธพิลมหาศาลต่อการคา้และธุรกจิในอนาคต 
สถาบนัเพิม่ผลผลติแห่งชาต ิ(2564) พบว่า ผู้บรโิภคส่วนใหญ่สนใจความโปร่งใสของผู้ขายบนโซเชียล
มเีดยี ได้แก่ การยอมรบัความผดิ การตอบลูกค้าอย่างซื่อสตัย์ และการแสดงราคา เป็นต้น การวจิยัของ 
PwC ระบุว่าภายใน พ.ศ. 2573 ร้อยละ 45 ของรายได้ทัว่โลกจะมาจากการสร้างสนิค้าหรอืบรกิารที่ถูก
กระตุน้ดว้ยการใชปั้ญญาประดษิฐ ์

วนเวียนในทวิภพ  

การเข้ามาของเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารสมยัใหม่ท าให้มนุษย์อยู่กบัตวัเองมากขึ้น 
สามารถท างานได้ทุกที่ทุกเวลา ท าให้พื้นที่ท างานกลายเป็นโลกไร้พรมแดนและเส้นแบ่งระหว่างการ
ท างานและการพกัผ่อนจางลง เช่น การท างานในรา้นกาแฟและถ่ายรปูของตนลง Instagram คนรุ่นใหม่ใช้
สือ่ออนไลน์เป็นเครื่องมอืหาขอ้มลูและตดัสนิใจในการเดนิทางและการเลอืกถิน่ทีอ่ยู่อาศยั ใชแ้สวงหาความ
บนัเทงิมากขึน้ คนไทยรุ่นใหม่จงึมแีนวโน้มเป็นมนุษยแ์พลตฟอรม์และใชช้วีติอยู่บนโลกแพลตฟอร์มหรอื
โลกเสมอืนมากขึ้นหรอือาจเรยีกได้ว่าวนเวยีนอยู่ใน “ทวภิพ” ซึ่งเป็นฉากทศัน์หนึ่งของภาพอนาคตคน
เมอืง 4.0 ประเทศไทยใน 20 ปี ขา้งหน้า (อภวิฒัน์ รตันวราหะ และคณะ, 2563)  

สือ่ใหม่ โอกาสใหม่  

Mintel ซึ่งเป็นบรษิทัชัน้น าของโลกดา้นขอ้มูลตลาดระบุว่า พฤตกิรรมใหม่ของผูบ้รโิภคในภูมภิาค
เอเชยีแปซิฟิกคอื ต้องการประหยดัเวลา ประหยดัแรงงาน และต้องการความสะดวกอย่างที่ไม่เคยเกิด
ขึน้มาก่อน งานวจิยัของวทิยาลยัการจดัการมหาวทิยาลยัมหดิล ใน พ.ศ. 2561 พบว่า 5 ธุรกจิทีม่แีนวโน้ม
ขยายตวัสงูในอนาคต ไดแ้ก่ 1) ธุรกจิทีผู่อ้ ื่นสามารถท าแทนได ้เช่น บรกิารท าความสะอาดบา้น สัง่อาหาร 
และซื้อของ 2) ธุรกจิทีไ่ม่ต้องขยบั จบัหรอืถอืเอง เช่น สนิคา้หรอืบรกิารอตัโนมตั ิ3) ธุรกจิทีพ่รอ้มใชง้าน
ทนัท ีเช่น อาหารพรอ้มรบัประทาน 4) ธุรกจิร่วมมอืร่วมใจ เช่น ชุมชนออนไลน์ 5) ธุรกจิทีเ่น้นการฟัง เช่น 
พอ็ดแคสต ์และวดิโีอคอนเทนท ์  

จากการศกึษาเรื่อง WI-FI สลมั ของแผนงานคนไทย 4.0 พบว่า สมาชกิชุมชนแออดัได้ประโยชน์จาก
การใชส้ื่อออนไลน์ในการท ามาหากนิทัง้เดก็ (ใชข้ายสนิคา้ออนไลน์) วยัรุ่น (ขายสนิคา้และหางาน) และผูสู้งวยั 
ซึ่งแมจ้ะอ่านไม่ออก เขยีนไม่ไดก้ใ็ชค้ าสัง่เสยีง (voice command) โทรศพัท์มอืถอืเป็นสื่อทีใ่หท้ัง้ความบนัเทงิ 
ความสุข หรอืแมแ้ต่ความทุกข ์(พงศกร สงวนศกัดิ,์ 2563) และมอีทิธพิลต่อชวีติคนไทยรุ่นใหม่ทุกระดบัรายได้
มากทีสุ่ด 

ตามล่าหายูนิคอรน์  
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การเขา้สูธุ่รกจิยุคหลงัอุตสาหกรรม (post-industrial) เป็นความฝันของทุกประเทศในอาเซยีน รฐับาล
ไทยโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้มีทิศทางกลยุทธ์สร้างบริษัทรุ่นใหม่ที่เรียกกันว่า 
สตาร์ทอพั (start-up) ซึ่งเป็นบรษิัทที่พฒันาตนเองบนฐานเทคโนโลยดีิจิทลัที่สามารถสร้างธุรกิจรูปแบบ
ใหม่ๆ (new business model) เช่น อ านวยความสะดวกด้านธุรกรรมให้เครอืข่ายเพื่อการผลิต ขาย และ
กระจายสนิคา้ในรูปของแพลตฟอรม์ e-commerce หรอืแพลตฟอรม์เศรษฐกจิแบ่งปัน เช่น Airbnb Grab หรอื
แพลตฟอรม์แบ่งปันขอ้มูล เช่น tripadvisor เมื่อวธิคีดิใหม่ๆ สบโอกาสทีถู่กต้อง ธุรกจิสตารท์อพัเหล่านี้ก็จะ
สามารถเตบิโตไดอ้ย่างรวดเรว็ ในปัจจุบนัมกีารแบ่งธุรกจิสตารท์อพัตามขนาดและความสามารถในการระดม
ทุนหรอืขายกจิการต่อในมูลค่าทีส่ร้างก าไรมหาศาล เช่น ระดบัยูนิคอรน์ (unicorn) จะมมีูลค่าการลงทุนกว่า
พนัล้านเหรยีญสหรฐัฯ ส่วนเดคาคอร์น (decacorn) จะมขีนาดใหญ่กว่าหมื่นล้านเหรยีญสหรฐัฯ และเฮคโต
คอรน์ (hectocorn) จะใหญ่กว่าแสนลา้นเหรยีญสหรฐัฯ 
 ในการจัดอันดับยูนิคอร์น 10 อันดับแรกของอาเซียนพบว่า สิงคโปร์ติด 3 อันดับ ได้แก่  
(ล าดบั 1) Grab (ล าดบั 4)  HyalRoute และ Trax (ล าดบั 8) ส่วนอนิโดนีเซยีตดิอนัดบัถงึ 5 อนัดบั ไดแ้ก่ 
Gojek (ล าดบั 2) tokopedia (ล าดบั 3) bukalapak (ล าดบั 5) Traveloka (ล าดบั 6) และ OVO (ล าดบั 7)  

ส่วนประเทศไทยเพิง่จะได้ยูนิคอร์นตวัแรกใน พ.ศ. 2564 คอื Flash Express ซึ่งเป็นกจิการโลจิ
สติกส์ขนส่งเอกชน สามารถระดมทุนจากกองทุนสงิคโปร์และบรษิัทยกัษ์ใหญ่ของไทยได้ถึง 150 ล้าน
เหรยีญสหรฐัฯ หรอื 4,700 ลา้นบาท ในปัจจุบนับรษิทันี้มยีอดจดัสง่พสัดุแต่วนัร่วม 2 ลา้นชิน้ และมบีรกิาร
คลงัสนิค้าแบบครบวงจร และยูนิคอร์นตวัที่ 2 ก็คอื แอสเซนด์ มนันี่ ของบรษิัท ทรู มนันี่ จ ากดั เป็นผู้
ใหบ้รกิารแอปพลเิคชนั True money wallet มาตัง้แต่ พ.ศ. 2556 แต่สามารถระดมทุนเขา้เกณฑย์ูนิคอรน์
ใน พ.ศ. 2564 เช่นกนั เป็นฟินเทคในเครอืแอสเซนด์ กรุ๊ป ภายใต้การสนับสนุนของบรษิัทเครอืเจริญ 
โภคภัณฑ์ ปัจจุบันมีผู้ ใช้งาน 50 ล้านบัญชีใน 6 ประเทศ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกฉียงใต้
(www.ascendmoneygroup.com) และในวนัที ่4 พฤศจกิายน พ.ศ. 2564 บรษิทัฟินเทคขนาดใหญ่กไ็ดซ้ื้อ
บรษิทัสตารท์อพับทิคบัไปในมลูค่าเกอืบ 1.8 หมื่นลา้นบาท (พมิพร์ภสั ศริไิพรวนั, 2564)  
 อย่างไรก็ดี แม้รฐับาลไทยจะพยายามสร้างสตาร์ทอพัเท่าใดก็ตาม เมื่อบรษิัทรุ่นใหม่นี้ประสบ
ความส าเรจ็ก็จะโผผนิบนิเขา้สู่ร่มเงาของบรษิทัยกัษ์ใหญ่ ท าให้ทุนผูกขาดเดมิสยายปีกได้ไพศาลยิง่ขึ้น 
หรอือาจจะถูกกลนืโดยบรษิทัฟินเทคขนาดใหญ่ได้ 
 
 

โลกาภิวตัน์ถดถอย?  

การระบาดของโควดิ 19 สัน่สะเทอืนกระแสโลกาภวิตัน์ของโลกเพราะความล้มเหลวของรฐับาล
ภายใต้การน าของประธานาธบิดีโดนัลด์ ทรมัป์ที่จะรบัมอืกบัวกิฤตโิรคระบาด ท าให้อ านาจและบทบาท
ผูน้ าของสหรฐัอเมรกิาถูกถ่ายโอนไปยงัฝัง่ตะวนัออกคอืประเทศจนี ภายใตว้กิฤตโควดิ 19 รฐับาลในแต่ละ
ประเทศจะค านึงถงึประโยชน์ของประเทศตนเองมากขึ้น เช่นในกรณีของการกกัตุนวคัซีน ประชาชนใน
ประเทศผูน้ าของโลกาภวิตัน์กอ็าจจะเรยีกรอ้งการเยยีวยาและการปกป้องจากรฐับาลของตนมากขึน้ ผูน้ า
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นานาประเทศอาจจะมพีฤตกิรรมในการรวมศูนย์อ านาจมากขึ้น มแีนวโน้มที่จะด าเนินนโยบายชาตนิิยม
มากขึ้น ประเทศพฒันาแล้วจะมแีนวโน้มที่จะย้ายอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์กลบัมาอยู่ในประเทศของตน 
แม้ว่าจะมสีญัญาณของการถดถอยของโลกาภวิตัน์ แต่การแทรกซึมของเทคโนโลยเีขา้ไปในทุกอณูของ
ชวีติน่าจะเป็นตวัขบัเคลื่อนทีรุ่นแรงพอทีก่ระแสโลกาภวิตัน์ด าเนินต่อไปได ้แต่อาจจะมรีูปแบบและความ
เขม้แขง็ทีล่ดลงในบางประเดน็ 
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การบริหารรฐักิจ โลกกว้างแต่ทางแคบ  
รฐัในทีน่ี้หมายถงึระบบราชการบวกกบันักการเมอืงทีเ่ขา้มาท าหน้าทีบ่รหิาร รฐัเป็นองคป์ระกอบ

ใหญ่ทีจ่ะขบัเคลื่อนเศรษฐกจิโดยการใชจ่้ายและการลงทุนภาครฐั ในปัจจุบนัรายไดอ้ื่นของประเทศจากการ
ท่องเที่ยวเกือบเป็นศูนย์ รายจ่ายจากการบรโิภคลดลงเพราะประชาชนมีรายได้ลดลง การลงทุนของ
เอกชนกล็ดลง การส่งออกก าลงัมทีที่าว่าจะกระเตื้องขึ้นบ้าง ดงันั ้น การใชจ่้ายของรฐัจงึนับเป็นปัจจยัขบั
เคลื่อนทีส่ าคญั ซึ่งรฐับาลไดกู้้เงนิมาเพื่อบรรเทาปัญหาโควดิ 19 เป็นจ านวนถงึ 1.5 ลา้นลา้นบาท เพื่อไป
สมทบกบังบประมาณอกีปีละประมาณ 3 ลา้นลา้นบาท แต่การเบกิจ่ายของภาครฐักย็งัล่าชา้ไม่ทนัต่อความ
จ าเป็นของประชาชน 
 ขนาดของรฐับาลขยายตวัขึน้ตามล าดบั สงัเกตไดจ้ากขนาดของงบประมาณเปรยีบเทยีบกบัจดีพี ี
จากร้อยละ 15 ใน พ.ศ. 2547 มาเป็นเกอืบร้อยละ 18 ใน พ.ศ. 2562 แต่รายจ่ายด้านการลงทุนของรฐัมี
ค่อนข้างน้อยไม่สามารถผลกัดนัให้เศรษฐกิจเติบโตได้อย่างรวดเร็ว ในปีงบประมาณ 2564 มยีอดการ
ลงทุนเพยีงรอ้ยละ 20 ของงบประมาณทัง้หมดหรอืรอ้ยละ 4 ของ จดีพี ีซึง่ต ่ากว่าระเบยีบกระทรวงการคลงั
ว่าดว้ยการบรหิารหนี้สาธารณะ ซึ่งต้องมรีายจ่ายการลงทุนต่องบประมาณไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 25 เพื่อรกัษา
คุณภาพการลงทุน ตัง้แต่ พ.ศ. 2557-2560 ประมาณร้อยละ 40 เป็นรายจ่ายประเภทกระตุ้นเศรษฐกจิ
ระยะสัน้ซึ่งไม่สามารถช่วยยกระดับประสิทธิภาพการผลิตของเศรษฐกิจได้ การลงทุนของรัฐยังให้
ประสทิธผิลจ ากดั แยกเป็นส่วนๆ ตามกระทรวง ไม่ได้เป็นโครงการที่บูรณาการทัง้ในมติพิื้นที่ เวลาและ
คุณภาพในระดบัสูงพอที่จะให้ประสทิธิภาพประสทิธผิล หลายโครงการมปัีญหาด้านความคุ้มค่าในทาง
เศรษฐกจิและมหีลายกรณีทีไ่ม่เชื่อมโยงกบัทศิทางการพฒันาของโลกและเชื่อมต่อไม่ถงึแพลตฟอรม์ระดบั
สากล (สถาบนัวจิยัเพื่อการพฒันาประเทศไทย, 2564) รายจ่ายส าหรบัการบรหิารจดัการภาครฐัของไทยที่
มขีนาดค่อนขา้งใหญ่และมแีนวโน้มสูงขึ้นตัง้แต่ก่อนการระบาดของโควดิ 19 ยงัก่อให้เกดิความเสีย่งต่อ
เสถยีรภาพทางการคลงั 

รายจ่ายของรฐัจ านวนมากใชไ้ปกบัการจ้างงานใน พ.ศ. 2550 ไทยมจี านวนขา้ราชการ 2.5 ลา้น
คนและเพิม่เป็น 3 ล้านคนใน พ.ศ. 2560 ในโครงสร้างงบประมาณ พ.ศ. 2564 รวมทัง้สิ้น 3.2 ล้านล้าน
บาทเป็นงบบุคลากรถงึรอ้ยละ 19.5 หากรวมรายจ่ายดา้นบุคลากรและสวสัดกิารบุคลากรภาครฐัทีก่ระจาย
อยู่ในงบอื่นๆ เช่น งบอุดหนุนรายจ่ายอื่นและงบกลางจะท าให้รายจ่ายด้านบรหิารจดัการภาครฐัเท่ากบั
ร้อยละ 71.2 ของงบประมาณรายจ่ายทัง้หมด โอกาสที่รฐัจะลงทุนขนาดใหญ่ได้ก็ต้องอาศยัเงนิกู้เท่านัน้ 
อีกทัง้รฐัยงัมรีะเบียบขัน้ตอนและมกีฎหมายที่ล้าหลงัอยู่มาก  ซึ่งหากมกีารสงัคายนาก็จะลดต้นทุนการ
จดัการของรฐัได้อีกมาก ใน พ.ศ. 2560 การยกเลิกกฎหมายที่ล้าหลังในส่วนการแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศสามารถลดต้นทุนรฐัและเอกชนได้ปีละ 1.8 พนัลา้นบาท สถาบนัวจิยัเพื่อการพฒันาประเทศ
ไทยระบุว่าหากลด 1,094 กระบวนงานในการอนุญาต 198 เรื่อง จะลดต้นทุนไปไดอ้กี 1.3 แสนลา้นบาท
ต่อปี   

ในขณะเดียวกนัรฐัยงัจดัเก็บรายได้ไม่เต็มประสทิธิภาพ มผีู้เลี่ยงภาษีด้วยวธิีต่างๆ ท าให้ฐาน
รายไดข้องรฐัจงึจ ากดัแค่คนบางกลุ่ม อกีทัง้การลดหย่อนภาษกีข็าดประสทิธภิาพขาดกลไกตรวจสอบและ
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พฒันาให้เกิดประโยชน์เกิดความคุ้มค่ารฐัวสิาหกิจมชี่องว่างในการพฒันา (สถาบนัวจิยัเพื่อการพฒันา
ประเทศไทย, 2564) 

 คอรร์ปัชนักนัสุดซอย  

ระบบราชการของไทยเป็นระบบทีม่กีฎระเบยีบมากมายเพือ่ลดการฉ้อราษฎรบ์งัหลวง แต่ในความเป็นจรงิ
คอรร์ปัชนัในภาครฐัเพิม่ขึน้เรื่อยๆ ทัง้ในดา้นมูลค่าและวธิกีารพลกิแพลงใหพ้สิดารซบัซ้อนขึน้ หรอืแมแ้ต่
เปลีย่นนโยบายใหม้ปีระโยชน์กบัพวกพอ้งมากขึน้ ใน 2-3 ปีทีผ่่านมายงัลามไปถงึสว่นราชการและองค์กร
ที่เกี่ยวข้องที่น่าจะเป็นปราการสุดท้ายของการรกัษาความซื่อสตัย์ เช่น สถาบนัการศึกษา องค์กรทาง
ศาสนา หน่วยงานที่ดูแลผู้พิการ เป็นต้น ดัชนีคอร์รัปชันของไทยเทียบกับนานาประเทศถดถอยลง
ตามล าดบั จากล าดบัที่ 76 (ทัง้หมด 168 ประเทศ) ใน พ.ศ. 2558 ตกลงเป็นล าดบัที่ 104 (ทัง้หมด 180 
ประเทศ) ใน พ.ศ. 2563  
 รายได้และใช้จ่ายของรฐันอกจากจะกระทบการหมุนเวยีนของรายได้การลงทุนในประเทศ ยงัมี
อานุภาพในการปรบั/บิดเบือนโครงสร้างเศรษฐกิจและสงัคมอีกด้วย  เช่น รฐัเคยใช้มาตรการการคลงัที่
หลากหลายโยกย้ายทรพัยากรจากภาคเกษตรมาสู่ภาคอุตสาหกรรมในช่วงก่อนมนีโยบายประชานิยม  
ในปัจจุบนัรฐัก็พยายามโยกย้ายทรพัยากรที่รฐัก ากบัเกือบทัง้หมดไปลงทุนที่เขตเศรษฐกิจพเิศษภาค
ตะวนัออกจากเงนิภาษีของคนทัง้ประเทศ ดงันัน้โครงการเขตเศรษฐกจิพเิศษจงึควรจะต้องถูกจบัตามอง
และถูกคาดหวงัใหเ้ป็นทีพ่ึง่ของชาตอิกีครัง้ใหม้คีวามชชัวาลอย่างยัง่ยนื 

ประสทิธภิาพของรฐักม็แีนวโน้มต ่าลงทัง้ในเรื่องการบงัคบัใชก้ฎหมาย คุณภาพระบบราชการ และ
คอรร์ปัชนั (สมเกยีรต ิตัง้กจิวานิชย์, 2564) การลงทุนภาครฐัถดถอยลง ในขณะทีเ่ทคโนโลยเีปลีย่นแปลง
แบบกา้วกระโดด แต่ขนาดของรฐับาลวดัจากจ านวนขา้ราชการกลบัใหญ่ขึน้ 

ส่วนการกระจายอ านาจจากรฐับาลกลางสู่ทอ้งถิน่เพื่อขยายบรกิารใหแ้ก่ประชาชนใหท้ัว่ถงึยิง่ขึ้น
นัน้รุดหน้ามาไดร้ะยะหนึ่งใน พ.ศ. 2542 กต็อ้งประสบกบัปัญหายเูทริน์เมื่อรฐับาลทกัษณิปรบัระบบใหเ้กดิ
ผู้ว่า CEO ท าให้สามารถสัง่การโดยตรงจากส่วนกลาง ต่อมารฐัประหารอกีสองครัง้ใน พ.ศ. 2549 และ 
พ.ศ. 2557 กท็ าใหก้ารเลอืกตัง้ของทอ้งถิน่ตอ้งหยุดชะงกัไปเกอืบ 10 ปี ซึง่ในช่วงเวลาดงักล่าวรายไดข้อง
รฐับาลทอ้งถิน่เพิม่ขึน้น้อยมากเมื่อเทยีบกบัในช่วงเวลาก่อนหน้า นอกจากนัน้เป้าหมายรายไดข้องทอ้งถิน่
ในปัจจุบนัที่รอ้ยละ 29 กย็งัห่างจากเป้าหมายแต่แรกเริม่ทีร่อ้ยละ 35 มากและถ้าเทยีบกบัประเทศจีนซึ่ง
เป็นการปกครองแบบรฐัเดยีวเหมอืนประเทศไทย จนีมเีป้าหมายที่ร้อยละ 40 เมื่อมาดูแหล่งรายได้ของ
รฐับาลทอ้งถิน่กจ็ะเหน็ว่ารฐับาลไทยชะลอการขยายฐานภาษทีีเ่กบ็จากประชาชนในทอ้งถิน่ ลกัษณะของ
การให้เงินอุดหนุนยงัท าให้รายได้ท้องถิ่นต่อหวัในเมืองสูงกว่าในชนบท (ดิเรก ปัทมสิริวฒัน์ , 2564) 
บทบาทของรฐัไทยที่ผ่านมาจงึเป็นบทบาทที่โยกย้ายทรพัยากรท้องถิน่ เพื่อไปเน้นความเจรญิเตบิโตใน
เมอืงและอุตสาหกรรมมากกว่าการเกือ้หนุนใหเ้กดิการพฒันาอย่างทัว่ถงึ (inclusive)   
 ในขณะที่โลกเปลี่ยนไป คนรุ่นใหม่เรยีกร้องความโปร่งใส ความเสมอภาคมากขึน้ ความผนัผวน
ทัง้ด้านเศรษฐกิจและภัยพิบัติ ในโลกมากขึ้น พรรคการเมืองไทยยังแก่งแย่งอ านาจโดยวิธีเดิม  
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หาผลประโยชน์จากระบบราชการแบบเดมิๆ เสน้ทางไปสูไ่ทยแลนด ์4.0 ของไทยคงไม่ใช่เสน้ทางทีร่าบรื่น
เฉกเช่นซูปเปอรไ์ฮเวยแ์น่นอน 

ยุทธศาสตรช์าติ  

รฐับาลปัจจุบนัได้จดัท ายุทธศาสตร์ชาตเิพื่อก าหนดแนวทางที่ชดัเจนในการบรหิารประเทศไปสู่
ความมัง่คัง่มัน่คงและยัง่ยืน และด้วยเจตนารมณ์อันแน่วแน่ที่จะท าให้เกิดความสัมฤทธิผ์ลจึงได้ตรา
ยุทธศาสตร์นี้เป็นกฎหมาย อย่างไรก็ดใีนบรบิทที่โลกมคีวามผนัผวน ไม่แน่นอน ซบัซ้อน และคลุมเครอื 
การใช้ยุทธศาสตร์ตราเป็นกฎหมายซึ่งเป็นกรอบหรอืโครงสร้างที่แขง็เปรยีบเสมอืนกรงเหล็กมาครอบ
โครงสร้างสงัคมซึ่งประกอบด้วยมวลมนุษย์ซึ่งแตกต่างกนัทัง้ในด้านความคดิ อุดมการณ์  พฤติกรรม  
วิถีชีวิตซึ่งเป็นโครงสร้างที่รวมตัวกันแบบหลวมๆ และยืดหยุ่น เป็นโครงสร้างที่มีชีวิต มีจินตนาการ 
สามารถแตกหน่องอกงามได ้การบงัคบัใชยุ้ทธศาสตรร์ะยะยาวทีไ่ม่ยดืหยุ่นอาจสรา้งความเครยีด (stress)  
ในระบบและเป็นอุปสรรคต่อการพฒันา ความคดิสรา้งสรรค ์จนิตนาการ ความร่วมมอืและนวตักรรมทาง
สังคมที่อาจจะเกิดขึ้นและอาจสามารถหาทางออกให้ประเทศไทยก้าวข้ามกับดักหรือเขาวงกต  
แห่งความขดัแยง้ได ้ยุทธศาสตรข์องชาตจิะมปีระโยชน์อย่างยิง่ หากอยู่ในฐานะแนวทางสู่ความปรารถนา
อนัสงูสุดและใชเ้ป็นเป้าหมายของเวทเีสวนาของสาธารณชนผูต้ื่นรูเ้พือ่ทีจ่ะหาทางออกของประเทศร่วมกนั 
ยิง่ไปกว่านัน้การมยีุทธศาสตร์ระยะยาวทีไ่ม่ยดืหยุ่นจะท าใหร้ฐัขาดความสามารถในการบรหิารจดัการใน
การคาดการณ์และรับมือล่วงหน้า (anticipatory governance) (OECD,http://www.oecd.org/strategic-
foresight) และกลบักลายเป็นเครื่องมอืที่ใช้ไปตรวจสอบหรอืหกัล้างประเด็นที่ฝ่านค้านไม่เห็นด้วยกับ
รฐับาล (สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร,์ 2564 หน้า 97) 

ฝันไกล ทีต้่องไปให้ถึง  

การทบทวนประสบการณ์ทีผ่่านมาของประเทศไทยพบว่า การเปลีย่นแปลงจากภาคเกษตรไปองิ
ภาคอุตสาหกรรมการผลติเป็นเสาหลกัใหญ่เป็นการเปลี่ยนแปลงช่วงสัน้ๆ ตัง้แต่  พ.ศ. 2551 เป็นต้นได้
ปรบัเปลีย่นเขา้สู่ภาคบรกิารมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิง่การท่องเที่ยวมากขึ้น ในขณะเดยีวกนั สงัคมไทย
และคนไทยมกีารมกีารเปลีย่นแปลงในดา้นการบรโิภค การศกึษา การท่องเทีย่วการรบัขอ้มูลข่าวสารและ
ความบนัเทงิ วถิกีารด ารงชวีติไดเ้ขา้สู่ยุคดจิทิลัแลว้และมแีบบแผนใกลเ้คยีงประชากรโลกที่เป็นสากลมาก
ขึน้ทุกทีๆ  แต่ภาคการผลติของไทยกย็งัมแีบบแผนการผลติอย่างเดมิๆ และในภาคการเกษตร สว่นทีจ่ะจุด
ประกายใหเ้ป็นอุตสาหกรรมแห่งอนาคตกเ็ป็นสว่นทีเ่ลก็อยู่ อกีทัง้ในภาคการท่องเทีย่วกย็งัอาศยัธรรมชาติ
และอธัยาศยัคนไทยเป็นหลกั ความไม่สมดลุ ระหว่างแบบแผนชีวิตของคนไทยซ่ึงเป็นสากลมากขึ้น
และเข้าสู่ยุคหลังอุตสาหกรรมแล้ว แต่ภาคการผลิตยงัอยู่ในยุคอุตสาหกรรมเก่า ส่วนการ
เปล่ียนแปลงในภาครฐัย่ิงมีพลวตัน้อยท่ีสุด ยงัมีลกัษณะรวมศูนย์และขาดความยืดหยุ่นในการ
รองรบัวิกฤตการณ์และการเปล่ียนแปลง ท าให้คนไทยและประเทศไทย 3.0 ตกอยู่ในภาวะท่ีเส่ียง
ต่อความผนัผวนของโลกซ่ึงนับวนักจ็ะมีมามากขึ้น 

http://www.oecd.org/strategic-foresight
http://www.oecd.org/strategic-foresight
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4. การกวาดสญัญาณในประเทศไทย  

การท่องเท่ียวกบัความเปราะบางในโครงสร้าง    

ภาคท่องเทีย่วเป็นภาคเศรษฐกจิใหม่ของโลกทีม่สีดัส่วนถงึรอ้ยละ 10 ของจดีพีโีลกมกีารจา้งงาน
ทัว่โลก 320 ล้านคน และมขีนาดใหญ่กว่าภาคเกษตร 3 เท่าในเชิงมูลค่า (McKinsey and Co. August, 
2020)  

ส าหรบัประเทศไทย อานิสงสห์ลกัจากภาคท่องเทีย่วคอืเป็นภาคเศรษฐกจิทีม่กีารขยายตวัรวดเรว็
ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาซึ่งเป็นช่วงที่ประเทศติดกบัดกัรายได้ปานกลาง นักท่องเที่ยวต่างชาติก่อให้เกิด
กระแสรายไดท้ีเ่ขา้มาอย่างต่อเนื่อง (รูปที ่4) ในปัจจุบนัประเทศไทยเป็นทีรู่จ้กัในดา้นการท่องเทีย่วไปทัว่
โลกและเคยไดร้บัรางวลัระดบันานาชาตใินฐานะประเทศทีม่แีหล่งท่องเที่ยวทีไ่ดร้บัความนิยมสูงสุดหลาย
ต่อหลายครัง้ รวมทัง้เมอืงท่องเทีย่วหลกั เช่น ภูเกต็และเชยีงใหม่ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ: CAGR = อตัราการเตบิโตเฉลีย่สะสม 
ทีม่า: กระทรวงการท่องเทีย่วและกฬีา 

รปูท่ี 4 จ านวนนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติทัง้หมดและชาวจีน พ.ศ. 2531-2562 
 

ภาคท่องเที่ยวไม่ใช้ทกัษะมากนักนอกจากภาษา จึงเป็นที่รองรับแรงงานหนุ่มสาวรุ่นใหม่ที่ 
ไม่ต้องการอยู่ในภาคเกษตร การว่างงานของแรงงานไทยจงึไม่สูงทัง้ๆ ที่ระบบการศกึษาที่ผลติแรงงาน
ออกมาไม่ตรงกบัความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ท าใหภ้าคท่องเทีย่วเป็นภาคเศรษฐกจิส าคญัทัง้ใน
ดา้นรายได ้การจา้งงาน และเงนิตราระหว่างประเทศ  

หลงัจากโควดิ 19 ผ่านไป ขอ้มลูจากการศกึษาในต่างประเทศยนืยนัตรงกนัว่า แนวโน้มในอนาคต
ของการท่องเทีย่วยงัสดใส นักท่องเทีย่วยงัจะยนิดที่องเทีย่ว แต่กลุ่มท่องเทีย่วจะเลก็ลง สนใจสุขภาพและ
ความปลอดภยัมากขึน้ (มิง่สรรพ ์ขาวสอาด และคณะ, 2564)  

CAGR ทัง้หมด = 5.92%; CAGR จนี = 16.18% CAGR ทัง้หมด = 10.89% 
CAGR จนี = 39.25% 

ลา้นคน 
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แต่การท่องเที่ยวก็มโีครงสร้างที่เปราะบางอยู่หลายประการด้วยกัน ก่อให้เกิดความเสี่ยงด้าน
เสถยีรภาพ ซึ่งเหน็ได้ชดัเจนเมื่อเกดิการระบาดของโควดิ 19 ความเปราะบางและความท้าทายของการ
ท่องเทีย่วไทยน้ีประกอบดว้ย  

พึง่พิงรายได้ต่างชาติ  

ภาคเศรษฐกจิการท่องเที่ยวไทยพึ่งรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาตถิงึ 2 ใน 3 ของรายได้จากการ
ท่องเที่ยวทัง้หมด และประเทศไทยจดัเป็นประเทศชัน้น าด้านการท่องเที่ยวที่พึ่งพารายได้จากต่างประเทศ
มากทีสุ่ดในโลก (รูปที ่5) ไม่ว่าจะวดัจากรายรบัที่เป็นเงนิตราต่างประเทศหรอืวดัจากสดัส่วนของมูลค่าเพิม่
ดา้นท่องเทีย่วในจดีพี ี  
 

 
                              หน่วย: รอ้ยละของรายรบัท่องเทีย่ว 

ไทย 29 71 
สเปน 44 56 

ฝรัง่เศส  66 34 
อติาล ี 76 24 
ญีปุ่่ น 81 19 

สหราชอาณาจกัร  83 17 
สหรฐัอเมรกิา 84 16 

เยอรมน ี 86 14 
ทีม่า: WTTC. (2021)     
รปูท่ี 5 อตัราการพึ่งพานักท่องเท่ียวต่างชาติในแต่ละประเทศ   
 

 พึง่พาจีนเป็นหลกั  

รายได้จากการท่องเที่ยวนานาชาตมิาจากนักท่องเที่ยวจีนถงึ  1 ใน 4 และจีนเป็นชาติที่รฐับาล
สามารถก ากบัและควบคุมการน าเขา้และส่งออกของนักท่องเที่ยวได้ และจนีอาจจะใช้การท่องเที่ยวเป็น
เครื่องมอืต่อรองดา้นการเมอืงระหว่างประเทศ  

รายได้ท่องเทีย่วกระจกุตวั  

รายไดท้ีม่าจากการท่องเทีย่วใน พ.ศ. 2562 กระจุกตวัอยู่ในไม่กี่จงัหวดั ไดแ้ก่ กรุงเทพมหานคร 
ภูเก็ต ชลบุรี กระบี่ และเชียงใหม่ เป็นกลุ่ม 5 จงัหวดัที่มีรายได้จาการท่องเที่ยวรวมกันแล้วมากถึง 
รอ้ยละ 73 ของรายไดจ้ากการท่องเทีย่วทัง้ประเทศ (กระทรวงการท่องเทีย่วและกฬีา, 2563) ยิง่ไปกว่านัน้
จงัหวดัชายฝัง่อนัดามนัยงัพึ่งพานักท่องเที่ยวต่างชาตมิากกว่าคนไทย ซึ่งกว่าร้อยละ 60 ของผู้มาเยอืน

นักท่องเท่ียวในประเทศ นักท่องเท่ียวต่างประเทศ 
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ของจงัหวดัเหล่านี้และสดัส่วนของรายได้จากโรงแรมและภตัตาคารของจงัหวดั เหล่านี้ต่อผลติภณัฑม์วล
รวมของจงัหวดั (จพีพี)ี  กม็สีดัสว่นเกนิกว่ารอ้ยละ 60   

ส าหรบักรุงเทพฯ แหล่งท่องเที่ยวกระจุกตวัอยู่ในพื้นที่ประมาณร้อยละ 15 ของพื้นที่กรุงเทพฯ  
ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มคีวามเสี่ยงในเรื่องน ้าท่วมและระดบัน ้าทะเลขึ้นสูงอยู่แล้ว ผลจากการกระจุกตวันี้ท าให้
รายได้จากการท่องเที่ยวมคีวามเหลื่อมล ้ามากและมคีวามเหลื่อมล ้ากว่าการกระจายรายได้ที่ วดัจากการ
บรโิภค 

ท่องเทีย่วไทยมีหรือจะยัง่ยืน  

เนื่องจากความเสื่อมโทรมของทรพัยากรด้านการท่องเที่ยวจากการพฒันาแบบดีมานด์น าหน้า
สาธารณูปโภคมาทหีลงั ดชันีสภาพแวดลอ้มของจงัหวดัท่องเที่ยวของไทยทัง้ในด้านคุณภาพสิง่แวดล้อม 
สุขอนามยัและความปลอดภยัในดา้นชวีติและทรพัยส์นินัน้จดัว่าต ่ามากเมื่อเทยีบกบัจงัหวดัอื่นๆ  

 
ทีม่า: มิง่สรรพ ์ขาวสอาดและคณะ 2564 

 รปูท่ี 6 ล าดบัท่ีของจงัหวดัท่องเท่ียว พ.ศ. 2562 (ไม่นับรวมกรงุเทพฯ) 

 การเปรยีบเทยีบขดีความสามารถของไทยกบันานาประเทศพบว่า ดชันีคุณภาพสิง่แวดลอ้มความ
ปลอดภัยและสุขภาพอนามยัของประเทศไทยนัน้ค่อนข้างต ่าเมื่อเทียบกับนานาประเทศทัว่โลก  เช่น  
ไทยจดัอยู่ในล าดบัที่ 130 ของโลกในด้านความยัง่ยนืของสภาพแวดล้อม อยู่ในล าดบัที่ 111 ของโลกใน
ด้านความปลอดภัย และอยู่ในล าดับที่ 88 ของโลกในด้านสุขภาพและสุขอนามัย ในขณะเดียวกัน  
ขดีความสามารถในดา้นการแข่งขนัของไทยดา้นราคาอยู่ในล าดบัที ่25 ของโลก และความน่าดงึดดูใจของ
ทรพัยากรธรรมชาตอิยู่ในล าดบัที ่10 ของโลก จงึอนุมานไดว้่า ประเทศไทยอาศยัการขายการท่องเที่ยวใน
ราคาทีอ่าจจะต ่ากว่าต้นทุนทางสงัคม ซึง่จะท าใหไ้ม่มคีวามยัง่ยนืในอนาคตจากการใชท้รพัยากรท่องเทีย่ว
เกนิขดีความสามารถของการรองรบั (มิง่สรรพ ์ขาวสอาด และคณะ, 2564)  
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ข้อมูลเหล่านี้แสดงว่าในขณะที่ไทยมีฐานะเทียบเท่าประเทศพัฒนาแล้วด้านรายได้จากการ
ท่องเที่ยว แต่โครงสร้างการผลติสนิค้าบรกิารท่องเที่ยวกลบัยงัเป็นโครงสร้างแบบประเทศด้อยพฒันาที่
ขายบรกิารจากธรรมชาตแิละมรดกทางประวตัศิาสตร์ของบรรพบุรุษที่ขาดการเสรมิแต่งอย่างสร้างสร รค์ 
ไม่เหมือนประเทศท่องเที่ยวหลัก เช่น สหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักร ที่ขายการท่องเที่ยวบน
ฐานความรู้และนวตักรรมด้านสงัคมและวฒันธรรม เป็นที่น่าสนใจว่าไทยจะขายสนิค้าเดิมๆ (ชายหาด 
ทะเล วดั) ไปไดอ้กีนานเท่าไหร่ 

ความเสีย่งจากโลกรวน  

ประเทศไทยจัดเป็นประเทศมีความเสี่ยงระดบัสูงที่จะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
ภูมอิากาศในอนาคต ท าใหจ้งัหวดัท่องเทีย่วภาคเหนือซึง่อาศยัสภาพอากาศหนาวเยน็เป็นจุดขายนัน้ได้รบั
ผลกระทบ กล่าวคอื มวีนัทีอุ่ณหภูมสิูงเพิม่มากขึน้ และส าหรบัจงัหวดัภาคใตจ้ะมวีนัทีฝ่นไม่ตกมากขึน้ถงึ
จะเป็นผลดี แต่ก็จะมีความเสี่ยงเรื่องการขาดแคลนน ้ าส าหรับอุปโภคบริโภคมากขึ้นในระยะยาว  
(อานนท ์สนิทวงศ ์ณ อยุธยาและคณะ, 2552) นอกจากนัน้ กรุงเทพมหานคร ยงัไดร้บัการจดัล าดบัใหเ้ป็น 
1 ใน 10 ของเมอืงที่จะได้รบัผลกระทบจากการเพิม่ขึ้นของระดบัน ้าทะเลอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลง
ภูมอิากาศดว้ย (Dasgupta et al., 2007)  

แนวโน้มที่กล่าวมาทัง้หมดนี้ชี้ว ัดว่าภาคท่องเที่ยวมีความเครียดสะสม ( chronic stress)  
ในโครงสร้างเปรยีบเหมอืนมสีนิมคอยกัดกร่อนอยู่ภายในจึงอาจจะท าให้พงัทลายลงมาได้ตลอดเวลา 
ดงัเช่นไดป้ระจกัษ์ชดัเมื่อเกดิการระบาดของโควดิ 19 ยิง่ไปกว่านัน้ ในขณะทีแ่นวโน้มและพฤตกิรรมของ
นกัท่องเทีย่วต่างชาตไิดเ้ปลีย่นโครงสรา้งเป็นแบบหลงัยุคอุตสาหกรรม แต่โครงสรา้งการผลติของภาคการ
ท่องเทีย่วยงัเป็นโครงสรา้งแบบเดมิๆ อาศยัการขายทรพัยากรธรรมชาตใินราคาต ่ากว่าตน้ทุนทีแ่ทจ้รงิ 

ค าถามหลกั คอื เราจะปล่อยให้การท่องเทีย่วไทยเป็นเช่นนี้ต่อไปจนเกดิท่องเที่ยวเชงิพาณิชย์ที่
เกนิกว่าขดีความสามารถด้านการรองรบัของธรรมชาติ การฟ้ืนคนืชพีของภาคท่องเทีย่วโดยเน้นรายได้ที่
จะกลบัมาอย่างเดยีวจะไม่สามารถรบัประกนัความมัน่คงและยัง่ยนืในระยะยาว ภาคท่องเที่ยวต้องปรบั
โครงสรา้งใหม่ใหม้กีารกระจายและขยายตวัของห่วงโซ่การผลติไปสู่ฐานทางเศรษฐกจิทีห่ลากหลาย หรอื
การกระจายผลประโยชน์ของการท่องเที่ยวไปสู่เมอืงรอง รวมทัง้ปรบัโครงสร้างการให้บรกิารใหเ้ป็นมติร
ต่อสิง่แวดล้อมและการมีส่วนร่วมของชุมชนมากขึ้น ให้การท่องเที่ยวเป็นตวัน าในการสร้างเศรษฐกิจ
สรา้งสรรคม์ากขึน้ (มิง่สรรพ ์ขาวสอาด และคณะ, 2564) 

ในดา้นกระบวนทศัน์ เนื่องจากการท่องเทีย่วไดก้ลายเป็นปัจจยัที ่5 ของคนทัว่ไปโดยเฉพาะของ
คนรุ่นใหม่ รฐัอาจจะต้องเริม่มองการท่องเทีย่วไม่ใช่ในแง่ของการสรา้งรายไดใ้หผู้ป้ระกอบการเท่านัน้โดย
ไม่สนใจตน้ทุนทีเ่กดิแก่สงัคม แต่มองท่องเทีย่วจากมุมมองประชาชนว่าเป็นวถิหีนึ่งแห่งการเรยีนรู ้เป็นวถิี
แห่งการสรา้งสุขภาพ ดา้นประวตัศิาสตรว์ฒันธรรม ธรรมชาตศิกึษา ใชป้ระโยชน์จากการท่องเทีย่วทัง้ใน
โลกจรงิและโลกเสมอืน ให้การเรยีนรู้จากการท่องเที่ยวเกดิขึ้นได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องรอวนัหยุดเพิม่  
ซึง่จะท าใหก้ารจดัสรรเวลาของงานและการพกัผ่อนมปีระสทิธภิาพมากขึน้ 
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นคราภิวตัน์ไทยท่ีเปล่ียนไป 
ปรากฏการณ์ย้ายถิน่ของประชากรจากชนบทเขา้สู่เมอืงไม่ใช่เรื่องใหม่ในประเทศไทย และเป็น

โจทยส์ าคญัของนโยบายการพฒันาประเทศมากว่า 60 ปีแลว้ แต่แนวโน้มของการกลายเป็นเมอืงในช่วง
สองทศวรรษที่ผ่านมามรีูปแบบที่แตกต่างจากก่อนหน้านี้ ตามความเขา้ใจเดมิ นคราภวิตัน์หมายถงึการ
ยา้ยถิน่จากชนบทเขา้สูพ่ืน้ทีเ่มอืง จนท าใหเ้มอืงมปีระชากรมจี านวนเพิม่ขึน้และพืน้ทีส่ ิง่ปลูกสรา้งขยายตวั
และหนาแน่นมากขึ้น แต่ตามแนวคิดในปัจจุบัน นคราภิวตัน์เกิดขึ้นในทิศทางตรงกันข้ามได้เช่นกัน 
โดยรวมถงึการแพร่ขยายของความเป็นเมอืงไปยงัชนบท ทัง้ในการเปลีย่นพฤตกิรรมการบรโิภค การผลติ
และวถิีชีวติของคนชนบท และในการย้ายถิ่นไปยงัพื้นที่ชนบทของคนเมอืงที่ยงัคงใช้วถิีชีวติแบบเมอืง  
นคราภวิตัน์ไทยในปัจจุบนัจงึเกดิไดท้ัง้ในรปูแบบดงึดดูใหค้นยา้ยเขา้เมอืง และแบบผลกัดนัใหว้ถิชีวีติแบบ
เมอืงขยายไปในชนบท ตามนิยามนี้ กระบวนการกลายเป็นเมอืงได้เกิดขึ้นแล้วแทบทุกพื้นที่ ไม่เพยีง
เฉพาะในประเทศไทยแต่รวมถงึพืน้ทีอ่ื่นๆ ทัว่โลก 

แนวโน้มนคราภวิตัน์นี้เกดิขึน้พรอ้มกบัแนวโน้มส าคญัอย่างน้อย 3 กระแสทีม่ผีลต่อการเปลีย่นแปลง
เชงิโครงสร้างระดบัโลก กระแสแรกคอืโลกาภวิตัน์ของการผลติ การค้า การลงทุนและการสื่อสาร ไม่เพยีง
กระตุน้ใหน้คราภวิตัน์ขยายพืน้ทีค่รอบคลุมไปทัว่โลก (planetary urbanization) แต่จะยิง่จะท าใหก้ารเชื่อมต่อ
ของเมอืงในทุกระดบัเพิม่ความซบัซอ้นและมพีลวตัสูงมากยิง่ขึน้ กระแสทีส่องคอืดจิทิลัภวิตัน์ (digitalization) 
ซึ่งจะยิง่เปลี่ยนแปลงวถิกีารผลติ การบรโิภคและการใช้ชวีติของผู้คน รวมไปถึงสิง่แวดล้อมกายภาพและ
ความสัมพันธ์ทางสังคมที่เกิดขึ้นในเมือง กระแสที่สามคือความเป็นพหุนิยม (pluralism) และโลกนิยม 
(cosmopolitanism) ของสงัคมเมือง แรงขบัเคลื่อนส าคัญในที่นี้คือการเดินทางของผู้คนทัว่โลกจากการ
ท่องเที่ยวและการประกอบธุรกิจ รวมทัง้ปฏิสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นจากการสื่อสารออนไลน์ในรูปแบบต่างๆ  
การปฏสิมัพนัธ์ทางสงัคมกบัคนต่างเพศต่างวยั ต่างเชื้อชาต ิศาสนาและค่านิยมทีเ่กดิขึ้นในเมอืงจะยิง่ท าให ้
นคราภิวตัน์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆ ด้วยบริบทและเงื่อนไขเหล่านี้   
นคราภวิตัน์ของไทยต่อจากนี้ไปจงึย่อมมรีูปแบบและความทา้ทายทีแ่ตกต่างจากในอดตี 

รปูแบบของนคราภวิตัน์ไทยในปัจจุบนัทีม่นียัส าคญัในเชงินโยบายมอียู่ 4 แนวโน้มหลกั ดงันี้  

เมืองทัว่ไทย  

ปรากฏการณ์นคราภวิตัน์ทีแ่พร่ขยายอยู่ในปัจจุบนัไม่ไดผ้กูโยงกบัค าว่า “เมอืง” ตามความหมายเดมิ
อีกต่อไป “เมือง” ตามความหมายด้านประชากรศาสตร์และด้านรัฐประศาสนศาสตร์แต่ดัง้เดิมหมายถึง
เทศบาลต าบล เทศบาลเมอืง เทศบาลนคร เมอืงพทัยาและกรุงเทพมหานคร แต่หากเปลีย่นการวดัความเป็น
เมอืงเป็นดา้นการบรโิภคและวถิชีวีติในความเป็นจรงิ กจ็ะพบว่าความเป็นเมอืงไดแ้พร่ขยายไปเกนิขอบเขต
พืน้ทีเ่มอืงตามมโนทศัน์เดมิและนิยามของทางการ หากใชเ้กณฑด์า้นพฤตกิรรมการบรโิภค ระดบัความเป็น
เมอืงของไทยในปัจจุบนัอยู่ทีร่อ้ยละ 67 แลว้ และน่าจะเพิม่สงูต่อไปเรื่อยๆ อย่างรวดเรว็ในอนาคต 
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ตารางท่ี 2 สดัส่วนประชากรเมืองของประเทศไทยใน พ.ศ. 2562 ด้วยเกณฑ์การนับท่ีต่างกนั  

เกณฑก์ารนับจ านวนประชากร
เมือง 

ประชากรเมือง 
(ล้านคน) 

ประชากรชนบท 
(ล้านคน) 

ประชากรทั  งหมด  
(ล้านคน) 

เทศบาล+กรุงเทพมหานคร+พทัยา 29.66 
(44.56%) 

36.90 
(55.44%) 

66.56 
(100%) 

เทศบาล+กรุงเทพมหานคร+พทัยา+
ประชากรแฝง 

36.57 
(54.94%) 

29.99 
(45.06%) 

66.56 
(100%) 

ต าบลทีม่รีา้นกาแฟ 35.46 
(53.28%) 

31.10 
(46.72%) 

66.56 
(100%) 

ต าบลทีม่รีา้นสะดวกซื้อ 38.82 
(58.32%) 

27.74 
(41.68%) 

66.56 
(100%) 

ต าบลทีม่เีครื่องเอทเีอม็ 44.05 
(66.18%) 

22.51 
(33.82%) 

66.56 
(100%) 

ดดัแปลงจาก: อภวิฒัน์ รตันวราหะ และคณะ (2563) ด้วยขอ้มูลประชากรแฝงจากส านักงานสถติแิห่งชาติ 

(2562) 

 

 

รปูท่ี 7  ระดบัความเป็นเมืองตามเกณฑพ์ฤติกรรมการบริโภค 

ทวิลกัษณ์ (dualism) ของเมืองโตกบัเมืองหด  

ทวภิาวะของรูปแบบการตัง้ถิน่ฐานของไทยที่ผ่านมาคอืภาพเมอืงกบัภาพชนบทที่มคีวามแตกต่าง
กนัอย่างชดัเจน แต่จากมุมมองด้านการบริโภคและการผลิต เส้นแบ่งระหว่างเมอืงกับชนบทไม่สามารถ
ก าหนดได้อย่างชดัเจนเหมอืนในอดตี ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงดงักล่าว รูปแบบของนคราภวิตัน์ไทยใน
ปัจจุบนัคอืภาพทวภิพของเมอืงสองกลุ่มทีม่แีนวโน้มดา้นประชากร เศรษฐกจิและกายภาพทีแ่ตกต่างกนัอย่าง
ชดัเจน กลุ่มแรกเป็น “เมอืงโต” ซึง่คอืเมอืงหลวงและเมอืงหลกัในภูมภิาคทีป่ระชากรและเศรษฐกจิก าลงัขยาย
ตวัและคาดว่าจะเตบิโตต่อไปในอกีในอนาคต กลุ่มทีส่องเป็น “เมอืงหด” ซึ่งคอืเมอืงรองเมอืงเลก็ทีป่ระสบกบั
การลดจ านวนประชากรพรอ้มกบัการถดถอยทางเศรษฐกจิ  

ร้านกาแฟ: 54% ร้านสะดวกซื อ: 58% ตู้กดเงินอตัโนมติั: 67% 

58% 
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ในยุคเศรษฐกจิฐานขอ้มูลและความรูใ้นปัจจุบนั เมอืงหลวงเมอืงหลกัจะไดเ้ปรยีบจากการกระจุกตวั
ของกจิกรรมทางเศรษฐกิจ โครงสร้างพื้นฐานและทรพัยากรคน ในขณะที่เมอืงรองเมอืงเล็กก็จะยิง่ซบเซา
ต่อไป ความเหลื่อมล ้าระหว่างเมอืงสองกลุ่มนี้จะยิง่เพิม่มากขึ้นและเป็นความท้าทายส าคญัของนโยบายการ
พฒันาประเทศ 

ในขณะเดยีวกนั เมอืงยิง่มขีนาดใหญ่เท่าไหร่กย็ิง่จะมคีวามซบัซ้อนและพลวตัมากยิง่ขึ้นจนอาจเกิน
ความสามารถในการบรหิารจดัการไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและเป็นธรรม เหตุการณ์บางอย่างที่เกดิขึ้นในวง
แคบอาจขยายผลและสร้างผลกระทบในวงกว้างได้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ในโลกทีเ่ต็มไปดว้ยความผนัผวนและ
ความเสีย่งทีเ่กดิจากการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศและปัจจยัเสีย่งอื่นๆ ในกรณีของประเทศไทย ประเดน็
ส าคญัในเชงินโยบายคอื รฐับาลจะยงัคงปล่อยให้มหานครกรุงเทพเติบโตต่อไปเรื่อยๆ หรอืจะส่งเสรมิการ
เตบิโตของเมอืงหลกัและเมอืงรองอื่นๆ ขึ้นมาทดแทนบ้างบางส่วน เพื่อลดความเสีย่งเชงิระบบในภาพรวม
ของประเทศ  

ทวิภพของชานเมืองกบักลางเมือง  

อกีมติหินึ่งของนคราภวิตัน์ไทยในปัจจุบนัคอืการขยายพืน้ทีเ่มอืงไปยงัชานเมอืงและกึ่งเมอืงทีม่กีาร
เตบิโตและความคกึคกั พรอ้มกบัการซบเซาและความเงยีบเหงา ในเมอืงเงยีบเฉพาะกลางคนืถ้าเป็นเมอืงโต
ของพืน้ทีช่ ัน้ในของเมอืง ในหลายเมอืงทัว่ประเทศ ตลาดและย่านการคา้กลางเมอืงเริม่ถดถอยและซบเซาลง 
แต่หา้งสรรพสนิคา้และหา้งรา้นขนาดใหญ่มกัเกดิขึน้ตามถนนสายหลกัและถนนบายพาสในบรเิวณชานเมอืง 

ปรากฏการณ์ชานเมอืงภิวตัน์ (suburbanization) นี้บ่งชี้โดยอตัราการเติบโตของประชากรในเขต 
ชานเมอืงทีสู่งกว่าในเขตชัน้ในของเมอืง ความเป็นชานเมอืงแสดงออกมาในรูปของพื้นที่ปลูกสร้างที่มคีวาม
หนาแน่นต ่า โดยเฉพาะอย่างยิง่ในรูปแบบของหมู่บา้นจดัสรรทีเ่พิม่มากขึ้นเรื่อยมาในชานเมอืง ส่วนในด้าน
พาณิชยกรรม กม็กีารพฒันาแบบกล่องใหญ่ (big-box development) ทัง้หา้งสรรพสนิคา้และรา้นคา้ทีม่ขีนาด
และรปูแบบการใหบ้รกิารทีแ่ตกต่างอย่างชดัเจนจากตลาดและพืน้ทีพ่าณิชยกรรมดัง้เดมิ 

อกีรูปแบบหนึ่งของชานเมอืงภวิตัน์ทีเ่กดิขึน้ในไทยในปัจจุบนัคอืการเปลีย่นแปลงพืน้ทีแ่บบกึ่งเมอืง 
(peri-urbanization) โดยเกดิขึน้ในรูปแบบผสมปนเปกนัอย่างกระจดักระจายไม่เป็นระเบยีบระหว่างภูมทิศัน์
กายภาพแบบเมอืงกบัแบบชนบท นคราภวิตัน์ในรูปแบบพืน้ทีก่ึ่งเมอืงนี้เกดิจากการทีค่นชนชัน้กลางในเมอืง
ย้ายถิน่ไปอยู่อาศยัและใช้ชวีติในพื้นที่นอกเมอืงท่ามกลางพื้นที่ชนบท และมาพร้อมกบัวถิชีวีติและค่านิยม
แบบเมอืง คนชัน้กลางเหล่านี้ยงัความคาดหวงัที่เฉพาะเจาะจงเกี่ยวกบัภูมทิศัน์ ปฏสิมัพนัธ์เชิงเศรษฐกิจ
สงัคม และการบรหิารจดัการพื้นที ่ซึ่งแตกต่างจากคนทอ้งถิน่ดัง้เดมิทีเ่ตบิโตมากบัความเป็นชนบทในพื้นที่
นัน้    
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การเข้าสู่ยุคเมืองหลงัอุตสาหกรรม  

พืน้ทีเ่มอืงของไทยส่วนใหญ่ในปัจจุบนัไดเ้ขา้สู่ยุคเมอืงหลงัอุตสาหกรรม (post-industrial) อย่างเตม็
ตวั โดยเฉพาะพืน้ทีศู่นยก์ลางเมอืงทีเ่น้นกจิกรรมพาณิชยกรรมและการบรกิาร แมใ้นพืน้ทีอุ่ตสาหกรรมหลาย
แห่งทัง้ในย่านกลางเมอืงและย่านชานเมอืงกไ็ดม้กีารเปลีย่นรูปแบบการใชป้ระโยชน์ทีด่นิเป็นย่านทีอ่ยู่อาศยั
และพาณิชยกรรม การเขา้สู่ยุคเมอืงหลงัอุตสาหกรรมของประเทศไทยมปีระเดน็ความทา้ทา้ยหลกัอยู่ 2 เรื่อง
ดว้ยกนั  

การปรบัเปลีย่นโครงสรา้งทางเศรษฐกจิเมอืงใหเ้ขา้สู่ฐานบรกิารอย่างเตม็ตวั ท าใหเ้กดิค าถามส าคญั
ว่า จะจดัการอย่างไรกบัโรงงานทีย่งัมอียู่ในเมอืงอย่างไร โดยเฉพาะเมื่อโรงงานบางแห่งมคีวามเสีย่งทีจ่ะสร้าง
ผลกระทบต่อชุมชนรอบขา้งและเมอืงโดยรวม เหตุเพลงิไหมโ้รงงานผลติเมด็โฟมและเมด็พลาสตกิขนาดใหญ่
ทีย่่านกิง่แก้ว สมุทรปราการเมื่อเดอืนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 นัน้ เป็นตวัอย่างทีช่ดัเจนในเรื่องนี้ และแสดงถงึ
ขอ้จ ากดัหลายดา้นของระบบผงัเมอืงไทยทีย่งัไม่ปรบัตามการเปลีย่นแปลงของเมอืง  

แน่นอนว่า ปัญหาหนึ่งอยู่ทีม่าตรการการดแูลความปลอดภยัของวสัดุหรอืสารเคมทีีม่อีนัตรายทีใ่ชใ้น
โรงงาน โดยเฉพาะเมื่อค านึงถึงบริบทด้านพื้นที่ที่มีชุมชนและการอยู่อาศยัเป็นจ านวนมาก รวมถึงมีการ
ปรบัปรุงผงัเมอืงรวมทีเ่ป็นกรอบกฎหมายของการใชป้ระโยชน์ทีด่นิในพื้นทีเ่สีย่งดงักล่าว แต่ปัญหาทีส่ าคญั
กว่านัน้คอื กระบวนการทางผงัเมอืงของไทยในปัจจุบนัไมได้มเีวททีีเ่ปิดกวา้ง โปร่งใส และเป็นธรรมมากพอ
ส าหรบัการปรกึษาหารอืและต่อรองระหว่างผู้มสี่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ โดยเฉพาะระหว่างกลุ่มการใช้
ประโยชน์ที่ดินที่มกัขดัแย้งกัน เช่น ระหว่างอุตสาหกรรมการผลิตกบัที่อยู่อาศยั นับเป็นคอขวดส าคญัที่
จ าเป็นตอ้งปรบัปรุงใหด้ขีึน้ 

ก้าวข้ามอตุสาหกรรม 3.0  

อกีประเดน็หน่ึงคอืแนวทางการยกระดบัฐานเศรษฐกจิของประเทศไทยใหก้้าวพ้นฐานอุตสาหกรรม
การผลติแบบเดมิทีย่งัใชเ้ทคโนโลยเีก่าและแรงงานทกัษะต ่า ปัจจยัการผลติส าคญัส าหรบัอุตสาหกรรมแบบ 
3.0 และ 4.0 คอืทรพัยากรมนุษย์ โดยเฉพาะกลุ่มแรงงานที่มคีวามรู้และทกัษะเฉพาะทาง ซึ่งรวมไปถึงกลุ่ม
ดา้นการออกแบบและความคดิสร้างสรรค ์กลุ่มคนเหล่านี้มกัอาศยัและใชช้วีติอยู่ในเมอืงใหญ่ ยุทธศาสตรใ์น
การยกระดบัการพฒันาฐานการผลิตของประเทศไทยจงึจ าเป็นต้องค านึงถึงเงื่อนไขด้านนี้ด้วย ในอนาคต 
เทคโนโลยกีารผลติแบบใหม่อาจท าให้เมอืงสามารถกลบัมาเป็นแหล่งอุตสาหกรรมการผลติอกีได้ กจิกรรม
เหล่านี้จ าเป็นต้องเกิดขึ้นในเมอืงที่มคีวามคกึคกัและหลายหลายในกิจกรรมการด ารงชวีติ ทัง้นี้ ผู้ผลติที่มี
ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางมกัต้องตัง้อยู่ในพื้นที่ที่มีความหนาแน่นและความหลากหลายของผู้คนและ
กจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง   

จากแนวโน้มเหล่านี้ กระบวนทศัน์ในการวเิคราะห์ในด้านวชิาการและในการออกแบบและด าเนิน
นโยบายสาธารณะทีเ่กี่ยวกบัเมอืงในแทบทุกดา้นตอ้งปรบัเปลีย่นไป เริม่ตัง้แต่ขอ้สมมตเิชงิทวภิาค (dualism) 
ทีก่ าหนดเสน้แบ่งอย่างชดัเจนระหว่างพืน้ที่เมอืงกบัพืน้ที่ชนบท ระหว่างคนเมอืงกบัคนชนบท ระหว่างเมอืง
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ใหญ่กบัเมอืงเล็ก และเมอืงในประเทศไทยกบัเมอืงอื่นๆ ในโลก ไปจนถึงกระบวนทศัน์ กระบวนการและ
มาตรการในการวางแผนพฒันาพื้นทีแ่ละการควบคุมการใช้ประโยชน์ทีด่นิ รวมทัง้มาตรการดา้นการเงนิการ
คลงัส าหรบัการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานของเมอืง 

ในขณะเดยีวกนั วกิฤตการณ์และเหตุฉุกเฉินทีเ่กดิขึ้นบ่อยครัง้ในช่วงหลงันี้กท็ าใหต้้องปรบัเปลี่ยน
ความคดิและระบบเกี่ยวกับการพฒันาและบริหารจดัการเมอืง ตวัอย่างที่ชดัเจนมาก ณ เวลานี้คอืวกิฤต 
โรคระบาดโควดิ 19 ซึง่ไดส้ง่ผลกระทบต่อชวีติเมอืงในทุกมติ ิและน่าจะมผีลกระทบสบืเนื่องต่อเมอืงและชวีติ
ผูค้นในเมอืงไปในระยะยาว ความทา้ทายส าคญัส าหรบัการวางแผนนโยบายคอืพฤตกิรรมการด ารงชวีติและ
ใชพ้ืน้ทีข่องคนเมอืงในยุคหลงัโควดิจะกลบัไปเป็นเหมอืนก่อนหน้านี้หรอืไม่ หรอืเปลีย่นแปลงไปอย่างถาวร 

ด้วยบริบท เงื่อนไขและความท้าทายของนคราภิวัตน์ที่เปลี่ยนแปลงไป กระบวนทัศน์ ระบบ 
กระบวนการ นโยบายและมาตรการในการพฒันาและบรหิารจดัการเมอืงในประเทศไทยต้องไดร้บัการปฏริูป
อย่างเร่งด่วน ไม่เพยีงเพราะว่าความเสีย่งต่างๆ ไดเ้พิม่มากขึน้รอบตวั แต่กระบวนทศัน์และระบบการบรหิาร
จดัการเมอืงทีเ่ป็นอยู่ในปัจจุบนัยิง่ท าใหเ้กดิความเสีย่งมากขึน้ดว้ย 
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ความเหลื่อมล  า แผลกลดัหนอง 

ปรากฏการณ์ด้านความเหลื่อมล ้าเป็นความท้าทายที่พบอยู่ในทุกประเทศแมแ้ต่ประเทศที่พฒันา
แลว้ แต่ในช่วงต้นของการพฒันาเศรษฐกจิของประเทศต่างๆ ความเหลื่อมล ้าไม่ไดร้บัความสนใจมากนัก 
Simon Kutznet นักเศรษฐศาสตร์ชาวอเมรกินัทีไ่ดร้บัรางวลัโนเบล ไดเ้สนอทฤษฎวี่าในระยะแรกของการ
พฒันาประเทศ ความเหลื่อมล ้าจะเกดิขึ้นในช่วงระยะหนึ่งแต่เมื่อเวลาผ่านไปรายได้ของประชาชนจะเริม่
สูงขึ้นและความเหลื่อมล ้าก็จะลดลง ทัง้นี้เป็นเพราะเมื่อเกิดการย้ายของแรงงานจากภาคเกษตรไปสู่
ภาคอุตสาหกรรมในระยะแรก แรงงานจะมคีวามแตกต่างกนัด้านรายได้มากทัง้ภายในภาคอุตสาหกรรม
การผลิตเองและระหว่างภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรม แต่ความแตกต่างนี้จะค่อยๆ หายไป ต่อมา
การศกึษาที่สูงขึ้น จะท าใหผู้้มรีายไดต้ ่าสามารถที่จะขยบัตวัขึ้นไปสู่ชัน้รายได้ทีสู่งกว่า อกีทัง้แรงงานที่มี
รายได้สูงขึ้นก็จะเริ่มมีสิทธิมีเสียงในการก ากับนโยบายให้เกิดผลประโยชน์ให้กับกลุ่มของคนมากขึ้น  
ท าให้ความเหลื่อมล ้าด้านรายได้นัน้ค่อยๆ ลดลง นอกจากนี้ยงัมทีฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวขอ้งกบั
ความเหลื่อมล ้าอกีทฤษฎหีนึ่งคอืทฤษฎทีีเ่รยีกว่า trickle-down effect ซึ่งเชื่อว่าการลดภาษใีหก้บักลุ่มคน
รวยหรอืบรษิทัจะท าใหม้กีารใชจ่้ายดา้นการลงทุนและในทีสุ่ดกจ็ะเกดิรายไดม้ากขึน้กลบัไปสู่รฐับาลซึ่งจะ
สามารถใชไ้ปช่วยเหลอืคนยากจนไดอ้กี  

       ความเหลือ่มล ้า ลดทอนอตัราการเจริญเติบโต  

ทฤษฎขีอง Kutznet ไดถู้กหกัลา้งโดยขอ้มูลของ Thomas Piketty (2013) ซึ่งอธบิายว่าในช่วงปีที่ 
Kutznet ใชใ้นการวเิคราะหน์ัน้เป็นช่วงทีค่วามเหลื่อมล ้าดา้นรายไดล้ดลงจรงิ แต่หลงัจากสงครามโลกครัง้
ที่สองแล้วความเหลื่อมล ้าก็เกิดขึ้นอีก นอกจากนี้งานวจิยัหลายชิ้นของกองทุนการเงนิระหว่างประเทศ 
(IMF) พบว่า ความเหลื่อมล ้าด้านรายไดเ้ป็นปัจจยัที่มผีลกระทบต่ออตัราความเจรญิเตบิโต เพราะความ
เหลื่อมล ้าจะกดักร่อนชนชัน้กลางและชนชัน้รายได้ต ่าซึ่งเป็นปัจจยัขบัเคลื่อนที่ส าคญัของความเจรญิ 
เติบโตของประเทศ งานวจิยัของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ IMF (International Monetary Fund)  
ยงัพบอกีว่าความเหลื่อมล ้ามผีลกระทบต่ออตัราการเจรญิเตบิโตของเศรษฐกจิได ้หากกลุ่มทีม่รีายไดสู้งสุด 
(ร้อยละ 20) มสีดัส่วนรายได้เพิม่ขึ้นร้อยละ 1 อตัราการเจรญิเตบิโตของจีดพีจีะลดลงร้อยละ 0.08 และ
ในทางกลบักนัถา้สดัส่วนรายไดก้ลุ่มล่างสุดเพิม่ขึน้รอ้ยละ 1 อตัราการเจรญิเตบิโตของจดีพีจีะเพิม่ขึน้รอ้ย
ละ 0.38 ในช่วง 5 ปีที่ตามมา ข้อมูลเชิงประจักษ์นี้แย้งกับทฤษฏี trickle-down effect ที่เชื่อว่าเมื่อ
เศรษฐกจิขยายตวัแลว้ความเจรญิจะค่อยๆ กระจายออกไปในวงกวา้ง (IMF, 2558)  

ในวธิคีดิแต่เดมินัน้ ความเหลื่อมล ้าเป็นสว่นหนึ่งของปรากฏการณ์ทีส่ะทอ้นถงึความไม่ยุตธิรรมใน
สงัคมเพราะเป็นการปิดกัน้การเคลื่อนทีท่างชนชัน้ ท าใหอ้ านาจการจดัสรรทรพัยากรยงัอยู่ในมอืของกลุ่ม
เดมิๆ เกดิการผูกขาดและเกดิการลงทุนที่ต ่ากว่าที่ควรจะเป็น ผลการศกึษาของ IMF ที่กล่าวมาแล้วจึง
นับเป็นขอ้มูลเชงิประจกัษ์ทีส่ าคญัถงึผลเสยีของความเหลื่อมล ้าต่อความเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิในการ
สนับสนุนนโยบายลดความเหลื่อมล ้าในสงัคม อย่างไรกด็ ีการศกึษาของกองทุนการเงนิระหว่างประเทศ
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พบว่าความกา้วหน้าทางเทคโนโลยอีาจท าใหผ้ลตอบแทนแรงงานทกัษะสงูขึน้ ซึง่อาจมผีลกระทบต่อความ
เหลื่อมล ้าในทางทีเ่ลวลง 

ความเหลื่อมล ้าเป็นประเดน็สงัคมทีม่กีารพดูถงึและมขีอ้มลูมากทีสุ่ดประเดน็หนึ่งของประเทศไทย 
ความเหลื่อมล ้ามหีลายมติิและอาจจะแบ่งออกได้เป็นหลายกลุ่ม เช่น มองความเหลื่อมล ้าในด้านผลลพัธ์
หรอืกระทบต่อปัจเจก ชุมชนและสงัคม หรอืความเหลื่อมล ้าในระดบัพื้นที่ ซึ่งอาจจะเป็นความเหลื่อมล ้า
ระหว่างจงัหวดัและความเหลื่อมล ้าระหว่างประเทศ หรอือาจจะมองความเหลื่อมล ้าดา้นโอกาส เช่น ความ
เหลื่อมล ้าด้านการศึกษา ความเหลื่อมล ้าด้านการเข้าถึงสวัสดิการของรัฐ และความเหลื่อมล ้าทาง
วฒันธรรม แม้ว่าความเหลื่อมล ้าจะมอียู่หลายมติิแต่ก็ดูเหมอืนว่าทุกมติิจะยืนยนัเป็นเสียงเดียวกันว่า
ประเทศไทยมคีวามเหลื่อมล ้าสงู  

ไทยมาวินด้านความเหลือ่มล ้า  

ในมติดิา้นรายไดน้ัน้เป็นทีท่ราบกนัดวี่าไทยมคีวามเหลื่อมล ้าดา้นรายไดส้งูและสงูกว่าค่าเฉลีย่ของ
โลก (พริญาณ์ รณภาพ, 2564) การวดัความเหลื่อมล ้าจะใช้ค่าสมัประสทิธิจ์ีนี่ (Gini coefficient) หากค่า 
สมัประสทิธิจ์นีี่เท่ากบั 1 แสดงว่าความเหลื่อมล ้าสูงสุด ซึ่งค่าสมัประสทิธิจ์นีี่ของรายได้ของครวัเรอืนใน 
พ.ศ. 2560 เท่ากบั 0.431 ความเหลื่อมล ้าด้านเทคโนโลยวีดัจากการเขา้ถึงอยู่ที่ 0.807 ความเหลื่อมล ้า
ด้านการศกึษาอยู่ที่ 0.281 และด้านสาธารณสุข อยู่ที่ 0.141 ค่อนขา้งต ่า เนื่องมาจากนโยบายของรฐัใน
ระยะหลงัไดข้ยายระบบสวสัดกิารในสองดา้นหลงันี้มากขึน้ (เฉลมิพงษ์ คงเจรญิ, 2563) 

แนวโน้มความเหลือ่มล ้าด้านรายได้ลดลง  

งานวจิยัในระยะหลงัพบว่า ความเหลื่อมล ้าด้านรายได้มีแนวโน้มลดลง แต่เมื่อพจิารณาในกลุ่ม
ย่อย เช่น กลุ่มที่มรีายได้จากการเกษตรเป็นหลกัพบว่า ความเหลื่อมล ้าด้านรายได้สูงขึ้น (Warn et al., 
2020) ขอ้มูลจากการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสงัคมของครวัเรอืนของส านักงานสถติแิห่งชาตแิสดงว่า  
ถ้าแบ่งกลุ่มรายไดอ้อกเป็น 5 กลุ่มจะพบว่า กลุ่มทีร่วยทีสุ่ดนัน้มรีายไดร้วมสูงกว่ากลุ่มที่จนทีสุ่ดถงึ 13.5 
เท่าใน พ.ศ. 2539 แต่พอใน พ.ศ. 2562 กลุ่มคนทีร่วยทีสุ่ดรวยกว่ากลุ่มคนทีจ่นทีสุ่ดเพยีง 8.9 เท่า ส าหรบั
แนวโน้มความเหลื่อมล ้าทางด้านเทคโนโลยแีละทรพัย์สินทางการเงินก็มแีนวโน้มลดลงยกเว้นในช่วง  
พ.ศ. 2558–2560 (เฉลมิพงษ์ คงเจรญิ, 2563) แต่การระบาดของโควดิ 19 จะท าให้ความเหลื่อมล ้าด้าน
รายไดก้ลบัสงูขึน้มาอกี 

ในดา้นแนวโน้มความมัง่คัง่ หากดูจากจ านวนบญัชเีงนิออมในประเทศไทย กจ็ะเหน็ความเหลื่อม
ล ้าค่อนขา้งสูง คอื รอ้ยละ 87 (หรอืจ านวนบญัช ี94 ลา้นบญัช)ี ของบญัชเีงนิฝากของไทยมยีอดคงคา้งไม่
เกนิ 50,000 บาท (ขอ้มูลจากธนาคารแห่งประเทศไทย 29 เมษายน 2564) ครวัเรอืนกลุ่มทีม่รีายไดส้งูสุด 
(ร้อยละ 10 ของประเทศ) ครอบครองทรพัย์สนิทางการเงนิเกอืบครึ่งหนึ่งของมูลค่าทรพัย์สนิทัง้ประเทศ 
(วดัรวมเงินสด เงินฝากธนาคาร สลากออมสิน ตราสารหนี้ ตราสารทุน ทองและอัญมณี) ข้อมูลการ
ครอบครองที่อยู่อาศยัของกลุ่มครวัเรอืนรายได้น้อยจดัท าโดยกระทรวงการพฒันาทางสงัคมและความ
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มัน่คงของมนุษย์ระบุว่า ใน พ.ศ. 2558 ครวัเรือนกลุ่มรายได้น้อยไม่มีที่อยู่อาศัยของตนเอง 3.6 ล้าน
ครวัเรอืน หรอื รอ้ยละ 17.0 ของครวัเรอืนทัง้หมด เพิม่ขึน้รอ้ยละ 12.2 ใน พ.ศ. 2550   

การศึกษาของสถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ้งภากรณ์ ของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)  
ได้ค านวณค่าสมัประสทิธิจ์ีนี่โดยใช้ขอ้มูล SES (พ.ศ. 2549-2562) วดัทัง้ระดบัรายได้ การบรโิภค และ
ความมัง่คัง่ (ทรพัยส์นิหกัดว้ยหนี้สนิ) พบว่า ความเหลื่อมล ้าเมื่อวดัจากความมัง่คัง่สูงกว่าความเหลื่อมล ้า
จากรายไดม้ากใน พ.ศ. 2562 ความเหลื่อมล ้าของระดบัรายไดอ้ยู่ที ่0.41 ดา้นการบรโิภคอยู่ที ่0.33 แต่ค่า
ของความมัง่คัง่อยู่ที ่0.65 (เนื้อแพร เลก็เฟ่ืองฟู และคณะ, 2563) สาเหตุทีค่วามเหลื่อมล ้าดา้นการบรโิภค
ต ่ากว่ารายได ้อธบิายไดด้ว้ยทฤษฎรีายไดถ้าวร ซึง่อธบิายว่า ครวัเรอืนจะพยามรกัษาการบรโิภคใหอ้ยู่ใน
ระดบัคงที่โดยใช้เงนิออมหรอืเงนิกู้ยมืเมื่อรายได้เปลี่ยนแปลงชัว่คราว ในปีที่รายได้ผนัผวนนัน้คนที่มี
รายไดต้ ่าจ าเป็นตอ้งกูย้มืมารกัษาระดบัการบรโิภคซึง่อาจจะลดลงไม่ได ้

การศกึษานี้ยงัพบว่า กลุ่มรายไดต้ ่าจะมสีดัส่วนรายได้ที่ไม่เป็นตวัเงนิค่อนขา้งมาก (เช่น รายได้
จากพชืผลเกษตร) ซึ่งแสดงถงึสภาพคล่องที่ต ่ากว่ากลุ่มอื่นมากกว่าที่เหน็ อกีทัง้สดัส่วนของรายได้ที่มา
จากเงนิโอนภายนอกครวัเรอืนมสีดัสว่นสงูขึน้เรื่อยๆ แสดงว่า แมค้วามเหลื่อมล ้าโดยรวมจะลดลง แต่ไม่ได้
เกดิจากการทีค่รอบครวัรายไดต้ ่านัน้สามารถพึง่พาตนเองได้ หากเกดิจากเงนิอุดหนุนและเงนิโอน ซึ่งท า
ให้คนกลุ่มรายได้ต ่านี้มคีวามเปราะบางสูงและไม่สามารถทนผลกระทบของความผนัผวนของรายได้ที่
รุนแรงได ้(เนื้อแพร เลก็เฟ่ืองฟู และคณะ, 2563) 

เหลือ่มล ้าจนถึงเชิงตะกอน  

เมื่อพจิารณาความเหลื่อมล ้าในมติิอื่นๆ ก็พบว่ามหีลายมติิที่สูงกว่าความเหลื่อมล ้าด้านรายได้ 
การศึกษาของสถาบันวิจยัเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ ยงัชี้ให้เห็นว่า ความเหลื่อมล ้าเริ่มต้นในวยัเด็ก 
เนื่องจากการลงทุนที่ไม่เท่าเทยีมกนัของผู้ปกครองที่มรีายได้ต่างกนั ความเหลื่อมล ้านี้จงึเป็นการส่งต่อ
ระหว่างรุ่นต่อรุ่น และเมื่ออายุมากขึ้น ความเหลื่อมล ้าก็จะมากขึ้น การลงทุนในการศึกษาจะลดความ
เหลื่อมล ้าไดม้ากเพราะผลงานวจิยัชีว้่าการศกึษาอธบิายความเหลื่อมล ้าไดถ้งึ รอ้ยละ 25 โดย (Kilenthong 
2016 อา้งในชญานี ชวะโนทย์, 2563) การเหลื่อมล ้าขา้มรุ่นปิดโอกาสและทางเลอืกในอนาคต กดีกนัการ
เคลื่อนที่ทางสงัคม การศึกษาอนาคตของคนเมอืงตัง้แต่เกิดจนตายของอภิวฒัน์ รตันวราหะและคณะ 
(2564) ภายใต้แผนงานคนไทย 4.0 สรุปได้ว่า คนไทยที่อาศยัอยู่ในกรุงเทพมหานครในอนาคตจะยิง่มี
ความเหลื่อมล ้าในวถิกีารด ารงชวีติตัง้แต่ก่อนเกดิ (จากการอาศยัเทคโนโลยชีีวภาพ) จนถงึเชงิตะกอน 

เหลือ่มล ้าระหว่างพื้นที ่ 

การพฒันาอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวท าใหก้รุงเทพมหานครและจงัหวดัปรมิณฑลเตบิโตขึ้น
อย่างรวดเรว็และมสีาธารณูปโภคทีล่ ้าหน้ากว่าทุกจงัหวดัในประเทศไทยจงึเป็นแหล่งทีด่งึดูดประชากรทัง้
ประเทศ รวมทัง้แรงงานในประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียงให้เคลื่อนย้ายเข้ามาตัง้ถิ่นฐานและท า งาน  
ความเจรญิของกรุงเทพมหานครและปรมิณฑลท าใหเ้กดิความเหลื่อมล ้าระหว่างพืน้ทีใ่นประเทศไทยอย่าง
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เห็นได้ชดั นอกจากความเหลื่อมล ้าทางด้านการเข้าถึงสาธารณูปโภคที่ดีกว่าแล้ว ค่าดชันีการกระจาย
รายไดร้ะดบัจงัหวดัพบว่า ใน พ.ศ. 2562 ค่าสมัประสทิธิจ์นีี่ของการกระจายรายไดข้องผลติภณัฑม์วลรวม
จงัหวดั (จพีพี)ี เท่ากบั 0.68 ซึง่สงูมาก นบัว่าความเหลื่อมล ้าระดบัพืน้ทีส่งูกว่าความเหลื่อมล ้าระดบัรายได้ 

