
การเปลี่ยนแปลงของบริบทการพัฒนาตอทิศทางการพัฒนาประเทศไทย 

 1  บทนํา 
กระแสโลกาภิวัตน (globalization) ไดมีบทบาทตอเศรษฐกิจและสังคมโลกเพิ่มขึ้น ทําใหการพัฒนา

ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ของประเทศตาง ๆ มีความเชื่อมโยงกันมากขึ้น ทั้งดานขอมูลขาวสาร การคา 
การเงิน การลงทุนระหวางประเทศ การผลิต เทคโนโลยี ความรู คานิยม และวัฒนธรรม และการเปลี่ยนแปลง
จากภายนอกประเทศจะมีผลกระทบตอเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศมากขึ้น ประกอบกับความรวดเร็ว 
ของระบบขอมูลขาวสาร ที่ผานเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศ ทําใหเศรษฐกิจและสังคมในโลกยุคปจจุบัน
ตองเผชิญกับความเปลี่ยนแปลง ที่จะมีผลกระทบตอประเทศตางๆ อยางรวดเร็ว 

ประเทศไทยมีความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจและสังคมโลกมากขึ้น การพัฒนาของประเทศไทยใน
อนาคตจะตองเผชิญกับเง่ือนไขความทาทายจากการเปลี่ยนแปลงของบริบทการพัฒนาโลกที่กระทบตอ
ประเทศไทย จึงหลีกเลี่ยงไมไดที่จะตองนําบริบทการพัฒนาของโลกมาพิจารณาในการกําหนดยุทธ
ศาสตรการพัฒนาประเทศ   ซ่ึงบริบทการพัฒนาของโลกยุคปจจุบัน ไดมีการเปลี่ยนแปลงใน 5 เร่ืองที่
สําคัญ ไดแก 1)  การรวมตัวของกลุมเศรษฐกิจ และการเคลื่อนยายเงินทุนระหวางประเทศที่มีแนวโนม
เพ่ิมขึ้น 2) เศรษฐกิจจะมีการขับเคลื่อนดวยเทคโนโลยีหลัก ไดแก ICT, เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยี
วัสดุ และ นาโนเทคโนโลยี 3) ประชากรโลกจะประกอบดวยประชากรวัยสูงอายุมากขึ้น 4) 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจะเปนขอจํากัดในการผลิตและการดํารงชีวิตเพ่ิมขึ้น และ5)แนวโนม
พฤติกรรมผูบริโภคในตลาดโลกจะเปนปจจัยสําคัญที่ชี้ถึงโอกาสของธุรกิจและความสามารถในการ
แขงขันทางเศรษฐกิจ  ซ่ึงการเปลี่ยนแปลงเหลานี้จะกระทบตอประเทศไทยทั้งในแงโอกาส ขอจํากัด และ
จุดออน จุดแข็งตาง ๆ และการเตรียมความพรอมของประเทศเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกลาว 

เอกสารนี้เปนการวิเคราะหถึงการเปลี่ยนแปลงบริบทการพัฒนาของโลกตอทิศทางการพัฒนา
เศรษฐกิจไทย ประกอบดวยเน้ือหาที่สําคัญ 5 สวน คือ สวนที่ 1 เปนบริบทดานการรวมตัวของกลุม
เศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงในตลาดการเงินของโลก  สวนที่ 2 เปนบริบทดานเทคโนโลยี สวนที่ 3 
เปนบริบทดานสังคม สวนที่ 4 เปนบริบทดานสิ่งแวดลอม สวนที่ 5 เปนบริบทดานแนวโนมพฤติกรรม
ผูบริโภค และสวนที่ 6 เปนบทสรุป 
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 2  บริบทดานการรวมตัวของกลุมเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงในตลาด
การเงินของโลก 

การเปลี่ยนแปลงดานความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจและการเงินโลกที่จะเปนปจจัยและแรงผลักที่
สําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยในอนาคตที่สําคัญ ประกอบดวย 5 เร่ืองหลัก คือ (1.1) 
การรวมตัวทางเศรษฐกิจทั้งในระดับทวิภาคี ภูมิภาค และพหุภาคี และบทบาทเศรษฐกิจของเอเชียที่
เพ่ิมขึ้นโดยเฉพาะจีนและอินเดีย (1.2) ความไมสมดุลของเศรษฐกิจสหรัฐฯ และผลตอการเคลื่อนยาย
เงินทุนระหวางประเทศและคาเงิน (1.3) การเคลื่อนยายเงินทุนระหวางประเทศและความเชื่อมโยงของ
ตลาดเงินตลาดทุนในโลก (1.4) กองทุนบริหารความเสี่ยง (Hedge fund) กับการเก็งกําไรจากคาเงินและ
ราคาสินคาที่มีแนวโนมเพ่ิมขึ้น รวมทั้งแนวโนมการเกิดนวัตกรรมทางการเงินใหม ๆ เพ่ิมขึ้นจากการ
เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและรสนิยมของผูบริโภคและขับเคลื่อนโดยความกาวหนาทางเทคโนโลยีที่ทําให
เครื่องมือทางการเงินใหม ๆ มีความเปนไปได และ (1.5) กฎ ระเบียบ การกํากับตรวจสอบและธรรมาภิบาล
ของสถาบันการเงินและธุรกิจเอกชนที่เขมงวดมากขึ้น เชน Basel II และ COSO2 เปนตน ซ่ึงจะทําให
สถาบันการเงินและภาคเอกชนตองปรับตัวและปรับปรุงกิจการใหมีความเขมแข็งมากขึ้น   

2.1 การรวมกลุมทางเศรษฐกิจในระดับทวิภาคี ภูมิภาค และพหุภาคี และ
บทบาทของเศรษฐกิจเอเชียที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะจีนและอินเดีย  

การรวมกลุมทางการคามีแนวโนมเพ่ิมขึ้นทั้งจํานวนกลุมการตกลงการคาเสรี และความ
ครอบคลุมของกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่อยูภายใตขอตกลง (Degree of economic integration) จะเพ่ิมมากขึ้น 
การตกลงทางการคาเหลานี้เปนปจจัยที่สําคัญที่จะมีผลตอรูปแบบของระบบการคาของโลก (World trading 
system) ที่จะมีความเขมขนมากขึ้นและมีผลตอกลไกการปรับตัวและการดําเนินนโยบายเศรษฐกิจมหภาค
และการปรับตัวในระดับกิจการของภาคธุรกิจเอกชนเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน 

(1) การรวมกลุมทางการคาและขอตกลงการคาเสรีตาง ๆ  

 ในระยะ 40 ปที่ผานมา ประเทศกําลังพัฒนามีบทบาทเพิ่มมากขึ้นในตลาดโลก 
โดยสัดสวนในการคาโลกเพิ่มขึ้นจากรอยละ 20 ในป 2503 เปนประมาณรอยละ 35 ในป 2547 ในขณะที่
ปริมาณและมูลคาของการคาโลกก็ไดเพ่ิมขึ้นมาก และในประเทศตาง ๆ สัดสวนการคาระหวางประเทศ
ใน GDP ก็เพ่ิมขึ้นอยางรวดเร็วและตอเน่ืองเชนกัน ในชวงเวลาดังกลาวไดมีการเจรจาการคาหลายฝาย
หรือพหุภาคี 3 รอบรวมทั้งมีการปรับโครงสรางเศรษฐกิจในหลาย ๆ ประเทศซึ่งนโยบายหลักที่สําคัญใน
การปรับโครงสรางประการหนึ่งคือ การเปดเสรีทางการคามากขึ้นโดยการลดกําแพงภาษีนําเขา รวมทั้ง
การสรางตลาดใหมสําหรับการสงออก และในป 2537 ไดมีการจัดตั้งองคการการคาโลก (World Trade 
Organization หรือ WTO)  
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แตในปจจุบันและแนวโนมในระยะตอไปน้ันระบบและกฎเกณฑทางการคากําลัง
เปลี่ยนไป โดยที่การตกลงทางการคาทวิภาคีและภูมิภาค (Regional Trade Agreements: RTAs) มี
จํานวนมากขึ้น จํานวนขอตกลงในลักษณะดังกลาวเพิ่มขึ้นมากกวา 4 เทาตั้งแตป 2533 เปนตนมาจนถึง
ปจจุบัน และมีจํานวนสูงถึง 230 กลุมขอตกลงในป25471 และอีกประมาณ 60 กลุมขอตกลงกําลังอยูใน
ขั้นตอนตาง ๆ ของการเจรจา ซ่ึงจะทําใหในป 2548 จะมีกลุมขอตกลงประมาณ 290 กลุม และใน
ปจจุบันเกือบทุกประเทศอยูในกลุมขอตกลงการคาเสรีอยางนอยหน่ึงกลุม2 และโดยเฉลี่ยแตละประเทศ
อยูในอยางนอย 6 กลุม RTAs ประเทศไทยเองจะมีขอตกลงระดับทวิภาคีกับ 8 ประเทศกับอีก 2 กลุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ประเทศสวนใหญอยูใน RTA มากกวา 1 กลุมข้ึนไป 
 

East 
Asia 
and 

Pacific 

Europe 
and 

Central 
Asia 

Latin 
America 
and the 

Caribbean 

Middle 
East 
and 

North 
Africa 

South 
Asia 

Sub-
Saharan 
Africa 

North Total 

Number of countries 32 36 39 21 8 48 25 209 
North-South bilateral         
Countries belonging to 
at least one RTA 

4 12 6 10 0 2 10 44 

Average number of 
RTAs per country 

2 1 2 1  1 4 2 

Maximum number of 
RTAs per country 

4 4 4 3 0 1 24 24 

                                          
1 จากการที่มีประเทศเขามารวมกลุมกับสหภาพยุโรปอีก 10 ประเทศตั้งแตเดือนพฤษภาคม 2547 ทําใหจํานวนขอตกลงในลักษณะที่เปน 
ทวิภาคีและภูมิภาคลดลงจาก 285 ขอตกลงเปน 229 ขอตกลง 
2 มีเพียง 12 ประเทศเทานั้นที่ไมอยูในกลุมขอตกลงการคาเสรีใด ๆ เลยและเปนประเทศที่เปนหมูเกาะเล็ก ๆ  

การทําความตกลงการคาทวิภาคีและภูมิภาคมีจาํนวนมากขึ้นต้ังแตทศวรรษ 1990 เปนตนมา 



4 

 
East 
Asia 
and 

Pacific 

Europe 
and 

Central 
Asia 

Latin 
America 
and the 

Caribbean 

Middle 
East 
and 

North 
Africa 

South 
Asia 

Sub-
Saharan 
Africa 

North Total 

All others         
Countries belonging to 
at least one RTA 

24 22 33 20 8 47 10 164 

Average number of 
RTAs per country 

2 6 8 5 4 4 8 5 

Maximum number of 
RTAs per country 

3 12 17 12 9 9 15 17 

Total         
Countries belonging to 
at least one RTA 

26 26 35 20 8 48 11 174 

Average number of 
RTAs per country 

2 6 8 5 4 4 11 5 

Maximum number of 
RTAs per country 

7 12 19 13 9 9 29 29 

Note: Bilateral agreements are defined as an RTA with two members.  North is OECD 24 plus Lichtenstein, and South is all other countries. 
Source: Published WTO data, World Bank staff. 

มูลคาการคาในระหวางสมาชิกของ RTAs ในปจจุบันคิดเปนสัดสวนเกือบรอยละ 
40 ของมูลคาการคารวมของโลก ในขณะที่การเจรจาขอตกลงใหม ๆ ครอบคลุมทั้งดานการคาและดานอ่ืน ๆ 
อาทิ ดานการลงทุน ดานบริการ ลิขสิทธิ์ และการเคลื่อนยายแรงงาน โดยที่การเจรจาใน 4 ดานนี้ที่
นอกเหนือไปจากการคาสินคามีมากขึ้นตามลําดับและในปจจุบันมักจะถูกรวมไวในกรอบการเจรจาการคาเสรี
ในกลุมตาง ๆ แตอยางไรก็ตามมูลคาของสิทธิพิเศษ (Value of Preferences) ลดลงตามลําดับเน่ืองจาก
ประเทศสวนใหญไดมีการลดกําแพงภาษีเปนการทั่วไปในกรอบของ Most favored nation ไปพรอม ๆ กับ
การลดภาษีภายใตกรอบ RTAs ดวย3   

ผลกระทบตอประเทศไทย  

ตลาดสงออกที่ประเทศไทยมีขอตกลง FTA จะครอบคลุมประชากรรอยละ 45 ของ
ประชากรโลก ซ่ึงมีขนาด GDP เทากับรอยละ 48.4 ของเศรษฐกิจโลก ทําใหโอกาสทางเศรษฐกิจของประเทศไทยมี
มากขึ้น ทั้งจากการคาภายในกลุมขอตกลงและกับกลุมเศรษฐกิจอ่ืนที่ใหลําดับความสําคัญของตลาดไทยมากขึ้นใน
ฐานะที่เปน spring board ไปสูตลาดเอเชีย แนวโนม RTAs ที่เพ่ิมขึ้นนี้ทําใหระบบการคาโลกมีความซับซอนมาก
                                          
3 ในระยะ 20 ปที่ผานมานี้ พบวารอยละ 66 ของการลดภาษีนําเขาโดยเฉลี่ยเปนการลดในลักษณะที่เปน unilateral อีกรอยละ 25 เปนการลดจากการ
เจรจาภายใต Uruguay round และอีกรอยละ 10 เปนการลดภาษีภายใต RTAs  
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ขึ้น โดยที่ประเทศตาง ๆ  มีขอตกลงที่แตกตางกันและใชกฎเกณฑที่แตกตางกันไปตามกลุมคูคาภายใตขอตกลงที่
แตกตางกันไป (Spaghetti bowl effect) ซ่ึงจะทําใหการปฏิบัติทางพิธีศุลกากรมีความยุงยากมากขึ้น ทําใหภาค
ธุรกิจเอกชนตองปรับตัวและมีการเขาถึงฐานขอมูลที่ครบถวนเหมาะสมโดยการสนับสนุนของภาครัฐเพ่ือใหการ
ดําเนินธุรกิจมีความคลองตัว แตขณะเดียวกันการแขงขันจากกลุมจะรุนแรงมากขึ้นเนื่องจากจะมีจํานวนประเทศที่
ไดรับผลประโยชนในการเขาถึงตลาดจากการที่เปนสมาชิกของขอตกลงตาง ๆ  มากขึ้น ซ่ึงจะทําใหประเทศไทยตอง
มีการปรับตัวทั้งในการบริหารเศรษฐกิจสวนรวมใหมีประสิทธิภาพและการปรับตัวในระดับจุลภาคเพื่อใหแขงขันได 
อาทิ การเพิ่มคุณภาพและมาตรฐานแรงงาน และคุณภาพและมาตรฐานสินคา รวมทั้งมาตรฐานดานความปลอดภัย
ในการผลิตและการขนถายสินคา ซ่ึงเปนการปรับเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการ 

ความตกลงทางการคาเสรีของ กลุมตาง ๆ ป 2547 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก. ความตกลงทางการคาของกลุมแอฟริกา 

ข. ความตกลงทางการคาทวิภาคีและภูมิภาค ของอเมริกาและเอเชียแปซิฟก 
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(2) ศูนยกลางเศรษฐกิจใหม: เอเชีย จีน และอินเดีย   

การเปลี่ยนแปลงที่สําคญั 

เศรษฐกิจของประเทศจีนมีการขยายตัวอยางตอเน่ือง โดยขยายตัวเฉลี่ย
ประมาณรอยละ 9.3 ตอป ในชวงป 2533-2547 และคาดวาจะขยายตัวรอยละ 8.0-8.5 ในป 2548 ซ่ึง
เปนอัตราการขยายตัวที่สูงกวาอัตราการขยายตัวโดยเฉลี่ยของเศรษฐกิจในกลุมประเทศตาง ๆ มาก ทํา
ใหสัดสวน GDP ของประเทศจีนใน GDP รวมของโลกเพิ่มขึ้นตอเน่ืองจากรอยละ 1.8 ในป 2533 เปน
รอยละ 3.9 ในป 2546 เชนเดียวกับเศรษฐกิจของอินเดียซ่ึงมีการขยายตัวคอนขางดีและไมไดรับ
ผลกระทบจากวิกฤตทางเศรษฐกิจในเอเชียในชวงป 2540-2541 และมีการขยายตัวเฉลี่ยรอยละ 6.3 ตอ
ปในชวงป 2545-2547 และคาดวาจะขยายตัวประมาณรอยละ 6.7 ในป 2548 และเศรษฐกิจมีขนาดเปน
สัดสวนประมาณรอยละ 1.6 ของ GDP รวมของโลกในป 2546 ดังน้ันโดยรวมเศรษฐกิจเอเชียจะมี
บทบาทมากขึ้นในระบบเศรษฐกิจโลกและจะเปนตลาดสงออกที่สําคัญของโลก  

ประเทศจีนจะกลายเปนผูประกอบการและผูผลิตสินคาอุตสากรรมที่เปน World 
class มากขึ้น จากการที่บรรษัทขามชาติตาง ๆ มีการเคลื่อนยายฐานการผลิตไปสูประเทศจีนมากขึ้น
และยังจะมีแนวโนมเพ่ิมขึ้นในอนาคตเนื่องจากจีนเปนตลาดใหญ มีความไดเปรียบดานคาแรงงาน และ
ทรัพยากรบุคคลที่มีศักยภาพ ในขณะที่อินเดียมีความไดเปรียบทางดานภาษาและทรัพยากรบุคคลใน
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ซ่ึงจะทําใหประสบความสําเร็จและมีความไดเปรียบในดานบริการที่
เกี่ยวเนื่องกับเทคโนโลยีสารสนเทศมากขึ้น (IT-enabled services)  

ความตกลงทางการคาแบบทวิภาคีของยโรปตะวันออกและเอเชียกลาง 
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ผลกระทบตอประเทศไทย 

จีนและอินเดียจะเปนประเทศคูคาที่สําคัญมากขึ้นสําหรับประเทศไทย จะเห็นวา
สัดสวนการสงออกของไทยไปสูประเทศจีนเพ่ิมขึ้นจากรอยลt 3.0 ในป 2540 เปนรอยละ 7.1 ในป  2546 
ในขณะที่มูลคาการสงออกไปยังตลาดอินเดียคิดเปนสัดสวนรอยละ 0.9  ของมูลคาการสงออกของไทย
ในชวง 11 เดือนแรกป 2547 ซ่ึงเพ่ิมขึ้นจากรอยละ 0.6ในป 2545 และรอยละ 0.8 ในป 2546 

การที่จีนเปนฐานการผลิตสินคาอุตสาหกรรมที่สําคัญมากขึ้นของโลกจากการ
ยายฐานการผลิตของโลกสูประเทศจีนมากขึ้น จะทําใหเกิดความเชื่อมโยงของวงจรการผลิตในภูมิภาค
เอเชียมากขึ้น และประเทศไทยตองเรงสรางเครือขายทางการคาและการลงทุนกับจีนมากขึ้น แตเน่ือง
กฎระเบียบดานศุลกากร และระบบภาษีภายในประเทศจีนยังมีความซับซอนและแตกตางกันระหวาง
มณฑลตาง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจึงจําเปนตองมีฐานขอมูลที่ครบถวนและทันสมัย 

ประเทศอินเดียมีความไดเปรียบดานการศึกษาจากอิทธิพลของสหราช
อาณาจักร รวมทั้งการมีทรัพยากรบุคคลในดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มากกวาประเทศอื่นใน
เอเชีย ดังนั้นความรวมมือดานการศึกษาและการพัฒนาทักษะฝมือแรงงานในดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีโดยเฉพาะในดานซอฟแวรจะเปนผลประโยชนตอประเทศไทย    

สัดสวนของชนชั้นกลางของสองประเทศนี้มีแนวโนมเพ่ิมขึ้นจากภาวะเศรษฐกิจ
ที่มีการขยายตัวตอเน่ืองและมีการจางงานเพิ่มขึ้น ซ่ึงจะทําใหกําลังซื้อเพ่ิมขึ้น ดังน้ันทั้งสองตลาดนี้จะมี
ความสําคัญตอการสงออกและการทองเที่ยวของไทยมากขึ้นตามลําดับ ในขณะที่การแขงขันในสองตลาด
น้ีจากประเทศตาง ๆ ก็จะเพ่ิมขึ้นดวยเชนกัน  

2.2 ความไมสมดุลของเศรษฐกิจสหรัฐฯและผลกระทบตอคาเงินสกุลตาง ๆ  ในโลก 

(1) การปรับตัวของสหรัฐฯ เพื่อแกปญหาความไมสมดุล  

การเปลี่ยนแปลงที่สําคญั 

ความไมสมดุลของเศรษฐกิจโลกซึ่งวัดจากความแตกตางดาน การออม การ
บริโภคและดุลบัญชีเดินสะพัดของประเทศตาง ๆ น้ันมากขึ้นตามลําดับ และในป 2547 ปญหาดังกลาวมี
ความชัดเจนมากที่สุดเม่ือสหรัฐฯ ขาดดุลบัญชีเดินสะพัดสูงขึ้นมาก ในขณะที่ประเทศ ญ่ีปุน จีน และ
ประเทศอุตสาหกรรมใหมในเอเชียมีการเกินดุลบัญชีเดินสะพัดในระดับสูง และสํารองเงินตรา
ตางประเทศในเอเชียเพ่ิมขึ้นอยางรวดเร็ว ความไมสมดุลที่เพ่ิมมากขึ้นเปนความเสี่ยงตอการขยาย
ตัวอยางตอเน่ืองของเศรษฐกิจโลก และเปนความเสี่ยงตอ cross-border synergies ที่ขับเคลื่อนโดยการ
รวมกลุมทางเศรษฐกิจ เน่ืองจากการแกปญหาความไมสมดุลโดยการใชนโยบายการเงินและการคาที่
เขมงวดมากขึ้นของสหรัฐฯ จะเปนแรงกดดันตอนโยบายอัตราแลกเปลี่ยน การคาและการขยายตัวทาง
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เศรษฐกิจของประเทศในเอเชีย ในขณะที่คาเงินยูโรที่สูงขึ้นเร็วเกินไปเปนอุปสรรคตอการฟนตัวของ
เศรษฐกิจยุโรป 

สหรัฐฯ ขาดดุลบัญชีเดินสะพัดและดุลงบประมาณเพิ่มขึ้นตามลําดับ โดยการ
ขาดดุลบัญชีเดินสะพัดเพิ่มขึ้นจากเฉลี่ยประมาณรอยละ 1.8 ของ GDP ในชวงป 2534-2543 เปนรอยละ 
3.9 และ 4.4 ในป 2544 และ 2545 และเพิ่มขึ้นตอเน่ืองเปนรอยละ  4.8 ในป 2546 โดยที่คาดวาการ
ขาดดุลจะอยูในระดับประมาณรอยละ 5.7 ในป 2547 ในขณะที่ประเทศญี่ปุน และกลุมอุตสาหกรรมใหม
ในเอเชียมีการเกินดุลบัญชีเดินสะพัดอยางตอเน่ือง โดยสาเหตุสําคัญที่ทําใหสหรัฐอเมริกามีการขาด
ดุลการคาและการขาดดุลบัญชีเดินสะพัด คือการขาดดุลทางการคลังที่เพ่ิมขึ้นมากในขณะที่การออมภาค
ครัวเรือนก็ลดลง ทั้งน้ีโดยที่การขาดดุลงบประมาณไดเพ่ิมขึ้นตามลําดับและคาดวาในป 2547 การขาด
ดุลงบประมาณคิดเปนประมาณรอยละ 5 ของ GDP  

การขาดดุลบัญชีเดินสะพัดทําใหสหรัฐอเมริกาตองชดเชยการขาดดุลดวยการ
กระตุนการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศและที่สําคัญคือการกูยืมเงินจากตางประเทศ ซ่ึงสวนใหญมา
จากการที่ธนาคารกลางของประเทศในภูมิภาคเอเชียซ้ือพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอเมริกามากขึ้น Roubini 
และคณะ (2547) 4 ไดประมาณการวา ถาหากไมมีการเปลี่ยนแปลงดานนโยบายสหรัฐอเมริกาจะมีขนาด
ของการขาดดุลของบัญชีเดินสะพัดเปนสัดสวนรอยละ 7-8 ตอ GDP ในป 2549-2551 และเงินทุนสํารอง
ของธนาคารกลางประเทศในภูมิภาคเอเซียจะเพ่ิมขึ้นสองเทาคือเพ่ิมขึ้น จาก 2.4 ลานลานดอลลาร เปน 
5.2 ลานลานดอลลารและธนาคารกลางประเทศในภูมิภาคเอเชียจะถือพันธบัตรสหรัฐอเมริกาเพิ่มมากขึ้น
เชนเดียวกัน  

Dooley และคณะ (2547)5 ชี้วาการที่ประเทศในเอเชียตะวันออก ไดเขา
แทรกแซงในตลาดเงินระหวางประเทศอยางมากเพื่อปองกันการแข็งคาของสกุลเงินในประเทศเทียบกับ
สกุลเงินดอลลารน้ันก็เทากับวาโดยนัยประเทศตาง ๆ พยายามจะผูกคาเงินไวกับคาเงินดอลลาร สรอ. 
หรือ เปนระบบอัตราแลกเปลี่ยนคงที่ ซึ่งอยูบนพ้ืนฐานของการที่สหรัฐอเมริกามีการขาดดุลบัญชี
เดินสะพัด และประเทศในเอเชียมีการเกินดุลบัญชีเดินสะพัด ทําใหมีการสะสมของทุนสํารองระหวาง
ประเทศ และสามารถนําเงินทุนสํารองระหวางประเทศไปใหสหรัฐอเมริกากูยืมในอัตราดอกเบี้ยต่ํา ทําให
ประเทศสหรัฐอเมริกาสามารถบริโภคเกินกวาการผลิตไดมากอยางตอเน่ือง และชดเชยการขาดดุลการ
คลังไดในราคาถูก ในขณะที่ประเทศในภูมิภาคเอเชียเองก็สามารถรักษาอัตราการขยายตัวของการ
สงออกในระดับสูง ซ่ึงทําใหประเทศเหลานี้มีแรงจูงใจที่จะชดเชยการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดของ
สหรัฐอเมริกาตอไป หากสถานการณเปนไปในลักษณะดังกลาวก็จะทําใหการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาสามารถดําเนินตอไปไดในระยะยาว  
                                          
4 อางจาก Roubini Nouriel and Brad Setser (2004).  “The US as a Net Debtor: The Sustainability of the US External Imbalance” 
 
5 อางจาก Dooley Michael, David Folkerts-Landau, and Peter Garber (2004).  “The US Current Account Deficit and Economic 
Development : Collateral for a Total Return Swap”, NBER Working Paper No. 10727 
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แตอยางไรก็ตามเม่ือวิเคราะหถึงความเปนไปไดตาง ๆ นาจะสรุปไดวา การ
ขาดดุลบัญชีเดินสะพัดของสหรัฐฯ และการแทรกแซงเพื่อปองกันการแข็งคาของคาเงินในกลุมประเทศ
เอเชียจะไมสามารถดําเนินตอไปไดในระยะยาว เน่ืองจากการแทรกแซงคาเงินนั้นมีตนทุน และการขาด
ดุลบัญชีเดินสะพัดและการขาดดุลการคลังของสหรัฐฯ ที่เพ่ิมขึ้นตอเน่ืองจะทําใหความเชื่อม่ันของนัก
ลงทุนลดลงเนื่องจากความเสี่ยงในการที่คาเงินดอลลารจะออนตัวในอนาคตและไมคุมกับผลตอบแทน
ดอกเบี้ย ในขณะที่สหรัฐฯ เองก็ไมสามารถขึ้นดอกเบี้ยไดมากและอยางรวดเร็วเกินไป ดังน้ันความ
ตองการหลักทรัพยในสกุลเงินดอลลาร สรอ. จึงไดเร่ิมชะลอลงและจะลดลงในที่สุด ซ่ึงจะเห็นไดวา
สหรัฐอเมริกามีการขาดดุลในทุนเรือนหุนสุทธิจากตางประเทศ (Net equity investment) ในป 2545-
2546 และคาดวาจะขาดดุลตอเน่ืองตอในป 2547 จากการที่นักลงทุนยุโรปและญี่ปุนลดการลงทุนใน
ตลาดทุนในประเทศสหรัฐอเมริกา ในขณะที่ประเทศในเอเชียไดหันไปถือครองหลักทรัพยในสกุลเงินยูโร
มากขึ้น เพ่ือกระจายความเสี่ยง 

