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ค�ำน�ำ
หนังสือเล่มนี้เป็นการรวบรวมบทความ (Proceedings) ที่ได้
น�ำเสนอในงานสัมมนาทางวิชาการ ประจ�ำปี 2564 หรือ Symposium
ของคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึง่ จัดขึน้ ภายใต้หวั ข้อ
“ก้าวต่อไปเพือ่ ประเทศไทยทีย่ งั่ ยืน” การจัดงานครัง้ นีเ้ ป็นครัง้ ที่ 43 โดย
มีวัตถุประสงค์หลัก คือ เพื่อน�ำเสนอบทความวิจัยของคณาจารย์ใน
คณะฯ ในหัวข้อที่มีความส�ำคัญและมีส่วนในการก�ำหนดทิศทางในการ
ด�ำเนินนโยบายทางเศรษฐกิจของประเทศ การระบาดและผลกระทบของ
โควิด-19 ต่อทิศทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศ เป็นประเด็นที่
ก�ำลังได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางทั้งในวงการวิชาการ ภาครัฐ
ประชาสังคม และประชาชน
หนังสือเล่มนี้ประกอบไปด้วยบทความที่ได้น� ำเสนอในงาน
สัมมนาดังกล่าว จ�ำนวนทั้งสิ้น 4 บทความ ประกอบด้วย
บทความแรก ความเชื่อมโยงระหว่างการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ ความเหลื่อมล�้ำและความยั่งยืน: การศึกษาด้วยแบบจ�ำลอง
แมชชีนเลิร์นนิ่ง โดย ผศ.ดร.มณเฑียร สติมานนท์ ศูนย์วิจัยความ
เหลื่อมล�้ำและนโยบายสังคม (CRISP) การศึกษานี้มีเป้าประสงค์ที่จะ
ศึกษาความเชือ่ มโยงระหว่างการลดความเหลือ่ มล�ำ้ และดัชนีการพัฒนา
ทีย่ งั่ ยืนโดยการศึกษาใช้เครือ่ งมือทางแมชชีนเลิรน์ นิง่ เหมืองข้อมูล และ
Visualization ผลการศึกษาพบว่าก่อนการระบาดของโควิด-19 การลด
ความเหลื่อมล�้ำสอดคล้องไปกับเป้าหมายด้านสุขภาพ การพัฒนา
อุตสาหกรรม และการเสริมสร้างนวัตกรรมมากที่สุด อย่างไรก็ตาม
ภายใต้สถานการณ์โควิด-19 การทดแทนกันระหว่างการลดความ
เหลือ่ มล�ำ้ และเป้าหมายทางความยัง่ ยืนอืน่ ๆ มีมากขึน้ โดยเฉพาะในด้าน
การผลิตและบริโภคอย่างยั่งยืน ผลจากศึกษาด้านการสิ่งเสริมและ
ทดแทนดังกล่าวเป็นประโยชน์สำ� หรับการออกแบบ การวางกลยุทธ์ และ
“ก้าวต่อไปเพื่อประเทศไทยที่ยั่งยืน”
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การจัดสรรทรัพยากรในการลดปัญหาความเหลือ่ มล�ำ้ ทีส่ อดรับไปกับการ
พัฒนาที่ยั่งยืน
บทความที่สอง ความอยู่รอดของการส่งออกของไทยหลังการ
แพร่ระบาดโควิด 19 โดย ผศ.ดร.อลงกรณ์ ธนศรีธัญญากุล จากกลุ่ม
วิจยั ความสามารถในการแข่งขัน (ICRC) วัตถุประสงค์เพือ่ ศึกษาค�ำถาม
พืน้ ฐานส�ำคัญส�ำหรับนโยบายการกระจายการส่งออกสินค้าใน 3 ประเด็น
คือ ประเทศมีระดับการกระจายการส่งออกมากน้อยเพียงใด และนโยบาย
ดังกล่าวมีโอกาสสร้างความส�ำเร็จในระยะยาวหรือไม่ รวมทัง้ รูปแบบและ
แนวโน้มของความอยู่รอดของการส่งออกเป็นอย่างไร โดยใช้ข้อมูล
เปรียบเทียบระหว่างประเทศไทยกับประเทศคู่แข่งส�ำคัญในภูมิภาคใน
ช่วงปี 2543 ถึง 2563 เพื่อตอบโจทย์ความเหมาะสมของนโยบาย
ดังกล่าว
บทความที่สาม โลกคู่ขนานของตลาดแรงงานไทยในช่วงโค
วิด-19 โดย ผศ.ดร.แก้วขวัญ ตั้งติพงศ์กูล กลุ่มเศรษฐศาสตร์ทรัพยากร
มนุษย์ นวัตกรรม และการพัฒนา (HIDE) การศึกษานี้ได้วิเคราะห์
ตลาดแรงงานไทยช่วงก่อนการแพร่ระบาดและระหว่างการแพร่ระบาด
ของโควิด-19 ผ่านข้อมูลการส�ำรวจภาวะการท�ำงานของประชากร
จากส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า จ�ำนวนผู้มีงานท�ำลดลงในระหว่าง
ไตรมาสที่ 1 และ 2 ปี 2563 และ จ�ำนวนผู้ว่างงานที่ไม่หางานท�ำหรือ
พร้อมที่จะท�ำงานเพิ่มขึ้นสองเท่าโดยประมาณ ในระหว่างไตรมาสที่ 2
และ 3 ปี 2563 เมื่อพิจารณาผลกระทบของโควิด-19 ต่อตลาดแรงงาน
ในประเด็นค่าจ้างและชั่วโมงการท�ำงานของลูกจ้าง พบว่า ค่าเฉลี่ยค่า
จ้างรายเดือนและค่าเฉลี่ยชั่วโมงท�ำงานทั้งสิ้นต่อสัปดาห์ของลูกจ้าง
อาชีพพนักงานบริการและพนักงานในร้านค้าและตลาด ผู้ปฏิบัติงานที่
มีฝมี อื ในด้านการเกษตรและการประมง ผูป้ ฏิบตั งิ านด้านความสามารถ
ทางฝีมือและธุรกิจการค้าที่เกี่ยวข้อง และอาชีพขั้นพื้นฐานต่างๆ ลดลง
ในช่วงระหว่างการแพร่ระบาดโควิด-19 นอกจากนั้นเมื่อพิจารณาตาม
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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กลุ่มอุตสาหกรรมของลูกจ้าง พบว่า ค่าเฉลี่ยค่าจ้างและชั่วโมงท�ำงาน
ทั้งสิ้นต่อสัปดาห์ของลูกจ้างอุตสาหกรรมเกษตรกรรม การป่าไม้ และ
การประมง การก่อสร้าง ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร กิจกรรมการ
บริหารและการบริการสนับสนุน ศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ
และกิจกรรมบริการด้านอื่นๆ ลดลงอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติช่วง
ระหว่างการแพร่ระบาดโควิด-19 การบรรเทาความไม่แน่นอนของ
ประชากรเกี่ยวกับการแพร่ระบาดโควิด-19 และภาวะเศรษฐกิจใน
อนาคตผ่านมาตรการช่วยเหลือด้านรายจ่าย มาตรการช่วยเหลือ
ผูเ้ สียภาษี และโครงการจัดหาวัคซีนป้องกันโควิด-19 เป็นหนทางส�ำคัญ
ในการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ
บทความที่สี่ เศรษฐกิจสีเขียว - ก่อนและหลังสถานการณ์
โควิด-19 โดย รศ.ดร.นิรมล สุธรรมกิจ ศูนย์วิจัยนโยบายด้านเศรษฐกิจ
สีเขียว (PRO-Green) การศึกษานี้ตั้งโจทย์วิจัยว่า (1) ในระหว่างที่
สถานการณ์ โควิด-19 ยังไม่ยตุ ลิ งได้งา่ ยนักนัน้ ส่งผลกระทบอย่างไรต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม และ (2) การชะลอตัวทางเศรษฐกิจ
อันเนือ่ งจากสถานการณ์ COVID-19 นัน้ จะท�ำให้ประเทศไทยมีศกั ยภาพ
ที่ จ ะน� ำ หลั ก การพัฒนาอย่า งยั่งยืนได้ป ระยุกต์ใช้มากน้อยเพียงใด
โดยเฉพาะระดับจังหวัด ในช่วงปี 2556 ถึง 2562 จากการเปรียบเทียบ
ระหว่างจังหวัดหรือภูมภิ าค พบว่าเกือบทุกตัวชีว้ ดั ด้านสิง่ แวดล้อมและ
ขยะมูลฝอยมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการเพิ่มขึ้นของรายได้หรือ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจระดับจังหวัด ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงจุดอ่อนของ
สังคมไทยอย่างน้อย 3 ประการ ได้แก่ (ก) ประชาขนยังขาดความ
ตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการขยะมูลฝอย (ข) การจัดสรร
งบประมาณเพือ่ การจัดการสิง่ แวดล้อมไม่สอดคล้องกับการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจทีเ่ ป็นแหล่งก�ำเนิดมลพิษและขยะมูลฝอย และ (ค) การพัฒนา
เศรษฐกิจในระดับประเทศที่ผ่านมายังไม่น�ำไปสู่แนวทางของเศรษฐกิจ
สี เ ขี ย ว ในระดั บ ประเทศนั้ น การชะลอตั ว ทางเศรษฐกิ จ ในช่ ว ง
“ก้าวต่อไปเพื่อประเทศไทยที่ยั่งยืน”
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COVID-19 ในปี 2563 ท�ำให้คุณภาพสิ่งแวดล้อมบางกรณีดีขึ้นเมื่อ
เทียบกับปี 2562 เช่น การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคการขนส่งและ
ภาคไฟฟ้าลดลง อีกทั้งความอุดสมสมบูรณ์ด้านทรัพยากรชีวภาพ
สามารถเห็นได้ชัดเจนขึ้น ส่วนการเกิดฝุ่น PM นั้นไม่มีความแตกต่าง
อย่างมีนัยส�ำคัญ ส่วนการเกิดขยะมูลฝอยในปี 2563 ยังไม่พบข้อมูล
อย่างเป็นทางการ แต่ปริมาณขยะมูลฝอยติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในฐานะผูจ้ ดั งาน
และผู้จัดท�ำหนังสือรวบรวมบทความ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า องค์ความรู้
ต่างๆ จากบทความในหนังสือเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ตอ่ ผูอ้ า่ นและสังคม
ในการร่วมมือกันก�ำหนดนโยบายเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจไทยอย่าง
ยั่งยืนต่อไป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ
คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ผศ.ดร.ธานี ชัยวัฒน์
คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผศ.ดร.อุชุก ด้วงบุตรศรี
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)
รศ.ดร.ปิติ ศรีแสงนาม
คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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ผู้อ�ำนวยการส�ำนักพัฒนาและส่งเสริมการวิจัย สถาบันระหว่างประเทศเพื่อ
การค้าและการพัฒนา
รศ.ดร.เฉลิมพล แจ่มจันทร์
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
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ผู้อ�ำนวยการกองยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ
ส�ำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ดร.อนรรฆ เสรีเชษฐพงษ์
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เครือข่าย Sustainable Development Solutions Network (SDSN)
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

10

ความเชื่อมโยงระหว่างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ความเหลื่อมล�้ำและความยั่งยืน:
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กรอบความตกลงว่าด้วยเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนนับเป็น
ข้อตกลงส�ำคัญที่ประเทศสมาชิกของสหประชาชาติตกลงร่วมกันเพื่อให้
บรรลุเป้าหมายด้านการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนภายในปี 2030 กรอบความตกลง
ดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงเส้นทางอย่างชัดเจนในการพัฒนาอย่างยืนภายใต้
เป้าหมายและตัวชีว้ ดั ทีช่ ดั เจน อย่างไรก็ตามในแต่ละเป้าหมาย และตัวชีว้ ดั
มีความครอบคลุมไปในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และ
สังคม ในหลายๆ ด้านด้วยกัน การทีต่ วั ชีว้ ดั มีความครอบคลุมทีห่ ลากหลาย
ดังกล่าวนับเป็นความท้าทายส�ำหรับประเทศในการบรรลุเป้าประสงค์ดัง
กล่าวในปี 2030 นอกจากนี้ภายใต้สถานการณ์ระบาดของโควิด-19 ความ
เหลื่อมล�้ำทั้งภายในและระหว่างประเทศได้มีการขยายตัวขึ้นอย่างมากใน
ขณะที่ทรัพยากรและความสนใจของประเทศต่างๆ เน้นไปที่การแก้ปัญหา
ในระยะสั้น และการฟื้นฟูจากโรคระบาด ภายใต้ทรัพยากรที่จ�ำกัดและ
สถานการณ์ทไี่ ม่แน่นอนการจัดล�ำดับความส�ำคัญของเป้าหมายการพัฒนา
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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อย่างยั่งยืนจึงมีความจ�ำเป็นต่อการจัดสรรทรัพยากรเพื่อการลดความ
เหลือ่ มล�ำ้ การศึกษาจึงมีเป้าประสงค์ทจี่ ะศึกษาความเชือ่ มโยงระหว่างการ
ลดความเหลื่อมล�้ำและดัชนีการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยการศึกษาใช้เครื่องมือ
ทางแมชชีนเลิร์นนิ่ง เหมืองข้อมูล และ Visualization ผลการศึกษาพบว่า
ก่อนการระบาดของโควิด-19 การลดความเหลื่อมล�้ำสอดคล้องไปกับ
เป้าหมายด้านสุขภาพ การพัฒนาอุตสาหกรรม และการเสริมสร้างนวัตกรรม
มากทีส่ ดุ อย่างไรก็ตามภายใต้สถานการณ์โควิด-19 การทดแทนกันระหว่าง
การลดความเหลื่อมล�้ำและเป้าหมายทางความยั่งยืนอื่นๆ มีมากขึ้นโดย
เฉพาะในด้านการผลิตและบริโภคอย่างยัง่ ยืน ผลจากศึกษาด้านการส่งเสริม
และทดแทนดังกล่าวเป็นประโยชน์ส�ำหรับการออกแบบ การวางกลยุทธ์
และการจัดสรรทรัพยากรในการลดปัญหาความเหลื่อมล�้ำที่สอดรับไปกับ
การพัฒนาที่ยั่งยืน
ค�ำส�ำคัญ: ความเหลื่อมล�้ำ การพัฒนาที่ยั่งยืน แมชชีนเลิร์นนิ่ง ความ
สัมพันธ์ระหว่างเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน การจัดล�ำดับความส�ำคัญ
ของเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน
JEL codes: Q01 C45
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The Sustainable Development Goals (SDGs) framework is a
significant agreement adopted by United Nations members to achieve
sustainable development in 2030. The framework provides a clear
path to sustainable development with a distinct set of targets and
related indicators. Each goal represents the sustainable solution to
sustainability development covering economic issues, nature and
environment, and societies in five prospects: prosperity, people,
planet, peace, and partnership. Given these comprehensive lists of
demands and opportunities, achieving these goals by 2030 will be
a very challenging feat, even for the most developed countries.
Moreover, under the current COVID-19 pandemic, the inequalities
within and between the countries have widened while most
countries’ resources and focus have shifted from long-term
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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sustainable development goals toward short-term recovery. Therefore,
with limited resources and high uncertainties, prioritization is critical
for efficient and effective resource allocation and inequality reduction.
This study aims to identify the linkages between SDGs indexes and
inequality using machine learning, data mining, and visualization
techniques. Before the Covid outbreak, there exist more synergistic
effects between inequality reduction and other SDGs goals,
especially SDG3, “Good health and well-being,” and SDG9, “Industry,
innovation, and infrastructure.” However, there are more tradeoffs
between inequality reduction and other SDG goals after the outbreak,
especially SDG12, “Sustainable consumption and production.” These
findings help policymakers and stakeholders design and implement
strategies and allocate resources to easing inequality problems with
other synergetic SDGs.
Keywords: Inequality, Sustainable Development, Machine Learning
Sustainable Development Goals Linkages, Sustainable Development
Goals Prioritization
JEL codes: Q01 C45
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ประเทศไทยได้ด�ำเนินการพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินับตั้งแต่ฉบับที่ 1 จนถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
ในปัจจุบันในฉบับที่ 12 ประเทศไทยมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่าง
ต่อเนื่อง โดยในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมา ประเทศไทยเน้นการด�ำเนิน
นโยบายในการพัฒนาเศรษฐกิจโดยใช้การส่งออก การลงทุนจากต่าง
ประเทศ การพัฒนาระบบการเงิน เป็นปัจจัยหลักในสร้างการเติบ โต
ทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้ประเทศไทยได้เข้ารับรองวาระขององค์การ
สหประชาชาติว่าด้วยการการพัฒนา 2030 (Agenda 2030) ซึ่งวาระการ
พั ฒ นาระดั บ โลกนี้ ก็ คื อ การร่ ว มกั น บรรลุ เ ป้ า หมายการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น
(Sustainable Development Goals: SDGs)1
		 แม้ประเทศไทยตั้งเป้าที่จะบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาที่
ยั่งยืนแต่ผลของแนวนโยบายเศรษฐกิจในอดีตและกระบวนการผลักดัน
1 รายละเอียดของแต่ละ SDGs อยู่ในภาคผนวกที่ 1.
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ทั้งหมดได้ส่งผลท�ำให้ภาคอุตสาหกรรมและบริการกลายเป็นกิจกรรมหลัก
ในระบบเศรษฐกิจ กิจกรรมทางเศรษฐกิจดังกล่าวสามารถยกระดับคุณภาพ
ชีวิตรวมทั้งระดับการศึกษาของประชากรไทยอย่างต่อเนื่อง แต่การพัฒนา
ดังกล่าวส่งผลให้เกิดความเหลื่อมล�้ำที่สูงขึ้นทั้งในมิติต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น
ด้านรายได้ ทรัพย์สิน การศึกษา เป็นต้น ประกอบกับการที่ประเทศไทยมี
การพัฒนาอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการใช้พลังงานทั้งในการผลิตและ
บริโภค อาทิอุตสาหกรรมปิโตรเลียม อุตสาหกรรมยานยนต์ และปิโตรเคมี
แม้อุตสาหกรรมดังกล่าวสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเศรษฐกิจไทยที่สูง
แต่ผลกระทบทางสิง่ แวดล้อมก็มแี นวโน้มสูงตามไปด้วยไม่วา่ จะเป็นปัญหา
ด้านการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศ และการ
ผลิตและบริโภคสินค้าที่อาจไม่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
นอกจากนี้เมื่อพิจารณาถึงการกระจุกตัวทางเศรษฐกิจจะพบว่า
ประเทศไทยมีการรวมศูนย์กลางการปกครองและเศรษฐกิจมาทีเ่ มืองหลวง
หรือกรุงเทพมหานครเป็นหลัก ซึ่งท�ำให้ความเหลื่อมล�้ำในมิติเชิงพื้นที่ของ
ประเทศไทยขยายตัวมากยิง่ ขึน้ และอาจส่งผลต่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนของ
ประเทศไทยในหลายๆ มิติด้วยกันโดยเฉพาะการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน
โดยลักษณะดังกล่าวมีความแตกต่างจากประเทศในเอเชียตะวันออกที่
พยายามกระจายการเจริญเติบโตไปยังภูมิภาค ไม่ว่าจะเป็นกรณีของ
ประเทศญี่ปุ่นที่มุ่งพัฒนาตามภูมิภาคคันโต และคันไซ ประเทศเกาหลีใต้ที่
ขยายอุตสาหกรรมออกจากกรุงโซลไปยังปูซาน หรือกรณีของประเทศ
เวียดนามที่มีการพัฒนาทั้งโฮจิมินท์ และฮานอยเป็นต้น การกระจายความ
เจริญดังกล่าวนอกจากจะส่งผลให้มกี ารพัฒนาอย่างยัง่ ยืนแล้วอาจส่งผลให้
มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาวด้วย
		 ลักษณะดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงภาวะที่ SDGs แต่ละข้อมี
ลักษณะส่งเสริม (Synergies) ทดแทนกัน (trade-offs) และ มีช่องว่าง
(Gaps) ดังนั้นการศึกษานี้จึงพยายามท�ำความเข้าใจถึงประเด็นความ
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เกีย่ วเนือ่ งของ SDGs ในประเทศเอเชียตะวันออกและระดับโลก โดยเฉพาะ
ตัวชี้วัดในระดับดัชนีรวม และดัชนีย่อยตามรายเป้าหมาย
		 นอกจากนี้การศึกษาในอดีตของประเทศไทยเน้นไปที่การ
วิเคราะห์ข้อมูลแต่ไม่ได้เน้นไปที่การเชื่อมโยงกลไกของการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างทางเศรษฐกิจภายใต้สภาวะความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยหลายๆ
ปั จ จั ย พร้ อ มกั น โดยงานส่ ว นใหญ่ เ รื่ อ งศึ ก ษาเพี ย งแค่ ส องปั จ จั ย อาทิ
ภาวะการณ์ทดแทนกันระหว่างความเหลื่อมล�้ำและการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ (Kuznets Curve) หรือ ภาวะได้อย่างเสียอย่างระหว่างการพัฒนา
ทางเศรษฐกิจและสภาพแวดล้อม (Environmental Kuznets Curve)
นอกจากภาวการณ์ทดแทนกันดังกล่าวของ SDGs งานศึกษาในอดีตเน้น
ไปที่การพัฒนาทางเศรษฐกิจที่มีผลทางบวกต่อการสร้างสรรนวัตกรรม
การพัฒนาอุตสาหกรรม รวมทัง้ การลดความยากจนและความหิวโหยเท่านัน้
ดังนัน้ งานวิจยั ฉบับนีส้ ามารถเติมเต็มช่องว่างทางการวิชาการผ่านการแสดง
ความเชื่อมโยงของการลดความเหลื่อมล�้ำกับเป้าหมายทางการพัฒนาที่
ยั่งยืน (SDGs) อื่นๆ
งานวิจัยนี้จึงน�ำเสนอแนวทางการประยุกต์ใช้แบบจ�ำลองทาง
เศรษฐมิตแิ ละแมชชีนเลิรน์ นิง่ ต่างๆ กับข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องระหว่างเป้าหมาย
การพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น อื่ น ๆ กั บ การส่ ง เสริ ม หรื อ ทดแทนต่ อ การลดความ
เหลือ่ มล�ำ้ โดยใช้ดชั นี SDGs ของประเทศไทย และประเทศอืน่ ๆ เพือ่ แสดง
ให้เห็นความเชื่อมโยงระหว่างปัจจัยดังกล่าว ซึ่งการด�ำเนินการนี้จะน�ำไปสู่
กระบวนการพัฒนาข้อเสนอทางนโยบายทีเ่ สริมผลกระทบทางบวกระหว่าง
SDGs ด้านความเหลื่อมล�้ำ และ SDGs อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยขอบเขตของ
การศึกษาใช้ข้อมูล SDGs จาก United Nations และ Sustainable
Development Goal Reports 2019 และ 2020 เพื่อศึกษาลักษณะของการ
พัฒนาทีย่ งั่ ยืนทีม่ ผี ลต่อการเปลีย่ นแปลงการด้านความเหลือ่ มล�ำ้ และดัชนี
ชี้วัดการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) โดยบทความวิจัยนี้แบ่งเป็น 6 ส่วนได้แก่
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บทน�ำ การทบทวนวรรณกรรม วัตถุประสงค์การวิจัย วิธีด�ำเนินการวิจัย
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2. ทบทวนวรรณกรรม
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ในปี 2558 (2015) องค์การสหประชาชาติเสนอวาระการพัฒนา
2030 (Agenda 2030) ในการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ
ซึ่งวาระการพัฒนาระดับโลกนี้ก็คือการร่วมกันบรรลุเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)
ภายในปี 2573 (2030) โดยประเทศสมาชิกทั้งหมด 193 ประเทศลงนาม
รับรองวาระการพัฒนาดังกล่าวในวันที่ 25 กันยายน 2558 และประเทศไทย
เป็นประเทศหนึ่งที่ลงนามรับรองวาระการพัฒนา
ในปัจจุบันเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนประกอบไปด้วย 17 เป้า
หมาย 169 เป้าประสงค์ และ 231 ตัวชี้วัด (UN Statistical Commission,
2020) โดยสามารถจ�ำแนก SDGs ออกได้เป็น 5 กลุ่ม ประกอบด้วย
กลุ่ม People ที่ว่าด้วยเรื่องคุณภาพชีวิตของผู้คน (เป้าหมายที่ 1,
2, 3, 4, 5)
กลุม่ Prosperity ทีว่ า่ ด้วยเรือ่ งความเจริญทางเศรษฐกิจอย่างยัง่ ยืน
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28

(เป้าหมายที่ 7, 8, 9, 10, 11)
กลุ่ม Planet ที่ว่าด้วยเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(เป้าหมาย 6, 12, 13, 14, 15)
กลุ่ม Peace ที่ว่าด้วยเรื่อง สันติภาพ สถาบันที่เข้มแข็ง และความ
ยุติธรรม (เป้าหมาย 16)
และ กลุม่ Partnership ทีว่ า่ ด้วยเรือ่ งการเป็นหุน้ ส่วนเพือ่ การบรรลุ
เป้าหมายการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน (เป้าหมาย 17) จากทัง้ 5 กลุม่ ดังกล่าวสะท้อน
ให้ เ ห็ น ถึ ง ความพยายามในการพั ฒ นายั่ ง ยื น ใน 3 มิ ติ ที่ ส� ำ คั ญ ได้ แ ก่
การพัฒนาทางเศรษฐกิจ (economic development) การมีส่วนร่วมของ
สังคม (social inclusion) และความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม (environmental
sustainability)
ภายใต้ความหลากหลายของ SDGs และความเชือ่ มโยงของ SDGs
ในลักษณะเชิงบูรณาการ ท�ำให้ประเทศที่ประสงค์จะบรรลุเป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืนภายในปี 2530 จ�ำเป็นต้องศึกษาถึงความสัมพันธ์ในเชิง
ส่งเสริม และทดแทนกันระหว่างเป้าหมาย เป้าประสงค์ และตัวชี้วัดของ
SDGs (UN, 2018) การศึกษาถึงความสัมพันธ์ดังกล่าวมีส่วนช่วยเหลือให้
รัฐบาล ภาคเอกชน หน่วยงานอิสระ รวมทั้งภาคประชาสังคม สามารถ
จัดสรรทรัพยากรทางเศรษฐกิจ เวลา และล�ำดับความส�ำคัญของการบรรลุ
เป้าหมายภายในปี พ.ศ. 2579 อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ภายใต้สถานการณ์โรคระบาดโควิด 2019 ทีเ่ ริม่
มาตั้งแต่ปลายปี 2562 และรุนแรงขึ้นมาในระลอกแรกในช่วงมีนาคม 2563
และย้อนกลับมารุนแรงกว่าเดิมในปัจจุบัน และยังไม่มีทีท่าว่าจ�ำนวน
ผู้ติดเชื้อภายในประเทศไทยจะลดลงนั้น อาจท�ำให้รัฐบาล ภาคเอกชน และ
สังคมไทยยังคงกังวลและมีความจ�ำเป็นต้องใช้ทรัพยากรไปกับการแก้ไข
ปัญหาเฉพาะหน้าในเชิงการยับยั้งการระบาดและการจัดหาและกระจาย
วัคซีน การแก้ปัญหาระยะสั้นและระยะกลางดังกล่าวเป็นเรื่องจ�ำเป็นอย่าง
“ก้าวต่อไปเพื่อประเทศไทยที่ยั่งยืน”
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เร่งด่วน แต่การวางแผนไปข้างหน้าและทบทวนแผนการพัฒนาของประเทศ
อย่างยั่งยืนและสอดคล้องกับสถานการณ์โควิด-19 นั้นก็เป็นสิ่งที่จ�ำเป็น
โดยเฉพาะการมองอนาคตและจัดล�ำดับความส�ำคัญในการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนตามเป้าหมายนี้จะช่วยให้ประเทศไทยมีการเตรียมตัวเหมาะสม และ
ลดช่องว่างด้านการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนทีป่ ระเทศไทยยังบกพร่องอยูเ่ พือ่ การ
ขับเคลื่อนไปสู่อนาคตการพัฒนาที่ยั่งยืนภายใต้บริบทของวิกฤตโควิด-19
รวมทั้งความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศในอนาคต ดังนั้น
เพือ่ ให้เข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างความเหลือ่ มล�ำ้ และ SDGs อืน่ ๆ การ
ทบทวนวรรณกรรมนี้จะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนด้วยกันได้แก่ ความเหลื่อมล�้ำ
ความสัมพันธ์ระหว่างความเหลือ่ มล�ำ้ และ SDGs และ วิธกี ารศึกษาถึงความ
สัมพันธ์ระหว่าง SDGs
ความเหลื่อมล�้ำ
ในอดีตมีความเชื่อทางการพัฒนาเศรษฐกิจว่าการก�ำจัดความ
ยากจน (SDGs 1) นั้นถือเป็นเป้าหมายส�ำคัญที่สุดในการพัฒนาเศรษฐกิจ
ภายในประเทศ และระหว่างประเทศ โดยประเทศสามารถลดความยากจน
ผ่านการสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (Dollar and Kraay, 2002)
โดยการลดความยากจนสามารถด�ำเนินการผ่านนโยบายที่ส�ำคัญอาทิ
การศึกษา การสร้างงานที่เหมาะสม และการสร้างโครงพื้นฐานที่ส�ำคัญ
เป็นต้น อย่างไรก็ตามการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วย่อมน�ำมา
สู่ความเหลื่อมล�้ำภายในประเทศที่สูงขึ้น โดยประเทศต่างๆ อาจยอมรับ
ความเหลื่อมล�้ำที่สูงขึ้นทั้งในทางมิติทางรายได้ การเข้าถึงทรัพยากร สิทธิ
เสรีภาพ และทรัพย์สิน ได้หากความยากจนลดลงและถูกขจัดออกไป
อย่างไรก็ตามการศึกษาในช่วงต่อมาพบว่า ความเหลือ่ มล�ำ้ ทีส่ งู ขึน้
กลับน�ำไปสูป่ ญ
ั หาทางเศรษฐกิจในหลากมิติ ไม่วา่ จะการกลับมายากจนใหม่
(Kanbur et al. 2014; del Miguel Ramos and Laurenti, 2020; Karlsson,
2009) ความผันผวนทางเศรษฐกิจที่สูงขึ้น การกระจุกตัวของทรัพยากร
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รวมทั้งอาจส่งเสริมสังคมที่ไม่สงบสุขและไม่ครอบคลุมการพัฒนาที่ยั่งยืน
รวมถึงสร้างความยุติธรรมและโครงสร้างทางสถาบันที่มีไร้ประสิทธิผลและ
ขาดความรั บ ผิ ด ชอบ และสร้ า งการพั ฒ นาที่ ค รอบคลุ ม ในเฉพาะกลุ ่ ม
(Hardoon et al., 2016; Piketty and Saez, 2014; Stiglitz, 2012)
นอกจากนีใ้ นกรณีการคาดหวังให้ความเหลือ่ มล�ำ้ ลดลงเมือ่ รายได้
สูงขึ้นตามอย่าง Kuznets’s Curve อาจไม่เป็นไปตามทฤษฎีได้ โดยเฉพาะ
ตัวอย่างของประเทศไทยที่มีการศึกษาความสัมพันธ์ในแบบ Inverted-U
-shape ระหว่างรายได้ต่อหัวและดัชนีวัดความเหลื่อมล�้ำ โดยการศึกษาใน
อดีตพบว่าเมื่อรายได้เพิ่มขึ้นในประเทศไทย ความเหลื่อมล�้ำในระดับ
ประเทศไม่มีแนวโน้มลดลงเลย โดยความเหลื่อมล�้ำที่ลดลงตามรายได้
ประชาชาติตอ่ หัวจะพบในระดับภูมภิ าคทัง้ ในระดับทวีปเอเชีย และในระดับ
โลกเท่านั้น (Ikemoto and Uehara, 2000; Maneejuk et al., 2019;
Motonishi, 2006) ภายใต้สภาวะดังกล่าวการศึกษานีจ้ ะเน้นไปทีก่ ารศึกษา
ถึงความสัมพันธ์ระหว่างความเหลื่อมล�้ำ และการพัฒนาอย่างยั่งยืนในมิติ
ต่างๆ เป็นส�ำคัญ เพื่อที่จะน�ำเสนอข้อเสนอแนะทางนโยบายที่จะส่งเสริม
การลดความเหลือ่ มล�ำ้ ทีส่ อดคล้องไปกับการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนในมิตติ า่ งๆ
เนือ่ งจากในด้านทฤษฎีและการศึกษาเชิงประจักษ์นนั้ เป้าหมายการพัฒนา
ทีย่ งั่ ยืนอืน่ ๆ สามารถส่งผลในทางลบหรือบวกให้กบั การลดความเหลือ่ มล�ำ้
ได้เช่นกัน
ความเหลื่อมล�้ำและเป้าหมาย SDGs ด้านสิ่งแวดล้อม และการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความเหลื่อมล�้ำ และเป้าหมาย
SDGs อื่นๆ มีการศึกษาผ่านแบบจ�ำลองที่แสดงความสัมพันธ์ในรูปแบบ
ความเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ (Nexus) ในหลากหลายประเด็นด้วยกัน
โดยประเด็นที่มีการศึกษาอย่างกว้างขวางมากที่สุดได้แก่ การศึกษาถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ความเหลื่อมล�้ำ และ
“ก้าวต่อไปเพื่อประเทศไทยที่ยั่งยืน”
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สภาพแวดล้อม โดยแบบจ�ำลองส่วนใหญ่มจี ดุ ร่วมคือการตัง้ สมมติฐานผ่าน
Inequality Kuznet ’s curve และ Environmental Kuznet ’s curve
กล่าวคือถ้าประเทศหรือภูมิภาคมีรายได้ที่สูงขึ้น ความเหลื่อมล�้ำจะสูงขึ้น
และคุณภาพสิง่ แวดล้อมจะลดลง จนกระทัง่ ระดับรายได้สงู เกินระดับใดระดับ
หนึ่งความเหลื่อมล�้ำจะลดลงไปพร้อมๆ กับสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น โดย
การศึกษาอาทิ (Agusdinata et al., 2020; Arouri et al., 2014; Baloch
et al., 2018; Destek and Sarkodie, 2019; Liu et al., 2017; Uzar and
Eyuboglu, 2019) ใช้แบบจ�ำลองดังกล่าวโดยมีสมมติฐานว่าการพัฒนา
สิ่ ง แวดล้ อ มที่ ดี ขึ้ น ส่ ง ผลให้ ค วามเหลื่ อ มล�้ ำ ลดลงหรื อ เพิ่ ม มากขึ้ น ได้
อย่างไรก็ตามผลการศึกษาดังกล่าวเปลี่ยนไปตามประเทศที่ศึกษา อาทิ
งานของ (Arouri et al., 2014) พบว่าการพัฒนาทางเศรษฐกิจของไทย
น�ำไปสู่การถดถอยทางสภาวะแวดล้อม และสอดคล้องไปกับการกระจาย
รายได้ที่แย่ลง ซึ่งผลดังกล่าวสอดคล้องกับงานของ (Baloch et al., 2018)
ที่ใช้แบบจ�ำลองเดียวกันและได้ผลลัพธ์เหมือนกันในประเทศปากีสถาน
อย่างไรก็ตามหากเป็นการศึกษาในระดับภูมิภาคหรือระดับโลก (Agusdinata et al., 2020) ประยุกต์ใช้เครือ่ งมือทางวิทยากรข้อมูลและพบว่าสภาพ
แวดล้อมที่ดีขึ้นน�ำไปสู่ความเหลื่อมล�้ำที่ลดลงในบางกลุ่มประเทศอาทิ
ประเทศในสหภาพยุโรปเช่น สวีเดน สหราชอาณาจักร เดนมาร์ก เป็นต้น
ในขณะเดียวกันกลับผลลัพธ์ทตี่ รงกันข้ามในประเทศกรีก และสหรัฐอเมริกา
โดยผลดังกล่าวสอดคล้องกับการศึกษาแบบจ�ำลอง Kuznets ทีใ่ ช้เครือ่ งมือ
ทางเศรษฐมิติของ (Destek and Sarkodie, 2019) ที่พบว่าในบางกรณี
สภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นจะส่งผลให้ความเหลื่อมล�้ำลดลงในประเทศ อาทิ
สิงคโปร์ ฟิลปิ ปินส์ และเม็กซิโก ในขณะพบว่าผลในเชิงลบเกิดขึน้ ในประเทศ
อาทิ จีน ไทย และ อินเดีย นอกจากนี้การศึกษาที่ใช้แบบจ�ำลองดังกล่าวได้
มีการพัฒนาทางแบบจ�ำลองที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้นในการใช้ตัวแปรด้าน
การเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศแทนทีจ่ ะเป็นตัวแปรด้านสภาพแวดล้อม
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โดยการศึกษาของ (Berthe and Elie, 2015; Cushing et al., 2015; Islam
and Winkel, 2016) ได้พัฒนาแบบจ�ำลองทางทฤษฎีที่มีตัวแปรตามเป็น
ความเหลื่อมล�้ำที่ไม่ได้มีเพียงรายได้แต่รวมทั้งความเหลื่อมล�้ำในมิติเชิง
สังคม และตัวแปรต้นเป็นตัวแปรด้านการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศอาทิ
การปล่อยไอเสีย และระดับก๊าซเรือนกระจก
ความเหลื่อมล�้ำและเป้าหมาย SDGs ด้านอื่นๆ
นอกจากงานศึกษาด้านความเชื่อมโยงระหว่างความเหลื่อมล�้ำ
สภาวะแวดล้อม การเปลีย่ นแปลงคุณภาพอากาศ และรายได้ ทีม่ เี ป็นจ�ำนวน
มากทั้งในด้านทฤษฎีและการศึกษาเชิงประจักษ์แล้ว การศึกษาในช่วง 10
ปีทผี่ า่ นมาเริม่ ครอบคลุมไปทีเ่ ป้าหมายการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนอืน่ ๆ มากขึน้ อาทิ
การศึกษาของ (Pongsiri and Arthakaivalvatee, 2020) ได้พยายามเชื่อม
โยงผลของการพัฒนาเมือง สุขภาวะ และความเหลื่อมล�้ำ เข้าด้วยกันเพื่อ
สร้างยุทธศาสตร์ส�ำหรับการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน รวมทัง้ งานของ (Ramaswami,
2020; SP et al., 2019) ที่พยายามแยกองค์ประกอบในรูปของ Nexus
ระหว่างการพัฒนาเมือง การกินดีอยู่ดี ความเหลื่อมล�้ำ และการส่งเสริม
ความยั่งยืนทางด้านสิ่งแวดล้อม ในด้านการศึกษาและการพัฒนาบุคลากร
รวมทั้งการสร้างงานที่เป็นธรรม (Bengtsson et al., 2018) ได้ชี้ให้เห็นถึง
ความเกื้อกูลระหว่างการพัฒนาการศึกษาที่ดีต่อการลดความเหลื่อมล�้ำ
ภายในประเทศ และรวมทัง้ การมีทกี่ ารศึกษาทีด่ มี สี ว่ นช่วยให้ประเทศบรรลุ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนได้ นอกจากนี้ภายใต้การศึกษาของ (Stephan
et al., 2018) ยังพบว่าการบริหารจัดการอาหาร รวมทั้งสร้างหลักประกัน
ว่าจะมีการจัดให้มีน�้ำและสุขอนามัยส�ำหรับทุกคน และการเข้าถึงพลังงาน
สมัยใหม่ที่ยั่งยืนในราคาที่ย่อมเยา ล้วนส่งผลบวกต่อการบริหารจัดการ
เศรษฐกิจและสิง่ แวดล้อม และส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนเช่นกัน
ในปัจจุบันแม้จะไม่มีงานที่ศึกษาถึงบทบาทของการพัฒนาความ
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สามารถด้านการแข่งขันและส่งเสริมนวัตกรรมต่อความเหลือ่ มล�ำ้ ในรูปแบบ
ของ SDGs Nexus แต่ในอดีต (Doner et al., 2005; Ritchie, 2010) ได้
สร้างกรอบทฤษฎีว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาเทคโนโลยีแบบ
ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง (Inclusive Growth) ภายใต้ systemic vulnerability ที่
แสดงให้เห็นถึงบทบาทของการพัฒนาเทคโนโลยีทสี่ ง่ ผลเชิงบวกต่อการลด
ความเหลื่อมล�้ำ และผลการลดความเหลื่อมล�้ำต่อการพัฒนาทุนทางด้าน
เทคโนโลยี
ในด้านการส่งเสริมสังคมทีส่ งบสุขและครอบคลุมโดยให้ทกุ คนเข้า
ถึงความยุตธิ รรมและสร้างสถาบันทีม่ ปี ระสิทธิผลรับผิดชอบและครอบคลุม
ในทุกระดับนั้น การศึกษาของ (Osabohien et al., 2020; Schorr, 2018)
ได้พัฒนาแบบจ�ำลองและกระบวนการส่งผ่านของการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน
ที่มีผลต่อการลดความเหลื่อมล�้ำ และได้ศึกษาในเชิงประจักษ์ในปัจจัยที่
ท�ำให้ประเทศประสบผลส�ำเร็จในการลดความเหลื่อมล�้ำ และลดความ
ยากจนผ่านทางการพัฒนาสังคมอย่างเป็นระบบ และท้ายที่สุดงานศึกษา
ของ (Berrone et al., 2019) ได้พฒ
ั นาแบบจ�ำลอง EASIER โดยแบบจ�ำลอง
ดังกล่าวผสมผสานแนวคิดด้านพลังประชารัฐ (Public Private Partnership,
PPP) ทีแ่ สดงให้เห็นถึงวิถใี นการใช้ความร่วมมือระหว่างผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
ทั้งระดับในประเทศ และระหว่างประเทศ ในการลดความเหลื่อมล�้ำและ
การมุ่งเข้าสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
วิธกี ารศึกษาเชิงประจักษ์ดา้ นความสัมพันธ์ระหว่างแต่ละเป้าหมาย
SDGs
โดยส่วนใหญ่การศึกษาในด้านความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร SDGs
นิยมใช้การประมาณการด้วยสมการถดถอยในรูปแบบต่างๆ เช่นแบบจ�ำลอง
เส้นตรงทีเ่ หมาะสมภายใต้โครงสร้างข้อมูลภาคตัดขวาง ข้อมูลอนุกรมเวลา
ข้อมูลแบบ Pooled Cross Section และข้อมูลแบบ Panel Data เป็นต้น
โดยการศึกษาจะปรับใช้เครือ่ งมือทางด้านเศรษฐมิตทิ เี่ หมาะสมกับชุดข้อมูล
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อาทิ การใช้ Robust standard errors ส�ำหรับข้อมูล SDGs ภาคตัดขวาง
ระหว่างประเทศเพื่อแก้ไขปัญหา heteroskedasticity การใช้แบบจ�ำลอง
Autoregressive Finite Distributed Lagged Model เพือ่ ศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่าง SDGs ภายในประเทศใดประเทศหนึ่งข้ามช่วงเวลา รวมทั้งการใช้
Granger Causality Test, Vector Autoregression และ Cointegration
Test เพื่อทดสอบความสัมพันธ์ระยะยาวระหว่าง SDGs ในประเทศ หรือ
กลุ่มประเทศใดประทศหนึ่งข้ามช่วงเวลา นอกจากนี้เมื่อมีการพัฒนา
เทคนิคทางด้านเศรษฐมิติที่ดีขึ้นในด้านการจัดการปัญหา Unobserved
heterogeneity ระหว่างข้อมูลในระดับประเทศข้ามเวลา ท�ำให้การศึกษาใน
ยุคต่อมานิยมใช้เครี่องอาทิ Pooled Ordinary Least Squares ร่วมกับ
imputation of missing SDGs value และเมื่อมีการเริ่มเก็บข้อมูล SDGs
มากขึน้ นับตัง้ แต่ปี ค.ศ. 2017 การประยุกต์ใช้แบบจ�ำลอง Fixed Effect และ
Random Effect ได้รับความนิยมมากขึ้น รวมทั้งการใช้เทคนิค Panel
Cointegration ส�ำหรับข้อมูลประเทศซ�้ำที่มีช่วงเวลาที่ไม่ยาวมากนัก
อย่างไรก็ตามแบบจ�ำลองสมการเชิงเส้นตรงดังกล่าวไม่สามารถตอบสนอง
ต่อลักษณะเฉพาะของข้อมูล SDGs ในระดับเป้าหมายและเป้าประสงค์ได้
เนือ่ งจาก SDGs มีลกั ษณะความสัมพันธ์ในเชิงส่งเสริมและทดแทนกัน รวม
ทัง้ มีการปรับเปลีย่ นแปลงตามโครงสร้างการบริหารของแต่ละประเทศ (van
Zanten and van Tulder, 2020) ภายใต้บริบทดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึง
Heterogenous effects ระหว่าง SDGs (Andrée et al., 2019; Herzog et
al., 2005) ที่ท�ำให้แบบจ�ำลองเชิงเส้นตรงอาจไม่เหมาะสมกับการศึกษา
Interaction ระหว่าง SDGs ทั้งในรูปแบบเชิงจ�ำนวนและผลกระทบจาก
ปัจจัยส�ำคัญอื่นๆ อาทิ Spatial Effects
ดังนั้นการศึกษาด้านความสัมพันธ์ระหว่าง SDGs ในช่วงระหว่าง
ปี ค.ศ.2016 ถึง ค.ศ.2021 ได้มงุ่ มาใช้เครือ่ งมือจากศาสตร์วทิ ยาการค�ำนวณ
และวิทยาศาสตร์ข้อมูลมากขึ้น โดยงานศึกษาในช่วงแรกที่ข้อมูล SDGs
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ไม่มีความครบถ้วนมากนัก งานวิจัยส่วนใหญ่นิยมใช้การวิเคราะห์เอกสาร
Text Analytics และการศึกษาเชิงคุณภาพผ่านการใช้เทคนิคอาทิ Network
Analysis การใช้ Expert Opinion และ Focus Group (Le Blanc, 2015;
Mainali et al., 2018; Singh et al., 2018) โดยผลการศึกษาแสดงให้เห็น
ถึงภาวะในด้านการส่งเสริม ทดแทน และไม่มีผล ระหว่างเป้าหมาย SDGs
การศึกษาเหล่านี้เป็นการเบิกทางให้มีการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์
ข้อมูลที่มากขึ้นเมื่อมีข้อมูล SDGs ที่มีมากขึ้นทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาค
และระดับโลก โดยเฉพาะการปรับฐานข้อมูลของ United Nations SDGs
database และ Sustainable Development Goals Report ตั้งแต่ปี
ค.ศ.2017 ให้สามารถเปรียบเทียบได้ทั้งภายในประเทศ ระหว่างประเทศ
ข้ามช่วงเวลา
ภายใต้ข้อมูลที่มีมากขึ้นและมีความสมบูรณ์มากขึ้น การใช้เครื่อง
มือทางด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูลสามารถแก้ปัญหาในด้านความสัมพันธ์ที่
ไม่แน่นอน และไม่เป็นเส้นตรงระหว่าง SDGs รวมทั้งความซับซ้อนของ
แบบจ�ำลองด้านความสัมพันธ์ระหว่าง SDGs ที่มีมาการพัฒนาอย่างต่อ
เนื่องดังที่กล่าวมาแล้ว รวมทั้งการใช้วิธีการทางแมชชีนเลิร์นนิ่งสามารถ
ลดความไม่ชัดเจนในความสัมพันธ์ว่า SDGs ไหนจะสามารถส่งเสริมให้
ความเกิดการลดความเหลื่อมล�้ำได้มากกว่ากัน โดยงานศึกษาในยุคหลัง
อาทิ (Hegre et al., 2020; Nilsson et al., 2016) ได้มกี ารใช้ Unsupervised
Machine Learning อาทิ Principal Component Analysis (PCA) และการ
ใช้ระบบ Scoring เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง SDGs รวมทั้งการแสดง
ภาพ (Visualization) ของ
การทดแทนและการส่งเสริม ระหว่าง SDGs และเมื่อข้อมูลมีมาก
พอในระดับหนึ่งการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง SDGs ได้เริ่มใช้เครื่องมือ
Supervised Machine Learning อาทิ (Asadikia et al., 2021; Fader et
al., 2018; Pradhan et al., 2017) โดยงานวิจัยทั้ง 3 งานวิจัยใช้เครื่องมือ
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อาทิ Boosted Regression Trees Correlation and Ranking Score
ในการศึกษาความสัมพันธ์กนั ระหว่าง SDGs โดยเฉพาะในด้านการวัดความ
ส�ำคัญว่า SDGs ย่อยไหนสามารถน�ำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในภาพรวมได้
รวมทั้งรูปแบบการทดแทนและการท�ำงานร่วมกันระหว่าง SDGs ต่างๆ ที่
มีผลต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นอย่างไร โดยข้อดีของการใช้ Supervised
Machine Learning สามารถประเมินความแม่นย�ำระหว่างเครื่องมือด้าน
วิทยาการข้อมูลที่แตกต่างกันได้ และแสดงให้เห็นถึงประโยชน์ Machine
Learning ในการศึกษาถึงการลดความเหลื่อมล�้ำ ควบคู่กับการมุ่งไปสู่การ
พัฒนาที่ยั่งยืน
โดยสรุ ป การศึกษานี้จะใช้ Supervised Machine Learning
ที่สามารถสร้างความสัมพันธ์ระหว่างการลดความเหลื่อมล�้ำและเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืนอื่นๆ โดยผู้วิจัยคาดว่าการใช้เครื่องมือดังกล่าวจะช่วย
เสริมความเข้าใจและปิดช่องว่างทางวิชาการในหลายประเด็นด้วยกัน ได้แก่
1.การระบุวา่ SDGs ไหนมีความสามารถในการอธิบายการลดความเหลือ่ ม
ล�้ำได้ดีที่สุด 2.การสามารถจัดล�ำดับความส�ำคัญของ SDGs อื่นๆ ที่ช่วย
ความเหลื่อมล�้ำ 3.การสร้างข้อเสนอแนะว่า SDGs ไหนเป็นเป้าหมายที่
“ส่งเสริม (enablers)” ในด้านการลดความเหลื่อมล�้ำ รวมทั้ง SDGs ใดที่
อาจจะ “ทดแทน (Inhibitors)” ในด้านการลดความเหลื่อมล�้ำ และท้ายที่สุด
ภายใต้ข้อมูลดังกล่าว การศึกษานี้จะน�ำเสนอข้อเสนอแนะทางนโยบายที่
สอดคล้องกับการลดความเหลื่อมล�้ำภายใต้สถานการณ์โควิด-19 ได้อย่าง
เหมาะสม
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3. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
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(1) เพือ่ วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง SDG ด้านความเหลือ่ มล�ำ้
และ SDGs อื่นๆ ทั้งภายในประเทศไทย กลุ่มประเทศในเอเชียตะวันออก
และประเทศในระดับโลก
(2) เพื่อประยุกต์ใช้แบบจ�ำลองแมชชีนเลิร์นนิ่ง ในการสร้างข้อ
เสนอทางนโยบายส�ำหรับการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ผ่านการถอดบท
เรียนของกลุ่มประเทศในเอเชียตะวันออก และประเทศในระดับโลก
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4. วิธีด�ำเนินการวิจัย
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ในส่วนของวิธดี ำ� เนินการวิจยั จะประกอบไปด้วยประเด็นด้านแหล่ง
ข้อมูล และวิธีการศึกษาส�ำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล SDGs
ข้อมูล SDGs และความเหลื่อมล�้ำ
ในปัจจุบนั ฐานข้อมูลด้าน SDGs มีมาจากหลายแหล่งด้วยกันได้แก่
ฐานข้อมูล SDGs ที่เป็นทางการของสหประชาชาติ (UNSDGs) ฐานข้อมูล
ของธนาคารโลก World Bank Atlas of Sustainable Development Goals
(WBSDGs) และฐานข้อมูลของ Bertelsmann Stiftung and Sustainable
Development Solutions Network (SDSN)
การศึกษานี้จะใช้ข้อมูลของ SDSN ในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่างความเหลื่อมล�้ำและSDGs อื่นๆ ภายใต้แบบจ�ำลอง supervised
machine learning เนื่องจากมีความครบถ้วน ต่อเนื่อง และ มีความเสถียร
ของข้อมูล SDGs ในแต่ละเป้าหมายในช่วงระหว่างปี 2019 และ 2020
(J. Sachs et al., 2019; J. D. Sachs et al., 2020) และจะใช้ข้อมูลของ
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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สหประชาชาติประกอบในการวิเคราะห์ความเหลื่อมล�้ำของประเทศไทย
รวมทัง้ รายละเอียดของ SDGs อืน่ ๆ ของประเทศไทยทีม่ ขี อ้ มูลอนุกรมเวลา
ที่สมบูรณ์กว่าข้อมูลของ SDSN
ในส่วนของความเหลื่อมล�้ำซึ่งเป็นเป้าประสงค์ (Target) หลักของ
การศึกษานี้ การศึกษาจะใช้ขอ้ มูล SDSN United Nations WIID Database
(WIID), WID Database (WID) และ Oxford Our World in Data (OX) เพื่อ
สร้างตัวแปร Target ด้านความเหลื่อมล�้ำของปี 2019 และปี 2020
โดยตัวแปรดังกล่าวเป็นตัวแปรหุ่น (g10) ที่แสดงว่าความเหลื่อมล�้ำในปีดัง
กล่าวมีแนวโน้มสูงขึ้นกว่าในอดีตหรือไม่ โดยประเทศที่มีข้อมูลครบถ้วนมี
จ�ำนวน 159 ประเทศในปี 2019 และจ�ำนวน 166 ประเทศในปี 2020 นอกจาก
นี้ตัวแปร Feature ของแบบจ�ำลองในการศึกษาจะใช้ SDGs Index จ�ำนวน
16 เป้าหมายของทุกประเทศโดยไม่รวม SDGs ของเป้าหมายด้านการลด
ความเหลื่อมล�้ำในการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความเหลื่อมล�้ำและ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนอื่นๆ
วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล SDGs 2
ขั้นตอนแรกของการวิเคราะห์ข้อมูลหลังจากการก�ำหนด Target
Variable ให้เป็นการเปลี่ยนแปลงของความแหลื่อมล�้ำแล้ว การศึกษาจะ
ท�ำการปรับข้อมูล Feature ที่ประกอบไปด้วย SDGs index จากฐานข้อมูล
SDSN ตั้งแต่เป้าหมายที่ 1 ถึงเป้าหมายที่ 17 โดยเว้นเป้าหมายที่ 10 โดย
หลังจากการจัดการ Feature Engineering ให้มคี วามสอดคล้องกันแล้ว การ
ศึกษาได้ใช้วิธีการจัดล�ำดับข้อมูลที่ให้ค่า information ที่สูงที่สุดในการ
พยากรณ์ความสัมพันธ์ระหว่างการลดลงของความเหลื่อมล�้ำ และ SDGs
อื่นๆ โดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ข้อมูลที่ใช้คือ Scoring Method for
Classification ทีใ่ ช้คา่ Information Gain และ Gain Ratio เป็นตัวชีว้ ดั ส�ำคัญ
โดยค่า Information Gain ที่สูงจะบอกถึงข้อมูลข่าวสารที่ได้มากขึ้นในผ่าน
2 นิยามศัพท์และค�ำอธิบายของเครื่องมือที่ใช้จะอยู่ในภาคผนวก ที่ 2.
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การลด Entropy ในส่วนของค่า Gain Ratio ที่สูงขึ้นสามารถระบุข้อมูลที่สูง
มากขึ้นได้เช่นกันผ่านการค่า bias จากการที่มีตัวแปร Feature ที่มากขึ้น
ในขั้นตอนที่สองของการศึกษาจะใช้ Visualization (Viz) ข้อมูล
ผ่านระนาบสองมิติ โดยเน้นไปที่การจับคู่ตัวแปรที่สามารถอธิบายความ
เหลื่อมล�้ำได้ดีที่สุด โดยการใช้ Viz ดังกล่าวจะสามารถระบุถึงปัจจัยที่มี
ผลทางบวกต่อการลดหรือเพิ่มความเหลื่อมล�้ำได้ในกลุ่มประเทศในการ
ศึกษา อาทิประเทศสหภาพยุโรป ประเทศเอเชีย และ อเมริกา เป็นต้น โดย
การใช้ Regression Line จะแสดงให้เห็นถึงการส่งเสริมหรือทดแทนกัน
ระหว่าง SDGs ในการอธิบายการลดลงของความเหลื่อมล�้ำ
ในขั้นตอนที่สามของการศึกษาจะใช้แบบจ�ำลอง Supervised
Machine Learning ในการศึกษาถึงปัจจัย SDGs อื่นๆ ที่ส่งผลต่อการลด
ความเหลื่อมล�้ำของประเทศทั้ง 159 ประเทศในปี 2019 และ 166 ประเทศ
ในปี 2020 โดยแบบจ�ำลองที่จะน�ำมาใช้ประกอบด้วยแบบจ�ำลองต้นไม้
(Decision Tree) แบบจ�ำลอง
สมการถดถอยโลจิสติก (Logistic Regression) และแบบจ�ำลอง
ป่า (Random Forest) ภายใต้แบบจ�ำลองทั้งสาม งานศึกษาจะวัดความ
แม่ น ย� ำ ของแต่ ล ะแบบจ� ำ ลอง Machine Learning ผ่ า นการทดสอบ
ประสิทธิภาพของแบบจ�ำลอง (Cross Validation) โดยการทดสอบจ�ำนวน
5 ครั้ง และจะใช้ตัวชี้วัดด้านความแม่นย�ำ (Precision) ที่มากที่สุดในการน�ำ
เสนอแบบจ�ำลองทีเ่ หมาะสมเพือ่ อธิบายความเชือ่ มโยงระหว่างการลดความ
เหลื่อมล�้ำและ SDGs อื่นๆ
ในขัน้ ตอนทีส่ ขี่ องการศึกษาจะใช้ Visualization ทีเ่ หมาะสมในการ
อธิ บ ายถึ ง ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งความเหลื่ อ มล�้ ำ และ SDGs อื่ น ๆ
ยกตัวอย่างเช่น หากแบบจ�ำลองที่เหมาะสมคือ Logistic Regression
การแสดงผลจะเป็นในรูปแบบของตารางทีม่ กี ารพยากรณ์คา่ ความน่าจะเป็น
ของการเพิ่มหรือลดลงของความเหลื่อมล�้ำ ซึ่งตารางค่าการพยากรณ์ที่
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เหมาะสมจะเปลี่ยนไปตามค่า Regularization Type ตาม ridge function
ถ้ า แบบจ� ำ ลองที่ เ หมาะสมคื อ แบบจ� ำ ลอง Random Forest
การศึกษาจะใช้ Visualization ผ่าน Pythagorean Tree ที่แสดงให้เห็นถึง
ความอุดมสมบูรณ์ของป่า จ�ำนวนต้นไม้ รวมทั้งกิ่งที่ใช้ในการพยากรณ์
อย่างไรก็ตามหากแบบจ�ำลองต้นไม้ การใช้แผนภูมติ น้ ไม้จะแสดงให้เห็นถึง
ความสามารถในการพยากรณ์และแยกกลุ่มประเทศผ่าน Visualization ที่
เป็นสองมิติ โดยกิ่งแต่ละกิ่งจะแสดงให้เห็นถึงความส�ำคัญของ SDGs
ต่อการลดหรือเพิ่มความเหลื่อมล�้ำ โดยความซับซ้อนของกิ่งไม้จะเป็นไป
ตามความเหมาะสมของข้อมูล รวมทัง้ แสดงให้เห็นถึงความน่าจะเป็นในการ
ลดความเหลื่อมล�้ำ และท้ายที่สุดในขั้นตอนของการสร้างข้อเสนอแนะทาง
นโยบายการการศึกษาจะใช้แบบจ�ำลองทางเศรษฐมิตขิ องข้อมูลอนุกรมเวลา
(Trend Regression) เพือ่ ศึกษาว่า SDGs indicators ไหนของประเทศไทย
ที่มีแนวโน้มการเจริญเติบโตที่ดี และสามารถส่งผลในทางบวกต่อการลด
ความเหลื่อมล�้ำได้
โดยสรุปภายใต้การใช้เครื่องมือทางวิทยาการข้อมูลที่ผสมผสาน
กับเศรษฐมิตดิ งั กล่าว การศึกษานีพ้ ยายามทีจ่ ะสร้างข้อสมมติฐานทีเ่ ป็นไป
ได้และสอดคล้องกับงานทางด้านทฤษฎีและการศึกษาเชิงประจักษ์ดังที่
กล่ า วมาแล้ ว ในช่ ว งที่ ส อง โดยข้ อ สมมติ ที่ ส� ำ คั ญ ประกอบไปด้ ว ย 1.
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนใดบ้างมีผลต่อการพยากรณ์หรืออธิบายการ
เปลี่ยนแปลงด้านความเหลื่อมล�้ำ 2.ประเทศหรือกลุ่มประเทศที่มีความ
เหลื่อมล�้ำเพิ่มขึ้นสามารถอธิบายได้ด้วยระดับเป้าหมายการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนอื่นๆ 3.แบบจ�ำลองทางด้านวิทยาการข้อมูลใดสามารถให้ค่าการ
พยากรณ์การลดความเหลื่อมล�้ำผ่านเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้ดี
และ 4. อิทธิพลของเป้าหมายการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนใดมีผลทางการส่งเสริมด้าน
การลดความเหลื่อมล�้ำ หรือเพิ่มความเหลื่อมล�้ำ
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5. ผลการวิจัยและอภิปรายผล
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ความสามารถของ SDGs index ในการอธิบายความเหลื่อมล�้ำ
เป้าหมายทางการพัฒนาที่ยั่งยืนที่สามารถอธิบายหรือพยากรณ์
การเปลี่ยนแปลงความเหลื่อมล�้ำเป็นไปดังตารางที่ 1 และ 2
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ตารางที่ 1: ผลคะแนนของ SDGs ที่มีความส�ำคัญในปี 20193
Feature Engineering Information gain
Goal 3 Score
0.09015
Goal 4 Score
0.05556
Goal 6 Score
0.03954
Goal 9 Score
0.03834
Goal 16 Score
0.03701
Goal 12 Score
0.03255
Goal 7 Score
0.03233
Goal 1 Score
0.03153
Goal 13 Score
0.02507
Goal 14 Score
0.02212
Goal 8 Score
0.02182
Goal 2 Score
0.01627
Goal 11 Score
0.01323
Goal 15 Score
0.01109
Goal 17 Score
0.00875
Goal 5 Score
0.00301

Gain ratio
0.04508
0.02778
0.01977
0.01917
0.01851
0.01627
0.01616
0.01577
0.01253
0.01106
0.01091
0.00813
0.00662
0.00555
0.00437
0.00151

ที่มา: ค�ำนวณโดยผู้วิจัย
จากตารางที่ 1 พบว่าในปี 2019 SDGs ที่ส่งผลต่อความเหลื่อมล�้ำ
มากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ เป้าหมายที่ 3 การสร้างหลักประกันว่าคนมี
ชีวติ ทีม่ สี ขุ ภาพดีและส่งเสริมสวัสดิภาพส�ำหรับทุกคนในทุกวัย ตามมาด้วย
เป้าหมายที่ 4 การสร้างสร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพ
3 ค�ำอธิบายเรื่องของ Information gain และ gain ration ปรากฏในภาคผนวกที่ 2.
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อย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรูต้ ลอดชีวติ
เป้าหมายที่ 6 การสร้างสร้างหลักประกันว่าจะมีการจัดให้มนี ำ�้ และสุขอนามัย
ส�ำหรับทุกคนและมีการบริหารจัดการที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 9 การสร้าง
โครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่
ครอบคลุมและยัง่ ยืน และส่งเสริมนวัตกรรม และเป้าหมายที่ 16 การส่งเสริม
สังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึง
ความยุตธิ รรมและสร้างสถาบันทีม่ ปี ระสิทธิผลรับผิดชอบและครอบคลุมใน
ทุกระดับ อย่างไรก็ตามเป็นที่น่าสังเกตว่าเป้าหมายที่ 17 การเสริมความ
เข้มแข็งให้แก่กลไกการด�ำเนินงานและฟื้นฟูสภาพหุ้นส่วนความร่วมมือ
ระดับโลกส�ำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนและเป้าหมายที่ 5 การบรรลุความเท่า
เทียมระหว่างเพศ และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สตรีและเด็กหญิงมี
ความสามารถในการอธิบายความเหลื่อมล�้ำที่ค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับ
SDGs อื่นๆ โดยการที่ SDG 17 ไม่สามารถอธิบายความเหลื่อมล�้ำได้มาก
นักสอดคล้องกับงานศึกษาของ (Asadikia et al., 2021) ในขณะที่ความ
เหลื่อมล�้ำทางเพศนั้นอาจไม่สามารถอธิบายความเหลื่อมล�้ำภายในและ
ระหว่างประเทศได้เนือ่ งจากข้อมูลทัง้ สองกลุม่ มี Information ทีใ่ กล้เคียงกัน
(Karlsson, 2009)
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ตารางที่ 2: ผลคะแนนของ SDGs ที่มีความส�ำคัญในปี 2020
Feature Engineering Information gain
Goal 3 Score
0.08496
Goal 9 Score
0.07194
Goal 12 Score
0.04963
Goal 6 Score
0.04833
Goal 4 Score
0.04551
Goal 13 Score
0.04061
Goal 16 Score
0.02843
Goal 5 Score
0.02534
Goal 1 Score
0.01990
Goal 2 Score
0.01988
Goal 15 Score
0.01567
Goal 8 Score
0.01486
Goal 7 Score
0.01321
Goal 17 Score
0.00901
Goal 11 Score
0.00420
Goal 14 Score
0.00246

Gain ratio
0.04248
0.03597
0.02482
0.02417
0.02275
0.02031
0.01422
0.01267
0.00995
0.00994
0.00783
0.00743
0.00661
0.00450
0.00210
0.00123

ที่มา: ค�ำนวณโดยผู้วิจัย
จากตารางที่ 2 พบว่าในปี 2020 SDGs ที่ส่งผลต่อความเหลื่อมล�้ำ
มากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ เป้าหมายที่ 3 การสร้างหลักประกันว่าคนมี
ชีวติ ทีม่ สี ขุ ภาพดีและส่งเสริมสวัสดิภาพส�ำหรับทุกคนในทุกวัย ตามมาด้วย
เป้าหมายที่ 9 สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนา
อุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม เป้าหมายที่ 12
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สร้างหลักประกันให้มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน เป้าหมายที่
6 สร้างหลักประกันว่าจะมีการจัดให้มนี ำ�้ และสุขอนามัยส�ำหรับทุกคนและมี
การบริหารจัดการที่ยั่งยืน และเป้าหมายที่ 4 บรรลุความเท่าเทียมระหว่าง
เพศ และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สตรีและเด็กหญิง อย่างไรก็ตามเป็น
ที่น่าสังเกตว่าเป้าหมายที่ 11 ท�ำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มี
ความครอบคลุม ปลอดภัย มีภูมิต้านทานและยั่งยืน และเป้าหมายที่ 14
อนุรกั ษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเล และทรัพยากรทางทะเลอย่าง
ยั่งยืนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนมีความสามารถในการอธิบายความเหลื่อมล�้ำ
ที่ค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับ SDGs อื่นๆ จากข้อมูลในปี 2019 และ 2020
พบว่าการสร้างหลักประกันทางสุขภาพนับเป็นปัจจัยหลักทีส่ ามารถอธิบาย
และพยากรณ์ ค วามเหลื่ อ มล�้ ำ ได้ ดี ที่ สุ ด ทั้ ง ในช่ ว งสองปี ข องการศึ ก ษา
นอกจากนีก้ ารพัฒนาความสามารถด้านการแข่งขันและนวัตกรรมสามารถ
อธิบายความเหลื่อมล�้ำได้ดีเช่นกัน
การใช้ SDGs ในการอธิบายประเทศที่มีความเหลื่อมล�้ำสูงขึ้น
ในการอธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง SDGs ที่แสดงถึงผลลัพธ์ต่อ
ความเหลื่อมล�้ำนั้นสามารถสร้างรูปภาพที่แสดงถึงการทดแทนกันและส่ง
เสริมกันระหว่าง SDGs ในการลดความเหลือ่ มล�ำ้ ได้ถงึ 120 แบบ ในระนาบ
สองมิติต่อปีการศึกษา ดังนั้นในงานวิจัยฉบับนี้จะน�ำเสนอเฉพาะคู่ล�ำดับที่
ส�ำคัญที่สุดในแต่ละปีการศึกษจากการใช้ Information Projection ของ
การประมาณการก�ำลังสองน้อยที่สุด โดยผลลัพธ์ของปี 2019 เป็นไปดัง
รูปภาพที่ 1.
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ภาพที่ 1: คู่ล�ำดับ SDGs ที่ส�ำคัญที่สุดที่มีผลต่อความเหลื่อมล�้ำในปี 2019
ที่มา: ค�ำนวณโดยผู้วิจัย
จากภาพที่ 1 พบว่า SDG 3 และ SDG 14 มีความสามารถในการ
อธิบายความเหลื่อมล�้ำได้ดีที่สุด โดยคุณลักษณะของประเทศหรือภูมิภาค
ทีส่ ามารถลดความเหลือ่ มล�ำ้ ได้ (สัญลักษณ์ฟา้ อมเขียว green) อาทิประเทศ
เวียดนาม (VNM) ฟิจิ (FJI) และยูเครน (UKR) จะมีการส่งเสริมกันและกัน
ระหว่างการพัฒนาสุขภาพ และการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ในขณะที่
ประเทศทีม่ คี วามเหลือ่ มล�ำ้ เพิม่ ขึน้ (สัญลักษณ์สแี ดง, red) จะเผชิญกับการ
ทดแทนกันระหว่างเป้าหมายด้านสุขภาพและการอนุรักษ์ทรัพยากรทาง
ทะเล โดยกลุ่มประเทศดังกล่าวประกอบด้วยประเทศไทย (THA) ประเทศ
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อาทิ อินโดนีเซีย (IDN) และฟิลิปปินส์ (PHL)
และประเทศจีน (CHN) เป็นต้น4
ลักษณะดังกล่าวอาจแสดงให้เห็นถึงความจ�ำกัดของทรัพยากรใน
4 เส้นสีด�ำแสดง linear projection ของข้อมูลประเทศทั้งหมด
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การมุ่งเข้าสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างชัดเจน ประเทศที่เผชิญกับ
ความเหลื่อมล�้ำที่สูงขึ้น เผชิญกับสภาวะที่การได้อย่างเสียอย่างระหว่างงบ
ประมาณที่ใช้ด้านการส่งเสริมสุขภาพ และการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล
ในขณะที่ประเทศที่ความเหลื่อมล�้ำลดลงไม่ประสบกับปัญหาดังกล่าว และ
แสดงให้เห็นถึงภาวะการส่งเสริมกันระหว่างสุขภาวะและการอนุรักษ์
ทรัพยากรทางทะเล

ภาพที่ 2: คู่ล�ำดับ SDGs ที่ส�ำคัญที่สุดที่มีผลต่อความเหลื่อมล�้ำในปี 2020
ที่มา: ค�ำนวณโดยผู้วิจัย
จากภาพที่ 2 พบว่า SDG 6 และ SDG 12 มีความสามารถในการ
อธิบายความเหลื่อมล�้ำได้ดีที่สุด โดยคุณลักษณะของประเทศหรือภูมิภาค
ที่สามารถลดความเหลื่อมล�้ำได้ (สัญลักษณ์สีฟ้าอมเขียว, green) อาทิ
ประเทศญี่ปุ่น (JPN) สเปน (ESP) และยูเครน (UKR) จะมีการทดแทนกัน
ระหว่างการอนุรักษ์ทรัพยากรน�้ำ และการผลิตและบริโภคอย่างยั่งยืนใน
ระดับทีต่ ำ�่ กว่าประเทศทีม่ คี วามเหลือ่ มล�ำ้ เพิม่ ขึน้ (สัญลักษณ์สแี ดง red) ซึง่
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จะเผชิญกับการทดแทนกันระหว่างทั้งสองที่สูง โดยกลุ่มประเทศดังกล่าว
ประกอบด้ ว ยประเทศไทย (THA) ประเทศในเอเชี ย ตะวั น ออก อาทิ
มองโกเลีย (IDN) และประเทศศรีลังกา (LKA) เป็นต้น อย่างไรก็ตามผลดัง
กล่าวไม่อาจบ่งชีไ้ ด้วา่ การทดแทนกัน มีความสูงต�ำ่ หรือมีความแตกต่างกัน
ระหว่างประเทศที่มีความเหลื่อมล�้ำเพิ่มขึ้นหรือลดลง แต่อย่างใด
ลักษณะดังกล่าวอาจแสดงให้เห็นถึงความจ�ำกัดของทรัพยากรใน
การมุง่ เข้าสูเ่ ป้าหมายการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนอย่างชัดเจนโดยไม่เกีย่ งว่าประเทศ
ดังกล่าวมีความเหลื่อมล�้ำที่สูงขึ้นหรือลดลง อย่างไรก็ตามประเทศที่มี
ความเหลื่อมล�้ำลดลงเผชิญกับปัญหาการทดแทนกันของทั้งสองเป้าหมาย
ทีต่ ำ�่ กว่าประเทศทีม่ คี วามเหลือ่ ล�ำ้ สูง หรืออีกนัยหนึง่ หากประเทศต้องการ
ลดความเหลื่ อ มล�้ ำ คุ ณ ลั ก ษณะหนึ่ ง ที่ ส� ำ คั ญ คื อ การลดการทดแทนกั น
ระหว่ า งเป้ า หมายของการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น โดยเฉพาะเป้ า หมายในด้ า น
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม โดยลักษณะดังกล่าวสอดคล้องกับ
การศึกษาในอดีตที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจ ปัญหาความเหลื่อมล�้ำ อาหาร และการจัดการทรัพยากรน�้ำ
อย่างยั่งยืน (Stephan et al., 2018) ที่กล่าวว่าประเทศจ�ำเป็นต้องมีระดับ
รายได้ที่สูงเพียงพอในระดับที่ความเหลื่อมล�้ำลดลง จึงจะสามารถบรรลุ
เป้าหมายในการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนทางทางด้านอาหารและการจัดการทรัพยากร
น�้ำได้
แบบจ�ำลองทางด้านแมชชีนเลิรน์ นิง่ ใด้ให้ผลในการพยากรณ์ความ
เหลื่อมล�้ำได้ดีที่สุด
ผลการศึกษาในส่วนนี้กล่าวถึงการใช้การแบ่งข้อมูลเพื่อทดสอบ
ประสิทธิผลของแบบจ�ำลอง (Cross Validation) ที่ใช้ในการอธิบายหรือ
พยากรณ์การเพิ่มขึ้นของความเหลื่อมล�้ำในแต่ละประเทศได้ดีที่สุด
โดยผลการศึกษาเป็นไปดังตารางที่ 3 และตารางที่ 4
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ตารางที่ 3: ผลคะแนน Cross Validation ที่ใช้ข้อมูลจากปี 20195
แบบจ�ำลอง
Tree6
Logistic Regression
Random Forest

AUC
0.5514
0.6304
0.5382

CA
0.5912
0.6541
0.6667

F1
0.6948
0.7699
0.7837

Precision
0.7327
0.7244
0.7218

ที่มา: ค�ำนวณโดยผู้วิจัย
ตารางที่ 4: ผลคะแนน Cross Validation ที่ใช้ข้อมูลจากปี 2020
แบบจ�ำลอง
Tree
Random Forest
Logistic Regression

AUC
0.5760
0.5739
0.6872

CA
0.6750
0.7125
0.7250

F1
0.7886
0.8217
0.8321

Precision
0.7886
0.7852
0.7842

ที่มา: ค�ำนวณโดยผู้วิจัย
การศึกษานี้ได้ใช้ cross validation ที่มีการท�ำซ�้ำ 5 ครั้งหรือ k =5
ในทัง้ สองตาราง โดยผลการศึกษาแสดงให้เห็นแบบจ�ำลองต้นไม้มคี า่ ความ
แม่นย�ำที่สูงสุด (Precision) เมื่อเทียบกับแบบจ�ำลองสมการถดถอย
โลจิสติก และแบบจ�ำลองป่า โดยในปี 2019 แบบจ�ำลองต้นไม่มีค่าความ
แม่นย�ำอยู่ที่ 0.7327 ตามมาด้วยแบบจ�ำลองสมการถดถอยโลจิสติก และ
แบบจ�ำลองป่า ทีม่ คี า่ ความแม่นย�ำ 0.7244 และ 0.7218 ตามล�ำดับ ในขณะ
ทีป่ ี 2020 แบบจ�ำลองต้นไม้มคี า่ ความแม่นย�ำอยูท่ ี่ 0.7886 ตามมาด้วยแบบ
จ�ำลองป่า และแบบจ�ำลองสมการถดถอยโลจิสติกที่มีค่าความแม่นย�ำอยู่ที่
5 นิยามของ AUC CA F1 และ Precision และการเลือกใช้ Precision ปรากฏในภาคผนวกที่ 2.
6 ค�ำอธิบายแบบกระชับของแบบจ�ำลองแต่ละชนิดปรากฏในภาคผนวกที่ 2.
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0.7852 และ 0.7842 ตามล�ำดับ
ดั ง นั้ น การศึ ก ษาในส่ ว นต่ อ ไปจะใช้ แ บบจ� ำ ลองต้ น ไม้ ใ นการ
พยากรณ์ลกั ษณะ SDGs ทีจ่ ะก�ำหนดว่าประเทศทีม่ เี ป้าหมายทางด้านการ
พัฒนาแบบยั่งยืนแบบไหนที่จะส่งเสริมให้มีการลดความเหลื่อมล�้ำ หรือ
ประเทศในลักษณะไหนทีจ่ ำ� มีความเหลือ่ มล�ำ้ ทีส่ งู ขึน้ โดยแบบจ�ำลองต้นไม้
มีข้อดีในการแสดงให้เห็นถึงการทดแทนกันหรือการประกอบกันระหว่าง
ดัชนีการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนต่อลักษณะการลดหรือเพิม่ ความเหลือ่ มล�ำ้ แตกย่อย
ไปตามกิ่งก้านสาขาของต้นไม้ รวมทั้งมีการจัดล�ำดับความส�ำคัญของดัชนี
การพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ชัดเจน
การใช้แบบจ�ำลองต้นไม้ในการอธิบายความเหลื่อมล�้ำ
แบบจ�ำลองต้นไม้สามารถแสดงให้เห็นถึงลักษณะทีส่ ำ� คัญของทีส่ ดุ
ของดัชนีการพัฒนาที่ยั่งยืนที่มีผลต่อความเหลื่อมล�้ำ โดยการแบ่งกิ่งสาขา
ต้นไม้ออกเป็นสองกิง่ ได้แก่ การมีความเหลือ่ มล�ำ้ ทีส่ งู ขึน้ (กิง่ สีแดงเข้มและ
เข้มขึ้น) และโอกาสในการมีความเหลื่อมล�้ำที่ลดลง โดยมีสีแดงที่จางลงมา
ตามกิ่ง และจะเป็นสีขาวโดยสมบูรณ์หากเป็นประเทศที่มีความเหลื่อมล�้ำ
ลดลง โดยผลการศึกษาของปี 2019 เป็นไปดังภาพที่ 3.
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ภาพที่ 3: แบบจ�ำลองต้นไม้ที่พยากรณ์ลักษณะประเทศที่ความเหลื่อมล�้ำ
สูงขึ้นในปี 2019
ที่มา: ค�ำนวณโดยผู้วิจัย
ในปี 2019 ประเทศที่มีดัชนีการสร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มี
สุขภาพดีและส่งเสริมสวัสดิภาพส�ำหรับทุกคนในทุกวัยน้อยกว่า 86.57 จะ
มีโอกาสที่ความเหลื่อมล�้ำจะสูงขึ้น (สีแดงเข้มขึ้น) ในทางตรงกันข้ามหาก
ประเทศใดมีค่าดัชนีดังกล่าวมากกว่า 86.57 จะมีโอกาสที่ความเหลื่อมล�้ำ
ลดลง (สีแดงจางลง) ผลดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความส�ำคัญของการพัฒนา
สาธรณสุขในการลดความเหลื่อมล�้ำภายในประเทศ
เมื่อเจาะลึกไปในกิ่งที่พยากรณ์ความเหลื่อมล�้ำที่มีโอกาสเพิ่มขึ้น
นั้นจะพบว่าดัชนีการสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการ
พั ฒ นาอุ ต สาหกรรมที่ ค รอบคลุ ม และยั่ ง ยื น และส่ ง เสริ ม นวั ต กรรม
อาจสามารถระบุถึงประเทศที่มีความเหลื่อมล�้ำสูงขึ้นได้ โดยหากดัชนี
ดังกล่าวมีค่ามากกว่า 28.18 แล้วพบว่าจะเพิ่มโอกาสในการเพิ่มความ
เหลื่อมล�้ำให้สูงขึ้น โดยเฉพาะประเทศที่มีดัชนีการขจัดความยากจนที่น้อย
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กว่า 98.93 ล้วนเป็นประเทศทีม่ คี วามเหลือ่ มล�ำ้ ทีส่ งู ขึน้ ทัง้ หมด โดยจ�ำนวน
ประเทศที่มีลักษณะดังกล่าวมีมากถึง 32 ประเทศ ในขณะที่ประเทศที่
สามารถขจัดความยากจนได้ดีจะพบว่ามีโอกาสในการเพิ่มความเหลื่อมล�้ำ
ได้เมื่อมีการส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่องซึ่งสอดคล้องกับ
Kuznet Hypotheis ที่แม้เมื่อประเทศสามารถขจัดความยากจนได้ แต่
ความเหลื่ อ มล�้ ำ อาจสู ง ขึ้ น เมื่ อ ประเทศเน้ น ไปที่ ก ารเจริ ญ เติ บ โตทาง
เศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว
นอกจากนี้แม้ดัชนีการพัฒนาด้านนวัตกรรมที่ต�่ำก็ไม่ได้ลดโอกาส
ในการพาประเทศไปสูก่ ารลดความเหลือ่ มล�ำ้ ได้หากไม่มกี ารพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยให้ทุกคน
เข้ า ถึ ง ความยุ ติ ธ รรมและสร้ า งสถาบั น ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ผ ลรั บ ผิ ด ชอบและ
ครอบคลุมในทุกระดับ โดยประเทศที่มีโอกาสลดความเหลื่อมล�้ำจะมีดัชนี
SDG 16 มากกว่า 48.74 ในขณะที่ประเทศที่มีระดับการพัฒนาด้านสังคม
ที่ต�่ำกว่านั้นล้วนประสบปัญหาความเหลื่อมล�้ำที่สูงขึ้น
อย่างไรก็ตามประเทศค่าดัชนีสุขภาวะที่สูงก็อาจมีโอกาสเผชิญ
ความเหลื่อมล�้ำที่สูงขึ้นได้ในกรณีที่ ประเทศกลุ่มนั้นมีดัชนีการแก้ปัญหา
ความหิวโหยที่สูงกว่า 58.34 มีดัชนีความเท่าเทียมระหว่างเพศมากกว่า
63.94 แต่มีดัชนีความยั่งยืนด้านการจ�ำกัดความยากจนต�่ำกว่า 99.68
โดยสรุปภายใต้ขอ้ มูลดัชนีการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนในปี 2019 นัน้ จะเห็น
ได้ว่าดัชนีการพัฒนาที่ยั่งยืนส่วนใหญ่ไม่ได้มีผลต่อการลดความเหลื่อมล�้ำ
ยกเว้นในด้านการพัฒนาด้านสาธารณสุข ในขณะเดียวกันประเทศที่มีการ
พัฒนาด้านสาธารณสุขทีต่ ำ�่ จะมีโอกาสในการเผชิญกับความเหลือ่ มล�ำ้ ทีส่ งู
ขึ้นยกเว้นในประเทศที่มีการพัฒนาพลังงานอย่างทั่วถึง เข้าถึง และยั่งยืน
เท่านั้น ในขณะที่ประเทศที่มีการพัฒนาสาธารณสุขที่ดีจะมีโอกาสที่ความ
เหลื่อมล�้ำสูงขึ้นก็ต่อเมื่อมีการก�ำจัดความยากจนที่ต�่ำเท่านั้น
ในส่วนของผลการศึกษาตามข้อมูลปี 2020 โดยแบบจ�ำลองต้น
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ไม่นั้นมีลักษณะความสัมพันธ์ที่ต่างออกไป และเป็นไปตามภาพที่ 4.