ผลงานวจิยัทีต่อกย ้าความเหลื่อมล ้ายงัยนืยนัจากภาคอุตสาหกรรมผลติทีร่ฐับาลตัง้ความหวงัไวว้่า
อนาคตไทยแลนด์ 4.0 ภาคอุตสาหกรรมการผลติของไทยอาจแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม คอื กลุ่มก้าวหน้าและ
กลุ่มล้าหลัง ซึ่งนับวันผลิตภาพการผลิตก็จะมีช่องว่างมากขึ้น (Amares 2017 อ้างใน Apaitan, 
Ananchotikul and Disayatat,  2017)  ส่วนแบบแผนของการส่งออกของไทยก็พบว่ า บริษัทที่มี
ความสามารถดา้นการส่งออกมจี านวนน้อยและกระจุกตวัอยู่ในบางจงัหวดั ดงันัน้โอกาสทีค่วามเหลื่อมล ้า
ในอนาคตของประเทศไทยจะลดลงกค็งเป็นไปไดย้าก 

เหลือ่มล ้าเพราะผกูขาด  

การศกึษาเรื่องการผูกขาดในภาคธุรกจิกบัความเหลื่อมล ้า โดยใชต้วัอย่างขอ้มูลรายไดข้องบรษิทั
จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยพ์บว่า บรษิทัทีม่รีายไดส้งูสุดรอ้ยละ 20 แรกรวมกนัมสีดัส่วนของรายไดถ้งึ
ร้อยละ 85-90 ของรายได้รวมของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ทัง้หมด ในช่วง  5 ปีที่ผ่านมาอัตราการ
ขยายตวัของกลุ่มบรษิทัขนาดใหญ่ก็สูงกว่าบรษิทัขนาดเล็กมาก ท าให้ค่าสมัประสทิธิจ์นีี่ซึ่งสูงอยู่แล้วใน 
พ.ศ. 2547 ที ่0.7617 เพิม่เป็น 0.7864 ใน พ.ศ. 2551 ส่วนการศกึษาโดยใชข้อ้มูลรายได้ของนิตบิุคคลที่
จดทะเบยีนในประเทศไทยซึ่งมกีว่า 2 แสนรายในช่วงระยะเวลาใกลก้นัพบว่า มโีครงสรา้งรายไดท้ีก่ระจุก
ตวัสงูมากเช่นเดยีวกนัโดยทีบ่รษิทักลุ่มรายไดส้งูสุดรอ้ยละ 10 มอีตัราการเจรญิเตบิโตประมาณรอ้ยละ 13 
ส่วนบรษิทัขนาดกลางและขนาดเล็กมอีตัราการเจรญิเตบิโตทางรายได้เป็นลบ สรุปได้ว่าโครงสร้างภาค
ธุรกจิไทยมแีนวโน้มกระจุกตวัมากขึน้ตามล าดบั ทีส่ าคญักค็อืบรษิทัขนาดใหญ่นี้มกัเป็นบรษิทัในเครอืของ
กลุ่มบรษิทัขนาดใหญ่ทีป่ระกอบธุรกจิทีห่ลากหลายท าใหส้ามารถสรา้งฐานการเมอืงและมกี าลงัการต่อรอง
สงู บรษิทัเหล่านี้มกัจะอยู่ในธุรกจิทีค่า้ขายสนิคา้และบรกิารในตลาดภายในประเทศทีม่กีารแขง่ขนัค่อนขา้ง
น้อยอยู่แล้ว เนื่องจากกฎหมายไทยจ ากดัการประกอบกิจการของคนต่างด้าวและกิจการเหล่านี้มกัอยู่
ภายใต้กฎระเบยีบภายในของประเทศมากกว่าบรษิทัส่งออก อกีทัง้บรษิทัขนาดใหญ่เหล่านี้ส่วนหนึ่งเป็น
รฐัวสิาหกิจมกีฎระเบียบของรฐัที่เอื้ออ านวยให้มอี านาจผูกขาดหรอืมคีวามได้เปรียบอยู่แล้ว  หรอืเป็น
องคก์รทีไ่ดส้มัปทานจากรฐัและยงัมเีจา้หน้าทีบ่รหิารระดบัสงูของรฐัซึ่งเป็นผูว้างนโยบายไปเป็นกรรมการ
ของบรษิทั ในขณะที่รฐับาลเองก็ไม่ได้มีความจรงิใจที่จะแก้ไขปัญหาการผูกขาดในระบบเศรษฐกิจไทย
อย่างจรงิจงั (เดอืนเด่น นิคมบรริกัษ์, 2555) 
 การศกึษาทีผ่่านมามกัเน้นการวดัระดบั (degree) ของความเหลื่อมล ้า มากกว่าจะพจิารณาสาเหตุ
ทีท่ าใหค้นเหลื่อมล ้า ดงันัน้ ทางแก้กม็กัจะเป็นขอ้เสนอใหม้กีารเพิม่รายไดแ้ละสวสัดกิารใหก้บัคนจน การ
เพิม่รายไดข้ัน้ต ่าถว้นหน้าไม่ไดต้อบโจทยก์ารลดความเหลื่อมล ้า เพราะอย่างมากเป็นการเพิม่รายไดใ้หค้น
ทีย่ากจนไปอุดหนุนการผลติทีท่ าใหค้นรวยอยู่ไดด้ขีึน้ รากเหงา้ของปัญหาอาจจะเป็นนโยบายของรฐั เช่น 
ในอดีตเกษตรกรต้องกลายเป็นผู้ค ้าจุนภาคอุตสาหกรรมหรอืโครงการพฒันาของรฐัที่คนส่วนใหญ่ได้
ประโยชน์ แต่คนสว่นน้อยไดก้ารเยยีวยาไม่เตม็ที ่หรอืนโยบายการใชป้ระโยชน์ทีด่นิทีก่ดีกนัหรอืพรากคน
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จนออกจากที่ท ากิน แล้วปล่อยให้คนรวยประมาณร้อยละ 20 ของผู้มีที่ดินครอบครองที่ดินรวมกันถึง 
รอ้ยละ 80 ของประเทศ การลดความเหลื่อมล ้าใหไ้ดผ้ลอย่างแท้จรงิต้องมาจากการใหก้รรมสทิธิห์รอืการ
ครอบครองสทิธใินการใช ้(use right) ทรพัยส์นิหรอืทรพัยากรทีจ่ะสามารถสรา้งรายไดไ้ด ้อาจจะเป็นที่ดนิ
ท ากนิ ทรพัยากรธรรมชาตหิรอืแมแ้ต่การเขา้ถงึเทคโนโลย ีหากเราปล่อยใหค้วามเหลื่อมล ้าเลวลงเรื่อยๆ 
โอกาสที่จะเกิดการถดถอยทางเศรษฐกิจและความขดัแย้งทางสงัคมก็จะสูงขึ้นไปเรื่อยๆ ความหวงัที่
อนาคตของประเทศทีจ่ะมัง่คัง่ มัน่คง และยัง่ยนืกจ็ะเป็นไปไดย้าก 
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หนี สินครวัเรือน ดินพอกหางหมู  

ปัญหาหนี้สนิครวัเรอืนเป็นความเสี่ยงเชิงโครงสร้างที่ส าคญัของเศรษฐกิจไทย หนี้ครวัเรอืนใน
ประเทศไทยสูงเป็นล าดับที่  2 ของเอเซียตะวันออกคือสูงถึงร้อยละ 78.6 ของผลิตภัณฑ์มวลรวม
ประชาชาติ (จีดีพ)ี ใน พ.ศ. 2561 ส่วนหนี้ภาคเอกชนค่อนข้างคงที่ประมาณร้อยละ 70.5 ของจีดีพใีน 
พ.ศ. 2560 เมื่อสิน้ พ.ศ. 2563 หนี้สนิของครวัเรอืนไทยเมื่อเทยีบกบั จดีพีอียู่ทีร่อ้ยละ 89.3 แมว้่ารฐับาล
จ าเป็นต้องขยายเพดานหนี้สนิสาธารณะไปถงึร้อยละ 70 ของจดีพีเีนื่องจากการระบาดของโควดิ 19 แต่
สถานการณ์ของรฐักด็เูหมอืนจะดกีว่าของครวัเรอืนไทยและภาคเอกชน 

หน้ีสินครวัเรือนไทยสูงไม่แพ้ใคร  

การทบทวนงานวจิยัต่างๆ เกีย่วกบัหนี้สนิครวัเรอืนซึ่งน าเสนอในบทความชื่อ ทางออกจากกบัดกั
หนี้ครวัเรอืน ชี้ใหเ้หน็ว่าอตัราหนี้สนิของครวัเรอืนไทยสูงกว่าประเทศก าลงัพฒันาทีม่รีายได้ใกลเ้คยีงกนั 
อตัราการเป็นหนี้นี้เพิม่ขึน้อย่างรวดเรว็จากรอ้ยละ 40.6 ใน พ.ศ. 2547 และรอ้ยละ 66.2 (ส านักงานสภา
พฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต,ิ 2564) หนี้สนิทีเ่พิม่ขึน้อย่างรวดเรว็นี้มาจากสนิเชื่อเช่าซือ้รถยนต์
และรถจกัรยานยนต ์และสนิเชื่อสว่นบุคคลเพือ่ใชใ้นการอุปโภคบรโิภคโดยเฉพาะสนิเชื่อเช่าซือ้รถยนต์นัน้
เพิ่มขึ้นมากในช่วงที่ร ัฐบาลมีนโยบายจูงใจให้ซื้ อรถคันแรกหลังจากเกิดอุทกภัยน ้ าท่วมใหญ่ใน  
พ.ศ. 2554 การวเิคราะหข์อ้มูลสนิเชื่อรายบญัชขีองบรษิทัขอ้มูลเครดติแห่งชาต ิจ ากดั ชี้ชดัว่าคนไทยเริม่
เป็นหนี้เรว็ขึน้และมหีนี้ตัง้แต่อายุต ่ากว่า 25 ปีและสูงขึน้เรื่อยๆ โดยเฉพาะสนิเชื่อส่วนบุคคล สนิเชื่อบตัร
เครดติและสนิเชื่อเพือ่ซือ้รถยนตแ์ละจกัรยานยนต์ คนไทยในกลุ่มเริม่ท างานคอืมอีายุระหว่าง 20-25 ปีนัน้
กว่าครึง่มหีนี้ นอกจากนี้ ยอดหนี้ต่อหวัยงัสงูขึน้และเป็นหนี้นานขึน้ แมว้่าจะเขา้สูว่ยัเกษยีณแลว้ประมาณ
รอ้ยละ 30 ของกลุ่มนี้ยงัมหีนี้อยู่และมยีอดหนี้ต่อหวัสูงกว่า 150,000 บาทต่อราย ผูกู้้มกัจะเป็นรายเดมิๆ 
และกระจุกตวัอยู่ในเมอืงใหญ่โดยเฉพาะลูกหนี้ในเมอืงใหญ่มยีอดหนี้สูงกว่าจงัหวดัอื่นมาก ยอดหนี้และ
ภาระหนี้ทีสู่งกว่ารายได้ท าใหข้าดสภาพคล่องในการช าระหนี้และขาดภูมคิุม้กนัเมื่อเกดิเหตุการณ์ไม่คาด
ฝันเช่นในช่วงทีเ่กดิการแพร่ระบาดของโควดิ 19 (วริไท สนัตปิระภพ, 2564) 

หน้ีสินในภาคเกษตร เป็นดินพอกหางหมู  

หรือชนบทนัน้ก็มีปัญหาไม่แพ้กลุ่มในเมืองและเป็นหนี้ประเภทดินพอกหางหมู ข้อมูลของ
ส านักงานเศรษฐกจิการเกษตร พ.ศ. 2562 แสดงว่าหนี้สนิสะสมรายปีของเกษตรกรต่อครวัเรอืนสูงถงึเกอืบ 
200,000 บาท ซึง่ในจ านวนนี้รอ้ยละ 55 เป็นหนี้เกีย่วเนื่องกบัการลงทุนดา้นเกษตร และจะสามารถช าระหนี้
คนืได้เพยีงประมาณร้อยละ 35 ของมูลค่าหนี้สนิเท่านัน้ ส่วนขอ้มูลจากรายงานการส ารวจภาวะเศรษฐกจิ
สงัคมของครวัเรอืนใน พ.ศ. 2556 แสดงว่า ภาระหนี้สนิต่อรายได้ของเกษตรกรที่เป็นเจ้าของทีด่นิเพิม่ขึ้น
จาก 5.5 เท่าของรายได้ต่อเดือนเป็น 7.8 เท่าของรายได้ใน พ.ศ. 2560 และเกษตรกรผู้เช่าที่ดินมีภาระ
หนี้สนิต่อรายได้เพิม่ขึ้นจาก 6.8 เท่าเป็น 8.8 เท่า ยิง่ไปกว่านัน้ เกษตรกรรุ่นใหม่ยงัมหีนี้เรว็ขึ้นและมูลค่า
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ของหนี้กใ็หญ่ขึน้ ภาระหนี้สนิที่เพิม่ขึ้นอย่างรวดเรว็ในระยะ 5 ปีทีผ่่านมา ส่วนหนึ่งเกดิจากการชะลอการ
ช าระหนี้ของสถาบนัการเงนิเฉพาะกจิใหแ้ก่เกษตรกร   

หน้ีสินเป็นวิถีปกติใหม่ (New normal) การศกึษาของศวิาพร  ฟองทอง (2563) ภายใตแ้ผนงาน
คนไทย 4.0 พบว่า นอกจากค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวขอ้งกบัการศกึษาโดยตรงแล้ว ด้านทศันคติของการมีหนี้จะ
เปลีย่นไปตามรุ่นอายุ กล่าวคอื กลุ่มเบบี้บูมเมอร์ (อายุ 56 ปีขึน้ไป) เป็นกลุ่มทีย่งัเหน็หนี้สนิเป็นภาระ คอื 
กลุ่มผู้ที่ก าลงัจะเข้าสู่วยัชรา คนกลุ่มนี้มองว่าการกู้ยมืเงนิไม่ใช่เรื่องปกติในชีวติ จะกู้เมื่อมเีหตุจ าเป็น
เท่านัน้ หนี้สนินับเป็นภาระของครวัเรอืน ถ้าเป็นหนี้แลว้กต็้องรบีหาเงนิมาใชค้นืจะไดส้บายใจ จุดเริม่ต้น
ของการเป็นหน้ีคอืการกูย้มืมาลงทุนท าการเกษตร จากการกูก้องทุนหมู่บา้น  

กลุ่มเจนเอกซ์ (อายุระหว่าง 41-55 ปี) กลา้ทีจ่ะกู้ยมืมากขึ้น การเป็นหนี้ไม่ใช่เรื่องแปลก เพราะ
เพื่อนบา้นต่างกเ็ป็นหนี้เหมอืนกนั หรอืกู้เพื่อรกัษาสทิธทิีต่นเองต้องไปค ้าประกนัเพื่อน ความจ าเป็นต้อง
ใช้เงนิด้านการศึกษาของบุตร ซึ่งยิง่เรยีนสูงขึ้นหรอืไปเรยีนต่างจงัหวดัค่าใช้จ่ายก็ยิง่มากขึ้น การเข้าถึง
แหล่งเงนิกู้ที่สะดวกมากขึ้นในปัจจุบนัก็ท าให้ครวัเรอืนมหีนี้มากขึ้นตามไปด้วย นอกจากนัน้ ยงักู้เพื่อซื้อ
สนิคา้ “ของมนัต้องม”ี ไดแ้ก่ โทรศพัท์มอืถอื คอมพวิเตอร ์และรถจกัรยานยนต์ เพื่อใหลู้กหลานสามารถไป
เล่าเรยีนไดอ้ย่างสะดวกสบาย แมเ้มื่อหมดหน้ีเกษตรแลว้กย็งัตอ้งช่วยกูย้มืแทนบุตรหลาน   

หน้ีก้อนแรกของครวัเรือนเกิดจากการศึกษาของบุตร กลุ่มเจนวาย (อายุระหว่าง 23-40 ปี) ดว้ย
ภาระค่าใช้จ่ายที่มากขึ้นท าให้ต้องเป็นหนี้  เมื่อแยกออกมามีครอบครัวก็อยากสร้างเนื้ อสร้างตัว  
เหน็ความส าคญัของการศกึษาลูก และกูย้มืมาเพือ่ลงทุน เป็นปัจจยัทีท่ าใหต้อ้งกูเ้พิม่ แต่เหน็ว่าตนเองอายุยงั
น้อยสามารถท างานหาเงนิไดอ้ยู่ ดงันัน้การเป็นหนี้จงึไม่ใช่เรื่องทีน่่ากลวั     

การเปลีย่นทศันะของการเป็นหน้ีจะท าใหแ้นวโน้มการเป็นหนี้ในอนาคตสงูขึน้เรื่อยๆ หากไม่มกีาร
ให้ความรู้คนไทยเกี่ยวกบัการจดัการการเงนิที่ด ีการเปล่ียนแปลงวิถีการบริโภคแบบ 4.0 ผ่านระบบ
การขายดิจิทลัไปเรว็กว่าวิถีการผลิตท่ียงัเป็นเกษตรแบบดั  งเดิม (2.0 และ 3.0) และยงัเข้าไม่ถึง
เทคโนโลยีดิจิทลัท่ีสร้างรายได้จะท าให้เกิดหนี สินเพ่ิมขึ นในอตัราสูงกว่าการเพ่ิมรายได้ งานวจิยั
ของแผนงานคนไทย 4.0 เกีย่วกบัทกัษะดา้นดจิทิลัพบว่า กว่า 3 ใน 4 ของนกัเรยีนมธัยมทีจ่งัหวดัน่านเริม่
สัง่สนิคา้อุปโภคบรโิภคออนไลน์แลว้ทัง้ๆ ทีย่งัไม่มรีายได ้การแกไ้ขปัญหาหนี้สนิของคนไทยคงไม่ไดอ้ยู่ที่
การเพิม่รายไดห้รอืลดเจา้หนี้เงนิกู้นอกระบบเท่านัน้ แต่ในโลกยุคใหม่ทีส่นิคา้และบรกิารไหลอย่างต่อเนื่อง
เขา้มาในมอืถอืและการตดัสนิใจง่ายแค่กดปลายนิ้ว การสรา้งทกัษะในการจดัการเงนิเป็นเรื่องจ าเป็นและ
น่าจะเริม่ตัง้แต่ในโรงเรยีน 

หนี้ครวัเรอืนในระดบัสูงหมายความว่า ครวัเรอืนไทยมเีงนิออมต ่า ไม่มกี าลงัในการลงทุนเมื่อ
ยกระดบัฐานะทางเศรษฐกจิและอาจมไีม่เพยีงพอส าหรบัอนาคตเมื่อตนเป็นผู้สูงอายุและไม่มรีายไดแ้ลว้ 
ต้องตกเป็นภาระของลูกหลาน (ซึ่งนอกจากลูกหลานจะมจี านวนน้อยลงแลว้ ต่างกย็งัมหีนี้ก้อนโตเป็นของ
ตวัเองอกีเช่นกนั) รวมทัง้เป็นภาระทางการคลงัของภาครฐัทีต่้องดูแลในอนาคต ยิง่ไปกว่านัน้ คนไทยทีม่ี
หนี้สงู (การออมต ่า) จ านวนมากตกอยู่ในความเสีย่งและไม่มคีวามพรอ้มทีจ่ะรบัมอืกบัความเสีย่งทีเ่กดิจาก
เหตุการณ์พลกิผนั เช่น โรคระบาดหรอืภยัธรรมชาตติ่างๆ 
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ผลกระทบของหนี้สนิต่อเศรษฐกจิในภาพรวมคอื การออมต ่าจะฉุดรัง้การขยายตวัของการลงทุน
และขยายตวัของเศรษฐกิจในระยะยาว และชะลอหรอืลบล้างนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจโดยอดัฉีดการ
บรโิภคของรฐั เพราะครวัเรอืนทีม่หีนี้ต้องน าเงนิทีไ่ดร้บัส าหรบักระตุ้นเศรษฐกจิไปช าระหนี้ก่อนแทนการ
ใชน้ าไปจ่ายซึง่เป็นเป้าหมายของนโยบาย 
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สงัคมสงูวยั เปล่ียนแก่ให้เป็นแกร่ง 

ประเทศไทยมแีรงงาน (อายุ 15-59 ปี) ใน พ.ศ. 2563 จ านวน 43.3 ลา้นคนคดิเป็นรอ้ยละ 65 ของ
ประชากร มผีูส้งูวยั (60 ปีขึน้ไป) 12.0 ลา้นคน คดิเป็นรอ้ยละ 18.1 ของประชากร แต่อกี 20 ปี ถดัไปจะมี
ประชากรในวยัแรงงานลดลงเป็น 36.5 ล้านคนคดิเป็น ร้อยละ 55.8 ของประชากร โดยแรงงานมีอตัรา
ลดลงรอ้ยละ 0.8 ต่อปี (ปราโมทย ์ประสาทกุล, 2564) 

ในประเทศพฒันาแล้วจะมีแนวโน้มประชากรลดลงและมีสดัส่วนของประชากรที่เป็นผู้สูงอายุ
เพิม่ขึน้ สว่นประเทศไทยนัน้ถงึจะเป็นประเทศก าลงัพฒันา แต่กม็แีนวโน้มสงัคมสงูวยัเช่นเดยีวกบัประเทศ
ตะวนัตก จนมคี าเปรยีบเปรยว่า “แก่ก่อนรวย” คอื ยงัไม่ทนัเป็นประเทศพฒันาแลว้กก็้าวสู่ยุคสงัคมสูงวยั
มาตัง้แต่ พ.ศ. 2548 และปัจจุบนัอยู่ในช่วงสงัคมสงูวยัอย่างสมบูรณ์ ประเทศไทยจะก้าวสูก่ารเป็นสงัคมสูง
วยัระดบัสุดยอด (Super-aged society) คอื มสีดัส่วนของคนที่อายุเกนิ 65 ปี จะมสีดัส่วนเป็นร้อยละ 20 
ของประชากรทัง้ประเทศใน พ.ศ. 2574 (ปราโมทย์ ประสาทกุล, 2557) และใน พ.ศ. 2583 จะมผีูสู้งอายุ
ถงึเกอืบ 1 ใน 4 ของประชากร (ปราโมทย ์ประสาทกุล, 2564) 

ขนาดของครอบครวัไทยมแีนวโน้มทีจ่ะเลก็ลงและมจี านวนครอบครวัทีอ่ยู่คนเดยีวมากขึน้ ผูส้งูวยั
ไทยในอนาคตมคีวามเสีย่งที่จะไม่มบีุตรหลานเลีย้งดู เมื่อสถาบนัครอบครวัไทยอ่อนแอลง ในขณะทีก่ าลงั
ความสามารถของรฐัดา้นการคลงัใน 20 ปีขา้งหน้าน่าจะยงัไม่สามารถขยายมารองรบัการใหส้วสัดกิารแก่
ประชาชนอย่างทัว่ถงึและเพยีงพอ หมายความว่าจะมคีนไทยที ่“แก่ เดยีวดาย และชายขอบ” ทีม่กีารดูแล
ไม่เพยีงพอในสงัคมไทยมากขึน้ในอนาคต   

จากข้อมูล  Big Data ของข่าวหนังสือพิมพ์ระหว่าง  พ.ศ .  2549-2562 ซึ่ ง รวบรวมโดย  
อรุณี อนิทรไพโรจน์ และคณะ (2563) ภายใตแ้ผนงานคนไทย 4.0 และขอ้มลูกรมสุขภาพจติยนืยนัตรงกนั
ว่า ผูส้งูวยัมแีนวโน้มทีจ่ะฆา่ตวัตายสงูขึน้อย่างชดัเจน (รปูที ่8) 
 

 
ทีม่า: กรมสุขภาพจติ กระทรวงสาธารณสุข โดย นพ.อภชิยั มงคล อธบิดกีรมสุขภาพจติและคณะ (2540-2554) 
หมายเหตุ: อตัราการขยายตวัเฉลีย่ต่อปี ค านวณจาก Compound Annual Growth Rate (CAGR) ส าหรบัแนวโน้มการ

ขยายตวัไดจ้ากสมการถดถอย (Regression)  
รปูท่ี 8 จ านวนผู้สูงวยัท่ีฆ่าตวัตาย ระหว่าง พ.ศ. 2549-2562  
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 โอกาสของเศรษฐกิจสีเงิน มองในแงบ่วก การเตบิโตของกลุ่มประชากรสูงอายุขบัเคลื่อนให้เกดิ
เศรษฐกจิสเีงนิ (Silver Economy) โดยเฉพาะธุรกจิเกี่ยวกบัสุขภาพ การบรกิารประกนัในรูปแบบต่างๆ 
อุปกรณ์ทีเ่สรมิประสทิธภิาพในการเดนิ ฟัง มองเหน็ ตลาดสเีงนิน้ีไม่ใช่ก าลงัจะขยายตวัในประเทศเท่านัน้
แต่มกีารขยายตวัทัว่โลกเป็นตลาดขนาดใหญ่ และก าลงัซือ้กลุ่มนี้ในเอเชยีจะสงูกว่าในสหรฐัและยุโรป  

นอกจากนี้ กลุ่มผมสเีงนิยงัสามารถเป็นแรงงานเสรมิและส ารองใหแ้ก่สงัคม สถติขิองประเทศไทย 
พบว่าประชากรสูงอายุมีอัตราการท างานประมาณร้อยละ 35 (ส านักงานสถิติแห่งชาติ , 2560)  
ซึ่งไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากระหว่าง พ.ศ. 2556-2560 ส่วนใหญ่ท าอาชพีด้านการเกษตรและประมง โดยมี
หรอืยอมมรีายไดท้ีล่ดลง  

ในปัจจุบันรัฐบาลในนานาประเทศโดยเฉพาะประเทศตะวันตกสนใจกระบวนการพฤติพลัง  
(Active Aging: AA) คอื กระบวนการยกระดบัคุณภาพชวีติของผูสู้งวยัโดยการสรา้งโอกาสด้านการมงีาน
ท า การมสี่วนร่วมในสงัคม การมีสุขภาพทีด่ ีความมัน่คงและการมสีิง่แวดลอ้มทีเ่สรมิพฤตพิลงั และพบว่า
ดัชนีพฤติพลัง (AAI) มีความสัมพันธ์เป็นบวกกับจีดีพีต่อหัว และมีความสัมพันธ์เป็นลบกับความ 
เหลื่อมล ้า การศกึษาของส านักงานสถติแิห่งชาต ิ(2560) พบว่า ดชันี AAI ของไทยอยู่ในระดบัปานกลาง
และดชันีของชายสูงกว่าหญงิ ซึ่งต่างจากกรณีประเทศตะวนัตก และเมื่อเปรยีบเทยีบกบั พ.ศ. 2557 ดชันี 
AAI มคี่าลดลง และมคีวามเหลื่อมล ้ามากขึน้ ระหว่าง 0.7698 และ 0.7576 ใน พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2560
ตามล าดบั (เอือ้มพร พชิยัสนิธ, 2563)  

สถานการณ์พึง่พงิพฤฒพิลงันี้มแีนวโน้มชดัเจนในประเทศทีพ่ฒันากว่าไทย เช่น สดัส่วนแรงงาน
สูงอายุในญี่ปุ่ นสูงถงึร้อยละ 63.5 ใน พ.ศ. 2558 ส่วนเกาหลใีต้มสีดัส่วนแรงงานสูงวยัรอ้ยละ 35 ในภาค
เกษตร แรงงานสูงอายุอาจมผีลติภาพการผลติต ่ากว่ากลุ่มทีม่อีายุน้อยกว่ากจ็รงิ การเข้าสู่สงัคมสูงวยัอาจ
ท าให้ผลติภาพการผลติลดลง หากเกษตรกรสูงวยัใช้ประสบการณ์และหากมทีรพัย์สนิที่สะสมไว้ในการ
ปรบัตวัเพื่อเพิม่ผลติภาพการผลติได ้ส าหรบัประเทศไทยถงึแมผ้ลติภาพการผลติของภาคเกษตรไทยจะ
ถดถอยลงเพราะแรงงานสูงวยั แต่สถานการณ์ยงัไม่รุนแรงนัก ครอบครวัเกษตรที่มแีรงงานสงูวยัสว่นใหญ่ 
(รอ้ยละ 70) ยงัเป็นครวัเรอืนหลายรุ่นมเีพยีงรอ้ยละ 13 เท่านัน้ ทีอ่ยู่ตามล าพงัหรอือยู่ในครวัเรอืนแหว่ง
กลาง (Skipped generation) (โสมรศัมิ ์จนัทรตัน์ และคณะ, 2562) 

ประเดน็นโยบายท่ีส าคญัส าหรบัอนาคตของไทยกคื็อ ท าอย่างไรจะให้พฤฒิพลงัเป็นพลงั
บวกท่ี “แกร่งและไม่กรอบ”  
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การศึกษาไทย ต้องเน้นให้ตรงจดุเพื่อหลุดกบัดกั 
 การศกึษาเป็นหนึ่งในเรื่องที่รฐัได้ใหแ้ละจะยงัคงให้ความส าคญัรวมทัง้มกีารลงทุนในอนัดบัต้นๆ 
มากทีสุ่ด โดยเฉพาะอย่างยิง่การระบาดของโควดิ 19 ส่งผลใหก้ารเรยีนการสอนทัว่โลกตอ้งปรบัตวัขนาน
ใหญ่ หรอืกรณีเฉพาะของไทยเองก็ยงัมแีรงกดดนัจากนักเรยีนนักศกึษาที่มกีารรวมตวักันประท้วงและ
เรียกร้องเพื่อให้เกิดการปฏิรูประบบการศึกษาของประเทศในหลายมิติอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน 
อย่างไรก็ตาม เมื่อพจิารณาภาพรวมจากแหล่งขอ้มูลและสถติทิี่หลากหลายแลว้ แนวโน้มด้านการศกึษา
ต่อไปนี้น่าจะสง่ผลต่อการเปลีย่นแปลงประเทศไทยในอนาคต  

จ านวนนักเรียนลดลง ผู้สูงอายุมีจ านวนเพิม่ขึ้น  

การลดจ านวนลงของนักเรียนเป็นผลมาจากอัตราการเกิดที่ลดลงในหลายประเทศทัว่โลก
โดยเฉพาะในประเทศที่พฒันาแล้ว ในกรณีของประเทศไทย แนวโน้มดงักล่าวเห็นได้ชดัจากจ านวน
นกัเรยีนระดบัประถมศกึษาทีม่แีนวโน้มลดลงตลอด จากประมาณ 7.45 ลา้นคนใน พ.ศ. 2525 ลดลงเหลอื
ประมาณ 5 ล้านคนใน พ.ศ. 2555 (World Bank, 2020) และข้อมูลล่าสุดใน พ.ศ. 2562 เหลือเพียง
ประมาณ 4.75 ลา้นคน (ส านักงานสถติแิห่งชาต)ิ การลดลงของจ านวนนักเรยีนดงักล่าวส่งผลใหโ้รงเรยีน
ขนาดเล็กต้องปิดตวัลงหรอืต้องควบรวมกบัโรงเรียนขนาดเล็กอื่นที่เผชิญสถานการณ์เดียวกัน แม้แต่
จ านวนผูเ้รยีนในระดบัมหาวทิยาลยักล็ดลงเช่นกนั โดยตวัเลขของนักศกึษาระดบัปรญิญาตรขีองประเทศ
ไทยลดลงอย่างต่อเนื่องเนื่อง จากจ านวนประมาณ 1.84 ล้านคน ใน พ.ศ. 2558 เหลือเพียงประมาณ  
1.57 ลา้นคนใน พ.ศ. 2562 (ส านกังานสถติแิห่งชาต,ิ มปป.)  

ขณะเดยีวกนัด้วยความก้าวหน้าด้านสาธารณสุขรวมทัง้สุขอนามยัของประชากรทัว่โลกก็ท าให้
มนุษย์มอีายุยนืยาวมากขึ้น ซึ่งมสี่วนท าให้ผู้สูงอายุมจี านวนเพิม่มากกว่าในอดตี สวนทางกบัจ านวนคน
เกิดที่มีอัตราลดลง โดยจากรายงานของศูนย์วิจัยกสิกรไทย (เมษายน 2564) ระบุว่า ใน พ.ศ. 2564 
ประเทศไทยถือเป็นสงัคมสูงอายุ เพราะมีประชากรที่อายุมากกว่า 65 ปีขึ้นไปถึง 9 ล้านคน คิดเป็น 
รอ้ยละ 12.8 ของประชากรทัง้ประเทศ (เกนิกว่ารอ้ยละ 7 ของประชากรทัง้ประเทศ ตามนิยามขององคก์าร
สหประชาชาติ) และคาดว่าประเทศไทยจะเข้าสู่สงัคมสูงอายุแบบสุดยอด (Hyper Aged Society) คอืมี
สดัส่วนประชากรสูงอายุรอ้ยละ 20 ของประชาการทัง้ประเทศในอกี 9 ปีขา้งหน้า การทีค่นมอีายุยนืมาก
ขึน้นี้มนีัยส าคญัต่อการออกแบบการศกึษาในอนาคตที่มแีนวโน้มจะมุ่งไปสู่แนวทางการเรยีนรูต้ลอดชวีติ 
เพราะช่วงวยัที่เพิม่มากขึ้นในขณะที่เทคโนโลยเีปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดท าให้คนต้องมกีารเรยีนรู้
เพิม่ทกัษะใหก้บัตนเองทัง้เพือ่การใชช้วีติและการท างาน 

เทคโนโลยีจะเป็นปัจจยัส าคญัในการก ากบัอนาคตของการศึกษา  

เช่นเดยีวกบัภาคการผลติอื่นๆ เทคโนโลยจีะเขา้มามบีทบาทในเกอืบทุกมติขิองการศกึษาและจะ
เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่ท าใหก้ารเรยีนรูใ้นอนาคตมคีวามเป็นไปไดใ้นหลากหลายรูปแบบ และเป็นไปได้
ตามความต้องการของผู้เรยีนมากยิง่ขึ้น ท าให้คนไม่เพยีงเข้าถึงความรู้ได้ง่าย แต่ยงัเข้าถึงได้ในทุกที่  



รายงานการศกึษาโครงการประเทศไทยในอนาคต 
 
 

54 

ทุกเวลา มกีารต่อยอดความรูใ้หเ้กดิการเปลีย่นแปลงใหม่ๆ มากยิง่กว่าในอดตี และทีส่ าคญัคอืโรคระบาดที่
เกดิขึน้ไดม้สี่วนอย่างส าคญัทีท่ าใหอ้ตัราเร่งของการใชแ้ละขยายตวัของเทคโนโยลดีา้นการศกึษามคีวาม
เป็นไปได้เร็วขึ้น ทัง้นี้ โดยหลักการพื้นฐานแล้วเทคโนโลยีทางการศึกษา ( EdTech: Education 
Technology) เป็นการผนวกเอาเครื่องมือด้าน IT มาใช้กับการเรียนการสอนเพื่อช่วยให้การเรียนรู้มี
ประสทิธภิาพเพิม่สงูขึน้ ทัง้นี้บรษิทัวจิยั Holon IQ ไดร้ะบุว่ามลูค่าการเตบิโตของเทคโนโลยทีางการศกึษา
ในระดบัโลกมกีารเตบิโตเพิม่สงูขึน้จาก 183 พนัลา้นเหรยีญ สรอ. ใน พ.ศ. 2562 เป็น 227 พนัลา้นเหรยีญ 
สรอ. ใน พ.ศ.2563 และคาดว่าจะเพิม่ขึ้นเป็น 404 พนัล้านเหรยีญ สรอ. ใน พ.ศ. 2568 (holoniq.com) 
โดยทาง ส านักงานสภาพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิ(สศช.) เองก็ได้ตระหนักถงึความส าคญั
ของเทคโนโลยทีางการศกึษาทัง้ในมติขิองการเพิม่คุณภาพการเรยีนการสอน และมติขิองการลดความ
เหลื่อมล ้าดา้นการศกึษา จงึไดส้นบัสนุนใหม้กีารน า EdTech มาใชใ้นการศกึษาเพือ่ยกระดบัความสามารถ
ทางการแขง่ขนัของประเทศ (ส านกังานสภาพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต,ิ 2564)  

การเข้าถึงความรู้เกิดขึ้นได้ทุกที ่ทุกเวลา  

ความกา้วหน้าของเทคโนโลยใีนปัจจุบนัท าใหก้ารเรยีนรูไ้ม่จ ากดัพืน้ที ่มทีางเลอืกทีห่ลากหลายไม่
ตายตัว สามารถเลือกให้เหมาะสมกับความสนใจของตัวผู้เรียนได้มากขึ้น มีทางเลือกที่หลากหลาย  
โดยไม่ยดึตดิกบัพืน้ทีแ่ละเวลา แต่ความรูท้ีม่ปัีจจุบนักลายเป็นขอ้มลูมอียู่ทุกหนแห่งและมอียู่มหาศาลมไิด้
มน้ีอย หายาก และกลัน่กรองมาแลว้เช่นแต่ก่อน ปัญหาของการศกึษาเรยีนรูจ้งึไม่ไดอ้ยู่ทีเ่รื่องปรมิาณและ
การเขา้ถงึความรูอ้กีต่อไป แต่เป็นเรื่องของทกัษะการวเิคราะห์ เช่น การแยกแยะระหว่างข่าวจรงิกบัข่าว
ปลอม การแยกแยะระหว่างขอ้เทจ็จรงิกบัความคดิเหน็ ดงัในรายงานของ ODEC เรื่อง Are 15-years-old 
prepared to deal with fake news and misinformation? ระบุว่ าโดยเฉลี่ยประมาณร้อยละ 54 ของ
นักเรยีนในกลุ่มประเทศ OECD ไดร้บัการฝึกฝนใหม้ทีกัษะในการวเิคราะห์ขอ้มูลว่ามอีคตหิรอืไม่อย่างไร 
โดยเฉพาะอย่างยิง่ในประเทศออสเตรเลยี แคนาดา เดนมารค์ และสหรฐัอเมรกิานัน้จ านวนนกัเรยีนทีไ่ด้รบั
การฝึกฝนทกัษะดงักล่าวนี้มสีูงถึงกว่าร้อยละ 70 อย่างไรก็ตามในประเทศอื่นนอกกลุ่ม OECD ดงัเช่น 
อสิราเอล สาธารณรฐัสโลวกั สโลวเีนีย และสวสิเซอร์แลนด์นัน้พบว่ามจี านวนนักเรยีนที่ ไดร้บัการฝึกฝน
ทักษะดังกล่าวนี้ น้อยกว่าร้อยละ 45 ในรายงานดังกล่าวนี้ เด็กนักเรียนของไทยมีคะแนนรัง้ท้าย  
(OECD, 2021) 

ความนิยมในการเข้าเรียนในระดบัอดุมศึกษาจะลดลง  

ผลกระทบจากเทคโนโลยแีละวถิชีวีติใหม่ที่เป็นแบบยุคหลงัอุตสาหกรรม คอืเป็นวถิชีวีติที่ไม่ยดึ
ตารางเวลาแน่นอน อาจมสี่วนท าใหค้นเลอืกทีจ่ะไม่เขา้สู่การศกึษาระดบัอุดมศกึษาเมื่อจบการศกึษาภาค
บงัคบัแลว้ แต่เปลีย่นไปฝึกทกัษะหรอืความช านาญเฉพาะดา้นแลว้เขา้สู่ตลาดแรงงานแทน แสดงใหเ้หน็
ว่าคนไม่ได้มองชีวิตเช่นเดียวกับที่เคยเป็นมา คือเรียนให้จบปริญญาแล้วท างานจนเกษียณ แต่มอง
เสน้ทางชวีติว่าเป็นไปได้ในหลากหลายรูปแบบมากขึ้น แนวโน้มเชงิสถติใินประเทศอนัหนึ่งที่สนับสนุน
ปรากฏการณ์ดงักล่าวใน คอืช่วงระยะเวลา 5 ปีทีผ่่านมาตัง้แต่ พ.ศ. 2558-2562 ในขณะทีจ่ านวนผู้เรยีน
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ในมหาวทิยาลยัมแีนวโน้มลดลงจากประมาณ 2.3 ลา้นคนเหลอืเพยีงประมาณ 2.1 ลา้นคน จ านวนผูเ้รยีน
อาชวีศกึษากลบัเพิม่ขึน้จากประมาณ 3.4 แสนคนไปเป็นประมาณ 3.8 แสนคน (ส านักงานสถติแิห่งชาติ, 
มปป.) ขณะทีป่รากฏการณ์ในระดบัโลกกก็ าลงัสนับสนุนทศิทางทีเ่กดิขึน้ดงักล่าว ดงัเช่นบรษิทัเทคโนโลยี
ยกัษ์ใหญ่อย่าง Google ได้มกีารประกาศออกมาว่าทางบรษิัทก าลงัวางแผนที่จะน าเสนอหลกัสูตรการ
เรยีนทางออนไลน์แบบระยะสัน้ให้ผู้เรยีนได้มทีกัษะที่พร้อมใช้งานได้ โดยมกีารออก “ประกาศนียบตัร”  
ให้ด้วย เพื่อช่วยคนที่ต้องการความก้าวหน้าด้านอาชีพหรอืคนที่ต้องการเริ่มต้นอาชีพด้านเทคโนโลยี
สามารถหางานที่มีรายได้ดี นัน่คือต่อไปเราไม่จ าเป็นต้องจบมหาวิทยาลัยก็สามารถที่จะหางานด้าน
เทคโนโลยทีี่มคี่าตอบแทนสูงได้ แนวทางดงักล่าวนี้จะช่วยให้หลายคนไม่ต้องจ่ายค่าเรยีนที่แพงและใช้
เวลา 3 – 5 ปีในการเรยีนมหาวทิยาลยัเพื่อให้ได้ใบปรญิญามาสมคัรงาน (analyticsindiamag.com) และ 
ณ ตอนนี้ บริษัทชัน้น าระดับโลกหลายแห่งก็ได้มีการยกเลิกข้อก าหนดที่ผู้สมคัรเข้าท างานจะต้องมี
ปรญิญาบตัรจากมหาวทิยาลยัแล้ว ไม่ว่าจะเป็น Google เองหรอื Apple, IBM, Nordstrom, Costco และ 
Bank of American (Brainstation Blog) 

การระบาดของโควดิ 19 ทา้ทายคุณค่าของมหาวทิยาลยั ตัง้แต่คุณค่าของปรญิญาบตัรทีไ่ม่ไดเ้ป็น
ใบเบกิทางใหห้างานไดง้า่ยอกีต่อไป ต่อมาคอืเรื่องประสบการณ์ทีไ่ดจ้ากการพบปะแลกเปลีย่นกบัเพื่อนใน
มหาวทิยาลยักเ็ป็นไปไดย้ากเมื่อการสอนเปลีย่นไปเป็นแบบออนไลน์ ซึ่งรูปแบบการสอนออนไลน์นี่เองที่
ส่งผลให้การสอนทกัษะบางอย่างที่จ าเป็นต้องลงมอืปฏบิตันิัน้มปีระสทิธภิาพน้อยลง ไม่อาจเทยีบได้กบั
การเรยีนการสอนในหอ้งเรยีนได ้(สมเกยีรต ิตัง้กจิวานิชย์, 2564) ความทา้ทายต่อคุณค่าของมหาวทิยาลยั
ดงักล่าวนี้เกดิขึน้พรอ้มๆ กบัหลกัสูตรทางเลอืกทีม่กีารแข่งขนักนัน าเสนอผ่านระบบออนไลน์ทีม่แีนวโน้ม
ทีห่ลากหลายและเพิม่จ านวนสูงขึน้ ทัง้แบบเรยีนฟรแีละเสยีเงนิ รวมทัง้สามารถเขา้ถงึไดส้ะดวกง่ายดาย
ทัง้ของต่างประเทศ เช่น Coursera, EdX, MITOpenCourseWare (OCW), Udemy และของไทยเอง เช่น 
Thailand Cyber University Project (TCU) ที่ มี บ ท เ รี ย น ใ ห้ ศึ ก ษ า ก ว่ า  874 บ ท เ รี ย น  
17 หลกัสูตร และมสีถาบนัร่วมโครงการกว่า 47 แห่ง หรอื ThaiMOOC ซึ่งเป็นเวบ็ไซต์เรยีนออนไลน์ฟรี
และเน้นเนื้อหาส่วนใหญ่เป็นการเรียนเพื่อสายอาชพี นอกจากนี้ก็ม ีCHULA MOOC, SkillLane เป็นต้น 
(carees.scb.co.th) โดยการระบาดของโควดิ 19 เป็นปัจจยักระตุ้นใหก้ารใชง้านหลกัสูตรออนไลน์เติบโต
อย่างก้าวกระโดด ดงัเช่น จ านวนผูใ้ชง้าน ThaiMOOC ทีเ่พิม่จากเพยีง 2.66 แสนคนก่อนโควดิ 19 เป็น
มากกว่า 8 แสนคน ณ กุมภาพนัธ ์2564 (marketeeronline.co) 

สิง่ทีแ่นวโน้มทีก่ล่าวมาขา้งต้นบอกกบัเรากค็อื การศกึษาจะยงัคงเป็นหวัใจหลกัส าหรบัการสร้าง
คนทีม่คีุณภาพใหก้บัโลกในอนาคต สิง่ทีจ่ะเปลีย่นแปลงไปเป็นเพยีงรูปแบบและคุณค่าทีเ่คยเป็นมาเท่านัน้ 
โดยปัจจัยส าคัญที่เข้ามามีผลและจะทวีความส าคัญต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวคือเทคโนโลยีและ
โครงสร้างประชากรในแต่ละประเทศ โดยเฉพาะเทคโนโลยทีี่มอีตัราการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและ
รุนแรงถงึขัน้ท าให้เกดิการพลกิผนัในชัว่พรบิตาได้เลยนัน้ จะไม่ได้มผีลแต่เพยีงการศกึษาเรยีนรู้ของคน
เท่านัน้ แต่ยงัจะไปเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ชีวติและการท างานของคนในอนาคตอกีด้วย ดงันัน้การ
ลงทุนด้านการศึกษาของรฐัควรเน้นไปที่การลงทุนด้านเทคโนโลยีใหม่และทกัษะใหม่ที่สอดคล้องกนั
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พร้อมๆ กบัการปฏริูปโครงสร้างและระบบการศกึษาให้สอดคล้องกบัทศิทางการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
ประชากร รวมทัง้รปูแบบและคุณค่าทีเ่ปลีย่นไป 
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วิถีใหม ่แรงงานไทยลืน่ไหลกว่าเดิม  

ปัญหาการขาดแคลนแรงงานเป็นปัญหาท้าทายธุรกิจและของรัฐบาลของนานาประเทศ  
การทบทวนการศกึษาแนวโน้มอนาคตของสถาบนัเพิม่ผลผลติแห่งชาต ิ(2564) ให้กบัโครงการประเทศ
ไทยในอนาคต พบว่าการขาดแคลนแรงงานทกัษะขยายตวัถงึสองเท่าจากทศวรรษก่อน แมแ้ต่ในประเทศ
ทีพ่ฒันาแลว้ก่อนการแพร่ระบาดของโควดิ 19 มกีารคาดคะเนประมาณรอ้ยละ 20 ของแรงงานในโรงงาน
ขององค์กรขนาดใหญ่จะถูกทดแทนด้วย ปัญญาประดิษฐ์ ระบบอตัโนมตัิและหุ่นยนต์จะค่อยๆ เข้ามา
ทดแทนแรงงานมนุษย์ประมาณ 800 ล้านคนทัว่โลกภายใน พ.ศ. 2573 และ อุตสาหกรรมที่ได้รับ
ผลกระทบมากที่สุดจะเป็นอุตสาหกรรมด้านอาหาร การก่อสร้าง การท าความสะอาด การขบัขีย่านยนต์
และการเกษตร  

ในขณะทีก่ารทดแทนแรงงานภูมภิาคเอเชยีแปซฟิิกเป็นภูมภิาคที่มกีารขาดแคลนแรงงานทกัษะ
สูงที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศจีน ซึ่งได้รับผลกระทบมาจากนโยบายลูกคนเดียวและการ
เกษียณอายุของแรงงาน แม้แต่อนิโดนีเซียที่มปีระชากรมากที่สุดในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ก็เผชิญกบั
ปัญหาการขาดแคลนแรงงานที่เกดิจากช่องว่างทางทกัษะของแรงงานและความต้องการทางอุตสาหกรรม 
อินเดียเป็นเพียงประเทศเดียวในเอเชียแปซิฟิกที่มีการคาดการณ์ว่าจะมีแรงงานถึง 245 ล้านคนใน  
พ.ศ. 2573 และจะไม่ประสบปัญหาขาดแคลนแรงงาน เนื่องจากมกีารเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิสูงแต่การ
ทดแทนก็อาจมผีลกระทบต่อการจ้างงานได้ ส าหรบัประเทศไทยมกีารคาดการณ์ว่าปัญญาประดษิฐ์และ
หุ่นยนต์จะท าให้อัตราว่างงานของไทยเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 5 ต่อปี ภายใน พ.ศ. 2578 (Economist 
Intelligent Unit, 2020) 

ภูมภิาคเอเชยีแปซฟิิกเป็นภูมภิาคที่มกีารขาดแคลนแรงงานทกัษะสูงทีสุ่ด ในขณะเดยีวกนั การ
ย้ายถิ่นฐานของประชากรก็เป็นปรากฏการณ์ที่มีแนวโน้มการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่วนใหญ่เป็นการ
เคลื่อนยา้ยภายในภูมภิาคเดยีวกนั จากประเทศทีม่รีะดบัเศรษฐกจิต ่ากว่าไปยงัประเทศทีม่ีระดบัเศรษฐกจิ
และรายได้สูงกว่าในภูมภิาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ มาเลเซียและไทยเป็นสองประเทศที่ติดล าดบั 20 
ล าดบัแรกของประเทศที่มผีู้ย้ายถิ่นฐานเขา้มามากที่สุด ปัจจุบนัมสีญัญาณอ่อนๆ ว่าแรงงานทกัษะไทย
อาจจะสนใจยา้ยถิน่ฐานไปต่างประเทศแบบถาวรมากขึน้จาก Facebook ของกลุ่ม “ยา้ยประเทศกนัเถอะ” 
(ปัจจุบนัถูกเปลีย่นชื่อไปเป็น โยกยา้ยมาส่ายสะโพกโยกยา้ย) เมื่อตัง้กลุ่มเพยีงสองสปัดาห ์มสีมาชกิกลุ่ม
ประมาณ 1 ล้านกว่าคน (พฤษภาคม 2564) ซึ่งส่วนหนึ่งอาจจะต้องการไปหาอนาคตใหม่จรงิๆ เพราะมี
การแลกเปลี่ยนขอ้มูลอย่างจรงิจงั แต่มบีางส่วนทีเ่ขา้ไปเพื่อประชดประชนัรฐับาล แนวโน้มนี้แต่เดิมรู้จกั
กนัดใีนฐานะ “สมองไหล” เป็นปรากฏการณ์สามญัทัว่โลกและการสญูเสยีแรงงานทกัษะอาจมผีลกระทบต่อ
ประเทศตน้ทางในระยะยาว เช่น สมองไหลขนานใหญ่ในเมยีนมารใ์นสมยัรฐับาลทหารยุคแรกๆ   

คนรุ่นใหม่เมินชนบท  

การขาดแคลนแรงงานเป็นแนวโน้มด้านแรงงานทีส่ าคญัของไทยเช่นกนั แมแ้ต่ในภาคเกษตรก็มี
ปัญหาการขาดแคลนแรงงานจนต้องใช้แรงงานต่างชาตเิช่นกนั เนื่องจากคนหนุ่มสาวเลอืกที่จะออกจาก
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ภาคเกษตรเดนิทางเขา้สู่การหางานท าในเมอืงมาหลายทศวรรษแล้วและยงัลดลงอย่างต่อเนื่อง สดัส่วน
แรงงานเกษตรสงูอายุของไทย (รอ้ยละ 19 ใน พ.ศ. 2556) สงูกว่าค่าเฉลีย่ของประเทศใน พ.ศ. 2560 ทีอ่ยู่
ที่ร้อยละ 14 (โสมรศัมิ ์จนัทรตัน์ และคณะ, 2562) การศกึษาสถานการณ์ชาวนาไทยใน พ.ศ. 2555 ของ
มหาวทิยาลยัหอการค้าไทย พบว่าเกษตรกรที่ท านารอ้ยละ 80.5 ไม่อยากใหลู้กหลานท านาเช่นเดียวกบั
ตนและผลส ารวจของคณะเกษตรศาสตร ์มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตรใ์นปีเดยีวกนั พบว่าจ านวนนักศกึษา
ที่เรยีนต่อในอุดมศกึษาทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการเกษตรมจี านวนลดลงประมาณร้อยละ 5-8 ต่อปี และการเลอืก
อนัดบัการศกึษาต่อสว่นใหญ่เลอืกคณะเกษตรอยู่ในล าดบั 3-4 (สถาบนัพระปกเกลา้, 2564)  

คนหนุ่มสาวจากชนบทเหล่านี้สว่นหนึ่งเขา้ไปอยู่ในภาคอุตสาหกรรมในตอนแรก แต่ในทศวรรษที่
ผ่านมาไดเ้ขา้ไปอยู่ในภาคการท่องเทีย่วซึง่ขยายตวัอย่างรวดเรว็และยงัไดข้ยายตวัไปในชนบทท าใหพ้ื้นที่
ในชนบทดว้ย แต่โควดิ 19 ทีร่ะบาดใน พ.ศ. 2563 เป็นต้นมาจะท าให้มผีูย้้ายกลบัชนบทสุทธจิ านวนกว่า 
2 ล้านคน เพราะการจ้างงานในเมอืงลดลง แต่ก็ยงัต้องรอดูว่าแนวโน้มนี้เป็นแนวโน้มถาวรหรอืชัว่คราว 
และจะสรา้งโอกาสใหม่ในชนบทไดม้าจากขนาดไหน (เสาวณี จนัทะพงษ์ และ วรศิ ทศันสุนทรวงศ,์ 2564)   

พึง่พิงแรงงานข้ามชาติ  

ในภาคการผลติอื่นๆ ปัญหาแรงงานกเ็ป็นไปในท านองเดยีวกนั คอื มคีวามจ าเป็นต้องใชแ้รงงาน
ต่างชาตเิพื่อแก้ไขปัญหาแรงงานขาดแคลนแรงงานและเพื่อเตมิเตม็ทกัษะที่ไทยยงัขาดอยู่ รายงานของ
กระทรวงแรงงานในเดอืนมนีาคม พ.ศ. 2564 ระบุว่าประเทศไทยมแีรงงานต่างชาตทิีไ่ด้รบัอนุญาต 2.18 
ลา้นคน ในขณะทีแ่รงงานต่างชาตทิีม่ทีกัษะมสีดัสว่นเพยีงรอ้ยละ 7.9 ของจ านวนแรงงานต่างชาตทิัง้หมด 
ซึ่งส่วนใหญ่ท างานในสถานประกอบการขนาดใหญ่ที่มาลงทุนในประเทศไทย แรงงานต่างด้าวในระบบ
ประกนัสงัคมทัง้หมดใน พ.ศ. 2562 เป็นแรงงานต่างด้าวทกัษะต ่า (รายไดต้ ่ากว่า 15,000 บาทต่อเดอืน) 
ถึงร้อยละ 92 (ชมนาถ นิตตะโย, โสภณ ธญัญาเวชกิจ, บวรวชิญ์ จินดารกัษ์, และนันทนิตย์ ทองศรี, 
2563) และหากรวมแรงงานไร้ทกัษะข้ามชาติผิดกฎหมายอีกจะมีแรงงานต่างชาติถึง  3 ล้านคนจาก
ประเทศเพือ่นบา้น  

 ลงทุนการศึกษาไม่คุ้มค่า  

อกีมติขิองปัญหาแรงงานไทยกค็อื ความไม่สมดุล (mismatch) ระหว่างแรงงานกบัอาชพี เกดิจาก
ระบบการศกึษาผลติแรงงานออกมาไม่ตรงกบัความต้องการในตลาด ท าให้ผู้จบการศกึษาท างานไม่ตรง
กับสาขาวิชาที่เรียน หรือต้องไปรบัท างานที่มีรายได้ต ่ากว่าคุณวุฒิ ซึ่งหมายความว่าการลงทุนด้าน
การศกึษาไม่คุ้มค่า ในประเทศไทยในช่วง พ.ศ. 2554–2560 มภีาวะ “งานเกนิเรยีน” (Under education) 
อยู่ประมาณรอ้ยละ 10 และ “เรยีนเกนิงาน” (Over education) รอ้ยละ 19 ในขณะทีท่ างานไม่ตรงสาขาถงึ
ร้อยละ 44 (ชญานี ชวะโนทย์, 2563) สาขามนุษยศาสตร์และวทิยาศาสตร์มีสดัส่วนแรงงานที่จบออก
มาแล้วท างานไม่ตรงสาขามากกว่าร้อยละ 70 โดยเฉพาะสายวทิยาศาสตร์ มแีนวโน้มการท างานไม่ตรง
สาขามากขึ้น ทัง้ๆ ที่ประเทศไทยตัง้เป้าให้ไปสู่ Thailand 4.0 ที่จะอยู่บนฐานของนวตักรรมจากความรู้
ดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี  
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แรงงานรุ่นใหม่ไม่เหมือนเดิม  

ส่วนแนวโน้มใหม่ด้านพฤติกรรมการท างานของแรงงานรุ่นใหม่นัน้ปรากฏว่า แรงงานยุคใหม่
ต้องการอิสระในการท างาน มีความยืดหยุ่นที่จะท างานในพื้นที่และเวลาตามที่ต้องการ รายงานของ 
Global Talent Trends Report 2019 ของ LinkedIn ระบุว่าร้อยละ 78 ของแรงงานที่มีทักษะใช้ความ
ยดืหยุ่นเป็นบรรทดัฐานของการตดัสนิใจที่จะร่วมงานกบัองค์กร การแพร่ระบาดของโควดิ 19 จะท าให้
แนวโน้มนี้เติบโตเร็วยิง่ขึ้น แนวโน้มนี้ท าให้แรงงานยุคใหม่ไม่ได้ถืองานประจ าเป็นเป้าหมายของชีวิต  
การท างานอสิระ (freelance) เป็นการท างานตามเงื่อนไข ค่าจา้ง ตามเวลาทีใ่ช ้ตามภาระงานและชิ้นงาน 
หรอืเป็น gig workers ทีร่บัค่าจา้งตามชิน้งาน เป็น crowd workers คอื แรงงานทีร่่วมโครงการแขง่ขนัเพื่อ
ได้รบัค่าตอบแทนจากชยัชนะ (ในล าดบัต้นๆ) ความยดืหยุ่นและการเคลื่อนย้ายสถานที่อย่างต่อเนื่อง  
ท าให้เกิดแรงงานประเภทใหม่ที่ เ รียกว่า digital nomad ซึ่ งจะท างานโดยเคลื่ อนที่ไปเ รื่ อยๆ  
ทัง้ภายในประเทศเดยีวและระหว่างประเทศ คาดกนัว่าแรงงานประเภทนี้ในโลกจะมจี านวนถงึ 1,000 ลา้น
คนใน พ.ศ. 2578 (สถาบนัเพิม่ผลผลติแห่งชาต,ิ 2564)  

ค าถามใหญ่ด้านแรงงานไทย ได้แก่ เราจะพฒันาแรงงานที่เกดิในช่วงหลงัวกิฤตต้มย ากุ้งทีเ่ขา้สู่
ตลาดแรงงานด้วยการศึกษาไม่สูงนักที่เป็นชนชัน้ กลุ่มวยัผู้สูญเสีย (The Lost Generation) จากการ
พฒันาเศรษฐกจิทีช่ะลอตวัลงและระบบการศกึษาไม่สามารถปรบัตวัใหร้องรบัทกัษะทีต่อ้งการในทศวรรษ
ที ่21 ไดอ้ย่างไร 

โจทย์ใหญ่อีกโจทย์หนึ่งซึ่งรัฐบาลยังไม่มีนโยบายที่ชัดเจนก็คือ เราจะจัดการกับแรงงาน
ชาวต่างชาตทิัง้บนดนิและใตด้นิอย่างไรใหม้กีารเปลีย่นผ่านอย่างมปีระสทิธภิาพ ในยุคปัจจุบนัทีโ่ครงสร้าง
แรงงานสงูวยัของไทยเป็นอุปสรรคของการเจรญิเตบิโต ประเทศไทยควรจะเปิดรบัแรงงานขา้มชาตแิค่ไหน 
รวมทัง้บุตรหลานจ านวนมากของคนเหล่านี้ทีเ่ตบิโตและขณะน้ีรบัการศกึษาในผนืแผ่นดนิไทย 
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น ้าใจคนไทยไม่แพ้ใคร 
 

แม้สงัคมไทยจะได้เปลี่ยนไปแล้วเป็นอนัมากก็ตาม แต่คุณค่าหนึ่งที่ยงัด ารงอยู่อย่างเข้มแข็งใน
สงัคมไทยคอื การมจีติใจเกื้อกูลกนั ให้ความช่วยเหลอืกนัในยามทุกข์ยาก อย่างที่เราจะเหน็การบรจิาค
ให้แก่คนที่ทุกข์ยากที่ปรากฏอยู่ในข่าวหนังสือพิมพ์หรือในโทรทศัน์ทุกครัง้ที่เกิดวิกฤตในสังคมและ
บา้นเมอืง คนไทยจะร่วมแรงร่วมใจกนัมากเป็นพเิศษเช่นในกรณีการระบาดของโควดิ 19 ซึง่เป็นช่วงเวลา
แห่งความล าบากยากแคน้ เราจะเหน็น ้าใจคนไทยทีย่ื่นมอืไปช่วยเหลอืกนัและกนัทัง้ในรูปของการบรจิาค
เป็นเงนิ เป็นสิง่ของ กลุ่มชาตพินัธ์บนที่สูงของประเทศไทยก็ยงัรวบรวมฟักแฟงแตงกวาส่งมาให้คนใน
เมอืง ชาวประมงทีปั่กษ์ใต้กส็่งอาหารมาช่วยคนในภาคเหนือ เช่น ทีเ่ราเหน็ในกรณีของหมูป่าแสดงใหถ้งึ
ของความเขม้แขง็ของทุนสงัคมในระดบัรากหญ้า ความเขม้แขง็ของประชาคมเมอืงและขององคก์รบรหิาร
ส่วนท้องถิ่นในการแก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่ หรอืความเข้มแขง็ของอาสาสมคัรสาธารณสุข (อสม.) ในการ
จดัการปัญหาโรคระบาดระดบัทอ้งถิน่ และยงัมแีนวโน้มใหม่ๆ เช่น ความร่วมมอืในภาคเอกชนทีจ่ะต่อต้าน
คอรร์ปัชนั หรอืการรวมกลุ่มกนัขบัเคลื่อนเศรษฐกจิ BCG ซึง่แมจ้ะเป็นแนวโน้มทีย่งัมขีนาดเลก็มากขึ้นมา
รองรบัโอกาสใหม่ของโลกและของประเทศ  

หากพูดถึงการบริจาคแล้วคนไทยก็นับว่าไม่แพ้ใคร World Giving Index โดย Charities Aid 
Foundation (CAF) ได้จดัให้ประเทศไทยอยู่ในกลุ่ม 10 ประเทศต้นๆ คือล าดบั 10 (จากทัง้หมด 114 
ประเทศ) ใน พ.ศ. 2564 ที่มกีารบรจิาคเงนิสูงสุดโดยการวดัการบรจิาคทัว่โลกจากตวัชี้วดั 3 ตวัได้แก่  
การให้ความช่วยเหลือคนแปลกหน้า การบริจาคเงินเพื่อสาธารณประโยชน์ และการให้เวลากับการ
อาสาสมคัร สถาบนัวจิยัเพื่อการพฒันาประเทศไทยได้ใช้ขอ้มูลจากการส ารวจภาวะเศรษฐกจิและสงัคม
ของครวัเรอืนประจ าปีระหว่าง พ.ศ. 2554-2559 ค านวณหายอดเงนิบรจิาคสาธารณะพบว่า มูลค่าบรจิาค
ของครวัเรอืนไดเ้พิม่จาก 65,980 ลา้นบาทใน พ.ศ. 2554 เป็น 88,416 บาทใน พ.ศ. 2559 หรอืประมาณ
ร้อยละ 0.6 ของจีดีพ ีซึ่งสูงกว่างบประมาณของกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์   
การบรจิาคของคนไทยส่วนใหญ่เป็นการบรจิาคเพื่อกจิกรรมทางศาสนา ส่วนการให้เงนิหรอืสิง่ของกบั
บุคคลนอกครัว เ รือนและองค์กรกุศลยังนับว่ าต ่ ากว่ ามากคือมีประมาณร้อยละ 18 เท่ านั ้น  
(Ada Chirapaisarnkul, 2019 อา้งใน โรซาเลยี โชรต์โิน, 2564) 

ส่วนจติสาธารณะนัน้มนีัยที่กว้างไปกว่าจติกุศล จติสาธารณะเป็นจติส านึกที่ค านึงถึงประโยชน์
ส่วนรวม มีความตระหนักในสิทธิและมีพฤติกรรมที่ร ับผิดชอบต่อสงัคม มีจิตคิดช่วยเหลือผู้อื่นและ
สรา้งสรรคส์งัคมใหเ้ปลีย่นแปลงไปในทางทีด่ขีึน้ เช่น ในกรณีของอาสาสมคัรสาธารณสุข (อสม.) ทีเ่ขา้มา
ต่อสูก้บัโควดิ 19 อย่างเขม้แขง็กน็ับเป็นจติกุศลประเภทหนึ่งเพราะค่าตอบแทนทีไ่ดเ้ทยีบกบัค่าจา้งขัน้ต ่า
มากและเมื่อค านึงถงึอนัตรายที่ตวัเองอาจได้รบั จติสาธารณะจงึมลีกัษณะที่เป็นนามธรรม และกนิความ
กว้างไปกว่าจิตอาสาซึ่งจะหมายถึงการลงแรงเพื่อท าสาธารณประโยชน์ จิตสาธารณะแต่เดิมมักจะ 
ควบรวมไปกบัจติกุศลเพราะเป็นกจิกรรมทีอุ่ทศิใหก้บัพระพุทธศาสนา เช่น การรวมใจร่วมแรงสรา้งวดั 
  การศกึษาของแผนงานคนไทย 4.0 พบว่า แนวโน้มของคนรุ่นใหม่ตอ้งการบรจิาคทุนหรอืแรงงาน
เพื่อให้สงัคมดขีึ้นเป็นการบรจิาคเชงิกลยุทธ์มากขึ้น (โรซาเลยี โชร์ตโิน, 2564) จติสาธารณะของคนยุค
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ใหม่จงึมเีป้าหมายและวธิกีารแตกต่างไปจากเดมิ เช่น เป็นการบรจิาคหรอืเป็นการลงทุนลงแรงเพื่อการ
อนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม การพฒันาเดก็และเยาวชนประชาชน การต่อสูเ้พื่อสทิธเิสรภีาพ และความเสมอภาค  
จิตสาธารณะของคนรุ่นใหม่จึงเป็นจิตที่มีอุดมการณ์และอาจจะมีการปฏิบัติการที่มีการเปลี่ยนแปลง
ความสมัพนัธ์เชิงอ านาจรวมอยู่ด้วย (อานันท์ กาญจนพนัธุ์, 2564) เช่น ร่วมกันแสดงสญัลกัษณ์และ
รณรงคก์ารลดก๊าซเรอืนกระจกหรอืการเปลีย่นแปลงระบอบการปกครอง 

ในขณะที่จิตกุศลและจิตสาธารณะเป็นเรื่องของปัจเจกชน แต่เมื่อคนจ านวนมากมาปฏิบตัิการ
ร่วมกนัจะเกดิพลงัร่วมเพิม่ขึน้มาอกีมากทีเ่รยีกว่าทุนสงัคม ทุนสงัคมมอียู่ในความสมัพนัธ์ทีม่นุษยม์ตี่อกนั 
เป็นเรื่องของความร่วมมอื ความความสมัพนัธ์และเครือข่าย ทุนสงัคมเป็นทรพัยากรที่เกิดจากความ
ร่วมมอืของกลุ่มคนซึ่งสามารถสร้างคุณค่าใหม่ขึ้นมาได้ ทุนสงัคมเกิดจากการสะสมความสมัพนัธ์เชิง
เครอืข่ายของกลุ่มคนที่น ามารวมกนัเป็นทรพัยากรที่อยู่บนพื้นฐานของความไว้เนื้อเชื่อใจ และการต่าง
ตอบแทนกนัซึ่งน าไปสู่การสรา้งการมสี่วนร่วมการทีม่ปีฏบิตักิารหรอืกจิกรรมร่วมกนั (collective activity)  
เพื่อสร้างคุณค่าใหม่รวมกันได้ ตวัอย่างของทุนสงัคมมาตัง้แต่โบราณกว่า 700 ปีมาแล้ว ได้แก่ การที่
ชาวบ้านร่วมกันจดัสรรน ้าโดยร่วมกันสร้างฝายกัน้น ้าและทางระบายน ้าเพื่อผลประโยชน์ร่วมกัน อีก
ตวัอย่างหนึ่งกค็อื การร่วมกนัดแูลป่า ชุมชน และการใชป้ระโยชน์จากป่าซึง่ตัง้แต่อดตีมาจนถงึปัจจุบนัก็มี
นับพนัแห่ง ในระยะหลงัลกัษณะของการร่วมแรงร่วมใจหรอืปฏบิตักิารณ์กเ็ปลี่ยนไปเป็นการป้องกนัสทิธิ
หรอืเพือ่รกัษาอุดมการณ์บางอย่างมากขึน้ เช่น กลุ่มผูห้ญงิชาวบา้นทีจ่งัหวดัล าพูนกไ็ดร้วมตวักนัต่อสูเ้พื่อ
อา้งสทิธใินการจดัการทรพัยากรในป่าทีชุ่มชนของตนไดด้แูลมาแต่เดมิรฐัจะยดึคนืไปเป็นเขตอนุรกัษ์ หรอื
กลุ่มชาวบา้นแห่งหนึ่งในภาคใตไ้ดลุ้กขึน้มาต่อตา้นคอรร์ปัชนัโดยเจา้หน้าทีร่ฐัในโครงการก่อสรา้งถนนเขา้
หมู่บา้น (อานนัท ์กาญจนพนัธุ์, 2564) หรอืกลุ่มประชาคมหลายกลุ่มในเชยีงใหม่ทีร่วมกบัอาจารยต์่อต้าน
การใช้ป่าสงวนมาท าเป็นส านักงานและที่พักของข้าราชการตุลาการ นอกจากนี้  ยังมีรูปแบบใหม่ๆ  
ในลกัษณะวสิาหกจิสงัคม (social enterprise)  

ทุนสงัคมเป็นกิจกรรมที่มกีารลงทุนลงแรงร่วมกันให้เกิดประโยชน์ร่วมกนัสมาชิกในเครือข่าย  
ไม่จ าเป็นต้องมจีติกุศลและจติสาธารณะ มเีงื่อนไขแค่ความไว้เนื้อเชื่อใจกนั แต่อาจจะเขา้มาร่วมมอืกนั
เพราะเหน็ประโยชน์ร่วมกนั ซึง่ประโยชน์จากความร่วมมอืจะสูงกว่ากรณีทีไ่ปท าตามล าพงั ทุนสงัคมน้ีอาจ
สร้างผลทัง้แง่บวกและแง่ลบ ในแง่บวกก็คอืน าไปท ากิจกรรมอะไรเพื่อให้เกิดคุณค่าใหม่กบัสงัคม เช่น  
การไปเดนิขบวนเรยีกรอ้งประชาธปิไตยโดยสนัตวิธิี ในแง่ลบกค็อืไปท ากจิกรรมร่วมกนัทีม่ผีลเสยีหายต่อ
สงัคมเช่นไปเผาตู้ยามจราจร หรอืนักศึกษาต่างสถาบันยกพวกตีกัน เป็นต้น ทุนสงัคมอาจอ่อนแอไป
เนื่องจากการจดัสรรผลประโยชน์ไม่ลงตวั สมาชิกในกลุ่มเริม่ทยอยกนัออกจากกลุ่มหรอืทุนสงัคมอาจ
อ่อนแอลงตามกาลเวลา เมื่อบรบิทหรอืเงื่อนไขท าให้ประโยชน์จากการรวมกลุ่มกนันัน้เกดิเปลีย่นไป เช่น 
กลุ่มเหมอืงฝายซึ่งเคยท าระบบสง่น ้าร่วมกนัไม่มคีวามจ าเป็นต้องท าอกีต่อไปเนื่องจากรฐัเขา้มาจดัการให ้
ทุนสงัคมไมม่เีงือ่นไขว่าสมาชกิตอ้งมจีติอาสาหรอืจติสาธารณะ แต่การมจีติอาสาและสาธารณะกจ็ะท าให้มี
การน าทุนสงัคมหรอืเครอืข่ายของกลุ่มนัน้ๆ ไปสรา้งคุณค่าทีเ่ป็นบวกกบัสงัคมและเป็นประโยชน์แก่คนหมู่
มากและเกดิประโยชน์ยิง่ใหญ่ไปกว่าประโยชน์ทีจ่ะตกกบัสมาชกิภายในกลุ่ม 
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การศกึษาเรื่องความสุขในสงัคมไทยของแผนงานคนไทย 4.0 พบว่าคนไทยยงัใหค้วามส าคญักบั
ทุนสงัคม ได้แก่ ความสมัพนัธ์ในครอบครวัและชุมชน การช่วยเหลอืเกื้อกูลกนั ความสามคัคแีละความ
ไวว้างใจ (วรวรรณ ชาญดว้ยวทิย ์และสาวณิี สุรยินัรตักร, 2564) ลกัษณะของจติสาธารณะบวกทุนสงัคม
ในประเทศไทยมมีากก็จรงิแต่กระจดักระจายไม่เป็นระบบ ไม่เป็นกลุ่มเป็นก้อน การศกึษากลุ่มประชาคม
ในเมอืงเชยีงใหม่พบว่า เชยีงใหม่มปีระชาคมจ านวนมากที่ท างานสาธารณะให้กบัชุมชน แต่ประชาคม
เหล่านี้มกัไม่ท างานร่วมกนัท าใหไ้ม่เกดิพลงัเท่าทีค่วร (นิรมล เสรสีกุล และอดศิกัดิ ์กนัทะเมอืงลี้ , 2564) 
ในท านองเดียวกันการรวมกลุ่มต่างๆ เช่น สหกรณ์ในประเทศไทยก็ยังไม่สามารถรวมพลังได้มาก
เหมอืนกบัสหกรณ์ในประเทศอื่นๆ แมแ้ต่ในอดตี ความส าเรจ็ของเหมอืงฝายในภาคเหนือมกัจ ากดัอยู่ใน
พืน้ทีท่ีไ่ม่กวา้งใหญ่นกั เมื่อเกดิเหมอืงฝายขนาดใหญ่ครอบคลุมพืน้ทีส่ามต าบล ในทีสุ่ดแลว้ชาวบา้นกต็อ้ง
ไปเอานายอ าเภอมาเป็นผูบ้รหิารจดัการเหมอืงฝาย ดงันัน้แมว้่าเราจะมจุีดแขง็เป็นแสงดาวทีก่ระจายเต็ม
ไปหมดในประเทศไทย แต่จุดแขง็เหล่านี้ก็ยงัไม่สามารถเชื่อมต่อให้สามารถขบัเคลื่อนให้เกดิพลงังานที่
ยิง่ใหญ่ เช่น แสงจากดวงอาทติย ์  
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ส่ือออนไลน์ คนรุ่นใหม่ไม่เหมือนเดิม 

เทคโนโลยดีจิทิลัเป็นเทคโนโลยสี าคญัทีเ่ปลีย่นแปลงสงัคมไทยอย่างคาดไม่ถงึ โดยเฉพาะอย่างยิง่
ผ่านโทรศพัท์มอืถอืซึ่งสามารถรองรบัการสื่อสารของทางประเภทต่างๆ ไดทุ้กทีทุ่กเวลา รวมทัง้เชื่อมต่อ
กบัอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ท าให้เกิดสงัคมออนไลน์ผ่านโซเชียลมเีดียเพื่อสื่อสาร (communicate) 
แลกเปลี่ยนและแบ่ ง ปัน (exchange and share)  สนทนา (discuss)  และสร้าง เครือข่ายสังคม  
(social network) ใน พ.ศ. 2563 ประเทศไทยมปีระชากร 69.7 ล้านคน แต่มโีทรศพัท์มอืถอืถงึ 93 ล้าน
เครื่อง มผีู้ใช้อินเทอร์เน็ต และปฏิบตัิการบนโซเชียลมเีดียถึง 52 ล้านคน ใช้เวลากบัโซเชียลมเีดียถึง  
3 ชัว่โมงต่อวนั (Hootsuite, 2020) โทรศพัท์มอืถอืสามารถเชื่อมโยงสงัคมหลายรูปแบบเป็นเหมอืนเวที
สังสรรค์ แสดงความเห็นได้โดยไม่รู้จักกันมาก่อน ทุกวันนี้สื่อออนไลน์โดยเฉพาะสื่อโซเซียลมีเดีย
กลายเป็นสือ่ทีท่รงอทิธพิลทีสุ่ดในสงัคมไทย 

สือ่ยุคใหม่กบัตวัตนทีเ่ลือกได้  

เทคโนโลยสีื่อสารยุคใหม่ท าใหว้ยัรุ่นสามารถใชโ้ปรแกรมส าเรจ็รูปแต่งภาพของตนและถ่ายทอด
ตวัตนในอุดมคตเิป็นการสรา้งตวัตนใหม่ หรอืภาพลกัษณ์ของตนเองใหม่อย่างทีอ่ยากใหค้นอื่นเหน็ว่าตน
เป็น รวมทัง้หลกีหนีโลกทีต่นเองอยู่ไปสู่โลกแห่งจนิตนาการ หรอืโลกทีใ่หคุ้ณค่าหรอืโลกทีย่อมรบัตนเอง
มากกว่าโลกแห่งความเป็นจรงิ อตัลกัษณ์ทีส่รา้งขึน้เป็นอตัลกัษณ์ทีล่ื่นไหลเพราะเมือ่สรำ้งไดก้เ็ปลีย่นได ้ 

เทคโนโลยสีื่อรุ่นใหม่ท าให้ผู้ใช้สามารถก้าวข้ามเวลา สถานที่ เพิม่อ านาจการเข้าถึงข้อมูลและ
อ านวยใหเ้กดิรูปแบบการใชแ้ละน าเสนอขอ้มลูทัง้เป็นตวัอกัษร ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสยีงและส ียิง่ไป
กว่านัน้สื่อรุ่นใหม่สนองความต้องการไดอ้ย่างฉับไว และทีส่ าคญักค็อืไม่มลี าดับชัน้ ผู้ใช้ส่ือทุกคนเสมอ
ภาคกนั 

เครือข่ายใหม่ส าหรบัคนรุ่นใหม่  

สื่อออนไลน์ในโลกยุคใหม่เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ “เห็นกระแส” และ “สร้างกระแส” กล่าวคือ 
สามารถมสีว่นร่วมในการแสดงความเหน็ แสดงความพงึพอใจและไม่พอใจ ใหค้ าเสนอแนะ แบ่งปันและปิด
ประกาศ (post) ท าให้ผู้ใช้สื่อเป็นผู้สร้างและสามารถก าหนดสาระ (user generated content) ท าให้เกิด
ความรูส้กึของการมพีลงั มพีรรคพวก และมสีงัคมทีช่ื่นชอบตน สื่อออนไลน์ท าใหเ้กดิการรวบรวมข่าวสาร
ขอ้มลูและสาระทีห่ลากหลายทีโ่ดนใจมาบรรจบพบกนักลายเป็นเครอืข่ายทีม่คีวามคดิร่วมและพลงัร่วมกนั 
สือ่ยุคใหม่ท าใหค้นรุ่นใหม่มวีสิยัทศัน์กวา้งขวางขึน้ เกดิความรูแ้ละความเขา้ใจ การสรา้งความหมายใหม่ๆ 
กลายเป็นผูช้มทีไ่ม่เพกิเฉยและเกดิปฏสิมัพนัธ์ขนาดใหญ่ในโซเชยีลเน็ตเวริค์  สื่อรุ่นใหม่เปิดโอกาสใหค้น
ตวัเล็กตวัน้อยที่ไม่มทีุนทางสงัคมสามารถเป็นผู้ส่งสาร สร้างเครอืข่ายและกลายเป็นบุคคลที่มผีู้ติดตาม
จ านวนมากและกลายเป็นคนของประชาชนได ้สื่อออนไลน์ยงัเป็นเครื่องมอืทีส่รา้งชุมชนแบบใหม่ๆ ท าให้
การสรา้งเครอืข่ายง่ายขึน้ จ านวนเครอืข่ายมากขึน้ แต่มจุีดอ่อนตรงทีม่คีวามเหน็เหมอืนกนักจ็ะรวมตวักนั
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ในเครอืขา่ยเดยีวกนัเสมอืนอยู่ในหอ้งทีส่ะทอ้นเสยีงเดยีวกนักลบัไปกลบัมา (echo chamber) ท าใหโ้อกาส
ในการรบัรูข้อ้มลูและความเหน็ต่างลดน้อยลงและท าใหค้วามเป็นเหตุเป็นผลลดลง 