นอกจากนี้ยังมีเหตุผลอีกหลายประการที่จะทําใหการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดใน
ระดับสูงของสหรัฐฯ จะไมสามารถดําเนินตอไปไดในระยะยาว ดังน้ี  

 การที่เศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาตองอาศัยการชดเชยการขาดดุลจากการ
เกินดุลบัญชีเดินสะพัดของประเทศในภูมิภาคเอเชีย จะทําใหกลุมอุตสาหกรรมของสหรัฐฯที่แขงขันกับ
ประเทศในภูมิภาคเอเชียในการสงออกไมสามารถอยูรอดได เกิดปญหาการวางงาน  ซ่ึงจะเปนแรงกดดัน
ใหประเทศสหรัฐอเมริกาตองดําเนินนโยบายการคาที่กดดันใหประเทศคูคามีการนําเขาสินคาจาก
สหรัฐอเมริกามากขึ้น พรอมทั้งมีการกีดกันการนําเขาสินคาจากประเทศอื่น ๆ มากขึ้น โดยเฉพาะในรูป
ของ NTBs 

 ยุโรปมีแนวโนมที่จะรวมมือกับประเทศสหรัฐอเมริกาในการกดดันให
ประเทศในภูมิภาคเอเชียใชนโยบายอัตราแลกเปลี่ยนใหสกุลเงินเอเชียแข็งตัวเทียบกับสกุลเงินดอลลาร 
เน่ืองจากยุโรปเองก็ไมสามารถที่รับภาระแรงกดดันที่คาเงินยูโรเพ่ิมสูงมากเกินไปได 

 การที่ประเทศจีนปองกันการแข็งคาสกุลเงิน ดวยการแทรกแซงใน
ตลาดตางประเทศที่ เรียกวา sterilization intervention น้ันจะทําไดไมนาน เน่ืองจากในที่สุดแลวจําเปน
จะตองปลอยใหปริมาณเงินขยายตัวมากขึ้นและการขยายตัวของปริมาณเงินจะทําใหเกิดปญหาเงินเฟอ 
จากสินเชื่อที่เพ่ิมขึ้นอยางรวดเร็ว ซ่ึงจะทําใหเกิดความเสี่ยงตอการเกิดฟองสบูโดยเฉพาะในภาค
อสังหาริมทรัพย ซ่ึงจะเห็นวาในป 2547 ที่ผานมารัฐบาลจีนไดเริ่มดําเนินมาตรการเพื่อลดความความ
รอนแรงของการลงทุนอยางจริงจังมากขึ้น 

 มีแรงจูงใจที่ธนาคารกลางของประเทศในเอเชียจะกระจายความเสี่ยง
จากการออนคาของสกุลเงินดอลลาร ในอนาคตดวยการถือเงินทุนสํารองระหวางประเทศในสกุลเงินยูโร 
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เพ่ิมจากสกุลเงินดอลลาร ซ่ึงแรงกดดันของคาเงินยูโร-ดอลลาร จะทําใหการพยายามรักษาอัตรา
แลกเปลี่ยนคงที่โดยผูกไวกับเงินดอลลาร สรอ. กระทําไดยากขึ้น 

ดังน้ันการแกปญหาการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดของสหรัฐฯ จึงจําเปนจะตองใช
นโยบายที่ผสมผสาน ทั้งการดําเนินนโยบายดอลลารออนตัว การขึ้นอัตราดอกเบี้ย และการลดการขาด
ดุลงบประมาณ รวมทั้งการกระตุนการออมในประเทศ ในขณะที่ประเทศในเอเชียเองก็มีความจําเปนตอง
ดําเนินนโยบายอัตราแลกเปลี่ยนที่ยืดหยุนมากขึ้น โดยปลอยใหกลไกทางการตลาดและปจจัยพ้ืนฐาน
ทางเศรษฐกิจกําหนดคาเงินเพ่ือใหคาเงินสะทอนปจจัยพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจที่แทจริงและปองกันการที่
คาเงินต่ําหรือสูงกวาความเปนจริง และที่สําคัญเพ่ือใหมี autonomy ในการดําเนินนโยบายการเงิน
ภายในประเทศและการควบคุมอัตราเงินเฟอไดมากขึ้นในอนาคต  

ผลกระทบตอ Exchange rate regime ของโลกและตอประเทศไทย  

คาเงินเยนมีแนวโนมแข็งคาขึ้นในขณะที่อัตราแลกเปลี่ยนของจีนจะมีความ
ยืดหยุนมากขึ้น ซ่ึงในปลายป 2547 ธนาคารกลางจีนไดประกาศขยายชวงของอัตราแลกเปลี่ยนออกรอย
ละ 3 จากที่ไดกําหนดอัตราแลกเปลี่ยนคงที่ ณ ระดับ 8.277 หยวนตอดอลลาร สรอ. และไดปรับอัตรา
ดอกเบี้ยอางอิงเพ่ิมขึ้นเปนครั้งแรกในรอบ 9 ป และประเทศจีนยังมีแนวโนมที่จะใชนโยบายอัตรา
แลกเปลี่ยนที่ยืดหยุนมากขึ้นในอนาคตโดยการคอย ๆ ปลอยลอยตัวโดยเริ่มจากการผูกคาเงินกับตะกรา
ของเงินสกุลตาง ๆ ที่เปนคูคาและคูแขงที่สําคัญระยะหนึ่งกอนที่จะปลอยตัวโดยมีการแทรกแซงเปนครั้ง
คราว (Managed floating rate) ไดมีการประเมินกันไววาในปจจุบันเงินหยวนนั้นมีค่ํากวาความเปนจริง
ประมาณรอยละ 20-30 ดังน้ันการปลอยใหคาเงินมีความยืดหยุนมากขึ้นจะทําใหเงินหยวนแข็งคาขึ้น 
และมีผลใหคาเงินในเอเชียรวมทั้งคาเงินบาทแข็งคาขึ้น อยางไรคาเงินบาทจะไมแข็งคากวาระดับใน
ปจจุบันมากนักเนื่องจากการเกินดุลบัญชีเดินสะพัดมีแนวโนมลดลง โดยเฉพาะอยางยิ่งในระยะปาน
กลางที่การลงทุนจะเพ่ิมขึ้นและเปนแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สําคัญมากขึ้น และในปจจุบันมีการประเมิน
วาเงินบาทนาจะมีคาแข็งกวาปจจัยพ้ืนฐานที่แทจริงอยูแลวประมาณรอยละ 1-2  

การใชนโยบายดอลลารออนคาเพื่อลดการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดจะทําใหการ
แขงขันในตลาดสหรัฐฯรุนแรงขึ้นประกอบกับการใชมาตรการกีดกันทางการคาในรูปแบบตาง ๆ โดย
เฉพาะที่เปน NTBs มากขึ้นจะทาทายความสามารถในการแขงขันของประเทศในเอเชียรวมทั้งประเทศ
ไทย และจะเปนแรงผลักในการเรงเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน บนพ้ืนฐานของการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการผลิต การบริหารจัดการ และเพิ่มคุณภาพสินคาและบริการรวมทั้งการออกแบบ
ผลิตภัณฑที่ตรงความตองการของตลาดและการสราง customer loyalty ในสินคาไดมากขึ้น  

นัยที่สําคัญอีกประการหนึ่งของการดําเนินนโยบายอัตราแลกเปลี่ยนที่ยืดหยุน
มากขึ้นของประเทศจีน และประเทศในเอเชียอ่ืน ๆ จะทําใหการจัดการเศรษฐกิจมหภาคของภูมิภาคมี
ความยืดหยุนและมีประสิทธิภาพมากขึ้น การดําเนินนโยบายการเงินจะมี autonomy มากขึ้น และการที่
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ภาคธุรกิจเอกชนรับรูถึงความเสี่ยงของจากการเปลี่ยนแปลงของคาเงินจะทําใหมีการคํานึงถึงตนทุนที่
แทจริงและการชดเชยระหวางผลไดกับผลเสียในการดําเนินธุรกรรมทางการเงินตาง ๆ มากขึ้น และทํา
ใหเอกชนเรงปรับตัวในการเพิ่มประสิทธิภาพ ซ่ึงพฤติกรรมดังกลาวจะชวยลดความเสี่ยงของการเกิด
ปญหาวิกฤตการณดานคาเงินในอนาคต  

ดังน้ันแนวโนมระบบอัตราแลกเปลี่ยนของโลกจะเปนอัตราแลกเปลี่ยนลอยตัว
มากขึ้นและประเทศตาง ๆ จะลดการใชนโยบายคาเงินเปนเครื่องมือในการแขงขันดานราคา เพ่ือลด
ความบิดเบือนของคาเงินที่แทจริง แตจะมุงเนนในการใชนโยบายอัตราแลกเปลี่ยนเพ่ือการรักษา
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจเปนสําคัญ  

2.3 การเคลื่อนยายทุนระหวางประเทศและความเชื่อมโยงทางดานการเงิน
ระหวางประเทศ (International capital movements and global financial integration)6  

แนวโนมการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ 2 ประการที่จะมีผลตอการพัฒนาเศรษฐกิจไทย
โดยเฉพาะตอการปรับตัวของภาคการเงินในอนาคต คือ (1) การรวมตัวและความรวมมือทางการเงิน 
(Global financial integration) จะมีความเขมขนมากขึ้น และ (2) การเคลื่อนยายเงินทุนจะมีแนวโนม
เพ่ิมขึ้นและมีการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสราง 

(1) การรวมตัวทางดานการเงินระหวางประเทศ 

ในชวงทศวรรษ 1980s เปนตนมา ประเทศกําลังพัฒนาดําเนินนโยบายสงเสริม
การสงออกโดยอาศัยการดึงดูดการลงทุนจากตางประเทศและในชวงปลายทศวรรษมีการเปดเสรีทางการ
เงินโดยการลดการควบคุมการเคลื่อนยายเงินทุนระหวางประเทศกันมากขึ้นและมีการเคลื่อนยายเงินทุน
ในรูปของการลงทุนโดยตรงและการเขามาลงทุนในตลาดหลักทรัพยและตลาดตราสารหนี้มากขึ้น  

ในชวงปลายทศวรรษ 1990s ขอตกลงทางเศรษฐกิจตาง ๆ อาทิ กลุม EU, 
ASEAN, APEC Forum, MERCOSUR, NAFTA, GRAN, CARICOM, และ CACM เปนตน ไดครอบคลุม
ความรวมมือดานตลาดเงินตลาดทุนเปนสวนหนึ่งของการรวมมือทางเศรษฐกิจเพ่ือสนับสนุนใหความรวมมือ
ทางการคาและการลงทุนมีความคลองตัวและเชื่อมโยงกันไดมากขึ้น และเนื่องจากมีการตระหนักกันมากขึ้น
วาการเปดเสรีทางการเงินโดยไมมีการรวมตัวทางการเงินจะทําใหประเทศที่เปดเสรีทางการเงินไมไดรับ
ประโยชนตามศักยภาพที่ควรจะเปนจากกระแสโลกาภิวัฒนของการเงิน หลายประเทศรวมทั้งประเทศไทยจึง
ไมเพียงแตจะยกเลิกการควบคุมการเคลื่อนยายเงินทุนระหวางประเทศ แตมีการอนุญาตใหเปดสาขาธนาคาร
ตางประเทศภายในประเทศ และการอนุญาตใหดําเนินธุรกรรมวิเทศธนกิจ และความคืบหนาของการรวมตวัที่

                                          
6
 ในที่น้ีรวมทั้ง financial liberalization และ financial integration ซ่ึงเปน intertwined กัน ดังน้ันส่ิงที่รวมอยูภายในกรอบของการพิจารณา
และวิเคราะหเร่ืองความเชื่อมโยงทางดานการเงินจึงประกอบดวย  depository/credit institutions, cross border capital flow, FDI, 
borrowing, portfolio, และ financial services 
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สําคัญคือ การใชเงินสกุลยูโรและการที่จะสกุลเงินยูโรจะครอบคลุมประเทศสมาชิกจํานวนมากขึ้น และการ
พัฒนาตลาดพันธบัตรระหวางประเทศ อาทิ การพัฒนาตลาดพันธบัตรเอเชีย เปนตน   

การเปดเสรีทางการเงินและการรวมตัวทางดานการเงินจะทําใหการเคลื่อนยาย
เงินทุนระหวางประเทศเพิ่มขึ้นและสนับสนุนใหเกิดการใชแหลงทุนรวมกัน (Global pool of saving) และ
ที่สําคัญจะทําใหชองทางในการระดมทุนของภาคธุรกิจเอกชนมีมากขึ้นและยืดหยุนมากขึ้น แตตอง
ระมัดระวังการเคลื่อนยายเงินทุนเพ่ือการเก็งกําไรมากขึ้นเชนกัน  

ประเทศไทยจําเปนตองเรงการพัฒนาตลาดการเงินมากขึ้น ภายใตกฎเกณฑ
และมาตรฐานที่เปนสากลมากขึ้นเพ่ือใหสามารถเชื่อมโยงเขากับตลาดการเงินระหวางประเทศไดอยางมี
ประสิทธิภาพขึ้น รวมทั้งมีระบบการกํากับดูแลสถาบันการเงินที่เขมงวดมากขึ้นเพ่ือใหเกิดการระดมทุน
ไปสูกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เหมาะสมและมีผลิตภาพ 

(2) การเคลื่อนยายเงินทุนระหวางประเทศและการเปลี่ยนแปลงเชิง
โครงสราง 

การเคลื่อนยายเงินทุนระหวางประเทศมีแนวโนมเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสราง
ที่สําคัญใน 2 ประการ คือ การเปลี่ยนแปลงโครงสรางขององคประกอบของประเภทของเงินทุน โดยที่
การเคลื่อนยายเงินทุนเพ่ือลงทุนในหุนและตราสารทางการเงิน (Portfolio investment) มีแนวโนม
เพ่ิมขึ้นโดยเปรียบเทียบกับการเคลื่อนยายเงินทุนเพ่ือการลงทุนโดยตรง (Direct investment) และการ
กูยืม (Foreign borrowing) เน่ืองจากตลาดทุนในประเทศตาง ๆ มีการพัฒนามากขึ้น และสรางแรงจูงใจ
ใหนักลงทุนกระจายความเสี่ยงไปสูตลาดตาง ๆ มากขึ้น นอกจากนั้นก็มีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางของ
การลงทุนโดยตรงระหวางประเทศ ดังน้ี  

 การลงทุนโดยตรงจากตางประเทศโดยรวมของโลกในสาขาเกษตรและ
อุตสาหกรรมมีสัดสวนลดลง ในขณะที่การลงทุนในสาขาบริการมีสัดสวนเพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะในสาขาเพื่อ
การใหบริการทางธุรกิจ อาทิ การธนาคาร การประกัน และโทรคมนาคมและการสื่อสาร เพ่ือสนับสนุน
การคาและการลงทุน โดยที่ในชวงป 2533 ถึงป 2545 สัดสวนการลงทุนโดยตรงในสาขาเกษตรลดลง
จากรอยละ 9 เปนรอยละ 6 สัดสวนของสาขาอุตสาหกรรมลดลงจากรอยละ 42 เปนรอยละ 34 ในขณะที่
สัดสวนในสาขาบริการเพิ่มขึ้นจากรอยละ 50 เปนรอยละ 60 ในชวงเวลาเดียวกัน ทั้งน้ีเน่ืองจากแนวโนม
การเปดเสรีในสาขาบริการมากขึ้นในอนาคตและความกาวหนาในดานขอมูล เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
เทคโนโลยีในดานการสื่อสารที่ทําใหการคาในดานการบริการมีความเปนไปไดมากขึ้น และการผลิตใน
สาขาบริการสามารถเคลื่อนยายฐานการผลิตเพ่ือใชประโยชนจากตนทุนและทําเลที่ตั้งไดมากขึ้นและเกิด
เปนกระแส Offshore business process outsourcing  
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 การลงทุนโดยตรงจากตางประเทศในสาขาอุตสาหกรรมมีแนวโนมที่จะ
เนนในกิจกรรมการผลิตที่ใชระดับเทคโนโลยีสูงขึ้น ในขณะที่การลงทุนในสาขาบริการเนนทั้งในดานการ
ใชทุนและทรัพยากรมนุษยที่เขมขน 

ผลกระทบตอประเทศไทย 

ประเทศตาง ๆ รวมทั้งประเทศไทยตองแขงขันในการดึงดูดเงินทุน และตองวาง
ยุทธศาสตรใหไดประโยชนจากการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ และพัฒนาพัฒนาภาคบริการให
สามารถแขงขันกับตางประเทศไดมากขึ้น ในขณะที่จะตองการกํากับดูแลการเคลื่อนยายเงินทุนจาก
ตางประเทศในรูปของการลงทุนในตลาดหลักทรัพย อยางใกลชิดเพื่อปองกันมิใหการเคลื่อนยายเงินทุน
ระยะสั้นสรางความผันผวนตอตลาดการเงินและสรางแรงกดดันตออัตราแลกเปลี่ยนจนเกิดความผันผวน 
สวนการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศที่ไปสูสาขาบริการมากขึ้นจะทําใหประเทศกําลังพัฒนาตาง ๆ 
รวมทั้งประเทศไทยสามารถเชื่อมโยงของเศรษฐกิจกับตลาดโลกไดดีขึ้น นอกจากนี้ยังจะชวยสนับสนุน
ทั้งในดานเงินทุน วิทยาการ และทักษะ ซ่ึงจะชวยเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน  

2.4 กองทุนบริหารความเสี่ยง (Hedge fund) และพฤติกรรมการเก็งกําไรในเงิน
และราคาสินคาในตลาดลวงหนาจะทําใหราคาสินคาผันผวนกวาการเคลื่อนไหวตาม
ปจจัยพื้นฐาน 

การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ  

ปจจุบัน ธุรกิจ Hedge funds ขยายตัวในระดับสูงทั้งในดานจํานวนกองทุนและมูลคา
สินทรัพยภายใตการบริหาร โดยเพิ่มขึ้นจาก 6,200 กองทุน มูลคาสินทรัพยรวม 480 พันลานดอลลาร 
สรอ. ในป 2542 เปน 8,100 กองทุน มูลคาสินทรัพยรวม 820 พันลานดอลลาร สรอ. ในป 2546 และ
คาดวา ณ สิ้นป 2547 จะเพ่ิมเปน 8,800 กองทุน มูลคา 970 พันลานดอลลาร สรอ.7  

ปจจัยที่มีสวนสําคัญที่ทําใหธุรกิจน้ีมีการขยายตัวในระดับสูงคือผลตอบแทนที่ Hedge 
funds สวนใหญทําไดมักจะสูงกวาผลตอบแทนเฉลี่ยของตลาด รวมทั้งการเปลี่ยนกลยุทธการลงทุนของ
นักลงทุนสถาบันจาก Passive investment เปน Active investment โดยเนนการลงทุนที่ใหผลตอบแทน
สูงสุดภายใตระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได ซ่ึง Hedge funds บางประเภทมีลักษณะของการลงทุนที่ใช
เครื่องมือทางการเงินหลายรูปแบบในการกระจายความเสี่ยงและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงหรือ
ผันผวนของตลาดได 

ปจจัยพ้ืนฐานที่สนับสนุนการดําเนินธุรกิจของ Hedge funds ที่สําคัญไดแก การ
ขยายตัวของตลาดการเงินและการพัฒนาเครื่องมือทางการเงินที่ตอบสนองความตองการของผูลงทุน

                                          
7 ขอมูลจาก Van Hedge Funds Advisor International อางถึงใน IMF, Global Financial Stability Report, September 2004 
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อยางหลากหลาย ประกอบกับมีการเคลื่อนยายเงินทุนไดอยางเสรีมากขึ้น และพัฒนาการทางดาน
เทคโนโลยีที่สนับสนุนการดําเนินธุรกรรมทางการเงินไดหลายรูปแบบและรวดเร็วมากขึ้น 

ผลกระทบของ Hedge funds ตอตลาดการเงินโลก และตลาดการเงินใน 
Emerging market รวมทั้งประเทศไทย 

การลงทุนของ Hedge funds จะเพ่ิมอุปทานการลงทุนในตลาดการเงินและขยายฐานนัก
ลงทุน และกระตุนใหเกิดนวัตกรรมทางการเงินขึ้น แตขณะเดียวกันการลงทุนของ Hedge funds ขนาด
ใหญ สามารถผลกระทบตอเสถียรภาพของระบบการเงินได โดยเฉพาะจากกองทุนเพ่ือการเก็งกําไรและ
กองทุนระดับโลกที่มีการลงทุนและเคลื่อนยายเงินทุนระหวางตลาดการเงินตาง ๆ เพ่ือหาประโยชนสูงสุด 
ซ่ึงจะเห็นวาในอดีตที่ผานมา Hedge funds ตาง ๆ มักมีสวนเก่ียวของทั้งทางตรงและทางออมกับ
วิกฤตการณในตลาดการเงินอยูเสมอ ตัวอยางเชน ERM crisis ในชวงตนทศวรรษ 1990’s และวิกฤต
คาเงินเอเชียในชวงป 2540-2541 และลาสุดการเก็งกําไรในตลาดพลังงานรวมกับสถาบันการเงิน และ
กองทุนอ่ืน ๆ ไดสงผลใหราคาน้ํามันพุงสูงขึ้นเกินกวาปจจัยพ้ืนฐานถึงบาเรลละ 10-15 ดอลลาร สรอ. 
ซ่ึงทําใหประเทศไทยเองตองใชเงินตราตางประเทศเพื่อนําเขาน้ํามันเพ่ิมมากขึ้นกวาที่ควรจะเปน
ประมาณ 3 พันลานดอลลาร  สรอ.ตอป 

แนวโนมการลงทุนของ Hedge funds ในภูมิภาคตาง ๆ ของโลกซ่ึงขยายตัวอยาง
รวดเร็วและมีลักษณะเปนการลงทุนระยะสั้น และสามารถเคลื่อนยายระหวางตลาดไดอยางรวดเร็วใน
ปริมาณสูงเม่ือเห็นชองทางและโอกาสที่ดีกวา จะกอใหเกิดความเสี่ยงตอความมั่นคงของระบบการเงินได 
โดยเฉพาะในตลาดเกิดใหม (Emerging markets) ซ่ึงมีขนาดเล็กและมีสภาพคลองต่ํา และไมสามารถ
ตานทานแรงกระทบจากภายนอกไดมากนัก 

นอกจากนี้การกูยืมของ Hedge funds จะมีแนวโนมเพ่ิมขึ้นในระดับสูงเพ่ือขยายการลงทุน
เพ่ือที่จะรักษาระดับผลตอบแทนตอหนวยการลงทุนในภาวะที่อัตราผลตอบแทนมีแนวโนมลดลงจากการที่
จํานวนของ Hedge funds และมูลคาเงินลงทุนเพ่ิมขึ้นและทําใหการแขงขันของธุรกิจในตลาดใดตลาดหนึ่ง
มีมากขึ้น ซึ่งหากมีการกูยืมในระดับสูงเกินสมควร ก็จะเกิดความเสี่ยงกับสถาบันการเงนิเจาหนีม้ากขึน้ และ
อาจเกิดผลกระทบกับระบบการเงินโดยรวมไดหาก Hedge funds ขนาดใหญที่มีสัดสวนหนี้สินตอทุนสูงเกดิ
ปญหาทางการเงิน เชน กรณีของ Long Term Capital Management Fund (LTCM) ในป 1998 

นอกจากนั้น Hedge funds อาจมีอํานาจในการชี้นําหรือกําหนดตลาด และทําใหราคา
ผันผวนมากขึ้น ถาหากสามารถที่จะลงทุนในตราสารทางการเงิน หรือสัญญาลวงหนาสําหรับสินทรัพยใด 
ๆ ในสัดสวนสูงโดยไมมีกฎเกณฑควบคุมเหมือนสถาบันการเงินหรือกองทุนรวม  

แนวโนมการขยายตัวของธุรกิจน้ีอยางตอเน่ือง และจากพฤติกรรมของ Hedge funds 
บางประเภทในชวงที่ผานมา สะทอนวาการดําเนินธุรกรรมของ Hedge funds จะยังเปนปญหา/อุปสรรค
ตอการบริหารจัดการเศรษฐกิจและระบบการเงินของประเทศไทยในระยะตอไป เน่ืองจากเศรษฐกิจของ
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ประเทศยังคงมีขนาดเล็กเม่ือเทียบกับขนาดของกองทุนขามชาติหลาย ๆ กองทุน ซ่ึงจะทําใหมีความ
จําเปนที่จะตองพัฒนาตลาดการเงินในประเทศและการพัฒนาผลิตภัณฑทางการเงินใหม ๆ (เชน ตรา
สารอนุพันธ) เพ่ือรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และเปนเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงใหกับ
ผูประกอบการเปน แตอยางไรก็ตามในอีกดานหนึ่งก็จะกลายเปนการเพิ่มเคร่ืองมือในการในการดําเนิน
ธุรกิจใหกับ Hedge funds ดวยเชนกัน จึงตองมีการบริหารจัดการที่เหมาะสม  

2.5 กฎ ระเบียบ การกํากับตรวจสอบและธรรมาภิบาลของสถาบันการเงิน
และธุรกิจเอกชนจะเขมงวดมากขึ้นเพื่อสรางความเขมแข็งของภาคธุรกิจเอกชนและ
ระบบเศรษฐกิจโดยรวม เชน Basel II และ COSO2 

ภายใตบริบทที่มีการรวมตัวทางการเงินและมีการเคลื่อนยายเงินทุนระหวางประเทศ
มากขึ้น ในขณะที่การดําเนินธุรกรรมทางการเงินระหวางประเทศมีรูปแบบและเครื่องมือที่หลากหลาย
มากขึ้น และทําใหเกิดการเก็งกําไรไดงายขึ้นในขณะที่การติดตามพฤติกรรมนักลงทุนในการเคลื่อนยาย
เงินทุนกระทําไดยากขึ้น ดังน้ันจึงมีการผลักดันในระดับระหวางประเทศเพื่อใหมีการบังคับใชการกํากับ
ดูแลที่เปนมาตรฐานสากลมากขึ้นและมีความเขมงวดมากขึ้น และภายหลังวิกฤตทางการเงินในป 2540-
2541 ประเทศตาง ๆ ก็ใหลําดับความสําคัญในการปรับโครงสรางภาคการเงินภายในประเทศใหมีความ
เขมแข็งมากขึ้น เชนเดียวกับการเรงสรางบรรษัทภิบาลในภาคธุรกิจเอกชน เพ่ือใหการใชทุนมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น และมีการบริหารความเสี่ยงอยางเหมาะสม  