ภาพที่ 4: แบบจ�ำลองต้นไม้ที่พยากรณ์ลักษณะประเทศที่ความเหลื่อมล�้ำ
สูงขึ้นในปี 2020
ที่มา: ค�ำนวณโดยผู้วิจัย
ในปี 2020 สถานการณ์ความเหลื่อมล�้ำของประเทศ 166 ประเทศ
ในโลกมีแนวโน้มที่แย่ลงอันเนื่องมาจากหลายเหตุผลด้วย แต่เหตุผลที่อาจ
จะส�ำคัญที่สุดได้แก่การระบาดของโควิด-19 ซึ่งส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจ
ต่อประเทศต่างๆ ในโลก จากแบบจ�ำลองต้นไม้ประเทศที่มีความเหลื่อมล�้ำ
ลดลงเป็นประเทศที่มีดัชนีในด้านสร้างหลักประกันให้มีรูปแบบการผลิต
และการบริโภคที่ยั่งยืนลดลงในกิ่งแรก ในขณะเดียวกันประเทศที่มีดัชนี
เป้าหมายที่ 12 มากกว่า 43.81 ล้วนเผชิญโอกาสที่ความเหลื่อมล�้ำสูงขึ้น
แทบทั้งสิ้น อย่างไรก็ตามมีเพียงกรณีของประเทศที่มีดัชนีการพัฒนา
สุขภาพที่สูง และการเร่งต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ
ผลกระทบที่เกิดขึ้นที่สูงเท่านั้นที่มีโอกาสในการลดความเหลื่อมล�้ำได้
โดยสรุปภายใต้ข้อมูลดัชนีการพัฒนาที่ยั่งยืนในปี 2020 จะพบว่า
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ปัญหาโควิด-19 ส่งผลกระทบที่รุนแรงต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประเทศ
บางประเทศอาจปรั บ ตั ว โดยการลดการผลิ ต และบริ โ ภคที่ ยั่ ง ยื น ต่ อ สิ่ ง
แวดล้อมในระยะยาวเพื่อลดปัญหาผลกระทบด้านความเหลื่อมล�้ำในระยะ
สัน้ นอกจากนีผ้ ลดังกล่าวอาจแสดงให้เห็นถึงการแก้ปญ
ั หาความเหลือ่ มล�ำ้
ภายใต้สถานการณ์โควิด-19 ว่าควรจะเป็นในรูปแบบใดในอนาคต รวมทั้ง
การจัดล�ำดับความส�ำคัญของดัชนีการพัฒนาที่ยั่งยืนในอนาคต
อภิปรายผล
การศึกษาถึงความเชือ่ มโยงระหว่าง SDGs และความเหลือ่ มล�ำ้ ใน
ระดับภูมิภาคและระดับโลกมีความส�ำคัญส�ำหรับการจัดสรรทรัพยากร
ภายในประเทศเพื่อที่จะลดความเหลื่อมล�้ำไปพร้อมกับการบรรลุเป้าหมาย
ทางความยั่ ง ยื น อื่ น ๆ การศึ ก ษานี้ ไ ด้ ใ ช้ วิ ธี ก ารทางแมชชี น เลิ ร ์ น นิ่ ง ที่
หลากหลายเพื่อศึกษาถึงความเชื่อมโยงดังกล่าว
การศึกษาโดยใช้ข้อมูล SDGs ของ SDSN ซึ่งเป็นฐานข้อมูลใน
ระดับโลกบ่งชี้ว่า SDGs แต่ละเป้าหมายมีความสามารถในการหาความ
เชื่อมโยงต่อความเหลื่อมล�้ำที่ต่างกัน โดยความสามารถดังกล่าวขึ้นอยู่กับ
อัตราการให้ข้อมูลขของแต่ละ SDGs ที่ส่งผลต่อความเหลื่อมล�้ำ โดยในปี
2019 SDGs ด้านสุขภาพ และคุณภาพการศึกษา และความสามารถในการ
แข่งขันมีความสามารถในการอธิบายความเหลื่อมล�้ำได้ดี ในขณะที่ในปี
2020 SDGs ด้านสุขภาพ การบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน และความ
สามารถในการแข่งขัน นับว่าเป็น SDGs ที่ส�ำคัญและแสดงความเชื่อมโยง
กับความเหลื่อมล�้ำอย่างชัดเจน การที่สุขภาพและการกินดีอยู่ดีมีความ
สอดคล้องกับความเหลื่อมล�้ำเป็นอันดับหนึ่งทั้งสองปีสอดคล้องกับงาน
ศึกษาในอดีตของ (ICSU, 2015; McArthur and Rasmussen, 2019) ที่พบ
ว่า SDG 3 นั้นมีความเกี่ยวเนื่องกับแทบจะทุกๆ มิติของการพัฒนาอย่าง
ยัง่ ยืน รวมทัง้ สอดคล้องกับงานของ (Pradhan et al., 2017) ทีบ่ อกว่า SDG
3 เป็นเป้าหมายและตัวชีว้ ดั ทีม่ ภี าวะส่งเสริมกับเป้าหมายอืน่ ๆ อย่างสูงทีส่ ดุ
“ก้าวต่อไปเพื่อประเทศไทยที่ยั่งยืน”

61

นอกเหนือจากการศึกษาว่า SDGs ใดมีผลต่อความเหลื่อมล�้ำได้มากที่สุด
การศึกษานี้ได้ใช้ Visualization และ สมการถดถอย เพื่อแสดงให้เห็นถึง
ความเชื่อมโยงระหว่าง SDGs สองคู่ล�ำดับในการอธิบายความเหลื่อมล�้ำที่
สามารถลดลงหรือเพิม่ ขึน้ ได้ในกลุม่ ประเทศทีม่ กี ารศึกษาพบว่า ในปี 2019
ประเทศที่ มี ก ารส่ ง เสริ ม กั น ทางบวกระหว่ า งสุ ข ภาพและการอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรทางทะเลจะสามารถมีความเหลือ่ มล�ำ้ ทีล่ ดลงได้ ในขณะทีป่ ระเทศ
ที่ประสบปัญหาความเหลื่อมล�้ำที่สูงขึ้นจะเผชิญกับภาวะการทดแทนกันะ
ระหว่างสุขภาพและการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล นอกจากนี้ในปี 2020
ผลการศึกษาพบว่าภาวะการทดแทนกันของการบริโภคที่ยังยืนและการ
จัดหาน�ำ้ สะอาดส่งผลทางบวกต่อความเหลือ่ มล�ำ้ และโดยประเทศทีม่ คี วาม
เหลือ่ มล�ำ้ สูงขึน้ จะพบผลของการทดแทนกันทีส่ งู กว่า ภาวะดังกล่าวสะท้อน
ให้เห็นถึงความสามารถในการลดผลกระทบเชิงลบหรือทดแทนกันระหว่าง
SDGs ที่อาจช่วยประเทศในการลดความเหลื่อมล�้ำได้ดีขึ้น อย่างไรก็ตาม
ผลดังกล่าวเป็นเพียงแค่คลู่ ำ� ดับทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ ในแต่ละปี และไม่สอดคล้องกับ
งานในอดีตที่ระบุว่า SDG 12 หรือการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืนมี
ความเชื่อมโยงกับ SDGs อื่นๆ ในระดับที่ต�่ำ (Asadikia et al., 2021)
นอกจากนี้เพื่อให้เข้าถึงความสัมพันธ์ระหว่าง SDGs และความ
เหลือ่ มล�ำ้ อย่างเป็นระบบการศึกษานีไ้ ด้ใช้แบบจ�ำลอง supervised machine
learning ทีห่ ลากหลาย โดยแบบจ�ำลองทีใ่ ช้ได้แก่ Decision Tree Random
Forest และ Logistic Regression โดยแบบจ�ำลองที่สามารถพยากรณ์ค่า
ความสัมพันธ์ได้ดีที่สุดได้แก่แบบจ�ำลองต้นไม้ โดยผลจากทดสอบ Cross
Validation ผลดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ซึ่งเป็นเส้นตรง หรือมี
ความสัมพันธ์ในเชิง quadratic ในรูปแบบของ Kuznet ‘s curve ในการ
ศึกษาในอดีตทีผ่ า่ นมา ไม่อาจอธิบายความสัมพันธ์ทไี่ ม่เป็นเส้นตรงและซับ
ซ้อนดังกล่าวได้ โดยแบบจ�ำลองต้นไม้ภายใต้ข้อมูลปี 2019 พบว่าประเทศ
ที่มีด้านสุขภาพที่ดีหรือมี SDG 3 index ที่สูงจะมีประสบปัญหาความ
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เหลื่อมล�้ำที่สูงขึ้นน้อยกว่าประเทศที่มีการพัฒนาทางสุขภาพที่ยั่งยืนที่ต�่ำ
กว่า นอกจากนี้การพัฒนานวัตกรรมและความสามารถในการแข่งขันที่สูง
ขึน้ ไม่จำ� เป็นต้องน�ำไปสูค่ วามเหลือ่ มล�ำ้ ทีส่ งู ขึน้ เสมอไป ประเทศทีส่ ามารถ
ลดความเหลื่อมล�้ำได้ในขณะที่มีความสามารถในการแข่งขันได้แก่ประเทศ
ที่ ส ามารถสร้ า งงานที่ เ หมาะสม หรื อ พั ฒ นาพลั ง งานอย่ า งยั่ ง ยื น ที่ ค น
ส่วนใหญ่สามารถเข้าถึงได้ โดยผลดังกล่าวสอดคล้องกับการศึกษาใน
ประเทศไทยของ (Ngammuangtueng et al., 2020) ในขณะเดียวกันประเทศ
ที่มีระบบสุขภาพที่ดีแต่ไม่สามารถขจัดความยากจนไปได้หมดก็อาจเผชิญ
กับความเหลื่อมล�้ำที่สูงขึ้นได้เช่นกัน
ผลการศึกษาดังกล่าวนอกจากจะลดความซับซ้อนและไม่ชัดเจน
ของความสัมพันธ์ระหว่างความเหลื่อมล�้ำกับ SDGs อื่นๆ แล้ว อาจช่วยให้
ผู้ด�ำเนินนโนบายสามารถจัดล�ำดับความส�ำคัญของเป้าหมายการพัฒนา
อย่างยั่งยืนอื่นๆ ที่สอดคล้องกับการลดความเหลื่อมล�้ำได้เช่นกัน รวมทั้ง
อาจจะมีส่วนช่วยให้การเข้าสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนในปี 2030
เป็นไปได้มากขึ้น เนื่องจากความเหลื่อมล�้ำนับเป็นอุปสรรคที่ส�ำคัญในการ
บรรลุเป้าหมายในการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sachs et al., 2019)
ภายใต้สถานการณ์โควิด-19 และข้อมูลการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนในปี
2020 แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง ความสั ม พั น ธ์ ที่ ซั บ ซ้ อ นมากขึ้ น ระหว่ า งความ
เหลื่อมล�้ำ และ SDGs อื่นๆ โดยแบบจ�ำลองต้นไม้แสดงให้เห็นว่ามีการ
ทดแทนกันระหว่างการลดความเหลื่อมล�้ำกับการพัฒนาด้านการผลิตและ
บริโภคอย่างยั่งยืน ท�ำให้ประเทศที่ต้องการลดความเหลื่อมล�้ำ (inhibitors)
อาจจ�ำเป็นต้องลดเป้าหมายในการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนด้านอืน่ ๆ ภายในระยะสัน้
อย่างไรก็ตามมีเพียง SDG ด้านการพัฒนาสุขภาพและด้านการเร่งต่อสู้กับ
การเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศและผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ เท่านัน้ ทีส่ ง่ ผลให้
มีโอกาสในการลดความเหลื่อมล�้ำได้ (enablers)
การทีผ่ ลกระทบเชิงลบระหว่าง SDGs มีเป็นจ�ำนวนมากในปี 2020
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อาจจะเกิดมาจากการที่งบประมาณและทรัพยากรมีจ�ำกัดในทุกๆ ประเทศ
เนื่องจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ซึ่งต้องการ
ทรัพยากรในปริมาณที่มหาศาลในการลดผลกระทบเชิงลบดังกล่าว และที่
ส�ำคัญผลกระทบจากโควิด-19 อาจส่งผลให้ความเหลือ่ มล�ำ้ ในแต่ละประเทศ
สูงขึ้น ในขณะที่ SDGs อื่นๆ ลดลง อาทิ ความมั่นคงทางอาหารที่ลดลง
ความเหลื่อมล�้ำระหว่างเพศที่สูงขึ้น และภาวะอยุติธรรมที่มากขึ้น (Sachs
et al., 2020)
ท้ายที่สุดปรากฎการณ์ที่ SDGs แต่ละตัวแปรมีผลกระทบในเชิง
ลบต่อกันในอัตราที่แตกต่างกัน (heterogenous effects) ภายใต้ผล
การศึกษานีไ้ ด้ตอกย�ำ้ ให้เห็นถึงจุดอ่อนในการใช้แบบจ�ำลองเชิงเส้นตรง ใน
การก�ำหนดนโยบายและงบประมาณส�ำหรับการบรรลุเป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืน
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6. สรุป
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การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนภายในปี 2030 นับเป็นหมุด
หมายทีส่ ำ� คัญทีจ่ ะก�ำหนดอนาคตของการพัฒนาประเทศ ภูมภิ าค และโลก
อย่างยั่งยืนในอนาคต อย่างไรก็ตามการที่แต่ละประเทศมีข้อจ�ำกัดที่ไม่
เหมือนกัน รวมทั้งสถานการณ์โควิด-19 ท�ำให้แต่ละประเทศต้องเลือกใช้
ทรัพยากรที่มีจ�ำกัดในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในการจัดหาวัคซีน รวมทั้ง
รักษาผู้ป่วย เยียวยาและฟื้นฟูผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมในระยะ
หนึ่งถึงสองปีข้างหน้า ดังนั้นการจัดล�ำดับความส�ำคัญและการพยายามใช้
ประโยชน์จากการเสริมกันของ SDGs บางเป้าหมายย่อมท�ำให้การทดแทน
กันระหว่างการแก้ปัญหาระยะสั้น และการพัฒนาในระยะยาวลดลง
การศึกษานี้พบว่าการสร้างเสริมสุขภาพ สุขภาวะที่ดีอย่างทั่วถึง
เป็ น เป้ า หมายที่ เ สริ ม กั บ การลดความเหลื่ อ มล�้ ำ ทั้ ง ก่ อ นและระหว่ า ง
สถานการณ์โควิด-19 ดังนั้นหากประเทศได้มีเป้าหมายในการพัฒนา
อย่างไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังและลดความเหลื่อมล�้ำ การด�ำเนินการนโยบาย
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ทั่วไปที่ลดความเหลื่อมล�้ำอาทิ มาตรการทางภาษี Universal Income และ
Earned Income Tax Credit อาจน�ำไปใช้ควบคูก่ บั การส่งเสริมสุขภาวะตาม
กรอบของ SDGs ได้อย่างสอดคล้องและต่อเนื่อง
เมื่ อ สถานการโควิ ด -19 ลดความรุ น แรงและคลี่ ค ลายลงแล้ ว
การพัฒนาด้านการศึกษา การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน นวัตกรรม
ความสามารถในการแข่งขัน การมีงานท�ำทีเ่ หมาะสม รวมทัง้ การบริหารจัด
อย่างยั่งยืน สังคมที่ยุติธรรม และการแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงทาง
ภูมิอากาศ ล้วนแต่ส่งผลเชิงบวกต่อการลดความเหลื่อมล�้ำแทบทั้งสิ้น
ในกรณีของประเทศไทยภายใต้สภาวะที่สถานการณ์โควิด-19 มี
แนวโน้มแย่ลงอย่าต่อเนื่องการจัดสรรงบประมาณด้านสาธารณสุขมาเพื่อ
แก้ปัญหาโควิด-19 ไม่เพียงแต่จะช่วยลดผลกระทบเชิงลบที่มีต่อระบบ
สาธารณสุข แต่อาจส่งผลเชิงบวกต่อการลดความเหลื่อมล�้ำในประเทศได้
อีกด้านหนึ่งด้วย
แม้วา่ ในอดีตประเทศไทยจะมีการพัฒนาระบบสุขภาพทีส่ อดคล้อง
กับตัวชี้วัดด้าน SDG ด้านสุขภาพได้อย่างดีไม่ว่าจะเป็น การลดการตาย
ของแม่และเด็ก Universal Health Coverage ค่ารักษาพยาบาล การ
ฉีดวัคซีนทีจ่ ำ� เป็น แต่ประเทศไทยสามารถปรับปรุงให้ดกี ว่าเดิมโดยเฉพาะ
ในประเด็นด้าน 3.b การสนับสนุนการวิจัยและการพัฒนาวัคซีนและยา
ส�ำหรับโรคติดต่อและไม่ติดต่อที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อประเทศไทย ให้มี
การเข้าถึงยา และวัคซีนจ�ำเป็นในราคาที่สามารถซื้อหาได้ ซึ่งในอดีต
ตัวชี้วัดในประเด็นดังกล่าวมีแนวโน้มลดลงตามการศึกษาด้วยสมการ
ถดถอยข้ามช่วงเวลา ดังนั้นเพื่อการเตรียมพร้อมส�ำหรับโลกอุบัติใหม่ใน
อนาคต การลงทุนและเพิ่มงบประมาณในหมวดดังกล่าวย่อมส่งเสริมให้
ประเทศไทยมีสขุ ภาวะทีด่ ขี นึ้ และส่งเสริมให้เกิดพลวัตรในการพัฒนาทีช่ ว่ ย
ลดความเหลื่อมล�้ำได้ในอนาคต โดยข้อเสนอนี้สอดคล้องกับงานศึกษา
ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศไทยในอดีตอาทิ (Pongsiri and
“ก้าวต่อไปเพื่อประเทศไทยที่ยั่งยืน”

67

Arthakaivalvatee, 2020)
นอกเหนือจากประเด็นในด้านการวิจัยและพัฒนายาดังกล่าวแล้ว
การส่งเสริมและทุ่มเทงบประมาณใน การลดอุบัติเหตุทางท้องถนนที่
ประเทศไทยตั้งเป้าที่จะลดจ�ำนวนการตายและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทาง
ถนนทั่วโลกลงครึ่งหนึ่ง ภายในปี 2563 นับเป็นประเด็นด้านสุขภาพที่
ประเทศไทยไม่ได้มีการพัฒนาที่สูงมากนักในช่วงที่ผ่านมา
ภายใต้ความไม่แน่นอนด้านสุขภาพในอนาคต การลดปัญหาด้าน
ปริมาณของบุคลการทางการแพทย์และการคงอยู่ในอาชีพของแพทย์
นอกจะสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบสาธารณสุขของไทยแล้ว ซึ่งการ
พัฒนาดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมให้ประเทศไทยมีความยืดหยุ่น และเข้มแข็ง
เพือ่ เตรียมรับมือกับการเปลีย่ นแปลง (Resilience) รวมทัง้ ส่งเสริมให้มกี าร
ลดความเหลื่อมล�้ำได้ในอนาคต
อย่างไรก็ตามเป็นที่น่าสังเกตว่าในด้านนัยเชิงงบประมาณและ
ยุทธศาสตร์ภายใต้ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13
นั้น การก�ำหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายที่สอดคล้องโดยตรงกับการลดระดับ
ความเหลื่อมล�้ำภายในประเทศกลับมีเพียงหนึ่งเป้าหมายเท่านั้น การมี
เป้าหมายที่น้อยดังกล่าวย่อมส่งผลให้การจัดสรรงบประมาณของประเทศ
ยิ่งลดลงตามไปด้วยในด้านขจัดความเหลื่อมล�้ำ ในขณะที่ตัวชี้วัดหรือ
เป้าหมายในการส่งเสริมด้านสุขภาวะของประชาชนที่สามารถช่วยส่งเสริม
ในการลดความเหลือ่ มล�ำ้ มีเพียงสามเป้าหมายเท่านัน้ ภายใต้ภาวะดังกล่าว
ย่อมสะท้อนให้เห็นถึงความเหลื่อมล�้ำที่น่าจะสูงขึ้นจากการจัดล�ำดับความ
ส�ำคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 ที่อาจส่งผล
ให้ความเหลือ่ มล�ำ้ ไม่ได้ลดลงมากนัก และทีส่ ำ� คัญกว่าคือการทีแ่ ผนดังกล่าว
เน้นไปทีต่ วั ชีว้ ดั ทีค่ รอบคลุมเฉพาะเป้าหมายที่ 8 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
เป็นหลัก (มีถึง 43 ตัวชี้วัด) ย่อมอาจส่งผลในการทดแทนกับเป้าหมายการ
ลดความเหลื่อมล�้ำได้ดังปรากฎในการศึกษาว่าการที่เน้นไปที่การเจริญ
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เติ บ โตเพี ย งเศรษฐกิ จ เพี ย งอย่ า งเดี ย วย่ อ มส่ ง ผลเชิ ง ทดแทนกั บ การ
แก้ปญ
ั หาด้านความเหลือ่ มล�ำ้ หรือท�ำให้ความเหลือ่ มล�ำ้ สูงขึน้ ได้ในอนาคต
ข้อจ�ำกัดทางการศึกษาในการศึกษานี้เน้นใช้ Precision เป็นหลัก
และใช้ค่า Shap Value เพื่อทดสอบ Robustness ของผลการศึกษาซึ่งอาจ
ไม่สอดคล้องกับการศึกษาที่เน้นไปที่ Accuracy มากกว่า Precision หรือ
เน้นย�ำ้ ในการค�ำนวณความถูกต้องเป็นส�ำคัญ ลักษณะดังกล่าวเป็นจุดส�ำคัญ
ของการเลือกแบบจ�ำลองที่สามารถตีความได้ (Interpretability) กับ แบบ
จ�ำลองที่มีความถูกต้องสูง (Accuracy) อย่างไรก็ตามภายใต้ Robustness
Check การศึกษาพบว่าหากใช้ขอ้ มูลจากแบบจ�ำลองอืน่ ๆ ร่วมด้วยจะท�ำให้
การออกแบบนโยบายมี ค วามยื ด หยุ ่ น มากขึ้ น โดยพบว่ า การส่ ง เสริ ม
เป้าหมายที่ 16 โดยเฉพาะการส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อ
การพัฒนาที่ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรมและสร้างสถาบันที่มี
ประสิทธิผลรับผิดชอบและครอบคลุมในทุกระดับ มีส่วนส�ำคัญในการลด
ความเหลือ่ มล�ำ้ ไม่นอ้ ยไปกว่าการพัฒนาสุขภาวะ ดังนัน้ การด�ำเนินนโยบาย
ต้องมีการติดตามข้อมูลทีเ่ ปลีย่ นแปลงอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ให้ได้ขอ้ ชีแ้ นะทาง
นโยบายที่เหมาะสม
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เป้าหมายที่ 1: ขจัดความยากจนทกุรูปแบบในทุกพื้นที่ (End
poverty in all its forms everywhere) เป็นเป้าหมายที่ว่าด้วยการลดความ
ยากจนทั้งทางเศรษฐกิจ และความยากจนในมิติอื่นๆ ด้วย (ตามการนิยาม
ของแต่ละประเทศ) ครอบคลุมคนทุกกลุ่ม ทั้งชาย หญิง เด็ก คนยากจน
และกลุ่มคนเปราะบาง เป้าประสงค์ของเป้าหมายนี้ครอบคลุมประเด็นการ
ยกระดับรายได้ของผู้คนให้สูงกว่า $1.25 ต่อวัน
เป้าหมายที่ 2: ยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหารและ
ยกระดับโภชนาการและส่งเสริมเกษตรกรรมทีย่ งั่ ยืน (End hunger, achieve
food security and improved nutrition and promote sustainable
agriculture) มีเป็นประเด็นที่ครอบคลุมประเด็นต่างๆ ตั้งแต่การเข้าถึง
อาหารปลอดภัยและมีโภชนาการ
เป้าหมายที่ 3: สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและ
ส่งเสริมสวัสดิภาพสาหรับทุกคนในทุกวัย (Ensure healthy lives and
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promote well-being for all at all ages) ครอบคลุมประเด็นด้านสุขภาพ
และสวัสดิภาพที่ส�ำคัญ
เป้าหมายที่ 4: สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
อย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรูต้ ลอดชีวติ
(Ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong
learning opportunities for all) ครอบคลุมการเข้าถึงการศึกษาทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
ของเด็กชายและเด็กหญิงในทุกระดับ
เป้าหมายที่ 5: บรรลุความเท่าเทียมระหว่างเพศ และเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งให้แก่สตรีและเด็กหญิง (Achieve gender equality and
empower all women and girls) มีเป้าประสงค์ที่ครอบคลุมประเด็นเรื่อง
การยุติการเลือกปฏิบัติ และขจัดความรุนแรงทุกรูปแบบต่อผู้หญิงและ
เด็กหญิง
เป้ า หมายที่ 6: สร้ า งหลั ก ประกั น ว่ า จะมี ก ารจั ด ให้ มี น�้ ำ และ
สุขอนามัยส�ำหรับทุกคนและมีการบริหารจัดการทีย่ งั่ ยืน (Ensure availability and sustainable management of water and sanitation for all)
มีเป้าประสงค์ครบคลุมประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ การเข้าถึงน�้ำดื่มที่ปลอดภัย
เป้าหมายที่ 7: สร้างหลักประกันให้ทกุ คนสามารถเข้าถึงพลังงาน
สมัยใหม่ทยี่ งั่ ยืนในราคาทีย่ อ่ มเยา (Ensure access to affordable, reliable,
sustainable and modern energy for all) มีเป้าประสงค์ครอบคลุม 3
ประเด็นหลักคือ การเข้าถึงพลังงาน (7.1), การเพิม่ สัดส่วนพลังงานทดแทน
(Renewable Energy) (7.2) และการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
(7.3)
เป้ า หมายที่ 8: ส่ ง เสริ ม การเติ บ โตทางเศรษฐกิ จ ที่ ต ่ อ เนื่ อ ง
ครอบคลุม และยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่ มีผลิตภาพ และการมีงานที่
เหมาะสมส�ำหรับทุกคน (Promote sustained, inclusive and sustainable
economic growth, full and productive employment and decent work
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for all) มีเป้าประสงค์ที่ครอบคลุมหลายประเด็น เช่น การขยายตัวทาง
เศรษฐกิจและการเติบโตทางเศรษฐกิจต่อหัวประชากรอย่างยัง่ ยืน การเพิม่
ผลิตภาพผ่านการเพิ่มความหลากหลาย การยกระดับเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม การส่งเสริมผูป้ ระกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก
และการบรรลุการจ้างงานเต็มที่และมีผลิตภาพ และการมีงานที่เหมาะสม
และมีผลตอบแทนที่ยุติธรรมส�ำหรับทุกคน
เป้าหมายที่ 9: สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริม
การพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม
(Build resilient infrastructure, promote inclusive and sustainable
industrialization and foster innovation) มีเป้าประสงค์ที่ประกอบด้วย 3
ด้านหลัก คือ ด้านโครงสร้างพื้นนฐาน อุตสาหกรรม และนวัตกรรม
เป้าประสงค์ในเป้าหมายนี้จะเน้นไปที่การพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุม
และยั่งยืน และส่งเสริมอุตสาหกรรมที่มีประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร
สะอาดและเป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม ผ่านการยกระดับโครงสร้างพืน้ ฐาน และ
ให้บริการทางการเงินแก่วิสาหกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง
เป้าหมายที่ 10: ลดความไม่เสมอภาคภายในประเทศและระหว่าง
ประเทศ (Reduce inequality within and among countries) มีเป้าประสงค์
ที่เน้นไปที่การเติบโตของรายได้ในกลุ่มประชากรร้อยละ 40 ที่ยากจนที่สุด
ให้ทุกคนสามารถเข้าถึงโอกาสทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองได้ โดย
ไม่เลือกปฏิบตั ิ ขจัดนโยบายและผลของนโยบายทีน่ ำ� ไปสูค่ วามไม่เสมอภาค
และใช้นโยบายการคลัง ค่าจ้าง และการคุ้มครองทางสังคม เป็นเครื่องมือ
ในระดับระหว่างประเทศ ตลาดการเงินและสถาบันการเงินของโลกต้อง
พัฒนากฎระเบียบ ติดตามตรวจสอบและเสริมความแข็งแกร่ง เพือ่ มิให้โลก
ต้องเผชิญกับวิกฤตการณ์การเงินเช่นที่ผ่านมา ประเทศก�ำลังพัฒนาควรมี
เสียงมากขึ้นในการตัดสินใจของสถาบันทางเศรษฐกิจและการเงินระหว่าง
ประเทศ และอ�ำนวยความสะดวกให้การอพยพย้ายถิน่ ของผูค้ นเป็นไปด้วย
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ความสงบ ปลอดภัยและมีการจัดการที่ดี
เป้าหมายที่ 11: ท�ำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความ
ครอบคลุม ปลอดภัย มีภูมิต้านทานและยั่งยืน (Make cities and human
settlements inclusive, safe, resilient and sustainable) มีเป้าประสงค์
ครอบคลุมในหลายประเด็นทีเ่ กีย่ วข้องกับเมืองและชุมชน อาทิ การเข้าถึงที่
อยู่อาศัยและบริการพื้นฐาน การยกระดับชุมชนแออัด การเข้าถึงคมนาคม
ขนส่งทีย่ งั่ ยืน ปลอดภัย จ่ายได้ และค�ำนึงคนเปราะบางกลุม่ ต่างๆ ด้วย การ
วางแผนของบริหารจัดการการเมืองและชุมชนอย่างมีส่วนร่วม บูรณาการ
และยั่งยืน ปกป้องและคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติของ
โลก ลดความเสียหายจากภัยพิบัติ โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับน�้ำ โดยมุ่งปกป้อง
คนจนและคนเปราะบาง การจัดการมลพิษทางอากาศและของเสีย การ
พัฒนาและเข้าถึงพื้นที่สีเขียวส�ำหรับคนกลุ่มต่างๆ
เป้าหมายที่ 12: สร้างหลักประกันให้มีรูปแบบการผลิตและการ
บริโภคที่ยั่งยืน (Ensure sustainable consumption and production
patterns) มี เ ป้ า ประสงค์ ที่ ค รอบคลุ ม ประเด็ น การจั ด การและการใช้
ทรัพยากรธรรมธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน การลดของเสียที่
เป็นอาหาร (food waste) ลดการปล่อยสารเคมีและของเสียเป็นพิษออกสู่
ธรรมชาติและจัดการอย่างถูกต้อง ลดของเสียโดยกระบวนการ reuse และ
recycle การให้บริษทั ข้ามชาติและบริษทั ขนาดใหญ่นำ� SDGs ไปผนวกรวม
กับข้อมูลด้านความยั่งยืน การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอย่างยั่งยืน การสร้าง
ความตระหนักถึงการพัฒนาที่ยั่งยืนในสังคม
เป้าหมายที่ 13: ทุกประเทศในโลกล้วนประสบกับผลกระทบอัน
รุนแรงของการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ การปล่อยก๊าซเรือนกระจกยัง
คงเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง ภาวะโลกร้อนส่งผลต่อการเปลีย่ นแปลงของระบบ
ภูมิอากาศ ซึ่งหากไม่เริ่มด�ำเนินการอย่างทันท่วงทีจะท�ำให้เกิดผลลัพธ์ที่
ไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้ ไม่ว่าจะเป็นความสูญเสียทางเศรษฐกิจ และผล
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กระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินจากภัยพิบัติที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ
เป้าหมายที่ 14: อนุรกั ษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเล และ
ทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Conserve and
sustainably use the oceans, seas and marine resources for sustainable development) มีเป้าประสงค์ที่ครอบคลุมประเด็นหลายประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับทะเลและมหาสมุทร ทั้งด้านมลพิษ การบริหารจัดการและ
อนุรกั ษ์ทรัพยากรประมง ความเท่าเทียมกันในการเข้าถึงทรัพยากรประมง
และผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
เป้าหมายที่ 15: ปกป้อง ฟื้นฟู และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศ
บนบกอย่างยั่งยืน จัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน ต่อสู้กับการกลายสภาพเป็น
ทะเลทราย หยุดการเสือ่ มโทรมของทีด่ นิ และฟืน้ สภาพกลับมาใหม่ และหยุด
การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ (Protect, restore and promote
sustainable use of terrestrial ecosystems, sustainably manage forests,
combat desertification, and halt and reverse land degradation and
halt biodiversity loss) มีเป้าประสงค์ที่ครอบคลุมประเด็นหลายประเด็น
อาทิ ด้านระบบนิเวศบนบกและป่าไม้ - การอนุรักษ์ ฟื้นฟู ระบบนิเวศบน
บกและในน�้ำจืดในแผ่นดินและการใช้บริการทางระบบนิเวศนั้นอย่างยั่งยืน
เป้าหมายที่ 16: ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการ
พั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ให้ ทุ ก คนเข้ า ถึ ง ความยุ ติ ธ รรมและสร้ า งสถาบั น ที่ มี
ประสิทธิผลรับผิดชอบและครอบคลุมในทุกระดับ (Promote peaceful and
inclusive societies for sustainable development, provide access to
justice for all and build effective, accountable and inclusive institutions
at all levels) มีเป้าประสงค์ที่ครอบคลุมประเด็นต่างๆ อาทิ การลดความ
รุนแรงทุกรูปแบบ ยุติการข่มเหง หาประโยชน์ และความรุนแรงทุกรูปแบบ
ที่มีต่อเด็ก นิติธรรมและการเข้าถึงความยุติธรรมอย่างเท่าเทียม ลดการ
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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ลักลอบค้าอาวุธ ฟอกเงิน และต่อสู้กับองค์กรอาชญากรรม ลดการทุจริต
พัฒนาสถาบันที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส มีความรับผิดชอบ และมีส่วนร่วม
ในการตัดสินใจ เพิ่มการมีส่วนร่วมของประเทศก�ำลังพัฒนาในองค์กร
โลกบาล เอกลักษณ์ทางกฎหมายส�ำหรับทุกคน และการเข้าถึงข้อมูลและ
การปกป้องเสรีภาพขั้นพื้นฐาน
เป้าหมายที่ 17: ในโลกยุคปัจจุบันมีการเชื่อมต่อกันมากขึ้นกว่า
เดิม การพัฒนาในการเข้าถึงเทคโนโลยีและความรูเ้ ป็นสิง่ ส�ำคัญในการแบ่ง
ปันความคิดและสนับสนุนนวัตกรรม การประสานงานด้านนโยบายจะช่วย
ให้ประเทศก�ำลังพัฒนาสามารถจัดการหนี้ได้ เช่นเดียวกับการส่งเสริมการ
ลงทุนเพื่อการพัฒนาเป็นสิ่งส�ำคัญเพื่อให้ประสบผลในการเติบโตและการ
พัฒนาอย่างยัง่ ยืน เป้าหมายนีม้ งุ่ มัน่ ทีจ่ ะเพิม่ ความร่วมมือระหว่างประเทศ
พัฒนาแล้วกับประเทศก�ำลังพัฒนา (North-South) และความร่วมมือระหว่าง
ประเทศก�ำลังพัฒนา (South-South) โดยการสนับสนุนแผนระดับชาติเพื่อ
การบรรลุเป้าหมาย ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศและช่วยเหลือประเทศ
ก�ำลังพัฒนาเพิ่มอัตราการส่งออก ซึ่งนี่คือส่วนประกอบทั้งหมดที่จะช่วยให้
ประสบผลส�ำเร็จในหลักเกณฑ์สากลและระบบการค้าที่เสมอภาค ซึ่งเป็น
สิ่งที่ยุติธรรม เปิดกว้างและเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่าย
ที่มา: https://www.sdgmove.com/sdg-101/ เข้าถึงเมื่อ 29 มกราคม 2565
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การเลือกข้อมูลเพื่อท�ำ Visualization scatter plot
- โดยปรกติการเลือกจับคูต่ วั แปรมาน�ำเสนอในรูปแบบ Scatter
plot นั้นจะนิยมน�ำเสนอในรูปของจ�ำนวนกราฟทั้งหมดที่ท�ำได้จากตัวแปร
Feature หรือ ตัวแปรต้น (SDGs) ทั้งหมด อย่างไรก็ตามกระบวนการใน
การด� ำ เนิ น การของการศึ ก ษานี้ จ ะใช้ ก ารปรั27บ27ตั ว แปรต้ น Feature
engineering ในลักษณะที่หาคู่ล�ำดับตัวแปรต้นที่สามารถอธิบายตัวแปร
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การเลือกขอมูลเพื่อทำ Visualization scatter plot
- โดยปรกติการเลือกจับคูต วั แปรมานำเสนอในรู88
ปแบบ Scatter plot นัน้ จะนิยมนำเสนอในรูปของ
จำนวนกราฟทัง้ หมดทีท่ ำไดจากตัวแปร Feature หรือ ตัวแปรตน (SDGs) ทัง้ หมด อยางไรก็ตาม
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แบบจ�ำลองและค่าสถิติในการท�ำ Cross Validation
- แบบจ�ำลองทีใ่ ช้ในการศึกษานีป้ ระกอบไปด้วยแบบจ�ำลองหลัก
สามแบบจ�ำลองได้แก่ แบบจ�ำลองต้นไม้ แบบจ�ำลองป่า และแบบจ�ำลอง
Logistic Regression โดยลักษณะของแบบจ�ำลองต่างๆ สามารถอธิบายได้
โดยสังเขปดังนี้
- แบบจ�ำลองต้นไม้
		 เป็นโมเดลทางคณิตศาสตร์และสถิติที่ใช้ท�ำนายประเภทของ
วัตถุโดยพิจารณาจากลักษณะของวัตถุ โหนดภายใน (inner node) ของ
ต้นไม้จะแสดงตัวแปร ส่วนกิ่งจะแสดงค่าที่เป็นไปได้ของตัวแปร ส่วนใบ
(leaf node) จะแสดงประเภทของวัตถุ ต้นไม้ตัดสินใจที่ใบแสดงถึงข้อมูลที่
เป็นข้อมูลไม่ต่อเนื่อง (discrete values) จะเรียกว่าต้นไม้ตัดสินใจแบบ
จ�ำแนก (classification trees) และต้นไม้ตัดสินใจที่ใบเป็นข้อมูลต่อเนื่อง
(continuous values) จะเรียกว่าต้นไม้ตัดสินใจแบบถดถอย (regression
trees)
		 โดยถ้าการศึกษาต้องการจ�ำแนกผลลัพธ์ Y โดยตัวแปรสุม่ ทัง้
ที่เป็นข้อมูลต่อเนื่องและไม่ต่อเนื่อง X1, X2, X3, …, Xp. แบบจ�ำลองต้น
ไม่จะท�ำการแบ่ง Recursive partitioning ให้เป็นไปตามกิ่งถึงระดับ
p-dimensional space ของตัวแปร feature X ในลักษณะที่ไม่ทับซ้อนกับ
ในมิตเิ ชิงระนาบ (nonoverlapping multidimensional rectangles) โดยการ
แบ่งจะใช้ข้อมูล หรือ Information criterion อาทิ (operating on the results
of prior divisions) โดยการแบ่งจะทดลองท�ำโดยการค�ำนวณไปเรือ่ ยจนกว่า
มิติของความต่างด้านข้อมูลจะมีค่าลดลลงจนต�่ำที่สุด หรือการลดลงของ
entropy จะมีลักษณะเป็นแบบ homogeneous or pure มากที่สุด หรืออีก
นัยหนึ่งก็คือการที่ entropy ลดลงจนกระทั่ง ตัวแปรเหลือเพียงคลาสเดียว
อย่างไรก็ตามการค�ำนวณดังกล่าวอาจไม่สามรถลด entropy ได้จนสมบูรณ์
แต่กระบวนการจะให้ผลของแบบจ�ำลองต้นไม้ที่ดีที่สุด โดยการลดลงของ
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entropy จะแสดงให้เห็นถึงการลดลงของ Impurity
- แบบจ�ำลองป่า
		 เป็นหนึ่งในกลุ่มของโมเดลที่เรียกว่า Ensemble learning ที่
มีหลักการคือการสร้างแบบจ�ำลองทีเ่ หมือนกันหลายๆ ครัง้ (หลายๆ ต้นไม้)
บนข้อมูลชุดเดียวกัน โดยแต่ละครั้งของสร้างแบบจ�ำลองจะเลือกส่วนของ
ข้อมูลที่น�ำมาสร้างแบบจ�ำลอง (Train) ไม่เหมือนกัน แล้วน�ำการตัดสินใจ
ของโมเดลเหล่านั้นอาทิต้นไม้หลายๆ ต้น มาเลือกว่า การแบ่งกลุ่มหรือ
Classification ไหนถูกเลือกมากสุดตามแต่ละต้นไม้ และน�ำไปสู่ค่าทดสอบ
ที่ดีที่สุด โดยปรกติในทางทฤษฎีแล้วแบบจ�ำลองป่าจะให้ค่า Accuracy
ดีกว่าแบบจ�ำลองต้นไม้โดยเฉพาะในกรณีที่เป็นการศึกษาแบบแบ่งกลุ่ม
(Shmueli et al., 2019) เนื่องจากสามารถลดผลของการ overfitting เมื่อ
แบบจ�ำลองต้นไม้ปรกติมีหลายโหนด โดยกระบวนการของแบบจ�ำลองป่า
มีความสามารถในการพยากรณ์ที่ดีกว่าแบบจ�ำลองต้นไม้เมื่อมีข้อมูลใน
ปริมาณที่มาก (Ali et al., 2012) แต่จะไม่สามารถแสดงภาพความสัมพันธ์
ได้อย่างชัดเจนเหมือนต้นไม้ตน้ เดียว โดยขัน้ ตอนการท�ำงานโดยสังเขปเป็น
ดังนี้
		 1. ท�ำการสุ่มแบบมีตัวแปรทดแทนกันจากข้อมูลด้วยวิธี
bootstrap
		 2. ท�ำการสร้างเซ็ตย่อยของตัวแปร predictors ในทุกระดับ
ของการสุ่ม
		 3. ท�ำการแบ่งกลุ่มหรือสมการถดถอยส�ำหรับแต่ละต้นไม้
ส�ำหรับแต่ละกลุ่มตัวอย่างย่อยและเรียกภาพรวมของกลุ่มตัวอย่างย่อยว่า
ป่า (forest)
		 4. รวมค่าการพยากรณ์ หรือการจัดกลุ่มจากแต่ละต้นไม้
(individual trees) เพื่อให้ได้การพยากรณ์หรือ Accuracy ที่สูงที่สุด
		 5. ใช้การโหวตว่าตัวแปร Feature ไหนมีความส�ำคัญที่สุด
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จาก แต่ละ subsample (นับจ�ำนวนครั้ง) ส�ำหรับการแบ่งกลุ่ม หรือใช้ค่า
เฉลี่ยส�ำหรับการพยากรณ์ตัวแปรที่มีลักษณะต่อเนื่อง (averaging for prediction)
- แบบจ�ำลอง Logistic Regression
		 การถดถอยโลจิสติกเป็น แบบจ�ำลองทางสถิติในรูปแบบ
พืน้ ฐานทีใ่ ช้ฟงั ก์ชนั โลจิสติกส์ เพือ่ สร้างแบบจ�ำลอง ตัวแปรตามทีม่ ลี กั ษณะ
ไบนารีหรือพหุนาม และใช้สมการการถดถอยในการวิเคราะห์ กล่าวคือ การ
ประมาณพารามิเตอร์ของแบบจ�ำลองโลจิสติกที่ก�ำหนดค่าตัวแปรตามที่จะ
มีลักษณะเป็นค่าเช่น pass / fail โดยที่ทั้งสองค่ามีป้ายก�ำกับว่า “0” และ
“1” ซึง่ ขึน้ กับตัวแปรต้นทีก่ ำ� หนดในการศึกษา โดยตัวแปรอิสระหรือตัวแปร
ตัวท�ำนายสามารถมีลักษณะที่ต่อเนื่องและไม่ต่อเนื่องได้ โดยกระบวนการ
ในการค�ำนวณค่าสัมประสิทธิ์หรือพารามิเตอร์ จะใช้ simulated maximum
likelihood estimation เป็นส�ำคัญ อย่างไรก็ตามในการศึกษานี้อาจมีความ
แตกต่างกับการศึกษาด้วยเศรษฐมิติ เนื่องด้วยการค�ำนวณจะไม่เน้นไปที่
การประมาณค่า Parameter แต่จะเน้นไปที่ความสามารถในการ Classify
ประเทศที่มีความเหลื่อมล�้ำสูงขึ้นหรือลดลงเป็นส�ำคัญ โดยสถิติที่ใช้จะเป็น
ในรูปแบบของ Cross Validation มากกว่าการหาค่า log-likelihood function
ที่มีค่ามากที่สุด
ค่าสถิติในการท�ำ Cross Validation
- ค่า Area Under the Curve (AUC)
		 เป็นค่าพื้นที่ใต้กราฟของความสัมพันธ์ระหว่า True Positive
Rate (Recall) และ False Positive Rate ดังแสดงใน ภาพ ภาคผนวก 1.
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ภาพ ภาคผนวกที่ 2.1 Area Under the Curve

ที่มา: https://developers.google.com/machine-learning/crash-course/
classification/roc-and-auc
- ค่า Classification Accuracy (CA)
		 คือจ�ำนวนผลบวก True Positives บวก True negatives หาร
ด้วย ผลบวกของจ�ำนวน True Positives False Positives True Negatives
และ False Negatives
- ค่า F1
		 คือค่า harmonic mean ของ precision และ recall
- ค่า Precision
		 คือ จ�ำนวน True Positives หารด้วย ผลบวกของจ�ำนวน True
Positives และ False Positives
การศึกษานี้เลือกที่จะใช้ค่า Precision ในการเลือก Algorithm ใน
การแบ่งประเทศทีม่ คี วามเหลือ่ มล�ำ้ สูงขึน้ และลดลง (True Positives + True
Negatives) เนื่องจากการใช้ค่า Accuracy เป็นเกณฑ์หลักจะท�ำให้ผู้วิจัย
เลือกแบบจ�ำลองทีเ่ น้นไปทีผ่ ลลัพธ์ทถี่ กู ต้องในด้านเพิม่ ขึน้ และลดลงเท่านัน้
(Shaikh, n.d.) ซึง่ ไม่ตรงกับโจทย์การวิจยั ทีต่ อ้ งการหาลักษณะของประเทศ
ที่มีความเหลื่อมล�้ำสูงขึ้นหรือลดลงเพียงอย่างเดียวเป็นส�ำคัญ (True
Positives) ในขณะเดียวกัน การใช้ค่า True Positive Rates หรือ Recall
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เพียงอย่างเดียวอาจไม่เหมาะสม เนื่องจาก ค่าตัวหารจะเน้นไปที่ False
Negatives ซึ่งไม่ตรงกับความต้องการของการศึกษาที่จะเน้นอัตราส่วน
ระหว่าง การพยากรณ์ค่า True Positives rate และ False Positive rates
เป็นส�ำคัญ โดยตัวอย่างของการใช้ค่าสถิติดังกล่าวมาจาก https://www.
eslamshash.com/post/accuracy-recall-precision-and-f1-score และ
https://developers.google.com/machine-learning/crash-course/
classification/roc-and-auc
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ภาคผนวกที่ 3. Robustness Check โดยการใช้ Shap Value
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การใช้ค่าสถิติจากแบบจ�ำลองทฤษฎีเกม อาทิ SHapley Additive
exPlanations (Shap) มีสว่ นช่วยในการอธิบายแบบจ�ำลองแมชชีนเลิรน์ นิง่
ต่างๆ ว่าแบบจ�ำลองไหนสามารถอธิบาย หรือพยากรณ์คา่ ทีส่ นใจได้ดที สี่ ดุ
(Lundberg and Lee, 2017) โดยภายใต้การวิจัยนี้ที่เน้นไปที่ความสามารถ
ในการแบ่งกลุ่มประเทศที่มีความเหลื่อมล�่ำสูงขึ้นนั้นการใช้ค่า Shap ผ่าน
Visualization ของ Impact on Model Output จะบ่งบอกว่าภายใต้แบบ
จ�ำลองทั้งสามจะช่วยในการจัดล�ำดับของตัวแปร อาทิในกรณีนี้คือ SDGs
ใดว่าสามารถมี impact สูงสุดได้ต่อการส่งเสริมในการลดหรือเพิ่มความ
เหลือ่ มล�ำ้ และยังสามารถเป็นส่วนช่วยในการตัดสินใจเลือกแบบจ�ำลองเพือ่
น�ำมาสู่ข้อเสนอเชิงนโยบายได้ นอกจากนี้หากผลการศึกษาดังกล่าวจาก
Shap ไม่สอดคล้องกับค่า Precision ที่ค�ำนวณได้ ผู้วิจัยก็สามารถบ่งชี้ถึง
ข้อจ�ำกัดของการศึกษาได้วา่ ควรมาการเก็บข้อมูลทีม่ ากขึน้ หรือต้องพึงระวัง
ในการน�ำเสนอข้อนโยบายในอนาคต โดยผลการใช้งานค่า Shap ในแบบ
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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จ�ำลองต้นไม้ แบบจ�ำลองโลจิสติก และแบบจ�ำลองป่า เป็นไปดังภาพที่
ภาคผนวกที่ 3.1 ภาคผนวกที่ 3.2 และภาคผนวกที่ 3.3 ตามล�ำดับส�ำหรับ
ข้อมูลในปี 2019
ภาพภาคผนวกที่ 3.1 Shap Impact on Model Output ของแบบจ�ำลอง
ต้นไม้ภายใต้ข้อมูลปี 2019

ที่มา: ค�ำนวณโดยผู้วิจัย
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ภาพภาคผนวกที่ 3.2 Shap Impact on Model Output ของแบบจ�ำลองโล
จิสติกภายใต้ข้อมูลปี 2019

ที่มา: ค�ำนวณโดยผู้วิจัย
ภายใต้การวิเคราะห์โดย Shap value จะพบว่าเป้าหมายที่ 3. ด้าน
การส่งเสริมสุขภาวะยังคงมีความสามารถในการส่งเสริมต่อการลดความ
เหลื่อมล�้ำได้ทั้งในสามแบบจ�ำลองเพียงแต่ว่าเป้าหมายด้าน SDGs อื่นๆ ที่
ส่งเสริมต่อการลดความเหลือ่ มล�ำ้ ก็มบี ทบาทสูงเช่นกัน อาทิ การสร้างสังคม
ที่เสมอภาคและมีความยุติธรรมตามเป้าหมาย 16 และเป้าหมายด้านการ
ส่งเสริมด้านการศึกษาทีม่ คี ณ
ุ ภาพอาทิเป้าหมายที่ 4 เป็นต้น อย่างไรก็ตาม
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จะเห็นได้ว่าเป้าหมายในการอนุรักษ์ทรัพยการธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
อาจส่งผลกระทบทางลบต่อความเหลือ่ มล�ำ้ ได้ไม่วา่ จะเป็นเป้าหมาย 14 และ
15 เป็นต้น
ในส่วนของการวิเคราะห์ Shap Value ภายใต้ข้อมูลปี 2020
จะเป็นไปดังภาพที่ ภาคผนวก 3.4 ภาคผนวก 3.5 และภาคผนวก 3.6 ตาม
ล�ำดับโดยจะพบว่าผลการศึกษามีความคล้ายคลึงกับข้อมูลในปี 2019 โดย
เป้าหมายที่ 3. ด้านการส่งเสริมสุขภาวะยังคงมีความสามารถในการส่งเสริม
ต่อการลดความเหลื่อมล�้ำได้ทั้งในสามแบบจ�ำลองเช่นกัน ในขณะที่ การ
สร้างสังคมทีเ่ สมอภาคและมีความยุตธิ รรมตามเป้าหมาย 16 และเป้าหมาย
ด้านการส่งเสริมด้านการศึกษาที่มีคุณภาพอาทิเป้าหมายที่ 4 มีผลส่งเสริม
ต่อการลดความเหลื่อมล�้ำก็มีบทบาทสูงเช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตามเป็นที่
น่าสังเกตว่าการแพร่ระบาดของโควิด-19 อาจส่งผลต่อภาวะทุพโภชนาการ
ในกลุม่ ประชากรเปราะบางในบางประเทศได้ ผลดังกล่าวท�ำให้การแก้ปญ
ั หา
ด้านความอดอยาก และหิวโหยมีผลต่อการลดลงของความเหลื่อมล�้ำได้
เช่นกัน ดังนั้นการออกแบบนโยบายที่ดีเพื่อลดความเหลื่อมล�้ำจึงมีความ
จ�ำเป็นต้องมีการติดตามและอัพเดทข้อมูลอยู่เสมอ เพื่อให้การออกแบบ
นโยบายมีความเหมาะสม
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ภาพภาคผนวกที่ 3.3 Shap Impact on Model Output ของแบบจ�ำลอง
ป่าภายใต้ข้อมูลปี 2019

ที่มา: ค�ำนวณโดยผู้วิจัย
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ภาพภาคผนวกที่ 3.4 Shap Impact on Model Output ของแบบจ�ำลอง
ต้นไม้ภายใต้ข้อมูลปี 2020

ที่มา: ค�ำนวณโดยผู้วิจัย
ภาพภาคผนวกที่ 3.5 Shap Impact on Model Output ของแบบจ�ำลอง
โลจิสติกภายใต้ข้อมูลปี 2020

ที่มา: ค�ำนวณโดยผู้วิจัย
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ภาพภาคผนวกที่ 3.6 Shap Impact on Model Output ของแบบจ�ำลอง
ป่าภายใต้ข้อมูลปี 2020

ที่มา: ค�ำนวณโดยผู้วิจัย
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ความอยูร่ อดของการส่งออกของไทยหลังการแพร่ระบาดโควิด -19

Symposium ประจ�ำปี 2558 เรื่อง “เหลียวหลัง แลหน้า เศรษฐกิจไทยในวาระ 100 ปี อาจารย์ป๋วย”

103

โดย
ผศ.ดร.อลงกรณ์ ธนศรีธัญญากุล
กลุ่มวิจัยความสามารถในการแข่งขัน (ICRC)
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บทคัดย่อ
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งานวิจัยนี้ศึกษารูปแบบและแนวโน้มของความอยู่รอดของการส่ง
ออกของไทยเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศคู่แข่งส�ำคัญในภูมิภาคในช่วงปี
2000-2020 ซึง่ พบว่าไทยมีความอยูร่ อดของการส่งออกทัง้ ในสินค้าส่งออก
ทั้งหมดและสินค้ากลุ่มอื่นๆ ในระดับสูงเมื่อเทียบกับประเทศคู่แข่ง และยัง
มีระดับการกระจายการส่งออกสินค้าสูง รวมทั้ง การแพร่ระบาดเชื้อโควิด
19 ไม่ได้ท�ำให้การส่งออกของไทยเกิดความล้มเหลวอย่างมีนัยส�ำคัญ
นอกจากนี้ แบบจ�ำลองทางเศรษฐมิตพิ บว่าขนาดของเศรษฐกิจของประเทศ
คู่ค้า มูลค่าการส่งออกเฉลี่ย สินค้าในเครือข่ายการผลิตระหว่างประเทศ
เขตการค้าเสรี และสภาพแวดล้อมของการด�ำเนินธุรกิจที่ดีช่วยลดความ
เสีย่ งของความล้มเหลวของการส่งออกได้ ส�ำหรับข้อเสนอแนะทางนโยบาย
รัฐบาลควรเร่งพัฒนาบรรยากาศของการด�ำเนินธุรกิจของไทยให้ดีขึ้นเพื่อ
อ�ำนวยความสะดวกทางการค้าแก่ผสู้ ง่ ออกภายในประเทศ เรือ่ งดังกล่าวจะ
ช่ ว ยให้ ค วามอยู ่ ร อดของการส่ ง ออกเพิ่ ม มากขึ้ น ได้ นอกจากนี้ การ
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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กระจายการส่งออกเป็นทางเลือกหนึ่งในการลดความเสี่ยงของความล้ม
เหลวของการส่ ง ออก แต่ ก ารกระจายการส่ ง ออกควรเป็ น ทางเลื อ กที่
ผู้ ส่งออกตั ดสิน ใจด้วยตนเอง และรัฐบาลไม่ควรมีบทบาทชี้น� ำ ในการ
ตัดสินใจดังกล่าว เนื่องจากรัฐบาลไม่สามารถช่วยแบกรับความเสี่ยงใดๆ
เมื่อผู้ส่งออกเกิดความล้มเหลวในการส่งออกสินค้าใหม่
ค�ำส�ำคัญ: ความอยู่รอดของการส่งออก การค้าระหว่างประเทศ การแพร่
ระบาดเชื้อโควิด 19
JEL codes: F10 F13 O24
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ABSTRACT
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This paper investigates trend and pattern of export survival
in Thailand compared to its competitors in the region during the
period of 2000-2020. We found that Thailand has high export
survival for total merchandise and its product subcategories and has
high level of export diversification. Moreover, the COVID-19
pandemic did not cause significantly export failure for the main
exporting market of Thailand. For the econometrics results,
economic size of bilateral partnerships, average exports, GPNs
products, FTAs, and good business environment can reduce hazard
rate of exports. Relating to policy implications, government should
improve business environment, especially trade facilitation, for
supporting higher export survival in Thailand. Also, doing export
diversification is a choice of reducing export failures. However, the
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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decision on doing export diversification should be done by exporters,
not government, because government can not bear the risk of export
failure from doing export diversification.
Keywords: Export Survival, International Trade, Covid-19 Pandemic
JEL codes: F10 F13 O24

“ก้าวต่อไปเพื่อประเทศไทยที่ยั่งยืน”

111

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

112

1. บทน�ำ

“ก้าวต่อไปเพื่อประเทศไทยที่ยั่งยืน”

113

ปัจจุบนั ความอยูร่ อดของการส่งออก (Export Survival) กลายเป็น
ความท้าทายส�ำคัญส�ำหรับประเทศไทย เนื่องจากปัญหาการแพร่ระบาด
โควิด 19 ท�ำให้การค้าระหว่างประเทศสะดุดลงทัว่ โลก (Padhan and Prabheesh, 2021) ประเทศส่วนใหญ่ต่างเผชิญภาวะการส่งออกที่หดตัวหรือ
ชะลอตัวลง เช่นเดียวกับประเทศไทยทีเ่ ผชิญภาวะการส่งออกหดตัวในช่วง
สองปี ที่ ผ ่ า นมา โดยมู ล ค่ า การส่ ง ออกรวมลดลงจาก 250.7 พั น ล้ า น
ดอลล่าร์สหรัฐฯ ในปี 2018 เป็น 245.4 และ 229.2 พันล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ
ในปี 2019 และ 2020 หรือลดลงร้อยละ 2.1 และ 8.5 เมื่อเทียบกับปี 20181
ตามล�ำดับ เรือ่ งดังกล่าวอาจไม่ใช่เพียงปัญหามูลค่าการส่งออกลดลงเท่านัน้
แต่อาจน�ำไปสู่การล้มหายตายจากของสินค้าส่งออกบางประเภทได้ เพราะ
เมื่อผู้ส่งออกต้องเผชิญภาวะรายได้ส่งออกหดตัวจนน�ำไปสู่ภาวะขาดทุนที่
รุนแรง ผูส้ ง่ ออกอาจต้องปิดกิจการ และท�ำให้การส่งออกสินค้าบางประเภท
1 ข้อมูลการส่งออกรวมของไทยมาจากฐานข้อมูล Global Trade Atlas
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หยุดลงไปได้
ในความเป็นจริง ประเทศไทยก็เผชิญความเสีย่ งของความอยู่รอด
ของการส่งออกมาโดยตลอดตั้งแต่ปี 2000 เนื่องจากภาวะการแข่งขัน
ทางการค้าของโลกที่ทวีความรุนแรงขึ้น โดยมีปัจจัยทั้งจากการมีประเทศ
ผูส้ ง่ ออกรายใหม่ในเอเชีย ดังเช่นจีนและเวียดนาม เข้ามาเป็นผูส้ ง่ ออกราย
ส�ำคัญของโลก และปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจโลกในปี 2009 ที่ชะลอความ
ต้องการซื้อของตลาดโลกมาอย่างยาวนาน นอกจากนี้ ในช่วงที่ผ่านมา
บรรษัทข้ามชาติในประเทศไทยได้ย้ายฐานการผลิตสินค้าบางอย่างไปยัง
ประเทศอื่นๆ ที่มีต้นทุนการผลิตต�่ำกว่า เพื่อรักษาความสามารถในการ
แข่งขันของตนเอง อาทิ เวียดนาม เหตุการณ์ดังกล่าวย่อมสะท้อนโอกาส
ของการเกิดความล้มเหลวของการส่งออกของสินค้าบางรายการในอนาคต
ได้
ที่ ส� ำ คั ญ สถานการณ์ ค วามอยู ่ ร อดของการส่ ง ออกส� ำ หรั บ
ประเทศไทยน่าจะเผชิญความท้าทายมากขึน้ ภายหลังปัญหาการแพร่ระบาด
โควิด 19 ยุติลงไป เนื่องจากหลายประเทศต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจของ
ตนเองภายหลังสถานการณ์เริม่ บรรเทาลง ผ่านการส่งเสริมการส่งออก และ
เพิ่มมาตรการทางการค้าระหว่างประเทศส�ำหรับสินค้าน�ำเข้ามากขึ้น ขณะ
ที่อุปสงค์ตลาดหลังการแพร่ระบาดโควิด 19 น่าจะหดตัวลง ปัจจัยต่างๆ
เหล่านี้จึงเป็นแรงผลักดันให้เกิดความรุนแรงในการแข่งขันทางการค้า
ระหว่างประเทศ และท�ำให้ความอยู่รอดของการส่งออกแย่ลงตามไปด้วย
การแพร่ระบาดโควิด 19 อาจส่งผลให้เกิดการปรับตัวของความ
ร่วมมือทางการค้าระหว่างประเทศที่แตกต่างจากเดิม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การค้าระหว่างประเทศในกลุ่มสินค้าเครือข่ายการผลิตระหว่างประเทศ
(Global Production Networks: GPNs) ซึ่งบรรษัทข้ามชาติต่างๆ น่าจะ
ต้องปรับกระบวนการผลิตทั้งสินค้าขั้นกลาง (ชิ้นส่วนและส่วนประกอบ)
และสินค้าส�ำเร็จรูปให้มีต้นทุนการผลิตต�่ำที่สุด โดยอาจเลือกฐานการที่มี
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ความสามารถในการแข่งขันสูงสุดและมีความเสีย่ งด้านการผลิตจากปัญหา
การแพร่ระบาดโควิดต�่ำที่สุด
นอกจากนี้ งานศึกษาในเรือ่ งความสามารถในการแข่งขันล่าสุดของ
Daruich, Easterly, and Reshel (2019) พบว่า ประเทศต่างๆ เผชิญความ
ไม่มีเสถียรภาพของสินค้าที่มีความสามารถในการแข่งขันสูงอยู่ตลอดเวลา
ซึง่ นัยส�ำคัญของเรือ่ งนี้ คือ สินค้าทีม่ คี วามสามารถในการแข่งขันสูงในอดีต
อาจสูญเสียความสามารถได้ในเวลาอันรวดเร็ว สอดคล้องกับงานศึกษาใน
ปัจจุบัน อาทิ Córcoles, Díaz-Mora, and Gandoy (2015), Albornoz,
Fanelli, and Hallak (2016) และ Besedes and Nitsch (2019) ที่พยายาม
ศึกษาแนวโน้มและปัจจัยก�ำหนดของความอยู่รอดของสินค้าส่งออกใน
ประเทศต่ างๆ ซึ่งพบว่า สินค้า ส่งออกจากประเทศต่างๆ ไปยังตลาด
สหรัฐอเมริกามีระยะเวลาอยู่รอดโดยเฉลี่ยสั้นเพียง 2-4 ปีเท่านั้น แนวโน้ม
ดังกล่าวสะท้อนว่าการส่งออกสินค้าชนิดหนึง่ ในช่วงระยะเวลาสัน้ ๆ (1-2 ปี)
ไม่ได้การันตีความอยู่รอดของการส่งออกสินค้าในอนาคตได้เสมอไป
ทั้งนี้ ทางออกเชิงนโยบายประการหนึ่งที่พูดกันอย่างกว้างขวาง
คือ นโยบายการกระจายการส่งออกสินค้า (Export Diversification) เพื่อ
กระจายความเสี่ยงของความอยู่รอดของการส่งออกในรายการสินค้าเดิม
และช่วยลดความผันผวนของรายได้จากการส่งออกรวมของประเทศได้
อย่างไรก็ตาม นโยบายการกระจายการส่งออกสินค้านั้นก็เสมือนนโยบาย
การเลือกส่งเสริมสินค้าเป้าหมายใหม่ๆ ซึ่งสิ่งที่น่ากังวล คือ หากความอยู่
รอดของการส่งออกสินค้าใหม่มีระดับต�่ำ นโยบายดังกล่าวอาจไม่เหมาะสม
นักในแง่ต้นทุนการส่งเสริมและประโยชน์ที่ไม่แน่นอน
ดังนั้น งานวิจัยนี้จึงต้องการศึกษาค�ำถามพื้นฐานส�ำคัญส�ำหรับ
นโยบายการกระจายการส่งออกสินค้าใน 3 ประเด็น คือ ประเทศมีระดับ
การกระจายการส่งออกมากน้อยเพียงใด และนโยบายดังกล่าวมีโอกาส
ประสบความส�ำเร็จในระยะยาวหรือไม่ รวมทั้งรูปแบบและแนวโน้มของ
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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ความอยูร่ อดของการส่งออกเป็นอย่างไร โดยใช้ขอ้ มูลเปรียบเทียบระหว่าง
ประเทศไทยกับประเทศคู่แข่งส�ำคัญในภูมิภาคในช่วงปี 2000-2020 เพื่อ
ตอบโจทย์ความเหมาะสมของนโยบายดังกล่าว
ในงานวิจัยนี้ จะแบ่งเนื้อหาส่วนที่เหลือดังนี้ ส่วนที่สองจะเป็นการ
ทบทวนวรรณกรรมปริทศั น์ในงานศึกษาความอยูร่ อดของการส่งออกในช่วง
ที่ผ่านมา ส่วนที่สามจะอธิบายวิธีการศึกษาและข้อมูลส�ำหรับการวัดระดับ
การกระจายการส่งออกและความอยู่รอดของการส่งออก และน�ำเสนอผล
การศึกษาของระดับการกระจายการส่งออกและความอยูร่ อดของการส่งออก
ส่วนต่อมาจะน�ำเสนอแบบจ�ำลองทางเศรษฐมิตแิ ละผลการศึกษาของปัจจัย
ก�ำหนดความอยู่รอดของการส่งออก และส่วนสุดท้าย คือ บทสรุปและ
ข้อเสนอแนะทางนโยบาย
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งานวรรณกรรมปริทศั น์การค้าระหว่างประเทศเริม่ ศึกษาความอยู่
รอดของการส่ ง ออกมากขึ้ น ตั้ ง แต่ ป ลายทศวรรษ 2000 เนื่ อ งจากนั ก
เศรษฐศาสตร์พบว่าข้อมูลการค้าระหว่างประเทศมีหลายรายการสินค้าที่
มูลค่าเท่ากับศูนย์ และสินค้าส่งออกใหม่ของประเทศก�ำลังพัฒนาจะหายไป
จากตลาดส่งออกอย่างรวดเร็วเพียงในระยะเวลาไม่กี่ปี รวมทั้งยังพบว่ามี
บางสินค้าทีเ่ คยส่งออกมาโดยตลอดในประเทศหนึง่ กลับไม่ได้สง่ ออกอีกเลย
เหตุการณ์ดังกล่าวจึงเริ่มก่อให้เกิดความสงสัยขึ้นว่าความอยู่รอดของการ
ส่งออกมีลักษณะอย่างไร และถูกก�ำหนดจากปัจจัยก�ำหนดใด
งานศึกษาของ Besedes and Prusa (2006a, 2006b) พบว่า สินค้า
ส่งออกใหม่จากประเทศต่างๆ ทั้งประเทศที่พัฒนาแล้วและประเทศก�ำลัง
พัฒนาไปยังตลาดสหรัฐอเมริกามีระยะเวลาอยู่รอดโดยเฉลี่ยสั้นเพียง 2-4
ปีเท่านั้น อย่างไรก็ตาม สินค้าที่มีความแตกต่าง (Differentiated Goods)
จะมีอตั ราการอยูร่ อดสูงกว่าเมือ่ เทียบกับสินค้าทัว่ ไป ซึง่ งานศึกษาอืน่ ๆ เช่น
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Brenton, Pierola, and von Uexkull (2009), Besedes and Blyde (2010)
และ Brenton, Saborowski, and von Uexkull (2010) ก็พบแนวโน้มความ
อยู่รอดของการส่งออกที่สั้นเช่นกัน หากเปรียบเทียบเฉพาะกลุ่มประเทศ
ก�ำลังพัฒนาแล้ว ประเทศในกลุม่ ละตินอเมริกามีอตั ราความอยูร่ อดของการ
ส่งออกต�ำ่ กว่าเมือ่ เทียบกับประเทศในกลุม่ เอเชียตะวันออก ยกตัวอย่างเช่น
กลุ ่ ม สิ น ค้ า ที่ เ หมื อ นกั น (Homogeneous Goods) ในประเทศเอเชี ย
ตะวันออกและประเทศละตินอเมริกาจะมีอตั ราความอยูร่ อดของการส่งออก
ตามวิธีของ Kaplan-Meier Estimator (K-M) ต�่ำเพียงร้อยละ 47.1 และ
ร้อยละ 45.7 ภายหลังการส่งออกในปีที่ 1 และอัตราความอยู่รอดดังกล่าว
จะลดลงไปเรื่อยๆ จนในปีที่ 15 จะเหลือเพียงร้อยละ 11.8 และร้อยละ 6.9
ตามล�ำดับ เท่านั้น (Besedes and Blyde, 2010)
ในงานศึกษาระดับบริษัท (Firm Level) ก็พบว่าความอยู่รอดของ
การส่งออกในบริษัทผู้ส่งออกจะมีแนวโน้มลดลงเรื่อยๆ ตามระยะเวลาของ
การส่งออกเริม่ ต้นทัง้ ในประเทศทีพ่ ฒ
ั นาแล้วและประเทศก�ำลังพัฒนา อาทิ
แคนาดา (Baldwin, Dupuy, and Richard Gellatly, 2000; Sabuhoro and
Gervais, 2006) สเปน (Pérez, Llopis, and Llopis, 2004) ชิลี (Alvarez
and Lopez, 2008) จีน (Fu and Wu, 2014) อาร์เจนตินา (Albornoz,
Fanelli, and Hallak, 2016) และไทย (Apaitan, Disyata, & Samphantharak, 2019) ซึ่งงานศึกษาในประเทศแคนาดา ผู้ส่งออกมีโอกาสหยุดการ
ส่งออกในช่วง 12 เดือนแรกสูงถึงร้อยละ 42.2 และมีค่ามัธยฐานในการเป็น
ผู้ส่งออกเพียง 20 เดือนเท่านั้น (Sabuhoro and Gervais, 2006) ขณะที่
ในประเทศไทย ผูส้ ง่ ออกมีโอกาสหยุดการส่งออก ณ สิน้ ปีที่ 5 คิดเป็นสัดส่วน
สูงถึงร้อยละ 86 ของตัวอย่างทั้งหมด ดังนั้น งานศึกษาที่ผ่านมาจึงสะท้อน
ว่าการรักษาความอยู่รอดของการส่งออกไม่ใช่เรื่องง่ายนัก แม้ว่าผู้ส่งออก
จะสามารถเอาชนะอุปสรรคในการเข้าสู่ตลาดส่งออก (Barrier to Export)
ได้แล้วก็ตาม แต่ปัจจัยดังกล่าวไม่ได้การันตีว่าผู้ส่งออกจะสามารถส่งออก
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สินค้าตนเองได้ตลอดไปในอนาคต
ความอยู่รอดของการส่งออกในระดับสินค้า (Product Level) และ
ระดับบริษทั (Firm Level) มีความส�ำคัญอย่างมากต่อการเติบโตของการส่ง
ออกในระยะยาว ซึ่งงานศึกษาของ Brenton, Pierola, and von Uexkull
(2009) และ Besedes and Prusa (2011) พบว่า อัตราการอยูร่ อดของสินค้า
ส่งออกเป็นตัวก�ำหนดการเติบโตของมูลค่าสินค้าส่งออกต่างๆ ในอนาคต
หรือสินค้าส่งออกที่มีอัตราความอยู่รอดของการส่งออกสูง จะยิ่งมีโอกาส
พัฒนาให้เกิดมูลค่าส่งออกสูงมากขึน้ ขณะทีส่ นิ ค้าส่งออกทีส่ ง่ ออกและหยุด
ส่งออกสลับกันไปมาแล้ว จะมีแนวโน้มการเติบโตของมูลค่าส่งออกต�่ำกว่า
ข้อค้นพบดังกล่าวสอดคล้องกับงานศึกษาระดับบริษัท ซึ่ง Eaton, Eslava,
Kugler, and Tybout (2009) พบว่า ในประเทศโคลอมเบีย บริษัทผู้ส่งออก
ใหม่ในช่วงปี 1996 ทีส่ ามารถอยูร่ อดในตลาดส่งออกนัน้ จะมีแนวโน้มเติบโต
อย่างรวดเร็ว และยังมีสัดส่วนของการส่งออกรวมคิดเป็นเกือบร้อยละ 50
ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมดในช่วงปี 1996-2005 อีกด้วย
นอกจากนี้ วรรณกรรมปริทศั น์ทผี่ า่ นมาก็ศกึ ษาปัจจัยก�ำหนดความ
อยู่รอดของการส่งออกทั้ง
ระดับบริษัท (Firm Level) และระดับสินค้า (Product Level) เพื่อ
ให้เข้าใจแนวโน้มของความอยูร่ อดของการส่งออกได้ชดั เจนขึน้ และยังช่วย
ให้เกิดข้อเสนอแนะทางนโยบายแก่ภาครัฐทั้งในระดับจุลภาคและมหภาค
ได้ ทัง้ นี้ หากเราพิจารณาความอยูร่ อดของการส่งออกในระดับบริษทั (Firm
Level) จะมีปัจจัยก�ำหนดส�ำคัญดังนี้
(1) ลักษณะเฉพาะของผู้ส่งออก ผู้ส่งออกแต่ละรายมีความ
แตกต่างกัน (Heterogeneous Firms) จึงท�ำให้ความอยูร่ อดของการส่งออก
แตกต่างกันออกไป ซึง่ เราสามารถแยกความแตกต่างระหว่างผูส้ ง่ ออกแต่ละ
รายตามลักษณะเฉพาะต่างๆ เช่น ขนาดของกิจการ สัดส่วนของการส่งออก
การกระจายตัวในตลาดส่งออก การกระจายตัวของประเภทสินค้าส่งออก
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และการส่งออกภายใต้เครือข่ายการผลิตระหว่างประเทศ (Global Production Networks) เป็นต้น งานศึกษาที่ผ่านมาพบว่าผู้ส่งออกที่มีขนาดใหญ่
และมีสดั ส่วนการส่งออกสูงจะมีโอกาสอยูร่ อดในการส่งออกสูงกว่าเมือ่ เทียบ
กับผู้ส่งออกที่มีขนาดเล็กและมีสัดส่วนการส่งออกต�่ำ (Fu and Wu, 2014;
Sabuhoro and Gervais, 2004) นอกจากนี้ สิ่งที่น่าสนใจ คือ ผู้ส่งออกที่
อยูภ่ ายใต้เครือข่ายการผลิตระหว่างประเทศจะมีโอกาสการอยูร่ อดของการ
ส่งออกสูงกว่าเมื่อเทียบกับสินค้าทั่วไป (Bandick, 2020)
(2) ปั ญ หาความไม่ ส มมาตรของข้ อ มู ล (Asymmetric
Information) ระหว่างผูส้ ง่ ออกกับผูน้ ำ� เข้า ผูส้ ง่ ออกรายใหม่มกั มีปญ
ั หา
ไม่ทราบต้นทุนในการส่งออก และจะรับรูต้ น้ ทุนการส่งออกได้เมือ่ เริม่ ส่งออก
สินค้าไปแล้วเท่านั้น ดังนั้น ผู้ส่งออกรายใหม่บางรายจึงอาจส่งออกสินค้า
เพียงครั้งเดียว และตัดสินใจหยุดการส่งออกไปเมื่อรับรู้ต้นทุนการส่งออก
สูงกว่าทีค่ าดการณ์ไว้ (Rauch, 1999) ต้นทุนการส่งออกอาจเกิดขึน้ จากข้อ
บังคับเกี่ยวกับคุณภาพสินค้า กฎระเบียบ/มาตรฐานสินค้าระหว่างประเทศ
และข้อบังคับในการส่งสินค้าตามก�ำหนดเวลา เป็นต้น ขณะที่ผู้น�ำเข้าหรือ
ผู้ซื้อสินค้าก็เผชิญปัญหาความไม่สมมาตรของข้อมูลของผู้ส่งออก โดย
เฉพาะความไม่แน่นอนของคุณภาพสินค้า และความสามารถในการผลิต
และส่งสินค้าในปริมาณมากๆ (Rauch and Watson, 2003) ดังนั้น ปัญหา
ความไม่สมมาตรของข้อมูลจึงท�ำให้เกิดความอยู่รอดของการส่งออกที่สั้น
(3) ประสบการณ์การส่งออก ผู้ส่งออกที่เคยมีประสบการณ์การ
ส่งออกสินค้าชนิดเดียวกันในตลาดหนึ่งแล้ว จะมีโอกาสอยู่รอดในตลาด
ใหม่ๆ ได้มากขึ้น (Bernard and Jensen, 2004; Ozler et al., 2009) โดย
การลองผิดลองถูกของผู้ส่งออกในตลาดหนึ่งท�ำให้เกิดประสบการณ์และ
สามารถจัดการการส่งออกในตลาดใหม่ได้ดีขึ้น และในบางครั้ง ผู้ส่งออกใน
ประเทศก�ำลังพัฒนาจะท�ำ Learning by Doing อย่างมีขั้นตอน โดยผู้ส่ง
ออกจะเริ่มทดสอบสินค้าของตนเองในตลาดภายในประเทศก่อน และค่อย
“ก้าวต่อไปเพื่อประเทศไทยที่ยั่งยืน”
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ส่งออกสินค้าดังกล่าวไปในตลาดภูมิภาคเดียวกัน ก่อนจะขยายการส่งออก
ไปยังตลาดภูมภิ าคอืน่ ๆ ในทีส่ ดุ (Albornoz, Pardo, Corcos, and Ornelas,
2012)
(4) โครงการส่งเสริมการส่งออกของรัฐบาล รัฐบาลสามารถ
ช่วยขจัดปัญหาความไม่สมมาตรของข้อมูลการค้าระหว่างประเทศได้ ผ่าน
โครงการส่งเสริมการส่งออกหลากหลายรูปแบบ ตั้งแต่การให้เงินสนับสนุน
เพื่อการวิจัยและพัฒนา การให้ค�ำปรึกษาและแนะน�ำ จนไปถึงการจัดงาน
แสดงสินค้าส่งออก ซึ่งงานศึกษาของ Lederman, Olarreaga, and Zavala
(2015) พบว่า โครงการส่งเสริมการส่งออกช่วยให้บริษัทผู้ผลิตในละติน
อเมริกาสามารถก้าวไปสูต่ ลาดส่งออกและมีอัตราการอยู่รอดในการส่งออก
มากขึ้ น อย่ า งไรก็ ต าม กรณี ศึ ก ษาของประเทศที่ พั ฒ นาแล้ ว อย่ า ง
สหรัฐอเมริกา (Bernard and Jensen, 2004) และไอร์แลนด์ (Gorg, Henry,
and Stobl, 2008) ไม่พบว่าโครงการส่งเสริมการส่งออกของรัฐบาลสามารถ
ช่วยเพิ่มบริษัทผู้ส่งออกได้อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
ขณะทีง่ านศึกษาความอยูร่ อดของการส่งออกในระดับสินค้า (Product Level) จะมีปัจจัยก�ำหนดความอยู่รอดของการส่งออกหลายหลาก เช่น
มูลค่าส่งออกเริ่มต้น ระยะทางระหว่างผู้ส่งออกและผู้น�ำเข้า การใช้ภาษา
ทางการร่วมกัน ขนาดเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้า ประสบการณ์การส่งออก
ประเภทของสินค้าส่งออก อัตราแลกเปลี่ยน การมีข้อตกลงเขตการค้าเสรี
ร่วมกัน และนโยบายส่งเสริมการส่งออกของรัฐบาล เป็นต้น และสิ่งที่น่า
สนใจ คือ ระยะทางระหว่างประเทศคู่ค้าถูกใช้เป็นปัจจัยก�ำหนดส�ำคัญใน
แบบจ�ำลองของงานศึกษาจ�ำนวนมาก2 เรือ่ งดังกล่าวจึงสะท้อนว่าระยะทาง
2 ระยะทางระหว่างประเทศคู่ค้าเป็นตัวแปรก�ำหนดส�ำคัญในแบบจ�ำลอง “Gravity Model” โดยที่ระยะ