กระบวนทศัน์ใหม่ส าหรบัคนรุ่นใหม่  

สื่อดจิทิลัเปลีย่นความคาดหวงัของคนรุ่นใหม่ในสงัคมไทยอย่างคาดไม่ถงึ เดก็ไทยเรยีนรูจ้ากสื่อ
โซเชยีลอย่างมากจนเกดิขอ้สงสยัว่า มหาวทิยาลยัและใบปรญิญายงัจ าเป็นอยู่แค่ไหน อาชพียอดนิยมของ
เยาวชนในอดีต เช่น แพทย์ วศิวกร เปลี่ยนเป็น ดารา นักร้อง และอาชีพที่ผู้ใหญ่ไม่เคยได้ยนิมาก่อน  
เช่น นักเล่นเกมสาธติ (game caster) การขายของและรบัแจ้งประเมนิสนิค้าออนไลน์ บล็อกเกอร์ และ 
อนิฟลูเอน็เซอร ์เป็นตน้ (สถาบนัประชากรและสงัคม, 2564) สือ่ออนไลน์สามารถสรา้งแรงบนัดาลใจใหค้น
รุ่นใหม่ทะลุขา้มเพดานความฝัน ให้มคีวามมานะที่จะฟันฝ่าอุปสรรคในชวีติ  สื่อออนไลน์ สร้างช่องทาง
เสรมิอ านาจใหผู้ด้อ้ยโอกาสในสงัคม  

คนรุ่นใหม่มีความเป็นสากลมากขึ้น  

สื่อออนไลน์ขา้มชาตทิัง้จากตะวนัตกและประเทศทางตะวนัออก เช่น เกาหลแีละญี่ปุ่ นท าให้เกดิ
การผสมผสานและหลอมรวมทางวฒันธรรม โดยเฉพาะอย่างยิง่สื่อบนัเทงิ สามารถส่งต่อและแพร่ขยาย
วัฒนธรรมป๊อป (pop culture) โดยเฉพาะอย่างยิ่งวฒันธรรมบันเทิงจากประเทศเกาหลี มีผลต่อการ
เลยีนแบบทางวฒันธรรมของคนรุ่นใหม่ เกดิการแทรกซมึทางวฒันธรรมและการผสมผสานวฒันธรรมแบบ
ขา้มสายพนัธุ์ การผสมผสานทางวฒันธรรมทีเ่กดิขึน้ทัง้ดา้นศลิปะ ดนตร ีนาฎศลิป์ และภาษา การศกึษา
เรื่องหมอล าซิง่ ภายใตแ้ผนงานคนไทย 4.0 พบว่า คณะหมอล าตอ้งเรยีนรูแ้ละน าเทคโนโลยตีะวนัตกด้าน
แสง เสยีง ดนตรมีาประยุกตใ์ชเ้พือ่ใหก้จิการอยู่รอด (ศวิาพร ฟองทอง และคณะ, 2564)  

ในโลกของคนรุ่นใหม่ การรบัรู้และแบ่งปันประสบการณ์และข้อมูลเกิดขึ้นได้ง่าย รวดเร็วและ
กว้างขวาง ท าให้เกิดการหลอมรวมหรอืรบัเอาความเชื่อ ค่านิยม การปฎิบตัิการในด้านต่ างๆ ได้ง่าย
เช่นกนั งานวจิยัหลายชิ้นของแผนงานคนไทย 4.0 พบว่าคนไทยมคีวามเป็นสากลมากขึน้และเป็นสงัคมที่
มคีวามเป็นปัจเจกนิยมมากขึ้น ชาวดจิทิลัรุ่นใหม่ของไทยจะมลีกัษณะเช่นเดยีวกบัชาวดจิทิลัสากล เช่น 
การใชเ้ทคโนโลยอีย่างเขม้ขน้ มวีถิชีวีติออนไลน์ ชอบคน้หาตวัตน สรา้งตวัตนอย่างเฉพาะ มอีสิระ มคีวาม
มัน่ใจในตนเอง ชอบความโปร่งใส ยืนหยดัเพื่อสิทธิของตนเอง ลดอคติในการเหยียดหยามผู้อื่นและ
ตอ้งการมสีว่นร่วมกบัสงัคม (จุลนี เทยีนไทย, 2563)  

ต่างรุ่น ต่างอตัลกัษณ์ ต่างวิธีคิด  

สื่อยุคใหม่จงึท าใหค้นรุ่นใหม่มคีวามมัน่ใจในตวัเองมากขึน้ กลา้แสดงออกมากขึน้ เกดิพฤตกิรรม
ใหม่ๆ ซึง่เป็นพฤตกิรรมทีต่่างไปจากค่านิยมและการสือ่สารแบบดัง้เดมิของคนไทยหลายดา้น เช่น การใช้
ภาษา การน าเสนอตวัเอง การลดช่องว่างระหว่างอ านาจ ค่านิยมของการใหค้วามเคารพต่อผูใ้หญ่หรอืผูท้ี่
มีสถานภาพสูงกว่า ความเกรงใจและความประนีประนอมลดความส าคญัลง และมีการด าเนินชีวิตที่
แตกต่างไปจากคนรุ่นเก่า ในขณะที่คนรุ่นเก่ายงัเสพสื่อเก่าที่มโีครงสร้างวธิีคดิและเนื้อหาที่เคยเป็นมา  
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คนรุ่นใหม่อยู่นอกกรอบของอุดมการณ์และจารตีเดมิๆ ท าใหม้คีวามแตกต่างของอตัลกัษณ์ระหว่างรุ่นมาก
ขึน้ สื่อออนไลน์ไดท้ าใหค้นรุ่นใหม่มวีถิชีวีติทีแ่ตกต่างออกไปจากคนรุ่นเก่าและทีส่ าคญักค็อื คนต่างรุ่นให้
ความหมายของคุณค่าต่างๆ ต่างกัน (สุกัญญา สุดบรรทดั และคณะ, 2564) การศึกษาเรื่องความสุข
ภายใต้แผนงานคนไทย 4.0 พบว่าคนรุ่น เจนวาย ให้มูลค่ากบัความไว้วางใจ ความเหลื่อมล ้าและการ
จัดการสิ่งแวดล้อมมากกว่ากลุ่มเจนเอกซ์ และ เบบี้บูมเมอร์ (วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์ และสาวิณี  
สุรยินัรตักร, 2564) 

แผลเก่ามาเล่าใหม่  

ปัญหาที่คนรุ่นใหม่เรยีกร้องใหม้กีารแก้ไขไม่ใช่ปัญหาใหม่แต่เป็นปัญหาที่มอียู่ในระบบนานแลว้ 
แต่คนรุ่นเก่ากป็ล่อยใหเ้กดิขึน้เลยตามเลยดว้ยคตทิีว่่ารูร้กัษาตวัรอดเป็นยอดด ีหรอืธุระไม่ใช่  แลว้หวงัว่า
ปัญหาเหล่านี้จะจะคลี่คลายไปเอง หรอืเป็นปัญหาที่ชนชัน้กลางรุ่นเก่าไม่ได้รบัผลกระทบมากนักและยงั
อาจได้ผลประโยชน์จากระบบอีกด้วยในรูปของอภิสทิธิเ์ล็กๆ  น้อยๆ จนถึงผลประโยชน์ที่เป็นรูปธรรม
ชดัเจนจากระบบ 

การไม่รบัฟังปัญหาจากคนรุ่นใหม่จะท าให้สถานการณ์เลวร้ายลงเรื่อยๆ และมกีารเผชิญหน้า  
ทีรุ่นแรงขึน้ อาจารยก์นกรตัน์ เลศิชสูกุล ผูเ้ชีย่วชาญในเรื่องนี้เหน็ว่าสายไปแลว้ทีจ่ะรบัฟังตอ้งมกีารระเบดิ
จากขา้งในแมจ้ะเป็นจากกลไกเลก็ๆ กย็งัด ี
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คนรุ่นใหม่ ส่ือใหม่ การเมืองใหม่  

ปรากฏการณ์ของคนรุ่นใหม่ซึ่งมอีายุตัง้แต่ชัน้มธัยมต้นไปจนถงึมหาวทิยาลยัและผู้ทีท่ างานแล้ว
เรยีกร้องให้มกีารเปลี่ยนแปลงโครงสร้างสงัคมขนานใหญ่ เป็นเรื่องที่สร้างความประหลาดใจทุกวงการ  
สิง่ทีค่นรุ่นใหม่เรยีกรอ้งใหแ้ก้ไขนัน้มตีัง้แต่เรื่องเลก็ๆ ตัง้แต่ระเบยีบปลีกย่อยทีโ่รงเรยีนจนถงึการใชก้ าลงั
และการแสดงอ านาจของครูผู้สอนที่ไม่มเีหตุผล การขาดการมสี่วนร่วมของนักเรยีน การแก้ไขปัญหา 
คอร์รปัชนั ปัญหาความไร้ประสิทธิภาพของรฐัที่ปรบัตวัไม่ทนัต่อการเปลี่ยนแปลงและวกิฤติที่เกิดขึ้น  
จนไปถงึการแก้ไขรฐัธรรมนูญ ความรูส้กึกงัวลต่อปัญหาเหล่านี้สร้างความไม่พอใจใหแ้ก่คนรุ่นใหม่และมี
การบ่มเพาะบนสื่อออนไลน์มาหลายปีแล้ว วฒันธรรมต่างชาติที่ถ่ายทอดผ่านสื่อออนไลน์กลายเป็น
สญัลกัษณ์ในการแสดงออกของคนรุ่นใหม่ คอื การชู 3 นิ้ว เป็นสญัลกัษณ์ของการต่อต้านจากภาพยนตร์
เรื่อง The hunger games แฮมทาโร่ นินจาฮารุโตะ และกจิกรรม “วิง่กนันะแฮมทาโร” เป็นสญัลกัษณ์ร่วม
สมยัของคนรุ่นใหม่ที่แสดงถึงหนูที่ต้องการวิ่งออกมาจากกรงที่ก าลงัจะพงัและการวิ่งเป็นการออกมา 
“เรยีกรอ้งการเปลี่ยนแปลง” (ธนพงศ์ พุทธวินิช, 2563) ความไม่พอใจใหแ้ก่คนรุ่นใหม่และมกีารบ่มเพาะ
บนสื่อออนไลน์มาหลายปีแลว้ จนเมื่อมาลงถนน คนรุ่นใหม่ก็ได้แสดงออกในเชงิสนัตวิธิอีย่างสร้างสรรค์ 
การใช้การแสดงออกเชิงสญัลักษณ์ผ่านงานศิลปวัฒนธรรม จนท้ายที่สุดก็รวมไปถึงแสดงออกแบบ
เผชญิหน้า (กนกรตัน์ เลศิชสูกุล, 2564) 

คนรุ่นใหม่มีสาระมากกว่าทีคิ่ด  

คนรุ่นใหม่มสีาระมากกว่าทีค่ดิ คนรุ่นใหม่สามารถตัง้ค าถามกบัตวัเองว่าท าไมโครงสรา้งเศรษฐกจิ
และสงัคมไทยจงึบดิเบี้ยว เหลื่อมล ้าและไรป้ระสทิธภิาพ ท าไมระบบราชการไม่อภบิาลคนด ีท าไมคนชัว่
ถงึลอยนวลและอยู่อย่างมเีกยีรตมิอี านาจในสงัคมขณะที่คนจนที่ถูกขอ้หาเดยีวกนัต้องเข้าตะราง ท าไม
รฐับาลถงึกดีกนัและต่อสูก้บัคนจนที่ไร้ที่ท ากนิแต่ปล่อยใหค้นรวยไม่กี่ครอบครวัมทีี่เป็นหมื่นเป็นแสนไร่ 
ค าถามเหล่านี้ คนรุ่นใหม่สามารถหาค าตอบได้จากการค้นคว้าและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ผ่านสื่อ
ออนไลน์ ผลกค็อืคนรุ่นใหม่ทีไ่ดค้น้พบโครงสรา้งทีไ่ม่มปีระสทิธภิาพทีเ่ป็นโครงสรา้งของกลุ่มอ านาจเก่าที่
มุ่งรกัษาผลประโยชน์ของกลุ่มและของพรรคพวกอย่างทีเ่คยเป็นมา เป็นโครงสร้างที่ไม่เอื้ออ านวยให้คน
รุ่นใหม่ไดผ้ลดิอกออกผล 

บริบทต่างกนั เส้นทางต่างกนั  

คนรุ่นเก่าและคนรุ่นใหม่เตบิโตมาในช่วงทีบ่รบิทของชวีติแตกต่างกนั คนรุ่นเบบีบู้มเมอร ์และพวก
กลุ่มเจนเอกซ์ เตบิโตในช่วงที่เศรษฐกจิขยายตวั ประเทศไทยถงึกบัได้รบัการขนานนามว่าเป็นหนึ่งในสี่
เสอืแห่งบูรพาทศิ และเป็นเป้าหมายการเขา้มาลงทุนของนานาประเทศ เป็นช่วงทีก่ารจา้งงานขยายตวั คน
รุ่นนี้แค่ขยนัเและท างานหนักกจ็ะสรา้งตวัไดโ้ดยไม่ยากนัก คนรุ่นใหม่เกดิมาและเติบโตในช่วงทีเ่ศรษฐกจิ
ไทยเริม่ชะลอตวัอย่างต่อเนื่อง พวกเขาไดเ้หน็โลกทีม่มีาตรฐานสงูกว่าโลกในประเทศนี้และไดว้าดฝันทีอ่ยู่
เลยเสน้ขอบฟ้าจากสือ่ออนไลน์และในขณะเดยีวกนักเ็หน็ปัญหาและอุปสรรค การกดีกนัจากทุนผกูขาดกัน
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ตลอดจนอภสิทิธิแ์ละความไม่เท่าเทยีมกนัในสงัคม และยิ่งโควดิ 19 ระบาด คนรุ่นใหม่ก็ยิง่เหน็ความสิ้น
หวงัของระบบทีร่องรบัการด าเนินชวีติของเขา เมื่อมามองโลกทีผ่นัผวนไปตามแรงเหวี่ยงของเทคโนโลย ี
คนรุ่ น ให ม่ก็แทบมองไ ม่ เห็นทาง เดิน ไปสู่ อนาคตที่ ดีก ว่ าหรือ ไ ม่ เห็นแสงที่ปล ายอุ โม งค์   
(กนกรตัน์ เลศิชสูกุล, 2564) 

เทคโนโลยสีารสนเทศสมยัใหม่นอกจากจะท าใหก้ารสือ่สารและการตดิต่อออนไลน์สะดวก งา่ยดาย
และส าคญัมากขึ้น ยงัมบีทบาทในการก าหนดกระแสความคดิของคนในสงัคมร่วมกนัและเปิดโอกาสให้
แลกเปลี่ยนความคดิอนัแตกต่างจากวฒันธรรมต่างๆ ได้ง่ายขึ้น งานวจิยัล่าสุดของราชบณัฑติฯ คาดว่า
กระแสของคนรุ่นใหม่และคนรุ่นเก่าจะมาบรรจบกนัภายใน 5-10 ปี ข้างหน้า ท าให้คนไทยในอนาคตมี
แนวโ น้มว่ าจะมีความเ ป็นสากลมากกว่ าชาตินิยมในอนาคตอันใกล้  ( สุกัญญา สุดบรรทัด  
และคณะ, 2564) 
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สงครามข้ามรุ่น  

ในขณะทีค่นรุ่นใหม่เปลีย่นไปจากเดมิ แต่คนรุ่นเก่ายงัอยู่ในกรอบคดิแบบเดมิและมโีอกาสยดือายุ
ให้ยนืยาวและท้าทายหรอืปฏิเสธความตายมากขึ้น (ภาวกิา ศรรีตันบลัล์, 2564) ผลก็คอืจะเกิดความ
เหลื่อมล ้าระหว่างรุ่นมากขึ้นและนานขึ้น คนรุ่นเก่าจะมอีายุยนืขึ้น ครอบครองทรพัย์สิน ต าแหน่งและ
อ านาจนานขึน้มากขึ้น ในขณะทีค่นรุ่นใหม่จะมโีอกาสสอดแทรกตวัขึ้นมาในสงัคมชา้ลง จนอาจท าใหเ้กดิ
ความขัดแย้งระหว่างคนรุ่นเก่ากับคนรุ่นใหม่มากขึ้น  (อภิวัฒน์ รัตนวราหะ , 2563) อย่างไรก็ดี  
ความขดัแยง้ที่รุนแรงจนเกดิววิาทะขา้มรุ่นและกระแส “ยา้ยประเทศกนัเถอะ” ในสื่อโซเชยีลมเีดยีมาจาก
การปะทะกนัของหลกัคดิทีสุ่ดโต่ง ซึง่มฐีานความคดิทีส่ะสมหยัง่รากมาเป็นเวลานาน 

ในอดตี รฐัและชนชัน้น าเป็นผู้วางกรอบบนฐานคดิที่รกัษาล าดบัชนชัน้ในแนวดิง่และสื่อสารจาก
บนลงล่าง “วถิชีวีติไทยแบบเดมิจะมรีูปแบบปฏบิตัทิีช่ดัเจนและสามารถอา้งองิไดท้างวรรณกรรมและทาง
กฎหมายมบีทลงโทษทางสงัคมที่ชดัเจน (social sanction) และถงึแม้จะมคีวามนุ่มนวล (softness) เป็น
สญัลักษณ์แต่กลับค่อนข้างตายตัวและเปลี่ยนแปลงได้ยาก มีพื้นที่ทางชนชัน้ที่ไม่สามารถละเมิดได้  
มคีวามเป็นเอกภาพสะท้อนผ่านมติคิรอบครวั ค่านิยม บรรทดัฐานความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลในสงัคม
การศึกษา การท างาน การพักผ่อน สันทนาการ การเมืองการปกครอง ฯลฯ” (สุกัญญา สุดบรรทัด  
และคณะ, 2564 หน้า 118) 

ชาติ ศาสน์ กษตัริย ์เป็นเสาหลกัของประเทศ  

หลกัคดิในการจดัระเบยีบสงัคมไทยแต่เดมินัน้ยดึโยงอยู่กบัหลกัของพระพุทธศาสนา ความเชื่อ
เรื่องบาปบุญคุณโทษ การท าบุญท าทาน ความกตญัญู การช่วยเหลอืเกื้อกูลกนัในลกัษณะของ “น ้าพึง่เรอื 
เสอืพึง่ป่า” “ผูเ้ฒ่าสัง่จงจ าความ” ทีก่ล่าวมานี้เป็นหลกัคดิระดบัปัจเจกและชุมชน ซึ่งเป็นเรื่องทีค่นไทยให้
ความส าคญัมาแต่เดมิ ส านึกเรื่อง “คนไทย” ในเชงิการเมอืงวฒันธรรมเริม่ก่อตวัเป็นฐานของอุดมการณ์
ชาตนิิยมทีย่ดึสถาบนักษตัรยิแ์ละพุทธศาสนาเป็นเสาหลกัมัน่คงและความสงบสุขของชาตไิทยในหมู่ชนชัน้
น าในสมยัรชักาลที่ 4 สบืเนื่องจากความไม่พอใจของชนชัน้น าต่อสนธิสญัญาเบาว์รงิที่คนในบงัคบัของ
ต่างชาตไิม่อยู่ภายใต้กฎหมายไทย ความเป็นไทยนี้มบีทบาทส าคญัต่อเนื่องในสมยัของรชักาลที ่5 ในยุค
ของการต่อต้านจกัรวรรดนิิยมของชาตติะวนัตกในเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นยุคทีต่้องการความเป็น
เอกภาพของประชาชนทุกหมู่เหล่า ความเป็นไทยไดร้บัการสบืทอดในรฐับาลยุคจอมพล ป. พบิูลสงคราม 
เพือ่เผยแพร่ความคดิ “เชื่อผูน้ า ชาตพิน้ภยั” และต่อมาในสมยัจอมพลสฤษดิ ์ธนะรชัต์ รฐับาลใชอุ้ดมการณ์
ชาตินิยมในการต่อต้านอุดมการณ์คอมมวินิสต์ การเชื่อมโยงระหว่างอุดมคติแบบราชาชาตินิยม พุทธ
ศาสน์ชาตนิิยม และพุทธวฒันธรรมในเรื่องของกรรมแต่ชาตปิางก่อน เช่น ความเชื่อทีว่่า “แขง่เรอืแขง่พาย
แข่งได ้แข่งบุญแข่งวาสนาแข่งไม่ได”้ และไดเ้ป็นเครื่องมอืบูรณาการชาตพินัธุ์ต่างๆ รวมทัง้คนต่างชาตทิี่
อพยพเขา้มาทีม่ปีระสทิธผิลโดยเฉพาะลูกหลานคนจนีท าใหเ้กดิ “ความเป็นคนไทย” (สายชล สตัยานุรกัษ์, 
2551) 

หลกัคดิเรื่องชาต ิศาสน์ กษตัรยิ ์นี้ไดร้บัการขยายวงสื่อสารไปอย่างกวา้งขวางและต่อเนื่อง ทัง้ใน
ด้านการเรยีนการสอนในระบบการศกึษา ศาสนา ในสื่อสาธารณะทัง้ในด้านการบนัเทงิ นวนิยาย ละคร 
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เพลง บทความ ตลอดจนการสร้างพธิีกรรม เช่น ร้องเพลงชาติ การเคารพธงชาติ เพื่อขยายพื้นที่ทาง
ความคิดของพลเมือง หลักคิดนี้ได้กลายเป็นเสาหลักของคุณงามความดี ความถูกต้องของสังคม 
วฒันธรรมของการเคารพผูใ้หญ่ วฒันธรรมการแบ่งชนชัน้ การรูจ้กัทีต่ ่าทีสู่งเกดิความคาดหวงัว่าเดก็ต้อง
เชื่อฟังและเดินตามรอยเท้าผู้ใหญ่ การสอนที่เน้นการท่องบ่นท าให้ไม่เกิดค าถามต่อสาเหตุและการ
วเิคราะห์ในกระบวนการคิดของคนไทย ซึ่งท าให้สงัคมดูจะมคีวามสงบ มรีะเบียบเรยีบร้อยก็จริงแต่ก็
น าไปสู่การยอมรบัและสร้างการรวมศูนย์อ านาจ แต่นักวชิาการต่างประเทศมองว่า การสร้างอตัลกัษณ์
ความเป็นไทย (Thainess) เป็นอุปสรรคต่อความเป็นประชาธปิไตยในระยะยาว (Anderson, 2012) 

การทีป่ระเทศไทยไม่เคยเป็นอาณานิคมของต่างชาตมิาก่อนท าใหข้าดแรงผลกัดนัในแนวราบให้
เกดิอุดมการณ์ชาตนิิยมร่วมกนั ชาต ิศาสน์ กษตัรยิ ์จงึเป็นเครื่องมอืส าคญัน าไปสู่การถกัทอสงัคมที่เป็น
ปึกแผ่นของคนไทยในทุกระดบั ในขณะเดยีวกนัหลกัคดิเดยีวกนัน้ีกส็รา้งวาทกรรมทีว่่า อะไรทีแ่ตกต่างไป
จากหลกัคดิชาต ิศาสน์ กษตัรยิ์ เป็นหลกัคดิทีไ่ม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ไม่เอื้อต่อการจดัระเบยีบสงัคมและ
สรา้งความมัน่คง ความสงบเรยีบรอ้ยของประเทศ (สุนทร คุณชยัมงั, 2561) 

หลกัคิด เสมอภาค เสรีภาพและธรรมาภิบาล ในช่วงเวลาเดยีวกนั การพฒันาเศรษฐกจิและ
สงัคมที่ไม่สมดุลท าให้เกิดภาวะสงัคมที่เรยีกว่า “รวยกระจุก จนกระจาย” เกิดความเหลื่อมล ้าทางด้าน
รายไดแ้ละการถอืครองทรพัยส์นิอย่างสูง มกีารคอรร์ปัชนักนัอย่างไม่อายเทวดาฟ้าดนิ มกีารเลอืกปฏบิตัทิี่
ท าให้เกดิค าพูดที่ว่า “คุกเป็นที่จองจ าคนจน” เท่านัน้ท าให้คนรุ่นใหม่โดยเฉพาะชนชัน้กลางในระดบัล่าง
และเดก็รุ่นใหม่มคีวามรูส้กึอย่างรุนแรงต่อความไม่เสมอภาคและภาวะสองมาตรฐาน การจดัท ายุทธศาสตร์
ชาตริะยะยาวที่บงัคบัใช้เป็นกฎหมาย ซึ่งตอกย ้าและแช่แขง็ความสมัพนัธ์เชงิอ านาจนี้ให้เหมอืนเดิมใน
ระยะยาว (อรรถจกัร ์สตัยานุรกัษ์, 2562)  

การไหลบ่าเขา้มาของขอ้มูล ข่าวสารดว้ยเทคโนโลย ีสื่อต่างๆ โลกาภวิตัน์ และท าใหก้ารผูกขาด
การจดัการสงัคมของรฐัยากขึน้ ทัง้ในดา้นการปฏบิตั ิความชอบธรรม และยงัท าใหส้งัคมไทยมพีลวตัทาง
การเมอืงสูง ทัง้ในด้านการเตบิโตของประชาสงัคม องค์กรภาคเอกชน และการเคลื่อนไหวทางการเมอืง
ของคนรุ่ น ให ม่  ในขณะที่ ก า รปรับตัวทางการ เมือ งกลับวนไป เวียนมา เหมื อน เ ข าว งกต  
(เสกสรรค ์ประเสรฐิกุล, 2557) ท าใหเ้กดิกระแสความคดิสุดโต่งไปอกีขา้งหนึ่ง ดงัเพลงของคนรุ่นใหม่ทีบ่่น
ว่า “อะไรๆ ทีไ่ม่ด ีประเทศกูม”ี  

ก่อนปรากฏการณ์ชสูามนิ้วของเยาวชนไทยเกอืบ 10 ปี สายชล สตัยานุรกัษ์ ไดช้ีใ้หเ้หน็ว่า  
“... กำรมองว่ำเมอืงไทยนี้ดแีละเมอืงไทยนีเ่ลวลว้นแต่เป็นมำยำคติ และเป็นกำรมองแบบสุดโต่งที ่
ท ำใหเ้ขำ้ใจสงัคมไทยคลำดเคลือ่นไม่ตรงกบัควำมเป็นจรงิ และน ำไปสูก่ำรแกปั้ญหำทีผ่ดิพลำดอกี
ครัง้ท ำใหค้วำมขดัแยง้ในสงัคมกำรเมอืงขยำยลกึและกวำ้งยิง่ขึน้“ (สายชล สตัยานุรกัษ์, 2551) 

 
ในที่สุดหลกัคดิที่สุดโต่งนี้ก็ได้มาปะทะกนัเป็นปรากฏการณ์ขดัแย้งระหว่างคนรุ่นใหม่กบัรฐัและ

ระหว่างคนต่างรุ่น ซึง่มองว่าการพฒันาทีผ่่านมาไม่มคีวามกา้วหน้า ไม่มคีวามยุตธิรรม ท าใหค้นรุ่นใหม่ไม่
มอีนาคต ในขณะทีค่นรุ่นเก่ามองว่าคนรุ่นใหม่ไรส้าระ ไม่มรีะเบยีบวนิัย กา้วรา้วและมพีฤตกิรรมทีจ่ะสร้าง
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แนวโน้มทีจ่ะท าลายความมัน่คง ความเจรญิก้าวหน้าและความสงบสงบสุขของประเทศ แนวโน้มทัง้สองนี้
เมื่อปะทะกนัอาจจะก่อใหเ้กดิความเสยีหายอย่างมหาศาลต่อสงัคมไทยในวนัขา้งหน้า 

ปรากฏการณ์ Facebook ทีเ่พจ “เรามายา้ยประเทศกนัเถอะ” ทีก่ล่าวมาแลว้เป็นการส่งสญัญาณ
อ่อนๆ ทีส่่อใหเ้หน็ถงึอนัตรายของการสูญเสยีมนัสมองและแรงงานรุ่นใหม่ในขณะทีส่งัคมไทยเขา้สู่สงัคม
สูงวยัอย่างสมบูรณ์ ความสูญเสยีเช่นนี้เคยเกิดขึ้นแล้วในยุคที่รฐับาลทหารของพม่าเมื่อนายอูถัน่เป็น
เลขาธกิารสหประชาชาต ิเป็นยุคที่พม่าสูญเสยีบุคลากรระดบัมนัสมองที่เดินทางย้ายถิน่ไปต่างประเทศ
เป็นจ านวนมาก ท าใหพ้ม่าสญูเสยีแรงงานคุณภาพและกลายเป็นเป็ดงอ่ยในอาเซยีนมาจนถงึปัจจุบนั  

ไม่ว่าสงครามจะรุนแรง ยดืเยือ้ และจบลงเมื่อไหร่ เวลาจะอยู่ขา้งคนรุ่นใหม่เสมอ ค าถามกค็อื แลว้
เราจะไม่สนใจหาทางออกร่วมกนัหรอือย่างไร  
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ประชาธิปไตยไทยขึ้นเขาวงกต 
 

หลงัจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองใน พ.ศ. 2475 ระบอบประชาธปิไตยของไทยก็มเีส้นทาง
เดินที่ค่อนข้างลุ่มๆ ดอนๆ มหิน าซ ้ายงัเป็นทางขึ้นเขาวงกตเสียอีก คอืนอกจากจะเดินเวยีนวนไปมา 
ยงัเป็นการเดินขึ้นลงบนเขา ตวัอย่างเช่น ระบบที่มสีภาสองสภาและสภาสูงที่สมาชกิวุฒสิภาได้รบัการ
แต่งตัง้ทีใ่ชอ้ยู่หาทางออกไม่ไดปั้จจุบนักเ็ป็นรปูแบบเดยีวกบัทีเ่คยเกดิขึน้ในช่วงภายหลงัการเปลีย่นแปลง
การปกครอง พ.ศ. 2475 และยงัเวยีนกลบัอกีหลายครัง้หลงัจากการเปลีย่นแปลงการปกครอง 

พ.ศ. 2475 มาถงึปัจจุบนันับเป็นเวลา 89 ปีแล้วประเทศไทยมรีฐัธรรมนูญทัง้สิ้น 20 ฉบบัมกีาร
ปฏวิตัหินึ่งครัง้ เกดิรฐัประหารทีส่ าเรจ็ 13 ครัง้และมรีฐัประหารทีไ่ม่ส าเรจ็ 11 ครัง้ มกีารเลอืกตัง้ทัว่ไปแลว้ 
28 ครัง้มรีฐับาลมาแล้ว 62 ชุดและรฐับาลแต่ละชุดมอีายุเฉลี่ยประมาณหนึ่งปีครึ่ง (สถาบนับณัฑติพฒัน 
บรหิารศาสตร,์ 2564) 

เสกสรรค์ ประเสริฐกุลได้ให้ค าอธิบายเงื่อนไข 3 ข้อที่เป็นอุปสรรคต่อการปกครองแบบ
ประชาธปิไตยไดแ้ก่ หนึ่ง มรดกวฒันธรรมอุปถมัภซ์ึ่งสบืทอดมาจากแต่โบราณ สอง โครงสรา้งอ านาจและ
ความสมัพนัธ์ ซึ่งออกแบบมาในสมยัรชักาลที่  5 ให้มีระบบบริหารราชการแผ่นดินแบบรวมศูนย์เป็น
โครงสร้างที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันสยามจากลัทธิล่าอาณานิคมตะวันตกก็จริง แต่โครงสร้างนี้ เป็น  
“โครงสรา้งทีต่อบสนองความสมัพนัธท์างอ านาจแบบสมับูรณ์สทิธิ ์(absolutism) มากกว่ามุ่งรองรบัอ านาจ
อธิปไตยของปวงชน” (เสกสรรค์ ประเสรฐิกุล, 2557 หน้า 13) และ สาม ความเหลื่อมล ้าทางเศรษฐกจิ
สงัคมซึง่น าไปสูค่วามเหลื่อมล ้าทางการเมอืง  

ส่วนเงื่อนไขอีก 3 ข้อที่จะท าให้กลไกใหม่ เช่น ระบอบประชาธิปไตยเข้ามาแทนที่จารีตการ
ปกครองแบบโบราณคอื หนึ่ง การปกครองต้องอยู่บนฐานคิดหลกัเรื่องความเสมอภาค ตามกฎหมาย 
(Equality before Laws) สอง ประชาชนต้องเข้าใจและให้ความส าคญัต่อสทิธิของตนและสทิธิของผู้อื่น 
และ สาม ผูม้อี านาจตอ้งมกีารแบ่งแยกอย่างชดัเจนระหว่างผลประโยชน์สว่นตนและผลประโยชน์สว่นรวม
ว่าด้วยเงื่อนไขดงักล่าว การเมอืงจงึเป็นเรื่องของวฒันธรรม ซึ่งขึ้นอยู่กบัการรบัรู้ การปฏบิตัแิละความ
พรอ้มของคนไทยทีต่อ้งมคีวามตื่นรูท้างการเมอืง (เสกสรรค ์ประเสรฐิกุล, 2557) 

การเมอืงเป็นเรื่องช่วงชงิผลประโยชน์ของชนชัน้น า ตัง้แต่ก่อนการเปลีย่นแปลงการปกครองมา
จนกระทัง่ถงึปัจจุบนั การเปลีย่นแปลงทางการเมอืงไม่ว่าจะเป็นจากการเลอืกตัง้หรอืจากการรฐัประหารก็
เป็นการเปลีย่นแปลงในระดบัสว่นยอด การเปลีย่นแปลงการปกครองใน พ.ศ. 2475 เพยีงแต่เปิดโอกาสให้
ขา้ราชการเขา้มามอี านาจทางการเมอืงแทนพระมหากษตัรยิ ์โดยขา้ราชการเหล่านี้ได้ “กระชบัอ านาจรฐั 
เขา้กบัอ านาจทางการเมอืง ท าใหป้ระชาชนยงัเป็นผูต้กอยู่ภายใต้การปกครองเหมอืนเดมิ การมสี่วนร่วม
เป็นการมสี่วนร่วมของกลุ่มคนทีเ่ป็นขา้ราชการเท่านัน้” (ชยัอนันต์ สมุทวณิช, 2557) พืน้ทีท่างการเมอืง
ของไทยจงึเป็นพื้นที่ช่วงชงิอ านาจและผลประโยชน์ระหว่างชนชัน้น าและเครอืข่ายมาจนถงึปัจจุบนั และ
เมื่อผลประโยชน์มากขึน้ตามกาลเวลา ความขดัแยง้กร็ุนแรงมากขึน้  

ความขดัแยง้จากการช่วงชงิอ านาจและความรุนแรงทางการเมอืงนี้จะท าใหร้ฐับาลขาดเสถยีรภาพ
ไม่สามารถที่จะด าเนินการบรหิารจดัการประเทศได้อย่างมปีระสทิธภิาพ ไม่สามารถแก้ปัญหาเศรษฐกจิ
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และสงัคม ดงัทีน่กัวชิาการตะวนัตกใหค้ าอธบิายถงึความลม้เหลวของการศกึษาในหลายประเทศว่ามาจาก
ความลม้เหลวของสถาบนัทางการเมอืงและทางเศรษฐกจิ (Acemoglu and Robinson, 2020)  

การเมอืงเป็นเรื่องของฐานอ านาจหลกั ชาติชาย ณ เชียงใหม่และสมบตัิ กุสุมาวลี เห็นว่าการ
เมืองไทยในปัจจุบันตกอยู่ในสภาพที่เปราะบางเนื่องจากการ “ขบัเคี่ยว” กันระหว่างฐานอ านาจตาม
ประเพณี และฐานอ านาจตามขนบประชาธิปไตย ระหว่างกลุ่มศักดินาอนุรักษ์นิยมกับกลุ่มเสรีนิยม
ก้าวหน้า ซึ่งต่างฝ่ายต่างสบืทอดอุดมการณ์กนัมาตัง้แต่หลงัการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ฐานอ านาจทัง้
สองฝ่ายนี้ยงัอยู่แบบคู่ขนานกนัในวฒันธรรมการเมอืงและในรฐัธรรมนูญ ทุกครัง้ที่มรีฐัประหารหรอืมขีอ้
ขดัแยง้ทางการเมอืงอย่างรุนแรง พระมหากษตัรยิย์งัทรงต้องเป็นผูใ้หค้วามชอบธรรมต่อรฐับาลใหม่ตาม
รฐัธรรมนูญ (สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร,์ 2564) 

ประชาธิปไตยแบบไทยไทย  

เมื่อฐานอ านาจประชาธปิไตยของกลุ่มคณะราษฎรถ์ูกโค่นลม้ไปโดยจอมพลสฤษดิ ์ธนะรชัต์ ผูซ้ึ่ง
ประกาศใช้ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พ.ศ. 2502 กลับอ้างว่าไม่ต้องการยกเลิกระบอบ
ประชาธปิไตยแต่ต้องการสถาปนาระบอบประชาธปิไตยที่เหมาะสมกบัสภาวการณ์ในประเทศไทย ฟ้ืนฟู
บทบาทของราชส านกัและผกูขาดอ านาจอธปิไตยทัง้ 3 ไวก้บัผูน้ าเพยีงคนเดยีวถงึขัน้สามารถประหารชวีติ
ได้โดยไม่ต้องด าเนินคด ี(สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร์, 2564) คนไทยก็ดูเหมอืนว่าจะไม่ได้สนใจ
เป้าหมายประชาธปิไตยไปมากกว่าเป้าหมายของ “น ้าไหล ไฟสว่าง ทางด ีมงีานท า” เรื่องนี้กไ็ม่เป็นเรื่องที่
แปลกกว่าประเทศอื่น เช่น ในจนีหรอืสงิคโปร์ชนชัน้กลางก็มกัจะให้ความส าคญัต่อการที่รฐัอ านวยความ
สะดวกกบัการท ามาหากนิมากกว่าเสรภีาพทางด้านความคดิและดา้นการเมอืง 

ประชาธิปไตยครึง่ใบ  

เหตุการณ์นองเลือดเมื่อวนัที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 ท าให้รฐับาลเผด็จการทหารของจอมพล
ถนอมที่สบืทอดจากจอมพลสฤษดิส์ิ้นสุดลง แต่ประชาธิปไตยยงัไม่ทนัผลิบานก็เกิดรฐัประหารในวนัที่  
6 ตุลาคม พ.ศ. 2519  ในช่วงเวลาถัดมาจึงเป็นช่วงเวลาแห่งการประนีประนอมกันระหว่างฝ่าย
ประชาธิปไตยกบัฝ่ายทหารที่ได้โอกาส ได้แก่ มนีายกรฐัมนตรมีาจากการแต่งตัง้ ทหารกบัข้าราชการ
ประจ าสามารถมบีทบาทในรฐัสภาในฐานะวุฒสิมาชกิและยงัด ารงต าแหน่งทางการเมอืงเช่นรฐัมนตรไีดอ้กี
ด้วย ยุคประชาธิปไตยครึ่งใบนี้  มีนายกรฐัมนตรีสามคน แต่ที่โดดเด่นคือ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์  
ซึ่งสามารถพารฐันาวาไทยฝ่าวกิฤตไดถ้งึ 8 ปี เป็นช่วงทีส่ถาบนักษตัรยิแ์ละสถาบนัทหารมคีวามสมัพนัธ์
เกาะเกีย่วกนัอย่างแนบแน่น (สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร์, 2564) 

ประชาธิปไตยของชนชัน้น า  

หลงัจากพลเอกเปรมได้ประกาศยุตบิทบาททางการเมอืงใน พ.ศ. 2531 ประเทศไทยก็พ้นบ่วง
ประชาธปิไตยครึง่ใบมาสูก่ารเลอืกตัง้อกีครัง้โดยมพีลเอกชาตชิาย ชุณหวณั ผูชู้นโยบาย “เปลีย่นสนามรบ
เป็นสนามการคา้” ยุคนี้เป็นยุคทองของเศรษฐกจิไทยเมื่อจดีพีขีองไทยเตบิโตในระดบัเลข 2 หลกัถงึ 3 ปี 
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รฐับาลด าเนินนโยบายลงทุนขนาดใหญ่หลายโครงการและจดัสรรผลประโยชน์ใหแ้ก่ภาคเอกชนจนถูกมอง
ว่าเป็น “ธุรกิจการเมอืง” (สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร์, 2564) หลงัจากรฐับาลชาติชายถูกคณะ
รักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (รสช.) ท ารัฐประหาร รัฐบาลต่อมาก็ไม่มีเสถียรภาพท าให้เกิด
วกิฤตการณ์พฤษภาทมฬิใน พ.ศ. 2535 จนพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวัต้องพระราชทานนายอานันท์ 
ปันยารชุนมาเป็นนายกรฐัมนตร ีหลงัจากนัน้รฐับาลจากการเลอืกตัง้ทีต่ามมาก็หมกมุ่นอยู่กบัการช่วงชงิ
ผลประโยชน์ระหว่างพรรค เกิดการอภิปรายไม่ไว้วางใจจากการที่รฐับาลออกเอกสารสิทธิ สปก. 401  
ซึง่เป็นการจดัทีท่ ากนิใหแ้ก่เกษตรไปใหก้บันายทุน 

เมื่อรฐัสภาเป็นการเมอืงของชนชัน้น า ผลประโยชน์ของประชาชนกลุ่มล่างก็มไิด้รบัความสนใจ
เท่าใดนัก การศกึษาของประภาส ป่ินตบแต่งและคณะพบว่าใน ช่วง พ.ศ. 2531-2535 ซึ่งเป็นยุครฐับาล
ที่มาจากการเลอืกตัง้มเีพยีง 40 มตเิท่านัน้หรอืร้อยละ 2 ของบรรดามตขิองคณะรฐัมนตรทีัง้หมด 2294 
มตทิีเ่ป็นการพจิารณาขอ้เรยีกรอ้งของกลุ่มประชาชน (ประภาส ป่ินตกแต่งและคณะ 2545 หน้า 57 อา้งใน
เสกสรรค ์ประเสรฐิกุล, 2557 หน้า 95) 

ในขณะทีร่ฐัสภาและการเมอืง การปกครองยุ่งเหยงิ ราษฎรไม่มทีีพ่ ึง่ ดว้ยพระมหากรุณาธคิุณพระ
ปรีชาญาณของพระเจ้าอยู่หวัรชักาลที่ 9 พระองค์ทรงมีพระวิริยะอุตสาหะที่จะบ าบัดทุกข์บ ารุงสุขให้
ราษฎร์โดยการพฒันาโครงการในระดบัรากหญ้าท าให้พระองค์เป็นที่รกัยิง่ของพสกนิกรและอ านาจของ
ฐานทางจารตีกม็คีวามมัน่คงเพิม่ขึน้อย่างไม่เคยเป็นมาก่อน 

ประชาธิปไตยแบบกบเลือกนาย  

เมื่ อการเมืองการปกครองไ ม่เ ป็นที่พึ่งและรัฐธรรมนูญเปิดช่อ งให้มีนายกรัฐมนตรีที่
พระมหากษัตริย์ที่ทรงแต่งตัง้ได้ เมื่อบ้านเมืองมีความขัดแย้งก็มีแนวโน้มที่จะขอพระราชทาน
นายกรฐัมนตร ีนกัวชิาการทัง้ไทยและเทศมคีวามเหน็ว่าชนชัน้กลางของไทยอาจไม่ไดส้นใจประชาธปิไตย
มากนกั แต่ใหค้วามสนใจอุดมการณ์กบัประเดน็ทุจรติคอรร์ปัชนัมากกว่าและตอ้งการเพยีงรฐับาลทีผู่้น าไม่
โกงกนิ มคีวามโปร่งใส มปีระสทิธภิาพ มวีสิยัทศัน์ (Tejapira 2002 และ Englehart 2003 อา้งในเสกสรรค ์
ประเสรฐิกุล, 2557 หน้า 99) อกีประจกัษ์พยานหนึ่ง ไดแ้ก่ ความพยายามทีค่นในเมอืงหลวงขบัไล่รฐับาล
ที่มาจากการเลอืกตัง้ (และร้องขอนายกรฐัมนตรพีระราชทาน) ซึ่งก็เกดิขึ้นซ ้าๆ เมื่อไม่พอใจรฐับาลที่มา
จากการเลอืกตัง้ที่มภีาพลกัษณ์ว่ามคีอร์รปัชนัสูง การแยกตวัระหว่างวฒันธรรมทางการเมอืงของชนชัน้
กลางกบัวฒันธรรมทางการเมอืงของคนต่างจงัหวดัท าใหเ้กดิปรากฏการณ์ “สองนคราประชาธปิไตย” ทีว่่า
คนต่างจงัหวดัตัง้รฐับาล สว่นคนในเมอืงหลวงเปลีย่นรฐับาล (อเนก เหล่าธรรมทศัน์, 2538) 

ประชาธิปไตยของกลุ่มทุนใหม่  

การผสมผสานชนชัน้น าจากระบบการเมอืงราชการกบัชนชัน้น าจากภาคธุรกิจ ไดเ้ริม่อย่างจรงิจงั
ในสมยัพลเอกชาตชิาย หลงัจากนัน้มาแมก้ารเลอืกตัง้จะขยายฐานไปยงัต่างจงัหวดัมากขึน้ การเมอืงของ
ไทยกย็งัเป็นการเมอืงชนชัน้น าจากภาคเอกชนผสมผสานกบัชนชัน้น าในต่างจงัหวดัซึ่งส่วนใหญ่กเ็ป็นคน
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ในเมอืง สื่อไทยในต่างจงัหวดันิยมเชดิชูบุคคลไม่กี่คน ท าใหส้งัคมไทยไม่สามารถก้าวขา้มกรอบความคดิ
แบบอ านาจนิยมและอาวุโสนิยมไปสู่ความเป็นประชาธปิไตยและสทิธมินุษยชน (Anderson, 2012) ระบบ
อุปถมัภ์ก็ได้ถูกแปลงโฉมเป็นเครอืข่ายความสมัพนัธ์ทางการเมอืงและการตอบสนองกนัด้วยโครงการ
พฒันาต่างๆ และการเอือ้ผลประโยชน์ต่อกนัดว้ยการใชอ้ านาจในทางราชการ  

ประชาธิปไตยทีกิ่นได้  

ในช่วงทศวรรษที่ 2540 เป็นทศวรรษทีน่ักการเมอืงเริม่ใชน้โยบายเป็นกลยุทธ์ในการหาเสยีงน า
โดยพรรคไทยรกัไทย ซึ่งได้หาเสยีงกบัคนกลุ่มรากหญ้าที่เป็น “ยอดหญ้า“  นอกจากจะใช้นโยบายเป็น
เครื่องมอืหาเสยีงแลว้ พรรคนี้ยงัใชน้โยบายในการที่จะกระจายผลประโยชน์ใหก้บัฐานเสยีง จนไดร้บัการ
ขนานนามว่าเป็นประชาธปิไตยที่กนิได้ นโยบายที่โดดเด่นก็คอืนโยบายจ าน าขา้ว ซึ่งยกระดบัราคาขา้ว
ไทยสูงกว่าราคาตลาดโลกอย่างต่อเนื่อง เกิดการสะสมข้าวคุณภาพต ่าในโกดังทัว่ราชอาณาจักร  
ซึง่นอกจากจะเกดิความเสยีหายท าใหเ้กดิแก่ประเทศในระดบัหลายแสนลา้นบาทแลว้ยงัท าใหร้ะบบสง่ออก
ขา้วและอุตสาหกรรมขา้วของไทยอ่อนแอลงและเป็นต้นทุนทีผู่เ้สยีภาษ ีคนไทยทุกคนกลายเป็นผูแ้บกรบั 
แต่รฐับาลกลบัไดร้บัความนิยมอย่างกวา้งขวางมากทีสุ่ดรฐับาลหนึ่งในประวตัศิาสตรก์ารเมอืงไทย  

ประชาธิปไตยแบบ CEO  

ในยุคเดยีวกนันี้ รฐับาลทีม่าจากการเลอืกตัง้กไ็ม่ไดส้นใจทีจ่ะปฏริปูระบบราชการแผ่นดนิให้มกีาร
กระจายอ านาจมากขึน้ แต่กลบัองิอาศยัระบบรวมศูนยอ์ านาจเพือ่ตอบสนองต่อเป้าหมายทางการเมอืงและ
ผลประโยชน์ของกลุ่มของตน การปฏริูปราชการลว้นแต่พยายามทีจ่ะเพิม่ศูนยอ์ านาจส่วนกลางใหม้ากขึน้
รฐับาลไทยรกัไทยไดน้ าเอาระบบ CEO เขา้มาใชโ้ดยอา้งว่าเพื่อเพิม่ประสทิธภิาพของระบบราชการ แต่ที่
แท้ก็คอืการปรบัความสมัพนัธ์ทางอ านาจระหว่างรฐับาลของนักการเมอืงกบัข้าราชการประจ าให้ฝ่าย
การเมอืงมอี านาจเด็ดขาดมากขึ้น มากกว่าที่จะพยายามเปลี่ยนแปลงสายสมัพนัธ์ระหว่างรฐักบัสงัคม  
(ชยัอนนัต ์สมุทวณิช, 2546 หน้า 12 อา้งในเสกสรรค ์ประเสรฐิกุล, 2557 หน้า 20) 

ระบบราชการกลายเป็นเครื่องมอืของนักการเมอืงในการกอบโกยผลประโยชน์ไปสู่พรรคพวกของ
ตนเพราะนักการเมอืงสามารถครอบง าขา้ราชการได้ ภายใต้ระบบ CEO แม้ขา้ราชการระดบัสูงจะได้รบั
มอบหมายในการสัง่การ แต่อ านาจในการก าหนดนโยบายนัน้ก็ยงัตอ้งมาจากสว่นกลาง การเมอืงในรฐัสภา
กลายเป็นการจดัสรรอ านาจและการจดัสรรปันส่วนทรพัยากรระหว่างชนชัน้น ากบันักการเมอืงพรรคต่างๆ 
ชนชัน้กลางที่เป็นนักธุรกิจ และข้าราชการ เมื่อรฐับาล CEO จดัสรรปันส่วนทรพัยากรอย่างกินรวบ  
เกดิคอรร์ปัชนัแบบใหม่ทีเ่รยีกว่า “คอรร์ปัชนัทางนโยบาย” สามารถออกนโยบายและประกาศใชน้โยบายที่
เป็นประโยชน์ต่อการกอบโกยผลประโยชน์ของตนและเครอืข่าย และยงัเป็นยุคของการผลกัดนัโลกาภวิตัน์
อย่าง “สุดซอย” เพือ่เกบ็เกีย่วผลประโยชน์อย่างไรพ้รมแดน  

เมื่อการจดัสรรอ านาจไม่ลงตวัระหว่างกลุ่มอ านาจกลุ่มเก่ากบักลุ่มรฐับาลที่มีทที่าว่าจะขยายฐาน
กลุ่มอ านาจกลุ่มใหม่ไดเ้ขม้แขง็ขึน้ ประเทศไทยกต็้องผจญกบัรฐัประหารอกีครัง้ คณะรฐัประหารล่าสุดให้
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ค าสญัญาว่าเป็นการท าความสะอาดการเมอืงอย่างชัว่คราวเพื่อที่จะคนืประชาธปิไตยและความสุขให้กบั
ปวงชนชาวไทย 
  ถึงแม้ระบอบประชาธิปไตยภายใต้พลเอกประยุทธ์ จนัทร์โอชาในปัจจุบนัจะได้รบัการร่วมด้วย
ช่วยกนัลงหลกัปักฐานอย่างแน่นหนาจากวุฒสิภาทีไ่ด้รบัการแต่งตัง้กต็าม แต่อ านาจรฐัไทยยงัถูกทา้ทาย
โดยระบบโลกาภวิตัน์ เช่น ขอ้ก าหนดขององคก์รโลกาภบิาล ขอ้บงัคบัของ IMF เมื่อคราวทีป่ระเทศไทย
ตอ้งแกปั้ญหาวกิฤตเิศรษฐกจิการเงนิ ขอ้จ ากดัของคู่คา้มหาอ านาจทางเศรษฐกจิของโลกทีจ่ะกดีกนัการคา้
ของสนิคา้บางประเภทจากไทย เนื่องจากประเทศไทยเป็นทางผ่านของการคา้ยาเสพตดิและการคา้มนุษย ์
ขอ้ก าหนดจากองคก์รระดบัโลกทีจ่ะตอ้งจดัการมาตรฐานการบนิ มาตรฐานแรงงานประมง ตลอดจนความ
พยายามทีจ่ะตอบสนองคู่คา้ทีจ่ะท าให้ประเทศไทยท าธุรกจิไดง้่ายขึ้น ลว้นเป็นขอ้ก าหนดจากภายนอกที่
รฐับาลไทยจ าเป็นและขวนขวายที่จะตอบสนอง ดงันัน้นักวชิาการและที่ปรกึษาของภาคประชาชนคน
ส าคญัจ านวนหนึ่งเหน็ว่าอ านาจอธิปไตยของไทยบางส่วนได้ถกูย้ายจากรฐับาลไปสู่กลไกตลาด ซ่ึง
ก็หมายความว่าอ านาจในการก าหนดเส้นทางชีวิตก็จะห่างไกลจากประชาชนออกไปอีก  
(เสน่ห์ จามรกิ, นิธ ิเอยีวศรวีงศ์,พภิพ ธงไชย สมเกยีรต ิพงษ์ไพบูลย์, วนิดา ตนัตวิทิยาพทิกัษ์, ธเนศ 
เจรญิเมอืง ค าสมัภาษณ์ในเสกสรรค ์ประเสรฐิกุล, 2557 หน้า 93 ถงึ 94) 
 การขบัเคีย่วกนัของฐานอ านาจทัง้ 2 ไม่ไดจ้ ากดัอยู่ทีก่ารช่วงชงิพืน้ทีท่างการเมอืง แต่ยงัขยายมา
ครอบคลุมโลกทศัน์และอุดมการณ์ทีเ่กดิขึน้มาภายหลงั เช่น ฐานอ านาจใหม่จะมุ่งเน้นคุณค่าแบบเสรนีิยม 
และโลกทศัน์แบบโลกาภวิตัน์ ในขณะทีก่ลุ่มอ านาจเก่าจะเน้นปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง ความเป็นทอ้งถิน่
และความเป็นชาตนิิยม 

ประชาธิปไตยฤๅจะเป็นของประชาชน  

หากจะหาประจกัษ์พยานของความส าเรจ็หรอืความลม้เหลวของการพฒันาการเมอืงการปกครอง
ไทยก็น่าจะดูจากการทวงถามความเป็นธรรมของกลุ่มพลังต่างๆ ความเหลื่อมล ้าทางเศรษฐกิจของ
สงัคมไทย ซึ่งสะทอ้นอย่างแพร่หลายในสื่อมวลชนทุกช่องทาง ถงึผลประโยชน์ทัง้เล็กและใหญ่ทีอ่ภิสทิธิ ์
ชนไดเ้กนิกว่าคนไทยธรรมดาหรอืทีไ่ดร้บัการละเวน้จากการบงัคบัใชก้ฎหมาย หรอืการใชก้ฎหมายอย่าง
เข้มงวดกับคนจนตรอก ซึ่งล้วนแต่เป็นการสร้างความรู้สึกอยุติธรรมในใจของคนไทยจ านวนหนึ่ง
โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่  

เมื่อมองย้อนกลบัไปในช่วงเวลาเกือบ 90 ปีที่ไทยมกีารเปลี่ยนแปลงการปกครองจะเห็นได้ว่า
ประชาธปิไตยไม่เคยเป็นของประชาชนส่วนใหญ่อย่างแท้จรงิ แม้ว่าจะมกีารเลอืกตัง้มากี่ครัง้ต่อกี่ครัง้ก็
ตาม รฐับาลประชาธปัิตยท์ีม่าจากการเลอืกตัง้ใน พ.ศ. 2538 ไดเ้คยตัง้คณะกรรมการพฒันาประชาธปิไตย 
(คพป.) ซึง่คณะกรรมการชุดนี้ไดเ้สนอใหม้กีารเมอืงภาคพลเมอืง ซึง่ต่อมารฐัธรรมนูญ พ.ศ. 2540 ซึง่เป็น
รฐัธรรมนูญที่เชื่อกนัว่าเป็นประชาธปิไตยที่สุด ก็ได้บรรจุการมสี่วนร่วมของประชาชน และการกระจาย
อ านาจ ซึ่งถอืเป็นมติใิหม่ของรฐัธรรมนูญเมื่อเทยีบกบัฉบบัอื่นๆ แต่สถาบนัการเมอืงไทยอย่างทีเ่ป็นอยู่ก็
ไม่ไดเ้ป็นความหวงัของคนไทยโดยเฉพาะคนตวัเลก็ตวัน้อยอกีต่อไป 
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เมื่อระบอบประชาธปิไตยผ่านตวัแทนไม่ตอบสนองปัญหาและความจ าเป็นของประชาชนในกลุ่ม
ล่าง กลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมืองในภาคประชาชนได้ขยายตวัอย่างช้าๆ มาหลายทศวรรษจากกลุ่ม
ชาวนาชาวไร่ กลุ่มทีไ่ดร้บัผลกระทบจากโครงการขนาดใหญ่ของรฐั กลุ่มแรงงาน ซึ่งในทีสุ่ดไดก้่อตวัเป็น
กลุ่มสมชัชาคนจน และกลุ่มล่าสุดกค็อื กลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ทีเ่หน็ว่ารฐัธรรมนูญฉบบัปัจจุบนัและรฐับาล
ไม่สามารถทีจ่ะน าพาพวกเขาไปสูอ่นาคตทีด่กีว่านี้ได้ 

ชาติชาย ณ เชียงใหม่ และ สมบัติ กุสุมาวลี ได้สร้างฉากทัศน์อนาคตของการเมืองไทยไว้  
4 ฉากทศัน์ด้วยกนัคอื ฉากทศัน์ที่ 1 การเมอืงอยู่ในวงัวนความขดัแย้ง ฉากทศัน์ที่ 2 การเมอืงแตกแยก
ขัดแย้งรุนแรง ฉากทัศน์ที่ 3 การเมืองประนอมอ านาจถอยคนละก้าว และฉากทัศน์ที่ 4 การเมือง
ประชาธปิไตยใหม่ ซึ่งฉากทศัน์สุดทา้ยจะเกดิขึน้ไดก้ต็่อเมื่อเกดิเงื่อนไขความกดดนัของการเปลีย่นแปลง
ของเศรษฐกจิ สงัคมโลก และฐานอ านาจทัง้ 2 ฐาน ยอมเปิดพืน้ทีท่างการเมอืงใหก้บัการเคลื่อนไหวของ
คนรุ่นใหม่ 

การเมอืงไทยจงึเป็นจุดเปราะบางและเป็นปัจจยัเชงิสาเหตุที่ส าคญัที่สุดที่จะก าหนดอนาคตของ
ประเทศไทยในวนัขา้งหน้า   
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การกระจายอ านาจแบบย้อนศร 
 

การกระจายอ านาจนับเป็นหนึ่งในกระแสหลักของการบริหารจดัการในนานาประเทศทัว่โลก  
การกระจายอ านาจคอื การแบ่งสว่นหน่ึงของอ านาจจากศูนยก์ลางไปใหร้ฐับาลทอ้งถิน่หรอืองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่ (อปท.) มอี านาจในการจดัการดูแล แบ่งออกเป็น 2 ส่วนคอื ส่วนแรกเป็นการกระจายอ านาจ
ด้านการเมอืงและการปกครอง ส่วนที่ 2 คอืการกระจายอ านาจด้านการคลงัให้รฐับาลท้องถิน่มสี่วนแบ่ง
รายไดท้ีเ่หมาะสม สามารถมสี่วนร่วมในการจดัหาและจดัการรายได้ไดเ้อง เพื่อใหส้ามารถจดัการบรกิาร
สาธารณะได้อย่างเต็มศักยภาพวตัถุประสงค์ของการกระจายอ านาจก็คือ ท าให้รฐัสามารถให้บริการ
ประชาชนไดอ้ย่างเตม็ที่ ยดืหยุ่นใหส้อดคลอ้งกบัความต้องการของประชาชนซึ่งมคีวามแตกต่างกนัในแต่
ละพืน้ที ่และยกระดบัคุณภาพชวีติไดอ้ย่างทัว่ถงึ   

องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ (อปท.) ของไทย มจี านวน 7,850 แห่งดแูลพืน้ทีเ่กอืบทุกตารางนิ้วใน
ประเทศไทยยกเวน้ในเขตอนุรกัษ์และดูแลคนไทยทุกคนในประเทศใหม้คีวามเป็นอยู่ทีด่ ีมชีวีติประจ าวนั
ภายใต้สุขอนามยัและสิง่แวดล้อมที่ดี และสามารถท ามาหากินภายใต้กติกาที่เป็นธรรม เป็นหน่วยงาน
ภาครฐัทีใ่กลช้ดิประชาชนทีสุ่ด 

การกระจายอ านาจจากส่วนกลางทีร่วมศูนยม์จุีดเปลีย่นครัง้แรกเมื่อสมยัรชักาลที่  5 ซึ่งทรงจดัตัง้
สุขาภิบาลขึ้น และต่อมาเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองก็ได้มกีารตราพระราชบญัญัติจดัระเบียบ
เทศบาล พ.ศ. 2476 ท าใหเ้กดิการจดัตัง้เทศบาลในจงัหวดัต่างๆ มาจนถงึปัจจุบนั แต่การกระจายอ านาจ
อย่างเป็นขัน้ตอนและเป็นระบบเกิดขึ้นอย่างแท้จรงิตามรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540 
และรองรบัด้วยกฎหมายลูกคอื พระราชบญัญตักิ าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์ร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 

การกระจายอ านาจเป็นฐานของประชาธิปไตย  

นักวชิาการไทย เชื่อว่า การปกครองแบบประชาธปิไตยจะหยัง่รากลกึไดก้ต็่อเมื่อทอ้งถิน่มอี านาจ
ใหจ้ดัการทรพัยากรในทอ้งถิน่ตวัเองดงัเช่นในประเทศฝรัง่เศส (นครนิทร ์เมฆไตรรตัน์,  2556 หน้า 17) 
แม้รฐัธรรมนูญพุทธศกัราช 2540 ซึ่งระบุให้มกีารกระจายอ านาจอย่างเป็นขัน้ตอนได้เริม่จุดประกายการ
กระจายอ านาจขัน้ต้นไว้แลว้ แต่หลงัจากนัน้มา เสน้ทางการกระจายอ านาจสู่ทอ้งถิน่กลบัเป็นเสน้ทางแบบ
ยอ้นศร การรรีอที่จะกระจายอ านาจจากส่วนกลางไปสู่ทอ้งถิน่สะทอ้นอยู่ในกฎหมายหลายต่อหลายฉบบั 
รวมทัง้การจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม (มิง่สรรพข์าวสอาด และคณะ, 2555) แมม้กีารร่าง
และประกาศใช้ ให ม่ในต้นทศวรรษที่  2560 ยังคงให้ซึ่ งอ านาจรัฐ เข้ามาผูกขาดการจัดกา ร
ทรพัยากรธรรมชาต ิซึ่งแต่เดมิเป็นสมบตัริ่วมกนัของชุมชนและลดทอนความสามารถของชุมชนในการพึง่
ตวัเอง แลว้ยงัสะทอ้นอยู่ในวธิกีารจดัสรรงบประมาณซึ่งนอกจากจะยงัไปไม่ถงึเป้าหมายตามทีก่ าหนดไว้
ในรฐัธรรมนูญ และเมื่อมกีารลดรายไดใ้นภาวะฉุกเฉินเช่นรายได้จากภาษตี่างๆ รฐับาลส่วนกลางกม็กัจะ
เลอืกลดภาษทีีเ่ป็นรายไดข้องรฐับาลทอ้งถิน่ 
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กระจายอ านาจแบบไม่คงเส้นคงวา  

นโยบายกระจายอ านาจของไทยทีผ่่านมาเรยีกไดว้่า “ไม่คงเสน้คงวา“ (ดเิรก ปัทมสริวิฒัน์, 2564) 
ได้รบัผลกระทบจากรฐัประหารทัง้ 2 ครัง้ใน พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2557 โดยในครัง้หลงันี้ การกระจาย
อ านาจถดถอยอย่างชัดเจนเพราะไม่มีการเลือกตัง้ผู้บริหารและสภาท้องถิ่นทุกประเภทมาตัง้แต่  
พ.ศ. 2557- 2563 และยงัได้แต่งตัง้คนนอกหรอืขา้ราชการเข้ามาท าหน้าที่บรหิาร การที่ผู้บรหิาร อปท.  
ไม่ไดม้าจากการเลอืกตัง้และส่วนใหญ่เป็นขา้ราชการมาก่อน ท าใหไ้ม่มคีวามผูกพนักบัประชาชนในพื้นที่ 
ขดัต่อหลกัการประชาธิปไตยท้องถิน่ (ศุภสวสัดิ ์ชชัวาล, 2563 อ้างใน ดิเรก ปัทมสริวิฒัน์, 2564) และ
ในช่วงนี้ อัตราการขยายตัวของรายได้ท้องถิ่นต ่ ากว่าอัตราขยายตัวก่อนหน้านั ้นอย่างชัดเจน  
(ดเิรก ปัทมสริวิฒัน์, 2564) 

กระจายอ านาจแบบถกูตราสงัข ์ 

การกระจายอ านาจไปสู่ท้องถิน่มปัีญหาและอุปสรรคหลายประการได้แก่  1) กระจายภาระความ
รบัผดิชอบ แต่ไม่ไดจ้ดัสรรงบประมาณและอ านาจทีส่อดคลอ้งกนัใหไ้ปดว้ย 2) กฎระเบยีบขอ้บงัคบัจาก
สว่นกลางไม่เอือ้ต่อการออกขอ้บญัญตัขิองทอ้งถิน่ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการและความจ าเป็นของพื้นที่
ที่มคีวามหลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิง่ในเขตพื้นที่อนุรกัษ์ กฎหมาย ระเบยีบขอ้บงัคบัของส่วนกลาง
สร้างกรอบที่เข้มงวดท าให้ขาดแรงจูงใจให้เกิดนวตักรรมเชิงบริหาร เพราะเกรงว่าจะผิดระเบียบและ
ข้อบงัคบัของกระทรวงมหาดไทย ด้วยข้อจ ากดัเหล่านี้และการจดัสรรอ านาจไม่ลงตวั อปท. จึงยงัไม่
สามารถจดัการได้อย่างเต็มศักยภาพ (มิ่งสรรพ์ ขาวสอาดและคณะ, 2555)  การถ่ายโอนยงัไม่บรรลุ
เป้าหมาย 265 ภารกจิ เนื่องจากหน่วยราชการส่วนกลางไม่ประสงค์จะถ่ายโอนหรอืถ่ายโอนได้ต ่ากว่า
เป้าหมาย เนื่องจากส่วนกลางจะเป็นฝ่ายเลอืกก่อน จงึคาดคะเนได้ว่าจะเลอืกโอนหน่วยงานที่ไม่มีที่ไป  
ไม่ต้องการจะท าหรอืมปัีญหามากที่สุดไปใหก้บั อปท. ในขณะเดยีวกนั อปท. จ านวนหนึ่งกไ็ม่พรอ้มที่จะ
รบัถ่ายโอนภารกจิ (ดเิรก ปัทมสริวิฒัน์, 2564) 

ท้องถิน่จดัการตนเอง?  

ในปัจจุบนัแนวคดิเกี่ยวกบัอ านาจและภารกจิของ อปท. อาจแบ่งไดเ้ป็น 2 กระแสคอื 1) อปท.ควร
ท าหน้าทีบ่รกิารสาธารณะเป็นส่วนใหญ่ (บรกิารนิยม) 2) อปท.มคีวามสามารถในการปกครองและพึ่งพา
ตนเองได ้(ทอ้งถิน่นิยม) หรอือย่างน้อยกอ็ยากมสี่วนร่วมมากขึน้ ในการศกึษาแนวคดิดงักล่าวกบั อปท.
โดยส่งแบบสอบถามไปยงั อปท. ทัว่ประเทศ ม ีอปท. ตอบกลบัมาจ านวน 2,680 แห่ง คดิเป็นรอ้ยละ 35 
ของจ านวน อปท. ในปี 2555 พบว่า อปท.สว่นใหญ่ (รอ้ยละ 74) โดยเฉพาะองคก์รขนาดใหญ่มแีนวโน้มที่
จะเลอืกอยู่ในกลุ่มบรกิารนิยม สว่นกลุ่มทีต่อ้งการมสีว่นร่วมและทอ้งถิน่นิยมจะเป็นกลุ่มทีม่ขีนาดเลก็ทีสุ่ด
คอืไม่ถงึรอ้ยละ 10 (อคัรพงศ ์อัน้ทอง ปเนต มโนมยัวบิูลย ์และมิง่สรรพ ์ขาวสอาด, 2556)  

แนวคดิทีย่งัครอบง าสงัคมไทยและระบบราชการไทย เป็นแนวและคดิกระแสหลกัทีม่องว่า อปท. 
เป็นเพียงองค์กรที่ให้บริการสาธารณะที่รบัถ่ายโอนภารกิจไปด าเนินการตามนโยบายของส่วนกลาง   
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ในขณะทีแ่นวคดิทอ้งถิน่ปกครองตนเองจะเป็นแนวคดิทีเ่สรมิสร้างประชาธปิไตยทอ้งถิน่ ซึ่งเป็นรากฐาน
ของแนวคดิประชาธิปไตยระดบัประเทศ ทัง้นี้เพราะการจดัสรรอ านาจและและตรวจสอบมผีลประโยชน์
เกี่ยวพนัอย่างแน่นหนาโยงใยไปทัง้ในระบบงบประมาณและการใช้ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม  
อกีทัง้ยงัเกี่ยวโยงไปกบัภาคเอกชนและการเมอืงทุกระดบัจงึไม่ใช่เรื่องงา่ยทีจ่ะเกดิการยอมรบัแนวคดิการ
ปกครองตวัเองโดยประชาชนมสีว่นร่วมอย่างแทจ้รงิแมแ้ต่ในระดบัทอ้งถิน่เอง 

กระจายอ านาจถึงฐานราก  

การกระจายอ านาจไม่ควรทีจ่ะจ ากดัอยู่แต่การกระจายอ านาจการปกครองสว่นทอ้งถิน่เท่านัน้  แต่
อาจจะรวมไปถงึการกระจายอ านาจใหปั้จเจกชนและกลุ่มประชาคมในทอ้งถิน่ไดส้ามารถทีจ่ะจดัการตวัเอง
ได ้ยกตวัอย่างความส าเรจ็ของกระทรวงสาธารณสุขในการสร้างเครอืข่ายของอาสาสมคัรสาธารณสุขซึ่ง
กลายเป็นก าลงัส าคญัในการหยุดยัง้การระบาดของโควดิ 19 ในระลอกทีห่นึ่ง นอกจากนี้กระบวนทศัน์ใหม่
ของคนรุ่นใหม่ซึ่งจะนิยมเสยีสละแรงงานและทรพัย์สนิไปในการช่วยเหลือสงัคมให้ดีขึ้น (มากกว่าที่จะ
ลงทุนในพระพุทธศาสนาเหมอืนอย่างทีเ่ป็นมาแต่เดมิ) กจ็ะเป็นอกีทศิทางหนึ่งซึ่งจะช่วยขบัเคลื่อนใหเ้กดิ
นวัตกรรมในสังคมใหม่ๆ มากขึ้น งานวิจัยในระดับท้องถิ่นได้พบตัวอย่างของความส าเร็จและ
ความสามารถขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ขนาดเลก็ทีส่ามารถใหบ้รกิารสาธารณะ สรา้งความกนิดอียู่
ด ีคุม้ครองความปลอดภยัใหก้บัประชาชน (มิง่สรรพ ์ขาวสอาด 2554, อรรถพนัธ์ สารวงศ์ 2563, อานันท์ 
กาญจนพนัธุ ์และคณะ, 2564)  

กระจายอ านาจยงัไม่ช่วยลดความเหลือ่มล ้า  

การกระจายอ านาจของไทยที่ผ่านมายงัไม่สามารถท าหน้าที่ลดความเหลื่อมล ้าหรอืสร้างความ
เสมอภาคระหว่างพืน้ที่ ยกตวัอย่างเช่น เงนิอุดหนุนควรอุดหนุนส าหรบั อปท. ทีม่โีอกาสในการหารายได้
ต ่า เนื่องจากมพีื้นที่อยู่ในชนบท มกีจิกรรมเชงิพาณิชย์น้อย ท าให้รายได้ท้องถิน่ต่อหวัต ่า แต่ปรากฏว่า
เงนิอุดหนุนนี้ส่วนหนึ่งเป็นเงนิผ่านมอืทีร่ฐับาลส่วนกลางจ่ายมาใหก้บัส่วนภูมภิาคผ่านช่องทางของ อปท. 
ยกตวัอย่างเช่น เงนิเดอืนของอาสาสมคัรสาธารณสุข (อสม.) ซึ่งเป็นเงนิของกระทรวงสาธารณสุขที่จ่าย
ผา่น อปท. เงนิอุดหนุนน้ีมใิช่เป็นเงนิที ่อปท. จะสามารถใชไ้ดต้ามเจตนารมณ์ของประชาชนเอง แมก้ระทัง่
เงนิอุดหนุนต่อหวัทีท่อ้งถิน่ไดใ้นปัจจุบนักไ็ม่เป็นธรรม กล่าวคอื องคก์ารบรหิารส่วนต าบล (อบต.) จะได้
เงนิอุดหนุนจ านวน 7,435 บาทต่อคน ในขณะที่เทศบาลนครและเทศบาลเมอืงจะไดเ้งนิอุดหนุนเกนิกว่า 
12,000 บาทต่อคน ทัง้ๆ ทีเ่ทศบาลทัง้สองประเภทนี้มโีอกาสสรา้งรายไดเ้ชงิพาณิชยม์ากกว่า อบต. ส่วน
กตกิาในการแบ่งภาษีก็พบว่า ยงัต ่ากว่าเพดานที่ระบุไว้มากเพราะรฐับาลไม่มแีรงจูงใจที่จะแก้กฎหมาย
ภาษฐีานร่วมส าหรบัภาษมีลูค่าเพิม่ (ดเิรก ปัทมสริวิฒัน์, 2564) 
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การกระจายอ านาจทางการคลงัของไทยยงัห่างไกลจากความเป็นธรรม ในพ.ร.บ. ก าหนดแผนและ
ขัน้ตอนกระจายอ านาจ พ.ศ. 2542 ได้ก าหนดสดัส่วนของรายได้ที่ อปท. จะต้องได้คอืร้อยละ 35 ของ
งบประมาณทัง้หมด และจะต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน พ.ศ. 2549 แต่ไม่สามารถด าเนินการได้
ตามทีก่ าหนด จงึตอ้งแกไ้ขปัญหาโดยไม่ระบุกรอบเวลา ใน พ.ศ. 2563 รายไดข้องทอ้งถิน่เมื่อเปรยีบเทยีบ
กบัรายไดข้องรฐับาลแลว้อยู่ในระดบัรอ้ยละ 29.5 และยงัคงอยู่ในระดบันี้โดยเปลีย่นแปลงน้อยมากมาเป็น
เวลา 4 ปีแลว้  
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5. การกวาดสญัญาณระดบันานาชาติ 

บูรพาภิวตัน์ 

ในช่วงครสิต์ศตวรรษที ่19 และ 20 เป็นช่วงทีป่ระเทศตะวนัตกมคีวามรุ่งโรจน์สบืเนื่องมาจากผล
ของการปฏวิตัอิุตสาหกรรมและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี แต่ในศตวรรษที ่21 นี้จะเป็นศตวรรษของ
โลกตะวนัออกน าโดยจนี (อเนก เหล่าธรรมทศัน์, 2538) หลงัจากการปฏริูปทางเศรษฐกจิใน พ.ศ. 2521 
จนีใช้เวลาเพยีงสามทศวรรษจากประเทศด้อยพฒันาที่ประชาชนส่วนใหญ่ยากจนขน้แคน้มากก้าวขึน้มา
เป็นประเทศชัน้น าของโลกด้านเศรษฐกจิมโีดยมขีนาดเศรษฐกจิเป็นที่  2 ของโลกใน พ.ศ. 2560 และใน 
พ.ศ. 2573 PwC คาดการณ์ว่าประเทศที่เข้าสู่ระบบตลาดรุ่นใหม่ (Emerging Market Economies:E7)  
อนัได้แก่ จนี อนิเดยี อนิโดนีเซีย บราซิล เมก็ซิโก รสัเซีย และตุรกจีะมขีนาดเศรษฐกจิรวมกนัใหญ่กว่า
กลุ่มประเทศมหาอ านาจทางเศรษฐกิจดัง้เดิมหรือกลุ่ม G7 ที่ประกอบด้วย สหรัฐอเมริกา สหพันธ์
สาธารณรฐัเยอรมนี สหราชอาณาจกัร แคนาดา ฝรัง่เศส อิตาลี และญี่ปุ่ น (PwC, 2017) ปัจจุบนัโลกมี
ประชากรทีเ่ป็นชนชัน้กลาง 4,000 ลา้นคน และคาดว่าประชากรทีเ่ป็นชนชัน้กลางในโลก 9 ใน 10 คน ใน
อกีพนัลา้นคนทีจ่ะขึน้มาใหม่จะเป็นคนเอเชยี (WTTC, 2019)  

จีนเป็นหนึง่  

เมื่อ 23 ปีทีแ่ลว้ใน พ.ศ. 2521 เมื่อจนีเริม่เขา้สู่ระบบตลาด ขนาดเศรษฐกจิจนีมสีดัส่วนประมาณ
ร้อยละ 1.7 ของเศรษฐกิจโลก ปัจจุบันขนาดเศรษฐกิจจีนมีสัดส่วนถึงร้อยละ 17 ของเศรษฐกิจโลก 
(http://www.dw.com/zh) เนื่องจากจีนได้รบัผลกระทบจากการระบาดของโควิด 19 น้อยกว่าประเทศ
ใหญ่ๆ อื่นๆ ขนาดจีดีพีของจีนปรับด้วยอ านาจการซื้อ (พีพีพี) แซงหน้าสหรฐัอเมริกาไปแล้วตัง้แต่  
พ.ศ. 2556 และคาดกันว่าก่อน พ.ศ. 2566 จีดีพีของจีนวดัจากมูลค่าที่เป็นดอลลาร์สหรฐัจะใหญ่กว่า 
ขอ งสห รัฐ อ เ ม ริก า แ ล้ ว  จีนจึ งมี โอกาสที่ จ ะก้ าว เ ป็ นประเทศพัฒนาแล้ ว ใน 3 ปี ถัดจากนี่
(http://www.investopedia.com/updates/top-developing countries) 

อินเดียมาแรง  

อกีประเทศหนึ่งในเอเซยีทีจ่ะมคีวามก้าวหน้าดา้นเศรษฐกจิกค็อือนิเดยี ซึง่มอีตัราการเจรญิเตบิโต
ทางเศรษฐกจิสงูมาเป็นทศวรรษแลว้และมชีนชัน้กลางทีพ่ดูภาษาองักฤษไดถ้งึ 300 ลา้นคน การพยากรณ์
ของ PwC ระบุว่าอนิเดยีจะมสีดัส่วนถงึร้อยละ 7 ของ จดีพีโีลกวดัจากอ านาจการซื้อ (พพีพี)ี และจะขึ้น
เป็นล าดบัที ่3 ของโลกภายใน พ.ศ. 2593  

เอเชยีและจนีในฐานะผูน้ าทางเศรษฐกจิของโลกไม่ใช่เรื่องใหม่ เพราะก่อนการปฏวิตัอิุตสาหกรรม
ในยุโรปกว่า 200 ปีทีแ่ลว้ อาณาจกัรในเอเซยีมขีนาดเศรษฐกจิใหญ่กว่า 3 ใน 4 ของโลก ในวกิฤตการณ์ 
โควดิ 19 นี้จนีบอบช ้าน้อยทีสุ่ดในบรรดาประเทศมหาอ านาจก็ยิง่ท าให้การคาดการณ์ใน พ.ศ. 2573 นี้มี

http://www.dw.com/zh
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ความเป็นจรงิมากขึ้น แต่การระบาดของโควิด 19 ที่รุนแรงในอินเดียอาจท าให้การเติบโตของอินเดีย 
ชะลอลงไป 

จีนเชือ่มทวีป 

ในแผนพฒันาเศรษฐกิจ 5 ปี ฉบับที่ 14 ของจีนมียุทธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกิจแบบสอง
หมุนเวียน (dual circular economy) คือการสร้างสมดุลระหว่างการขับเคลื่อนการเติบโตภายใน  
ในขณะเดยีวกนักส็รา้งแรงขบัเคลื่อนภายนอกโดยมุ่งเน้นการสรา้งพนัธมติรทางการคา้ หนึ่งในยุทธศาสตร์
การสร้างพนัธมติรทางการค้าต่างๆ ได้แก่ “แผนเส้นทางขนส่งทางบกและทางทะเลภาคตะวนัตกแบบ
บูรณาการ” โดยสรา้งเสน้ทางรถไฟเพื่อเชื่อมโยงกบัประเทศเป็นการบูรณาการเสน้ทางการขนส่งเชื่อมต่อ 
96 ประเทศ/พื้นที่ ครอบคลุม 264 เมอืงท่า ที่ได้รบัการอนุมตัเิมื่อเดอืนสงิหาคม พ.ศ. 2562 เป็นหนึ่งใน
แผนการเชื่อมโยง “หนึ่งแถบ (ระเบยีง ” และ “หนึ่งเสน้ทาง” (Belt and Road Initiative: BRI) ทัง้ทางบก
ทางทะเลเข้าด้วยกนัเพื่อพฒันาภูมภิาคตะวนัตกของจีน และให้จีนเป็นศูนย์กลางความร่วมมอืกบักลุ่ม
ประเทศอาเซยีน เอเชยีใต ้ตะวนัออกกลาง เอเชยีกลาง และยุโรป  