เม่ือวันที่ 26 มิถุนายน 2547 ที่ผานมา Basel Committee on Banking Supervision 
(BCBS) ไดกําหนดและเผยแพร Basel II Framework เพ่ือใชเปนมาตรฐานในการกํากับสถาบันการเงิน
ซ่ึงประกอบดวย 3 pillars คือ (1) การดํารงเงินกองทุนขั้นต่ํา (Minimum capital requirement) ซ่ึง
ภายใตมาตรฐาน Basel II ใหมที่จะนํามาใชในอนาคตนั้น ในการวัดความเพียงพอของเงินกองทุนธนาคาร
พาณิชยจะตองประเมินความเสี่ยง 3 ดาน คือ Credit risk ซ่ึงตองดําเนินการอยูแลวในปจจุบันแตจะมีการ
เปลี่ยนแปลงน้ําหนักความเสี่ยงของสินเชื่อตาง ๆ ตามแนวทางใหม และนับรวม Market risk ของสินทรัพย
ทุกประเภท และ Operating risk ในการดําเนินงานของสถาบันการเงิน ในการคํานวณปริมาณเงินกองทุน
ขั้นต่ําที่ตองดํารง (2) กระบวนการและขั้นตอนในการกํากับดูแลภายใน แนวทางในการบริหารความเสี่ยง 
และความโปรงใสในการกํากับดูแล (Supervisory review process) และ (3) วินัยทางการตลาด (Market 
discipline) โดยมีการเปดเผยขอมูลเพ่ือสนับสนุนการดําเนินการภายใต pillars 1 และ 2   

ผลกระทบตอประเทศไทย 

การบังคับใชมาตรฐานใหม Basel II ในอนาคต8จะมีผลตอการดําเนินงานของสถาบัน
การเงินและการกํากับดูแลสถาบันการเงินอยางมาก ซ่ึงจะตองมีการเตรียมความพรอมของบุคลากรและ
                                          
8 คาดวาประเทศไทยจะมีการบังคับใชมาตรฐาน Basel II ในป 2551 แตสําหรับประเทศทีเ่ปนสมาชิกของ BCBS ซึ่งเปนประเทศพัฒนาแลว 13 ประเทศจะบังคบัใช
มาตรฐานใหมในป 2549    
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ระบบงาน ระบบบัญชี การบริหารความเสี่ยงและระบบ IT รวมทั้งจะมีผลตอเน่ืองตอภาคธุรกิจเอกชนที่
ตองปรับตัวเขากับกฎระเบียบและมาตรฐานใหม ซ่ึงนับวาเปนอีกกลไกหนึ่งที่จะมีนัยสําคัญตอการปรับ
ประสิทธิภาพของภาคเอกชน 

การใช Basel II จะทําใหการประเมินความเสี่ยงสะทอนความเปนจริงมากขึ้น และจะ
ผลักดันใหสถาบันการเงินปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารความเสี่ยง ซ่ึงจะสงผลตอความมั่นคงของ
ระบบสถาบันการเงินโดยรวมและการจัดสรรทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ Basel II 
ไดกําหนดใหนํ้าหนักความเสี่ยงในการปลอยกูแก SMEs และผูกูรายยอยลดลงจากเดิมและต่ํากวาบริษัท
ขนาดใหญ จะมีสวนชวยให SMEs และผูกูรายยอยเขาถึงสินเชื่อจากสถาบันการเงินไดงายขึ้นดวย
ตนทุนที่ต่ําลง  

 3  บริบทดานเทคโนโลยี9 
วิวัฒนาการของเทคโนโลยเีกิดขึ้นพรอมกับอารยธรรมของมนุษย ซ่ึงมีวิวัฒนาการทางเศรษฐกจิ

ใน 4 ยคุ เร่ิมจากยคุของเศรษฐกิจการเกษตร เทคโนโลยเีปนเพียงเครื่องมือที่พัฒนาขึ้นเพ่ือใชในการผลิต 
การกาวกระโดดครั้งสําคัญคือการปฏิวัติเขยีวและการปฏิวัติอุตสาหกรรม ซ่ึงทําใหบทบาทของวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีเปนปจจัยพ้ืนฐานของการสั่งสมทุนและการพัฒนาเศรษฐกิจ ในชวงกลางศตวรรษที่ 20 
เปนยุคของเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (Industrial Economy) ที่มีการขยายตวัของอุตสาหกรรมหนัก เชน 
เหล็ก เครื่องจักรกล และรถยนต ซ่ึงทําใหการสั่งสมทุนของประเทศอุตสาหกรรมกาวนําประเทศที่พ่ึงพา
เกษตรเปนพ้ืนฐาน ปลายศตวรรษที่ 20 โลกเขาสูยุคเศรษฐกิจสารสนเทศ (Information Economy) ซ่ึงมี
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication Technology : ICT) เปนปจจัย
ที่สําคัญในการผลักดันการเติบโตของภาคเศรษฐกิจ   

ในขณะที ่ ICT กําลังเติบโตก็ไดมีสัญญาณวิวัฒนาการเขาสูเศรษฐกิจยุคใหม คือยุคของ Molecular 
Economy ซ่ึงขับเคลื่อนดวยเทคโนโลยหีลัก ไดแก Biotechnology, Material Technology และ 
Nanotechnology โดยเทคโนโลยีดังกลาวไดถกูพัฒนาขึ้นอยางรวดเร็วและจะเร่ิมผสมผสานกัน (Convergence) 
เทคโนโลยียคุใหมทําใหสิ่งที่เปนนามธรรม เชน ความคิดสรางสรรค และความรู เปนสิ่งที่มีมูลคาทาง
เศรษฐกิจมากกวาเครื่องจักร เครื่องมือ แรงงาน และเงินทนุ เชนในยุคกอน  

                                          
9 รวบรวมจากเอกสารอางอิง ไดแก Meyer, Christopher, Davis, Stan , It’s Alive: the coming convergence of information, biology, 

and business, New York, 2003, ถิรพัฒน วิลัยทอง ชัยอนันต สมุทวณิช และคณะ ,  อนาคตที่ไลลาประเทศไทย : แนวโนมของโลก 
สังคม เศรษฐกิจ การเมือง กับอนาคตของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  กรุงเทพฯ : สถาบันนโยบายศึกษา, 2546 และ
คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ, แผนกลยุทธดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (พ.ศ. 2547-2556), 
สวทช. 2547 
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นอกจากนี้ แนวโนมที่เกดิขึน้อีกประการหนึ่งคือเทคโนโลยีหลักไมเพียงผสมผสานกันเองเทานั้น 
แตจะตอยอดและผสมผสานกับภูมิปญญาทองถิ่นอยางหลากหลาย นวตักรรมจะเกิดขึ้นในทีต่างๆ ทัว่โลก  
ซ่ึงทําใหเกิด Value Creation ของสนิคาและบริการที่มีลักษณะเฉพาะและมีพัฒนาการอยางไมหยุดยั้ง เม่ือ
ผนวกกบัระบบสิทธบิัตรและการคุมครองทรัพยสนิทางปญญา จะทําใหเทคโนโลยเีปนเคร่ืองมือในการสัง่สม
ทุนทีท่รงพลัง ผูครอบครองเทคโนโลยีจํานวนนอย จะสามารถครอบครองทรัพยสนิรายไดจํานวนมาก และ
จะสงผลกระทบถึงการพัฒนาเศรษฐกิจ สงัคม และชีวติความเปนอยูของมนุษยอยางกวางขวางในอนาคต           

Economy  
Agriculture Industrial Information Molecular 

Energy Muscle Power Coal, Oil, 
electricity 

Chemical (e.g. 
batteries, solar, 
piezoelectrical) 

Molecular (e.g. 
ATP) 

Physical 
Delivery 

Animals, 
boats 

Trains, 
automobiles 

Planes Distributed 
fabrication 

Information 
Delivery 

Human 
contact 

Mail, telegraph, 
telephone, radio, 
television 

Wired and wireless 
data networks 

Neural interface 

Industrial 
Commodity 

Seeds, land 
,textiles 

Steel, chemicals Silicon, software Nanomaterials 
Designs 

Key Product Domesticated 
plant and 
animals 

Automobile Computer Matter compiler 
Personal hospital 
Universal mentor 
Experience 
machine Social 
science simulator 

ที่มา : IT’S ALIVE (Christopher Meyer & Stan Davis ,2003) 

3.1   Core Technologies 
(1) Information and Communication Technology : ICT กลาวไดวาเปน

เทคโนโลยีคลื่นลูกที่ 3 (Third Wave) หรือยุคเศรษฐกิจขอมูลขาวสาร ซ่ึงมีเทคโนโลยี Computer และ 
Internet ทําใหสามารถเขาถึงประชาชนและธุรกิจสามารถเขาถึงและใชประโยชนความรูจากแหลง
สารสนเทศทั่วทุกมุมโลกในราคาที่ถูกลงทุกวัน ในดานการคา อินเทอรเน็ตเปนทั้งแหลงความรูและ
สื่อกลางในการทําธุรกรรมทางการคาและบริการแบบใหมที่เรียกวา พาณิชย-อิเล็กทรอนิกส (e-
Commerce) ดานการศึกษา มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไปใชประโยชนเพ่ือการศึกษา
โดยเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง (e-Education) การลดความเหลื่อมล้ําของประชาชนในการเขาถึง
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สารสนเทศและความรู (digital divide) เพ่ือใหสังคมมีความเทาเทียมกันมากขึ้น (e-Society) และการ
เสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขันของภาคอุตสาหกรรม (e-Industry) 

(2) Genetics & Biotechnology หรือเทคโนโลยีชีวภาพ สมัยใหมเปนสหวิทยาการ
ที่มีวิทยาศาสตรเปนรากฐานประกอบดวยหลายสาขาวิชาผสมผสานกันอยู ตั้งแตชีววิทยา เคมี ไปจนถึง
วิศวกรรม ที่นําความรูพ้ืนฐานเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตไปประยุกตใหเกิดประโยชนในดานตางๆ อาทิ การ
พัฒนาพันธพืชและสัตว การแปรรูปอาหาร การผลิตยารักษาโรค การพัฒนาดานการแพทย และการ
อนุรักษสิ่งแวดลอม เปนตน ยิ่งไปกวานั้น ความรูความเขาใจเกี่ยวกับกลไกตางๆ ของสิ่งมีชีวิตในระดับ
โมเลกุลที่เรียกวา ชีววิทยาโมเลกุล (Molecular Biology) ซ่ึงปจจุบันไดรุดหนาไปมาก จะสงผลกระทบ
ตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอยางมหาศาล เชน สามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงลักษณะทาง
พันธุกรรมของจุลินทรีย ใหผลิตฮอรโมนหรือโปรตีนของมนุษยที่ใชเปนยา ซ่ึงสามารถผลิตในระดับ
อุตสาหกรรมไดงายและดีกวาเดิมที่ตองนํามาจากสัตวหรือเลือดมนุษย หรือการใสลักษณะพิเศษทาง
พันธุกรรมเขาไปในพืชใหสามารถตานทางโรคหรือแมลงที่เปนศัตรูหรือในสัตวใหสามารถผลิตวัคซีนใน
นํ้านมของมันได เปนตน 

(3) Material Technology หรือเทคโนโลยีวัสดุ ทําใหสามารถผลิตวัสดุใหมๆ 
ตอบสนองความตองการใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น และทําใหเราสามารถพัฒนาวิทยาการ
ดานตางๆ ที่เคยถูกจํากัด เน่ืองจากไมมีวัสดุที่ทรงประสิทธิภาพ เชน เซรามิกสทนความรอนสูง หรืออัล
ลอยดที่มีความแข็งแกรงสูงแตมีนํ้าหนักเบาจะนําไปสูการพัฒนาอากาศยานที่มีความเร็วสูงกวาปจจุบัน
ไดหลายเทา เปนตน อันที่จริงความหมายของเทคโนโลยีวัสดุน้ัน มีขอบเขตมากกวาเทคโนโลยีที่
เกี่ยวกับวัตถุดิบหรือการแปลงวัสดุไปใชในอุตสาหกรรม หากแตยังครอบคลุมไปถึงวัสดุระดับโมเลกุล
และอะตอม ซ่ึงรวมถึงวัสดุทางชีวภาพดวย (Biomaterials) จึงกลาวไดวาความรูทางวัสดุศาสตรมี
ขอบเขตกวางขวางและเปนพ้ืนฐานของเทคโนโลยีอ่ืนดวย ทั้งเทคโนโลยีชีวภาพและเทคโนโลยีที่
เกี่ยวของกับวัสดุที่มีขนาดเล็กมากระดับโมเลกุลหรืออะตอม  

(4) Nanotechnology เปนเทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับการเตรียมวัสดุขนาดเล็กมาก 
ระดับนาโนเมตร หรือ 1/1,000 ลานเมตร เน่ืองจากไดมีการคนพบวาวัสดุชนิดเดียวกันจะมีคุณสมบัติ
หลายอยาง (เชน คุณสมบัติทางไฟฟา แมเหล็ก ความรอน แสง และเชิงลบ เปนตน) เปลี่ยนไปเม่ืออยูใน
สภาวะที่มีขนาดเล็กมาก (1-100 นาโนเมตร) นาโนเทคโนโลยีกําลังเขามามีบทบาทมากขึ้น และใน
อนาคตเชื่อกันวาจะสามารถผลิตเครื่องจักรโมเลกุลที่ประกอบไปดวยอะตอมของธาตุตางๆ ที่สามารถสง
เขาไปในรางกายเพื่อทําลายเซลลมะเร็งหรือเขาไปขจัดไปมันอุดตันในเสนเลือดโดยไมตองผาตัด หรือ
สรางอนุภาคขนาดเล็กมาใชในการนํายาไปรักษาในจุดที่เปนโรคโดยไมมีผลขางเคียงตอสวนอ่ืนๆ ของ
รางกาย เปนตน  
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การผสมผสานของเทคโนโลยี ICT, Biotechnology, Material Technology และ 
Nanotechnology  จะกอใหเกิดนวัตกรรมและผลิตภัณฑใหม เชน การพัฒนา Biomaterials 
Bioinformatics and Biocomputing Organics Memory Chips และ Gene Chips เปนตน 

 
Core Technology Development Convergence 

Digital/Information Technology Internet Broadband : ADSL Wi-Fi 
(Wireless Fidelity)  
3rd Generation Mobile 
Multimedia applications  

Genetics & Biotechnology Stem Cell ,Genetics/Code, GMOs 
Material Technology Ceramic ,Alloy 
Nanotechnology STM , Nano Structure 

Biomaterials 
Bioinformatics and 
Biocomputing 
Organics Memory Chips 
Gene Chips  
Nano Chips 
Smart Material 

 

ทั้งนี้ นาโนเทคโนโลยี มีแนวโนมที่จะมีบทบาทสําคัญในอนาคต โดยผสมผสานกับ
เทคโนโลยีอ่ืนๆเพ่ือสรางนวัตกรรม ซ่ึงปจจุบันประเทศมหาอํานาจทางเศรษฐกิจไดใหความสําคัญกับ
การพัฒนาดานนาโนเทคโนโลยีอยางตอเน่ือง เห็นไดจากประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ไดลงทุนเพ่ือพัฒนานา
โนเทคโนโลยี จํานวน 116 ลานดอลลารสหรัฐฯ หรือประมาณ 4,736.28 ลานบาท ในป 2540 และ
เพ่ิมขึ้นเปน 700 ลานดอลลารสหรัฐฯ หรือประมาณ 17,230.26 ลานบาท ในป 2546 สวนในป 2547 ได
มีการจัดสรรงบประมาณในสวนนี้ถึง 847 ลานดอลลารสหรัฐ หรือประมาณ 34,583.01 ลานบาท ซ่ึงไดมี
การประมาณการวา การลงทุนของรัฐบาลกลางสหรัฐอเมริกาคิดเปนเพียงหนึ่งในสามของการลงทุนของ
รัฐบาลตางๆทั่วโลก  

 

NANO Investment 
(US Federal) 

2540 2544 2546 2547 

MUSD 116.00 422.00 700.00 847.00 
MB 4,736.28 17,230.26 28,581.00 34,583.01 

ที่มา : Nanotechnology A Gentle Introduction To The Next Big Idea (Mark & Daniel Ratner : 2003)  
และการประชุมสัมมนา Technology Administration Nanotechnology: Evolution and Revolution 

 

สําหรับกลุมประเทศในสหภาพยุโรปและประเทศญี่ปุนก็ไดใหความสําคัญกับการพัฒนา
ดานนาโนเทคโนโลยีอยางตอเน่ือง โดยเปนการลงทุนรวมกับประเทศตางๆในหลายภูมิภาคทั่วโลก 
ไดแก จีน ออสเตรเลีย อิสราเอล แคนาดา เกาหลี ไตหวัน และสิงคโปร ซ่ึงคาดวาในปจจุบันมีการลงทุน
ของรัฐบาลตางๆทั่วโลกรวมถึง 3,000 ลานดอลลารสหรัฐ หรือประมาณ 122,490 ลานบาท 



20 

สาเหตุสําคัญที่ประเทศมหาอํานาจทางเศรษฐกิจไดใหความสําคัญและลงทุนพัฒนาดาน
นาโนเทคโนโลยีอยางตอเน่ือง เปนจํานวนมหาศาลมาจากการประมาณการวาในป 2558 จะมีสินคาและ
บริการที่ผลิตโดยใชนาโนเทคโนโลยีคิดเปนมูลคารวมกวา 1 ลานลานดอลลารสหรัฐ หรือประมาณ 40 
ลานลานบาท (ประมาณการโดย The National Science Foundation) นอกจากนี้ นาโนเทคโนโลยียัง
เปนเปาหมายการทําธุรกิจของบริษัทเอกชนขนาดใหญหลายแหง เชน HP NEC และ IBM ที่ไดลงทุน
ดานวิจัยและพัฒนานาโนเทคโนโลยีอยางตอเน่ืองเชนกัน ซ่ึงดูเสมือนวา นาโนเทคโนโลยีจะไมใชเร่ือง
ไกลตัวอีกตอไป หลายหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วโลกกําลังใหความสําคัญกับการพัฒนา
เทคโนโลยีประเภทนี้เพ่ือที่จะนํามาปรับใชกับผลิตภัณฑขององคกร ทั้งในดานการอุปโภคบริโภค การ
ทํางาน การสงเสริมและแกไขปญหาสุขภาพ ตลอดจนการพัฒนายุทธปจจัยทางทหารตางๆดวย ทั้งน้ี 
National Nanotechnology Initiative (NNI) ไดกลาวถึงพัฒนาการของเทคโนโลยีน้ีวา ”The Next 
Industrial Revolution” 

3.2  ผลกระทบตอการพัฒนาของโลก 

ความกาวหนาทางเทคโนโลยีสงผลกระทบตอวิถีชีวิตของมนุษยในเกือบทุกดาน และมี
ผลตอการดําเนินธุรกิจ โครงสรางเศรษฐกิจ ระบบโครงสรางพื้นฐาน ความแตกตางดานการพัฒนา และ
ประเด็นทางสังคมและจริยธรรม ดังน้ี 

(1) Health and Life Style การพัฒนา ICT Biotechnology Material Technology 
และ Nanotechnology รวมทั้งการผสมผสานกัน (Convergence) ระหวางเทคโนโลยีดังกลาว ได
กอใหเกิดนวัตกรรมใหมอยางมากมาก ที่สงผลกระทบตอวิถีการดํารงชีวิตของมนุษย เชน 

 การพัฒนา Supercomputer ที่มีความเรว็ในระดับ Yottabytes รวมทั้ง 
การวิจัยคอมพิวเตอรใหสามารถปรับผสมเขากับ Genomics แล Proteomics ดวย จึงนับเปนจุดเริ่มตน
ของ Digital-Genomics Convergence ที่จะผสานเทคโนโลยีคอมพิวเตอรกับชีววิทยา ซ่ึงอาจเปนมิติ
ใหมของการรักษาโรคจากเดิมที่เปนแบบ Treatment เปน Preventive ที่อาจมีการนําเอาระบบปองกัน
โรคตางๆผสมเขาไปในอาหาร สบูอาบนํ้า หรือเครื่องสําอาง แทนการกินยาเพื่อรักษาโรค  รวมทั้ง 
ความกาวหนาในการปลูกถายอวัยวะ และ Anti-Aging ทําใหมนุษยมีอายุยืนยาวขึ้น และโครงสราง
ประชากรโลกที่จะเปลี่ยนแปลงไปสู Aging Society ในอนาคต 

 บริษัทผูผลติคอมพิวเตอรชั้นนําหลายแหงมีแนวคิดที่จะพัฒนาคอมพิวเตอร
ใหทํางานแทนมนุษยไดอยางสมบูรณ ดังจะเห็นไดจาก IBM ที่เชื่อวา ในป 2553 คอมพิวเตอรจะสามารถ
ประมวลผลไดเทียบเทาสมองมนุษย และสามารถที่ซอมแซมความผิดปกติไดดวยตนเองโดยการเชื่อมตอ
เขากับ Internet (SMASH : Simple, Many, And Self-Healing)  

 Internet และ Wireless Technology ไดกลายเปนปจจัยพ้ืนฐานในชีวติ
การทํางานและชีวติประจําวนั ซ่ึง ณ วันนี้ ประชากรโลกทุก 5 คนโดยเฉลี่ย มีโทรศัพทเคลื่อนที่ใชไม
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นอยกวา 1 คน นับวามีอัตราที่สูงมากเมื่อเทียบกับป 1991 เพียงทุกๆ 340 คนในโลกจะมีผูใชเพียง 1 
คน อีกนัยหนึ่ง จํานวนผูใชไดเพ่ิมขึ้นราว 70 เทาในเวลาเพียง 11 ป เทานั้น 

 
ที่มา : ITU World Telecommunication Indicators Database 

(2) Global Business การผสมผสานระหวาง Core Technologies ทําใหเกิด
แนวโนมการรวมตัว (merge) หรือรวมมือกัน (partner) ระหวางธุรกิจขนาดใหญที่มี Core Business ที่
แตกตางกัน เพ่ือสรางผลิตภัณฑใหม เชน Monsanto Dupont IBM Hoechst Compaq Glaxo เปนตน  

(3) Economic Structure เศรษฐกิจโลกไดเปลี่ยนแปลงจากการพึ่งพาภาคเกษตร 
(Agriculture) ไปสูภาคบริการ (Services) มากขึ้น เห็นไดจากสัดสวนการผลิต (Global Production) ของภาค
บริการ ที่เพ่ิมขึ้นจากรอยละ 38 ในป 1960 เปนรอยละ 62 ในป 1998 ซ่ึงภาคบริการถือเปน Knowledge 
Base Industry ที่ตองใชพ้ืนฐานความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนตัวขับเคลื่อนที่สําคัญ  
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ที่มา : As the Future Catches You (Juan Enriquez ,2001) 
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ทั้งนี้ ประเทศที่มุงพัฒนาการศึกษา โดยเฉพาะ Technology/Scientific 
Literacy เชน Asian Tigers ไดแกไตหวัน เกาหลี สิงคโปร สามารถพัฒนาอุตสาหกรรมระดับสูงทั้ง 
Computer และ Chip และสามารถสรางความมั่งคั่งใหแกประเทศ ทั้งที่เปนประเทศที่มีขนาดเล็กและมี
ทรัพยากรธรรมชาตินอย (Small & Poor Natural Resource) 

High – Tech versus Low – Tech Exports 
(index > 1 : Value added exports exceed commodities) 

Year Chile Argentina Brazil G-7 Asian Tigers 
1977 0.01 0.12 0.22 2.17 0.74 
1995 0.01 0.07 0.23 1.67 1.80 

ที่มา : As the Future Catches You (Juan Enriquez ,2001) 
Note G-7 : Canada, France, Germany, Italy, Japan, U.K, U.S.A Asian Tigers : Hong Kong, South Korea, Singapore, Taiwan 

(4) Infrastructure การพัฒนาเทคโนโลยีดานโครงสรางพื้นฐาน ทั้งในดานการ
ขนสง สื่อสาร และการใชพลังงาน จะเปนสวนหนึ่งที่สงผลกระทบตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ โดยเฉพาะการพัฒนาเทคโนโลยีการขนสงทางอากาศ มีแนวโนมการพัฒนาเครื่องบินที่สามารถ
เดินทางไดเร็วขึ้น (Speed) มีพิสัยการบินไกลขึ้น สามารถบรรทุกผูโดยสารและสินคาไดมากขึ้น 
(Capacity) โดยบริษัท Airbus ไดพัฒนาเครื่องบินรุนใหมที่สามารถบรรทุกผูโดยสารไดถึง 500 คน และ
เครื่องบินที่มีพิสัยการบินไกลขึ้น โดยสามารถบินตรง (Non-Stop Flight) จาก กรุงเทพ-นิวยอรค ไดแก 
เครื่อบิน Airbus A380 และ Airbus A340 ในขณะที่บริษัท Boeing ไดทําการปรับปรุงเพ่ิมขีด
ความสามารถของเครื่องบิน Boeing 747 ใหสามารถบินไดไกลขึ้น และในขณะนี้อยูระหวางการพัฒนา
เครื่องบิน Sonic Cruiser ซ่ึงสามารถบินไดใกลกับความเร็วเสียง (0.95 มัค ประมาณ 1,131 กม./ชม.) 
สามารถบรรทุกผูโดยสารไดประมาณ 100 - 300 คน และสามารถบินตรงจากนิวยอรค – ซิดนีย ภายใน 
18 ชั่วโมง (ปจจุบัน 21 ชั่วโมง)  

นอกจากนี้ องคการการบินและอวกาศแหงสหรัฐอเมริกา (NASA) อยูระหวาง
การพัฒนาเครื่องบินตนแบบ X-43 ซึ่งจะสามารถบินจากทาอากาศยานขึ้นสูชั้นอวกาศ และกลับลงสู
ทาอากาศยานไดอีกครั้ง ซ่ึงจะทําใหการเดินทางจากนิวยอรค – ญ่ีปุน ใชเวลาประมาณ 2 ชั่วโมง ซ่ึงจาก
แนวโนมการพัฒนาเทคโนโลยีการบินดังกลาว จะสงผลใหความไดเปรียบทางดานภูมิศาสตรของประเทศ
ตางๆหมดไป โดยเครื่องบินในอนาคตจะไมมีขอจํากัดในเชิงเทคนิคดานพิสัยการบินที่ตองแวะพักเพื่อ
เติมเชื้อเพลิง ซ่ึงการเลือกจุดบินของสายการบินในอนาคต จะพิจารณาในเชิงพาณิชยเปนหลัก  

นอกจากนี้ การพัฒนาเทคโนโลยีของยานพาหนะ มีวัตถุประสงคเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการใชพลังงาน และลดการพึ่งพานํ้ามัน โดยในปจจุบัน มีการวิจัยพัฒนารถยนตเชื้อเพลิง
ไฮโดรเจน รถยนตพลังงานไฟฟา และรถยนตไฮบริด (Hybrids car) ที่ใชทั้งนํ้ามันและไฟฟา ซ่ึงใน
ปจจุบัน มีรถยนตไฮบริด จําหนายในหลายประเทศ เชน อเมริกา กลุมประเทศยุโรป ญ่ีปุน เปนตน ซ่ึงจะ
ทําใหโครงสรางการใชพลังงานเปลี่ยนไปในอนาคต 
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(5) Development Gap การมีระดับ Technology Literacy ที่แตกตางกันมาก 
รวมทั้ง Digital Divide ไดทําให Development Gap ระหวางประเทศที่รํ่ารวยและประเทศที่ยากจนสูงถึง 
390 : 1 และจะย่ิงเพ่ิมสูงขึ้นและเร็วขึ้นอีกในอนาคต อาจถึง 1,000 : 1 เน่ืองจาก IT & Genetic 
Revolution 

(6) Culture & Ethics ผลจากการพัฒนาเทคโนโลยี เปรียบเสมือนเหรียญ 2 ดาน 
ซ่ึงนอกจากจะกอใหเกิดประโยชนนานาประการแลว ในขณะเดียวกันก็สงผลกระทบในเชิงลบตอ
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และศีลธรรม เชน อาชญากรรมทางอิเล็กทรอนิกส การแพรกระจายของสื่อ
ลามก-ความรุนแรงใน Internet รวมทั้ง ความขัดแยงในเชิงศาสนา ปรัชญา และความเชื่อ เชน การ 
Cloning และ Stem cell เปนตน ซ่ึงยังมีการถกเถียงกันอยางกวางขวางในปจจุบัน  