ทางจะสะท้อนต้นทุนการค้าระหว่างประเทศ และก�ำหนดมูลค่าการค้าระหว่างประเทศคู่ค้าต่าง ๆ ซึ่ง
ยิ่งระยะทางระหว่างประเทศคู่ค้าไกลมากขึ้น ย่อมท�ำให้ต้นทุนการค้าระหว่างประเทศ (ทั้งต้นทุนค่า
ขนส่งและต้นทุนการติดต่อประสานงาน) ยิง่ สูงขึน้ และส่งผลให้มลู ค่าการค้าระหว่างประเทศคูค่ า้ ลดลง
เมื่อเทียบกับประเทศคู่ค้าที่มีระยะทางใกล้กันมากกว่า
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ยังคงเป็นต้นทุนทางธุรกรรมการค้าระหว่างประเทศที่ส�ำคัญ แม้ว่าปัจจุบัน
ต้นทุนการขนส่งระหว่างประเทศจะลดลง และเทคโนโลยีของการสื่อสาร
ระหว่างประเทศจะง่ายขึ้นก็ตาม
ตัวอย่างงานศึกษาทีผ่ า่ นมาพบว่า ความอยูร่ อดของการส่งออกจะ
เพิ่มขึ้นเมื่อประเทศมีมูลค่าส่งออกเริ่มต้นสูง ระยะทางระหว่างผู้ส่งออกกับ
ผู้น�ำเข้าห่างกันไม่มากนัก และมีประเทศคู่ค้าที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่
(Brenton, Pierola, and von Uexkull, 2009; Fugazza and Molina, 2011;
Carrère and Strauss-Kahn, 2017; Besedes and Blyde, 2010; Cadot,
Carrère, and Strauss-Kahn, 2011) ซึง่ มูลค่าส่งออกเริม่ ต้นทีส่ งู จะสะท้อน
ความเชื่อมั่นระหว่างผู้ส่งออกกับผู้น�ำเข้าในด้านข้อมูลของคุณภาพสินค้า
และความสามารถในการผลิตได้ทนั ขณะทีร่ ะยะทางระหว่างประเทศคูค่ า้ ที่
ใกล้กันจะช่วยลดต้นทุนการค้าระหว่างประเทศ และเป็นปัจจัยทางบวกต่อ
ความอยู่รอดของการส่งออกมากขึ้น ส่วนขนาดเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้า
ที่ใหญ่จะช่วยลดความผันผวนของการสั่งซื้อสินค้า และท�ำให้ความอยู่รอด
ของการส่งออกสูงขึ้น
นอกจากนั้น ประสบการณ์การส่งออกในอดีตก็ช่วยเพิ่มความอยู่
รอดของการส่งออกในปัจจุบนั และเช่นเดียวกับข้อค้นพบของงานศึกษาใน
ระดับบริษัท ประสบการณ์การส่งออกสินค้าชนิดเดียวกันในตลาดส่งออก
หนึ่งก็ช่วยเพิ่มความอยู่รอดของการส่งออกในตลาดส่งออกอื่นๆ ด้วย
อย่างไรก็ตาม งานศึกษาล่าสุดของ Carrère and Strauss-Kahn (2017)
พบว่า ผลกระทบทางบวกของประสบการณ์การส่งออกต่อความอยูร่ อดของ
การส่งออกจะลดลงไปอย่างรวดเร็ว หรือข้อมูลข่าวสารจากประสบการณ์
การส่งออกในช่วงสองปีทผี่ า่ นมาอาจไม่ได้ชว่ ยเพิม่ ความอยูร่ อดของการส่ง
ออกในปัจจุบนั เรือ่ งดังกล่าวจึงสะท้อนว่าผูส้ ง่ ออกจ�ำเป็นต้องเรียนรูแ้ ละหา
ข้อมูลเกี่ยวกับตลาดส่งออกของตนเองตลอดเวลาเพื่อสามารถรักษาความ
อยู่รอดของการส่งออกสินค้าไว้ได้
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เมื่อพิจารณาเฉพาะสินค้าส่งออกในเครือข่ายการผลิตระหว่าง
ประเทศของประเทศในเอเชียตะวันออก สินค้าประเภทชิ้นส่วนและส่วน
ประกอบมีแนวโน้มความอยูร่ อดในการส่งออกระดับสูง แม้วา่ สินค้าดังกล่าว
จะเผชิญกับต้นทุนค่าขนส่งระยะทางไกลระหว่างผูส้ ง่ ออกกับผูน้ ำ� เข้าก็ตาม
ขณะที่ความอยู่รอดของการส่งออกสินค้าส�ำเร็จรูปกลับอ่อนไหวอย่างมาก
ต่อต้นทุนทางการค้าระหว่างประเทศและความผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ น
(Obashi, 2010) เรื่องดังกล่าวจึงบ่งบอกความแตกต่างระหว่างสินค้าชิ้น
ส่วนและส่วนประกอบกับสินค้าส�ำเร็จรูปในเครือข่ายการผลิตระหว่าง
ประเทศได้ชัดเจน ซึ่งประเทศผู้ส่งออกที่เข้าไปสู่เครือข่ายการผลิตระหว่าง
ประเทศในขั้นตอนประกอบสินค้าส�ำเร็จรูปเพื่อส่งออกไปในตลาดโลกจะ
เผชิญแรงกดดันในการแข่งขันด้านต้นทุนการผลิตสูงกว่า จึงส่งผลให้มี
โอกาสของความอยู่รอดของการส่งออกต�่ำกว่าเมื่อเทียบกับสินค้าประเภท
ชิ้นส่วนและส่วนประกอบ
สุดท้าย งานศึกษาส่วนใหญ่ทศี่ กึ ษาปัจจัยความอยูร่ อดของการส่ง
ออกทั้งในระดับบริษัทและระดับสินค้าจะเลือกใช้แบบจ�ำลอง Cox Proportional Hazards Model (Cox, 1972) เป็นหลัก เนือ่ งจากแบบจ�ำลองดังกล่าว
ไม่ได้ก�ำหนดข้อสมมติใดๆ เกี่ยวกับการกระจายตัวของความล้มเหลวของ
การส่งออก และยังยืดหยุ่นให้ใช้ตัวแปรปัจจัยก�ำหนดอื่นๆ ในแบบจ�ำลอง
ได้ (Brenton, Pierola, and von Uexkull, 2009) นอกจากนี้ งานศึกษา
ต่างๆ จะให้ความส�ำคัญในการตรวจสอบและจัดการข้อมูลการค้าระหว่าง
ประเทศอย่างมาก อันเนื่องมาจากความผิดพลาดของการบันทึกข้อมูลการ
ค้าระหว่างประเทศ ยกตัวอย่างเช่น ในบางกรณี ข้อมูลการค้าระหว่าง
ประเทศรายปีในบางสินค้ามีมลู ค่าต�ำ่ มาก (ต�ำ่ กว่า 100 ดอลล่าร์สหรัฐฯ) ใน
บางประเทศคู่ค้า ซึ่งมูลค่าการค้าดังกล่าวไม่น่าจะเกิดขึ้นได้ และยังท�ำให้
เกิดความผิดพลาดต่อการวิเคราะห์ความอยู่รอดของการส่งออกได้ ดังนั้น
การจัดการความผิดพลาดของข้อมูลการค้าระหว่างจึงเป็นเรือ่ งส�ำคัญอย่าง
มาก
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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3. ความอยู่รอดของการส่งออก (Export Survival)
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3.1 วิธีการศึกษาและข้อมูล
3.1.1 การวัดฟังก์ชันความอยู่รอดของการส่งออก (Export Survival
Function)
งานวิจัยนี้จะวัดอัตราความอยู่รอดของการส่งออกโดยอาศัยวิธี
Kaplan-Meier Estimator (K-M) (Kaplan and Meier, 1958) เพื่อเปรียบ
เทียบแนวโน้มของความอยู่รอดของการส่งออกของไทยและประเทศคู่แข่ง
ส�ำคัญในภูมิภาคเอเชีย ซึ่งวิธี K-M จะมีพื้นฐานการวัดข้อมูลความอยู่รอด
ของการส่งออกแบบต่อเนือ่ ง แต่ปรับตัวประมาณการของอัตราความอยูร่ อด
ของการส่งออกได้เมื่อมูลค่าส่งออกในรายการสินค้าต่างๆ ไม่เกิดขึ้น หรือ
หยุดการส่งออก ณ ช่วงเวลาต่างๆ
อัตราความอยู่รอดของการส่งออก (S(t)) มีลักษณะเป็นฟังก์ชัน
ความน่าจะเป็นสะสมของความอยู่รอดของการส่งออก ณ ช่วงเวลาใดๆ
จนถึงปีที่ t และก�ำหนดให้ j คือ เวลา ณ เหตุการณ์ที่เกิดความล้มเหลวของ
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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การส่งออกสินค้าในรายการสินค้าต่างๆ (Export Failures) ดังนั้น ni และ
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รอดของการส
ง่รออกจำเป
นตองคำนึงงถึออก
งรูปแบบของการสงออกสินคาของประเทศดังแสดง
ตารางที
1การวั
รูปแบบของความอยู
อดของการส่

ในตารางที
โดยรายการสิ
าสงออกอาจเป
นลักษณะ
รายการ
2000 ่ 1 2001
2002 นค2003
2004 2005
2006Single Spell (สงออกได
รูปแบบณ ชวงเวลาหนึ่งของชวงเวลาที่
1 ศึกษา) Xหรืออาจเป
X นลักXษณะ Multiple
O
OSpell (ส
O งออกและหยุ
O
censored
Spell
ดสงLeft
ออกสลั
บกันไป ณ ชSingle
วงเวลาที
่ศึกษา) นอกจากนี้
2
O
O
X
X
X
X
X
Right censored
Single Spell
3
O
O
X
X
X
X
O
Completed
Single Spell
4
O
X
X
O
X
X
O
Completed Multiple Spells
5
O
X
X
O
X
X
X10
Non-completed Multiple Spells

หมายเหตุ: X - ปที่มีการสงออก และ O - ปทยี่ ุติการสงออก
ที่มา: รวบรวมโดยผูวิจัย
การวัด่อความอยู
รอดของการส
“ก้าวต่อไปเพื
ประเทศไทยที
่ยั่งยืนง”ออกจำเปนตองคำนึงถึงรูปแบบของการสงออกสินคาของประเทศดังแสดง
ในตารางที่ 1 โดยรายการสินคาสงออกอาจเปนลักษณะ Single Spell (สงออกได ณ ชวงเวลาหนึ่งของชวงเวลาที่
ศึกษา) หรืออาจเปนลักษณะ Multiple Spell (สงออกและหยุดสงออกสลับกันไป ณ ชวงเวลาที่ศึกษา) นอกจากนี้
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การวัดความอยูร่ อดของการส่งออกจ�ำเป็นต้องค�ำนึงถึงรูปแบบของ
การส่งออกสินค้าของประเทศดังแสดงในตารางที่ 1 โดยรายการสินค้าส่ง
ออกอาจเป็นลักษณะ Single Spell (ส่งออกได้ ณ ช่วงเวลาหนึ่งของช่วง
เวลาทีศ่ กึ ษา) หรืออาจเป็นลักษณะ Multiple Spell (ส่งออกและหยุดส่งออก
สลับกันไป ณ ช่วงเวลาที่ศึกษา) นอกจากนี้ รูปแบบทั้งสองข้างต้นยัง
สามารถแบ่งรายการสินค้าส่งออกในลักษณะ Left-Censored Spell,
Right-Censored Spell, Completed Spell หรือ Non-Completed Spell ได้
ทั้งนี้ รูปแบบการส่งออกต่างๆ จะสะท้อนความแตกต่างของความ
อยู่รอดของการส่งออกในแต่ละสินค้าส่งออก และนักวิจัยจ�ำเป็นต้องแบ่ง
แยกรูปแบบการส่งออกให้ชัดเจน โดยเฉพาะรายการสินค้าส่งออกแบบ
Left-Censored Spell เพราะในวรรณกรรมปริทัศน์ งานศึกษาต่างๆ จะ
ตัดรายการสินค้าส่งออกดังกล่าวออกไปจากการวิเคราะห์ความอยูร่ อดของ
การส่งออก เนือ่ งจากเราไม่ทราบระยะเวลาของการส่งออกในรายการสินค้า
ดังกล่าวชัดเจน ดังเช่น ในตารางที่ 1 จะมีช่วงเวลาในการศึกษา คือ ปี
2000-2006 และสินค้ารายการที่ 1 เป็นตัวอย่างของ Left-Censored Spell
ที่ถูกส่งออกตั้งแต่ปี 2000 ถึง 2002 (หรือมีระยะเวลาส่งออก 3 ปี) อย่างไร
ก็ตาม รายการสินค้าดังกล่าวอาจเกิดผลบิดเบือนขึ้นได้หากสินค้าดังกล่าว
ถูกส่งออกมาโดยตลอดก่อนปี 2000 เป็นต้น ดังนัน้ จึงต้องตัดสินค้ารายการ
ที่ 1 ออกไป เพื่อขจัดปัญหาข้อสรุปที่ผิดพลาดได้
งานศึกษาที่ผ่านมาพบว่ารายการสินค้าจ�ำนวนมากในประเทศ
ก�ำลังพัฒนามีมูลค่าส่งออกต�่ำมาก ซึ่งอาจเกิดจากปัญหาการบันทึกข้อมูล
ที่ผิดพลาดได้ ดังนั้น งานวิจัยนี้จึงใช้เกณฑ์สถานะการส่งออกของรายการ
สินค้าเมื่อรายการสินค้ามีมูลค่าการส่งออกเกินกว่า 1,000 ดอลล่าร์สหรัฐฯ
และตัดรายการสินค้าส่งออกที่มีมูลค่าต�่ำกว่า 1,000 ดอลล่าร์สหรัฐฯ ออก
ไปตามหลักเกณฑ์เดียวกันที่งานศึกษาที่ผ่านมาเคยใช้กันอย่างกว้างขวาง
อย่างไรก็ตาม วิธี K-M ไม่สามารถวัดผลของการแพร่ระบาดโควิด
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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19 ต่อความอยู่รอดของการส่งออกได้โดยตรง เนื่องจากวิธีการนี้มีพื้นฐาน
การวัดความอยูร่ อดของการส่งออกในระยะยาว ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงวัดความอยู่
รอดของการส่งออกโดยอาศัยจ�ำนวนรายการสินค้าส่งออกที่ล้มเหลวแทน
ซึง่ จะพิจารณาว่าสินค้าส่งออกทัง้ หมดทีเ่ คยส่งออกในปี 2019 แต่ยตุ กิ ารส่ง
ออกไปในปี 2020 เพือ่ สะท้อนผลกระทบของการแพร่ระบาดโควิด 19 อย่าง
คร่าวๆ เช่น หากสินค้า A, B และ C ถูกส่งออกไปในตลาดต่างประเทศใน
ปี 2019 แต่ในปี 2020 กลับพบว่ามีเพียงสินค้า A เท่านั้นที่ยังส่งออกไปใน
ตลาดต่างประเทศได้ กรณีนจี้ งึ มีความล้มเหลวของการส่งออกอยู่ 2 รายการ
สินค้า (สินค้า B และ C)
นอกจากนี้ ผู้วิจัยแยกการวิเคราะห์ความอยู่รอดของการส่งออก
ตามประเภทสินค้า เพื่อให้สามารถวัดความแตกต่างของแนวโน้มความอยู่
รอดของการส่งออกในสินค้าส่งออกแต่ละประเภทได้ โดยแบ่งสินค้าส่งออก
ออกเป็น 4 กลุม่ คือ (1) สินค้าส่งออกทัง้ หมด (สินค้าเกษตรกรรม และสินค้า
อุตสาหกรรม) (2) สินค้าอุตสาหกรรม (3) สินค้าในเครือข่ายการผลิตระหว่าง
ประเทศ (GPNs) และ (4) สินค้านอกเครือข่ายการผลิตระหว่างประเทศ
(Non-GPNs) ทั้งนี้ เราไม่ได้วัดความอยู่รอดของการส่งออกของกลุ่มสินค้า
เกษตรกรรมเนื่องจากมูลค่าการส่งออกรวมของประเทศต่างๆ ล้วนพึ่งพา
รายการสินค้าอุตสาหกรรมเป็นหลัก
3.1.2 ข้อมูล
งานวิจัยน�ำข้อมูลการค้าระหว่างประเทศจากฐานข้อมูลองค์การ
สหประชาชาติ (United Nations Comtrade Database: UNCOMTRADE)
ในช่วงปี 2000-2020 ส�ำหรับประเทศไทยและประเทศคู่แข่งในภูมิภาค 7
ประเทศ คือ จีน กัมพูชา อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และ
เวียดนาม เพื่อเปรียบเทียบระดับความอยู่รอดของการส่งออกระหว่าง
ประเทศไทยกับประเทศคู่แข่งเหล่านี้ โดยใช้ค�ำจ�ำกัดความรายการสินค้า
“ก้าวต่อไปเพื่อประเทศไทยที่ยั่งยืน”
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ตามระบบ The Standard International Trade Classification (SITC)
Revision 3 ณ ระดับ 5 หลักในหมวด SITC 0 ถึง 8 และมีจ�ำนวนรายการ
สินค้าทั้งหมด 3,115 รายการ ซึ่งงานวิจัยนี้ใช้ช่วงระยะเวลาในการศึกษาที่
ยาวถึง 21 ปี เพื่อให้สามารถวิเคราะห์แนวโน้มของความอยู่รอดของการ
ส่งออกในระยะยาวได้
ทั้งนี้ งานวิจัยเลือกใช้ค�ำจ�ำกัดความรายการสินค้าตาม SITC
แทนที่จะใช้ค�ำจ�ำกัดความตาม The Harmonized System (HS) เนื่องจาก
ค�ำจ�ำกัดความตาม HS มีการเปลี่ยนแปลงรหัสรายการสินค้าหลายครั้งใน
ช่วงทีเ่ ลือกศึกษา จึงอาจท�ำให้รายการสินค้าส่งออกทีเ่ คยส่งออกหายไปเมือ่
สินค้าส่งออกดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงรหัส
ส�ำหรับข้อมูลการส่งออกของประเทศต่างๆ ในงานวิจัยนี้ เราใช้
ข้อมูลการน�ำเข้าของประเทศคู่ค้า (Mirror Imported Data) เพื่อสะท้อน
มูลค่าส่งออกของประเทศไทยและประเทศคู่แข่งในภูมิภาค เพราะเหตุผล
ส�ำคัญ คือ การบันทึกข้อมูลการน�ำเข้าของประเทศคูค่ า้ มีความผิดพลาดต�่ำ
กว่า เนื่องจากข้อมูลการน�ำเข้าจะโยงไปถึงการจัดเก็บภาษีน�ำเข้าระหว่าง
ประเทศ และงานศึกษาที่ผ่านมาก็พบว่า ข้อมูลการน�ำเข้าของประเทศคู่ค้า
และข้อมูลการส่งออกของประเทศผูส้ ง่ ออกมีความแตกต่างกัน ซึง่ ข้อมูลการ
ส่งออกของประเทศผู้ส่งออกอาจเกิดความผิดพลาดของการนับซ�้ำได้เมื่อ
การส่งออกบางรายการสินค้าเป็นลักษณะ Re-Exporting โดยเฉพาะรายการ
สินค้าทีอ่ ยูใ่ นเครือข่ายการผลิตระหว่างประเทศ และรายการสินค้าทีส่ ง่ ผ่าน
ตัวแทนบริษัทในประเทศต่างๆ
ค�ำจ�ำกัดความของรายการสินค้าในงานวิจยั นีไ้ ด้แบ่งดังนี้ สินค้าส่ง
ออกทั้งหมดหมายถึงรายการสินค้าเกษตรกรรมและสินค้าอุตสาหกรรมใน
หมวด SITC 0 ถึง 8 และสินค้าอุตสาหกรรมหมายถึงรายการสินค้าในหมวด
SITC 4 ถึง 8 ไม่รวม SITC 68 ซึ่งสินค้าอุตสาหกรรมจะนับรวมรายการ
สินค้าทีอ่ ยูใ่ นและอยูน่ อกเครือข่ายการผลิตระหว่างประเทศ โดยทีเ่ ราอาศัย
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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ค�ำจ�ำกัดความของ Athukorala (2014, 2019) เพื่อระบุรายการสินค้าที่อยู่
ในเครือข่ายการผลิตระหว่างประเทศ (GPNs) ขณะที่สินค้าที่อยู่นอกเครือ
ข่ายการผลิตระหว่างประเทศหมายถึงสินค้าอุตสาหกรรมอืน่ ๆ ทีไ่ ม่ไช่สนิ ค้า
GPNs (สินค้าอุตสาหกรรม - สินค้า GPNs)
ทัง้ นี้ งานวิจยั เผชิญข้อจ�ำกัดของข้อมูลการค้าระหว่างประเทศ คือ
ข้อมูลการค้าระหว่างประเทศของประเทศคูค่ า้ ส่วนใหญ่จะครอบคลุมเฉพาะ
ปี 2000-2019 ยกเว้นบางประเทศในกลุม่ ประเทศทีพ่ ฒ
ั นาแล้วจึงจะมีขอ้ มูล
การค้าระหว่างประเทศครอบคลุมตั้งแต่ปี 2000-2020 อาทิ สหรัฐอเมริกา
และประเทศในสหภาพยุโรป เป็นต้น ดังนั้น ข้อมูลการวิเคราะห์ส่วนใหญ่
จะใช้ขอ้ มูลในช่วงปี 2000-2019 เป็นหลัก นอกจากนี้ งานวิจยั นีจ้ ะครอบคลุม
เฉพาะประเทศทีม่ ขี อ้ มูลการค้าระหว่างประเทศครบถ้วนในช่วงเวลาในการ
ศึกษาจ�ำนวน 160 ประเทศเท่านั้น และตัดกลุ่มประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาด
เล็กและเป็นเกาะขนาดเล็กออกไป ซึ่งนักวิจัยใช้กลุ่มประเทศคู่ค้าเท่ากัน
เพือ่ ท�ำให้สามารถเปรียบเทียบผลของความอยูร่ อดของการส่งออกระหว่าง
ไทยกับประเทศคู่ค้าในภูมิภาคได้
3.2 ผลการศึกษาความอยู่รอดของการส่งออก
เนื้อหาส่วนนี้จะมุ่งตอบค�ำถามส�ำคัญ 2 ประการ คือ ระดับการ
กระจายการส่งออกสินค้า (Export Diversification) และระดับความอยู่รอด
ของการส่งออก (Export Survival) ระหว่างประเทศไทยกับประเทศคู่แข่ง
ในภูมภิ าคว่ามีแนวโน้มเป็นอย่างไร เพือ่ ท�ำให้เห็นพัฒนาการในการส่งออก
ของประเทศไทยกับประเทศคูแ่ ข่งในช่วงสองทศวรรษทีผ่ า่ นมา และสามารถ
คาดเดาความเสี่ยงของความล้มเหลวของการส่งออกได้
ส�ำหรับระดับการกระจายการส่งออกสินค้า เราสามารถวิเคราะห์
ผ่านจ�ำนวนรายการสินค้าส่งออกทั้งหมดของประเทศต่างๆ ที่ส่งออกไปยัง
ตลาดโลกได้ ซึง่ ภาพที่ 1 แสดงให้เห็นว่าระดับการกระจายการส่งออกสินค้า
“ก้าวต่อไปเพื่อประเทศไทยที่ยั่งยืน”
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จะมีความแตกต่างกันออกไป โดยที่จีนมีจ�ำนวนรายการสินค้าส่งออกมาก
ที่สุด รองลงมา คือ สิงคโปร์ ไทย และมาเลเซีย ตามล�ำดับ ขณะที่เวียดนาม
เป็นประเทศผู้ส่งออกที่มีพัฒนาการในการส่งออกอย่างชัดเจน เนื่องจาก
เวียดนามสามารถเพิม่ รายการสินค้าส่งออกในตลาดโลกจาก 1,898 รายการ
ในปี 2000 เป็น 2,574 รายการในปี 2019 หรือเพิ่มขึ้นเกือบ 700 รายการ
ในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา ขณะที่กัมพูชาก็มีจ�ำนวนรายการส่งออกใน
ตลาดโลกเพิม่ ขึน้ มาโดยตลอด แต่จำ� นวนรายการส่งออกยังอยูร่ ะดับต�ำ่ เมือ่
่มขึ้นมาโดยตลอด แตจำนวนรายการสงออกยังอยูระดับต่ำเมื่อเทียบกับประเทศอื่น ๆ หรือมีเพียงราว
เทียตลาดโลกเพิ
บกับประเทศอื
่นๆ หรือมีเพียงราว 1,000 รายการเท่านั้น
1,000 รายการเทานั้น

ภาพที่ 1 จำนวนรายการสินคาสงออกในชวงป 2000-2019

ภาพที
่ 1 จ�ำนวนรายการสินค้าส่งออกในช่วงปี 2000-2019
ที่มา: ผูวิจัยคำนวณจากฐานขอมูล UNCOMTRADE
ที่มา: ผู้วเมืิจ่อัยเปรีค�ำยบเที
นวณจากฐานข้
มูลว ประเทศไทยมี
UNCOMTRADE
ย บกับประเทศตา ง ๆอแล
จำนวนรายการสินคาส งออกคอนขา งสูง มา
โดยตลอด และมีจำนวนรายการสินคาสงออกทั้งหมด 2,719 รายการในป 2019 ขณะที่รายการสินคาทั้งหมดตาม
คำจำกัดความของ SITC มีอยู 3,115 รายการ ดังนั้น ประเทศไทยจึงมีจำนวนรายการสินคาสงออกคิดเปนประมาณ
รอยละ 87 ของรายการสินคาสงออกทั้งหมด ตัวเลขดังกลาวจึงสะทอนวาระดับการกระจายการสงออกของไทยอยู
ในระดับสูง ขอสรุปดังกลาวสอดคลองกับงานศึกษาของ Jongwanich (2020) และ Tanasritunyakul (2020) ที่
พบวาไทยมีระดับการกระจายตัวที่สูงเมื่อเปรียบเทียบประเทศตาง ๆ ในภูมิภาคเอเชียเชนเดียวกัน

เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศต่างๆ แล้ว ประเทศไทยมีจ�ำนวน
รายการสินค้าส่งออกค่อนข้างสูงมาโดยตลอด และมีจ�ำนวนรายการสินค้า
ส่งออกทั้งหมด 2,719 รายการในปี 2019 ขณะที่รายการสินค้าทั้งหมดตาม
่งที่นาสนใจ คือ หลาย ๆ ประเทศตางเผชิญแนวโนมจำนวนรายการสินคาสงออกลดลงภายหลังป 2008
ค�ำจ�ำกัดสิความของ
SITC มีอยู่ 3,115 รายการ ดังนั้น ประเทศไทยจึงมี
โดยเฉพาะอยางยิ่ง ฟลิปปนส และอินโดนีเซีย (ภาพที่ 1) ขณะที่ประเทศไทยก็เผชิญแนวโนมการลดลงของรายการ
จ�ำนวนรายการสิ
นค้านส่กันงหรืออกคิ
ดเป็2,809
นประมาณร้
อยละ
87 ของรายการสิ
สินคาสงออกในตลาดโลกเช
อลดลงจาก
รายการในป 2008
เปน 2,719
รายการในป 2019 ซึน
่ง ค้า
รายการสิ้งนคหมด
าสงออกทีตั่หวายไปมาจากสิ
นคาาอุตวจึ
สาหกรรมเป
การณบดังการกระจายการส่
กลาวมีนัยสำคัญ 2 ประการ งคือออก
ส่งออกทั
เลขดังกล่
งสะท้นอหลันว่ก เหตุ
าระดั
ประการแรก นับตั้งแตวิกฤตเศรษฐกิจโลกในป 2008 ประเทศตาง ๆ มีการกระจายตัวของการสงออกลดลง หรือ
ของไทยอยู
่ ใ นระดั บ สู ง ข้ อ สรุ ป ดั ง กล่ า วสอดคล้ อ งกั บ งานศึ ก ษาของ
มุงไปสูการผลิตสินคาที่มีความเชี่ยวชาญ (Specialization) มากขึ้น และอีกประการ คือ การลดลงของรายการ
14
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Jongwanich (2020) และ Tanasritunyakul (2020) ที่พบว่าไทยมีระดับ
การกระจายตัวที่สูงเมื่อเปรียบเทียบประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียเช่น
เดียวกัน
สิ่งที่น่าสนใจ คือ หลายๆ ประเทศต่างเผชิญแนวโน้มจ�ำนวน
รายการสินค้าส่งออกลดลงภายหลังปี 2008 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ฟิลิปปินส์
และอินโดนีเซีย (ภาพที่ 1) ขณะที่ประเทศไทยก็เผชิญแนวโน้มการลดลง
ของรายการสินค้าส่งออกในตลาดโลกเช่นกัน หรือลดลงจาก 2,809 รายการ
ในปี 2008 เป็น 2,719 รายการในปี 2019 ซึ่งรายการสินค้าส่งออกที่หาย
ไปมาจากสินค้าอุตสาหกรรมเป็นหลัก เหตุการณ์ดังกล่าวมีนัยส�ำคัญ 2
ประการ คือ ประการแรก นับตั้งแต่วิกฤตเศรษฐกิจโลกในปี 2008 ประเทศ
ต่างๆ มีการกระจายตัวของการส่งออกลดลง หรือมุง่ ไปสูก่ ารผลิตสินค้าทีม่ ี
ความเชี่ยวชาญ (Specialization) มากขึ้น และอีกประการ คือ การลดลง
ของรายการสินค้าส่งออกสะท้อนว่าโอกาสของการกระจายการส่งออกใน
สินค้าใหม่ๆ ของกลุม่ ประเทศอาเซียนและจีนเกิดขึน้ ได้ยากขึน้ เมือ่ เทียบกับ
ช่วงก่อนวิกฤตเศรษฐกิจโลก
ส�ำหรับการวิเคราะห์ความอยูร่ อดของการส่งออกนัน้ เริม่ ต้นผูว้ จิ ยั
ได้ค�ำนวณจ�ำนวนรายการสินค้าที่แยกตามระยะเวลาในการส่งออกและ
มูลค่าเฉลี่ยของการส่งออกเพื่อสะท้อนพัฒนาการของความอยู่รอดของ
การส่งออกของไทยและประเทศคู่แข่ง โดยผู้วิจัยได้ตัดรายการสินค้าส่ง
ออกแบบ Left-Censored Spell ออกไปเพื่อลดความบิดเบือนในการ
วิเคราะห์ดังกล่าว ภาพที่ 2 แสดงถึงสัดส่วนของรายการสินค้าส่งออก
(Exporting Spells) ตามระยะเวลาที่สามารถส่งออกได้อย่างต่อเนื่องของ
ประเทศต่างๆ และพบว่า จีนเป็นประเทศที่โดดเด่น (Outstanding Case)
อย่างมากในการรักษาความอยู่รอดของการส่งออกเมื่อเทียบกับประเท
ศอืน่ ๆ เนือ่ งจากจีนมีรายการสินค้าทีส่ ามารถส่งออกไปในตลาดโลกในระยะ
เวลา 20 ปีคดิ เป็นสัดส่วนเกือบร้อยละ 90 ของรายการสินค้าส่งออกทัง้ หมด
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และสัดส่วนตัวเลขดังกล่าวยังเกิดขึน้ กับสินค้าทุกกลุม่ ทัง้ สินค้าอุตสาหกรรม
สิ น ค้ าในเครื อ ข่ า ยการผลิ ต ระหว่ า งประเทศ (GPNs) และสินค้า นอก
เครือข่ายการผลิตระหว่างประเทศ (Non-GPNs)
ส�ำหรับประเทศอื่นๆ นั้น ประเทศไทย มาเลเซีย และสิงคโปร์มี
สัดส่วนของรายการสินค้าทีม่ อี ายุของการส่งออกตัง้ แต่ 11 ปีขนึ้ ไปในระดับ
ใกล้เคียงกัน ขณะที่เวียดนาม อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และกัมพูชาจะมีระดับ
ความอยู่รอดของการส่งออกต�่ำกว่าประเทศกลุ่มแรก เนื่องจากรายการ
สินค้าส่งออกที่มีอายุของการส่งออกตั้งแต่ 11 ปีขึ้นไปมีสัดส่วนที่ต�่ำกว่า
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กัมพูชา ที่มีสัดส่วนของจ�ำนวนรายการสินค้าส่งออกที่
สามารถส่งออกตลอดระยะเวลา 20 ปีเพียงไม่ถึงร้อยละ 10 เท่านั้น ขณะที่
จ�ำนวนรายการสินค้าที่มีอายุของการส่งออกไม่เกิน 2 ปี คิดเป็นสัดส่วนสูง
ถึงเกือบร้อยละ 75 ของรายการสินค้าทั้งหมด ดังนั้น กัมพูชาค่อนข้าง
เผชิญความเสีย่ งของความล้มเหลวของการส่งออกในระดับสูงเมือ่ เทียบกับ
ประเทศอื่นๆ (ภาพที่ 2)
สินค้าในเครือข่ายการผลิตระหว่างประเทศ (GPNs) จะมีอายุของ
การส่งออกสูงกว่าเมือ่ เทียบกับสินค้านอกเครือข่ายการผลิตระหว่างประเทศ
(Non-GPNs) แนวโน้มดังกล่าวเกิดขึ้นในทุกประเทศของงานวิจัยนี้ ซึ่ง
ประเทศไทยสามารถส่งออกสินค้า GPNs และสินค้า Non-GPNs ตลอด
ระยะเวลา 20 ปีคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 70 และร้อยละ 60 ตามล�ำดับ และ
สิ่งที่น่าสนใจ คือ สัดส่วนของสินค้าส่งออก GPNs ดังกล่าวของไทยยังสูง
กว่ า เวี ย ดนาม ตัว เลขดังกล่า วสะท้อนว่า ในปัจจุบันไทยน่าจะมีความ
เชื่อมโยงในเครือข่ายการผลิตระหว่างเทศสูงกว่าเวียดนาม และคงเกิด
โอกาสของความล้มเหลวของการส่งออกสินค้า GPNs ได้ไม่ง่ายนัก
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ที่มา: ผู้วิจัยค�ำนวณจากฐานข้อมูล UNCOMTRADE
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ภาพที่ 3 แสดงถึงสัดส่วนรายการสินค้าส่งออกที่แยกตามมูลค่า
เฉลี่ยของประเทศและสินค้าในหมวดต่างๆ เราพบว่า จีนยังคงมีรายการ
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สินค้าทีม่ มี ลู ค่าเฉลีย่ ในการส่งออกมากกว่า 500,000 ดอลล่าร์สหรัฐฯ สูงสุด
เมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ หรือคิดเป็นราวร้อยละ 90 ของรายการสินค้า
ส่งออกทั้งหมด และตัวเลขดังกล่าวยิ่งสูงมากขึ้นถึงราวร้อยละ 96 ใน
สินค้า GPNs ซึ่งแนวโน้มดังกล่าวก็เกิดขึ้นกับประเทศไทยเช่นเดียวกัน
โดยที่รายการสินค้าส่งออกที่มีมูลค่าเฉลี่ยสูงกว่า 500,000 ดอลล่าร์สหรัฐฯ
คิดเป็นราวร้อยละ 40 ส�ำหรับรายการสินค้าทั้งหมด และราวร้อยละ 76
ส�ำหรับสินค้า GPNs ดังนั้น สินค้าส่งออกในเครือข่ายการผลิตระหว่าง
ประเทศ (GPNs) จึงเกิดโอกาสของรายได้ส่งออกที่สูงกว่าเมื่อเทียบกับ
สินค้าอื่นๆ
นอกจากนี้ เราอาจสังเกตรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างภาพที่ 2
และภาพที่ 3 ประการหนึง่ คือ ประเทศทีม่ สี ดั ส่วนของรายการสินค้าทีม่ อี ายุ
ของการส่งออกยาวนาน จะมีสัดส่วนของรายการสินค้าที่มีมูลค่าส่งออก
เฉลี่ยสูงขึ้นตามไปด้วย หรือนัยส�ำคัญ คือ ความสามารถในการรักษาความ
อยู่รอดของการส่งออกเป็นตัวก�ำหนดความสามารถในการก�ำหนดการ
เติบโตของรายได้ส่งออกในอนาคต ซึ่งกัมพูชาเป็นตัวอย่างชัดเจน นั่นคือ
ความอยู่รอดของการส่งออกระดับต�่ำจะมีแนวโน้มของการเติบโตของ
รายได้สง่ ออกต�ำ่ ไปด้วย โดยสะท้อนจากกัมพูชามีจำ� นวนรายการสินค้าทีม่ ี
มูลค่าต�่ำกว่า 10,000 ดอลล่าร์สหรัฐฯ มากที่สุด
การวิเคราะห์ความอยูร่ อดของการส่งออกจากดัชนี Kaplan-Meier
Estimator (K-M) ดังแสดงผลในภาพที่ 4 ยังพบแนวโน้มความอยู่รอดของ
การส่งออกเช่นเดียวกับการวิเคราะห์ข้างต้น อย่างไรก็ตาม ดัชนี K-M
สามารถสะท้อนอัตราความอยูร่ อดของการส่งออกของรายการสินค้าส่งออก
ในแต่ละปีได้ โดยจีนมีอัตราความอยู่รอดของการส่งออกสูงสุดในรายการ
สินค้าทัง้ หมดและรายการสินค้ากลุม่ อืน่ ๆ รองลงมา คือ ไทย และเวียดนาม
ตามล�ำดับ ซึ่งหากพิจารณารายการสินค้าส่งออกทั้งหมดแล้ว พบว่า ณ ปี
ที่ 5 ของการส่งออกสินค้าทั้งหมด จีนจะเหลือรายการสินค้าส่งออกเริ่มต้น
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ในตลาดต่างประเทศราวร้อยละ 50 ของรายการสินค้าส่งออกเริม่ ต้นทัง้ หมด
ขณะทีไ่ ทยและเวียดนามจะเหลือรายการสินค้าส่งออกเริม่ ต้นเพียงราวร้อย
ละ 25 และ 15 ตามล�ำดับ เท่านั้น
รายการสิ น ค้า ทั�ง หมด
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นคาน(แยกตามมู
ลคาการสงออกเฉลี
่ย) ในสิงนออกเฉลี
คากลุมตาง ่ยๆ) ในสินค้า
ภาพทีภาพที
่ 3 จ�่ 3ำจำนวนรายการสิ
นวนรายการสิ
ค้า (แยกตามมู
ลค่าการส่
กลุ่มต่ทีา่มา:งๆผูวิจัยคำนวณจากฐานขอมูล UNCOMTRADE
18
ที่มา: ผู้วิจัยค�ำนวณจากฐานข้อมูล UNCOMTRADE
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ภาพที่ ่4 4อัตราความอยู
รอดของการส
งออกของประเทศตงางออกของประเทศต่
ๆ ตามวิธี Kaplan-Meier Estimator
ภาพที
อัตราความอยู
่รอดของการส่
างๆ ตามวิธี
ที่มา: ผูวิจัยคำนวณจากฐานขอมูล UNCOMTRADE
Kaplan-Meier Estimator
าสนใจอีกประการ คือ อัตราความอยูรอดของการสงออกดังที่แสดงในภาพที่ 4 สะทอนวาเมื่อ
ที่มา: ผู้วประเด็
ิจัยค�นำที่นนวณจากฐานข้
อมูล UNCOMTRADE

ประเทศตาง ๆ สามารถสงออกรายการสินคาอยางตอเนื่องจนถึงป 10 แลว อัตราความอยูรอดของการสงออกจะ
คอนขางคงที่ หรือความเสี่ยงของความลมเหลวของการสงออกจะต่ำลงอยางมาก เรื่องดังกลาวบงบอกวาผูสงออก
ประเด็นที่น่าสนใจอี
กประการ
คือกษาความอยู
อัตราความอยู
่รอดของการส่
ง ญ คือ
จำเปนตองสะสมประสบการณ
อยางยาวนานเพื
่อสามารถรั
รอดของการส
งออกได หรือนัยสำคั
ประสบการณ
การสงออกในระยะสั่ ้น4โดยเฉพาะการส
วงสองปแรกาอาจไม
ดชวยการันตีความอยู
ออกดั
งที่แสดงในภาพที
สะท้อนว่างออกในช
เมื่อประเทศต่
งๆ ไสามารถส่
งออกรอดของ
การสงออกในอนาคตได
ากนัอกเนื่องจนถึงปี 10 แล้ว อัตราความอยู่รอดของการส่ง
รายการสิ
นค้าอย่ามงต่

ยบระหว
คา GPNs กั่ยบงของความล้
สินคา Non-GPNsมแลเหลวของการส่
ว อัตราความอยูรอดของการส
งออกของ
ออกจะค่หากเปรี
อนข้ายบเที
งคงที
่ หรืางสิอนความเสี
งออกจะ
นคา GPNs จะสูงกวาสินคา Non-GPNs ซึ่งแนวโนมดังกลาวเกิดขึ้นกับไทยและประเทศคูแขงทั้งหมด (ภาพที่ 4)
ต�่ ำสิลงอย่
า งมาก เรื่ อ งดั ง กล่ า วบ่ ง บอกว่ า ผู ้ ส ่ ง ออกจ� ำ เป็ น ต้ อ งสะสม
แตที่นาสังเกต คือ อัตราความอยูรอดของการสงออกในสินคา GPNs ระหวางประเทศตาง ๆ จะมีความแตกตางกัน
ประสบการณ์
อย่างยาวนานเพือ่ สามารถรักษาความอยูร่ อดของการส่งออก
อยางชัดเจนเมื่อเทียบกับสินคา Non-GPNs เรื่องดังกลาวจึงบงบอกวา โอกาสของความลมเหลวของการสงออกใน
ได้ หรือนัยส�ำคัญ คือ ประสบการณ์การส่งออกในระยะสั้น โดยเฉพาะการ
19
ส่งออกในช่วงสองปีแรก อาจไม่ได้ชว่ ยการันตีความอยูร่ อดของการส่งออก
ในอนาคตได้มากนัก
หากเปรียบเทียบระหว่างสินค้า GPNs กับสินค้า Non-GPNs แล้ว
อัตราความอยู่รอดของการส่งออกของสินค้า GPNs จะสูงกว่าสินค้า
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Non-GPNs ซึ่งแนวโน้มดังกล่าวเกิดขึ้นกับไทยและประเทศคู่แข่งทั้งหมด
(ภาพที่ 4) แต่ที่น่าสังเกต คือ อัตราความอยู่รอดของการส่งออกในสินค้า
GPNs ระหว่างประเทศต่างๆ จะมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนเมื่อเทียบ
กับสินค้า Non-GPNs เรื่องดังกล่าวจึงบ่งบอกว่า โอกาสของความล้มเหลว
ของการส่งออกในสินค้า GPNs มีความแตกต่างกันในประเทศต่างๆ ขณะ
ที่โอกาสของความล้มเหลวของการส่งออกในสินค้า Non-GPNs ไม่ได้แตก
ต่างกันมากนักส�ำหรับไทยและประเทศคู่แข่ง ยกเว้น จีน เท่านั้น
เมื่อพิจารณาสินค้าในเครือข่ายการผลิตระหว่างประเทศแล้ว จีน
และไทยมีอัตราความอยู่รอดของการส่งออกในสินค้าเครือข่ายการผลิต
ระหว่างประเทศสูงกว่าประเทศอื่นๆ อย่างชัดเจน เรื่องดังกล่าวสะท้อน
ว่าการเข้าร่วมในเครือข่ายการผลิตระหว่างประเทศส�ำหรับจีนและไทยอยู่
ระดับสูง และคงไม่เกิดการปรับโครงสร้างเครือข่ายการผลิตระหว่างประเทศ
ในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกได้รวดเร็วนัก เพราะอัตราความอยูร่ อดของการ
ส่งออกระดับสูงย่อมเป็นการยากทีบ่ รรษัทข้ามชาติจะโยกย้ายฐานการผลิต
ได้ง่ายๆ เนื่องจากประเทศทั้งสองสั่งสมทั้งประสบการณ์และความรู้ต่างๆ
ของการผลิตมาอย่างยาวนาน ข้อสรุปดังกล่าวสอดคล้องกับงานศึกษาล่าสุด
ของ Kohpaiboon and Jongwanich (2021) ซึง่ พบว่าไม่มหี ลักฐานทีบ่ รรษัท
ข้ามชาติ (Multinational Enterprises: MNEs) เปลี่ยนแปลงห่วงโซ่อุปทาน
ของเครือข่ายการผลิตระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกอย่าง
ชัดเจนในช่วงการแพร่ระบาดโควิด 19
ทั้งนี้ ผลกระทบของการแพร่ระบาดโควิด 19 ต่อความอยู่รอดของ
การส่งออกเป็นสิง่ ทีน่ า่ สนใจอย่างมาก แต่เราเผชิญข้อจ�ำกัดในการวิเคราะห์
ผลกระทบดังกล่าว เพราะยังขาดข้อมูลการค้าระหว่างประเทศในปี 2020
ในหลายประเทศ โดยเฉพาะประเทศก�ำลังพัฒนา และข้อมูลการค้าระหว่าง
ประเทศเฉพาะช่วงปี 2019-2020 อาจสั้นเกินไปที่จะวิเคราะห์ผลโดยรวม
ของการแพร่ระบาดโควิด 19 ได้ อย่างไรก็ตาม ด้วยข้อจ�ำกัดทางข้อมูล
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เราอาจพิจารณาผลกระทบของการแพร่ระบาดโควิด 19 คร่าวๆ ได้จากการ
วิเคราะห์จำ� นวนสินค้าทีล่ ม้ เหลวในการส่งออกในตลาดส่งออกส�ำคัญ ดังเช่น
ตลาดสหรัฐอเมริกา ซึง่ งานวิจยั นี้ จะยกตัวอย่างจ�ำนวนสินค้าทีล่ ม้ เหลวของ
ไทยเทียบกับเวียดนามและมาเลเซีย เพือ่ พิจารณาว่าในช่วงการแพร่ระบาด
โควิด 19 มีจ�ำนวนรายการสินค้าที่ล้มเหลวในการส่งออกเพิ่มขึ้นอย่างมี
นัยส�ำคัญหรือไม่
ภาพที่ 5 แสดงถึงจ�ำนวนรายการสินค้าที่ล้มเหลวในการส่งออก
ของสินค้าส่งออกทั้งหมดในตลาดสหรัฐอเมริกา โดยเราแบ่งประเภทของ
รายการสินค้าออกเป็น 3 กลุ่ม คือ สินค้าเกษตรกรรม (Primary Products)
สินค้า GPNs และสินค้า Non-GPNs เพื่อความง่ายในการวิเคราะห์ความ
ล้มเหลวของการส่งออกที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ สินค้าที่ล้มเหลวในการส่งออก ณ ปี
ต่างๆ จะหมายถึงสินค้าส่งออกที่เคยส่งออกในปีที่ผ่านมาและหยุดการส่ง
ออกในปีปัจจุบัน และในทุกๆ ปี จะมีรายการสินค้าที่ล้มเหลวในการส่งออก
เสมอดังแสดงในภาพที่ 5 โดยงานวิจัยนี้ จะยกตัวอย่างเปรียบเทียบเฉพาะ
ในประเทศไทย มาเลเซีย และเวียดนามในช่วงปี 2001-2020 เพื่อให้เห็น
แนวโน้มความล้มเหลวของการส่งออกที่เกิดขึ้นระหว่างไทยกับประเทศ
คู่แข่งได้อย่างชัดเจน
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19 (ปี 2020) ในตัวอย่างทั้งสามประเทศ แต่ส21ินค้า Non-GPNs จะมีจ�ำนวน
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ความล้มเหลวของการส่งออกมากทีส่ ดุ เมือ่ เทียบกับสินค้า GPNs และสินค้า
เกษตรกรรม ดังนั้น เราจึงยังไม่พบสัญญาณความล้มเหลวของการส่งออก
ในช่วงการแพร่ระบาดโควิด 19 ส�ำหรับประเทศไทย มาเลเซีย และเวียดนาม
อย่ า งไรก็ ต าม ข้ อ จ� ำ กั ด ทางข้ อ มู ล การค้ า ระหว่ า งประเทศและความ
ไม่แน่นอนของสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด 19 จึงเกิดความยากในการ
คาดเดาความอยู่รอดของการส่งออกในระยะเวลาสองถึงสามปีข้างหน้าได้
งานวิจยั นีจ้ งี สามารถแสดงเพียงแนวโน้มของความล้มเหลวของการส่งออก
ในช่วงก่อนและช่วงเกิดการแพร่ระบาดโควิด 9 เท่านั้น
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4. ปัจจัยก�ำหนดความอยู่รอดของการส่งออก (Export Survival)
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อยางไรก็ตาม ขอจำกัดทางขอมูลการคาระหวางประเทศและความไมแนนอนของสถานการณ
19 จึงเกิดความยากในการคาดเดาความอยูรอดของการสงออกในระยะเวลาสองถึงสามปขางห
สามารถแสดงเพี ยงแนวโนมของความล มเหลวของการสงออกในชวงก อนและชวงเกิดการแ
เทานั้น

4.1 แบบจ�ำลองทางเศรษฐมิติ (Econometric Model)
ในงานวิ4.จัยปจนีจั้ ยเราใช้
แบบจ�รำอดของการส
ลอง Coxงออก
Proportional
Hazards
กำหนดความอยู
(Export Survival)
Model (Cox, 1972)
เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยก�ำหนดความอยู่รอดของการส่ง
4.1 แบบจำลองทางเศรษฐมิติ (Econometric Model)
ออกในประเทศต่างๆ โดยแบบจ�ำลองดังกล่าวมีข้อสมมติส�ำคัญ คือ ปัจจัย
จัยนี้ เราใชแบบจำลอง Cox Proportional Hazards Model (Cox, 1972) เพื่อวิเค
ก�ำหนดต่างๆ จะส่ในงานวิ
งผลกระทบในสั
ดส่วนเดียวกันต่อฟังก์ชนั ความเสีย่ งของ
ความอยูรอดของการสงออกในประเทศตาง ๆ โดยแบบจำลองดังกลาวมีขอสมมติสำคัญ คือ ป
ความอยูร่ อด (Hazard Function: h(t)) หรืออีกความหมาย คือ ปัจจัยก�ำหนด
จะส งผลกระทบในสั ดส ว นเดี ยวกั น ต อ ฟ ง ก ช ั น ความเสี ่ ยงของความอยู ร อด (Hazard Fun
ต่างๆ จะท�ำให้คอีวามล้
มเหลวในการส่งออกลดลงหรือเพิ่มขึ้นในสัดส่วน
กความหมาย คือ ปจจัยกำหนดตาง ๆ จะทำใหความลมเหลวในการสงออกลดลงหรือเพิ่มขึ้น
เดียวกัน ณ ทุกช่ณวงเวลา
ซึ่งเราสามารถเขี
ยปนรูแบบสมการทั
ปแบบสมการทั
ทุกชวงเวลา
ซึ่งเราสามารถเขียนรู
่วไปไดดังนี่ว้ ไปได้ดังนี้
ℎ(𝑡𝑡) = (ℎ� (𝑡𝑡))𝑒𝑒 ��

(2)(2)

่ ℎ�(𝑡𝑡) คือ อัตราความลมเหลวในการสงออกพื้นฐาน ณ ปที่ t และ 𝑋𝑋 คือ เวคเตอรของต
โดยที่ hโดยที
0(t) คือ อัตราความล้มเหลวในการส่งออกพื้นฐาน ณ
ต า ง ๆ ของความล มเหลวในการส ง ออก ซึ ่ ง 𝛽𝛽 คื อ ค า สั ม ประสิ ท ธิ ์ ของตั ว แปรป จ จั ยกำห
ปีที่ t และ X คือ เวคเตอร์ของตัวแปรปัจจัยก�ำหนดต่างๆ ของความล้มเหลว
แบบจำลองในสมการที่ 2 ℎ(𝑡𝑡) เปนการวัดอัตราความลมเหลวในการสงออก (Export Failur
ในการส่งออก ซึ่งอยูβรอดของการส
คือ ค่าสัมงออก
ประสิ(Export
ทธิ์ของตั
วแปรปัจจัยก�ำหนดดังกล่าว
Survival) อย างไรก็ต าม ความล ม เหลวในการสงออกแล

การสงออกเปนสิ่งเดียวกัน แตเสมือนเปนเหรียญคนละดานเทานั้น นั่นคือ ความนาจะเปนขอ
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
1 - ความนาจะเปนของ (ความอยูรอด)
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ทั้งนี้ แบบจ�ำลองในสมการที่ 2 h(t) เป็นการวัดอัตราความล้มเหลวในการ
ส่งออก (Export Failure) ไม่ใช่อัตราความอยู่รอดของการส่งออก (Export
Survival) อย่างไรก็ตาม ความล้มเหลวในการส่งออกและความอยู่รอดของ
การส่งออกเป็นสิ่งเดียวกัน แต่เสมือนเป็นเหรียญคนละด้านเท่านั้น นั่นคือ
ความน่าจะเป็นของ (ความล้มเหลว) = 1 - ความน่าจะเป็นของ (ความอยู่
รอด)
งานศึกษาที่ผ่านมาของ Besedes and Prusa (2006a, 2006b)
Brenton, Pierola, and von Uexkull (2009) และ Obashi (2010) ได้แนะน�ำ
ให้ใส่ตัวแปรปัจจัยก�ำหนดดังต่อไปนี้
(1) มูลค่าการส่งออกเริ่มต้น (Initial Export) วัดต้นทุนส่งออก
เริ่มต้นส�ำหรับประเทศคู่ค้า โดยที่มูลค่าการส่งออกเริ่มต้นที่สูงจะยิ่งท�ำให้
อัตราความล้มเหลวในการส่งออกเพิ่มขึ้น (ความอยู่รอดของการส่งออก
ลดลง)
(2) มูลค่าการส่งออกเฉลี่ย (Average Export) วัดผลกระทบของ
การขยายตัวของมูลค่าการส่งออกต่อความอยู่รอดของการส่งออก หาก
มูลค่าการส่งออกเฉลีย่ เพิม่ ขึน้ จะช่วยให้ความอยูร่ อดของการส่งออกเพิม่ ขึน้
(3) ระยะทาง (Distance) สะท้อนต้นทุนธุรกรรมการค้าระหว่าง
ประเทศ โดยประเทศคู่ค้ายิ่งอยู่ห่างกัน จะยิ่งท�ำให้ต้นทุนธุรกรรมดังกล่าว
สูงขึ้น และส่งผลให้ความอยู่รอดของการส่งออกลดลง
(4) ขนาดเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้า (Market Size) วัดจาก
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ที่สามารถสะท้อนทั้งระดับการ
พัฒนาทางเศรษฐกิจและอ�ำนาจการซื้อสินค้าระหว่างประเทศคู่ค้า โดย
ประเทศคู่ค้าที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่จะมีโอกาสสั่งซื้อสินค้ามากกว่า จึง
ท�ำให้ความล้มเหลวของการส่งออกลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศคู่ค้า
ที่มีขนาดเศรษฐกิจเล็กกว่า
(5) ประสบการณ์การลองผิดลองถูกในการส่งออก สามารถสะท้อน
“ก้าวต่อไปเพื่อประเทศไทยที่ยั่งยืน”
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จาก Multiple Spells ของรายการสินค้าส่งออกต่างๆ โดย Multiple Spells
บ่งบอกถึงลักษณะการส่งออกสินค้าทีม่ กี ารส่งออกและหยุดส่งออกสลับกัน
ไปมา อย่างไรก็ตาม ปัจจัยก�ำหนดนี้อาจมีผลกระทบทางบวกหรือทางลบ
ต่อความอยูร่ อดของการส่งออกก็ได้ เนือ่ งจากประสบการณ์การลองผิดลอง
ถูกไม่ได้การันตีความอยูร่ อดของการส่งออกในอนาคตได้เสมอไป ซึง่ ผลทาง
ลบอาจสะท้อนว่าผู้ส่งออกไม่สามารถปรับตัวให้ทันต่อเงื่อนไขของอุปสงค์
ของตลาดส่งออกในแต่ละช่วงเวลา จนท�ำให้บางช่วงก็สามารถส่งออกได้ แต่
ก็ตอ้ งหยุดส่งออกในเวลาต่อมาเมือ่ ผูส้ ง่ ออกปรับตัวไม่ทนั ต่อเงือ่ นไขตลาด
ส่งออก เป็นต้น ทั้งนี้ ปัจจัยก�ำหนดนี้จะวัดอยู่ในรูปตัวแปรหุ่น โดยจะมี
ค่าเท่ากับ 1 หากรายการสินค้าส่งออกมีลักษณะเป็น Multiple Spells และ
มีค่าเท่ากับ 0 หากรายการสินค้าส่งออกมีลักษณะเป็น Single Spell
(6) อัตราแลกเปลี่ยนที่แท้จริง (Real Effective Exchange Rate)
เป็นดัชนีชวี้ ดั ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึง่ รวมผลของราคา
สินค้าและอัตราแลกเปลี่ยนของประเทศ ซึ่งหากอัตราแลกเปลี่ยนที่แท้จริง
แข็งค่าขึน้ แล้ว ย่อมส่งผลให้ความสามารถในการแข่งขันของการส่งออกลด
ลงและท�ำให้ความอยูร่ อดของการส่งออกลดลงตามไปด้วย ส�ำหรับงานวิจยั
นี้ อัตราแลกเปลี่ยนที่แท้จริงจะวัดจากความแตกต่างของอัตราแลกเปลี่ยน
ทีแ่ ท้จริงระหว่างปีทเี่ ริม่ ต้นส่งออกสินค้าเริม่ ต้นกับปีสดุ ท้ายของการส่งออก
ในแต่ละสินค้า
(7) สินค้าในเครือข่ายการผลิตระหว่างประเทศ (GPNs) เป็น
ตัวแปรหุ่นที่สะท้อนว่ารายการสินค้าใดเป็นสินค้า GPNs โดยก�ำหนดให้
ตัวแปรหุ่น GPNs เท่ากับ 1 เมื่อรายการสินค้าส่งออกเป็นสินค้า GPNs ซึ่ง
คาดการณ์วา่ รายการสินค้า GPNs จะมีความอยูร่ อดของการส่งออกสูงกว่า
สินค้าประเภทอื่นๆ
(8) สภาพแวดล้ อ มของการด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ วั ด ผลกระทบของ
กฎระเบียบของการด�ำเนินธุรกิจต่อความอยูร่ อดของการส่งออกในประเทศ
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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ผู้ส่งออก โดยเราใช้ตัวชี้วัด 2 ตัว คือ Starting Business และ Ease Doing
Business Scores ซึ่งตัวชี้วัดสภาพแวดล้อมของการด�ำเนินธุรกิจดังกล่าว
จะอยู่ในรูปของคะแนนความแตกต่างระหว่างช่วงเริ่มต้นกับช่วงยุติการ
ส่งออกของรายการสินค้าต่างๆ ของประเทศผู้ส่งออก
(9) การมีเขตการค้าเสรีร่วมกัน (FTA) วัดผลกระทบของเขตการ
ค้าเสรีที่ประเทศคู่ค้ามีร่วมกันต่อความอยู่รอดของการส่งออก โดยเขตการ
ค้าเสรีจะผลักดันให้มูลค่าการค้าระหว่างกันเพิ่มขึ้นอันเนื่องมาจากผล
ประโยชน์ทางภาษีน�ำเข้า และท�ำให้ความล้มเหลวในการการส่งออกลดลง
ได้
(10) วิกฤตเศรษฐกิจโลก (After Crisis 2008) เป็นตัวแปรหุ่นที่
แสดงช่วงเวลาหลังวิกฤตเศรษฐกิจในปี 2008 โดยจะมีคา่ เท่ากับ 1 เมือ่ การ
ส่งออกเริม่ ต้นเกิดขึน้ ในปี 2009 เป็นต้นไป ซึง่ ตัวแปรหุน่ ดังกล่าวจะสะท้อน
ถึงความแตกต่างของความอยูร่ อดของสินค้าทีส่ ง่ ออกก่อนปี 2009 กับสินค้า
ทีเ่ พิง่ เริม่ ส่งออกในปี 2009 โดยคาดการณ์วา่ สินค้าส่งออกใหม่ทเี่ พิง่ ส่งออก
ตั้งแต่ปี 2009 จะมีโอกาสของความอยู่รอดของการส่งออกต�่ำกว่าอันเนื่อง
มาจากปัจจัยการเติบโตของเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวลงภายหลังวิกฤต
เศรษฐกิจโลก
การวิเคราะห์แบบจ�ำลองเศรษฐมิติข้างต้นจะอาศัยข้อมูลตัดขวาง
ทางยาว (Panel Data) ในปี 2000-2019 โดยมีประเทศผู้ส่งออก คือ ไทย
และประเทศคู่แข่งรวมทั้งสิ้นจ�ำนวน 8 ประเทศ และมีประเทศคู่ค้าจ�ำนวน
160 ประเทศ เนือ่ งจากไม่มขี อ้ มูลการค้าระหว่างประเทศในปี 2020 ในหลาย
ประเทศคู้ค้า และที่ส�ำคัญ ข้อมูลตัดขวางทางยาวช่วยให้ผลการประมาณ
สมการถดถอยดีกว่าเมื่อเทียบกับการใช้ข้อมูลตัวอย่างของไทยเพียงอย่าง
เดียว
ส�ำหรับแหล่งข้อมูลของตัวแปรต่างๆ ในแบบจ�ำลองเศรษฐมิตินั้น
ผู ้ วิ จั ย ค� ำ นวณมู ล ค่ า การส่ ง ออกเริ่ ม ต้ น มู ล ค่ า การส่ ง ออกเฉลี่ ย และ
“ก้าวต่อไปเพื่อประเทศไทยที่ยั่งยืน”
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ประสบการณ์ ก ารลองผิ ด ลองถู ก ในการส่ ง ออกจากฐานข้ อ มู ล UNCOMTRADE ขณะทีร่ ะยะทางระหว่างผูส้ ง่ ออกกับผูน้ ำ� เข้า ขนาดเศรษฐกิจ
ของประเทศคู่ค้า (GDP) อัตราแลกเปลี่ยนที่แท้จริง และการมีเขตการค้า
เสรีร่วมกันจะน�ำมาจากฐานข้อมูล The Centre d’Études Prospectives et
d’Informations Internationales (CEPII) ในงานวิจัยนี้ จะมีค�ำจ�ำกัดความ
ของอัตราแลกเปลี่ยนที่แท้จริงเป็นดังนี้ หากอัตราแลกเปลี่ยนที่แท้จริง
เพิ่มขึ้น (ลดลง) จะสะท้อนถึงค่าเงินที่แท้จริงแข็งค่า (อ่อนค่า) ซึ่งอัตรา
แลกเปลี่ยนที่แท้จริงเพิ่มขึ้น (ลดลง) จะท�ำให้ความสามารถในการแข่งขัน
ลดลง (เพิ่มขึ้น) นอกจากนี้ ข้อมูลตัวชี้วัดสภาพแวดล้อมของการด�ำเนิน
ธุรกิจ คือ Starting Business Scores และ Ease Doing Business Scores
มาจากฐานข้อมูลของ World Bank โดยที่คะแนนของ Starting Business
Scores และ Ease Doing Business Scores เพิ่มขึ้น สะท้อนว่าสภาพ
แวดล้อมของการด�ำเนินธุรกิจดีขึ้น
ขนาดเศรษฐกิจของประเทศคูค่ า้ (GDP) จะเป็นผลิตภัณฑ์รวมมวล
ภายในประเทศที่แท้จริง ณ ราคาปีฐาน 2010 และการมีเขตการค้าเสรีร่วม
กันในงานวิจยั นีจ้ ะใช้เพียงเขตการค้าเสรีภายในภูมภิ าคเท่านัน้ ซึง่ ประกอบ
ไปด้วยเขตการค้าเสรี ASEAN, ASEAN-Japan, ASEAN-South Korea,
ASEAN-China, ASEAN-Australia, และ ASEAN-New Zealand เนือ่ งจาก
การค้าในภูมภิ าคมีสดั ส่วนค่อนข้างสูงส�ำหรับประเทศไทยและประเทศคูแ่ ข่ง
และทีผ่ า่ นมา ประเทศไทยมีอตั ราการใช้สทิ ธิประโยชน์ทางภาษีนำ� เข้าภาย
ใต้กรอบเขตการค้าเสรีเหล่านี้สูงเมื่อเทียบกับเขตการค้าเสรีอื่นๆ นอก
ภูมิภาค
ทั้งนี้ เรามีข้อจ�ำกัดของข้อมูลสภาพแวดล้อมของการด�ำเนินธุรกิจ
ส�ำคัญ คือ Starting Business Scores จะเริม่ มีขอ้ มูลนับตัง้ แต่ปี 2004-2019
ขณะที่ Ease Doing Business Scores จะเริ่มมีข้อมูลในช่วงปี 2010-2019
ด้วยข้อจ�ำกัดทางข้อมูลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงตั้งข้อสมมติส�ำคัญ คือ สภาพ
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แวดล้อมของการด�ำเนินธุรกิจไม่ได้เปลีย่ นแปลงมากนักในช่วงปี 2000-2009
ดังนั้น เราจึงสมมติให้ Starting Business Scores ในปี 2000-2003 เท่ากับ
Starting Business Scores ในปี 2004 ขณะที่สมมติให้ Ease Doing Business Scores ในปี 2000-2009 เท่ากับ Ease Doing Business Scores ใน
ปี 2010 ข้อสมมติดังกล่าวไม่น่ากระทบต่อผลการศึกษาแบบจ�ำลองเศรษฐ
มิตมิ ากนัก เนือ่ งจากเราวัดสภาพแวดล้อมของการด�ำเนินธุรกิจจากคะแนน
ความแตกต่างระหว่างช่วงเริ่มต้นกับช่วงยุติการส่งออกของรายการสินค้า
ต่างๆ ซึ่งหากรายการสินค้าส่งออกใหม่เกิดขึ้นและยุติระหว่างในปี 20002009 แล้วตัวแปรทางด้านสภาพแวดล้อมของการด�ำเนินธุรกิจจะเท่ากับ 0
4.2 ผลการศึกษาของปัจจัยก�ำหนดความอยู่รอดของการส่งออก
ผลการศึกษาของปัจจัยก�ำหนดความอยู่รอดของการส่งออกจะ
แสดงในตารางที่ 2 โดยที่ค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปรอธิบายต่างๆ จะแสดง
ถึงค่า Hazard Ratio (HR) หรืออัตราความล้มเหลวของสินค้าส่งออก ดัง
นัน้ การแปลผลของตัวแปรอธิบายเหล่านีจ้ ะมีความแตกต่างจากแบบจ�ำลอง
เศรษฐมิตทิ วั่ ไป หรือกล่าวง่ายๆ คือ ความเสีย่ งของอัตราความล้มเหลวของ
สินค้าส่งออกลดลงย่อมหมายถึงอัตราความอยู่รอดของการส่งออกเพิ่มขึ้น
ซึง่ เกณฑ์การอธิบายผลกระทบของตัวแปรอธิบายต่ออัตราความอยูร่ อดของ
การส่งออกจะเป็นดังนี้
ค่าสัมประสิทธิ์ของ HR ต�่ำกว่า 1: อัตราความอยู่รอดของการส่ง
ออกเพิ่มขึ้น
ค่าสัมประสิทธิ์ของ HR เท่ากับ 1: ไม่มีผลต่ออัตราความอยู่รอด
ของการส่งออก
ค่าสัมประสิทธิ์ของ HR มากกว่า 1: อัตราความอยู่รอดของการส่ง
ออกลดลง
ในตารางที่ 2 พบว่า ตัวแปรอธิบายทุกตัวเป็นตัวแปรปัจจัยก�ำหนด
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ความอยู่รอดของการส่งออกที่มีระดับนัยส�ำคัญทางสถิติ ณ ความเชื่อมั่น
99% ซึง่ สะท้อนว่าตัวแปรอธิบายเหล่านีม้ คี วามสามารถในการอธิบายความ
อยู่รอดของการส่งออกได้ และที่ส�ำคัญ ค่าสัมประสิทธ์ของ HR ในตัวแปร
อธิบายต่างๆ ยังมีความสอดคล้องกับงานศึกษาที่ผ่านมาด้วย
จากผลการศึกษาของแบบจ�ำลองเศรษฐมิติ ปัจจัยตัวแปรอธิบาย
ทีช่ ว่ ยให้อตั ราความอยูร่ อดของการส่งออกเพิม่ ขึน้ คือ ขนาดเศรษฐกิจของ
ประเทศผู้ส่งออก ขนาดของเศรษฐกิจประเทศผู้น�ำเข้า มูลค่าเฉลี่ยของการ
ส่งออก รายการสินค้าในเครือข่ายการผลิตระหว่างประเทศ (GPNs) และ
สภาพแวดล้อมของการด�ำเนินธุรกิจที่ดีทั้งจากตัวชี้วัดของดัชนี Starting
Business และ Ease Doing Business ซึ่งตัวแปรอธิบายเหล่านี้จะส่ง
ผลกระทบต่ออัตราความอยู่รอดของสินค้าส่งออกแตกต่างกันออกไป
เมื่อเปรียบเทียบค่าสัมประสิทธิ์ HR ของขนาดเศรษฐกิจระหว่าง
ประเทศผู้ส่งออกกับผู้น�ำเข้าแล้วพบว่าระดับการพัฒนาเศรษฐกิจ (ขนาด
เศรษฐกิจของประเทศผูส้ ง่ ออก) จะมีบทบาทเพิม่ อัตราความอยูร่ อดของการ
ส่งออกหรือลดความเสีย่ งของอัตราความล้มเหลวของการส่งออกได้สงู กว่า
เมือ่ เทียบกับค่าสัมประสิทธิข์ องประเทศคูค่ า้ (ผูน้ ำ� เข้า) แต่แนวโน้มดังกล่าว
เกิดขึน้ เฉพาะแบบจ�ำลองทีม่ ตี วั แปรอธิบาย Ease Doing Business เท่านัน้
(แบบจ�ำลองที่ 4 และ 5 ในตารางที่ 2)
มูลค่าการส่งออกเฉลี่ยส่งผลก�ำหนดความอยู่รอดของการส่งออก
อย่างมาก โดยทีห่ ากมูลค่าการส่งออกเฉลีย่ ของแต่ละรายการสินค้าเพิม่ ขึน้
ร้อยละ 1 แล้ว จะท�ำให้อัตราความอยู่รอดของการส่งออกเพิ่มขึ้นเกือบร้อย
ละ 20 หรืออัตราความเสี่ยงของความล้มเหลวของการส่งออกลดลงเกือบ
ร้อยละ 20 ขณะที่สภาพแวดล้อมของการด�ำเนินธุรกิจนั้น ค่าสัมประสิทธิ์
HR ของดัชนีตัวชี้วัด Ease Doing Business จะน้อยกว่าเมื่อเทียบกับค่า
สัมประสิทธิ์ HR ของดัชนีตวั ชีว้ ดั Starting Business ดังนัน้ การปรับเปลีย่ น
สภาพแวดล้อมของการด�ำเนินธุรกิจตามดัชนี Ease Doing Business
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สามารถลดความเสี่ ย งของความล้ ม เหลวของการส่ ง ออกได้ ม ากกว่ า
นอกจากนี้ เขตการค้าเสรี (FTA) และสินค้า GPN สามารถช่วยลดความ
เสี่ยงของความล้มเหลวของการส่งออกได้ โดยที่รายการสินค้า GPN จะมี
ความเสีย่ งของความล้มเหลวของการส่งออกลดลงร้อยละ 23-27 เมือ่ เทียบ
กับรายการสินค้าส่งออกอื่นๆ
ตารางที
่ 2 ผลการศึ
กษาของปกจษาของปั
จัยกำหนดความอยู
งออก ่รอดของการส่งออก
ตารางที
่ 2 ผลการศึ
จจัยก�รำอดของการส
หนดความอยู
lnGDP_Exporter
lnGDP_Importer
lnDistance
lnInitial Export
lnAverage Export
Multiple Spells
Changes in Real Effective Exchange Rate
Changes in Starting Business