โอกาสของพนัธมิตรจีน  

นอกจากนี้รฐับาลจนียงัส่งเสรมิใหเ้กดิ Cross Border e-commerce (CBEC) เป็นแนวทางส าคญั
ต่อการสร้างความสมัพนัธ์ทางการค้าตามเส้นทาง BRI โดยผู้ค้ารายย่อยสามารถซื้อขายออนไลน์ได้ 
ขณะเดยีวกนักเ็ป็นโอกาสส าคญัส าหรบัเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ (special economic zone) เชยีงของใน
จงัหวดัเชยีงรายของไทยดว้ย (ดนยัธญั พงษ์พชัราธรเทพ, 2564) 

จนียงัไดต้ัง้กองทุนเสน้ทางสายไหมใน พ.ศ. 2557 จ านวนสีห่มื่นลา้นดอลลารส์หรฐัเพื่อสนับสนุน
ด้านการเงนิให้กบัประเทศในเส้นทางสายไหมใช้ในการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานและพฒันา พื้นที่และ
อุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่องและยังได้จัดตัง้ธนาคารเพื่อการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานแห่งเอเซีย   
(The Asian infrastructure investment bank) (นิยม รฐัอมฤต, 2564) 

โครงการ BRI จึงเป็นโอกาสส าหรบัสนิค้าจากไทยโดยเฉพาะสนิค้าจากภาคเหนือตอนบนและ
อาเซยีนในการน าเขา้สนิคา้ผ่านทางตอนใต้ของจนีไปต่อกบัทางรถไฟทีว่ ิง่ผ่านเมอืงต่างๆ จ านวนมากของ
จนีและในยุโรป ซึง่เสน้ทางรถไฟจนี-ยุโรปนี้จะช่วยลดระยะเวลาการขนส่งสนิคา้จากประเทศอาเซยีนไปยงั
ยุโรปดว้ย  

ในระดบัทวภิาค ีจนีเป็นคู่คา้และนักลงทุนและผูส้่งออกนักท่องเทีย่วรายใหญ่ทีสุ่ดของไทย ดงันัน้
ในเชงิเศรษฐกจิจนีจงึเป็นประเทศทีม่คีวามส าคญัมากส าหรบัไทย ส าหรบัจนีเอง ไทยกเ็ป็นคู่คา้ในอาเซยีน
ทีม่จีนีไม่มขีอ้ขดัแยง้ดว้ยในทะเลจนีใต ้จงึนับเป็นพนัธมติรส าคญัในอาเซยีน ขอ้น่ากงัวลกค็อื จนีสามารถ
ควบคุมการน าเขา้และส่งออกและการเดนิทางท่องเที่ยวของคนจนีได้เตม็ที่ จนีอาจใช้อ านาจเศรษฐกจิที่
เหนือกว่านี้ต่อรองในดา้นต่างๆ กบัประเทศเลก็ๆ ดงันัน้ การรกัษาสมัพนัธไมตรทีีด่แีละการเจรจาที่ชาญ
ฉลาดจะเป็นกลยุทธท์ีส่ าคญัของไทย  

 



83 

 

จีนใหม่เปลีย่นไปแล้ว  

นอกจากโอกาสทางธุรกจิดา้นการค้า การลงทุนแล้ว ประเทศก าลงัพฒันายงัมโีอกาสเรยีนรูห้ลกั
คดิของจนีในดา้นการพฒันาประเทศ ความส าเรจ็และอทิธพิลทางเศรษฐกจิของจนีสรา้งความประทบัใจไป
ทัว่โลก จนกระทัง่นานาประเทศพยายามถอดบทเรยีน “โมเดลจนี” เพือ่การพฒันาตัง้แต่โมเดลในระดบัชาติ
จนกระทัง่โมเดลส าหรบัภาคเอกชน ส าหรบัโมเดลระดบัชาต ิจาง เหวย หยงิ ศาสตราจารยใ์นมหาวทิยาลยั
ปักกิ่งวิจารณ์ว่านักวิชาการตะวันตกได้สรุปอย่างคลาดเคลื่อนว่าระบบรวมศูนย์อ านาจและระบบ
รฐัวสิาหกจิเป็นทีม่าของความส าเรจ็ของจนี แต่แทท้ีจ่รงิ คอื จนีใชโ้มเดลสากลทีอ่าศยักลไกตลาด แมแ้ต่
หลกัคดิของบรษิทัเทคโนโลยจีนีก็ยงัเป็นหลกัคดิแบบ market driven ในขณะที่ของบรษิทัสหรฐัอเมรกิา
เป็น mission driven แท้ท่ีจริงแล้วความส าเรจ็ของจีนมาจากการท าให้รฐัและภาครฐั วิสาหกิจเลก็
ลงซ่ึงเป็นกระแสปฎิรปูท่ีส าคญัในรอบ 40 ปีท่ีผ่านมา อารม์ ตัง้นิรนัดร ไดย้กหลกั 50-60-70-80 ของ
รองนายก หลิว เฮ่อ ที่ระบุว่าภาคเอกชนเป็นหวัใจของระบบเศรษฐกิจจีน กล่าวคอื ในร้อยละ 50 ของ
รายได้จากภาษี ร้อยละ 60 ของสดัส่วน จดีพี ีร้อยละ 80 ของแรงงาน ร้อยละ 90 ของการสร้างงานและ
ธุรกจิใหม่ของจนีมาจากภาคเอกชน ดร.อารม์ เหน็ว่าเคลด็ลบัของความส าเรจ็ของจนีอยู่ที่การหาจุดอ่อน
ของตน แกไ้ขแลว้ปฎริปูอย่างค่อยเป็นค่อยไป  

สิ่งที่คนไทยควรตระหนักก็คือ จีนยุคใหม่มีจุดยืนและมุมมองเชิงอุดมการณ์เปลี่ยนไปแล้ว  
อาร์ม ตัง้นิรนัดร ได้เน้นในบทความจนี-ไทยในโลกภวิตัน์ (พ.ศ. 2564) ภายใต้โครงการประเทศไทยใน
อนาคตว่า จีนยุคใหม่ไม่ต้องการขายอุดมการณ์การเมอืงหรอืการปกครองแต่เปลี่ยนเป็นพ่อค้าไปแล้ว  
จนียุคใหม่เปลีย่นจากการยดึมัน่ในลทัธนิิยมเป็นชาตนิิยมและจนียงัเปลีย่นจากการทตูเชงิรบัมาเป็นเชงิรุก
เหน็ไดช้ดัเจนจากเสน้ทางสายไหมใหม่ แมค้นไทยกบัคนจนีจะเป็นพีน้่องกนัมาหลายศตวรรษแลว้กจ็รงิแต่
การเจรจาธุรกจิและทางการทูตกบัจนีควรเขา้ใจจุดยนืใหม่ของจนีและไทยควรค านวณและวางกลยุทธ์เชงิ
รบัและเชงิรุกอย่างถว้นถีแ่ละสุขมุเยอืกเยน็ 
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โลกสองขั  วกบัทางสองแพร่ง 
 รายงานเรื่องบรบิทโลก ปัจจยัคุกคามและความมัน่คงของประเทศทีจ่ดัท าให้ วช. ภายใตโ้ครงการ 
ประเทศไทยในอนาคต โดยพลเอกสุรสทิธิ ์ถนัดทาง จากมูลนิธิคลงัสมอง วปอ. เพื่อสงัคม ได้ทบทวน
บรบิทโลกด้านความมัน่คง และสรุปว่าหลงัสงครามโลกครัง้ที่ 2 สงบลง สหรฐัอเมรกิาได้ด าเนินการทาง
ยุทธศาสตร์ให้เป็นหนึ่งโดยกลยุทธ์ที่หลากหลายให้เกดิประเทศพฒันาแล้วรุ่นใหม่ เช่น ญี่ปุ่ น เกาหลใีต้ 
และไต้หวนัเพื่อเอื้อประโยชน์ด้านเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนของตน ในขณะเดียวกันก็ชะลอการ
เตบิโตของประเทศทีม่แีหล่งทรพัยากรส าคญัไม่ใหส้ามารถก้าวขึน้มาเป็นประเทศทีพ่ฒันาแลว้ นอกจากนี้
สหรฐัอเมรกิายงัใชก้ าลงัทางทหารจดัระเบยีบโลกผ่านมตขิองสหประชาชาต ิในการท าสงครามกบัอริกัใน
สงครามอ่าวเปอรเ์ซีย (Swank, 1977) และใชก้บัพลงัอ านาจทางทหารผ่านสนธสิญัญาแอตแลนตกิเหนือ
ในการใช้ก าลงัทางอากาศกบัยูโกสลาเวยีอย่างต่อเนื่อง (Launius, 2003) นอกจากนี้สหรฐัอเมรกิายงัไม่
เคารพอธิปไตยและดินแดนของประเทศอื่น แทรกแซงกิจการภายในของประเทศอื่นเพื่อการแสวงหา
ผลประโยชน์ของประเทศตน (โสภณ ศริงิาม พลตร ี18 กรกฎาคม 2563 อา้งในมลูนิธคิลงัสมอง วปอ. เพือ่
สงัคม, 2564) เมื่อสหภาพโซเวียตสลายตัวเป็นประเทศย่อยๆ หลายประเทศ สหรฐัอเมริกาก็ประสบ
ความส าเรจ็กลายเป็นมหาอ านาจหลกัทีเ่ป็นศูนยก์ลางของโลกยุคโลกาภวิตัน์  
 ในขณะที่สหรฐัอเมรกิาก าลงัขยายอิทธิพลตนเองให้แผ่ไพศาลโดยมเีป้าหมายสูงสุดในการเป็น
มหาอ านาจหนึ่งเดยีว ใน พ.ศ. 2524 (ค.ศ. 1978) จนีไดป้ระกาศนโยบายปฏริปูเศรษฐกจิและเปิดประเทศ
รบัทุนและเทคโนโลยจีากนานาประเทศและปรบัโครงสร้างเศรษฐกจิ พฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
และการทหารจนกระทัง่จนีสามารถพฒันาตนเองขึน้มาจนมขีนาดเศรษฐกจิเป็นอนัดบัสองของโลกรองจาก
สหรฐัอเมรกิา  

โลกสลบัขัว้  

การขยายอทิธพิลทางเศรษฐกจิของจนีเพื่อก้าวสู่การเป็นมหาอ านาจขัว้ใหม่ยิง่ปรากฏชดัเจนขึ้น
ภายใต้การน าของประธานาธิบดีสีจิ้นผิง ได้มีการด าเนินยุทธศาสตร์หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางดงัที่กล่าว
มาแลว้ เสน้ทางนี้เป็นยุทธศาสตรข์องการแสวงหาพนัธมติรและในขณะเดยีวกนักห็าตลาดมาทดแทนการ
ส่งออกของจนีไปสหรฐัอเมรกิา จนีไดย้ ้าถงึเป้าหมายของยุทธศาสตรห์นึ่งแถบหนึ่งเสน้ทางว่าประเทศจนี
และประเทศพนัธมติรจะทีเ่ป็นหุน้สว่นบนเสน้ทางทางยุทธศาสตรน์ี้กว่า 152 ประเทศจะตอ้งเป็นประเทศที่
พฒันาแลว้พรอ้มกบัจนีภายใน พ.ศ. 2592 (ค.ศ. 2049) ภายใตห้ลกัการหา้ประการ ไดแ้ก่ หน่ึง การเคารพ
อธปิไตยและดนิแดนของกนัและกนั สอง การไม่รุกรานกนั สาม ไม่แทรกแซงกจิการภายในของกนัและกนั 
สี ่เน้นความเท่าเทยีมการตอบต่างตอบแทนกนั และหา้ การอยู่ร่วมกนัอย่างสนัต ิ(โสภณ ศริงิาม พลตร ี18 
กรกฎาคม 2020 อา้งในมลูนิธคิลงัสมอง วปอ. เพือ่สงัคม, 2564 หน้า 27)  

การเตบิใหญ่ของจนีทัง้ดา้นเศรษฐกจิ วทิยาศาสตรเ์ทคโนโลยกีารเมอืงและการทหารอย่างรวดเรว็
และต่อเนื่อง ท าให้สหรัฐอเมริกาซึ่งครองต าแหน่งอันดับหนึ่งของโลกยอมรับไม่ได้และตัง้แต่สมัย
ประธานาธิบดีบารคั โอบามาเป็นต้นมาก็ได้มนีโยบายคืนสู่ตะวนัออก (pivot to asia) ที่จะสกดักัน้การ
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เจรญิเตบิโตและการขยายอ านาจของจนีและเสรมิสร้างความเป็นพนัธมติรกบัประเทศ เอเชยีตะวนัออก
และออสเตรเลยีร่วมกนัคานอ านาจและปิดลอ้มจนีทางทะเล (นิยม รฐัอมฤต, 2564)   

จากสงัคมการค้าสู่สงครามเยน็ 2.0  

สงครามการค้าระหว่างสหรฐัอเมรกิากบัจนี มเีค้าลางมาตัง้แต่ประธานาธบิดโีอบามาซึ่งใช้วธิที า
ข้อตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (Transpacific Partnership: TPP) ซึ่งเนื้อหา
กฎเกณฑ์ในรายละเอียดก็เพื่อตอบโต้การอุดหนุนวิสาหกิจของจีน (อาร์ม  ตัง้นิรนัดร, 2562) แต่เมื่อ 
โดนัลด์ ทรมัป์เข้าสู่ต าแหน่งประธานาธิบดีก็เริ่มประกาศสงครามการค้าแบบซึ่งหน้า ใน พ.ศ. 2561 
สหรฐัอเมรกิาตัง้ก าแพงภาษแีละจนีกต็อบโต้ หลงัจากนัน้ความสมัพนัธข์องทัง้สองชาตกิเ็ขมง็เกลยีวและมี
การตอบโต้กนัไปมาทัง้ในรูปก าแพงภาษแีละวาจาของผูน้ า การวเิคราะหข์องนักวชิาการนานาชาตพิบว่า 
ไม่ว่าฝ่ายใดเป็นฝ่ายมชียั ทัง้คู่กจ็ะประสบความสญูเสยีในเชงิรายไดจ้ากการคา้ สว่นอาเซยีนมโีอกาสจะได้
ประโยชน์อนัเป็นผลจากการทีท่ ัง้จนีและสหรฐัอเมรกิา ต่างกต็อ้งหาคู่คา้รายใหม่รวมทัง้ใหค้วามสนใจกลุ่ม
ประเทศอาเซยีนในฐานะฐานการผลติใหม่มากขึน้ ส่วนไทยในระยะสัน้คาดว่าอาจจะสูญเสยีตลาดบางสว่น
ใหแ้ก่จนีไป (สถาบนัเพิม่ผลผลติแห่งชาต,ิ 2564) 

อาร์ม ตัง้นิรนัดร ผู้เชี่ยวชาญด้านจีนศึกษาเห็นว่า ประธานาธิบดีไบเดนคงจะเลอืกวธิกีารที่ลด
ความรอ้นแรงลงและใชก้ลไกทางทูตมากกว่า แต่สงครามการคา้ระหว่างสหรฐัฯ กบัจนีกห็ลกีเลีย่งไม่ได้ที่
จะยกระดบัเป็นสงครามเยน็ 2.0 ซึง่ต่อสูก้นัในทุกมติแิละทุกระดบัตัง้แต่การทตูไปจนถงึวคัซนี ความส าเรจ็
ของจนีในการสง่มนุษยอ์วกาศไปนอกโลกกย็ิง่จะท าให้เกดิการแขง่ขนัในหว้งอวกาศทีเ่ขม้ขน้ยิง่ขึน้  
 ไทยเป็นประเทศทีม่คีวามสมัพนัธอ์นัดกีบัทัง้จนีและสหรฐัอเมรกิาและอยู่ในพืน้ทีท่ีเ่ป็นยุทธศาสตร์
ส าคญัในเอเซยีตะวนัออกเฉียงใต้ ทัง้จนีและสหรฐัอเมรกิา ต่างกเ็ป็นคู่คา้ทีส่ าคญัมากของไทย ดงันัน้ไทย
จงึเปรยีบเสมอืนว่าอยู่บนทางสองแพร่ง 

 ผนึกกบัอาเซียน  

แต่ไทยไม่ใช่ประเทศเดียวที่มคีวามสมัพนัธ์กับจีนและสหรฐัอเมริกาในลักษณะทางสองแพร่ง 
ประเทศสมาชกิในประชาคมอาเซยีน ประกอบดว้ยประเทศในเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้10 ประเทศต่างก็มี
สถานภาพใกลเ้คยีงกบัไทย ไทยจงึมโีอกาสทีจ่ะใชเ้วทอีาเซยีนเป็นเวททีีจ่ะรกัษาดุลยภาพแห่งอ านาจทัง้
จากฟากตะวนัออกและตะวนัตก ประชาคมอาเซียนมวีสิยัทศัน์ร่วมกนัว่าภายใน พ.ศ. 2563 (ซึ่งต่อมาได้
ร่นระยะเวลาให้เป็น พ.ศ. 2558) อาเซียนจะเป็นวงสมานฉันท์แห่งเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ เป็นหุ้นส่วน
เพื่อการพฒันาอย่างมพีลวตั มุ่งปฏิสมัพนัธ์กบัประเทศภายนอก และเป็นชุมชนแห่งสงัคมที่เอื้ออาทร 
ถึงแม้ว่าอาเซียนยงัไม่ประสบความส าเร็จในทุกเสาหลกั แต่ขนาดและทรพัยากรของอาเซียนร่วมกนัก็
สามารถเพิม่น ้าหนกัการต่อรองใหแ้ก่ประเทศสมาชกิเพือ่รกัษาความสมดุลของขัว้อ านาจทัง้ 2 

ทีผ่่านมาอาเซยีนโดยรวมไดใ้ชก้ลยุทธ์ผนวกตนเองใหเ้ป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกจิจนีมากกว่าการ
ต่อต้าน ในดา้นยุทธศาสตร์การเมอืงระหว่างประเทศ อาเซยีนไม่ใช้ยุทธศาสตรเ์ลอืกยนือยู่กบัประเทศใด
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ประเทศหนึ่ง เช่น ไม่เขา้ขา้งสหรฐัอเมรกิา หรอืญี่ปุ่ นเพื่อถ่วงดุลอ านาจของจนี แต่ใช้ยุทธศาสตร์รกัษา
ระยะห่างกบัทุกมหาอ านาจและใช้นโยบายไม่ก้าวก่ายการเมอืงภายในของประเทศสมาชกิ  (อเนก เหล่า
ธรรมทศัน์, 2538) 

สงครามไซเบอร ์ 

การเปลีย่นขัว้อ านาจของโลกในปัจจุบนัมตี่างจากในอดตีซึ่งต้องอาศยัก าลงัทหารแต่ความมัน่คง
ของโลกในยุคปัจจุบนัเป็นความมัน่คงไม่ใช่ภยัคุกคามทีแ่ก้ไขปัญหาดว้ยก าลงัทหารอกีต่อไป สงครามใน
อนาคตเป็นสงครามออนไลน์และอาชญากรรมไซเบอร ์เป็นการสรา้งความเสยีหายบนระบบออนไลน์ทัง้ต่อ
บุคคลหรือองค์กรในลกัษณะของการท าลายข้อมูล การเรียกค่าไถ่ข้อมูล การให้ข่าวปลอม การขโมย
ทรพัยส์นิทางปัญญา การขโมยขอ้มลูสว่นบุคคล การยกัยอกฉ้อโกง การถูกโจรกรรมระบบและขโมยขอ้มูล
หรอืการส่งขอ้มูลหรอืขอ้ความหลอกลวงทางอเีมลและช่องทางอื่นๆ ใหผู้ใ้ชง้านอนิเทอรเ์น็ตหลงเชื่อไปใน
เวบ็ไซตห์รอืดาวน์โหลดขอ้มลูทีเ่ป็นอนัตราย เพือ่ดงึขอ้มลูทีเ่ป็นความลบัโดยอุตสาหกรรมทางการเงนิมกั
เป็นอุตสาหกรรมที่ถูกโจมตีสูงสุด ภัยคุกคามจะมีผลกระทบโดยตรงต่อทัง้ปัจเจก ท าให้เกิดความไม่
ปลอดภยัในชวีติทรพัยส์นิหรอืความล่มสลายของระบบสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า ประปาอย่างกวา้งขวาง
จนกลายเป็นวกิฤตระดบัชาติ ความมัน่คงทางอธปิไตยของไทยซึ่งแต่เดมิขึ้นอยู่กบัความมัน่คงทางทหาร
แต่ในโลกปัจจุบนัภาพของความมัน่คงเปลี่ยนแปลงไปมากเพราะประเทศต่างๆ ในโลกผูกพนัทัง้ทางตรง
และทางออ้มในดา้นเศรษฐกจิ การผลติ การคา้ การศกึษา การเมอืง เทคโนโลยแีละการสื่อสารอย่างแยก
ไม่ออก แต่ทีแ่น่ชดักค็อืเทคโนโลยเีป็น “ตวัตดัสนิเรื่องความมัน่คงในโลกยุคใหม่” (อารม์ ตัง้นิรนัดร, 2562 
หน้า 91) 

ฉากทศัน์ในอนาคต  

การประเมนิฉากทศัน์เกี่ยวกบัความมัน่คงในอนาคตของโครงการอนาคตประเทศไทย โดยมูลนิธิ
คลงัสมอง วปอ. เพื่อสงัคม สีฉ่ากทศัน์ดว้ยกนั ไดแ้ก่ หนึ่ง ฉากทศัน์ของโลกเขา้สูส่งครามเยน็อกีครัง้หนึ่ง 
ซึ่งไทยจะถูกบบีบงัคบัใหเ้ขา้ร่วมเป็นพนัธมติรกบัสหรฐัอเมรกิา ท าใหค้วามก้าวหน้าและการเจรญิเตบิโต
เศรษฐกจิของไทยเขา้สู่ภาวะถดถอยและชะงกังนั ฉากทศัน์ทีส่อง โลกแห่งความสงบสุขซึ่งประเทศไทยจะ
สามารถขยายความร่วมมอืทางเศรษฐกจิได้อย่างกว้างขวาง ฉากทศัน์ที่สาม โลกปู่ โสมเฝ้าทรพัย์ ซึ่งใน
ฉากทศัน์นี้ทุกประเทศโดดเดี่ยวตวัเองและไม่พึ่งพากนัเป็นฉากทศัน์ที่ไม่พงึประสงค์ที่สุด และฉากทศัน์
สุดท้ายคือ โลกบูรพาภิวัฒน์เป็นวิสัยทัศน์หรืออนาคตที่พึงประสงค์ คือ ไทยจะร่วมชะตากรรมกับ
นานาชาตสิว่นใหญ่ร่วมชะตากรรมกบัจนี ทีไ่ทยจะสามารถขยายตวัทางเศรษฐกจิและมคีวามร่วมมอืในเชงิ
ลกึในระดบัภูมภิาคร่วมกนัที่มัง่คัง่ มัน่คง และยัง่ยนื มเีสถยีรภาพทางการเมอืงแบบอตัลกัษณ์ของตนเองที่
มโีครงสร้างเป็นการเรยีงล าดบัตามความส าคญัตามล าดบัชัน้ (มูลนิธคิลงัสมอง วปอ. เพื่อสงัคม , 2560 
หน้า 64)     
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การบรรจบกนัของวิทยาศาสตร ์เทคโนโลยีและอตุสาหกรรม 

การพัฒนาและการพลิกผันด้านเทคโนโลยีเป็นปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงเชิง
โครงสรา้งของโลกและประเทศไทยในอนาคต เป็นทีค่าดหวงักนัทัว่ไปว่า ความก้าวหน้าดา้นวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยใีนความเรว็ ระดบัและขอบเขตทีเ่กดิขึน้ในปัจจุบนั น่าจะช่วยยกระดบัขดีความสามารถและ
ระดบัมาตรฐานการด ารงชีวติของมนุษย์ในหลายด้าน และช่วยบรรเทาข้อจ ากัดหรอืแก้ไขปัญหาด้าน
ประชากร เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มต่างๆ ได ้นบัตัง้แต่โรคภยัไขเ้จบ็และสงัคมสงูวยั และสภาพเศรษฐกจิ
ตกต ่าและปัญหาความยากจน  ไปจนถึงความเสื่อมโทรมด้านสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมอิากาศโลก 

เทคโนโลยีเป็นเหรียญ 2 ด้าน  

เหตุการณ์ที่เกดิขึ้นในประวตัศิาสตร์ก็เป็นอุทาหรณ์และเป็นหลกัฐานเชิงประจกัษ์ที่ท าให้สามารถ
คาดการณ์ไดว้่า การพฒันาเทคโนโลยอีาจท าใหเ้กดิการแข่งขนั ความพลกิผนั ไปจนถงึความขดัแยง้และการ
ท าลายล้างได้ในทุกด้านและทุกมติิ ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ สิง่แวดล้อม สงัคม และการเมอืง และทัง้
ระหว่างปัจเจก ชุมชน ธุรกจิและรฐับาล การพฒันาระเบดิปรมาณูและอาวุธชวีภาพเป็นตวัอย่างที่ชดัเจนใน
เรื่องนี้ 

การระบุแนวโน้มด้านเทคโนโลยใีนปัจจุบนัอาจดูเป็นเรื่องไม่ยากนัก เพราะมกีารน าเสนอแนวคดิ 
ทฤษฎีและผลงานที่แสดงความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยใีนรูปแบบสิง่ตพีมิพ์และนวตักรรมในเชงิผลติภณัฑ์
และการบริการใหม่ๆ อยู่เสมอ ในระดบัโลกก็มศีูนย์วิจยัและบรษิัทที่ปรึกษาหลายแห่งที่เผยแพร่ผลการ
วเิคราะห์ความนิยมและความแพร่หลายของแนวคดิ เทคโนโลยแีละนวตักรรมในด้านต่างๆ อยู่เป็นประจ า 
ตวัอย่างเช่นวงจรการพฒันาเทคโนโลยขีองการ์ทเนอร์ (Gartner Hype Cycle) ในเชงิทฤษฎีวชิาการเองก็มี
แนวคิดซูเปอร์ไซเคิล (supercycles) หรือแนวคิดคลื่นระยะยาวตามความคิดของนิโคไล คอนดราติเยฟ 
(Nikolai Kondratiev) ทีใ่ชค้าดการณ์อนาคตของการพฒันาเทคโนโลย ี

กระนัน้กต็าม การคาดการณ์การเปลีย่นแปลงเทคโนโลยแีละผลลพัธ์สบืเนื่องทีเ่กดิขึ้นในวงกว้างถอื
เป็นเรื่องยาก ส่วนหน่ึงเนื่องจากขอ้จ ากดัในการประเมนิเส้นทางและช่วงเวลาของการพฒันาและประยุกต์
ความรูพ้ืน้ฐานทางวทิยาศาสตรต์่อเนื่องไปเป็นเทคโนโลยทีีใ่ชป้ระโยชน์และเป็นนวตักรรมทีแ่พร่หลายต่อไป
ได้ อีกส่วนหนึ่งเป็นเพราะระบบวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละนวตักรรมในปัจจุบนัมกีารเชื่อมต่อกนัอย่าง
ซบัซอ้นและมพีลวตัสูงมาก และไม่ไดจ้ ากดัอยู่ในวงการวชิาการและธุรกจิ แต่ครอบรวมไปถงึระบบสงัคมและ
การเมอืงในทุกระดบัทีม่ผีลต่อการก าหนดนโยบายและทศิทางดา้นการพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี 

ตรีศลูของเทคโนโลยีในอนาคต: ปัญญาประดิษฐ์ การพิมพส์ามมิติ เทคโนโลยีชีวภาพ 

แม้ว่าการคาดการณ์เทคโนโลยีเป็นเรื่องยากในบริบทของความผันผวน ความไม่แน่นอน  
ความซบัซ้อนและความคลุมเคลอืของระบบวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยปัีจจุบนั แต่กระนัน้กม็เีทคโนโลยสีาม
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กลุ่มที่เชื่อว่าน่าจะท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของระบบเทคโนโลยี  เศรษฐกิจและสงัคมใน
อนาคตอกี 20 ปีขา้งหน้า 

เทคโนโลยีกลุ่มแรกคือปัญญาประดิษฐ์  

จริงอยู่ว่าในกลุ่มผู้เชี่ยวชาญเองยังไม่สามารถบรรลุฉันทามติได้ว่า  ปัญญาประดิษฐ์ที่มีขีด
ความสามารถในการคิดอย่างน้อยเท่ากับมนุษย์หรือที่เรียกว่าปัญญาประดิษฐ์ทัว่ไป  (artificial general 
intelligence) จะพฒันาได้จรงิภายในอนาคตอนัใกล้นี้หรอืไม่ บางกลุ่มเชื่อว่าจะเกดิขึ้นภายใน 2-3 ทศวรรษ
ขา้งหน้า บางกลุ่มเชื่อว่าอกีนานกว่า 50 ปี แต่กม็บีางกลุ่มทีเ่ชื่อว่าสถานการณ์นัน้จะไม่เกดิขึน้เลย อย่างไรก็
ตาม ทุกกลุ่มเชื่อว่าปัญญาประดษิฐ์เชงิแคบ (narrow AI) จะพฒันาต่อไปอย่างมากจนกลายเป็นพื้นฐานของ
เทคโนโลยอีื่นๆ ทัง้หมด นับตัง้แต่ปัญญาประดษิฐ์แบบวเิคราะห์ (analytic AI) แบบปฏบิตักิาร (functional 
AI) แบบปฏสิมัพนัธ ์(interactive AI) แบบขอ้ความ (text AI) และแบบภาพ (visual AI)  

การพัฒนาของปัญญาประดิษฐ์จะเปลี่ยนแปลงระบบเศรษฐกิจ  สังคมและการเมือง ตัง้แต่
ระดบัพืน้ฐานทางเศรษฐกจิ คอืดา้นรปูแบบการท างานและแรงงาน ไปจนถงึความสมัพนัธร์ะหว่างทุน แรงงาน
กับรฐั พร้อมกันนี้  ข้อมูลที่ใช้เป็นพื้นฐานในการฝึกฝนและพัฒนาอัลกอริทึมของปัญญาประดิษฐ์  ก็จะมี
ความส าคญัในระดบัที่ขาดไม่ได้ ไม่เพยีงในด้านปริมาณและคุณภาพของข้อมูล แต่รวมไปถึงด้านความ
ปลอดภยั ความเป็นส่วนตวั และมติิด้านจรยิธรรมอื่นๆ ในการผลิต เผยแพร่ เข้าถึงและใช้ประโยชน์จาก
ขอ้มลู  

เทคโนโลยีกลุ่มทีส่องคือด้านการผลิตและวสัด ุ 

ตวัอย่างทีช่ดัเจนในปัจจุบนัคอืเทคโนโลยกีารผลติแบบเพิม่เนื้อวสัดุ (additive manufacturing) หรอื
ที่เป็นที่รู้จกักันทัว่ไปว่าการพิมพ์สามมติิ (3D printing) ซึ่งในปัจจุบันเป็นผลลพัธ์จากการบรรจบกันของ
เทคโนโลยีด้านการผลิต ด้านวสัดุศาสตร์ และด้านสารสนเทศและดิจิทลั อีกไม่แน่นานในอนาคตก็จะมี
เทคโนโลยดีา้นปัญญาประดษิฐแ์ละชวีสงัเคราะหเ์ขา้มาเพิม่เตมิอกีดว้ย 

ความก้าวหน้าเทคโนโลยกีารผลตินี้จะเปลี่ยนโครงสร้าง รูปแบบและกระบวนการผลติและห่วงโซ่
อุปทานไปอย่างพลกิผนั ไม่เพยีงส าหรบัสนิคา้อุปโภคบรโิภคทัว่ไปทีใ่ชใ้นครวัเรอืน แต่รวมไปถงึการสรา้งตกึ
รามบา้นช่อง ถนนหนทาง หรอืแมแ้ต่เครื่องบนิและเรอืรบขนาดใหญ่ เทคโนโลยแีละวสัดุทีพ่ฒันาขึ้นมาใหม่
จะท าใหข้ดีความสามารถในการผลติเพิม่มากขึน้และมปีระสทิธภิาพมากขึน้ไดไ้ปพรอ้มกบัการสรา้งทางเลอืก
ของสนิคา้ทีป่รบัรูปแบบและองคป์ระกอบไดอ้ย่างยดืหยุ่นตามความตอ้งการของผูบ้รโิภค การผลติสนิคา้แบบ
ปรบัแต่งจ านวนมาก (mass customization) จะกลายเป็นพืน้ฐานของการผลติในอนาคต 

เทคโนโลยีส าคญักลุ่มทีส่ามคือเทคโนโลยีชีวภาพ  

ซึ่งก็ได้รบัอานิสงส์จากการพฒันาเทคโนโลยดี้านสารสนเทศและดิจทิลั ด้านวสัดุศาสตร์ และด้าน
ระบบการผลติแบบอตัโนมตั ิการพฒันาเทคโนโลยชีวีภาพจะมผีลกระทบวงกวา้งต่อมนุษยโ์ดยตรง นบัตัง้แต่
ในดา้นอาหาร สุขภาพและสุขภาวะ ไปจนถงึด้านพลงังานและสิง่แวดลอ้มระดบัโลก พรอ้มกนัน้ี การพฒันา
เทคโนโลยีชีวภาพก็จะท าให้เกิดข้อโต้แย้งเชิงปรชัญาเกี่ยวกับชีวจริยธรรม (bioethics) ของการพัฒนา
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เทคโนโลยทีีเ่กี่ยวกบัชวีติของมนุษยแ์ละสิง่มชีวีติอื่นๆ รวมไปถงึความทา้ทายและความขดัแยง้ดา้นนโยบาย
สาธารณะทีเ่กดิจากคุณค่าและค่านิยมทีแ่ตกต่างกนัของแต่ละกลุ่มคนในสงัคม 

จากการทบทวนวรรณกรรมทีเ่กี่ยวขอ้ง สามารถระบุภาพรวมของแนวโน้มส าคญัด้านเทคโนโลยใีน
ปัจจุบัน 2 ประการหลักด้วยกันที่คาดว่าจะมีนัยส าคญัอย่างมากต่ออนาคตของประเทศไทยในอีก 20 ปี
ขา้งหน้า และถอืเป็นกรอบส าหรบัการก าหนดยุทธศาสตร์ที่ต้องเลอืกด าเนินการตัง้แต่วนัน้ี โดยเฉพาะจาก
มุมมองของประเทศไทยทีต่ามสถานภาพในปัจจุบนัยงัไม่ไดเ้ป็นผูน้ าดา้นการพฒันาวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวตักรรมในระดบัโลก 

การบรรจบกนัของความรู้  

แนวโน้มแรกคอืการบรรจบกนัของความรู้ด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยใีนสาขาที่แต่เดมิเคยอยู่
แยกห่างกนั แต่ในอนาคตจะบรรจบและหลอมรวมกนั จนสามารถประยุกต์เป็นนวตักรรมที่ใช้ประโยชน์ได้
อย่างกว้างขวาง ตัวอย่างที่ชัดเจนในปัจจุบันคือกลุ่มเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งหรือไอโอที  
(IoT – Internet of Things) ซึ่งหลอมรวมความรู้ด้านวทิยาศาสตรแ์ละความก้าวหน้าทางเทคโนโลย ีไม่เพยีง
เฉพาะในดา้นการสื่อสาร อเิลก็ทรอนิกส ์วสัดุศาสตร ์ซอฟแวร ์และศาสตรด์า้นการออกแบบ แต่ในอนาคตจะ
ครอบคลุมไปถงึด้านเทคโนโลยชีวีภาพและปัญญาประดษิฐ์ ไม่เพยีงเท่านัน้ ความเขา้ใจในพฤตกิรรมของ
มนุษยด์ว้ยความรูท้ี่ประสานกนัระหว่างวทิยาศาสตร์ มนุษยศาสตร ์สงัคมศาสตรแ์ละศลิปกรรมศาสตร ์กจ็ะ
ยิง่ท าใหต้้องพฒันาความรูพ้ืน้ฐานเกี่ยวกบัวทิยาศาสตรเ์ทคโนโลยทีีเ่กี่ยวขอ้งกบัพฤตกิรรมมนุษยแ์ละระบบ
สงัคมยิง่ขึน้ไปอกี การบรรจบและหลอมรวมของศาสตรต์่างๆ จะยิง่ท าใหก้ารพฒันาเทคโนโลยแีละนวตักรรม
เกดิขึน้อย่างรวดเรว็และแพร่หลายมากยิง่ขึน้ไปกว่าเดมิ 

มหาอ านาจ 2 ขัว้  

แนวโน้มที่สองคอืการแข่งขนัด้านเทคโนโลยีระดบัโลก โดยเฉพาะระหว่างมหาอ านาจสองขัว้คือ 
สหรฐัอเมรกิากบัจนี ขอ้สงัเกตพื้นฐานในประเดน็น้ีคอื ทศิทางการพฒันาและการแพร่หลายของเทคโนโลยี
ใดๆ กต็ามไม่ไดเ้กดิขึ้นมาลอยๆ ภายในหอ้งทดลองหรอืตามความคดิของนักวทิยาศาสตร์และวศิวกรเพยีง
อย่างเดียว แต่ถูกก าหนดโดยเงื่อนไขที่ใหญ่กว่านัน้ทัง้ในทางเศรษฐกิจ สงัคมและการเมือง เนื่องจาก
เทคโนโลยีมีนัยส าคญัในด้านเศรษฐกิจ สงัคมและความมัน่คงของประเทศ และเป็นประเด็นเชิงระบบที่
เชื่อมต่อกนัอย่างแยกไม่ออกในระดบัโลก นโยบายของประเทศมหาอ านาจที่เป็นผู้น าด้านเทคโนโลยีจึงมี
นยัส าคญัอย่างมากต่อนโยบายเทคโนโลยขีองประเทศผูต้ามดงัเช่นประเทศไทย  

ในยุคปัจจุบนั ภูมศิาสตรก์ารเมอืงระดบัโลกเป็นปัจจยัส าคญัทีก่ าหนดทศิทาง ระดบัและขอบเขตของ
การพฒันาและการแพร่หลายของเทคโนโลย ีซึง่มผีลต่อนโยบายสาธารณะในวงกวา้ง นบัตัง้แต่ดา้นการลงทุน
ดา้นโครงสร้างพื้นฐานส าหรบัการพฒันาเทคโนโลย ีทางเลอืกด้านมาตรฐานเทคโนโลย ีห่วงโซ่อุปทานของ
การผลิตเทคโนโลยีและสินค้า และนโยบายการค้าและการแข่งขนัภายในประเทศและระหว่างประเทศ  
ไปจนถงึนโยบายดา้นการศกึษาและทรพัยากรมนุษยต์ัง้แต่ระดบัปฐมวยัไปจนถงึบณัฑติศกึษา และนโยบาย
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การย้ายถิ่น เป็นต้น ด้วยเหตุดังกล่าว ความเข้าใจในภูมิรัฐศาสตร์ระดับโลกจึงเป็นเรื่องส าคัญในการ
คาดการณ์แนวโน้มการพฒันาเทคโนโลยใีนอนาคต 

เส้นแบ่งเริม่เลือนหายระหว่างอุตสาหกรรม  

การบรรจบกนัของวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละนวตักรรมยงัมผีลสบืเนื่องให้เกดิการบรรจบกนั
ของอุตสาหกรรม (industry convergence) ความกา้วหน้าอย่างพลกิผนัของเทคโนโลย ีประกอบกบักระแส
โลกาภิวตัน์ด้านการค้าการลงทุน และกระแสนโยบายการลดกฎระเบียบในช่วง 2-3 ทศวรรษที่ผ่านมา  
ท าให้โครงสร้างอุตสาหกรรมในธุรกจิหลายสาขาได้เปลี่ยนแปลงไป องค์ประกอบหนึ่งที่ส าคญัของการ
เปลี่ยนแปลงเชงิโครงสร้างดงักล่าวคอืการบรรจบกันของอุตสาหกรรมที่แต่เดมิเคยเป็นธุรกจิคนละสาขา
และคนละตลาดกนั แนวโน้มดงักล่าวท าให้นโยบายและยุทธศาสตร์ทัง้ของบรษิทัเอกชนและรฐับาลที่เคย
ใชม้าแต่เดมิอาจใชไ้ม่ไดอ้กีต่อไป 

การพลกิผนัและบรรจบกนัของอุตสาหกรรมมสีาเหตุหลกัคอืการพฒันาเทคโนโลยสี าคญั โดยเฉพาะ
การแพร่หลายของระบบดจิทิลัและการเชื่อมต่อทุกมติ ิ(hyper-connectivity) การผลกิผนัของเทคโนโลยที าให้
เกดิเปิดช่องว่างหรอืโอกาสส าหรบัธุรกจิทีแ่ต่เดมิแตกต่างกนัสามารถบรรจบกนัได้  อุตสาหกรรมแรกๆ ทีเ่กดิ
การบรรจบของอุตสาหกรรมคอืด้านการสื่อสาร สารสนเทศและสื่อ ซึ่งมปัีจจยัขบัเคลื่อนส าคญัคอืการใช้
เทคโนโลยดีิจิทลั การบรรจบของอุตสาหกรรมในยุคแรกจึงใช้ในความหมายเดียวกบัการบรรจบกนัในเชิง
เทคโนโลยแีละเชงิดจิทิลั อย่างไรกต็าม แมว้่าปัจจยัด้านเทคโนโลยถีอืเป็นสาเหตุส าคญัของการบรรจบของ
อุตสาหกรรม แต่กม็ปัีจจยัอื่นที่ผลกัดนัให้เกดิการบรรจบดงักล่าว อาท ิการพฒันามาตรฐานเทคโนโลยแีละ
ผลติภณัฑ์ การลดและผ่อนปรนกฎระเบียบ รวมถงึการเปลี่ยนแปลงด้านความต้องการและพฤตกิรรมของ
ผูบ้รโิภค 

การบรรจบของอุตสาหกรรมมผีลโดยตรงต่อการแข่งขนั เนื่องจากท าใหเ้กดิความคลุมเครอืระหว่าง
อุตสาหกรรมหรือธุรกิจที่แต่เดิมเคยแบ่งแยกขอบเขตตลาดกันอย่างชัดเจน และท าให้โครงสร้างและ
ปัจจยัพื้นฐานแต่เดิมของอุตสาหกรรมต้องปรบัเปลี่ยนและพลิกผนัไป จึงอาจท าให้ความได้เปรยีบในการ
แข่งขนัของบรษิทัทีม่แีต่เดมิลดลงได้ ในขณะเดยีวกนั การบรรจบของอุตสาหกรรมกส็รา้งโอกาสขึ้นใหม่โดย
ผู้ประกอบการหน้าใหม่ หรอืขยายช่องทางธุรกิจใหม่โดยผู้ประกอบการเดิม บรษิทัคู่แข่งอาจกลายมาเป็น
พนัธมติรกนั ในขณะที่พนัธมติรแต่เดิมก็อาจกลายเป็นคู่แข่งได้ การบรรจบกนัของอุตสาหกรรมจงึเปิดทัง้
โอกาสและเป็นภยัคุกคามไปพรอ้มกนั  

การบรรจบกนัของธุรกจิบางอย่างอาจมมีาก่อนหน้านี้แล้ว แต่การพฒันาของเทคโนโลยดีจิทิลัและ
แพลตฟอรม์ท าใหธุ้รกจินัน้แพร่ขยายไดเ้รว็และกวา้งขวางมากขึน้จนเกดิการบรรจบกนัของอุตสาหกรรม เช่น  
บรกิารรบัสัง่สิง่ของและอาหารทางโทรศพัท์และจดัส่งทางมอเตอรไ์ซคโ์ดยตรงจากรา้นไม่ไดเ้ป็นเรื่องใหม่ แต่
การพฒันาแอปพลิเคชนับนมือถือท าให้บรษิัทแพลตฟอร์มสามารถจดัส่งได้ทัง้คน สิง่ของและอาหารได้
ภายใตร้ะบบเดยีวกนั จนเมื่อธุรกจิขยายตวัมาก จงึมกีารลงทุนในธุรกจิอาหารในการสรา้งครวักลางหรอืครวัที่
ไม่มีหน้าร้าน (cloud/ghost kitchen) อีกตัวอย่างหนึ่งคือธุรกิจการเปิดบ้านและห้องพักส่วนตัวให้กับ
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นักท่องเที่ยวรายวนัผ่านทางแพลตฟอร์มออนไลน์ ซึ่งกพ็ฒันาแบบก้าวกระโดดมาจากบรกิารโฮมสเตย์และ
บรกิารที่พกัพร้อมอาหารเช้า (bed & breakfast) จนท าให้เกดิการบรรจบกนัของธุรกจิโรงแรมกบัธุรกิจการ
พัฒนาที่อยู่อาศัย โครงการพัฒนาคอนโดบางแห่งถึงกับคาดประมาณจ านวนผู้ซื้อที่มุ่งปล่อยเช่าบน
แพลตฟอรม์ไวต้ัง้แต่ตน้ เป็นตน้ 

การบรรจบกันของอุตสาหกรรมเกิดขึ้นแล้วในแทบทุกสาขาธุรกิจ ตัวอย่างเช่น การบรรจบกัน
ระหว่างธุรกิจโทรคมนาคมกับการบันเทิง ดงัในกรณีของบรษิัทเครอืข่ายโทรศัพท์มือถือที่ลงทุนและซื้อ
กจิการในธุรกจิการบนัเทงิออนไลน์ ในกลุ่มเทคโนโลยกีารเกษตรกบักลุ่มเทคโนโลยกีารเงนิ ก็มกีารพฒันา
ระบบประกนัความเสีย่งทีใ่ชป้ระโยชน์จากขอ้มูลการเงนิและเครดติของเกษตรกร และแพลตฟอรม์การซื้อขาย
และจ่ายเงนิทีเ่ชื่อมต่อเกษตรกรกบัผูบ้รโิภคโดยตรง ในลกัษณะคลา้ยกนั ธุรกจิการดูแลสุขภาพกเ็ริม่บรรจบ
กบักลุ่มการเงนิ โดยใชข้อ้มูลสุขภาพรายบุคคลทีเ่ก็บอยู่ตลอดเวลาโดยโทรศพัท์มอืถอืและอุปกรณ์ที่สวมใส่
ตลอดเวลา (wearables) ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการเงินและความเสี่ยงด้านสุขภาพกายและ
สุขภาพจติไปพรอ้มกนั เป็นตน้ 

ไม่ปรบัตวั กม็อดม้วยไป  

ในบรบิทของโลกปัจจุบนัทีม่คีวามผนัผวน ความไม่แน่นอน ความซบัซ้อน และความคลุมเครอืใน
ระดบัสูง การบรรจบกันของเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมมีนัยส าคญัอย่างยิ่งต่อการด าเนินธุรกิจของ
ภาคเอกชนในยุคปัจจุบนั องคก์รจงึต้องคอยปรบัเปลีย่นยุทธศาสตร ์โครงสรา้งและกระบวนการท างานให้
มคีวามยดืหยุ่นและคล่องตวัมากยิง่ขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิง่ต้องพยายามหลีกเลี่ยงกรอบความคิดและ
ขัน้ตอนท างานแบบเส้นตรงและแยกส่วน อกีทัง้ยงัต้องปรบัแนวคดิการวางแผนจากแบบเดิมที่เน้นการ
วางเป้าหมายใหญ่ที่ต้องใช้ความพยายามอย่างมากและระยะเวลานานกว่าจะบรรลุเป้าหมาย ซึ่งอา จ
ลา้สมยัและไม่เหมาะสมกบับรบิทและเงือ่นไขทีเ่ปลีย่นไปแลว้กไ็ด้ 

ด้วยเหตุผลดงักล่าว แนวคิดการท างานแบบอไจล์ (agile) จึงได้รบัความนิยมมากขึ้นในองค์กร
ภาคเอกชน โดยเน้นการสื่อสารกลับไปกลับมาอย่างสม ่าเสมอระหว่างสมาชิกในทีม และการเปลี่ยน
กระบวนการผลติสนิคา้และบรกิารใหย้ดืหยุ่นมากยิง่ขึ้น กระบวนการวางแผนและการท างานกเ็น้นเป้าหมาย
และขอบเขตงานให้แคบลง และด าเนินการไปพรอ้มกบัการประเมนิอย่างต่อเนื่องว่าบรรลุผลมากน้อยเท่าใด 
ก่อนจะด าเนินงานในขัน้ตอนไป แนวทางแบบอไจล์จึงเป็นการท างานแบบกลบัไปกลบัมา และมกีารป้อน
ข้อมูลย้อนกลับมาอย่างสม ่าเสมอ อย่าไรก็ตาม องค์กรภาครัฐในปัจจุบันอาจยังล้าหลังอยู่มากในการ
ปรบัเปลีย่นแนวทางการท างาน 

การบรรจบกนัของวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละอุตสาหกรรมมนีัยส าคญัอย่างยิง่ส าหรบันโยบาย
สาธารณะ ในดา้นนโยบายวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีการลงทุนในงานวจิยัและพฒันา ทัง้ในดา้นโครงสร้าง
พืน้ฐานและทรพัยากรบุคคล ไม่ควรจ ากดัอยู่เพยีงการพฒันาและประยุกต์ใชเ้ทคโนโลย ีแต่ตอ้งครอบคลุมไป
ถงึงานวจิยัพืน้ฐานทัง้ดา้นวทิยาศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ ไปจนถงึมนุษยศาสตรแ์ละศลิปศาสตร ์



รายงานการศกึษาโครงการประเทศไทยในอนาคต 
 
 

92 

ส่วนในด้านนโยบายอุตสาหกรรม จ าเป็นต้องสนับสนุนการพฒันาอุตสาหกรรมให้ปรบัตวัได้อย่าง
รวดเรว็ ไปพรอ้มกบัการปรบัปรุงกฎระเบยีบและสถาบนัก ากบัต่างๆ ใหเ้หมาะสมอย่างทนัท่วงท ีตวัอย่างเช่น 
การปรบัปรุงกฎหมายโรงแรมและกฎหมายควบคุมอาคารเพื่อทัง้รองรบัและควบคุมการปล่อยเช่าห้องพกั
รายวนัให้กบันักท่องเที่ยว การปรบัปรุงกฎหมายรถยนต์และกฎหมายการขนส่งสาธารณะที่จดัการปัญหาที่
เกดิจากการใช้แอปพลเิคชนัเรยีกรถ กล่าวไดว้่า การบรรจบกนัของอุตสาหกรรมจ าเป็นต้องมกีารบรรจบกนั
ของกฎระเบียบ (regulatory convergence) ที่ เคยอยู่แยกกัน เพื่อคว้าประโยชน์จากศักยภาพของ
อุตสาหกรรมทีเ่กดิขึ้นใหม่ พรอ้มกบัป้องกนัและบรรเทาปัญหาที่เกดิขึ้นจากการบรรจบกนัของอุตสาหกรรม
ต่อธุรกจิและประชาชนทัว่ไป  

กฎระเบยีบและสถาบนัจะปรบัเปลี่ยนไดอ้ย่างรวดเรว็และทนัท่วงทกีบัการบรรจบของอุตสาหกรรม
หรอืไม่นัน้ กข็ึน้อยู่กบัวสิยัทศัน์และความสามารถของหน่วยงานภาครฐันัน่เอง 
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เทคโนโลยีในยคุสงครามเยน็ครั  งใหม ่

สถานการณ์ในโลกปัจจุบันดูเหมือนจะมุ่งเข้าไปสู่ยุคสงครามเย็นครัง้ใหม่  แต่ไม่ใช่ระหว่าง
สหรัฐอเมริกากับสหภาพโซเวียตดังที่เกิดขึ้นในช่วงหลังสงครามโลกครัง้ที่  2 แต่ก าลังเกิดขึ้นระหว่าง
สหรฐัอเมรกิากบัจีน คุณลกัษณะส าคญัของสงครามเย็นระหว่างมหาอ านาจทัง้สองในครัง้นี้ไม่ได้จ ากดัอยู่
เพยีงการเป็นคู่อรใินดา้นการทหารเท่านัน้ แต่รวมไปถงึดา้นการแข่งขนัทางเศรษฐกจิและเทคโนโลย ีความตงึ
เครยีดและความขดัแย้งระหว่างสหรฐัอเมรกิากับจีนได้เพิม่ขึ้นมากขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา โดยปรากฏ
ชดัเจนในยุทธศาสตรแ์ละนโยบายของทัง้สองประเทศ ทัง้ในดา้นการทหารและมัน่คง ดา้นการวจิยัและพฒันา
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีรวมถงึด้านนโยบายด้านการค้าการบรกิาร การเงนิและการผลติอุตสาหกรรม 
พืน้ทีก่ารต่อสูร้ะหว่างมหาอ านาจทัง้สองไม่ไดจ้ ากดัอยู่เพยีงบนบก บนน ้าและบนอากาศเท่านัน้ แต่รวมไปถงึ
พืน้ทีอ่วกาศและพืน้ทีไ่ซเบอรด์ว้ยเช่นกนั  

เทคโนโลยีก าหนดความสงบสุขของโลก สงครามเยน็ครัง้ใหม่ระหว่างสองประเทศนี้ถอืเป็นปัจจยั
ส าคัญที่คาดว่าจะก าหนดทิศทางความเป็นไปของโลกนี้ไปอีกหลายทศวรรษ และถือเป็นประเด็นเชิง
ยุทธศาสตรท์ีส่ าคญัมากส าหรบัประเทศไทย ไม่เพยีงในดา้นทูต การทหารและการค้า แต่รวมไปถงึดา้นการ
พฒันาวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวตักรรม สาเหตุส าคญัคอื การพฒันาวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวตักรรมไม่ไดเ้กดิมาลอยๆ ตามความสนใจและความมุ่งหวงัของนักวทิยาศาสตรแ์ละนวตักร แต่มกัก าหนด
โดยกรอบยุทธศาสตรแ์ละงบประมาณทีจ่ดัสรรการลงทุนในดา้นเศรษฐกจิ สงัคมและความมัน่คงของประเทศ 
เนื่องจากขีดความสามารถด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยียังคงกระจุกตัวอยู่ในเพียงไม่กี่ประเทศในโลก 
นโยบายและการแข่งขนัระหว่างประเทศมหาอ านาจดงัเช่นจีนและสหรฐัอเมรกิาจงึมผีลกระทบโดยตรงต่อ
ทางเลอืกเชงินโยบายของประเทศก าลงัพฒันาที่ไม่ได้เป็นผู้น าด้านวทิยาศาสตร์เทคโนโลยดีงัเช่นประเทศ
ไทย  

ในช่วงประมาณหนึ่งรอ้ยปีทีผ่่านมา ประเทศมหาอ านาจทีเ่ป็นผู้น าในด้านการพฒันาเทคโนโลยขีอง
โลกคอืสหรฐัอเมรกิา แม้ว่าในหลายสาขาอาจมปีระเทศอื่นที่มเีทคโนโลยทีี่ล ้าหน้ากว่า และในบางช่วงก็มี
ประเทศอื่น เช่นสหภาพโซเวยีตและญี่ปุ่ นเป็นคู่แข่งส าคญั แต่ในภาพรวมก็ถอืว่าผู้น าเทคโนโลยขีองโลก
เสมอมาคอืสหรฐัอเมรกิา ทัง้ในดา้นงบประมาณโดยรวมส าหรบัการลงทุนในการวจิยัและพฒันาของภาครฐั
และภาคเอกชน ไปจนถึงในด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและนวตักรรมที่เป็นพื้นฐานของการต่อยอดเป็น
ผลติภณัฑแ์ละการบรกิาร อาจกล่าวไดว้่า สหรฐัอเมรกิาไดใ้ช้ขดีความสามารถด้านเทคโนโลยเีป็นเครื่องมอื
ในการสรา้งเสรมิอ านาจในดา้นการทหารและดา้นเศรษฐกจิการเมอืงเรื่อยมา 

แต่ในช่วงประมาณ 20 ปีที่ผ่านมา เป็นที่ประจกัษ์ว่าการแข่งขนัด้านเทคโนโลยรีะดบัโลกจะยิ่งทวี
ความเขม้ขน้มากขึ้น คู่แข่งส าคญัของสหรฐัอเมรกิาจะไม่ไดม้เีพยีงประเทศในยุโรป รสัเซยีและญี่ปุ่ นเหมอืน
ยุคก่อน แต่จีนจะกลายเป็นคู่แข่งหลกัของสหรฐัอเมริกาในการใช้ขีดความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยเีป็นเครื่องมอืในการขยายฐานอ านาจทางเศรษฐกจิและการเมอืงในระดบัโลกไปพร้อมกนั แนวโน้ม
นี้คาดได้ว่าจะยงัคงมีอยู่และน่าจะเพิ่มความเข้มขึ้นยิ่งขึ้นต่อไปในอีก 20 ปีข้างหน้า และจะมีนัยส าคัญ
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โดยตรงในเชงิยุทธศาสตร์ส าหรบัประเทศไทย ไม่เพยีงเฉพาะในด้านวทิยาศาสตร์เทคโนโลย ีแต่รวมไปถงึ
ดา้นเศรษฐกจิ ดา้นความมัน่คงและดา้นความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศ 

สหรฐัอเมรกิา ยงัน าด้านดจิิทลั ตวัอย่างที่แสดงถงึขดีความสามารถที่เพิม่ขึ้นของจีนจนกลายเป็น
คู่แข่งหลกัของสหรฐัอเมรกิาในการเป็นผูน้ าดา้นเทคโนโลยขีองโลกมอียู่ในหลายสาขา กรณีหนึ่งทีเ่หน็ไดช้ดั
ในปัจจุบนัคอืเทคโนโลยแีละธุรกจิดจิทิลั นับตัง้แต่ในดา้นโทรคมนาคมและสารสนเทศ ธุรกจิแพลตฟอร์มไป
จนถึงอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง  (IoT) จากรายงาน Digital Economy Report 2019 ของการประชุม
สหประชาชาตวิ่าดว้ยการคา้และการพฒันา (UNCTAD) พบว่า แพลตฟอรม์ดจิทิลัของสหรฐัอเมรกิาและจนีมี
มูลค่าตามราคาตลาดคดิเป็นร้อยละ 90 ของโลก ในขณะทีท่ ัง้สองประเทศรวมกนัมมีูลค่าการลงทุนในธุรกิจ
และการพฒันาเทคโนโลยดี้านไอโอทีประมาณร้อยละ 50 ของโลก และครอบครองตลาดโลกในด้านคลาวด์
คอมพวิติ้ง (cloud computing) เกนิกว่าร้อยละ 75 นอกจากนี้ เทคโนโลยดีิจทิลัที่จะกลายเป็นพื้นฐานหลกั
ส าหรบัอนาคตกอ็ยู่ภายใตเ้งือ้มมอืของสองประเทศนี้ รอ้ยละ 75 ของสทิธบิตัรทีเ่กีย่วกบัเทคโนโลยบีลอ็กเชน
ยงัเป็นของสหรฐัอเมรกิาและจนี  
 

 
ทีม่า: UNCTAD (2019) หน้า 23 

รปูท่ี 9 สดัส่วนสหรฐัอเมริกาและจีนในเศรษฐกิจดิจิทลัของโลก 

 

ในดา้นปัญญาประดษิฐ์ ก่อนหน้านี้ในช่วงปี ค.ศ. 1950-2016 สหรฐัอเมรกิากบัญี่ปุ่ นยื่นขอสทิธบิตัร
เป็นอนัดบัหนึ่งและสองเรื่อยมา แต่ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา จนีได้เพิม่ขดีความสามารถในด้านน้ีอย่างชดัเจน 
และตัง้แต่ปี ค.ศ. 2016 เป็นต้นมา บรษิทัจนีไดย้ื่นขอสทิธบิตัรในดา้นปัญญาประดษิฐ์มากกว่าสหรฐัอเมรกิา
และญี่ปุ่ น (WIPO 2019) โดยในปัจจุบนัจ านวนสทิธบิตัรที่ยื่นขอทัง้หมดร้อยละ 78 ของโลกเป็นขององค์กร
หรอืบรษิทัในประเทศจนี สหรฐัอเมรกิาและญี่ปุ่ น (WIPO 2019) แต่ดว้ยจ านวนประชากรของจนี จนีมโีอกาส
ทีจ่ะน าหน้าสหรฐัอเมรกิา ดา้นปัญญาประดษิฐ ์
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จีนน าหน้าพลงังานทดแทน ส่วนในดา้นการพลงังานทดแทนนัน้ จนีถอืว่าไดพ้ฒันาและก้าวน าใน
ด้านเทคโนโลยแีละธุรกิจอย่างเห็นได้ชดั และในหลายมติไิด้น าหน้าสหรฐัอเมรกิาไปแล้ว จนีได้กลายเป็น
ผู้ผลติพลงังานแสงอาทติย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยมสีดัส่วนพลงังานแสงอาทติย์เมื่อเทยีบกบัแหล่งพลงังาน
ทัง้หมดในปัจจุบนัสูงกว่าสหรฐัอเมรกิาเป็นที่เรยีบร้อยแล้ว พร้อมกนัน้ีจนียงัเป็นผู้ผลติและผู้ส่งออกที่ใหญ่
ทีสุ่ดในโลก ไม่เพยีงเฉพาะแผงโซล่าเซลล์ แต่รวมไปถงึกงัหนัลม แบตเตอรี ่และยานยนต์ไฟฟ้า นอกจากนี้ 
จีนยัง เ ป็นเจ้ าของสิทธิบัตรเกี่ ยวกับพลังงานทดแทนในสัดส่ วนถึงหนึ่ ง ในสามของทั ้ง โลก   
(Biden administration, 2021) แมว้่าสหรฐัอเมรกิาจะตามหลงัจนีในการพฒันาเทคโนโลยแีละธุรกจิในด้านนี้  
แต่เป็นที่แน่ชดัว่า รฐับาลปัจจุบันภายใต้ประธานาธิบดีโจ ไบเดิน จะด าเนินนโยบายที่แตกต่างจากของ
ประธานาธบิดโีดนัลด์ ทรมัป์ โดยจะลงทุนในการวจิยัและพฒันาเทคโนโลยแีละธุรกจิพลงังานทดแทนมาก
ยิง่ขึน้ 

สหรฐัอเมริกา ยงัเป็นมหาอ านาจด้านอวกาศ  

อกีตวัอย่างทีม่นีัยส าคญัอย่างมากทัง้ในด้านเทคโนโลย ีเศรษฐกจิ การทหารและภูมริฐัศาสตร์ระดบั
โลกคอืเทคโนโลยอีวกาศ เป็นที่คาดกนัว่าภายในอกี 20 ปีขา้งหน้า เทคโนโลยอีวกาศจะมคีวามส าคญัมาก
ยิ่งขึ้นกว่าปัจจุบัน และจะท าให้บริการด้านการโทรคมนาคมและการสื่อสาร การน าทาง และแผนภาพ
ดาวเทยีมมขีดีความสามารถและประสทิธภิาพสูงขึน้ในราคาทีถู่กลง เทคโนโลยอีวกาศจะกลายเป็นเทคโนโลยี
ทีเ่ป็นพืน้ฐานส าคญัของเทคโนโลยอีื่นๆ ดว้ยเหตุนี้ รฐับาลหลายประเทศไดเ้พิม่ความส าคญัและลงทุนในด้าน
นี้มากยิง่ขึน้ การแข่งขนัในการพฒันาเทคโนโลยอีวกาศและการส ารวจอวกาศจะเพิม่ความเขม้ขน้มากยิง่ขึ้น 
โดยเฉพาะระหว่างสหรฐัอเมรกิา ซึ่งเป็นผู้น ามาหลายทศวรรษ กบัจนีที่เริม่ทุ่มงบประมาณในด้านนี้อย่าง
เตม็ที ่ทัง้ในดา้นการพฒันาเพือ่กจิการดา้นการทหาร กจิการพลเรอืนและการพาณิชย ์

กล่าวได้ว่า นอกจากกลไกตลาดแล้ว ภูมศิาสตร์การเมอืงระดบัโลกจงึเป็นปัจจยัส าคญัอกีประการ
หนึ่งที่ก าหนดทศิทางและระดบัการเคลื่อนไหวของขอ้มูล ความรู้และบุคลากรที่เป็นพื้นฐานของการพฒันา
เทคโนโลยแีละนวตักรรม ความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศผู้น าด้านเทคโนโลยจีึงเป็นเรื่องส าคญัที่จะละเลย
ไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นการแข่งขนัและความตึงเครียด หรอืแม้แต่ความร่วมมอืระหว่างสองขัว้อ านาจหลักคือ
สหรฐัอเมรกิาและจนี รวมถงึประเทศอื่นในสหภาพยุโรป รสัเซยี ญีปุ่่ น และเกาหลใีต ้ 

นัยด้านเทคโนโลยขีองภูมศิาสตร์การเมอืงโลกมผีลกระทบผลต่อนโยบายสาธารณะของไทยในวง
กว้าง นับตัง้แต่ด้านการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อพฒันาความรู้ การผลติเทคโนโลยแีละผลิตภัณฑ์ 
นโยบายการค้าและการแข่งขันภายในประเทศและระหว่างประเทศ ไปจนถึงนโยบายด้านการพัฒนา
ทรพัยากรมนุษย์ ความเข้าใจในภูมิรฐัศาสตร์ระดบัโลกจึงเป็นเรื่องส าคญัในการคาดการณ์แนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยใีนอนาคต เพื่อการวางยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมกบัเงื่อนไขและบรบิทของแต่ละ
ประเทศ โดยเฉพาะส าหรบัประเทศไทยทีไ่ม่ไดเ้ป็นผูน้ าในการด้านพฒันาเทคโนโลยชีัน้น าระดบัโลก และอยู่
ภายใตอ้ านาจภูมริฐัศาสตรใ์นดา้นเศรษฐกจิและความมัน่คงของมหาอ านาจจนีและสหรฐัอเมรกิา  
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ดว้ยเหตุนี้ การพฒันายุทธศาสตรแ์ละนโยบายของประเทศไทยในดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยจีงึ
ไม่สามารถด าเนินการได้จากเพยีงมุมมองของหน่วยงานทีร่บัผดิชอบเรื่องนี้โดยตรงเท่านัน้ แต่ต้องพจิารณา
ร่วมกบัหน่วยงานอื่นๆ ทัง้ในดา้นเศรษฐกจิ สงัคม ความมัน่คงและการต่างประเทศไปพรอ้มกนั 
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โควิด 19 พลิกผนัโลก  
การระบาดของโควิด 19 จากโคโรน่าไวรัส เป็นเหตุการณ์ประเภท known unknown คือ 

เหตุการณ์ที่รู้ว่าอาจจะอุบตัิขึ้นได้ แต่ไม่สามารถทราบได้ล่วงหน้าอย่างแน่นอนว่าจะเกิดขึ้นจากอะไร 
เมื่อไหร่ และอย่างไร เหตุการณ์พลิกผนัระดบัโลกอาจท าให้เกิดความเปลี่ยนแปลงตามมาขนานใหญ่  
ซึ่งเรยีกว่าวถิใีหม่หรอืนิวนอร์มอล (new normal) เช่น เมื่อเกดิสงครามโลกครัง้ทีส่องหลงัจากนัน้ประเทศ
ต่างๆ ก็เริม่มรีะบบภาษีที่เข้มแขง็ขึ้นเพื่อน ามาใช้ฟ้ืนฟูประเทศและในที่สุดก็ได้ปรบัเปลี่ยนเป็นระบบ
สวสัดกิารใหก้บัประชาชน เช่น ประเทศในยุโรป (Schwab and Malleret, 2020) 

ในครัง้นี้ โควดิ 19 เป็นเหตุการณ์พลกิผนัที่ยิง่ใหญ่ทีสุ่ดส าหรบัมนุษยชาติหลงัสงครามโลกครัง้ที่
สอง และหากเปรยีบเทยีบกนัระหว่างโรคระบาดทีเ่คยมมีาในอดตีกน็ับว่ายิง่ใหญ่ทีสุ่ดหลงัจากการเกดิของ
ไข้หวัดสเปน ซึ่งคร่าชีวิตผู้คนไปประมาณ 17-100 ล้านคน (ปราณี ทินกร, 2563) ในช่วงเวลาปี  
พ.ศ. 2461-2463 ธนาคารพฒันาเอเซียประเมนิความสูญเสยีทางเศรษฐกิจที่เกดิจากโควดิ 19 ในเดอืน
พฤษภาคมถงึเดอืนตุลาคม พ.ศ. 2563 ของการระบาดในเอเชยีสูงถงึรอ้ยละ 6.2-9.3 ของจดีพีขีองเอเซยี 
และคดิเป็นมลูค่า 1.7- 2.5 ลา้นลา้นเหรยีญสหรฐัฯ และมอีตัราสว่นความเสยีหายใกลเ้คยีงกบัความสญูเสยี
ทางเศรษฐกจิของโลกทีค่าดว่าอยู่ในระดบัรอ้ยละ 6.4- 9.7 ของจดีพีโีลก (ธนาคารพฒันาเอเซยี, 2563) 

เมื่อข่าวการระบาดของโคโรนาไวรสัในเดือนมกราคม พ.ศ. 2563 ในประเทศจีนที่เมืองอู่ฮ ัน่  
ไม่มีใครคาดคิดว่าความหายนะของเศรษฐกิจโลกก าลังมาเยือนและเป็นความสูญเสียอันยิ่งใหญ่ของ
มนุษยชาต ิณ วนัที ่11 ตุลาคม พ.ศ. 2564 มผีูต้ดิเชื้อทัว่โลกแลว้ใน 200 กว่าประเทศถงึ 238.6 ลา้นคน 
เสยีชวีติไปแลว้ 3.47 ลา้นคน ณ เวลาทีส่ง่ตน้ฉบบัรายงานฉบบัน้ี (ตุลาคม 2564) ยงัไม่มวีีแ่ววว่าโควดิ 19 
จะสงบลงอย่างรวดเรว็ แมว้่าโลกจะพบวคัซนีแลว้กต็ามแต่วคัซนีนี้กไ็ดแ้ต่เพยีงบรรเทาอาการทีจ่ะเกดิขึน้
แต่ไม่สามารถป้องกนัการแพร่เชือ้ไดอ้ย่างสมบูรณ์  

ปัญหาส าคัญที่เกิดจากการหดตัวลงของเศรษฐกิจโลกก็คือการว่างงานของประชาชน  
ซึ่งคาดการณ์ว่าประเทศที่ได้รบัผลกระทบหนักจะอยู่ในระดบัร้อยละที่เป็นสองหลกัขึ้นไป (Schwab and 
Malleret, 2020) ส าหรบัการท่องเทีย่วจะมกีารใชแ้รงงานสุทธิจากการทีเ่พิม่การใชแ้รงงานที่มทีกัษะ และ
ลดการใช้แรงงานที่ไร้ทกัษะในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวร้อยละ 10 และในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวขอ้งกันที่มี
กจิกรรมทีต่้องตดิต่อมปีฏสิมัพนัธ์ต่อลูกคา้ลดลงรอ้ยละ 14 ผูห้ญงิ แรงงานอายุน้อย และแรงงานต่างชาติ
จะมแีนวโน้มทีไ่ดร้บัผลกระทบมากกว่านี้ 

โลกเข้าสู่ยุคหุ่นยนต์เรว็ขึ้น  

เรื่องน่ากงัวลมากกว่า คอื หลงัจากนัน้จะมแีนวโน้มของการทดแทนแรงงานด้วยเครื่องจกัรกล 
(robotic process automation) จะมากขึ้น การแพร่ระบาดของโควดิ 19 ได้เร่งให้เกดิการใช้หุ่นยนต์มาก
ขึน้ ระบบการผลติสนิคา้และบรกิารเปลีย่นผ่านไปสู่ระบบดจิทิลัเรว็ขึน้กว่าปกต ิเนื่องจากความจ าเป็นของ
การรกัษาระยะห่าง การลดการเดนิทางซึ่งเกดิขึ้นจากการล็อกดาวน์ของประเทศต่างๆ ทัว่โลกท าให้ทุก
อย่างจะต้องมกีารควบคุมทางไกล การค้าขายส่วนใหญ่ต้องผ่านระบบอคีอมเมริ์ซ ปัญหาการขาดแคลน



รายงานการศกึษาโครงการประเทศไทยในอนาคต 
 
 

98 

และความปลอดภัยในการใช้แรงงานในช่วงการระบาดท าให้มีการใช้หุ่นยนต์แทนมนุษย์มากขึ้น 
นักวิชาการของมหาวิทยาลัย Oxford ได้ประเมินไว้ว่าภายใน พ.ศ. 2578 ประมาณร้อยละ 86 ใน
อุตสาหกรรมร้านอาหาร ร้อยละ 75 ของงานในอุตสาหกรรมค้าปลีกจะมกีารใช้หุ่นยนต์ (Schwab and 
Mallleret, 2020 หน้า 123) 

การแพร่ระบาดของโควดิ 19 ผลกัดนัให้การพฒันาด้านเทคโนโลยีอื่นๆ ของโลกและเทคโนโลยี
ดา้นสุขภาพรวดเรว็ขึน้ ลกึซึ้งขึน้และแพร่ขยายมากขึ้น ตัง้แต่เทคโนโลยทีีเ่กี่ยวกบัไบโอเทคโนโลยซีึ่งท า
ใหส้ามารถเร่งรดัการสร้างวคัซีนโดยวธิกีารใหม่ๆ เช่น เอม็อารเ์อน็เอ (mRNA) การคน้ควา้เรื่องยารกัษา
โรค การใชเ้ทคโนโลยดีา้นไบโอเมต็ทรกิในการตรวจสอบหรอืตรวจวดัต่างๆ  

โควิด 19 เปลีย่นวิถีชีวิต การศึกษาและการท างาน  

ผู้คนทัว่ไปจะสนใจเรื่องสุขภาพและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น การรักษาระยะห่างท าให้การใช้
อินเทอร์เน็ตในชีวิตประจ าวันและการท างานมากขึ้น สถาบันแมกเคนซีโกลเบิล (2564) ประเมินว่า
ประมาณรอ้ยละ 70 ของเวลางานจะท าทีบ่า้นได ้การแพทยท์างไกล การคา้ดจิทิลั การสอนและการประชุม
ทางไกลมบีทบาทมากขึน้และอาจเปลีย่นภูมทิศัน์อุตสาหกรรมและการใหบ้รกิารทัง้หมด  

เครื่องอุปกรณ์สื่อสารอเิลก็ทรอนิกส์พกพาจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของมนุษย์เช่นเดยีวกบัอวยัวะที่
ส าคญัอื่นๆ Satya Nadella ผูเ้ป็น CEO ของบรษิทัไมโครซอฟทม์คีวามเหน็ว่าระบบเทคโนโลยทีีส่นับสนุน
การเชื่อมต่อทางไกลจะถูกเร่งให้มีการประยุกต์ใช้เร็วขึ้นสองปี โลกจะเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจไร้สัมผัส 
(touchless economy) และเรื่องทีน่่าสนใจกค็อื ขอ้กงัวลของ Shoshana Zuboff ว่าโลกอาจจะเขา้สูยุ่คของ
ทุนนิยมเฝ้าระวงั (surveillance capitalism) ท าใหเ้กดิความไม่เท่าเทยีมกนัมากขึน้จากความไม่สมมาตร 
(ที่ไม่เป็นประชาธิปไตย) ด้านความรู้และอ านาจซึ่งเกดิจากความรู้ (Schwab and Mallleret, 2020 หน้า 
122) 

โควิด 19 ตอกย ้าปัญหาสงัคมและการเมือง  

ปัญหาทางสงัคมทีเ่ป็นผลพวงของโควดิ 19 ไดแ้ก่ ความยากจน และการเขา้ไม่ถงึสวสัดกิารของ
รฐั ความเหลื่อมล ้าจะเพิม่มากขึน้เน่ืองจากนโยบายการผ่อนปรนทางการเงนิที่รฐับาลของนานาประเทศมุ่ง
กอบกู้เศรษฐกจิโดยเฉพาะอย่างยิง่ในตลาดการเงนิและตลาดอสงัหารมิทรพัย์ ในโลกปัจจุบนัทีม่โีทรศพัท์
อัจฉริยะถึง 5.2 พันล้านเครื่อง การเผยแพร่ข่าวสารบ้านเมืองผ่านระบบออนไลน์ขยายตัวมากขึ้น  
การระบาดของโควดิ 19 ท าให้รฐับาล และผู้น าบรษิทัในภาคเอกชนและบุคคลที่มชีื่อเสยีงในสงัคมจะตก
เป็นเป้าความสนใจของสาธารณชนและถูกวพิากษ์วจิารณ์งา่ยขึน้และมากขึน้ 

ยิง่หากรฐับาลควบคุมการระบาดของโควดิ 19 ไม่ไดก้อ็าจจะท าใหปั้ญหาสงัคม ความไม่สงบทาง
การเมอืงและจลาจลในประเทศที่มอียู่แล้วรุนแรงขึ้น ก่อนที่จะเกดิการระบาดของโควดิ 19 ได้มจีากการ
จลาจลต่อต้านรฐับาลในประเทศต่างๆ อยู่แล้ว เช่น การจลาจลของกลุ่มเสื้อกัก๊เหลอืงในฝรัง่เศสและใน
ประเทศก าลงัพฒันาในโบลิเวยี ซูดาน แม้โควดิ 19 จะท าให้การจลาจลพวกนี้ถูกสยบอยู่ชัว่คราวเพื่อ
ป้องกนัการระบาด แต่หลงัจากนัน้ โศกนาฏกรรมจากโควดิ 19 และความยากแคน้ทีต่ามมาจะช่วยสุมไฟ
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ของความไม่พอใจที่สะสมมาอยู่เดิมจนความอดกลัน้ของประชาชนจะมาถึงจุดเปลี่ยนที่จะท าให้ความ  
ไม่สงบทางสงัคมนัน้รุนแรงเพิม่ขึน้ ดงัทีเ่หน็เกดิขึน้ในสหรฐัอเมรกิาในกรณีทีค่นผวิสถีูกต ารวจฆ่าตายจน
กลายเป็นจลาจล Black lives matter. 