3.3 สถานะการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศไทย 

(1) ภาพรวมขีดความสามารถในการแขงขันดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
จากการเปรียบเทียบขีดความสามารถทางการแขงขันดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศไทย 
โดย IMD พบวา ในชวงระหวางป 2540 - 2547 ขีดความสามารถดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
โดยรวมของประเทศไทยลดลงอยางตอเน่ือง โดยขีดความสามารถดานวิทยาศาสตรลดลงจากอันดับที่ 
32 ในป 2540 เปนอันดับที่ 55 ในป 2547 และขีดความสามารถดานเทคโนโลยี ลดลงจากอันดับที่ 32 
ในป 2540 เปนอันดับที่ 45 ในป 2547  

 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 
อันดับดาน
Technological 
Infrastructure 

32 43 47 47 46 43 20 55 

อันดับดาน Scientific 
Infrastructure 

32 43 46 47 49 48 26 45 

จํานวนประเทศ 47 47 47 47 49 49 30 60 

สําหรับการจัดอันดับของ World Economic Forum (WEF) ในป 2546 – 2547 พบวา ในดาน 
Technological Sophistication ประเทศไทยอยูในลําดับที่ 36 จาก 102 ประเทศ โดยประเทศสิงคโปร 
มาเลเซีย และเวียดนาม อยูในลําดับที่ 6 ลําดับที่ 22 และ ลําดับที่ 71 ตามลําดับ นอกจากนี้ ในดาน 
Firm-level Technology Absorption ประเทศไทยอยูในลําดับที่ 30 จาก 102 ประเทศ โดยประเทศ
สิงคโปร มาเลเซีย และเวียดนาม อยูในลําดับที่ 5 ลําดับที่ 14 และลําดับที่ 15 ตามลําดับ 

(2) การลงทุนดานการวิจัยและพัฒนาของประเทศไทย จากขอมูลคาใชจาย
ดานการวิจัยและพัฒนาของประเทศไทยในชวงป 2542 – 2544 อยูในระดับเฉลี่ยประมาณปละ 12,596 
ลานบาท คิดเปนอัตราสวนคาใชจายการวิจัยและพัฒนาตอผลิตภัณฑมวลรวมของประเทศ (Gross 
Expenditure on Research and Development / Gross Domestic Product : GERD/GDP) เฉลี่ย
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ประมาณ รอยละ 0.25 ตอป โดยคาใชจายดานการวิจัยและพัฒนาดังกลาว เปนการลงทุนโดยภาครัฐ 
ประมาณรอยละ 60 ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบกับประเทศที่พัฒนาแลว เชน ประเทศญี่ปุน และสหรัฐอเมริกา 
และประเทศในภูมิภาคเอเชีย เชน เกาหลี มาเลเซีย และสิงคโปร เปนตน พบวา ในประเทศที่พัฒนาแลว 
มีการลงทุนดานการวิจัยและพัฒนาในระดับประมาณ รอยละ 2.1 – 2.9 โดยประเทศ มาเลเซีย สิงคโปร 
ไตหวัน และเกาหลี มีคาใชจายดานการวิจัยและพัฒนาเทากับรอยละ 0.49 2.12 2.16 และ 2.92 ของ
ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ ตามลําดับ (IMD 2003) 

 

 

 

 

 

 

 
ที่มา : แผนกลยุทธดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (พ.ศ. 2547-2556) 

จากแผนภูมิขางตน พบวา ประเทศตางๆที่อยูเหนือเสนคาเฉลี่ย GERD/GDP 
โดยเฉพาะประเทศญี่ปุน และสหรัฐอเมริกา เปนประเทศที่มีการคิดคนนวัตกรรมใหมๆ ที่มีอิทธิพลตอวิถี
ชีวิตของประชาชนในประเทศตางๆ และเปนผูผลิตสินคาดานเทคโนโลยีที่มีมูลคาเพิ่มสูง (High Value 
Added) ซ่ึงในอนาคตสินคาที่มีศักยภาพในการแขงขันสูง จะเปนสินคาที่เกิดจากการคิดคนนวัตกรรม
ใหมๆที่เปนผลมาจากการลงทุนดานการวิจัย เชน อุปกรณคอมพิวเตอร (Computer Peripheral) เครื่อง
ไฟฟา ผลิตภัณฑยา และรถยนต เปนตน 

(3) ดัชนีชี้วัดดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่เก่ียวของ 

R&D 
Personnel 

ตอ 1,000 คน  Patent จํานวน  Publication จํานวน 

ญี่ปุน 7.07  ญี่ปุน 123,978  สหรัฐอเมริกา 163,526 
ไตหวัน 4.77  สหรัฐอเมริกา 83,090  ญี่ปุน 47,826 
เกาหลี 2.92  เกาหลี 34,052  จีน 11,675 
จีน 0.75  ไตหวัน 20,094  อินเดีย 9,217 
มาเลเซีย 0.43  จีน 3,742  เกาหลี 6,675 
ไทย 0.33  อินเดีย 408  ไตหวัน 5,655 
อินเดีย 0.32  ไทย 65  ไทย 470 
ฟลิปปนส 0.21  มาเลเซีย 28  มาเลเซีย 416 

ที่มา : IMD 2003 
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 สัดสวนนักวจิัย จากขอมูลดัชนีชี้วัดดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ของ IMD 2003 พบวา ประเทศไทยยังมีความจําเปนในการพัฒนาบุคลากรดานการวิจัยเพ่ิมขึ้น 
เน่ืองจากสัดสวนนักวิจัยของประเทศไทย ยังอยูในระดับต่ําเม่ือเปรียบเทียบกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย 
คิดเปนรอยละ 0.33 ตอประชากร 1,000 คนเทานั้น ในขณะที่ประเทศญี่ปุน ไตหวนั และเกาหล ี ซ่ึงเปน
ประเทศที่ผลติสินคา และนวัตกรรมดานเทคโนโลยี มีสดัสวนดังกลาวถึง 7.07 4.77 และ 2.92 ตามลําดับ  

 จํานวนสิทธิบัตร (Patent) มีจํานวนเพียง 65 สิทธบิัตรเทานั้น 
ในขณะที่ประเทศที่มีการลงทุนดานการวจัิยและพัฒนาอยางตอเน่ือง เชน ประเทศญี่ปุน และเกาหลี มี
จํานวนสิทธบิตัรถึง 123,978 และ 34,052 สิทธิบตัรตามลําดับ ซ่ึงการมีสิทธิบตัรโดยเฉพาะที่เกี่ยวของ
กับนวตักรรมและเทคโนโลย ีจะสามารถเพิ่มขีดความสามารถทางการแขงขัน และมูลคาสินคาของประเทศ 

อยางไรก็ตาม ขอมูลสิทธิบัตรของประเทศไทยที่ จัดเก็บโดย IMD 
ขางตน อาจมีความคลาดเคลื่อนจากขอเท็จจริง ซ่ึงจากขอมูลสถิติการจดสิทธิบัตรของประเทศไทย 
พบวา ณ มีนาคม 2546 มีจํานวนสิทธิบัตรในประเทศไทยทั้งสิ้น 13,991 ราย อยางไรก็ตาม พบวาเปน
สิทธิบัตรของคนไทย จํานวน 2,978 ราย เทานั้น ซ่ึงเม่ือจําแนกสิทธิบัตรของคนไทย พบวา เปน
สิทธิบัตรการออกแบบ จํานวน 2,603 ราย และเปนสิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ เพียง 375 ราย และเมื่อ
พิจารณาในรายละเอียด พบวา สิทธิบัตรการประดิษฐของคนไทย สวนใหญเปนการประดิษฐที่ใช
เทคโนโลยีขั้นตน เชน เครื่องคอดเกล็ดปลา เครื่องสอยมะมวง และสูตรทําน้ําลูกยอ เปนตน ซ่ึงสิทธิบัตร
การประดิษฐดังกลาว เน่ืองจากเปนการใชเทคโนโลยีขั้นตน ทําใหมูลคาเพิ่ม (Value Added) ที่จะเกิดขึ้น
จากการมีสิทธิบัตรดังกลาวไมสูงมากนัก 

 ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี เม่ือเปรียบเทียบจํานวนผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีของประเทศไทยตอผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร (UNESCO, 2000) พบวา ในป 2543 
ประเทศไทยมีผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพียงรอยละ 29 ขณะที่ประเทศจีน 
เกาหลี และสิงคโปร มีผูสําเร็จการศึกษาดานนี้ถึงรอยละ 41 38 และ 58 ตามลําดับ  

ประกอบกับ กําลังคนบางสวนที่ผลิตไดก็มิไดเขาทํางานในสาขาวิชาชีพ
ที่ตนศึกษามา และยังมีปญหาเรื่องคุณภาพ กลาวคือ ผูสําเร็จการศึกษาสวนใหญมีความรูพ้ืนฐาน
เพียงพอตอการนํามาใชในการทํางานเพียงระดับหน่ึงเทานั้น แตยังขาดความคิดริเร่ิมและการประยุกต
ความรูพ้ืนฐานที่เรียนมาในการปฏิบัติงานจริง เน่ืองจากการพัฒนาหลักสูตรของสถาบันการศึกษายังคง
เนนความรูทางทฤษฎีที่สถาบันการศึกษาตองการสอนเปนหลักมากกวาความรูในการปฏิบัติจริงใน
วิชาชีพหรือการทํางานที่ภาคอุตสาหกรรมตองการ 

 ดุลการชําระคาธรรมเนียมเทคโนโลยี เม่ือพิจารณาการใชวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีของประเทศไทยในปจจุบัน พบวา ประเทศไทยตองซ้ือเทคโนโลยีจากตางประเทศเปนสวนใหญ 
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ดังจะเห็นไดจากตัวเลขรายจายคาธรรมเนียมทางเทคโนโลยี ซ่ึงประกอบดวยคา Royalty และคาธรรมเนียม
ใบอนุญาต และคาธรรมเนียมความรูทางเทคนิคของประเทศไทย ซ่ึงในชวงระยะเวลา 8 ปที่ผานมา คาใชจาย
ดังกลาวเพิ่มขึ้นจาก 71,728 ลานบาท ในป 2538 มาเปน 146,813 ลานบาท ในป 2546 ทําใหประเทศไทยขาด
ดุลชําระเงินทางเทคโนโลยี (Technology Balance of Payment) ถึงประมาณ 114,312 ลานบาท 

 
ป รายจาย รายรับ ดุลการชําระเงินทางเทคโนโลยี 

2538 71,728 4,523 - 67,205 
2539 77,034 6,624 - 70,410 
2540 83,250 8,554 - 74,696 
2541 110,993 13,050 - 97,943 
2542 101,463 13,832 - 87,631 
2543 101,361 14,662 - 86,699 
2544 120,183 27,098 - 93,085 
2545 152,067 25,580 - 126,487 
2546p 146,813 32,501 - 114,312 

ที่มา : ธนาคารแหงประเทศไทย และดัชนีวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศไทย ป 2547 

 ระดับการใชเทคโนโลยี ภาคเอกชนของไทยซึ่งสวนใหญเปนวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) มีการใชเทคโนโลยีการผลิตในระดบัที่ 1 คือ ใชแรงงานเขมขน (Labor 
Intensive) แลระดับที่ 2 คือ การใชทักษะเขมขน (Skill Intensive) หรือเปนเพียงผูรับจางผลิตตามแบบของผู
วาจาง และมีเพียงสวนนอยที่มีขีดความสามารถในการออกแบบและสรางนวัตกรรมไดเอง ในระดับที่ 3 คือใช
เทคโนโลยีเขมขน (Technology Intensive) และระดับที่ 4 คือการวิจัยและพัฒนา (R & D) 

 
   

Labor Intensive 

Skill Intensive 

Technology 
Intensive 

R & D  
Intensive 

Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 
ใชเทคโนโลยีได
ตามสภาพที่จัดหา
มาแตไมมีความ
เขาใจที่ลึกซึ้ง 

ดัดแปลงเพื่อใชงาน
ไดอยางเหมาะสม 
มีทักษะทาง
เทคโนโลยี 

ออกแบบ ปรับปรุง 
และพัฒนาไดระดับ
หนึ่ง แตไมสามารถ
เปล่ียนลักษณะหลัก
ของผลิตภัณฑ 

วิจัยและพัฒนา
ลักษณะหลักของ
ผลิตภัณฑได 

ที่มา : แผนกลยุทธดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (พ.ศ. 2547-2556), ดัดแปลงจาก World Bank 2000 



27 

3.4.  ผลกระทบจากการพัฒนาดานเทคโนโลยีตอประเทศไทย  

การพัฒนาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วจากอดีตถึง
ปจจุบัน สงผลกระทบอยางกวางขวางตอระบบเศรษฐกิจ ภาคการผลิต ภาคการบริการ และคุณภาพชีวิต
ของประชาชน เน่ืองจากสังคมไทยเปนสังคมเปดจึงเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสโลกอยางเต็มที่  อยางไรก็ดี 
จากสถานการณพัฒนาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศไทย และการใชเทคโนโลยีการผลิต
สินคาของภาคอุตสาหกรรม และภาคเกษตรกรรมของไทย ที่สวนใหญยังเปนการผลิตสินคาที่ใช
เทคโนโลยีการผลิตในระดับต่ํา เชน การผลิตเสื้อผา สินคาอุปโภค/บริโภค และการประกอบอุปกรณ
คอมพิวเตอร เปนตน จะเห็นไดวา แมประเทศไทยจะมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจอยูในระดับที่นาพอใจ
แตก็เปนการเติบโตที่ไมไดอาศัยการมีเทคโนโลยีของตัวเองเปนตัวแปรสําคัญ ดังน้ัน เม่ือจะกลาวถึง
ผลกระทบจากการพัฒนาเทคโนโลยียุคใหมของโลกตอประเทศไทย คงตองพิจารณาพื้นฐานของประเทศ
ในการปรับตัวตอเทคโนโลยีในกระแสโลกของประเทศไทยที่ผานมา ในประเด็นสําคัญดังน้ี 

 กระบวนการพัฒนาในประเทศไทยในอดีตจนถึงปจจุบัน มิไดเกิดจากความ
แข็งแกรงทางดานวิทยาศาสตรพ้ืนฐาน และมิไดเกิดจากการมีความสามารถในการสรางองคความรูและ
นําเอาความรู น้ันไปประยุกตใชเพ่ือการผลิต หรือเพ่ิมสมรรถนะทางการผลิต แตเปนการนําเขา
เทคโนโลยี นอกจากนี้ ก็ยังไมมีการทุมเททรัพยากรดานตางๆ ใหกับการพัฒนาขีดความสามารถ
วิทยาศาสตรพ้ืนฐานอยางจริงจัง จึงเปนประเทศที่ไมสามารถมีเทคโนโลยีเชิงพาณิชยที่เปนของตนเอง
ได เม่ือประเทศเจาของเทคโนโลยีพัฒนาขีดความสามารถสูงขึ้น ประเทศไทยจึงตกอยูในฐานะที่ตอง
พ่ึงพาเทคโนโลยีของผูอ่ืนตลอดเวลาในสภาพที่ตองเสียคาลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร ตลอดจนคาธรรมเนียมการ
ใชเทคโนโลยีมากขึ้น  

 สังคมไทยยังคงเปนสังคมที่มีองคประกอบแตกตางกันมากทั้งทางดานความ
เปนเมือง-ชนบท ชองวางทางโอกาส เชน การศึกษา รายได รวมถึงความเชื่อ ซ่ึงความไมเสมอภาคใน
พ้ืนฐานทางสังคม ยอมทําใหการตอบรับกับการเปลี่ยนแปลงตางกัน และมีแนวโนมวาผูดอยโอกาสใน
การรับรูและใชเทคโนโลยีจะยิ่งมีความเสียเปรียบมากยิ่งขึ้น และทําใหชองวางของความแตกตางในเรื่อง
การรับ การประยุกตใช และการพัฒนาเทคโนโลยีสูงขึ้น  

ดังนั้น การที่ประเทศที่มีรากฐานดานเทคโนโลยีที่ออนแอ และสังคมที่มีชองวางทาง
เทคโนโลยีตางกันสูง เม่ือปะทะกับกระแสการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วกับเทคโนโลยีที่กาวกระโดดโดยที่ยัง
ไมไดมีการพัฒนาปรับปรุงสถานภาพของประเทศ คาดวาจะทําใหมีผลกระทบที่สําคัญ ดังน้ี 



28 

3.4.1 ผลกระทบดานเศรษฐกิจ 

 กลุมอุตสาหกรรมเปาหมาย เชน อุตสาหกรรมอาหารจําเปนตองพ่ึงพา
เทคโนโลยีชีวภาพเปนหลัก โดยเฉพาะเทคโนโลยีดานการปรับปรุงพันธุที่ไดมาตรฐาน มีคุณภาพ 
ปลอดภัย และมีนวัตกรรมในการแปรรูปอาหารใหหลากหลาย อุตสาหกรรมยานยนต ตองอาศัย
เทคโนโลยีดานวัสดุ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร สวนอุตสาหกรรมซอฟตแวร รวมทั้งอุตสาหกรรมบริการอื่น
ตองอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพิ่มขึ้นเปนอยางมาก ซ่ึงเม่ือพิจารณาจากกระแสการ
พัฒนาเทคโนโลยีในโลก รวมถึงดัชนีชี้วัดดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศที่อยูในระดับต่ํา
แลว ถาหากยังไมมีการเปลี่ยนแปลงสถานภาพและวิธีการดําเนินกิจกรรมการผลิตที่เปนอยู คาดวายังคง
ตองนําเขาเทคโนโลยีอยางตอเน่ืองดวยมูลคาที่สูงขึ้นเรื่อยๆเพื่อใหสามารถสงออกผลิตภัณฑตางๆเพื่อ
ตอบสนองความตองการตามเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว 

 เศรษฐกิจชุมชน ประเทศไทยยังไมสามารถกระจายความรู (Knowledge) ดาน
เทคโนโลยีไดอยางทั่วถึง ทําใหประชาชนที่สามารถเขาถึงเทคโนโลยีสามารถใชประโยชนจากเทคโนโลยีในการ
สรางความมั่งคั่งได การเกิดขึ้นของเทคโนโลยีใหมๆทําใหชองวางระหวางประชากรในประเทศกวางขึ้น 
(Technology Divide) อยางตอเน่ือง โดยเฉพาะอยางยิ่งการประยุกตใชเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาเกษตรกรรม และ
สินคาชุมชน (OTOP) ซ่ึงกวารอยละ 50 เปนผลิตภัณฑอาหาร โดยที่เทคโนโลยีชีวภาพเปนเทคโนโลยีที่มี
บทบาทสําคัญยิ่ง ในขณะนี้ยังขาดการถายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ และคุณภาพการ
ผลิตใหไดมาตรฐาน อยางไรก็ตามหากนําเทคโนโลยีที่สําคัญมาใชอยางเหมาะสม เชน เทคโนโลยีสารสนเทศ 
มาใชเพ่ือเผยแพรความรูสมัยใหม และการบริหารจัดการเพื่อเชื่อมโยงสินคาจากชุมชนสูตลาดทั้งในประเทศ 
และตางประเทศ จะทําใหเศรษฐกิจชุมชนมีโอกาสพัฒนามากยิ่งขึ้น 

3.4.2 ผลกระทบดานสังคม 

 เทคโนโลยี ICT ที่มีการพัฒนาขึ้นมาเปนโอกาสที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต 
สามารถสรางโอกาสในการเขาถึงขอมูลขาวสารไดมากขึ้น และชวยใหเกิดการเรียนรูเพ่ือการปรับตัวเขาสู
สังคมแหงการเรียนรู อยางไรก็ตามโอกาสดังกลาวยังตองพิจารณาถึงความสามารถในการเขาถึง
เทคโนโลยี ทั้งในแงทักษะในการใช รวมถึงความพรอมของโครงสรางพื้นฐานที่ตอบสนองความตองการ
ซ่ึงในขณะนี้พบวายังอยูในระดับที่ไมเพียงพอ นอกจากนี้ ในอนาคต ประชากรของประเทศไทยจะมีการ
พ่ึงพาเทคโนโลยีในการดํารงชีวิตมากขึ้น ดังจะเห็นไดจากจํานวนผูใชบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ รวม 22.4 
ลานคน คิดเปนผูใชบริการตอประชากร 100 คน เทากับ 35.1 และสินคาประเภท Home Entertainment 
ซ่ึงเขามาเปนสวนหนึ่งในชีวิตประจําวันมากขึ้น ขณะเดียวกันก็สงผลตอวัฒนธรรม และศีลธรรม เชน 
ปญหาการแพรกระจายของสื่อลามกและความรุนแรงใน Internet 

 เทคโนโลยีดานสาธารณสุขที่พัฒนาขึ้น รวมทั้งการสงเสริมสุขภาพและการ
รักษาพยาบาลที่เอ้ือตอการมีสุขภาพดีขึ้น ทําใหคนไทยมีอายุยืนยาวมากขึ้น อายุคาดหมายเฉลี่ยสูงขึ้น
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สําหรับผูหญิงเปน 74.9 ป และผูชาย 69.9 ป ซ่ึงสงผลใหโครงสรางประชากรไทยในปจจุบันแตกตางไป
จากในอดีตคอนขางมาก จากแนวโนมประชากรดังกลาวของประเทศ รวมถึงแนวโนมของโลกซึ่งจะให
ความสําคัญกับการรักษาสุขภาพมากขึ้นเรื่อยๆ เปนโอกาสที่สําคัญของประเทศไทยที่มีศักยภาพในดาน
การแพทยและการใหบริการดานสุขภาพอันเปนที่ยอมรับในระดับสากล รวมถึงการมีเอกลักษณโดดเดน
คือ การรักษาดวยสมุนไพรและวิธีธรรมชาติ 

3.4.3 ผลกระทบดานสิ่งแวดลอม 

เทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นมานั้นสามารถสรางทั้งโอกาสและภัยคุกคามไดพรอมๆกัน ขึ้นอยูกับ
การนํามาใช เทคโนโลยีนาโนและวัสดุจะทําใหสามารถพบวิธีการประหยัดพลังงานใหมๆ ในขณะที่เทคโนโลยี
ดานวัสดุสามารถนําไปพัฒนากระบวนการ recycle ไดมากยิ่งขึ้น ขณะเดียวกันเทคโนโลยียุคใหม ไมวาจะเปน
ดาน เทคโนโลยีวัสดุ เทคโนโลยี ชีวภาพ หรือเทคโนโลยีนาโน จะสามารถผลิตขยะที่ซับซอนมายิ่งขึ้นกวาเดิม 
บําบัดไดยากยิ่งกวาเดิม และสงผลในระยะยาว ซ่ึงจะกลาวถึงตอไปในบริบทดานสิ่งแวดลอม 

การเลือกเทคโนโลยีในอนาคต ตองพิจารณาฐานทางเศรษฐกิจ และโอกาสของกลุมตางๆที่มี
ความแตกตางกันกัน การเลือกเทคโนโลยีอนาคตที่เนนหนักไปทางสาขาใดสาขาหนึ่งโดยไมคํานึงถึงความไม
เทาเทียมกันของกลุมคนในสังคม ยอมกอใหเกิดชองวางที่หางกันมากขึ้น จึงจําเปนตองแยกแยะการพัฒนา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่ใหประโยชนหลากหลาย มีการจัดลําดับความสําคัญเทคโนโลยีเพ่ือตอบสนองตอ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งเสริมสรางพื้นฐานทางวิทยาศาสตรในระยะยาวเพื่อลดการพึ่งพา
เทคโนโลยีจากภายนอก การยกระดับความสามารถของสังคมไทยไปสูสังคมที่มีความรูเปนรากฐานสําคัญ 

 4  บริบทดานสังคม 

4.1  สถานการณและแนวโนมการเปลี่ยนแปลงของโลก  

(1) การเปลี่ยนแปลงประชากรโลก สถานการณประชากรโลกมีแนวโนมการเพิ่มขึ้นของ
จํานวนประชากรสูงอายุ ระดับภาวะเจริญพันธุทั่วโลกลดลงในทุกภูมิภาคเหลือประมาณ  2.7 คนในชวงป 2543 - 
2548 และคาดวาจะลดลงถึงระดับทดแทนคือ  2.5 ในชวงป 2553 - 2558 โดยแนวโนมระดับภาวะเจริญพันธุของทุก
ประเทศจะลดลงอยางตอเน่ือง ประชากรทั่วโลกมีอายุยืนยาวขึ้นและหลายประเทศเขาสูสังคมผูสูงอายุ หลายๆ
ประเทศอุตสาหกรรมหรือประเทศพัฒนาแลว เชน ทวีปยุโรป ไดเขาสูสังคมผูสูงอายุไปแลว และในกลุมประเทศกําลัง
พัฒนาก็กําลังจะเขาสูการเปนสังคมผูสูงอายุดวย เชน ทวีปเอเชียจะเริ่มเขาสูการเปนสังคมผูสูงอายุหลังจากนี้
ประมาณ 10 ป การที่สังคมโลกเปนสังคมผูสูงอายุจะมีผลกระทบที่สําคัญ เชน  การลดลงของกําลังแรงงาน โดย
ประชากรวัยทํางานปจจุบันเขาสูวัยเกษียณอายุโดยผูที่ทํางานวัยหนุมสาวไมสามารถทดแทนไดทัน ซ่ึงจะมีผลให
เกิดการแยงชิงกําลังแรงงานในวัยหนุมสาวโดยเฉพาะในกลุมนักวิชาชีพ นอกจากนี้ประเทศที่กําลังแรงงานลดลงจะ
สงผลตอการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ  รวมทั้งยังมีผลตอการใชจาย
ผูบริโภคซึ่งเปนสวนประกอบสําคัญประมาณรอยละ 60-70 ของ GDP ประเทศพัฒนาแลวลดลง หากแตการบริโภค
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สินคาบางชนิดจะมีความสําคัญมากขึ้น ไดแก สินคาของผูสูงอายุ เชน บริการสุขภาพอนามัย การพักผอน สวนการ
บริโภคของคนหนุมสาวประเภทสินคาคงทนจะเพิ่มขึ้น  

(2) ภาวะความเปนเมืองเพิ่มข้ึนและมีการยายถิ่นสูง  ในป 2568 คาดวา
ประชากรโลกรอยละ 60 จะอาศัยอยูในเมือง ภาวะความเปนเมืองจะเพิ่มสูงขึ้นดวยปจจัยสนับสนุนจาก
ความกาวหนาของระบบโครงสรางพื้นฐานและเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งการยายถิ่นแบบไรพรมแดน 
กระแสความเจริญยุคโลกาภิวัตน ทําใหมีการเคลื่อนยายประชากรจากชนบทเขาสูเมืองมากขึ้น  
เชนเดียวกับการเคลื่อนยายคนไปมาโดยเสรี  เพ่ือความเปนอยูที่ดีกวา  และคาจางสูงกวา  และคาดวา
จะมีมหานครที่มีประชากรมากกวา 5 ลานคน เพ่ิมขึ้นจาก 40 เมืองเปน 50 เมือง ในป 2558 

(3) การแขงขันทางเศรษฐกิจระหวางประเทศเปนไปอยางรวดเร็วและรุนแรง 
บนพ้ืนฐานการใชกติกาสากลเพื่อสรางความไดเปรียบในแตละกลุมประเทศ และหลายประเทศพัฒนาสู
สังคมเศรษฐกิจฐานความรูมากขึ้นเปนสังคมที่มีการใชความรู  ใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมเปนเครื่องมือ
ในระบบการผลิตที่เขมขนและซับซอนเพื่อรักษาขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศไว  
อุตสาหกรรมและบริการตาง ๆ จะตองปรับตัวมาใชเทคโนโลยีสมัยใหมมากขึ้น  คุณภาพของบุคคลที่
สังคมโลกตองการจึงตองมีความรูกวาง รูลึก มีสมรรถนะสูง มีทักษะสามารถปฏิบัติงานไดจริง  มี
ความสามารถสื่อสารดวยภาษาสากล  สามารถสรางและการกระจายความรู  ไปสรางมูลคาเพิ่มใหสินคา
และบริการ รวมทั้งปรับตัวไดกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม ใชทุนทางวัฒนธรรมและทุน
ทางสังคมเขามาเสริมทุนทางเศรษฐกิจและทุนทางทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น  ขณะเดียวกันจําเปนตอง
เตรียมคนและระบบใหพรอมเพ่ือไมใหเสียเปรียบในการเจรจาการคาโลกตามเงื่อนไขการคาเสรี (FTA) 
และการเจรจาตอรองตามระเบียบโลกใหมดวย 
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  การเขาสูสังคมผูสูงอายุของประเทศจนี 
(สรุปประเด็นจาก The Aging of China เขยีนโดย Peter Ghilchik, UBS Secutities Asia Ltd.) 