Model 1
0.875***
(0.003)
0.890***
(0.001)
1.143***
(0.003)
1.080***
(0.002)
0.816***
(0.002)
1.352***
(0.006)
1.000***
(0.000)
0.915***
(0.000)

Model 2
0.874***
(0.002)
0.888***
(0.001)
1.157***
(0.003)
1.076***
(0.002)
0.815***
(0.002)
1.350***
(0.005)
1.000***
(0.000)
0.914***
(0.000)

Model 3
0.872***
(0.002)
0.889***
(0.001)
1.157***
(0.003)
1.075***
(0.002)
0.815***
(0.002)
1.345***
(0.005)
1.000***
(0.000)
0.914***
(0.000)

Changes in Ease Doing Business
GPNs
FTA
After Crisis 2008

Chi-squared
P-value
Robust standard errors
Observations

0.771***
(0.003)

Model 4
0.690***
(0.004)
0.861***
(0.001)
1.175***
(0.003)
1.098***
(0.002)
0.796***
(0.002)
1.711***
(0.007)
1.000
(0.000)

Model 5
0.687***
(0.004)
0.860***
(0.001)
1.192***
(0.003)
1.093***
(0.002)
0.794***
(0.002)
1.701***
(0.007)
1.000
(0.000)

0.826***
(0.001)

0.825***
(0.001)
0.737***
(0.006)
0.690***
(0.008)

0.771***
(0.004)
0.759***
(0.007)
1.043***
(0.004)

196,779.240 199,133.750 197,747.660 186,076.410 183,793.920
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
278,831
278,831
278,831
231,843
231,843

หมายเหตุ: *** คือ ระดับนัยสำคัญทางสถิติ ณ 99% และตัวเลขในวงเล็บ คือ คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
ที่มา: ประมาณการโดยผูวิจัย
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ขณะที่ตัวแปรอธิบายในแบบจ�ำลองเศรษฐมิติที่ส่งผลให้ความอยู่
รอดของการส่งออกลดลง ได้แก่ ระยะทาง มูลค่าส่งออกเริ่มต้น Multiple
Spells และตัวแปรหุ่นวิกฤตเศรษฐกิจโลก (After Crisis 2008) เนื่องจาก
ค่าสัมประสิทธิ์ HR ของตัวแปรอธิบายเหล่านี้มีค่ามากกว่า 1 โดยผลการ
ศึกษาในตารางที่ 2 พบว่า Multiple Spells ส่งผลให้เกิดความเสีย่ งของความ
อยูร่ อดของการส่งออกเพิม่ ขึน้ มากทีส่ ดุ เมือ่ เทียบกับตัวแปรอธิบายอืน่ ๆ ซึง่
นัยส�ำคัญ คือ ประสบการณ์การลองผิดลองถูกในการส่งออกของประเทศไทย
และประเทศคูแ่ ข่งในภูมภิ าคอาจไม่ได้ชว่ ยให้เกิดกระบวนการเรียนรูต้ อ่ การ
ปรับตัวของการส่งออกได้มากนัก ซึ่งเหตุผลหนึ่ง คือ เงื่อนไขตลาดส่งออก
อาจเปลีย่ นแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยผูส้ งั่ ซือ้ สินค้าอาจเปลีย่ นแปลงเงือ่ นไข
ทางด้านมาตรฐานคุณภาพสินค้า ปริมาณค�ำสั่งซื้อสินค้า และการเจรจาต่อ
รองราคาสินค้าได้ตลอดเวลา จึงท�ำให้ผสู้ ง่ ออกไม่สามารถปรับตัวได้ทนั และ
เกิดความล้มเหลวของการส่งออกในหลายๆ ครั้งได้
ระยะทางระหว่างประเทศคู่ค้ายังเป็นต้นทุนธุรกรรมส�ำคัญในการ
ก�ำหนดความอยูร่ อดของการส่งออกในประเทศก�ำลังพัฒนาในภูมภิ าคเอเชีย
ตะวันออก หรือท�ำให้อตั ราความเสีย่ งของความล้มเหลวของการส่งออกเพิม่
ขึ้นร้อยละ 14-19 นอกจากนี้ เราพบว่าภายหลังวิกฤตเศรษฐกิจโลกในปี
2008 สินค้าส่งออกใหม่ตั้งแต่ปี 2009 มีอัตราความเสี่ยงของความล้มเหลว
ของการส่งออกเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 4.3 เมือ่ เทียบกับสินค้าทีส่ ง่ ออกก่อนปี 2009
เรื่องดังกล่าวจึงสะท้อนว่าการกระจายการส่งออกสินค้าใหม่ๆ ในปัจจุบัน
น่าจะยากขึ้น
สุดท้าย อัตราแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศคู่ค้าไม่มีผลต่อการ
ก�ำหนดความอยู่รอดของการส่งออกในเกือบทุกแบบจ�ำลอง หรืออาจกล่าว
ได้ว่าค่าเงินที่แท้จริงอ่อนค่าหรือแข็งค่าไม่ได้กระทบต่อความล้มเหลวของ
การส่งออกอย่างมีนัยส�ำคัญ ข้อค้นพบดังกล่าวอาจมีสาเหตุส�ำคัญ คือ
เครื่องมือประกันความเสี่ยงของอัตราการแลกเปลี่ยนถูกพัฒนาและถูกใช้
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กันอย่างกว้างขวางมากขึ้น ผู้ส่งออกจึงสามารถใช้เครื่องมือดังกล่าวเพื่อ
รักษาความอยู่รอดของการส่งออกได้ นอกจากนั้น ค่าเงินที่แข็งค่าขึ้นไม่ได้
กระทบเฉพาะราคาสินค้าส่งออกที่แพงขึ้นเพียงอย่างเดียว แต่ยังมีผลต่อ
ต้นทุนการน�ำเข้าวัตถุดบิ ทีล่ ดลงด้วย ดังนัน้ ผูส้ ง่ ออกจึงมีโอกาสปรับเปลีย่ น
ราคาสินค้าส่งออกให้เหมาะสมในแต่ละสถานการณ์ของค่าเงินได้
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5. บทสรุปและข้อเสนอแนะทางนโยบาย
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ในงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้ตั้งค�ำถามถึงความอยู่รอดของการส่งออก
(Export Survival) ของไทยว่ามีแนวโน้มเป็นอย่างไรเมื่อเปรียบเทียบกับ
ประเทศคู่แข่งในภูมิภาค และวิเคราะห์โอกาสของการกระจายการส่งออก
สินค้า (Export Diversification) ของไทย รวมทั้งศึกษาแบบจ�ำลองเศรษฐ
มิติของปัจจัยก�ำหนดความอยู่รอดของการส่งออกส�ำหรับไทยและประเทศ
คูแ่ ข่งในภูมภิ าคในช่วงปี 2000-2019 โดยใช้วธิ ี Cox Proportional Hazards
Model ซึง่ ผลการศึกษาของงานวิจยั พบว่า ประเทศไทยมีระดับความอยูร่ อด
ของการส่งออกในระดับสูงเมือ่ เทียบกับประเทศคูแ่ ข่งในภูมภิ าค ซึง่ เหตุผล
หนึ่งที่ไทยมีความอยู่รอดของการส่งออกในสินค้าส่งออกทั้งหมดก็มาจาก
ไทยสามารถเข้าไปร่วมในเครือข่ายการผลิตระหว่างประเทศ (Global
Production Networks) ได้ในระดับสูง ภาพสะท้อนดังกล่าวเกิดขึ้นชัดเจน
เมือ่ เราวัดความอยูร่ อดของการส่งออกในสินค้า GPNs ซึง่ ไทยมีอตั ราความ
อยู่รอดของการส่งออกแตกต่างจากประเทศคู่แข่งอื่นๆ ยกเว้นเพียง จีน
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เท่านั้น

การกระจายการส่งออกของไทยเกิดขึ้นในระดับสูง เนื่องจาก
ปัจจุบัน ไทยมีรายการสินค้าส่งออกสูงถึง 2,719 รายการ หรือคิดเป็น
ประมาณร้อยละ 87 ของรายการสินค้าส่งออกทั้งหมด อย่างไรก็ตาม ภาย
หลังวิกฤตเศรษฐกิจโลกในปี 2008 รายการสินค้าส่งออกเดิมมีแนวโน้มลด
ลงในไทยและประเทศคู่แข่งต่างๆ เหตุการณ์จึงสะท้อนว่านโยบายการ
กระจายการส่งออกสินค้าใหม่ๆ เพื่อลดความผันผวนหรือความเสี่ยงของ
การแพร่ระบาดโควิด 19 จะมีโอกาสประสบความส�ำเร็จได้ยากขึน้ เนือ่ งจาก
ภาวะการแข่งขันทางการค้าที่รุนแรงจะท�ำให้สินค้าส่งออกใหม่มีโอกาสอยู่
รอดในตลาดส่งออกได้ลดลง นอกจากนัน้ ในปี 2019-2020 ยังไม่มสี ญ
ั ญาณ
ของผลกระทบของการแพร่ระบาดโควิด 19 ต่อความอยูร่ อดของการส่งออก
ไทยอย่างชัดเจน เนือ่ งจากเมือ่ เราวัดรายการสินค้าทีล่ ม้ เหลวในการส่งออก
ในตลาดสหรัฐอเมริกาแล้ว เราไม่พบว่าจ�ำนวนรายการสินค้าที่ล้มเหลวใน
การส่งออกจะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�ำคัญในช่วงก่อนและช่วงเกิดการแพร่
ระบาดโควิด 19
ผลการศึกษาของแบบจ�ำลองเศรษฐมิติ พบว่า ขนาดเศรษฐกิจของ
ประเทศคู่ค้า มูลค่าการส่งออกเฉลี่ย เขตการค้าเสรี สินค้าในเครือข่ายการ
ผลิตระหว่างประเทศ และสภาพแวดล้อมของการด�ำเนินธุรกิจที่ดีมีผลช่วย
ลดความเสีย่ งของความล้มเหลวของการส่งออกได้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ เขต
การค้าเสรีในภูมิภาคช่วยให้ความอยู่รอดของการส่งออกเพิ่มขึ้นอย่างมาก
อย่างไรก็ตาม ระยะทาง มูลค่าการส่งออกเริ่มต้น ประสบการณ์การลองผิด
ลองถูกในการส่งออก (Multiple Spells) และช่วงเวลาหลังวิกฤตเศรษฐกิจ
โลก ท�ำให้ความอยู่รอดของการส่งออกลดลง ขณะที่การเปลี่ยนแปลงของ
อัตราแลกเปลี่ยนไม่มีผลต่อความอยู่รอดของการส่งออกของประเทศไทย
และประเทศคู่แข่งในภูมิภาค
ทัง้ นี้ การกระจายการส่งออกสินค้ายังเป็นแนวทางหนึง่ ในการรักษา
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ความอยูร่ อดของการส่งออก แม้วา่ ภายหลังวิกฤตการแพร่ระบาดของโควิด
19 การกระจายการส่งออกสินค้าน่าจะเผชิญอุปสรรคของการแข่งขัน
ทางการค้าทีส่ งู ขึน้ แต่กเ็ ป็นทางเลือกทีผ่ สู้ ง่ ออกแต่ละรายต้องตัดสินใจด้วย
ตนเอง และรัฐบาลไม่ควรมีบทบาทน�ำในการตัดสินใจว่าผู้ส่งออกควร
กระจายการส่งออกในรายการสินค้าใด หรือไม่ควรด�ำเนินนโยบายชี้น�ำ
Product Champion แก่ภาคเอกชน เนือ่ งจากบทบาทชีน้ ำ� ดังกล่าวไม่ได้กา
รันตีความส�ำเร็จของการกระจายการส่งออกและความอยู่รอดของการส่ง
ออก และที่ส�ำคัญ เมื่อผู้ส่งออกประสบความล้มเหลวในการส่งออกสินค้า
ใหม่ๆ แล้ว รัฐบาลก็ไม่ได้มาแบกรับความเสี่ยงร่วมกับผู้ส่งออก ดังนั้น
รัฐบาลควรเปลี่ยนบทบาทตนเองจากผู้ชี้น�ำเป็นผู้อ�ำนวยความสะดวกแก่
ผู้ส่งออก เพื่อช่วยส่งเสริมการกระจายการส่งออกสินค้าให้แก่ผู้ส่งออก
นอกจากนั้น รัฐบาลควรรีบใช้เวลาในช่วงการแพร่ระบาดโควิด 19
เพือ่ ปรับเปลีย่ นสภาพแวดล้อมของการด�ำเนินธุรกิจให้ดขี นึ้ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่ง การอ�ำนวยความสะดวกทางการค้า เพราะแม้ว่าดัชนีรวมของ Ease
Doing Business ของไทยจะมีคะแนนสูงและอยู่ในล�ำดับที่ 21 ของโลกใน
ปี 2020 แต่หากเราพิจารณาตัวชีว้ ดั ย่อยทางการค้าระหว่างประเทศ (Trading Across Border) แล้ว จะพบว่าไทยจะอยู่ในล�ำดับที่ 62 ของโลก ขณะ
ที่มาเลเซียอยู่ในล�ำดับที่ 49 ของโลก ซึ่งล�ำดับตัวชี้วัดดังกล่าวสะท้อนว่า
ผูส้ ง่ ออกไทยยังคงเผชิญอุปสรรคของกฎระเบียบต่างๆ ภายในประเทศทีส่ งู
ยกตัวอย่าง ระยะเวลาในการขนถ่ายสินค้าข้ามแดน (Border Compliance)
ของไทยส�ำหรับสินค้าส่งออกและสินค้าน�ำเข้าเท่ากับ 44 ชั่วโมงและ 50
ชั่วโมง ตามล�ำดับ ขณะที่ระยะเวลาในการขนถ่ายสินค้าข้ามแดน (Border
Compliance) ของมาเลเซียจะเท่ากับ 28 ชั่วโมง และ 36 ชั่วโมง เท่านั้น
ดังนั้น รัฐบาลจึงควรรีบปรับเปลี่ยนกฎระเบียบหรือมาตรฐานการอ�ำนวย
ความสะดวกทางการค้าให้ดีขึ้น เพื่อรองรับสถานการณ์ของการแข่งขัน
ทางการค้าที่รุนแรงขึ้นในอนาคต
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การระบาดของโควิด-19 ทีเ่ กิดขึน้ ในไทย ส่งผลกระทบต่อเป้าหมาย
ของการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ เป้าหมายที่ 8 เรื่องการส่งเสริม
การเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน การจ้างงานเต็ม
ที่ มีผลิตภาพ และการมีงานที่เหมาะสมส�ำหรับทุกคน งานศึกษาได้ท�ำการ
วิเคราะห์ตลาดแรงงานไทยช่วงก่อนการแพร่ระบาดและระหว่างการแพร่
ระบาดของโควิด-19 ผ่านข้อมูลการส�ำรวจภาวะการท�ำงานของประชากร
จากส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า จ�ำนวนผู้มีงานท�ำลดลงในไตรมาสที่ 1
และ 2 ปี พ.ศ. 2563 และ จ�ำนวนผู้ว่างงานที่ไม่หางานท�ำหรือพร้อมที่จะ
ท�ำงานเพิ่มขึ้นประมาณเท่าตัวในไตรมาสที่ 2 และ 3 ปี พ.ศ. 2563 เมื่อ
พิจารณาผลกระทบของโควิด-19 ต่อตลาดแรงงานในประเด็นค่าจ้างและ
ชั่วโมงการท�ำงานของลูกจ้าง พบว่า ค่าเฉลี่ยค่าจ้างรายเดือนและค่าเฉลี่ย
ชั่ ว โมงท� ำ งานทั้ ง สิ้ น ต่ อ สั ป ดาห์ ข องลู ก จ้ า งอาชี พ พนั ก งานบริ ก ารและ
พนักงานในร้านค้าและตลาด ผู้ปฏิบัติงานที่มีฝีมือในด้านการเกษตรและ
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การประมง ผู้ปฏิบัติงานด้านความสามารถทางฝีมือและธุรกิจการค้าที่
เกี่ยวข้อง และอาชีพขั้นพื้นฐานต่างๆ ลดลงในช่วงระหว่างการแพร่ระบาด
โควิด-19 นอกจากนัน้ เมือ่ พิจารณาตามกลุม่ อุตสาหกรรมของลูกจ้าง พบว่า
ค่าเฉลี่ยค่าจ้างและชั่วโมงท�ำงานทั้งสิ้นต่อสัปดาห์ของลูกจ้างอุตสาหกรรม
เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง การก่อสร้าง ที่พักแรมและบริการ
ด้านอาหาร กิจกรรมการบริหารและการบริการสนับสนุน ศิลปะ ความบันเทิง
และนันทนาการ และกิจกรรมบริการด้านอื่นๆ ลดลงอย่างมีนัยส�ำคัญทาง
สถิตชิ ว่ งระหว่างการแพร่ระบาดโควิด-19 การบรรเทาความไม่แน่นอนของ
ประชากรเกี่ยวกับการแพร่ระบาดโควิด-19 และภาวะเศรษฐกิจในอนาคต
ผ่านมาตรการช่วยเหลือด้านรายจ่าย มาตรการช่วยเหลือผู้เสียภาษี และ
โครงการจัดหาวัคซีนป้องกันโควิด-19 เป็นหนทางส�ำคัญในการฟื้นตัวของ
เศรษฐกิจ
ค�ำส�ำคัญ: ค่าจ้าง โควิด-19 ชั่วโมงการท�ำงาน อาชีพ อุตสาหกรรม
JEL codes: J01, J21
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The COVID-19 pandemic outbreak in Thailand has affected
the eighth goal of the United Nation’s Sustainable Development Goals
(SDGs) which is associated with the promotion of continuous, inclusive,
and sustainable economic growth, full and productive employment,
and decent work for all. The study had conducted an analysis on the
Thai labor market before and during the COVID-19 pandemic outbreak
through the Labor Force Survey data from the National Statistical
Office of Thailand. According to the data, it was found that the
number of employed persons decreased in the first and second
quarters of 2020 and the number of unemployed persons that are not
searching or ready for employment has doubled in the second and
third quarters of 2020. The impact of COVID-19 pandemic outbreak
on the labor market was reflected in the significant decrease of the
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average monthly wages and weekly working hours of employees in
service and sales, skilled agricultural and fisheries, craftsman and
related trades, and other elementary occupations. Furthermore, the
average monthly wages and weekly working hours of employees by
industry also significantly decreased in the agriculture; forestry; fisheries; construction; hotel and restaurants; administrative and support
services industries in arts, entertainment, and recreation; and other
service industries. Alleviating uncertainty of the population affected
by COVID-19 pandemic and the future economic situation through
financial assistance measures, taxpayer assistance measures, and
COVID-19 vaccine allocations may be the path to economic recovery.
Keywords: COVID-19, occupations, industries, wages, working hours
JEL codes: J01, J21
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จากสถานการณ์โควิด-19 ที่ได้มีการแพร่ระบาดและกระจาย
ตัวอย่างรวดเร็ว ท�ำให้ประชากรหลายล้านคนทั่วโลกเกิดความวิตกกังวล
และต้องหยุดท�ำกิจกรรมต่างๆ ส่งผลท�ำให้เศรษฐกิจอยู่ในภาวะชะงักงัน
เนื่องจากมีการปิดเมืองและปิดประเทศ โดยห้ามมีการเคลื่อนย้ายผู้คน
ออกนอกพื้นที่ Thailand Economic Monitor โดยธนาคารโลก เดือน
มิถุนายน 2563 คาดว่า อัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์รวมในประเทศ
(GDP) ของประเทศไทยต�่ำสุดในรอบ 5 ปี และมากที่สุดในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้และกลุ่มประเทศในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก ภาคการท่อง
เทีย่ วคาดว่าจะได้รบั ผลกระทบมากทีส่ ดุ จากการจ�ำกัดการเดินทางระหว่าง
ประเทศ วิกฤตการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบโดยตรงต่อความเป็นอยู่ในภาค
ครั ว เรื อ น โดยเฉพาะครั ว เรื อ นที่ ไ ม่ มี ค วามมั่ น คงทางเศรษฐกิ จ ของ
ประเทศไทย ประชากรทีม่ รี ายได้เฉลีย่ ต่อวันต�ำ่ กว่า 170 บาท จะเพิม่ จ�ำนวน
มากขึ้นเป็นสองเท่า จาก 4.7 ล้านคนในไตรมาสแรกของปี พ.ศ. 2563 เป็น
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9.7 ล้านคน ในไตรมาสที่สองของปี พ.ศ. 2563 และจะฟื้นตัวขึ้นเล็กน้อย
โดยลดลงเหลือ 7.8 ล้านคน ในไตรมาสที่สามของปีเดียวกัน ปัจจัยที่ส่งผล
ต่อการฟืน้ ตัวมาจาก รายได้จากการทีง่ านทีล่ ดลงบางส่วนได้รบั การเยียวยา
เงินอุดหนุนช่วยเหลือจากภาครัฐ (World Bank, 2020)
การระบาดของโควิด-19 ที่เกิดขึ้นในไทย อาจส่งผลกระทบต่อเป้า
หมายของการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนของสหประชาชาติ (UN Sustainable Development Goal, SDGs) ในเป้าหมายที่ 8 เรื่องการส่งเสริมการเติบโตทาง
เศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่ มีผลิตภาพ
และการมีงานทีเ่ หมาะสมส�ำหรับทุกคน โดยเฉพาะเป้าหมายที่ 8.5 และ 8.6
ซึง่ เป้าหมาย SDG 8.5 มีเป้าหมายในการบรรลุการจ้างงานเต็มทีแ่ ละมีผลิต
ภาพ และการมีงานทีส่ มควรส�ำหรับหญิงและชายทุกคน รวมถึงเยาวชนและ
ผู้มีภาวะทุพพลภาพและให้มีการจ่ายที่เท่าเทียมส�ำหรับงานที่มีคุณค่าเท่า
เทียมกันภายในปี พ.ศ. 2573 และเป้าหมาย SDG 8.6 เกี่ยวกับการลด
สัดส่วนของเยาวชนที่ไม่มงี านท�ำ ไม่มกี ารศึกษา และไม่ได้รบั การฝึกอบรม
จากการวิเคราะห์โดย United Nations Department of Economics and
Social Affairs ในรายงาน Shared Responsibility, Global Solidarity:
Responding to the socio-economic impacts of COVID-19 ของ United
Nations (2020) พบว่า ผลกระทบของโควิด-19 ต่อ SDG กลุม่ ที่ 8 กิจกรรม
ทางเศรษฐกิจหยุดชะงัก ได้รบั รายได้นอ้ ยลง เวลาการท�ำงานลดลง และบาง
อาชีพเผชิญกับภาวะตกงาน
แรงงานไทยได้ประสบปัญหากับประเด็นความยัง่ ยืนผ่านเหตุการณ์
ที่สร้างผลกระทบต่อแรงงานของไทยระหว่างปี พ.ศ. 2540 - 2564 (ภาพที่
1) ประกอบด้วยวิกฤตการณ์จากการเงินและเศรษฐกิจ ภัยธรรมชาติ
การแพร่ของโรคระบาด การกีดกันทางการค้าจากเหตุผลด้านสิทธิและ
สวัสดิการของแรงงาน โดยเริม่ จาก วิกฤตการณ์การเงินในเอเชีย หรือ วิกฤต
ต้มย�ำกุ้ง เริ่มในเดือนกรกฎาคม ปี พ.ศ. 2540 ผลกระทบจากเหตุการณ์นี้
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ผู้ประกอบการในประเทศเกิดภาวะล้มละลาย แรงงานอยู่ในสภาพว่างงาน
รัฐบาลได้ออกมาตรการเพือ่ แก้ไขปัญหาสถาบันการเงินเพือ่ ฟืน้ ฟูเศรษฐกิจ
ในประเทศ รวมถึงการส่งเสริมการจ้างงานในประเทศในปีถัดไป นอกจาก
วิกฤตการณ์จากการเงินและเศรษฐกิจ การกีดกันทางการค้า ปี พ.ศ. 2553
แรงงานไทยได้รบั ผลกระทบจากการกีดกันทางการค้าจากเหตุผลด้านสิทธิ
แรงงาน และ ในปี 2558 EU มีมติให้ใบเหลืองการท�ำประมง IUU กระทบ
ต่อการส่งออก อาหารทะเลและผลิตภัณฑ์แปรรูป กระทบกับแรงงานใน
ภาคประมงและอุตสาหกรรมทีต่ อ่ เนือ่ งจากการประมง นอกจากนีผ้ ลกระทบ
จากภัยธรรมชาติแผ่นดินไหวและคลื่นสึนามิในมหาสมุทรอินเดีย ปี พ.ศ.
2547 ก่อความเสียหายให้กบั ภาคการท่องเทีย่ วและบริการใน ระนอง พังงา
ภูเก็ต กระบี่ ตรัง สตูล แรงงานได้รับผลกระทบกว่า 500,000 คน (ศูนย์
อ�ำนวยการช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยจากคลืน่ สึนามิ กรมการจัดหางาน, 2548)
และอุทกภัยในปี พ.ศ. 2554 ส่งผลให้เกิดการว่างงานของแรงงานไทยและ
แรงงานข้ามชาติ ในนิคมอุตสาหกรรม ภาคการผลิต ภาคการเกษตร และ
ภาคบริการ (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2554)
ในปี พ.ศ. 2563 และ 2564 วิกฤตโควิด-19 ส่งผลกระทบทันทีต่อ
ภาคบริการ การท่องเที่ยว และแรงงานในธุรกิจโรงแรม สถาน บริการ สาย
การบิน การเดินทางทัง้ ภายในและภายนอกประเทศ จากการทีไ่ ม่มนี กั ท่อง
เที่ยวเดินทางเข้ามาในประเทศไทย รายได้รวมจากนักท่องเที่ยวต่างชาติ
คิดเป็น 333 พันล้านบาท ในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2563 ซึง่ ลดลงจาก 557
พันล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ซึ่งลดลงมากกว่าร้อยละ 40 (ILO,
2020a) การประกาศเคอร์ฟวิ ช่วงต้นไตรมาสที่ 2 ปี พ.ศ. 2563 การประกอบ
ธุรกิจและการจ้างงานทัว่ ประเทศเกิดภาวะชะงักงัน แรงงานข้ามชาติอพยพ
กลับประเทศ แรงงานในประเทศได้รับผลกระทบจากการปิดธุรกิจภาค
บริการ โรงแรมและสายการบิน ก่อนมีการผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์
สถานการณ์ด้านแรงงานเริ่มมีทิศทางที่ดีขึ้นในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี
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พ.ศ. 2563 วิกฤตการณ์ด้านแรงงานในปี พ.ศ. 2564 เกิดจากการระบาดโค
วิด-19 ระลอกใหม่ช่วงปลายปี พ.ศ. 2563 และลุกลามมาถึงปี พ.ศ. 2564
โดยเฉพาะในพืน้ ทีจ่ งั หวัดสมุทรสาคร และเกิดการติดเชือ้ ลามไป 22 จังหวัด
วิกฤตดังกล่าว ส่งผลกระทบทางตรงต่อแรงงานข้ามชาติและแรงงานไทย
ในพื้นที่ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมประมง อุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเล
แพปลา แพกุ้ง และตลาดค้าส่งอาหาร World Bank (2020) คาดการณ์ว่า
เศรษฐกิจไทยจะหดตัวที่ร้อยละ 5 ในปี พ.ศ. 2563 มาจากการชะลอตัวจาก
การส่งออก โดยเฉพาะรายรับจากการท่องเที่ยวและการค้าในตลาดโลกที่
อ่ อ นแอลง นอกจากนั้ น ข้ อ มู ล ขององค์ ก ารพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมแห่ ง
สหประชาชาติ (United Nations Industrial Development Organization,
UNIDO) และองค์การสหประชาชาติ (United Nations, UN) ในปี 2563
พบว่า ผู้ประกอบการขนาดเล็กที่ใช้เทคโนโลยีต�่ำ (Low technology) จะได้
รับผลกระทบมากทีส่ ดุ จากมาตรการกักตัวและปิดประเทศช่วงวิกฤตการณ์
โควิด-19 รวมถึงการเข้าถึงการสนับสนุนจากแผนการกระตุน้ เศรษฐกิจของ
รัฐบาลได้นอ้ ยทีส่ ดุ ข้อมูลในรายงานชีใ้ ห้เห็นว่ารายได้ของผูป้ ระกอบการที่
หดตัวลงและค่าตอบแทนส�ำหรับแรงงานทีล่ ดลงอาจน�ำไปสูว่ กิ ฤตในการจ้าง
งาน เนือ่ งจากผูป้ ระกอบการมากกว่าร้อยละ 50 ระบุวา่ ค่าจ้างและค่าใช้จา่ ย
ด้านประกันสังคมของแรงงานเป็นภาระทางการเงินที่ใหญ่ที่สุดในการ
ประกอบธุรกิจ
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ภาพที่ 1: ภาพรวมเหตุการณ์ที่สร้างผลกระทบต่อแรงงานของไทยระหว่าง
ปี พ.ศ. 2540-2564
ที่มา: สรุปและรวบรวมโดยนักวิจัย
งานศึกษาได้ท�ำการวิเคราะห์ภาพรวมของตลาดแรงงานของไทย
ช่วงก่อนการระบาดและระหว่างการระบาดของโควิด-19 ในประเด็นด้าน
ก�ำลังแรงงาน, ด้านการศึกษา อาชีพ สถานภาพของผูม้ งี านท�ำ, ด้านจ�ำนวน
แรงงานและค่าจ้างของลูกจ้าง, และด้านระยะเวลาในการหางานท�ำของผู้
ว่างงาน โดยวิเคราะห์จากข้อมูลจากการส�ำรวจภาวะการท�ำงานของ
ประชากร ปี พ.ศ. 2554-2563 จาก ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ นอกจากนั้น
งานศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบของโควิด-19 ต่อต่อลูกจ้างในตลาดแรงงาน
ไทยในประเด็นค่าจ้าง และชั่วโมงการท� ำงาน โดยวิเคราะห์จากข้อมูล
ไตรมาส 2 ในปี พ.ศ. 2561, 2562, และ 2563
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งานศึกษาที่เกี่ยวกับผลกระทบของโควิด-19 ต่อตลาดแรงงานใน
บริบทต่างๆ ทัง้ ในไทยและต่างประเทศเป็นไปในทิศทางเดียวกัน บริบทแรก
จ�ำนวนการจ้างงานและชัว่ โมงการท�ำงาน ระหว่างก่อนและระหว่างการแพร่
ระบาดโควิด-19 ลดลงอย่างมีนัยส�ำคัญในประเทศ ได้แก่ กลุ่มประเทศใน
ยุโรป (The European Commission’s Science and Knowledge Service,
2020), กลุม่ ประเทศก�ำลังพัฒนาในลาตินอเมริกา และแคริบเบียน (Khamis,
Prinz, Newhouse, Palacios- Lopez, Pape & Weber, 2021) เกาหลีใต้
(Aum, Lee & Shin, 2020), แคนาดา (Béland, Brodeur & Wright,
2020; Lemieux, Milligan, Schirle & Skuterud, 2020), ญี่ปุ่น (Kikuchi,
Kitao & Mikoshiba, 2021), ไทย (ILO, 2020b; Lekfuangfu,
Piyapromdee, Porapakkarm & Wasi, 2020), บังกลาเทศ (Genoni,
Khan, Krishnan, Palaniswamy & Raza, 2020; Sarker, 2020),
สหรัฐอเมริกา ( Bartik, Bertrand, Lin, Rothstein & Unrath, 2020;
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Chetty, Friedman, Hendren, Stepner, และ the Opportunity Insights
Team, 2020; Coibion, Gorodnichenko & Weber, 2020; del
Río-Chanona, Mealy, Pichler, Lafond & Farmer, 2020; Kahn, Lange
& Wiczer, 2020), ออสเตรเลีย (Guven, Sotirakopoulos & Ulker, 2020),
และ อิสราเอล (Miaari, Sabbah-Karkabi & Loewenthal, 2020) งานศึกษา
ของ Coibion, Gorodnichenko and Weber (2020) พบว่าสัดส่วนการจ้าง
งานต่อจ�ำนวนประชากรระหว่าง 2 ช่วงเวลาในสหรัฐอเมริกาลดลงอย่าง
รวดเร็ว จากร้อยละ 60 ในช่วงก่อนเกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 ลดลง
เหลือร้อยละ 52.2 ในช่วงเดือนเมษายน พ.ศ. 2563 ซึ่งเป็นช่วงพีคของการ
แพร่ระบาดของโควิด-19 นั่นคือ แรงงานในสหรัฐอเมริกา ตกงานเกือบ 20
ล้านคน ซึ่งเป็นตัวเลขที่มากกว่าทุกวิกฤติที่ผ่านมา งานศึกษาของ Kahn,
Lange and Wiczer (2020) พบว่า ตลาดแรงงานอยู่ในภาวะถดถอยในวง
กว้างในเกือบทุกอุตสาหกรรมไม่วา่ อุตสาหกรรมนัน้ จะมีความส�ำคัญหรือไม่
ก็ตาม อย่างไรก็ตาม งานบางประเภทที่อยู่ในความต้องการของตลาด
แรงงานช่วงการแพร่ระบาดโควิด-19 อาทิ พยาบาล และค้าปลีกที่จ�ำเป็น
กลับมีการประกาศในต�ำแหน่งงานว่างอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้มีการจัดสรร
แรงงานใหม่ งานศึกษาของ Alon, Doepke, Olmstead-Rumsey and Tertilt (2020) พบว่า การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลต่ออาชีพงานบริการ
อย่างมาก ซึ่งเป็นอาชีพที่มีการจ้างงานผู้หญิงเป็นส่วนใหญ่ เช่น พนักงาน
ร้านอาหาร พนักงานต้อนรับ เป็นต้น งานศึกษาพบว่า การเปลี่ยนแปลง
ของชั่วโมงการท�ำงานในสหรัฐอเมริกา แรงงานชายมีอัตราความผันผวน
ของชั่วโมงท�ำงานมากกว่าผู้หญิง ในขณะที่ประเทศแคนาดา และประเทศ
ที่ก�ำลังพัฒนาอย่างบังคลาเทศ แรงงานหญิงมีแนวโน้มจะได้รับผลกระทบ
จากวิกฤติโควิด-19 มากกว่าแรงงานชาย (Lemieux, Milligan, Schirle &
Skuterud, 2020; Genoni, Khan, Krishnan, Palaniswamy & Raza, 2020;
Sarker, 2020)
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ลักษณะและความยืดหยุ่นของของงาน รวมถึงความส�ำคัญของ
อุตสาหกรรมในช่วงของการแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลต่อการจ้างงาน
งานศึกษาของ del Río-Chanona, Mealy, Pichler, Lafond and Farmer
(2020) ได้สร้างดัชนีงานที่สามารถท�ำที่บ้านได้ (Remote Labour Index,
RLI) ส�ำหรับทุกอาชีพโดยค�ำนวณจากสัดส่วนกิจกรรมของอาชีพทีส่ ามารถ
ท�ำที่บ้านได้ ถ้าค่า RLI เท่ากับ 1 แสดงว่า กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับอาชีพ
สามารถท�ำทีบ่ า้ นได้ ในทางตรงกันข้าม หากค่า RLI เท่ากับ 0 แสดงว่า ไม่มี
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับอาชีพสามารถท�ำที่บ้านได้ ผลการวิเคราะห์พบว่า
1) กลุ่มอาชีพที่มีคะแนน RLI ค่อนข้างต�่ำ หรือสามารถท�ำงานจากที่บ้าน
ได้นอ้ ย และมีแนวโน้มทีจ่ ะถูกจ้างงานในกลุม่ อุตสาหกรรมทีส่ ำ� คัญต�ำ่ กลุม่
อาชีพดังกล่าวได้แก่ พนักงานล้างจาน ช่างไม้ ช่างมุงหลังคา เป็นต้น
มาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social distancing) ส่งผลต่อแรงงานใน
กลุม่ อาชีพนีอ้ ย่างมาก เช่น ถูกลดจ�ำนวนชัว่ โมงท�ำงานลง หรือ มีความเสีย่ ง
ที่จะตกงาน 2) กลุ่มอาชีพที่มีคะแนน RLI สูง เช่น อาชีพนักวิเคราะห์
สินเชื่อ นักการเมือง นักวิทยาศาสตร์ นักวิเคราะห์วิจัยเชิงปฏิบัติการ
และมีแนวโน้มที่จะถูกจ้างงานในกลุ่มอุตสาหกรรมที่ส�ำคัญสูง ดังนั้น กลุ่ม
อาชีพนี้มีความเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันต่ออุปทานแรงงาน
(Supply-side shock) ต�่ำกว่า ส่วนกลุ่มอาชีพที่มีคะแนน RLI ค่อนข้างต�่ำ
เช่น คนงานในฟาร์ม เจ้าหน้าทีส่ ง่ เสริมด้านสาธารณสุข นักบ�ำบัด เป็นกลุม่
อาชีพทีส่ ามารถท�ำงานจากทีบ่ า้ นได้นอ้ ย แต่เนือ่ งจากเป็นอาชีพมีแนวโน้ม
จะถู ก จ้ า งงานในกลุ ่ ม อุ ต สาหกรรมที่ ส� ำ คั ญ ดั ง นั้ น ความไม่ มั่ น คงทาง
เศรษฐกิจต่อการเปลีย่ นแปลงอย่างฉับพลันต่ออุปทานแรงงานต�่ำ (Supplyside shock)
งานศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของโควิด-19 ต่อตลาดแรงงานใน
ยุโรป และไทยสอดคล้องกับผลการศึกษาผลกระทบของโควิด-19 ต่อการ
จ้างงานในสหรัฐอเมริกา ผลกระทบของโควิด-19 ต่อการจ้างงานระหว่าง
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ก่อนและระหว่างการแพร่ระบาดโควิด-19 ในกลุ่มประเทศยุโรป กิจกรรม
ทางเศรษฐกิจที่ต้องปิดกิจการมีการจ้างงานเฉลี่ยร้อยละ 10 ของการจ้าง
งานทั้งหมดในแต่ละประเทศในยุโรป กลุ่มเปราะบาง และด้อยโอกาสได้รับ
ผลกระทบจากมาตรการจ�ำกัดขอบเขตมากที่สุด เนื่องจาก ภาคเศรษฐกิจ
ที่ต้องปิดกิจการจากการบังคับใช้กฎหมายส่วนใหญ่ในยุโรป เป็นงานที่มี
ค่าจ้างต�่ำ มีสภาพการจ้างงานที่ไม่มั่นคง และมีแนวโน้มจะจ้างงานแรงงาน
หญิง และเด็กสูง (The European Commission’s Science and Knowledge
Service, 2020) งานศึกษาของ เนื้อแพร เล็กเฟื่องฟู, ศุภนิจ ปิยะพรมดี,
พรพจ ปรปักษ์ขาม และนฎา วะสี (2563) ได้วเิ คราะห์ขอ้ มูลการส�ำรวจภาวะ
การท�ำงานของประชากรไทย ปี 2562 ไตรมาสที่ 3 เพื่อจัดกลุ่มอาชีพ และ
ได้สร้างดัชนีความง่ายในการปรับเปลี่ยนสถานที่ท�ำงานโดยไม่ต้องออกไป
ทีอ่ นื่ และความเสีย่ งทีก่ อ่ ให้เกิดการแพร่ระบาดของไวรัส จากการประมาณ
การพบว่า กลุ่มอาชีพที่ได้รับผลกระทบจากการปิดเมืองสูงที่สุดคือ กลุ่ม
พนักงานบริการ ขายของในร้านค้า และตลาด โดยพวกเขาอาจถูกเลิกจ้าง
หรือสูญเสียรายได้เพราะถูกลดชัว่ โมงการท�ำงานลง นอกจากนัน้ งานศึกษา
ของ เสาวณี จันทะพงษ์ และ ชฎาธร โอษธีศ (2563) ได้วิเคราะห์ข้อมูลการ
ส�ำรวจข้อมูลแรงงานในอุตสาหกรรมยานยนต์ จัดท�ำโดยกรมการจัดหางาน
ร่วมกับศูนย์ประสานงานเพื่อการวิจัยแรงงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
CU-ColLaR วิเคราะห์ผลกระทบต่อการจ้างงาน และรูปแบบการจ้างงาน
พบว่า กลุม่ แรงงานทีไ่ ด้รบั ผลกระทบมากทีส่ ดุ คือ กลุม่ แรงงานทีส่ �ำเร็จการ
ศึกษาในระดับมัธยมปลายที่อยู่ในสายงานการผลิต เนื่องจากแรงงานกลุ่ม
นี้มีทักษะด้านภาษา และเทคโนโลยีต�่ำ รองลงมาคือ กลุ่มแรงงานอายุ 45
ปีขนึ้ ไป มีการศึกษาต�ำ่ กว่าปริญญาตรี ท�ำงานในสายงานผลิต และมีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน 50,000 บาทขึ้นไป ส�ำหรับกลุ่มแรงงานที่ไม่ได้รับผลกระทบ
มากนั ก คื อ กลุ ่ ม แรงงานอายุ 45 ปี ขึ้ น ไป ส� ำ เร็ จ การศึ ก ษาในระดั บ
ปริญญาตรี และสูงกว่า และท�ำงานในสายงานวิศวกรรม
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บริบทที่สอง อัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นระหว่างการแพร่ระบาดโค
วิด-19 (Béland, Brodeur & Wright, 2020; Coibion, Gorodnichenko &
Weber, 2020; Guven, Sotirakopoulos & Ulker, 2020; Juranek,
Paetzold, Winner & Zoutman, 2020 ; Radulescu, Ladaru, Burlacu,
Constantin, Ioan ăș & Petre, 2020) งานศึ ก ษาของ Coibion,
Gorodnichenko and Weber (2020) พบว่า อัตราการว่างงานของ
สหรัฐอเมริกา เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 4.2 เป็น 6.3 ซึ่งไม่ได้เพิ่มขึ้นสูงมากนัก
เมื่อเทียบกับสัดส่วนการจ้างงานต่อจ�ำนวนประชากรที่ลดลงอย่างมาก
เนือ่ งจากแรงงานทีเ่ พิง่ ตกงานในช่วงการแพร่ระบาดโควิด-19 ไม่ได้มองหา
งานใหม่ในทันที นั่นหมายความว่าก�ำลังแรงงานดังกล่าวออกจากตลาด
แรงงาน ส่งผลให้อัตราการมีส่วนร่วมในก�ำลังแรงงานลดลงมากถึงร้อยละ
7.4 และอัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย (ไม่ได้เป็นผลมาจากคนมี
งานท�ำ) เหตุการณ์ดังกล่าวมีชื่อเรียกว่า “Discouraged workers” ตลาด
แรงงานของกลุ่มประเทศนอร์ดิกได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการแพร่
ระบาดของโควิด-19 เช่นกัน แม้ว่าแต่ละประเทศจะมีการด�ำเนินมาตรการ
ทีไ่ ม่ใช่ยา (Non-pharmaceutical interventions, NPIs) ทีแ่ ตกต่างกันก็ตาม
โดยเริ่มจากสัปดาห์ที่ 11 ของปี พ.ศ. 2563 อัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นอย่าง
รวดเร็วในนอร์เวย์ และเดนมาร์ก และเพิม่ ขึน้ ในฟินแลนด์ ส่วนสวีเดนอัตรา
การว่างงานก็เพิ่มขึ้นถึงจุดพีคเหมือนกัน แต่ช้ากว่าประมาณ 2-3 สัปดาห์
แม้ว่าภายหลังจะยกเลิกมาตรการการปิดเมืองแล้ว ชีวิตประจ� ำวันของ
ประชาชน และตลาดแรงงานก็ยังไม่กลับสู่สภาวะปกติในทันที แต่จะค่อยๆ
ฟืน้ ตัวอย่างช้าๆ (Juranek, Paetzold, Winne & Zoutman, 2020) นอกจาก
นั้น งานศึกษาของ Kahn, Lange and Wiczer (2020), และ Kong และ
Prinz (2020) ได้วเิ คราะห์ขอ้ มูลการเอาประกันการว่างงานของสหรัฐอเมริกา
พบว่า ปริมาณการเอาประกันการว่างงานเพิ่มขึ้นในช่วงการแพร่ระบาดโค
วิด-19 งานศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของโควิด-19 ต่ออัตราการว่างงานใน
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ไทยสอดคล้องกับผลการศึกษาในสหรัฐอเมริกา งานศึกษา TDRI (2563)
ได้สร้างแบบจ�ำลองประมาณการความสัมพันธ์ระหว่าง GDP ในภาคบริการ
และจ�ำนวนผูว้ า่ งงานในภาคบริการของไทย โดยผลการประมาณการพบว่า
หาก GDP ในภาคบริการลดลงร้อยละ 1 ส่งผลให้อัตราการว่างงานในภาค
บริการเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.64
บริบทที่สาม ค่าจ้างงานและรายได้ระหว่างก่อนและระหว่างการ
แพร่ระบาดโควิด-19 ลดลงในประเทศ ได้แก่ กลุ่มประเทศในยุโรป (The
European Commission’s Science and Knowledge Service, 2020),
บังกลาเทศ (Genoni, Khan, Krishnan, Palaniswamy & Raza, 2020),
สิงคโปร์ (Kim, S., Koh, K & Zhang, X., 2020), สหราชอาณาจักร
(Crossley, Fisher & Low,2021), และสหรัฐอเมริกา (del Río-Chanona,
Mealy, Pichler, Lafond & Farmer, 2020) งานศึกษาเรื่อง The impact of
COVID confinement measures on EU labour market โดย The
European Commission’s Science and Knowledge Service (2020) พบ
ว่า กิจกรรมทางเศรษฐกิจทีอ่ ยูใ่ นกลุม่ ปิดกิจการ เช่น การพักผ่อน การดูแล
การพยาบาล งานบริการต่างๆ เป็นต้น นอกจากนีก้ ลุม่ ธุรกิจทีต่ อ้ งปิดกิจการ
ยังมีคา่ จ้างโดยเฉลีย่ ต�ำ่ ทีส่ ดุ ด้วย งานศึกษาของ del Río-Chanona, Mealy,
Pichler, Lafond and Farmer (2020) พบว่า ผลกระทบจากการแพร่ระบาด
ของ โควิด-19 ที่เกิดขึ้นกับเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกา มีขนาดใหญ่มาก
จากการประมาณการค่าจ้างโดยรวม และการจ้างงานโดยรวมลดลงร้อยละ
17 และ 24 ตามล�ำดับ นอกจากนี้ผลกระทบที่เกิดขึ้นยังมีขนาดมากกว่า
วิกฤตการเงินโลก (Global Financial Crisis) ที่การจ้างงานลดลงร้อยละ
3.28 และวิกฤต Great Depression ที่การจ้างจ้างลดลงร้อยละ 2.17
นอกจากนั้น งานศึกษาของ Sumner, Hoy, และ Ortiz-Juarez (2020) พบ
ว่า ผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการแพร่ระบาดของ โควิด-19 อาจก่อให้เกิด
ความท้าทายต่อเป้าหมายการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนของสหประชาชาติ (SDGs) ที่
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ตั้งเป้าขจัดความยากจนให้หมดไปภายในปี 2573 การหดตัวของเศรษฐกิจ
อาจส่งผลให้เกิดกลุม่ ประเทศ New poor นัน่ คือกลุม่ ประเทศทีอ่ ยูใ่ ต้เส้นเส้น
ความยากจนที่ธนาคารโลกก�ำหนด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคที่ยากจน
ที่สุดในโลก ได้แก่ กลุ่มประเทศแอฟริกาใต้ทะเลทรายซาฮารา (SSA) และ
เอเชียใต้
วัตถุประสงค์
1. เพือ่ ศึกษาตลาดแรงงานของไทยในภาพรวมเพือ่ พัฒนาสูค่ วาม
ยั่งยืน ช่วงก่อนการระบาดและระหว่างการระบาดของโควิด-19 (ระหว่าง
ไตรมาสที่ 1 ปี พ.ศ. 2554 ถึง ไตรมาสที่ 4 ปี พ.ศ. 2563)
2. เพื่อศึกษาผลกระทบของโควิด-19 ต่อลูกจ้างในระบบของ
ตลาดแรงงานไทย
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย
1. งานวิจยั นีจ้ ะส่งเสริมความเข้าใจให้นกั วิชาการ โดยเฉพาะนัก
วิชาการทางด้านเศรษฐศาสตร์แรงงาน เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์ หรือ
นักวิชาการที่สนใจด้านนี้เข้าใจถึงภาพรวมของตลาดแรงงานไทยในภาพ
รวมเพื่อพัฒนาสู่ความยั่งยืน ช่วงก่อนการระบาดและระหว่างการระบาด
ของโควิด-19 รวมถึงศึกษาผลกระทบของโควิด-19 ต่อตลาดแรงงานใน
ประเทศไทย
2. ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และประชาชน มีความ
เข้าใจถึงภาพรวมของตลาดแรงงานไทยก่อนการระบาดและระหว่างการ
ระบาดของโควิด-19 รวมถึงศึกษาผลกระทบของโควิด-19 ต่อตลาดแรงงาน
ในประเทศไทยมากขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถน�ำข้อสรุปและข้อเสนอแนะ
เชิงนโยบายต่อการปรับตัวสู่ตลาดแรงงานไทยที่ยั่งยืนจากงานวิจัยไปใช้
อ้างอิงในงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเชิงนโยบายด้านแรงงาน
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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วิธีการด�ำเนินการวิจัย
งานศึกษานีใ้ ช้ขอ้ มูลจากการส�ำรวจภาวะการท�ำงานของประชากร
ปี พ.ศ. 2554 - 2563 จาก ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ โดยการสุ่มตัวอย่างจาก
ครัวเรือนต่างๆ ทัว่ ประเทศ การส�ำรวจในแต่ละปีประกอบด้วยชุดข้อมูลราย
ไตรมาส ดังนี้ (ก) มกราคม-มีนาคม (ฤดูแล้ง หรือนอกฤดูการเกษตร) (ข)
เมษายน -มิถุนายน (ช่วงที่แรงงานที่ส�ำเร็จการศึกษากลุ่มใหญ่เข้าสู่ก�ำลัง
แรงงาน) (ค) กรกฎาคม-กันยายน (ฤดูฝน และฤดูการเกษตร) และ (ง)
ตุลาคม-ธันวาคม การวิเคราะห์ช่วงแรกของการศึกษาเป็นการใช้ข้อมูล
รายไตรมาส มาต่อกันจากไตรมาส 1 ปี พ.ศ. 2554 - ไตรมาส 4 ปี พ.ศ.
2563 เพื่อให้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับตลาดแรงงาน อาชีพ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ ค่าจ้าง โดยอาจจ�ำแนกตามกลุ่มที่จ�ำเป็นต่อการ
วิเคราะห์ เช่น ระยะเวลาในการหางานของผู้ว่างงานกับระดับการศึกษา
และ ค่าจ้างจากแต่ละกลุม่ กิจกรรมทางเศรษฐกิจ เป็นต้น ซึง่ ในผลการศึกษา
แสดงโดยการใช้แผนภาพ เพือ่ แสดงให้เห็นแนวโน้มและการเปลีย่ นแปลงที่
เกิดขึ้น ตลอดช่วงเวลา 40 ไตรมาสหรือ 10 ปี ทั้งนี้ บางตัวชี้วัดที่มีการ
จ�ำแนกตามคุณลักษณะบางประการสามารถน�ำไปใช้ประยุกต์เพือ่ ประกอบ
การตัดสินใจ
นอกจากการวิเคราะห์ภาพรวมจากการต่อข้อมูลไตรมาส 1 ปี
พ.ศ.2554 - ไตรมาส 4 ปี พ.ศ. 2563 การวิเคราะห์ช่วงที่ 2 ของการศึกษา
กลุ่มตัวอย่างจ�ำกัดเฉพาะบุคคลที่ท�ำงานเป็นพนักงานในหน่วยงานรัฐบาล
รัฐวิสาหกิจ หรือธุรกิจภาคเอกชน ไม่รวมถึงบุคคลที่ถูกจัดประเภทเป็น
นายจ้าง หรือผูท้ จี่ า้ งงานตนเอง หรือแม่บา้ น เป็นการวิเคราะห์เปรียบเทียบ
ผลกระทบของโควิด-19 ต่อตลาดแรงงานในประเทศไทย โดยเปรียบเทียบ
ข้อมูลไตรมาส 2 ในปี พ.ศ. 2561, 2562, และ 2563 ค่าประมาณรายได้ต่อ
เดือนและชั่วโมงการท�ำงานทั้งสิ้นต่อสัปดาห์ของกลุ่มตัวอย่างตาม เพศ
ระดับการศึกษา กลุ่มอาชีพ ประเภทของอุตสาหกรรม มีรายละเอียดดังนี้
“ก้าวต่อไปเพื่อประเทศไทยที่ยั่งยืน”

191

- เพศ สามารถจ�ำแนกได้ 2 กลุ่ม (1) ชาย และ (2) หญิง
- ระดับการศึกษา สามารถจ�ำแนกได้ 4 กลุ่ม ได้แก่ (1) ต�่ำกว่า
ประถมศึกษา (2) ประถมศึกษา (3) มัธยมศึกษาและอนุปริญญา และ (4)
ปริญญาตรีขึ้นไป
- ประเภทกลุม่ อาชีพของผูม้ งี านท�ำ สามารถจ�ำแนกออกเป็น 9
กลุ่ม ได้แก่ (1) ผู้บัญญัติกฎหมาย ข้าราชการระดับอาวุโสและผู้จัดการ (2)
ผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่างๆ (3) ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเทคนิคสาขาต่างๆ
และอาชีพที่เกี่ยวข้อง (4) เสมียน (5) พนักงานบริการ และพนักงานขายใน
ตลาด และร้านค้า (6) ผูป้ ฏิบตั งิ านทีม่ ฝี มี อื ในด้านการเกษตรและการประมง
(7) ผูป้ ฏิบตั งิ านด้านความสามารถทางฝีมอื และธุรกิจการค้าทีเ่ กีย่ วข้อง (8)
ผู้ปฏิบัติการโรงงานและเครื่องจักรและผู้ปฏิบัติงานด้านการประกอบ และ
(9) อาชีพขั้นพื้นฐานต่างๆ ในด้านการขายและการให้บริการ
- ประเภทของอุตสาหกรรมของผู้มีงานท�ำ สามารถจ�ำแนกได้
21 กลุ่มอุตสาหกรรม ประกอบไปด้วย (1) เกษตรกรรม การป่าไม้ และการ
ประมง (2) การท�ำเหมืองแร่และเหมืองหิน (3) การผลิต (4) ไฟฟ้า ก๊าซ
ไอน�้ำ และระบบปรับอากาศ (5) การจัดหาน�้ำ การจัดการ และการบ�ำบัด
น�้ำเสีย ของเสีย และสิ่งปฏิกูล (6) การก่อสร้าง (7) การขายส่ง และการขาย
ปลีก การซ่อมยานยนต์ และรถจักรยานยนต์ (8) การขนส่ง และสถานทีเ่ ก็บ
สินค้า (9) ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร (10) ข้อมูลข่าวสารและการ
สื่ อ สาร (11) กิ จ กรรมทางการเงิ น และการประกั น ภั ย (12) กิ จ กรรม
อสังหาริมทรัพย์ (13) กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ และเทคนิค (14)
กิจกรรมการบริหารและการบริการสนับสนุน (15) การบริหารราชการ
การป้องกันประเทศ และการประกันสังคม (16) การศึกษา (17) กิจกรรม
ด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์ (18) ศิลปะ ความบันเทิง และ
นันทนาการ (19) กิจกรรมบริการด้านอืน่ ๆ (20) กิจกรรมการจ้างงานในครัว
เรือนส่วนบุคคล การผลิตสินค้าและบริการ ที่ท�ำขึ้นเองเพื่อใช้ในครัวเรือน
และ (21) กิจกรรมขององค์การระหว่างประเทศและภาคีสมาชิก
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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4. ผลการวิจัยและอภิปรายผล
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ตลาดแรงงานของไทยในภาพรวมเพื่อพัฒนาสู่ความยั่งยืน ช่วง
ก่อนการระบาดและระหว่างการระบาดของโควิด-19
ผลการวิเคราะห์สว่ นแรกมาจากข้อมูลการส�ำรวจภาวะการท�ำงาน
ของประชากร ปี พ.ศ. 2554 - 2563 จาก ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ น�ำเสนอ
ผลแนวโน้มและการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ ช่วงก่อนการระบาดและระหว่าง
การระบาดของโควิด-19 ตลอดช่วงเวลา 40 ไตรมาสหรือ 10 ปี เพื่อให้เห็น
การเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับตลาดแรงงานใน 4 ประเด็น 1) ด้านก�ำลัง
แรงงาน 2) ด้านการศึกษา อาชีพ สถานภาพ ของผูม้ งี านท�ำ 3) ด้านจ�ำนวน
แรงงานและค่าจ้างของลูกจ้าง และ 4) ด้านระยะเวลาในการหางานท�ำของ
ผู้ว่างงาน มีดังนี้
ประเด็นด้านก�ำลังแรงงาน
ข้อมูลจากการส�ำรวจภาวะการท�ำงานของประชากร ปี พ.ศ. 2554
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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- 2563 จากส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ จากประชากรที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป
จะแบ่งเป็น 2 กลุม่ ประกอบด้วย ก�ำลังแรงงาน และผูท้ ไี่ ม่อยูใ่ นก�ำลังแรงงาน
ซึง่ ในช่วงการแพร่ระบาดโควิด-19 ไตรมาสที่ 1 ถึงไตรมาสที่ 4 ปี พ.ศ. 2563
(ภาพที่ 2 และ 3) จ�ำนวนประชากรอายุ 15 ปีขนึ้ ไปมีจำ� นวนประมาณ 56.75,
56.82, 56.88, และ 56.94 ล้านคน ตามล�ำดับ เป็นผู้อยู่ในก�ำลังแรงงาน
จ�ำนวนประมาณ 38.19, 38.17, 38.73, และ 39.09 ล้านคน ตามล�ำดับ คิด
เป็นร้อยละ 67.31, 67.19, 68.08, และ 68.64 ตามล�ำดับของจ�ำนวนผูม้ อี ายุ
15 ปีขึ้นไป (ในกลุ่มนี้เป็นแรงงานในปัจจุบัน 37.82, 37.83, 38.66, และ
39.02 ล้านคน ตามล�ำดับและก�ำลังแรงงานที่รอฤดูกาล 0.374, 0.347,
0.061, และ 0.070 ล้านคน ตามล�ำดับ) และผู้ไม่อยู่ในก�ำลังแรงงาน จ�ำนวน
ประมาณ 18.55, 18.64, 18.16, และ 17.85 ล้านคน ตามล�ำดับ คิดเป็นร้อย
ละ 32.69, 32.81, 31.92, และ 31.35 ตามล�ำดับของจ�ำนวนผู้มีอายุ 15 ปี
ขึ้นไป จ�ำนวนประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป สถานภาพแรงงานก�ำลังแรงงาน
ปัจจุบัน ทั่วราชอาณาจักร ไตรมาสที่ 1 พ.ศ. 2554-ไตรมาสที่ 4 พ.ศ. 2563
แสดงในภาพที่ 4 จ� ำ นวนผู ้ มี ง านท� ำ ลดลงในไตรมาสที่ 1 และ 2 ปี
พ.ศ. 2563 และ จ�ำนวนผู้ว่างงานที่ไม่หางานท�ำหรือพร้อมที่จะท�ำงานเพิ่ม
ขึ้นประมาณเท่าตัวในไตรมาสที่ 2 และ 3 ปี พ.ศ. 2563 ช่วงเวลาการแพร่
ระบาดโควิด-19 เมือ่ เปรียบเทียบกับช่วงก่อนการแพร่ระบาดของโควิด -19
ทัง้ นีโ้ ดยเฉลีย่ ทีผ่ า่ นมาอัตราส่วนระหว่างก�ำลังแรงงานต่อจ�ำนวนประชากร
ที่มีอายุมากกว่า 15 ปีขึ้นไปอยู่ประมาณร้อยละ 69.58 โดยอัตราส่วนนี้มี
แนวโน้มที่ลดลงจากประมาณร้อยละ 71 ในช่วงปี พ.ศ. 2554 มาเป็นแต่ละ
ไตรมาสอยู่ประมาณร้อยละ 67.31, 67.19, 68.08, และ 68.64 ตามล�ำดับ
ในช่วงปี พ.ศ. 2563 เป็นต้นมา (ภาพที่ 5)
ในส่วนของผู้ที่ไม่อยู่ในก�ำลังแรงงาน ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้
แบ่งไว้ 4 กลุ่ม ได้แก่ 1) ท�ำงานบ้าน 2) เรียนหนังสือ 3) ยังเด็ก ชรา/
ไม่สามารถท�ำงานได้ 4) และอื่นๆ โดยในไตรมาสที่ 1 ถึงไตรมาสที่ 4 ปี
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พ.ศ. 2563 มีประมาณ 18.55, 18.64, 18.16, และ 17.85 ล้านคน ตามล�ำดับ
คิดเป็นร้อยละ 32.69, 32.81, 31.92, และ 31.35 ตามล�ำดับของจ�ำนวน
ประชากรอายุ 15 ปีขนึ้ ไป โดยกลุม่ ทีม่ สี ดั ส่วนมากทีส่ ดุ คือ กลุม่ ยังเด็ก ชรา/
ไม่สามารถท�ำงานได้ ประมาณ 6.85, 6.78, 6.95, และ 6.91 ล้านคน ตาม
ล�ำดับ รองลงมาคือ กลุ่มท�ำงานบ้านจ�ำนวน 5.24, 5.39, 5.04, และ 4.86
ล้านคน ตามล�ำดับ อันดับถัดไปกลุม่ เรียนหนังสือ จ�ำนวน 4.46, 4.28, 4.35,
และ 4.19 ล้านคน ตามล�ำดับ และกลุ่มอื่นๆ จ�ำนวน 2, 2.19, 1.82, และ
1.89 ล้านคน ตามล�ำดับ โดยสัดส่วนโดยเฉลี่ยจ�ำนวนผู้ที่ไม่อยู่ในก�ำลัง
แรงงาน ของทุกกลุ่ม ในช่วงเวลาการแพร่ระบาดโควิด-19 ลดลงจากปีก่อน
การแพร่ระบาดของโควิด-19 ยกเว้น กลุ่มยังเด็ก ชรา/ไม่สามารถท�ำงานได้
(ภาพที่ 6)
ดังนั้นจากข้อมูลส่วนนี้ ชี้ให้เห็นถึงก�ำลังแรงงานในรอบ 10 ปีมี
แนวโน้ ม ที่ จ ะลดลงก่ อ นและระหว่ า งการแพร่ ร ะบาดโควิ ด -19 การ
เปลี่ยนแปลงนี้เป็น ปรากฏการณ์ที่อาจต้องให้ความส�ำคัญเนื่องจากจะมี
ความเกี่ยวข้องกับ 1) การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการท�ำงานกับบริบทสภาพ
แวดล้อม เศรษฐกิจ และการเปลีย่ นแปลงของเทคโนโลยี 2) ทักษะใหม่ และ
รูปแบบงานใหม่ทจี่ ำ� เป็นต่อตลาดแรงงาน การท�ำงานในสภาพแวดล้อมใหม่
3) ระบบการประสังคมที่มีความเกี่ยวข้องกับ จ�ำนวนของก�ำลังแรงงานและ
เป็นแรงงานทีอ่ ยูใ่ นระบบการจ้างงาน โครงสร้างประชากรทีเ่ ปลีย่ นไป สังคม
ผู้สูงอายุ เป็นต้น
ประเด็นด้านการศึกษา อาชีพ สถานภาพของผู้มีงานท�ำ
การศึกษาของผู้มีงานท�ำแบ่งเป็น 10 กลุ่ม ดังนี้ 1) กลุ่มที่ไม่มีการ
ศึกษาและต�่ำกว่าประถมศึกษา 2) กลุ่มประถมศึกษา 3) กลุ่มมัธยมศึกษา
ตอนต้น 4) กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ) 5) กลุ่มมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (สายอาชีวศึกษา) 6) กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย (สายวิชา
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การศึกษา) 7) อุดมศึกษา (สายวิชาการ) 8) อุดมศึกษา (สายวิชาชีพ) 9)
อุดมศึกษา (สายการศึกษา) และ 10) การศึกษาอื่นๆ และไม่ทราบ หาก
เปรียบเทียบช่วงเวลาก่อนและระหว่างการแพร่ระบาดโควิด-19 ในช่วงปี
พ.ศ. 2563 พบว่า จ�ำนวนและสัดส่วนผู้มีงานท�ำในกลุ่มไม่มีการศึกษาและ
ต�่ำกว่าประถมศึกษา กลุ่มมัธยมศึกษาตอนต้น และ กลุ่มมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (สายวิชาการศึกษา) โดยเฉลี่ยลดลงในช่วงระหว่างการแพร่
ระบาดโควิด-19 ในช่วงปี พ.ศ. 2563 ส่วนจ�ำนวนและสัดส่วนผู้มีงานท�ำใน
กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย (สายอาชีวศึกษา และสายสามัญ) และกลุ่ม
อุดมศึกษาทุกกลุม่ โดยเฉลีย่ เพิม่ ขึน้ ในช่วงระหว่างการแพร่ระบาดโควิด-19
ในช่วงปี พ.ศ. 2563 (ภาพที่ 7) ทั้งนี้ระดับการศึกษาของผู้มีงานท�ำสะท้อน
ถึงความสามารถในการปรับตัวของผู้มีงานท�ำช่วงสถานการณ์วิกฤติ
ภาพที่ 8 และ 9 แสดง จ�ำนวนและสัดส่วนผู้มีงานท�ำจ�ำแนกตาม
อาชีพ ทั่วราชอาณาจักร ไตรมาสที่ 1 พ.ศ. 2554 - ไตรมาสที่ 4 พ.ศ. 2563
อาชีพของผูม้ งี านท�ำแบ่งเป็น 10 กลุม่ ดังนี้ 1) ผูบ้ ญ
ั ญัตกิ ฎหมาย ข้าราชการ
ระดับอาวุโสและผู้จัดการ 2) ผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่างๆ 3) ผู้ประกอบ
วิชาชีพด้านเทคนิคสาขาต่างๆ และอาชีพทีเ่ กีย่ วข้อง 4) เสมียน 5) พนักงาน
บริการและพนักงานในร้านค้าและตลาด 6) ผู้ปฏิบัติงานที่มีฝีมือในด้าน
การเกษตรและการประมง 7) ผู้ปฏิบัติงานด้านความสามารถทางฝีมือและ
ธุรกิจการค้าที่เกี่ยวข้อง 8) ผู้ปฏิบัติการโรงงานและเครื่องจักรและผู้ปฏิบัติ
งานด้านการประกอบ 9) อาชีพขัน้ พืน้ ฐานต่างๆ ในด้านการขายและการให้
บริการ และ 10) คนงานซึ่งมิได้จ�ำแนกไว้ในหมวดอื่น หากเปรียบเทียบ
ช่วงเวลาก่อนและระหว่างการแพร่ระบาดโควิด-19 ในช่วงปี พ.ศ. 2563 พบ
ว่า จ�ำนวนและสัดส่วนผู้มีงานท�ำในกลุ่มอาชีพผู้ปฏิบัติงานที่มีฝีมือในด้าน
การเกษตรและการประมง ผูป้ ฏิบตั งิ านด้านความสามารถทางฝีมอื และธุรกิจ
การค้าทีเ่ กีย่ วข้อง อาชีพขัน้ พืน้ ฐานต่างๆ ในด้านการขายและการให้บริการ
และ คนงานซึง่ มิได้จำ� แนกไว้ในหมวดอืน่ โดยเฉลีย่ ลดลงในช่วงระหว่างการ
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แพร่ระบาดโควิด-19 ในช่วงปี พ.ศ. 2563 ส่วนจ�ำนวนและสัดส่วนผู้มีงาน
ท�ำในกลุม่ ผูบ้ ญ
ั ญัตกิ ฎหมาย ข้าราชการระดับอาวุโสและผูจ้ ดั การ ผูป้ ระกอบ
วิชาชีพด้านต่างๆ ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเทคนิคสาขาต่างๆ และอาชีพที่
เกี่ยวข้อง เสมียน พนักงานบริการและพนักงานในร้านค้าและตลาด และ
ผู้ปฏิบัติการโรงงานและเครื่องจักรและผู้ปฏิบัติงานด้านการประกอบ โดย
เฉลี่ยเพิ่มขึ้นในช่วงระหว่างการแพร่ระบาดโควิด-19 ในช่วงปี พ.ศ. 2563
สถิ ติ จ� ำ นวน และสั ด ส่ ว นผู ้ มี ง านท� ำ จ� ำ แนกตามอาชี พ ทั่ ว
ราชอาณาจักร ไตรมาสที่ 1 พ.ศ. 2554 - ไตรมาสที่ 4 พ.ศ. 2563 มี
ความสอดคล้องกับงานศึกษาของ del Río-Chanona, Mealy, Pichler,
Lafond and Farmer (2020) ทั้งนี้ลักษณะของกลุ่มอาชีพที่สามารถท�ำงาน
ที่บ้าน หรือมีความยืดหยุ่นในบริบทของสถานที่ท�ำงาน จากมาตรการเว้น
ระยะห่างทางสังคม (Social distancing) ส่งผลต่อจ�ำนวนและสัดส่วนผู้มี
งานท�ำ กลุ่มอาชีพทักษะที่สามารถท�ำงานจากที่บ้าน หรือมีความยืดหยุ่น
ในบริบทของสถานที่ท�ำงาน จากมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม หรือ
สามารถท�ำงานจากที่บ้านได้น้อย แต่เนื่องจากเป็นอาชีพมีแนวโน้มจะถูก
จ้างงานในกลุ่มอุตสาหกรรมที่ส�ำคัญ เช่น ผู้บัญญัติกฎหมาย ข้าราชการ
ระดับอาวุโสและผู้จัดการ ผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่างๆ ผู้ประกอบวิชาชีพ
ด้ า นเทคนิ ค สาขาต่ า งๆ และอาชี พ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง มี ค วามเสี่ ย งต่ อ การ
เปลีย่ นแปลงอย่างฉับพลันต่ออุปทานแรงงาน (Supply-side shock) ต�ำ่ กว่า
ในขณะที่มาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม ส่งผลในทิศทางตรงกันข้ามต่อ
จ�ำนวนและสัดส่วนผู้มีงานท�ำในกลุ่มอาชีพผู้ปฏิบัติงานที่มีฝีมือในด้าน
การเกษตรและการประมง ผูป้ ฏิบตั งิ านด้านความสามารถทางฝีมอื และธุรกิจ
การค้าทีเ่ กีย่ วข้อง อาชีพขัน้ พืน้ ฐานต่างๆ ในด้านการขายและการให้บริการ
และ คนงานซึ่งมิได้จ�ำแนกไว้ในหมวดอื่น
ภาพที่ 10 แสดง จ�ำนวนผู้มีงานท�ำ จ�ำแนกตามสถานภาพท�ำงาน
ทั่วราชอาณาจักร ไตรมาสที่ 1 พ.ศ. 2554-ไตรมาสที่ 4 พ.ศ. 2563
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สถานภาพท�ำงานแบ่งได้ 6 กลุ่ม ได้แก่ 1) นายจ้าง 2) ลูกจ้างรัฐบาล 3)
ลูกจ้างเอกชน 4) ท�ำงานส่วนตัว 5) ธุรกิจส่วนตัว และ 6) การรวมกลุ่ม โดย
สัดส่วนที่ใหญ่ที่สุด คือ กลุ่มลูกจ้างเอกชน โดยในปี พ.ศ. 2563 มีจ�ำนวน
ประมาณ 15.76, 14.84, 14.55, และ 14.98 ล้านคน ตามล�ำดับไตรมาส คิด
เป็นร้อยละ 42.12, 40.01, 38.35, และ 39.13 ของจ�ำนวนผู้มีงานท�ำ ตาม
ล�ำดับไตรมาส รองลงมาคือ กลุ่มท�ำงานส่วนตัว โดยในปี พ.ศ. 2563 มี
จ�ำนวนประมาณ 11.57, 11.96, 12.31, และ 12.43 ล้านคน ตามล�ำดับ
ไตรมาส คิดเป็นร้อยละ 30.91, 32.25, 32.47, และ 32.45 ของจ�ำนวนผู้มี
งานท�ำ ตามล�ำดับไตรมาส เมื่อเปรียบเทียบช่วงเวลาก่อนและระหว่างการ
แพร่ระบาดโควิด-19 ในช่วงปี พ.ศ. 2563 พบว่า จ�ำนวนและสัดส่วนผูม้ งี าน
ท�ำในกลุ่มนายจ้างและธุรกิจครอบครัว โดยเฉลี่ยลดลงในช่วงระหว่างการ
แพร่ระบาดโควิด-19 ในช่วงปี พ.ศ. 2563 ส่วนจ�ำนวนและสัดส่วนผู้มีงาน
ท�ำในกลุ่มลูกจ้างรัฐบาล ลูกจ้างเอกชน และท�ำงานส่วนตัว โดยเฉลี่ยเพิ่ม
ขึน้ ในช่วงระหว่างการแพร่ระบาดโควิด-19 ในช่วงปี พ.ศ. 2563 ทัง้ นี้ จ�ำนวน
และสัดส่วนผู้มีงานท�ำในกลุ่มลูกจ้างเอกชน ลดลงในช่วงไตรมาสที่ 2 และ
3 ซึ่งเป็นผลกระทบของมาตรการปิดเมืองของการแพร่ระบาดโควิด-19
รอบแรก
ประเด็นด้านจ�ำนวนแรงงานและค่าจ้างของลูกจ้าง
ในตลาดแรงงานเครือ่ งมือทีส่ ามารถสะท้อนสถานการณ์เศรษฐกิจ
ในแต่ละช่วงเวลา คือ จ�ำนวนแรงงานและชัว่ โมงการท�ำงาน ในช่วงการขยาย
ตัวของเศรษฐกิจ อุปสงค์ของแรงงานมากขึ้น ชั่วโมงการท�ำงานจะสูง
ตามไปด้วย ในทางตรงกันข้าม ในกรณีของการชะลอตัวของเศรษฐกิจ
อุปสงค์ของแรงงานจะน้อยลง แนวโน้มการลดชัว่ โมงการท�ำงานอาจจะเกิด
ขึ้นได้ (ศุภชัย ศรีสุชาติ, 2563) จากสถิติจ�ำนวนลูกจ้าง และค่าจ้างเฉลี่ยที่
ได้รับ ทั่วราชอาณาจักรไตรมาสที่ 1 พ.ศ. 2554 - ไตรมาสที่ 4 พ.ศ. 2563
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แสดงในภาพที่ 11 สอดคล้องกับ งานศึกษา ศุภชัย ศรีสุชาติ (2564)
พบว่า ก่อนการแพร่ระบาดโควิด-19 ในช่วงปี พ.ศ. 2563 จ�ำนวนลูกจ้าง
มีลักษณะแปรตามฤดูกาลซึ่งสังเกตได้จากการเพิ่มขึ้น/ลดลง รายไตรมาส
ที่มีรูปแบบซ�้ำๆ กัน ในขณะที่ค่าเฉลี่ยของค่าจ้างจากทุกกลุ่มอุตสาหกรรม
มีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ เมือ่ เปรียบเทียบช่วงเวลาก่อนและระหว่างการแพร่ระบาด
โควิด-19 ในช่วงปี พ.ศ. 2563 พบว่า ค่าเฉลี่ยของจ�ำนวนลูกจ้าง และ
ค่าจ้างจากภาพรวมทุกกลุ่มอุตสาหกรรมมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น หากประเมิน
ตามกลุ่มของอุตสาหกรรม ช่วงเวลาก่อนและระหว่างการแพร่ระบาด
โควิด-19 ในช่วงปี พ.ศ. 2563 (ภาพที่ 12) พบว่า ค่าจ้างเฉลี่ยของ กลุ่ม
เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง การผลิต การก่อสร้าง การขายส่ง
และการขายปลีก การซ่อมยานยนต์ และรถจักรยานยนต์และกิจกรรม
โรงแรมและบริการด้านอาหาร มีค่าต�่ำกว่าค่าเฉลี่ยรวม โดย ค่าจ้างเฉลี่ย
ของกลุม่ เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมงน้อยทีส่ ดุ แม้วา่ ค่าเฉลีย่ ของ
ค่าจ้างจากภาพรวมทุกกลุม่ อุตสาหกรรมมีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ ในช่วงการแพร่
ระบาดโควิด-19 ปี พ.ศ. 2563 (ไตรมาสที่ 1-3) ค่าจ้างเฉลี่ยของ กลุ่ม
เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง การผลิต การก่อสร้าง และกิจกรรม
โรงแรมและบริการด้านอาหาร ลดลงในปี พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 2 มาจาก
ผลกระทบของมาตรการปิดเมืองของการแพร่ระบาดโควิด-19 รอบแรก แต่
ปรับตัวสูงขึ้นในปี พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 3 ค่าจ้างเฉลี่ยของการผลิต และ
การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต์ และรถจักรยานยนต์ ในปี
พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 4 ปรับตัวสูงขึ้นหลังการคลายมาตรการปิดเมืองของ
การแพร่ระบาดโควิด-19 รอบแรก
จ�ำนวนลูกจ้างเอกชน ตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ทัว่ ราชอาณาจักร
ไตรมาสที่ 1 พ.ศ. 2554-ไตรมาสที่ 4 พ.ศ. 2563 แสดงในตารางที่ 13 จ�ำนวน
ลูกจ้างเอกชน ในกลุ่มเกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง โดยในปี
พ.ศ. 2563 มีจ�ำนวนประมาณ 1.85, 1.64, 1.59, และ 1.75 ล้านคน ตาม
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ล�ำดับไตรมาส จ�ำนวนลูกจ้างเอกชน ในกลุ่มการผลิต โดยในปี พ.ศ. 2563
มีจ�ำนวนประมาณ 4.86, 4.68, 4.50, และ 4.57 ล้านคน ตามล�ำดับไตรมาส
จ�ำนวนลูกจ้างเอกชน ในกลุ่มการก่อสร้าง โดยในปี พ.ศ. 2563 มีจ�ำนวน
ประมาณ 1.73, 1.66, 1.60, และ 1.72 ล้านคน ตามล�ำดับไตรมาส จ�ำนวน
ลูกจ้างเอกชน ในกลุ่มการขายส่ง และการขายปลีก การซ่อมยานยนต์ และ
รถจักรยานยนต์ โดยในปี พ.ศ. 2563 มีจ�ำนวนประมาณ 2.70, 2.51, 2.59,
และ 2.62 ล้านคน ตามล�ำดับไตรมาส จ�ำนวนลูกจ้างเอกชน ในกลุม่ กิจกรรม
โรงแรมและบริการด้านอาหาร โดยในปี พ.ศ. 2563 มีจำ� นวนประมาณ 1.02,
0.78, 0.86, และ 0.86 ล้านคน ตามล�ำดับไตรมาส เมือ่ เปรียบเทียบช่วงเวลา
ก่อนและระหว่างการแพร่ระบาดโควิด-19 ในช่วงปี พ.ศ. 2563 พบว่า จ�ำนวน
ลูกจ้างเอกชนในทุกกลุม่ ยกเว้น กลุม่ การขายส่ง และการขายปลีก การซ่อม
ยานยนต์ และรถจักรยานยนต์ โดยเฉลีย่ ลดลงในช่วงระหว่างการแพร่ระบาด
โควิด-19 ในช่วงปี พ.ศ. 2563
ประเด็นด้านระยะเวลาในการหางานท�ำของผู้ว่างงาน
ข้อมูลจากการส�ำรวจภาวะการท�ำงานของประชากร ปี พ.ศ. 2554
- 2563 จากส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ มีการสอบถามถึงระยะเวลาที่หางาน
ท�ำของผู้ว่างงาน โดยแบ่งระยะเวลาที่หางานท�ำของผู้ว่างงานออกเป็น 6
กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มที่ใช้เวลาหางานน้อยกว่า 1 เดือน 2) กลุ่มที่ใช้เวลาหา
งาน 1-2.9 เดือน 3) กลุ่มที่ใช้เวลาหางาน 3-5.9 เดือน 4) กลุ่มที่ใช้เวลาหา
งาน 6-8.9 เดือน 5) กลุ่มที่ใช้เวลาหางาน 9-11.9 เดือน และ 6) กลุ่มที่ใช้
เวลาหางานมากกว่า 12 เดือนขึ้นไป สัดส่วนผู้ว่างงาน ที่หางานท�ำ จ�ำแนก
ตามระยะเวลาที่หางานท�ำ ทั่วราชอาณาจักร ไตรมาสที่ 1 พ.ศ. 2554ไตรมาสที่ 4 พ.ศ. 2563 แสดงในภาพที่ 14 จากข้อมูลพบว่า ก่อนการแพร่
ระบาดโควิด-19 ในช่วงปี พ.ศ. 2563 ผู้ว่างงานประมาณร้อยละ 50 ใช้เวลา
หางานน้อยกว่า 1 เดือน เมือ่ เปรียบเทียบช่วงเวลาก่อนและระหว่างการแพร่
“ก้าวต่อไปเพื่อประเทศไทยที่ยั่งยืน”
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ระบาดโควิด-19 ในช่วงปี พ.ศ. 2563 พบว่า สัดส่วนของผู้ว่างงานใช้เวลา
หางานนานมากขึ้นระหว่างการแพร่ระบาดโควิด-19 สัดส่วนของผู้ว่างงาน
ใช้เวลาหางานน้อยกว่า 1 เดือนประมาณร้อยละ 40.8 และ ใช้เวลาหางาน
1-2.9 เดือนประมาณร้อยละ 40.57 และ ใช้เวลาหางาน 3-5.9 เดือนประมาณ
ร้อยละ 10.50 ในปี พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 2 และสัดส่วนของผู้ว่างงานใช้
เวลาหางานน้อยกว่า 1 เดือนประมาณร้อยละ 33.50 และ ใช้เวลาหางาน
1-2.9 เดือนประมาณร้อยละ 30.84 และ ใช้เวลาหางาน 3-5.9 เดือนประมาณ
ร้อยละ 28.24 ในปี พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 3 ช่วงเวลาของไตรมาสที่ 1, 2
และ 3 ของปี 2563 นั้น สัดส่วนการหางานของผู้ว่างงานที่ใช้เวลาน้อยกว่า
1 เดือน มีจ�ำนวนลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับก่อนการแพร่ระบาดของ
โควิด-19
เมือ่ พิจารณาจากระดับการศึกษา ก่อนการแพร่ระบาดโควิด-19 ใน
ช่วงปี พ.ศ. 2563 ค่าเฉลีย่ ของเวลาทีผ่ วู้ า่ งงานกลุม่ การศึกษาสูงจะนานกว่า
ค่าเฉลีย่ ของเวลาทีผ่ วู้ า่ งงานกลุม่ ทีม่ กี ารศึกษาน้อยกว่า ความแตกต่างเรือ่ ง
ค่าเฉลี่ยเวลาที่ผู้ว่างงานระหว่างการศึกษาเปลี่ยนไปเมื่อเปรียบเทียบช่วง
เวลาก่อนและระหว่างการแพร่ระบาดโควิด-19 ในช่วงปี พ.ศ. 2563 (ภาพ
ที่ 15 - 19) พบว่า ค่าเฉลี่ยสัดส่วนของเวลาที่ผู้ว่างงานทุกกลุ่มการศึกษา
ใช้เวลาหางานน้อยกว่า 1 เดือนลดลงระหว่างการแพร่ระบาดโควิด-19 ใน
ช่วงปี พ.ศ. 2563 ในขณะทีค่ า่ เฉลีย่ สัดส่วนของเวลาทีผ่ วู้ า่ งงานทุกกลุม่ การ
ศึกษายกเว้นกลุ่มผู้ว่างงานระดับการศึกษาต�่ำกว่าประถมศึกษา ใช้เวลา
หางาน 1-2.9 เดือน และใช้เวลาหางาน 3-5.9 เดือนเพิ่มขึ้นระหว่างการ
แพร่ระบาดโควิด-19 ในช่วงปี พ.ศ. 2563
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ภาพที่ 2: จ�ำนวนประชากรอายุ 15 ปีขนึ้ ไป สถานภาพแรงงานก�ำลังแรงงาน
และผู้ที่ไม่อยู่ในก�ำลังแรงงาน ทั่วราชอาณาจักร ไตรมาสที่ 1 พ.ศ. 2554 ไตรมาสที่ 4 พ.ศ. 2563 (หน่วย: พันคน)