ระบบธรรมาภิบาลโลกสัน่คลอน  

อุปสรรคของการเดินทางตดิต่อกนัในช่วงที่โควดิ 19 ระบาด ความต้องการงบประมาณของทุก
ภาคสว่นในทุกประเทศทีจ่ะน ามาใชใ้นการแกไ้ขปัญหาของตนยงัตอกย ้าลงไปบนระบบธรรมาภบิาลของรฐั
รวมถงึธรรมาภิบาลโลก เช่น WHO และ UN ซึ่งอยู่ในฐานะอ่อนแออยู่แล้ว ความขดัแย้งระหว่างจีนกบั
สหรฐัอเมรกิาท าให้องค์กรเหล่านี้ยิง่อ่อนแอลง ท าให้ความสามารถของนานาประเทศที่จะช่วยกนัหรอื
ร่วมมอืกนัแกไ้ขปัญหาในระดบัโลกนัน้อ่อนแอลงไปอกีดว้ย 

การระดมสมองของนักคิดชัน้น าของโลกจ านวน 12 คนโดยนิตยสาร Foreign Policy ซึ่งเป็น
ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจยุทธศาสตร์และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและนักเขียนรางวัลระดับ
นานาชาต ิหน้าตาของโลกหลงัยุคโควดิ 19 ส่วนใหญ่มคีวามคดิเหน็ว่าความล้มเหลวของสหรฐัอเมริกา  
ในการรับมือวิกฤตโรคระบาดในช่วงแรกในสมัยประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ จะท าให้บทบาทผู้น า
นานาชาตขิองสหรฐัอเมรกิาถูกถ่ายโอนไปยงัฝัง่ตะวนัออก คอื ประเทศจนี หลายประเทศทีร่ฐับาลลม้เหลว
ในการรบัมอืสถานการณ์โควดิ 19 จะท าใหป้ระชาชนสญูเสยีความเชื่อมัน่ในตวัรฐับาล (กานตธ์รีา ภูรวิกิรยั
, 2563) 

ความเชื่อมัน่เรื่องโลกาภิวตัน์จะลดลงและหลายประเทศในโลกอาจจะมแีนวโน้มที่จะค านึงถึง
ประโยชน์ส่วนรวมน้อยลง เนื่องจากไม่มแีรงจูงใจที่จะปกป้องผลประโยชน์ที่มาจากการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ
ร่วมกัน รัฐบาลของแต่ละประเทศก็มีแนวโน้มที่จะให้ความสนใจกับปัญหาภายในประเทศมากขึ้น 
ประชาชนเองก็หนัไปหาความช่วยเหลอืและการปกป้องจากรฐัของตนมากขึ้น ท าให้อ านาจของรฐับาล
อาจจะเปลีย่นแปลงไปและมแีนวโน้มว่าอาจจะเพิม่ขึน้แมแ้ต่ในประเทศทีพ่ฒันาแลว้ รฐัอาจเพิม่เงื่อนไขใน
การเยยีวยา เช่น การปรบัโครงสรา้ง รฐัอาจใช้การจดัซื้อจดัจา้ง (public procurement) เป็นเครื่องมอืทาง
การเมอืง หรอืใชอ้ านาจแบบรวมศูนย์ มากขึน้และรฐัอาจจะจ าเป็นตอ้งเขา้มาก ากบัการใชแ้รงงานและการ
เลกิจ้างในภาคเอกชนมากขึ้น ผู้น าประเทศอาจมพีฤตกิรรมการรวมศูนย์อ านาจมากขึ้น ยุทธศาสตร์ใน
ระยะสัน้จะโน้มเอยีงไปทางชาตนิิยมมากขึน้ ในระยะยาวแนวโน้มประชาธิปไตยอาจจะค่อยๆ กลบัมาอกี
ครัง้พรอ้มทัง้ความเป็นสากลในรปูแบบใหม่ทีจ่ะน าไปปฏบิตัไิด้  

ห่วงโซ่ผลิตโลกหมุนกลบั  

นอกจากนัน้โควดิ 19 ยงัชีใ้หเ้หน็ถงึปัญหาการคา้ต่างประเทศระหว่างห่วงโซ่การผลติทีก่ระจายไป
ยงันานาชาต ิซึ่งมขีนาดถงึ 3 ใน 4 ของการค้าโลก การเชื่อมโยงขอ้ต่อการผลติระหว่างในลกัษณะการ
สัง่ซื้อให้ผลิตตามจ านวนความต้องการที่เรียกว่า Just in time จะกลายเป็นระบบ Just in case  
(Schwab and Mallleret, 2020 หน้า 4) เพราะความไม่มัน่คงทางด้านการผลิต เนื่องจากการเดินทาง
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หยุดชะงกัลง ดงันัน้อาจจะมีการโยกย้ายระบบการผลิตบางส่วนจากประเทศก าลังพัฒนากลับไปยัง
ประเทศที่พฒันาแล้ว ยกตวัอย่างเช่น ประเทศญี่ปุ่ นได้ใช้งบประมาณเยยีวยาปัญหาจากโควดิประมาณ 
243 พนัลา้นเยน จาก 108 ลา้นลา้นเยน ในการอุดหนุนการถอนก าลงัการผลติของภาคเอกชนออกจากจนี 
(Schwab and Malleret, 2020) นอกจากนี้  อุตสาหกรรมที่เป็นพื้นฐานของความมัน่คงของชาติของ
ประเทศต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมการผลติอาหาร ยาและวสัดุทางการแพทยอ์าจไดร้บัการสนับสนุนใหผ้ลติ
ภายในประเทศของประเทศพฒันาแลว้มากขึน้ 

เป็นทีค่าดการณ์กนัว่าการฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิโลกยงัไม่กลบัมาจนกว่าจะ พ.ศ. 2567 แต่ประเทศ
จนีจะฟ้ืนตวัเรว็กว่าประเทศอื่นๆ ในช่วงของการระบาดและช่วงการฟ้ืนตวันี้  รฐับาลจะตกเป็นเป้าหมายที่
เปราะบางทีสุ่ด หากวกิฤตการณ์โควดิ 19 นัน้ลากยาวไปจนถงึสิน้ใน พ.ศ. 2565 หรอืหลงัจากนัน้ กจ็ะท า
ใหเ้สถยีรภาพทางการเมอืงของหลายประเทศตกต ่าลง 

ไทยเสียหายสูงสุดในอาเซียน  

ความสญูเสยีทางเศรษฐกจิของประเทศไทยนบัว่ารุนแรงมากเพราะการระบาดของโควดิ 19 ท าให้
จ าเป็นต้องงดการติดต่อและการเดินทางระหว่างประเทศและภายในประเทศ ต้องงดกิจกรรมที่มีการ
รวมกลุ่มคนในสงัคม ดงันัน้ประเทศทีเ่ปิดต่อการคา้ การลงทุน การเดนิทางและท่องเทีย่วระหว่างประเทศ
มากอย่างประเทศไทยจงึประสบความสูญเสยีอย่างรุนแรง โดยเฉพาะอย่างยิง่ในเรื่องของการท่องเที่ยว 
การระบาดของโควดิ 19 ท าให้ผลิตภณัฑ์มวลรวมประชาชาติของประเทศไทยหดตวัลงถึงร้อยละ 6.1  
ซึง่สงูทีสุ่ดในอาเซยีนใน พ.ศ. 2563 

เศรษฐกิจดิจิทลัพุ่งแรง  

อย่างไรก็ตามโควิด 19 กลับผลักดันเศรษฐกิจดิจิทลัให้หมุนแรงและเร็วขึ้น มาตรการรักษา
ระยะห่าง (social distancing) ท าใหก้ารพาณิชยแ์ละการธนาคารอเิลก็ทรอนิกส ์(e-commerce และ digital 
banking) ขยายตัวอย่างรวดเร็ว การออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจใช้ผ่านกระเป๋าอิเล็กทรอนิกส์  
(e-wallets) คอืแอปพลเิคชนั “เป๋าตงั” สรา้งความตื่นตวัใหป้ระชาชนระดบัรากหญา้ใชจ่้ายผ่านแพลตฟอรม์
อเิลก็ทรอนิกสอ์ย่างกวา้งขวาง และท าใหป้ระเทศไทยเขา้สู่สงัคมไร้เงนิสดเรว็ขึ้น มาตรการท างานที่บ้าน 
(work from home) เรยีนออนไลน์ ปรบัเปลี่ยนชีวติของคนไทยอย่างมหาศาล เมื่อพฤติกรรมผู้บริโภค 
อุตสาหกรรม การคา้ การบรกิารกต็อ้งเปลีย่น  

ผลกระทบต่อการเจรญิเตบิโตใน 5 ปีขา้งหน้าของไทยจากโควดิ 19 มทีัง้แงบ่วกและลบ ในแงล่บก็
คอื เศรษฐกจิที่ตกต ่าลงอาจมผีลต่องบประมาณของรฐัในด้านวจิยั พฒันา การลงทุนด้านการศกึษาและ
การพฒันาอาชพีของครวัเรอืนอาจถูกลดลง อย่างไรกด็โีควดิ 19 ไดเ้ร่งใหเ้กดิการพฒันาในหลายดา้น เช่น 
เทคโนโลยกีารแพทย ์การขนสง่ผ่านระบบออนไลน์ การท างานระยะไกล ซึง่อาจจะส่งผลดใีนดา้นการปรบั
โครงสรา้งและผลติภาพในระยะยาว (สถาบนัวจิยัเพือ่การพฒันาประเทศไทย, 2564)     
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กรีดซ ้าความเหลือ่มล ้า  

ผลกระทบต่อสงัคมทีรุ่นแรงของโควดิ 19 คอื การตอกย ้าลงไปในโครงสรา้งความเหลื่อมล ้าทีม่อียู่
เดมิ เช่น ความเหลื่อมล ้าดา้นการเขา้ถงึทรพัยากรของรฐั ซึ่งท าใหผู้เ้ปราะบางบางกลุ่ม เช่น ผูสู้งอายุเขา้
ไม่ถึงความช่วยเหลือและสถานการณ์นี้ยิง่รุนแรงขึ้น เมื่อรฐัใช้ระบบดิจิทลัเข้ามาให้ความช่วยเหลือใน
ระยะแรกเพื่อให้เกิดความครอบคลุมและรวดเร็ว แต่ยิ่งท าให้ประชาชนกลุ่มเปราะบางที่เข้าไม่ถึง
เทคโนโลยเีหล่านี้หลุดไปจากเครอืข่ายการรบัความช่วยเหลอื หรอืนโยบายทีใ่หโ้รงเรยีนทัง้ประเทศเรยีน
ออนไลน์ ในขณะทีน่กัเรยีนจ านวนมากหรอืสว่นใหญ่ในประเทศไทยยงัไม่มอีุปกรณ์และสิง่แวดลอ้มที่จะท า
ใหส้ามารถเรยีนออนไลน์อย่างมปีระสทิธผิลได ้หรอืปัญหาของประชาชนบางกลุ่ม ซึง่ไม่ไดอ้ยู่ในระบบการ
ประกนัสงัคมของรฐั รวมทัง้ผูป้ระกอบการรายเลก็และรายใหญ่ซึ่งไม่สามารถเขา้ถงึเงนิกู้ และเงนิเยยีวยา
ของรฐัได ้

การแพร่กระจายของความรูส้กึของสาธารณชนในโซเชยีลมเีดยีในประเทศไทยแสดงใหเ้หน็ถงึแรง
ต่อต้านที่มีต่อผู้มีอิทธิพลในสังคมไทย ซึ่งสังคมมองว่าอยู่เบื้องหลังการด ารงอยู่ของบ่อนประเภท  
ต่างๆ และซ่องชัน้สงู ซึง่สามารถด าเนินการโดยไม่มใีบอนุญาต ณ ใจกลางกรุงเทพมหานครทีไ่ดก้ลายเป็น
ต้นตอของการแพร่ระบาดของโควดิ 19 ในรอบที่ 3 โซเชยีลมเีดยีได้ช่วยกระจายและเผยให้เห็นถึงการ
ได้รบัวคัซีนของหญิงให้บรกิารก่อนที่บุคลากรทางการแพทย์จะได้รบัวคัซีนไดท้ัว่ถงึ รวมทัง้ได้เหน็ผู้ตดิ 
โควดิ 19 ที่ไม่สามารถหาโรงพยาบาลมาดูแลในช่วงที่สถานการณ์ฉุกเฉินจนระบบสาธารณสุขท้องถิน่
รบัมอืไม่ได ้ท าใหเ้กดิมคี าถามต่อธรรมาภบิาลของรฐั 

แรงงานคืนถิน่  

ผลกระทบของโควดิ 19 กม็ไิดเ้ป็นลบไปเสยีทัง้หมด การรวบรวมขอ้มลู mobile big data การยา้ย
ถิน่กลบัในช่วงการระบาดในรอบที่ 1 ในช่วงเดอืนกุมภาพนัธ์-เมษายน พ.ศ. 2563 พบว่า มกีารย้ายเขา้
ออกสุทธถิงึ 2 ล้านคน ผู้ย้ายถิน่อยู่ในวยัแรงงานเป็นส่วนใหญ่ (ร้อยละ 80) เป็นผู้มรีายได้น้อย (วดัจาก
ใบเสรจ็ค่าโทรศพัท์ต ่ากว่า 100 บาท/ เดอืน) ส่วนใหญ่ยา้ยออกจากกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล และ
เมอืงท่องเทีย่วหลกั แรงงานคนืถิน่อาจเป็นค าตอบของการสรา้งทางเลอืกใหม่ทางการผลติเกษตร หากคน
กลุ่มนี้ยนิดใีชค้วามรูแ้ละประสบการณ์ในเมอืงใหญ่มาประยุกต์ใชแ้ละปรบัปรุงภาคเกษตรให้มผีลติภาพดี
ขึน้ (เสาวณี จนัทะพงษ์ และ วรศิ ทศันสุนทรวงศ,์ 2564)   

ภยัจากการอพยพข้ามแดนระลอกใหม่  

ผลกระทบของโควิด 19 ที่มีต่อประเทศไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้คือ การอพยพย้ายถิ่นของ
ประชากรจากประเทศเพื่อนบ้านเพื่อหนีโรคระบาด หรอืแมแ้ต่คนไทยทีอ่าศยัอยู่ต่างประเทศก็ยงัหนีโรค
ระบาดกลบับา้น ซึ่งหากควบคุมใหอ้ยู่ในสถานกกักนัไม่ส าเรจ็อาจน าพาเชื้อโรคทีก่ลายพนัธุ์เขา้มาและท า
ให้เกิดภาระในการควบคุมหนักขึ้นกว่าเดิม แต่ในขณะเดียวกันโควิด 19 ท าให้เห็นว่าชีวิตเราทุกคน
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เกี่ยวข้องกนั ชาวต่างชาติและแรงงานต่างชาติที่อยู่ในประเทศไทย การได้รบัการดูแลเฉกเช่นคนไทย 
ความรูส้กึเช่นน้ีในระยะยาวอาจท าใหส้งัคมไทยเป็นสงัคมเปิดทีเ่ปิดรบัพหุวฒันธรรมมากขึน้ 

ในช่วงการระบาดของโควดิ 19 การมวีสิยัทศัน์ การมคีวามสามารถเชงิกลยุทธ์ ความเป็นผูน้ าและ
ความมปีระสทิธภิาพ ตดัสนิความเป็นตายของมนุษย์ ความเป็นตายของคนไทยในช่วงเวลาอนัวกิฤตนี้ก็
ขึ้นอยู่กบัความสามารถผู้น าไทยเช่นกนั ส่วนอนาคตของผู้น าจะอยู่ในมอืคนไทยหรอืไม่ก็ต้องขึ้นกบัการ
พฒันาทางการเมอืงดงัทีไ่ดก้ล่าวมาแลว้ 

ส าหรบัคนไทยแล้ว ความเหลื่อมล ้าทางกายภาพ ทางการเงนิ เป็นเรื่องพอยอมรบัได้ เพราะถูก
ปลูกฝังมาว่า “แมแ้ต่นิ้วมอืยงัยาวไม่เท่ากนั” และเมื่อโรคระบาดมาเยอืน ในเรื่องชวีติความเป็นความตาย 
คนไทยคดิว่าต้องมโีอกาสรอดเท่ากนั การจดัการโควดิ 19 ครัง้นี้ว่า จะทิ้งแผลเป็นหรอืแผลกลดัหนองซึ่ง
จะสง่ผลต่ออนาคตประเทศไทยต่างกนั 

ที่ส าคญัก็คอื โรคระบาดครัง้นี้ไม่ใช่ครัง้สุดท้ายอาจยงัจะมโีรคระบาดอื่นๆ ตามมารวมทัง้ปัญหา
สุขภาพทีจ่ะเกดิจากการดือ้ยาปฏชิวีนะซึง่ไดเ้ริม่มสีญัญาณอ่อนๆ แลว้ 
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โลกรวน ความเส่ียงและภมิูคุ้มกนัของไทย 

ภาวะโลกรวน หมายถงึ การเปลีย่นแปลงภูมอิากาศโลกแปรปรวนอย่างต่อเนื่อง โดยมแีนวโน้ม
ในระยะยาวที่อุณหภูมจิะสูงขึ้นหรอืบางทีก็เรยีกว่าปรากฏการณ์โลกร้อน เกิดจากการที่โลกมอีุณหภูมิ
สูงขึ้นจากการสะสมตัวของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซอื่นๆ ที่เรียกว่าก๊าซเรือนกระจกในชัน้
บรรยากาศโลกที่ท าให้ความร้อนของแสงอาทติย์ถูกกกัอยู่ภายใต้บรรยากาศโลกและไม่สามารถระบาย
ออกไปได ้การทบทวนศกึษาของคณะกรรมการระหว่างรฐับาลว่าดว้ยการเปลีย่นแปลงภูมอิากาศ (IPCC) 
พบว่าอุณหภูมิเฉลี่ยของผวิโลก (ทัง้บนบกและผิวน ้า) ระหว่าง พ.ศ. 2554-2563 เพิ่มสูงขึ้นประมาณ  
1.09 องศาเซลเซยีส (0.95-1.20 ◦C) เมื่อเทยีบกบักึง่ศตวรรษทีผ่่านมา (พ.ศ. 2393-2443) การละลายของ
น ้าแขง็ในขัว้โลกท าให้ระดบัน ้าทะเลโลกสูงขึ้น 0.20 (0.15-0.25) เมตร ระหว่าพ.ศ. 2544-2561 ภายใน
ครสิตศ์ตวรรษที ่21 อุณหภูมขิองพืน้ผวิโลกจะเพิม่ขึน้เกนิกว่า 1.5-2 องศา ระดบัน ้าทะเลจะสงูขึน้ระหว่าง 
0.28-0.55 เมตร ภายในปี ค.ศ. 2100 (พ.ศ. 2643) ในฉากทศัน์ที่มีการปลดปล่อยคาร์บอนต ่าสุดและ
ระหว่าง 0.63-1.01 เมตร ภายใตฉ้ากทศัน์ทีป่ล่อยคารบ์อนสงูสุด (IPCC, 2021) 

การเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศนี้มสีองลกัษณะหลกัๆ คอื หน่ึง เป็นสถานการณ์ภาวะสุดขัว้ของ
ลม ฟ้า อากาศ คอื เป็นเหตุการณ์ที่การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศเกดิขึ้นอย่างรวดเรว็ สร้างความเสีย่ง
แบบฉับพลนัแต่ไม่ต่อเนื่อง เช่น เกิดพายุ ฝนตกหนัก น ้าท่วม น ้าแล้ง คลื่นความร้อน รายงาน IPCC  
ครัง้ที ่6 ยนืยนัว่าภาวะสุดโต่งเหล่านี้จะรุนแรงขึน้เมื่ออุณหภูมขิองโลกสูงขึน้ และ สอง เป็นสถานการณ์ที่
มกีารเปลีย่นแปลงแบบค่อยเป็นค่อยไปอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน เกดิเป็นความเสีย่ง ซึ่งจะเกดิภยัพบิตัิ
ประเภทสอง เช่น การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเป็นปัจจัยร่วมที่ท าให้เกิดการละลายของน ้ าแข็งขัว้โลก  
การเพิม่ขึน้ของระดบัน ้าทะเล ทัง้หมดนี้เมื่อเกดิขึ้นอย่างต่อเนื่องจะท าใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงระบบนิเวศ
ของโลกอย่างถาวรและหากไม่ได้รบัการแก้ไขหรอืบรรเทาทนัเวลากอ็าจจะเกดิความสูญเสยีอย่างที่จะไม่
สามารถฟ้ืนคนืมาได้ (สถาบนัวจิยัเพื่อการพฒันาประเทศไทย, 2564) การเปลี่ยนแปลงภูมอิากาศท าให้
ความหลากหลายทางชวีภาพลดลง และการละลายของน ้าแขง็ในขัว้โลกเหนือ ท าใหม้กีารปลดปล่อยไวรสั
และแบคทเีรยีบางสปีชี่ของสตัว์กลายเป็นตวัแพร่เชื้อโรค เช่น ค้างคาว หนู เกดิเป็นโรคระบาดหรอืโรค
อุบัติใหม่ ในการส ารวจความเห็นของเครือข่ายองค์กรนานาชาติของ World Economic Forum เพื่อ
จดัล าดบัความเสีย่งของโลกใน Global Risk Report 2021 อากาศเปลีย่นแปลงอย่างสุดขัว้ ไดร้บัการโหวต
ใหเ้ป็นความเสีย่งล าดบัสูงทัง้ในด้านโอกาสและขนาดของผลกระทบที่จะเกดิขึ้น ผลของการเปลีย่นแปลง
ภูมอิากาศมผีลกระทบทีต่่อกนัเป็นลูกโซ่ กระจายไปทัว่และมคีวามไม่แน่นอนสูง ท าใหเ้ริม่มกีารบรรยาย
สภาพทีเ่กดิขึน้ว่าเป็นโลกรวน 

ผลกระทบไม่แน่นอนและไม่เท่ากนัในแต่ละพื้นที ่ 

การเปลีย่นแปลงภูมอิากาศโลกนี้ จากความรูด้า้นวทิยาศาสตรส์ามารถยนืยนัไดเ้ป็นทีแ่น่นอนแลว้
ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่มผีลกระทบต่อมนุษย์และสิง่มชีีวติทัง้มวลบนโลก เป็นความเสี่ยงทัง้ในมติิ
พืน้ที ่ขนาดของผลกระทบ และเวลา คอื จะก่อใหเ้กดิผลกระทบทีไ่ม่เท่ากนัและอาจเกดิผลกระทบเรว็ช้า
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ต่างกนัและไม่เหมอืนกนัส าหรบัแต่ละภูมภิาคและพืน้ที ่เช่น ในเขตอบอุ่นจะมอีากาศทีอุ่่นขึน้ ในขณะทีเ่ขต
ร้อนและเขตศูนย์สูตรจะมีอากาศซึ่งร้อนขึ้น ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้ ส่วนหนึ่งยังขึ้นอยู่กับมาตรการ
ตอบสนองของมนุษยซ์ึง่อาจจะท าใหปั้ญหารา้ยแรงมากขึน้หรอืบรรเทาลงกไ็ด้ 

สาเหตุของการเกดิก๊าซเรอืนกระจกเกดิจากการบรโิภค การเดนิทางของมนุษย์และใช้ประโยชน์
ของทรพัยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะอย่างยิง่การใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล ซึ่งไปเพิม่ปรมิาณของก๊าซเรือน
กระจกในชัน้บรรยากาศ แต่การระบาดของโควดิ 19 ตัง้แต่ พ.ศ. 2563 เป็นตน้มาท าใหก้จิกรรมของมนุษย์
ลดลงอย่างฮวบฮาบจากที่มาตรการล็อคดาวน์เมอืงและการชะลอกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการเกิดผล
ลพัธ์ที่แสดงให้เห็นถงึสภาพอากาศและสิง่แวดล้อมที่ดขีึ้นอย่างเห็นได้ชดัเนื่องจากการลดกิจกรรมของ
มนุษยล์ง 

ไทยมีความเสีย่งสูงจากภาวะโลกร้อน  

ประเทศไทยถูกจดัไว้เป็นอนัดบั 9 จาก 180 ประเทศทัว่โลก จากการจดัอนัดบัความเสี่ยงด้าน
ภูมิอากาศโดยใช้ดัชนี Climate Risk Index (CRI) โดย GERMANWATCH ที่มีความอ่อนไหวของการ
เปลีย่นแปลงภูมอิากาศในปี ค.ศ. 2000-2019 (CRI Score เท่ากบั 29.83) เทยีบกบัเมยีนมารอ์ยู่ในล าดบั 
2 (CRI Score: 10.00) และฟิลปิปินส์ล าดบั 4 (CRI Score: 18.17) การทบทวนการศกึษาที่เกี่ยวกบัการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกที่จะมีผลกระทบต่อไทยของ สกสว. (ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม) โดยมูลนิธสิถาบนัวจิยัเพื่อการพฒันาประเทศไทย (2564) ที่ท าให้กบั
โครงการประเทศไทยในอนาคตของส านักงานการวจิยัแห่งชาติระบุว่า อุณหภูมใินภาพรวมของประเทศ
ไทยเพิ่มขึ้น 1 องศาในช่วง 40 ปีที่แล้วและมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 2 องศาในช่วงกลาง
ครสิตศ์ตวรรษที ่21 (ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการวจิยั 2554, 2559)  

ประเทศไทยจะมีอากาศร้อนขึ้นอย่างมีนัยส าคญั จากการใช้สมการถดถอยอย่างง่ายโดยใช้
อุณหภูมโิลกตามรายงานของ IPCC ในปี ค.ศ. 2018 (พ.ศ. 2561) ซึ่งโลกจะมอีุณหภูมสิูงขึ้น 1.5 องศา 
ประมาณปี ค.ศ. 2040 (พ.ศ. 2583) เป็นตัวแปรต้นเพื่อคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของไทย 
พบว่าอุณหภูมิในภาพรวมของประเทศไทยจะเพิ่มขึ้นประมาณ 1.67 องศาและอุณหภูมิรายภาคจะมี
ค่าเฉลีย่เพิม่ขึน้ในช่วงระหว่าง 1.35 ถงึ 1.99 องศา (Limsakul, 2020 อา้งใน สถาบนัวจิยัเพื่อการพฒันา
ประเทศไทย, 2564) โดยภาคตะวนัออกจะมอีุณหภูมสิูงที่สุด ส่วนความรุนแรงของอุณหภูมใินรูปของ
จ านวนคนืทีร่อ้นขึน้นัน้ พบว่าจะเพิม่ขึน้กว่ารอ้ยละ 200 เมื่อเทยีบกบัค่าเฉลีย่ในช่วง 20 ปีทีผ่่านมา สง่ผล
ต่ออตัราการระเหยในชัน้บรรยากาศ การใชแ้บบจ าลองพืน้ทีเ่จา้พระยาตอนล่าง พบว่าค่าอตัราการระเหย
ของน ้าจะสงูขึน้อย่างต่อเนื่อง (Chaowiwat and Likitdecharote, 2009) จ านวนพายุหมุนเขตรอ้นจากทะเล
จนีใตจ้ะมจี านวนลดลงแต่จะมคีวามรุนแรงเพิม่ขึน้ จ านวนวนัทีฝ่นตกในแต่ละปี จ านวนและระยะเวลาทีฝ่น
ตกอย่างต่อเนื่องจะลดลงในขณะทีค่วามแรงของฝนและปรมิาณน ้าฝนจากเหตุการณ์ฝนตกหนักจะสูงขึ้น 
ในภาคใต้ฝัง่อ่าวไทย ภาคเหนือ ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ส่วนภาคตะวนัออกและภาคใต้ฝัง่อนัดามนั
จะมแีนวโน้มลดลง  
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ส่วนการศกึษาผลกระทบของการเพิม่ขึ้นของระดบัน ้าทะเลต่อประเทศไทย พบว่าการตรวจวดั
ระดบัน ้าทะเลจากสถานีตรวจวดัทัง้ 4 แห่งในประเทศไทย พบว่าระดบัน ้าทะเลเฉลี่ยมแีนวโน้มสูงขึ้นใน
อตัรา 3.0-5.0 มลิลเิมตรต่อปี ในรอบ 60 ปี ระหว่าง พ.ศ. 2438-2547 (ศริริตัน์ สงัขรกัษ์ และคณะ, 2563) 
พื้นที่กรุงเทพฝัง่ตะวนัออก สมุทรปราการและฉะเชิงเทราจะได้ผลกระทบมากที่สุดและมคี่าอยู่ระหว่าง  
10 ถึง 20 เซนติเมตรใน 30 ปีข้างหน้า (Kulp and Strauss, 2019 อ้างในสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา
ประเทศไทย, 2564) และเป็นระดบัทีส่งูกว่าค่าเฉลีย่โลก (Limsakul et al., 2019) 

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศจะมีผลต่อ ระบบนิเวศธรรมชาติ คุณภาพน ้ า  
การด ารงชวีติและอาชพีของครวัเรอืนและอาจมผีลต่อสุขภาพซึ่งเกดิจากโรคอุบตัใิหม่ การตัง้ถิน่ฐานของ
ชุมชนอาจจะได้รบัผลกระทบต่อภัยพบิตัิทางธรรมชาติ เช่น น ้าท่วม ภยัแล้ง ดินถล่ม อนัเกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงภูมอิากาศ มปัีญหาการกดัเซาะชายฝัง่อันเกิดจากพายุจะรุนแรงมากขึ้น ความเสี่ยงของ
ผลกระทบจะมากยิง่ขึ้นหากประชากรรวมตวักนัในเมอืงที่ใหญ่ขึ้น มกีารอยู่อาศยัที่แออดัมากขึ้นและมี
ประชากรสูงวยัอยู่ร่วมกนัมาก ส าหรบัประเทศไทย กรุงเทพมหานครถกูจดัให้เป็นหน่ึงในเมืองท่ีมี
ความเส่ียงมากท่ีสุดในโลก 10 อันดับแรกท่ีจะมีโอกาสได้รับผลกระทบจากการเพ่ิมขึ นของ
ระดบัน  าทะเล (Kulp and Strauss, 2019 อา้งในสถาบนัวจิยัเพือ่การพฒันาประเทศไทย, 2564) 

การเปลีย่นแปลงภูมอิากาศอาจมผีลท าใหข้ดีความสามารถในการแข่งขนัของไทยในระบบการค้า
การบรกิารระหว่างประเทศลดลง เช่น การเปลีย่นแปลงภูมอิากาศอาจจะท าใหก้ารท าเกษตรของประเทศ
ไทยมผีลิตภาพต ่าลงเพราะมกีารขาดแคลนน ้ามากขึ้น แม้ว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพิม่ขึ้นจะท าให้
ผลผลิตมากขึ้น อุณหภูมิที่สูงขึ้นท าให้โรค แมลงเพิ่มมากขึ้น และอาจท าให้พนัธุ์พืชที่มีอยู่หรือที่เคย
ปรบัปรุงไวม้ผีลผลติลดลง  

สิง่ดึงดดูด้านการท่องเทีย่วอาจเปลีย่นไป  
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศยงัมีผลกระทบต่อการให้บริการท่องเที่ยว เช่น  ในภาคเหนือของ

ประเทศไทย ซึ่งมอีากาศเยน็ในฤดูหนาวเป็นสิง่ดงึดูดใจนักท่องเทีย่วจะมจี านวนวนัที่มอีากาศเยน็ลดลง 
ส่วนในภาคใต้ซึ่งมทีะเลอนัดามนัเป็นสิง่ดึงดูดใจนัน้ วนัที่จ านวนฝนตกลดลงจะท าให้ภาคใต้ของไทยมี
ความไดเ้ปรยีบด้านการท่องเที่ยวมากขึ้น แต่กจ็ะท าให้มปัีญหาด้านการขาดแคลนน ้าจากภยัแลง้ท าให้มี
น ้าไม่เพยีงพอส าหรบัรองรบัอุตสาหกรรมท่องเที่ยว อุณหภูมทิี่สูงขึ้นอาจท าให้การท่องเที่ยวในอุทยาน
แห่งชาติที่เป็นการท่องเที่ยวในป่าเขาล าเนาไพรมีความร้อน และความไม่ สะดวกสบายมากขึ้น  
แต่จงัหวดัภาคเหนือกลบัจะมอีุณหภูมสิูงขึ้น อาจท าให้ช่วงเวลาที่ขายการท่องเที่ยวได้ลดลง  (อานนท์  
สนิทวงศ ์ณ อยุธยา และคณะ, 2552) 

การทบทวนการศกึษาเพือ่ประมวลสถานภาพองคค์วามรู ้ดา้นการเปลีย่นแปลงภูมอิากาศของไทย 
ครัง้ที่ 2 ของศุภกร ชินวรรโณ (2558) ซึ่งท าให้กับส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สรุปว่าการ
เปลี่ยนแปลงภูมอิากาศในอนาคตมคีวามไม่แน่นอนสูง เนื่องจากมปัีจจยัเกี่ยวเนื่องกนัจ านวนมากท าให้
เกดิการเปลีย่นแปลงหลายด้านและหลายรูปแบบ ผลกระทบทีอ่าจเกดิขึ้นมทีัง้ทีเ่ป็นบวกและลบแตกต่าง
กนั ส าหรบักลุ่มคนที่มอีาชีพแตกต่างกนั ชุมชนที่อยู่ในพื้นที่แตกต่างกนั และในเวลาแตกต่างกนั เช่น 
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อาจจะดีขึ้นในระยะแรกแล้วก็จะเลวลงในระยะถัดไป แต่ท่ีค่อนข้างจะแน่นอนก็คือผลในด้านการ
กระจายรายได้ ความเหลื่อมล  าอาจจะรุนแรงขึ น และผลกระทบส าหรบักลุ่มท่ีมีรายได้ต า่อยู่แล้ว
เพราะผู้มีรายได้ต า่ไม่สามารถท่ีจะย้ายตวัเองจากพื นท่ีท่ีมีความเส่ียงด้านส่ิงแวดล้อมได้ง่าย   

ยิง่รวมศนูยก์ยิ็ง่เสีย่งสูง  

การบริหารจัดการของรัฐไทยในปัจจุบันเป็นการบริหารแบบรวมศูนย์ ซึ่งจะเพิ่มความเสี่ยง
มากกว่าการบรหิารทีค่วามยดืหยุ่นในการปรบัตวัใหต้อบสนองการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ เนื่องจาก
การเปลี่ยนแปลงภูมอิากาศเป็นปัญหาเชิงพื้นที่และเชิงระบบและมผีลกระทบเชื่อมโยงทัง้ระบบหน่วย
ราชการต่างๆ ต่างกย็ดึเป้าหมายของตนและขอบเขตอ านาจของตนเป็นหลกั ขาดการบูรณาการดา้นขอ้มูล
โดยไม่สนใจกับผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นต่อปัจจัยอื่นในระบบท าให้ผลกระทบรุนแรงมากขึ้น  ดังที่เห็นใน
เหตุการณ์มหาอุทกภยัเมื่อ พ.ศ. 2554 เช่น ในเรื่องของการก่อสร้างเสน้ทางและท่าเรอืคมนาคมกอ็าจจะ
ท าใหเ้กดิผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม เช่น ปัญหาการปิดกัน้ทางน ้าไหลและการกดัเซาะชายฝัง่ท าใหภ้ยัจาก
ธรรมชาตริุนแรงมากขึน้ 

นอกจากจะเป็นการบรหิารอย่างแยกสว่นแลว้ การบรหิารของรฐัยงัใชว้ธิกีารและมาตรฐานเดยีวใน
การจัดการในพื้นที่ในระบบนิเวศต่างๆ ที่มีความหลากหลาย ซึ่งท าให้การจัดการปัญหาที่มีความ
หลากหลายตามพืน้ทีน่ัน้มคีวามยุ่งยากมากขึน้และประสบความส าเรจ็น้อยลง การรวมศูนยแ์ละไม่กระจาย
อ านาจท าให้ความเขา้ใจปัญหาและความยดืหยุ่นในการแก้ปัญหา การเยยีวยาและการปรบัตวัชกัช้าและ
อาจไม่ทนัการณ์เมื่อเกดิภยัพบิตั ิ

ยุทธศาสตรก์ารรบัมือกบัโลกรวน  

นายกรฐัมนตรีของไทยได้ให้ค ามัน่สญัญาในการประชุมรฐัภาคี (United Nations Framework 
Convention on Climate Change Conference of the Parties: UNFCC COP) สมยัที ่26 หรอื “COP 26” 
ทีก่รุงกลาสโลว ์ของสกอตแลนด ์ในวนัที ่1 พฤศจกิายน พ.ศ. 2564 ว่าประเทศไทยจะบรรลุเป้าหมายการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ได้ใน ค.ศ. 2065 (พ.ศ. 2608) และหากประเทศไทยได้รับการ
สนบัสนุนดา้นการเงนิและเทคโนโลยอีย่างเตม็ทีจ่ากกลไกภายใต้กรอบอนุสญัญาสหประชาชาตวิ่าดว้ยการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอ ากาศก็อาจจะบรรลุ เ ป้ าหมายได้ภายใน  ค .ศ .  2050 (พ .ศ .  2593) 
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติที่มีนายกรัฐมนตรีได้ก าหนดเป้าหมายให้ประเทศไทยมุ่งสู่
พลงังานสะอาดและการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็นศูนย์ภายใน พ.ศ. 2608-2613 และร่าง
กรอบแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570) ก็ได้ก าหนดหมุดหมายให้
ไทยมเีศรษฐกิจหมุนเวียนและสงัคมคาร์บอนต ่า แต่การบรหิารอนาคตไม่อาจท าได้แค่มวีิสยัทศัน์ แต่
จ าเป็นจะต้องมรีะบบการตดัสนิใจบนพื้นฐานขอ้มูลที่เที่ยงตรง โปร่งใส มมีาตรการก ากบัและควบคุมทีม่ี
ประสทิธภิาพ 

การรบัมือกับภาวะโลกรวนนัน้จะอาศัยนโยบายก ากับและควบคุมของรฐัแต่อย่างเดียวไม่ได้   
แต่ต้องอาศยัการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคดว้ยซึ่งจะเป็นตวัขบัเคลื่อนกลไกตลาดใหเ้ป็นมติรต่อ
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สิง่แวดล้อมมากขึ้น เมื่อกลไกตลาดเพื่อสิง่แวดล้อมเริม่ท างานก็จะท าให้เกดิการตอบรบัจากด้านผู้ผลิต  
ผลการส ารวจผู้บรโิภค 8,681 คน ใน 22 ประเทศรวมทัง้ประเทศไทย PwC พบว่า 3 ใน 4 ของผู้บรโิภค
ไทยต้องการซื้อสนิคา้ทีม่บีรรจุภณัฑท์ีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้มและเกอืบรอ้ยละ 80 เลอืกซื้อจากบรษิทัที่มี
ความรบัผดิชอบต่อสิง่แวดลอ้ม และต้องการซื้อสนิคา้ทีร่ะบุแหล่งทีม่าอย่างชดัเจน อย่างไรกด็บีรษิทัไทย
ยงัไม่ไดน้ าแนวคดิอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มมาใชใ้นการด าเนินการมากนัก นอกจากบรษิทัขนาดใหญ่ในตลาด
หลกัทรพัย ์(ชาญชยั ชยัประสทิธิ,์ 2564) สถติเิหล่านี้น่าจะเป็นสถติทิีเ่กบ็จากตวัอย่างทีเ่ป็นชนชัน้กลางใน
เมอืงใหญ่ แต่ก็สื่อให้เหน็เค้าลางใหม่ในด้านพฤตกิรรมผู้บรโิภคที่มตี่อการรกัษาสิง่แวดล้อม ในปัจจุบนั
ประเทศไทยมผีู้ประกอบการที่ผ่านการรบัรองฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์และยงัอยู่ในอายุสญัญา 151 ราย 
(Krungthai Compass, 2021) แมป้ระเทศไทยจะมแีผนทีจ่ะเตรยีมรบัมอืกบัโลกรอ้นแลว้ แต่ยงัขาดการใช้
แรงจูงใจและมาตรการทางการเงินและการคลังให้ผู้ผลิตและผู้บริโภคมีการปรับตัวอย่างแพร่หลาย  
อย่างจรงิจงั 

การจดัล าดบัความส าคญัของปัจจยัขบัเคลื่อนทีส่่งผลกระทบต่ออนาคตของสภาพสิง่แวดลอ้มไทย
ของสถาบนัวจิยัเพื่อการพฒันาประเทศไทย (สถาบนัวจิยัเพื่อการพฒันาประเทศไทย, 2564) ส าหรบั
โครงการอนาคตประเทศไทย พบว่าผู้เชี่ยวชาญให้คะแนนนโยบายของรฐัว่าเป็นปัจจยัขบัเคลื่อนที่จะมี
ความส าคญัและความไม่แน่นอนมากทีสุ่ดส าหรบัอนาคตดา้นสิง่แวดลอ้มของไทยทัง้ในเรื่อง ความชดัเจน 
ความต่อเนื่อง การก าหนดมาตรฐานและการบงัคบัใชอ้ย่างเขม้งวดและจรงิจงั รวมทัง้การบูรณาการและ
การสร้างเครือข่ายการท างานร่วมกันระหว่างภาคส่วนต่างๆ การพฒันาและส่งเสริมเทคโนโลยีด้าน
สิง่แวดลอ้มและโครงสรา้งพืน้ฐานเพือ่รองรบัการพฒันาอย่างยัง่ยนื 

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยได้ประเมินฉากทัศน์อนาคตของผลกระทบของการ
เปลีย่นแปลงภูมอิากาศต่อภาคเกษตร เผยใหเ้หน็ถงึภาวะอนัยากล าบากของภาคเกษตร ซึ่งต้องผจญกบั
ปัญหาดนิ ฟ้า อากาศแปรปรวน อุณหภูมทิีสู่งขึน้ แต่ในภาคสาธารณสุข มกีารเตรยีมพรอ้มท าใหป้ระเทศ
มภีูมคิุม้กนัที่ดใีนภาพรวม สถาบนัวจิยัเพื่อการพฒันาประเทศไทยเลอืกแกนฉากทศัน์ 2 แกน คอื ระดบั
ความสามารถในการจดัการสิง่แวดล้อมที่มกีารจดัการความรู้ บูรณาการข้อมูล ตลอดจนการบรหิาร ใน
ระดบัต่างๆ กบัแกนความสามารถในการปรบัตวัของภาคเอกชน ประชาชนและภาครฐั ซึ่งหากรฐัไม่
สามารถพฒันาและบูรณาการจดัการให้ดีขึ้นใน 20 ปีข้างหน้า ก็จะเกิดปรากฎการณ์ของ 2 ฉากทศัน์  
(ชื่อฉากทศัน์ไทยผู้เขยีนเป็นผู้เติม) ฉากทศัน์แรก คอื ไทยหม่น (gloomy) เป็นฉากทศัน์ที่เลวร้ายที่สุด 
และไทยหมองมลพษิ (brownie) เป็นฉากทศัน์ที่ดีกว่าไทยหม่นตรงที่ภาคเอกชนและประชาชนมคีวาม
ตระหนักในปัญหาและมกีารปรบัตวั แต่ภาครฐัยงัไม่เอื้อ ส่วนฉากทศัน์ที่รฐัมกีารปรบัตวัก็ม ี2 ฉากทศัน์ 
คอื ไทยผลบิาง (green but vulnerable) คอื การบูรณาการจดัการด้านสิง่แวดล้อมของรฐัดขีึน้มากแต่ยงั
ขาดการบูรณาการฐานข้อมูลด้านภูมอิากาศ และฉากทศัน์สุดท้ายเป็นฉากทศัน์ที่พงึประสงค์ คอื ไทย
ยดืหยุ่นและยัง่ยนื คอื ประเทศไทยมภีูมคิุ้มกนัต่อการเปลี่ยนแปลงภูมอิากาศทัง้ในภาครฐั เอกชน และ
ประชาชน 
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6. ฉากทศัน์ประเทศไทยในอนาคต 

ในโลกที่ทุกอย่างเชื่อมต่อกันอย่างซับซ้อนและคลุมเครือ มคีวามไม่แน่นนอนสูงและพลิกผันได้
ตลอดเวลา บางสิง่บางอย่างที่ดูเหมอืนเป็นเหตุการณ์เล็กๆ น้อยๆ ในอดตีและปัจจุบนั หากมแีรงผลักดนั
เพิม่เตมิและมพีลงัสมัฤทธิ ์(synergy) ร่วมกบัปัจจยัอื่น ก็อาจก่อตวัเป็นแรงกระเพื่อมในวงกว้างจนในที่สุด
กลายเป็นกระแสหลักในอนาคตได้ ในทางกลับกัน เหตุการณ์บางอย่างที่รบัรู้เห็นอยู่อย่างแพร่หลายใน
ปัจจุบนั รวมทัง้แนวคดิแนวนิยมบางเรื่องที่ยดึถอืเป็นสรณะกนัทัว่ไป ในทีสุ่ดกอ็าจจางหายจากไปไดเ้ช่นกนั 
ภาพของประเทศไทยในอนาคตอกี 20 ปีขา้งหน้าจงึอาจแตกต่างอย่างมากจากภาพในอดตีและปัจจุบนั  

อนาคตคือจินตนาการ 

ไม่มใีครหยัง่รู้อนาคตได้ จะรู้ได้ก็แต่เพยีงอดตีและปัจจุบนั แม้กระนัน้ก็ได้เพยีงบางเสี้ยวเท่านัน้ 
การมองอนาคตจึงต้องพึ่งจินตนาการเป็นหลกั แน่นอนว่า การสร้างจินตภาพของอนาคตเพื่อวางแผน
ยุทธศาสตร์และนโยบายสาธารณะย่อมแตกต่างจากการจนิตนาการเพื่อการเขยีนนวนิยายวทิยาศาสตร์
และแฟนตาซี ทัง้ด้วยขอบเขตเนื้อหาที่กว้างกว่า กรอบเวลาที่มักสัน้กว่า และด้วยเงื่อนไขที่ว่า   
ภาพอนาคตที่นึกคดิมานัน้ต้องมหีลกัฐานเชงิประจกัษ์ที่โน้มน้าวให้เหน็ว่าสามารถเกดิขึ้นได้จรงิภายใน
พื้นที่และเวลาที่ก าหนดไว้ ในขณะเดียวกนั แม้ว่าประวตัิศาสตร์อาจซ ้ารอยได้ทัง้ในแง่บวกและแง่ลบ  
แต่การจินตนาการภาพอนาคตต้องพยายามก้าวข้ามและท้าทายกรอบความคิดท่ีเป็นกระแสหลกั
ในปัจจุบนั แม้กระทัง่ในเร่ืองและแนวคิดท่ีดูเหมือนว่าเหมาะสมดีอยู่แล้วกต็าม เพื่อให้หลุดพ้น
จากกบัดกัความคิดท่ีอาจเป็นต้นตอของอุปสรรคต่อการเปล่ียนแปลงไปสู่อนาคตท่ีดีกว่าเดิมได้ 
บางภาพอาจท าให้ผู้จนิตนาการหรอืผูอ้่านเกดิความรูส้กึกระอกักระอ่วนและไม่สบายใจบ้าง และอาจเกดิ
ขอ้สงสยัว่าสิง่ทีด่อียู่แลว้ต้องเปลีย่นแปลงท าไม แต่หากไม่ทา้ทายกรอบคดิในปัจจุบนั จนิตภาพอนาคตก็
จะวนเวยีนอยู่ในวงจรความคดิและวฏัจกัรการกระท าแบบเดมิ 

ความมุ่งหมายหลกัของการน าเสนอฉากทศัน์อนาคตประเทศไทยในบทน้ีจงึไม่ได้อยู่ที่การโน้มน้าว
ใหผู้อ้่านเชื่อตามหรอืการสรา้งฉันทามต ิแต่อยู่ท่ีการกระตุ้นให้คิดตามและคิดต่าง แลว้น าประเดน็ที่เสนอ
ไว้เป็นข้อมูลตัง้ต้นในการถกเถียงและอภิปรายในวงกว้าง เพื่อร่วมกันหาทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์และ
นโยบายทีเ่หมาะสมส าหรบัประเทศไทยต่อไป ประเดน็ทีน่ าเสนอในฉากทศัน์จงึเน้นเหตุการณ์และแนวคดิที่
แสดงแพร่งทางเลอืกของสงัคมไทยทีผู่อ้่านอาจเหน็ดว้ยหรอืไม่เหน็ดว้ยกไ็ด้ แต่อย่างน้อยกต็้องคดิพจิารณา
และตดัสนิใจเลอืกต่อไป 

ทัง้นี้ เหตุการณ์ ปรากฏการณ์และนโยบายท่ีน าเสนอในบทนี ไม่ใช่ข้อเสนอท่ีคิดว่าเหมาะสม
ส าหรบัประเทศไทยทั  งหมด แต่เป็นส่ิงท่ีสมมติขึ นมาด้วยข้อมูลท่ีประมวลและคัดสรรมาจาก
แหล่งข้อมูลท่ีทบทวนไปแล้วในบทก่อนหน้านี  หลายเร่ืองเป็นแนวคิดท่ีเร่ิมปรากฏเป็นสญัญาณอ่อน
และมีตวัอย่างเกิดขึ นบ้างแล้วในโลกปัจจุบนั เหตุการณ์และข้อเสนอบางอย่างอาจยงัไม่เกิดขึ นจริง
ในประเทศไทย และบางแนวคดิยงัเป็นทีถ่กเถยีงกนัแมแ้ต่ในวงการวชิาการกลุ่มเลก็ๆ ในโลก แต่สิง่เหล่านี้ก็
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มโีอกาสเกดิขึ้นกบัประเทศไทยในอนาคตอกี 20 ปีขา้งหน้า แม้ว่าอาจดูเป็นไปไม่ได้และห่างไกลจากความ
เป็นจรงิ หรอือาจขดักบัความเชื่อ ค่านิยมและคุณค่าทีย่อมรบัและยดึถอืกนัอยู่ในปัจจุบนั  

แนวทางการสร้างฉากทศัน์ 

แนวทางการฉายภาพฉากทศัน์ในงานนี้เป็นการผสมผสานระหว่างวธิกีารสร้างฉากทศัน์สองแบบ 
คอืแบบสองแกนสองขัว้ (หรอืแบบ 2x2) กบัแบบการแตกกิ่งก้านสาขา (branching scenarios) ในการ
สรา้งฉากทศัน์แบบสองแกน ผูเ้ขยีนมุ่งจนิตนาการภาพกว้างๆ ของประเทศไทย 4 ภาพทีเ่ชื่อว่ามโีอกาส
เกดิขึน้ไดใ้น พ.ศ. 2585 แมว้่าในความเป็นจรงิ ภาพอนาคตทีอ่าจเกดิขึน้ไดม้อียู่จ านวนมากเป็นอนนัต ์แต่
ส าหรบัการวางแผนยุทธศาสตรร์ะยะยาวมคีวามจ าเป็นตอ้งประมวลภาพอนาคตทีม่โีอกาสเกดิขึน้ไดสู้งมา
เป็นทางเลอืกทีไ่ม่มากและไม่น้อยจนเกนิไป เพื่อน าใช้ก าหนดเป็นทางเลอืกเชงิยุทธศาสตร์หรอืเสน้ทาง
เดินไปสู่อนาคตได้ เนื้อหาในฉากทัศน์ประเทศไทยใน พ.ศ. 2585 ทัง้ 4 ภาพมีบางส่วนที่หัวข้อ
เหมอืนกนัและบางส่วนที่หวัขอ้แตกต่างกนั โดยขึ้นอยู่กบัปฏสิมัพนัธ์ของปัจจยัที่ก าหนดเนื้อหาในแต่ละ
ฉากทศัน์ และประเดน็ทีเ่หน็ว่าเป็นเหตุการณ์หรอืคานงดัส าคญัในฉากทศัน์นัน้ 

เมื่อไดจ้นิตนาการฉากทศัน์ทีแ่สดงภาพปลายทางของววิฒันาการของประเทศไทยแลว้ เนื้อหาส่วน
ต่อไปเป็นเส้นทางสู่อนาคต ซึ่งระบุชุดเหตุการณ์ที่เชื่อว่าสามารถเกดิได้ในอกี 20 ปีต่อจากนี้ไป โดยเน้น
เหตุการณ์ส าคญัที่คดิว่า ถ้าเกดิขึ้นจรงิ ก็จะเปลี่ยนทศิทางอนาคตไปได้อย่างชดัเจน วธิกีารสร้างฉากทศัน์
แบบกิง่ก้านสาขานี้มุ่งแสดงให้เห็นว่าในแต่ละแพร่งทางเลอืกบนเสน้ทางอนาคตจะเกดิเหตุการณ์ที่ผู้คนใน
ประเทศไทยตอ้งตดัสนิใจเลอืกว่าเราจะเดนิไปทางไหน แต่ละเสน้ทางย่อมมทีัง้ความเสีย่งและโอกาส ขอ้ดแีละ
ข้อเสยี ผู้ได้ประโยชน์และผู้เสยีประโยชน์ ผู้ที่สมหวงัและผู้ผดิหวงัไปพร้อมกนัและในระดบัที่แตกต่างกนั  
ในขณะเดยีวกนั เมื่อเลอืกเสน้ทางใดเสน้ทางหนึ่งแลว้ อนาคตทีเ่ลอืกเดนิไปนัน้โดยมากมกัเป็นเสน้ทางบงัคบั 
(path dependency) ที่เปลี่ยนใจและย้อนกลับมาตัง้ต้นใหม่ไม่ได้ หรือแม้จะเปลี่ยนใจและย้อนกลับได้   
กด็ าเนินการไดย้ากและมตีน้ทุนสูงมาก   

การประมวลข้อมูลและจินตนาการฉากทศัน์ของประเทศไทยในอีก 20 ปีข้างหน้าจะเน้นประเด็น
ความเสีย่งของประเทศไทยในมติติ่างๆ ทัง้ที่เกดิจากปัจจยัที่เป็นความเครยีดที่สะสมเรื่อยมาเป็นเวลานาน 
และทีเ่กดิจากวกิฤตใินลกัษณะเหตุการณ์ฉับพลนัหรอืชอ็ก ซึ่งมกัเกดิขึน้โดยมไิดค้าดหมายหรอืไม่ไดเ้ตรยีม
ตวัมาก่อน ตามที่ได้ประมวลไปในบทที่ 4 และ 5 ปัจจยัการเปลี่ยนแปลงระดบัโลกและระดบัประเทศหลาย
ประการจะมผีลอย่างมากต่ออนาคตประเทศไทย ทัง้ปัจจยัด้านประชากร เทคโนโลย ีเศรษฐกจิ สิง่แวดล้อม
และการเมอืง ในกลุ่มปัจจยัเหล่านัน้ ความทา้ทายส าคญัทีผู่เ้ขยีนเชื่อว่าจะหลกีเลีย่งไม่ไดแ้ละจะยิง่เพิม่ความ
เสีย่งเชงิระบบใหก้บัประเทศไทยในทุกมติใินอกี 20 ปีต่อจากนี้ไปม ี3 ประการดว้ยกนั  

ประการแรก ความเหล่ือมล  าทางเศรษฐกิจสงัคมถอืเป็นปัจจยัเชงิโครงสร้างภายในประเทศที่มี
ความส าคญัเป็นพเิศษในการจนิตนาการภาพอนาคต เนื่องจากเป็นความเครยีดสะสมมาเป็นเวลานาน และ
ตามแนวโน้มปัจจุบนั ความเหลื่อมล ้าน่าจะยงัคงเป็นโจทยท์า้ทายส าคญัของประเทศไทยไปอกีหลายทศวรรษ 
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ปัจจยัประการที่สองเป็นปัจจยัภายนอกที่เชื่อว่าจะท าให้เกดิวกิฤตใินระยะกลางและระยะยาวคอืภาวะโลก
รวน เมื่อสภาพอากาศทีผ่นัแปรอย่างรุนแรง สุดโต่งและบ่อยครัง้ แต่พยากรณ์ได้ยาก ซึ่งมสีาเหตุส าคญัคอื
การเปลี่ยนแปลงภูมอิากาศระดบัโลก ปัจจยัประการที่สามคอืการยกระดบัเทคโนโลยีระดบัฐานรากชุด
ใหม่ (new foundational technologies) ที่เชื่อว่าจะปรบัเปลี่ยนระบบและโครงสร้างทางเศรษฐกิจสงัคมของ
โลกในอกี 10-20 ปีขา้งหน้า โดยเฉพาะระบบอตัโนมตั ิปัญญาประดษิฐแ์ละชวีสงัเคราะห ์

ความท้าทายทัง้สามเรื่องถอืเป็นปัจจยัส าคญัที่จะยิง่ท าให้ประเทศไทยมคีวามเสี่ยงเชิงระบบมาก
ยิง่ขึ้นกว่าเดมิ ตามที่ได้อธบิายไปในบทก่อนหน้านี้ ความเสีย่งเชงิระบบของประเทศไทยที่ผ่านมามสีาเหตุ
ส าคญัคือโครงสร้างทางเศรษฐกิจ สงัคมวฒันธรรม และการเมืองที่มีลักษณะเป็นแบบขูดรีดและกีดกัน้ 
(extractive & exclusive) ซึ่ งท า ให้ เกิดความอ่ อนไหว เปราะบางในแทบทุกมิติ  นับตั ้งแต่ ด้ า น
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม ไปจนถงึดา้นประชากร เศรษฐกจิ สงัคมวฒันธรรมและการเมอืง  

การพฒันาเศรษฐกิจของประเทศไทยที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมหรอื
แม้แต่การบริการเช่นการท่องเที่ยว  ก็ล้วนแล้วแต่ เป็นกิจกรรมที่ถลุงใช้และกอบโกยมูลค่าจาก
ทรพัยากรธรรมชาตแิทบทัง้สิน้ การใชท้รพัยากรอย่างไม่ทะนุถนอมและไม่บนัยะบนัยงันี้ไม่ไดจ้ ากดัอยู่เพยีง
กับทรพัยากรธรรมชาติเท่านัน้ แต่รวมไปถึงทรพัยากรมนุษย์ด้วยเช่นกัน การพฒันาเศรษฐกิจรูปแบบ
ดงักล่าวท าให้เกดิความเหลื่อมล ้าและความเครยีดสะสมในด้านเศรษฐกิจ สงัคม สิง่แวดล้อมและการเมือง  
จนกลายเป็นความเสีย่งเชงิระบบ เมื่อความเครยีดดงักล่าวประสานกบัปัจจยัชอ็กจากภายนอกดงัเช่นสภาพ
ภูมอิากาศผนัผวนและเทคโนโลยพีลกิผนั กอ็าจท าใหไ้ดเ้กดิผลกระทบในวงกวา้งและรุนแรงไดง้่ายยิง่ขึน้ 

อนึ่ง ปัจจยัขบัเคลื่อนหลายประการน่าจะมผีลกระทบสูงต่ออนาคตประเทศไทย แต่ไม่ไดใ้ชเ้ป็นแกน
ในการก าหนดฉากทัศน์ครัง้นี้  หนึ่งในนัน้คือปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์ระดับโลก ข้อสมมติส าคัญในการ
จนิตนาการภาพอนาคตในสว่นนี้คอื ดว้ยการทีป่ระเทศไทยมขีอ้จ ากดัดา้นขนาดประชากรและอ านาจทางการ
ทหาร เศรษฐกจิและการเมอืงระหว่างประเทศ ประเทศไทยจะยงัคงถูกดงึไปดงึมาในการชกัเย่อทางอ านาจ
ระหว่างมหาอ านาจสองขัว้คือสหรัฐอเมริกาและจีนต่อไปอีกอย่างน้อยใน 20 ปีข้างหน้า ประเด็นเชิง
ยุทธศาสตรใ์นส่วนนี้คอืการสรา้งความสมดุลระหว่างสองมหาอ านาจนี้ และจะปรากฏเป็นเงื่อนไขบางส่วนใน
บางฉากทศัน์ 

ตรรกะฉากทศัน์ 

การสรา้งฉากทศัน์เริม่จากการก าหนดตรรกะฉากทศัน์ (scenario logics) ซึ่งคอืปัจจยัขบัเคลื่อนที่
เชื่อว่าจะเปลี่ยนแปลงภาพอนาคตได้อย่างมีนัยส าคัญ แต่ยังคงมีความไม่แน่นอนสูงที่แม้กระทัง่
ผู้เชี่ยวชาญก็ไม่สามารถเห็นพ้องกันได้ว่าจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่ หรือผลลัพธ์จะออกมาในทิศทางใด 
แนวทางหนึ่งที่นิยมใช้กนัทัว่ไปในงานอนาคตศึกษาคอืการเลอืกปัจจยัขบัเคลื่อน 2 ประการ โดยแต่ละ
ปัจจยัสามารถแบ่งออกเป็นขัว้ตรงกนัขา้ม 2 ขัว้ทีแ่ตกต่างกนัอย่างชดัเจน เพื่อน ามาไขวก้นัแบบ 2x2 จน
ไดฉ้ากทศัน์ 4 ภาพ  
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จากการประมวลข้อมูลข้างต้น ปัจจยัขบัเคลื่อนส าคญัที่เชื่อว่าจะก าหนดอนาคตทางเลือกของ
ประเทศไทยในงานนี้มีอยู่  2 ประการด้วยกัน ได้แก่ (1) การเติบโตและพัฒนาทางเศรษฐกิจ และ  
(2) อ านาจเหนือทรพัยากร แต่ละปัจจยัสามารถแบ่งรปูแบบออกเป็น 2 ขัว้ตรงกนัขา้มตามค าอธบิายดงันี้ 

กำรเตบิโตและพฒันำทำงเศรษฐกจิ - สนี ้ำตำลหรอืสเีขยีว 

ปัจจยัขบัเคลื่อนแรกที่ใช้เป็นตรรกะในการก าหนดฉากทศัน์ของอนาคตประเทศไทยคอืรูปแบบการ
เตบิโตและพฒันาทางเศรษฐกจิทัง้ในภาคปฐมภูม ิทุตยิภูมแิละตตยิภูม ิโดยแบ่งออกเป็น 2 ขัว้หลกัดงันี้ 

ขัว้แรกเป็นการเตบิโตแบบสนี ้าตาล (brown growth) ซึง่เน้นการผลติและบรโิภคทีใ่ชท้รพัยากรอย่าง
สิน้เปลอืงและมกัน าไปสู่การพฒันาทีเ่อือ้ประโยชน์เฉพาะกลุ่ม (exclusive development) หรอืแบบมอืใครยาว
สาวได้สาวเอา การเติบโตแบบสีน ้าตาลเน้นการใช้วตัถุดิบที่เป็นทรพัยากรธรรมชาติอย่างไม่จ ากดั เพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการของมนุษยแ์ละเน้นการเตบิโตทางเศรษฐกจิ และเน้นการพึง่พาแหล่งพลงังานฟอสซลิ
ทัง้ถ่านหนิ น ้ามนัและแก๊สธรรมชาติเป็นหลกั ทัง้นี้ การเติบโตทางเศรษฐกิจแบบไม่หยุดยัง้ในช่วงหลาย
ทศวรรษที่ผ่านมาทัง้ในระดบัโลกและในประเทศไทย มกัน าไปสู่การท าลายทรพัยากรธรรมชาติและความ
หลากหลายทางชวีภาพในระบบนิเวศ  

การเตบิโตแบบสนี ้าตาลยงัมแีนวโน้มทีท่ าใหเ้กดิความเหลื่อมล ้าและไม่เป็นธรรมทางเศรษฐกจิสงัคม 
ก่อนเกดิสถานการณ์โควดิ เศรษฐกจิไทยไดเ้ตบิโตเรื่อยมาในอตัราทีสู่งบ้างต ่าบ้างตามสถานการณ์ในแต่ละ
ช่วง แต่ในช่วงทีผ่่านมาค่าจา้งแรงงานกลบัเพิม่ขึ้นน้อยมาก สดัส่วนค่าแรงในจดีพีขีองประเทศไทยต ่ามากที่
รอ้ยละ 29 เมื่อเปรยีบเทยีบกบัเกาหลใีต้ (52%) ญี่ปุ่ น (65%) และสหรฐัอเมรกิา (71%) ตวัเลขดงักล่าวแสดง
ใหเ้หน็ว่า ฝ่าย“ทุน”ไดส้่วนแบ่งก าไรมากจากการพฒันาเศรษฐกจิของประเทศ เมื่อเปรยีบเทยีบกบัแรงงาน 
(Guerrireo, 2019) 

กล่าวอกีนยัหนึ่งคอื การเตบิโตทางเศรษฐกจิแบบสนี ้าตาลเน้นการถลุงใชแ้ละกอบโกยมลูค่า ไม่เพยีง
เฉพาะจากทรัพยากรธรรมชาติ แต่รวมไปถึงทรัพยากรมนุษย์และสังคม ในขณะที่กลุ่มทุนและกลุ่ม
ผลประโยชน์จ านวนน้อยได้รบัผลประโยชน์และผลก าไรมูลค่ามหาศาลจากกิจกรรมการผลติแบบสนี ้าตาล  
คนส่วนใหญ่ได้รบัผลประโยชน์น้อยกว่ามาก อกีทัง้ยงัต้องรบัผลกระทบในด้านมลพษิและความเสื่อมโทรม
ของระบบนิเวศจากรูปแบบการผลติแบบสนี ้าตาล 

อกีขัว้หนึ่งของแกนนี้เป็นการเตบิโตแบบสเีขยีว (green growth) ซึ่งเน้นการผลติทีมุ่่งเพิม่มูลค่าการ
ผลติและการบรโิภคไปพรอ้มกบัการใชท้รพัยากรอย่างมปีระสทิธภิาพและลดความจ าเป็นในการใชท้รพัยากร
ให้เหลอืน้อยที่สุด โดยมคีวามมุ่งหวงัว่าในที่สุดจะน าไปสู่การพฒันาแบบฟ้ืนฟูและทัว่ถึง (regenerative & 
inclusive development) ซึ่งใหค้วามส าคญักบัมติคิวามเป็นธรรมด้านเศรษฐกจิสงัคมไปพรอ้มกบัการเติบโต
ทางเศรษฐกจิและการฟ้ืนฟูรกัษาสิง่แวดลอ้ม 

เป้าหมายหลักการเติบโตและพฒันาแบบสีเขียวคือเพื่อลดผลกระทบของกิจกรรมมนุษย์ที่มีต่อ
สิง่แวดลอ้มธรรมชาตแิละระบบนิเวศไปพรอ้มกบัการยกระดบัคุณภาพชวีติโดยรวมของมนุษย์ แนวทางการ
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เตบิโตแบบสเีขยีวจงึเน้นการใช้ทรพัยากรอย่างมปีระสทิธภิาพ รวมไปถงึการลดการปล่อยขยะของเสยีและ
การน ากลบัมาใชใ้หม่ใหไ้ดม้ากทีสุ่ด สว่นการใชพ้ลงังานกม็กัเน้นแหล่งพลงังานทดแทนเป็นหลกั แมว้่าอาจมี
พลงังานทางเลอืกอื่นทีถ่อืว่าเป็นพลงังานสะอาดไดเ้ช่นกนั เช่น พลงังานนิวเคลยีร ์

ในมุมมองด้านความเสี่ยงและความพร้อมฟ้ืนตวัและตัง้หลกัใหม่ การเติบโตทางเศรษฐกิจแบบสี
น ้าตาลไม่เพียงสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศธรรมชาติ แต่ยงัเป็นสาเหตุหลักของการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความทรุดโทรมของดิน น ้ า อากาศและทรัพยากรธรรมชาติที่ท าให้
ประชาชนทัว่ไปโดยเฉพาะคนจนและผูด้อ้ยโอกาสต้องประสบความเสีย่งและมคีวามอ่อนไหวเปราะบางมาก
ขึ้นจากภัยพิบัติธรรมชาติ ในขณะเดียวกัน การเติบโตแบบสีน ้ าตาลยังมักแยกกรอบความคิดและ
วธิดี าเนินการแบบแยกส่วน โดยมกัเน้นปัจจยัและมาตรการแก้ไขด้านเทคโนโลยแีละเศรษฐกจิเป็นหลกั และ
มกัละเลยมติิด้านสงัคมวฒันธรรม จึงท าให้การบริหารจดัการความเสี่ยงมกัไม่ครอบคลุมและไม่บรรลุผล
สมัฤทธิใ์นภาพรวม  

ในทางกลบักนั เป็นทีเ่ชื่อกนัว่า การเตบิโตและพฒันาแบบสเีขยีวทีเ่น้นการเพิม่ประสทิธภิาพในการ
ใชท้รพัยากรไปพรอ้มกบัระบบเศรษฐกจิแบบหมุนเวยีนจะช่วยลดความเสีย่งเชงิระบบในระดบัโลก คอื ความ
เสีย่งดา้นการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาสและการสูญเสยีความหลากหลายทางชวีภาพ ไปพรอ้มกบัการลด
ความเสีย่งในระดบัปัจเจก ระดบัครวัเรอืน และระดบัชุมชนที่ประชาชนต้องประสบในการด ารงชวีติและการ
ประกอบอาชพีอนัเนื่องมาจากภยัพบิตัติ่างๆ แนวทางทีเ่ป็นพืน้ฐานของการเตบิโตและพฒันาแบบสเีขยีวยงั
เน้นมาตรการแบบบูรณาการ ทัง้มาตรการที่มุ่งแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจ สงัคมและสิง่แวดล้อมโดยอาศยั
ธรรมชาตเิป็นพืน้ฐาน การเตบิโตและพฒันาแบบสเีขยีวจงึมภีาพอุดมคตขิองระบบทีบู่รณาการองคป์ระกอบ
เศรษฐกจิ สงัคมวฒันธรรมและสิง่แวดลอ้มทีเ่ปิดกวา้ง ทัว่ถงึและเป็นธรรม 

อย่างไรกต็าม แมว้่าการพฒันาแบบสเีขยีวดูเหมอืนเป็นภาพทีด่ใีนอุดมคติ แต่กย็งัมอีุปสรรคหลาย
ดา้นทีท่ าใหก้ารเปลีย่นผ่านเขา้สู่ระบบเศรษฐกจิทีย่ ัง่ยนืเป็นไปไดย้าก องคป์ระกอบหลายส่วนในแนวคดิการ
เตบิโตแบบสเีขยีวกย็งัมคีวามคลุมเครอื และยงัมคีวามทา้ทายว่าจะช่วยยกระดบัความเป็นอยู่ของผูค้นทัว่ไป
และเพิม่ความเป็นธรรมทางเศรษฐกจิสงัคมไดจ้รงิหรอืไม่ บางโครงการทีดู่เหมอืนว่าจะดตี่อสิง่แวดลอ้มกอ็าจ
มผีลกระทบดา้นความเป็นธรรมต่อชุมชน บางโครงการทีส่่งเสรมิพลงังานทดแทนและช่วยลดการใชพ้ลงังาน
จากฟอสซลิอาจสรา้งขยะจ านวนมากทีย่งัไม่สามารถจดัการได ้บางโครงการทีดู่เหมอืนตอบโจทยใ์นแทบทุก
ดา้นกอ็าจมขีอ้จ ากดัในดา้นการขยายผลในวงกวา้งมากขึน้ เป็นตน้ 

อ ำนำจเหนือทรพัยำกร - กระจุกหรอืกระจำย 

อีกปัจจยัหนึ่งที่ก าหนดอนาคตทางเลือกของประเทศไทยคือรูปแบบอ านาจทางเศรษฐกิจ สงัคม
วฒันธรรมและการเมอืงที่ใชใ้นการครอบครอง ควบคุมและจดัสรรทรพัยากร รวมถงึการเก็บเกี่ยวและสะสม
มูลค่าทีเ่กดิขึ้นจากการใช้ประโยชน์จากทรพัยากร ทัง้ทรพัยากรธรรมชาต ิทรพัยากรที่มนุษยส์ร้างขึ้น และ
ทรพัยากรมนุษย์เอง โดยไม่จ ากัดว่าจะใช้ทรพัยากรนัน้ในกิจกรรมทางเศรษฐกิจ สงัคมหรือวฒันธรรม  
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หากใช้แนวคดิทางเศรษฐศาสตร์ ปัจจยัน้ีหมายถงึรูปแบบอ านาจเหนือปัจจยัการผลติหลกัสามประการ คอื 
ทีด่นิ ทุนและแรงงาน 

ในการสรา้งฉากทศัน์ครัง้นี้ คุณลกัษณะของอ านาจเหนือทรพัยากรทีเ่ชื่อว่ามนีัยส าคญัอย่างมากต่อ
การถือครอง ควบคุมและจดัสรรทรพัยากรในอนาคตคอืรูปแบบของเครือข่ายอ านาจ โดยได้ประยุกต์ใช้
แนวคิดรูปแบบเครือข่ายที่ใช้อย่างแพร่หลายในงานวิจัยด้านเครือข่ายการสื่อสารและคอมพิว เตอร์  
(Baran, 1964) ในทีน่ี้ ผูเ้ขยีนไดแ้บ่งรูปแบบเครอืข่ายอ านาจเหนือทรพัยากรแบ่งออกเป็น 2 ขัว้หลกั คอืแบบ
กระจุกและรวมศูนย ์(centralized) กบัแบบกระจาย (distributed) โดยในแบบกระจายเองยงัสามารถแบ่งเป็น
แบบแยกศูนย ์(decentralized) และแบบกระจาย (distributed) ดงัทีแ่สดงโดยคร่าวในภาพนี้ 

 
 

รปูแบบเครอืข่ายอ านาจแต่ละแบบมขีอ้ดแีละขอ้เสยีต่างกนั เครอืขา่ยแบบรวมศูนยม์ขีอ้ดคีอืสามารถ
เพิม่ประสทิธิภาพของการบรหิารจดัการและใช้ประโยชน์จากทรพัยากรได้ดีจากความประหยดัจากขนาด 
เนื่องจากเครอืข่ายอ านาจแบบรวมศูนย์เน้นการท างานตามยุทธศาสตร์และวธิีการที่เป็นไปตามมาตรฐาน
เดียวกนั จึงช่วยลดต้นทุนในการพฒันาและบรหิารจดัการ อีกทัง้ยงัมสีายการบงัคบับญัชาที่มลี าดบัชัน้ที่
ชดัเจน จงึมคีวามแน่นอนทัง้ในการก าหนดวสิยัทศัน์และเป้าหมายของนโยบายทีใ่ชเ้ป็นกรอบการท างานของ
ทุกส่วน ไปจนถงึในการประสานแนวทางการบรหิารจดัการและด าเนินงาน โดยเฉพาะในกรณีที่ต้องมกีาร
ตดัสนิใจอย่างรวดเรว็และด าเนินการทีเ่ป็นไปในทศิทางเดยีวกนั ดงัในกรณีของการจดัการในช่วงภยัพบิตั ิ

แต่รูปแบบเครอืข่ายแบบรวมศูนยก์ม็ขีอ้ดอ้ยเช่นกนั ประการแรก ระบบขัน้ตอนทีม่ากมายท าใหเ้กดิ
ต้นทุนในการท างาน ในขณะทีผู่ท้ างานระดบัล่างลงไปมกัไม่สามารถตดัสนิใจปรบัเปลีย่นแนวทางและวธิกีาร
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ท างานไดอ้ย่ามอีสิระ เนื่องจากต้องเป็นไปตามค าสัง่และแนวทางทีก่ าหนดมาแลว้จากอ านาจเบื้องบน จงึยิง่
ท าใหก้ารด าเนินงานไม่สะทอ้นเงื่อนไขที่เกดิขึ้นจรงิจนลดประสทิธภิาพและคุณภาพในทีสุ่ด นอกจากนี้แล้ว 
การรวมศูนย์อ านาจอาจน าไปสู่การฉ้อฉลหรือคอรัปชันอย่างเบ็ดเสร็จได้ง่ายขึ้น  ดังที่ลอร์ดแอกตัน  
(Lord Acton) ไดก้ล่าวไวว้่า อ านาจมกัฉ้อฉลฉันใด อ านาจเบด็เสรจ็กม็กัฉ้อฉลเบด็เสรจ็ฉันนัน้ (Power tends 
to corrupt, and absolute power corrupts absolutely.) หากขยายความเพิ่มเติมก็อาจกล่าวได้ว่า รูปแบบ
เครอืข่ายอ านาจยิง่เป็นแบบรวมศูนย์เท่าใด ยิง่ท าให้สามารถเกดิการผูกขาดที่น าไปสู่การกอบโกยในด้าน
เศรษฐกจิ สงัคมวฒันธรรมและการเมอืงไดง้่ายขึน้เท่านัน้ 

ในทางกลบักนั เครอืขา่ยแบบแยกศูนยแ์ละแบบกระจายมขีอ้ไดเ้ปรยีบในการเพิม่ความเรว็และความ
ยดืหยุ่นในการด าเนินการและปรบัเปลีย่นรูปแบบการผลติหรอืการบรกิารไปตามเงือ่นไขและความตอ้งการใน
ระดบัทอ้งถิน่ โดยเฉพาะเมื่อแต่ละระบบย่อยหรอืแต่ละพื้นที่มคีวามแตกต่างและหลากหลายในคุณลกัษณะ
ดา้นภูมศิาสตร ์เศรษฐกจิ สงัคมวฒันธรรม และเงื่อนไขอื่นๆ ทีจ่ าเป็นต้องมนีโยบายและมาตรการทีแ่ตกต่าง
จากพื้นที่อื่น เครือข่ายอ านาจแบบแยกศูนย์และแบบกระจายยังท าให้กลุ่มคนในแต่ละหน่วยย่อยเกิด
ความรูส้กึความเป็นเจา้ของและเป็นผูน้ าในการก าหนดทศิทางการพฒันาและบรหิารจดัการทรพัยากรในพื้นที่
ของตนเอง นอกจากนี้ เครอืข่ายแบบกระจายยงัสามารถขยายขอบเขตของเครอืข่ายได้ง่ายกว่าโดยไม่มี
ขอ้จ ากดั เนื่องจากไม่ตอ้งพึง่การตดัสนิใจจากศูนยก์ลางหรอืศูนยย์่อย 

ข้อด้อยหนึ่งของเครือข่ายแบบแยกศูนย์และแบบกระจายคือความยากล าบากและต้นทุนในการ
ประสานงานระหว่างหน่วยย่อยต่างๆ ทีเ่พิม่สูงขึน้ตามระดบัการกระจายอ านาจ โดยเฉพาะถ้ามเีป้าหมายให้
ทุกภาคส่วนด าเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน พร้อมกันนี้  หากแต่ละหน่วยย่อยมีทรัพยากรและขีด
ความสามารถแตกต่างกนัมาก การบรหิารจดัการแบบแยกศูนยแ์ละแบบกระจายอาจท าใหเ้กดิความเหลื่อมล ้า
ระหว่างหน่วยย่อยมากกว่าเดิม ถ้าไม่มอีงค์กรกลางที่มอี านาจและหน้าที่จดัสรรทรพัยากรให้เท่าเทียมกัน
มากขึน้ 

รปูแบบเครอืขา่ยทีเ่หมาะสมสุดย่อมเป็นรูปแบบผสมผสานระหว่างทัง้สามแบบ โดยขึน้อยู่กบัเงื่อนไข
และบริบทในการด าเนินงานแต่ละเรื่อง อย่างไรก็ตาม เป็นที่ยอมรับกันในวงการวิชาการด้านนโยบาย
สาธารณะและรฐัศาสตร์มาได้ระยะหนึ่งแล้วว่า ประเทศไทยจ าเป็นต้องมกีารกระจายอ านาจในการบริหาร
จดัการทรพัยากรมากกว่าทีเ่ป็นอยู่ในปัจจุบนั โดยอาจเป็นการกระจายอ านาจแบบแยกศูนย์ไประดบัองค์กร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ระดบัจงัหวดั เทศบาล หรอืองคก์ารบรหิารสว่นต าบล หรอืการกระจายอ านาจไปสู่ชุมชน
หรอืกลุ่มคนโดยไม่ขึน้อยู่กบัขอบเขตการปกครอง  

ในเชงิการบรหิารจดัการความเสีย่งและการฟ้ืนตวัเพื่อตัง้หลกัใหม่ เนื่องจากเครอืข่ายแบบรวมศูนย์มี
จุดล้มเหลว (point of failure) เพยีงจุดเดียว ถ้าจุดศูนย์กลางตดัสนิใจผดิพลาด ไม่มปีระสทิธิภาพ หรอืไม่
สามารถปรบัเปลี่ยนแนวทางการท างานได้ กจ็ะท าใหร้ะบบประสบปัญหาไปทัง้หมด ในขณะเดยีวกนั ถ้าจุด
ศูนยก์ลางนัน้ไดร้บัการจู่โจมจนเสยีหาย กจ็ะท าใหอ้งคป์ระกอบทีเ่หลอืไดร้บัความเสยีหายไปทัง้หมดเช่นกนั 
ดว้ยเหตุผลดงักล่าว ระบบเครอืขา่ยแบบแยกศูนยแ์ละแบบกระจายเป็นการลดความเสีย่งเชงิระบบไดใ้นระดบั
หนึ่ง เนื่องจากมจี านวนจุดลม้เหลวมากกว่าแบบรวมศูนย์ ในบางกรณี จุดศูนยก์ลางย่อยหนึ่งอาจไม่สามารถ
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ปฏิบตัิงานได้ แต่องค์ประกอบที่เหลือก็ยงัท างานได้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ในกรณีของระบบเครอืข่ายแบบ
กระจายทีถ่อืว่ามคีวามสามารถรบัการรบัมอืกบัความเสีย่งไดด้กีว่า อกีทัง้ยงัอาจท าใหห้น่วยย่อยสามารถฟ้ืน
ตวัไดด้กีว่าเช่นกนั  

ในโลกที่ทุกอย่างเชื่อมต่อกนัอย่างซบัซ้อน ความเสีย่งเชงิระบบย่อมเป็นความเสีย่งระดบัเครอืข่าย 
เนื่องจากความเชื่อมต่อกนัอย่างแทบแยกไม่ออกระหว่างองค์ประกอบทัง้หมดในระบบเดียวกนั เหตุการณ์
ชอ็กหรอืผลกระทบทีเ่กดิขึ้นกบัองค์ประกอบหนึ่งอาจขยายความไปสู่ความเสีย่งเชงิระบบต่อไปได้ ไม่ว่าจะ
เป็นภยัพบิตัธิรรมชาตหิรอืเกดิจากการกระท าของมนุษย์ ในสถานการณ์เช่นนี้ เครอืข่ายอ านาจแบบกระจาย
จงึน่าจะมคีวามเสถยีรและคุณลกัษณะที่เหมาะสมส าหรบัการรบัมอืกบัความเสีย่งและมคีวามสามารถในการ
ฟ้ืนตวัอย่างรวดเร็วมากกว่าเครอืข่ายแบบอื่น แม้ว่าย่อมต้องใช้เวลาในการสร้างเครอืข่ายแบบกระจายที่
ตอบสนองความตอ้งการของแต่ละพืน้ทีไ่ดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพกต็าม 

แมว้่ารูปแบบอ านาจแบบกระจายไม่เพยีงเพิม่จุดล้มเหลวของระบบแต่ความเสีย่งรวมจะต ่าโดยรวม
เท่านัน้ แต่ยงัเปิดโอกาสใหอ้งคป์ระกอบต่างๆ ในระบบเศรษฐกจิ สงัคมวฒันธรรมและการเมอืง สามารถเพิม่
ความหลากหลาย ความยดืหยุ่น ขดีความสามารถส ารอง และการเรยีนรู้และป้อนกลบัขอ้มูลได้มากยิ่งขึ้น 
ตามทีไ่ดอ้ธบิายไปในบทน า คุณลกัษณะเหล่านี้ถอืเป็นคุณลกัษณะพืน้ฐานทีข่าดไม่ไดข้องระบบทีส่ามารถลด
เลีย่งความเสีย่งและเพิม่ความพรอ้มในการฟ้ืนตวัจากวกิฤตไิด้ โครงสร้างพื้นฐานบางประเภทอาจมรีูปแบบ
เครอืข่ายที่กระจายตวัอยู่ทัว่ไป เช่น โครงข่ายไฟฟ้าและโทรคมนาคม แต่ระบบการบรหิารจดัการและการ
ตดัสนิใจอาจยงัรวมศูนยอ์ยู่เพยีงทีเ่ดยีวหรอืแยกศูนยเ์พยีงไม่กี่จุด รปูแบบดงักล่าวแตกต่างอย่างชดัเจนจาก
ระบบแบบกระจายทีม่โีครงสร้างพื้นฐานและจุดการตดัสนิใจทีไ่ม่กระจุกอยู่เพยีงแห่งเดยีว ตวัอย่างทีเ่หน็ได้
ชดัคอืระบบอนิเทอรเ์น็ตและระบบทีใ่ชเ้ทคโนโลยบีลอ็กเชน  