รายงานของ UBS Investment Research ไดวิเคราะหแนวโนมโครงสรางประชากรและระบบบํานาญของ
ประเทศจีนมีขอสรุปที่นาสนใจ ดังนี้  

1. ประเทศจีนไดเขาสูสังคมผูสูงอายุอยางรวดเร็ว นโยบายการวางแผนครอบครัวที่ใหมลีูก 1 คน 
ในชวง 30 ปที่แลว ไดสงผลใหจํานวนประชากรเพิ่มขึ้นในอัตราที่ชาลง และจากจํานวนประชากร 1.3 
พันลานคนในปจจุบัน จะเพิ่มสูงสุดเปน 1.45 ลานคน ภายในป คศ. 2030 และจะลดลงหลังจากนั้น 
โครงสรางประชากรเปลี่ยนแปลงไป สัดสวนจํานวนประชากรในวัยทํางานลดลง และสัดสวนจํานวนประชากร
วัยสูงอายุเพิ่มขึ้น ทําใหอัตราการพึ่งพึงของประชากรผูสูงอายุตอประชากรวัยทํางานเพิ่มขึ้น และภายใน 20 
ป จากนี้ไป ประชากรวัยบํานาญจะเพิ่มเปน 300 ลานคน (ในปจจุบันจํานวนประชากรวัยทํางาน: วัย
เกษียณอายุ คิดเปน 6: 1 แตสัดสวนนี้จะลดลงเหลือ 2:1 ในป คศ. 2040) 

2.  ประเทศจีนมีการเขาสูสังคมผูสูงอายุคลายคลึงกับประเทศญี่ปุน เกาหล ีกลาวคือ ประเทศจีน ญี่ปุน 
และเกาหลี จะเขาสูสังคมผูสูงอายุใน 20-25 ปขางหนานี้ โดยจํานวนประชากรมีแนวโนมลดลง ประชากรวัย
เด็กลดลง ประชากรวัยทํางานลดลง และประชากรวัยผูสูงอายุเพิ่มขึ้นในหนึ่งหรือสองทศวรรษหนา  

3. โครงสรางประชากรจีนมีลักษณะแตกตางจากประเทศอื่น คือจะมีการขาดแคลนแรงงานอพยพวัย
หนุมสาวเพิ่มขึ้น ซึ่งแรงงานเหลานี้เปนปจจัยการผลิตที่สําคัญของการเติบโตของอุตสาหกรรมและบริการใน
เขตเมืองในชวงทศวรรษที่ผานมา  ซึ่งการที่แรงงานกลุมนี้มีขนาดลดลง ในขณะที่จํานวนประชากรวัย
แรงงานโดยรวมไดถึงจุดสูงสุดแลว และตนทุนคาจางไดเริ่มเพิ่มขึ้นแลว จะทําใหจีนเสียเปรียบจากการ
แขงขันในกลุมอุตสาหกรรมทีเ่ปน low-end และใชแรงงานเปนหลัก ดังนัน้การเขาสูสังคมสูงอายุจะทําให
เศรษฐกิจจีนในอนาคตขยายตัวไดนอยลงรอยละ 2 ในไมกี่ 10 ปขางหนานี้  

4.  ภาระหนี้สินแอบแฝงของระบบบํานาญโดยสุทธิ (net implicit pension debt) ของประเทศจีนอาจสูง
ถึง 80-110 % ของ GDP (ประมาณการโดย  UBS) และเมื่อเปรียบเทียบกับระหวางประเทศโดยใชขอมูล
ประมาณการ gross implicit pension debt (วัดรายจายระบบบํานาญในอนาคตสุทธิ โดยไมไดพิจารณาถึง
รายรับสมทบในอนาคต) ของ World Bank และ UBS พบวาภาระหนี้สินแอบแฝงของประเทศจีนสูงถึงรอยละ 
250 ของ GDP ซึ่งเปนสัดสวนที่สูงที่สุดในกลุมประเทศ emerging countries แมวาตนทุนของระบบบํานาญ
มีสูง แตในระยะเริ่มตน ประเทศจีนยังไมเผชิญกับปญหาทางการคลังในอีก สองทศวรรษหนาเนื่องจากดุล
บัญชีในระบบบํานาญยังคงเกินดุลสุทธิจากการที่สัดสวนของคนทํางานตอคนสูงอายุยังมีสูง นอกจากนี้รัฐบาล
มีเครื่องมือที่จะ finance ภาระการจายบํานาญที่จะชวยครอบคลุมภาระหนี้สินที่ตองจายเงินบํานาญ  ไดแก
การปรับปรุงโครงสรางระบบบํานาญ การออกพันธบัตรใหม  การขายสนิทรัพยของรฐั และการปรับเปล่ียน
รายไดภาษี 
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(4) โลกาภิวัตนและความกาวหนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  มีผลตอคนและ
สังคมไทยทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ ในประเด็นตาง ๆ ดังน้ี 

1) เทคโนโลยีสารสนเทศที่แพรกระจายอยางกวางขวางและรวดเร็ว
เปนทั้งโอกาสและภัยคุกคามตอสังคมไทย การไหลเวียนของขอมูลขาวสาร สินคาและบริการอยางรวดเร็ว 
สะดวกสบายเปนโอกาสที่จะพัฒนาคุณภาพมนุษยมากขึ้น จากการใชเครือขาย Internet หรือ 
Edutainment  software program ฯลฯ เพ่ือสรางการเรียนรูของผูคนและการจัดการความรูในการ
ถายทอดภูมิปญญาทองถิ่นเชื่อมโยงสากล  อยางไรก็ตาม  ความสามารถในการเขาถึงเทคโนโลยี
สารสนเทศขึ้นอยูกับหลายปจจัย  ไมวาจะเปนความรูและทักษะพ้ืนฐานในการใชอุปกรณทางเทคโนโลยี 
ความสามารถในการเขาถึงแหลงขอมูล หรือทุนในการจัดหาอุปกรณสนับสนุนตางๆ ถาประเทศไทยไมมี
การจัดการที่ดีพอ นอกจากจะทําใหเกิดความเหลื่อมล้ําระหวางคนกลุมตางๆ(Digital divide)แลวการ
บริโภคอยางไมรูเทาทันไดกลายเปนภัยคุกคามทําใหเกิดปญหาสังคมดานคานิยม จริยธรรมและพฤติกรรม
ของคนในสังคมเพิ่มมากขึ้น    

2)  วัฒนธรรม คานิยม พฤติกรรมการบริโภคเบี่ยงเบน  ความเลื่อน
ไหลและหลากหลายทางวัฒนธรรมจากภาวะไรพรมแดนทําใหวัฒนธรรมและคุณคาความเปนไทยถูก
ละเลยมากขึ้น โดยเฉพาะในกลุมเด็กและเยาวชน ขณะที่การเลียนแบบวัฒนธรรมยังคงมีอยูอยางตอเน่ือง 
โดยผานทางสินคาและบริการตางๆ ทําใหวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่นในบางเรื่อง บางพื้นที่ บางกลุม
ชาติพันธุเร่ิมสูญหายเพราะขาดการตระหนักและสืบทอดอยางเปนระบบ ปญหาความขัดแยงทาง
วัฒนธรรมมีแนวโนมจะขยายตัวและรุนแรงมากขึ้น อยางไรก็ตาม วิถีวัฒนธรรมตะวันออกมีแนวโนมไดรับ
ความสนใจมากขึ้น   ทําใหไทยมีโอกาสในการสรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจจากภูมิปญญาและ
ศิลปวัฒนธรรมไทยที่มีเอกลักษณโดดเดนไดดี เชน การแพทยแผนไทย การทองเที่ยว เปนตน นอกจากนี้ 
ยังเปนการสราง     อัตลักษณของชุมชน อันจะนําไปสูศักดิ์ศรีและความภาคภูมิใจของชุมชน ซ่ึงจะ
นําไปสูการพึ่งพาตนเองโดยใชทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปญญาเพื่อใหดํารงอยูภายใตกระแสโลกาภิวัตน
อยางยั่งยืนและรูเทาทัน 

3)  เทคโนโลยีชีวภาพเปนเรื่องที่เก่ียวพันกับวิถีชีวิตและกระบวนการ
ผลิตของไทยมากขึ้น ซ่ึงจะกระทบตอภาวะสุขภาพของคนไทย การลงทุนและการแขงขันกับ
ตางประเทศ   รวมไปถึงสิทธิในการครอบครองพันธุพืชและสัตวที่สําคัญ ยกตัวอยางการผลิตสินคา 
GMO การสรางผลิตภัณฑที่ Clean & Green Product หรือการคุมครองสิทธิบัตรสมุนไพร เปนตน การ
พัฒนาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่ทันสมัยอาจสรางภาวะเสี่ยงตอสุขภาพ เชน การใชวัคซีน
และยาใหม วิธีการรักษาโรคแบบใหมๆ หรือการใชเทคโนโลยีในการผลิตอาหารตัดตอพันธุกรรม อาจทํา
ใหผูบริโภคมีความเสี่ยงตอสุขภาพและสิ่งแวดลอม   
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(5) ภัยคุกคามตอคุณภาพและความมั่นคงของมนุษยจะมีความหลากหลายมากขึ้น 
อาทิ 

1) ปญหาภาวะสุขภาพเกิดจากโรคอุบัติใหมหรือโรคระบาดซ้ํา ซ่ึง
เปนการแพรระบาดของเชื้อโรคที่มีรหัสพันธุกรรมแปลกใหมมากขึ้น เชน โรค SARS ไขหวัดนก ฯลฯ 
ขณะที่ HIV/AIDS ยังเปนปญหาใหญในหลายประเทศ ซ่ึงโรคเหลานี้ยากตอการประมาณสถานการณ 
องคความรูในการแกไขปญหายังไมเพียงพอและทันการณ  แตกอใหเกิดผลกระทบรุนแรงและบั่นทอนทั้ง
ตอปจเจกและสังคม 

2)  ภัยจากการกอการรายมีแนวโนมขยายรูปแบบและขอบเขตมากขึ้น  
กระทบตอการคุมครองสิทธิมนุษยชนของประเทศตางๆ และประเด็นความรวมมือระหวางประเทศ 
โดยเฉพาะเมื่อประธานาธิบดีจอรช ดับเบิลยู บุช รับตําแหนงประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเปนสมัยที่ 2  
จะมีนโยบายจัดการกับการกอการรายดวยวิธีการที่เด็ดขาดรุนแรงยิ่งขึ้น รวมทั้งมีนโยบายกดดันให
ประเทศคูคาตางๆตองใหความรวมมือในการขจัดการกอการรายทุกวิถีทางดวย สงผลใหประชากรทั่ว
โลกตองตกอยูในภาวะความเสี่ยงมากขึ้น  นอกจากนี้ปจจุบันการกออาชญากรรมทางคอมพิวเตอร
สามารถกระทําไดทุกที่ที่สามารถเขาถึงเครือขายอินเทอรเน็ตถือเปนอาชญากรรมขามชาติที่ไรพรมแดน
และจะมีความสลับซับซอนขึ้นเรื่อยๆตามวิวัฒนาการของเทคโนโลยีซ่ึงมีผลกระทบตอทั้งเศรษฐกิจและ
สังคม เชน การลอลวงเด็ก การแอบอางตัวบุคคล การแพรกระจายไวรัสคอมพิวเตอร การขายสินคาและ
บริการผิดกฎหมาย เปนตน  อยางไรก็ตามความรวมมือระดับทวิภาคและพหุภาคีของเวทีโลก นําไปสู
การผลักดันประเด็นดานสังคมที่มีผลตอประชาชนทั่วโลกในเรื่องสําคัญๆ หลายเรื่อง อาทิ การคุมครอง
แรงงานและพัฒนามาตรฐานแรงงาน การคุมครองสิทธิมนุษยชน การขจัดการคามนุษยและความรวมมือ
ในการจัดการกับอาชญากรรมขามชาติ  จึงเปนโอกาสที่ไทยจะปรับระดับการพัฒนาในเรื่องตางๆ ใหได
มาตรฐานสากล ซ่ึงจะสงผลใหคุณภาพและคุณภาพชีวิตของประชากรมีทิศทางที่ดีขึ้น 

4.2  สถานการณและแนวโนมการเปลี่ยนแปลงของประเทศไทย  

การพิจารณาสถานการณแนวโนมการเปลี่ยนแปลงที่ เกิดขึ้นกับคนไทยไดใชการ
เปลี่ยนแปลงทางดานประชากรเปนเง่ือนไขสําคัญในการพิจารณา เพราะการเปลีย่นแปลงของประชากรมผีล
ตอทั้งปริมาณและคุณภาพของคน รวมทั้งสงผลตอกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศดวย
วาจะตองมีการลงทุนในการพัฒนาทุนมนุษยในเรื่องใด อยางไร ใหเกิดความคุมคาและทันตอสถานการณ 
การพิจารณาสถานการณและแนวโนมการเปลี่ยนแปลงดานประชากรจะตองครอบคลุมทั้งในเรื่องของ
โครงสราง ขนาดของประชากร รูปแบบครอบครัว และคุณภาพของประชากรทั้งในมิติของสุขภาพ 
ความรูความสามารถ ทักษะฝมือและการมีงานทํา ชีวิตความเปนอยู รวมไปถึงคานิยม จริยธรรมและ
พฤติกรรมของคนในสังคม เน่ืองจากประเด็นเหลานี้จะมีผลตอการพัฒนาคุณลักษณะของคนไทยใน
อนาคต โดยมีประเด็นสําคัญๆ ดังน้ี  
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(1) โครงสรางประชากรเปลี่ยนไปและมีแนวโนมเขาสูสังคมผูสูงอายุ  
ความสําเร็จของนโยบายวางแผนประชากรในชวง 30 กวาปที่ผานมา ทําใหอัตราเจริญพันธลดลงจาก 
6.3 คนในชวงป 2507 – 2508 เปน 1.82 คนในป 2543 - 2548 คนไทยมีอายุยืนยาวมากขึ้น อายุ
คาดหมายเฉลี่ยสูงขึ้นสําหรับผูหญิงเปน 74.9 ป และผูชาย 69.9 ป เน่ืองจากผลสําเร็จของการพัฒนา
สาธารณสุขที่สามารถลดการตายของมารดาและทารกลง การสงเสริมสุขภาพและการรักษาพยาบาลที่
เอ้ือตอการมีสุขภาพดีขึ้น ซ่ึงสงผลใหโครงสรางประชากรไทยในปจจุบันแตกตางไปจากในอดีต
คอนขางมาก กลาวคือ  

• ประชากรวัยเด็ก (0-14 ป) มีสัดสวนลดลงอยางรวดเร็วจากรอยละ 40.0 
ในป 2523 เปนรอยละ 24.3 ในป 2543 และคาดวาในป 2558 เปนรอยละ 20.2  

• ประชากรวยัสงูอายุ (60 ปขึ้นไป) มีสัดสวนสูงขึ้นเปนลําดับจากรอยละ 
5.4 เปนรอยละ 9.5 และ13.8 ในชวงเวลาเดียวกัน  

• ประชากรวยัทาํงาน (15-59 ป) ยังคงมีสัดสวนสูงอยางตอเน่ืองจากรอย
ละ 54.6 เปนรอยละ 65.9 ในป 2543 และสูงสุดในป 2552 คือรอยละ 67.1 กอนจะลดลงเปนรอยละ 66.0 
ในป 2558 

ประมาณการประชากร จาํแนกตามกลุมอายุทัว่ราชอาณาจักร : ขอสมมตภิาวะเจรญิพันธุ
ระดบัปานกลาง 

ป ประชากร/ประมาณ
การ 

0-14 ป % 15-59 ป % 60+ % 

2523 46,718 18,693 40.01 25,498 54.58 2,527 5.41 
2533 55,839 17,062 30.56 34,743 62.22 4,034 7.22 
2543 62,236 15,344 24.65 41,025 65.92 5,867 9.43 
2553 67,041 14,245 21.25 44,954 67.05 7,842 11.70 
2558 69,060 13,920 20.16 45,581 66.00 9,559 13.84 

ที่มา : 1) ป 2523 และ 2528 การคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2523-2558 
        2) ป 2523 และ 2538 การคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2533-2563 
        3) ป  2 543  -2 568  การคาดประมาณประชากรของประ เทศ ไทย  พ .ศ .  2 54 3 -2568            
สํานักพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

จากการเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรดังกลาว มีนัยสําคัญ 2 ประการ ไดแก  

(1.1) ประเทศไทยอยูในชวงปนผลทางประชากรตั้งแตปจจุบันจนถึงป 
2552 โดยหลักการของเศรษฐศาสตร ชวงที่สัดสวนประชากรวัยแรงงานมีแนวโนมเพ่ิมขึ้นเปนประชากร
สวนใหญของประเทศเมื่อเทียบกับประชากรในวัยพ่ึงพิง (กลุมเด็กและผูสูงอายุ)  จะเรียกชวงเวลานั้นวา
เปน ชวงการปนผลทางประชากร (Demographic Dividend) และเปนโอกาสทางเศรษฐกิจที่จะใช
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ประโยชนจากการเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากร ซ่ึงถาพิจารณาสัดสวนประชากรวัยแรงงานของประเทศ 
จะพบวา ไทยอยูในชวงปนผลประชากรไปจนถึงป 2552 หรือเหลือเวลาอีกเพียง 5 ปเทานั้นที่ตองรีบ
พัฒนาและใชประโยชนจากชวงปทองดังกลาว  เน่ืองจากเปนชวงที่ประเทศไทยสามารถเรงพัฒนาเพื่อ
สะสมความมั่งคั่งใหประเทศ แตหลังจากป 2552 เปนตนไป แนวโนมการพัฒนาจะลดนอยถอยลง 
ถาไมมีการกําหนดแนวทางการพัฒนาดานประชากรที่ดีพอ  ดวยเหตุผลเพราะ (1) คนวัยแรงงานมี
สัดสวนลดลง ทําใหกําลังการผลิตของประเทศลดลงดวย (2) อัตราพึ่งพิงสูงขึ้น เพราะประชากรวัย
แรงงานตองรับภาระเพิ่มขึ้นในการดูแลผูสูงอายุซ่ึงมีสัดสวนสูงขึ้น 

ทั้งนี้ เม่ือเปรียบเทียบกับแนวโนมการเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรในกลุม
ประเทศอาซียน 10 ประเทศ (บูรไน กัมพูชา มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟลิปปนส ลาว เวียดนาม พมา 
สิงคโปรและไทย ) พบวา ถึงแมประเทศเหลานี้จะมีขนาดประชากรที่แตกตางกันอยางมาก แตทุก
ประเทศลวนอยูในชวงของการเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรทั้งสิ้น  และเปนชวงที่แนวโนมการ
ขยายตัวของประชากรชาลงเพราะอัตราเจริญพันธลดลง โดยสามารถจําแนกกลุมประเทศอาเซียน
ออกเปน 3 กลุมตามระยะเวลาของชวงปนผลประชากร คือ 

• กลุมประเทศที่มีชวงเวลาปนผลทางประชากรเหลือนอยที่สุด (ประมาณ 10 
– 11 ป)   ไดแก ประเทศสิงคโปร  ไทยและเวียดนาม ซ่ึงมีโอกาสไดประโยชนจนถึงป 2558 

• กลุมประเทศที่มีชวงเวลาปนผลทางประชากรเหลือปานกลาง ประมาณ 3 
ทศวรรษ ไดแก ประเทศบูรไน มาเลเซีย อินโดนีเซีย และพมา   

• กลุมประเทศที่มีชวงเวลาปนผลทางประชากรเหลือมากที่สุด ประมาณ 4 – 
5 ทศวรรษ ไดแก ประเทศฟลิปปนส กัมพูชาและลาว  

ภายใตสถานะของประเทศไทย จะเห็นวา มีความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ
ทางดานประชากรนอยมากเมื่อเทียบกับกลุมประเทศอาเซียน เพราะไมเพียงแตระยะเวลาของการไดรับ
ประโยชนจากชวงปนผลทางประชากรมีนอยแลว พ้ืนฐานความรูความสามารถและผลิตภาพแรงงานของ
ไทยยังต่ํากวาประเทศสิงคโปรอีกดวย (ขอมูลของ IMD จัดลําดับความสามารถในการแขงขันใหสิงคโปร
อยูในลําดับที่ 4 แตไทยอยูในลําดับที่ 30 จาก 60 ประเทศทั่วโลก) ขณะที่เวียดนามมีแนวโนมที่ดีขึ้นใน
การพัฒนาคุณภาพประชากร 

(1.2) ประเทศไทยกําลังเขาสูสังคมผูสูงอายุในอัตราที่เร็วมาก  ความเร็ว
ของการเพิ่มประชากรสูงอายุพิจารณาไดจากแนวโนมของอัตราเพิ่มประชากรสูงอายุเม่ือเปรียบเทียบกับ
อัตราเพิ่มประชากรทั้งหมด หรือพิจารณาจากจํานวนปที่ใชในการเพิ่มสัดสวนประชากรอายุ 65 ปและ
มากกวารอยละ 7 เปนรอยละ 14 (นิยามขององคการสหประชาชาติ) ขอมูลซ่ึงเปรียบเทียบจํานวนปที่
ประเทศพัฒนาแลวและกําลังพัฒนาบางประเทศจะใชในการเพิ่มสัดสวนประชากรอายุ 65 ปหรือมากกวา
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รอยละ 7 เปนรอยละ 14 พบวา ประเทศไทยมีอัตราการเขาสูภาวะประชากรสูงอายุที่เร็วมาก (ประมาณ 
22 ป) ซ่ึงสงผลใหมีเวลาในการเตรียมความพรอมคนและระบบไดในระยะเวลาสั้นกวามากจึงจําเปนตอง
วางแผนและกําหนดยุทธศาสตรใหดีมากที่สุดเทาที่จะทําได 

ปพุทธศักราชที่สัดสวนของประชากรอายุ 65 ปข้ึนไปตอประชากรทั้งหมดเทากับรอยละ 7 และ
รอยละ 14 ในประเทศตางๆ 

 รอยละ 7 รอยละ 14 จํานวนปท่ีใช 
กลุมประเทศที่พัฒนาแลว    

   - ฝรั่งเศส  2408 2522 114 
   - สวีเดน 2429 2514 85 
   - สหรัฐอเมริกา 2484 2556 72 
   - อิตาลี 2467 2530 63 
   - ญี่ปุน 2512 2537 26 

กลุมประเทศกําลังพัฒนา    
   - เกาหลี 2544 2566 22 
   - สิงคโปร 2543 2560 17 
   - ไทย 2550 2572 22 
   - จีน (ไมรวมฮองกง) 2545 2570 25 

 ที่มา : ศ.นพ.สุทธิชัย  จิตะพันธกุล และคณะ, 2544 โครงการ “ผูสูงอายุในประเทศไทย รายงานการทบทวน
องคความรูและสถานการณในปจจุบัน ตลอดจนขอเสนอแนะทางนโยบายและการวิจัย”. 