ทีม่ า: ประมวลโดยนักวิจยั จากข้อมูลการส�ำรวจภาวะการท�ำงานของประชากร ทัว่ ราช
อาณาจักร ไตรมาสที่ 1 มกราคม - มีนาคม พ.ศ. 2554 ถึง ไตรมาสที่ 4: ตุลาคม ธันวาคม พ.ศ. 2563 ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร

ภาพที่ 3: สัดส่วนระหว่างผูอ้ ยูใ่ นก�ำลังแรงงานและผูท้ ไี่ ม่อยูใ่ นก�ำลังแรงงาน
ทั่วราชอาณาจักร ไตรมาสที่ 1 พ.ศ. 2554 - ไตรมาสที่ 4 พ.ศ. 2563
ทีม่ า: ประมวลโดยนักวิจยั จากข้อมูลการส�ำรวจภาวะการท�ำงานของประชากร ทัว่ ราช
อาณาจักร ไตรมาสที่ 1 มกราคม - มีนาคม พ.ศ. 2554 ถึง ไตรมาสที่ 4: ตุลาคม ธันวาคม พ.ศ. 2563 ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร
“ก้าวต่อไปเพื่อประเทศไทยที่ยั่งยืน”
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ภาพที่ 4: จ�ำนวนประชากรอายุ 15 ปีขนึ้ ไป สถานภาพแรงงานก�ำลังแรงงาน
ปัจจุบัน ทั่วราชอาณาจักร ไตรมาสที่ 1 พ.ศ. 2554 - ไตรมาสที่ 4 พ.ศ.
2563 (หน่วย: พันคน)

ทีม่ า: ประมวลโดยนักวิจยั จากข้อมูลการส�ำรวจภาวะการท�ำงานของประชากร ทัว่ ราช
อาณาจักร ไตรมาสที่ 1 มกราคม - มีนาคม พ.ศ. 2554 ถึง ไตรมาสที่ 4: ตุลาคม ธันวาคม พ.ศ. 2563 ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร

ภาพที่ 5: อัตราส่วนของก�ำลังแรงงานต่อประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป ทั่วราช
อาณาจักร ไตรมาสที่ 1 พ.ศ. 2554 - ไตรมาสที่ 4 พ.ศ. 2563

ทีม่ า: ประมวลโดยนักวิจยั จากข้อมูลการส�ำรวจภาวะการท�ำงานของประชากร ทัว่ ราช
อาณาจักร ไตรมาสที่ 1 มกราคม - มีนาคม พ.ศ. 2554 ถึง ไตรมาสที่ 4: ตุลาคม ธันวาคม พ.ศ. 2563 ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร
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ภาพที่ 6: สัดส่วนระหว่างผู้ไม่อยู่ในก�ำลังแรงงาน จ�ำแนกตามประเภท ทั่ว
ราชอาณาจักร ไตรมาสที่ 1 พ.ศ. 2554 - ไตรมาสที่ 4 พ.ศ. 2563

ทีม่ า: ประมวลโดยนักวิจยั จากข้อมูลการส�ำรวจภาวะการท�ำงานของประชากร ทัว่ ราช
อาณาจักร ไตรมาสที่ 1 มกราคม - มีนาคม พ.ศ. 2554 ถึง ไตรมาสที่ 4: ตุลาคม ธันวาคม พ.ศ. 2563 ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร

ภาพที่ 7: สัดส่วนประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป จ�ำแนกตามระดับการศึกษาที่
ส�ำเร็จ ที่อยู่ในสถานภาพแรงงานก�ำลังแรงงานรวม ทั่วราชอาณาจักร
ไตรมาสที่ 1 พ.ศ. 2554 - ไตรมาสที่ 4 พ.ศ. 2563

ที่มา: ประมวลโดยนักวิจัย จากข้อมูลการส�ำรวจภาวะการท�ำงานของประชากร ทั่วราช
อาณาจักร ไตรมาสที่ 1 มกราคม - มีนาคม พ.ศ. 2554 ถึง ไตรมาสที่ 4: ตุลาคม - ธันวาคม
พ.ศ. 2563 ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
“ก้าวต่อไปเพื่อประเทศไทยที่ยั่งยืน”
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ภาพที่ 8: จ�ำนวนผู้มีงานท�ำ จ�ำแนกตามอาชีพ ทั่วราชอาณาจักร ไตรมาส
ที่ 1 พ.ศ. 2554 - ไตรมาสที่ 4 พ.ศ. 2563 (หน่วย : พันคน)

ทีม่ า: ประมวลโดยนักวิจยั จากข้อมูลการส�ำรวจภาวะการท�ำงานของประชากร ทัว่ ราช
อาณาจักร ไตรมาสที่ 1 มกราคม - มีนาคม พ.ศ. 2554 ถึง ไตรมาสที่ 4: ตุลาคม ธันวาคม พ.ศ. 2563 ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร

ภาพที่ 9: สัดส่วนผู้มีงานท�ำ จ�ำแนกตามอาชีพ ทั่วราชอาณาจักร ไตรมาส
ที่ 1 พ.ศ. 2554 - ไตรมาสที่ 4 พ.ศ. 2563

ทีม่ า: ประมวลโดยนักวิจยั จากข้อมูลการส�ำรวจภาวะการท�ำงานของประชากร ทัว่ ราช
อาณาจักร ไตรมาสที่ 1 มกราคม - มีนาคม พ.ศ. 2554 ถึง ไตรมาสที่ 4: ตุลาคม ธันวาคม พ.ศ. 2563 ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร
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ภาพที่ 10: สัดส่วนผูม้ งี านท�ำ จ�ำแนกตามสถานภาพท�ำงาน ทัว่ ราชอาณาจักร
ไตรมาสที่ 1 พ.ศ. 2554 - ไตรมาสที่ 4 พ.ศ. 2563 (หน่วย: พันคน)

ทีม่ า: ประมวลโดยนักวิจยั จากข้อมูลการส�ำรวจภาวะการท�ำงานของประชากร ทัว่ ราช
อาณาจักร ไตรมาสที่ 1 มกราคม - มีนาคม พ.ศ. 2554 ถึง ไตรมาสที่ 4: ตุลาคม ธันวาคม พ.ศ. 2563 ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร

ภาพที่ 11: จ�ำนวนลูกจ้าง ค่าจ้างเฉลี่ยที่ได้รับ ทั่วราชอาณาจักร ไตรมาส
ที่ 1 พ.ศ. 2554 - ไตรมาสที่ 4 พ.ศ. 2563 (หน่วย: พันคน)

ทีม่ า: ประมวลโดยนักวิจยั จากข้อมูลการส�ำรวจภาวะการท�ำงานของประชากร ทัว่ ราช
อาณาจักร ไตรมาสที่ 1 มกราคม - มีนาคม พ.ศ. 2554 ถึง ไตรมาสที่ 4: ตุลาคม ธันวาคม พ.ศ. 2563 ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร
“ก้าวต่อไปเพื่อประเทศไทยที่ยั่งยืน”
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ภาพที่ 12: ค่าจ้างเฉลี่ยตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ทั่วราชอาณาจักร
ไตรมาสที่ 1 พ.ศ. 2554 - ไตรมาสที่ 4 พ.ศ. 2563 (หน่วย: บาทต่อเดือน)

ทีม่ า: ประมวลโดยนักวิจยั จากข้อมูลการส�ำรวจภาวะการท�ำงานของประชากร ทัว่ ราช
อาณาจักร ไตรมาสที่ 1 มกราคม - มีนาคม พ.ศ. 2554 ถึง ไตรมาสที่ 4: ตุลาคม ธันวาคม พ.ศ. 2563 ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร

ภาพที่ 13: จ�ำนวนลูกจ้างเอกชน ตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ทั่วราช
อาณาจักร ไตรมาสที่ 1 พ.ศ. 2554 - ไตรมาสที่ 4 พ.ศ. 2563 (หน่วย : พัน
คน)

ที่มา: ประมวลโดยนักวิจัย จากข้อมูลการส�ำรวจภาวะการท�ำงานของประชากร ทั่วราช
อาณาจักร ไตรมาสที่ 1 มกราคม - มีนาคม พ.ศ. 2554 ถึง ไตรมาสที่ 4: ตุลาคม - ธันวาคม
พ.ศ. 2563 ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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ภาพที่ 14: สัดส่วนผูว้ า่ งงาน ทีห่ างานท�ำ จ�ำแนกตามระยะเวลาทีห่ างานท�ำ
ทั่วราชอาณาจักร ไตรมาสที่ 1 พ.ศ. 2554 - ไตรมาสที่ 4 พ.ศ. 2563

ทีม่ า: ประมวลโดยนักวิจยั จากข้อมูลการส�ำรวจภาวะการท�ำงานของประชากร ทัว่ ราช
อาณาจักร ไตรมาสที่ 1 มกราคม - มีนาคม พ.ศ. 2554 ถึง ไตรมาสที่ 4: ตุลาคม ธันวาคม พ.ศ. 2563 ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร

ภาพที่ 15: สัดส่วนผูว้ า่ งงาน ทีห่ างานท�ำ จ�ำแนกตามระยะเวลาทีห่ างานท�ำ
ระดับการศึกษาต�่ำกว่าประถมศึกษา ทั่วราชอาณาจักร ไตรมาสที่ 1 พ.ศ.
2554 - ไตรมาสที่ 4 พ.ศ. 2563

ที่มา: ประมวลโดยนักวิจัย จากข้อมูลการส�ำรวจภาวะการท�ำงานของประชากร ทั่วราช
อาณาจักร ไตรมาสที่ 1 มกราคม - มีนาคม พ.ศ. 2554 ถึง ไตรมาสที่ 4: ตุลาคม - ธันวาคม
พ.ศ. 2563 ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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ภาพที่ 16: สัดส่วนผูว้ า่ งงาน ทีห่ างานท�ำ จ�ำแนกตามระยะเวลาทีห่ างานท�ำ
ระดับการศึกษาประถมศึกษา ทั่วราชอาณาจักร ไตรมาสที่ 1 พ.ศ. 2554
- ไตรมาสที่ 4 พ.ศ. 2563

ทีม่ า: ประมวลโดยนักวิจยั จากข้อมูลการส�ำรวจภาวะการท�ำงานของประชากร ทัว่ ราช
อาณาจักร ไตรมาสที่ 1 มกราคม - มีนาคม พ.ศ. 2554 ถึง ไตรมาสที่ 4: ตุลาคม ธันวาคม พ.ศ. 2563 ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร

ภาพที่ 17: สัดส่วนผูว้ า่ งงาน ทีห่ างานท�ำ จ�ำแนกตามระยะเวลาทีห่ างานท�ำ
ระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น ทั่วราชอาณาจักร ไตรมาสที่ 1 พ.ศ.
2554 - ไตรมาสที่ 4 พ.ศ. 2563

ที่มา: ประมวลโดยนักวิจัย จากข้อมูลการส�ำรวจภาวะการท�ำงานของประชากร ทั่วราช
อาณาจักร ไตรมาสที่ 1 มกราคม - มีนาคม พ.ศ. 2554 ถึง ไตรมาสที่ 4: ตุลาคม - ธันวาคม
พ.ศ. 2563 ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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ภาพที่ 18: สัดส่วนผูว้ า่ งงาน ทีห่ างานท�ำ จ�ำแนกตามระยะเวลาทีห่ างานท�ำ
ระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย ทัว่ ราชอาณาจักร ไตรมาสที่ 1 พ.ศ.
2554 - ไตรมาสที่ 4 พ.ศ. 2563

ที่มา: ประมวลโดยนักวิจัย จากข้อมูลการส�ำรวจภาวะการท�ำงานของประชากร ทั่วราช
อาณาจักร ไตรมาสที่ 1 มกราคม - มีนาคม พ.ศ. 2554 ถึง ไตรมาสที่ 4: ตุลาคม - ธันวาคม
พ.ศ. 2563 ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ภาพที่ 19: สัดส่วนผูว้ า่ งงาน ทีห่ างานท�ำ จ�ำแนกตามระยะเวลาทีห่ างานท�ำ
ระดับการศึกษาอุดมศึกษา ทั่วราชอาณาจักร ไตรมาสที่ 1 พ.ศ. 2554 ไตรมาสที่ 4 พ.ศ. 2563

ที่มา: ประมวลโดยนักวิจัย จากข้อมูลการส�ำรวจภาวะการท�ำงานของประชากร ทั่วราช
อาณาจักร ไตรมาสที่ 1 มกราคม - มีนาคม พ.ศ. 2554 ถึง ไตรมาสที่ 4: ตุลาคม - ธันวาคม
พ.ศ. 2563 ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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ผลกระทบของโควิด-19 ต่อตลาดแรงงานในประเทศไทย
ผลการวิเคราะห์ช่วงที่ 2 ของการศึกษา เป็นการวิเคราะห์เปรียบ
เทียบผลกระทบของโควิด-19 ต่อลูกจ้างในระบบของตลาดแรงงานไทย กลุม่
ตัวอย่างจ�ำกัดเฉพาะบุคคลที่ท�ำงานเป็นพนักงานในหน่วยงานรัฐบาล
รัฐวิสาหกิจ หรือธุรกิจภาคเอกชน ไม่รวมถึงบุคคลที่ถูกจัดประเภทเป็น
นายจ้าง หรือผู้ที่จ้างงานตนเอง หรือแม่บ้าน โดยวิเคราะห์จาก 1) การกระ
จายตัวของค่าประมาณค่าจ้างรายเดือนและค่าประมาณชัว่ โมงท�ำงานทัง้ สิน้
ต่อสัปดาห์ข้อมูลไตรมาส 2 ปี พ.ศ. 2561, ข้อมูลไตรมาส 2 ปี พ.ศ. 2562
และ ไตรมาส 2 ปี พ.ศ. 2563 ของกลุ่มตัวอย่างลูกจ้างตามเพศ ระดับการ
ศึกษา กลุ่มอาชีพ ประเภทของอุตสาหกรรม และ 2) ผลทางสถิติของการ
ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยค่าจ้างรายเดือน และค่าเฉลี่ยชั่วโมง
ท�ำงานทัง้ สิน้ ต่อสัปดาห์ ระหว่างก่อนโควิด-19 (ปี 2561 และ 2562 ไตรมาส
ที่ 2) และระหว่างการแพร่ระบาดโควิด-19 (ปี พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 2) มี
ดังนี้
การกระจายตัวของค่าประมาณค่าจ้างรายเดือนและค่าประมาณ
ชัว่ โมงท�ำงานทัง้ สิน้ ต่อสัปดาห์ขอ้ มูลไตรมาส 2 ปี พ.ศ. 2561, ข้อมูลไตรมาส
2 ปี พ.ศ. 2562, และ ไตรมาส 2 ปี พ.ศ. 2563 ของกลุ่มตัวอย่างลูกจ้างตาม
เพศ (ภาพที่ 20 - 21 และ ตารางที่ 1) พบว่า การกระจายตัวของค่าประมาณ
ค่าจ้างรายเดือนและค่าประมาณชั่วโมงท�ำงานทั้งสิ้นต่อสัปดาห์ของลูกจ้าง
หญิงและชาย มีการกระจายทีค่ ล้ายกัน ส่วนทีม่ คี วามหนาแน่นสูงสุดต�ำ่ กว่า
ก่อนปีการแพร่ระบาดโควิด-19 และเมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบว่า ผล
ทางสถิติของการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างก่อนโควิด-19
(ปี พ.ศ. 2561 และ 2562 ไตรมาสที่ 2) และระหว่างการแพร่ระบาดโควิด-19
(ปี 2563 ไตรมาสที่ 2) ค่าเฉลี่ยค่าจ้างรายเดือนและ ค่าเฉลี่ยชั่วโมงท�ำงาน
ทัง้ สิน้ ต่อสัปดาห์ของลูกจ้างหญิงระหว่างก่อนโควิด-19 และระหว่างการแพร่
ระบาดโควิด-19 มีความแตกต่างอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ ในขณะทีค่ า่ เฉลีย่
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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ค่าจ้างรายเดือนและค่าเฉลีย่ ชัว่ โมงท�ำงานทัง้ สิน้ ต่อสัปดาห์ของลูกจ้างชาย
ระหว่างก่อนโควิด-19 และระหว่างการแพร่ระบาดโควิด-19 มีความแตกต่าง
อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ เฉพาะในค่าเฉลีย่ ชัว่ โมงท�ำงานทัง้ สิน้ ต่อสัปดาห์
การกระจายตัวของค่าประมาณค่าจ้างรายเดือนและค่าประมาณชั่วโมง
ท�ำงานทั้งสิ้นต่อสัปดาห์ ข้อมูลไตรมาส 2 ปี พ.ศ. 2561, ข้อมูลไตรมาส
2 ปี พ.ศ. 2562 และ ไตรมาส 2 ปี พ.ศ. 2563 ของกลุ่มตัวอย่างลูกจ้างตาม
ระดับการศึกษา (ภาพที่ 22 - 25 และ ตารางที่ 1) พบว่า การกระจายตัว
ของค่าประมาณค่าจ้างรายเดือนและค่าประมาณชั่วโมงท�ำงานทั้งสิ้นต่อ
สัปดาห์ ของลูกจ้างจากทุกระดับการศึกษา มีการกระจายที่คล้ายกัน ส่วน
ทีม่ คี วามหนาแน่นสูงสุดของค่าประมาณชัว่ โมงท�ำงานทัง้ สิน้ ต่อสัปดาห์ ต�ำ่
กว่าก่อนปีการแพร่ระบาดโควิด-19 ยกเว้น ลูกจ้างระดับการศึกษาปริญญา
ตรีขึ้นไปที่มีความหนาแน่นสูงสุดของค่าประมาณชั่วโมงท�ำงานทั้งสิ้นต่อ
สัปดาห์ ใกล้เคียงกับก่อนปีการแพร่ระบาดโควิด-19 และเมื่อพิจารณาใน
รายละเอียดพบว่า ผลทางสถิติของการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย
ระหว่างก่อนโควิด-19 (ปี พ.ศ. 2561 และ 2562 ไตรมาสที่ 2) และระหว่าง
การแพร่ระบาดโควิด-19 (ปี พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 2) ค่าเฉลี่ยค่าจ้างราย
เดือนและ ค่าเฉลี่ยชั่วโมงท�ำงานทั้งสิ้นต่อสัปดาห์ของลูกจ้างทุกระดับการ
ศึกษาระหว่างก่อนโควิด-19 และระหว่างการแพร่ระบาดโควิด-19 มีความ
แตกต่างอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ ยกเว้น ลูกจ้างระดับการศึกษาปริญญา
ตรีขนึ้ ไปทีม่ คี วามแตกต่างอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตเิ ฉพาะในค่าเฉลีย่ ชัว่ โมง
ท�ำงานทั้งสิ้นต่อสัปดาห์
การกระจายตัวของค่าประมาณค่าจ้างรายเดือนและค่าประมาณ
ชั่วโมงท�ำงานทั้งสิ้นต่อสัปดาห์ จากข้อมูลไตรมาส 2 ปี พ.ศ. 2561, ข้อมูล
ไตรมาส 2 ปี พ.ศ. 2562 และ ไตรมาส 2 ปี พ.ศ. 2563 ของกลุ่มตัวอย่าง
ลูกจ้างตามประเภทกลุ่มอาชีพของผู้มีงานท�ำ (ภาพที่ 26 - 34 และ ตาราง
ที่ 1) พบว่า การกระจายตัวของค่าประมาณค่าจ้างรายเดือนและค่าประมาณ
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ชั่วโมงท�ำงานทั้งสิ้นต่อสัปดาห์ของลูกจ้างจากทุกอาชีพ มีการกระจายที่
คล้ายกัน ส่วนทีม่ คี วามหนาแน่นสูงสุดของค่าประมาณชัว่ โมงท�ำงานทัง้ สิน้
ต่อสัปดาห์ ต�่ำกว่าก่อนปีการแพร่ระบาดโควิด-19 และเมื่อพิจารณาในราย
ละเอียดพบว่า ผลทางสถิติของการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย
ระหว่างก่อนโควิด-19 (ปี พ.ศ. 2561 และ 2562 ไตรมาสที่ 2) และระหว่าง
การแพร่ระบาดโควิด-19 (ปี พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 2) ค่าเฉลี่ยค่าจ้าง
รายเดือนและค่าเฉลีย่ ชัว่ โมงท�ำงานทัง้ สิน้ ต่อสัปดาห์ของลูกจ้างทุกประเภท
กลุ ่ ม อาชี พ ของผู ้ มี ง านท� ำ มี ค วามแตกต่ า งอย่ า งมี นั ย ส� ำ คั ญ ทางสถิ ติ
ยกเว้น ลูกจ้างจากประเภทกลุม่ ผูบ้ ญ
ั ญัตกิ ฎหมาย ข้าราชการระดับอาวุโส
และผู้จัดการ ผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่างๆ ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเทคนิค
สาขาต่างๆ และอาชีพทีเ่ กีย่ วข้อง และ เสมียน ของผูม้ งี านท�ำ ทีม่ คี วามแตก
ต่างอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ เฉพาะในค่าเฉลี่ยชั่วโมงท�ำงานทั้งสิ้นต่อ
สัปดาห์
การกระจายตัวของค่าประมาณค่าจ้างรายเดือนและค่าประมาณ
ชั่วโมงท�ำงานทั้งสิ้นต่อสัปดาห์ ข้อมูลไตรมาส 2 ปี พ.ศ. 2561, ข้อมูล
ไตรมาส 2 ปี พ.ศ. 2562 และ ไตรมาส 2 ปี พ.ศ. 2563 ของกลุ่มตัวอย่าง
ลูกจ้างตามประเภทของอุตสาหกรรมของผู้มีงานท�ำ (ภาพที่ 35 - 53 และ
ตารางที่ 1) พบว่า การกระจายตัวของค่าประมาณค่าจ้างรายเดือนและค่า
ประมาณชัว่ โมงท�ำงานทัง้ สิน้ ต่อสัปดาห์ ของลูกจ้างจากทุกอุตสาหกรรม มี
การกระจายทีค่ ล้ายกัน ส่วนทีม่ คี วามหนาแน่นสูงสุดของค่าประมาณชัว่ โมง
ท�ำงานทั้งสิ้นต่อสัปดาห์ ต�่ำกว่าก่อนปีการแพร่ระบาดโควิด-19 และเมื่อ
พิจารณาในรายละเอียด พบว่า ผลทางสถิติของการทดสอบความแตกต่าง
ของค่าเฉลี่ย ระหว่างก่อนโควิด-19 (ปี พ.ศ. 2561 และ 2562 ไตรมาสที่ 2)
และระหว่างการแพร่ระบาด โควิด-19 (ปี พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 2) ค่าเฉลี่ย
ชัว่ โมงท�ำงานทัง้ สิน้ ต่อสัปดาห์ของลูกจ้างทุกประเภทกลุม่ อุตสาหกรรมของ
ผู้มีงานท�ำมีความแตกต่างอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ ยกเว้น กิจกรรม
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อสังหาริมทรัพย์ และ กิจกรรมขององค์การระหว่างประเทศและภาคีสมาชิก
ในส่วนของค่าเฉลี่ยค่าจ้างรายเดือนของลูกจ้างประเภทกลุ่มอุตสาหกรรม
ของผู ้ มี ง านท� ำ ที่ มี ค วามแตกต่ า งอย่ า งมี นั ย ส� ำ คั ญ ทางสถิ ติ ได้ แ ก่
กลุม่ อุตสาหกรรมเกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง การก่อสร้าง ทีพ่ กั
แรมและบริการด้านอาหาร กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย กิจกรรม
การบริ ห ารและการบริ ก ารสนั บ สนุ น กิ จ กรรมด้ า นสุ ข ภาพและงาน
สังคมสงเคราะห์ ศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ และกิจกรรมบริการ
ด้านอื่นๆ

“ก้าวต่อไปเพื่อประเทศไทยที่ยั่งยืน”

215

ตารางที่ 1: ผลทางสถิตขิ องการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ ระหว่าง
ก่อนโควิ
ด-19 (ปีติของการทดสอบความแตกต5
2561 และ 2562 ไตรมาสที
่ 2)่ย และระหว่
างการแพร่
ระบาด
ตารางที
่ 1: ผลทางสถิ
างของค5าเฉลี
ระหว5างก5อนโควิ
ด-19 (ปH 2561
และ
โควิไตรมาสที
ด-19 (ปี่ 2) 2563
2) ด-19 (ปH 2563 ไตรมาสที่ 2)
2562
และระหว5ไตรมาสที
างการแพร5ร่ะบาดโควิ

ตัวแปร
เพศ
ลูกจ*างหญิง
ลูกจ*างชาย
ระดับการศึกษา
ระดับการศึกษาต่ำกวCาประถมศึกษา
ระดับการศึกษาประถมศึกษา
ระดับการศึกษามัธยมศึกษาและ
อนุปริญญา
ระดับการศึกษาอุดมศึกษา
ประเภทกลุ5มอาชีพของผูOมีงานทำ
ผู*บัญญัติกฎหมาย ข*าราชการระดับ
อาวุโสและผู*จัดการ
ผู*ประกอบวิชาชีพด*านตCาง ๆ
ผู*ประกอบวิชาชีพด*านเทคนิคสาขาตCาง
ๆ และอาชีพที่เกี่ยวข*อง
เสมียน
พนักงานบริการและพนักงานในร*านค*า
และตลาด
ผู*ปฏิบัติงานที่มีฝ\มือในด*านการเกษตร
และการประมง
ผู*ปฏิบัติงานด*านความสามารถทาง
ฝ\มือและธุรกิจการค*าที่เกี่ยวข*อง
ผู*ปฏิบัติการโรงงานและเครื่องจักรและ
ผู*ปฏิบัติงานด*านการประกอบ
อาชี พ ขั ้ น พื ้ น ฐานตC า ง ๆ ในด* า นการ
ขายและการให*บริการ

ผลทางสถิติของการทดสอบความแตกต5างของค5าเฉลี่ย ระหว5างก5อน โควิด-19
(ปD 2561 และ 2562) ไตรมาสที่ 2 และระหว5างการแพร5ระบาด โควิด-19
(ปD 2563) ไตรมาสที่ 2
ค5าประมาณค5าจOางรายเดือน
ค5าประมาณชั่วโมงทำงานทั้งสิ้นต5อ
สัปดาหT
(+) มีนัยสำคัญทางสถิติ (5%)
ไมCมีนัยสำคัญทางสถิติ

(-) มีนัยสำคัญทางสถิติ (1%)
(-) มีนัยสำคัญทางสถิติ (1%)

(-) มีนัยสำคัญทางสถิติ (1%)
(-) มีนัยสำคัญทางสถิติ (1%)
(-) มีนัยสำคัญทางสถิติ (1%)

(-) มีนัยสำคัญทางสถิติ (1%)
(-) มีนัยสำคัญทางสถิติ (1%)
(-) มีนัยสำคัญทางสถิติ (1%)

ไมCมีนัยสำคัญทางสถิติ

(-) มีนัยสำคัญทางสถิติ (1%)

ไมCมีนัยสำคัญทางสถิติ

(-) มีนัยสำคัญทางสถิติ (1%)

ไมCมีนัยสำคัญทางสถิติ
ไมCมีนัยสำคัญทางสถิติ

(-) มีนัยสำคัญทางสถิติ (1%)
(-) มีนัยสำคัญทางสถิติ (1%)

ไมCมีนัยสำคัญทางสถิติ
(-) มีนัยสำคัญทางสถิติ (5%)

(-) มีนัยสำคัญทางสถิติ (1%)
(-) มีนัยสำคัญทางสถิติ (1%)

(-) มีนัยสำคัญทางสถิติ (1%)

(-) มีนัยสำคัญทางสถิติ (1%)

(-) มีนัยสำคัญทางสถิติ (1%)

(-) มีนัยสำคัญทางสถิติ (1%)

(+) มีนัยสำคัญทางสถิติ (1%)

(-) มีนัยสำคัญทางสถิติ (1%)

(-) มีนัยสำคัญทางสถิติ (1%)

(-) มีนัยสำคัญทางสถิติ (1%)
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ตัวแปร

ผลทางสถิติของการทดสอบความแตกต5างของค5าเฉลี่ย ระหว5างก5อน โควิด-19
(ปD 2561 และ 2562) ไตรมาสที่ 2 และระหว5างการแพร5ระบาด โควิด-19
(ปD 2563) ไตรมาสที่ 2
ค5าประมาณค5าจOางรายเดือน
ค5าประมาณชั่วโมงทำงานทั้งสิ้นต5อ
สัปดาหT

ประเภทกลุ5มอุตสาหกรรมของผูOมีงานทำ
เกษตรกรรม การปaาไม* และการ
ประมง
การทำเหมืองแรC และเหมืองหิน
การผลิต
ไฟฟcา กdาซ ไอน้ำและระบบปรับ
อากาศ
การจัดหาน้ำ การจัดการและการ
บำบัดน้ำเสีย ของเสีย และสิ่งปฏิกูล
การกCอสร*าง
การขายสCง และการขายปลีก การ
ซCอมยานยนตg และรถจักรยานยนตg
การขนสCง และสถานที่เก็บสินค*า
ที่พักแรมและบริการด*านอาหาร
ข*อมูลขCาวสารและการสื่อสาร
กิจกรรมทางการเงินและการ
ประกันภัย
กิจกรรมอสังหาริมทรัพยg
กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตรg และ
เทคนิค
กิจกรรมการบริหารและการบริการ
สนับสนุน
การบริหารราชการ การปcองกัน
ประเทศ การประกันสังคม
การศึกษา
กิจกรรมด*านสุขภาพและงานสังคม
สงเคราะหg
ศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ
กิจกรรมบริการด*านอื่น ๆ

(-) มีนัยสำคัญทางสถิติ (1%)

(-) มีนัยสำคัญทางสถิติ (1%)

ไมCมีนัยสำคัญทางสถิติ
ไมCมีนัยสำคัญทางสถิติ
ไมCมีนัยสำคัญทางสถิติ

(-) มีนัยสำคัญทางสถิติ (1%)
(-) มีนัยสำคัญทางสถิติ (1%)
(-) มีนัยสำคัญทางสถิติ (10%)

ไมCมีนัยสำคัญทางสถิติ

(-) มีนัยสำคัญทางสถิติ (1%)

(-) มีนัยสำคัญทางสถิติ (1%)
ไมCมีนัยสำคัญทางสถิติ

(-) มีนัยสำคัญทางสถิติ (1%)
(-) มีนัยสำคัญทางสถิติ (1%)

ไมCมีนัยสำคัญทางสถิติ
(-) มีนัยสำคัญทางสถิติ (1%)
ไมCมีนัยสำคัญทางสถิติ
(+) มีนัยสำคัญทางสถิติ (10%)

(-) มีนัยสำคัญทางสถิติ (1%)
(-) มีนัยสำคัญทางสถิติ (1%)
(-) มีนัยสำคัญทางสถิติ (1%)
(-) มีนัยสำคัญทางสถิติ (1%)

ไมCมีนัยสำคัญทางสถิติ
ไมCมีนัยสำคัญทางสถิติ

ไมCมีนัยสำคัญทางสถิติ
(-) มีนัยสำคัญทางสถิติ (1%)

(-) มีนัยสำคัญทางสถิติ (1%)

(-) มีนัยสำคัญทางสถิติ (1%)

ไมCมีนัยสำคัญทางสถิติ

(-) มีนัยสำคัญทางสถิติ (1%)

ไมCมีนัยสำคัญทางสถิติ
(+) มีนัยสำคัญทางสถิติ (1%)

(-) มีนัยสำคัญทางสถิติ (1%)
(-) มีนัยสำคัญทางสถิติ (1%)

(-) มีนัยสำคัญทางสถิติ (10%)
(-) มีนัยสำคัญทางสถิติ (1%)

(-) มีนัยสำคัญทางสถิติ (1%)
(-) มีนัยสำคัญทางสถิติ (1%)
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ตัวแปร

ผลทางสถิติของการทดสอบความแตกต5างของค5าเฉลี่ย ระหว5างก5อน โควิด-19
(ปD 2561 และ 2562) ไตรมาสที่ 2 และระหว5างการแพร5ระบาด โควิด-19
(ปD 2563) ไตรมาสที่ 2
ค5าประมาณค5าจOางรายเดือน
ค5าประมาณชั่วโมงทำงานทั้งสิ้นต5อ
สัปดาหT
ไมCมีนัยสำคัญทางสถิติ
(-) มีนัยสำคัญทางสถิติ (1%)

กิจกรรมการจ*างงานในครัวเรือนสCวน
บุคคล การผลิตสินค*าและบริการที่ทำ
ขึ้นเองเพื่อใช*ในครัวเรือน
กิจกรรมขององคgการระหวCางประเทศ
ไมCมีนัยสำคัญทางสถิติ
ไมCมีนัยสำคัญทางสถิติ
และภาคีสมาชิก
ที่มา: จากข*อมูลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ทั่วราชอาณาจักร ไตรมาสที่ 2 เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2561,
ไตรมาสที่ 2 เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2562 และ ไตรมาสที่ 2 เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2563 สำนักงานสถิติแหCงชาติ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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อนและค7าประมาณชั
่วโมงทำงานทั
้งสิ้นต7อสัปว
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ภาพที่ 20: การกระจายตั
วของค่
าจ้างรายเดื
อนและค่
าประมาณชั
่ ดาหI
โมงท�
้ ต่อสัปดาห์ของลูกจ้างหญิง
ที่มา: จากข(อมูลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ทั่วราชอาณาจักร ไตรมาสที่ 2 เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2561, ไตรมาสที่ 2 เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2562 และ ไตรมาสที่
ที่มา: จากข้อ2 มูเมษายน
ลการส�
รวจภาวะการท�
ทั่วราชอาณาจั
- มิถุนำ
ายน
พ.ศ. 2563 สํานักงานสถิำ
ตแิ งานของประชากร
ห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื
<อสาร กร ไตรมาสที่ 2 เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2561,
ไตรมาสที่ 2 เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2562 และ ไตรมาสที่ 2 เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2563 ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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ภาพที่ 21: การกระจายตั
วของค่
ประมาณค่
าจ้าองรายเดื
อนและค่
าประมาณชั
่วโมงท�
ภาพที่ 21: การกระจายตั
วของค7าาประมาณค7
าจ;างรายเดื
นและค7าประมาณชั
่วโมงทำงานทั
้งสิ้นต7อสัปดาหI
ของลูกำจ;งานทั
างชาย ้งสิ้นต่อสัปดาห์ของลูกจ้างชาย
า: จากข(อมูลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ทั่วราชอาณาจักร ไตรมาสที่ 2 เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2561, ไตรมาสที่ 2 เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2562 และ ไตรมาสที่
ที่มา: จากข้อ2ทีมู่มเมษายน
ลการส�
ำรวจภาวะการท�ำงานของประชากร ทั่วราชอาณาจักร ไตรมาสที่ 2 เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2561,
- มิถุนายน พ.ศ. 2563 สํานักงานสถิตแิ ห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื<อสาร
ไตรมาสที่ 2 เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2562 และ ไตรมาสที่ 2 เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2563 ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

kernel = epanechnikov, bandwidth = 0.6923
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ภาพที่ 22: การกระจายตั
วของค่าประมาณค่าจ้างรายเดือนและค่าประมาณชัว่ โมงท�ำงานทัง้ สิน้ ต่อสัปดาห์ของลูกจ้าง ระดับ
ภาพที่ 22: การกระจายตัวของค7าประมาณค7าจ;างรายเดือนและค7าประมาณชั่วโมงทำงานทั้งสิ้นต7อสัปดาหIของลูกจ;าง ระดับการศึกษาต่ำกว7าประถมศึกษา
่มา: จากข(
อมูลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร
ทั่วราชอาณาจักร ไตรมาสที่ 2 เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2561, ไตรมาสที่ 2 เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2562 และ ไตรมาสที่
การศึกษาต�่ำทีกว่
าประถมศึ
กษา
2 เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2563 สํานักงานสถิตแิ ห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื<อสาร
ที่มา: จากข้อมูลการส�ำรวจภาวะการท�ำงานของประชากร ทั่วราชอาณาจักร ไตรมาสที่ 2 เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2561,
ไตรมาสที่ 2 เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2562 และ ไตรมาสที่ 2 เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2563 ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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ภาพที่ 23: การกระจายตั
วของค่าประมาณค่าจ้างรายเดือนและค่าประมาณชัว่ โมงท�ำงานทัง้ สิน้ ต่อสัปดาห์ของลูกจ้าง ระดับ
ภาพที่ 23: การกระจายตัวของค7าประมาณค7าจ;างรายเดือนและค7าประมาณชั่วโมงทำงานทั้งสิ้นต7อสัปดาหIของลูกจ;าง ระดับการศึกษาประถมศึกษา
ที่มา: จากข(อก
มูลษา
การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ทั่วราชอาณาจักร ไตรมาสที่ 2 เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2561, ไตรมาสที่ 2 เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2562 และ ไตรมาสที่
การศึกษาประถมศึ
2 เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2563 สํานักงานสถิตแิ ห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื<อสาร
ที่มา: จากข้อมูลการส�ำรวจภาวะการท�ำงานของประชากร ทั่วราชอาณาจักร ไตรมาสที่ 2 เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2561,
ไตรมาสที่ 2 เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2562 และ ไตรมาสที่ 2 เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2563 ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

kernel = epanechnikov, bandwidth = 329.6003
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ภาพที่ 24: การกระจายตัวของค่าประมาณค่าจ้างรายเดือนและค่าประมาณชัว่ โมงท�ำงานทัง้ สิน้ ต่อสัปดาห์ของลูกจ้าง ระดับ
่ 24: การกระจายตัวของค7าประมาณค7าจ;างรายเดือนและค7าประมาณชั่วโมงทำงานทั้งสิ้นต7อสัปดาหIของลูกจ;าง ระดับการศึกษามัธยมศึกษาและ
การศึกษามัธภาพที
ยมศึ
กษาและอนุปริญญา
อนุปริญญา
อมูลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร
ทั่วราชอาณาจักร ไตรมาสทีทั
่ 2่วเมษายน
- มิถุนายน พ.ศ.
ไตรมาสที่ 2 เมษายน
- มิถุนายน พ.ศ.- 2562
ไตรมาสที
่
ที่มา: จากข้อทีมู่มา:ลจากข(
การส�
ำรวจภาวะการท�ำงานของประชากร
ราชอาณาจั
กร2561,ไตรมาสที
่ 2 เมษายน
มิถและ
ุนายน
พ.ศ.
2561,
2 เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2563 สํานักงานสถิตแิ ห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื<อสาร
ไตรมาสที่ 2 เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2562 และ ไตรมาสที่ 2 เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2563 ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

kernel = epanechnikov, bandwidth = 0.7377
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ภาพที่ 25: การกระจายตั
วของค่าประมาณค่าจ้างรายเดือนและค่าประมาณชัว่ โมงท�ำงานทัง้ สิน้ ต่อสัปดาห์ของลูกจ้าง ระดับ
ภาพที่ 25: การกระจายตัวของค7าประมาณค7าจ;างรายเดือนและค7าประมาณชั่วโมงทำงานทั้งสิ้นต7อสัปดาหIของลูกจ;าง ระดับการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
่มา: ญาตรี
จากข(อมูลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร
ทั่วราชอาณาจักร ไตรมาสที่ 2 เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2561, ไตรมาสที่ 2 เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2562 และ ไตรมาสที่
การศึกษาปริทีญ
ขึ้นไป
2 เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2563 สํานักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื<อสาร
ที่มา: จากข้อมูลการส�ำรวจภาวะการท�ำงานของประชากร ทั่วราชอาณาจักร ไตรมาสที่ 2 เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2561,
ไตรมาสที่ 2 เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2562 และ ไตรมาสที่ 2 เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2563 ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

kernel = epanechnikov, bandwidth = 1.3142
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kernel = epanechnikov, bandwidth = 1.6e+03
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ภาพที่ 26: ภาพที
การกระจายตั
วของค่าประมาณค่าจ้างรายเดือนและค่าประมาณชั่วโมงท�ำงานทั้งสิ้นต่อสัปดาห์ของลูกจ้าง ผู้
่ 26: การกระจายตัวของค7าประมาณค7าจ;างรายเดือนและค7าประมาณชั่วโมงทำงานทั้งสิ้นต7อสัปดาหIของลูกจ;าง ผู;บัญญัติกฎหมาย ข;าราชการระดับ
บัญญัติกฎหมาย
ข้า;จราชการระดั
บอาวุโสและผู้จัดการ
อาวุโสและผู
ัดการ
ที่มา: จากข(อมูลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ทั่วราชอาณาจักร ไตรมาสที่ 2 เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2561, ไตรมาสที่ 2 เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2562 และ ไตรมาสที่
ที่มา: จากข้อ2 มูเมษายน
ลการส�
ำรวจภาวะการท�ำงานของประชากร ทั่วราชอาณาจักร ไตรมาสที่ 2 เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2561,
- มิถุนายน พ.ศ. 2563 สํานักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื<อสาร
ไตรมาสที่ 2 เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2562 และ ไตรมาสที่ 2 เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2563 ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

kernel = epanechnikov, bandwidth = 1.7635

5 2563 ไตรมาส9 2
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ภาพที่ 27: ภาพที
การกระจายตั
วของค่
ประมาณค่
าจ้อานและค7
งรายเดื
อนและค่
าประมาณชั
่วโมงท�
้งสิ้นชาชีต่พอด;สัานต7ปาดาห์
่ 27: การกระจายตั
วของค7าาประมาณค7
าจ;างรายเดื
าประมาณชั
่วโมงทำงานทั
้งสิ้นต7อสัปดาหI
ของลูกจ;ำางงานทั
ผู;ประกอบวิ
ง ๆ ของลูกจ้าง ผู้
ที่มา: จากข(อมูลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ทั่วราชอาณาจักร ไตรมาสที่ 2 เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2561, ไตรมาสที่ 2 เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2562 และ ไตรมาสที่
ประกอบวิชาชี
พด้านต่างๆ
2 เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2563 สํานักงานสถิตแิ ห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื<อสาร
ที่มา: จากข้อมูลการส�ำรวจภาวะการท�ำงานของประชากร ทั่วราชอาณาจักร ไตรมาสที่ 2 เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2561,
ไตรมาสที่ 2 เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2562 และ ไตรมาสที่ 2 เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2563 ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

kernel = epanechnikov, bandwidth = 1.7e+03
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ภาพที่ 28: ภาพที
การกระจายตั
วของค่
ประมาณค่
าจ้อานและค7
งรายเดื
อนและค่
าประมาณชั
่วโมงท�
้งสิ้นชาชีต่พอด;สัานเทคนิ
ปดาห์
ของลูกจ้าง ผู้
่ 28: การกระจายตั
วของค7าาประมาณค7
าจ;างรายเดื
าประมาณชั
่วโมงทำงานทั
้งสิ้นต7อสัปดาหI
ของลูกจ;ำางงานทั
ผู;ประกอบวิ
คสาขา
ต7างพๆด้และอาชี
พที่เกี่ยค
วข;สาขาต่
อง
ประกอบวิชาชี
านเทคนิ
างๆ และอาชีพที่เกี่ยวข้อง
ที่มา: จากข(อมูลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ทั่วราชอาณาจักร ไตรมาสที่ 2 เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2561, ไตรมาสที่ 2 เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2562 และ ไตรมาสที่
ที่มา: จากข้อ2 มูเมษายน
ลการส�
รวจภาวะการท�
ทั่วราชอาณาจั
- มิถุนำ
ายน
พ.ศ. 2563 สํานักงานสถิำ
ติแงานของประชากร
ห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื
<อสาร กร ไตรมาสที่ 2 เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2561,
ไตรมาสที่ 2 เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2562 และ ไตรมาสที่ 2 เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2563 ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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ภาพที่ 29: การกระจายตั
วของค่าประมาณค่าทัจ้่วราชอาณาจั
างรายเดื
อนและค่
าประมาณชั
ว่ โมงท�
ำงานทั
ง้ สิ-น้ มิถตุ่นายน
อสัพ.ศ.
ปดาห์
กจ้่ าง เสมียน
ที่มา: จากข(อมูลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร
กร ไตรมาสที
่ 2 เมษายน
- มิถุนายน พ.ศ. 2561,
ไตรมาสที
่ 2 เมษายน
2562 ข
และองลู
ไตรมาสที
2 เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2563 สํานักงานสถิตแิ ห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื<อสาร
ที่มา: จากข้อมูลการส�ำรวจภาวะการท�ำงานของประชากร ทั่วราชอาณาจักร ไตรมาสที่ 2 เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2561,
ไตรมาสที่ 2 เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2562 และ ไตรมาสที่ 2 เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2563 ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

0

.1
.08
.06

Density
.04

.02
0

ภาพที่ 29: การกระจายตัวของค7าประมาณค7าจ;างรายเดือนและค7าประมาณชั่วโมงทำงานทั้งสิ้นต7อสัปดาหIของลูกจ;าง เสมียน
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ภาพที่ 30: ภาพที
การกระจายตั
วของค่าประมาณค่าจ้างรายเดือนและค่าประมาณชั่วโมงท�ำงานทั้งสิ้นต่อสัปดาห์ของลูกจ้าง
่ 30: การกระจายตัวของค7าประมาณค7าจ;างรายเดือนและค7าประมาณชั่วโมงทำงานทั้งสิ้นต7อสัปดาหIของลูกจ;าง พนักงานบริการและพนักงานใน
พนักงานบริกร;าารและพนั
นค;าและตลาด กงานในร้านค้าและตลาด
ที่มา: จากข(อมูลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ทั่วราชอาณาจักร ไตรมาสที่ 2 เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2561, ไตรมาสที่ 2 เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2562 และ ไตรมาสที่
ที่มา: จากข้อ2 มูเมษายน
ลการส�
ำรวจภาวะการท�ำงานของประชากร ทั่วราชอาณาจักร ไตรมาสที่ 2 เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2561,
- มิถุนายน พ.ศ. 2563 สํานักงานสถิตแิ ห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื<อสาร
ไตรมาสที่ 2 เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2562 และ ไตรมาสที่ 2 เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2563 ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

kernel = epanechnikov, bandwidth = 450.9984
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ภาพที่ 31:การกระจายตั
วของค่าประมาณค่าจ้างรายเดือนและค่าประมาณชั่วโมงท�ำงานทั้งสิ้นต่อสัปดาห์ของลูกจ้าง ผู้
ภาพที่ 31:การกระจายตัวของค7าประมาณค7าจ;างรายเดือนและค7าประมาณชั่วโมงทำงานทั้งสิ้นต7อสัปดาหIของลูกจ;าง ผู;ปฏิบัติงานที่มีฝbมือในด;านการเกษตร
ปฏิบัติงานทีและการประมง
่มีฝีมือในด้านการเกษตรและการประมง
ที่มา: จากข(อมูลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ทั่วราชอาณาจักร ไตรมาสที่ 2 เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2561, ไตรมาสที่ 2 เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2562 และ ไตรมาสที่
ที่มา: จากข้อ2 มูเมษายน
ลการส�
ำรวจภาวะการท�ำงานของประชากร ทั่วราชอาณาจักร ไตรมาสที่ 2 เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2561,
- มิถุนายน พ.ศ. 2563 สํานักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื<อสาร
ไตรมาสที่ 2 เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2562 และ ไตรมาสที่ 2 เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2563 ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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ภาพที่ 32: ภาพที
การกระจายตั
วของค่าประมาณค่าจ้างรายเดือนและค่าประมาณชั่วโมงท�ำงานทั้งสิ้นต่อสัปดาห์ของลูกจ้าง ผู้
่ 32:การกระจายตัวของค7าประมาณค7าจ;างรายเดือนและค7าประมาณชั่วโมงทำงานทั้งสิ้นต7อสัปดาหIของลูกจ;าง ผู;ปฏิบัติงานด;านความสามารถทาง
ปฏิบัติงานด้ฝbามนความสามารถทางฝี
ือและธุรกิจการค;าที่เกี่ยวข;อง มือและธุรกิจการค้าที่เกี่ยวข้อง
ที่มา: จากข(อมูลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ทั่วราชอาณาจักร ไตรมาสที่ 2 เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2561, ไตรมาสที่ 2 เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2562 และ ไตรมาสที่
ที่มา: จากข้อ2 มูเมษายน
ลการส�
ำรวจภาวะการท�ำงานของประชากร ทั่วราชอาณาจักร ไตรมาสที่ 2 เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2561,
- มิถุนายน พ.ศ. 2563 สํานักงานสถิตแิ ห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื<อสาร
ไตรมาสที่ 2 เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2562 และ ไตรมาสที่ 2 เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2563 ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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ภาพที่ 33: การกระจายตัวของค่าประมาณค่าจ้างรายเดือนและค่าประมาณชั่วโมงท�ำงานทั้งสิ้นต่อสัปดาห์ของลูกจ้าง ผู้
ภาพที่ 33: การกระจายตัวของค7าประมาณค7าจ;างรายเดือนและค7าประมาณชั่วโมงทำงานทั้งสิ้นต7อสัปดาหIของลูกจ;าง ผู;ปฏิบัติการโรงงานและเครื่องจักร
ปฏิบัติการโรงงานและเครื
่องจักรและผู้ปฏิบัติงานด้านการประกอบ
และผู;ปฏิบัติงานด;านการประกอบ
า: จากข(อมูลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ทั่วราชอาณาจักร ไตรมาสที่ 2 เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2561, ไตรมาสที่ 2 เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2562 และ ไตรมาสที่
ที่มา: จากข้อ2ทีมู่มเมษายน
ลการส�
ำรวจภาวะการท�ำงานของประชากร ทั่วราชอาณาจักร ไตรมาสที่ 2 เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2561,
- มิถุนายน พ.ศ. 2563 สํานักงานสถิตแิ ห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื<อสาร
ไตรมาสที่ 2 เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2562 และ ไตรมาสที่ 2 เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2563 ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

kernel = epanechnikov, bandwidth = 506.7359

0

!าประมาณ!า(างรายเ,อนของ7ก(าง 9ป:;<การโรงงานและเคAองBกรและ9ป:;<งานCานการประกอบ
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ภาพที่ 34: การกระจายตัวของค่าประมาณค่าจ้างรายเดือนและค่าประมาณชัว่ โมงท�ำงานทัง้ สิน้ ต่อสัปดาห์ของลูกจ้าง อาชีพ
ภาพที่ 34: การกระจายตัวของค7าประมาณค7าจ;างรายเดือนและค7าประมาณชั่วโมงทำงานทั้งสิ้นต7อสัปดาหIของลูกจ;าง อาชีพขั้นพื้นฐานต7าง ๆ ในด;านการ
ขั้นพื้นฐานต่ขายและการให;
างๆ ในด้าบนการขายและการให้
บริการ
ริการ
ที่มา: จากข(อมูลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ทั่วราชอาณาจักร ไตรมาสที่ 2 เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2561, ไตรมาสที่ 2 เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2562 และ ไตรมาสที่
ที่มา: จากข้อ2 มูเมษายน
ลการส�
ำรวจภาวะการท�ำงานของประชากร ทั่วราชอาณาจักร ไตรมาสที่ 2 เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2561,
- มิถุนายน พ.ศ. 2563 สํานักงานสถิตแิ ห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื<อสาร
ไตรมาสที่ 2 เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2562 และ ไตรมาสที่ 2 เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2563 ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

kernel = epanechnikov, bandwidth = 297.4326
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ภาพที่ 35: การกระจายตัวของค่าประมาณค่าจ้างรายเดือนและค่าประมาณชัว่ โมงท�ำงานทัง้ สิน้ ต่อสัปดาห์ของลูกจ้าง กลุม่
ภาพที่ 35: การกระจายตัวของค7าประมาณค7าจ;างรายเดือนและค7าประมาณชั่วโมงทำงานทั้งสิ้นต7อสัปดาหIของลูกจ;าง กลุ7มเกษตรกรรม การปdาไม; และการ
เกษตรกรรมประมง
การป่าไม้ และการประมง
า: จากข(อมูลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ทั่วราชอาณาจักร ไตรมาสที่ 2 เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2561, ไตรมาสที่ 2 เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2562 และ ไตรมาสที่
ที่มา: จากข้อ2ทีมู่มเมษายน
ลการส�
ำรวจภาวะการท�ำงานของประชากร ทั่วราชอาณาจักร ไตรมาสที่ 2 เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2561,
- มิถุนายน พ.ศ. 2563 สํานักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื<อสาร
ไตรมาสที่ 2 เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2562 และ ไตรมาสที่ 2 เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2563 ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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ภาพที่ 36: การกระจายตัวของค่าประมาณค่าจ้างรายเดือนและค่าประมาณชัว่ โมงท�ำงานทัง้ สิน้ ต่อสัปดาห์ของลูกจ้าง กลุม่
การกระจายตั
การท�ำเหมือภาพที
งแร่่ 36:และเหมื
องหิวของค7
น าประมาณค7าจ;างรายเดือนและค7าประมาณชั่วโมงทำงานทั้งสิ้นต7อสัปดาหIของลูกจ;าง กลุ7มการทำเหมืองแร7 และเหมืองหิน
ที่มา: จากข(อมูลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ทั่วราชอาณาจักร ไตรมาสที่ 2 เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2561, ไตรมาสที่ 2 เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2562 และ ไตรมาสที่
ที่มา: จากข้อ2 มูเมษายน
ลการส�
รวจภาวะการท�
ทั่วราชอาณาจั
- มิถุนำ
ายน
พ.ศ. 2563 สํานักงานสถิำ
ตแิ งานของประชากร
ห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื
<อสาร กร ไตรมาสที่ 2 เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2561,
ไตรมาสที่ 2 เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2562 และ ไตรมาสที่ 2 เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2563 ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

kernel = epanechnikov, bandwidth = 0.6979
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กลุม่ ภาพที่ 37: การกระจายตัวของค่าประมาณค่าจ้างรายเดือนและค่าประมาณชัว่ โมงท�ำงานทัง้ สิน้ ต่อสัปดาห์ของลูกจ้าง
กลุ่มการผลิตกลุ7มภาพที่ 37: การกระจายตัวของค7าประมาณค7าจ;างรายเดือนและค7าประมาณชั่วโมงทำงานทั้งสิ้นต7อสัปดาหIของลูกจ;าง กลุ7มการผลิต
า: จากข(อมูลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ทั่วราชอาณาจักร ไตรมาสที่ 2 เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2561, ไตรมาสที่ 2 เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2562 และ ไตรมาสที่
ที่มา: จากข้อ2ทีมู่มเมษายน
ลการส�
ำรวจภาวะการท�ำงานของประชากร ทั่วราชอาณาจักร ไตรมาสที่ 2 เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2561,
- มิถุนายน พ.ศ. 2563 สํานักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื<อสาร
ไตรมาสที่ 2 เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2562 และ ไตรมาสที่ 2 เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2563 ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

kernel = epanechnikov, bandwidth = 523.2571
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กลุม่ ภาพทีกลุ่ 38:
การกระจายตัวของค่าประมาณค่าจ้างรายเดือนและค่าประมาณชัว่ โมงท�ำงานทัง้ สิน้ ต่อสัปดาห์ของลูกจ้าง
7มภาพที่ 38: การกระจายตัวของค7าประมาณค7าจ;างรายเดือนและค7าประมาณชั่วโมงทำงานทั้งสิ้นต7อสัปดาหIของลูกจ;าง กลุ7มไฟฟfา กgาซ ไอน้ำและระบบ
กลุ่มไฟฟ้า ปรัก๊บาอากาศ
ซ ไอน�้ำและระบบปรับอากาศ
ที่มา: จากข(อมูลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ทั่วราชอาณาจักร ไตรมาสที่ 2 เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2561, ไตรมาสที่ 2 เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2562 และ ไตรมาสที่
ที่มา: จากข้2อเมษายน
มูลการส�
ำรวจภาวะการท�ำงานของประชากร ทั่วราชอาณาจักร ไตรมาสที่ 2 เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2561,
- มิถุนายน พ.ศ. 2563 สํานักงานสถิตแิ ห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื<อสาร
ไตรมาสที่ 2 เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2562 และ ไตรมาสที่ 2 เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2563 ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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กลุม่ ภาพที่ กลุ39:7มภาพที
การกระจายตั
วของค่าประมาณค่าจ้างรายเดือนและค่าประมาณชัว่ โมงท�ำงานทัง้ สิน้ ต่อสัปดาห์ของลูกจ้าง
่ 39: การกระจายตัวของค7าประมาณค7าจ;างรายเดือนและค7าประมาณชั่วโมงทำงานทั้งสิ้นต7อสัปดาหIของลูกจ;าง กลุ7มการจัดหาน้ำ การจัดการและ
กลุ่มการจัดหาน�
้ำ ดการจั
ดการและการบ�
การบำบั
น้ำเสีย ของเสี
ย และสิ่งปฏิกูล ำบัดน�้ำเสีย ของเสีย และสิ่งปฏิกูล
ที่มา: จากข(อมูลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ทั่วราชอาณาจักร ไตรมาสที่ 2 เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2561, ไตรมาสที่ 2 เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2562 และ ไตรมาสที่
ที่มา: จากข้อ2 มูเมษายน
ลการส�
ำรวจภาวะการท�ำงานของประชากร ทั่วราชอาณาจักร ไตรมาสที่ 2 เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2561,
- มิถุนายน พ.ศ. 2563 สํานักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื<อสาร
ไตรมาสที่ 2 เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2562 และ ไตรมาสที่ 2 เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2563 ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

kernel = epanechnikov, bandwidth = 2.6e+03
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!าประมาณ(วโมง,งาน.ง/น0อ2ปดา4ของ;ก=าง ก>มการ?ดหาA การ?ดการและการDEดAเGย ของเGย
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ภาพที่ 40: การกระจายตัวของค่าประมาณค่าจ้างรายเดือนและค่าประมาณชัว่ โมงท�ำงานทัง้ สิน้ ต่อสัปดาห์ของลูกจ้าง กลุม่
การก่อสร้างภาพที่ 40: การกระจายตัวของค7าประมาณค7าจ;างรายเดือนและค7าประมาณชั่วโมงทำงานทั้งสิ้นต7อสัปดาหIของลูกจ;าง กลุ7มการก7อสร;าง
ที่มา: จากข(อมูลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ทั่วราชอาณาจักร ไตรมาสที่ 2 เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2561, ไตรมาสที่ 2 เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2562 และ ไตรมาสที่
ที่มา: จากข้อ2 มูเมษายน
ลการส�
รวจภาวะการท�
ทั่วราชอาณาจั
- มิถุนำ
ายน
พ.ศ. 2563 สํานักงานสถิำ
ติแงานของประชากร
ห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื
<อสาร กร ไตรมาสที่ 2 เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2561,
ไตรมาสที่ 2 เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2562 และ ไตรมาสที่ 2 เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2563 ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

kernel = epanechnikov, bandwidth = 0.9766
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ภาพที่ 41: การกระจายตั
วของค่าประมาณค่าจ้างรายเดือนและค่าประมาณชัว่ โมงท�ำงานทัง้ สิน้ ต่อสัปดาห์ของลูกจ้าง กลุม่
ภาพที่ 41: การกระจายตัวของค7าประมาณค7าจ;างรายเดือนและค7าประมาณชั่วโมงทำงานทั้งสิ้นต7อสัปดาหIของลูกจ;าง กลุ7มการขายส7ง และการขายปลีก
การขายส่ง และการขายปลี
ก กการซ่
อมยานยนต์ และรถจักรยานยนต์
การซ7อมยานยนตI และรถจั
รยานยนตI
ที่มา: จากข(อมูลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ทั่วราชอาณาจักร ไตรมาสที่ 2 เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2561, ไตรมาสที่ 2 เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2562 และ ไตรมาสที่
ที่มา: จากข้อ2 มูเมษายน
ลการส�
ำรวจภาวะการท�ำงานของประชากร ทั่วราชอาณาจักร ไตรมาสที่ 2 เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2561,
- มิถุนายน พ.ศ. 2563 สํานักงานสถิตแิ ห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื<อสาร
ไตรมาสที่ 2 เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2562 และ ไตรมาสที่ 2 เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2563 ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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ภาพที่ 42: การกระจายตัวของค่าประมาณค่าจ้างรายเดือนและค่าประมาณชัว่ โมงท�ำงานทัง้ สิน้ ต่อสัปดาห์ของลูกจ้าง กลุม่
การขนส่ง และสถานที
่เก็บสินวค้ของค7
า าประมาณค7าจ;างรายเดือนและค7าประมาณชั่วโมงทำงานทั้งสิ้นต7อสัปดาหIของลูกจ;าง กลุ7มการขนส7ง และสถานที่เก็บสินค;า
ภาพที่ 42: การกระจายตั
จากข(อมูลำการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร
ทั่วราชอาณาจักร ไตรมาสที
เมษายน - มิถุนายน พ.ศ.
ไตรมาสที่ 2 ่เมษายน
- มิถุนายน พ.ศ.
ไตรมาสที
่
ที่มา: จากข้อมูที่มลา: การส�
รวจภาวะการท�ำงานของประชากร
ทั่ ่ว2 ราชอาณาจั
กร2561,
ไตรมาสที
2 เมษายน
- มิ2562
ถุนและายน
พ.ศ.
2561,
2 เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2563 สํานักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื<อสาร
ไตรมาสที่ 2 เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2562 และ ไตรมาสที่ 2 เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2563 ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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ภาพที่ 43: การกระจายตัวของค่าประมาณค่าจ้างรายเดือนและค่าประมาณชัว่ โมงท�ำงานทัง้ สิน้ ต่อสัปดาห์ของลูกจ้าง กลุม่
ภาพที่ 43: การกระจายตัวของค7าประมาณค7าจ;างรายเดือนและค7าประมาณชั่วโมงทำงานทั้งสิ้นต7อสัปดาหIของลูกจ;าง กลุ7มที่พักแรมและบริการด;านอาหาร
ที่พักแรมและบริ
การด้
านอาหาร
ที่มา: จากข(
อมูลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร
ทั่วราชอาณาจักร ไตรมาสที่ 2 เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2561, ไตรมาสที่ 2 เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2562 และ ไตรมาสที่
2 เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2563 สํานักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื<อสาร
ที่มา: จากข้อมูลการส�ำรวจภาวะการท�ำงานของประชากร ทั่วราชอาณาจักร ไตรมาสที่ 2 เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2561,
ไตรมาสที่ 2 เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2562 และ ไตรมาสที่ 2 เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2563 ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

kernel = epanechnikov, bandwidth = 623.2310
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ภาพที่ 44: การกระจายตัวของค่าประมาณค่าจ้างรายเดือนและค่าประมาณชัว่ โมงท�ำงานทัง้ สิน้ ต่อสัปดาห์ของลูกจ้าง กลุม่
ภาพที่ 44: การกระจายตัวของค7าประมาณค7าจ;างรายเดือนและค7าประมาณชั่วโมงทำงานทั้งสิ้นต7อสัปดาหIของลูกจ;าง กลุ7มข;อมูลข7าวสารและการสื่อสาร
ข้อมูลข่าวสารและการสื
่อสาร
ที่มา: จากข(อมูลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ทั่วราชอาณาจักร ไตรมาสที่ 2 เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2561, ไตรมาสที่ 2 เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2562 และ ไตรมาสที่
- มิถุนำายน
พ.ศ. 2563 สํานักงานสถิำตแิงานของประชากร
ห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื
<อสาร กร ไตรมาสที่ 2 เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2561,
ที่มา: จากข้อ2มูเมษายน
ลการส�
รวจภาวะการท�
ทั่วราชอาณาจั
ไตรมาสที่ 2 เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2562 และ ไตรมาสที่ 2 เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2563 ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

kernel = epanechnikov, bandwidth = 3.9e+03
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ภาพที่ 45: การกระจายตัวของค่าประมาณค่าจ้างรายเดือนและค่าประมาณชัว่ โมงท�ำงานทัง้ สิน้ ต่อสัปดาห์ของลูกจ้าง กลุม่
ภาพที่ 45: การกระจายตัวของค7าประมาณค7าจ;างรายเดือนและค7าประมาณชั่วโมงทำงานทั้งสิ้นต7อสัปดาหIของลูกจ;าง กลุ7มกิจกรรมทางการเงินและการ
กิจกรรมทางการเงิ
ประกันภัยนและการประกันภัย
อมูลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร
ทั่วราชอาณาจักร ไตรมาสทีทั
่ 2่วเมษายน
- มิถุนายน พ.ศ.
ไตรมาสที่ 2 เมษายน
- มิถุนายน พ.ศ.- 2562
ไตรมาสที
่
ที่มา: จากข้อทีมู่มา:ลจากข(
การส�
ำรวจภาวะการท�ำงานของประชากร
ราชอาณาจั
กร2561,ไตรมาสที
่ 2 เมษายน
มิถและ
ุนายน
พ.ศ.
2561,
2 เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2563 สํานักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื<อสาร
ไตรมาสที่ 2 เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2562 และ ไตรมาสที่ 2 เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2563 ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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ภาพที่ 46: การกระจายตัวของค่าประมาณค่าจ้างรายเดือนและค่าประมาณชัว่ โมงท�ำงานทัง้ สิน้ ต่อสัปดาห์ของลูกจ้าง กลุม่
ภาพที่ 46: การกระจายตัวของค7าประมาณค7าจ;างรายเดือนและค7าประมาณชั่วโมงทำงานทั้งสิ้นต7อสัปดาหIของลูกจ;าง กลุ7มกิจกรรมอสังหาริมทรัพยI
กิจกรรมอสังหาริ
มทรั
ย์
ที่มา: จากข(
อมูลพ
การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร
ทั่วราชอาณาจักร ไตรมาสที่ 2 เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2561, ไตรมาสที่ 2 เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2562 และ ไตรมาสที่
2 เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2563 สํานักงานสถิตแิ ห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื<อสาร
ที่มา: จากข้อมูลการส�ำรวจภาวะการท�ำงานของประชากร ทั่วราชอาณาจักร ไตรมาสที่ 2 เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2561,
ไตรมาสที่ 2 เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2562 และ ไตรมาสที่ 2 เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2563 ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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ภาพที่ 47: การกระจายตั
วของค่
าประมาณค่
จ้างรายเดื
นและค่่วโมงทำงานทั
าประมาณชั
่ ปโมงท�
ำงานทั
้ กรรมทางวิ
ต่อสัปชดาห์
่
ภาพที่ 47: การกระจายตั
วของค7
าประมาณค7าจ;าางรายเดื
อนและค7าอ
ประมาณชั
้งสิ้นต7อสัว
ดาหIของลู
กจ;าง กลุง้ 7มสิ
กิจน
าชีพ ของลูกจ้าง กลุม
ค
กิจกรรมทางวิวิชทยาศาสตรI
าชีพ วิและเทคนิ
ทยาศาสตร์
และเทคนิค
ที่มา: จากข(อมูลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ทั่วราชอาณาจักร ไตรมาสที่ 2 เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2561, ไตรมาสที่ 2 เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2562 และ ไตรมาสที่
ที่มา: จากข้อมู2 เมษายน
ลการส�
รวจภาวะการท�
ำงานของประชากร
ทั่วราชอาณาจั
- มิถำุนายน
พ.ศ. 2563 สํานักงานสถิ
ติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื
<อสาร กร ไตรมาสที่ 2 เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2561,
ไตรมาสที่ 2 เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2562 และ ไตรมาสที่ 2 เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2563 ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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245

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

.00015

.0001

Density

.00005

20000

20

40
60
!าประมาณ(วโมง,งาน.ง/น0อ2ปดา4

1 2562 ไตรมาส5 2

kernel = epanechnikov, bandwidth = 1.3289

5 2562 ไตรมาส9 2
5 2563 ไตรมาส9 2

0

1 2563 ไตรมาส5 2

80000

5 2561 ไตรมาส9 2

60000

1 2561 ไตรมาส5 2

40000
!าประมาณ!า(างรายเ,อน (บาท)