จากที่ได้ประมวลแนวโน้มไว้ในบทที่ 4 อ านาจในการจดัสรรและเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากการใช้
ทรพัยากรของประเทศไทยในปัจจุบนัเป็นแบบรวมศูนย์ไว้ที่หน่วยงานส่วนกลางของรฐัและส านักงานของ
บรษิัทที่โดยมากตัง้อยู่ในกรุงเทพมหานครเป็นหลกั แม้ว่าได้มคีวามพยายามในการกระจายอ านาจในสู่
ทอ้งถิน่มาเป็นเวลานาน ซึง่เป็นไปตามแนวคดิแบบแยกศูนย ์แต่ในช่วงประมาณ 7-8 ปีทีผ่่านมากด็เูหมอืนว่า
อ านาจในการบรหิารจดัการรฐักจิไดร้วมศูนยก์ลบัมาทีร่ฐัสว่นกลางเหมอืนเดมิ  

ในขณะเดยีวกนั การสรา้งเครอืข่ายทางการเมอืงในยุคหลงัมรีูปแบบที่เขา้ใกลแ้บบการกระจายมาก
ขึน้ โดยเฉพาะการเคลื่อนไหวทางการเมอืงทีไ่ม่ไดย้ดึตดิการกระบวนการทางการเมอืงแบบตวัแทนหรอืการ
ขบัเคลื่อนผ่านองคก์รกลางเหมอืนแต่ก่อน การขบัเคลื่อนและเคลื่อนไหวทางการเมอืงหลายด้านในช่วงหลงั
เริ่มเป็นไปในทิศทางนี้  เช่น ประเด็นการเมืองอัตลักษณ์ (identity politics) เช่น การรณรงค์เรื่องความ
หลากหลายทางเพศ สทิธสิตร ีสทิธชินกลุ่มน้อยในสงัคม เชือ้ชาตแิละศาสนา ไปจนถงึความสนใจหรอืผลกระ
โยชน์ (interest) เฉพาะเรื่องและเฉพาะกลุ่มคน เช่น เรื่องมลพษิทางอากาศ ขนส่งมวลชนในเมอืง ทางเดิน
เทา้ ความรุนแรงในครอบครวั การกดีกนัทางเพศในวงการวชิาการ เป็นต้น เครอืข่ายอ านาจทางการเมอืงใน
การผลกัดนัประเดน็เหล่านี้มกัมลีกัษณะของแบบกระจายมากกว่าแบบรวมศูนยห์รอืแบบแยกศูนย์  
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นอกจากนี้ การสรา้งเครอืข่ายทางการเมอืงในยุคหลงัยงัใชป้ระโยชน์อย่างเตม็ทีจ่ากระบบการสื่อสาร
ด้วยโทรศพัท์มอืถอืและระบบอนิเทอร์เน็ตที่แพร่หลายและมรีาคาถูกลง จนท าให้การเคลื่อนไหวมลีกัษณะ
เป็นแบบการกระท าแบบเชื่อมต่อ (connective action) มากกว่าการกระท ารวมหมู่  (collective action)  
การกระท าแบบเชื่อมต่อสามารถแบ่งเป็นรูปแบบเครอืข่ายทีเ่กดิจากฝงูชน (crowd-enabled networks) และ
เครือข่ายที่มีองค์กรเข้ามาจัดการบางส่วน (organizationally enabled networks) แบบแรกเน้นการใช้
เทคโนโลยสีื่อสารและโซเชยีลมเีดยีทีห่ลากหลาย และ(แทบ)ไม่มกีารประสานผ่านองคก์รแบบทางการ อกีทัง้
ยงัมกีรอบการสรา้งอตัลกัษณ์ทีค่่อนขา้งยดืหยุ่นตามกลุ่มคนทีเ่ขา้มาร่วมในเครอืข่าย ส่วนแบบหลงัมอีงคก์ร
ทางการเขา้มาช่วยประสานเพยีงบางสว่น โดยมกีรอบการสรา้งอตัลกัษณ์แบบหลวมๆ ทีอ่งคก์รจะปรบัเขา้กบั
กลุ่มคนทีเ่ขา้รวมขบวนการ การกระท าแบบเชื่อมต่อนี้แตกต่างอย่างชดัเจนจากการกระท ารวมหมู่แบบเดมิที่
องคก์รทางการมบีทบาทส าคญัในการเคลื่อนไหวทางการเมอืงและมกีรอบอตัลกัษณ์ทีช่ดัเจน (Bennett 2011; 
พรรณราย โอสถาภรตัน์ และคณะ, 2564) 

ฉากทศัน์ประเทศไทยใน พ.ศ. 2585 

เมื่อน าปัจจัยขับเคลื่อนทัง้สองประการมาไขว้กันก็จะได้เป็นฉากทัศน์ของประเทศไทยใน  
พ.ศ. 2585 จ านวน 5 ฉากด้วยกัน ได้แก่ (1) บัวติดตม ไทยติดหล่ม (2) บัวพ้นตม ไทยพ้นหล่ม  
(3) บวัปริม่น ้า ไทยผลบิาน และ (4) บวัพน้น ้า ไทยววิฒัน์ ตามทีเ่สนอในแผนภาพขา้งล่างนี้ 

 อ านาจกระจายตวั  

การพฒันาแบบ
สีน  าตาล 

 

(2) 
บวัพน้ตม ไทยพน้หล่ม 

 

 

(4) 
บวัพน้น ้า ไทยววิฒัน์ 

 การพฒันา
แบบสีเขียว  

(1) 
บวัตดิตม ไทยตดิหล่ม 

 

 

(3) 
บวัปริม่น ้า ไทยผลบิาน 

 
 อ านาจกระจกุตวั  

  รปูท่ี 10 ฉากทศัน์ประเทศไทยใน พ.ศ. 2585 

แต่ละฉากทศัน์มคีวามเป็นมาและความเป็นไปที่แตกต่างกนั และมนีัยของความเสี่ยงที่ต่างกนั  
ทัง้ในดา้นแหล่งทีม่า ระดบั และความสามารถในการรบัมอืและปรบัตวั แต่ละฉากจงึมขีอ้ดขีอ้เสยีแตกต่าง
กนั เนื้อหาในแต่ละฉากทศัน์มหีวัขอ้ทีค่ลา้ยกนั เพือ่ใหผู้อ้่านสามารถเปรยีบเทยีบเนื้อหาระหว่างฉากทศัน์
ได ้แต่ไม่ซ ้ากนัทัง้หมด เพื่อแสดงถงึเรื่องส าคญัเฉพาะฉากทีอ่าจแตกต่างจากฉากอื่น หวัขอ้ส าคญัในฉาก
ทศัน์ประกอบด้วย (1) โครงสร้างและระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย (2) อ านาจเหนือทรพัยากรและ
บทบาทของรฐั (3) การใชท้รพัยากรและพลงังาน (4) การตัง้ถิน่ฐานและระบบเมอืง และ (5) กจิกรรมดา้น
การศกึษาและดา้นสงัคมวฒันธรรม การพรรณนาในแต่ละฉากทศัน์จะเน้นภาพเหตุการณ์ของประเทศไทย
ทีเ่กดิขึน้ใน พ.ศ. 2585 และมองยอ้นกลบัมาว่าเกดิอะไรขึน้มาบา้งในช่วง 20 ปีก่อนหน้านัน้ 
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ฉากทศัน์ท่ี 1: บวัติดตม ไทยติดหล่ม 

ฉากทศัน์นี้อาจแสดงภาพที่มคีวามใกล้เคยีงมากที่สุดกบัสภาวะปัจจุบนัของประเทศไทยในด้าน
ประชากร เศรษฐกจิ สงัคม เทคโนโลย ีสิง่แวดลอ้มและการเมอืง จงึเป็นภาพอนาคตฐาน (baseline future) 
ที่จะคงสภาพอยู่ระยะหนึ่งตามแนวโน้มปัจจุบนั แล้วค่อยๆ เปลี่ยนแปลงไปในระยะยาว อย่างไรก็ตาม 
ภาพนี้ก็มีความเป็นไปได้ที่จะยังคงเป็นอนาคตของประเทศไทยใน  พ.ศ. 2585 ถ้าหากนโยบายและ
เหตุการณ์ส าคญัทีเ่ป็นเงือ่นไขจ าเป็นในการเปลีย่นแปลงเชงิโครงสรา้งไม่เกดิขึน้ในช่วงต่อจากนี้ไป การคง
สภาพเหมอืนเดมิในมุมหนึ่งอาจเป็นเรื่องด ีเพราะแสดงถงึเสถยีรภาพและความมัน่คง แต่อกีมุมหนึ่งกอ็าจ
หมายถงึปัญหาทีห่มกัหมมและไม่สามารถแกไ้ขได ้จนท าใหค้วามเสีย่งเชงิระบบสะสมเพิม่มากยิง่ขึน้ และ
เมื่อมปัีจจยัภายนอกเขา้มากระทบเพยีงเลก็น้อย กจ็ะท าใหเ้กดิวกิฤตใินวงกวา้งได้ 

เศรษฐกิจทีก่อบโกยทัง้จากธรรมชาติและแรงงาน 

การเตบิโตทางเศรษฐกิจของไทยใน พ.ศ. 2585 ยงัคงเน้นการส่งออกและพึ่งพาสาขาการผลิตและ
การบรกิารที่ใช้ทรพัยากรธรรมชาตอิย่างสิ้นเปลือง ทัง้ในสาขาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม แม้ว่าหลาย
บรษิัทได้เข้าไปลงทุนในการเพาะปลูกและการผลิตในประเทศเพื่อนบ้านมากขึ้น  เนื่องจากทรพัยากรใน
ประเทศไทยลดน้อยลงมาก ประกอบกบัขอ้จ ากดัดา้นกฎหมายภายในประเทศทีเ่ขม้งวดมากขึ้น แต่กระนัน้ก็
ยงัคงเน้นรูปแบบการผลิตแบบเดิมที่ใช้ที่ดิน น ้า และทรพัยากรธรรมชาติอย่างใครมอืยาวสาวได้สาวเอา 
แมแ้ต่ในภาคการคา้และการบรกิาร โดยเฉพาะภาคการท่องเทีย่วที่ยงัคงเป็นแหล่งรายไดส้ าคญัของประเทศ
ไทย ก็มลีกัษณะเป็นแบบถลุงและกอบโกย คอืเน้นการใช้ประโยชน์จากสิง่แวดล้อมมากจนเกดิความเสื่อม
โทรมและเสยีหาย 

ในขณะเดยีวกนั การพฒันาและประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยใีหม่ยงัค่อนขา้งชา้เมื่อเปรยีบเทยีบกบัประเทศ
ทีพ่ฒันาแลว้ หรอืแมแ้ต่ประเทศก าลงัพฒันาอื่นๆ ในเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ เช่น เวยีดนามและอนิโดนีเซยี 
ซึง่ไดแ้ซงหน้าประเทศไทยในดา้นการพฒันาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมหลายสาขา ไม่เพยีงเฉพาะในด้าน
เทคโนโลยแีละนวตักรรมที่ใช้การผลติและการบรกิารให้มปีระสทิธิภาพสูงสุด แต่รวมไปถงึด้านการใช้และ
พฒันาเทคโนโลยทีีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้มอย่างเตม็ที ่แมว้่าบรษิทัชัน้น าของไทยสามารถน าเขา้เทคโนโลยทีี่
ทนัสมยัจากต่างประเทศได้ และบางแห่งสามารถพฒันาเทคโนโลยแีละนวตักรรมของตนเองได้ แต่ก็อยู่ใน
วงจ ากดัเพยีงบรษิทัขนาดใหญ่  

ธุรกิจและอุตสาหกรรมไทยจ านวนมากยงัพึ่งพาแรงงานต่างชาติจากประเทศเพื่อนบ้าน ไม่เพยีง
เฉพาะในด้านประมง การเกษตรและอุตสาหกรรม แต่รวมไปถงึการค้าปลกี การขนส่งและการบรกิารอื่นๆ 
แมแ้ต่ในภาคการท่องเที่ยวกม็แีรงงานต่างชาตทิัง้ที่มทีกัษะพื้นฐานและทกัษะสูงทีพู่ดภาษาองักฤษได้ดีเข้า
มาท างานในประเทศไทยเป็นจ านวนมาก แรงงานเหล่านี้ยนิยอมรบัค่าจ้างที่ต ่ากว่าคนไทย ส่วนหน่ึงเป็น
เพราะสถานการณ์ความขดัแยง้ทางการเมอืงและผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศในประเทศ
เพื่อนบ้านยิ่งท าให้ประเทศไทยยงัคงเป็นทางเลือกที่ดีกว่าส าหรบัแรงงานต่างชาติจ านวนมาก ด้วยเหตุ
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ดังกล่าว ธุรกิจการผลิตและการบริการของไทยยังใช้ทรัพยากรมนุษย์อย่างสิ้นเปลือง  ทัง้ในแง่ของ
ประสทิธภิาพในการผลติและการให้ค่าตอบแทนกบัแรงงาน เหน็ได้ชดัจากขอ้มูลค่าจ้างแรงงานที่โดยรวม
ไม่ได้ปรบัขึ้นตามสดัส่วนการเพิ่มขึ้นของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือจีดีพี  นัยหนึ่งคือ 
เจา้ของทุนยงัคงเป็นผูเ้กบ็เกี่ยวและสะสมรายไดแ้ละความมัง่คัง่ทีเ่กดิจากการผลติในประเทศทีช่่วงทีผ่่านมา 
ระบบการผลิตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยใน พ.ศ. 2585 จึงยังคงถลุงและกอบโกยมูลค่าจาก
ทรพัยากรธรรมชาตแิละทรพัยากรมนุษยไ์ม่ต่างจากใน พ.ศ. 2565 

การบริโภคไม่ยัง่ยืนเพราะโครงสร้างพื้นฐานไม่เอ้ือ 

ระบบการผลติที่ไม่ยัง่ยนืส่วนหน่ึงเกดิมาจากพฤตกิรรมการบรโิภคของคนไทยที่ยงัไม่เปลี่ยนแปลง
ไปจากเดมิ แต่ไม่ใช่เพยีงเพราะผูค้นไม่ตระหนักรู ้แต่สว่นส าคญัเกดิจากโครงสรา้งพืน้ฐานทีย่งัไม่เอื้อต่อการ
บรโิภคทีย่ ัง่ยนื แมว้่ารฐับาลไดพ้ยายามมุ่งสง่เสรมิเศรษฐกจิสเีขยีวและหมุนเวยีนในแผนพฒันาเศรษฐกจิและ
สงัคมแห่งชาตแิละแผนยุทธศาสตรด์้านการใชพ้ลงังานหลายฉบบั แต่ใน พ.ศ. 2585 พลงังานแหล่งฟอสซิล
ยงัคงมสีดัส่วนมากทีสุ่ดในการใช้พลงังานของประเทศไทย ในขณะทีส่ดัส่วนการใชพ้ลงังานทดแทนยงัอยู่ที่
ระดบัรอ้ยละ 20 ของการใชพ้ลงังานขัน้สุดท้าย ระบบการขนส่งสนิค้าและโลจสิตกิส ์รวมทัง้ผูค้นทัว่ไปยงัคง
ใชร้ถยนต์และจกัรยานยนต์สว่นตวัทีใ่ชเ้ครื่องยนต์สนัดาปภายในอยู่เป็นสว่นใหญ่ การสรา้งบา้นและอาคารก็
คงยงัเน้นวสัดุอุปกรณ์ทีย่งัไม่เป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม ความพยายามในการประหยดัการใชพ้ลงังานและน ้าใน
อาคารจงึยงัไม่ประสบผลส าเรจ็เท่าใด 

คนส่วนใหญ่ยงับรโิภคอาหารที่ผลติโดยบรษิทัอุตสาหกรรมการเกษตรรายใหญ่ การบรโิภคอาหาร
ปลอดสารพษิยงัคงมีราคาแพง มเีพยีงคนรวยและคนชัน้กลางระดบัสูงที่สามารถเข้าถึงอาหารเหล่านี้ได้  
ในขณะทีผู่้ผลติสนิค้าการเกษตรและอาหารปลอดสารพษิมเีพยีงบรษิทัขนาดใหญ่ที่มองเหน็ช่องทางในการ
ผลติและขายสนิคา้เฉพาะกลุ่มแนวนี้ และผูผ้ลติรายย่อยทีม่ฐีานะดแีละทีด่นิเป็นของตนเองมาแต่เดมิ ผูผ้ลติที่
มทีุนสามารถกวา้นซือ้พืน้ทีก่ารเกษตรทีม่คีวามอุดมสมบูรณ์ไปทัว่ประเทศ เนื่องจากเกษตรกรทีม่รีายไดน้้อย
ไม่สามารถรกัษากรรมสทิธิท์ีด่นิของตนเองไวไ้ด ้และในหลายกรณี ลูกหลานของเกษตรกรไม่ต้องการกลบัไป
ท างานในภาคการเกษตร จงึปล่อยขายทีด่นิทีม่คีวามอุดมสมบูรณ์ออกไป สาเหตุส าคญัของการบรโิภคอาหาร
ทีไ่ม่ยัง่ยนืจงึอยู่ทีโ่ครงสรา้งการผลติในระบบอาหารของไทย 

เศรษฐกิจกีดกัน้ด้วยคณาธิปไตยรวมศนูย ์

การติดหล่มทางเศรษฐกิจของไทยมีสาเหตุส าคญัมาจากรูปแบบอ านาจเหนือทรพัยากรการผลิต  
โดยรูปแบบเครอืข่ายอ านาจของประเทศไทยใน พ.ศ. 2585 ยงัคงเป็นรูปแบบคณาธปิไตย (oligarchy) ทีร่วม
ศูนยอ์ านาจและอทิธพิล ไม่เพยีงเฉพาะอ านาจเหนือทรพัยากรและกจิกรรมทางเศรษฐกจิ แต่รวมไปถงึอ านาจ
และอทิธพิลดา้นสงัคม วฒันธรรม การเมอืง ความมัน่คงและระบบยุตธิรรม 

อ านาจเหนือทรพัยากรยงัคงกระจุกตวัอยู่ภายในกลุ่มชนชัน้น าและกลุ่มทุนขนาดใหญ่ ซึ่งโดยส่วน
ใหญ่มฐีานอ านาจอยู่ในกรุงเทพมหานครและมเีครอืข่ายอ านาจบางสว่นอยู่ในเมอืงหลกัตามภูมภิาค ชนชัน้น า
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กบักลุ่มทุนจากทัง้ภายในประเทศและจากต่างประเทศสามารถร่วมกนัผกูขาดระบบเศรษฐกจิของประเทศไทย
ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ จนระบบเศรษฐกจิไทยยงัคงอยู่ในรูปแบบของตลาดผู้ขายน้อยราย (oligopoly) ทีท่ า
ให้ผู้ประกอบการรายย่อยและคู่แข่งใหม่ๆ ต้องประสบอุปสรรคในการแข่งขนัอย่างมาก การรวมศูนย์ทาง
เศรษฐกจิเกดิขึ้นพร้อมกบัการรวมศูนย์ทางอ านาจด้านสงัคม วฒันธรรมและการเมอืงไปพร้อมกนั และมกั
พึ่งพากลไกของรัฐในการควบคุมและจัดสรรทรัพยากร ไปจนถึงการเก็บเกี่ยวและสะสมมูลค่าจาก
ทรพัยากรธรรมชาติและแรงงาน กลไกดงักล่าวมตีัง้แต่นโยบายสาธารณะ กฎหมายระเบียบและข้อบังคบั  
ไปจนถงึอทิธพิลสว่นบุคคลในแต่ละพืน้ที ่ 

บรษิัทเอกชนยงัคงเน้นการเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นหลกั กลุ่มทุนในระดบัโลกและระดบัประเทศ
ร่วมมอืกนัส่งเสรมิระบบเศรษฐกจิทีอ่้างว่าเน้นกลไกตลาดเสร ีแต่ในเชงิพฤตกิรรมกลบัไม่เสรจีรงิ เนื่องจาก
กลุ่มบรษิทัเหล่านี้ยงัคงมอี านาจเหนือตลาดสูง จงึสามารถเก็บเกี่ยวค่าเช่าทางเศรษฐกิจ (economic rent) 
จากเทคโนโลยทีี่ไดพ้ฒันาขึ้นมาใหม่หรอืน าเขา้จากต่างประเทศ และค่าเช่าจากการผูกขาดตลาดดว้ยกลไก
ของรฐัในการก าหนดโควต้าหรอืกฎระเบยีบที่เอื้อธุรกจิบางกลุ่ม เศรษฐกจิไทยใน พ.ศ. 2585 จงึยงัคงเป็น
ระบบเศรษฐกิจแบบตลาดเชิงล าดบัชัน้ (hierarchical market economy) ที่การครอบครอง จดัสรรและเก็บ
เกี่ยวผลประโยชน์จากทรพัยากรอยู่ภายใต้อ านาจของกลุ่มทุนและชนชัน้น าเพยีงไม่กี่ครอบครวั โดยมกัร่วม
ลงทุนกบับรษิัทข้ามชาติระดบัโลกที่เป็นเจ้าของเทคโนโลยี (Schneider 2013; Kongkirati & Kanchoochat 
2018)  และระดบัอ านาจเหนือตลาดก็ลดหย่อนไปตามอทิธพิลทางเศรษฐกจิและการเมอืงในแต่ละล าดบัชัน้
ทางสงัคม 

อนาคตประเทศไทยในฉากทศัน์นี้จึงก าหนดโดยอ านาจทางเศรษฐกิจและการเมอืงแบบเดิมทัง้ใน
ระดบัประเทศและระดบัโลก คอืยงัคงมกีารกอบโกยมูลค่าทัง้จากแรงงานและจากธรรมชาติ พร้อมกบัการ
ผกูขาดของบรษิทัขนาดใหญ่ทีใ่ชอ้ านาจรฐัในการเขา้ถงึทรพัยากรธรรมชาตแิละทรพัยากรมนุษย์ 

เอกนครเป็นฐานดดูซบัทรพัยากร 

ใน พ.ศ. 2585 มหานครกรุงเทพยงัคงเป็นศูนยร์วมกจิกรรมแทบทุกดา้นของประเทศ ความประหยดั
จากขนาดและจากความหลากหลายของกิจกรรม รวมทัง้การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานโดยภาครฐัและ
ภาคเอกชนที่ดูเหมอืนไม่มทีี่สิ้นสุด ยิง่ท าให้มหานครกรุงเทพขยายตวัทัง้แนวตัง้และแนวนอนและคงความ
เป็นเอกนคร (primate city) ทีใ่หญ่กว่าเมอืงอนัดบัสองของประเทศหลายสบิเท่าตวั ดว้ยขนาดของมหานคร
กรุงเทพและการรวมศูนย์อ านาจในการบรหิารจดัการรฐักิจและการเมอืง จงึท าให้นโยบายด้านการพฒันา
โครงสร้างพื้นฐานและด้านการคลงัยงัคงเอื้อต่อการพฒันามหานครกรุงเทพต่อไป แนวโน้มนี้ดูเหมอืนว่าจะ
ยังคงเป็นอยู่ต่อไปอีก แม้ว่าความเสี่ยงจากภัยพิบัติครัง้ใหญ่ได้เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะจาก
ระดบัน ้าทะเลทีเ่พิม่สงูขึน้ 

ขนาดมหานครที่ เพิ่มใหญ่ขึ้นมีนัยส าคัญในด้านการใช้ทรัพยากร  โดยยังมีการดูดซับ
ทรพัยากรธรรมชาตแิละทรพัยากรมนุษย์จากพื้นที่อื่นๆ ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ แม้ภาครฐัพยายาม
ปฏิรูปโครงสร้างพื้นฐานของภาคมหานครให้มีประสิทธิภาพและยัง่ยืนมากขึ้น โดยเฉพาะในด้านการใช้
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พลงังานและน ้า รวมไปถงึการลดการใช้ซีเมนต์ หนิ ทรายและน ้า เพื่อการก่อสร้างอาคารและสิง่ปลูกสร้าง
ต่างๆ แต่ในความเป็นจรงิยงัเปลี่ยนแปลงไปได้น้อยมาก สถานการณ์โควดิ 19 ยิง่ท าใหค้นชัน้กลางจ านวน
มากหลกีเลีย่งการใชร้ะบบขนส่งมวลชน ทัง้รถไฟฟ้าและรถประจ าทาง อกีทัง้การอยู่อาศยัในหมู่บ้านจดัสรร
ชานเมอืงท าให้การใช้รถยนต์และจกัรยานยนต์ส่วนตวัเป็นสิง่ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ รถไฟฟ้าหลายสายที่สร้าง
เสรจ็แลว้กย็งัมผีูโ้ดยสารขึน้น้อยกว่าเป้าหมายทีต่ ัง้ไวม้าก รฐับาลจงึตอ้งยอมขาดทุนไปเรื่อยๆ 

ในขณะเดยีวกนั นโยบายการปรบัเปลีย่นบา้นเรอืนใหใ้ชพ้ลงังานอย่างประหยดัและมปีระสทิธภิาพก็
ไม่ประสบผลส าเรจ็ เนื่องจากต้องใช้ต้นทุนสูง ตัง้แต่ พ.ศ. 2560 เป็นต้นมา หนี้สนิครวัเรอืนอยู่ในระดบัสูง
มากและแทบไม่ลดลงตลอด 25 ปีทีผ่่านมา ในขณะทีร่ฐับาลเองกม็หีนี้สาธารณะอยู่มากหลงัจากสถานการณ์
โควิด จึงจดัสรรงบประมาณเพียงเล็กน้อยในการใช้มาตรการทางการเงินเพื่อกระตุ้นให้ประชาชนและ
ภาคเอกชนปรบัเปลีย่นบา้นและอาคารใหใ้ชพ้ลงังานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพมากขึน้  

นอกจากนี้ ระบบการขนส่ง โลจสิตกิส์และห่วงโซ่อุปทานของประเทศไทยที่กระจุกตวัในมหานคร
กรุงเทพและพืน้ทีต่่อเนื่องมขีอ้ดคีอืท าใหเ้กดิความประหยดัจากการกระจุกตวั และความใกลก้บัท่าเรอืและท่า
อากาศยานหลกัของประเทศ แต่ในมุมกลบัก็มนีัยด้านความเสี่ยงเชิงระบบอยู่เช่นกนั ถ้าหากพื้นที่เหล่านี้
ไดร้บัผลกระทบจากภยัพบิตัอินัเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศหรอืวกิฤตปิระเภทอื่น กจ็ะท า
ใหเ้กดิผลกระทบในวงกวา้งต่อระบบการขนส่งและโลจสิตกิสข์องประเทศ 

การพฒันาแบบรวมศูนยท์ัง้ในเชงิอ านาจและเชงิพืน้ทีไ่ดป้ระโยชน์จากขนาดและความหลากหลายที่
เกิดขึ้นในพื้นที่เดียว และท าให้การด าเนินนโยบายมีความเด็ดขาดและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน แต่ใน
สถานการณ์ที่โลกมคีวามซบัซ้อน ผนัผวนและไม่แน่นอนสูง การรวมศูนย์ย่อมมคีวามเสีย่งเชงิระบบสูงขึ้น
ตามไปดว้ย ตามทีป่ระเมนิไวก้่อนหน้านี้ การรวมศูนยก์ารตดัสนิใจไวเ้พยีงจุดเดยีวมกัมคีวามเสีย่งสงู เพราะ
จุดล้มเหลวมอียู่เพียงแห่งเดียว ในขณะเดียวกัน การกระจุกตวัของกิจกรรมแทบทุกด้านอยู่ในมหานคร
กรุงเทพมคีวามเสีย่งเชงิระบบทีม่าพรอ้มกบัการเปลีย่นแปลงของสภาพภูมอิากาศ โดยเฉพาะความเป็นไปได้
ที่ระดบัน ้าทะเลจะเพิ่มสูงขึ้นในอีก 20-30 ปีข้างหน้า หากเหตุการณ์ดงักล่าวเกิดขึ้นจริง ประเทศไทยใน
ภาพรวมย่อมไดร้บัผลกระทบโดยตรงจากการทีพ่ืน้ทีเ่มอืงหลวงไดร้บัผลกระทบครัง้ใหญ่ 

การศึกษาติดกบัดกัอ านาจรวมศนูย ์

ระบบการศึกษาของไทยยงัคงเป็นแบบรวมศูนย์ต่อไป หน่วยงานส่วนกลางยงัคงมอี านาจในการ
ก าหนดนโยบาย กฎระเบยีบและมาตรฐานที่สถาบนัการศกึษาในทุกระดบัต้องด าเนินการตาม ความเหลื่อม
ล ้ายงัปรากฏชดัระหว่างสถาบันการศึกษาที่อยู่ในกรุงเทพมหานครและเมอืงใหญ่กบัที่อยู่ในเมอืงอื่นและ
ชนบท และระหว่างโรงเรยีนของรฐักบัของเอกชน ทัง้ในดา้นทรพัยากร คุณภาพและผลสมัฤทธิข์องการศกึษา 
เนื้อหาหลกัสตูรของโรงเรยีนและมหาวทิยาลยัทัว่ไปยงัเน้นการท่องจ าและการเรยีนรูต้ามกรอบทีส่่วนกลางได้
ก าหนดมา ความรูแ้ละทกัษะทีไ่ดจ้งึเน้นการออกไปเป็นแรงงานทีท่ าตามกรอบทีอ่งคก์รหรอืบรษิทัไดก้ าหนด
มา และค่าจา้งไม่สงูมาก  
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ในทางกลบักนั ชนชัน้สูงและชนชัน้กลางทีม่ฐีานะด ีถ้าไม่ส่งลูกหลานไปเรยีนต่างประเทศ กจ็ะส่งให้
ไปเรยีนในโรงเรยีนนานาชาตแิละหลกัสูตรนานาชาต ิซึ่งเน้นการส่งเสรมิใหน้ักเรยีนมอีสิรภาพในการคดิและ
การแสดงออก ซึ่งเป็นพื้นฐานของการพัฒนาความคิดเชิงวิพากษ์และสร้างสรรค์  ทกัษะเหล่านี้ถือเป็น
คุณสมบตัิที่ขาดไม่ได้ในการท างานในอนาคต เมื่องานจ านวนมากจะถูกทดแทนโดยระบบอตัโนมตัิและ
ปัญญาประดษิฐ์ อกีทัง้ยงัเป็นทกัษะที่มคีวามต้องการมากขึ้นและมคี่าจ้างสูงในอนาคต ความเหลื่อมล ้าด้าน
การศกึษานี้เป็นสาเหตุส าคญัทีท่ าใหค้วามเหลื่อมล ้าดา้นเศรษฐกจิสงัคมของไทยใน พ.ศ. 2585 ยงัคงไม่ดขีึ้น
กว่าเมื่อ 20 ปีก่อนหน้านี้ 

ยุคหลงัโควิด 19 คือยุคหลงัยาต้านจุลชีพ 

ความส าเรจ็ในการผลติและขายวคัซนีและยารกัษาโรคระบาดโควดิ 19 ไดท้ าใหบ้รษิทัวจิยัและผลติ
ยายกัษ์ใหญ่ของโลกรวมทัง้มหาวทิยาลยัในประเทศไทยไดเ้พิม่งบประมาณเพื่อลงทุนในงานวจิยัและพฒันา
วคัซนีและยาทีป้่องกนัและรกัษาโรคระบาดทีเ่กดิจากไวรสัโควดิ รฐับาลและองคก์รระหว่างประเทศหลายแห่ง
ไดทุ้่มงบประมาณในพฒันาระบบการตดิตามโรคระบาด จนท าใหโ้รคระบาดจากไวรสัโควดิไม่แพร่กระจายไป
ทัว่โลก แมว้่าไดเ้กดิเหตุการณ์ระบาดของโรคตดิเชื้อไวรสัโคโรนาสายพนัธุ์ใหม่ 2029 และ 2039 แต่กเ็กดิขึน้
ในวงจ ากดัเพยีงไม่กี่ประเทศในอเมรกิาใตแ้ละแอฟรกิา และกลายเป็นโรคประจ าถิน่ไปในระยะสัน้  

ในขณะเดยีวกนั ปัญหาการดื้อยาต้านจุลชีพ (antimicrobial resistance: AMR) ทัง้แบคทเีรยี ไวรสั
และรา ได้รบัความสนใจมากขึ้นในวงการเภสชัวทิยาและการแพทย์ แต่ไม่ได้รบัความสนใจจากประชาชน
ทัว่ไปและในด้านนโยบายสาธารณะ เนื่องจากบรษิทัและรฐับาลส่วนใหญ่ยงัใหค้วามสนใจกบัการลงทุนวจิยั
และพฒันาวคัซีนและยาเพื่อป้องกนัโรคระบาดจากไวรสั และกลุ่มโรคไม่ตดิต่อเรื้อรงั รวมถงึการลงทุนเพื่อ
ธุรกจิสุขภาพและการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ การลงทุนค้นหายาปฏชิวีนะใหม่ๆ จงึมอียู่จ ากดั จ านวนยา
ปฏชิวีนะและยาตา้นจุลชพีอื่นๆ ทีส่ามารถยบัยัง้และฆ่าเชือ้โรคไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพเริม่ลดน้อยลง  

นักวทิยาศาสตรห์ลายคนไดพ้ยายามผลกัดนัใหร้ฐับาลไทยด าเนินการในเรื่องนี้  แต่กไ็ม่ไดร้บัความ
สนใจมากนัก การใช้ยาปฏิชวีนะอย่างไม่เหมาะสมยงัเกิดขึ้นทัว่ไปในสถานพยาบาลทัว่ประเทศ ในขณะที่
ประชาชนทัว่ไปยังสามารถซื้อยาฆ่าเชื้อได้ตามร้านขายยาโดยไม่ต้องมีใบสัง่แพทย์และใช้ยาอย่างไม่
เหมาะสมและผดิหลกัการแพทย์จนเกดิการดื้อยามากขึ้น การดื้อยานี้ยงัส่งต่อไปยงัเชื้อแบคทเีรยีตวัอื่นและ
เชือ้แบคทเีรยีรุ่นต่อไปอกี 

ในขณะเดยีวกนั อุตสาหกรรมการเกษตรกย็งัคงใชย้าต้านจุลชพีเป็นปรมิาณมากในการเลี้ยงสตัวแ์ละ
เพาะปลูกพชื เพื่อป้องกนัการติดเชื้อและเพิม่ผลผลิตให้ได้มากตามปริมาณและคุณภาพที่ตลาดต้องการ  
กลุ่มผู้บรโิภคได้พยายามรณรงค์เรื่องนี้อยู่เสมอมา แต่ก็ไม่สามารถต้านพลงัล็อบบี้ของบรษิทัขนาดใหญ่ได้  
ยาปฏชิวีนะบางส่วนตกค้างมากบัผลิตภณัฑอ์าหารและส่งต่อมายงัมนุษย์ และยาต้านจุลชพีจ านวนมากทัง้
จากการป้องกนัการตดิเชื้อของมนุษยแ์ละจากการใชด้้านการเกษตรยงัคงตกค้างในแหล่งน ้าและดนิ จนเกดิ
เชือ้ดือ้ยาในวงกวา้งมากขึน้เรื่อยๆ  



รายงานการศกึษาโครงการประเทศไทยในอนาคต 
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จนกระทัง่ใน พ.ศ. 2585 ระเบดิเวลาลูกนี้ไดป้ะทุขึน้ เชือ้ดือ้ยาไดท้ าใหผู้ป่้วยจ านวนมากเสยีชวีติจาก
การตดิเชื้อ ภาวะระบาดได้ลุกลามไปทัว่ จนท าให้ระบบดนิและน ้าไปจนถงึระบบการเกษตรและอาหารของ
ประเทศไทยได้รบัผลกระทบอย่างรุนแรง กลายเป็นวกิฤตดิา้นสิง่แวดลอ้ม สาธารณสุข เศรษฐกจิ สงัคมและ
การเมอืง ประเทศไทยตกอยู่ในภาวะผซี ้าด ้าพลอย ไม่เพยีงแค่จากความปัญหาความเหลื่อมล ้า สภาพอากาศ
แปรปรวนอย่างสุดโต่ง เทคโนโลยพีลกิผนั แต่รวมไปถงึการระบาดของเชื้อดื้อยา แต่วกิฤตนิี้ดูเหมอืนจะไม่
จบเพยีงภายในระดบัประเทศ และมแีนวโน้มว่าแพร่ขยายเป็นวกิฤตริะดบัโลกต่อไป 

ฉากทศัน์ท่ี 2: บวัพ้นตม ไทยพ้นหล่ม 

ในช่วง พ.ศ. 2567-2570 เกดิการเปลี่ยนแปลงครัง้ใหญ่ของโครงสร้างการเมอืงการปกครองใน
ระดบัประเทศ เมื่อนโยบายรือ้สร้างระบบราชการกลายเป็นวาระส าคญัทางการเมอืง แรงกดดนัส าคญัคอื
สภาวะเศรษฐกจิตกต ่าที่สบืเนื่องต่อมาจากสถานการณ์โควดิ 19 ท าให้ผู้คนจ านวนมากไม่พอใจกบัการ
ด าเนินงานของรฐับาลและหน่วยงานรฐั ขณะเดยีวกนั สื่อออนไลน์ได้ตแีผ่ขอ้มูลเกี่ยวกบัต้นทุนที่สูงและ
ผลสมัฤทธิท์ีต่ ่าของการด าเนินงานของหน่วยงานรฐั รวมถงึกรณีคอรปัชนัของเจา้หน้าทีร่ฐัหลายรูปแบบที่
เกิดขึ้นในวงกว้าง การรื้อสร้างระบบราชการจึงได้กลายเป็นประเด็นในการหาเสียงเลือกตัง้ จนกระทัง่
รฐับาลผสมชุดใหม่ไดด้ าเนินนโยบายปฏริูประบบการบรหิารรฐักจิของกระทรวงทบวงกรมต่างๆ ไปจนถงึ
การปฏริปูระบบการเมอืงและระบบยุตธิรรม 

เครือข่ายอ านาจเริม่แยกศนูย ์

หนึ่งในองค์ประกอบหลกัของการปฏิรูประบบราชการคอืการผลกัดนัการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น
อย่างเต็มที่ หลงัจากที่ไม่ได้มกีารเลอืกตัง้ผู้บรกิารและสภาท้องถิน่มากนานตัง้แต่ พ.ศ. 2557 การกระจาย
อ านาจสู่ท้องถิ่นครัง้นี้นับเป็นการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างอ านาจเหนือทรพัยากรที่มีผลสืบเนื่องด้าน
เศรษฐกจิ สงัคม และการเมอืงอย่างเหน็ไดช้ดั และด าเนินงานเรื่อยมาจนถงึ พ.ศ. 2585 

กระแสการกระจายอ านาจครัง้นี้ครอบคลุมภารกจิของรฐัในวงกว้างมากกว่าความพยายามกระจาย
อ านาจครัง้ก่อนๆ และเกอืบเทยีบเท่ากบัการกระจายอ านาจครัง้ใหญ่ของอนิโดนีเซยีทีเ่ริม่ต้นใน พ.ศ. 2554 
หลงัจากล่มสลายของระบอบเผดจ็การทหารภายใต้ประธานาธบิดซีูฮาร์โต พนัธกจิหลายด้านได้รบัการถ่าย
โอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปแล้วก่อนหน้านี้ก็ด าเนินการต่อไป เช่น ด้านการศึกษาขัน้พื้นฐาน 
สาธารณสุข การจดัการดา้นสาธารณูปโภคและสาธารณูปการและการพฒันาเมอืง แต่ในครัง้นี้ไดค้รอบคลุมไป
จนถึงการยกเลิกต าแหน่งผู้ว่าราชการจงัหวดัแล้วให้นายกองค์การบริหารส่วนจงัหวดัมบีทบาทในระดับ
จงัหวดัแทน รวมไปถงึการถ่ายโอนกจิการต ารวจไปยงัท้องถิน่ และการควบรวมหน่วยเทศกจิกบัต ารวจเข้า
ดว้ยกนั เป็นตน้ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทอย่างเต็มที่ในการลงทุนและการบริหารจดัการโครงสร้าง
พื้นฐานภายในขอบเขตการรบัผดิชอบของแต่ละพื้นที่ รวมไปถงึการสนับสนุนการพฒันาเศรษฐกิจภายใน
ทอ้งถิน่ สดัส่วนรายได้ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ต่อรายได้รฐับาลไดเ้พิม่ขึ้นอย่างเหน็ได้ชดั กระนัน้ก็
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ตาม ทอ้งถิน่หลายแห่งมเีงนิทุนส ารองเงนิสะสมอยู่น้อย จงึไม่สามารถด าเนินโครงการพฒันาบรกิารพื้นฐาน 
รวมไปถึงการลงทุนในการพฒันาเศรษฐกิจท้องถิ่นได้อย่างเต็มที่เท่าใดนัก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
ตัง้อยู่ในเมืองและชุมชนที่ประสบกับภาวะถดถอยด้านประชากรและเศรษฐกิจ ยิ่งไม่สามารถลงทุนใน
โครงสรา้งพืน้ฐานทีจ่ าเป็นได ้

การกระจายอ านาจแบบแยกศูนย์นี้ท าให้ประเทศไทยไดเ้พิม่ความยดืหยุ่นและความหลากหลายใน
การบรหิารจดัการพืน้ที ่จงึสามารถลดความเสีย่งเชงิระบบในการรบัมอืกบัภยัพบิตัแิละวกิฤตใินระดบัทอ้งถิน่
และภูมภิาคได้ดมีากขึ้น อกีทัง้ยงัท าให้เกดิความหลากหลายทัง้ในด้านผลติภณัฑ์ และในด้านกจิกรรมทาง
สงัคมวฒันธรรมที่เป็นสิ่งดึงดูดนักท่องเที่ยวที่ต้องการความแปลกใหม่  อย่างไรก็ตาม เนื่องจากองค์กร
ปกครองส่วนท้อนถิ่นแต่ละแห่งมีทรพัยากรและขดีความสามารถไม่เท่าเทียมกนั จงึท าให้เกิดการแข่งขนั
ระหว่างท้องถิน่ในการดงึดูดการลงทุนทางเศรษฐกจิและนักท่องเที่ยว จนท าให้เกดิความเหลื่อมล ้าระหว่าง
พืน้ทีอ่ย่างชดัเจน 

ระบบดิจิทลัท้องถิน่ 

ด้วยระบบฐานขอ้มูลที่พฒันามากขึ้น โดยเฉพาะขอ้มูลแผนที่ภาษีที่เป็นดจิทิลัทัง้หมดแล้ว องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่จงึสามารถประเมนิและเก็บภาษีทีด่นิและสิง่ปลูกสร้างกบัเจ้าของทีด่นิและทรพัย์สนิได้
อย่างมปีระสทิธภิาพและเตม็เมด็เตม็หน่วยมากขึน้ แมแ้ต่การเลีย่งลดภาษดีว้ยการปลูกไมผ้ลในแปลงทีด่นิที่
ไม่ได้ใช้ประโยชน์ก็ถูกประเมนิและเก็บภาษีมากขึ้น เมอืงท่องเที่ยวที่มคีนต่างชาติอยู่อาศยัมากทัง้ภูเก็ต 
เชยีงใหม่ พทัยา และกรุงเทพมหานคร ก็เริม่เก็บภาษีอตัราก้าวหน้าส าหรบับ้านและห้องชุดที่มรีาคาแพง 
(progressive mansion tax) และทีเ่จา้ของไม่ไดอ้ยู่จรงิหรอืใชเ้พยีงบางครัง้ (pied-à-terre tax) โดยเฉพาะกบั
วิลล่าและห้องชุดที่เจ้าของเป็นคนต่างชาติ  ดังตัวอย่างที่เกิดขึ้นในมลรัฐนิวยอร์ก  สหรัฐอเมริกา  
(Fiscal Policy Institute, 2019) ท าให้สามารถเพิ่มรายได้ของท้องถิ่น แม้ว่าเจ้าของทรัพย์สินและบริษัท
นายหน้าจะพยายามคดัคา้น ต่อตา้นและหลกีเลีย่งการเกบ็ภาษดีงักล่าวกต็าม แต่องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่
กเ็หน็ว่าเป็นแหล่งรายไดส้ าคญั จงึพฒันาระบบแพลตฟอรม์ทีป่ระเมนิมูลค่าไดอ้ตัโนมตัแิละเดนิหน้าเกบ็ภาษี
ในอตัรากา้วหน้าตามมลูค่าทรพัยส์นิต่อไป 

การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานดจิทิลัไปแทบทัว่ประเทศเปิดโอกาสในการย้ายถิน่ ทัง้ส าหรบัคนวยั
เกษียณและคนรุ่นใหม่ทัง้ชาวไทยและชาวต่างประเทศที่สามารถท างานจากบ้านหรือที่ไหนก็ได้  แม้ว่า
โดยมากปรากฏการณ์นี้ยงักระจุกตวัในเมอืงหลกัในภูมภิาค โดยเฉพาะเมอืงท่องเทีย่วและเมอืงการศกึษาที่มี
ความหลากหลายของกจิกรรมและผูค้น เช่น เชยีงใหม่ ภูเกต็ หาดใหญ่-สงขลา พทัยาและขอนแก่น แต่หลาย
เมอืงที่มสีภาพแวดล้อมที่ดีและมคีวามสะดวกในการเดินทางก็เริม่ได้รบัความนิยมมากขึ้น  เช่น เชียงราย 
นครพนม สุราษฎรธ์าน ีและหมู่เกาะต่างๆ เป็นตน้ 



รายงานการศกึษาโครงการประเทศไทยในอนาคต 
 
 

124 

เมืองหลกัในภมิูภาคกลายเป็นดาวเด่น 

บรษิทัพฒันาอสงัหารมิทรพัยข์นาดใหญ่ไดร้่วมทุนกบับรษิทัต่างชาตใินการลงทุนพฒันาเมอืงหลาย
แห่งที่ตัง้อยู่ห่างจากพื้นที่ชายฝัง่ทะเล เพื่อลดเลี่ยงความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศโลก 
โดยเฉพาะความเสีย่งจากน ้าท่วมและระดบัน ้าทะเลทีส่งูขึน้ เมอืงใหญ่ในภาคเหนือ เช่น เชยีงใหม่ และในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ เช่น โคราช ขอนแก่น อุดรธานี และอุบลราชธานี กลายเป็นทางเลือกส าคญัในการ
ลงทุนพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ คนชัน้กลางจ านวนมากได้ซื้อบ้านหลงัทีส่องในเมอืงเหล่านี้ เพื่อเป็นทางเลอืก
ในการอยู่อาศยัและใช้ชวีติ ในขณะทีผู่้มรีายไดน้้อยยงัคงอยู่ในกรุงเทพมหานครที่ประสบความเสีย่งจากภยั
พบิตัธิรรมชาตติ่อไป 

คนชัน้กลางรุ่นเจนวาย เจนแซดและเจนอลัฟาจ านวนมากขึ้นเริม่ย้ายไปใช้ชวีติและท างานในเมอืง
หลักในภูมิภาค เนื่องจากลักษณะงานมีความอิสระ ไม่ผูกติดกับครอบครวัและพื้นที่ที่เติบโตมา และไม่
จ าเป็นต้องอาศยัอยู่ในกรุงเทพมหานคร เมอืงหลกัหลายแห่งตอบโจทยใ์นเรื่องบรกิารพื้นฐานและสิง่อ านวย
ความสะดวกที่จ าเป็นในการท างานและด ารงชีวติ ทัง้การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง สนามบิน
นานาชาติ และร้านกินดื่มที่หลากหลาย อีกทัง้ยังมีความเป็นสากลนิยม (cosmopolitan) เนื่องจากมี
นักท่องเที่ยวและผู้มาเยอืนอยู่เสมอ ปัจจยัที่ส าคญัคอืความน่าอยู่และใกล้ชิดกับธรรมชาติ ซึ่งกลายเป็น
เงื่อนไขส าคญัของการใช้ชวีติของคนรุ่นดงักล่าว ในฉากทศัน์นี้ เมอืงหลกัจงึกลายเป็นดาวเด่นของประเทศ
ไทย ไม่เพยีงเฉพาะในดา้นเศรษฐกจิ แต่รวมไปถงึดา้นกจิกรรมทางสงัคมวฒันธรรม 

พลเมืองยุคใหม่ 

ในดา้นโครงสร้างประชากร ประเทศไทยไดเ้ขา้สู่สงัคมสูงวยัอย่างสมบูรณ์ จงึเป็นไปตามแนวโน้มที่
ได้คาดการณ์มานานแล้วก่อนหน้านี้ แต่โครงสร้างและกระบวนทศัน์ทางสงัคมของคนไทยในยุคทศวรรษที่ 
2570 เป็นตน้มาไดเ้ปลีย่นไปมากจากยุคก่อน โดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นเจนวาย เจนแซดและเจนอลัฟา คนกลุ่มนี้
มคี่านิยมในด้านสงัคมวฒันธรรมที่แตกต่างจากคนรุ่นก่อนอย่างชดัเจน โดยยดึความเป็นล าดบัชัน้ในสงัคม
น้อยลง มคีวามผูกพนักบัสถาบนัทางสงัคมดัง้เดมิน้อยลง และมทีศันคตทิีม่คีวามเป็นพหุนิยมและสากลนิยม
มากขึ้น ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะได้มีโอกาสเดินทางไปต่างประเทศมากขึ้นและสามารถเข้าถึงข้อมูลที่
หลากหลายไดม้ากขึน้กว่าแต่ก่อน 

รูปแบบการเขา้ร่วมกระบวนการทางการเมอืงคนกลุ่มเจนวาย เจนแซดและเจนอลัฟากเ็ปลีย่นแปลง
ไปจากคนรุ่นก่อนหน้านี้ โดยใหค้วามสนใจกบัประเดน็และกระบวนการเมอืงแบบดัง้เดมิน้อยลง ทัง้สถาบนั
ทางการเมอืง สื่อมวลชนและองค์กรภาคประชาสงัคมแบบเดมิ คนกลุ่มนี้ให้ความส าคญักบัการเมอืงเชงิวถิี
ชวีติมากยิง่ขึน้ และใหค้วามสนใจและใชเ้วลาในการมสี่วนร่วมในกจิกรรมทางการเมอืงทีไ่ม่ผกูโยงกบัสถาบนั
ทางการเมอืงแบบเดมิ ประเดน็ทีส่นใจกห็ลากหลายมากขึน้ ไม่เพยีงเฉพาะเรื่องปากทอ้งและสภาวะเศรษฐกจิ
ทัว่ไป แต่รวมไปถงึเรื่องอตัลกัษณ์ส่วนบุคคลและกลุ่มคน วฒันธรรมเฉพาะกลุ่ม สิง่แวดล้อมและความเป็น
ธรรมทางสงัคมในมติติ่างๆ นอกจากนี้ ดว้ยประสบการณ์ในการเดนิทางไปท างานและท่องเที่ยวต่างประเทศ 
และการเขา้ถงึขอ้มูลทางอนิเทอร์เน็ตทีก่ว้างขวาง ชนชัน้กลางในยุคนี้จ านวนมากมคีวามสนใจในประเด็นที่
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ครอบคลุมกว้างกว่าเรื่องที่เกดิขึ้นในประเทศไทย และเริม่มกีระบวนทศัน์เป็นพลเมอืงโลก (global citizen) 
มากยิง่กว่าคนรุ่นก่อน  

เศรษฐกิจและการท่องเทีย่วแบบพื้นถิน่นิยม  

การผลิตทางเศรษฐกิจในฉากทศัน์นี้มีภาพการถวลิหาและย้อนกลบัไปหาระบบการผลิตและการ
บริโภคที่เน้นความเป็นท้องถิ่น (local) พื้นถิ่น (vernacular) และเฉพาะถิ่น (geography specific) มากขึ้น  
ทัง้รฐับาลกลางและทอ้งถิน่พยายามส่งเสรมิระบบการผลติขนาดย่อยทีพ่ึง่พาตนเองไดด้ว้ยฐานทรพัยากรที่มี
อยู่ในพื้นที่ พร้อมกนันี้ ผู้ประกอบการในท้องถิ่นบางแห่งสามารถพฒันาผลิตภณัฑ์ที่มคีุณลกัษณะพิเศษ
เฉพาะถิ่น จนมีคุณภาพและชื่อเสียงและได้รับการคุ้มครองเป็นสินทรัพย์ทางปัญญาแบบสิ่งบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์ (Geographical Indications - GI) ความนิยมของผู้บริโภคในสินค้าพื้นถิ่นและเฉพาะถิ่นท าให้
เศรษฐกจิทอ้งถิน่ในหลายพืน้ทีก่ระเตือ้งขึน้มาอย่างชดัเจน 

ในด้านการบรโิภคอาหาร ผู้บรโิภคในเมอืงต้องการอาหารและเครื่องดื่มที่มคีวามหลากหลายและ
ไม่ใช่อาหารจานด่วน และเริม่มแีนวโน้มของการท าอาหารกนิเองแมจ้ะไม่ค่อยมเีวลากต็าม ทัง้ซูเปอรม์าร์เกต็
และตลาดสดหลายแห่งได้เหน็แนวโน้มนี้เป็นช่องทางการท าธุรกจิ จงึมบีรกิารจดัเตรยีมวตัถุดบิส าหรบัการ
ท าอาหารเพื่อให้ลูกค้าไปท าอาหารเอง โดยสามารถสัง่ได้ตามแพลตฟอร์มออนไลน์ได้ตามสะดวก  
ความหลากหลายในความต้องการของผู้บรโิภคนี้น าไปสู่ความหลากหลายของผูผ้ลติดว้ยเช่นกนั ผูผ้ลติราย
ย่อยเริม่มมีากขึ้น และสามารถส่งวตัถุดบิและอาหารส าเรจ็รูปใหก้บัผู้บรโิภคไดโ้ดยตรง แนวโน้มผูบ้รโิภคนี้
ท าใหล้ดอ านาจเหนือตลาดของรายใหญ่ไดบ้า้งเลก็น้อยในช่วงแรก ต่อมาเมื่อกฎหมายป้องกนัการแข่งขนัได้
เพิม่ความเขม้งวดมากขึน้ กย็ิง่ท าใหผู้ผ้ลติรายย่อยสามารถแข่งขนัไดม้ากขึน้ 

 อย่างไรก็ตาม แม้ว่าเศรษฐกิจท้องถิ่นจะลืมตาอ้าปากได้มากขึ้นในฉากทศัน์นี้  ผู้ประกอบการใน
ทอ้งถิน่โดยมากก็ยงัไม่สามารถเปลี่ยนผ่านเขา้สู่การผลติแบบสเีขยีวและหมุนเวยีนไดอ้ย่างเต็มทีเ่ท่าใดนัก 
เกษตรกรรายย่อยยงัคงพึ่งพาปุ๋ ยเคมอียู่มาก และกระบวนการผลติยงัคงต้องพึ่งน ้ามนัและเทคโนโลยทีี่ใช้
ทรพัยากรดิน น ้าและพลงังานอย่างสิ้นเปลือง สนิค้าชุมชนส่วนใหญ่ที่ขายทางแพลตฟอร์มออนไลน์และ
ส่งผ่านบรกิารจดัส่งพสัดุก็ยงัคงใชพ้ลาสตกิและวสัดุบรรจุภณัฑอ์ื่นๆ ทีไ่ม่เป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้มและท าให้
เกดิขยะเป็นจ านวนมาก  

ในช่วงเดยีวกนันี้ เศรษฐกจิท่องเทีย่วทีย่งัคงเป็นฐานเศรษฐกจิหลกัของประเทศไทยกเ็ริม่กระจายตวั
ไปยงัเมืองรองและเมืองเล็กมากขึ้น โดยเฉพาะการท่องเที่ยวของคนไทยและคนต่างชาติที่ต้องการเน้น
ประสบการณ์และความแท้ (authenticity) ของกิจกรรมการท่องเที่ยว ในขณะเดียวกนั กระแสการกระจาย
อ านาจท าให้เมอืงท่องเที่ยวยอดนิยมทัง้ภูเกต็ เชยีงใหม่ และพทัยา ไดร้บัการถ่ายโอนอ านาจในการบรหิาร
จดัการกจิการดา้นการท่องเทีย่วเองมากขึน้  

แต่การกระจายอ านาจก็ไม่ได้ท าใหก้ารท่องเที่ยวไทยเพิม่ความเป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้มและส่งเสรมิ
เศรษฐกจิสเีขยีวและหมุนเวยีนเสมอไป เมอืงขนาดเล็กและชุมชนชนบทหลายแห่งในช่วงแรกสามารถขาย
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จุดเด่นด้านความเป็นธรรมชาติ ความสะอาดของดิน น ้า อากาศ และความสงบที่คนในเมอืงใหญ่ถวิลหา  
จนเกิดความนิยมในหมู่นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติที่ไปพกัผ่อนและถ่ายรูปลงโซเชียลมีเดีย  
แต่ในทีสุ่ดกต็อ้งประสบกบัปัญหาขอ้จ ากดัดา้นขดีความสามารถในการรองรบั จนเกดิความแออดัของบ้านพกั
และโรงแรม มขียะพลาสตกิและของเสยีเป็นจ านวนมาก และขาดความสงบ จนในทีสุ่ดความนิยมกล็ดน้อยลง
ไป 

กฏหมายป้องกนัการผกูขาด 

นอกเหนือจากนโยบายการกระจายอ านาจไปสู่ภูมภิาคแลว้ องคป์ระกอบส าคญัอกีส่วนหนึ่งของการ
กระจายอ านาจเหนือทรพัยากรในฉากทศัน์นี้คอืการบงัคบัใชก้ฎหมายป้องกนัการผูกขาด  

จากที่แต่เดิมประเทศไทยได้ออกกฎหมายต่อต้านการผูกขาดฉบบัแรก คอื พระราชบัญญัติการ
แขง่ขนัทางการคา้ พ.ศ. 2552 และไดป้รบัปรุงเพิม่เตมิใน พ.ศ. 2560 ต่อมาใน พ.ศ. 2563 เกดิกรณีส าคญัคอื
การควบรวมกจิการคา้ปลกีและค้าส่งระหว่างบรษิทัใหญ่ ท าใหป้ระชาชนและกลุ่มประชาสงัคมทีเ่ป็นตวัแทน
ผู้บริโภคให้ความสนใจกับเรื่องนี้มากขึ้นในวงกว้าง  จนเกิดการยื่นฟ้องศาลปกครองให้เพิกถอนมติ
คณะกรรมการแข่งขนัทางการค้าทีอ่นุมตัใิห้มกีารควบรวมดงักล่าว กรณีดงักล่าวได้ท าใหเ้กดิแรงกระเพื่อม
ทางสงัคมในการปรบัปรุงกฎหมายและกลไกในการบงัคบัใช้กฎหมายต่อต้านการผูกขาดมากยิง่ขึ้น โดยมี
กลุ่มผูบ้รโิภคเป็นหวัหอกส าคญัในการผลกัดนัเรื่องนี้  

ประเด็นเรื่องการผูกขาดของกลุ่มธุรกิจใหญ่ได้กลายเป็นวาระทางการเมอืงระดบัประเทศ พรรค
การเมอืงหวัก้าวหน้าสองพรรคได้ชูวาระนี้เป็นหนึ่งในการรณรงค์หาเสยีง และเมื่อได้รบัเลือกเป็นหนึ่งใน
รฐับาลผสมกไ็ดผ้ลกัดนัเรื่องนี้อย่างเตม็ที่ จนท าใหม้กีารปรบัปรุงรายละเอยีดในกฎหมายป้องกนัการผูกขาด
ทีเ่ขม้งวดมากยิง่ขึน้ 

ตัง้แต่ พ.ศ. 2575 เป็นตน้มา คดฟ้ีองรอ้งศาลปกครองเรื่องการแขง่ขนัทีไ่ม่เป็นธรรมมจี านวนมากขึ้น
อย่างเหน็ไดช้ดั โดยไม่จ ากดัอยู่เพยีงการควบรวมและการแข่งขนัทางการคา้ปลกีและการผลติทัว่ไป แต่รวม
ไปถงึการซือ้ขายออนไลน์และอ านาจเหนือตลาดของแพลตฟอรม์ต่างๆ ไปจนถงึบรกิารพืน้ฐานดา้นการขนส่ง 
และดา้นพลงังานและสาธารณสุขดว้ยเช่นกนั หลายคดเีป็นการด าเนินคดแีบบกลุ่ม (class action) ทีผู่บ้รโิภค
รวมตวักนัฟ้องบรษิทัขนาดใหญ่ทัง้ไทยและต่างประเทศ และมหีลายกรณีทีศ่าลปกครองของไทยไดต้ดัสนิให้
บรษิทัแพลตฟอรม์ระดบัโลกต้องจ่ายค่าปรบัเป็นมูลค่าหลายพนัลา้นบาท เนื่องจากไดพ้บว่าท าผดิกฎหมาย
การแขง่ขนัทางการคา้ของประเทศไทย  

ระบบการศึกษาแบบแยกศนูย ์แต่ยงัไม่หลากหลาย  

การกระจายอ านาจครัง้ใหญ่ใน พ.ศ. 2567-2569 ท าให้เกดิการปฏิรูประบบการศกึษาไปพร้อมกัน 
โดยมีองค์ประกอบส าคัญหลายส่วน ส่วนแรกคือการลดจ านวนข้าราชการและพนักงานราชการสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ โดยเปิดโอกาสให้โอนย้ายไปสงักดัองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทัง้ในระดบัจังหวดั 
เทศบาลและต าบล การลดจ านวนบุคลากรในหน่วยงานส่วนกลางท าให้สามารถจัดสรรทรัพยากรเพื่อ
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การศกึษาไปยงัทอ้งถิน่ไดม้ากขึน้ องคป์ระกอบส าคญัอกีสว่นหนึ่งคอืการกระจายอ านาจในการก าหนดเนื้อหา
ในหลกัสูตรที่ใช้สอนในโรงเรยีนประถมศกึษาและมธัยมศกึษาไปยงัระดบัท้องถิน่มากขึ้น แม้ว่าเนื้อหาด้าน
ความมัน่คงของประเทศยงัคงก าหนดโดยหน่วยงานส่วนกลาง แต่การก าหนดเนื้อหาส่วนอื่นๆ มีความ
ยดืหยุ่นและหลากหลายมากยิง่ขึน้ โดยมกีารผูกโยงกบัประวตัศิาสตรค์วามเป็นมาของทอ้งถิน่ รวมถงึสภาพ
และเงือ่นไขเฉพาะพืน้ทีม่ากขึน้  

แต่การแยกศูนย์ของระบบการศึกษาในครัง้นี้ยังไม่สามารถยกระดับคุณภาพและสร้างความ
หลากหลายให้เกิดขึ้นกบัการเรยีนรู้ของนักเรียนได้เท่าใดนัก ท้องถิ่นหลายแห่งตดัสนิใจยุบรวมโรงเรียน
ขนาดเลก็จ านวนมาก เนื่องจากจ านวนเดก็ลดลงมากและไม่สามารถรบัภาระดา้นต้นทุนได้ จงึเกดิผลกระทบ
กบัเดก็และครอบครวัในหลายพืน้ทีห่่างไกลจ านวนมาก ทรพัยากรทีจ่ ากดัทัง้จ านวนครแูละอุปกรณ์ทีส่่งเสรมิ
การเรียนรู้ก็ยิ่งท าให้คุณภาพของการศึกษาในพื้นที่เหล่านี้ด้อยลง กระนัน้ก็ตาม ก็มีท้องถิ่นบางแห่งที่
สามารถแก้ไขปัญหาและก้าวพ้นอุปสรรคดงักล่าวได้ โดยการใช้ระบบการเรยีนรูผ้่านสื่อออนไลน์ รวมไปถงึ
การยกระดบัความร่วมมอืกบัท้องถิ่นและองค์กรอื่นๆ ในการแบ่งปันทรพัยากรซึ่งกนัและกนั จนสามารถ
พฒันาระบบการศกึษาในทอ้งถิน่ใหด้ขีึน้ได ้ 

ในช่วงแรกการกระจายอ านาจด้านการศึกษาประสบปัญหาอยู่มาก โดยเฉพาะการคดัค้านของ
บุคลากรในส่วนกลาง รวมถึงปัญหาความพร้อมและปัญหาความเหลื่อมล ้าระหว่างท้องถิ่น  ในพื้นที่ที่
ประชาชนและทอ้งถิน่มรีายไดสู้ง ทรพัยากรและคุณภาพการศกึษากจ็ะดกีว่าพืน้ทีอ่ื่นทีม่ขีอ้จ ากดัดา้นรายได้
ของทอ้งถิน่ อย่างไรกต็าม รฐับาลกลางกไ็ดก้ าหนดงบประมาณทีส่นับสนุนและช่วยเหลอืทอ้งถิน่ทีม่ขีอ้จ ากดั
ดา้นทรพัยากร จงึท าใหค้วามเหลื่อมล ้าระหว่างพืน้ทีพ่อทุเลาลงไปไดบ้า้ง 

ความเหลือ่มล ้าระหว่างท้องถิน่ 

ความเหลื่อมล ้าระหว่างท้องถิ่นเพิม่มากขึ้นอย่างเห็นได้ชดั บางพื้นที่ที่มทีรพัยากรมากมาแต่เดิม 
หรือนักการเมืองท้องถิ่นมีนักการเมืองท้องถิ่นยังมีเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับการเมืองในระดับประเทศ  
กส็ามารถลงทุนในการพฒันาเศรษฐกจิทอ้งถิ่นต่อไปได ้แต่บางพืน้ทีไ่ม่ได้มทีัง้ทรพัยากรและเครอืข่ายมาก
เท่า จงึท าใหไ้ม่สามารถแข่งขนักบัพื้นทีอ่ื่นได้ ความเหลื่อมล ้าด้านการคลงัระหว่างทอ้งถิน่ท าให้การพฒันา
เข้าสู่เศรษฐกิจสเีขยีวและหมุนเวยีนในแต่ละพื้นที่แตกต่างกนัมาก บางท้องถิ่นที่มผีู้น าหวัก้าวหน้าและมี
เครอืข่ายกส็ามารถดงึดูดการลงทุนได้ โดยเฉพาะทอ้งถิน่ในเมอืงขนาดใหญ่ แต่ทอ้งถิน่จ านวนมากเป็นเมอืง
ขนาดกลางและขนาดเลก็ทีเ่ศรษฐกจิและประชากรเตบิโตน้อยมาก จงึไม่สามารถลงทุนในโครงสรา้งพืน้ฐานที่
น าไปสู่การพฒันาเศรษฐกิจสีเขียวได้ ด้วยข้อจ ากัดด้านงบประมาณและขนาดขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ จงึมเีพยีงเมอืงใหญ่เพยีงไม่กี่แห่งที่สามารถปรบัเปลี่ยนโครงสร้างพื้นฐานในเมอืงให้มคีวามยัง่ยืน
มากขึ้นกว่าเดิมได้ แม้แต่ในเมอืงใหญ่ก็ปรบัปรุงไม่ได้มากทัง้เมอืง หลายเมอืงพยายามออกนโยบายและ
มาตรการกระตุ้นและดึงดูดให้ครวัเรอืนและประชาชนในพื้นที่ปรบัปรุงบ้านเรอืนและอาคารให้ใช้พลังงาน
น้อยลง แต่กอ็ยู่ในวงจ ากดัตามงบประมาณทีม่อียู่  
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โครงการที่พอคบืหน้าไปบ้างคอืการพฒันาระบบไมโครกรดิ (micro grid) หลายแห่งทัว่ประเทศไทย 
ด้วยการสนับสนุนและผลักดันของกระทรวงพลังงานร่วมกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
กระทรวงมหาดไทย ระบบไมโครกริดเป็นระบบไฟฟ้าแรงดนัต ่าและปานกลางที่มีขนาดเล็ก ซึ่งสามารถ
แยกตวัเป็นอสิระจากระบบโครงข่ายไฟฟ้าหลกัไดใ้นกรณีฉุกเฉิน การพฒันาระบบไฟฟ้าไมโครกรดิเน้นการ
ผลติพลงังานที่สมดุลกบัความต้องการใช้พลงังานภายในชุมชน โดยใช้ไฟฟ้าจากระบบโครงข่ายหลกัเพยีง
เพือ่เสรมิความมัน่คงในการใชพ้ลงังานเท่านัน้ โครงการพฒันาไมโครกรดิกลายเป็นโครงการยอดฮติทีอ่งคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่จ านวนมากได้ด าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง และไดส้ร้างความมัน่คงด้านพลงังานให้กบั
ทอ้งถิน่ไดใ้นระดบัหนึ่ง 

แต่การพัฒนาระบบขนส่งมวลชนเพื่อช่วยลดการใช้พลังงานในภาคการขนส่งแทบไม่ประสบ
ความส าเรจ็เลย แมจ้ะตระหนักกนัดกีว่าระบบการขนส่งมวลชนทีด่เีป็นองคป์ระกอบจ าเป็นในการลดปรมิาณ
การเดนิทางด้วยรถยนต์ส่วนตวัและจกัรยานยนต์ แต่การพฒันาระบบขนส่งมวลชนที่สมบูรณ์จ าเป็นต้องมี
ขนาดการให้บริการขัน้ต ่า จึงจะคุ้มทุนทัง้ในเชิงการเงินและเศรษฐศาสตร์ แต่เนื่องจากพื้นที่เมืองเกือบ
ทัง้หมดทีร่บัผดิชอบโดยองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในประเทศไทยมคีวามหนาแน่นปานกลางถงึต ่า ในขณะ
ทีโ่ครงการพฒันาระบบขนส่งมวลชนจ าเป็นต้องมคีวามหนาแน่นประชากรทีสู่งพอ และการลงทุนต้องพึง่เงนิ
อุดหนุนจ านวนมาก แต่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่แทบทัง้หมดไม่มเีงนิทุนพฒันาในส่วนนี้ ประชาชนทัว่ไป
จงึยงัตอ้งใชพ้าหนะสว่นตวัอยู่ต่อไป  

สรุปได้ว่าในฉากทัศน์นี้  การกระจายอ านาจบริหารรัฐกิจได้ประสบความส าเร็จในระดับหนึ่ง  
แต่เนื่องจากทอ้งถิน่ไม่มเีงนิทุนมากพอทีจ่ะด าเนินการปรบัเปลีย่นโครงสรา้งพืน้ฐานทีล่ดการใชพ้ลงังานและ
ทรพัยากรอื่นๆ ได้ การเข้าสู่เศรษฐกิจสเีขียวและหมุนเวยีนของประเทศไทยในภาพรวมจึงยงัช้าอยู่มาก  
อีกทัง้ปัญหาหนี้สินครัวเรือนได้เพิ่มความรุนแรงมากขึ้นตัง้แต่ก่อนและระหว่างสถานการณ์ โควิด 19 
ประชาชนจ านวนมากแทบไม่มเีงนิออมและจ่ายภาษี ท าให้ประเทศไทยไม่สามารถลงทุนและขยายตวัทาง
เศรษฐกิจได้อย่างเต็มที่ จึงมผีลกระทบต่อการลงทุนเพื่อการปรบัเปลี่ยนโครงสร้างพื้นฐานและโครงสร้าง
เศรษฐกจิใหเ้ป็นเศรษฐกจิสเีขยีวและหมุนเวยีนมากขึน้  

ฉากทศัน์ท่ี 3: บวัปร่ิมน  า ไทยผลิบาน 

ในฉากทศัน์นี้ ประเทศไทยได้ลงทุนมูลค่ามหาศาลในการพฒันาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยทีี่มี
ประสทิธภิาพและเป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้มมากขึน้ จงึสามารถเพิ่มผลติภาพไปพรอ้มกบัการลดผลกระทบที่
มตี่อสิง่แวดลอ้มและระบบนิเวศ และก้าวเขา้สู่เศรษฐกจิสเีขยีวและหมุนเวยีนอย่างเต็มตวัใน พ.ศ. 2585 
อย่างไรก็ตาม อ านาจเหนือทรพัยากรก็ยงัคงกระจุกตวัอยู่ในกลุ่มทุนและชนชัน้น าทางเศรษฐกิจ สงัคม
วฒันธรรม และการเมอืงในกรุงเทพฯ ต่อไป 
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ไทยกรีนนิวดีล (The Thai Green New Deal) 

การเปลี่ยนผ่านเข้าสู่เศรษฐกิจสีเขียวและหมุนเวียนไม่สามารถเกิดขึ้นได้จากการปรับเปลี่ยน
กระบวนทศัน์และพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคและผูผ้ลติเพยีงอย่างเดยีว แต่จ าเป็นตอ้งมกีารลงทุนในการรือ้สร้าง
โครงสรา้งพืน้ฐานทีจ่ าเป็นอกีดว้ย การลงทุนดงักล่าวต้องใชง้บประมาณเป็นมูลค่ามหาศาล แต่ดว้ยขอ้จ ากดั
ด้านการคลงัของรฐับาล ภาคเอกชนจงึมบีทบาทส าคญัในลงทุนเพื่อการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสเีขยีวและ
หมุนเวยีนของประเทศไทย  

ในฉากทศัน์นี้ ภาคเอกชนไทยไดล้งทุนในโครงการขนาดใหญ่จ านวนมากทีมุ่่งพฒันาและปรบัเปลี่ยน
โครงสรา้งพืน้ฐานทัว่ประเทศใหต้อบรบักบัเศรษฐกจิสเีขยีวและหมุนเวยีน นโยบายของรฐับาลดา้นการพฒันา
ประเทศในช่วง พ.ศ. 2565-2580 ได้ให้ความส าคัญกับเรื่องนี้มากและมีการผลักดันในวงกว้างเรื่อยมา 
หน่วยงานด้านการวางแผนทัง้ในระดบัประเทศและระดบักระทรวงลว้นแลว้แต่ให้ความส าคญักบัเศรษฐกิจสี
เขยีวและหมุนเวยีน แผนแทบทุกฉบบัมกีารกล่าวถงึเป้าหมายการพฒันาที่ยัง่ยนืหรอืเอสดจีี (Sustainable 
Development Goals) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่  14 (2571-75) และฉบับที่  15  
(2576-80) ไดร้ะบุแผนการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานทีมุ่่งเน้นเศรษฐกจิสเีขยีวคดิเป็นมูลค่ารวมแลว้หลาย
ลา้นลา้นบาท โดยมทีัง้โครงการขนาดใหญ่ทีเ่ป็นการร่วมลงทุนระหว่างรฐักบัเอกชน และโครงการขนาดเล็กที่
ใชง้บประมาณประจ าปีตามปกตขิองรฐับาล 

แม้ว่าจะมีความชัดเจนและมุ่งมัน่เชิงนโยบายแล้วก็ตาม แต่ภาครัฐยังคงต้องใช้เวลาในการ
ปรบัเปลี่ยนแนวทางปฏบิตัแิละกฎระเบยีบที่จะท าให้การจดัซื้อจดัจ้างในโครงการของหน่วยงานรฐัสามารถ
ตอบโจทยด์้านความยัง่ยนืได ้การลงทุนเพื่อเปลี่ยนผ่านเขา้สู่เศรษฐกจิสเีขยีวและหมุนเวยีนของไทยจึงเกดิ
จากการลงทุนของภาคเอกชนเป็นหลกั โดยภาครฐัมบีทบาทส าคญัในการสรา้งกรอบนโยบายและกฎระเบยีบ
ทีเ่อือ้ต่อการลงทุนในโครงสรา้งพืน้ฐานสเีขยีวมากขึน้ และมกีารร่วมลงทุนบา้งในบางโครงการของรฐัวสิาหกจิ 

พลงังานทดแทนเป็นกระแสหลกั 

ใน พ.ศ. 2585 ระบบพลงังานทดแทนในประเทศไทยได้พฒันาไปมาก และกลายเป็นองค์ประกอบ
ส าคญัในระบบโครงข่ายไฟฟ้าอจัฉรยิะหรอืสมาร์ทกรดิ (smart grid) ของทัง้ประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการผลิต
พลงังานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทติย์ พลงังานชวีมวล ไปจนถงึการสรา้งกงัหนัลมในการผลติพลงังานลมตาม
แนวฝัง่ทะเลอันดามนัและอ่าวไทย สดัส่วนของพลังงานทดแทนสูงถึงร้อยละ 40 ของการใช้พลังงานขัน้
สุดท้าย ซึ่งเกินเป้าหมายที่กระทรวงพลังงานได้ตัง้ไว้เมื่อ พ.ศ. 2565 ที่ร้อยละ 30 เนื่องจากการพฒันา
โครงสรา้งพืน้ฐานส าหรบัระบบพลงังานทดแทนจ าเป็นต้องใชเ้งนิลงทุนสูง และมเีทคโนโลยทีีพ่ฒันาไปอย่าง
รวดเร็ว กลุ่มบริษัทขนาดใหญ่จึงยงัคงเป็นเจ้าของและมีอ านาจเหนือตลาดพลังงานอยู่มาก จนแทบไม่
แตกต่างจากยุคก่อนหน้านี้ทีพ่ ึง่พลงังานจากเชื้อเพลงิฟอสซลิ แต่อย่างน้อยอตัราการพึง่พงิการน าเขา้น ้ามนั
และถ่านหนิกล็ดลงอย่างเหน็ไดช้ดั  



รายงานการศกึษาโครงการประเทศไทยในอนาคต 
 
 

130 

นอกจากนี้ บรษิทัขนาดใหญ่ของไทยได้ร่วมเป็นพนัธมติรและร่วมลงทุนกบับรษิัทจีนในการขยาย
ก าลงัการผลติพลงังานทดแทน รวมทัง้โรงงานผลติอุปกรณ์และผลติภณัฑ์ด้านพลงังานทดแทนในประเทศ
ไทย สาเหตุส าคญัคอื จนีไดก้ลายเป็นประเทศผูน้ าของโลกในธุรกจิพลงังานทดแทนในดา้นความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยแีละนวตักรรม นับตัง้แต่ พ.ศ. 2575 เป็นต้นมา บรษิัทจีนและรฐับาลจีนเป็นเจ้าของสิทธิบัตร
เกี่ยวกบัพลงังานทดแทนกว่าครึ่งหนึ่งของทัง้โลก พรอ้มกนัน้ี จนียงัเป็นผู้น าอนัดบัหนึ่งของโลกในด้านการ
ผลติและการส่งออก ไม่เพยีงเฉพาะแผงโซล่าเซลล์ แต่รวมไปถงึกงัหนัลม แบตเตอรี ่และอุปกรณ์ทีเ่กี่ยวขอ้ง
อื่นๆ 

รัฐบาลไทยได้เริ่มด าเนินการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าอย่างเต็มที่ตัง้แต่ พ.ศ. 2564 เป็นต้นมา 
โดยเฉพาะเมื่อคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาตไิดป้ระกาศแนวทางการส่งเสรมิยานยนต์ไฟฟ้า
ตามนโยบาย 30/30 ซึ่งตัง้เป้าหมายว่าประเทศไทยจะผลติรถ ZEV (Zero Emission Vehicle) หรอืรถยนต์ที่
ปล่อยมลพษิเป็นศูนย์ให้ได้อย่างน้อยร้อยละ 30 ของการผลติยานยนต์ทัง้หมดใน พ.ศ. 2573 บรษิทัขนาด
ใหญ่ของไทยไดร้่วมมอืกบับรษิทัผูผ้ลติรถยนต์รายใหญ่ของโลกในการพฒันาและขยายฐานการผลติยานยนต์
ไฟฟ้าในประเทศไทย ไม่เพยีงเฉพาะบรษิทัผูผ้ลติรถยนต์รายใหญ่จากญี่ปุ่ นทีค่รองตลาดประเทศไทยมาเป็น
เวลานาน แต่รวมไปถงึผูผ้ลติยานยนต์ไฟฟ้าจากจนี ซึง่ไดค้รองต าแหน่งผูผ้ลติและผูส้่งออกยานยนตไ์ฟฟ้าที่
ใหญ่ทีสุ่ดในโลกมากกว่า 20 ปี ในมตินิี้ ประเทศไทยจงึกลายเป็นสมรภูมสิ าคญัของการต่อสูใ้นธุรกจิยานยนต์
ไฟฟ้าระหว่างค่ายญีปุ่่ นกบัค่ายจนี จนประเทศไทยกลายเป็นฐานการผลติส าคญัในระดบัโลกได ้

เปลีย่นผ่านด้วยแรงผลกัภายนอก 

แรงผลกัดนัทีท่ าใหป้ระเทศไทยตอ้งปรบัโครงสรา้งการผลติเขา้สู่ระบบเศรษฐกจิสเีขยีวเกดิจากปัจจยั
ระดบัโลกเป็นหลกั เนื่องจากประเทศไทยยงัคงพึง่การสง่ออกอยู่มาก รฐับาลและภาคเอกชนในตลาดส าคญัใน
ยุโรป สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่ นและจีนได้ก าหนดมาตรฐานสินค้าที่เข้มงวดเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก  
ซึง่เป็นไปตามแนวโน้มพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคในประเทศเหล่านัน้ทีต่อ้งการสนิคา้ทีผ่่านกระบวนการผลติที่มี
ความยัง่ยืนและสามารถตรวจสอบและติดตามได้ นอกจากนี้ ราคาน ้ามนัที่พุ่งสูงในช่วงหลงัสถานการณ์ 
โควดิ 19 ยิง่ท าใหผู้บ้รโิภคจ านวนมากหนัไปใชร้ถยนต์ไฟฟ้าและการใชพ้ลงังานทดแทนในครวัเรอืนมากขึ้น 
ในขณะเดียวกัน บรษิัทในประเทศที่เป็นผู้น าด้านเศรษฐกิจสเีขียวก็ได้พฒันาเทคโนโลยี นวตักรรมและ
ผลติภณัฑท์ีต่อบรบักบัเศรษฐกจิสเีขยีวมากขึน้ จงึตอ้งหาตลาดต่างประเทศเพือ่สง่ออกความรูแ้ละเทคโนโลยี
ดงักล่าว ประเทศไทยจงึกลายเป็นตลาดเป้าหมายหนึ่งของบรษิทัและรฐับาลของประเทศเหล่านี้  