การที่ประชากรวัยสูงอายุมีสัดสวนเพ่ิมขึ้น อาจสงผลใหการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ชะลอตัวลง ดังเชนที่เกิดขึ้นแลวในประเทศญี่ปุนซึ่งขณะนี้อยูในสังคมผูสูงอายุ ดังนั้น การเพิ่มผลิตภาพ
แรงงานในชวงที่ประชากรวัยแรงงานมีสัดสวนสูงจึงเปนเรื่องที่มีความจําเปนเรงดวน  เพ่ือใหประเทศ
สามารถเพิ่มผลิตภาพรวมและสรางความมั่งคั่งใหมากที่สุดกอนที่คนกลุมน้ีจะมีสัดสวนลดลงในอนาคต 

ขณะเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงของประชากรจะมีผลตอการออมในระดับบุคคล คือ 
เม่ือพิจารณาวงจรชีวิตของคนตั้งแตการแตงงาน แลวมีบุตรจึงตองออมเพ่ือสนองตอบการบริโภคในอนาคต
ของบุตร อาทิ ออมเพ่ือการศึกษาของบุตร เม่ือชวงเวลาในการเลี้ยงดูบุตรผานไป เขาสูชวงที่บุตรอยูในวัย
ทํางาน คาใชจายของพอแมจะลดลง การออมจะสูงขึ้นเพ่ือไวใชในวัยหลังเกษียณ ทําใหการลงทนุในชวงนีมี้
สูงขึ้นเพราะมีการนําเงินออมไปลงทุนหาผลกําไร แตเม่ือพอแมเขาสูวัยสูงอายุ การออมจะลดลงเพราะตอง
ใชจายเพื่อการดูแลสุขภาพและการรักษาพยาบาล แตในความเปนจริง การออมสุทธิของประเทศไทยทั้งใน
สวนของภาคเอกชนและภาครัฐเม่ือเทียบสัดสวนตอ GDP ในป 2543 เปนรอยละ 16.5 ลดลงเปนรอยละ 
15.7 ในป 2544 แลวเพ่ิมเปนรอยละ 16.6 ในป 2545 การที่การออมครัวเรือนลดลงอยางตอเน่ืองจากการมี
รายไดเฉลี่ยตอคนตอปเพ่ิมขึ้นนอยกวารายจาย ดังนั้น การออมของคนไทยในปจจุบันที่นาจะอยูในระดับสูง
กอนสังคมจะกาวเขาสูสังคมผูสูงอายุกลับไมเปนไปตามหลักการเพราะสภาพเศรษฐกิจในขณะนี้ไมจูงใจให
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เกิดการออม อันเปนผลมาจากราคาน้ํามันที่ปรับตัวสูงขึ้น ปญหาความมั่นคงภายใน 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใตและการเกิดวิกฤตการณโรคไขหวัดนก จึงสงผลใหการออมระดับบุคคลคอนขางต่ํา มีการใชจายเพื่อ
การบริโภคสูงขึ้น ทําใหการออมเพื่ออนาคตอาจไมมากพอที่จะนําไปขยายการลงทุนไดเทาที่ควรขนาด
และรูปแบบของครัวเรือนเปลี่ยนแปลงไป ขนาดของครอบครัวโดยเฉลี่ยลดลงอยางตอเน่ืองจาก 4.4 
คนตอครัวเรือนในป 2533 เปน 3.5 คนในป 2545 และรูปแบบครอบครัวมีหลายประเภท เชน ครอบครัว
ในชนบทที่มีเฉพาะเด็กกับคนแกเพราะคนวัยแรงงานไปทํางานตางถิ่น ครอบครัวสตรีไรคูตองดูแลเด็ก
ตามลําพัง ครอบครัวชั่วคราวอยูดวยกันโดยไมจดทะเบียนสมรส เปนตน ซ่ึงรูปแบบเหลานี้มีผลทําให
ครอบครัวมีความเสี่ยงสูงและอาจลมสลายได รวมทั้งสรางปญหาสังคมอื่นๆติดตามมา โดยเฉพาะในกลุม
ครอบครัวยากจน มีภาระพึ่งพิงสูง เชน มีสมาชิกที่เปนเด็กหรือผูสูงอายุหรือคนพิการอยูในครอบครัวเปน
จํานวนมากเมื่อเทียบกับจํานวนสมาชิกที่เปนผูหารายได     จุนเจือครอบครัว ขณะเดียวกัน ใน
ครอบครัวฐานะปานกลางขึ้นไปในเขตเมืองมีปญหาพอแมไมมีเวลาใหลูก ทําใหเด็กขาดความอบอุนและ
หาทางออกของชีวิตอยางผิดๆ เชน ติดยา เลนเกมส มีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร นําไปสูปญหาการ
ตั้งครรภโดยไมตั้งใจและติดเชื้อเอดส 

(3) คุณภาพของประชากรมีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีข้ึนแตหลายเรื่อง
ยังนาเปนหวง กลาวคือ 

• มิติทางดานสุขภาพ  

ประเทศไทยมีการพัฒนาดานสุขภาพอนามัยของประชากรจนบรรลุ
เปาหมายแหงสหัสวรรษ (Millennium Development Goals : MDG) ในหลายเรื่องไดแก การตายของ
มารดาและทารก การตายจากโรคหัวใจ มาเลเรียและวัณโรค การเปนโรคเอดสลดลงในกลุมเปาหมาย
ตางๆ ขณะเดียวกัน  นโยบายหลักประกันสุขภาพถวนหนา (30 บาทรักษาทุกโรค) มีสวนทําให
ประชาชนเขาถึงบริการสาธารณสุขไดมากขึ้น อยางไรก็ตาม การพัฒนาสุขภาพใหคนไทยมีภาวะสุขภาพ
ที่ดียังเปนเรื่องที่มีความจําเปนอยูตอไป เพราะองคการอนามัยโลกชี้ใหเห็นวา การมีประชากร   ที่
สุขภาพแข็งแรงจะมีผลโดยตรงตอการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศและการลดปญหาความยากจน  

ในกรณีของประเทศไทย การที่สัดสวนของประชากรวัยเด็กลดลงเปน
ลาํดับ จะเปนโอกาสในการพัฒนาสุขภาพเด็กใหแข็งแรงทั้งรางกายและจิตใจไดอยางมีคุณภาพและทั่วถึง
มากขึ้น แตตองพึงระวังภัยคุกคามจากการมีประชากรผูสูงอายุมากขึ้นดวย  เพราะผูสูงอายุมีแนวโนม
ภาวะเจ็บปวยและทุพพลภาพที่ตองใชบริการจากสถานพยาบาลในระยะเวลาที่ยาวนานและใช
งบประมาณมากกวาเม่ือเปรียบเทียบกับประชากรวัยอ่ืนๆ จึงกระทบตอการประกันชราภาพที่ตองจายคา
รักษาพยาบาลตอหัวประชากรกลุมน้ีในสัดสวนสูงขึ้น รวมไปถึงบริการรักษาพยาบาลตามนโยบาย 30 บาท
รักษาทุกโรคและบริการสวัสดิการสงเคราะหสําหรับผูสูงอายุที่ยากจนและไมมีผูเลี้ยงดูประเภทตางๆ ซ่ึงอาจ
มีผลใหงบประมาณของประเทศขาดดุลไดในระยะยาวและขาดงบประมาณลงทุนในการพัฒนาเรื่องอ่ืนๆ 
นอกจากนี้ ยังเปนภาระกับประชากรในวัยแรงงานที่ตองดูแลผูสูงอายุมากขึ้น สงผลกระทบตอเงินออมและ
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การพัฒนาคุณภาพของแรงงานเหลานี้อยางตอเน่ือง ยกตัวอยางกรณีของประเทศจีนที่ประชากร 1 คนตอง
รับภาระดูแลลูก 2 คนและปูยาตายาย 4 คน  ดังน้ัน จึงตองเตรียมความพรอมแกผูที่จะเขาสูวัยสูงอายุใหมี
สุขภาพที่ดีและตองเตรียมระบบบริการสุขภาพเพื่อรองรับปญหาดังกลาวดวย  

นอกจากนี้ แนวโนมปญหาสุขภาพที่สําคัญๆ ยังมีอีกหลายประการ 
เชน  ภาวะเสี่ยงของวัยรุนจากการมีคานิยมและพฤติกรรมทางเพศที่ไมเหมาะสมเปนปจจัยในการแพร
ระบาดของเอดส ภาวะโภชนาการเกิน การใชอาหารเสริม ยาและบริการความงามโดยไมรูเทาทัน ภาวะ
โรคติดเชื้อใหมๆและโรคจากรหัสพันธุกรรม แนวโนมการเกิดอุบัติเหตุจากการจราจรทางบก 
ขณะเดียวกัน จําเปนตองพิจารณาในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพการใหบริการและกําลังคนดาน
สาธารณสุขใหไดมาตรฐานดวย 

• มิติทางดานความรูความสามารถ  

จุดออนที่สําคัญของประเทศไทยคือ ระบบการศึกษายงัไมสามารถสราง
คนที่มีความรูความสามารถตรงกับความตองการของตลาดแรงงาน และสถานการณการเปลีย่นแปลง
ของโลกได ถึงแมการกระจายโอกาสทางการศึกษาอยางทั่วถึงจะมีแนวโนมที่ดีขึ้นก็ตาม โดยอัตราสวน
นักเรียนตอประชากรในกลุมอายุ 3 -21 ป ในระบบโรงเรียนเพ่ิมขึ้นจากรอยละ 65.1 เปนรอยละ 74.9 
แตจํานวนปการศึกษาเฉลี่ยของคนไทยในกลุมอายุ 15 ปขึ้นไปยังอยูที่ 7.8 ปในป 2546 และ
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาในวิชาสําคัญๆ เชน คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ ยังอยูในระดับที่
ไมดีนัก ถึงแมวาจะมีความพยายามปฏิรูปการศึกษาในประเด็นสําคญัหลายเรื่อง อาทิ การจัดการเรียน
การสอนที่เนนผูเรียนเปนศนูยกลาง การปฏิรูปกระบวนการผลติและพัฒนาคร ู การประเมินคุณภาพ 
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาและการเรยีนรู เปนตน แตการดําเนินงานดังกลาวยงัมีความ
ลาชา ไมทันตอกระแสการเปลี่ยนแปลง   

ขณะเดียวกัน การผลิตและพัฒนากําลังคนใหมีสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงานไดจริงและตรงกับความตองการของภาคการผลิตและการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
ของประเทศยังเปนปญหาใหญที่ตองเรงดําเนินการ โดยเฉพาะอยางยิ่งการผลิตกําลังคนระดับกลางที่
ไทยมีความตองการกําลังคนสายอาชีพถึงรอยละ 60 แตกลับมีคนนิยมเรียนสายอาชีวะลดลง  เพราะมี
คานิยมใหความสําคัญกับปริญญาบัตรและมีทัศนคติทางลบกับนักเรียนอาชีวะเพราะปญหาทะเลาะวิวาท 
โดยอัตราการเรียนตอในระดับอาชีวศึกษาลดลงจากรอยละ 41.5 ในป 2539 เปนรอยละ 32.9 ในป 2546 
ถายังมีแนวโนมเชนน้ีอยูจะเกิดปญหาการขาดแคลนกําลังคนระดับกลางอยางรุนแรง 

นอกจากนี้ การเขาสูสังคมเศรษฐกิจฐานความรูของไทยยังมีความ
เปนไปไดนอยดวยสาเหตุหลายประการ อาทิ การพัฒนาและผลิตกําลังคนดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพยังไมประสบผลเทาที่ควร  การวิจัยและพัฒนาไดรับการ
สนับสนุนนอยมากเพียงรอยละ 1.05 ของงบประมาณทั้งประเทศในป 2546 และความสามารถในการ
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เขาถึงบริการสื่อสารสนเทศยังต่ํา มีจํานวนคอมพิวเตอรคิดเปน 1.48 เครื่องตอประชากร 100 คนและ
ครัวเรือนที่มีอินเทอรเนตเทากับ 3.04 ตอ 100 ครัวเรือน ซ่ึงเปนจุดออนสําคัญของการพัฒนาขีด
ความสามารถในการแขงขันของประเทศและมีโอกาสที่จะเกิดปญหาความไมเปนธรรมทางสังคมจากการ
เกิดชองวางทางความรูระหวางคนกลุมตางๆ  

สําหรับการยกระดับการศึกษาและทักษะฝมือแรงงานที่มีอยูโดยผาน
การศึกษานอกระบบโรงเรียน การจัดโรงเรียนในโรงงาน และการออกพระราชบัญญัติการสงเสริมและ
พัฒนาฝมือแรงงาน น้ัน แมวาจํานวนแรงงานไทยที่จบการศึกษาสูงกวาระดับประถมศึกษามีเพ่ิมขึ้นจาก
รอยละ 35.6 ในป 2545 เปนรอยละ 38.4 ในป 2546 ก็ตาม แตยังอยูในระดับที่นอยมาก การที่พ้ืนฐาน
การศึกษาของแรงงานต่ํามีผลตอผลิตภาพแรงงานและขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศอยาง
มาก  ทั้งนี้ ปญหาการวางงานไดคลี่คลายลงจนอยูในภาวะปกติ และคาดวาภาวะการจางงานในอนาคต
อยูในระดับดีเน่ืองจากภาคอุตสาหกรรมและบริการเริ่มกลับมาเติบโตอีกครั้งเพราะรัฐบาลมีการกําหนด
นโยบายและทิศทางการพัฒนาที่ชัดเจน โดยมีการสงเสริมอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพในการแขงขัน เชน 
โครงการกรุงเทพฯเมืองแฟชั่น ดีทรอยตแหงเอเซียเพ่ือพัฒนาอุตสากรรมยานยนต ครัวของโลก เปนตน 
ขณะเดียวกัน มีการสงเสริมใหแรงงานประกอบอาชีพอิสระหรือเปนผูประกอบการมากขึ้น  เชน โครงการ
เสริมสรางผูประกอบการรายใหม การพัฒนาผูประกอบการโดยระบบบมเพาะธุรกิจ เปนตน  อยางไร     
ก็ตาม ปญหาการวางงานยังมีอยูในกลุมที่จบการศึกษาระดับสูงเพราะไมสามารถหางานไดตรงกับวุฒิที่  
จบมา  เน่ืองจากตลาดแรงงานมีความตองการแรงงานกึ่งฝมือและมีฝมือมากขึ้น  

แนวโนมในอนาคตแสดงใหเห็นวา ประชากรรอยละ 25 ยังคงมี
การศึกษาเพียงระดับประถมศึกษา แมวา แรงงานที่จบชั้นอุดมศึกษาจะเพิ่มขึ้นเปนลําดับก็ตาม และเม่ือ
พิจารณาผลการศึกษาของ Asian Development Bank พบวา ไทยอยูในกลุมประเทศรายไดปานกลาง 
(middle – income) ซ่ึงจําเปนตองปรับเปลี่ยนภาคเศรษฐกิจไปสูการผลิตที่เนนทักษะฝมือแรงงานใน
ระดับสูงขึ้น ดังนั้น แนวทางการพัฒนาคุณภาพคนจึงตองมีการปรับปรุงใหอัตราการเรียนตอในระดับ
มัธยมตนและปลายเพิ่มสูงขึ้น เนนหลักสูตรวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหมากขึ้นทั้งประเภทพ้ืนฐานและ
ประยุกต โดยเด็กที่เรียนในระบบโรงเรียนจะตองมุงพัฒนาทักษะพื้นฐานและทักษะชีวิตที่จะใชเปนฐานใน
การทํางานเมื่อจบการศึกษาแลว รวมทั้งมีการเพิ่มงบประมาณรายจายดานการวิจัยและพัฒนา ตลอดจน
สงเสริมการศึกษานอกระบบและการเรียนรูตลอดชีวิต  
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การคาดประมาณแรงงานแยกตามระดับการศึกษา 

ระดับ
การศึกษา 

 2546 2548 2553 2558 2563 2568 

ไมไดรับการศึกษา 3.4 3.0 2.5 1.9 1.4 0.8 
ตํ่ากวาประถมศึกษา 37.9 34.7 26.9 19.0 11.1 3.3 
ประถมศึกษา 22.9 23.3 24.4 25.5 26.6 27.7 
มัธยมศึกษาตอนตน 13.3 13.8 15.2 16.6 17.9 19.3 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 
    สามัญ 
    อาชีวศึกษา 

 
7.4 
3.3 

 
8.7 
3.4 

 
11.8 
3.7 

 
15.0 
4.0 

 
18.1 
4.3 

 
21.3 
4.6 

อุดมศึกษา 12.0 12.9 15.5 18.0 20.5 23.0 
อ่ืนๆ 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 
รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.00 

  ที่มา : เกื้อ วงศบุญสิน, 2546 ยุทธศาสตรการวิจัยเรื่องแรงงาน 

อยางไรก็ตาม การที่โครงสรางประชากรเปลี่ยนแปลง สงผลให
ประชากรวัยเด็กลดลงจะเปนโอกาสอันดีในการพัฒนาเด็กและเยาวชนใหมีคุณภาพมากขึ้นทั้งในดาน 
IQ,EQ,MQ และการเพิ่มโอกาสการเขาถึงการศึกษาในระดับสูงใหกวางขวางและหลากหลาย  โดยเฉพาะ
ในสาขาที่เปนความตองการของประเทศ รวมไปถึงการสรางทักษะในการเรียนรูตลอดชีวิตใหประชาชน 
เพ่ือสรางผลิตภาพของแรงงานในอนาคตใหสูงขึ้น ขณะเดียวกัน ตองคํานึงการจัดการศึกษาทางเลือก
และกระบวนการเรียนรูโดยใชสื่อสารสนเทศเพื่อใหขอมูลขาวสารความรูที่จะเปนประโยชนตอการ
ดํารงชีวิตของประชากรผูสูงอายุดวย 

ขณะเดียวกัน การยกระดับทักษะแรงงานในอนาคตใหมีคุณลักษณะที่
สอดคลองกับความตองการเปนเรื่องที่มีความจําเปนเรงดวน โดยเฉพาะการใชประโยชนจากชวงปนผล
ทางประขากร 6 ปตอไปน้ีจนถึงป 2552 ดวยการพัฒนาทักษะฝมือตามสาขาวิชาชีพโดยเนนไปที่
สมรรถนะ (Competency) เปนหลัก ควบคูกับความรูที่จําเปน เชน การบริหารจัดการ ภาษาตางประเทศ 
ฯลฯ เสริมแกกําลังแรงงานที่มีอยู 35.27 ลานคนและในอนาคตที่มีแนวโนมจะเพ่ิมขึ้นจนถึงป 2552  

• มิติทางดานชีวติความเปนอยู   

ขอมูลจากดัชนีความอยูดีมีสุขของคนไทยที่จัดทําโดย สศช.สะทอนให
เห็นวา คนไทยอยูดีมีสุขเพ่ิมขึ้นอยางตอเน่ืองจากรอยละ 69.1 ในป 2544 มาเปนรอยละ 76.8 ในป 
2546 และระดับความสําเร็จของการพัฒนาความอยูดีมีสุขไดเปลี่ยนจากระดับ 2 ซ่ึงตองปรับปรุงมาเปน
ระดับ 3 ซ่ึงเปนระดับดี อยางไรก็ตาม ชีวิตความเปนอยูของคนไทยยังมีประเด็นปญหาในหลายเรื่องที่
กระทบตอความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม  อาทิ 
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- ความเปนเมืองมีแนวโนมสูงขึ้นและกระทบตอชีวิตความเปนอยู
ของประชาชน  การที่ประชากรวัยแรงงานมีสัดสวนสูงขึ้นในชวง 5 ปขางหนาชี้ใหเห็นวา จะตองสรางงาน
เพ่ิมขึ้นเพ่ือรองรับคนเหลานี้มิใหมีการวางงานสูงเกินไป ภาคอุตสาหกรรมมีแนวโนมที่จะกอใหเกิดการจาง
งานเพิ่มขึ้นไดมากกวางานในภาคเกษตรกรรมที่มีสัดสวนลดลงเปนลําดับจากรอยละ 44.7 ในป 2541 เปน
รอยละ 40.1 ในป 2546 ดังน้ัน เมืองจึงเปนแหลงที่กําลังแรงงานจะเขามาทํางานในสัดสวนสูงขึ้น ความเปน
เมืองจะขยายตัว โครงสรางพื้นฐานที่มีอยูในปจจุบันอาจไมเพียงพอกับขนาดของประชากรที่ยายถิ่นเขามา
เพ่ิมขึ้น กอใหเกิดปญหาความแออัดภายในเมือง มลพิษทั้งทางน้ําและอากาศ และปญหาจราจร สงผลให
สภาพแวดลอมภายในเมืองเสื่อมโทรม ประกอบกับการใชชีวิตประจําวันดวยความเรงรีบของคนในสังคม
เมือง สงผลใหชีวิตความเปนอยูของคนในเมืองมีแนวโนมเลวรายลง 

- การเผชิญกับภาวะความเครียดจากแรงบีบคั้นทางเศรษฐกิจ
และสังคมสงผลตอภาวะสุขภาพจิตของประชาชน ผูปวยโรคจิตเพ่ิมขึ้นจาก 425 คนตอประชากรแสนคน
ในป 2542 เปน 828 คนในป 2545 และเกิดกรณีทํารายรางกายของตนเอง สมาชิกในครอบครัวและผูอ่ืน
อยางรุนแรง มากขึ้น เชน ฆาลางครัว ฆาคูทะเลาะวิวาทดวยเรื่องเล็กนอยจนเสียชีวิต ฯลฯ  

- ความไมปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชากรในทุก
พ้ืนที่เพ่ิมสูงขึ้นทั้งปญหาอุบัติเหตุ การกระทําประทุษรายตอทรัพยสิน รางกายและเพศ และการไดรับ
ผลกระทบจากเหตุการณไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต 

• มิติทางดานคานิยม จริยธรรมและพฤติกรรมของคนในสังคม 

พบวา สังคมไทยมีปญหาหลายประการที่สะทอนถึงความวิกฤต อาทิ 
คานิยมเลียนแบบการบริโภคตามตางชาติ ไมเห็นคุณคาความเปนไทย เกิดความฟุงเฟอ ฟุมเฟอย เด็ก
วัยรุนมีทัศนคติเปลี่ยนไป โดยเฉพาะการขาดความอดทน ตองการรวยเร็ว มีผลกระทบตอการเลือกเรียน 
ทํางานและใชชีวิตอยางฉาบฉวยและวาเหวมากขึ้น ขณะเดียวกัน เกิดโรคทางสังคมแบบใหม คือ เสพติด
อาหาร เครื่องด่ืม สารและสิ่งอํานวยความสะดวกที่ไมเปนคุณตอรางกายและสติปญญา เชน  Junk food 
บุหร่ี เหลา อินเทอรเนต โทรศัพทมือถือ ฯลฯ  ซ่ึงนําไปสูปญหาสังคมอื่นๆติดตามมามากมาย เชน ภาวะ
โรคอวน คานิยมทางเพศซึ่งสงผลใหปญหาเอดสรุนแรงขึ้น วัยรุนนิยมมีเพศสัมพันธกอนแตง สวิงกิ้งหรือ
มีเซกซเอ้ืออาทรมากขึ้น โดยพบวา กลุมวัยรุนอายุ 15 - 23 ปมีพฤติกรรมการแลกเปลี่ยนคูนอนเพิ่มขึ้น
ถึงรอยละ  50  ฯลฯ สาเหตุสําคัญเกิดจากการขาดที่พ่ึงทางจิตใจ เน่ืองจากครอบครัวแตกแยกลมสลาย
หรือพอแมไมมีเวลา  อบรมลูก โรงเรียนไมสามารถทําหนาที่ใหคําปรึกษาเด็กไดอยางทั่วถึง สถาบัน
ศาสนาไมเปนศูนยกลอมเกลาจิตใจคนในสังคมไดดีพอ และสื่อมีสวนนําเสนอขาวสารที่กระตุนใหคนใน
สังคมเกิดคานิยมและพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค นําไปสูการสรางตนทุนทางสังคมขึ้นมามากมาย 
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 5  บริบทดานส่ิงแวดลอม 
ความเคลื่อนไหวของกระแสสิ่งแวดลอมโลก เร่ิมในชวงครึ่งศตวรรษที่ผานมา พัฒนาการและ

ความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ทําใหมนุษยสามารถครอบครองเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดลอม
เพ่ือประโยชนตอการดํารงชีวิตของตน เปนเวลานานกวาที่วิทยาศาสตรจะสามารถรวบรวมองคความรู
จนเกิดขอสรุปไดวา ระบบธรรมชาติมีขีดจํากัด ปฏิกิริยาโตกลับ หรือ ”Nature fight back” เกิดขึ้นใน
รูปแบบตางๆ  ซ่ึงทําใหการสั่งสมความมั่งคั่งรุงเรืองทางเศรษฐกิจและสังคม  ไมมีความมั่นคงถาวร  และ
ในศตวรรษที่ 21 น้ี แรงกดดันของธรรมชาติ จะยิ่งเปนขอจํากัดที่ทาทายความกาวหนาตางๆ ของอารยธรรม
มนุษยมากขึ้น 

แมประชาคมโลกจะรวมมือกัน ทําใหเรื่องสิ่งแวดลอมเปนวาระสําคัญของโลก มีการประชุมระดับ
โลกวาดวยสิ่งแวดลอมและการพัฒนา หรือ Earth Summit ครั้งที่ 1 ในป 2535 และครั้งที่ 2 ในป 2545 มี
การจัดทํากรอบแนวทางปฏิบัติและผลักดันกระบวนการเชิงนโยบาย เพ่ือใหความพยายามรวมกันดังกลาว
เกิดผลในทางปฏิบัติ แตโดยภาพรวม สิ่งแวดลอมโลกกลับเสื่อมโทรมลง มีปญหาทับถมซับซอนที่ยากแก
การแกไข ยิ่งกวาในอดีต  

ปญหาสิ่งแวดลอมยังคงขยายตัวในระดับโลก โดยอยูภายใตเง่ือนไขของชองวางที่เรียกวา 
Environmental Divide คือ บางประเทศ บางพื้นที่ และบางกลุมชน อยูภายใตสิ่งแวดลอมที่ดีขึ้น 
เน่ืองจาก ความไมเทาเทียมกันของขั้วอํานาจ (Asymmetry Polar) ทําใหผูที่เขมแข็งสามารถใช
ประโยชนและผลักภาระไปสูผูที่ออนแอกวา เชน ประเทศพัฒนาแลว สามารถสงออกการลงทุนที่ทําลาย
สิ่งแวดลอม รวมทั้งของเสียตางๆ ไปยังประเทศกําลังพัฒนา ในระดับประเทศ ของเสียและผลกระทบ
สิ่งแวดลอม ถูกผลักไปสูพ้ืนที่และกลุมคนที่ยากจนออนแอมากที่สุด เง่ือนไขดังกลาวทําใหการแกไข
ปญหาและการตัดสินใจเชิงนโยบายมีความขัดแยงและถูกชี้นําโดยผลประโยชนทางเศรษฐกิจ โดย
ประเมินตนทุนคาใชจายทางดานสิ่งแวดลอมต่ํากวาที่เปนจริง 

แรงกดดันและขอจํากัดในอนาคต 

(1) Global Warming และการเปลี่ยนแปลงในภูมิอากาศ  

Global warming เปนภาวะที่อุณหภูมิของโลกสูงขึ้น เน่ืองจากปรากฏการณเรือนกระจก 
ซ่ึงมีปจจัยหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของกาซเรือนกระจกที่สําคัญ เชน Carbon Dioxide และ Methane 
กาซเหลานี้เกิดจากการเผาไหมเชื้อเพลิงถานหิน นํ้ามัน แกส และการตัดไมทําลายปา กาซเรือนกระจก
ที่สะสมในชั้นบรรยากาศในชวง 50 ปที่ผานมา มากกวารอยละ 80 เกิดจากประเทศอุตสาหกรรม การ
เพ่ิมขึ้นของอุณหภูมิโลกจะมีผลตอสุขภาพ การเกษตร แหลงนํ้า ปาไม และพ้ืนที่ชายฝง   
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จากรายงานของ UNEP ลาสุดพบวาสภาวะโลกรอนไดทวีความรุนแรงขึ้น 100 ปที่ผานมา 
อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกสูงขึ้น 1 องศาฟารเรนไฮต ระดับนํ้าทะเลสูงขึ้น 10-25 ซม.  คา CO2 ในอากาศเพิ่มขึ้น 
จากคาเฉลี่ย 1.8 ppm เปน 3 ppm ภายใน 1 ป ภาวะดังกลาวจะทําใหนํ้าแข็งขั้วโลก และหิมะที่ปกคลุมยอด
เขาละลาย เกิดการผันผวนของสภาพภูมิอากาศ เชน การเกิดพายุเฮอริเคน ภัยแลง การเคลื่อนตัวของกระแส
นํ้าอุนในมหาสมุทรแปซิฟค หรือปรากฎการณ El Nino จะเกิดถี่ขึ้น รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศ 
ซ่ึงอาจนําไปสูการสูญพันธุของพืชและสัตวมากกวา 1 ลานชนิดภายในป 2593 

การประชุมระดับนานาชาติเม่ือป 2540 ที่กรุงเกียวโต ประเทศญี่ปุน ประเทศตางๆ ไดตกลง
ในหลักการ Kyoto Protocol ที่จะลดการปลอยกาซเรือนกระจกใหต่ํากวาระดับของป 2533 ประมาณรอยละ 
5.2 ในชวงป 2551-2555 พิธีสารเกียวโต มีผลบังคับใชตั้งแต 16 กุมภาพันธ 2548 ภายหลังการลงนามของ
ประเทศรัสเซีย สําหรับสหรัฐอเมริกาซึ่งเปนประเทศที่ปลดปลอยกาซเรือนกระจก มากที่สุด ไมลงนามในพิธี
สารดังกลาว โดยอางวาจะสงผลกระทบตอเศรษฐกิจของประเทศอยางรุนแรง 

การที่พิธีสารเกียวโตมีผลบังคับใช ทําใหประเทศใน Annex I ซ่ึงเปนประเทศ
อุตสาหกรรมจํานวน 40 ประเทศ จําเปนตองหาวิธีการตางๆ มาใชในการลดปริมาณกาซเรือนกระจก ทํา
ใหเกิดการซื้อขาย Carbon Credit  และตลาดคารบอนขึ้น ราคา Carbon Credit ในตลาด Emission 
Trade เม่ือเดือนมิถุนายน 2548 ประมาณ 19 ยูโร / ตันคารบอน และมีแนวโนมเพ่ิมขึ้นอยางตอเน่ือง 

(2) Biodiversity 

ความหลากหลายทางชีวภาพและการอยูรวมกันของสิ่งมีชีวิต ทั้งพืช สัตว และจุลินทรีย 
เปนโครงสรางความสมดุลของระบบนิเวศ มีการประเมินวา โลกมีระบบนิเวศอยูราว 94 ระบบ ซ่ึง
ประกอบดวยสิ่งมีชีวิตราว 10-14 ลานชนิดพันธุ (Species) แตมีการคนพบแลวเพียง 1.7 ลานชนิด 
ความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศในที่ตางๆ ถูกทําลายอยางรวดเร็วจากการทําลายปา การ
จับปลาเชิงอุตสาหกรรม การทําน้ําเสีย อุณหภูมิของทะเลที่สูงขึ้นจากสภาวะโลกรอน และ การใชที่ดิน
โดยไมอนุรักษ ปจจุบัน การสูญพันธุของสิ่งมีชีวิต พันธุพืช สัตวปา ปลา ปะการัง เกิดขึ้นดวยอัตราเร็ว
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อยางไมเคยปรากฏมากอน จนมีแนวโนมวา รอยละ 50 ของสิ่งมีชีวิตในโลกจะหายไปในครึ่งหลังของ
ศตวรรษหนา และจะทําใหบางระบบนิเวศเสียหายไปอยางไมสามารถฟนคืนได  