80

!าประมาณ(วโมง,งาน.ง/น0อ2ปดา4ของ;ก=าง>จกรรมการบAหารและการบAการสEบสFน

100

68

ภาพที่ 48: การกระจายตั
วของค่
าประมาณค่
จ้างรายเดื
อนและค่
าประมาณชั
่ ปโมงท�
ำงานทั
้ กรรมการบริ
ต่อสัปดาห์
ของลูกจ้าง กลุม่
ภาพที่ 48: การกระจายตั
วของค7
าประมาณค7าจ;าางรายเดื
อนและค7าประมาณชั
่วโมงทำงานทั
้งสิ้นต7อสัว
ดาหIของลู
กจ;าง กลุง้ 7มกิสิจน
หารและการ
บริกห
ารสนั
บสนุน
กิจกรรมการบริ
ารและการบริ
การสนับสนุน
ที่มา: จากข(อมูลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ทั่วราชอาณาจักร ไตรมาสที่ 2 เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2561, ไตรมาสที่ 2 เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2562 และ ไตรมาสที่
ที่มา: จากข้อมู2 เมษายน
ลการส�
รวจภาวะการท�
ำตงานของประชากร
ทั่วราชอาณาจั
- มิถำ
ุนายน
พ.ศ. 2563 สํานักงานสถิ
แิ ห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื
<อสาร กร ไตรมาสที่ 2 เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2561,
ไตรมาสที่ 2 เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2562 และ ไตรมาสที่ 2 เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2563 ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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“ก้าวต่อไปเพื่อประเทศไทยที่ยั่งยืน”

kernel = epanechnikov, bandwidth = 755.8206
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ภาพที่ 49: การกระจายตั
วของค่าประมาณค่าจ้างรายเดือนและค่าประมาณชัว่ โมงท�ำงานทัง้ สิน้ ต่อสัปดาห์ของลูกจ้าง กลุม่
ภาพที่ 49: การกระจายตัวของค7าประมาณค7าจ;างรายเดือนและค7าประมาณชั่วโมงทำงานทั้งสิ้นต7อสัปดาหIของลูกจ;าง กลุ7มการบริหารราชการ การปfองกัน
การบริหารราชการ
การป้
งกันประเทศ การประกันสังคม
ประเทศ การประกั
นสังอคม
ที่มา: จากข(อมูลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ทั่วราชอาณาจักร ไตรมาสที่ 2 เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2561, ไตรมาสที่ 2 เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2562 และ ไตรมาสที่
ที่มา: จากข้อ2 เมษายน
มูลการส�
ำรวจภาวะการท�ำงานของประชากร ทั่วราชอาณาจักร ไตรมาสที่ 2 เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2561,
- มิถุนายน พ.ศ. 2563 สํานักงานสถิตแิ ห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื<อสาร
ไตรมาสที่ 2 เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2562 และ ไตรมาสที่ 2 เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2563 ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

kernel = epanechnikov, bandwidth = 1.8e+03
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ภาพที่ 50: การกระจายตัวของค่าประมาณค่าจ้างรายเดือนและค่าประมาณชัว่ โมงท�ำงานทัง้ สิน้ ต่อสัปดาห์ของลูกจ้าง กลุม่
่ 50: การกระจายตัวของค7าประมาณค7าจ;างรายเดือนและค7าประมาณชั่วโมงทำงานทั้งสิ้นต7อสัปดาหIของลูกจ;าง กลุ7มการศึกษา
การศึกษา ทีภาพที
่มา: จากข(อมูลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ทั่วราชอาณาจักร ไตรมาสที่ 2 เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2561, ไตรมาสที่ 2 เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2562 และ ไตรมาสที่
- มิถุนำายน
พ.ศ. 2563 สํานักงานสถิำตแิงานของประชากร
ห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื
<อสาร กร ไตรมาสที่ 2 เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2561,
ที่มา: จากข้อ2มูเมษายน
ลการส�
รวจภาวะการท�
ทั่วราชอาณาจั
ไตรมาสที่ 2 เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2562 และ ไตรมาสที่ 2 เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2563 ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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ภาพที่ 51: การกระจายตัวของค่าประมาณค่าจ้างรายเดือนและค่าประมาณชัว่ โมงท�ำงานทัง้ สิน้ ต่อสัปดาห์ของลูกจ้าง กลุม่
ภาพที่ 51: การกระจายตัวของค7าประมาณค7าจ;างรายเดือนและค7าประมาณชั่วโมงทำงานทั้งสิ้นต7อสัปดาหIของลูกจ;าง กลุ7มกิจกรรมด;านสุขภาพและงาน
กิจกรรมด้านสุ
ขภาพและงานสังคมสงเคราะห์
สังคมสงเคราะหI
อมูลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร
ทั่วราชอาณาจักร ไตรมาสทีทั
่ 2 ่ว
เมษายน
- มิถุนายน พ.ศ.ก2561,
ไตรมาสที่ 2 เมษายน
- มิถุนายน พ.ศ.-2562
ไตรมาสทีพ.ศ.
่
ที่มา: จากข้อที่มมูา: ลจากข(
การส�
ำรวจภาวะการท�ำงานของประชากร
ราชอาณาจั
ร ไตรมาสที
่ 2 เมษายน
มิถและุนายน
2561,
2 เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2563 สํานักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื<อสาร
ไตรมาสที่ 2 เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2562 และ ไตรมาสที่ 2 เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2563 ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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ภาพที่ 52: การกระจายตั
วของค่าประมาณค่าจ้างรายเดือนและค่าประมาณชัว่ โมงท�ำงานทัง้ สิน้ ต่อสัปดาห์ของลูกจ้าง กลุม่
ภาพที่ 52: การกระจายตัวของค7าประมาณค7าจ;างรายเดือนและค7าประมาณชั่วโมงทำงานทั้งสิ้นต7อสัปดาหIของลูกจ;าง กลุ7มศิลปะ ความบันเทิง และ
ศิลปะ ความบั
นเทิง และนันทนาการ
นันทนาการ
ที่มา: จากข(อมูลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ทั่วราชอาณาจักร ไตรมาสที่ 2 เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2561, ไตรมาสที่ 2 เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2562 และ ไตรมาสที่
ที่มา: จากข้อ2 เมษายน
มูลการส�
ำรวจภาวะการท�ำงานของประชากร ทั่วราชอาณาจักร ไตรมาสที่ 2 เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2561,
- มิถุนายน พ.ศ. 2563 สํานักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื<อสาร
ไตรมาสที่ 2 เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2562 และ ไตรมาสที่ 2 เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2563 ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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ภาพที่ 53: ภาพที
การกระจายตั
วของค่
ประมาณค่
าจ้าอนและค7
งรายเดื
อนและค่
าประมาณชั
่วโมงท�
้งสิ้นต่อสัปดาห์ของลูกจ้าง
่ 53: การกระจายตั
วของค7าาประมาณค7
าจ;างรายเดื
าประมาณชั
่วโมงทำงานทั
้งสิ้นต7อสัปดาหI
ของลูกจ;ำางานทั
ง
กลุ7มกิจก
กรรมบริ
กลุ่มกิจกรรมบริ
ารด้าการด;
นอืานอื
่นๆ่น ๆ
ที่มา: จากข(อมูลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ทั่วราชอาณาจักร ไตรมาสที่ 2 เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2561, ไตรมาสที่ 2 เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2562 และ ไตรมาสที่
ที่มา: จากข้2อเมษายน
มูลการส�
ำรวจภาวะการท�
ทั่วราชอาณาจั
กร ไตรมาสที่ 2 เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2561,
- มิถุนายน
พ.ศ. 2563 สํานักงานสถิตำแิ ห่งานของประชากร
งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื
<อสาร
ไตรมาสที่ 2 เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2562 และ ไตรมาสที่ 2 เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2563 ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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ภาพที่ 53: การกระจายตัวของค่าประมาณค่าจ้างรายเดือนและค่าประมาณชั่วโมงท�ำงานทั้งสิ้นต่อสัปดาห์ของลูกจ้าง
ภาพที่ 53: การกระจายตัวของค7าประมาณค7าจ;างรายเดือนและค7าประมาณชั่วโมงทำงานทั้งสิ้นต7อสัปดาหIของลูกจ;าง
กลุ่มกิจกรรมการจ้
างงานในครัวเรือนส่วนบุคคล การผลิตสินค้าและบริการที่ท�ำขึ้นเองเพื่อใช้ในครัวเรือน
กลุ7มกิจกรรมการจ;างงานในครัวเรือนส7วนบุคคล การผลิตสินค;าและบริการที่ทำขึ้นเองเพื่อใช;ในครัวเรือน
ที่มา: จากข้ทีอ่มา:มูจากข(
ลการส�
ำรวจภาวะการท�ำงานของประชากร
่วราชอาณาจั
ร ไตรมาสที
่ 2 เมษายน
- มิถและุนไตรมาสที
ายน พ.ศ.
2561,
อมูลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร
ทั่วราชอาณาจักร ไตรมาสที่ 2ทัเมษายน
- มิถุนายน พ.ศ.ก2561,
ไตรมาสที่ 2 เมษายน
- มิถุนายน พ.ศ. 2562
่
2 เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2563 สํานักงานสถิตแิ ห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื<อสาร
ไตรมาสที่ 2 เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2562 และ ไตรมาสที่ 2 เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2563 ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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5. สรุป

“ก้าวต่อไปเพื่อประเทศไทยที่ยั่งยืน”

255

การระบาดของโควิด-19 ทีเ่ กิดขึน้ ในไทย ส่งผลกระทบต่อเป้าหมาย
ของการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนของสหประชาชาติ (UN Sustainable Development
Goal, SDGs) เป้าหมายที่ 8 คือ กิจกรรมทางเศรษฐกิจหยุดชะงัก แรงงาน
ได้รับรายได้น้อยลง เวลาการท�ำงานลดลง และมีบางอาชีพเผชิญกับภาวะ
การตกงาน (United Nations, 2020) จากการวิเคราะห์ภาพรวมของตลาด
แรงงานของไทยช่วงก่อนการระบาดและระหว่างการระบาดของโควิด-19
ในประเด็นด้านก�ำลังแรงงาน, การศึกษา, อาชีพ, จ�ำนวนแรงงานและค่าจ้าง
ของลูกจ้าง โดยวิเคราะห์จากข้อมูลจากการส�ำรวจภาวะการท�ำงานของ
ประชากร ปี พ.ศ. 2554-2563 จาก ส�ำนักงานสถิตแิ ห่งชาติ พบว่า ช่วงเวลา
การแพร่ระบาดโควิด-19 ประเด็นด้านก�ำลังแรงงาน จ�ำนวนผู้มีงานท�ำลด
ลงในไตรมาสที่ 1 และ 2 ปี พ.ศ. 2563 และ จ�ำนวนผู้ว่างงานที่ไม่หางาน
ท�ำหรือพร้อมที่จะท�ำงานเพิ่มขึ้นประมาณเท่าตัวในไตรมาสที่ 2 และ 3 ปี
พ.ศ. 2563
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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ส�ำหรับประเด็นด้านการศึกษา และ อาชีพ โดยจากการเปรียบเทียบ
ช่วงเวลาก่อนและระหว่างการแพร่ระบาดโควิด-19 ในช่วงปี พ.ศ. 2563 พบ
ว่า จ�ำนวนและสัดส่วนผู้มีงานท�ำในกลุ่มไม่มีการศึกษาและต�่ำกว่าประถม
ศึกษา กลุ่มมัธยมศึกษาตอนต้น และ กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย (สาย
วิชาการศึกษา) โดยเฉลีย่ ลดลงในช่วงระหว่างการแพร่ระบาดโควิด-19 ส่วน
จ� ำ นวนและสั ด ส่ ว นผู ้ มี ง านท� ำ ในกลุ ่ ม มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย (สาย
อาชีวศึกษา และสายสามัญ) และกลุ่มอุดมศึกษา โดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นในช่วง
ระหว่างการแพร่ระบาดโควิด-19 ทัง้ นีร้ ะดับการศึกษาของผูม้ งี านท�ำสะท้อน
ถึงความสามารถในการปรับตัวของผู้มีงานท�ำช่วงสถานการณ์วิกฤติ
ระยะเวลาในการหางานของผูว้ า่ งงานก็เป็นประเด็นส�ำคัญ อย่างที่
ทราบกันดีว่า ผู้ว่างงานแต่ละกลุ่มอาชีพต้องใช้ระยะเวลาในการหางานที่
แตกต่างกัน จากข้อมูลของส�ำนักงานสถิตแิ ห่งชาติ ได้แบ่งแรงงานออกเป็น
6 กลุ่มด้วยกัน ดังนี้ 1) กลุ่มที่ใช้ระยะเวลาหางานน้อยกว่า 1 เดือน 2) กลุ่ม
ที่ใช้ระยะเวลาน้อยกว่า 3 เดือน 3) กลุ่มที่ใช้ระยะเวลา 3-5.9 เดือน 4) กลุ่ม
ที่ใช้ระยะเวลา 6-8.9 เดือนขึ้นไป 5) กลุ่มที่ใช้ระยะเวลา 9-11.9 เดือน และ
6) กลุ่มที่ใช้ระยะเวลามากกว่าหรือเท่ากับ 12 เดือน ช่วงเวลาของไตรมาส
ที่ 1, 2 และ 3 ของปี 2563 นั้น สัดส่วนการหางานของผู้ว่างงานที่ใช้เวลา
น้อยกว่า 1 เดือน มีจ�ำนวนลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับก่อนการแพร่ระบาด
ของโควิด-19 ซึ่งหมายความว่า แรงงานส่วนใหญ่จะต้องใช้เวลาในการหา
งานท�ำนานขึน้ ซึง่ กระทรวงแรงงาน หรือหน่วยงานภาครัฐทีเ่ กีย่ วข้อง ควร
มีมาตรการหรือช่องทางที่สามารถเข้ามาช่วยเหลือในส่วนนี้ได้ เพื่อแก้
ปัญหาในระยะสั้นและในระยะยาว นอกจากนั้น การอบรมทักษะด้าน
เทคโนโลยีที่จะช่วยในการท�ำงานช่วงโควิด-19 เป็นสิ่งที่จ�ำเป็น
นอกจากนั้น จ�ำนวนและสัดส่วนผู้มีงานท�ำในกลุ่มอาชีพผู้ปฏิบัติ
งานที่มีฝีมือในด้านการเกษตรและการประมง ผู้ปฏิบัติงานด้านความ
สามารถทางฝีมือและธุรกิจการค้าที่เกี่ยวข้อง อาชีพขั้นพื้นฐานต่างๆ ใน
“ก้าวต่อไปเพื่อประเทศไทยที่ยั่งยืน”
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ด้านการขายและการให้บริการ และ คนงานซึ่งมิได้จ�ำแนกไว้ในหมวดอื่น
โดยเฉลีย่ ลดลงในช่วงระหว่างการแพร่ระบาดโควิด-19 ผลการศึกษามีความ
สอดคล้องกับงานศึกษาของ del Río-Chanona, Mealy, Pichler, Lafond
และ Farmer (2020) ของประเทศสหรัฐอเมริกา ทัง้ นีล้ กั ษณะของกลุม่ อาชีพ
ทักษะที่สามารถท�ำงานจากที่บ้าน หรือมีความยืดหยุ่นในบริบทของสถาน
ที่ท�ำงาน จากมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม หรือสามารถท�ำงานจากที่
บ้ า นได้ น ้ อ ย แต่ เ นื่ อ งจากเป็ น อาชี พ มี แ นวโน้ ม จะถู ก จ้ า งงานในกลุ ่ ม
อุตสาหกรรมที่ส�ำคัญ เช่น ผู้บัญญัติกฎหมาย ข้าราชการระดับอาวุโสและ
ผู้จัดการ ผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่างๆ ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเทคนิคสาขา
ต่างๆ และอาชีพทีเ่ กีย่ วข้อง มีความเสีย่ งต่อการเปลีย่ นแปลงอย่างฉับพลัน
ต่ออุปทานแรงงาน (Supply-side shock) ต�่ำกว่า ในขณะที่มาตรการเว้น
ระยะห่างทางสังคม ส่งผลในทิศทางตรงกันข้ามต่อจ�ำนวนและสัดส่วน
ผู้มีงานท�ำในกลุ่มอาชีพผู้ปฏิบัติงานที่มีฝีมือในด้านการเกษตรและการ
ประมง ผูป้ ฏิบตั งิ านด้านความสามารถทางฝีมอื และธุรกิจการค้าทีเ่ กีย่ วข้อง
อาชีพขั้นพื้นฐานต่างๆ ในด้านการขายและการให้บริการ และ คนงานซึ่ง
มิได้จ�ำแนกไว้ในหมวดอื่น
งานศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบของโควิด-19 ต่อลูกจ้างในระบบของ
ตลาดแรงงานไทยในประเด็นค่าจ้าง และชัว่ โมงการท�ำงาน จากผลการศึกษา
พบว่าค่าเฉลี่ยค่าจ้างรายเดือนและค่าเฉลี่ยชั่วโมงท�ำงานทั้งสิ้นต่อสัปดาห์
ของลูกจ้างทุกระดับการศึกษาระหว่างก่อนโควิด-19 และระหว่างการแพร่
ระบาดโควิด-19 มีความแตกต่างอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ ยกเว้น ลูกจ้าง
ระดับการศึกษาปริญญาตรีขนึ้ ไปทีม่ คี วามแตกต่างอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ
เฉพาะในค่าเฉลีย่ ชัว่ โมงท�ำงานทัง้ สิน้ ต่อสัปดาห์ ระดับการศึกษามีผลต่อค่า
จ้าง และชั่วโมงการท�ำงานซึ่งสอดคล้องกับงานศึกษา เสาวณี จันทะพงษ์
และ ชฎาธร โอษธีศ (2563) นอกจากนั้น ค่าเฉลี่ยค่าจ้างรายเดือนและ
ค่าเฉลี่ยชั่วโมงท�ำงานทั้งสิ้นต่อสัปดาห์ของลูกจ้างทุกประเภทกลุ่มอาชีพ
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ของผูม้ งี านท�ำมีความแตกต่างอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ ยกเว้น ลูกจ้างจาก
ประเภทกลุ่ม ผู้บัญญัติกฎหมาย ข้าราชการระดับอาวุโสและผู้จัดการ
ผูป้ ระกอบวิชาชีพด้านต่างๆ ผูป้ ระกอบวิชาชีพด้านเทคนิคสาขาต่างๆ และ
อาชีพที่เกี่ยวข้อง และ เสมียน ของผู้มีงานท�ำ ที่มีความแตกต่างอย่างมี
นัยส�ำคัญทางสถิติ เฉพาะในค่าเฉลี่ยชั่วโมงท�ำงานทั้งสิ้นต่อสัปดาห์ เมื่อ
พิจารณาตามประเภทกลุม่ อุตสาหกรรม พบว่าค่าเฉลีย่ ชัว่ โมงท�ำงานทัง้ สิน้
ต่อสัปดาห์ของลูกจ้างทุกประเภทกลุ่มอุตสาหกรรมของผู้มีงานท�ำมีความ
แตกต่างและลดลงอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ ยกเว้น กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์
และ กิจกรรมขององค์การระหว่างประเทศและภาคีสมาชิก ในส่วนของค่า
เฉลี่ยค่าจ้างรายเดือนของลูกจ้างประเภทกลุ่มอุตสาหกรรมของผู้มีงานท�ำ
ที่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ ได้แก่ กลุ่มอุตสาหกรรม
เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง การก่อสร้าง ที่พักแรมและบริการ
ด้านอาหาร กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย กิจกรรมการบริหารและ
การบริการสนับสนุน กิจกรรมด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์ ศิลปะ
ความบันเทิง และนันทนาการ และกิจกรรมบริการด้านอื่นๆ
การบรรเทาความไม่แน่นอนของประชากรเกีย่ วกับการแพร่ระบาด
โควิด-19 และภาวะเศรษฐกิจในอนาคตผ่านมาตรการช่วยเหลือด้านรายจ่าย
มาตรการช่วยเหลือผู้เสียภาษี โครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่ และ
โครงการจัดหาวัคซีนป้องกันโควิด-19 เป็นหนทางส�ำคัญในการฟื้นตัวของ
เศรษฐกิจ มาตรการช่วยเหลือด้านรายจ่ายในไทย มีหลายประเภทได้แก่ 1)
การให้เงินช่วยเหลือประชาชน เช่น โครงการเราชนะ โครงการคนละครึ่ง
โครงการเราไม่ทิ้งกัน โครงการม.33 เรารักกัน 2) การให้เงินอุดหนุนช่วย
ธุรกิจที่ได้รับผลกระทบในประเทศ เช่น โครงการเราเที่ยวด้วยกัน 3) ลดค่า
สาธารณูปโภค มาตรการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้า 4) มาตรการช่วยเหลือด้าน
รายจ่ายลด-พักช�ำระหนี้ ของธนาคารต่างๆ นอกจากนัน้ มาตรการช่วยเหลือ
ผู้เสียภาษี เช่น ลดอัตราภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย เร่งคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้
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แก่ผู้ประกอบการส่งออก และการขยายเวลายื่นแบบและช�ำระภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา และนิติบุคคล เป็นต้น
ส�ำหรับภาพในระยะยาวเพื่อการปรับตัวของตลาดแรงงานไทยให้
มีความยืดหยุน่ และสามารถรองรับกับสถานการณ์ทไี่ ม่คาดคิดทีอ่ าจจะเกิด
ขึ้น คือ การสร้างศักยภาพของแรงงานทั้งในด้านการศึกษาทั้งในรูปแบบ
การเข้าสู่ระบบการศึกษาปกติ และการฝึกอบรมในสาขาที่มีความต้องการ
ในตลาดแรงงาน เช่น รูปแบบของการศึกษาในระบบอาชีวศึกษา มาตรการ
การให้การสนับสนุนทางด้านการเงินเพื่อการยกระดับความสามารถอาจ
เป็นทางเลือกหนึ่งให้กับแรงงานใหม่ที่ก�ำลังเข้าสู่ตลาดแรงงาน และการส่ง
เสริมให้เกิดการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง อาจเป็นทางเลือกที่เหมาะสม
เมื่อสถานการณ์โควิด-19 เริ่มคลี่คลาย ซึ่งการให้ความช่วยเหลือทางการ
เงินเพียงอย่างเดียวอาจช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงเวลาที่อยู่ใน
ภาวะยากล�ำบากแต่ในระยะยาวแล้วการให้การสนับสนุนทางการเงินต้อง
ค� ำ นึ ง ถึ ง ผลิ ต ภาพและการเพิ่ ม ศั ก ยภาพของแรงงานด้ ว ย นอกจากนี้
ภาครัฐอาจจ�ำเป็นต้องพิจารณาถึงรูปแบบในการดูแลด้านสวัสดิการแรงงาน
ทั้ ง ในด้ า นการพั ฒ นาระบบค่ า จ้ า งให้ เ หมาะสมกั บ สภาพการท� ำ งานที่
เปลี่ยนแปลงไป ความมั่นคงของระบบการประกันสังคมที่จะมีแรงงานที่อยู่
ในระบบทีล่ ดลง และการคุม้ ครองแรงงานให้ได้รบั ความเป็นธรรมและอยูใ่ น
สภาพการท�ำงานที่เหมาะสมทั้งในงานในระบบและงานอิสระ
การเพิ่ ม ทั ก ษะและการสร้ า งความยื ด หยุ ่ น ให้ เ กิ ด ขึ้ น ในตลาด
แรงงานจะเป็นหนึ่งในนโยบายที่ส�ำคัญในการท�ำให้ตลาดแรงงานมีความ
ยั่งยืน นอกจากนั้นโครงการจัดหาวัคซีนป้องกันโควิด-19 ที่มีคุณภาพและ
ปริ ม าณที่ เ พี ย งพอส� ำ หรั บ คนในประเทศจะสร้ า งความมั่ น ใจในการท� ำ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ ท�ำให้ตลาดแรงงานและระบบสาธารณสุขของ
ประเทศไทยมีความยั่งยืนไปพร้อมกัน ซึ่งจ�ำเป็นต้องด�ำเนินการตามหลัก
การของการพัฒนาที่ยั่งยืน และตามแนวปฏิบัติที่ดีในด้านแรงงานที่เสนอ
โดย ILO ในประเด็นต่างๆ เพื่อท�ำให้ตลาดแรงงานไทยมีความยั่งยืนต่อไป
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การศึกษาครั้งนี้จึงตั้งโจทย์วิจัยว่า (1) ในระหว่างที่สถานการณ์
COVID-19 ยังไม่ยุติลงได้ง่ายนักนั้น ส่งผลกระทบอย่างไรต่อทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ (2) การชะลอตัวทางเศรษฐกิจอันเนื่องจาก
สถานการณ์ COVID-19 นั้ น จะท� ำ ให้ ป ระเทศไทยมี ศั ก ยภาพที่ จ ะน� ำ
หลักการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนได้ประยุกต์ใช้มากน้อยเพียงใด โดยเฉพาะระดับ
จังหวัด
ในช่วงปี 2556 – 2562 จากการเปรียบเทียบระหว่างจังหวัดหรือ
ภู มิ ภ าค เราพบว่า เกือบทุกตัว ชี้วัด ด้า นสิ่งแวดล้อมและขยะมูลฝอยมี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับการเพิม่ ขึน้ ของรายได้หรือกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ระดับจังหวัด ซึง่ สะท้อนให้เห็นถึงจุดอ่อนของสังคมไทยอย่างน้อย 3 ประการ
ได้แก่ (ก) ประชาขนยังขาดความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการ
ขยะมู ล ฝอย (ข) การจั ด สรรงบประมาณเพื่ อ การจั ด การสิ่ ง แวดล้ อ ม
ไม่สอดคล้องกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่เป็นแหล่งก�ำเนิดมลพิษและ
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ขยะมูลฝอย และ (ค) การพัฒนาเศรษฐกิจในระดับประเทศที่ผ่านมายัง
ไม่น�ำไปสู่แนวทางของเศรษฐกิจสีเขียว
ในระดับประเทศนัน้ การชะลอตัวทางเศรษฐกิจในช่วง COVID-19
ในปี 2563 ท�ำให้คุณภาพสิ่งแวดล้อมบางกรณีดีขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2562
เช่น การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคการขนส่งและภาคไฟฟ้าลดลง อีก
ทั้งความอุดสมสมบูรณ์ด้านทรัพยากรชีวภาพสามารถเห็นได้ชัดเจนขึ้น
ส่วนการเกิดฝุ่น PM นั้นไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส�ำคัญ ส่วนการเกิด
ขยะมูลฝอยในปี 2563 ยังไม่พบข้อมูลอย่างเป็นทางการ แต่ปริมาณ
ขยะมูลฝอยติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน
ผูว้ จิ ยั มีขอ้ กังวลว่า ประเทศไทยจะมีมาตรการในกระตุน้ หรือฟืน้ ฟู
เศรษฐกิจภายหลัง COVID-19 อย่างไร เช่น จะเลือกใช้มาตรการหรือ
นโยบายทางเศรษฐกิจที่ไม่ค�ำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเฉกเช่นเดิมหรือไม่ หรือ
จะเลือกใช้โอกาสที่คุณภาพสิ่งแวดล้อมและความอุดมสมบูรณ์ทางชีวภาพ
ที่ได้กลับคืนมานี้อย่างชาญฉลาด เช่น การกระตุ้นเศรษฐกิจเติบโดได้โดย
คุณภาพสิ่งแวดล้อมไม่แย่ลงและสร้างรายได้จากความอุดมสมบูรณ์ของ
ความหลากหลายทางชีวภาพ
ค�ำส�ำคัญ: เศรษฐกิจสีเขียว ความหลากหลายทางชีวภาพ ขยะมูลฝอย ก๊าซ
เรือนกระจก การฟื้นฟูเศรษฐกิจ
JEL codes: Q53 Q57
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นับตั้งแต่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคเกี่ยวกับปอดอักเสบ
จากการได้รบั เชือ้ ไวรัสสายพันธุโ์ คโรนา เมือ่ เดือนธันวาคม 2562 และมีการ
ประกาศ ปิดเมืองของเมืองอู่ฮั่น ในสาธารณรัฐประชาชนจีน (ซึ่งจะขอเรียก
กันสั้นๆ ว่า สถานการณ์ COVID-19) ตลอดจนการชะลอการเดินทาง
ระหว่างประเทศของนักท่องเที่ยวและนักธุรกิจหรือผู้ที่มีกิจธุระในและนอก
ประเทศไทย และในที่สุด รัฐบาลไทยประกาศให้มีการหยุดงานหรืองดออก
จากเคหะสถานถ้าไม่จำ� เป็นและมีกำ� หนดเวลามิให้ออกจากเคหะสถานตอน
กลางคืน (curfew) เป็นระยะเวลา 2 – 3 เดือน (มีนาคม – พฤษภาคม 2563)
เป็นเหตุให้มกี ารปรับเปลีย่ นพฤติกรรมของภาคธุรกิจและภาคประชาชน ใน
การประกอบอาชีพและการด�ำรงชีพ ตลอดจนวิถีการใช้ชีวิตประจ�ำวัน และ
การท�ำงาน
จวบจนทุกวันนี้ (พฤศจิกายน 2564) บางธุรกิจก็ได้หนั ไปใช้วถิ กี าร
ท�ำงานจากบ้าน (work from home) หรือ การท�ำงานทีบ่ า้ น (work at home)
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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และบางธุรกิจก็ตอ้ งปิดกิจการไป เนือ่ งจากประสบภาวะขาดทุนในช่วงวิกฤต
การปิดเมือง/งดกิจกรรมที่จะปฏิสัมพันธ์กับคนจ�ำนวนมาก รวมทั้ง การถูก
ซ�้ำเติมจากปัญหาทางการเงินของบริษัทใหญ่อย่างเช่น บริษัท การบินไทย
จ�ำกัด (มหาชน) ที่ประสบปัญหาเรื้อรังทางด้านการเงินและรายได้ที่ลดลง
เนื่องจากการยุติให้บริการการบินระหว่างประเทศในช่วงสถานการณ์
COVID-19
การหยุดกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมในช่วงเวลาดังกล่าว
ท� ำ ให้ เ ศรษฐกิ จ ไทยหดตัว อย่า งเห็นได้ชัดในระยะแรกของการด�ำเนิน
มาตรการ “Lock-down” และน�ำไปสู่การเปลี่ยนแปลงรูปแบบของธุรกิจและ
วิถีชีวิต ที่ท�ำให้เกิดปัญหาของสังคมในรูปแบบอื่น เช่น การป้องกันตนเอง
ด้านสุขอนามัย การเปลี่ยนอาชีพจากการเป็นลูกจ้างมาเป็นผู้ประกอบการ
รายย่อย การประกอบอาชีพอิสระหรืออาชีพเสริม เพื่อชดเชยรายได้ที่
สูญเสียไปจากการหยุดกิจการ และ การกลับไปถิ่นบ้านเกิดเพื่อด�ำเนิน
กิจกรรมทางการเกษตรหรือธุรกิจของครัวเรือนดั้งเดิมที่เคยสร้างรายได้ให้
ค่อนข้างน้อย (แต่ปัจจุบันกลับกลายเป็นแหล่งรายได้ที่มั่นคงกว่า) เป็นต้น
ถึงแม้วา่ สถานการณ์จะคลีค่ ลายลงไปมากแล้ว ได้ เนือ่ งด้วยจ�ำนวน
ผูต้ ดิ เชือ้ ภายในประเทศลดลง ในช่วงปี 2563 แต่สถานการณ์ผนั กลับในช่วง
ต้นปี 2564 ที่จ�ำนวนผู้ติดเชื้อในระดับจังหวัดบางจังหวัดมากขึ้นอย่างต่อ
เนื่อง (เช่น กรุงเทพฯ และปริมณฑล) มาตรการของรัฐก็มีระดับความ
เข้มข้นแตกต่างกันออกไปอย่างเห็นได้ชดั โดยในช่วงแรกรัฐได้ใช้มาตรการ
ควบคุมระดับประเทศ และเมือ่ สถานการณ์ผอ่ นคลาย ก็ได้ใช้มาตรการระดับ
ประเทศในการอนุญาตให้สถานศึกษา สถานที่ราชการ ธุรกิจประเภท
ห้างสรรพสินค้าและสถานแหล่งบันเทิง รวมทั้งสถานที่พักหรือโรงแรมให้
เปิดกิจการได้ เมือ่ จ�ำนวนผูต้ ดิ เชือ้ ภายในประเทศลดลง ในช่วงปี 2563 โดย
ต้องมีมาตรการควบคุมด้านสุขอนามัยอย่างเคร่งครัดควบคู่กับการใช้
เทคโนโลยีในการติดตามตัว (application ไทยชนะ) และมีมาตรการควบคุม
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ส�ำหรับผูเ้ ดินทางจากต่างประเทศ แต่เมือ่ สถานการณ์ของบางจังหวัดแย่ลง
โดยจ�ำนวนผู้ติดเชื้อในระดับจังหวัดบางจังหวัดมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง (เช่น
กรุงเทพฯ และปริมณฑล) ในช่วงต้นปี 2564 ภาครัฐก็ได้ด�ำเนินมาตรการ
ควบคุมการแพร่กระจายของผู้ติดเชื้อในระดับจังหวัดหรือระดับท้องถิ่น
มากขึน้ ผนวกกับภาครัฐมีมาตรการกระจายวัคซีนไปยังกลุม่ บุคคลทีม่ คี วาม
เสี่ยงในการติดต่อเชื้อไวรัส และให้มีระบบการจดแจ้งเพื่อรับการฉีดวัคซีน
ในช่องทางต่างๆ ตลอดจนการเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามามีสว่ นร่วมใน
การจัดการเรื่องวัคซีนมากขึ้น (เช่น การเพิ่มทางเลือกในการจัดหาวัคซีน
และ การให้บริการฉีดวัคซีนแบบมีค่าใช้จ่าย ฯลฯ)
อย่างไรก็ดี การด�ำเนินงานของหน่วยงานรัฐและเอกชน รวมทัง้ การ
ด�ำเนินกิจกรรมของประชาชนได้ปรับเปลี่ยนไป จนมีผู้กล่าวว่าจะเกิดรูป
แบบการด�ำเนินชีวิตทางสังคมแบบใหม่ (“new normal”) ที่มีการป้องกัน
ตนเองหรือระมัดระวังด้านสุขอนามัยมากขึ้นกว่าก่อนเกิดสถานการณ์
(before COVID-19) และยังต้องระมัดระวังด้านสุขอนามัยอย่างต่อเนือ่ งอยู่
(during COVID-19) โดยยังไม่อาจระบุได้ว่าในช่วงหลังสถานการณ์
COVID-19 คลี่คลายหรือหายไป (post COVID-19) จะมีพฤติกรรมกลับมา
เหมือนเดิมเฉกเช่นพฤติกรรมก่อนสถานการณ์หรือไม่ เช่น การใช้หน้ากาก
อนามัย การล้างมือเป็นประจ�ำ การเว้นระยะห่าง และ การลงทะเบียนการ
เข้าร้านค้าหรือสถานที่ต่างๆ
ในมุมมองของแนวคิดเศรษฐกิจสีเขียว (green economy) ที่
มุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจไปพร้อมกับการลดความยากจนหรือความ
เหลื่ อ มล�้ ำ ทางเศรษฐกิ จ และสั ง คม ตลอดจนการใช้ ป ระโยชน์ จ าก
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสม
เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน (sustainable development) นั้น จ�ำเป็นต้อง
มีการใช้มาตรการหรือนโยบายในการจูงใจให้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ของผู้ผลิตและผู้บริโภครวมทั้งหน่วยงานราชการระดับท้องถิ่น ให้ค�ำนึงถึง
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การพัฒนาระยะยาวและพึง่ พาตนเองได้ ด้วยเหตุนี้ แนวคิดเศรษฐกิจสีเขียว
มีเป้าประสงค์ว่า ในสถานการณ์ที่เศรษฐกิจก�ำลังเจริญเติบโต สังคมก็ต้อง
พัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้น โดยเฉพาะด้านสุขภาพ ด้านสิ่งแวดล้อม และ
ด้านการอยู่ดีมีสุขของประชาชน อย่างไรก็ดี ในสถานการณ์ที่เศรษฐกิจ
อยูใ่ นสภาพถดถอยด้วยเหตุผลใดก็ตาม สังคมก็ตอ้ งได้รบั ผลกระทบ
เช่นกัน แต่สุขภาพ สิ่งแวดล้อม และการอยู่ดีมีสุขจะต้องไม่ถดถอย
ไปด้วย กล่าวคือสุขภาพยังต้องแข็งแรง สิ่งแวดล้อมจะต้องไม่เสื่อมโทรม
และประชาชนไม่ถูกรังแกหรือกดขี่ หรือจะกล่าวในอีกนัยหนึ่งคือ แนวคิด
การพัฒนาที่ยั่งยืน (sustainable development) มิได้ประยุกต์ใช้แต่ใน
ทิศทางของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (economic expansion) เพียง
อย่างเดียว แต่ยังครอบคลุมทิศทางการถดถอยทางเศรษฐกิจ (economic
recession) และ ช่วงที่เศรษฐกิจฟื้นตัว (economic recovery) ด้วยเช่นกัน
การประยุ ก ต์ แ นวคิ ด เศรษฐกิ จ สี เ ขี ย วมาประยุ ก ต์ ใ ช้ กั บ
สถานการณ์ของ COVID-19 สามารถอธิบายได้ว่า ถึงแม้ว่าสถานการณ์
COVID-19 จะท�ำให้เศรษฐกิจชะลอตัว แต่การบรรเทาความยากจนหรือ
บรรเทาความเหลื่อมล�้ำทางรายได้หรือรายจ่ายก็ยังต้องค�ำนึงถึงเช่นกัน
(กล่ า วอี ก นั ย หนึ่ ง ความเหลื่ อ มล�้ ำ เกิ ด ขึ้ น ได้ แต่ ไ ม่ ค วรแตกต่ า งจาก
สถานการณ์ ป กติ ม ากเกิ น ไป) และการป้ อ งกั น มิ ใ ห้ มี ก ารบุ ก รุ ก เข้ า ใช้
ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างล้างผลาญและต้องดูแลคุณภาพสิ่ง
แวดล้อมควบคู่ไปด้วยเช่นกัน แต่การณ์ปรากฏว่าในช่วงแรกที่เศรษฐกิจ
ชะลอตัว กิจกรรมทางเศรษฐกิจหลายประเภทหยุดลง การปล่อยมลพิษทาง
น�้ำและทางอากาศลดลง (เช่น จากการปิดโรงงานหรือการเดินทางระหว่าง
เมือง) แต่กิจกรรมทางสังคมบางกรณีกลับสร้างปัญหาด้านความเหลื่อมล�้ำ
และปัญหาสิ่งแวดล้อม อาทิ การเข้าถึงหรือการหาซื้อหน้ากากอนามัย
การเข้ารับบริการทางการแพทย์ การทิ้งขยะติดเชื้อหรือหน้ากากอนามัยที่
ใช้แล้ว การใช้ถุงพลาสติกและภาชนะจากการซื้ออาหารกลับไปทานที่บ้าน
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และการทิ้งเศษอาหารของบ้านเรือนที่ยังขาดการจัดการที่ดี เป็นต้น ซึ่ง
สะท้อนว่า “พวกเรามีแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนกันหรือไม่?”
ภาพลักษณ์การพัฒนาเศรษฐกิจที่ผ่านมาก่อนจะเกิดสถานการณ์
COVID-19 (before) ที่ ว ่ า ได้ บุ ก รุ ก และท� ำ ลายหรื อ บั่ น ทอนการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติและลดคุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือได้ท�ำให้เกิดความ
เหลือ่ มล�ำ้ ด้านรายได้นั้น ก็ยงั เป็นภาพลักษณ์เฉกเช่นเดียวกับในช่วงที่เกิด
สถานการณ์ COVID-19 (present) และอาจจะยังคงเห็นภาพลักษณ์ดงั กล่าว
ต่อไปภายหลังสถานการณ์ COVID-19 ทุเลาลง (beyond) ก็ได้ ถ้าแนวคิด
การพัฒนาที่ยั่งยืนยังไม่ถูกน�ำมาใช้จริง แม้ว่าจะมีการขับเคลื่อนเรื่อง
การพัฒนาที่ยั่งยืนมาเป็นระยะเวลามากกว่า 5 ปี นับตั้งแต่ปี 2558 (ค.ศ.
2015) ที่รัฐบาลไทยให้ค�ำมั่นเรื่องการประเมินตัวชี้วัดการพัฒนาที่ยั่งยืน
(sustainable development goals) มาใช้ในการประเมินทิศทางการพัฒนา
ของประเทศ
ถึงแม้ว่าในบางกรณีที่ทรัพยากรธรรมชาติได้ฟื้นฟูกลับมาอุดม
สมบูรณ์ เช่น สัตว์นำ�้ ทีเ่ พิม่ ขึน้ เนือ่ งจากกิจกรรมประมงทีล่ ดลง และสัตว์ปา่
ปรากฏตัวให้เห็นบ่อยครัง้ หรือจ�ำนวนมากเนือ่ งจากไม่มกี จิ กรรมของมนุษย์
เข้ารุกล�ำ้ ถิน่ ทีอ่ ยูอ่ าศัยของสัตว์ปา่ (เช่น ปลาทะเล ช้าง นก สัตว์เลือ้ ยคลาน
บางประเภท) เช่น การลดลงของการท่องเทีย่ วทางทะเลและทางภูเขา ฯลฯ
อย่างไรก็ดี ยังมีขอ้ สันนิษฐานว่า ถึงแม้วา่ เศรษฐกิจไทยชะลอตัวลง แต่การ
ท�ำร้ายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ยังคงเหมือนเดิม เช่น
การทิ้งขยะโดยไม่คัดแยก การเผาขยะและวัชพืชยังคงด� ำรงอยู่ ฯลฯ
เนื่องจากสังคมยังไม่เข้าใจถึงบริบทของการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่าง
แท้จริง
การศึกษาครั้งนี้จึงตั้งโจทย์วิจัยว่า (1) ในระหว่างที่สถานการณ์
COVID-19 ยังไม่ยุติลงได้ง่ายนักนั้น การด�ำรงชีวิตและการด�ำเนินธุรกิจที่
อยู่ภายใต้มาตรการของภาครัฐในช่วงสถานการณ์ COVID-19 จะส่งผล
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กระทบอย่างไรต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ (2) การชะลอ
ตั ว ทางเศรษฐกิ จ อั น เนื่ อ งจากสถานการณ์ COVID-19 นั้ น จะท� ำ ให้
ประเทศไทยมีศกั ยภาพทีจ่ ะน�ำหลักการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนได้ประยุกต์ใช้มาก
น้อยเพียงใด โดยเฉพาะระดับจังหวัด โดยทั้งสองโจทย์จะพิจารณาบนฐาน
ข้อมูลข้อมูล ทุติยภูมิ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวางกรอบข้อเสนอเชิง
นโยบายด้ านเศรษฐกิจสีเขียวในอนาคตหากเกิดสถานการณ์เฉกเช่น
COVID-19
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1) เพือ่ ตอบโจทย์ทหี่ นึง่ การศึกษานีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาผล
พวงเชิงบวกและเชิงลบในด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้
สถานการณ์ COVID-19 ซึง่ ก�ำกับโดยมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของ
COVID-19 ที่เข้มงวดของภาครัฐทั้งส่วนกลางและส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะ
ในช่วงเวลาเดือนมีนาคม 2563 - กุมภาพันธ์ 2564 (12 เดือน)
2) เพื่อตอบโจทย์ที่สอง การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
เปรียบเทียบศักยภาพของสังคมในระดับท้องถิ่นในการรับมือกับปัญหา
สิ่งแวดล้อมที่เกิดจากมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสฯ เช่น
มาตรการท�ำงานทีบ่ า้ น มาตรการห้ามรับประทานอาหารในร้านอาหาร ฯลฯ
ซึ่งน�ำไปสู่การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนและขยะติดเชื้อในชุมชนของหน่วย
งานในระดับท้องถิ่น โดยพิจารณาจากข้อมูล Gross Provincial Product
กับ ตัวชี้วัดด้านสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด และ ข้อมูล Gross Domestic
Product กับ ตัวชี้วัดด้านสิ่งแวดล้อมในระดับประเทศ
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ขอบเขตการศึกษาครั้งนี้ จะแบ่งออกเป็น 3 มิติ
1) ประชากรและพื้นที่ที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย (ก) ข้อมูล
ระดับจังหวัดทีเ่ กีย่ วกับสถานการณ์ดา้ นทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
ในประเทศไทย ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 (ประมาณ มีนาคม 2563
– เมษายน 2564) (ข) ข้อมูลที่เกี่ยวกับด้านเศรษฐกิจระดับสาขาการผลิต
หรือระดับจังหวัด และข้อมูลด้านสังคม โดยเน้นที่เป็นข้อมูลทุติยภูมิ และ
(ค) ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้อม ของต่างประเทศในช่วงเวลา
เดียวกัน
2) มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 จะ
ครอบคลุมอย่างน้อย 3 มาตรการ ได้แก่ (ก) มาตรการตรวจคัดกรอง
แยกกัก กักกัน หรือคุมไว้สังเกต เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรค
จากผูเ้ ดินทางมาจากนอกราชอาณาจักร และมาตรการส�ำหรับธุรกิจโรงแรม
และสถานที่ตากอากาศ ของ “ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
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โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.)” ซึ่งส่งผลต่อเศรษฐกิจด้านการ
ท่องเทีย่ ว การผลิต และการส่งออกน�ำเข้าสินค้า รวมทัง้ การจัดการขยะและ
สิ่งแวดล้อมภายในท้องที่ เป็นต้น (ข) การปิดส�ำนักงานและงดออกจาก
บ้ า นโดยไม่ จ� ำ เป็ น ของภาคธุ ร กิ จ และสถานศึ ก ษา รวมทั้ ง สถานที่
ประกอบการอื่นๆ ซึ่งส่งผลต่อกิจกรรมที่ต้องลดลงหรือปรับใหม่ ที่อาจจะ
ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการผลิตและการบริโภคใน
รูปแบบใหม่ (new normal) ที่อาจจะส่งผลต่อมิติทางสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยน
ไปจากเดิม และ (ค) การใส่หน้ากากอนามัยและการเว้นระยะห่าง ซึ่งเป็น
มาตรการด้านสาธารณสุขที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการจัดการขยะมูลฝอย
ชุมชนและขยะติดเชื้อของสังคมและชุมชน
3) ผลพวงของสถานการณ์และมาตรการควบคุมสถานการณ์
COVID-19 จะครอบคุลมผลพวงต่อตัวชี้วัดที่เกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืน
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อมูลทุติยภูมิที่จัดเก็บได้ โดยตัวชี้วัดการพัฒนาที่ยั่งยืน 4
ด้านที่น่าจะใกล้เคียงกับมิติด้านสิ่งแวดล้อม คือ ด้านที่หนึ่ง SDG 12
Responsible Consumption and Production โดยเน้นเรื่องการลดของเสีย
ที่เป็นอาหารและจากกระบวนการ Reuse และ Recycle และรวบถึง
ศักยภาพของท้องถิน่ ในการจัดการขยะชุมชน ด้านทีส่ อง SDG 13 Climate
Action โดยเน้นเรือ่ งการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเดินทาง ด้านทีส่ าม
SDG 14 Life below Water โดยเน้นเรือ่ งการยุตกิ ารประมงแบบผิดกฎหมาย
ไม่มีการรายงานและควบคุม (IUU) และการบริหารจัดการและอนุรักษ์
ทรัพยากรสัตว์น�้ำจืดและสัตว์น�้ำทะเล และ ด้านที่สี่ SDG 15 Life on Land
โดยเน้นเรื่องการอนุรักษ์ระบบนิเวศบก และ การใช้ประโยชน์ที่ดินที่
ไม่เหมาะสม
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กรอบแนวคิดของโครงการวิจยั ครัง้ นีค้ อื การพัฒนาทีย่ งั่ ยืนผ่านการ
ด�ำเนินการทางเศรษฐกิจและมาตรการหรือนโยบายด้านเศรษฐกิจทีอ่ นุรกั ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยยังค�ำนึงความเป็นธรรมทางสังคม
ด้วย ไม่ว่าสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมจะเป็นอย่างไรก็ตาม ซึ่ง
ประกอบด้วย (ก) แนวคิด “เศรษฐกิจสีเขียว” (ข) แนวคิด “เศรษฐกิจสีนำ�้ เงิน”
(ค) สมมติฐานความสัมพันธ์ระหว่างรายได้กับสถานการณ์มลพิษ หรือ
Environmental Kuznets Hypothesis ของ Grossman and Krueger (1991)
และ (ง) สมมติฐานความสัมพันธ์ระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจกับปัจจัย
ที่เกี่ยวข้องด้านสิ่งแวดล้อมของ Copeland and Taylor (2004) โดยมีราย
ละเอียดพอสังเขปดังนี้
แนวคิดเรื่อง “เศรษฐกิจสีเขียว”(green economy) เพื่อก้าวเข้าสู่
การพัฒนาอย่างยั่งยืนได้อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น อันจะน�ำไปสู่แนวทาง
ของ The Future We Want ที่น�ำเสนอในการประชุมสมัชชาของ UNCSD
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ที่ต้องการพัฒนาสังคมเข้าสู่เศรษฐกิจสีเขียวภายใต้บริบทของการพัฒนา
อย่างยั่งยืนและการขจัดความยากจน (a green economy in the context
of sustainable development and poverty eradication) (UNCSD, 2012)
ด้วยเหตุนี้ การก้าวเข้าสู่ “เศรษฐกิจสีเขียว” จะช่วยให้กิจกรรมทางสังคม
และเศรษฐกิจก่อให้เกิดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมลดลง และก่อให้เกิดการ
อนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้ง
ลดปริมาณของเสียหรือสามารถน�ำของเหลือใช้กลับมาใช้ใหม่ได้ในอัตราที่
สูงขึ้น
เนื่องจากประเทศไทยให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนมา
ตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 7 เป็นต้นมา แผน
พั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ 7 เน้ น การสร้ า งความสมดุ ล ระหว่ า งการเติ บ โตทาง
เศรษฐกิจ-สังคม-สิ่งแวดล้อม แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8-9 ให้ความส�ำคัญกับ
การอนุรักษ์ทรัพยากร-ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 – 2554) และฉบับ
ที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) จนถึงฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ใช้ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการก�ำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประเทศ โดยมีแนวทางหนึ่งคือการปรับแผนการผลิตและพฤติกรรมการ
บริโภค เพื่อลดผลกระทบต่อฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(sustainable consumption & production: SCP) รวมทั้ ง พั ฒ นา
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพื่อลดมลพิษและควบคุมกิจกรรมที่จะ
ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต
กล่าวโดยเจาะจง คือ แนวคิดเรื่องเศรษฐกิจสีเขียวในประเทศไทย
ปรากฎในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 12 โดยส�ำนักงานคณะ
กรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) (ซึ่งในปี 2561 ได้
เปลี่ยนชื่อเป็น ส�ำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ)
ให้การสนับสนุนการเติบโตเศรษฐกิจสีเขียวหรือ Green Growth และให้
“ก้าวต่อไปเพื่อประเทศไทยที่ยั่งยืน”
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ความหมายว่าเป็น “การพัฒนาที่มุ่งสู่การเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม
อย่างยัง่ ยืน เป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม โดยกิจกรรมภายใต้แนวทางการพัฒนา
ดังกล่าวมีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดของเสียและก๊าซ
เรือนกระจกในปริมาณที่ไม่ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง
แวดล้อมจนเกิดความเสือ่ มโทรมและสูญเสียสมดุลในการค�ำ้ จุนการด�ำรงชีพ
ตลอดจนสนับสนุนวิถีชีวิตของประชาชนในทุกสาขาการผลิต” [อ้างถึง
เอกสารประกอบ การระดมความคิดเห็น เรื่อง ทิศทางแผนพัฒนาฯ ฉบับที่
12 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2558 จัดโดย สศช.] และที่ส�ำคัญยิ่ง สถานการณ์
COVID-19 เกิ ด ขึ้ น ในช่ ว งท้ า ยของแผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ 12 อี ก ทั้ ง
สถานการณ์ COVID-19 ก็เป็นเงื่อนไขส�ำคัญในการจัดท�ำร่างแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 13 (2565 – 2569) เพื่อให้เศรษฐกิจและสังคมฟื้นฟูภายหลัง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ทุเลาลง
เป้าหมายของเศรษฐกิจสีเขียวเพือ่ เข้าสูก่ ารพัฒนาทีย่ งั่ ยืนประการ
หนึง่ คือ การเติบโตของการผลิตและการบริโภคทีย่ งั่ ยืน (SCP) โดย UNEP
ได้กำ� หนดแนวคิดไว้วา่ การบริโภคทีย่ งั่ ยืน (sustainable consumption) จะ
เน้นทีก่ ารบริโภคสินค้าและบริการ และ การใช้บริการโครงสร้างพืน้ ฐานทาง
เศรษฐกิจ (เช่น การคมนาคมขนส่ง การก่อสร้าง เป็นต้น) ส่วนด้านการผลิต
ที่ยั่งยืน (sustainable production) จะให้ความส�ำคัญกับกระบวนการผลิต
ที่ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพหรือการใช้ทรัพยากร (วัตถุดิบ) อย่างมี
ประสิทธิภาพหรือน้อยกว่าเดิมและการจัดการมลพิษ ณ แหล่งก�ำเนิด
ส�ำหรับประเทศไทยได้จดั ท�ำแผนขับเคลือ่ นการผลิตและการบริโภคทีย่ งั่ ยืน
พ.ศ. 2560 – 2579 หรือ Sustainable Consumption and Production
Roadmap 2017 – 2036 (SCP Roadmap) ซึ่งเป็นการด�ำเนินงานตาม
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 12 (การสร้างหลักประกันให้มีรูปแบบการ
บริโภคและผลิตที่ยั่งยืน หรือ SDG 12) โดยให้ความหมายของ การผลิต
และการบริโภคที่ยั่งยืน ดังนี้
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		 “การผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน หมายถึง การด�ำเนินการ
แบบองค์รวมในทุกๆ ด้าน เพือ่ ลดผลกระทบทางลบต่อสิง่ แวดล้อม
ทีเ่ กิดขึน้ จากกระบวนการผลิตและการบริโภค ควบคูไ่ ปกันการส่ง
เสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกคน” หรือ Sustainable con
sumption and production is a holistic approach to minimizing
the negative environmental impacts from consumption and
production system while promoting quality of life for all.”
(UNEP, 2011)
ด้วยเหตุนี้ การพัฒนาประเทศโดยค�ำนึงถึง SCP จึงเกี่ยวกับ
พฤติกรรมการบริโภคและการผลิตในสังคม ดังนัน้ การเผชิญกับสถานการณ์
การแพร่ระบาดของ COVID-19 และมาตรการของภาครัฐในการควบคุม
กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมเพือ่ บรรเทาการแพร่ระบาดจึงมีความเชือ่ ม
โยงกับการบริโภคและการผลิตอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
ในช่วงก่อนสถานการณ์ COVID-19 ในยุทธศาสตร์ที่ 4 ของแผน
พัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ก�ำหนดเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับ SCP ไว้ดังนี้
เป้าหมายที่ 3 สร้างคุณภาพสิง่ แวดล้อมทีด่ ี ลดมลพิษ และลด
ผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและระบบนิเวศ โดยให้ความ
ส� ำ คั ญ เป็ น ล� ำ ดั บ แรกกั บ การจั ด การขยะมู ล ฝอยและของเสี ย
อันตราย ฟื้นฟูคุณภาพแหล่งน�้ำส�ำคัญของประเทศ และแก้ไข
ปัญหาวิกฤตหมอกควัน และมีตัวชี้วัดดังนี้
		 ตัวชี้วัด 3.1 สัดส่วนของขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการ
อย่างถูกต้องและน�ำไปใช้ประโยชน์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 สัดส่วน
ของเสียอันตรายชุมชนที่ได้รับการกาจัดอย่างถูกต้องไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 30 และกากอุตสาหกรรมอันตรายทั้งหมดเข้าสู่ระบบการ
จัดการที่ถูกต้อง
		 ตัวชี้วัด 3.2 คุณภาพน�้ำของแม่น�้ำสายหลักที่อยู่ในเกณฑ์ดี
“ก้าวต่อไปเพื่อประเทศไทยที่ยั่งยืน”
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เพิ่มขึ้น
		 ตัวชี้วัด 3.3 คุณภาพอากาศในพื้นที่วิกฤติหมอกควันได้รับ
การแก้ไขและมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
ดังนั้น ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ประเทศไทยจะบรรลุเป้า
หมายดังกล่าวได้หรือไม่ และอย่างไร เช่น ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชน จะลด
ลงได้หรือไม่ หากประชาชนต้องใช้ชีวิตอยู่ที่บ้าน มากกว่าสถานที่ท�ำงาน
และบ้านเรือนจะมีการจัดการขยะมูลฝอยได้ดีกว่าสถานประกอบการหรือ
สถานที่ท�ำงานหรือไม่ และจะจัดการอย่างไร นอกจากนี้ การชะลอตัวของ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ จะท�ำให้สถานการณ์คณ
ุ ภาพอากาศดีขนึ้ หรือไม่ หาก
มีการลดกิจกรรมการเดินทางระหว่างเมืองและการยุติการเดินทางระหว่าง
ประเทศ เป็นต้น (ซึ่งจะน�ำเสนอการวิเคราะห์ข้อมูลด้านนี้ในหัวข้อถัดไป)
ส่วนกรณีของร่างแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 นอกเหนือจากการใช้
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแล้ว ยังได้ใช้แนวคิดการพัฒนาประเทศอย่าง
ยั่งยืนในรูปแบบ BCG คือ Bio-Economy หรือ เศรษฐกิจชีวภาพ ร่วมกับ
Circular Economy หรือ เศรษฐกิจหมุนเวียน และ Green Economy หรือ
เศรษฐกิจสีเขียว และผนวกกับแนวคิดเรื่องความสามารถในการลดความ
เสี่ยงและผลกระทบจากภัยพิบัติ (Resilience) นอกจากนี้แผนพัฒนาฯ มี
เงื่อนไขในการฟื้นฟูสภาพเศรษฐกิจและสังคมหลังสถานการณ์ COVID-19
โดยมีความหวังว่าสถานการณ์จะคลี่คลายก่อนปี 2565 (ขณะท�ำการศึกษา
นี้ในเดือนสิงหาคม 2564 สถานการณ์ยังไม่คลี่คลายเนื่องจากยังไม่เปิดรับ
นักท่องเที่ยวต่างชาติ และประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่ได้รับวัคซีนเข็ม 2)
ร่างแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ก�ำหนดเป้าหมายการพัฒนาที่เชื่อม
โยงกับเศรษฐกิจสีเขียวและรูปแบบการพัฒนา BCG คือ เป้าหมายที่ 4 การ
เปลี่ยนผ่านสู่ความยั่งยืน ซึ่งมีตัวชี้วัดคือ การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของ
ประเทศ (จากสาขาพลังงานและขนส่ง อุตสาหกรรม และการจัดการของ
เสีย) ลดลงจากกรณีปกติอย่างน้อยร้อยละ 15 ภายในปี 2570 และ มีหมุด
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หมายพลิกโฉมประเทศที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ เศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคม
คาร์บอนต�่ำ (หมุดหมาย 10) และ การลดความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติและ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (หมุดหมาย 11) ภายใต้มิติการพัฒนา
ความยั่งยืนของทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ การท่องเที่ยวที่
เน้นคุณภาพและความยั่งยืน (หมุดหมาย 3) ภายใต้มิติการพัฒนาภาค
การผลิตและบริการเป้าหมาย
ส�ำหรับประเด็นการท่องเที่ยวกับการพัฒนาชุมชนนั้น จะต้อง
พิจารณา 2 บริบท คือ การพัฒนาพื้นที่บนบกและแม่น�้ำ และการพัฒนา
พืน้ ทีร่ มิ ชายฝัง่ ทะเลและทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่ ซึง่ การพัฒนาพืน้ ที่
บนบกยังเชื่อมโยงต่อการพัฒนาพื้นที่ตามชายฝั่งทะเลได้ โดยมีล�ำน�้ำเป็น
ตัวกลาง ไม่วา่ จะเป็นทรัพยากรประมงทีพ่ งึ่ พิงป่าชายเลน ปริมาณขยะทาง
น�ำ้ และคุณภาพน�ำ้ จืดและน�ำ้ กร่อย เป็นต้น ถึงแม้วา่ ร่างแผนพัฒนาฯ ฉบับ
ที่ 13 จะมีความเชือ่ มโยงกับยุทธศาสตร์ชาติดา้ นการรักษาความมัน่ คงและ
ผลประโยชน์ทางทรัพยากรธรรมขาติและสิ่งแวดล้อมทั้งทางบกและทาง
ทะเล และมีกลยุทธ์ด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติระบบนิเวศ
เพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากภัยธรรมชาติจากการเปลีย่ นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ (กลยุทธ์ 4 ของหมุดหมาย 11) แต่ตัวชี้วัดการพัฒนาของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ก็ยงั ไม่มดี า้ นนี้ โดยเฉพาะภายใต้กรอบแนวคิดของ
เศรษฐกิจสีน�้ำเงิน (blue economy) เช่น การลดปัญหาขยะทางทะเล และ
การเพิ่มทรัพยากรทะเลเพื่อเป็นอาหาร
ในปัจจุบันจังหวัดตามชายฝั่งทะเลของไทย ได้ด�ำเนินยุทธศาสตร์
ในการพัฒนาศักยภาพการผลิตของจังหวัดตนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้
อย่างยั่งยืน เช่น การส่งเสริมการประมงพื้นบ้านเพื่อการยังชีพและเพื่อการ
ค้า การส่งเสริมการพัฒนาและอนุรกั ษ์แหล่งท่องเทีย่ วทางบกและทางทะเล
และ การพัฒนาพื้นที่เพื่อเป็นแหล่งพัฒนาเกษตรกรรม-อุตสาหกรรมพาณิชยกรรม ส�ำหรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ เป็นต้น กอรปกับการเติบโตของ
“ก้าวต่อไปเพื่อประเทศไทยที่ยั่งยืน”
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ประชากรในประเทศไทยท�ำให้ความต้องการอาหารและพลังงานมีเพิ่มขึ้น
โดยเฉพาะแหล่งอาหารจากทะเล แหล่งที่อยู่อาศัยบริเวณเมืองตามชายฝั่ง
ทะเล และการใช้พลังงานในชุมชน ที่ต่างก็มีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้น
ในขณะเดียวกัน การเพิ่มขึ้นของระดับน�้ำทะเล ซึ่งเป็นผลมาจากการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (climate change) และ กิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์
ก�ำลังผลักดันให้เกิดการเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและ
ชายฝัง่ หรือระบบนิเวศทางทะเล โดยเฉพาะการลดลงของทรัพยากรประมง
(อันเนือ่ งจากการจับปลาทีม่ ากเกินไป หรือการประมงทีผ่ ดิ กฎหมาย ไร้การ
ควบคุมและขาดการรายงาน หรือ Illegal, Unregistered, and Unreported
Fishing) และการลดลงของทรัพยากรสัตว์นำ�้ (อันเนือ่ งจากการแพร่กระจาย
ของมลพิษทางทะเลและการคมนาคมขนส่งทางทะเลที่เพิ่มขึ้นมาก)
กิ จ กรรมของมนุ ษ ย์ ดั ง กล่ า วได้ น� ำ ไปสู ่ ก ารเปลี่ ย นแปลงใน
มหาสมุทร และผลของการเปลีย่ นแปลงในมหาสมุทรย้อนกลับส่งผลกระทบ
ต่อชีวิต ความเป็นอยู่ และสังคมของมนุษย์ในที่สุด โดยเฉพาะประเทศไทย
ทีม่ รี ะยะทางของชายฝัง่ ทะเลยาวถึง 3,148 กิโลเมตร และ พืน้ ทีป่ า่ ชายเลน
รวม 1.5 ล้านไร่ รวมทั้งประชากรในจังหวัดชายฝั่งทะเลรวมประมาณ 26
ล้านคน ที่มีโอกาสจะได้รับความเดือดร้อน หากระบบนิเวศทางทะเล
เสียหายหรือเสียสมดุล
ด้วยความส�ำคัญของทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่ ต่อความมัน่ คง
ทางอาหารและทางเศรษฐกิจของประเทศ แนวคิดเรือ่ ง Blue Economy หรือ
เศรษฐกิจสีนำ�้ เงิน ได้รบั ความเห็นชอบจากการประชุมสหประชาชาติวา่ ด้วย
การพัฒนาอย่างยั่งยืน (UN Commission on Sustainable Development)
เมื่อปี ค.ศ. 2012 หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า การประชุม Rio+20 แนวคิด
เศรษฐกิจสีน�้ำเงินถูกก่อตั้งขึ้นเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนของหน่วยงานใน
ภาคส่วนต่างๆ ได้ร่วมกันปรับเปลี่ยนแนวทางการด�ำเนินกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจและสังคมไปในทิศทางที่ให้เกิดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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ควบคู่กับการดูแลรักษาระบบนิเวศทางทะเลอย่างยั่งยืน หรือหมายถึง
กิจกรรมทางเศรษฐกิจทีไ่ ม่สง่ ผลเสียต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
ตามชายฝั่งและในทะเล ต่อมาแนวคิดเศรษฐกิจสีน�้ำเงินได้รับการเห็นชอบ
ในกรอบความร่วมมือของ APEC และกรอบความร่วมมือมหาสมุทรอินเดีย
(Indian Ocean Rim Association for Co-operation: IOR-ARC) ทีส่ นับสนุน
การพัฒนาอย่างยั่งยืนและสมดุลใน 6 สาขา ได้แก่ สาขาการท่องเที่ยวและ
วัฒนธรรม สาขาการประมง สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาการ
ปราบปรามโจรสลัดและความมัน่ คงทางทะเล สาขาการจัดการภัยพิบตั แิ ละ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ส� ำ หรั บ ประเทศไทยนั้ น แนวคิ ด เรื่ อ ง Blue Economy หรื อ
“เศรษฐกิจสีน�้ำเงิน” มิใช่เรื่องใหม่เสียทั้งหมด เนื่องจากแนวคิดของ Blue
Economy คล้ า ยกั บ แนวคิ ด ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง (Sufficiency
Economy Philosophy) และ แนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน (sustainable
development) ทีไ่ ด้มกี ารปรับกลยุทธ์การขับเคลือ่ นให้เกิดการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนที่เป็นรูปธรรมมากขึ้นด้วยการผลักดันให้เกิด “เศรษฐกิจสีเขียว หรือ
Green Economy” นัน่ เอง ดังนัน้ จึงอาจกล่าวได้วา่ Blue Economy เป็นการ
พัฒนาสังคมและเศรษฐกิจให้คำ� นึงถึงการใช้และการอนุรกั ษ์ทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝัง่ หรือระบบนิเวศทางทะเลให้สามารถด�ำรงอยูไ่ ด้อย่างยัง่ ยืน
ด้ ว ยเหตุ นี้ หากมี ก ารส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที่ ย วอย่ า งยั่ ง ยื น เมื่ อ
สถานการณ์ COVID-19 คลีค่ ลาย (หลังสถานการณ์ COVID-19) อาจจ�ำเป็น
ต้องมีมาตรการเข้มงวดกว่าเดิม เพื่อมิให้กิจกรรมการท่องเที่ยวทางทะเล
ของไทยเสื่อมโทรมเหมือนก่อนสถานการณ์ COVID-19 นอกจากนี้ ยังมี
ประเด็นค�ำถามต่อสังคมว่า พฤติกรรมการบริโภคและการผลิต รวมทั้ง
ภาชนะอาหารเพื่อน�ำมารับประทานที่พักอาศัยนั้น จะส่งผลต่อการจัดการ
ขยะมูลฝอยชุมชน โดยเฉพาะการจัดการขยะพลาสติกและขยะในทะเลจะมี
ปัญหาเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากเดิมมากน้อยเพียงใด
“ก้าวต่อไปเพื่อประเทศไทยที่ยั่งยืน”
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ประเด็นส�ำคัญอีกประการหนึง่ คือ ร่างแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 เน้น
การพลิกโฉมเศรษฐกิจและสังคมของไทย ด้วยมิติการพัฒนาแบบใหม่ที่
คาดว่าจะไม่สร้างปัญหาด้านทรักยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แต่ไม่ได้
เน้นการแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเกิดขึ้นจากการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในอดีต และยังคงด�ำรงอยูห่ รือสะสมอยูจ่ ะต้องการ
มาตรการเข้มงวดหรือเด็ดขาดเข้ามาแก้ไข ดังนั้น แนวทางการพัฒนา
ประเทศด้ ว ยการพลิ ก โฉมนั้ น ยั ง ต้ อ งมี ก ารจั บ ตาว่ า จะท� ำ ให้ ป ั ญ หา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของไทยบรรเทาลงหรือไม่ อย่างไร
แนวความคิดเรื่อง “ความสัมพันธ์ระหว่างการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจกับความเสือ่ มโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม” นัน้
ด�ำรงอยู่ในแวดวงวิชาการเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมมาเป็นเวลามากกว่า
สามศตวรรษ นับตั้งแต่มีการกล่าวถึง การหามาได้ยาก (scarcity) ของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ครัง้ แรกในช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 18 จนถึง การกล่าว
ถึงผลกระทบของขนาดการผลิต (scale effect) และผลกระทบของรายได้
(income effect) ที่มีต่อทรัพยากรธรรมชาติและภาวะมลพิษ ในช่วง
คริสต์ศตวรรษที่ 20 ถึงปัจจุบัน (ต้นคริสต์ศตวรรษที่ 21) ตลอดช่วงเวลาที่
ผ่านมา การพัฒนาแนวคิดในเรื่องนี้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้อง
กับภาวะเศรษฐกิจ สังคมและสิง่ แวดล้อมทีเ่ ปลีย่ นไป และการวิพากษ์วจิ ารณ์
แนวคิดดังกล่าวก็มิมีท่าทียุติลงได้ง่าย ทั้งนี้เพราะความสัมพันธ์ระหว่าง
กิ จ กรรมทางเศรษฐกิ จ และสถานการณ์ ด ้ า นทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิง่ แวดล้อมมีความยุง่ ยากและซับซ้อน อาทิ ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
(CO2) ในอากาศเปลีย่ นแปลงอยูเ่ สมอขึน้ อยูก่ บั ปัจจัยทางวิทยาศาสตร์ (เช่น
อัตราการบริโภคก๊าซนี้ของต้นไม้บนโลก และสภาพลมฟ้าอากาศที่มีผล
ต่อการเคลื่อนที่ของก๊าซนี้ไปยังที่อื่น) และปัจจัยทางเศรษฐกิจ (เช่น การ
เผาเชื้อเพลิงไม้เพื่อใช้ในการหุงต้มอาหาร การเผาหญ้าเพื่อเตรียมพื้นที่
ปลูกข้าว การลดลงของพื้นที่ป่าไม้ และการเผาผลาญเชื้อเพลิงของรถยนต์
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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และโรงงาน) เป็นต้น
ด้วยเหตุนี้ นักเศรษฐศาสตร์บางท่านได้ทดลองหาความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรทางเศรษฐกิจกับตัวแปรทางด้านความเสื่อมโทรมของ
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม โดยได้ แ นวคิ ด จากการทดสอบ
สมมติ ฐ านความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งรายได้ กั บ สถานการณ์ ม ลพิ ษ หรื อ
Environmental Kuznets Hypothesis (EKC) ของ Grossman and
Krueger (1991, 1995) ซึ่งพบความสัมพันธ์ระหว่างระดับ GDP per
capita กับระดับมลพิษประเภทต่างๆ ว่ามีลกั ษณะแบบเป็นตัว U คว�ำ่ (หรือ
ระฆังคว�่ำ) โดยแกนนอนแสดงระดับ GDP per capita และแกนตั้งแสดง
ระดับมลพิษ ซึ่งเส้น EKC ลักษณะดังกล่าวสร้างความฮือฮาให้กับวงการ
เศรษฐศาสตร์สงิ่ แวดล้อม ทัง้ นีเ้ พราะนักวิชาการเกิดความคาดหวังว่า ระดับ
มลพิ ษ และความเสื่ อ มโทรมของทรั พ ยากรธรรมชาติ ส ามารถลดลงได้
ถ้าเศรษฐกิจมีการเจริญเติบโตและพัฒนาไปถึงระดับหนึ่ง (turning point)
อนึ่ง ความจริงแล้ว Simon Kuznets เป็นนักเศรษฐศาสตร์มหภาคที่โดด
เด่นท่านหนึ่ง แต่มิใช่นักเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม แต่เส้นความสัมพันธ์
ลักษณะระฆังคว�่ำดังกล่าว ไปสอดคล้องกับเส้นความสัมพันธ์ระหว่างราย
ได้กับการกระจายรายได้ที่ไม่เท่าเทียมกัน (ซึ่งมีลักษณะเป็นตัว U คว�่ำ)
ของ Kuznets (ที่ค้นพบเมื่อปี ค.ศ. 1955) ด้วยเหตุนี้ เส้น EKC จึงแสดง
ให้เห็นว่า โดยเฉลีย่ แล้ว ในช่วงรายได้ระดับต�ำ่ เมือ่ รายได้เพิม่ จะท�ำให้ระดับ
มลพิษเพิม่ สูงขึน้ และเมือ่ รายได้เพิม่ ขึน้ เรือ่ ยๆ ระดับมลพิษก็เพิม่ ขึน้ เรือ่ ยๆ
เช่นกัน จนกระทั่งถึงรายได้ ณ ระดับหนึ่งที่เป็นจุดเปลี่ยน (turning point)
ในช่วงระดับรายได้ที่มากกว่าจุดเปลี่ยนนี้ เมื่อรายได้สูงขึ้นจะท�ำให้ระดับ
มลพิษลดน้อยลง
การอธิบายลักษณะของเส้น EKC นั้น มีด้วยกันหลากหลาย ทั้งที่
เกี่ยวกับแนวความคิดดั้งเดิม คือ Scale Effect หรือ ผลจากขนาดการผลิต
และแนวคิดแบบใหม่ คือ Composition Effect หรือผลจากองค์ประกอบของ
“ก้าวต่อไปเพื่อประเทศไทยที่ยั่งยืน”

ของ Kuznets (ที่ค้นพบเมื่อปี ค.ศ. 1955) ด้วยเหตุนี้ เส้น EKC จึงแสดงให้เห็นว่า โดยเฉลี่ยแล้ว ในช่วง
รายได้ระดับต่ำ เมื่อรายได้เพิ่มจะทำให้ระดับมลพิษเพิ่มสูงขึ้น และเมื่อรายได้เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ระดับมลพิษก็
เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เช่นกัน จนกระทั่งถึงรายได้ ณ ระดับหนึ่งที่เป็นจุดเปลี่ยน (turning point) ในช่วงระดับ
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รายได้ที่มากกว่าจุดเปลี่ยนนี้ เมื่อรายได้สูงขึ้นจะทำให้ระดับมลพิษลดน้อยลง
ดัชนีมลพิษ
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(income effect)
สภาพสิง่ แวดล้อมจะดีขนึ้ หรือเลวลง ยังขึน้ อยูก่ บั องค์ประกอบของ
ทรัพยากรภายในสังคมอีกด้วย กล่าวคือ หากสังคมใดมีค่าจ้างเครื่องจักร
ถูกกว่าค่าจ้างแรงงาน สังคมนั้นมีแนวโน้มที่จะใช้เครื่องจักรในการผลิต
สินค้ามากกว่าใช้แรงงาน แต่การใช้เครือ่ งจักรในกระบวนการผลิตนัน้ มักก่อ
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ให้เกิดมลพิษทางอากาศและทางน�้ำ (เนื่องจากการใช้น�้ำมันเป็นวัตถุเชื้อ
เพลิงและมีสารเคมี) มากกว่าการใช้แรงงานในกระบวนการผลิต หลักการ
นี้จึงน�ำไปสู่การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพสิ่งแวดล้อมกับการใช้
ทรัพยากรภายในประเทศ แนวความคิดใหม่ทเี่ พิม่ ขึน้ มาอีกประการหนึง่ คือ
ถ้าสังคมมีแนวโน้มใช้ทรัพยากรที่ตนมีความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ แต่
ทรัพยากรนั้นมีการปล่อยมลพิษเพิ่มขึ้นในสังคม สภาพสิ่งแวดล้อมของ
สังคมนั้นก็จะแย่ลง แนวคิดนี้มีชื่อเรียกว่า ผลกระทบจากองค์ประกอบของ
ทรัพยากร (composition effect) ซึ่งจะมีปริมาณมากน้อยเพียงใด และมี
ผลกระทบเชิงบวกหรือเชิงลบต่อสิง่ แวดล้อมนัน้ ขึน้ อยูก่ บั ปัจจัยหลายอย่าง
เช่น แรงจูงใจทางการค้าระหว่างประเทศ และ การจัดสรรทรัพยากรทางการ
เงินการคลังในการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในสังคม เป็นต้น
ด้วยเหตุนี้ การขยายตัวของขนาดการผลิต (ที่อาจวัดโดยการเพิ่ม
ขึ้นของ GDP) ส่งผลให้คุณภาพสิ่งแวดล้อมแย่ลง (หรือระดับมลพิษเพิ่ม
ขึ้น) ในขณะเดียวกัน การเพิ่มขึ้นของรายได้ (ซึ่งวัดจากการเพิ่มขึ้นของ
GDP per capita) ส่งผลให้คุณภาพสิ่งแวดล้อมดีขึ้น (หรือระดับมลพิษลด
ลง) ดังนั้น ในที่สุด การขยายตัวของขนาดการผลิตที่ท�ำให้ GDP per
capita เพิ่มขึ้น จะส่งผลให้ระดับมลพิษสุทธิเพิ่มขึ้นหรือลดลงนั้น ขึ้นอยู่กับ
ว่า ปัจจัยด้านการผลิตและการบริโภค (scale effect) มีผลกระทบมากกว่า
หรือน้อยกว่าปัจจัยด้านรายได้ (income effect) ถ้าสมมติให้ปจั จัยอืน่ ๆ (เช่น
องค์ประกอบของทรัพยากรภายในประเทศ สัดส่วนการใช้ทรัพยากรในการ
ผลิต ราคาสินค้า ภาษี และนโยบายของรัฐ) ไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ โดย
การทดสอบบทบาทของปัจจัยทั้งสามด้านดังกล่าว (scale, composition,
income effects) มาจากการตั้งสมมติฐานความสัมพันธ์ระหว่างการเติบโต
ทางเศรษฐกิจกับปัจจัยทีเ่ กีย่ วข้องด้านสิง่ แวดล้อมของ Copeland & Taylor
(2004) นั่นคือ