กล่าวได้ว่า กระแสโลกาภิวตัน์ของการผลิตและการบรโิภคแบบรบัผดิชอบและยัง่ยืนเป็นสาเหตุ
ส าคญัที่ท าให้ผู้ผลิตขนาดใหญ่ในประเทศไทยได้ให้ความส าคญัและลงทุนในเศรษฐกิจสเีขียวมากยิ่งขึ้น 
แมว้่าผูบ้รโิภคในประเทศไทยเริม่ให้ความสนใจและเสาะหาผลติภณัฑ์ที่มปีระโยชน์ต่อร่างกายและเป็นมติร
กบัสิง่แวดลอ้มมากขึน้กต็าม แต่ยงัคงจ ากดัอยู่ในวงแคบเฉพาะในกลุ่มรกัษ์โลกหวัก้าวหน้าในเมอืงใหญ่เป็น
หลกั จงึยงัคงไม่มกีารรวมตวัผลกัดนัผ่านองคก์รทีเ่ป็นทางการจนกลายเป็นแรงกดดนัต่อบรษิทัน้อยใหญ่ใน



131 

 

ประเทศไทย อกีทัง้ยงัคงมกีารผลติรถยนต์ส่วนตวั รถตู้ รถบรรทุกและจกัรยานยนต์ทีใ่ชเ้ครื่องยนต์สนัดาป
ภายในอยู่เป็นจ านวนมาก การเปลีย่นผ่านเขา้สู่ระบบยานยนตไ์ฟฟ้าจงึตอ้งใชเ้วลาพอสมควร  

การค้าระหว่างประเทศในช่วงหลังโควิด 19 แตกต่างอย่างมากจากยุคการค้าเสรีก่อนหน้านี้   
โดยในช่วงแรก ปัญหาการขาดแคลนวตัถุดิบและสินค้ารวมถึงอุปสรรคด้านห่วงโซ่อุปทานท าให้การค้า
ระหว่างประเทศมคีวามยากล าบากมากขึน้ แต่หลงัจากนัน้มานโยบายกดีกนัทางการคา้ปรากฏชดัเจนมากขึ้น
อกี โดยเฉพาะระหว่างจนี สหรฐัอเมรกิาและยุโรป ความตงึเครยีดดา้นความมัน่คงระหว่างจนีกบัสหรฐัอเมรกิา
ไม่ไดจ้ ากดัอยู่เพยีงในด้านการทหาร แต่ครอบคลุมไปถงึเรื่องการแข่งขนัด้านเทคโนโลยแีละการค้าระหว่าง
ประเทศ จนท าให้นโยบายการกีดกนัทางการค้าเข้มข้นมากขึ้นในระดบัโลก อย่างไรก็ตาม การกดีกนัทาง
การค้าในยุคนี้เน้นการใช้มาตรฐานด้านสิง่แวดล้อม แรงงานและมาตรฐานอื่นๆ อุปสรรรคสเีขยีวที่กีดกัน้
การค้า (“g ee ” barriers to trade) ท าให้ต้นทุนการผลิตและส่งออกเพิม่สูงมากส าหรบัผู้ประกอบการไทย 
ภายใต้สถานการณ์นี้ บรษิทัขนาดใหญ่ของไทยสามารถบรหิารจดัการและยกระดบัมาตรฐานการผลติได้ตาม
มาตรฐานและกฎระเบยีบทีเ่พิม่ขึน้มาได้ แต่ผูผ้ลติรายเลก็รายน้อยไม่สามารถรบัต้นทุนการด าเนินธุรกรรมที่
เพิม่ขึน้มาได ้จงึไดร้บัผลกระทบโดยตรงจากการกดีกนัทางการคา้ในช่วงหลงัโควดิ 

เศรษฐกิจสีเขียวหม่น 

การเปลีย่นผ่านเขา้สู่แหล่งพลงังานทดแทนท าใหเ้กดิความจ าเป็นในการใชท้ีด่นิอย่างมากทัว่ประเทศ 
บรษิทัใหญ่ไดก้วา้นซื้อทีด่นิชนบทไวจ้ านวนมากหลายสบิลา้นไร่ เพื่อเปลีย่นการใชป้ระโยชน์ทีด่นิในพืน้ทีไ่ร่
นาจากการเกษตรเป็นโซล่าฟาร์ม รวมไปถงึทีด่นิในเขตปฏริูปทีด่นิเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ทีม่กีารเปลี่ยน
ระเบียบการใช้ประโยชน์ที่ดินให้มคีวามยดืหยุ่นมากยิง่ขึ้น แม้กระทัง่ไร่ข้าวโพดบนพื้นที่สูงจ านวนมากก็
กลายมาเป็นโซล่าฟารม์ จุดพลกิผนัส าคญัอกีเหตุการณ์หนึ่งคอื ใน พ.ศ. 2564 กองทพับกไดล้งนามในความ
ร่วมมอืกบัการไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทยในการศกึษาเพื่อพฒันาโรงไฟฟ้าพลงังานทางเลอืกทีก่ารผลติ
พลังงานจากแสงอาทิตย์บนพื้นที่ ราชพัสดุ ในการดู แลของกองทัพบกรวมกว่ า  4.5 ล้ านไร่   
(ณัฐณิชา ดอนสุวรรณ, 2564)  จากนัน้เป็นต้นมา ที่ดินรฐัและเอกชนจ านวนมากที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลได้
กลายเป็นแหล่งผลติพลงังานและรายไดส้ าคญัทีข่บัเคลื่อนเศรษฐกจิของประเทศ แมว้่ายงัคงอยู่ภายใตก้ารถอื
ครอง ควบคุมและใชป้ระโยชน์โดยกลุ่มทุนใหญ่และกลุ่มอ านาจเดมิอยู่กต็าม 

การเปลีย่นผ่านครัง้ใหญ่ของประเทศไทยเขา้สู่เศรษฐกจิสเีขยีวไม่ไดส้รา้งผลประโยชน์ทีก่ระจายและ
ไหลรนิสู่กลุ่มแรงงานและชุมชนมากเท่าทีร่ฐับาลและภาคเอกชนได้ประชาสมัพนัธ์และคาดหวงักนัไวเ้ท่าใด
นัก แต่เดิมมกีารคาดการณ์และตัง้เป้าไว้ว่า การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานสเีขียวจะสร้างงานหลายล้าน
ต าแหน่ง นับตัง้แต่ช่างไฟฟ้า ช่างประปา ผู้รบัเหมาปรบัปรุงบ้าน ไปจนถงึนักวทิยาศาสตร์และนักวชิาการ
ด้านพลงังานทดแทน แต่เนื่องจากรฐับาลไม่ได้ตัง้กรอบนโยบายที่ให้ความส าคญักับสิทธิและสวสัดิการ
แรงงาน รวมถงึแผนงานที่ช่วยยกระดบัทกัษะและฝีมอืแรงงานไว้แต่ต้น การก่อสร้างและพฒันาโครงสร้าง
พื้นฐานสเีขยีวจึงหนัไปใช้เครื่องกลเครื่องจกัรที่ใช้เทคโนโลยทีี่ทนัสมยัและใช้แรงงานน้อย โดยเฉพาะการ
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ผลิตที่ใช้เทคโนโลยีการพิมพ์แบบเพิ่มเนื้อวัสดุ  (additive manufacturing) หรือการพิมพ์สามมิติ ระบบ
อตัโนมตัแิละปัญญาประดษิฐ ์ยิง่ท าใหแ้รงงานจ านวนมากมคีวามเสีย่งทีจ่ะกลายเป็นชนชัน้ไรป้ระโยชน์ 

ภายใต้สถานการณ์ดงักล่าว ธุรกจิท่องเทีย่วไดก้ลายเป็นสาขาเศรษฐกจิทีร่องรบัแรงงานจ านวนมาก
ที่ได้รบัผลกระทบจากระบบอตัโนมตัแิละปัญญาประดษิฐ์ แม้ว่างานเบื้องหลงั (back offices) ของธุรกจิการ
ท่องเทีย่วไดล้ดลงมากเพราะการประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยขีา้งตน้ แต่การตอ้นรบัและดูแลนกัท่องเทีย่วยงัคงต้อง
ใชม้นุษยท์ี่มทีกัษะและอธัยาศยัที่ดแีละไม่สามารถทดแทนไดด้้วยระบบอตัโนมตัแิละหุ่นยนต์ กระนัน้ก็ตาม 
ในภาพรวม คนไทยจ านวนมากยงัมโีอกาสทีจ่ะตกงานและหางานไม่ไดอ้กีต่อไป แต่ระบบสวสัดกิารของรฐัที่
ช่วยเหลือและเยยีวยาด้านรายได้ก็ยงัไม่ได้รบัการพฒันา คนเหล่านี้จึงมคีวามอ่อนไหวเปราะบางในการ
ด ารงชวีติเป็นอย่างมาก จงึกลายเป็นความเสีย่งเชงิระบบของประเทศไทยทีน่ับวนัจะยิง่เพิม่มากขึน้ต่อไป  

เทคโนโลยีใหม่ในหีบธนบตัรเดิม 

นโยบายเมอืงฉลาดหรอืสมารท์ซติี้มคีวามเป็นรูปธรรมมากขึน้ รปูแบบการบรกิารขนส่งสาธารณะได้
เข้าสู่ยุคแพลตฟอร์มบูรณาการบริการการเดินทาง (Mobility as a Service - MaaS) ซึ่งรวมรูปแบบการ
บรกิารขนส่งทัง้หมดมาไว้ในแพลตฟอร์มเดียว เพื่อให้ผู้เดนิทางสามารถเลอืกวธิกีารเดินทางได้ตามความ
ต้องการแต่ละครัง้และจ่ายเงนิเพยีงครัง้เดยีวหรอืเป็นระบบสมาชกิ ระบบเซ็นเซอร์ในอุปกรณ์อินเทอร์เน็ต
ของสรรพสิง่หรอืไอโอทกีต็ดิตัง้อยู่แทบทุกพืน้ทีท่ ัง้ในบา้นและในพืน้ทีส่าธารณะ ขอ้มลูจ านวนมากน าไปใชใ้น
การวเิคราะห์เพื่อการบรหิารจดัการของรฐัและการบรกิารของบรษิทัแพลตฟอร์มมปีระสทิธิภาพมากยิง่ขึ้น
และผูโ้ดยสารมคีวามสะดวกมากขึน้ 

เทคโนโลยปัีญญาประดษิฐ์ท าใหก้ารเปลีย่นผ่านเขา้สู่เศรษฐกจิหมุนเวยีนเป็นไปไดอ้ย่างรวดเรว็มาก
ขึ้นในหลายด้าน ในด้านแรก เนื่องจากระบบการผลติและการบรโิภคในโลกเชื่อมต่อกนัอย่างซบัซ้อนและมี
พลวตัมากขึ้น ความสามารถของมนุษย์ในการวิเคราะห์พลวตัของปัญหาและความเชื่อมโยงมีอยู่จ ากัด 
ปัญญาประดิษฐ์จึงสามารถวิเคราะห์ปัญหาและคอขวดต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วและแม่นย ามากขึ้น ใน
ขณะเดยีวกนั ปัญญาประดษิฐ์สามารถวเิคราะห์โอกาสและทางเลอืกนโยบายสาธารณะและยุทธศาสตร์ธุรกิจ 
อีกทัง้ยงัช่วยออกแบบโครงสร้างพื้นฐานและวิเคราะห์สถานการณ์จ าลองเพื่อประเมินทางเลือกได้อย่าง
รวดเรว็และมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึ้นกว่าเดิม ธุรกจิค้าปลกีและอาหาร การสื่อสารและการขนส่ง ไปจนถึง
การแพทย์และสุขภาพ เป็นกลุ่มธุรกิจแรกๆ ที่ใช้ประโยชน์จากปัญญาประดิษฐ์ในการพฒันาโครงสร้าง
พืน้ฐานและห่วงโซ่อุปทานใหม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้ 

เนื่องจากการติดตัง้และพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานฉลาดและระบบปัญญาประดิษฐ์เหล่านี้
จ าเป็นต้องใชเ้งนิทุนสูงมาก และจะท าก าไรไดต้่อเมื่อมโีครงข่ายทีก่ว้างขวางและจ านวนผูใ้ช้มากพอ บรษิทั
แพลตฟอรม์รายใหญ่จงึเป็นผูเ้ล่นส าคญัในธุรกจินี้ ทัง้ทีเ่ป็นของกลุ่มทุนไทยเป็นหลกัและทีเ่ป็นบรษิทัร่วมทุน
กบับรษิทัแพลตฟอร์มระดบัโลก และแทบไม่มแีพลตฟอร์มรายย่อยสามารถแข่งขนัได้ ด้วยผลกระทบจาก
เครอืขา่ย (network effects) และขอ้มลูมหาศาลท าใหบ้รษิทัแพลตฟอรม์มอี านาจเหนือตลาดมากยิง่ขึน้ แมว้่า
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รฐับาลจะสนับสนุนให้มสีตาร์ทอพัมากมายก็ตาม หรอืแมแ้ต่วสิาหกจิระดบัชุมชนหรอืสนิค้าในตลาดเฉพาะ
ทาง เมื่อประสบความส าเรจ็และธุรกจิเตบิโตขึน้บา้ง กม็กัถูกบรษิทัใหญ่ซือ้กจิการไปในทีสุ่ด  

ดงันัน้ แมว้่าการเขา้สู่ระบบเศรษฐกจิสเีขยีวและหมุนเวยีนไดท้ าให้ระบบการบรโิภคและการผลติใน
ประเทศไทยลดระดบัการถลุงและกอบโกยมูลค่าจากธรรมชาติน้อยลง แต่ด้วยโครงสร้างความสมัพนัธ์เชิง
อ านาจระหว่างทุนกบัแรงงานยงัเป็นเหมอืนเดมิ กลุ่มทุนยงัคงสามารถไดก้อบโกยผลประโยชน์ทีค่นตวัเล็ก
ตวัน้อยเป็นผูส้รา้งมลูค่าไดเ้ช่นเดมิและอาจท าไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้กว่าเดมิเสยีดว้ยซ ้า 

แพลตฟอรม์ผกูขาดทัง้ทุนและข้อมูล 

ใน พ.ศ. 2585 เศรษฐกจิดิจทิลับนฐานแพลตฟอร์มได้แผ่ขยายไปทุกส่วนของของระบบเศรษฐกิจ
ไทย และครอบคลุมการผลติทุกสาขาและแทบทุกขัน้ตอนของห่วงโซ่มูลค่า นับตัง้แต่วตัถุดบิที่อยู่ต้นน ้าไป
จนถึงการตลาดที่อยู่ปลายน ้ า บริษัทใหญ่เกือบทัง้หมดในประเทศไทยได้ปรับเปลี่ยนโครงสร้างและ
ยุทธศาสตร์ในการด าเนินธุรกจิเป็นแบบแพลตฟอร์ม ทัง้ในลกัษณะที่สร้างแพลตฟอร์มของตนเองและแบบ
ร่วมทุนกบับรษิทัแพลตฟอร์มต่างประเทศ ธนาคารขนาดใหญ่ทัง้หมดปรบัยุทธศาสตร์และโครงสร้างองค์กร
ภายใน พ.ศ. 2567 ในขณะทีบ่รษิทัในสาขาการผลติอื่นกค็่อยๆ ปรบัตวัตามมา บรษิทัแพลตฟอรม์เหล่านี้นัย
หนึ่งสะท้อนถงึความส าเรจ็ในการปรบัโครงสร้างและพลกิโฉมของการด าเนินธุรกิจในประเทศไทยให้ความ
ทนัสมยัตามการเปลีย่นผ่านเขา้สูเ่ศรษฐกจิฐานดจิทิลัมากขึน้ตามการผลกัดนัหน่วยงานรฐัภายใต้แผนพฒันา
เศรษฐกจิแห่งชาตฉิบบัที ่13 และ 14  

แต่ในอีกมุมหนึ่งก็แสดงถึงภาพของการเปลี่ยนรูปโฉมของระบบทุนนิยมผูกขาดแบบเดิมไปสู่ทุน
นิยมในฐานดิจิทลัที่สามารถขูดรีดและกีดกัน้ได้ยิ่งมีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิม  มูลค่าที่สร้างขึ้นโดย
แรงงานภายใต้ระบบแพลตฟอรม์หรอืแมแ้ต่มูลค่าทีเ่กดิขึน้กบัผูบ้รโิภคสนิคา้และบรกิารสามารถเกบ็เกี่ยวได้
ง่ายและโอนถ่ายไปสู่ผู้ถือหุ้นในบรษิัทได้ง่ายขึ้น โดยเฉพาะนักลงทุนรายใหญ่ที่เป็นเจ้าของที่แท้จรงิของ
แพลตฟอรม์เหล่านี้ แมว้่าหลายบรษิทัอาจฟังชื่อเป็นบรษิทัใหม่และไดร้บัการขนานนามว่าเป็นยูนิคอร์นของ
ประเทศไทย แต่เมื่อดูโครงสร้างผู้ถอืหุ้นแลว้ ก็ล้วนแล้วแต่เป็นกลุ่มทุนใหญ่ที่มมีาก่อนหน้านี้  และโดยมาก
ร่วมลงทุนกบับรษิทัระดบัโลก  

แนวทางการด าเนินธุรกจิของบรษิทัแพลตฟอร์มอาจดูทนัสมยักว่าบรษิทัรุ่นเดมิ แต่ในเนื้อแทแ้ลว้ก็
ไม่ต่างจากเดมิ ในยุคประเทศไทยรุ่น 2.0-3.0 บรษิทัใหญ่ขยายกจิการไปทัว่ประเทศ จนท าใหร้า้นโชห่วยและ
รา้นคา้ทอ้งถิน่ไม่สามารถสูไ้ด้ เนื่องจากต้นทุนและราคาขายหน้ารา้นสูงกว่า จนกระทัง่รา้นเหล่านี้ต้องปิดตวั
ลงไป บรษิทัทุนใหญ่จงึกลายเป็นผูว้่าจา้งหลกัในทอ้งถิน่ ภาพดงักล่าวในดา้นหนึ่งเป็นเรื่องด ีเพราะรา้นสาขา
เหล่านี้มีการจ้างงานและให้สวสัดิการกับพนักงานที่ดูมัน่คงกว่าเดิม ในขณะที่ผู้บริโภคก็เข้าถึงสินค้าที่
หลากหลายกว่าในราคาทีต่ ่ากว่า แต่เมื่อเวลาผ่านไปในหลายเมอืง บางธุรกจิมเีจา้ใหญ่อยู่เพยีงเจา้เดยีวและ
ไม่มคีู่แขง่ อ านาจในการก าหนดราคาสนิคา้และค่าจา้งกจ็ะขึน้อยู่กบับรษิทัใหญ่เหล่านี้ 
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บรษิทัยกัษ์ใหญ่ในยุคเศรษฐกจิแพลตฟอรม์สามารถกดีกัน้การแข่งขนัไดด้ว้ยความเรว็ ประสทิธภิาพ
และความสมบูรณ์มากขึ้นกว่าเดมิ บรษิทัเหล่านี้แทบไม่ต้องพึ่งอ านาจทางกฎหมายหรอือ านาจทุนในกลไก
ตลาด แต่เพยีงเปลีย่นรหสัและอลักอรทิมึทีอ่ยู่เบื้องหลงัการท างานของแพลตฟอร์ม กส็ามารถควบคุมตลาด 
กอบโกยมูลค่าและกดีกัน้คู่แข่งไดอ้ย่างง่ายดาย แพลตฟอรม์ขนาดใหญ่สามารถปรบัสนิค้าและบรกิารที่เปิด
ขายได้ ทัง้ในด้านจ านวน ความหลากหลายและราคาของสินค้า และสามารถกอบโกยมูลค่าไปได้เรื่อยๆ 
เจ้าของแพลตฟอร์มจึงมคีวามมัง่คัง่เพิม่ขึ้น ด้วยโดยระบบอตัโนมตัแิละปัญญาประดษิฐ์ที่เป็นพื้นฐานของ
ระบบแพลตฟอรม์ในอนาคต 

ในฉากทศัน์ที่เศรษฐกจิฐานแพลตฟอร์มได้ขยายไปอย่างเต็มที่นี้  ภาครฐัไทยยงัคงมบีทบาทเป็นผู้
ตาม ส่วนหนึ่งเนื่องจากไม่ไดล้งทุนพฒันาเทคโนโลยแีละความรูเ้ฉพาะทางเป็นของตนเอง และอกีส่วนหนึ่ง
เป็นเพราะการลอ็บบี้อย่างหนักจากบรษิทัขนาดใหญ่ บรษิทัแพลตฟอรม์โดยมากยงัคงใชยุ้ทธศาสตรก์ารบุก
ตลาดไปก่อนโดยไม่สนใจกฎระเบยีบที่มอียู่ เมื่อสรา้งฐานลูกค้าไดใ้หญ่พอแลว้ จงึค่อยต่อรองกบัภาครฐัให้
เปลี่ยนแปลงกฏหมายที่มอียู่แต่เดมิ บรษิทัเหล่านี้จงึมอี านาจเหนือตลาดอยู่มากในแทบทุกด้านของบรกิาร
พืน้ฐาน ในประเทศไทย  

นบัตัง้แต่ พ.ศ. 2575 เป็นตน้มา การแยกตวัครัง้ใหญ่ (The Great Decoupling) ระหว่างผลติภาพกบั
การจา้งงานไดเ้กดิขึน้อย่างเตม็ที่แลว้ในประเทศไทย (Bernstein & Raman 2015) เศรษฐกจิไทยในภาพรวม
มีผลิตภาพและอัตราการเติบโตสูงขึ้นจากการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  ระบบอัตโนมัติ และ
ปัญญาประดษิฐใ์นทุกธุรกจิ แต่การจา้งงานโดยรวมไม่ไดเ้พิม่ขึน้เท่าใดนัก รปูแบบการจา้งงานกแ็บ่งขัว้อย่าง
สุดโต่ง อตัราการจ้างงานได้เพิม่สูงขึ้นในกลุ่มที่มทีกัษะและค่าจ้างสูงมากกบักลุ่มทกัษะต ่ามาก ในขณะที่
แรงงานที่มทีกัษะและค่าจ้างปานกลางต้องประสบกับการว่างงานมากขึ้น การจ้างงานแบบเต็มเวลาตาม
องค์กรทัง้ในภาครัฐและภาคเอกชนในรูปแบบดัง้เดิมยิ่งหายากมากขึ้น  ส่วนหนึ่งเป็นเพราะมีการจ้าง
บุคคลภายนอก (outsourcing) มากขึน้ จนท าใหแ้รงงานจ านวนมากขึ้นต้องประกอบอาชพีอสิระทัง้เต็มเวลา
และบางเวลา ปรากฏการณ์นี้ยิง่ท าให้เกดิความไม่มัน่คงในการด ารงชวีติของประชาชนจ านวนมาก รวมถงึ
เสถยีรภาพทางเศรษฐกจิของประเทศ 

ในฉากทศัน์นี้ ชนชัน้น าและกลุ่มทุนในประเทศไทยยงัคงถอืครองอ านาจเหนือทรพัยากรเป็นส่วน
ใหญ่ โดยไม่จ ากัดเพียงทรพัยากรธรรมชาติและทรพัยากรมนุษย์ แต่รวมไปถึงข้อมูลมหาศาลที่เกิดจาก
ปฏสิมัพนัธ์ของผู้บรโิภคและประชาชนผ่านแพลตฟอร์มดจิทิลั ในดา้นการเมอืง รฐับาลสามารถปรบัเปลี่ยน
นโยบายร่วมกบัภาคเอกชนในการประสานประโยชน์ด้านเศรษฐกจิ สงัคมและสิง่แวดล้อมไปด้วยกนั โดยมี
การเปลีย่นแปลงอย่างค่อยเป็นค่อยไป แต่โครงสรา้งทางสงัคม วฒันธรรมและการเมอืงไม่เปลีย่นไปเป็นมาก
เท่าใดนกั  

เศรษฐกจิภายหลงัโรคระบาดโควดิ 19 ได้กลบัมาเตบิโตอยู่ในระดบัคงที่ แม้ไม่สูงมากแต่ก็ท าให้มี
เสถยีรภาพทางเศรษฐกิจและการเมอืง กลุ่มทุนใหญ่ก็จึงยงัคงสนับสนุนเครอืข่ายอ านาจและผู้น าทางการ
เมอืงกลุ่มเดมิต่อไป พรรคการเมอืงที่ผูกโยงกบักลุ่มทุนเองก็ไม่ได้รบัแรงกดดนัจากประชาชนที่ท าให้ต้อง
ปรบัเปลีย่นโครงสรา้งเชงิเศรษฐกจิของประเทศ กลุ่มการเมอืงจงึแยกออกชดัเจนระหว่างกลุ่มพรรคการเมอืง
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ทีต่้องการเปลีย่นแปลงเชงิโครงสรา้งของประเทศไทยในดา้นเศรษฐกจิ สงัคมวฒันธรรมและการเมอืง ซึ่งรวม
ไปถึงประเด็นการเมืองเรื่องอัตลักษณ์ กบักลุ่มพรรคการเมอืงที่มุ่งตอบความต้องการทางเศรษฐกิจและ
สวสัดกิารของประชาชนเป็นหลกั 

ยุคทองธรุกิจการศึกษาเอกชน 

จากแนวโน้มที่สถาบนัการศกึษาของรฐัไม่สามารถปรบัตวัได้ทนักบัสถานการณ์และความต้องการ
ของประชาชนทีเ่ปลีย่นแปลงไปอย่างรวดเรว็ ในขณะทีช่่องทางการเรยีนรูก้เ็พิม่จ านวนและความหลากหลาย
มากขึน้ บรษิทัเอกชนทัง้ของไทยและของต่างชาตไิดเ้ลง็เหน็ช่องทางลงทุนในธุรกจิการศกึษาในประเทศไทย
มากขึน้ แต่เนื่องจากจ านวนเดก็ไทยไม่เพิม่ขึน้มากแลว้ กลุ่มเป้าหมายหลกัจงึเป็นนักเรยีนนกัศกึษาต่างชาต ิ
โดยเฉพาะจากประเทศจีน  ระบบการศึกษาในฉากทศัน์นี้ได้เปิดกว้างและมกีารแข่งขนัอย่างเต็มที่ และมี
ช่องทางการเรยีนการสอนทัง้ออนไลน์และออฟไลน์ ทัง้ทีเ่รยีนกบัครทูีเ่ป็นมนุษยห์รอืเป็นปัญญาประดษิฐ์ อกี
ทัง้จะเรยีนเมื่อไหร่และเท่าไหร่ก็ได้ตามความต้องการและความสะดวกของแต่ละคน นอกจากนี้ กลุ่มทุนยงั
เน้นลงทุนในหลกัสูตรที่ตอบโจทย์ด้านการท างานและการผลติโดยตรง และใช้การฝึกงานเป็นจุดขายของ
หลกัสตูร การสรา้งพนัธมติรกบับรษิทัและองคก์รต่างประเทศยิง่ท าใหน้กัเรยีนนักศกึษาจ านวนมากเลอืกที่จะ
เรยีนกบัสถาบนัการศกึษาของเอกชนมากกว่า  

ฉากทศัน์ท่ี 4: บวัพ้นน  า ไทยวิวฒัน์ 

ในฉากทศัน์นี้ ประเทศไทยใน พ.ศ. 2585 ได้ปรบัโครงสร้างทางเศรษฐกิจให้มีผลิตภาพและ
ประสิทธิภาพที่สูงขึ้นมากกว่า พ.ศ. 2565 โดยเน้นระบบเศรษฐกิจสีเขียวและหมุนเวียนทัง้ในด้าน
โครงสรา้งพืน้ฐาน รูปแบบการผลติ รวมไปพฤตกิรรมการบรโิภคของคนภายในประเทศ อกีทัง้ยงัสามารถ
ลดความเหลื่อมล ้าระหว่างกลุ่มคนและพืน้ทีไ่ดใ้นระดบัหนึ่ง อ านาจเหนือทรพัยากรกล็ดการกระจุกตวัและ
รวมศูนยอ์ยู่กบักลุ่มทุนและชนชัน้น าของกรุงเทพฯ โดยกระจายตวัไปตามภูมภิาค ทอ้งถิน่และกลุ่มคนที่
หลากหลายมากขึน้ 

เครือข่ายเศรษฐกิจการเมืองสีเขียว 

ระบบเศรษฐกจิไทยใน พ.ศ. 2585 เป็นเศรษฐกจิสเีขยีวและหมุนเวยีนอย่างเตม็ที่ ซึ่งถอืเป็นผลลพัธ์
มาจากการพฒันาอย่างต่อเนื่องมาจากกระแสการพฒันาเศรษฐกจิสเีขยีวสองทางดว้ยกนั กระแสแรกมาจาก
การลงทุนของภาคเอกชนและการสนับสนุนของภาครัฐในการเพื่อปรับเปลี่ยนโครงสร้างพื้นฐานและ
กระบวนการผลติให้มคีวามรบัผดิชอบต่อสิง่แวดล้อมและสงัคมมากยิง่ขึ้น โดยเฉพาะในด้านแหล่งพลงังาน
ทดแทนและระบบการขนส่งเดนิทาง การลงทุนหลายล้านลา้นบาทเกดิจากการร่วมลงทุนระหว่างรฐับาลและ
ภาคเอกชนทัง้ของไทยและจากต่างประเทศ การแขง่ขนัอย่างเสรรีะหว่างกลุ่มทุนทีม่รีฐัคอยควบคุมกตกิาและ
ผลตอบแทนอย่างเขม้งวด ท าใหร้าคาพลงังานและบรกิารพืน้ฐานอยู่ในระดบัทีป่ระชาชนยอมรบัได ้
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ในด้านการผลิตและบรโิภคพลังงาน ประเทศไทยได้พฒันาแหล่งพลังงานทดแทนไปทัว่ประเทศ  
จนกลายเป็นโครงสร้างพื้นฐานหลกัของประเทศ ความจ าเป็นในการสร้างเขื่อนผลติไฟฟ้าแทบไม่เหลืออีก
ต่อไป อกีทัง้ความจ าเป็นในการซื้อไฟฟ้าจากประเทศเพื่อนบ้านก็ลดลงอย่างมนีัยส าคญั แม้ว่าในยุโรป จนี 
สหรฐัอเมรกิาเริ่มมีการผลิตไฮโดรเจนด้วยเชื้อเพลิงสะอาด (Green Hydrogen) มากขึ้น รวมถึงการสร้าง
โรงไฟฟ้าพลงังานนิวเคลียร์ฟิวชนัแล้วใน พ.ศ. 2585 แต่เทคโนโลยนีี้ยงัห่างไกลมากส าหรับประเทศไทย  
ซึง่ยงัคงตอ้งพึง่ระบบโครงข่ายพลงังานทดแทนอยู่ต่อไปอกีหลายสบิปี 

ส่วนกระแสที่สองเป็นการผลักดันของเครือข่ายประชาสังคม โดยเฉพาะกลุ่มผู้บริโภคและกลุ่ม
วสิาหกจิเพื่อสงัคมในการสร้างชุมชนนิเวศจ านวนหลายพนัแห่งทัว่ประเทศ ชุมชนนิเวศเหล่านี้ไม่เพยีงเน้น
การผลติและการบรโิภคภายในพืน้ทีน่ิเวศระดบัทอ้งถิน่หรอืระดบัภูมภิาค แต่ยงัเน้นเทคโนโลยทีีพ่ฒันาขึ้นมา
จากเงื่อนไขและบริบทในท้องถิ่นเอง โดยมุ่งสร้างความเพียงพอและการพึ่งตัวเองภายในชุมชน ในด้าน
การเมอืง ชุมชนนิเวศเหล่านี้เน้นการมสี่วนร่วมทางการเมอืงแบบประชาธปิไตยทางตรงของสมาชกิในชุมชน
และเครอืขา่ยทีเ่กีย่วขอ้ง  

การขบัเคลื่อนแบบเครอืข่ายในกลุ่มชุมชนนิเวศนี้มรีากฐานและความเขม้แขง็ในด้านการเกษตรและ
ดา้นระบบอาหาร แมว้่าชุมชนนิเวศเหล่านี้เน้นการพึง่ตนเอง แต่ในภาพรวม ชุมชนนิเวศเหล่านี้ไม่ไดแ้ยกตวั
เองออกมาเป็นกลุ่มอนาธปิไตย โดยมกีารขบัเคลื่อนทางการเมอืงทัง้ระหว่างกลุ่มคนและชุมชนทีอ่ยู่อาศยัและ
การผลติร่วมกนัในชุมชนทางกายภาพเดยีวกนั และเครอืข่ายชุมชนออนไลน์ทีไ่ม่ไดอ้ยู่อาศยัในพืน้ทีเ่ดยีวกนั 
แต่สามารถเชื่อมต่อกันและร่วมกันผลักดนัเชิงสงัคมและการเมืองทัง้ในประเทศไทยและในต่างประเทศ  
โดยผ่านทางแพลตฟอร์มหลายรูปแบบในการรณรงคแ์ละขบัเคลื่อนเพื่อปรบัเปลี่ยนนโยบายของรฐั รูปแบบ
การกระท าเชื่อมต่อ (connective action) ผ่านสื่อและเครื่องมอืดิจทิลัที่หลากหลาย ได้กลายมาเป็นรูปแบบ
กระแสหลักของการขบัเคลื่อนทางสงัคมและการเมืองในประเทศไทยในยุคทศวรรษ 2580 แม้แต่พรรค
การเมอืงเองกย็งัตอ้งพึง่ระบบเครอืข่ายรูปแบบนี้ในการขบัเคลื่อนทางการเมอืงแบบตวัแทน 

แม้ว่าชุมชนนิเวศได้ขยายเครอืข่ายไปอย่างแพร่หลาย แต่ประชากรของประเทศไทยส่วนใหญ่ยงั
อาศยัและใชช้วีติอยู่ในเมอืงใหญ่ การปรบัเปลีย่นโครงสรา้งทางเศรษฐกจิเขา้สู่เศรษฐกจิสเีขยีวและหมุนเวยีน
จงึจ าเป็นต้องมกีารลงทุนครัง้ใหญ่ในการปฏริูปโครงสร้างพื้นฐานทุกด้านของประเทศ ซึ่งแตกต่างจากแนว
ทางการปรบัปรุงทลีะเลก็ละน้อยและเน้นชุมชนนิยม ดงันัน้ ในฉากทศัน์นี้ ทุกองคาพยพของประเทศไทยไม่
ว่าจะประชาชนไทย เอกชนไทยและรฐับาลไทยลว้นมองเรื่องการเปลีย่นผ่านเขา้สู่ความยัง่ยนืเป็นเรื่องส าคญั 
และในขอบเขตที่กว้างกว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย แต่มองกว้างไปถึงเรื่องความเป็น
พลเมอืงของโลก ความเกีย่วเนื่องและผกูพนัซึง่กนัละกนัระหว่างมนุษยก์นัเองและระหว่างมนุษยก์บัธรรมชาต ิ 

สิทธิในการซ่อมแซมกลายเป็นกฎหมาย 

จากการผลกัดนัของสภาของผู้บรโิภคและพรรคกรนีไทย ประกอบกบัแนวโน้มด้านกฎระเบยีบของ
ประเทศในสหภาพยุโรป (https://repair.eu/) และองคก์ารการคา้ระหว่างประเทศทีบ่งัคบัผูผ้ลติในต่างประเทศ 
ใน พ.ศ. 2570 รฐับาลไทยไดต้รากฎหมายสทิธใินการซ่อมแซม (right to repair) ใหเ้ป็นสทิธขิ ัน้พื้นฐานของ

https://repair.eu/
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ผูบ้รโิภคในการซ่อมแซมเครื่องใชไ้ฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส์ โดยมสีาระส าคญัประการหนึ่งคอืบงัคบัให้ผู้ผลติ
จ าเป็นต้องผลิตและวางจ าหน่ายอะไหล่เป็นเวลาอย่างน้อย 5-10 ปี แล้วแต่ประเภทของสินค้าและการ
เปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลย ีจากการบญัญตัแิละบงัคบัใช้กฎหมายดงักล่าว ท าให้ประเทศไทยสามารถลด
ขยะอิเล็กทรอนิกส์ได้จ านวนมาก เป็นการขยายระยะเวลาในการก าจัดของเสีย ลดการปล่อยมลพิษ 
นอกจากนี้ การซ่อมแซมผลติภณัฑ์ยงัช่วยรกัษามูลค่าไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพมากกว่ากระบวนการรไีซเคลิ 
จงึท าใหล้ดความจ าเป็นในการใชน้ ้าและใชพ้ลงังานไปได้มาก ส่วนในดา้นเศรษฐกจิ การซ่อมแซมผลติภณัฑ์
ยงัส่งเสรมิวสิาหกจิเพื่อสงัคมในระดบัชุมชนและในขนาดย่อม อกีทัง้ยงัฟ้ืนฟูและสรา้งโอกาสงานรูปแบบเดมิ
ทีเ่คยมอียู่แต่หายไปก่อนหน้านี้ใหก้ลบัมามคีวามส าคญัอกี คอืช่างซ่อมเครื่องใชไ้ฟฟ้า รวมไปถงึการจดัสอน
ทกัษะและเทคนิคการซ่อมแซมดว้ยตนเอง นบัเป็นมาตรการทีต่อบโจทยก์ารสรา้งเศรษฐกจิสเีขยีว หมุนเวยีน
และทัว่ถงึไปพรอ้มกนั 

จากเศรษฐกิจฐานคณาธิปไตยสู่ฐานความร่วมมือ 

ดว้ยการผลกัดนัของพรรคการเมอืงทีไ่ดร้บัการสนับสนุนกลุ่มเครอืข่ายประชาสงัคมและนักวชิาการที่
เชื่อมัน่ในระบบเศรษฐกิจที่เน้นความร่วมมอืระหว่างประชาชน ท าให้รฐับาลได้ออกกฎหมายที่เอื้อต่อการ
จดัตัง้สหกรณ์และสหภาพแรงงานในรูปแบบใหม่ ไม่เพยีงเฉพาะในบรษิทัเอกชน แต่รวมไปถงึเจา้หน้าทีข่อง
รฐัและสถาบนัการศกึษาด้วยเช่นกนั สหกรณ์และสหภาพแรงงานรูปแบบใหม่นี้ยงัคงไว้ซึ่งปรชัญาพื้นฐาน
ส าคญัคอืความเป็นเจ้าของร่วมกนัแบบหุ้นส่วนและการเสรมิสร้างอ านาจในการต่อรอง ในขณะเดยีวกนัก็ได้
เปิดกวา้งในดา้นรูปแบบและโครงสรา้งการเป็นสมาชกิและการบรหิารจดัการ สหกรณ์หลายแห่งมลีกัษณะเป็น
วิสาหกิจเพื่อสงัคม บางแห่งจดัตัง้เป็นบริษัทร่วมทุนของชุมชน ส่วนสหภาพแรงงานก็ครอบคลุมไปถึง
พนกังานชัว่คราว คนรบัจา้งเป็นครัง้คราว และผูป้ระกอบอาชพีอสิระดว้ยเช่นกนั 

ในขณะเดยีวกนั กลุ่มผูบ้รโิภคก็มกีารรวมตวัทางการเมอืงมากขึ้น และใชอ้ทิธพิลผ่านทางสภาของ
ผูบ้รโิภคในการผลกัดนัใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงเชงิโครงสรา้งทางเศรษฐกจิของประเทศ การเปลีย่นแปลงนี้ท า
ใหส้หกรณ์ สหภาพแรงงานและองค์กรผู้บรโิภคกลายเป็นกลุ่มผลประโยชน์ที่มอี านาจในการต่อรองกบักลุ่ม
ทุนมากยิง่ขึน้  

แม้ว่าเศรษฐกิจไทยในฉากทัศน์นี้ก็ยังคงเน้นการแข่งขันและยังคงมีบริษัทขนาดใหญ่อยู่   
แต่โครงสรา้งตลาดทีเ่ปลีย่นไปท าใหเ้ป็นการแข่งขนัตัง้อยู่บนฐานของกระบวนการเจรจาและต่อรองทางสงัคม
มากขึ้น ในขณะเดียวกนั สมาคมผู้ประกอบการและสมาพนัธ์ธุรกิจก็เพิม่บทบาทในการสร้างความร่วมมอื
ระหว่างบรษิทัในอุตสาหกรรมเดยีวกนั เพือ่ร่วมมอืและช่วยกนัลดความเสีย่งเชงิระบบทีม่ผีลกระทบต่อบรษิทั
ไทยในธุรกจินัน้ การเจรจาต่อรองระหว่างกลุ่มทุน แรงงานและกลุ่มผู้บรโิภคอย่างเปิดเผยโดยมภีาครฐัเป็น
ตวักลางในกระบวนการต่อรอง กลายเป็นกจิกรรมปกตทิี่เกดิขึ้นเป็นประจ าของการด าเนินธุรกจิในประเทศ
ไทย ซึ่งช่วยลดความขดัแย้งและสร้างความพงึพอใจได้ระดบัหนึ่งส าหรบัทุกฝ่าย ผลลพัธ์ที่ส าคญัคอืท าให้
ช่วยลดความเสีย่งทีเ่กดิขึน้กบับรษิทัและแรงงานไดใ้นกรณีทีเ่กดิความผนัผวนทางเศรษฐกจิ 
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ความพยายามที่ด าเนินการมานานกว่า 20 ปีในการกระจายอ านาจเหนือทรพัยากรและการลดการ
ผกูขาดของกลุ่มทุนและชนชัน้น าในกรุงเทพมหานครเริม่ประสบผลส าเรจ็ และสง่ผลใหฐ้านการพฒันาและการ
เตบิโตทางเศรษฐกจิมคีวามหลากหลายและทัว่ถงึมากยิง่ขึ้น แมว้่าเศรษฐกจิไทยยงัเน้นระบบตลาดเช่นเดิม 
แต่ก็ลดความเป็นระบบตลาดเชงิล าดบัชัน้ลงไปมาก โดยยงัเป็นการผสมผสานและปะปนกนัระหว่างระบบ
ตลาดเสร ี(liberal market economies) แบบสหรฐัอเมรกิาและองักฤษ ซึ่งเน้นการใช้กลไกตลาดในการแก้ไข
ปัญหาและจดัการความสมัพนัธ์ระหว่างกลุ่มคนและสถาบนัต่างๆ ในระบบเศรษฐกิจ กบัระบบตลาดแบบ
ร่วมมอื (coordinated market economies) แบบเยอรมนีและประเทศแถบสแกนดเินเวยี ซึ่งเน้นใชก้ลไกอื่นที่
ไม่ใช่กลไกตลาด เช่น การร่วมเจรจาต่อรอง การใชก้ฎหมายและกฎระเบยีบที่ส่งเสรมิการแข่งขนัและความ
ยดืหยุ่นของตลาด 

อกีเหตุการณ์หนึ่งทีจุ่ดเปลีย่นผนัทีท่ าใหอ้ านาจเหนือทรพัยากรในประเทศเริม่กระจายตวัมากขึ้นคอื
ความนิยมของประชาชนในพรรคการเมอืงสเีขยีวหรอืพรรคกรนีไทย (Thai Green Party) โดยเฉพาะในกลุ่ม
คนรุ่นเจนวาย เจนแซดและเจนอลัฟาในกรุงเทพฯ และเมอืงหลกัในภูมภิาค พรรคกรนีไทยก่อตัง้ขึน้ครัง้แรก
ใน พ.ศ. 2568 แม้ว่าในช่วงแรกยงัไม่ได้รบัความนิยมเท่าใดนัก แต่ 10 ปีต่อมาเริม่ได้รบัความนิยมมากขึ้น 
จนกลายเป็นส่วนหน่ึงของรฐับาลผสมที่ออกกฎหมายและบงัคบัใช้กฎหมายป้องกนัการผูกขาดที่ลดอ านาจ
ของกลุ่มทุนลงอย่างมาก 

ระบบสวสัดิการและรายได้พื้นฐานถ้วนหน้า 

สภาพเศรษฐกิจในยุค พ.ศ. 2575 เป็นต้นมามีการเปลี่ยนแปลงและผันผวนมากยิ่งกว่าเดิม  
ความพลกิผนัทีเ่กดิจากเทคโนโลยรีะดบัฐานรากทัง้ระบบอตัโนมตัแิละปัญญาประดษิฐ์ ความขดัแยง้ดา้นภูมิ
รฐัศาสตร์โลกโดยเฉพาะระหว่างจนีกบัสหรฐัอเมรกิา และผลกระทบจากความผนัผวนของสภาพภูมอิากาศ
โลก ท าใหก้ารจา้งงานมคีวามไม่แน่นอนมากยิง่ขึน้ คนจ านวนมากไม่มงีานท าประจ าและประกอบอาชพีอสิระ 
โดยเฉพาะแรงงานสูงวยัและวยักลางคนทีป่รบัเปลีย่นทกัษะและฝีมอืแรงงานไม่ทนัต่อความต้องการในตลาด
ที่เปลี่ยนไป จงึประสบกบัปัญหาความมัน่คงด้านรายได้อยู่เสมอ ความเหลื่อมล ้าด้านเศรษฐกจิและสงัคมที่
เลวร้ายลงในช่วงโรคระบาดโควิด 19 ได้ลดลงบ้างเล็กน้อยในช่วงที่เศรษฐกิจเริ่มฟ้ืนตัวใน 2-3 ปีแรก  
แต่หลงัจากนัน้กลบัแย่ลงอกีเมื่อเกดิความผนัผวนทางเศรษฐกจิจากสามปัจจยัขา้งตน้ 

ในช่วงเวลานี้ บรษิัทและหน่วยงานรฐัจ านวนมากไม่เพิ่มจ านวนพนักงาน มหิน าซ ้ามแีต่จะลดลง 
สถาบนัการเงนิและบรษิทัจ านวนมากไดล้ดจ านวนพนักงานของบรษิทัในเครอืเหลอืเพยีงครึง่หนึ่งของจ านวน
พนักงานใน พ.ศ. 2565 เทคโนโลยีดิจิทลัและปัญญาประดิษฐ์รูปแบบต่างๆ ได้ท าให้งานหลายอย่างไม่
จ าเป็นต้องใช้คนอกีต่อไป ชนชัน้กลางดูเหมอืนมจี านวนลดลง เมื่อเปรยีบเทยีบกบัราคาสนิค้าและค่าครอง
ชพีทีเ่พิม่สูงขึน้เรื่อยๆ ในขณะเดยีวกนั ปัญหาหนี้ครวัเรอืนยงัคงเป็นวกิฤตทิีแ่ก้ไขไดย้าก ประชาชนจ านวน
มากมรีายไดไ้ม่เพยีงพอส าหรบัการด ารงชวีติขัน้พื้นฐานในช่วงวยัสูงอายุ แต่กไ็ม่สามารถพึง่พาลูกหลานได้
เหมอืนแต่ก่อน ผูส้งูวยัจ านวนมากจงึเป็นภาระทางการคลงัของภาครฐัทีต่อ้งดแูลในดา้นสวสัดกิาร 
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ปัญหาการจ้างงานกลายเป็นวาระหลกัในการเลือกตัง้ทัว่ประเทศใน พ.ศ. 2575 พรรคการเมอืงที่
ได้รบัเลอืกตัง้ด้วยจ านวนเสยีงล้นหลามได้เริม่ปฏริูประบบสวสัดกิารส าหรบัประชาชนตามนโยบายที่ได้หา
เสยีงไว ้หนึ่งในแผนงานหลกัคอืนโยบายรายไดพ้ืน้ฐานถ้วนหน้า (Universal Basic Income) ทีห่ลายประเทศ
ทัว่โลกไดเ้ริม่ด าเนินการไปบ้างแล้ว รฐับาลได้เริม่จากโครงการน าร่องกบักลุ่มผู้ตกงานหรอืหางานไม่ได้อนั
เนื่องมาจากปัญญาประดษิฐ์และเทคโนโลยอีื่นๆ โดยใหเ้งนิเดอืนขัน้ต ่าทีพ่อประทงัชพีได้ในเมอืงทีอ่าศยัอยู่ 
โดยไม่มีเงื่อนไขว่าจะต้องหางานหรือจะลดเงินเดือนส่วนนี้ลงถ้ากลับไปท างานตามแนวทางที่ร ัฐบาล
ฟินแลนด์ไดท้ดลองไปเมื่อ พ.ศ. 2560-2561 คนจ านวนหนึ่งรูส้กึไดถ้งึความมัน่คงทางการเงนิจากมาตรการ
ดงักล่าว จงึกล้าที่จะเป็นผู้ประกอบการและลงทุนในธุรกิจใหม่ๆ ในขณะหลายคนได้ใช้เวลาในการพฒันา
ทกัษะของตนเองหรอืท างานอาสาสมคัรเพื่อชุมชนและสงัคมมากยิง่ขึน้ ผลลพัธโ์ครงการน าร่องดงักล่าวท าให้
รฐับาลตดัสนิใจขยายกลุ่มเป้าหมายของนโยบายจนครอบคลุมประชาชนทีม่สีญัชาตไิทยเกอืบทุกกลุ่ม  

นกัเศรษฐศาสตรห์ลายคนและพรรคฝ่ายคา้นไดแ้สดงความกงัวลว่า นโยบายรายไดพ้ืน้ฐานถว้นหน้า
เป็นนโยบายหาเสยีงแบบประชานิยมที่จะท าให้ประเทศไทยประสบปัญหาการคลงัยิง่ขึ้นไปอีก เนื่องจาก
รฐับาลก่อนหน้านี้ไดส้รา้งหนี้สาธารณะไวเ้ป็นจ านวนมาก และเป็นห่วงว่ามาตรการดงักล่าวกอ็าจส่งเสรมิให้
คนจ านวนมากน าเงนิทีไ่ดร้บัไปดื่มเหลา้ ซื้อหวยและเล่นการพนันมากยิง่ขึน้ อกีทัง้ยงัอาจท าใหป้ระชาชนไม่
มแีรงจูงใจในการท างาน แมว้่ารฐับาลจะไดร้บัการคดัคา้นในวงกว้างและไดป้ระสบความท้าทายด้านการคลงั 
แต่ในที่สุดก็สามารถหางบประมาณได้จากการลดงบประมาณของบางกระทรวง และใช้มาตรการกนัรายได้
จากเกบ็ภาษนี ้ามนั ภาษคีารบ์อนและภาษสีิง่แวดลอ้มอื่นๆ มาใชเ้พือ่การนี้โดยเฉพาะ  

นโยบายรายไดพ้ืน้ฐานถว้นหน้าไดร้บัความนิยมมากจนกลายเป็นนโยบายสวสัดกิารหลกัของรฐับาล
ไทยนับตัง้แต่ พ.ศ. 2578  เป็นต้นมา ไม่เพยีงเฉพาะในกลุ่มคนจนมาแต่ไหนแต่ไร แต่รวมไปถงึคนชัน้กลาง
ในวยัท างานจ านวนมากที่มโีอกาสเรียนในระดบัอุดมศึกษาแต่ไม่สามารถหางานได้อีกต่อไป ในช่วงแรก
นโยบายนี้ประสบปัญหาในการด าเนินงานอยู่หลายปี เนื่องจากไม่มคีวามชดัเจนเกี่ยวกบัเงื่อนไขของสทิธใิน
การรบัเงนิ รวมถงึการเขา้ถงึสวสัดกิารอื่นๆ ทีม่อียู่แต่เดมิ เช่น เบีย้คนชรา เงนิประกนัสงัคม  

นโยบายรายไดพ้ืน้ฐานถว้นหน้าไดร้บัการตอบรบัอย่างดจีากทุกภาคสว่น ทัง้พรรคการเมอืงและภาค
ประชาสงัคม แมก้ระทัง่ผูบ้รหิารของบรษิทัใหญ่ภายในประเทศ รวมถงึบรษิทัแพลตฟอร์มระดบัโลกทีเ่ข้ามา
ให้บรกิารในประเทศไทยก็แสดงความเห็นไปในทางบวก บรษิัทแพลตฟอร์มมอี านาจเหนือตลาดอยู่มาก 
แมว้่าอาจมคีู่แข่งกต็าม แต่กย็งัอยู่ในลกัษณะตลาดทีม่ผีูข้ายน้อยราย ขอ้มูลมหาศาลทีบ่รษิทัแพลตฟอรม์ได้
เก็บสะสมมากว่าสบิปี ซึ่งนับเป็นปัจจยัส าคญัในการผลิตส าหรบัลูกค้าเฉพาะกลุ่มเป็นจ านวนมากเริ่มใช้
ประโยชน์ไดน้้อยลง เพราะผูค้นจ านวนมากเริม่ไม่มรีายไดม้ากพอทีจ่ะซื้อของจากบรษิทัแพลตฟอรม์ได ้ดว้ย
เหตุนี้ บรษิทัขนาดใหญ่จงึสนบัสนุนมาตรการรายไดข้ัน้ต ่าอย่างเตม็ที่ เพราะสามารถท าใหป้ระชาชนมรีายได้
มากพอทีจ่ะไปซือ้ของบนแพลตฟอรม์ทีไ่ดร้บัการรบัรองว่าเป็น “แพลตฟอรม์ธงฟ้าประชารฐั”  

ในช่วงแรกของการด าเนินนโยบายรายได้พื้นฐานถ้วนหน้า รฐับาลไม่ได้ใช้กฎหมายป้องกันการ
ผูกขาดในการลดอ านาจเหนือตลาดของแพลตฟอร์ม บรษิทัเหล่านี้จงึยงัคงไดป้ระโยชน์จากมาตรการรายได้



รายงานการศกึษาโครงการประเทศไทยในอนาคต 
 
 

140 

พื้นฐานถ้วนหน้าต่อไป มาตรการรายได้พื้นฐานถ้วนหน้าจงึเหมอืนเป็นเพยีงการเยยีวยาความล าบาก และ
เหมอืนตอกย ้าใหป้ระชาชนไม่สามารถก้าวพน้การเป็นเพยีงผูบ้รโิภคสนิคา้ทีผ่ลติโดยบรษิทัขนาดใหญ่ 

นอกจากนี้ เมื่อรฐับาลไดด้ าเนินมาตรการรายไดพ้ื้นฐานถ้วนหน้าแลว้ พรรคการเมอืงหลายพรรคจงึ
ไม่สนบัสนุนแนวคดิและทางเลอืกเชงินโยบายอื่นๆ อกีต่อไป นบัตัง้แต่การพฒันาระบบสวสัดกิารดา้นการเช่า
และเป็นเจ้าของที่อยู่อาศยั การพฒันาระบบสหกรณ์แพลตฟอร์มและธุรกจิที่พนักงานเป็นเจ้าของ ไปจนถงึ
การฟ้ืนฟูระบบเศรษฐกจิแลกเปลีย่นสิง่ของและบรกิาร (barter economy) และเศรษฐกจิของการช่วยเหลอืซึ่ง
กนัและกนั (favor economy) ซึง่ไม่ใชก้ารแลกเปลีย่นเงนิตรา เป็นตน้ 

อย่างไรก็ด ีมาตรการรายได้พื้นฐานถ้วนหน้าได้ช่วยลดจ านวนคนยากจนขัน้รุนแรงให้หายไปจาก
ประเทศไทยได้จนเหลอือยู่น้อยมาก อกีทัง้ยงัช่วยลดความเสีย่งของผู้คนจ านวนมากในการใช้ชวีติและการ
ลงทุนเพื่อพฒันาชวีติของตนเอง ลูกหลานของครอบครวัคนยากจนหรอืคนชัน้กลางสามารถมชีวีติทีด่ีขึ้นได้
จากรายได้พื้นฐานจากรัฐ และได้รับสวัสดิการพื้นฐานด้านการศึกษานับตัง้แต่ระดับปฐมวัยไปจนถึง
ระดบัอุดมศกึษา ความนิยมในนโยบายสวสัดกิารและรายไดพ้ื้นฐานเหล่านี้ ท าใหพ้รรคการเมอืงหลายพรรค
หนัมาสนับสนุนนโยบายนี้ในการเลอืกตัง้ครัง้ต่อมา และไดร้บัเลอืกตัง้เนื่องจากประชาชนยงัตอ้งการนโยบาย
รายได้พื้นฐานถ้วนหน้าต่อไปอีก กระนัน้ก็ตาม การต่อรองระหว่างพรรคร่วมรฐับาลท าให้นโยบายรายได้
พื้นฐานถ้วนหน้าต้องปรบัเปลี่ยนเงื่อนไขให้สะท้อนความสามารถด้านการคลงัและความพยายามในการหา
งานมากขึน้กว่าเดมิ 

สหกรณ์และสหภาพแพลตฟอรม์โฉมใหม่ 

ในฉากทัศน์นี้  การรวมกลุ่มทางสังคมและวิสาหกิจเพื่อสังคมในวงกว้างได้กลายเป็นพลังทาง
การเมอืงที่ส าคญั สหกรณ์แพลตฟอร์มเป็นทางเลือกส าคญัส าหรบัประชาชนและชุมชนจ านวนมาก โดย
ผสมผสานแนวคดิสหกรณ์กบัการใชแ้พลตฟอร์มในการด าเนินธุรกจิและกจิกรรมอื่นๆ ในขณะทีแ่พลตฟอร์ม
ทัว่ไปมกัได้รบัการลงทุนโดยธุรกิจเงนิร่วมลงทุน (venture capital) และเน้นการเตบิโตและการสร้างรายได้
และก าไรใหไ้ด้มากทีสุ่ด สหกรณ์แพลตฟอรม์มวีสิยัทศัน์ หลกัการและแนวทางการบรหิารทีเ่น้นการแบ่งปัน
และความเป็นธรรมมากกว่าการสรา้งก าไรสูงสุด และมกัมรีปูแบบการเป็นเจา้ของและระบบอภบิาลทีแ่ตกต่าง
จากแพลตฟอรม์ทัว่ไป 

ผลลพัธ์หนึ่งของการกระจายอ านาจคอื ผู้น าท้องถิน่บางแห่งมคีวามกล้าคดิกล้าท าและตัง้เงื่อนไข
ของการด าเนินมาตรการรายได้พื้นฐานถ้วนหน้าส าหรบัประชาชนในเมืองนัน้ว่า เงนิเดือนที่ได้รบัมาจะ
สามารถใช้ซื้อได้เฉพาะสนิค้าและการบรกิารที่ผลติในจงัหวดันัน้และผ่านสหกรณ์แพลตฟอร์มของท้องถิ่น
เท่านัน้ แนวทางดงักล่าวไดร้บัการต่อต้านจากรฐับาลส่วนกลางและบรษิทัขนาดใหญ่อยู่เสมอ และกลายเป็น
คดฟ้ีองรอ้งระหว่างทอ้งถิน่กบับรษิทัแพลตฟอรม์ แต่กย็งัมทีอ้งถิน่หลายแห่งยงัด าเนินการอยู่ต่อไป 

อย่างไรกต็าม นโยบายรายไดพ้ืน้ฐานถ้วนหน้าไม่ไดน้ าไปสูก่ารเปลีย่นแปลงดา้นความเหลื่อมล ้าของ
ไทยเท่าทีค่าดหวงักนัเท่าใดนัก เนื่องจากไม่ไดน้ าไปสู่การเปลีย่นแปลงดา้นความมัง่คัง่หรอืดา้นการถอืครอง
ทีด่นิและทรพัยส์นิ ซึ่งถอืเป็นสาเหตุระดบัรากเหงา้ของความเหลื่อมล ้าด้านอื่นๆ ของสงัคมไทย ดว้ยเหตุนี้ 
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มาตรการทีร่ฐับาลผสมชุดใหม่ใน พ.ศ. 2580 ไดเ้ริม่ด าเนินการคอืการปรบักฏหมายทีด่นิและสิง่ปลูกสร้างให้
ใช้อตัราก้าวหน้า และเปิดโอกาสให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถก าหนดอตัราภาษีได้ด้วยตนเอง
ภายใต้กรอบกว้างๆ ทีร่ฐับาลกลางก าหนดไว ้เพื่อน ารายไดส้่วนนัน้มาใช้เป็นแหล่งเงนิทุนในการสนับสนุน
ระบบรายไดพ้ืน้ฐานถว้นหน้าเพิม่เตมิในระดบัทอ้งถิน่ไดต้่อไป 

การย้ายถิน่ไปเมืองรองเมืองเลก็ 

นับตัง้แต่ พ.ศ. 2575 เป็นต้นมาได้เกิดกระแสการย้ายถิ่นในรูปแบบที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนใน
ประวตัศิาสตรส์มยัใหม่ของประเทศไทย คอืการยา้ยถิน่ออกจากมหานครกรุงเทพและเมอืงหลกัในภูมภิาคไป
ยงัเมอืงรองและเมอืงเล็กหลายแห่งทัว่ประเทศไทย และไม่ใช่การย้ายกลบัไปยงัภูมลิ าเนาเดิมของตนเอง 
แมว้่าจ านวนคนยา้ยถิน่อาจยงัเทยีบไม่ไดก้บัขนาดประชากรในนครหลวงและเมอืงหลกัรวมกนั แต่กน็ับเป็น
กระแสการเปลีย่นแปลงทางประชากรทีม่นีัยส าคญัในดา้นเศรษฐกจิ สงัคม สิง่แวดลอ้มและการเมอืง 

สาเหตุหลักของการย้ายถิ่นในครัง้นี้ส่วนส าคญัคือการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลใน
ต่างจงัหวดั ซึ่งท าใหค้นจ านวนหนึ่งสามารถท างานทีม่รีายไดม้ัน่คงผ่านทางออนไลน์ไดโ้ดยไม่ต้องอยู่อาศยั
ในเมอืงใหญ่ อกีส่วนหนึ่งคอืระบบขนส่งและการเดนิทางทีส่ะดวกรวดเรว็และราคาถูกลง อนัเนื่องมาจากการ
ขยายเครอืข่ายเทีย่วบนิต้นทุนต ่าและการพฒันาสนามบนิในเมอืงรองทีข่ยายตวัตามการท่องเที่ยวทีก่ระจาย
ไปทัว่ประเทศ ขณะเดยีวกนั ค่าครองชพีในเมอืงใหญ่เพิม่สูงขึ้นมาก โดยเฉพาะราคาที่อยู่อาศยัทีเ่พิม่สูงขึ้น
มากกว่าอตัราการเพิม่ขึ้นของรายได้เฉลี่ยของคนทัว่ไป จงึท าให้คนจ านวนมากไม่อยากและไม่สามารถอยู่
อาศยัในเมอืงใหญ่ต่อไปได ้จงึตดัสนิใจยา้ยไปอยู่ในเมอืงรองเมอืงเลก็ทีอ่าจไม่มคีวามหลากหลาย คกึคกัและ
ทา้ทายเท่ากบัเมอืงใหญ่ แต่กส็ามารถสื่อสารและเดนิทางเขา้มาประกอบธุรกจิไดอ้ย่างสะดวกเมื่อจ าเป็นและ
ต้องการ อีกสาเหตุส าคัญคือกรุงเทพมหานครและปริมณฑลได้รับผลกระทบที่ชัดเจนมากขึ้นจาก
ระดบัน ้าทะเลทีส่งูขึน้ จนคนกลุ่มหนึ่งเริม่สรา้งทางเลอืกใหก้บัตนเองโดยการยา้ยไปเมอืงอื่นทีป่ลอดภยักว่า 

เมอืงรองเมอืงเล็กหลายแห่งสามารถพฒันาเครอืข่ายในการท าธุรกิจกบัเมอืงอื่นในต่างประเทศได้
โดยไม่ต้องผ่านกรุงเทพมหานคร เนื่องจากนักธุรกิจและนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาตสิามารถใช้
ประโยชน์จากระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่ขยายไปทัว่ รวมถึงระบบรถไฟฟ้าความเร็วสูงที่เชื่อมต่อกับ
ประเทศจีน และการพฒันาสนามบินในเมอืงรองหลายแห่ง ท าให้การเดินทางระหว่างประเทศเป็นไปได้
สะดวกมากขึ้น เปิดโอกาสให้เมอืงรองเมอืงเล็กสามารถแข่งขนักบัเมอืงหลกัและเมอืงหลวงได้ในด้านการ
ท่องเทีย่วและธุรกจิดา้นอื่นๆ 

ปลดแอกการเรียนรู้ออกจากระบบการศึกษา  

ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา ช่องทางการเรียนรู้ได้เปิดกว้างไปทัว่โลกผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ตและ
แพลตฟอร์มออนไลน์จ านวนมาก คนไทยทุกเพศทุกวยัสามารถเข้าถึงความรู้ผ่านช่องทางและวิธีการที่
หลากหลายไดต้ลอดเวลา โดยไม่จ ากดัอยู่ในสถาบนัการศกึษาและระบบการศกึษาแบบทางการในประเทศอกี
ต่อไป ขอ้จ ากดัดา้นภาษาต่างประเทศของคนไทยเริม่ลดน้อยลงมาก ไม่เพยีงเฉพาะภาษาองักฤษแต่รวมไป



รายงานการศกึษาโครงการประเทศไทยในอนาคต 
 
 

142 

ถึงภาษาอื่นๆ ในขณะเดียวกัน นักเรียนนักศึกษาสามารถเรียนรู้จากครูผู้สอนทัง้ที่เป็นมนุษย์และ
ปัญญาประดิษฐ์ได้ด้วยตนเอง และมีระบบการแปลอัตโนมตัิด้วยเทคโนโลยีประมวลผลภาษาธรรมชาติ 
(Natural Language Processing – NLP) ทีม่คีวามสมบูรณ์มาก การเรยีนรูผ้่านกลุ่มเพือ่นหรอืคนทีส่นใจเรื่อง
คล้ายกันทัว่โลกท าให้การเข้าถึงความรู้ไ ม่ได้จ ากัดอยู่ ในโรงเรียนและมหาวิทยาลัยอีกต่อไป 
สถาบนัการศกึษาตัง้แต่ระดบัอนุบาลไปจนถงึอุดมศกึษาตอ้งปรบัตวัครัง้ใหญ่ หลายแห่งไม่สามารถปรบัตวัได้
ทนั กต็อ้งยุบกจิการไป 

แน่นอนว่า นักเรยีนจ านวนมากยงัเขา้เรยีนในสถาบนัการศกึษาที่โดยมากบรหิารจดัการโดยองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งพฒันาหลกัสูตรที่สะท้อนความต้องการของนักเรียนตามบรบิทและเงื่อนไขส่วน
บุคคลและท้องถิน่มากขึ้น ในขณะที่ระบบอนิเทอร์เน็ตและเทคโนโลยกีารแปลท าให้คนจ านวนมากสามารถ
เขา้ถงึความรูท้ีเ่ป็นสากลไดม้ากขึน้ แต่พรอ้มกนันี้ความรูเ้กี่ยวกบัภาษาและวฒันธรรมพืน้ถิน่และเฉพาะถิน่ก็
ไดร้บัความสนใจและเป็นทีน่ิยมในกลุ่มคนรุ่นใหม่มากขึน้เช่นกนั ความหลากหลายของความรูด้า้นวฒันธรรม
และภาษากลายเป็นพื้นฐานของสุนทรียภาพและความคิดสร้างสรรค์ที่ยิ่งเพิ่มความส าคญัในยุคที่ระบบ
อตัโนมตัแิละปัญญาประดษิฐไ์ดเ้ขา้มาทดแทนแรงงานมนุษยใ์นแทบทุกดา้น  

เส้นทางสู่อนาคต 

อนาคตที่พึงประสงค์เป็นภาพอนาคตเชิงอัตวิสัยที่ขึ้นอยู่กับความต้องการ คุณค่า ค่านิยม เงื่อนไข  
ความพงึพอใจและความหวงัของแต่ละคน การตดัสนิใจว่าอนาคตที่พงึประสงค์ของประเทศไทยควรเป็น
อย่างไรนัน้จงึย่อมตอ้งเป็นกระบวนการทางการเมอืงทีผ่่านการอภปิราย ถกเถยีง ปรกึษาหารอื และเจรจา
ต่อรองระหว่างกลุ่มคนต่างๆ ในสงัคมไทย นับตัง้แต่ภายในครอบครวัและชุมชน ไปจนถงึระดบัภูมภิาค
และประเทศ ดงันัน้ ภาพอนาคตประเทศไทยทีพ่งึประสงคใ์นงานน้ีสว่นหนึ่งจงึสะทอ้นความคดิเหน็ส่วนตวั
ของคณะผู้เขยีน และอีกส่วนหนึ่งสะท้อนความคดิเห็นที่ประมวลมาจากรายงานในโครงการวจิยัในชุด
โครงการ “ประเทศไทยในอนาคต” อกี 9 โครงการ รวมทัง้ความคดิเหน็ของผูเ้ขา้ร่วมประชุมกลุ่มย่อยและ
การสมัภาษณ์รายบุคคล 

จากฉากทศัน์ทัง้ 4 ฉากที่ได้น าเสนอไปก่อนหน้านี้ ภาพที่เหน็ว่าเป็นอนาคตที่พงึประสงค์ส าหรบั
ประเทศไทยคอืฉากทศัน์ “บวัพน้น ้า ไทยววิฒัน์” เนื่องจากการพฒันาเศรษฐกจิของไทยจะมคีวามยัง่ยนืด้าน
สิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากร ในขณะเดียวกัน อ านาจเหนือทรัพยากรจะอยู่ในรูปแบบกระจายตัว  
ทัง้ระหว่างกลุ่มคนและพื้นที่ ซึ่งไม่เพยีงตอบโจทย์ในด้านความเป็นธรรมของการจดัสรรทรพัยากรเท่านัน้  
แต่ยงัเป็นรูปแบบทีม่คีวามยดืหยุ่น คล่องตวัและรบัมอืไดก้บัสถานการณ์ทีเ่ปลีย่นแปลงไปอย่างรวดเรว็และมี
ความไม่แน่นอนสงูในอนาคต ท าใหล้ดความเสีย่งเชงิระบบของประเทศไทยในอนาคตได ้

จากฉากทศัน์ “บวัตดิตม ไทยตดิหล่ม” ซึ่งอาจสะท้อนสภาพการณ์ของประเทศไทยในปัจจุบันมาก
ทีสุ่ด ทางเลอืกของประเทศไทยไปสูอ่นาคตมอียู่หลายเสน้ทางดว้ยกนั โดยม ี4 เสน้ทางหลกัดงันี้ 

1) โศกนาฏกรรมไทย (The Thai Tragedy) 
2) เครอืขา่ยขยายสายเขยีว (The Emerald Networks)   
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3) กา้วขา้มบนัไดหยก (The Jade Leap Forward)  
4) แปลงร่างเปลีย่นโฉมไทย (The Thai Transformation) 
 

 
      รปูท่ี 11  เส้นทางสู่อนาคตประเทศไทย 

เส้นทางแรก “โศกนาฏกรรมไทย” แสดงวถิีทางที่ประเทศไทยไม่สามารถหลุดออกจากกบัดกัและ
วงจรซ ้าซากได้ จนสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ สงัคม สิ่งแวดล้อมและการเมืองของประเทศแย่ลงไปอีก 
เสน้ทางที่สอง “เครอืข่ายขยายสายเขยีว” เสน้ทางที่สาม “ก้าวขา้มบนัไดหยก” และเสน้ทางที่สี ่“เปลี่ยนร่าง
เปลีย่นโฉมไทย” แสดงเสน้ทางจากสภาพปัจจุบนัของประเทศไทยไปสู่ฉากทศัน์ทีพ่งึประสงคต์ามความเห็น
ของผูเ้ขยีน คอื “บวัพน้น ้า ไทยววิฒัน์”  แต่ทัง้สามเสน้ทางมกีระบวนการเปลีย่นผ่านทีแ่ตกต่างกนั เสน้ทางที่
สองและสามสะท้อนทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงแนววิวัฒนาการแบบดุลยภาพเป็นช่วงๆ  (punctuated 
equilibrium) ซึ่งเสนอว่าววิฒันาการของระบบใดย่อมประกอบด้วยช่วงเวลาระยะยาวทีไ่ม่มกีารเปลี่ยนแปลง
หรอืเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย ตามด้วยช่วงการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดในระยะเวลาสัน้ๆ ส่วน
เสน้ทางทีส่ ีเ่ป็นการเปลี่ยนผ่านแนวปฏริูปเชงิโครงสร้างอย่างรวดเรว็และในวงกว้าง อนาคตประเทศไทยจะ
เดินหน้าไปทางใดนัน้ ก็ขึ้นอยู่กับการเกิดเหตุการณ์หรือเงื่อนไขส าคญับางประการ ซึ่งประมวลมาจาก
แหล่งขอ้มลูต่างๆ ตามทีไ่ดอ้ธบิายไปขา้งต้น  
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เสน้ทางอนาคตประเทศไทยและเงือ่นไขส าคญัของแต่ละเสน้ทางมปีระเดน็โดยสงัเขปดงันี้ 

เส้นทางที ่1: โศกนาฏกรรมไทย 

อนาคตประเทศไทยจะดขีึน้หรอืเลวลงไปยิง่กว่าในปัจจุบนัไดอ้กีหรอืไม่ ค าถามนี้ไม่มใีครตอบได้
ดว้ยความเชื่อมัน่รอ้ยเปอรเ์ซน็ต์ แมว้่าทุกคนในประเทศนี้ย่อมหวงัว่าประเทศเราจะพฒันาดยีิง่ขึน้ไปอกีก็
ตาม แต่ปัจจยัหลายประการในปัจจุบันยงัท าให้ประเทศไทยมีความสุ่มเสี่ยงที่จะก้าวไม่พ้นฉากทัศน์  
“บัวติดตม ไทยติดหล่ม” และถ้าหากปล่อยให้เป็นเช่นนี้ต่อไป อาจท าให้สถานการณ์ด้านประชากร 
สิง่แวดลอ้ม เศรษฐกจิ สงัคมและการเมอืงเลวร้ายลงไปมากกว่าปัจจุบนัอกีก็เป็นได ้เสน้ทางอนาคตนี้จงึ
เรยีกว่า “โศกนาฏกรรมไทย” 

จากทีก่ารประมวลเนื้อหาจากรายงานเรื่องการเมอืงไทยและรายงานเรื่องอนาคตดา้นสงัคมวฒันธรรม
ไทยในแผนงาน “ประเทศไทยในอนาคต” ประกอบกับการประมวลความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิด้าน
รฐัศาสตรแ์ละสงัคมศาสตรส์าขาอื่นๆ หลายท่าน พบว่า เงือ่นไขและทางแพร่งส าคญัทีก่ าหนดอนาคตประเทศ
ไทยต่อจากนี้ไปคอื ท่าทีและการตดัสินใจของชนชั  นน าท่ีกมุอ านาจทางเศรษฐกิจ สงัคมวฒันธรรม
และการเมืองอยู่ในปัจจุบนั ว่าจะยอมรบัและโอนอ่อนตามข้อเรียกร้องของคนหลายกลุ่มในสงัคม
มากน้อยขนาดไหน โดยเฉพาะในประเด็นท่ีต้องการผลกัดนัให้มีการปฏิรูปประเทศไทยในมิติท่ี
หลากหลาย ในภาพรวม สาระหลกัของขอ้เรยีกรอ้งทีห่ลากหลายนี้มุ่งไปทีก่ารลดการรวมศูนยแ์ละกระจุกตวั
ของอ านาจทางเศรษฐกจิ สงัคม วฒันธรรมและการเมอืงของประเทศไทยดงัทีเ่ป็นอยู่ในปัจจุบนั โดยต้องการ
ให้ชนชัน้น าเปิดโอกาสให้กลุ่มคนและประชาชนทัว่ไปเขา้มามบีทบาทในกระบวนการตดัสนิใจในด้านต่างๆ 
ไดม้ากขึน้และอย่างแทจ้รงิ  

การตดัสนิใจของชนชัน้น าถอืเป็นเงื่อนไขจ าเป็นเบื้องต้นทีก่ าหนดตัง้แต่กรอบแนวทาง กระบวนการ 
วธิกีารไปจนถงึผลลพัธ์ของการต่อรองอ านาจเหนือทรพัยากรระหว่างกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ ทัง้ระหว่างกลุ่ม
เก่ากบักลุ่มใหม่ ระหว่างกลุ่มคนรุ่นเบบี้บูมเมอร์ เจนเอ็กซ์ เจนวาย เจนแซดและเจนอลัฟา ระหว่างรฐับาล
กลางกบัรฐับาลทอ้งถิน่ ระหว่างนายทุนกบัชุมชน ระหว่างคนไทยกบัคนต่างชาต ิเงื่อนไขดงักล่าวไม่ใช่เป็น
เพยีงเพือ่การขบัเคลื่อนและผลกัดนัอุดมคตแิละปรชัญาทางสงัคมและการเมอืงตามความนิยมของยุคสมยั แต่
เป็นเงือ่นไขจ าเป็นทีจ่ะขบัเคลื่อนประเทศไทยใหก้้าวพน้จากฉากทศัน์ “บวัตดิตม ไทยตดิหล่ม” ไปสูฉ่ากทศัน์
ทีพ่งึประสงคอ์ื่นๆ ต่อไปได ้อกีทัง้ยงัเป็นเงื่อนไขจ าเป็นทีจ่ะไม่ท าให้ประเทศไทยถดถอยและล่มสลายไปบน
เสน้ทาง “โศกนาฏกรรมไทย”  

จากมุมมองด้านเศรษฐกจิ การทีช่นชัน้น ายอมรบัในขอ้เรยีกรอ้งของคนกลุ่มอื่น แมเ้พยีงบางส่วนก็
อาจลดแรงเสยีดทานดา้นการเมอืงและน าไปสูเ่สถยีรภาพทางการเมอืงและเศรษฐกจิไดใ้นระยะหนึ่ง ถงึแมว้่า
อาจไม่น าไปสู่การเปลีย่นแปลงเชงิโครงสร้างทีท่ าใหป้ระเทศไทยก้าวพน้กบัดกัในหลายดา้นในระยะยาวได้ก็
ตาม เสถยีรภาพทางการเมอืงแม้ในระยะสัน้ก็จะมผีลอย่างยิง่ต่ออนาคตประเทศไทยในระยะยาว ส่วนหน่ึง
เป็นเพราะเสถียรภาพทางการเมอืงมผีลต่อการตดัสนิใจลงทุนของภาคเอกชน โดยเฉพาะการลงทุนขนาด
ใหญ่ในโครงสร้างพื้นฐานที่การคนืทุนต้องใช้ระยะเวลานาน ถ้าในอนาคตอนัใกล้นี้  หากชนชัน้น าไม่ยอม
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เปลี่ยนท่าทแีละยอมรบัขอ้เรยีกร้องบางส่วน เสถยีรภาพทางการเมอืงของประเทศไทยน่าจะเกดิขึ้นได้ยาก 
สถานการณ์ดงักล่าวกจ็ะท าใหภ้าคเอกชนไม่ตดัสนิใจลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ทีน่ าไปสู่ฉากทศัน์ “บวัปริม่
น ้า ไทยผลบิาน” ได ้เพราะการลงทุนเพื่อปรบัเปลี่ยนเขา้สู่เศรษฐกจิสเีขยีวและหมุนเวยีนได้อย่างเต็มที่นัน้ 
ต้องใช้งบประมาณมหาศาล และรายได้ในช่วงแรกของการด าเนินโครงการจะไม่สูงมากพอที่จะคนืทุนได้  
เสถยีรภาพทางการเมอืงจงึเป็นเงือ่นไขทีข่าดไม่ไดใ้นการเปลีย่นผ่านไปสู่เศรษฐกจิสเีขยีวและหมุนเวยีน 

ในขณะเดยีวกนั การก้าวพน้จากฉากทศัน์ “บวัตดิตม ไทยตดิหล่ม” สู่ฉากทศัน์ “บวัพน้ตม ไทยพ้น
หล่ม” นั ้น ก็ขึ้นอยู่กับการยอมปล่อยอ านาจบางส่วนของชนชัน้น าที่ผูกโยงกับรัฐส่วนกลางใ น
กรุงเทพมหานครไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทัง้ในกรุงเทพมหานครและต่างจงัหวดั แน่นอนว่า การ
กระจายอ านาจไปสู่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ไม่ไดด้ไีปทัง้หมด ผูน้ าทอ้งถิน่อาจอยู่ในเครอืข่ายทีเ่ชื่อมต่อ
โดยตรงกับอ านาจของนักการเมืองและข้าราชการที่ในหน่วยงานส่วนกลางอยู่ ก็ได้ กระนัน้ก็ตาม ใน
สถานการณ์และภาพอนาคตทีป่ระเทศไทยจะประสบความเสีย่งมากขึน้ในแทบทุกมติ ิเครอืข่ายอ านาจเหนือ
ทรพัยากรในรูปแบบแยกศูนยแ์ละแบบกระจายกน่็าจะดกีว่าแบบรวมศูนยด์งัทีเ่ป็นอยู่ในปัจจุบนั  