 
Estimated number of described species  
  
Kingdom Species 
Bacteria 4,000 
Protoctists 80,000 
Animal: vertebrates 52,000 
Animal: invertebrates 1,272,000 
Fungi 72,000 
Plants 270,000 
Total 1,750,000 
Possible Total including unknow species 14,000,000 

                 Source: UNEP-WCMC 2000 

คุณภาพชีวิตและความอยูรอดของมนุษยพ่ึงพิงอยูกับความหลากหลายทางชีวภาพ 
โดยเฉพาะจากทรัพยากรพันธุกรรม ที่นําไปใชประโยชนดานตางๆ รวมทั้งการทํายารักษาโรค มี
ประชากร 1 ใน 4 ของโลกที่พ่ึงพิงการแพทยพ้ืนบานและพืชสมุนไพร การแพทยสมัยใหมก็ใชทรัพยากร
พันธุกรรมในการผลิตตัวยาตางๆ ซ่ึงมีมูลคาการตลาดราว $150,000 ลานเหรียญตอป ความกาวหนา
ของเทคโนโลยีชีวภาพ จะทําใหพันธุกรรมพืชและสัตวที่หายาก กลายเปนทรัพยากรที่มีคุณคามาก 

เทคโนโลยีชีวภาพ ทําใหเกิดความขัดแยงในการแบงปนผลประโยชน ระหวางประเทศที่
พัฒนาแลวซ่ึงเปนเจาของเทคโนโลยี กับประเทศกําลังพัฒนาที่เปนเจาของฐานทรัพยากรชีวภาพ  
อนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ วางหลักการเพื่อคุมครองฐานทรัพยากรและภูมิปญญา
ทองถิ่น ในขณะที่ขอตกลงระหวางประเทศอื่น เชน UPOV หรือขอตกลงทวิภาคีการเปดเสรีทางการคา 
ใชระบบสิทธิบัตร ซ่ึงทําใหประเด็นความขัดแยงระหวางสิทธิเกษตรกร และสิทธิในทรัพยสินทางปญญา 
ไมอาจหาขอยุติได 

การพัฒนาพืช GMO รวมทั้งการเคลื่อนยายชนิดพันธุตางถิ่นขามพรมแดน อาจสงผล
กระทบกับประเทศที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง พิธีสารคารตาเฮนา วาดวยความปลอดภัยทาง
ชีวภาพ (Cartagena Protocol on Biosafety) ซ่ึงมีผลบังคับใชเม่ือ 11 กันยายน 2542 (แตประเทศไทย
ยังไมไดใหสัตยาบันจนถึงวันน้ี) เปนความพยายามที่จะใหนานาประเทศมีขอตกลงรวมกันเพ่ือใหไดรับ
ขอมูลที่เพียงพอสําหรับการตัดสินใจการนําเขาพืช GMO และชนิดพันธุตางถิ่น เพ่ือคุมครองความ
หลากหลายทางชีวภาพในสภาพแวดลอมของตนเองและสุขอนามัยของมนุษย 
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(3) นํ้า  

นํ้าจะเปนทรัพยากรที่ขาดแคลน เน่ืองจากเพียงรอยละ 0.01 ของน้ําบนพื้นผิวโลก
เทานั้น ที่มนุษยใชอุปโภคบริโภคได แตละปจะมีประชากรที่ตองการใชนํ้าเพิ่มขึ้น 80 ลานคน  ปจจุบนั มี
ประชากรราว 1200 ลานคน ตองเผชิญกับสภาพน้ําไมพอใช สวนใหญอยูในตะวันออกกลางและอาฟริกา 
และประมาณรอยละ 70 ของประชากรในโลกขาดแคลนน้ําสะอาดเพื่อการบริโภค ความตองการใชนํ้า
ของโลกจะเพิ่มขึ้นประมาณรอยละ 40 ในป 2563 โดยเฉพาะเพื่อการผลิตพืชผลทางการเกษตรให
พอเพียงตอประชากรโลกที่เพ่ิมขึ้น   

 
World Stock of Water 
 Volume  (1,000 % of total water 
Salt water   
Oceans 1,338,000 96.54 
Saline ground water 12,870 0.93 
Salt water lakes 85 0.006 
Inland water   
Glaciers, permanent snow cover 24,064 1.74 
Fresh groundwater 10,530 0.76 
Freshwater lakes 91 0.007 
Soil moisture 16.5 0.001 
River 2.12 0.0002 
Total 34,703.62 2.5082 

   Source : Global Environmental Outlook 2003 

ระบบโครงสรางพื้นฐานเพ่ือใชเก็บกักน้ําเกิดขึ้นทั่วโลก แมนํ้าสําคัญของโลก 227 สาย 
มีการกอสรางและผันนํ้าไปใช ซ่ึงเปนประโยชนตอระบบชลประทานเพื่อการเกษตร แตระบบนิเวศของ
แมนํ้าไดรับผลกระทบอยางตอเน่ือง  ปจจุบัน นโยบายการจัดการน้ํา ปรับเปลี่ยนทิศทางจากการ
ตอบสนองความตองการน้ําโดยระบบโครงสรางพื้นฐาน มาสูการจัดการน้ําอยางบูรณาการ โดยใช
เทคโนโลยี การจัดการดานอุปสงค และการมีสวนรวม เพ่ือการใชนํ้าอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

ความขัดแยงจากการใชทรัพยากรน้ําจะรุนแรงขึ้น เน่ืองจากความตองการใชนํ้าเพื่อ
วัตถุประสงคที่แตกตางกันระหวางเมืองกับชนบท ระหวางภาคการผลิตตางๆ และระหวางกลุมที่ได
ประโยชนและเสียประโยชนจากโครงการพัฒนาแหลงน้ํา  ในระดับโลก มีแมนํ้าที่เปนเสนแบงพรมแดน
ระหวางประเทศ 261 สาย ซ่ึงจะนํามาสูการแขงขันและความตึงเครียดในกลุมประเทศที่ตองใชแหลงน้ํา
รวมกัน และจะทําใหการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําระหวางประเทศ เปนประเด็นที่สําคัญในอนาคต   
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(4) ปาไม  

ประชากรโลกราว 1.6 พันลานคน มีวิถีการดํารงชีวิตที่พ่ึงพิงปาไม ซ่ึงเคยปกคลุมพ้ืนที่
ครึ่งหน่ึงของพื้นผิวดิน การตัดไมทําลายปาเกิดขึ้นทั่วโลก ในชวงป 2523-2538 พ้ืนที่ปาไมในประเทศกําลัง
พัฒนาถูกทําลายถึง 2 ลานตารางกิโลเมตร ปจจุบัน พ้ืนที่ปาของโลกเหลือประมาณรอยละ 21 สาเหตุสําคัญ
มาจากการเปลี่ยนสภาพการใชที่ดินไปเพื่อการเกษตร การสูญเสียปาเกี่ยวพันกับปญหาความยากจน การ
อนุรักษนํ้าและดิน รวมทั้งการรักษาชั้นบรรยากาศของโลก และความหลากหลายทางชีวภาพ  

                                 การเปลี่ยนแปลงพื้นท่ีปาไมแยกตามรายทวีป           หนวย : million hectare 

 

702.50 734.00 1,042.00 1,011.00 466.7            3.6

649.90 726.3 1,051.30 964.4 470.1             3.7

2533

2544

Africa

Asia and the Pacific

Europe

Latin America and the
Caribbean
North America

West Asia   

ปาไมที่มีความสําคัญตอระบบนิเวศมากที่สุดคือปาเขตรอน ซ่ึงมีพ้ืนที่รวมกันไมถึงรอย
ละ 10 ของพ้ืนดินบนโลก แตเปนถิ่นที่อยูของสิ่งมีชีวิตชนิดพันธุตางๆ มากกวารอยละ 90   ปาเขตรอน
ประกอบดวย   ปาดงดิบ ปาชายเลน หรือปาพรุ ที่เกิดขึ้นตามแนวเสนศูนยสูตรของโลก สวนใหญอยู
บริเวณลุมนํ้าอเมซอน  และเอเชีย  พ้ืนที่ปาเขตรอนเปนเปาหมายของการบุกรุกทําลายอยางรุนแรง 
เพียงสามทศวรรษ โลกสูญเสียปาเขตรอนไปถึง 1 ใน 6 หรือประมาณ 2,900 ลานไร เน่ืองจาก
กระบวนการพัฒนาและความยากจนของประชากร โดยเฉพาะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต และอาฟริกา 
ที่ตองการรายไดจากการสัมปทานปา และการขยายพื้นที่เกษตรกรรม  

    พื้นที่ปาเขตรอนของโลก 
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ความสลับซับซอนและความอุดมสมบูรณของระบบนิเวศในปาเขตรอนเปนเปนปจจัย
ความอยูรอดของมนุษย โดยเฉพาะทางการแพทย 1 ใน 4 ของยาที่ใชอยูในปจจุบันสกัดไดจากพืชในปา
เขตรอน คาดวายังมีพืชที่ใชเปนยาไดมากกวา 6,500 ชนิด ที่ยังไมมีการสํารวจ คนควาและวิจัยอยาง
เปนระบบ   ชนิดพันธุของสิ่งมีชีวิตตางๆ ในปาเขตรอนจึงเปนฐานทรัพยากรเพื่อการผลิตอาหารและยา 
และการพัฒนาเทคโนโลยีในอนาคต ซ่ึงมีมูลคาทางเศรษฐกิจที่ไมสามารถประเมินได  

(5) ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง  

ทรัพยากรและสิ่งแวดลอมทางทะเลและชายฝง ยังคงเสื่อมโทรมอยางตอเน่ืองและมี
แนวโนมรุนแรงมากขึ้น สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของประชากร การขยายตัวของเมือง อุตสาหกรรม 
การทองเที่ยว การทิ้งของเสียลงทะเล และการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก มีการใช
ประโยชนทรพัยากรจนเกินศักยภาพ ปริมาณการจับปลาในป 1986 สูงถึง 80-90 ลานตัน เพ่ิมขึ้นจากป 
1970 เกือบหน่ึงเทาตัว หลังจากนั้น ปริมาณปลาทีจั่บไดลดลงอยางตอเน่ือง แตพ้ืนที่การเพาะเลี้ยง
ชายฝง โดยเฉพาะการทํานากุงเพ่ิมขึ้นอยางรวดเร็ว เปนที่มาของการทําลายปาชายเลนและระบบนิเวศ
ชายฝงทัว่โลก โดยเฉพาะแถบลาตินอเมริกา และเอเชยี   
  

            
 

(6) ที่ดิน 

พ้ืนผิวดินของโลกมีพ้ืนที่ประมาณ 140 ลานตารางกิโลเมตร แรงกดดันของการใชที่ดิน
มาจากความตองการอาหารที่เพ่ิมขึ้น โดยที่อัตราสวนการเพิ่มของประชากร มากกวาอัตราการเพิ่มของ
ประสิทธิภาพการผลิตอาหารในหลายสวนของโลก โดยเฉพาะแถบอาฟริกาและประเทศกําลังพัฒนา ทั้ง
ที่มีการบุกรุกแผวถางปาไมเพ่ิมขึ้น ประมาณรอยละ 23 ของที่ดินที่สามารถใชประโยชนไดมีสภาพเสื่อม
โทรม ซ่ึงมีสาเหตุมาจากการทําลายระบบนิเวศนของพืชคลุมดิน แลวนําพืชไรเชงิเด่ียวเขาสูพ้ืนที่การ
ผลิตอยางซ้ําซากยาวนาน พ้ืนที่ชลประทานที่ไมมีประสิทธิภาพอาจทําใหเกิดสภาพดินเค็มในระยะยาว 
รวมทั้งการใชสารเคมี และการชะลางพังทลายของหนาดิน 
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สาเหตุของดินเส่ือมสภาพ

wind 
erosion 28%

chemical
12%

water 
erosion 56%

physical 4%

 
 

ประเด็นสําคญัที่สงผลกระทบตอประเทศไทย 

(1) ผลกระทบตอภาคเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติ ที่เปนปจจัยการผลิตในภาคเกษตร ทั้ง
ดิน นํ้า ปาไม และชายฝง จะมีความสําคัญมากยิ่งขึ้น การรักษาความสมดุลและความอุดมสมบูรณของ
ระบบนิเวศ จะทําใหโครงสรางฐานทรัพยากรมีความยืดหยุน มีขีดความสามารถในการรองรับการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศได ภาวะโลกรอนทีส่งผลตอความมั่นคงทางอาหาร ทําใหผลผลติพืช
และสัตวในภูมิภาคตางๆ มีความผนัแปรสูง และเขตเกษตรกรรมของโลกจะเคลือ่นตัวจากเดิม จะเปน
เง่ือนไขใหภาคเกษตรของไทยมีความไดเปรียบ หากสามารถฟนฟูบํารุงรักษาฐานทรัพยากรใหมีความ
อุดมสมบูรณ และเปนแหลงผลิตอาหารทีส่ําคัญของโลกตอไป 

(2) การคุมครองความหลากหลายทางชวีภาพ แมวาไทยจะมีฐานทรัพยากรความหลากหลาย
ทางชีวภาพสงูที่สุดแหงหน่ึงของโลก ซ่ึงเปนโอกาสและความไดเปรียบเชิงเปรยีบเทียบในการพัฒนาขีด
ความสามารถในการแขงขัน แตประเทศไทยก็กําลังเผชิญกับการเสยีความหลากหลายทางชีวภาพอยาง
รุนแรง เน่ืองจาก การบุกรุกทําลายปา พ้ืนที่ชุมนํ้า และปาชายเลน ซ่ึงถิ่นที่อยูของสิ่งมีชีวติตางๆ   
รวมทั้งกิจกรรมของมนุษย เชน การขยายตัวของเมือง การทองเที่ยว และสารเคมี ทําใหระบบนิเวศถูก
ทําลายจนไมสามารถฟนคืนได  

อนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชวีภาพ และพิธีสารคารตาเฮนา กระตุนเตือนใหประเทศ
ไทยตองคํานงึถึงความปลอดภัยทางชีวภาพ ประเด็นเรื่องสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม (GMO) ที่ถูก
ผลักดันเขาสูสงัคมโลกในรปูการคา จะสงผลกระทบตอความหลากหลายทางชวีภาพและระบบเศรษฐกิจ
ของประเทศในระยะยาว โอกาสและขอจํากัด จึงขึ้นอยูกับขีดความสามารถในการจัดการความปลอดภัย
ทางชีวภาพ ซ่ึงขณะนี้ประเทศไทยยังไมมีความพรอม ทั้งดานองคกรกลไก กฎหมาย และองคความรู 

(3) ทรัพยสินทางปญญาและฐานทรัพยากรพันธุกรรม ภูมิปญญาทองถิ่นถือเปนความรู
สาธารณะ ไมมีผูใดเปนเจาของแตทรัพยากรพันธุกรรมที่ผานกระบวนการทางเทคโนโลยีสมัยใหมถือเปน
ทรัพยสินของเอกชนและไดรับการคุมครองสิทธิ์เพ่ือผลประโยชนทางการคา สภาพเชนนี้กอใหเกิดการ
ฉกฉวยความรูและภูมิปญญาทองถิ่นไปใชในการวิจัยตอยอด ในขอเท็จจริง หากไมมีฐานองคความรูจาก
ภูมิปญญาทองถิ่น ผูที่เปนเจาของเทคโนโลยีจะตองลงทุนสํารวจคนควาอยางมหาศาล กวาจะสามารถ
พัฒนาสินคาจนนําไปใชประโยชนทางการคาได ไทยมีผลประโยชนรวมกับประเทศกําลังพัฒนาทั้งหลาย 
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คือ เปนเจาของพันธุกรรมแตขาดแคลนเทคโนโลยี ในขณะที่ประเทศที่พัฒนาแลวเปนเจาของเทคโนโลยี
แตขาดแคลนทรัพยากรพันธุกรรม การสรางกลไกในการคุมครองสิทธิขอเกษตรกรเกี่ยวกับทรัพยากร
พันธุกรรมและภูมิปญญาทองถิ่น จึงเปนผลประโยชนโดยรวมของประเทศ และควรรวมมือกันกับประเทศ
กําลังพัฒนา โดยเฉพาะในระดับภูมิภาค เพ่ือสรางเครือขายและกลไกตอรองผลประโยชนที่เขมแข็งและ
เปนธรรม 

 6  บริบทดานแนวโนมพฤติกรรมผูบริโภค 
6.1  สถานการณและแนวโนมการเปลี่ยนแปลงของโลก 

การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูบริโภคเปนปจจัยสําคัญที่ชี้ถึงโอกาสของธุรกิจและ
ความสามารถในการแขงขันของเศรษฐกิจที่ตองปรับตัวใหเสนอสินคาและบริการที่เปนที่ตองการของ
ผูบริโภค การปรับโครงสรางเศรษฐกิจจึงตองคํานึงถึงแนวโนมของพฤติกรรมของผูบริโภคในตลาดโลก
และวางยุทธศาสตรใหเหมาะสม โดยเฉพาะในปจจุบันที่รูปแบบการบริโภคเปลี่ยนแปลงไปจากยุคที่
ผูผลิตเปนฝายชี้นําผูบริโภคทั้งในดานรูปแบบของสินคาและราคา มาเปนยุคที่อํานาจซื้อของผูบริโภค 
(consumer power) มีอิทธิพลตอผูผลิต ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมผูบริโภคที่สําคัญ ไดแก โครงสรางอายุ
ของประชากร รายได รสนิยม วิถีชีวิตความเปนอยู เชน การขยายตัวของความเปนเมืองและการพัฒนา
ทางเทคโนโลยี และรูปแบบทางการตลาด/ การโฆษณา 

(1) โครงสรางอายุประชากรในโลก  

โครงสรางอายุประชากรในโลกกําลังอยูในชวงเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ โดย
ประชากรสวนใหญในประเทศกําลังพัฒนาเขาสูวัยสูงอายุแลว ขณะที่ประเทศกําลังพัฒนาในเอเชีย
ตะวันออกและตะวันออกเฉียงใต ยุโรปกลางและตะวันออกจะเริ่มเขาสูสังคมผูสูงอายุภายในประมาณ 15 
ป การที่อัตราการเกิดของประชากรในประเทศตางๆ ลดลง และความกาวหนาทางการแพทยและ
สาธารณสุขทําใหอายุเฉลี่ยของคนยืนยาวขึ้น ทําใหตลาดผูบริโภคจะเปนตลาดผูสูงอายุที่มีความตองการ
สินคาและบริการที่แตกตางไปจากอดีตที่ตลาดผูบริโภคเปนวัยเด็กและวัยทํางาน ดังน้ันผูผลิตจึงลงทุนใน
การวิจัยและพัฒนาสินคาและบริการตางๆ เพ่ือปรับตัวมาจับตลาดกลุมลูกคาผูสูงอายุ เชน รถยนต
สําหรับผูขับอายุเกิน 65 ปหรือเครื่องชวยการเคลื่อนที่สําหรับคนชรา เครื่องสําอางคหรือผลิตภัณฑชะลอ
ความแก หางสรรพสินคา หมูบานและที่อยูอาศัยสําหรับผูสูงอายุ เครื่องมือทางการเงินในการออม การ
ประกันสุขภาพ/ประกันชีวิต อาหารและรานอาหาร เสื้อผา เครื่องไฟฟา เครื่องมือสื่อสารและสารสนเทศ 
การทองเที่ยวและสันทนาการ การดูแลสุขภาพและดูแลผูสูงอายุ เปนตน 

กลุมผูบริโภคที่มีความสําคัญอีกกลุมหน่ึงไดแกประชากรที่เกิดในชวงระหวางป 
พ.ศ. 2523 – 2537 หรือที่นักการตลาดเรียกวาประชากรใน generation Y ประชากรกลุมน้ีมีอํานาจซื้อ
สูงขึ้นอยางตอเน่ืองในระยะ 2 – 3 ปที่ผานมา และมีอิทธิพลตอผูผลิตในหลายอุตสาหกรรม เชน สินคา
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อิเล็กทรอนิกส และรถยนต ประชากรกลุม generation Y ชอบที่จะคนหาขอมูลเกี่ยวกับสินคาดวยตนเอง
ผานทางอินเตอรเน็ตหรือโทรศัพทมือถือ จึงมีความรูเกี่ยวกับสินคาที่ตองการซื้อ แหลงซื้อสินคา และ
ราคาที่เหมาะสมเปนอยางดี นอกจากนี้ ประชากรในกลุมน้ีสวนใหญมีแนวโนมที่จะแสดงความไมพอใจ
หรือวิจารณสินคามากกวาประชากรในชวงอายุอ่ืนๆ ผูผลิตที่ผลิตสินคาสําหรับกลุม generation Y จึง
ตองมีการปรับตัวและวางแผนทางการตลาดใหเขากับวิถีชีวิตของประชากรกลุมน้ี เชน การจัดกิจกรรม
สงเสริมการขายในสถานที่ทันสมัย หรือออกแบบสินคาที่แปลกและไมเหมือนใคร 

(2) รายได  

รายไดเปนปจจัยสําคัญที่มีผลตอ
การบริโภค โดยรายไดจะกําหนดอํานาจซื้อของผูบริโภค 
ปจจุบันพบวาอํานาจซื้อของผูบริโภคที่มีรายไดปานกลาง
ถึงรายไดสูงจะกระจุกตัวอยู ในประเทศที่พัฒนาแลว 
โดยประมาณรอยละ 70 ของผูบริโภคทั้งหมดของโลกอาศัยอยูในกลุมประเทศอุตสาหกรรมในทวีป
อเมริกาเหนือ ยุโรป และญี่ปุน อยางไรก็ดี แนวโนมเศรษฐกิจในอนาคตแสดงวาภูมิภาคที่จะมีการ
ขยายตัวสูงในอนาคต ไดแก ภูมิภาคเอเชีย โดยเฉพาะประเทศจีนและอินเดีย ซ่ึงการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจของประเทศกําลังพัฒนาดังกลาวจะสรางผูมีรายไดระดับปานกลางเพิ่มขึ้นจํานวนมาก และจะ
กลายเปนกลุมที่มีอํานาจซื้อสวนใหญของโลก โดยกลุมผูบริโภคที่เร่ิมมีรายไดปานกลางจะเริ่มเปลี่ยน
จากการบริโภคสินคาที่จําเปนสําหรับการยังชีพมาเปนสินคาที่สรางความสุขในการบริโภคและความ
เปนอยูมากขึ้น ตลอดจนมีการเดินทางทองเที่ยวมากขึ้น ผูบริโภคที่มีรายไดมากขึ้นและมีการศกึษาสูงขึน้
จะเริ่มใหความสนใจกับรายละเอียดและภาพลักษณของสินคามากกวาสนใจเฉพาะประโยชนใชสอยและ
ราคา เชน การออกแบบของสินคา ตราสินคา เปนตน อยางไรก็ตามเนื่องจากประเทศที่ยังมีการขยายตัว
ของประชากรโดยเปรียบเทียบสูงกวาประเทศอื่นๆ จะเปนกลุมประเทศดอยพัฒนา ดังน้ันในอนาคต
สัดสวนของประชากรประเทศกําลังพัฒนาในประชากรโลกจะสูงขึ้น โดยกลุมผูบริโภคที่มีรายไดต่ํานี้จะมี
ความตองการสินคาเพื่อดํารงชีพขั้นพ้ืนฐาน จึงเปนตลาดใหมซ่ึงแมจะมีรายไดนอยแตละเลยไมได  

(3) วิถีชีวิต/ ความเปนอยู 

ในอนาคตความเปนเมืองจะขยายตัวอยางรวดเร็ว (hyper-urbanization) และ
ประชากรสวนใหญในโลกจะอยูในเขตเมือง ดังนั้นที่อยูอาศัย สินคาและบริการที่สอดคลองกับวิถีชีวิต
ความเปนอยูของคนเมือง จะสงผลตอการผลิตและบริการ เชน การซึ้อสินคาในรานสะดวกซื้อ ผาน
อินเตอรเน็ต จากการขายตรง การซื้อโดยวิธีดิลิเวอรี่ การซื้ออาหารสําเร็จรูป ฟาสตฟูด อาหารแชแข็ง 
และอาหารพรอมปรุง การรับประทานอาหารนอกบานกับครอบครัว เปนตน จะเห็นไดวาผูบริโภคนิยม
บริโภคอาหารที่ใหความสะดวกรวดเร็ว เน่ืองจากปจจัยดานเวลาที่มีอยางจํากัดมีความสําคัญมากตอผูที่
อาศัยในสังคมเมือง สงผลใหการแขงขันทางธุรกิจของผูผลิตอาหารสําเร็จรูป และฟาสตฟูดสูงขึ้น โดย
ประเทศในกลุมทวีปเอเชียมีแนวโนมของการบริโภคอาหารประเภทฟาสตฟูดในสัดสวนสูงสุด 

สัดสวนประชากรโลก 1950 2000 2050 
ประเทศพัฒนา 32.2 19.7 13.7 
ประเทศกําลังพัฒนา 59.8 69.3 67.6 
ประเทศดอยพัฒนา 8.0 11.0 18.8 



51 

10 อันดับแรกของประเทศที่นิยมบริโภคอาหารประเภทฟาสตฟูด  
(อยางนอยสัปดาหละคร้ัง) 

Market HK MLY PHL SG TH CHN INDIA USA AUS NZ 
Percentage 

of 
population 

61 59 54 50 46 41 37 35 30 29 

ที่มา: ACNielson Consumer Confidence and Opinion Survey, October 2004 

นอกจากนี้ ภายใตเวลาที่มีอยางจํากัดผูบริโภคจะใหความสําคัญกับความ
สะดวกสบายในการเลือกซื้อสินคา ทําใหรูปแบบการขายสินคาของธุรกิจคาปลีกเปนที่นิยมมากขึ้นทั้งใน
ลักษณะของหางขนาดใหญ (supercenter) และรานคาสะดวกซื้อ (convenience store) เน่ืองจากมีสินคา
ใหเลือกซื้อหลากหลายประเภทและเดินทางไปซื้อไดสะดวกขึ้น อีกทั้งยังมีราคาถูกวาหางสรรพสินคา
ทั่วไป ทําใหธุรกิจในลักษณะดั้งเดิม อาทิ หางสรรพสินคา หรือรานคาขนาดเล็ก จะตองหันมาปรับกล
ยุทธการขายเพื่อจูงใจลูกคาและใหสามารถแขงขันกับธุรกิจคาปลีกแบบใหมที่เพ่ิมขึ้นได 

ธุรกิจคาปลีกแบบ Supercenter และ Convenience store มีจํานวนเพิ่มข้ึน  
(หนวย: จํานวนรานในสหรัฐอเมริกา) 
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ภาวะความเปนเมืองที่ เ พ่ิมขึ้นยังสอดคลองกับความกาวหนาของระบบ
โครงสรางพื้นฐานและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ปรับเปลี่ยนอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะอยางยิ่งภายใตโลกที่มี
การแขงขันทางธุรกิจสูง ทําใหการซื้อขายสินคาผานทางระบบอินเตอรเน็ตแพรหลายและเปนที่นิยมมาก
ขึ้น ผูบริโภคสามารถเปรียบเทียบคุณภาพสินคา ราคา และตรวจสอบความนิยมไดจากการแสดงความ
คิดเห็นของผูบริโภคคนอื่นๆ การซื้อขายระบบออนไลน (on-line) น้ีสงผลตอการตัดสินใจของผูบริโภค
จากเดิมที่ตองไปหางสรรพสินคาเพื่อเห็นสินคากอนแลวจึงตัดสินใจซ้ือ เปลี่ยนรูปแบบไปโดยพิจารณา
รายละเอียดของสินคาผานทางอินเตอรเน็ตกอนจะตัดสินใจซื้อมากขึ้น นอกจากนี้ การซื้อสินคาออนไลน
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จะอํานวยความสะดวกใหผูบริโภคสามารถซื้อสินคาไดทุกที่และทุกเวลาที่ตองการ รวมทั้งสามารถซื้อ
สินคาไดเกือบทุกประเภท เน่ืองจากสินคาที่เสนอขายออนไลนในปจจุบันมีความหลากหลาย  