“ก้าวต่อไปเพื่อประเทศไทยที่ยั่งยืน”
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Pollution Level
=
		
Scale Effect
=
Composition Effect =
		
Income Effect
=
		

f (scale effect, composition effect, income
effect)
f (growth in economic activities)
f (labor, capital, natural resources,
environmental quality)
f (utility of better environment, abatement
technology)

การศึกษาตามสมมติฐาน EKC นั้น ยังคงมีมาอย่างต่อเนื่องทั้งใน
ระดับระหว่างประเทศ และระดับภายในประเทศ ตัวอย่างเช่น ในประเทศ
พัฒนาน้อยกว่า (LDC) บางประเทศ การตระหนักถึงปัญหาด้านสิง่ แวดล้อม
ของประชาชนมีผลต่อการก�ำหนดนโยบายด้านสิง่ แวดล้อมของรัฐบาลกลาง
[Chen, et.al., 2019] และหากเปรียบเทียบระหว่างประเทศก�ำลังพัฒนาเช่น
ประเทศในกลุ่มแอฟริกเหนือกับประเทศผู้ส่งออกน�้ำมันรวม 12 ประเทศ
กลับพบว่า ในประเทศผูส้ ง่ ออกน�ำ้ มันมีการปรับนโยบายการใช้พลังงานจน
ท�ำให้เกิดความสัมพันธ์แบบเส้น EKC ระหว่างปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกกับระดับรายได้ประชาชาติตอ่ หัว เมือ่ เปรียบเทียบกับประเทศในกลุม่
แอฟริกาเหนือที่ไม่พบความสัมพันธ์แบบเส้น EKC (Ben Zaied, et.al.,
2017) ผลการศึกษาดังกล่าวสอดคล้องกับผลการศึกษาของ 19 ประเทศใน
กลุ่มเอเชียแปซิฟิก (ข้อมูลปี ค.ศ. 1990 – 2015) หรือกลุ่มประเทศนอร์ดิก
(ข้อมูล ค.ศ. 1960 – 2015) หรือกลุ่ม OECD (ข้อมูล ค.ศ. 1990 – 2016)
ก็พบว่าความสัมพันธ์ระหว่างการใช้พลังงานต่อคนหรือการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกหรือตัวชี้วัดด้านสิ่งแวดล้อมอื่น กับ GDP per capita ว่ามีลักษณะ
แบบ EKC เฉพาะในกลุ่มประเทศที่มีระดับรายได้สูงเท่านั้น (Aruga; 2017;
Urban and Nordensvärd, 2018, และ Leal and Marques, 2020)
การปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ นกระจกจากภาคพลั ง งานของประเทศ
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อินโดนีเซียในช่วงปี ค.ศ. 1971-2010 และในตุรกีช่วงปี ค.ศ. 1960 - 2009
มีความสัมพันธ์กับรายได้ประชาชนต่อหัวแบบเส้น EKC เพราะมีการใช้
พลังงานหมุนเวียนมากขึ้นในประเทศ (Sugiawan and Managi, 2016,
Bölük and Mert, 2015; de Vita et.al., 2015) และยังพบความสัมพันธ์
แบบ EKC ในระดับ ASEAN ด้วยเช่นกันในช่วงปี ค.ศ. 2007 - 2014 (Budhi Utomo & Widodo, 2019) อย่างไรก็ดี หากต้องการควบคุมการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก โดยการลดการใช้พลังงาน อาจจะท�ำให้เกิดภาวะเศรษฐกิจ
ถดถดถอยได้ (Darwanto et.al., 2019) ถึงกระนั้น ปริมาณการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกของประเทศ นอกจากจะขึน้ อยูก่ บั ระดับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ภายในประเทศและการค้าระหว่างประเทศแล้ว ยังขึ้นอยู่กับ การท�ำให้เป็น
เมือง (urbanization) ทีป่ ระกอบไปด้วยชุมชนแออัดของกลุม่ ผูม้ รี ายได้นอ้ ย
ทีอ่ าจจะยังไม่มคี วามพร้อมในการใส่ใจด้านคุณภาพชีวติ และสภาพแวดล้อม
ตนเอง จึงอาจจะท�ำให้ปญ
ั หาสิง่ แวดล้อมยังไม่ได้รบั การแก้ไขตามระดับการ
เติบโตทางเศรษฐกิจเท่าที่ควร เช่น กรณีของอินโดนีเซีย [Purnama et.al.,
2020] ดังนัน้ การก�ำหนดนโยบายการเติบโตทางเศรษฐกิจและการควบคุม
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกผ่านมาตรการด้านการลดการใช้พลังงานหรือการ
เพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียนต้องด�ำเนินการอย่างสมดุล
ถึงแม้วา่ การศึกษาเรือ่ ง EKC ดังกล่าวจะเป็นการศึกษาในช่วงเวลา
ก่อนสถานการณ์และก่อนมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19
และเป็นกรณีตวั อย่างของต่างประเทศทีส่ ว่ นใหญ่เป็นประเทศทีพ่ ฒ
ั นาแล้ว
ซึ่ ง มี ร ะดั บ รายได้ แ ละมี ก ารตระหนั ก ถึ ง ปั ญ หาสิ่ ง แวดล้ อ มที่ แ ตกต่ า ง
ประเทศไทย (ซึ่งพิจารณาได้จากนโยบายด้านส่งแวดล้อมของประเทศ
เหล่านั้น โดยจะไม่ขอกล่าวในรายละเอียดในการศึกษานี้) หรือมีระดับจุด
Turning Point ของเส้น EKC แตกต่างกัน อย่างไรก็ดี ภายใต้สถานการณ์
ของ COVID-19 ที่ทุกประเทศเผชิญเหมือนกัน นักวิชาการในต่างประเทศ
ก็ตั้งค�ำถามเดียวกันว่า ความสัมพันธ์แบบ EKC นี้จะยังคงปรากฏอยู่หรือ
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ไม่และจะเป็นอย่างไรหากมีการฟื้นฟูเศรษฐกิจ
การค้นพบของการศึกษาเรือ่ ง EKC ดังกล่าวข้างต้นนัน้ สอดคล้อง
กับการตั้งประเด็นค�ำถามต่อการประเมินผลการพัฒนาตามแนวทางของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 และ ร่างฉบับที่ 13 รวมทัง้ แผนพัฒนาพลังงานแห่ง
ชาติ (national energy plan) ของไทย (ซึ่งเป็นการรวมแผนพลังงานต่างๆ
เข้าไว้ในแผนเดียว เช่น การอนุรักษ์พลังงาน พลังงานทดแทน ฯลฯ) ที่ให้
ความส�ำคัญกับการปรับเปลีย่ นโครงสร้างพลังงานโดยใช้พลังงานหมุนเวียน
มากขึ้นและยังเป็นการบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของ
ประเทศอีกด้วย กล่าวคือ ภาวะเศรษฐกิจชะงักงันในช่วงวิกฤตสถานการณ์
ควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID-19 อาจจะมีผลท�ำให้การปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกลดลง แต่หากเมื่อสถานการณ์คลี่คลาย การเพิ่มขึ้นของก๊าซ
เรือนกระจกจะกลับเข้าสูส่ ถานการณ์ปกติหรือมากกว่าปกติหรือไม่ ถ้าหาก
นโยบายของรัฐและการเรียกร้องของประชาชนกับภาคธุรกิจให้มีการเร่ง
กระตุ้นพัฒนาเศรษฐกิจ และนอกจากประเด็นด้านการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกแล้ว ยังมีประเด็นด้านขยะมูลฝอยทั้งในระดับประเทศและระดับ
ท้องถิ่นว่าจะมีปัญหามากขึ้นหรือไม่ เมื่อสถานการณ์ COVID-19 ทุเลาลง
ตัวอย่างการศึกษาความสัมพันธ์แบบเส้น EKC กับสถานการณ์
COVID-19 ของต่างประเทศ เช่น ตุรกี จีน พบว่า เมื่อเศรษฐกิจซบเซา
ปัญหาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติจะมีแนวโน้มดีขึ้น แต่จะเกิดขึ้น
ในระยะสั้นเท่านั้น และระดับมลพิษจะกลับมาเหมือนเดิม เมื่อสถานการณ์
คลี่คลาย และรัฐบาลอาจผ่อนปรนมาตรการควบคุมด้านสิ่งแวดล้อมหรือ
ละเลยการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อกระตุ้นภาคการผลิตให้กลับเข้าสู่
สถานการณ์เดิม (ก่อนสถานการณ์ COVID-19) หรือการกระตุ้นเศรษฐกิจ
แบบตัว V (กระตุ้นเศรษฐกิจทุกภาคส่วนให้กลับมาเหมือนเดิม) หรือแบบ
ตัว K (เศรษฐกิจแบ่งเป็น 2 ระบบ โดยระบบแรกเป็นภาคธุรกิจทีเ่ ติบโตกลับ
เข้าสู่สถานการณ์ดั้งเดิม และระบบสองเป็นภาคธุรกิจที่ซบเซาหรือปิดตัว
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ลงเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงแบบ New Normal) ดังนั้น จึงมีข้อเสนอเชิง
นโยบายจากหลายภาคส่วน คือ ในระยะยาว ต้องมีการเปลีย่ นจากเทคโนโลยี
แบบเดิม (เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมน้อย) ไปสู่การลงทุนที่เป็นมิตรต่อสิ่ง
แวดล้อมหรือการลงทุนในพลังานสะอาดหรือพลังงานทดแทน หรือการออก
มาตรการส่งเสริมกิจกรรมทีเ่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อมเช่น อุตสาหกรรมสีเขียว
และการมี ส ่ ว นร่ ว มของประชาชนที่ เ ข้ ม ข้ น และถู ก ต้ อ งในการจั ด การ
สิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะเมื่อประชาชนได้ประสบการณ์ “อากาศดี” “คุณภาพ
น�ำ้ ดี” “ทะเลใสสะอาด” (เปรียบเสมือนการรูจ้ กั สินค้าจากประสบการณ์ หรือ
Experienced Goods) ปั ญ หาสิ่ ง แวดล้ อ มและความเสื่ อ มโทรมด้ า น
ทรัพยากรธรรมชาติจะดีขึ้นกว่าเดิมหรือก่อนสถานการณ์ COVID-19
(Bartosz and Lech, 2020; Kilavuz and Doğan, 2021; Khan et, al.,
2020; Ren et. Al., 2021) ซึง่ สอดคล้องกับกรอบแนวคิดของหลายประเทศ
ในการก�ำหนดมาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจที่ค�ำนึงถึงสิ่งแวดล้อม หรือ Green
Recovery Package ตามกรอบการท�ำงานภาคีเพื่อเศรษฐกิจสีเขียว
(Partnership for Action on Green Economy – PAGE) ซึ่งประเทศไทย
ได้เข้าร่วมเมื่อปี 2563
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์แบบเส้น EKC ที่จะให้ผลทางสถิติที่
น่าเชื่อถือนั้นจ�ำเป็นต้องใช้ข้อมูลจ�ำนวนมาก เช่น ช่วงเวลาที่ยาวนาน
(มากกว่า 30 ปี) และมีข้อมูลครบถ้วน ซึ่งมักจะพบในฐานข้อมูลของการใช้
พลังงานและการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ในขณะที่ตัวชี้วัดด้านสิ่งแวดล้อม
อืน่ นัน้ การเก็บข้อมูลยังขาดความต่อเนือ่ งและยังมีจำ� นวนไม่มากพอ อีกทัง้
ยังขาดความเชื่อมโยงกับตัวแปรทางเศรษฐกิจที่ชัดเจน
อย่างไรก็ดี การศึกษาครัง้ นีจ้ ะพยายามทดสอบความสัมพันธ์แบบ
เส้น EKC แม้ว่าจะใช้ข้อมูลระยะสั้น (พ.ศ. 2556 – 2562) และพยายาม
ครอบคลุมตัวชีว้ ดั ด้านสิง่ แวดล้อมต่างๆ เท่าทีข่ อ้ มูลทุตยิ ภูมเิ อือ้ อ�ำนวย และ
ต้องการเปรียบเทียบระหว่างจังหวัดหรือภูมิภาค เพื่อต้องการสะท้อนให้
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เห็นถึงความตระหนักของประชาชนหรือราชการส่วนท้องถิ่น และราชการ
ส่วนกลางในการขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจควบคู่กับการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม และเมือ่ สถานการณ์ COVID-19 ท�ำให้
เศรษฐกิ จ ชะลอตัว ลง แต่ป ัญหาสิ่งแวดล้อมจะต้องไม่แย่ลง และการ
คุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติจะยังคงต้องเท่าเดิม อันเป็นไปตามหลักการ
ของเศรษฐกิจสีเขียวทีจ่ ะต้อง “ขัดขืน” กับสมมติฐานของเส้น EKC (ทีไ่ ม่ได้
ค�ำนึงถึงภาวะชะงักงันทางสังคมและเศรษฐกิจ) ความตระหนักของหน่วย
ราชการสามารถพิจารณาได้จากข้อก�ำหนดภายในท้องถิ่นที่น�ำมาบังคับใช้
หรือมาจากตัวชีว้ ดั ความส�ำเร็จของการด�ำเนินงาน ดังนัน้ หากระดับผลผลิต
มวลรวมจังหวัดเพิ่มขึ้น หากประชาชนหรือราชการส่วนท้องถิ่นมีความ
ตระหนักต่อปัญหาสิง่ แวดล้อมด้วยแล้ว ตัวชีว้ ดั ความส�ำเร็จด้านสิง่ แวดล้อม
ย่อมดีขึ้น
ส� ำ หรั บ การประเมิ น ความยั่ ง ยื น ของประเทศโดยมุ ม มองด้ า น
เศรษฐกิจสีเขียว/เศรษฐกิจสีน�้ำเงินนั้น จะใช้ตัวชี้วัดของ SDG 12, SDG
13, SDG 14 และ SDG 15 บางตัวเท่านั้นที่เกี่ยวข้อง โดยสาระส�ำคัญของ
ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายความยั่งยืน มีดังนี้
SDG 12 Responsible Consumption and Production คือ การ
สร้างหลักประกันให้มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน (Ensure
sustainable consumption and production patterns) มีเป้าประสงค์ที่
ครอบคลุมประเด็น การจัดการและการใช้ทรัพยากรธรรมธรรมชาติอย่างมี
ประสิทธิภาพและยั่งยืน (12.2), การลดของเสียที่เป็นอาหาร (food waste)
(12.3), ลดการปล่อยสารเคมีและของเสียเป็นพิษออกสูธ่ รรมชาติและจัดการ
อย่างถูกต้อง (12.4), ลดของเสียโดยกระบวนการ reuse และ recycle (12.5),
การให้บริษทั ข้ามชาติและบริษทั ขนาดใหญ่นำ� SDGs ไปผนวกรวมกับข้อมูล
ด้านความยั่งยืน (12.6), การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอย่างยั่งยืน (12.7), การ
สร้างความตระหนักถึงการพัฒนาที่ยั่งยืนในสังคม (12.8)
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ในเชิงนโยบาย เป้าหมาย SDG 12 นี้เน้นให้มีการสนับสนุนขีด
ความสามารถทางเทคโนโลยีของประเทศก�ำลังพัฒนาให้นำ� ไปสูร่ ปู แบบการ
ผลิตและบริโภคที่ยั่งยืนยิ่งขึ้นของผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น (12.a), พัฒนาเครื่อง
มือในการประเมินผลกระทบของการพัฒนาที่ยั่งยืน ต่อการท่องเที่ยวที่น�ำ
มาสู่การจ้างงานและส่งเสริมวัฒนธรรมและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น (12.b) และ
ยกเลิกการบิดเบือนตลาดและการอุดหนุนการผลิตและบริโภคพลังงานจาก
เชื้อเพลิงฟอสซิลเหล่านี้อย่างสิ้นเปลือง และปรับโครงสร้างภาษีและราคา
ให้สะท้อนผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (12.c)
SDG 13 Climate Action คือ การเร่งต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้น (Take urgent action to combat
climate change and its impacts) เป็นเป้าหมายที่เน้นประเด็นเดียวกับ
ความตกลงปารีส (Paris Agreement) เป้าประสงค์ของเป้าหมายนี้จึงเน้น
ไปในเชิ ง นโยบายและกลไกสนั บ สนุ น การรั บ มื อ และปรั บ ตั ว กั บ การ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในขณะที่รายละเอียดอื่นๆ ในทางปฏิบัติจะ
ไปอยู่ที่ความตกลงปารีส
เป้าประสงค์ของเป้าหมาย SDG 13 นี้ครอบคลุมประเด็นต่างๆ
อาทิ เสริมภูมติ า้ นทานและเพิม่ ขีดความสามารถในการปรับตัวต่ออันตราย
และภัยพิบัติจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (13.1), บูรณาการ
มาตรการด้านการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศเข้าไปในนโยบายระดับชาติ
(13.2), และ สร้างความตระหนักรูใ้ นเรือ่ งการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ
และเพิม่ ขีดความสามารถของสังคมในการจัดการกับปัญหาทีเ่ กิดขึน้ (13.3)
SDG 14 Life below Water คือ การอนุรกั ษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร
ทะเล และทรัพยากรทางทะเลอย่างยัง่ ยืนเพือ่ การพัฒนาทีย่ งั่ ยืน (Conserve
and sustainably use the oceans, seas and marine resources for
sustainable development) มี เ ป้ า ประสงค์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ทะเลและ
มหาสมุทร ทั้งด้านมลพิษ การบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรประมง
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ความเท่าเทียมกันในการเข้าถึงทรัพยากรประมง และผลกระทบจากการ
เปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ เป้าประสงค์ภายในเป้าหมายนีใ้ ห้ความส�ำคัญ
กับการป้องกันและลดมลพิษทางทะเลโดยเฉพาะที่เกิดจากกิจกรรมบน
แผ่นดิน (14.1), การลดและติดตามภาวะความเป็นกรดในมหาสมุทร (14.3),
การยุติการประมงแบบผิดกฎหมาย ไม่มีการรายงานและควบคุม (illegal,
unreported, and unregistered fishing: IUU) และน�ำการบริหารจัดการเชิง
วิทยาศาสตร์มาฟืน้ ฟูทรัพยากรสัตว์นำ�้ (14.4), ขจัดปัจจัยทีอ่ ดุ หนุนประมง
แบบ IUU ทุกรูปแบบ (14.6), การบริหารจัดการ อนุรักษ์ และฟื้นฟูระบบ
นิเวศทางทะเลและชายฝัง่ (14.2) และเพิม่ พืน้ ทีอ่ นุรกั ษ์ทางทะเลและชายฝัง่
ให้ได้รอ้ ยละ 10 (14.5) และท้ายทีส่ ดุ คือ การเพิม่ ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
แก่ รั ฐ ที่ เ ป็ น เกาะขนาดเล็ ก จากทรั พ ยากรทางทะเลอย่ า งยั่ ง ยื น และมี
ประสิทธิภาพ (14.7)
ในเชิงนโยบาย เป้าหมาย SDG 14 นีใ้ ห้ความส�ำคัญกับ การเพิม่ พูน
พัฒนาขีดความสามารถและถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรูด้ า้ นการวิจยั
ทางทะเล (14.a), การจัดให้มีการเข้าถึงทรัพยากรและตลาดส�ำหรับประมง
พื้นบ้าน (14.b) และการบังคับใช้กฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับทะเล
(14.c)
SDG 15 Life on Land คือ การปกป้อง ฟื้นฟู และสนับสนุนการ
ใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน การจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน การต่อสู้กับ
การกลายสภาพเป็นทะเลทราย การหยุดการเสื่อมโทรมของที่ดินและฟื้น
สภาพกลับมาใหม่ และการหยุดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ
(Protect, restore and promote sustainable use of terrestrial
ecosystems, sustainably manage forests, combat desertification, and
halt and reverse land degradation and halt biodiversity loss) เป้าประสงค์
ครอบคลุมหลายประเด็น อาทิ (15.1) ด้านระบบนิเวศบนบกและป่าไม้
การอนุรักษ์ ฟื้นฟู ระบบนิเวศบนบกและในน�้ำจืดในแผ่นดินและการใช้
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308

บริการทางระบบนิเวศนัน้ อย่างยัง่ ยืน (15.2) การบริหารจัดการ อนุรกั ษ์และ
ฟื ้ น ฟู ป ่ า ไม้ ทุ ก ประเภท (15.3) ต่ อ สู ้ ก ารกลายสภาพเป็ น ทะเลทราย
(Desertification) (15.4) การอนุรกั ษ์ระบบนิเวศภูเขาและความหลากหลาย
ทางชีวภาพ (15.5) ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ - มีการแบ่งปันผล
ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพอย่างเท่าเทียมและยุติธรรม
(15.6) ลดความเสือมโทรมของถิน่ ทีอ่ ยูต่ ามธรรมชาติของสัตว์ตา่ งๆ (15.7)
ยุติการล่าและขนย้ายพันธุ์พืชและสัตว์คุ้มครองอย่างผิดกฎหมาย (15.8)
การป้องกัน Invasive Species (15.9) ด้านที่เชื่อมโยงกับระบบเศรษฐกิจ
- บูรณาการมูลค่าของระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพเข้าไป
ในกระบวนการก�ำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ของประเทศในการลดความ
ยากจน และบัญชีด้านเศรษฐกิจ
ในเชิงนโยบาย เป้าหมาย SDG 15 นี้ต้องการให้มีการระดม
ทรัพยากรทางเศรษฐกิจและสังคมทีห่ ลากหลายมาเพือ่ สนับสนุนการอนุรกั ษ์
ความหลากหลายทางชีวภาพ (15.a) ระบบนิเวศบนบก ป่าไม้ และน�้ำจืด
(15.b) การเพิม่ ขีดความสามารของชุมชนท้องถิน่ ในการอนุรกั ษ์ (15.c) และ
ความร่ ว มมื อ ระดั บ โลกในการหยุ ด ยั้ ง การค้ า สั ต ว์ แ ละพื ช คุ ้ ม ครอง
ผิดกฎหมาย (15.c)
การศึกษาครัง้ นีไ้ ม่ได้มวี ตั ถุประสงค์ในการประเมินความส�ำเร็จของ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนดังกล่าวข้างต้น หากแต่ประสงค์จะชี้ให้เห็น
ความเชื่อมโยงของนโยบายเศรษฐกิจสีเขียวทีก่ ารศึกษานี้ให้ความสนใจใน
ประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (SDG 13) ระบบนิเวศทางทะเล
(SDG 14) และการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนหรือองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (SDG 12 และ SDG 15)
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5. วิธีการด�ำเนินการวิจัย
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(1) การพินิจแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจในอดีตที่ผ่านมาก่อน
สถานการณ์ควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่มีผลกระทบต่อการ
อนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อม
(2) การวิ เ คราะห์ ส ถานการณ์ ด ้ า นทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อมในช่วงเวลาที่ผ่านมาเป็นอย่างไร เช่น เก็บข้อมูลทุติยภูมิด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น ทรัพยากรประมงและทรัพยากร
ความหลากหลายทางบกและทางน�้ำ การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจาก
กิจกรรมของมนุษย์ คุณภาพอากาศ คุณภาพแหล่งน�้ำ และการจัดการขยะ
ชุมชน
(3) การวิ เ คราะห์ ค วามสั ม พั น ธ์ ค วามสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งรายได้
ประชาชาติ (ระดั บ ภู มิ ภ าค) กั บ ตั ว ชี้ วั ด ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม เพื่ อ รั บ มื อ
“COVID-19”
(4) การเปรี ย บเที ย บสถานการณ์ ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
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สิ่งแวดล้อมก่อนและระหว่างที่เกิดสถานการณ์ COVID-19 (ปี 2562 กับ
ปี 2563) เท่าที่เข้าถึงข้อมูลทุติยภูมิของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส�ำหรับ
ปรากฏการณ์ในช่วงปี 2564 ซึง่ ในช่วงแรกยังอยูใ่ นสถานการณ์ COVID-19
และสถานการณ์ได้ผอ่ นคลายลงในช่วงพฤศจิกายน 2564 ซึง่ ยังไม่สามารถ
หาข้อมูลระดับประเทศและระดับภูมิภาคมาวิเคราะห์เปรียบเทียบได้
(5) การน�ำเสนอข้อกังวลเชิงนโยบายด้านเศรษฐกิจสีเขียว ในการ
ฟื้นฟูเศรษฐกิจให้กลับเข้าสู่สถานการณ์ปกติได้อย่างไร หรือแนวโน้มของ
นโยบายที่คาดว่าจะเกิดหลังสถานการณ์ COVID-19 ควรมีข้อพึงระวัง
อย่ า งไร โดยไม่ ท� ำ ลายทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละยั ง คงรั ก ษาคุ ณ ภาพ
สิ่งแวดล้อมไว้อย่างยั่งยืน

“ก้าวต่อไปเพื่อประเทศไทยที่ยั่งยืน”
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6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ / การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย
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(1) เพื่อชี้น�ำสังคมให้เห็นถึงความส�ำคัญของการพัฒนาที่ยั่งยืน
แม้ว่าเศรษฐกิจและสังคมจะเผชิญสภาวะซบเซา
(2) เพื่อเป็นประโยชน์ในการวางกรอบนโยบายด้านเศรษฐกิจ
สีเขียวในอนาคตหากเกิดสถานการณ์เฉกเช่น COVID-19 ในอนาคต
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7. ผลการศึกษา
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ผลการศึกษาประกอบด้วย 5 หัวข้อด้วยกัน คือ (1) การทบทวน
แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 โดยเฉพาะ
นโยบายทีจ่ ะมีผลกระทบต่อการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิง่
แวดล้อม (2) ข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมของประเทศไทย
ที่เกี่ยวข้อง (3) การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ระหว่างรายได้
ประชาชาติ (ระดับภูมิภาค) กับ ตัวชี้วัดด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อรับมือ “COVID-19” (4) การเปรียบเทียบเปรียบเทียบสถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้อมก่อนและหลังสถานการณ์ COVID-19 (2562 กับ 2563) และ
(5) ข้อกังวลเชิงนโยบายในการฟืน้ ฟูเศรษฐกิจให้กลับเข้าสูส่ ถานการณ์ปกติ
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7.1 การทบทวนแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจในช่วงแผนพัฒนาฯ
ฉบั บ ที่ 12 โดยเฉพาะนโยบายที่ จ ะมี ผ ลกระทบต่ อ การอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อม
การทบทวนแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจในอดีตที่ผ่านมาก่อน
สถานการณ์ควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่มีผลกระทบต่อการ
อนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิง่ แวดล้อม จะครอบคลุมนโยบาย
ของรัฐในช่วงที่ผ่านมาในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 12
ส�ำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เผย
แพร่รายงานเศรษฐกิจพบว่าแนวโน้มเศรษฐกิจในช่วงปี พ.ศ. 2553 – 2562
พบว่ามูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม (GDP) มีแนวโน้มเติบโตขึน้ อย่าง เช่นเดียว
กับมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมแบบปริมาณลูกโซ่ (GDP CVM) (ภาพที่ 1)
จะเห็นได้ว่า เศรษฐกิจของไทยมีการเติบโดอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยมี
อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจประมาณร้อยละ 5 ต่อปี ส�ำหรับ GDP และ
COVID-19
รายงานฉบับสมบูรณ์
ร้นโยบายเศรษฐกิ
อยละ 3จสีต่เขีอยวปี– สก่อ�ำนและหลั
หรับงสถานการณ์
GDP-CVM
ภาพที่ 1 มูลค่า GDP แบบเดิม และ GDP (CVM) ระหว่างปี พ.ศ. 2553 – 2562
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ที่มา: สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. รายงานภาวะเศรษฐกิจ ปี 2553-2562
หมายเหตุ: ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) แบบเดิม เป็นการวัดมูลค่าสินค้าและ
บริการขั้นสุดท้ายที่ผลิตขึ้นในระบบเศรษฐกิจ ระดับราคา ณ ปีฐาน พ.ศ.2531 ต่อมามีการปรับเปลี่ยนการคำนวณ
เป็นแบบปริมาณลูกโซ่ (Chain Volume Measures : CVM) โดยใช้ปี 2545 เป็นปีฐาน โดยการเชื่อมโยงดัชนี
ปริมาณของแต่ละปีรวมเป็นอนุกรมเดียวกันเพื่อที่จะสามารถเปรียบเทียบการเติบโตของภาวะเศรษฐกิจในแต่ละปี
ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

“ก้าวต่อไปเพื
่อประเทศไทยที
ยืน” งคมฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ได้ให้ความสำคัญกับการกำหนด
ในแผนพั
ฒนาเศรษฐกิ่ยจั่งและสั
กลยุทธ์การพัฒนาระดับภูมิภาคเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กระจายตัวอย่างทั่วถึง ได้แก่ ภาคกลาง/
ภาคตะวันตก/ภาคตะวันออก เน้นการพัฒนาให้เป็นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง เช่น พัฒนาการ
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ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
ได้ให้ความส�ำคัญกับการก�ำหนดกลยุทธ์การพัฒนาระดับภูมิภาคเพื่อสร้าง
โอกาสทางเศรษฐกิจให้กระจายตัวอย่างทัว่ ถึง ได้แก่ ภาคกลาง/ภาคตะวัน
ตก/ภาคตะวันออก เน้นการพัฒนาให้เป็นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่า
สูง เช่น พัฒนาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพและความยั่งยืน มีธุรกิจบริการ
ต่อเนื่องกับการท่องเที่ยวบริการ สุขภาพและการศึกษาที่ได้มาตรฐาน
รวมทั้งผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ที่สร้างมูลค่าเพิ่มสูง ภาคตะวันออกเฉียง
เหนือเน้นพัฒนาให้หลุดพ้นจากความยากจนสูเ่ ป้าหมายการพึง่ ตนเอง เช่น
ยกระดับการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรม อารยธรรมขอม ยุคก่อน
ประวัตศิ าสตร์ธรรมชาติ และกีฬาสูน่ านาชาติ เช่น พัฒนาเส้นทางเชือ่ มโยง
แหล่งท่องเที่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน อาทิ สี่เหลี่ยมวัฒนธรรมล้านช้าง
ภาคใต้และภาคเหนือเน้นพัฒนาเป็นฐานการสร้างรายได้ที่หลากหลาย
เช่น ยกระดับรายได้จากการท่องเที่ยวให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง และกระจาย
รายได้จากการท่องเที่ยว สู่พื้นที่เชื่อมโยงรวมทั้งชุมชนและท้องถิ่นอย่าง
ทั่วถึง
นอกจากนีย้ งั สนับสนุนการเชือ่ มโยงโครงสร้างพืน้ ฐานตามแนว
พืน้ ทีเ่ ศรษฐกิจในอนุภมู ภิ าค เช่น (ก) แผนปฏิบตั กิ ารโครงการพัฒนาความ
ร่ ว มมื อ ทางเศรษฐกิ จ ในอนุ ภู มิ ภ าคลุ ่ ม แม่ น�้ ำ โขง (Greater Mekong
Subregion: GMS) อาทิ โครงการก่อสร้างเส้นทางรถไฟสูงไทย-จีน (ข) แผน
งานพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย (IMT-GT) อาทิ
โครงการก่อสร้างด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่ โครงการทางพิเศษระหว่าง
เมืองหาดใหญ่- สะเดา (ค) การพัฒนาเขตเศรษฐกิจภาคใต้ (Southern
Economic Corridor) เช่น การสร้างรถไฟทางคู่ เพื่อเชื่อมโยงระนอง ชุมพร
สุราษฎร์ธานี ซึง่ จะเป็นการเปิดประตูภาคตะวันตก และเชือ่ มโยงกับระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor) การพัฒนา
เส้นทาง Thailand Rivera เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลอ่าวไทย
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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และ ถนนเลียบฝัง่ ชายฝัง่ ทะเลตะวันตก The Royal Coast เชือ่ มโยงเพชรบุรี
ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร เป็นต้น
ส�ำหรับแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560 – 2564 ได้
ให้ความส�ำคัญต่อการเข้ามามีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อขับเคลื่อนการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปในทิศทางเดียวกัน และเป็น
รูปธรรมในทุกพื้นที่ และสอดคล้องกับสถานการณ์และสภาพปัญหาที่แตก
ต่างกันในแต่ละพืน้ ที่ และ เชือ่ มโยงกับการจัดสรรงบประมาณ ตลอดจนการ
ค�ำนึงถึงมิตดิ า้ นเศรษฐกิจและสังคมอีกด้วย แผนจัดการคุณภาพสิง่ แวดล้อม
นี้มีหลักการที่ส�ำคัญ 10 หลักการ คือ (1) การพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อพัฒนาทั้ง
3 ด้าน เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม (2) การบริหารจัดการเชิงระบบ
นิเวศ ที่ค�ำนึงความสัมพันธ์เชิงระบบหรือองค์รวม (3) การระวังไว้ก่อน
ที่เน้นการป้องกันผลกระทบล่วงหน้า (4) หลักผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย
(Polluter Pay Principle: PPP) (5) ผู้ได้รับประโยชน์เป็นผู้จ่าย (Beneficial
Pay Principle: BPP) (6) ความเป็นหุ้นส่วนของรัฐ-เอกชน (Public-Private
Partnership) เพื่อแสดงการร่วมรับผิดชอบ (7) หลักธรรมาภิบาล ในการ
บริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งวแดล้อม (8) การขยายความรับผิดชอบ
แก่ผู้ผลิต (Extended Producer Responsibility: EPR) ในการจัดการด้าน
สิ่งแวดล้อม (9) การใช้ทรัพยากร-ธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ และ (10)
หลักสิทธิมนุษยชน ที่ค�ำนึงถึงสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของมนุษย์ และ
เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น สิทธิที่จะ
ได้รับประโยชน์จากทรัพยากร ด้วยเหตุนี้ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560 – 2564 มี 4 ยุทธศาสตร์
คือ (1) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและเป็นธรรม (2) การ
จัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ได้รับการป้องกัน บําบัดและฟื้นฟู (3) การ
เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างคุ้มค่า
และยั่งยืน และ (4) การสร้างศักยภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
“ก้าวต่อไปเพื่อประเทศไทยที่ยั่งยืน”
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ภูมิอากาศและภัยธรรมชาติและการส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศ
นอกจากนี้ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีการขับเคลื่อนมากในช่วงเวลานี้
คือ ปัญหาขยะพลาสติก ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ภาครัฐจึงได้มีนโยบายให้
รณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติกและโฟม โดยกรมควบคุมมลพิษได้จัดท�ำ
Roadmap การจัดการขยะพลาสติก พ.ศ. 2561-2573 และ แผนจัดการ
ขยะพลาสติกอย่างบูรณาการ (พ.ศ. 2560 – 2564) โดยใช้หลัก 3R ตาม
แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ.2559-2564)
และสอดคล้ อ งกั บ แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉ บั บ ที่ 12
(พ.ศ.2560-2564) ที่ มุ ่ ง เน้ น ให้ มี ก ารจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิง่ แวดล้อมอย่างยัง่ ยืน ส่งเสริมการบริโภคสูส่ งั คมทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม
บริหารจัดการทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม การ
แก้ปญ
ั หาขยะพลาสติกจะต้องอาศัยความร่วมมือกับทุกภาคส่วน โดยเฉพาะ
การน�ำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ซึ่งเป็นการสร้างผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมน้อย
ที่สุด รวมไปถึงผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ออกแบบให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
มากยิ่งขึ้น และได้ก�ำหนดการจัดการ 8 มาตรการ ได้แก่ (1) การพัฒนา
กลไกเครื่องมือทางการเงินการคลัง เพื่อการจัดการขยะพลาสติก (2) การ
ส่งเสริมและสนับสนุนการออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-Design) (3)
การจัดท�ำฐานข้อมูลการวิจัยเกี่ยวกับพลาสติก (4) การลดการแจกจ่ายถุง
พลาสติก (5) การรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ และเสริมสร้างเครือข่ายร่วมใช้
พลาสติกอย่างรู้คุณค่า (6) การส่งเสริมให้มีการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุและ
ผลิตภัณฑ์ทดแทนพลาสติกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (7) การส่งเสริมการ
คัดแยกขยะเพื่อน�ำกลับมาใช้ประโยชน์ และ (8) การส่งเสริมและสนับสนุน
ธุรกิจการรีไซเคิลพลาสติก
ส�ำหรับแผนแม่บทอุทยานแห่งชาติแบบบูรณาการ พ.ศ.25602564 ก็มีมิติเชื่อมโยงกับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมเช่นกัน โดย
มาตรการที่ส�ำคัญ อาทิ (1) ก�ำหนดขอบเขตพื้นที่การใช้ประโยชน์ พื้นที่ทับ
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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ซ้อน ตลอดจนคุม้ ครองทรัพยากรในครอบครองของประชาชนทีอ่ ยูใ่ นพืน้ ที่
อุทยาน (2) การดูแลรักษาทรัพยากรการท่องเทีย่ วและการพัฒนาท่องเทีย่ ว
อย่างยั่งยืน เช่น การจัดการขยะ น�้ำเสีย การวิเคราะห์ขีดความสามารถใน
การรองรับนักท่องเที่ยว ฯลฯ (3) ส�ำรวจข้อมูลพื้นฐานระบบนิเวศ ความ
หลากหลายทางชีวภาพ แหล่งซากดึกด�ำบรรพ์ แหล่งประวัติศาสตร์และ
วัฒนธรรม ตลอดจนกิจกรรมการท่องเที่ยว และ (4) ความร่วมมือและ
บูรณาการในพื้นที่ ตลอดจนประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ
ในกฎหมาย และระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง โดยเน้นกลุม่ เป้าหมาย ชุมชน ท้องถิน่
นักท่องเที่ยว ผู้ประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ส�ำหรับนโยบายของภาครัฐทีเ่ กีย่ วกับเศรษฐกิจสีเขียว ด้านการ
ผลิตและการบริโภคทีเ่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม (แต่ยงั จัดว่ามีบริบทของ
เศรษฐกิจสีเขียวอยู่ในระดับน้อย) ในช่วงเวลาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560-2564) ที่ได้ด�ำเนินการไปบ้างแล้ว พอสรุปโดยสังเขปดังนี้
(1) เกษตรกรไทยยุค 4.0 มีความรู้และความสามารถในการยก
ระดับการผลิต แปรรูป การตลาดและการบริหารจัดการ โดยได้รับการ
สนับสนุนให้ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ มาพัฒนาการท�ำเกษตรกรรมแม่นย�ำสูงใน
พื้นที่ที่เหมาะสม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิต และได้รับ
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการวางแผนการเพาะปลูก เช่น การเตือนระดับ
ปริมาณน�้ำชลประทานเพื่อการเกษตรในเขตชลประทาน และการเตือน
ปริมาณน�้ำฝนในกรณีฤดูมรสุม เป็นต้น
(2) การเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการขนาดเล็ก (SMEs) ด้วย
การส่งเสริมนวัตกรรมทางการเงินและการลงทุนด้วยระบบ National
E-Payment/Prompt Pay การสร้างมูลค่าเพิม่ ในภาคบริการด้วยการส่งเสริม
การท่องเที่ยวเมืองรอง การท่องเที่ยวชุมชนและกระจายช่วงเวลา การท่อง
เทีย่ วส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่และรณรงค์การบริโภคอาหารปลอดภัย
(Thailand Food Valley/ Food Innopolis) รวมทั้งพัฒนากลไกสนับสนุน
“ก้าวต่อไปเพื่อประเทศไทยที่ยั่งยืน”
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การสร้างอุตสาหกรรมด้วยการพัฒนา เมืองนิเวศอุตสาหกรรม และ จัดตั้ง
ศูนย์ SME One-stop Service Center (OSS) ในทุกพื้นที่
(3) การส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรอง มีมาตรการสนับสนุนการ
ลดหย่อนภาษีแก่นักท่องเที่ยว การยกเว้นภาษีกรณีจัดอบรมสัมมนาใน
จังหวัดเมืองรอง การจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวของเมืองรองต่างๆ
และนโยบาย “ชิมช็อปใช้” กระตุ้นเศรษฐกิจ ในการส่งเสริมการท่องเที่ยว
ภายในประเทศและสนั บ สนุ น การใช้ จ ่ า ยผ่ า นระบบการช� ำ ระเงิ น แบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (แอป g-Wallet) โดยแจกเงิน 1,000 บาท
(4) สนับสนุนอุตสาหกรรมแห่งอนาคตด้วยการพัฒนาระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ในขณะเดียวกันก็สง่ เสริมพืน้ ทีเ่ มือง
ผลไม้และพืชสมุนไพร (จันทบุรี ตราด ปราจีนบุรี นครนายก สระแก้ว) เพื่อ
เป็นฐานการเกษตรเชื่อมโยงสู่การท่องเที่ยวหรือพื้นที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร
โดยยกระดับเป็นแหล่งท่องเทีย่ วเชิงเกษตรทีไ่ ด้มาตรฐานสากล เพือ่ กระจาย
รายได้ลงสู่ชุมชนอย่างยั่งยืน ตลอดจนพัฒนาด้านอื่นๆ ได้แก่ เป็นแหล่ง
ผลิตอาหารคุณภาพทีไ่ ด้มาตรฐานสากล ปรับปรุงมาตรฐานสินค้าและธุรกิจ
บริ ก ารท่ อ งเที่ ย ว รวมทั้ ง แก้ ไ ขปั ญ หาทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละเพิ่ ม
ประสิทธิภาพ ระบบการบริหารจัดการมลพิษ
(5) ก�ำหนดให้ปี พ.ศ.2562 เป็นปีสนับสนุนการปลูกต้นไม้ โดย
รัฐบาลได้สง่ เสริมให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนปลูกต้นไม้ (ปลูกแล้ว 106
ล้านต้น) ตัวอย่างเช่น พืน้ ทีห่ มู่ 3 ต�ำบลปากทะเล อ�ำเภอบ้านแหลม จังหวัด
เพชรบุรี ได้พื้นที่กว่า 10 ไร่ เดิมเป็นพื้นที่ป่าชายเลนเสื่อมโทรม ให้กลับมา
อุดมสมบูรณ์อีกครั้ง เพื่อสนองนโยบายรัฐบาลในการแก้ปัญหาด้านการ
ท�ำลายทรัพยากรป่าไม้ นอกจากนี้ ยังมีมาตรการ “ทวงคืนผืนป่า” แก้ไข
ปัญหาเขาหัวโล้น และฟื้นฟูป่าชายเลน
(6) มาตรการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอื่นๆ เช่น
การเพิ่มน�้ำต้นทุน และก�ำหนดเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกระดับ
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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ประเทศและสนั บ สนุนการลดก๊า ซเรือนกระจกในภาคส่วนต่างๆ และ
สนับสนุนการผลิตและใช้พลังงานทดแทนของชุมชน น�ำร่อง น�ำเทคโนโลยี
Smart Grid มาบริหาร จัดการใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพ
7.2 ข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย
ที่เกี่ยวข้องช่วงปี พ.ศ. 2559-62
ข้ อ มู ล ทุ ติ ย ภู มิ ด ้ า นทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มของ
ประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง ในช่วงก่อนสถานการณ์ COVID-19 ในครั้งนี้จะ
ครอบคลุมข้อมูลในช่วงปี พ.ศ. 2559 – 2562 และครอบคลุมเรือ่ ง การปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมของมนุษย์ คุณภาพอากาศ คุณภาพแหล่งน�ำ้
การบริหารจัดการทรัพยากรน�้ำ การจัดการขยะชุมชนและขยะติดเชื้อ ดังนี้
1. สถานการณ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจก พบว่า ปริมาณการ
ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการขนส่ง ระหว่างปี 2559 – 2562 พบ
ว่า ในปี 2562 ปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการขนส่งเพิม่
ขึ้นจาก 66.2 ล้านตัน ในปี 2559 เป็น 76.4 ล้านตัน (ภาพที่ 2) การเพิ่มขึ้น
ของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการขนส่งเป็นผลมาจากการใช้
น�้ำมันเชื้อเพลิงส�ำเร็จรูป ได้แก่ น�้ำมันเบนซิน ดีเซล LPG น�้ำมันเตาและ
น�้ำมันเครื่องบิน (เฉพาะใช้ในประเทศซึ่งมีปริมาณไม่มากนัก) ซึ่งคิดเป็น
สัดส่วนถึงร้อยละ 94 ของปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในภาค
การขนส่งทั้งหมด
2. เมื่อพิจารณาข้อมูลคุณภาพอากาศในพื้นที่ต่างๆ จะใช้ข้อมูล
สถานีการตรวจวัดค่าฝุน่ PM10 และ PM2.5 โดยมีคา่ มาตรฐานของ PM2.5
อยู่ที่ 120 µg/m3 และของ PM10 อยู่ที่ 50 µg/m3 โดยนับจ�ำนวนสถานี
ตรวจวัดที่พบค่า PM เกินค่ามาตรฐานในช่วงปี พ.ศ. 2555 – 2562 ของ
จังหวัดต่างๆ ในระดับภูมิภาค และ พบว่า ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก และภาคกลาง มีแนวโน้มของ
“ก้าวต่อไปเพื่อประเทศไทยที่ยั่งยืน”
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จ�ำนวนสถานีตรวจวัดทีเ่ กินค่ามาตรฐานเพิม่ ขึน้ ทัง้ ค่า PM10 และค่า PM2.5
(ภาพที่ 3 และ ภาพที่ 4) โดยในปี 2562 ภาคที่มีสถานีตรวจวัดค่า PM10
ที่เกินค่ามาตรฐานจ�ำนวนมากที่สุด คือภาคเหนือ จ�ำนวน 18 สถานี รองลง
มาคือกรุงเทพฯและปริมณฑล จ�ำนวน 13 สถานี และหากพิจารณาภูมิภาค
อื่น อาจกล่าวได้ว่า สถานีที่มีค่า PM10 เกินค่ามาตรฐานมีจ�ำนวนเพิ่มขึ้น
จากปี 2555 (ยกเว้นภาคใต้) ส�ำหรับภาคที่มีสถานีวัดค่า PM2.5 ที่เกิน
ค่ามาตรฐานจ�ำนวนมากทีส่ ดุ คือกรุงเทพฯ และปริมณฑลจ�ำนวน 23 สถานี
ในปี พ.ศ. 2562 รองลงมาคือ ภาคเหนือ จ�ำนวน 19 สถานี และภาคตะวัน
ออก จ�ำนวน 10 สถานี ด้วยเหตุนี้อาจกล่าวได้ว่า สถานการณ์ฝุ่น PM2.5
ในช่ ว งพ.ศ. 2559 – 2562 มี แ นวโน้ ม รุ น แรงมากขึ้ น เมื่ อ เที ย บกั บ ปี
พ.ศ. 2555 ซึ่งต้นเหตุส�ำคัญของ PM2.5 มาจากการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์
ทั้งจากการใช้รถยนต์และการเผาในที่โล่ง
3. ส�ำหรับคุณภาพของแหล่งน�ำ้ ผิวดิน โดยเฉพาะแม่นำ�้ ล�ำคลอง
ของประเทศไทย พบว่า ในช่วงปี 2553 – 2562 ระดับคุณภาพแหล่งน�้ำที่
จัดว่าอยูใ่ นระดับดี นับว่ามีแนวโน้มดีขนึ้ และในช่วงปี 2559 – 2562 ทีถ่ อื ว่า
คุณภาพแหล่งน�้ำผิวดินมีแนวโน้มคงที่ ซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 45 – 46 ของ
แหล่ ง น�้ ำ ผิ ว ดิ น ที่มีคุณภาพพอใช้ ในขณะที่ คุณ ภาพระดับ ดี มีความ
ไม่แน่นอนในแต่ละปี (ภาพที่ 5) โดยในปี 2562 คุณภาพน�้ำผิวดินอยู่ใน
เกณฑ์พอใช้ขึ้นไปลดลง และอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรมเพิ่มขึ้นจากปี 2561
โดยไม่มีแหล่งน�้ำที่อยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรมมาก แต่กระนั้นก็ยังมีแหล่งน�้ำที่
เสื่อมโทรมต่อเนื่องซึ่งต้องเฝ้าระวังและเร่งแก้ไขปัญหา แหล่งน�้ำในภาค
กลางมีคุณภาพน�้ำเสื่อมโทรมมากกว่าภาคอื่น [กรมควบคุมมลพิษ, 2563]
4. ส�ำหรับคุณภาพน�้ำทะเลชายฝั่งในปี 2562 ส่วนใหญ่อยู่ใน
เกณฑ์พอใช้ถึงดีมาก โดยเกณฑ์พอใช้เพิ่มขึ้นจาก ปี 2561 จากร้อยละ 94
เป็นร้อยละ 95 และเกณฑ์เสื่อมโทรมถึงเสื่อมโทรมมากลดลงจากร้อยละ 6
เป็นร้อยละ 5 (ภาพที่ 6) โดยอ่าวไทยตอนในยังคงเสื่อมโทรมมากช่วงปาก
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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แม่น�้ำบางปะกง ปากแม่น�้ำเจ้าพระยา และปากแม่น�้ำท่าจีน [กรมควบคุม
มลพิษ, 2563]
5. การบริหารจัดการทรัพยากรน�ำ้ ของประเทศไทย เมือ่ พิจารณา
จากดัชนีชี้วัดการจัดการน�้ำ (Water Management Index: WMI) ซึ่งมี
ค่าเท่ากับ 3.42 ที่จัดว่าอยู่ในระดับที่มีประสิทธิภาพ เนื่องด้วยประเทศไทย
มี ค วามมั่ น คงด้ า นทรั พ ยากรน�้ ำ ผิ ว ดิ น และน�้ ำ บาดาลค่ อ นข้ า งสู ง และ
ประชาชนสามารถเข้าถึงน�้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคได้อย่างทั่วถึง นอกจาก
นี้ ในส่วนของความมั่นคงของน�้ำเพื่อการพัฒนาอยู่ในระดับปานกลาง ผลิต
ภาพการใช้นำ�้ รวมในทุกภาคส่วนมีความสมดุลกับน�ำ้ ต้นทุนทีม่ อี ยูแ่ ละยังมี
น�้ำต้นทุนเหลือให้สามารถน�ำไปใชในการพัฒนาได้ และมีปริมาณน�้ำรักษา
นิ เ วศเพี ย งพอส� ำ หรั บ การรั บ มื อ กั บ ภั ย แล้ ง และอุ ท กภั ย มี ก ารจั ด การ
ป่าต้นน�้ำที่ดีมีการบริหารจัดการทรัพยากรน�้ำอยู่ในระดับพอใช้ มีแผนการ
จัดการน�้ำทุกระดับ และประชาชนมีสวนร่วมในการจัดการน�้ำในกิจกรรมที่
ส�ำคัญค่อนข้างน้อย [ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติและมหาวิทยาลัยขอนแก่น,
2563]
6. สถานการณ์จดั การขยะมูลฝอยจากแหล่งก�ำเนิดต่างๆ ในภาพ
รวม พบว่า ในช่วงปี 2553 – 2562 มีแนวโน้มเพิ่ม จาก 24.22 ตัน เป็น
28.71 ตัน (ภาพที่ 7) ขยะมูลฝอยชุมชนปี 2562 มีปริมาณขยะมูลฝอยเกิด
ขึ้นประมาณ 28.71 ล้านตัน (เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ร้อยละ 3) หรือประมาณ
78,665 ตัน/วัน หากพิจารณาปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นรายภูมิภาคและ
กรุงเทพมหานคร พบว่า ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เกิดขยะมูลฝอยมาก
ที่สุด (21,418 ตัน/วัน) รองลงมา ได้แก่ กรุงเทพมหานคร (13,583 ตัน/วัน)
ภาคใต้ (10,730 ตัน/วัน) ภาคเหนือ (10,229 ตัน/วัน) ภาคตะวันออก (9,321
ตัน/วัน) ภาคกลาง (7,416 ตัน/วัน) และภาคตะวันตก (5,923 ตัน/วัน)
ดังนัน้ ปริมาณขยะมูลฝอยทีเ่ กิดขึน้ รายภูมภิ าคและกรุงเทพฯ แสดงดังภาพ
ที่ 8 สะท้อนให้เห็นว่าในช่วงปี 2556 – 2562 ปริมาณขยะมูลฝอยมีแนวโน้ม
“ก้าวต่อไปเพื่อประเทศไทยที่ยั่งยืน”
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เพิ่มขึ้นในแต่ละภูมิภาค (ยกเว้นภาคเหนือที่มีแนวโน้มลดลง) โดยปริมาณ
ขยะมูลฝอยมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้น สาเหตุเนื่องจากการขยายตัวของชุมชน
เมือง การเพิ่มขึ้นของจ�ำนวนประชากรแฝงจากแรงงานต่างด้าวที่เข้ามา
ท�ำงาน พฤติกรรมการบริโภคของประชาชนที่นิยมความสะดวกสบายมาก
ขึ้นโดยเฉพาะการส่งสินค้าจากบริการสั่งซื้อออนไลน์สินค้าและบริการ
สั่งอาหารท�ำให้เกิดขยะพลาสติกถึงมือผู้บริโภคเป็นจ�ำนวนมาก และการ
เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่เกิดจากการส่งเสริมการท่องเที่ยว
7. สถานการณ์ขยะติดเชื้อ พบว่า มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ในช่วงปี
2557 – 2563 จาก 12.69 ตัน เป็น 19,136.53 ตัน โดยเฉพาะในปี 2563
(ภาพที่ 9) การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเป็นผลมาจากการรายงานขยะติดเชื้อ
อย่างเป็นระบบและครอบคลุมแหล่งก�ำเนิดมากขึน้ เพือ่ น�ำไปก�ำจัดได้อย่าง
ถูกต้อง อนึง่ เนือ่ งด้วย ข้อมูลปริมาณขยะติดเชือ้ จากทางเว็บไซต์โปรแกรม
ก�ำกับการขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ [อ้างถึงแหล่งข้อมูลของส� ำนักอนามัย
สิ่งแวดล้อม กรมอนามัย] แสดงข้อมูลจ�ำนวนการส่งและปริมาณขยะ
ติดเชื้อ โดยกรมอนามัยขอความร่วมมือสถานบริการพยาบาล (ซึ่งไม่รวม
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล) รถเก็บขน และสถานก�ำจัด กรอกข้อมูล
เข้าระบบ ดังนั้น ข้อมูลแจ้งเข้าระบบจึงไม่ตรงกันระหว่างข้อมูลของแหล่ง
ก�ำเนิดขยะติดเชือ้ กับแหล่งก�ำจัดขยะติดเชือ้ ซึง่ ท�ำให้ยากในการตรวจสอบ
ข้อมูลและก�ำกับการก�ำจัดขยะติดเชื้อได้ง่าย
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รายงานฉบับสมบูรณ์

ภาพที่ 2 ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์จากการขนส่ง (ล้านตัน)
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ที่มา: สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน. สถิติพลังงาน. การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (2559 – 2562).

ภาพที่ 3 จานวนสถานีที่เกินค่ามาตรฐาน PM10
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ตะวันออก
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กลาง+ตะวันตก

2561
2562
กทม+ปริมณฑล

ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ.รายงานสถานการณ์และคุณภาพอากาศประเทศไทย ปี พ.ศ. 2555-2562

ภาพที่ 4 จานวนสถานีที่เกินค่ามาตรฐาน PM2.5

25
20
15
10
5
0

2555

2556
อีสาน

2557
เหนือ

2558
ใต้

2559
ตะวันออก

2560
กลาง+ตะวันตก

ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ.รายงานสถานการณ์และคุณภาพอากาศประเทศไทย ปี พ.ศ. 2555-2562
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ภ า พ ที่ 5 ร้ อ ย ล ะ ข อ งแ ห ล่ งน้า ผิ ว ดิ น ที่ มี คุ ณ ภ า พน้าป ร ะ เ ภ ทต่ า งๆ
100

50

0

25
43
32
2553

15

ดีมาก

ดี

พอใช้

เสื่อมโทรม

เสื่อมโทรมมาก

18

23

22

25

20

17

49

48

49

49

41

46

55

34
2
2554

34

28

29

34

34

28

2555

2556

2557

2558

2559

2560

9
45
46
2561

18
46
34
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ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ (2563) รายงานสถานการณ์มลพิษ ปี 2562 รูปที่ 17
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ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ (2563). รายงานสถานการณ์มลพิษ ปี 2562 รูปที่ 24
ภาพที่ 7 ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในประเทศไทย (ล้านตัน)
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ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ (2563). รายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย ปี 2562
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ภาพที่ 8 ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นต่อปี (ตัน)
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ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ, ระบบสารสนเทศ ด้านการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน. (2562). ข้อมูลสถานการณ์ขยะมูลฝอย
ของจังหวัด, สืบค้นจาก https://thaimsw.pcd.go.th/report3.php
ภาพที่ 9 จานวนการส่งและยืนยันปริมาณขยะติดเชื้อ (ตัน)
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ที่มา: สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย. https://envmanifest.anamai.moph.go.th/?summary_year_list
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คุณภาพสิ่งแวดล้อมดีขึ้น ดังนั้น ในหัวข้อนี้จะพิจารณาวิเคราะห์ความ
สัมพันธ์ระหว่างระดับมูลค่าของ GDP หรือ Gross Regional Product (GRP)
และ Gross Provincial Product (GPP) กับ ตัวชีว้ ดั ด้านคุณภาพสิง่ แวดล้อม
หรือตัวชีว้ ดั ด้านปัญหามลพิษและปริมาณขยะมูลฝอยและขยะติดเชือ้ (เท่า
ที่เข้าถึงข้อมูลทุติยภูมิของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)
ผลการศึกษาพบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรด้านมลพิษทีค่ าดว่า
จะเกี่ยวกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจและพฤติกรรมการบริโภคของประชาชน
เทียบกับ GDP-CVM และ GPP per capita ว่ามีความหลากหลาย ดังนี้
(1) ปริมาณขยะมูลฝอย และปริมาณขยะติดเชื้อ ในช่วงปี พ.ศ.
2553 – 2562 มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ GDP ทั้งในรูปแบบของ GDP
current price และ GDP CVM ในช่วงปี พ.ศ. 2553 – 2562 (ภาพที่ 10
และภาพที่ 11) ซึ่งอธิบายได้ว่า ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณขยะมูลฝอย
และขยะติดเชือ้ จะเพิม่ ขึน้ เมือ่ กิจกรรมทางเศรษฐกิจเพิม่ ขึน้ และย่อมหมาย
ถึงภาระทางสังคมในการจัดการขยะมูลฝอยและขยะติดเชื้อเหล่านี้ให้
เหมาะสมและไม่กอ่ ให้เกิดปัญหามลพิษและสารพิษอืน่ ทีเ่ กิดจากการจัดการ
และก�ำจัดขยะเหล่านี้ ซึ่งปัจจุบันนี้ ในภาพรวมของประเทศไทยนั้น การ
จัดการขยะมูลฝอยชุมชนทีอ่ ยูภ่ ายใต้การก�ำกับดูแลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นนั้นส่วนใหญ่ยังจัดการไม่ถูกต้อง โดยสัดส่วนของปริมาณขยะที่มี
การจัดการขยะที่ไม่ถูกต้องเฉลี่ยในปี 2562 คือร้อยละ 27 ของปริมาณขยะ
มูลฝอยทั้งหมด (รวมทุกจังหวัด) และบางจังหวัดมีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 80
ของปริมาณขยะมูลฝอยทั้งหมดที่ยังจัดการไม่ถูกต้อง [ค�ำนวณโดยผู้วิจัย
ซึ่งอ้างอิงจากข้อมูลขยะมูลฝอยรายจังหวัดของกรมควบคุมมลพิษ]
(2) หากพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณขยะมูลฝอยกับ
GPP per capita จ�ำแนกรายภูมิภาค ในระหว่างปี พ.ศ. 2556 – 2561 พบ
ประเด็นที่น่าสนใจ คือ
		 (2.1) กรณีของกรุงเทพฯ และปริมณฑล และ ภาคใต้ เมือ่ ระยะ
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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เวลาผ่านไปตั้งแต่ปี 2556 ถึง 2562 ปริมาณขยะมูลฝอยต่อหัวประชากร
เพิ่มขึ้น เมื่อระดับ GPP per capita เพิ่มขึ้น และโดยเปรียบเทียบระหว่าง
จังหวัด พบว่า จังหวัดที่มีระดับมูลค่า GPP per capita สูง จะมีอัตราการ
ทิ้งขยะต่อหัว สูงกว่าจังหวัดที่มีระดับมูลค่า GPP per capita ต�่ำ อย่างเห็น
ได้ชัด (ภาพที่ 12 และ ภาพที่ 13) ประเด็นที่แตกต่างกันเล็กน้อย คือ อัตรา
การเพิ่มของปริมาณขยะต่อหัว ของภาคใต้ สูงกว่า กรณีของกรุงเทพฯและ
ปริมณฑล หากพิจารณาระดับมูลค่า GPP per capita ที่เท่ากัน และโดย
สรุปส�ำหรับภูมิภาคนี้คือ ระดับรายได้ต่อหัวที่สูงขึ้น มิได้ท�ำให้ปริมาณขยะ
มูลฝอยต่อหัวลดลง หรือ Income Effect มิได้มีผลเชิงลบต่อปริมาณขยะที่
เกิดขึ้นในกลุ่มจังหวัดเหล่านี้
		 (2.2) กรณีภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ ภาค
ตะวันออก มีแนวโน้มของความสัมพันธ์ระหว่าง GPP per capita กับ
ปริมาณขยะมูลฝอยต่อหัวประชากร แตกต่างออกไป (ภาพที่ 14 ภาพที่ 15
และ ภาพที่ 16 ตามล�ำดับ) โดยมีข้อสังเกต 2 ประการ คือ (ก) แม้ว่าระดับ
มูลค่า GPP per capita แตกต่างกันอย่างมาก แต่ปริมาณขยะมูลฝอยต่อ
หัวประชากร ไม่ได้แตกต่างกันมากนัก กล่าวอีกนัยหนึ่ง จังหวัดที่มีมูลค่า
GPP per capita สูงกว่า มิได้มีพฤติกรรมการทิ้งขยะมูลฝอยน้อยไปกว่า
จังหวัดทีม่ มี ลู ค่า GPP per capita ต�่ำกว่า และ (ข) เมือ่ พิจารณาบางจังหวัด
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือทีม่ รี ะดับมูลค่า GPP per capita
ค่อนข้างสูง (มากกว่า 100,000 บาท/คน) ปริมาณขยะมูลฝอยต่อหัว
ประชากร มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เช่น นครราชสีมา และพิษณุโลก ส่วน
นครสวรรค์ เชียงใหม่ อุทยั ธานี และ ขอนแก่น ทีม่ แี นวโน้มของปริมาณขยะ
มูลฝอยต่อหัวลดลง (ภาพที่ 17)
		 (2.3) กรณีภาคตะวันตกและภาคกลาง นั้น ไม่สามารถสรุป
ความสัมพันธ์ระหว่างมูลค่า GPP per capita กับอัตราการทิ้งขยะมูลฝอย
ต่อหัวประชากร (ภาพที่ 18 และภาพที่ 19) ทั้งในแง่มุมของเปรียบเทียบ
“ก้าวต่อไปเพื่อประเทศไทยที่ยั่งยืน”
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ระหว่างจังหวัด หรือในแง่มุมของช่วงเวลา กล่าวคือ กรณีกลุ่มจังหวัดใน
ภาคกลาง และ ภาคตะวันตก จังหวัดที่มีมูลค่า GPP per capita สูงกว่า ก็
มีอัตราการทิ้งขยะมูลฝอยต่อประชากรเท่ากับจังหวัดที่มีมูลค่า GPP per
capita ต�่ำกว่า แม้ว่าแนวโน้มหรือทิศทางของปริมาณขยะมูลฝอยต่อคนดู
ราวกับว่าจะลดลงเมื่อมูลค่า GPP per capita เพิ่มขึ้นก็ตาม แต่ก็ยังไม่
สามารถสรุปได้วา่ มีลกั ษณะคล้ายเส้น EKC เนือ่ งจากระดับรายได้ตอ่ หัวไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญ อีกทั้งอัตราการทิ้งขยะมูลฝอยต่อคนก็ใกล้
เคียงกันมาก อนึ่ง กลุ่มจังหวัดในภาคกลางและภาคตะวันตกมีจ�ำนวนเท่า
กันคือ 6 จังหวัด (แบ่งจังหวัดตามสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่ง
ชาติ) เหมือนภาคกลางและ กรุงเทพฯ กับปริมณฑล โดยภาคกลาง และ
กรุงเทพฯ กับปริมณฑล มีแนวโน้มหรือทิศทางความสัมพันธ์ระหว่างขยะ
มูลฝอยกับ GPP per capita ที่ชัดเจนมากกว่า
		 (2.4) การเปรียบเทียบตัวชี้วัดปริมาณขยะมูลฝอยต่อคนกับ
GPP per capita ระหว่างจังหวัดนีส้ ะท้อนสภาพการณ์ของเศรษฐกิจสีเขียว
ได้มิติหนึ่งคือ การเติบโตทางเศรษฐกิจของจังหวัด อันส่งผลให้ GPP per
capita (ซึ่งเป็นตัวแทนของรายได้ต่อหัวของประชาชนในจังหวัด) เพิ่มขึ้น
นัน้ ไม่ได้ทำ� ให้ปริมาณขยะมูลฝอยในจังหวัดลดลง ซึง่ น�ำไปสูก่ ารตัง้ ประเด็น
ค�ำถามว่า ประสิทธิภาพในการจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดจะเป็นอย่างไร
เช่น (ก) ถ้าจังหวัดมีสัดส่วนการจัดการขยะมูลฝอยอย่างถูกต้องทั้งหมด ก็
ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดี แต่ก็อาจจะต้องมีการเตรียมการพัฒนาศักยภาพใน
การจัดการขยะมูลฝอยที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคตอย่างไร และ (ข) ถ้าจังหวัดมี
สัดส่วนการจัดการขยะมูลฝอยไม่ถูกต้องอยู่ในระดับสูง ในขณะที่ปริมาณ
ขยะมูลฝอยเพิม่ ขึน้ ตลอดเวลาจะท�ำให้จงั หวัดประสบปัญหาการจัดการขยะ
มูลฝอยในอนาคต อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ถึงแม้ว่าจังหวัดนั้นจะมีการเติบโต
ทางเศรษฐกิจหรือระดับ GPP per capita สูงขึ้นก็ตาม กล่าวคือ ข้อมูลใน
ช่วงปี 2560 – 2562 ส่วนใหญ่จะมีสัดส่วนของปริมาณขยะมูลฝอยที่ยัง
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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จัดการไม่ถูกต้องอยู่ในระดับสูงกว่าร้อยละ 20 ของปริมาณขยะมูลฝอยที่
เกิดขึน้ ทัง้ หมด และอยูใ่ นช่วงร้อยละ 20 – 60 มีเพียงไม่กจี่ งั หวัดทีม่ สี ดั ส่วน
ดังกล่าวร้อยละ 0 บางจังหวัดมีสัดส่วนต�่ำกว่าร้อยละ 10 และบางจังหวัดมี
สัดส่วนร้อยละ 60 – 80 (ภาพที่ 20) ยกเว้นบางจังหวัดที่มีระดับ GPP per
capita สูงกว่าจังหวัดอื่น และมีสัดส่วนการก�ำจัดขยะมูลฝอยไม่ถูกต้องใน
ระดับต�่ำกว่าจังหวัดอื่น ซึ่งเป็นทิศทางที่สอดคล้องกับแนวคิดเศรษฐกิจ
สีเขียว
(3) เมื่อพิจารณาคุณภาพอากาศนั้น จะเปรียบเทียบในระดับ
ภูมภิ าค โดยจะพิจารณาจากค่า PM กรณีทมี่ คี า่ เกินมาตรฐาน ซึง่ เป็นมลพิษ
ที่สามารถเคลื่อนย้ายข้ามจังหวัดได้และเกิดจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่
แตกต่างกันตามสภาพทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค และตรวจวัดค่า PM ก็
มิได้มีจ�ำนวนมากเพียงพอที่จะใช้เปรียบเทียบระหว่างจังหวัด ดังนั้น จะ
วิเคราะห์เฉพาะจ�ำนวนวันที่ค่า PM10 และ PM2.5 ที่เกินค่ามาตรฐานของ
สถานีตรวจวัดในจังหวัดของภูมิภาคนั้น
เมือ่ เปรียบเทียบจ�ำนวนสถานีตรวจวัดค่า PM ทีพ่ บว่าค่า PM เกิน
ค่ า มาตรฐาน กั บ มู ล ค่ า ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ม วลรวมระดั บ ภู มิ ภ าค (Gross
Regional Product: GRP) ของภูมิภาคต่างๆ ในช่วงปี 2554 – 2562
พบว่า จ�ำนวนวันที่ค่า PM10 และ PM2.5 เกินมาตรฐาน มีลักษณะความ
สัมพันธ์เชิงบวกกับ GRP ส�ำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาค
ตะวันออก ซึ่งหมายความว่า เมื่อระดับมูลค่า GRP เพิ่มขึ้น โอกาสที่จะมี
จ�ำนวนสถานีวัดค่า PM จะมีมากขึ้น (ภาพที่ 21 ภาพที่ 22 และ ภาพที่ 23
ตามล�ำดับ) แต่มีความสัมพันธ์ที่ไม่แน่นอนส�ำหรับภาคใต้ (ภาพที่ 24)
อย่างไรก็ดี ส�ำหรับภาคกลางรวมกับภาคตะวันตกนั้น ความสัมพันธ์ของ
PM10 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ซึ่งกิจกรรมทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคมาจาก
การก่อสร้างเป็นหลัก ในขณะที่ PM2.5 มีความสัมพันธ์กับ GRP ไม่ชัดเจน
(ภาพที่ 25) และ กรณีของกรุงเทพฯและปริมณฑล ความสัมพันธ์ของ PM10
“ก้าวต่อไปเพื่อประเทศไทยที่ยั่งยืน”
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กับ GRP มีแนวโน้มลดลง ในขณะที่ PM2.5 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ซึ่งอาจจะ
เกิดการเผาไหม้อย่างไม่สมบูรณ์ทอี่ าจจะมีตน้ เหตุจากการขนส่งโดยรถยนต์
(ภาพที่ 26) ทั้งนี้ยังไม่ได้น�ำต้นเหตุของการเคลื่อนย้าย PM ข้ามพรมแดน
จากประเทศเพื่อนบ้านมาพิจารณาร่วม
กล่าวโดยสรุปได้วา่ เราไม่พบความสัมพันธ์แบบเส้น EKC ในกรณี
ของฝุ่น PM และส่วนใหญ่อาจกล่าวได้ว่ามีความสัมพันธ์เชิงบวกกับระดับ
มูลค่าหรือกิจกรรมทางเศรษฐกิจของภูมิภาค และสะท้อนได้ว่า แม้ว่า
เศรษฐกิจจะเติบโตก็ตาม แต่การเติบโตทางเศรษฐกิจนัน้ มิได้คำ� นึงถึงปัญหา
มลพิษทางอากาศ ซึ่งขัดกับแนวคิดเศรษฐกิจสีเขียว และอาจจะน�ำไปสู่
ปัญหาทางด้านสุขภาพของประชาชนในระยะยาวได้ ซึ่งก็ขัดกับหลักการ
ของการพัฒนาที่ยั่งยืนนั่นเอง
ในภาพรวมความสัมพันธ์ระหว่างตัวชีว้ ดั ด้านสิง่ แวดล้อมกับตัวชี้
วัดระดับรายได้หรือกิจกรรมทางเศรษฐกิจ โดยเปรียบเทียบระหว่างจังหวัด
หรือภูมิภาค เพื่อวิเคราะห์เบื้องต้นว่า เมื่อเศรษฐกิจเติบโตหรือรายได้
ประชาชนเพิ่มขึ้น (หากการเสียภาษีของประชาชนส่วนหนึ่งตกเป็นรายได้
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) เมื่อระยะเวลาผ่านไปตัวชี้วัดด้านสิ่ง
แวดล้อมควรจะดีขนึ้ แต่การวิเคราะห์ขอ้ มูลในช่วงปี 2556 – 2562 ดังกล่าว
ข้างต้น เราไม่พบความสัมพันธ์แบบเส้น EKC ในทุกกรณีของตัวชี้วัด
ด้านสิ่งแวดล้อมและขยะมูลฝอย ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงจุดอ่อนของสังคม
ไทยอย่างน้อย 3 ประการ ได้แก่
(ก) ประชาขนยังขาดความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมและการ
จัดการขยะมูลฝอย (ซึง่ อาจอนุมานผ่านตัวชีว้ ดั ด้านสิง่ แวดล้อมทีม่ ไิ ด้ลดลง
ทั้งที่ระดับรายได้สูงขึ้น) จึงขาดการเร่งรัดผ่านระบบการเมืองท้องถิ่นให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จัดการอย่างถูกต้อง (รวมทัง้ การรณรงค์การคัด
แยกขยะ) และขาดการเรียกร้องจากภาครัฐส่วนกลางให้ด�ำเนินการจัดการ
ปัญหาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นตน
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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(ข) สืบเนือ่ งจากประชาชนขาดความตระหนักประกอบกับภาครัฐ
ส่วนกลางจัดสรรงบประมาณเพือ่ การจัดการสิง่ แวดล้อมไม่สอดคล้องกับการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจทีเ่ ป็นต้นตอหรือแหล่งก�ำเนิดมลพิษและขยะมูลฝอย
ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ จึงท�ำให้เกิดการสะสมของปัญหาสิ่ง
แวดล้อม (ทัง้ ทีเ่ ป็นปัญหามลพิษระดับท้องถิน่ และปัญหามลพิษข้ามจังหวัด
หรือข้ามพรมแดน) ในขณะที่เศรฐกิจขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ประเมิน
จากการเพิ่มขึ้นของ GPP per capita แต่ตัวชี้วัดด้านสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น
หรือเท่าเดิม เมื่อพิจารณาในช่วงเวลาดังกล่าว หรือ ประเมินจากจังหวัดที่
มีระดับ GPP per capita สูงกว่า ก็ยังคงมีระดับตัวชี้วัดสิ่งแวดล้อมเท่ากับ
จังหวัดที่มีระดับ GPP per capita ต�่ำกว่า
(ค) การพัฒนาเศรษฐกิจในระดับประเทศที่ผ่านมายังไม่น�ำไปสู่
แนวทางของเศรษฐกิจสีเขียวและอาจจะประเมินได้วา่ การพัฒนาในอนาคต
อาจจะยังไม่ยั่งยืน ถ้าการเติบโตทางเศรษฐกิจไม่น�ำพาให้เกิดการรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมและการจัดการสิ่งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม การ
วิเคราะห์ระดับจังหวัดหรือภูมิภาคดังกล่าวข้างต้น อาจจะไม่เห็นความ
แตกต่างระหว่างจังหวัด เนื่องจากแต่ละจังหวัดหรือองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นยังพึ่งพิงงบประมาณจากส่วนกลางและพึ่งพิงการก�ำหนดนโยบาย
ในระดับประเทศเป็นหลัก ยังไม่สามารถก�ำหนดนโยบายการพัฒนาภายใน
จังหวัดหรือท้องถิ่นให้สอดคล้องกับฐานทรัพยากรและศักยภาพในการ
จัดการปัญหาสังคมและปัญหาสิ่งแวดล้อม เช่น การก�ำหนดโควตาจ�ำนวน
นักท่องเที่ยว การจัดเก็บภาษีท้องถิ่นจากผู้เข้าพักโรงแรม เป็นต้น และ
การก�ำหนดนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจระดับกลุ่มจังหวัดเพื่อการเข้าสู่
เศรษฐกิจสีเขียวร่วมกัน ก็ยังขาดการสนับสนุนจากภาครัฐ ยกเว้นกลุ่ม 6
จังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามันที่ผู้ประกอบการร่วมมือกันจัดท�ำปฏิญญา ที่
เรียกว่า “Andaman Go Green” (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง สตูล) เมื่อ
ปี 2561 ซึ่งก็ยังต้องประเมินความสัมฤทธิ์ผลต่อไป
“ก้าวต่อไปเพื่อประเทศไทยที่ยั่งยืน”
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ผลการวิเคราะห์ของภูมิภาคต่างๆ ของไทยที่ไม่พบความสัมพันธ์
แบบเส้น EKC ดังกล่าว สอดคล้องกับการศึกษาของกรณีเวียดนามและจีน
ว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจของเวียดนามหรือจีนเน้นการใช้พลังงานเข้มข้น
โดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ ขณะที่ภาคเกษตรเน้นการ
ใช้แรงงานเข้มข้น (ข้อมูล ค.ศ. 1981 – 2011) (Al-Mulali et. al., 2015;
Pata andจสีเขีCaglar,
2020)
นโยบายเศรษฐกิ
ยว – ก่อนและหลั
งสถานการณ์ COVID-19
รายงานฉบับสมบูรณ์
ภาพที่ 10 ปริมาณขยะมูลฝอย กับ GDP (2553-2562)
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ที่มา: ผู้วิจัย
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ภาพที่ 14 ปริมาณขยะมูลฝอย และ GPP ภาคเหนือ
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ภาพที่ 14 ปริมาณขยะมูลฝอย และ GPP ภาคเหนือ
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รายงานฉบับสมบูรณ์