หากเงื่อนไขข้างต้นไม่เกิดขึ้นจรงิและกลุ่มคนต่างๆ ไม่สามารถเจรจาต่อรองและตกลงกนัได้ และ
หากสภาพเศรษฐกจิไทยหลงัโรคระบาดโควดิ 19 ไม่ฟ้ืนตวัเรว็พอ เสน้ทาง “โศกนาฏกรรมไทย” อาจท าใหค้น
ไทยต้อง แยกกนัอยู่ตามสถานะและชนชัน้ทางเศรษฐกจิสงัคม ในโลกกายภาพ ชนชัน้น าและคนมฐีานะจะใช้
ชวีติอยู่ภายในชุมชนที่ล้อมรอบไปด้วยก าแพงสูงและมปีฏสิมัพนัธ์เฉพาะกบัคนในชนชัน้เดยีวกนั ส่วนคน
ยากจนก็อาศัยอยู่ข้างนอกก าแพงนัน้ ความไม่ปลอดภัยในการอยู่อาศัยและการใช้ชีวิตอันเนื่องมาจาก
อาชญากรรมและความขดัแย้งที่เกิดขึ้นเป็นประจ าในวงกว้าง จะยิง่ท าให้ระบบรกัษาความปลอดภัยโดย
บรษิทัเอกชนกลายเป็นก าแพงกัน้ระหว่างกลุ่มคนในสงัคมมากขึ้นไปอกี ส่วนในโลกดจิทิลั แต่ละชุมชนก็อยู่
ในห้องเสยีงสะท้อน (echo chamber) ของคนในชนชัน้เดียวกัน และไม่มโีอกาสได้แลกเปลี่ยนข้อมูลและ
ความเหน็ทีเ่ป็นประโยชน์ซึ่งกนัและกนั  

ท่ามกลางภยัพบิตัทิีอ่าจเกดิขึน้บ่อยมากขึน้ในอนาคต กลุ่มชนชัน้น าและคนมฐีานะอาจเอาตวัรอดได้
จากการใชช้วีติในพืน้ทีก่ าแพงสูงทีป้่องกนัภยนัตรายต่างๆ ไปไดร้ะยะหนึ่ง ในขณะทีค่นจนและผูด้อ้ยโอกาส
ยงัต้องประคองตวัไปอย่างล าบากท่ามกลางความเสีย่งในชวีติและทรพัยส์นิภายนอกก าแพงสูงนัน้ อย่างไรก็
ตาม หากเสน้ทางดงักล่าวยงัคงด าเนินต่อไป ไม่ช้าไม่นานในที่สุดไม่ว่าจะยากดมีจีน หนุ่มสาวหรอืแก่เฒ่า 
ลว้นแลว้แต่จะได้รบัผลกระทบจากวกิฤตสิิง่แวดลอ้ม ความตกต ่าทางเศรษฐกจิ และความขดัแยง้ด้านสงัคม
และการเมอืงที่เกดิขึ้นทัว่ไปในทุกระดบัและทุกพื้นที่ด้วยกนัทัง้สิ้น ณ เวลานัน้ ประเทศไทยก็คงกลายเป็น
สมรภูมขิองสงครามตวัแทนระหว่างมหาอ านาจสองขัว้คอืสหรฐัอเมรกิากบัจนีอย่างหลกีเลีย่งไม่พน้ 

เส้นทางที ่2: เครือข่ายขยายสายเขียว (The Emerald Networks) 

เสน้ทางอนาคตนี้มุ่งน าประเทศไทยให้ก้าวพ้นจากฉากทศัน์ “บวัตดิตม ไทยตดิหล่ม” โดยแบ่งเป็น
สองช่วง ช่วงแรกเป็นการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ฉากทศัน์ “บวัพ้นตม ไทยพ้นหล่ม” ซึ่งจะเน้นการเปลี่ยนแปลง
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โครงสร้างอ านาจเหนือทรพัยากร ส่วนช่วงที่สองเน้นการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียวและหมุนเวียนที่
ปรากฏในภาพอนาคตทีพ่งึประสงคท์า้ยสุด คอื “บวัพน้น ้า ไทยววิฒัน์”  

ในภาพรวม เงือ่นไขหลกัของการเปลีย่นแปลงโครงสรา้งอ านาจของประเทศไทยคอืการปฏริูปภาครฐั 
นับตัง้แต่ระบบราชการในการบรหิารรฐักจิของกระทรวงต่างๆ ไปจนถงึระบบการเมอืง ระบบความมัน่คงและ
ระบบยุตธิรรม ในเสน้ทางอนาคตนี้ หน่ึงในเงื่อนไขจ าเป็นเบื องต้นคือการกระจายอ านาจไปสู่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน เพื่อให้รูปแบบอ านาจเหนือทรพัยากรของประเทศเปล่ียนถ่ายจากแบบรวม
ศนูยเ์ป็นแบบแยกศนูย ์ทัง้อ านาจดา้นการเมอืงและการปกครอง และอ านาจดา้นการคลงัในการจดัหาและ
จดัการรายไดข้องทอ้งถิน่ 

การกระจายอ านาจสู่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่เป็นเงื่อนไขจ าเป็นเบื้องต้นในการปฏริูปโครงสร้าง
อ านาจเหนือทรพัยากรของไทย แต่ยงัไม่เป็นเงือ่นไขเพยีงพอ เงือ่นไขส าคญัขัน้ต่อไปคอืการพฒันาระบบการ
อภบิาลโดยเครอืข่าย (network governance) ซึ่งเน้นการเชื่อมต่อของภาคส่วนต่างๆ ทัง้ประชาชน ชุมชน 
องคก์รประชาสงัคม ภาครฐัทัง้ส่วนกลางและส่วนทอ้งถิน่ ไปจนถงึองคก์รทางศาสนา ภาคเอกชนและองค์กร
ระหว่างประเทศ เป็นทีท่ราบกนัดวี่า การท างานเป็นเครอืข่ายสามารถดงึขอ้ดแีละจุดแขง็ของผูม้สี่วนได้ส่วน
เสยีมาสร้างแรงสมัฤทธิก์นัได้ อกีทัง้ยงัลดข้อด้อยและจุดอ่อนของแต่ละฝ่ายไปพร้อมกัน ในขณะเดียวกัน  
ในบรบิทการเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ในดา้นต่างๆ การท างานและระบบการอภบิาลแบบเครอืข่ายจะช่วยลด
ความเสีย่งเชงิระบบไปพรอ้มกนั เนื่องจากผูม้สี่วนไดส้ว่นเสยีแต่ละกลุ่มมคีวามสามารถในการรบัมอืกบัความ
เสีย่งแตกต่างกนั นอกจากนี้ การร่วมมอืภายในเครอืข่ายจะน าไปสู่การเรยีนรูร้่วมกนัระหว่างกลุ่มต่างๆ และ
อาจเกดิความคดิรเิริม่ใหม่ๆ ทีอ่าจช่วยแกไ้ขปัญหาและสรา้งนวตักรรมไดด้ยีิง่ขึน้  

ขอ้จ ากดัในการพบปะกนัในช่วงโรคระบาดโควดิ 19 ท าให้ผู้คนจ านวนมากต้องเรยีนรู้การท างาน
ออนไลน์ ประสบการณ์และทกัษะดงักล่าวประกอบกบัการพฒันาแพลตฟอร์มและเครื่องมอืในการท างาน
ร่วมกนัผ่านช่องทางออนไลน์ ท าใหก้ารสรา้งเครอืข่ายในการเรยีนรูแ้ละท างานร่วมกนัในปัจจุบนัยิง่เปิดกว้าง
และมพีลวตัมากยิง่ขึ้น โดยเฉพาะส าหรบัคนรุ่นเจนวาย เจนแซดและเจนอลัฟาที่เป็นชาวดจิทิลัโดยก าเนิด 
(digital native) และเตบิโตมาพรอ้มกบัเทคโนโลยดีจิทิลัและโซเชยีลมเีดยีทีห่ลากหลาย การสรา้งปฏสิมัพนัธ์
และเครอืข่ายในโลกดจิทิลัยิง่เปิดกว้างมากยิง่กว่าเดมิ และไม่ได้จ ากดัอยู่เพยีงเครอืข่ายในประเทศไทยแต่
สามารถเชื่อมโยงกบัเครอืข่ายได้ทัว่โลก ปัจจยัเหล่านี้จะยิง่ท าให้การสร้างระบบอภิบาลด้วยเครอืข่ายทรง
พลงัมากยิง่ขึน้ในอนาคต 

จากการปฏิบติัการรวมหมู่สู่การเชือ่มต่อ 

เมื่อสรา้งระบบอภบิาลดว้ยเครอืข่ายแลว้ ประเดน็ทา้ทายในช่วงทีส่องของเสน้ทางอนาคตนี้อยู่ทีก่าร
สรา้งความสนใจในเรื่องเศรษฐกจิสเีขยีวและหมุนเวยีนใหเ้กดิขึ้นภายในกลุ่มเครอืข่ายในทุกระดบัและในทุก
มิติของนโยบายสาธารณะ จนกลายเป็นวาระทางสังคมและการเมืองในวงกว้างที่ผลักดันให้เกิดการ
เปลีย่นแปลงเชงินโยบายและสถาบนัต่อไป เครอืขา่ยขยายสายเขยีว (The Emerald Networks) นี้ไม่จ ากดัอยู่
เพยีงกลุ่มชุมชนและกลุ่มประชาสงัคมที่รณรงค์ประเดน็เรื่องการอนุรกัษ์ธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มอยู่แล้วใน
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ปัจจุบัน แต่ขยายรวมไปถึงเครือข่ายของผู้บริโภค ผู้ผลิต องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักวิชาการและ 
นกันโยบาย และนกัการเมอืงในทุกระดบั ทัง้ในประเทศไทยและในต่างประเทศดว้ยเช่นกนั 

การขบัเคลื่อนของเครอืข่ายนี้สามารถพฒันาต่อจากทุนทางเครอืข่าย (network capital) ของกลุ่ม
ประชาสงัคมและองคก์รไม่แสวงหาก าไรทีข่บัเคลื่อนเรื่องการอนุรกัษ์ธรรมชาตแิละการพฒันาทีย่ ัง่ยนืในมติิ
ต่างๆ มานาน กลุ่มประชาสงัคมเหล่านี้โดยมากมแีนวทางการขบัเคลื่อนในลกัษณะการปฏบิตักิารแบบรวม
หมู่ (collective action) โดยเป็นเครือข่ายที่มีองค์กรกลางท าหน้าที่ประสานและจดัการอย่างเป็นทางการ  
มกีารก าหนดอตัลกัษณ์รวมหมู่ที่ชดัเจน เน้นการสร้างเครอืข่ายส่วนบุคคลที่น าไปสู่การเคลื่อนไหว และ
องคก์รมบีทบาทหลกัในการเชื่อมต่อกบัองคก์รเคลื่อนไหวกลุ่มอื่นๆ (Bennett 2011; พรรณราย โอสถาภริตัน์ 
และคณะ, 2564) 

แต่การขบัเคลื่อนในอนาคตบนเสน้ทางนี้จ าเป็นต้องเพิม่องคป์ระกอบของการขบัเคลื่อนเชงิเครอืข่าย
ในรปูแบบปฏบิตักิารแบบเชื่อมต่อ (connective action) ไปดว้ย ทัง้เครอืขา่ยทีเ่กดิจากฝงูชนและเครอืข่ายที่มี
องคก์รเขา้มาจดัการบางสว่น เครอืขา่ยในการขบัเคลื่อนนี้จะมลีกัษณะคลา้ยกบัเครอืข่ายทางการเมอืงเชงิอตั
ลกัษณ์และประเดน็ความสนใจและผลประโยชน์เฉพาะกลุ่มที่เป็นกระแสสงัคม โดยเฉพาะการมสี่วนร่วมของ
คนรุ่นใหม่บนโลกออนไลน์ในปัจจุบนั กล่าวคอื มกีารประสานงานกนัอย่างไม่เป็นทางการและมกัไม่ผ่าน
องคก์รทีเ่ป็นทางการ มกีรอบการสรา้งอตัลกัษณ์แบบหลวมๆ และยดืหยุ่นมากพอทีจ่ะปรบัเปลีย่นไปได้ตาม
ผูเ้ขา้ร่วมขบวนการขณะเดยีวกนั ผูเ้ขา้ร่วมขบวนการอาจไม่ต้องการใหอ้งค์กรเขา้มายุ่งเกี่ยวหรอืใหอ้งค์กร
ท าหน้าเบือ้งหลงัมากกว่า 

การใช้แพลตฟอร์มออนไลน์และโซเชยีลมเีดยีหลายรูปแบบได้ท าให้เกดิการกระจายพลงัอ านาจใน
การก าหนดวาระทางการเมอืงนโยบายอย่างทีไ่ม่เคยเป็นมาก่อน การมสี่วนร่วมทางการเมอืงในโลกออนไลน์
ของคนุร่นเจนวายและเจนแซดในช่วงแรกยงัเป็นการมสี่วนร่วมเล็กๆ น้อยๆ (micro-acts of participation) 
เช่น การโพสต์ความเหน็เกี่ยวกบันโยบายของรฐับนเฟซบุ๊ก การรทีวตีความเหน็ทางการเมอืงบนทวติเตอร์ 
(Margetts et al. 2016; พรรณราย และคณะ, 2564)  หรือแม้แต่การเต้นล้อเลียนนักการเมืองบนติ๊กต็อก 
กจิกรรมเหล่านี้ดูเหมอืนยงัไม่มพีลงัมากพอทีจ่ะท าใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงเชงิโครงสรา้งใดๆ ในขณะเดยีวกนั 
ก็มขี้อวพิากษ์ว่าการมสี่วนร่วมแบบนี้เป็นในลักษณะ “สงิห์คยี์บอร์ด” ที่ไม่ได้น าไปสู่การกิจกรรมในโลก
ออฟไลน์อย่างแทจ้รงิ อย่างไรกต็าม ปรากฏการณ์รณรงค์ทางการเมอืงในช่วงก่อนและระหว่างโควดิของคน
รุ่นเจนวายและเจนแซดได้แสดงให้ถึงความเชื่อมโยงระหว่างกิจกรรมทางการเมืองบนโลกออนไลน์กับ
ออฟไลน์ และมแีนวโน้มสูงว่าจะกลายเป็นรปูแบบหลกัของการมสีว่นร่วมทางการเมอืงในอนาคต 

การปฏิบตัิการทัง้ในรูปแบบรวมหมู่และแบบเชื่อมต่อมีจุดแข็งและจุดด้อยที่ไม่เหมือนกัน โดยมี
กลุ่มเป้าหมายที่อาจแตกต่างกนัตามรุ่นวยั พื้นที่และประเด็นที่สนใจ ในขณะเดียวกนั การขบัเคลื่อนเรื่อง
เศรษฐกิจสีเขียวและหมุนเวียนมีประเด็น มุมมองและยุทธวิธีที่หลากหลาย อีกทัง้การเปลี่ยนผ่านเข้าสู่
เศรษฐกจิทีย่ ัง่ยนืต้องไดร้บัการสนับสนุนและผลกัดนัร่วมกนัโดยคนหลายกลุ่มทีอ่าจยดึถอืแนวคดิความเป็น
พลเมอืงทีแ่ตกต่างกนั กลุ่มแรกคอืพลเมอืงที่ยดึหน้าที่ (dutiful citizen) ซึ่งใหค้วามส าคญักบัพนัธะหน้าที่ใน
การมีส่วนร่วมทางการเมืองผ่านสถาบันการเมืองในระบบ และอาจเข้าร่วมในองค์กรประชาสังคมเพื่อ
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ขบัเคลื่อนประเดน็ที่เหน็ว่าส าคญั อกีกลุ่มหนึ่งคอืพลเมอืงทีล่งมอืเปลี่ยนแปลง (actualizing citizen) ซึ่งเน้น
การกระท าและการเข้าร่วมขบวนการที่ตอบสนองคุณค่าและเป้าหมายส่วนบุคคลผ่านทางเครอืข่ายแบบ
หลวมๆ ผ่านทางแพลตฟอรม์ดจิทิลั มากกว่าการมสีว่นร่วมผ่านกระบวนการทางเมอืงแบบทางการ (Bennett, 
2008)  ดว้ยเหตุนี้ การผลกัดนัทางการเมอืงเพื่อนโยบายเศรษฐกจิสเีขยีวและหมุนเวยีนบนเสน้ทางอนาคตนี้
จงึตอ้งใชเ้ครอืขา่ยการขบัเคลื่อนทัง้สองรูปแบบไปพรอ้มกนั  

สรุปได้ว่า องค์ประกอบส าคญัในเส้นทางอนาคตนี้อยู่ที่นโยบายและมาตรการที่ยกระดบัอ านาจ
ทางการเมอืงของเครอืข่ายระดบัชุมชน ท้องถิน่และผู้บรโิภค ผู้ผลติรายย่อยและภาคอีื่นๆ ให้เป็นส่วนหน่ึง
ของเครอืข่ายทางอ านาจในการจดัสรรทรพัยากรของประเทศ เพื่อพฒันาระบบอ านาจให้เป็นในรูปแบบ
เครอืขา่ยทีก่ระจายตวัแต่เชื่อมต่อกนัมากยิง่ขึน้  

เส้นทางที ่3: ก้าวข้ามบนัไดหยก (The Jade Leap Forward)  

ถ้าหากชนชัน้น ายอมรับและโอนอ่อนตามข้อเรียกร้องในการปฏิรูปโครงสร้างอ านาจเหนือ
ทรพัยากรบา้งบางส่วน หรอืรฐับาลสามารถบรหิารจดัการสถานการณ์โควดิและสภาพเศรษฐกจิตกต ่าไดด้ี
และอย่างรวดเรว็ จนเป็นที่ยอมรบัของคนทัว่ไปได้ในระดบัหนึ่ง เมื่อสถานการณ์โควดิเริม่คลี่คลายลง ก็
อาจท าให้เกดิเสถยีรภาพทางการเมอืงในระยะสัน้ได้ ในกรณีนี้ อนาคตของประเทศไทยก็อาจด าเนินไป
ตามเสน้ทางทีมุ่่งสูฉ่ากทศัน์ “บวัปริม่น ้า ไทยผลบิาน” จนทา้ยสุดเขา้ไปสูฉ่ากทศัน์ “บวัพน้น ้า ไทยววิฒัน์” 
ไดใ้นทีสุ่ด 

เสน้ทางอนาคตนี้แบ่งเป็นสองช่วงเช่นกนั ช่วงแรกเป็นการเปลี่ยนผ่านจากเศรษฐกจิสนี ้าตาลไปสู่ 
สเีขยีวคอืจากฉากทศัน์ “บวัติดตม ไทยติดหล่ม” ไปสู่ฉากทศัน์ “บวัปริม่น ้า ไทยผลิบาน” เงื่อนไขจ าเป็น
ส าหรบัการเปลีย่นผ่านนี้คอืการลงทุนขนาดใหญ่ในโครงสรา้งพืน้ฐานสเีขยีวและเศรษฐกจิหมุนเวยีน โดยมุ่ง
ปฏริปูโครงสรา้งการผลติและการบรโิภคของไทยใหม้คีวามยัง่ยนืมากขึน้ ในการนี้ ภาครฐัมบีทบาทส าคญัทัง้
ในการก าหนดกรอบนโยบายและในการร่วมลงทุนกบับรษิทัขนาดใหญ่จากภายในและภายนอกประเทศในการ
ลงทุนมลูค่ามหาศาลเพื่อพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานสเีขยีวทัว่ประเทศ นโยบายนี้มคีุณลกัษณะคลา้ยกบัแนวคดิ
กรนีนิวดีล (The Green New Deal) ที่เป็นพื้นฐานของนโยบายการพฒันาในหลายประเทศทัว่โลกในช่วง  
พ.ศ. 2560-2564 อาท ิEuropean Green Deal ของสหภาพยุโรป นโยบาย Green New Deal ของเกาหลีใต้ 
รวมถึงนโยบายการพฒันาโครงสร้างพื้นฐานของประธานาธิบดีไบเดนของสหรฐัอเมรกิาที่มอีงค์ประกอบ
ส าคญัเป็นการลงทุนเพือ่เศรษฐกจิสเีขยีว 

ช่วงที่สองของเส้นทางอนาคตนี้มีเงื่อนไขจ าเป็นอยู่สองส่วน ส่วนแรกเป็นการเคลื่อนไหวทาง
เศรษฐกจิและสงัคมแนวเฉพาะถิน่นิยม (localism) โดยเฉพาะในดา้นการเกษตรและดา้นอาหารและเครื่องดื่ม 
ความคาดหวงัในส่วนน้ีคอื หากสามารถรวมพลงัของผู้บรโิภคและผู้ผลติรายย่อยได้มากก็จะน าไปสู่การลด
อ านาจเหนือตลาดและอ านาจเหนือทรพัยากรของกลุ่มทุนขนาดใหญ่ภายในประเทศ เมื่อสนิค้าพื้นถิ่นและ
เฉพาะถิ่นกลายเป็นกระแสหลักในด้านการบริโภคและการผลิต แนวโน้มนี้จะเป็นแรงขบัเคลื่อนส าคัญที่
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ผลกัดนัใหเ้กดิการเปลีย่นผ่านจากฉากทศัน์ “บวัปริม่น ้า ไทยผลบิาน” ไปสู่ฉากทศัน์ “บวัพน้น ้า ไทยววิฒัน์” 
ทีอ่ านาจเหนือทรพัยากรมกีารกระจายตวัมากยิง่ขึน้ ทัง้ในเชงิกลุ่มอ านาจและผลประโยชน์ และในเชงิพืน้ที ่

ความนิยมในการบรโิภคอาหารทีม่คีวามปลอดภยัเป็นสาเหตุหนึ่งทีท่ าใหเ้กดิระบบการตรวจสอบและ
ตดิตามย้อนกลบัของห่วงโซ่อาหาร พร้อมกบัแนวโน้มการเลอืกอาหารที่หลากหลาย ปลอดภยั และผลติใน
ท้องถิ่นและชุมชน ไม่เพียงเพื่อลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ (carbon footprint) แต่ยงัเป็นไปตามแนวโน้มการ
รณรงคส์รา้งความมัน่คงทางอาหารในระดบัชุมชน เมอืงและประเทศ แนวโน้มเฉพาะถิน่นิยมในกลุ่มผูบ้รโิภค
อาหารนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่การหาเมนูอาหารท้องถิ่น แต่เป็นแนวคดิและแนวทางการผลิตที่ มุ่งเลือกสรร
วตัถุดบิในการท าอาหารทีม่าจากแหล่งผลติทีไ่ม่ไกลจากผูบ้รโิภค และเลีย่งวตัถุดบิน าเขา้จากต่างประเทศ  

ผู้บรโิภคแทบทุกรุ่นให้ความส าคญักบัความปลอดภยัและคุณภาพอาหาร รวมถงึความหลากหลาย
ของอาหารทีก่นิในชวีติประจ าวนั นบัตัง้แต่คนรุ่นเจนวาย เจนแซดและเจนอลัฟาทีเ่ตบิโตมากบักระบวนทศัน์
สากลทีใ่หค้วามส าคญัอย่างมากกบัประเดน็ด้านสิง่แวดลอ้มและสงัคมอยู่แลว้ ไปจนถงึคนรุ่นเจนเอกซ์ ซึ่งมี
ฐานะดขีึน้และอายุยนืขึน้ จงึใหค้วามส าคญักบัคุณภาพและความปลอดภยัของอาหารมากยิง่ขึน้กว่าเดมิ การ
ขบัเคลื่อนและพลงัของผู้บรโิภคเพื่อการบรโิภคและการผลิตที่ยัง่ยนืในระดบัท้องถิ่นจะกลายเป็นพลงัทาง
การเมอืงทีส่ าคญั 

แนวโน้มนี้จะท าใหเ้กดิเกษตรกรรายย่อยจ านวนมากทัว่ประเทศไทย โดยมเีครอืขา่ยของการเกษตรที่
ชุมชนใหก้ารสนับสนุน (community support agriculture - CSA) เกดิขึน้แทบทัว่ทุกเมอืงและทุกภูมภิาคของ
ประเทศไทย เครอืข่ายดงักล่าวใช้ระบบแพลตฟอร์มดจิทิลัในรูปแบบสหกรณ์และระบบโลจสิตกิสท์ี่เชื่อมต่อ
ระหว่างผู้ผลติผลติภณัฑ์การเกษตรกบัผู้บรโิภคได้โดยตรง แนวโน้มนี้ท าให้อ านาจเหนือตลาดของบรษิัท
ขนาดใหญ่ของประเทศไทยในด้านการเกษตรลดลงอย่างเห็นได้ชดั อุตสาหกรรมการเกษตรไทยจึงต้อง
ปรบัตวัอย่างมาก ทัง้ในส่วนของการส่งออกไปต่างประเทศ ซึ่งมมีาตรฐานผลติภณัฑ์ที่เขม้งวดมาก และใน
สว่นของผูบ้รโิภคในประเทศทีน่ิยมผลติภณัฑท์ีห่ลากหลายและเฉพาะถิน่มากขึน้ 

ขณะเดียวกัน ระบบการตรวจสอบติดตามย้อนกลับบนแพลตฟอร์มออนไลน์จะเอื้อให้ผู้บริโภค
สามารถเลอืกซื้อสนิคา้ทีผ่ลติโดยเกษตรกรหรอืผูผ้ลติรายย่อยทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้มไดง้า่ยและสะดวกขึน้ 
ผลติภณัฑใ์ดทีใ่ชว้ตัถุดบิและมกีระบวนการผลติทีน่ าไปสูก่ารท าลายสภาพแวดลอ้มธรรมชาต ิเช่น การท าไร่
ข้าวโพดบนพื้นที่สูงชนั ก็จะปรากฏข้อมูลและมผีลการประเมินอย่างละเอียด และไม่ได้รบัความนิยมจาก
ผูบ้รโิภคไปโดยปรยิาย  

เงื่อนไขจ าเป็นอีกชุดหนึ่งที่จะเป็นแรงผลกัดนัให้อ านาจเหนือทรพัยากรในประเทศเริม่กระจายตวั
มากขึ้นตามฉากทัศน์ “บัวพ้นน ้ า ไทยวิวัฒน์” คือการจัดตัง้พรรคการเมืองสีเขียวหรือพรรคกรีนไทย  
(Thai Green Party) ซึ่งต้องไดร้บัความนิยมเป็นวงกว้างในกลุ่มชนชัน้กลาง โดยเฉพาะกลุ่มคนเจนวาย เจน
แซดและเจนอลัฟาในเมอืงหลวงและเมอืงหลกัในภูมิภาค การประสานพลงัของเครอืข่ายการบรโิภคแบบ
ยัง่ยืนแนวเฉพาะถิ่นนิยมกับพรรคการเมืองสีเขียวในสภาผู้แทนราษฎร จะเป็นเงื่อนไขที่ท าให้เกิดการ
เปลีย่นแปลงในการบญัญตัแิละบงัคบัใชก้ฎหมายป้องกนัการผกูขาดทีม่คีวามเขม้งวดและมปีระสทิธผิล 
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แรงผลกัดนัของผู้บรโิภคประกอบกบัความนิยมและจ านวนเสยีงในสภาผู้แทนราษฎรของพรรคกรนี
ไทยจะท าใหเ้กดิแรงกระเพือ่มทางการเมอืงทีมุ่่งลดอ านาจเหนือตลาดของกลุ่มทุนภาคเอกชนและรฐัวสิาหกจิ 
ไม่เพยีงเฉพาะในด้านธุรกจิอาหาร แต่รวมไปถงึสาขาเศรษฐกจิอื่นๆ ของประเทศ เป็นที่ทราบกนัดวี่า การ
ผกูขาดทางเศรษฐกจิมกัเป็นสาเหตุทีท่ าใหค้วามมัง่คัง่ลดลง ไม่เพยีงเฉพาะระดบัปัจเจกและครวัเรอืน แต่รวม
ไปถงึระดบัสงัคมโดยรวม ดงันัน้ ในประเทศพฒันาแลว้ในทางเศรษฐกจิจงึมกัใชก้ฎหมายและมาตรการต่างๆ 
ในการลดระดบัการผูกขาดของบริษัทขนาดใหญ่ในการด าเนินธุรกิจ เพื่อป้องกันมิให้บริษัทขนาดใหญ่
สามารถท าก าไรไดเ้กนิควร ทัง้การก าจดัหรอืลดอุปสรรคการเขา้สูต่ลาด และสง่เสรมิใหเ้กดิการแข่งขนัทีเ่ป็น
ธรรมมากขึน้  

สรุปไดว้่า เงื่อนไขส าคญัของเสน้ทางอนาคตในช่วงทีส่องจงึอยู่ทีก่ารขยายเครอืข่ายของกลุ่มรณรงค์
เพื่อการบริโภคและผลิตอาหารที่ยัง่ยืนทัง้ในท้องถิ่นและเฉพาะถิ่น จนกลายเป็นพลังทางการเมืองแบบ
เครอืข่ายและเกดิพรรคการเมอืงที่ผลกัดนันโยบายและกฎหมายทีมุ่่งป้องกนัการผูกขาดของทุนใหญ่ในด้าน
การเกษตร อาหารและในธุรกจิอื่นๆ ตามมา 

เส้นทางที ่4: แปลงร่างเปลีย่นโฉมไทย (The Thai Transformation)  

เส้นทางนี้เน้นการปฏิรูปประเทศไทยนับตัง้แต่เวลาปัจจุบนั และมุ่งเป้าหมายหลกัตรงไปที่การ
ปรบัเปลี่ยนโครงสร้างทางเศรษฐกิจ สงัคมวฒันธรรมและการเมืองให้ได้เร็วที่สุดและในวงกว้างที่สุด 
เสน้ทางนี้จงึแตกต่างอย่างชดัเจนจากสองเสน้ทางก่อนหน้านี้ทีเ่น้นการเปลีย่นแปลงทลีะขัน้ทลีะตอน  

ขอ้สมมตติัง้ต้นของเสน้ทางนี้คอื โลกในปัจจุบนัและอนาคตอนัใกลน้ี้ก าลงัอยู่ในช่วงการเปลี่ยนผ่าน
ครัง้ใหญ่ ท่ามกลางปัจจยัแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเรว็และในวงกว้างนี้  ประเทศไทยต้องปรบัตวัให้
ไดม้ากและเรว็ทีสุ่ด จะรอชา้ไม่ได ้ดงันัน้ สาระหลกัของเสน้ทางอนาคตนี้คอืประเทศไทยตอ้งปฏริูปโครงสร้าง
อ านาจด้านเศรษฐกิจการเมอืงโดยเฉพาะระบบราชการทุกส่วน ไปพร้อมกบัการปรบัเปลี่ยนโครงสร้างและ
รูปแบบการผลติและบรโิภค มเิช่นนัน้จะไม่สามารถก้าวพ้นกบัดกัเชงิความคดิและเชงิสถาบนั (institutions) 
เพื่อสรา้งอนาคตทีด่กีว่าปัจจุบนัได ้ทัง้ในดา้นความมัน่คงในมติขิองการลดเลีย่งความเสีย่งและการพร้อมฟ้ืน
ตวัและตัง้หลกัใหม่อย่างรวดเร็ว ความมัง่คัง่ที่ครอบคลุมมากกว่าการมีรายได้และถือครองทรพัย์สินส่วน
บุคคล และความยัง่ยนืทีม่ากกว่าการอนุรกัษ์ธรรมชาตแิต่รวมถงึความเป็นธรรมดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 

องค์ประกอบส าคัญของเส้นทางนี้มีอยู่สองส่วน ส่วนแรกเป็นการผสมผสานของนโยบายหรือ
เหตุการณ์ที่ก าหนดเป็นเงื่อนไขของเส้นทางอนาคตสองเส้นทางตามที่ได้กล่าวไปก่อนหน้านี้  ได้แก่ การ
ลงทุนเพื่อปฏริูปโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเปลี่ยนการผลติและการบรโิภคให้มคีวามยัง่ยนืมากยิ่งขึ้น การสร้าง
ความหลากหลายใหก้บัการผลติและบรโิภคอาหารและผลผลติอื่นในระดบัทอ้งถิน่ การกระจายอ านาจในการ
ถอืครองและบรหิารจดัการทรพัยากรไปยงัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่และเครอืข่ายชุมชน การป้องกนัการ
ผูกขาดของบรษิทัขนาดใหญ่ รวมไปถงึการสร้างเครอืข่ายของผู้บรโิภคและผู้ผลติในการผลกัดนัเศรษฐกิจสี
เขยีวและหมุนเวยีน 
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องคป์ระกอบส าคญัส่วนทีส่องเป็นเงื่อนไขเพิม่เตมิที่จะท าใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงเชงิโครงสร้างเพื่อ
เข้าสู่ฉากทศัน์ “บวัพ้นน ้า ไทยววิฒัน์” ในวงกว้างได้โดยตรงและอย่างรวดเร็ว นับตัง้แต่การปฏิรูประบบ
ราชการในทุกด้าน ทัง้การบริหารรัฐกิจ การเมืองและระบบยุติธรรม รวมถึงการลดคอรัปชันในภาครัฐ  
ไปจนถงึการปฏริูประบบสวสัดกิารพื้นฐานด้านสาธารณสุข การศกึษา การเดนิทาง และบรกิารพื้นฐานอื่นๆ 
ใหม้คีวามถ้วนหน้ามากขึน้ นโยบายเหล่านี้มผีูว้เิคราะห์และน าเสนออยู่มากแลว้ในวงการวชิาการและวงการ
นโยบายสาธารณะไทย ในที่นี้ จึงขอเสนออีกแนวคดิหนึ่งที่มศีกัยภาพที่จะเป็นองค์ประกอบส าคญัในการ
ปรบัเปลี่ยนโครงสร้างการจดัสรรรายได้และความมัง่คัง่ของประชาชนในประเทศไทย ไปพร้อมกบัการสร้าง
ความมัน่คงทัง้ในระดบัปัจเจกและระดบัสงัคม และการสร้างความยัง่ยนืด้านสิง่แวดลอ้ม นัน่คอืนโยบายการ
พฒันาระบบรายไดพ้ืน้ฐานถว้นหน้า 

ระบบสวสัดิการรายได้พื้นฐานเป็นตาข่ายรองรบั 

ภายใตร้ะบบสวสัดกิารรายไดพ้ืน้ฐานถว้นหน้า รฐับาลจะโอนเงนิใหก้บัประชาชนทุกคนเป็นประจ าใน
จ านวนเงนิทีเ่ท่ากนัตามทีก่ าหนดไวใ้นกฎหมาย โดยไม่ตอ้งมกีารพสิูจน์สทิธวิ่าบุคคลนัน้จะสามารถด ารงชพี
ไดห้รอืไม่ ถ้าไม่ไดร้บัรายไดพ้ื้นฐานนัน้ ระบบรายได้พื้นฐานถ้วนหน้านี้อาจใช้กบักลุ่มประชากรทัง้ประเทศ
หรอืเฉพาะพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งก็ได้ตามกรอบนโยบายและกฎหมายที่ได้ก าหนดขึ้นมา แนวคดินี้ตัง้อยู่บน
หลกัการและความเชื่อทีว่่า ความมัน่คงทางเศรษฐกจิเป็นสทิธพิืน้ฐานของความเป็นพลเมอืงในประเทศ 

เหตุผลหลกัทีเ่ป็นพื้นฐานของแนวคดินี้คอืความเสีย่งและความอ่อนไหวเปราะบางของประชาชนใน
ประเทศไทยจะเพิม่ขึน้อกีมากในอนาคตไม่ไกลต่อจากนี้ ไม่เพยีงเฉพาะกลุ่มคนจนทีม่คีวามเปราะบางมานาน
อยู่แลว้ แต่รวมไปถงึชนชัน้กลางและแรงงานจ านวนมากทีค่วามมัน่คงในการท างานจะลดลงมาก เทคโนโลยี
ระดบัฐานรากหลายดา้นจะบรรจบและผสานพลงักนัจนท าใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงเชงิโครงสรา้งทางเศรษฐกจิ
ในระดบัโลก โดยเฉพาะระบบอตัโนมตั ิการพมิพส์ามมติแิละปัญญาประดษิฐ์ การพฒันาและบรรจบกนัของ
เทคโนโลยเีหล่านี้จะเกดิขึน้อย่างรวดเรว็ และจะท าใหรู้ปแบบงานเปลีย่นแปลงไปมาก จนจ านวนงานทีต่้องใช้
แรงงานและทกัษะแบบเดิมของมนุษย์ลดลง การเปลี่ยนแปลงในความเร็วสูงและขอบเขตที่กว้างนี้จะเกิน
ความสามารถของแรงงานจ านวนมากในการปรบัตวัและยกระดบัความรูท้กัษะของตนเองได้อย่างทนัท่วงที 
ด้วยเหตุนี้ จึงเริม่มขี้อเสนอในหลายประเทศทัว่โลกว่า ระบบรายได้พื้นฐานถ้วนหน้าจะช่วยป้องกันหรือ
บรรเทาผลกระทบทีเ่กดิขึน้จากการเปลีย่นแปลงโครงสรา้งการผลติและรูปแบบงานในอนาคตได ้

นอกจากนี้ การเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศโลกจะท าใหส้ภาพอากาศในประเทศไทยมคีวามผนัผวน
อย่างรุนแรงและสุดโต่งมากยิ่งขึ้น ประชาชนที่มีอาชีพที่ได้รบัผลกระทบโดยตรงและโดยอ้อมจากสภาพ
อากาศ ไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรในชนบทและอาชพีอื่นในเมอืง จะยิง่มคีวามเสีย่งและความอ่อนไหวเปราะบาง
มากยิง่ขึน้ไปอกี สถานการณ์โรคระบาดโควดิ 19 แสดงใหเ้หน็แลว้ว่า ประชาชนจ านวนมากมคีวามอ่อนไหว
เปราะบางมากในด้านเศรษฐกิจ ความผนัผวนในระบบเศรษฐกิจและดินฟ้าอากาศในอนาคตจะยิ่งท าให้
ประชาชนเหล่านี้มคีวามเสี่ยงมากยิง่ขึ้น การที่รฐัให้เงนิช่วยเหลือแม้เพยีงเล็กน้อยก็สามารถบรรเทาและ
ประคองชวีติไปไดร้ะดบัหนึ่ง แมอ้าจไม่เพยีงพอในระยะยาวกต็าม  
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ระบบรายได้พื้นฐานถ้วนหน้าเป็นนโยบายหนึ่งที่มีศักยภาพในการช่วยลดความเสี่ยงและความ
อ่อนไหวเปราะบางด้านเศรษฐกิจของพลเมืองไทยจ านวนมาก โดยเฉพาะแรงงานที่ไม่ได้อยู่ในระบบ
สวสัดกิารหรอืประกนัสงัคมของรฐั ในขณะเดยีวกนั คนไทยจ านวนมากประสบปัญหาหนี้สนิที่หมกัหมมมา
นานจนแทบหาทางออกไม่ได้ สภาพเศรษฐกจิตกต ่าต่อเนื่องจากผลกระทบของโรคระบาดโควดิ 19 รวมถงึ
โอกาสที่อตัราเงนิเฟ้อและอตัราดอกเบี้ยที่อาจเพิม่ขึ้นสูงขึ้นในยุคหลงัโควดิ จะยิง่ท าให้ประชาชนเหล่านี้มี
ความเสีย่งและความไม่มัน่คงมากยิง่ขึ้นอกี จนกลายเป็นความเสีย่งเชงิระบบทีอ่าจมผีลกระทบลุกลามไปยงั
มติอิื่นๆ ต่อไปได ้แมว้่าระบบรายไดพ้ื้นฐานถ้วนหน้าอาจไม่ช่วยแก้ไขปัญหาหนี้สนิโดยตรง แต่ผลลพัธ์จาก
โครงการทดลองในหลายประเทศแสดงใหเ้หน็ว่า ถ้าประชาชนสามารถคาดการณ์ไดว้่าจะมรีายไดเ้ขา้มาเป็น
ประจ า กจ็ะมโีอกาสบรหิารจดัการหนี้ไดด้ยีิง่ขึน้ 

ในการบรรลุเงื่อนไขของการปรบัโครงสร้างและระบบการผลติและการบรโิภคเขา้สู่เศรษฐกจิสเีขยีว
และหมุนเวยีนที่น าไปสู่ฉากทศัน์ “บวัพน้น ้า ไทยววิฒัน์” นัน้ ระบบรายไดพ้ื้นฐานถ้วนหน้ายงัมศีกัยภาพใน
การเป็นมาตรการเสรมิได้เช่นกนั เป็นที่ยอมรบักนัในกลุ่มนักเศรษฐศาสตร์และนักนโยบายสิง่แวดล้อมว่า 
นอกเหนือไปจากมาตรการบงัคบัและควบคุมทีม่อียู่แลว้ ภาษสีิง่แวดลอ้ม เป็นมาตรการการคลงัที่ขาดไม่ได้
ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการบริโภคและการผลิตเพื่ อลดการก่อมลพิษและลดการใช้
ทรพัยากรธรรมชาติ แต่มาตรการภาษี โดยเฉพาะภาษีน ้ามนัมกัได้รบัการต่อต้านจากประชาชน และมี
ผลกระทบเชงิถดถอยต่อคนจนทีจ่่ายเป็นสดัสว่นสงูกว่าเมื่อเทยีบกบัรายได้  

ในขณะเดยีวกนั ขอ้วพิากษ์และขอ้กงัวลหลกัเกี่ยวกบัระบบรายไดพ้ืน้ฐานถว้นหน้าคอืแหล่งทีม่าของ
งบประมาณที่จะน ามาจ่ายให้กบัประชาชน รวมถงึภาระด้านการคลงัที่รฐัต้องรบัผดิชอบมากขึ้น โดยเฉพาะ
เมื่อเปรยีบเทยีบกบัระบบสวสัดกิารทีม่อียู่แลว้ในปัจจุบนั ทางออกหนึ่งทีแ่ก้ไขปัญหาทัง้สองดา้นพรอ้มกนัคอื
มาตรการเก็บภาษีน ้ามนัเริม่เก็บในอตัราที่สูงและภาษีสิง่แวดล้อม แล้วน ารายได้นัน้ไปจดัสรรเป็นรายได้
พืน้ฐานใหก้บัประชาชนทัว่ไป มาตรการดงักล่าวไดด้ าเนินการไปแลว้ในแคนาดา สวติเซอรแ์ลนด์และรฐับาล
หลายแห่งทัว่โลก มาตรการก าหนดราคาและผลตอบแทนคารบ์อน (carbon price and dividend) รปูแบบนี้จงึ
ถอืเป็นมาตรการรายได้พื้นฐานสเีขยีว (green basic income) ที่มศีกัยภาพในการช่วยลดความยากจนและ
ความเหลื่อมล ้าไปพรอ้มกบัการลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกและมลพษิดา้นอื่นๆ ไปพรอ้มกนั (Paul, 2021) 

หากระบบรายไดพ้ืน้ฐานถว้นหน้าสามารถช่วยลดความเหลื่อมล ้าทางเศรษฐกจิไดบ้า้งจรงิ กอ็าจมผีล
สบืเนื่องในการช่วยบรรเทาความตึงเครยีดทางสงัคมและการเมอืงได้ในระดบัหนึ่ง  โดยเฉพาะในสภาวะที่
เศรษฐกจิโดยรวมตกต ่าและคนจนยิง่จนลง แต่คนรวยยงัคงรวยขึน้ต่อไปในอนาคต 
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7. บทส่งท้าย 

ไม่ว่าประเทศไทยต่อจากนี้ไปจะมุ่งหน้าไปสู่ฉากทศัน์ไหนและบนเสน้ทางใดกต็าม หลกัการพืน้ฐาน
ส าคญัของยุทธศาสตรแ์ละนโยบายสาธารณะมอียู่สองประการทีผู่เ้ขยีนเชื่อว่าจะท าใหป้ระเทศไทยสามารถลด
เลีย่งความเสีย่งเชงิระบบและเพิม่ขดีความสามารถในการฟ้ืนตวัและตัง้หลกัใหม่ไดอ้ย่างรวดเรว็ หลกัการแรก
คอืการรกัษาและเพิม่ความหลากหลายของประเทศไทย ทัง้ในด้านประชากร เศรษฐกิจ สงัคม วฒันธรรม 
สิ่งแวดล้อมและการเมือง เพราะความหลากหลายเท่านัน้ที่จะท าให้ประเทศไทยสามารถปรับเปลี่ยน
องคป์ระกอบในดา้นต่างๆ ไดเ้มื่อบรบิทและเงือ่นไขภายนอกในดา้นต่างๆ เปลีย่นแปลงไป 

หลกัการที่สองคอืความเป็นธรรมทัง้ความเป็นธรรมในการจดัสรรทรพัยากร (distributive justice) 
และความเป็นธรรมเชิงกระบวนการ (procedural justice) ในการตดัสนิใจด้านทรพัยากรทุกมติิ รวมไปถึง
ความเป็นธรรมในการเปลีย่นผ่าน (just transitions) เนื่องจากในกระบวนการเปลีย่นแปลงโครงสรา้งใดๆ ย่อม
มผีู้ได้ประโยชน์และผู้เสยีประโยชน์ แม้กระทัง่การเปลี่ยนผ่านเข้าสู่เศรษฐกิจสเีขยีวและหมุนเวยีน ดงันัน้ 
นโยบายสาธารณะที่ดีจึงต้องสร้างกลไกและมาตรการช่วยเหลือและสนับสนุนให้ผู้เสียประโยชน์สามารถ
ปรบัตวัได้ทนัท่วงทีหรอืไม่ช้าจนเกินไป เพื่อให้การเปลี่ยนผ่านนัน้มีความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายในสังคม 
โดยเฉพาะกลุ่มคนด้อยโอกาสที่มอี านาจน้อยกว่าในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากทรพัยากร และมีขีด
ความสามารถในการปรบัตวัน้อยกว่าคนกลุ่มอื่นในสงัคม 

จากหลักการข้างต้น ข้อเสนอแนวนโยบายกว้างๆ 4 ข้อที่คิดว่าเป็นพื้นฐานที่ต้องพิจารณาใน
รายละเอียดและด าเนินการให้เร็วที่สุด เพื่อให้ประเทศไทยสามารถก้าวพ้นกับดกัความคิดและวงจรการ
กระท าแบบเดิมไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์ต่อไปได้  นโยบายเหล่านี้ยังคงเป็นพื้นฐานในการสร้างขีด
ความสามารถในการรบัมือกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอน และเตรียมพร้อมคว้าโอกาสใหม่ๆ ที่อาจ
เกดิขึน้ไดใ้นอนาคต 

สานเสวนากติกาประชาคม (Deliberate & Regenerate) อนาคตของประเทศไทยขึ้นอยู่กับการ
สรา้งเวทใีหค้นกลุ่มต่างๆ สามารถเขา้มาพูดคุยกนัไดอ้ย่างเสร ีเปิดเผย สนัตแิละปลอดภยัในวงกวา้งมากขึ้น 
เพื่อใหก้ลุ่มคนทีห่ลากหลายสามารถจนิตนาการ แลกเปลีย่น ถกเถยีง ปรกึษาหารอื และเจรจาต่อรองกนัไป
ไดเ้รื่อยๆ จนกว่าจะไดก้ตกิา เป้าหมาย แนวทางและวธิกีารทีแ่ต่ละฝ่ายสามารถยอมรบัไดใ้นระดบัหนึ่งในการ
สรา้งสิง่ใหม่ทีด่กีว่าเดมิใหก้บัพลเมอืงไทย 

เวทใีนการแลกเปลี่ยนขอ้มูลและพูดคุยกนัยิง่จ าเป็นมากขึ้นในสงัคมพหุนิยมที่มคีวามซบัซ้อนและ
เป็นพลวตั มผีู้คนมากหน้าหลายตาและหลากหลายความคดิ โดยเฉพาะในยุคปัจจุบนัที่มขีอ้มูลมหาศาลใน
โลกออนไลน์ แต่เต็มไปด้วยขอ้มูลที่ผดิ (misinformation) ขอ้มูลบดิเบอืน (disinformation) และขอ้มูลที่แฝง
เจตนารา้ย (malinformation) ทัง้นี้ เนื่องจากบรบิทเงื่อนไขและปรากฏการณ์ด้านต่างๆ เปลีย่นแปลงไปเสมอ
และอย่างรวดเร็ว การพูดคุยระหว่างกลุ่มคนต่างๆ ต้องเกิดขึ้นเป็นประจ าเพื่อให้ทันกับสถานการณ์ที่
ปรบัเปลีย่นไปตลอด 
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ดิจิทลัไทยแลนด ์(Digitalize & Revitalize) เทคโนโลยดีจิทิลัเป็นองค์ประกอบพื้นฐานที่ขาดไม่ได้
ในการปรบัเปลี่ยนโครงสร้างของประเทศไทยในทุกมติิ ทัง้ด้านเศรษฐกจิ สงัคมวฒันธรรม สิง่แวดล้อมและ
การเมอืง ในขณะเดยีวกนั เทคโนโลยดีจิทิลัก็มศีกัยภาพสูงในการช่วยฟ้ืนฟู เสรมิสร้างความแขง็แกร่งและ
ยกระดบัขดีความสามารถในการฟ้ืนตวัและตัง้หลกัใหม่ขององค์ประกอบต่างๆ ของประเทศไทย  

ทัง้นี้ ภาครฐัตอ้งยดึมัน่ในกระบวนทศัน์ทีว่่า โครงสรา้งและบรกิารพืน้ฐานในดา้นดจิทิลัเป็นสวสัดกิาร
พื้นฐานที่รฐัมหีน้าที่และบทบาทส าคญัในการพฒันาหรอืจดัหาให้กบัประชาชนได้ในราคาที่เหมาะสมและ
สะท้อนระดับรายได้ของแต่ละคน ความรู้และทักษะด้านดิจิทัลเป็นสิ่งจ าเป็นมากในการเสริมสร้างขีด
ความสามารถของคนไทยเพื่อรบัมอืและเตรยีมพรอ้มส าหรบัอนาคต การเขา้ถงึดจิทิลัทีแ่ตกต่างกนัระหว่าง
กลุ่มคนและระหว่างพื้นที่จะยิง่ท าให้ความเหลื่อมล ้าทางเศรษฐกิจสงัคมของประเทศไทยเพิม่สูงมากขึ้นใน
อนาคต แม้ว่าเทคโนโลยดีิจิทลัอาจไม่ใช่ค าตอบที่ใช้ได้ในทุกกรณี แต่ก็เป็นเครื่องมือส าคญัในการสร้าง
ประสทิธภิาพและความโปร่งใสในการท างานของรฐัไดเ้ช่นกนั 

กระจายอ านาจแบบเครือข่าย (Distribute & Redistribute) การกระจายอ านาจต้องไม่หยุดอยู่
เพยีงแค่การโอนถ่ายพนัธกจิไปยงัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น แต่ต้องรวมถงึการเสรมิสร้างอ านาจด้านการ
คลงัและทรพัยากรบุคคลในการบรหิารจดัการใหก้บัองค์กรเหล่านี้ ในขณะเดยีวกนั การกระจายอ านาจต้อง
ครอบคลุมไปมากกว่าการโอนอ านาจไปให้ผู้มอีิทธพิลในท้องถิ่น แต่ต้องกระจายอ านาจให้เกดิการอภิบาล
ดว้ยเครอืขา่ยของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีในระดบัต่างๆ ไปในวงกวา้งและทัว่ถงึ ทัง้นี้ทัง้นัน้ วตัถุประสงคห์ลกัของ
การกระจายอ านาจแบบเครอืข่ายคอืเพื่อให้เกิดการจดัสรรทรพัยากรที่เป็นธรรมมากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ใน
ปัจจุบนั โดยเฉพาะจากมุมมองของผูด้อ้ยโอกาสและอ่อนไหวเปราะบางในสงัคม 

รื อสร้างประเทศไทย (Deconstruct & Reconstruct) หลายระบบในประเทศไทยมีความ
จ าเป็นต้องปฏริูปขนานใหญ่ โดยเฉพาะระบบราชการ ระบบการศกึษา ระบบยุตธิรรมและระบบการเมอืง แต่
การรือ้สรา้งย่อมจ าเป็นต้องใชพ้ลงัทางการเมอืงสูงมาก เพราะย่อมมผีูเ้สยีประโยชน์มากเช่นกนั กระบวนการ
รือ้สรา้งจงึหนีไม่พน้การยกระดบัการมสีว่นร่วมของพลเมอืงในกระบวนการทางการเมอืงทุกรูปแบบ ไปพรอ้ม
กบัการยกระดบัธรรมาภบิาลในการบรหิารรฐักจิทุกภาคส่วน 
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ตาราง ผ-1 เปรียบเทียบดชันีการพฒันาด้านต่างๆ ระหว่างประเทศไทยกบั 5 ประเทศอาเซียนและ 

จีน พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015) 
ดชันี ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร ์ เวียดนาม จีน 

จดีพี ีพพีพี ี20151  
(USD billion) 
(ล าดบัทีจ่าก 194 ประเทศ) 

1,087 
(20) 

750 
(28) 

2,647 
(10) 

733 
(29) 

481 
(38) 

700 
(30) 

17,880 
(2) 

จดีพี ีพพีพี ีต่อหวั 2015 
(ล าดบัทีจ่าก 194 ประเทศ) 

15,822 
(75) 

24,074 
(55) 

10,359 
(109) 

7,278 
(125) 

86,974 
(4) 

7,635 
(123) 

13,007 
(91) 

จดีพี ีพพีพี ี2015 เทยีบกบัประเทศ
ไทย (เท่า) 

1.00 0.69 2.44 0.67 0.44 0.64 16.45 

จดีพี ีพพีพี ีต่อหวั 2015 เทยีบกบั
ประเทศไทย (เท่า) 

1.00 1.52 0.65 0.46 5.50 0.48 0.82 

Sustainable Development Goal: 
SDG2 2016 คะแนนเตม็ 100 
(ล ำดบัทีจ่ำก 149 ประเทศ) 

62.2 
(61) 

61.7 
(63) 

54.4 
(98) 

55.5 
(95) 

74.6 
(19) 

57.6 
(88) 

59.1 
(76) 

Global Competitive Index:  
GCI 2014-20153 คะแนนเตม็ 7  
(ล าดบัทีจ่าก 144 ประเทศ) 

4.7 
(31) 

5.2 
(20) 

4.6 
(34) 

4.4 
(52) 

5.65 
(2) 

4.23 
(68) 

4.9 
(28) 

 Global Innovation Index: GII4 
2015คะแนนเตม็ 100  
(ล าดบัทีจ่าก 131 ประเทศ) 

38.1 
(55) 

46.0 
(32) 

29.8 
(97) 

31.1 
(83) 

59.4 
(7) 

38.3 
(52) 

47.5 
(29) 

Ease of Doing Business 20155 
คะแนนเตม็ 100  
(ล าดบัทีจ่าก 189 ประเทศ) 

75.3 
(26) 

78.8 
(18) 

59.2 
(114) 

62.1 
(95) 

88.2 
(1) 

64.4 
(78) 

62.6 
(90) 

Human Development Index: HDI 
20146 คะแนนเตม็ 1  
(ล าดบัทีจ่าก 188 ประเทศ) 

0.72 
(93) 

0.77 
(62) 

0.68 
(110) 

0.66 
(115) 

0.91 
(11) 

0.66 
(116) 

0.72 
(90) 

World Happiness Index: WHI7  
2012-2014 คะแนนเตม็ 10  
(ล าดบัทีจ่าก 158 ประเทศ) 

6.5 
(34) 

5.8 
(61) 

5.4 
(74) 

5.1 
(90) 

6.8 
(24) 

5.4 
(75) 

5.1 
(84) 

Corruption Perceptions Index 
2015: CPI8 คะแนนเตม็ 100  
(ล าดบัทีจ่าก 168 ประเทศ) 

38 
(76)  

50 
(54)  

36 
(88)  

35 
(95)  

85 
(8) 

31 
(112) 

37 
(83) 

ทีม่า: 1International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, April 2016 
2Sustainable Development Goal Index 2016  
3World Economic Forum (2014) 
4World Intellectual Property Organization (2015) 
5Doing Business (2015) 
6United Nations Development Programme (2015) 
7 Happiness Report 2015 
8Transparency International the Global Coalition Against Corruption (2015) 
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ตาราง ผ-2 อตัราการขยายตวัของ จีดีพี ในกลุ่มประเทศอาเซียนเฉล่ียระหว่างพ.ศ. 2551-2562 

และ พ.ศ. 2556-2562 
หน่วย: รอ้ยละ 

ประเทศ 
อตัราการขยายตวัของ จีดีพี (Real จีดีพี growth) 

2551 - 2562 2556 - 2562 
อนิโดนีเซยี 5.5 5.1 
มาเลเซยี 4.7 5.0 
ฟิลปิปินส ์ 5.8 6.5 
สงิคโปร ์ 4.3 3.5 
ไทย 3.1 3.0 
ค่าเฉล่ีย 5.0 5.0 

ทีม่า: ค านวณจาก IMF, World Economic Outlook (April, 2021) 

 
ตาราง ผ-3 เปรียบเทียบ Human Development Index (HDI) ระหว่างประเทศไทยกบั 5 ประเทศ 
                    อาเซียน และ จีน ปี ค.ศ. 2014 และ 2019 

 Global Competitiveness Index 
Country 2014 (188 country) 2019 (189 country) 
 Rank Score (0-1) Rank Score (0-1) 
Singapore 11 0.912 11 0.938 
Malaysia 62 0.779 62 0.810 
Thailand 93 0.726 79 0.777 
Indonesia 110 0.684 107 0.718 
Philippines 115 0.668 107 0.718 
China 90 0.727 85 0.761 

ทีม่า: United Nations Development Programme (2015, 2020) 
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ตาราง ผ-4 คาดการณ์ตวัช้ีวดัด้านการผลิตของประเทศในอาเซียน และจีน พ.ศ. 2563 

ประเทศ 
ผลิตภณัฑ์มวลรวมใน
ประเทศ (พนัล้าน
ดอลลารส์หรฐัฯ) 

ผลิตภณัฑ์มวลรวมใน
ประเทศเทียบกบั
ประเทศไทย 

 ผลิตภณัฑ์มวลรวมใน
ประเทศต่อประชากร 
(ดอลลารส์หรฐัฯ) 

ผลิตภณัฑ์มวลรวมใน
ประเทศต่อประชากร
เทียบกบัประเทศไทย 

บรไูน 10.65 0.02 23,117 (2) 3.17 

กมัพชูา 26.32 (10) 0.05  1,572 0.22 

อนิโดนีเซยี 1,088.77 (1) 2.14  4,038 0.55 

ลาว 18.65 0.04  2,567 0.35 

มาเลเซยี 336.33 0.66 10,192 (3) 1.40 

เมยีนมาร ์ 70.89 0.14  1,333 0.18 

ฟิลปิปินส ์ 367.36 0.72  3,373 0.46 

สงิคโปร ์ 337.45 0.66 58,484 (1) 8.02 

เวยีดนาม 340.60 0.67  3,498 0.48 

ไทย 509.20 (2) 1.00 7,295 (4) 1.00 

จนี 14,860.78 29.18  10,582 1.45 

ท่ีมา : International Monetary Fund (IMF) ,World Economic Outlook (October 2020) 

ตาราง ผ-5  อตัราการเติบโตโดยเฉล่ียต่อปีของความเท่าเทียมกนัของอ านาจซ้ือ (Purchasing 
power parity หรือ พีพีพี) ของประเทศในอาเซียน และจีน พ.ศ. 2547-2562 

หน่วย : รอ้ยละ 

ประเทศ 
พ.ศ. 2547 - 2562 

ผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ  ผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศต่อประชากร 

บรไูน 0.37 -0.86 

กมัพชูา 9.40 7.73 

อนิโดนีเซยี 6.59 5.14 

ลาว 10.18 8.62 

มาเลเซยี 5.97 4.43 

เมยีนมาร ์ 8.46 8.63 

ฟิลปิปินส ์ 7.30 5.59 

สงิคโปร ์ 6.46 4.27 

เวยีดนาม 8.86 7.87 

ไทย 5.22 4.75 

จนี 9.87 9.30 

ท่ีมา : International Monetary Fund (IMF) ,World Economic Outlook (October 2020); World Bank,  
        World  Development Indicators (2021) 
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ตารางท่ี ผ -6  ระดบัการเปิดประเทศ1 (Degree of openness) ของประเทศในอาเซียน และจีน  
                          ตัง้แต่  พ.ศ. 2558 – 2562 

(หน่วย : เท่าของจดีพี)ี 

ประเทศ 2558 2559 2560 2561 2562 

บรไูน 0.90 0.87 0.85 0.94 1.09 

กมัพชูา 0.38 0.36 0.35 0.37 0.38 

อนิโดนีเซยี 0.42 0.37 0.39 0.43 0.37 

ลาว 0.86 0.75  -  -  - 

มาเลเซยี 1.31 1.27 1.33 1.30 1.23 

ฟิลปิปินส ์ 0.59 0.62 0.68 0.72 0.69 

สงิคโปร ์ 3.29 3.04 3.16 3.27 3.19 

เวยีดนาม 1.79 1.85 2.00 2.08 2.10 

ไทย 1.25 1.21 1.21 1.21 1.10 

จนี 0.39 0.37 0.38 0.37 0.36 
ท่ีมา : World Bank, World Development Indicators (2021) 
 1จากการค านวณดว้ยสตูร Degree of Openness = (Import + Export)/จดีพี ี
 ไม่มขีอ้มลูการน าเขา้และส่งออกของลาวในพ.ศ. 2560 – 2562 
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ตาราง ผ -7  สดัส่วนรายได้ของประชากร จ าแนกตามกลุ่มประชากรตามระดบัรายได้ (Quintile by income) พ.ศ. 2539-2562 

กลุ่มประชากร สดัส่วนรายได้ของประชากร (ร้อยละ) 
ตามระดบัรายได ้ 2539 2541 2543 2545 2547 2549 2550 2552 2554 2556 2558 2560 2562 
กลุ่ม 20% ที ่1 (จนทีสุ่ด) 4.18 4.30 3.95 4.18 4.48 3.79 4.21 4.42 4.61 4.16 4.92 5.03 5.49 
กลุ่ม 20% ที ่2 7.55 7.75 7.28 7.69 8.02 7.63 7.96 8.26 8.64 9.00 9.40 9.14 9.62 
กลุ่ม 20% ที ่3 11.83 12.00 11.51 12.06 12.46 12.17 12.53 12.65 12.79 13.47 13.93 13.70 14.27 
กลุ่ม 20% ที ่4 19.91 19.82 19.85 20.11 20.33 20.16 20.35 20.28 19.58 20.79 20.99 21.00 21.62 
กลุ่ม 20% ที ่5 (รวยทีสุ่ด) 56.53 56.13 57.42 55.95 54.71 56.25 54.95 54.39 54.38 52.58 50.76 51.12 48.99 
รวม 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
สดัส่วนกลุม่ท่ี5/กลุ่มท่ี1(เท่า) 13.52 13.06 14.54 13.37 12.22 14.83 13.06 12.30 11.81 12.64 10.31 10.16 8.92 

ทีม่า : ขอ้มลูจากการส ารวจภาวะเศรษฐกจิและสงัคมของครวัเรอืน ส านกังานสถติแิห่งชาติ, ประมวลผลโดย กองพฒันาขอ้มลูและตวัชีว้ดัสงัคม  สศช. 
       :  ตัง้แต่ปี 2549 เป็นตน้ไป ขอ้มลูการส ารวจภาวะเศรษฐกจิและสงัคมของครวัเรอืน มกีารบนัทกึขอ้มลูรายไดต้ดิลบหรอืขาดทุน      
       :  ขอ้มลูการส ารวจภาวะเศรษฐกจิและสงัคมของครวัเรอืน ปี 2551 และปี 2553 ไม่มกีารส ารวจดา้นรายไดข้องครวัเรอืน    
รายได ้หมายถงึ รายไดป้ระจ า ทีไ่ม่รวมรายรบัอื่นๆ (เช่น เงนิทุนการศกึษา มรดก พนิัยกรรม ของขวญั ประกนัสุขภาพ ประกนัภยัและประกนัชวีติ/ประกนัสงัคม เงนิถูกสลาก เงนิรางวลั ค่านายหน้าและเงนิไดจ้ากการพนัน เป็นตน้) 
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ตาราง ผ -8 รายได้เฉล่ียต่อคนต่อเดือน และการเปล่ียนแปลงของรายได้เฉล่ีย จ าแนกตามกลุ่มประชากรตามระดบัรายได้ทัว่ประเทศ  

  (Quintile by income) พ.ศ. 2539-2562 

กลุ่มประชากรตาม 
ระดบัรายได ้

2539 2541 2543 2545 2547 2549 2550 2552 2554 2556 2558 2560 2562 
สดัส่วนรายได้ของประชากร (ร้อยละ) 

กลุ่ม 20% ที ่1 (จนทีสุ่ด)  623   722   668   825   1,009   1,083   1,274   1,534   1,844   1,884   2,305   2,419   2,706  
กลุ่ม 20% ที ่2  1,125   1,300   1,231   1,515   1,807   2,178   2,412   2,865   3,460   4,079   4,401   4,396   4,736  
กลุ่ม 20% ที ่3  1,762   2,013   1,946   2,376   2,806   3,476   3,800   4,390   5,122   6,103   6,519   6,586   7,025  
กลุ่ม 20% ที ่4  2,965   3,325   3,357   3,965   4,580   5,756   6,169   7,034   7,839   9,419   9,828   10,094   10,646  
กลุ่ม 20% ที ่5 (รวยทีสุ่ด)  8,412   9,417   9,713   11,029   12,325   16,059   16,650   18,871   21,771   23,816   23,761   24,574   24,120  
รวม  2,978   3,356   3,383   3,942   4,505   5,710   6,061   6,939   8,007   9,061   9,363   9,614   9,847   

การเปล่ียนแปลงเฉล่ียต่อปีของรายได้เฉล่ียของประชากร (ร้อยละ) 
กลุ่ม 20% ที ่1 (จนทีสุ่ด) 19.05 7.95 -3.72 11.74 11.14 3.68 17.68 10.19 10.10 1.09 11.16 2.48 5.93 
กลุ่ม 20% ที ่2 19.04 7.78 -2.64 11.54 9.63 10.27 10.72 9.39 10.39 8.94 3.94 -0.05 3.86 
กลุ่ม 20% ที ่3 18.07 7.13 -1.65 11.05 9.04 11.94 9.33 7.75 8.34 9.57 3.41 0.51 3.33 
กลุ่ม 20% ที ่4 17.96 6.08 0.48 9.06 7.75 12.84 7.18 7.01 5.72 10.08 2.17 1.35 2.73 
กลุ่ม 20% ที ่5 (รวยทีสุ่ด) 16.32 5.97 1.57 6.78 5.87 15.15 3.68 6.67 7.68 4.70 -0.12 1.71 -0.92 
รวม 17.18 6.34 0.41 8.27 7.14 13.37 6.15 7.24 7.70 6.58 1.67 1.34 1.21 

ทีม่า : ขอ้มลูจากการส ารวจภาวะเศรษฐกจิและสงัคมของครวัเรอืน ส านกังานสถติแิห่งชาติ, ประมวลผลโดย กองพฒันาขอ้มลูและตวัชีว้ดัสงัคม  สศช.   
       :  ตัง้แต่ปี 2549 เป็นตน้ไป ขอ้มลูการส ารวจภาวะเศรษฐกจิและสงัคมของครวัเรอืน มกีารบนัทกึขอ้มลูรายไดต้ดิลบหรอืขาดทุน  
รายได ้หมายถงึ รายไดป้ระจ า ทีไ่ม่รวมรายรบัอื่นๆ (เช่น เงนิทุนการศกึษา มรดก พนิัยกรรม ของขวญั ประกนัสุขภาพ ประกนัภยัและประกนัชีวติ/ประกนัสงัคม เงนิถูกสลาก เงนิรางวลั ค่านายหน้าและเงนิไดจ้ากการพนัน เป็นตน้) 
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ตาราง ผ -9  สดัส่วนรายได้ของประชากร จ าแนกตามกลุ่มประชากร ตามระดบัรายได้ (Decile by Income) พ.ศ. 2539-2562 
กลุ่มประชากร 
ตามระดบัรายได้ 

สดัส่วนรายได้ของประชากร (รอ้ยละ) 
2539 2541 2543 2545 2547 2549 2550 2552 2554 2556 2558 2560 2562 

กลุ่ม 10% ที ่1 (จนทีส่ดุ) 1.62 1.68 1.50 1.61 1.75 1.34 1.55 1.62 1.56 1.06 1.58 1.83 2.08 
กลุ่ม 10% ที ่2 2.56 2.62 2.45 2.57 2.73 2.46 2.66 2.80 3.05 3.10 3.34 3.20 3.41 
กลุ่ม 10% ที ่3 3.34 3.44 3.22 3.40 3.56 3.34 3.51 3.66 3.88 4.03 4.22 4.11 4.34 
กลุ่ม 10% ที ่4 4.21 4.31 4.06 4.29 4.46 4.28 4.45 4.59 4.76 4.97 5.18 5.04 5.28 
กลุ่ม 10% ที ่5 5.26 5.33 5.09 5.35 5.55 5.39 5.56 5.65 5.77 6.07 6.29 6.17 6.41 
กลุ่ม 10% ที ่6 6.57 6.67 6.42 6.71 6.90 6.78 6.97 7.01 7.02 7.40 7.63 7.53 7.85 
กลุ่ม 10% ที ่7 8.48 8.48 8.37 8.59 8.73 8.67 8.86 8.84 8.66 9.15 9.33 9.28 9.66 
กลุ่ม 10% ที ่8 11.42 11.34 11.48 11.52 11.61 11.49 11.49 11.43 10.92 11.65 11.66 11.72 11.97 
กลุ่ม 10% ที ่9 16.58 16.62 17.06 16.48 16.41 16.26 16.08 15.95 15.11 15.77 15.78 15.83 15.82 
กลุ่ม 10% ที ่10 (รวยทีสุ่ด) 39.95 39.51 40.36 39.48 38.30 39.98 38.87 38.44 39.27 36.81 34.98 35.29 33.17 
รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
สดัส่วนกลุม่ท่ี10/กลุ่มท่ี1 (เท่า) 24.62 23.57 26.82 24.50 21.93 29.92 25.10 23.76 25.23 34.85 22.08 19.29 15.94 

ทีม่า : ขอ้มลูการส ารวจภาวะเศรษฐกจิและสงัคมของครวัเรอืน  ส านกังานสถติแิหง่ชาต ิประมวลผลโดย ส านักพฒันาฐานขอ้มลูและตวัชีว้ดัภาวะสงัคม  สศช. 
       : ตัง้แต่ปี 2549 เป็นตน้ไป ขอ้มลูการส ารวจภาวะเศรษฐกจิและสงัคมของครวัเรอืน มกีารบนัทกึขอ้มลูรายไดต้ดิลบหรอืขาดทุน 
รายได ้หมายถงึ รายไดป้ระจ า ทีไ่ม่รวมรายรบัอื่นๆ (เช่น เงนิทุนการศกึษา มรดก พนิัยกรรม ของขวญั ประกนัสุขภาพ ประกนัภยัและประกนัชวีติ/ประกนัสงัคม เงนิถูกสลาก เงนิรางวลั ค่านายหน้าและเงนิไดจ้ากการพนัน เป็นตน้) 
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ตาราง ผ -10  รายได้เฉล่ียต่อคนต่อเดือน และการเปล่ียนแปลงของรายได้เฉล่ียจ าแนกตามกลุ่มประชากรตามระดบัรายได้ทัว่ประเทศ  
     (Decile by Income) พ.ศ. 2539-2562 

กลุ่มประชากร 
ตามระดบัรายได้ 

รายได้เฉลี่ยของประชากร (บาท/คน/เดือน) 
2539 2541 2543 2545 2547 2549 2550 2552 2554 2556 2558 2560 2562 

กลุ่ม 10% ที ่1 (จนทีสุ่ด) 483 563 510 635 787 763 939 1,123 1,246 957 1,484 1,759 2,049 
กลุ่ม 10% ที ่2 762 881 826 1,015 1,230 1,403 1,610 1,945 2,442 2,811 3,126 3,080 3,363 
กลุ่ม 10% ที ่3 994 1,154 1,089 1,340 1,603 1,911 2,126 2,543 3,105 3,652 3,951 3,948 4,266 
กลุ่ม 10% ที ่4 1,256 1,446 1,373 1,691 2,011 2,446 2,697 3,186 3,815 4,505 4,851 4,844 5,206 
กลุ่ม 10% ที ่5 1,565 1,788 1,724 2,109 2,503 3,082 3,376 3,917 4,620 5,500 5,887 5,929 6,314 
กลุ่ม 10% ที ่6 1,959 2,237 2,169 2,644 3,108 3,869 4,224 4,862 5,624 6,705 7,153 7,245 7,736 
กลุ่ม 10% ที ่7 2,525 2,847 2,831 3,387 3,931 4,951 5,371 6,135 6,930 8,285 8,730 8,919 9,491 
กลุ่ม 10% ที ่8 3,406 3,802 3,884 4,544 5,228 6,561 6,968 7,934 8,748 10,554 10,926 11,268 11,804 
กลุ่ม 10% ที ่9 4,935 5,580 5,775 6,495 7,397 9,284 9,741 11,068 12,098 14,286 14,768 15,219 15,576 
กลุ่ม 10% ที ่10 (รวยทีสุ่ด) 11,890 13,250 13,646 15,564 17,247 22,835 23,564 26,673 31,449 33,351 32,759 33,933 32,663 
รวม 2,978 3,356 3,383 3,942 4,505 5,710 6,061 6,939 8,007 9,061 9,363 9,614 9,847 
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ตาราง ผ -10 รายได้เฉล่ียต่อคนต่อเดือน และการเปล่ียนแปลงของรายได้เฉล่ียจ าแนกตามกลุ่มประชากรตามระดบัรายได้ทัว่ประเทศ  

     (Decile by Income) พ.ศ. 2539-2562 (ต่อ) 
กลุ่มประชากร 
ตามระดบัรายได้ 

การเปลี่ยนแปลงเฉลีย่ต่อปีของรายได้เฉลี่ยของประชากร (ร้อยละ) 
2539 2541 2543 2545 2547 2549 2550 2552 2554 2556 2558 2560 2562 

กลุ่ม 10% ที ่1 (จนทีสุ่ด) 18.59  8.20  -4.69  12.29  11.96  -1.54  23.07  9.79  5.49  -11.59  27.52  9.25  8.27  
กลุ่ม 10% ที ่2 19.33  7.81  -3.14  11.45  10.62  7.03  14.73  10.42  12.78  7.55  5.60  -0.73  4.60  
กลุ่ม 10% ที ่3 18.98  8.07  -2.83  11.52  9.83  9.58  11.28  9.80  11.05  8.81  4.09  -0.03  4.03  
กลุ่ม 10% ที ่4 19.08  7.54  -2.50  11.56  9.46  10.80  10.27  9.08  9.87  9.04  3.83  -0.06  3.74  
กลุ่ม 10% ที ่5 18.32  7.14  -1.81  11.18  9.35  11.56  9.53  8.02  8.96  9.53  3.51  0.36  3.25  
กลุ่ม 10% ที ่6 17.89  7.10  -1.52  10.96  8.78  12.25  9.17  7.55  7.84  9.61  3.34  0.64  3.39  
กลุ่ม 10% ที ่7 17.89  6.39  -0.29  9.83  8.04  12.97  8.47  7.11  6.48  9.78  2.69  1.08  3.21  
กลุ่ม 10% ที ่8 18.03  5.83  1.07  8.49  7.53  12.74  6.21  6.93  5.13  10.33  1.76  1.56  2.38  
กลุ่ม 10% ที ่9 17.42  6.54  1.75  6.23  6.94  12.76  4.92  6.81  4.65  9.05  1.69  1.53  1.18  
กลุ่ม 10% ที ่10 (รวยทีสุ่ด) 15.90  5.72  1.49  7.03  5.41  16.20  3.19  6.60  8.95  3.02  -0.89  1.79  -1.87  
รวม 17.18  6.34  0.41  8.27  7.14  13.37  6.15  7.24  7.70  6.58  1.67  1.34  1.21  

ทีม่า : ขอ้มลูจากการส ารวจภาวะเศรษฐกจิและสงัคมของครวัเรอืน  ส านักงานสถติแิห่งชาต ิประมวลผลโดย ส านกัพฒันาฐานขอ้มลูและตวัชีว้ดัภาวะสงัคม  สศช.  
       :  ตัง้แต่ปี 2549 เป็นตน้ไป ขอ้มลูการส ารวจภาวะเศรษฐกจิและสงัคมของครวัเรอืน มกีารบนัทกึขอ้มลูรายไดต้ดิลบหรอืขาดทุน  
รายได ้หมายถงึ รายไดป้ระจ า ทีไ่ม่รวมรายรบัอื่นๆ (เช่น เงนิทุนการศกึษา มรดก พนิัยกรรม ของขวญั ประกนัสุขภาพ ประกนัภยัและประกนัชวีติ/ประกนัสงัคม เงนิถูกสลาก เงนิรางวลั ค่านายหน้าและเงนิไดจ้ากการพนัน เป็นตน้)  
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ตาราง ผ-11 การเปรียบเทียบข้อมูลการท่องเท่ียวท่ีส าคญัของประเทศท่ีเป็นจดุหมายปลายทางส าคญัของโลกพ.ศ. 2562 

 

ประเทศ 

นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ1/ ผลกระทบโดยรวมต่อ (ร้อยละ)2/ การพึ่งพิง 
ตลาด

ต่างประเทศ 
(ร้อยละ)2/ 

ดชันี TTCI3/ 

จ านวน 
(ล้านคน) 

รายรบั 
(พนัล้าน USD) 

ค่าใช้จ่ายต่อหวั 
(USD/คน) 

ผลิตภณัฑม์วลรวม
ภายในประเทศ 

การจ้างงาน 
คะแนน 
(เตม็ 7) 

ล าดบัท่ี 
(จาก 140) 

1. ฝรัง่เศส 89.4* (1) 63.8  (3) 708.9 8.5 9.4 34.0 5.4 2 
2. สเปน 83.5  (2) 79.7  (2) 954.5 14.3 14.6 56.0 5.4 1 
3. สหรฐัอเมรกิา 79.3  (3) 214.1  (1) 2,699.9 8.6 10.7 16.0 5.3 5 
4. จนี 65.7  (4) 35.8  (11) 544.9 11.3 10.3 14.0 4.9 13 
5. อติาล ี 64.5  (5) 49.6  (6) 769.0 13.0 14.9 24.0 5.1 8 
6. ตุรก ี 51.2  (6) 29.8  (14) 582.0 11.3 9.4 64.0 4.2 43 
7. เมก็ซโิก 45.0  (7) 24.6  (17) 546.7 15.5 13.3 15.0 4.7 19 
8. ไทย 39.9  (8) 60.5  (4) 1,516.3 19.7 21.4 71.0 4.5 31 
9. เยอรมน ี 39.6  (9) 41.6  (9) 1,050.5 9.1 12.5 14.0 5.4 3 
10. สหราชอาณาจกัร 39.4  (10) 52.7  (5) 1,337.6 9.0 11.0 17.0 5.2 6 
11. ออสเตรยี 31.9  (11) 22.9  (18) 717.9 11.8 12.5 50.0 5.0 11 
12. ญีปุ่่ น 31.9  (12) 46.1  (7) 1,445.1 7.0 8.0 19.0 5.4 4 
13. ฮ่องกง 23.8  (17) 29.0  (15) 1,218.5 12.3 14.9 74.0 4.8 14 
14. สงิคโปร ์ 15.1  (30) 20.1  (22) 1,331.1 11.1 14.1 71.0 4.8 16 
15. สวสิเซอรแ์ลนด์ 11.8  (37) 17.9  (25) 1,516.9 7.6 9.5 44.0 5.0 10 

ทีม่า: 1/ UNWTO. (2021). World Tourism Barometer. 19(1), Annex6-Annex7. * ส าหรบัฝรัง่เศสจ านวนเป็นขอ้มลูพ.ศ. 2561. 
 2/ WTTC. (2021). 2020 Annual Research: Key Highlights.  
 3/ WEF. (2019). Travel & Tourism Competitiveness Index 2019 edition. 
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ตาราง ผ-12 เปรียบเทียบ Global Competitiveness Index (GCI) ระหว่างประเทศไทย 
                       กบั 5 ประเทศอาเซียน และ จีน ปี ค.ศ. 2014 และ 2019 

 Global Competitiveness Index 
Country 2014 (144 country) 2019 (141 country) 
 Rank Score (1-7) Rank Score (1-100) 
Singapore 2 5.65 1 84.8 
Malaysia 20 5.16 27 74.6 
Thailand 31 4.66 40 68.1 
Indonesia 34 4.57 50 64.6 
Philippines 52 4.40 64 61.9 
China 28 4.89 28 73.9 

ทีม่า: World Economic Forum (2014, 2019) 
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ทีม่า: การส ารวจภาวะการท างานของประชากร พ.ศ. 2551 และ 2560 โดย สุพรรณิกา ลอืชารศัม ีแผนงานคนไทย 4.0  

รปูท่ี ผ-1  จ านวนผู้มีงานท าจ าแนกตามสถานภาพการท างานและช่วงอายุทุก 5 ปีในพ.ศ. 2560  

(พนัคน) 
 

 
ทีม่า: การส ารวจภาวะการท างานของประชากร พ.ศ. 2551 และ 2560 
หมายเหตุ: ในชว่งอายุ 60 ปีขึน้ไป จ านวนลูกจา้งลดลงมากเนื่องจากการเกษยีณอายุท าใหข้อ้มลูรายไดเ้ฉลีย่ 
               ถูกกระทบจาก Outlier ได ้
รปูท่ี ผ-2 รายได้เฉล่ียต่อเดือนของลูกจ้างจ าแนกตามเพศและช่วงอายุ เปรียบเทียบระหว่าง 
            พ.ศ. 2551 และพ.ศ. 2560   
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Govt/state enterprise worker 8 165 432 459 502 480 493 493 478 64 13 4 2 0

Unpaid family worker 284 670 617 566 616 669 742 693 576 409 217 74 36 8

Own-account worker 50 303 514 751 1,072 1,461 1,811 1,786 1,575 1,239 738 298 147 46
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Male 2560 7265 9576 12462 13881 14930 15837 16947 18379 21568 11800
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