การใชอินเตอรเน็ทยังทําใหผูบริโภคสามารถคนหาขอมูลเกี่ยวกับสินคาไดอยาง
ละเอียดและรวดเร็วกอนจะทําการซื้อสินคาที่รานคาหรือซ้ือออนไลน โดยผูบริโภคมีการพิจารณา
รายละเอียดของสินคาจากอินเตอรเน็ตเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ ไมเพียงแตเฉพาะสินคาที่มีราคาแพงเทานั้น (เชน 
รถยนต) แตรวมถึงสินคาอ่ืนๆ อาทิ กลองดิจิตอล โทรศัพทมือถือ และเสื้อผาแฟชั่นตางๆ จากสถิติที่
รวบรวมจากแบบสอบถามของ America’s online Publishers Association ระบุวาจํานวนกวารอยละ 90 
ของผูบริโภคที่มีอายุระหวาง 18 ถึง 84 ป นิยมหาขอมูลของสินคาผานทางอินเตอรเน็ต สวนหนึ่งเปน
การสะทอนใหเห็นวากลุมผูบริโภคที่มีอิทธิพลมากขึ้น (newly empowered consumers) สวนใหญจะหัน
มานิยมการซื้อสินคาผานทางอินเตอรเน็ต ดังนั้น บริษัทผลิตสินคาหลายบริษัทจึงใหความสําคัญตอการ
สื่อสารผานทางอินเตอรเน็ตมากขึ้น อาทิ บริษัทเดล บริษัทผลิตคอมพิวเตอรชั้นนําของโลก ซ่ึงประสบ
ความสําเร็จอยางมากจากการใชวิธีการขายตรงผานทางอินเตอรเน็ต ขณะเดียวกันผูขายสินคาเริ่ม
พิจารณาในการที่จะเลือกสินคามาขายในรานอยางรอบคอบมากขึ้น เน่ืองจากจําเปนตองตระหนักวา
ผูบริโภคไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับสินคาตางๆ มากกวาในอดีต ไมวาจะเปนขอมูลเกี่ยวกับประโยชน
หรือโทษของการบริโภคสินคานั้นๆ ซ่ึงเปนปจจัยสําคัญในการตัดสินใจซื้อสินคาประการหนึ่ง 

นอกจากนั้น ความแพรหลายของการใชอินเตอรเน็ตสงผลใหเทคโนโลยีของการ
ติดตอสื่อสารโดยเฉพาะอยางยิ่งโทรศัพทมือถือที่มีการพัฒนามากขึ้น รูปแบบการบริโภคจึงเปลี่ยนแปลง
ไปจากการใชโทรศัพทมือถือที่ในปจจุบันเปนมากกวาแคการติดตอสื่อสารไรสายระหวาง 2 บุคคล เปน
การใชงานที่มีความหลากหลายไมจํากัด ผูบริโภคสามารถใชโทรศัพทมือถือในการซื้อสินคา จองตั๋ว
ภาพยนตร ทําธุรกรรมเกี่ยวกับบัญชีธนาคาร หรือดาวนโหลดเพลง/ภาพยนตร ซ่ึงเปนสิ่งที่สรางความ
สะดวกใหกับผูบริโภคในยุคปจจุบันอยางมาก นอกจากนี้ คาดวาโทรศัพทมือถือจะเปนสิ่งที่ผูบริโภคใน
อนาคตขาดไมได โดยจะทําหนาที่เปนเสมือนเงินและเปนอุปกรณคนหาสินคาที่ตองการ อยางไรก็ตาม 
พฤติกรรมในการใชโทรศัพท มือถือในแตละภูมิภาคมีความแตกตางกัน โดยการใชงานของ
โทรศัพทมือถือในภูมิภาคเอเชียโดยเฉพาะญี่ปุนหรือเกาหลีจะมีความหลากหลายและทันสมัยกวาใน
สหรัฐฯ จากวิถีชีวิตที่ตองมีการเดินทางโดยขนสงมวลชน เชน รถไฟใตดิน เปนระยะเวลานาน ประกอบ
กับบริษัทผูผลิตโทรศัพทมือถือในประเทศดังกลาวมีการพัฒนาดานเทคโนโลยีมากกวา 

(4) รสนิยมและคานิยม  

ทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคที่เปนการเลียนแบบ (emulation) หรือ 
ทฤษฎี cultural imperialism คาดวาการที่ประเทศโลกตะวันตกควบคุมสื่อตางๆ ในขณะที่การโฆษณามี
อิทธิพลตอผูบริโภค ประกอบกับการที่โลกมีการคาเสรีมากขึ้นจะทําใหเกิดการลอกเลียนแบบการบริโภค
ของวัฒนธรรมตะวันตกซึ่งจะแพรหลายและทําใหรูปแบบการบริโภคในประเทศตางๆ ทั่วโลกมีรูปแบบ
เดียวกัน อยางไรก็ตามจากกระแสโลกาภิวัตนที่เกิดขึ้นแสดงวามีการแพรหลายของวัฒนธรรมที่
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ที่มา: SRI-Knowledge Network, Media Scan 

สัดสวนการใชสื่อโฆษณาตางๆ
ในป 2546

อินเตอรเนต็
14%

วิทยุ 
27%

หนงัสือพิมพ
 4%

นติยสาร
3%

โทรทัศน
52%  

หลากหลายและกระแสนิยมวัฒนธรรมตะวันออกไดเกิดขึ้น ไมวาจะเปนเรื่องของอาหาร แฟชั่น เฟอรนิเจอร 
ภาพยนตร ดนตรี และอ่ืนๆ จึงมีแนวโนมที่จะเกิดการบริโภคของวัฒนธรรมที่หลากหลายมากกวาการที่จะ
เปนการครอบครองของวัฒนธรรมการบริโภคแบบตะวันตกเพียงฝายเดียว การวิเคราะหขอมูลการคาของ
ประเทศญี่ปุนแสดงวาการสงออกสินคาและบริการที่เกี่ยวเนื่องกับวัฒนธรรม (cultural related exports) 
เพ่ิมขึ้นเกือบ 3 เทาตัว ในชวงป พ.ศ. 2532 - 2342 ในขณะที่การสงออกโดยรวมเพิ่มขึ้นเพียงรอยละ 21 
นอกจากนั้นการสงออกสินคาและบริการที่เกี่ยวเนื่องกับวัฒนธรรมยังมีมูลคามากกวาการนําเขาสินคาและ
บริการที่เกี่ยวเนื่องกับวัฒนธรรมจากตางประเทศ ทั้งน้ีโดยที่ยังไมนับรวมรายไดจากการทองเที่ยวซึ่งสวน
หน่ึงตองถือวาเปนผลของความนิยมในวัฒนธรรมญี่ปุนดวย การบริโภควัฒนธรรมตะวันออกจึงถือวาเปน
กระแสของพฤติกรรมการบริโภคที่มีโอกาสจะขยายตัวตอไปในอนาคต 

การเปลี่ยนพฤติกรรมของผูบริโภคที่สําคัญอีกแนวหนึ่งคือ การดูแลสุขภาพและ
ความงาม โดยวิถีชีวิตของคนกําลังใหความสนใจกับ การออกกําลังกาย การรับประทานอาหารที่มี
ประโยชน และการดูแลความงามมากขึ้น สินคาและบริการที่ผสมผสานการดูแลสุขภาพและความงามจึง
เพ่ิมมากขึ้นเปนลําดับ เชน ผลิตภัณฑชาเขียว อาหารเสริม สปา ฟตเนส การฝกโยคะ รานอาหารฟาสต
ฟูดอยางแมคโดนัลดก็เริ่มทดลองจําหนายแซนดวิชหอดวยผักกาดหอมแทนขนมปง หรือแมแตผูชายที่
อาศัยในเมืองใหญก็สนใจในสินคาและบริการที่ทําใหตัวเองดูดีจนเปนกลุมพฤติกรรมที่นักการตลาด
เรียกวากลุม Metro-Sexual Man เปนตน นอกจากการดูแลตัวเอง ผูบริโภคยังมีคานิยมที่สนใจในสินคา
ที่เปนมิตรกับธรรมชาติและสังคม เชน กระแส sustainable consumption ดังน้ันผูบริโภคจะเลือกบริโภค
ผลิตภัณฑสีเขียว (green product) ที่ใชเทคโนโลยีสะอาด organic food, ethical product ที่ไมใช
แรงงานเด็ก หรือ ผลิตภัณฑจากทองถิ่นที่ชวยกระจายรายไดใหแกคนยากจน 

(5) การโฆษณา 

การโฆษณาเปนปจจัยที่สงผลกระทบ
ตอพฤติกรรมผูบริโภค โดยจะใหขอมูลหรือรายละเอียดของ
สินคาแกผูบริโภค ชวยเสริมการตัดสินใจของผูบริโภคในการ
เลือกซื้อสินคา ตลอดจนจูงใจใหผูบริโภคมีความตองการซื้อ
สิ น ค า แ ล ะบ ริ ก า ร  กา ร โฆษณาจ ะส ง ผ ลก ร ะทบต อ
กลุมเปาหมายของสินคา เชน อายุ รายได หรือเพศ ซ่ึงเปน
ปจจัยกําหนดพฤติกรรมการบริโภค ในขณะที่พฤติกรรมการ
บริโภคที่ เปลี่ยนแปลงไปก็สงผลกระทบตอการโฆษณา
เชนเดียวกัน โดยจะสงผลกระทบโดย 
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ที่มา: CMR 

สัดสวนการใชส่ือโฆษณาบนอินเตอรเน็ต
ในป 2546
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% ของงบประมาณโฆษณาทั้งหมด

ตรงตอการบริโภคสื่อโฆษณา ในชวงหลายทศวรรษที่ผานมา ผูบริโภคสวนใหญ
มีการรับรูขอมูลขาวสารจากสื่อโทรทัศน วิทยุ หรือสิ่งพิมพ ทําใหผูประกอบการและนักโฆษณานิยมเผยแพร
โฆษณาผานสื่อดังกลาว แตในปจจุบันพฤติกรรมการบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปจากปจจัยตางๆ เชน วิถี
ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป หรือการเปดรับเทคโนโลยีที่ทันสมัย สงผลใหผูบริโภครับรูขอมูลขาวสารผานสื่อ
ใหมๆ เพ่ิมขึ้น หรืออาจเปนการบริโภคหลายสื่อในเวลาเดียวกัน (multi-tasking) เชน ดูโทรทัศนพรอม
กับเลนอินเตอรเน็ต หรือคนหาขอมูลผานทางโทรศัพทมือถือพรอมกับซ้ือของในหางสรรพสินคา สื่อ
โฆษณาจึงเปลี่ยนแปลงไปเปนการเผยแพรผานอินเตอรเน็ต การสงขอความทางโทรศัพทมือถือ หรือสื่อ
โฆษณาทางยานพาหนะ เชน สถานีรถไฟฟา เครื่องบิน เปนตน นอกจากนี้ การโฆษณายังมีรูปแบบ
หลากหลายมากขึ้น เชน การจัดกิจกรรม (event) กิจกรรมสงเสริมการขายอื่นๆ ที่เรียกวากิจกรรม 
below the line และการโฆษณาในสถานที่ที่ไมเคยมีมากอน เชน ในหองนํ้า ชั้นวางของในซูเปอรมาเก็ต 
ตามทางเดิน หรือหลังรถตุกตุก ทั้งน้ี เพ่ือใหการสงเสริมการขายของภาคธุรกิจสามารถเขาถึงผูบริโภค
ไดมากที่สุด และสงผลตอยอดขายสินคาตอไป 

ก า ร เ ผยแพร โ ฆษณาผ า นท า ง
อินเตอรเน็ตไดรับความสนใจจากผูผลิตและนักโฆษณา
เพ่ิมขึ้นมากในชวง 2 - 3 ปมานี้ โดยเปนสื่อที่ไดรับความนิยม
สูงสุดเปนอันดับ 3 ในการโฆษณา คิดเปนสัดสวนถึงรอยละ 
14 รองจากการใชสื่อโทรทัศนและวิทยุในป 2546 โดย
การศึกษาของ ACNielson และ Yahoo! พบวาการลง
โฆษณาผานทางอินเตอรเน็ตสามารถกระตุนยอดขายของ
สินคาอุปโภคบริโภคไดถึง 2 เทาของงบประมาณการโฆษณา 
นอกจากนี้  อุตสาหกรรมตางๆ  ยังมีสัดสวนการใชสื่ อ
อินเตอรเน็ตเม่ือเทียบกับการใชสื่อโดยรวมเพิ่มขึ้นอยาง
ตอเน่ือง โดยเฉพาะภาคการเงินการธนาคาร และสินคา
เกี่ยวกับเทคโนโลยี สําหรับการศึกษาในประเทศไทยพบวาการใชสื่อโฆษณาบนอินเตอรเน็ตมีผลทาง
การตลาดในดานบวกเปนจํานวนมากในดานความกวางของตลาด ความเปนสากล การรูจักตัวสินคา 
ความสะดวก และการตอบรับจากลูกคา ขณะที่มีคาใชจายต่ํากวาเม่ือเปรียบเทียบกับสื่อโฆษณาอื่นๆ  
จึงคาดวาสื่ออินเตอรเน็ตจะไดรับความนิยมจากผูผลิตและนักโฆษณามากขึ้นอยางตอเน่ืองในอนาคต 
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ตารางแสดงการเปรียบเทียบการใชอินเตอรเน็ตเพื่อผลการตลาดเปรียบเทียบกับสื่ออ่ืนๆ 
ผลทางการตลาด อินเตอรเน็ต หนังสือพิมพ นิตยสาร วิทยุ โทรทัศน 

ความกวางของตลาด มาก ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง มาก 
ความเปนสากล มาก นอย ปานกลาง นอย นอย 
การรูจักตัวสินคา มาก นอย ปานกลาง นอย มาก 
ความสะดวก มาก มาก มาก นอย มาก 
คาใชจาย นอย ปานกลาง มาก ปานกลาง ปานกลาง 
การตอบรับจากลูกคา มาก นอย นอย นอย นอย 
ที่มา: หนังสือมหัศจรรยแหงการโฆษณา โดยจรวยพร แสงไชย และคณะ 

อยางไรก็ตาม ผูบริโภคในยุคปจจุบันมีความมั่นใจและมีความสามารถในการ
แยกแยะขอความเกินจริงในโฆษณาไดมากขึ้น พรอมทั้งมีความสามารถในการเลือกบริโภคโฆษณาและ
หลีกเลี่ยงโฆษณาที่ไมตองการโดยวิธีการตางๆ เชน การใชเครื่องมือปองกันโฆษณาทางอินเตอรเน็ต 
(pop-up blocker) หรือการอัดรายการโทรทัศนโดยใชเครื่องอัดวีดิโอดิจิตอล (digital video recorder) 
เพ่ือหลีกเลี่ยงโฆษณาทางสื่อโทรทัศน ผูผลิตและนักโฆษณาในปจจุบันจึงพยายามเสนอโฆษณาสินคา
ใหกับผูบริโภคในปริมาณที่ไมมากเกินไปจนเปนการรบกวนเวลาผูบริโภค หรือเสนอโฆษณาในลักษณะที่
ไมจงใจ ซ่ึงจะทําใหผูบริโภคเปดรับตอโฆษณานั้นมากขึ้น เชน การนําเสนอโฆษณาในรูปแบบของ
บทความสัมภาษณเกี่ยวกับสินคา (advertorial) ในนิตยสาร เปนตน  

6.2  ผลของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผูบริโภคตอประเทศไทย 

ภายใตกระแสโลกาภิวัตนที่มีการเชื่อมโยงระหวางประเทศทั้งในดานการคา การลงทุน 
และการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารตางๆ สงผลใหประเทศไทยตองปรับตัวเพ่ือรองรับกระแสการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น  การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผูบริโภคของโลกนับเปนปจจัยสําคัญประการหนึ่งที่
ประเทศไทยตองใหความสําคัญ การศึกษาแนวโนมดังกลาวจะสามารถชวยเพิ่มความสามารถในการ
แขงขันทางเศรษฐกิจของประเทศ และชี้ใหเห็นโอกาสในการดําเนินธุรกิจที่จะตองปรับตัวเพ่ือนําเสนอ
สินคาและบริการใหตรงตามความตองการของผูบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป ดังน้ันการปรับโครงสราง
เศรษฐกิจของประเทศจึงตองคํานึงถึงแนวโนมของพฤติกรรมของผูบริโภคในตลาดโลกและวางยุทธศาสตรให
เหมาะสม  

ในแงการปรับตัวทางเศรษฐกิจ ภาคธุรกิจจะตองศึกษาและคาดการณแนวโนม
พฤติกรรมผูบริโภคที่เปลี่ยนแปลงในอนาคต เพ่ือสามารถวางกลยุทธทางการผลิตและกําหนดกลุมลูกคา
เปาหมายไดอยางถูกตอง อาทิ การที่ประชากรโลกมีแนวโนมเริ่มเขาสูสังคมผูสูงอายุ ทําใหประชากร
จํานวนมากที่มีเงินออมมีเวลาและความตองการเดินทางทองเที่ยว และรับการบริการดานสุขภาพ 
สําหรับผูบริโภคในกลุมอายุอ่ืนๆ การใหความสนใจในสุขภาพ การรับประทานอาหารที่มีประโยชน และ
ความสนใจในวัฒนธรรมตะวันออก ทําใหความตองการบริโภคในแงของการบริการมีมากขึ้น ดังนั้น
ผูผลิตจึงตองปรับเปลี่ยนและพัฒนาสินคาใหตรงกับความตองการของผูบริโภคที่มีแนวโนมเปลี่ยนแปลง
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ไปดังกลาว โดยใหความสําคัญกับการสรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคาและบริการในประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
การสงเสริมการทองเที่ยว การบริการทางสุขภาพที่ดี  การศึกษา และความบันเทิง/ สันทนาการ เปนตน  
เพ่ือสรางฐานเศรษฐกิจใหเขมแข็งและเปนแหลงรายไดที่สําคัญของประเทศในอนาคตตอไป 
ขณะเดียวกันแนวโนมการบริโภคที่ผูบริโภคใหใสใจทางดานสังคมและสิ่งแวดลอมมากขึ้น ผูผลิตจะตอง
ปรับปรุงการผลิตใหเปนมิตรกับสังคมและสิ่งแวดลอม เชน ลดและบําบัดของเสีย มีการดูแลสวัสดิการ
แรงงานที่ดี มีนโยบายสาธารณประโยชนกับสังคม เปนตน นอกจากนี้ การที่อินเตอรเน็ตมีความสําคัญ
ตอพฤติกรรมผูบริโภคเพิ่มขึ้นอยางตอเน่ือง ทั้งในแงของการเปนตัวกลางในการซื้อสินคา เปน
แหลงขอมูลเกี่ยวกับตัวสินคา และเปนสื่อโฆษณาสินคาที่มีความสําคัญ สงผลใหภาครัฐควรตองใหความ
สนใจกับการพัฒนาระบบและเครือขายอินเตอรเน็ตในประเทศใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเนนใหการ
ใชงานมีความเร็วเพ่ิมขึ้น เชื่อมตอกับเครือขายไดสะดวกขึ้น ตลอดจนขยายเครือขายอินเตอรเน็ตให
ประชากรทุกกลุมสามารถเขาถึงได และที่สําคัญคือการออกกฏหมายเพื่อรองรับการทําธุรกรรมบน
อินเตอรเน็ต เพ่ือใหการซื้อขายสินคาออนไลนมีความนาเชื่อถือและขณะเดียวกันเพ่ือคุมครองผูบริโภค
ใหไดรับผลประโยชนสูงสุด 

อยางไรก็ดี หากพิจารณาในแงสังคม พบวาคานิยมการบริโภคเลียนแบบตามโลก
ตะวันตกที่สูงขึ้น อาจกอใหเกิดปญหาตอสังคมไทยหลายประการ อาทิ คานิยมเลียนแบบการบริโภคตาม
ตางชาติ ไมเห็นคุณคาความเปนไทย เกิดความฟุงเฟอ ฟุมเฟอย เด็กวัยรุนมีทัศนคติเปลี่ยนไป 
ขณะเดียวกันเกิดปญหาจากพฤติกรรมการบริโภคสินคาและบริการที่ไมเกิดประโยชนทั้งตอรางกายและ
สติปญญา เชน  การบริโภคอาหารประเภท Junk food การเสพบุหร่ี เหลา การติดอินเทอรเน็ตและ
โทรศัพทมือถือ เปนตน ซ่ึงจะนําไปสูปญหาสังคมอื่นๆ ในสังคมอันเกิดจากคานิยมและพฤติกรรมที่ไมพึง
ประสงค และสรางภาระทางสังคมในที่สุด 

 7  บทสรุป 
การพัฒนาของประเทศไทยในอนาคตจะตองเผชิญกับเง่ือนไขความทาทายจากบริบทการพัฒนา

โลกที่กระทบตอประเทศไทย ใน 5 เรื่องที่สําคัญ ดังน้ี 

1. การรวมกลุมเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงในตลาดการเงินของโลก  
การเปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจและการเงินโลกที่สําคัญในอนาคต เปนการเปลี่ยนแปลงใน 5 ดาน 
คือ  (1)การรวมตัวทางเศรษฐกิจที่มีแนวโนมเพ่ิมมากขึ้นและบทบาทเศรษฐกิจของเอเชีย โดยเฉพาะจีน
และอินเดียที่เพ่ิมมากขึ้น ซ่ึงจํานวนกลุมการตกลงการคาเสรีและความครอบคลุมของกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจที่อยูภายใตขอตกลง จะสงผลใหการแขงขันทางการคามีความรุนแรงมากขึ้น ซ่ึงจะกระทบตอ
การปรับตัวในการดําเนินนโยบายเศรษฐกิจมหภาคและการปรับตัวในระดับจุลภาคเพื่อเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแขงขัน (2) ความไมสมดุลของเศรษฐกิจโลกที่เพ่ิมมากขึ้นจะสงผลกระทบตอ
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอยางยิ่งแรงกดดันตอฐานะดุลบัญชีเดินสะพัดและอัตราแลกเปลี่ยน 
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(3) การรวมตัวดานการเงิน และการเคลื่อนยายเงินทุนระหวางประเทศ มีแนวโนมเพ่ิมขึ้น(4) กองทุน
บริหารความเสี่ยงกับการเก็งกําไรจากคาเงินและราคาสินคาที่มีแนวโนมเพ่ิมขึ้น และ (5) กฎระเบียบ 
การกํากับตรวจสอบและธรรมาภิบาลของสถาบันการเงินและธุรกิจที่เขมงวดมากขึ้น ทําใหสถาบัน
การเงนิและภาคเอกชนไทยตองปรับตัวใหเขากับกฎระเบียบและมาตรฐานใหม 

2. บริบทดานเทคโนโลยี  การผสมผสานระหวางเทคโนโลยีหลัก ไดแกเทคโนโลยี 
ICT เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีวัสดุ และนาโนเทคโลยี จะมีบทบาทมากขึ้น กอใหเกิดนวัตกรรมใหม
และสงผลกระทบตอวิถีการดํารงชีวิต ซ่ึงการพัฒนาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลง
อยางรวดเร็ว จะกระทบตอการปรับตัวของประเทศไทยตอการพัฒนาเทคโนโลยี โดยเฉพาะอยางยิ่งการ
ที่ประเทศไทยมีรากฐานดานเทคโนโลยีที่ออนแอ และสังคมที่มีชองวางทางเทคโนโลยีตางกันสูง ถา
ประเทศไทยไมมีการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอยางจริงจังจะทําใหไทยตองพ่ึงพาเทคโนโลยี
จากตางประเทศมากขึ้น และชองวางของความแตกตางในเรื่องการรับ การประยุกตใช และการพัฒนา
เทคโนโลยีสูงขึ้น 

3. บริบทดานสังคม สังคมโลกมีแนวโนมการเปนสังคมผูสูงอายุมากขึ้น สังคมมีภาวะ
ความเปนเมืองเพ่ิมขึ้นและมีการยายถิ่นสูง การแขงขันทางเศรษฐกิจระหวางประเทศเปนไปอยางรวดเร็ว
และรุนแรง ทําใหคุณภาพของบุคคลที่สังคมโลกตองการจึงตองมีความรูกวาง รูลึก มีสมรรถนะสูง มีทักษะ
สามารถปฏิบัติงานไดจริง  รวมทั้งปรับตัวไดกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม นอกจากนี้  
แนวโนมปญหาภาวะสุขภาพเกิดจากโรคอุบัติใหมหรือโรคระบาดซ้ํามากขึ้น ซ่ึงจะสงผลใหภาระการ
บําบัดรักษาโรคจะสูงขึ้น ถาไมเรงปองกันโดยการดูแลสุขภาพโอกาสของประเทศไทยในตลาดสินคาและ
บริการดานสุขภาพสูงขึ้นและภัยจากการกอการรายมีแนวโนมขยายรูปแบบและขอบเขตมากขึ้น 

4. บริบทดานสิ่งแวดลอม จะมีการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญคือ การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิ
โลก ซ่ึงจะสงผลกระทบตอสุขภาพ การเกษตร แหลงนํ้า ปาไม และพื้นที่ชายฝง ความหลากหลายทาง
ชีวภาพลดลงอยางรวดเร็ว การขาดแคลนทรัพยากรน้ํา ปาไมถูกทําลาย ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
เสื่อมโทรมลง และการเสื่อมโทรมลงของสภาพที่ดินใชประโยชน ซ่ึงการเปลี่ยนแปลงดังกลาวจะกระทบ
ตอภาคเกษตรกรรมของประเทศไทย การคุมครองความหลากหลายทางชีวภาพ และทรัพยสินทาง
ปญญาและฐานทางพันธุกรรม 

5. บริบทดานแนวโนมพฤติกรรมผูบริโภค การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของ
ผูบริโภคเปนปจจัยสําคัญที่ชี้ถึงโอกาสของธุรกิจและความสามารถในการแขงขันของเศรษฐกิจที่ตอง
ปรับตัวใหเสนอสินคาและบริการที่เปนที่ตองการของผูบริโภคซึ่งเปลี่ยนแปลงไปอยางตอเน่ือง ปจจัยที่มี
ผลตอพฤติกรรมผูบริโภคที่สําคัญ ไดแก โครงสรางอายุของประชากร รายได รสนิยม สภาพแวดลอม
ของความเปนอยู เชน การขยายตัวของความเปนเมืองและการพัฒนาทางเทคโนโลยี และรูปแบบทาง
การตลาด/ การโฆษณา 
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ดังนั้นประเทศไทยตองเตรียมความพรอมในการปรับโครงสรางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
โดยเนนยุทธศาสตรที่สําคัญ 4 ประการ คือ การสรางฐานเศรษฐกิจที่ม่ันคงและยั่งยืน การเพิ่มมูลคา
ผลผลิตดวยฐานความรู การดําเนินนโยบายสังคมเชิงรุก และการสรางความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลก
และภูมิภาค เพ่ือรองรับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงบริบทการพัฒนาในกระแสโลก 

 

 

 
   

   

 