ปริมาณขยะมูลฝอยต่อคนต่อปี (กิโลกรัม)
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่อคนต่อปี (กิโลกรัม)

ภาพที่ 16 ปริมาณขยะมูลฝอย และ GPP ภาคตะวันออก
600
500
400
300

ชลบุรี

ระยอง

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2556

2557

2558

2559

2560

2561

2562

Poly. (2560)

Poly. (2561)

Poly. (2562)

ที่มา: ผู้วิจัย
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ปริมาณขยะมูลฝอยต่อคนต่อปี (กิโลกรัม)

ภาพที่ 16 ปริมาณขยะมูลฝอย และ GPP ภาคตะวันออก
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ปริมาณขยะมูลฝอยต่อคนต่อปี (กิโลกรัม)

นโยบายเศรษฐกิจสีเขียว – ก่อนและหลังสถานการณ์ COVID-19
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รายงานฉบับสมบูรณ์

ภาพที่ 17 ปริมาณขยะมูลฝอย และ GPP บางจังหวัดในภาคเหนือและภาคอีสาน
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ภาพที่ 18 ปริมาณขยะมูลฝอย และ GPP ภาคกลาง
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ปริมาณขยะมูลฝอยต่อคนต่อปี (กิโลกรัม)

ภาพที่ 18 ปริมาณขยะมูลฝอย และ GPP ภาคกลาง
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รายงานฉบับสมบูรณ์

ปริมาณขยะมูลฝอยต่อคนต่อปี (กิโลกรัม)

ภาพที่ 19 ปริมาณขยะมูลฝอย และ GPP ภาคตะวันตก
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ที่มา: ผู้วิจัย

ภาพที่ 20 สัดส่วนการกาจัดขยะมูลฝอยอย่างไม่ถูกต้อง กับ GPP ของทุกจังหวัด
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ที่มา: ผู้วิจัย
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ภาพที่ 20 สัดส่วนการกาจัดขยะมูลฝอยอย่างไม่ถูกต้อง กับ GPP ของทุกจังหวัด
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จํานวนสถานีที่พบ PM เกินค่ามาตรฐาน

นโยบายเศรษฐกิจสีเขียว – ก่อนและหลังสถานการณ์ COVID-19

รายงานฉบับสมบูรณ์

ภาพที่ 21 จานวนสถานีที่พบ PM เกินค่ามาตรฐาน กับ GRP ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(2554-2562)
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GRP CVM ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ล้านบาท)
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จํานวนสถานีที่พบ PM เกินค่ามาตรฐาน

ที่มา: ผู้วิจัย
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ภาพที่ 22 จานวนสถานีที่พบ PM เกินค่ามาตรฐานกับ GRP ภาคเหนือ (2554-2562)
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“ก้าวต่อไปเพื่อประเทศไทยที่ยั่งยืน”
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จํานวนสถานีที่พบ PM เกินค่ามาตรฐาน

ที่มา: ผู้วิจัย
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970,937
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ภาพที่ 22 จานวนสถานีที่พบ PM เกินค่ามาตรฐานกับ GRP ภาคเหนือ (2554-2562)
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จํานวนสถานีที่พบ PM เกินค่ามาตรฐาน

ที่มา: ผู้วิจัย
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ภาพที่ 23 จานวนสถานที่พบ PM เกินค่ามาตรฐาน กับ GRP ภาคตะวันออก (2554-2562)
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ที่มา: ผู้วิจัย

นโยบายเศรษฐกิจสีเขียว – ก่อนและหลังสถานการณ์ COVID-19

รายงานฉบับสมบูรณ์

จํานวนสถานีที่พบ PM เกินค่ามาตรฐาน

ภาพที่ 24 จานวนสถานีที่พบ PM เกินค่ามาตรฐาน กับ GRP ภาคใต้ (2554-2562)
6
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M เกินค่ามาตรฐาน

ที่มา: ผู้วิจัย
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ภาพที่ 25 จานวนสถานีที่พบ PM เกินค่ามาตรฐาน กับ GRP รวมภาคตะวันตกและกลาง
(2554-2562)
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PM2.5

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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ที่มา: ผู้วิจัย

จํานวนสถานีที่พบ PM เกินค่ามาตรฐาน

755,766 780,396 815,779
GRP CVM ภาคใต้ (ล้านบาท)

ภาพที่ 25 จานวนสถานีที่พบ PM เกินค่ามาตรฐาน กับ GRP รวมภาคตะวันตกและกลาง
(2554-2562)
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ที่มา: ผู้วิจัย

จํานวนสถานีที่พบ PM เกินค่ามาตรฐาน
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ภาพที่ 26 จานวนสถานีที่พบ PM เกินค่ามาตรฐาน กับ GRP กรุงเทพฯและปริมณฑล
(2554-2562)
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GRP CVM กรุงเทพและปริมณฑล (ล้านบาท)

ที่มา: ผู้วิจัย

7.4 การเปรียบเทียบสถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
33 (2562 – 2564)
ก่อนและหลังสถานการณ์ COVID-19
ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่เกิดขึ้นในช่วง
หลังของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 อันส่งผลต่อการด�ำเนินนโยบายทาง
เศรษฐกิจทั้งระดับภายในประเทศ ระดับภูมิภาคและระดับประเทศ อันส่ง
ผลต่อการชะลอตัวทางเศรษฐกิจของภาคเอกชนทีเ่ ป็นทัง้ ผูป้ ระกอบการราย
ย่อยและรายใหญ่ รวมทั้งการปรับตัวทางด้านสังคมของภาคประชาชนทั้ง
ในเขตเมืองและเขตชนบท ทัง้ นีน้ โยบายและมาตรการเพือ่ ป้องกันการแพร่
ระบาดของ COVID-19 ได้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเห็นได้ชัดทั้ง
“ก้าวต่อไปเพื่อประเทศไทยที่ยั่งยืน”
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ในเชิงผลกระทบโดยตรงทั้งเชิงบวกและเชิงลบ และผลกระทบโดยอ้อม
ในช่วงปี 2563 ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากมาตรการควบคุม
การระบาดของ COVID-19 ของประเทศต่างๆ ได้มีการประเมินไว้จ�ำนวน
มาก เช่น เคนย่า อินเดีย เนปาล จีน มาเลเซีย สิงคโปร์ แคนาดา สหภาพ
ยุโรป ไม่ว่าจะเป็นเรื่องผลกระทบต่อมลพิษทางอากาศที่เกิดจากการเดิน
ทางระหว่างประเทศ (โดยทางอากาศและทางบก) การลดลงของความหนา
แน่นทางจราจรของเมืองใหญ่ รวมถึงการปล่อยมลพิษทางอากาศและทาง
น�้ำของโรงงานอุตสาหกรรม และการลดลงของการเกิดไฟป่า ตลอดจนการ
เพิ่มขึ้นของคุณภาพระบบนิเวศทางน�้ำและทางทะเล (Gupta et.al., 2020;
Aman et.al., 2020; Kanniah et.al., 2020; Nižetić, 2020; Ching and
Kajina, 2020; Ghosh et.al., 2020; Zambrabo-Monserrate et.al., 2020;
Lockhandwala and Gautam, 2020; Bera et.al., 2021; Lv et.al., 2021;
Okuku et.al., 2021; Tian et.al., 2021) แต่การแพร่ระบาดของ COVID-19
ก็สร้างผลกระทบทางลบโดยตรงคือ การจัดการขยะมูลฝอย ขยะติดเชือ้ และ
พลาสติกประเภทใช้ครั้งเดียวทิ้ง ที่มีปริมาณเพิ่มมากขึ้น รวมทั้ง การจัด
เก็บขยะเพือ่ น�ำมาคัดแยกโดยกลุม่ ผูเ้ ก็บขยะอย่างไม่เป็นทางการไม่สามารถ
ท� ำ ได้ อ ย่ า งเต็ ม ที่เพราะการปิด เมืองหรือการหยุดอยู่บ ้านในช่วงเวลา
กลางคืน และในบางเมืองมีผลต่อชุมชนแออัดที่ไม่สามารถหาแหล่งที่อยู่ที่
เหมาะสมในช่วงเวลานั้นได้ (Prata et.al., 2020; van Fan et.al., 2021)
ส�ำหรับประเทศไทยการด�ำเนินนโยบายและมาตรการในการเฝ้า
ระวังและควบคุมการระบาดของ COVID-19 ของภาครัฐในช่วงเดือนมีนาคม
2563 จนกระทั่งปัจจุบัน (พฤศจิกายน 2564) สรุปสาระส�ำคัญในแต่ละช่วง
ปี 2563 ได้ดังนี้ (ภาพที่ 27)
- มีนาคม 2563 ประกาศสถานการณ์ฉกุ เฉินทัว่ ราชอาณาจักรล็อกดาวน์ เป็นเวลา 39 วัน (26 มีนาคม 2563 – 4 พฤษภาคม 2563)
- เมษายน 2563 ห้ามออกนอกเคหสถานในระหว่างเวลา 22.00คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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04.00 และ สั่งปิดปิดร้านขายและพื้นที่ขายสุราทั้งแบบปลีกและส่ง และ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดตลอด 24 ชั่วโมง
- เมษายน – พฤษภาคม 2563 ด�ำเนินการหลายกรณี เช่น (ก)
ปิดบางสถานที่ที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ (ข) ห้ามอากาศยานขนส่งคนโดยสาร
ท�ำการบินเข้ามายังท่าอากาศยานในประเทศไทย (ค) แจกหน้ากากอนามัย
ทั้งประเทศ และ (ง) มาตรการกักตัว (Quarantine) หากเดินทางกลับจาก
ต่างประเทศเป็นเวลา 14 วัน
- พฤษภาคม 2563 มีการผ่อนปรน เช่น ให้เปิดร้านอาหารที่
ไม่มีแอร์ ร้านเสริมสวย ตลาดสด ห้างสรรพสินค้า โดยก�ำหนดมาตรการ
จัดการต่างๆ ได้ตั้งแต่วันที่ 4 พฤษภาคม เป็นต้นไป แต่ก็ยังขยายระยเวลา
ของการปิดภาคเรียนฤดูร้อนของโรงเรียนระดับต�่ำกว่าอุดมศึกษา ในขณะ
ทีส่ ถาบันอุดมศึกษาอยูใ่ นระหว่างการจัดสอบปลายภาคผ่านระบบออนไลน์
- กรกฎาคม 2563 มีการผ่อนปรนให้โรงเรียนเปิดด�ำเนินการ
เรียนการสอนภาค 1 ปีการศึกษา 2563
- พฤศจิกายน 2563 เปิดรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติประเภท
พิเศษ Special Tourist VISA (STV)
- ธันวาคม 2563 ก�ำหนดเกณฑ์การพิจารณาตามระดับความ
รุนแรงของการระบาดของโรคติดเชื้อ ได้แก่ ระดับพื้นที่สีเขียว (เฝ้าระวัง)
สีเหลือง (เฝ้าระวังสูง) สีส้ม (ควบคุม) และสีแดง (ควบคุมสูงสุด) (กรม
ควบคุมโรค, 2563)
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ภาพที่ 27 สรุปมาตรการรัฐในช่วง COVID 2563

ที่มา: รวมรวบโดยผู้วิจัย
นอกจากนี้ ในช่วงวิกฤตการณ์ COVID-19 นั้น รัฐบาลออก
มาตรการและนโยบายเพือ่ บรรเทาเยียวยากลุม่ ธุรกิจทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจาก
มาตรการ Shut Down ของประเทศไทย ซึ่งส่งผลต่อการท่องเที่ยวของชาว
ต่างชาติ และ การท่องเที่ยวของชาวไทย อาทิ
- เมษายน – พฤษภาคม 2563 มาตรการลดค่าน�้ำประปาใน
อัตรา 3%
- พฤษภาคม 2563 ภาครัฐได้ออกมาตรการเยียวยาต่างๆ อาทิ
(1) การเยียวยากลุม่ เกษตรกร โดยจะได้รบั เงินช่วยเหลือรายละ 5,000 บาท/
เดือน เป็นเวลา 3 เดือน (2) โครงการเยียวยาให้กับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่ง
รัฐ (3) โครงการ “คนละครึ่ง” ระยะที่ 1 และระยะที่ 2 ในอัตราคนละ 3,500
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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บาท (4) โครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบ
กิจการไม้ยางและผลิตภัณฑ์ และ (5) ลดค่าน�ำ้ ร้อยละ 3% และคืนเงินประกัน
การใช้น�้ำ
- มิถุนายน 2563 ภาครัฐออกมาตรการเพิ่มเติม อาทิ (1)
มาตรการให้ความช่วยเหลือแก่ลูกหนี้รายย่อย (2) รัฐบาลเร่งอัดฉีด ลดผล
กระทบท่องเที่ยว (3) จ่ายเงินเยียวยาเพิ่มเติม
- กรกฎาคม 2563 ภาครัฐออกมาตรการเพิ่มเติม อาทิ (1)
การช่วยเหลือผ่านระบบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เช่น ส่วนลดซื้อก๊าซหุงต้ม
(2) บรรเทาภาระภาษีแก่ผู้ประกอบกิจการ สถานบันเทิงที่ได้รับผลกระทบ
จากการให้ปิดสถานที่ที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาด
- สิงหาคม 2563 ภาครัฐออกมาตรการเพิ่มเติม อาทิ (1) เลื่อน
ก�ำหนดเวลาการยื่นแบบช�ำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาออก และ (2)
มาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต�่ำเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ
- กันยายน 2563 มาตรการที่ออกมาเพิ่ม ได้แก่ (1) ลดภาษี
สรรพสามิตน�้ำมันเชื้อเพลิงส�ำหรับสายการบินภายในประเทศ (2) ขยาย
เวลาช�ำระหนี้ ลดดอกเบีย้ และค่าธรรมเนียม เสริมสภาพคล่องให้ผปู้ ระกอบ
การธุรกิจท่องเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง
- ตุลาคม 2563 มาตรการเพิ่มเติม เช่น (1) การเพิ่มก�ำลังซื้อให้
แก่ประชาชนโดยใช้ระบบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 1 และ ระยะที่ 2 (2)
เพิม่ เบีย้ ผูพ้ กิ ารให้แก่ผถู้ อื บัตรผูพ้ กิ าร (3) โครงการ “คนละครึง่ ” เพือ่ กระตุน้
ให้มกี ารจับจ่ายใช้สอย โดยรัฐเป็นผูร้ บั ภาระค่าใช้จา่ ยครึง่ หนึง่ และประชาชน
รับภาระค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าและบริการของร้านค้าที่ขึ้นทะเบียนกับ
โครงการ (4) โครงการ “เราเทีย่ วด้วยกัน” เป็นโครงการผ่อนคลายทีส่ ง่ เสริม
ให้ประชาชนออกเดินทางไปท่องเที่ยว โดยภาครัฐสนับสนุนค่าใช้จ่ายด้าน
ที่พักและอาหารบางส่วน ส�ำหรับผู้บริโภคที่ใช้บริการของร้านค้าที่ขึ้น
ทะเบียนกับโครงการ (5) โครงการ “ก�ำลังใจ” เป็นโครงการที่จัดท�ำขึ้นเพื่อ
“ก้าวต่อไปเพื่อประเทศไทยที่ยั่งยืน”
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ขอบคุ ณ อาสาสมั ค รสาธารณสุ ข ประจ� ำ หมู ่ บ ้ า น (อสม.) อาสาสมั ค ร
สาธารณสุขกรุงเทพฯ (อสส.) และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต�ำบล (รพ.สต.) โดยสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้เที่ยวทั่วประเทศไทย ภายใต้งบ
ประมาณ 2,000 บาทต่อคน (2 วัน 1 คืน) ซึ่งมีบริษัทน�ำเที่ยวเข้าร่วม
โครงการด้วย และมีกรอบวงเงิบงบประมาณ 24,000 ล้านบาท จนกระทั่ง
ถึง 31 มีนาคม 2564 และ (6) มาตรการ “ช้อปดีมีคืน”
- พฤศจิกายน 2563 ภาครัฐยังคงขยายมาตรการเดิม เช่น
โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 2 นอกจากนี้ยังได้เพิ่มมาตรการใหม่ คือ
มาตรการช่วยเหลือด้านการเงินแก่ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวและ
SMEs
- ธันวาคม 2563 ภาครัฐเพิ่มมาตรการ เช่น (ก) มอบคูปอง
ส่วนลดส�ำหรับซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ 5 ติดดาว ผ่านโครงการ “ช้อปหาร
สอง” และ (ข) โครงการสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อย เช่น
ธุรกิจทัวร์ ธุรกิจสปา ธุรกิจขนส่งที่เกี่ยวเนื่อง
ในช่วงเดือนมิถุนายน – พฤศจิกายน 2563 สถานการณ์ของการ
แพร่ระบาดทุเลาลง แต่ประชาชนก็ยังต้องดูแลและป้องกันการแพร่ระบาด
ด้วยตนเอง ตามสโลแกน “การ์ดไม่ตก” ของรัฐบาล แม้ว่าการติดเชื้อจะ
มาจากคลั ส เตอร์ (cluster) “แรงงานต่ า งชาติ ” กั บ “ตลาดสด” และ
“สถานบันเทิง” ของระลอกนีจ้ ะมีอยูป่ ระปราย ในพืน้ ทีเ่ มืองต่างๆ แต่การณ์
ปรากฏว่า มีการแพร่ระบาดรอบที่สองในประเทศไทยเกิดขึ้นในช่วงเดือน
ธันวาคม 2563 จนกระทัง่ ถึงเดือนมีนาคม 2564 ซึง่ ถือว่าเป็นกลุม่ คลัสเตอร์
ประเภท “ตลาดสด” ทีม่ กี ารพบกระจายตามจังหวัดใกล้เคียงกรุงเทพฯ และ
“บ่อนการพนัน” ทีพ่ ฤติกรรมของผูใ้ ช้บริการบ่อนการพนันมีการเดินทางไป
ยังจังหวัดต่างๆ และเป็นพฤติกรรมที่ผิดกฎหมายจึงท� ำให้ยากแก่การ
ตรวจสอบตามระบบสาธารณสุขที่ถูกต้อง จึงสร้างปัญหาการควบคุมการ
แพร่ระบาด และต้องอาศัยอ�ำนาจการจัดการของผูว้ า่ ราชการในแต่ละจังหวัด
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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ในการควบคุมการแพร่ระบาด ซึ่งแต่ละจังหวัดมีระดับความเข้มข้นที่
แตกต่างกัน อย่างไรก็ดี ในภาพรวมก็ยงั มีการใช้มาตรการในท�ำนองเดียวกัน
กับช่วงเวลาทีผ่ า่ นมา เช่น มหาวิทยาลัยประกาศให้มกี ารสอนออนไลน์ และ
มีการห้ามการเดินทางระหว่างจังหวัดโดยเฉพาะจังหวัดที่มีความเสี่ยงสูง
เช่น ปทุมธานี ระยอง ชลบุรี ฯลฯ อย่างไรก็ดี การเดินทางระหว่างประเทศ
ของประชาชนชาวไทยและชาวต่างชาติยงั คงมีอยู่ และต้องเข้าระบบ State
Quarantine เป็นจ�ำนวน 14 วัน เป็นต้น
สถานการณ์กลับรุนแรงมากขึน้ อีกครัง้ จนกล่าวกันว่าเป็นการแพร่
ระบาดรอบที่สาม ในเดือนเมษายน 2564 ที่มีจ�ำนวนผู้ติดเชื้อสูงขึ้นติดต่อ
กันอย่างมาก และมีการกระจายไปหลายจังหวัด เนื่องด้วยวันหยุดเทศกาล
สงกรานต์ และ กลุ่มผู้ติดเชื้อจัดว่ามีจากคลัสเตอร์ “สถานบันเทิง” ในเขต
เมืองเป็นหลัก อีกทัง้ ลักษณะของไวรัสมีการกลายพันธุท์ เี่ รียกว่า “สายพันธุ์
อังกฤษ” (ประชาชาติธุรกิจ, 2564) และการตอบสนองต่อเชื้อไวรัสของชาว
ไทยแตกต่างไปจากการแพร่ระบาดในสองรอบก่อนหน้านี้ จึงท�ำให้การ
ติดเชื้อไวรัสได้ง่าย จึงท�ำให้การแพร่ระบาดมากกว่าสายพันธุ์ปกติสูงถึง
1.7 เท่า ซึ่งเรียกกันว่า Super Spreader และการตอบสนองต่อเชื้อ
ไม่แสดงอาการอย่างชัดเจน จึงท�ำให้หลายคนไม่ทราบว่าตนเองติดเชื้อ
จนกว่าจะมีการตรวจเชื้อหรืออยู่ใน Timeline ของผู้ติดเชื้อ และต่อมา ศูนย์
บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (ศปค.) ก็
สรุปเพิ่มเติมว่า การติดเชื้อในช่วงรอบที่สามนี้ จ�ำนวนผู้ติดเชื้อมักเกิดขึ้น
จากการปฏิ สั ม พั น ธ์กับสมาชิกภายในครอบครัว มากกว่าการติดจาก
สถานที่ท�ำงาน และในบางกรณีก็เป็นบุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องมีการ
ตรวจและกักตัวสังเกตอาการในสถานพยาบาล เนือ่ งจากการไม่แสดงอาการ
ของผู้มารับบริการเป็นผู้ติดเชื้อที่ไปสัมผัสนั่นเอง เช่น โรงพยาบาลรัษฎา
จังหวัดตรัง และ การปิดห้องคลอดของโรงพยาบาลต่างๆ ภายหลังการ
ท�ำคลอดให้แก่สตรีที่ติดเชื้อ เป็นต้น
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การเพิ่มอย่างรวดเร็วของจ�ำนวนผู้ติดเชื้อ และการเพิ่มความ
ระมัดระวังตนเองของประชาชน โดยเฉพาะ “คนเมือง” ภายใต้มาตรการ
เข้มข้นของภาครัฐ เช่น ให้มีการตรวจหาเชื้อโรคโควิด-19 โดยวิธี RT-PCR
(ค�ำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
(โควิด-19) ที่ 5, 2564) และให้มีการจัดหาวัคซีนที่มีคณภาพและมีจ�ำนวน
เพียงพออย่างน้อยให้ครอบคลุมร้อยละ 70 ของจ�ำนวนประชากร และสถาน
พยาบาลเอกชนและภาคเอกชนอาจจัดหาหรือสนับสนุนวัคซีนจากหน่วย
งานรัฐภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการจัดหาวัคซีนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ ให้เป็นไปตามแนวทางการก�ำกับดูแลของผูว้ า่ ราชการ
จังหวัดและคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเพื่อมิให้เกิดความเหลื่อมล�้ำใน
การจัดหาวัคซีนขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีศักยภาพด้านงบ
ประมาณและรายได้ทแี่ ตกต่างกัน (ประกาศศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (โควิด-19), 2564) ย่อมน�ำมาสู่การใช้
อุปกรณ์ทางการแพทย์เพิ่มขึ้น จนน�ำไปสู่ “ขยะติดเชื้อ” ที่มาจากโรง
พยาบาลและที่มาจากครัวเรือน (เช่น หน้ากากอนามัย)
และนับตั้งแต่มาตรการควบคุมการออกนอกเคหะสถานหรือการ
ท�ำงานที่บ้าน (ลดการท�ำงานที่ส�ำนักงาน) ตลอดจนการก�ำหนดพื้นที่
สถานการณ์ เพื่อบังคับใช้มาตรการควบคุมแบบบูรณาการออกเป็นส่วนๆ
เช่น การแบ่งเป็นพื้นที่สีแดง-ส้ม-เหลือง-เขียวตามระดับความรุนแรงเมื่อ
เดือนธันวาคม 2563 และเปลี่ยนมาเป็นตามระดับการควบคุม ได้แก่ พื้นที่
ควบคุมสูงสุดแล้วเข้มงวด พื้นที่ควบคุมสูงสุด พื้นที่ควบคุม พื้นที่เฝ้าระวัง
สูง และพื้นที่เฝ้าระวัง ภายใต้แนวทางปฏิบัติตามข้อก�ำหนดออกตามความ
ในมาตรา 9 แห่งพระราชก�ำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน
พ.ศ.2548 ตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงสิงหาคม 2564 (ค�ำสั่งศูนย์บริหาร
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ที่ 9,
2564) ด้วยมาตรการเข้มข้นดังกล่าวได้สง่ ผลต่อการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรม
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การสัง่ ซือ้ อาหารไปรับประทานทีบ่ า้ นหรือส�ำนักงาน ทีน่ ำ� ไปสู่ “ขยะประเภท
ภาชนะ” ทั้งที่เป็นกระดาษ ถุงพลาสติก กล่องอาหาร ฯลฯ และเป็นการ
“ย้ายขยะ” จากร้านค้าหรือสถานประกอบการมายังที่บ้านพักอาศัย ซึ่ง
กระจัดกระจายอยู่ทั่วไป แต่พฤติกรรมการแยกขยะของประชาชนตามครัว
เรือนต่างๆ ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงท�ำให้ปริมาณขยะมูลฝอยของชุมชนมี
จ�ำนวนมากขึ้น โดยเฉพาะขยะประเภทภาชนะ และท�ำให้การจัดการขยะ
มูลฝอยทีป่ นเปือ้ นเศษอาหารเป็นไปอย่างไม่มปี ระสิทธิภาพ ภายใต้ขดี ความ
สามารถเท่าเดิมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต่อมาตั้งแต่เดือนกันยายน 2564 เป็นต้นมา สถานการณ์การแพร่
ระบาดของ COVID-19 เริ่มคลี่คลายลงบ้าง โดยมีการเปิดด�ำเนินการของ
หน่วยราชการและธุรกิจ พร้อมกับการก�ำหนดแนวทางการควบคุมการแพร่
ระบาดของ COVID-19 ณ สถานประกอบการเพื่อลดอันตรายต่อสุขภาพ
(ประกาศกระทรวงสาธารณสุข, 2564) และการเปิดพื้นที่น�ำร่องด้านการ
ท่องเที่ยว 17 จังหวัด ยังคงอยู่ภายใต้ค�ำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคตดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (ค�ำสัง่ ศูนย์บริหารสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ที่ 18, 2564) และ
กระทรวงสาธารณสุขโดยกรมอนามัยจัดท�ำค�ำแนะน�ำด้านสาธารณสุขเพื่อ
ป้องกันการระบาดของ COVID-19 ส�ำหรับสถานประกอบกิจการ/ โรงงาน
(ส�ำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย, 2564)
ในช่วงปี 2563 - กลางปี 2564 กิจกรรมทางเศรษฐกิจชะลอตัวลง
อย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะกิจกรรมด้านการเดินทางและการท่องเที่ยว
ดังนั้น เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เศรษฐกิจค่อยๆ ปรับตัวกระเตื้องขึ้น ในช่วง
ปลายปี 2564 ภาครัฐได้มีมาตรการผ่อนคลายการควบคุมการแพร่ระบาด
ของ COVID-19 รวมทัง้ การกระตุน้ เศรษฐกิจโดยเฉพาะการเดินทางระหว่าง
จังหวัดหรือการท่องเที่ยวภายในประเทศและการเปิดรับนักท่องเที่ยวชาว
ต่างชาติ เช่น โครงการ Phuket Sandbox (ไทยรัฐ, 2564) และแต่ละจังหวัด
“ก้าวต่อไปเพื่อประเทศไทยที่ยั่งยืน”
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ก็มีมาตรการควบคุมการเดินทางระหว่างจังหวัดของประชาชนเพื่อกระตุ้น
เศรษฐกิจของจังหวัด ตลอดจนมีการเลือกตัง้ ระดับท้องถิน่ ซึง่ ประชาชนเริม่
มีการเดินทางท่องเทีย่ วมากขึน้ แต่มาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจดังกล่าวเป็น
มาตรการระยะสัน้ ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 ทีเ่ พียงแค่ทเุ ลาลงเท่านัน้
ซึ่งยังขาดมุมมองของเศรษฐกิจสีเขียวอยู่ดี ดังนั้น นโยบายในอนาคตที่จะ
กระตุ้นเศรษฐกิจในระยะยาว ควรจะเป็นอย่างไร และจะน�ำกรอบแนวคิด
เศรษฐกิจสีเขียวกลมกลืนเข้าไปในการก�ำหนดนโยบายและมาตรการได้
อย่ า งไร โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง การจั ด การขยะมู ล ฝอยเก่ า ที่ มี อ ยู ่ ใ นช่ ว ง
สถานการณ์ COVID-19 รวมทั้ ง การให้ ค วามใส่ ใ จต่ อ การอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มี “สภาพดี/คุณภาพดี” เหมือนดัง
เช่นในช่วงสถานการณ์ชะลอเศรษฐกิจได้อย่างไร (ที่ได้พบเห็นความ
อุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศ)
การวิเคราะห์มาตรการการเฝ้าระวังและควบคุมการระบาดของ
COVID-19 ในมุมมองของแนวคิดเศรษฐกิจสีเขียว/เศรษฐกิจสีนำ�้ เงิน หมาย
ถึง การวิเคราะห์ผลพวงของมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมต่อการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ ผลพวงของการเติบโตทาง
เศรษฐกิจแบบไร้ทิศทางของการพัฒนาบนฐานทรัพยากรธรรมชาติ (เช่น
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และทรัพยากรในระบบนิเวศบก) ทั้งนี้เพื่อ
ต้องการเปรียบเทียบสถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ก่อนและหลังสถานการณ์ COVID-19 โดยเฉพาะระหว่างปี 2562 – 2563
(เนื่องจากข้อมูลทุติยภูมิของปี 2564 ยังไม่สมบูรณ์) โดยพบข้อสังเกตคือ
มาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการระบาดของ COVID ท�ำให้สถานการณ์
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดีขึ้น กล่าวคือ ปริมาณมลพิษทาง
อากาศที่เกิดจากกิจกรรมคมนาคมขนส่งลดลง ความหลากหลายทาง
ชีวภาพเพิ่มขึ้น แต่ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนมีแนวโน้มจะประสบปัญหา
การจัดการและปริมาณขยะติดเชือ้ เพิม่ ขึน้ อย่างแน่นอนทัง้ ในครัวเรือนและ
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

354

สถานพยาบาล โดยมีข้อมูลทุติยภูมิที่สามารถน�ำมาวิเคราะห์เปรียบเทียบ
ได้ ดังนี้
1. หากเปรียบเทียบปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์จากการขนส่ง
ของปี 2562 กับปี 2563 พบว่า ในปี 2563 ภาคการขนส่งมีการปล่อยก๊าซ
CO2 น้อยกว่าในช่วงเวลาเดียวกันของปี 2562 เนื่องจากการเดินทางที่
ลดลงในช่วงของการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
ช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนตุลาคม (ภาพที่ 28)
เนื่องด้วยกิจกรรมทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศหยุดลงในช่วง
วิกฤตระยะแรก โดยเฉพาะอย่างยิง่ การยุตกิ ารเดินทางระหว่างประเทศ และ
การเดินทางภายในประเทศ จึงท�ำให้จำ� นวนเทีย่ วบินทัง้ ภายในและระหว่าง
ประเทศลดลงอย่างเห็นได้ชัด เมื่อเทียบระหว่างจ�ำนวนเที่ยวบินในปี พ.ศ.
2562 กับปี พ.ศ. 2563 ลดลงร้อยละ 53.1 โดยเป็นเทีย่ วบินระหว่างประเทศ
ลดลงร้อยละ 73.9 และเที่ยวบินภายในประเทศลดลงร้อยละ 33.8 (ภาพที่
29) ดังนัน้ จึงมิตอ้ งสงสัยได้วา่ ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากธุรกิจ
การบินลดลงอย่างแน่นอน
2. หากเปรียบเทียบปริมาณการใช้ไฟฟ้าในประเทศระหว่างปี
2562 – 2563 พบว่า การผลิตไฟฟ้าในปี 2563 ลดลงในภาคเศรษฐกิจส�ำคัญ
ทัง้ ภาคอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจ เนือ่ งจากได้รบั ผลกระทบจากปัญหาการ
แพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2563 อันส่งผล
ให้มกี ารปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของภาคการผลิตไฟฟ้าลดลงตามไป
ด้วย และต�่ำกว่าปี 2562 ในช่วงเวลาเดียวกันในช่วงเดือนมีนาคมถึง
พฤศจิกายน (ภาพที่ 30)
3. หากเปรี ย บเที ย บปริ ม าณขยะติ ด เชื้ อ จากสถานพยาบาล
ระหว่างปี 2562 – 2563 รายเดือน พบว่า ปริมาณขยะติดเชื้อจากสถาน
พยาบาลในปี 2563 เพิม่ ขึน้ จากปี 2562 อย่างเห็นได้ชดั โดยเฉพาะในเดือน
มีนาคม และเดือนมิถุนายนถึงเดือนธันวาคม (ภาพที่ 31) และปริมาณรวม
“ก้าวต่อไปเพื่อประเทศไทยที่ยั่งยืน”
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ของขยะติดเชื้อในปี 2563 เท่ากับ 34,001.89 ตัน เทียบกับปี 2562 ซึ่ง
เท่ากับ 31,337.49 ตัน
4. การเปรียบเทียบมลพิษทางอากาศ PM10 และ PM2.5 ที่อาจ
เปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์และมาตรการเพื่อยับยั้งการแพร่ระบายของ
COVID-19 ซึ่งคาดว่าส่งผลให้มีการจราจรและการผลิตสินค้าที่ลดลง
จึงท�ำการเปรียบเทียบ “จ�ำนวนวัน” ที่ค่า PM2.5 และ PM10 มีค่าเกินค่า
มาตรฐานในปี 2562 และปี 2563 โดยมีหลักคิดว่า หากจ�ำนวน 2 สถานี
ตรวจวัด มีจ�ำนวน 1 วันและเป็นวันเดียวกันที่มีค่า PM เกินมาตรฐาน เรา
จะนับเป็น “จ�ำนวน 2 วันที่ค่า PM เกินมาตรฐาน” เพื่อสะท้อนปริมาณ PM
รวมของจังหวัดหรือของภูมิภาคนั้น
ภาพที่ 32 เป็นการเปรียบเทียบข้อมูลจ�ำนวนวันทีก่ ารตรวจวัด PM
เกินค่ามาตรฐาน 12 เดือน ของปี 2562 กับ 2563 พบว่า ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาคตะวันออก มีจ�ำนวนวันที่เกินค่ามาตรฐานทั้ง
PM10 และ PM2.5 ของปี 2563 มากกว่าปี 2562 (ยกเว้นไม่กี่เดือน) ส่วน
ภาคตะวันตกรวมกับภาคกลางแล้ว จ�ำนวนวันที่ PM10 เกินค่ามาตรฐาน
ในปี 2562 มีจ�ำนวน 170 วัน ในขณะที่ปี 2563 มีจ�ำนวน 126 วัน ส่วน
จ�ำนวนวันที่ PM2.5 เกินค่ามาตรฐานในปี 2562 มีจ�ำนวน 212 วัน ในขณะ
ที่ปี 2563 มีจ�ำนวน 218 วัน โดยในบางเดือนจะเห็นได้ชัดเจนถึงความแตก
ต่างของจ�ำนวนวันทีฝ่ นุ่ PM มีคา่ เกินมาตรฐานของปี 2563 มากกว่าปี 2562
ส�ำหรับกรณีของกรุงเทพฯและปริมณฑล พบว่า จ�ำนวนวันที่ PM10 เกินค่า
มาตรฐานของปี 2563 น้อยกว่าในปี 2562 (34 วันและ 34 วันตามล�ำดับใน
ปี 2562 และ 33 วันและ 25 วันตามล�ำดับในปี 2463) แต่จำ� นวนวันที่ PM2.5
เกินค่ามาตรฐานของปี 2563 มากกว่าในปี 2562 (226 วันและ 281 วันตาม
ล�ำดับในปี 2562 ในขณะทีป่ ี 2563 มีจำ� นวน 258 วันและ 243 วันตามล�ำดับ)
ส�ำหรับภาคใต้ ในปี 2563 ไม่มีจ�ำนวนวันที่เกินค่ามาตรฐาน (ในปี 2562 มี
จ�ำนวนเพียง 22 วันที่เกินค่ามาตรฐาน)
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5. เนื่องด้วยจ�ำนวนผู้ติดเชื้อ COVID-19 เพิ่มขึ้น ตั้งแต่เดือน
มีนาคม 2563 – เมษายน 2564 (ภาพที่ 33) ย่อมสะท้อนถึงปริมาณขยะติด
เชือ้ ทีเ่ พิม่ ขึน้ และต้องก�ำจัดอยูถ่ กู ต้องอีกด้วย แต่ดว้ ยความรูค้ วามเข้าใจใน
การคัดแยกขยะติดเชื้อ (เช่น หน้ากากอนามัย) ของประชาชนทั่วไป และ
การจัดการขยะติดเชื้อของสถานพยาบาล (แบบถาวรและแบบชั่วคราว)
ก็ยิ่งมีจ�ำนวนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ดังนั้น หากจังหวัดใดมีศักยภาพในการ
จัดการขยะมูลฝอยชุมชนน้อยกว่า แต่มีปริมาณขยะติดเชื้อเพิ่มขึ้น ก็
คาดว่าจะมีปัญหาในการจัดการด้านสาธารณสุขและการจัดการขยะอย่าง
ไม่เหมาะสม
ในบรรดาจังหวัดที่จ�ำนวนผู้ติดเชื้อสะสมในเดือนเมษายน 2564
สูงสุด 10 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพฯ เชียงใหม่ ชลบุรี สมุทรปราการ นนทบุรี
ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสาคร ปทุมธานี สุราษฎร์ธานี และ สงขลา หากน�ำ
มาพิจารณาร่วมกับมูลค่า GPP per capita (ใช้ปี พ.ศ. 2562 ซึ่งเป็นข้อมูล
ปีล่าสุด) จะพบว่า จังหวัดที่มีจ�ำนวนผู้ติดเชื้อมากกว่าจังหวัดอื่น ก็อาจจะ
สามารถจัดการขยะติดเชื้อจากชุมชน (สถานพยาบาลและโรงพยาบาล
สนาม) ได้เนื่องด้วยจังหวัดนั้นมีระดับมูลค่า GPP per capita สูงเช่นกัน
ซึ่งระดับ GPP per capita จะสะท้อนถึงศักยภาพของรายได้ท้องถิ่นเพื่อ
การจัดการด้านสาธารณสุขของท้องถิ่นได้ (ภาพที่ 34 ซึ่งไม่รวมกรุงเทพฯ
ทีม่ จี ำ� นวนผูต้ ดิ เชือ้ และระดับ GPP per capita สูงทีส่ ดุ ในบรรดา 10 จังหวัด
นั้น) ทั้งนี้ มีข้อสังเกตคือ จังหวัดเชียงใหม่ ที่มีระดับ GPP per capita น้อย
กว่าจังหวัดอื่นๆ แต่มีจ�ำนวนผู้ติดเชื้อสูงกว่าจังหวัดอื่น (ยกเว้นกรุงเทพฯ)
จึงต้องพิจารณาพัฒนาหรือสร้างความเชื่อมั่นต่อศักยภาพของจังหวัด
เชียงใหม่ในการจัดการคัดแยกและจัดการขยะติดเชื้อให้เหมาะสมต่อไป
6. เนื่องด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการซื้ออาหารและการ
ประกอบอาหารที่บ้านพักอาศัย ท�ำให้ปริมาณขยะพลาสติกที่เกิดขึ้นในปี
2563 เพิ่มขึ้นร้อยละ 15 ของปริมาณขยะพลาสติกเมื่อเทียบกับปี 2562 ที่
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ไม่มกี ารแพร่ระบาดของ COVID-19 ทัง้ ทีก่ ระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมได้ด�ำเนินมาตรการรณรงค์ร่วมกับภาคเอกชนในการงดให้ถุง
พลาสติกในห้างสรรพสินค้าและร้านสะดวกซือ้ ภายใต้โครงการ “Every Day
Says No to Plastic Bags” ที่เริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคม 2563 รวมทั้งการ
ลงนามร่วมมือกับผู้ให้บริการส่งอาหารเพื่อการลดการใช้พลาสติกแบบใช้
ครัง้ เดียว (single-use plastics) จากการบริการส่งอาหาร เมือ่ 30 กันยายน
2563 ซึ่งก็เป็นไปตาม Road Map การจัดการขยะพลาสติก พ.ศ. 2561 –
2573 (ตามที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2562) อยู่แล้ว
[กรมควบคุมมลพิษ, 2564, หน้า 104-105] แต่มาตรการดังกล่าวถึงแม้จะ
ได้ผลอย่างดี แต่ก็ไม่อาจจะชดเชยกับความจ�ำเป็นการซื้อสินค้าอาหารใน
ถุงพลาสติกน�ำกลับมาทีบ่ า้ นได้ และยังรวมถึงภาชนะอาหารประเภทอืน่ อีก
ด้วย ทั้งกล่องกระดาษ กล่องโฟม และภาชนะพลาสติก ฯลฯ ซึ่งขึ้นอยู่กับ
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภคเป็นหลัก
7. การเปรียบเทียบความหลากหลายของระบบนิเวศ ในช่วงปี
2562 – 2563 พบว่า ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วราชอาณาจักรหรือ
มาตรการปิดเมือง (lock down) ในช่วงวันที่ 26 มีนาคม 2563 – 4
พฤษภาคม 2563 และ การท�ำงานจากที่บ้าน (work from home) ของภาค
รัฐและภาคเอกชน ส่งผลให้เกิดการเดินทางของผูค้ นทีล่ ดน้อยลง รวมไปถึง
ภาคการท่องเที่ยวที่มีจ�ำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติลดลงกว่า 2.6 ล้าน
คนหรือลดลงร้อยละ 76.44 ในช่างเดือนมีนาคม 2563 และลดลงอย่างต่อ
เนื่องจนถึงช่วงเดือนกันยายน พ.ศ. 2564 [กระทรวงการท่องเที่ยว, 2564]
การเดินทางคมนาคมและจ�ำนวนนักท่องเทีย่ วชาวต่างชาติทลี่ ดลง
ประกอบกับการปิดอุทยานและเขตรักษาพันธุส์ ตั ว์ปา่ ส่งผลให้ธรรมชาติได้
มีช่วงเวลาในการฟื้นฟูตัวเองดังเห็นได้จากการปรากฏตัวของสัตว์ต่างๆ
เช่น เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2563 ในเขตอุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี
จ.กระบี่ บริ เ วณแนวชายหาดอ่ า วเกาะห้ อ งพบฝู ง ฉลามหู ด� ำ จ� ำ นวน
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หลายสิบตัว [ไทยรัฐออนไลน์, 2563ก] เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563 ได้มี
การการปรากฏตัวของพะยูนกว่า 30 ตัวทีม่ าว่ายน�ำ้ บริเวณเกาะลิบง จังหวัด
ตรัง หรือการขึน้ มาวางไข่ของเต่ามะเฟืองซึง่ เป็นสัตว์ทใี่ กล้สญ
ู พันธุจ์ ำ� นวน
มากถึง 11 รัง ซึ่งมากที่สุดในรอบ 20 ปีที่ผ่านมา (ภาพที่ 35) ในด้านของ
สั ต ว์ ป ่ า ก็ มี ก ารปรากฏตั ว ออกมาให้ เ ห็ น เพิ่ ม มากขึ้ น โดยในวั น ที่ 3
พฤษภาคม 2563 facebook ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปา่ และพันธุพ์ ชื
ได้มีการเผยแพร่ภาพของสัตว์ป่าที่อยู่อาศัยอยู่ในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
จังหวัดนครราชสีมาที่มีการปรากฏตัวออกมาให้พบเจอ โดยสัตว์ป่าที่พบ
ได้แก่ หมีหมา ช้างป่าและกวาง [ไทยรัฐออนไลน์, 2563ค] การปรากฏตัว
ของฝูงค่างแว่นถิ่นใต้ที่อาศัยอยู่บนเขาในเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะ
อ่างทอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 7-8 ฝูง หรือประมาณ 200 กว่าตัว รวมไปถึง
การปรากฏตัวให้เห็นเพิม่ มากขึน้ ของนกแก๊กซึง่ เป็นนกทีอ่ าศัยอยูใ่ นป่าทีม่ ี
ความอุดมสมบูรณ์ (ภาพที่ 36) ขณะที่พื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขา
สอยดาว อ�ำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี หลังการปิดอุทยานมากกว่า 2
เดือน ในวันที่ 8 มิถนุ าย 2563 เจ้าหน้าทีพ่ ทิ กั ษ์ปา่ เผยว่าภายในป่าพบผีเสือ้
เกาะกลุ่มตามบริเวณต่างๆ และพบว่าดอกกล้วยไม้หลายสกุลออกดอก
สวยงามและสมบูรณ์กว่าอดีต (ภาพที่ 37) และหมู่เกาะสิมิลัน จังหวัดพังงา
หลังจากปิดเกาะนานถึง 9 เดือน เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2563 พบฝูงวาฬ
โอมูระ ปรากฏตัวขึ้นจ�ำนวนมากกว่า 15 ตัว ซึ่งถือเป็นครั้งแรกในรอบ
10 ปี (ภาพที่ 38)
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ภาพที่ 33 ยอดรวมรายวันแต่ละเดือนของผู้ติดเชื้อ Covid-19
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ที่มา: กรมควบคุมโรค. (2563). รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019. สืบค้นเมื่อวันที่ 1 พ.ค. 2564

ภาพที่ 34 จานวนผู้ติดเชื้อสะสม กับ GPP per capita บางจังหวัด
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ที่มา: ผู้วิจัย

ภาพที่ 35 ภาพพะยูนในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าหมู่เกาะลิบง

ที่มา: ไทยรัฐออนไลน์ (19 เม.ย. 2563) “เกาะห้องวันนี้พบฝูงฉลามหูดำหลายสิบตัว หลังโควิด-19 ทำนักท่องเที่ยวหาย”
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ภาพที่ 36 ค่างแว่นถิ่นใต้–นกแก๊ก ในเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง

ที่มา: มติชนออนไลน์. (24 เม.ย. 2563). “โควิด ปิดป่า สัตว์แฮปปี้ พะยูน 30 ตัว ลอยคอ นกเงือก-ช้าง-ค่างแว่น พร้อมใจ
โชว์ตัว (คลิป).”

ภาพที่ 37 ผีเสื้อ-ดอกกล้วยไม้ เขตอุทยานแห่งชาติเขาสอยดาว

ที่มา: เดลินิวส์ออนไลน์ (8 มิ.ย. 2563) “เขาสอยดาว”ปิดโควิด2ด. “ผีเสื้อ-ดอกกล้วยไม้” โผล่เพียบ”

ภาพที่ 38 ฝูงวาฬโอมูระ ใกล้เกาะสิมิลัน

ที่มา: ไทยรัฐออนไลน์ (9 พ.ย. 2563) “นักท่องเที่ยวตื่นตา ฝูงวาฬโอมูระ 15 ตัวโผล่ใกล้เกาะสิมิลันในรอบ 10 ปี”
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7.5 ข้ อ กั ง วลเชิ ง นโยบายในการฟื ้ น ฟู เ ศรษฐกิ จ ให้ ก ลั บ เข้ า สู ่
สถานการณ์ปกติ
ในช่วงก่อนปี ค.ศ. 2019 หรือ ก่อนปีพ.ศ. 2562 ซึ่งเป็นช่วงก่อน
สถานการณ์การระบาดของ COVID-19 นั้น หลายประเทศก�ำลังให้ความ
สนใจต่อพันธกรณีระหว่างประเทศเรื่องการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่ ง ยื น และพั น ธกรณี เ รื่ อ งการเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศ (climate
change) ที่จะตกลงร่วมกันในปี ค.ศ. 2020 ภายใต้ความตกลงปารีส
(Paris Agreement) เพราะมาตรการลดการปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ นกระจก
(mitigation) มาตรการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (adaptation)
ตลอดจนมาตรการทางการเงินระหว่างประเทศ (financial measures) ต่าง
ก็เป็นมาตรการทีม่ งุ่ เป้าสูก่ ารพัฒนาทีย่ งั่ ยืนทัง้ สิน้ และกระตุน้ หรือสร้างแรง
จูงใจให้ภาคเอกชนด�ำเนินมาตรการไปในทิศทางดังกล่าว
หากไม่คำ� นึงถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ในช่วง
ปี 2563 รัฐบาลและหน่วยราชการได้จัดท�ำแผนงานด้านเศรษฐกิจและการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติทเี่ ป็นฐานการพัฒนาเศรษฐกิจระดับท้องถิน่ และ
ระดับประเทศ อาทิ แผนแม่บทอุทยานแห่งชาติแบบบูรณาการ พ.ศ.25602564 มาตรการบริหารจัดการท่องเทีย่ วในอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2563 แผน
ปฏิบัติการด�ำเนินการจัดการขยะพลาสติก พ.ศ. 2563 – 2565 ยุทธศาสตร์
การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG (Bioeconomy, Circular Economy, Green Economy) พ.ศ. 2564 – 2569
(ภาพที่ 39)
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ภาพที่ 39 นโยบายภาครัฐที่เกี่ยวกับการเติบโตทางเศรษฐกิจและด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในช่วงที่เกิดสถานการณ์ COVID-19

แต่การณ์ปรากฏว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19
ได้เกิดขึ้นตั้งแต่เดือนธันวาคม 2563 จนถึงปัจจุบัน (พฤศจิกายน 2564)
ท�ำให้การพัฒนาคิดค้นมาตรการและกลไกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนดังกล่าว
ในประเทศต่างๆ ต้องชะงักลง เนื่องด้วยรัฐบาลต้องหันมาใส่ใจและจัดสรร
งบประมาณแผ่นดินเพื่อการลดปัญหาของ COVID-19 ในประเทศของตน
โดยเฉพาะประเทศไทย ทีค่ าดว่าสถานการณ์จะดีขนึ้ แต่กต็ อ้ งเผชิญกับการ
แพร่ระบาดรอบสองในช่วงปลาย 2563 และรอบสามทีร่ นุ แรงกว่าเดิมในช่วง
ต้นปี 2564
อย่างไรก็ดี ค�ำกล่าวที่ว่า “COVID-19 Changed Everything” นั้น
อาจจะใช้ไม่ได้กับการพัฒนาสถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในประเทศไทยให้ดีขึ้น อีกทั้งยังไม่สามารถบรรเทาปัญหา
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกได้ แม้ว่าปริมาณการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกจะลดลง แต่ก็เป็นเพราะสถานการณ์ชะงักงัน มิใช่เกิดจาก
นโยบายหรือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของทุกภาคส่วนอย่างกว้างขวาง
ในการร่วมบรรเทาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
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การแพร่ระบาดของ COVID-19 ของประเทศไทย ท�ำให้ชาวไทย
ตระหนักถึง “ความเปราะบาง” ของเศรษฐกิจที่พึ่งพิง “นักท่องเที่ยว” (ทั้ง
ชาวไทยและชาวต่างชาติ) มากเกินไป และในบางกรณีกพ็ งึ่ พิง “ภาคการส่ง
ออกสินค้า” จนท�ำให้เกิดภาวะชะงักงันไปช่วงหกเดือนแรกของการปรับตัว
ต่อมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาด เช่น สถานทีร่ าชการหยุด
ท�ำการ เพื่อก�ำหนดมาตรการรองรับ มีการตรวจสอบสุขภาพของพนักงาน
และลูกจ้าง และ การปิดท่าเรือ/ท่าอากาศยาน เป็นต้น
ในอีกด้านหนึ่ง มาตรการ “หยุด/งดบริการ” ในสถานประกอบการ
ต่างๆ (โรงแรม ร้านค้า สถานบันเทิง) รวมทัง้ สถานทีท่ อ่ งเทีย่ วทางธรรมชาติ
ท�ำให้ชาวไทยตระหนักว่า ความหลากหลายทางชีวภาพเพิ่มขึ้น คุณภาพ
สิ่งแวดล้อมดีขึ้น (มลพิษทางอากาศดีขึ้น เพราะการเดินทางลดลง) มีการ
ควบคุมดูแลด้านสุขภาพเข้มงวดมากขึ้นทั้งที่บ้านและที่ท�ำงาน ในขณะที่
รายได้ของตนลดลง ซึ่งส่งผลให้เงินออมลดลงในประชาชนบางกลุ่ม (แต่ก็
ยังพอมีอันจะกิน ถ้ามีเงินออม หรือสามารถปรับตัวต่อสถานการณ์ได้)
ในขณะที่ประชาชนบางกลุ่มยังไม่สามารถเสริมสร้างรายได้เนื่องด้วยข้อ
จ�ำกัดด้านอาชีพ เช่น การประกอบอาชีพช่วงกลางคืน การประกอบอาชีพ
ที่ต้องท�ำงานใกล้ชิด (เช่น ร้านท�ำผม ร้านนวด ร้านอาหาร)
สถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่กลับคืนมา
ดีขึ้นกว่าอดีตในหลายประเทศทั่วโลกนั้น ท�ำให้เกิดแนวคิดว่า วิกฤตการณ์
COVID-19 นั้นมิใช่เป็นการเตือนภัยเฉพาะเรื่องของสุขภาพเท่านั้น แต่
เป็นการส่งสัญญาณต่อประเด็นปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง
แวดล้อมด้วย (และเรื่องอื่นๆ ด้วยเช่นกัน) กล่าวคือ หากในการฟื้นฟูทาง
เศรษฐกิ จ ภายหลั ง สถานการณ์ COVID ไม่ ไ ด้ ค� ำ นึ ง ถึ ง การอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมอย่างเข้มข้นอีกต่อไป สังคมจะยิง่ เปราะ
บางกว่าทีเ่ ป็นอยูก่ อ่ นเกิดสถานการณ์ COVID-19 เนือ่ งจากแต่ละภาคส่วน
ต่างจะยิ่ง “เร่งเครื่อง” เดินหน้ากิจกรรมทางเศรษฐกิจให้ “เทียบเท่ากับ
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สถานการณ์ก่อน COVID-19” โดยขาดความตระหนักว่า ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยังไม่สามารถฟื้นตัวได้เร็วในอัตราเร่งเดียวกับ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ และ กิจกรรมทางเศรษฐกิจส่วนใหญ่ในอดีตที่มี
การเติ บ โตอย่ า งก้ า วกระโดดได้ ส ร้ า งปั ญ หาความเสื่ อ มโทรมทาง
ทรัพยากรธรรมชาติ เป็นต้น ในขณะที่กิจกรรมทางเศรษฐกิจบางชุมชนซึ่ง
เป็นส่วนน้อยของสังคมที่การขยับตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยมีฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่อยๆ ถูกน�ำมาใช้นั้นสามารถด�ำรงอยู่
ได้อย่างมัน่ คงเพราะมีทรัพยากรให้ใช้ได้ยาวนานกว่า ด้วยเหตุนี้ ความกังวล
ต่อมาตรการหรือนโยบายภายหลังสถานการณ์ COVID จึงถูกสหประชาชาติ
(UN) ตั้งความหวังไว้ว่านโยบายของรัฐในประเทศภาคีจะด�ำเนินการในเชิง
Greening Recovery Plan ซึ่งครอบคลุมทั้งเรื่องการใช้พลังงานหมุนเวียน
มากขึ้น เพื่อมิให้อัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกกลับมาเท่าสมัยก่อน
สถานการณ์ COVID-19 และการสนับสนุนรูปแบบการบริโภคและการผลิต
ที่ยั่งยืนมากขึ้น (sustainable consumption & production: SCP) รวมทั้ง
การจัดการความเสี่ยงที่ค�ำนึงถึงความเสี่ยงด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีเข้าไปในความเสี่ยงด้านธุรกิจ
ด้วย
Greening Recovery Plan หมายถึง การฟืน้ ฟูเศรษฐกิจและสังคม
ให้เข้ารูปเข้ารอยโดยค�ำนึงถึงทัง้ การลดความเหลือ่ มล�ำ้ ทางสังคมทีเ่ กิดจาก
สถานการณ์ของ COVID-19 กับค�ำนึงถึงการรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อมและ
การอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยูใ่ นสภาพทีพ่ งึ ประสงค์ (ไม่ยอ้ นรอย
กลับไปยังสถานการณ์ยำ�่ แย่อย่างในอดีต) ทัง้ ในมิตขิ องการรักษาระบบนิเวศ
ให้อุดมสมบูรณ์และสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจอย่างเหมาะสม เช่น การท่อง
เทีย่ วทีไ่ ม่ทำ� ลายระบบนิเวศ การพัฒนาประเทศโดยการใช้ทรัพยากรน�ำ้ และ
ดินอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งการควบคุมการปล่อยมลสารและ
ก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจทีฟ่ น้ื ตัวขึน้ มาใหม่ เป็นต้น หรือ
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กล่าวอีกนัยหนึ่ง Greening Recovery Plan จะต้องน�ำแนวคิดเศรษฐกิจสี
เขียวเข้ามาเป็นแกนกลางในการด�ำเนินนโยบายฟื้นฟูประเทศ โดยเรียนรู้
จากบทเรียนการพัฒนาประเทศในอดีต โดยแนวทางส�ำคัญส�ำหรับการฟืน้ ฟู
เศรษฐกิจทีค่ ำ� นึงถึงสิง่ แวดล้อม (Greening Recovery Plan) คือ การพัฒนา
เศรษฐกิจเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีผ่านการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
ตลอดจนปกป้องสิทธิมนุษยชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง ตระหนักถึงการ
ใช้แผนระยะยาว การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน การเปลี่ยนแปลงด้าน
พลังงานลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล บรรเทาความเสี่ยงทางเศรษฐกิจและ
สิ่งแวดล้อม (Partners for Inclusive Green Economies, 2020)
ดังนั้น หากสถานการณ์การแพร่ระบาดดีขึ้น ค�ำถามส�ำคัญ คือ
“พวกเราจะยั ง ด� ำ เนิ น ชี วิ ต ให้ เ หมื อ นเมื่ อ ก่ อ นจะมี ส ถานการณ์
COVID-19 หรือไม่” หรือ กล่าวอีกนัยหนึ่ง “จริงหรือไม่ที่สถานการณ์
COVID-19 สอนให้รู้ว่า การด�ำเนินชีวิตที่ผ่านมา ท�ำให้ชีวิตของเรา
เปราะบาง ไม่เข้มแข็ง ไม่ยั่งยืน”
UNEP (2020) มีขอ้ เสนอในการขับเคลือ่ นการฟืน้ ฟูเศรษฐกิจภาย
ใต้สถานการณ์ COVID-19 (Green Approach to COVID-19 Recovery)
โดยมีแนวทางในการด�ำเนินการฟื้นฟู 6 ด้านได้แก่ (1) โครงสร้างพื้นฐาน
สีเขียว (green infrastructure) เพื่อเตรียมความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น เช่น การออกกฎระเบียบด้าน
การลงทุนสาธารณะ การสร้างแรงจูงใจและโอกาสทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ
โครงการก่อสร้างสีเขียว (2) การบริหารจัดการขยะและการน�ำขยะมาใช้
หมุนเวียนให้เกิดประโยชน์ (waste management and circularity) เช่น การ
จัดการขยะอย่างยัง่ ยืน การจัดซือ้ จัดจ้างสีเขียว (green procurement) ตลอด
จนการผลิ ต และบริ โ ภคอย่ า งยั่ ง ยื น (3) การหั น มาใช้ พ ลั ง งานสะอาด
(clean energy) เพือ่ ส่งเสริมกิจกรรมทางเศรษฐกิจทีป่ ล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นอ้ ยและยังสอดคล้องกับการด�ำเนินการตามข้อตกลงปารีส (4) การ
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สร้างการจ้างงานสีเขียว (green jobs) รวมทัง้ การอบรมนายจ้างและลูกจ้าง
ให้เข้าใจเป้าหมายของการจ้างงานสีเขียว (5) การตระหนักถึงความส�ำคัญ
ของความหลากหลายทางชีวภาพและแนวทางการฟืน้ ฟูทคี่ ำ� นึงถึงธรรมชาติ
(biodiversity and nature-based solution) รวมทั้งประเมินความเสี่ยงและ
ค�ำนึงถึงผลกระทบต่อทุนธรรมชาติ (natural capital) และจัดสรรงบประมาณ
แก่โครงการต่างๆ ที่ค�ำนึงถึงด้านระบบนิเวศนี้ และ (6) หลักการนิติรัฐและ
การคุ้มครองสิ่งแวดล้อม (rule of law and environmental protection) โดย
การออกกฎหมายคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและไม่จ�ำกัดสิทธิของประชาชนใน
การใช้ข้อมูลเพื่อคุ้มครองสิ่งแวดล้อม
ด้วยเหตุนี้ ประเทศต่างๆ ได้วางแผนที่จะด�ำเนินมาตรการภายใน
ประเทศใหม่ โดยใช้ “บทเรียนทีไ่ ด้จาก COVID-19” มาใช้เพือ่ ให้สงั คมพัฒนา
ได้อย่างยั่งยืนกว่าที่ในอดีต หรือที่เรียกกันในแวดวงของนานาชาติ หรือ
Greening COVID-19 Recovery Plan ซึ่งก็มิได้แตกต่างไปจากการฟื้นฟู
วิกฤตเศรษฐกิจของโลกในอดีตเช่นช่วงปี 2551 – 2552 หากแต่นำ� บทเรียน
สอนใจจากการรับมือกับสถานการณ์ COVID-19 ปรับเพิ่มให้เหมาะสมยิ่ง
ขึ้น ที่มีมิติของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้วย อาทิ
(ก) การพัฒนากรอบความร่วมมือระหว่างประเทศด้านเศรษฐกิจ
และสังคมทีเ่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม/การเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ/ค�ำนึง
การพัฒนาทีย่ งั่ ยืนทีล่ ดความเหลือ่ มล�ำ้ ด้านรายได้ (หรือทีเ่ รียกกันว่า Green
Deals) ให้เหมาะสมกับระดับท้องถิ่นของแต่ละประเทศ
(ข) การจัดล�ำดับความส�ำคัญของมาตรการ โดยเพิ่มบทบาทของ
มาตรการเศรษฐกิจสีเขียวและเศรษฐกิจคาร์บอนต�ำ่ (low carbon economy)
สนั บ สนุ น การปรั บ เปลี่ ย นการด� ำ เนิ น งานของโรงงานที่ ไ ม่ เ ป็ น มิ ต รต่ อ
สิ่งแวดล้อมให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น (green restructuring of
brown firms) และไม่ยกเลิกมาตรการเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (green and climate
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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actions) เพือ่ คุม้ ครองแรงงานในสาขาการผลิตทีไ่ ม่เป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม
(protect brown jobs)
(ค) การลดการอุดหนุนน�ำ้ มันเชือ้ เพลิงฟอสซิล หรือการทยอยหรือ
ยกเลิกการใช้ถ่านหิน และหันไปอุดหนุนพลังงานหมุนเวียนมากขึ้น
(ง) ความมุ่งมั่นในการตั้งเป้าหมายที่เข้มข้น (ambitious target)
ในการพัฒนาตามกรอบเศรษฐกิจสีเขียวหรือการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนเพือ่ เข้าร่วม
โครงการ Green Deals ของนานาชาติ
(จ) ก�ำหนดนโยบายพัฒนาประเทศทีส่ อดคล้องกับเป้าหมายการ
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (nationally determined contribution: NDC)
และกลยุทธการพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียว (green growth) ของประเทศ
(ฉ) การเร่ ง ให้ เ กิ ด การพั ฒ นาเทคโนโลยี สี เ ขี ย ว (เช่ น ระบบ
ชลประทานด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หรือ Solar-power Irrigation และการ
พัฒนาสิ่งอ�ำนวยควาวมสะดวกด้านสาธารณสุขด้วยพลังงานสะอาด ฯลฯ)
และการจ้างงานสีเขียว (green innovation & green jobs) ด้วยมาตรการ
ต่างๆ เช่น การฝึกอบรมอยู่บ่อยๆ (retraining) การเสริมสร้างทัศนคติและ
การจัดการแบบสีเขียว (green entrepreneurship incubation) การสนับสนุน
Start-up ทีส่ ร้างการจ้างงานสีเขียว และ การส่งเสริมและให้ความช่วยเหลือ
ด้านสวัสดิการสังคมส�ำหรับการจ้างงานเพือ่ พัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม (nature-based solution through employment-based
social assistance program)
นอกจากนี้ยังมีข้อเสนอจากนักวิชาการในประเทศต่างๆ อีกว่า
รัฐบาลควรจะใช้โอกาสที่ทรัพยากรธรรมชาติกลับฟื้นฟูอย่างที่ประชาชน
พึงประสงค์ และเพื่อให้สภาพระบบนิเวศคงไว้อย่างอุดมสมบูรณ์ควบคู่กับ
การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจแล้ว ควรจะก�ำหนดมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมที่
เข้มงวดมากขึ้น เช่น การปฏิรูปภาษีเพื่อสิ่งแวดล้อม (green tax reform)
โดยด�ำเนินการ 3 ด้านพร้อมกัน คือ (ก) การเก็บภาษีเพื่อสิ่งแวดล้อม (จาก
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เดิมที่ไม่เคยมี ก็ก�ำหนดให้มี หรือ จากเดิมที่มีอัตราภาษีค่อนข้างต�่ำ ก็เพิ่ม
อัตราภาษี) (ข) การน�ำภาษีเพื่อสิ่งแวดล้อม ไปบริหารจัดการที่เหมาะสม
เพื่อสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดความยั่งยืน หรือ Revenue
Recycling Approach และ (ค) การลดหย่อนภาษีทางรายได้หรือเศรษฐกิจ
(เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ) ไปพร้อมกับการเพิ่มภาษีสิ่งแวดล้อม เช่น ลดภาษี
รายได้ (นิตบิ คุ คลและบุคคลธรรมดา) ลดภาษีมลู ค่าเพิม่ [Maxim & Zander,
2020] นอกจากนัน้ การฟืน้ ฟูทางเศรษฐกิจจะต้องค�ำนึงถึงหลักการกระจาย
รายได้ด้วย และแก้ไขจุดอ่อนของประเทศด้านการพึ่งพิงการค้าระหว่าง
ประเทศและการลงทุนจากต่างประเทศ (Manzanedo and Manningc,
2020)
ส�ำหรับประเทศไทยได้มีการขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจชีวภาพ
เศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียว (BCG Model) เป็นวาระแห่งชาติ
มาตั้งแต่ปี 2562 เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยให้ก้าวสู่สังคมที่ยั่งยืน ด้วย
ความร่วมมือจากเครือข่ายต่างๆ เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน
การกระจายรายได้ ลดความเหลื่อมล�้ำ ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและ
มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ผ่านการส่งเสริม “เศรษฐกิจแบบใหม่” โดยการใช้
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อยกระดับอุตสาหกรรม เพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต ลดการสูญเสียทรัพยากรตลอดห่วงโซ่การผลิต และ
ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียน
การใช้รถยนต์ไฟฟ้า ทั้งนี้ การขับเคลื่อน BCG Model ผ่าน 4 สาขา
ยุทธศาสตร์ ได้แก่ สาขาเกษตรและอาหาร โดยการใช้เทคโนโลยีเพื่อลด
ต้นทุนการผลิตและเพิม่ ผลผลิตทางการเกษตรและอาหารทีม่ คี ณ
ุ ภาพ สาขา
สุขภาพและการแพทย์ที่ส่งเสริมกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของวัสดุทาง
ธรรมชาติและการไม่ใช้สารเคมี (nature & organic) สาขาพลังงาน วัสดุและ
เคมีชวี ภาพทีส่ ง่ เสริมการผลิตพลังงานทดแทน และสาขาการท่องเทีย่ วและ
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่กระจายรายได้สู่ชุมชนและเมืองรอง โดยการขับ
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เคลื่อน BCG Model จะถูกน�ำไปประยุกต์ตามบริบทของแต่ละภูมิภาคของ
ไทย เช่น การรณรงค์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตรและการลดปัญหา
หมอกควันในภาคเหนือ การลดค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพและการสร้างความ
มัน่ คงด้านทรัพยากรน�ำ้ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การส่งเสริมผลไม้และ
พัฒนาสถานทีเ่ พือ่ การท่องเทีย่ วในภาคตะวันออก การใช้เทคโนโลยีในการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำเพื่อลดปัญหา Bioplastic และส่งเสริมอุตสาหกรรมที่เป็น
มิตรต่อสิง่ แวดล้อมในภาคใต้ เป็นต้น (กระทรวงการอุคมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม, 2564)
อย่างไรก็ดี BCG Model ก็ยังไม่มีนโยบายหรือมาตรการที่เป็นรูป
ธรรมในการขับเคลือ่ น “เศรษฐกิจดัง้ เดิม” ให้เป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อมมากขึน้
กว่าเดิม แม้กระทัง่ สถานการณ์ COVID-19 ทีก่ ำ� หนดมาตรการควบคุมการ
แพร่ระบาดของ COVID-19 ก็ยังไม่มีมาตรการรองรับการจัดการปัญหา
สิง่ แวดล้อม (ขยะมูลฝอย และขยะติดเชือ้ ) ของชุมชนอย่างจริงจัง (แม้กระทัง่
การรณรงค์ให้คัดแยก ก็ไม่เกิดขึ้นในสื่อสาธารณะและการรณรงค์ระดับ
ท้องถิ่น)
นอกจากนี้ ใ นช่ ว งการฟื ้ น ฟู เ ศรษฐกิ จ เพื่ อ รองรั บ สถานการณ์
COVID-19 รั ฐ บาลไทยได้ มี ก ารจั ด ท� ำ แผนแม่ บ ทเฉพาะกิ จ ภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติอนั เป็นผลมาจากสถานการณ์ COVID-19 พ.ศ. 2564-2565
โดยมีเป้าหมายส�ำคัญคือการดูแลช่วยเหลือกลุม่ เปราะบาง สร้างอาชีพและ
กระจายรายได้สู่ท้องถิ่น เพื่อให้เศรษฐกิจเข้าสู่ภาวะปกติ ตลอดจนด�ำเนิน
การวางรากฐานเพือ่ รองรับโครงสร้างเศรษฐกิจใหม่ เพือ่ เพิม่ ความสามารถ
ในการปรับตัวและรับมือกับความเปลี่ยนแปลงและความไม่แน่นอนทั้ง
ภายนอกและภายในประเทศ ผ่านการพัฒนาศักยภาพของประเทศให้
สามารถ “ล้มแล้วลุกไว” (resilience) มีแนวทางการพัฒนาตามหลักการ
3 มิติ ได้แก่ มิติของการพร้อมรับ (cope) ความสามารถในการบริหาร
ภายใต้วิกฤตเพื่อสามารถเข้าสู่สภาวะปกติอย่างรวดเร็ว มิติการปรับตัว
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(adapt) คือปรับทิศทาง และแนวทางในการพัฒนาให้สออดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงและความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้น และมิติการเปลี่ยนแปลงเพื่อ
พร้อมเติบโตอย่างยัง่ ยืน (transform) คือการเปลีย่ นแปลงเชิงโครงสร้าง และ
ปัจจัยพืน้ ฐานเพือ่ สอดรับการเปลีย่ นแปลงทางเศรษฐกิจ ประเด็นการพัฒนา
4 ประเด็นได้แก่ (1) การเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก
ภายในประเทศ (local economy) ขยายโอกาสและความเจริญทางเศรษฐกิจ
สูร่ ะดับพืน้ ที่ เพือ่ ส่งเสริมการจ้างงานและพัฒนาศักยภาพของกลุม่ วิสาหกิจ
(2) การยกระดับขีดความสามารถของประเทศเพื่อรองรับการเติบโตอย่าง
ยั่งยืนในระยะยาว (future growth) การส่งเสริมการขยายตลาด ส่งเสริม
เทคโนโลยีและนวัตกรรม และส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและการลงทุน
ในกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพภายใต้บริบทที่เปลี่ยนแปลงไป (3) การ
พัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวติ ของคนให้เป็นก�ำลังหลักในการขับเคลือ่ น
การพัฒนาประเทศ (human capital) ส่งเสริมทักษะแรงงาน สวัสดิการทาง
สังคม และความมั่นคงทางรายได้และสุขภาพ และ (4) การปรับปรุงและ
พัฒนาปัจจัยพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการฟื้นฟูและพัฒนาประเทศ (enabling
factors) พัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน การออกกฎหมายและการด�ำเนินงานของ
ภาครัฐ ตลอดจนความร่วมมือของเครือข่ายภาคี (ส�ำนักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2564)
นอกจากนี้ รัฐบาลได้ออก “พระราชก�ำหนดกู้ให้อ�ำนาจกระทรวง
การคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้
รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563”
จ�ำนวนเงิน 1 ล้านล้านบาท โดยเป็นการจ�ำเป็นเพราะการแก้ไขปัญหาและ
ฟื้นฟูดังกล่าวไม่สามารถด�ำเนินการได้โดยวิธีการงบประมาณตามปกติแต่
เป็นกรณีที่มีความจ�ำเป็นรีบด่วน และเพื่อประโยชน์ในการรักษาความ
ปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจและป้องปัดภัยพิบัติ
สาธารณะ ด้วยเหตุนี้ โครงการและแผนงานเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม
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จากผลกระทบของ COVID-19 จึงเกิดขึ้น โดยในรอบที่ 1 เมื่อเดือน
กรกฎาคม 2563 เน้นกระตุน้ การอุปโภคบริโภคและการท่องเทีย่ วและธุรกิจ
ที่เกี่ยวข้อง คือ โครงการเราไปเที่ยวกัน โครงการก�ำลังใจ โดยใช้หลักร่วม
จ่าย (co-pay) 60:40 โดยรัฐบาลจะสนับสนุนค่าใช้จา่ ยการเดินทางบางส่วน
ให้กับประชาชน ส่วนมาตรการเยียวยาจะเป็นการลดค่าใช้จ่ายประจ�ำของ
ประชาชน (ค่าน�้ำประปา ค่าไฟฟ้า) และการกระตุ้นการเติบโตอย่างยั่งยืน
เพื่อกระจายความเจริญไปสู่ส่วนภูมิภาคในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจใหม่ทั้ง
4 แห่งเพื่อให้เติบโตอย่างยั่งยืนผ่านการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาค
เกษตรหรือปรับเข้าสูเ่ กษตรแปลงใหญ่ และเกษตรสมัยใหม่ การแปรรูปเพือ่
สร้างมูลค่า อุตสาหกรรมอาหารและเศรษฐกิจบนฐานชีวภาพ BCG Model
รวมทั้งการพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการเชิงสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพสูง
และในรอบที่ 2 เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2563 เน้นการฟื้นฟูเศรษฐกิจและ
สังคมในระดับฐานราก ผ่าน 4 กลุ่มแผนงาน ได้แก่ การส่งเสริมการจ้างงาน
และพัฒนาทักษะอาชีพเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ (เช่น การพัฒนาทักษะฝีมือ
แรงงาน) การฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนบนพื้นฐานของโอกาสและ
ศักยภาพของท้องถิ่น (เช่น เกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์) การส่งเสริม
และกระตุ ้ น การบริ โ ภคเพื่ อ ฟื ้ น ฟู ต ลาดและเศรษฐกิ จ ทุ ก ระดั บ (เช่ น
ผลิตภัณฑ์ชุมชน การท่องเที่ยวชุมชน) และ การลงทุนด้านโครงสร้าง
พื้นฐานเพื่อรองรับการฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจ (เช่น ถนน
ในหมู่บ้าน แหล่งน�้ำขนาดเล็ก) (ส�ำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ, 2563ก, 2563ข)
เป็นที่น่าเสียดายว่าแผนการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมทั้งสองรอบ
นี้ไม่ได้ด�ำเนินการตามกรอบของเศรษฐกิจสีเขียวเลยแม้แต่น้อย โดยไม่ได้
มีการกล่าวถึงเร่งรัดการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมที่คั่งค้างอยู่เดิมให้ดีขึ้น
หรือป้องกันมิให้เกิดปัญหามาซ�ำ้ เติมปัญหาเดิม เช่น การจัดการขยะมูลฝอย
การประหยัดน�ำ้ ในพืน้ ทีแ่ หล่งท่องเทีย่ ว การอนุรกั ษ์ทรัพยากรทางทะเลเพือ่
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การท่องเที่ยวที่ยั่งยืน การกระจายการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้สอดรับกับ
ฐานทรัพยากร (เช่น การควบคุมปริมาณนักท่องเที่ยว การเรียกเก็บ
ค่าจัดการสิ่งแวดล้อมจากนักท่องเที่ยว การคัดแยกขยะมูลฝอยที่เข้มงวด
ในระดับท้องถิ่น ฯลฯ) เป็นต้น
ดั ง จะเห็ น ได้ ว ่ า การจั ด ท� ำ แผนแม่ บ ทเฉพาะกิ จ และแผนฟื ้ น ฟู
เศรษฐกิจและสังคมดังกล่าวข้างต้น รวมทั้งการจัดท�ำ ร่างแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 ซึ่งได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้แล้วนั้น
ล้วนแต่เป็นแผนพัฒนาทีเ่ กิดขึน้ ในช่วงระหว่างสถานการณ์ COVID-19 และ
ครอบคลุมห้วงเวลาไปจนถึงปี 2569 (กรุณาดูภาพที่ 40 ของล�ำดับเวลาที่
มีการจัดท�ำแผน) มีเป้าหมายหลักที่การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจและลดความ
เหลื่อมล�้ำระหว่างท้องถิ่น แต่กระนั้น ก็ยังไม่ปรากฏกรอบการพัฒนาแบบ
Green Growth ทีเ่ ห็นถึงผลดีของการทีร่ ะบบนิเวศแสดงความอุดมสมบูรณ์
หรือระดับมลพิษที่น้อยลง หรือกรอบการพัฒนาแบบ Circular Economy
ที่จะน�ำขยะพลาสติกที่เพิ่มขึ้นมาใช้ใหม่หรือแปรรูปใหม่หรือการรณรงค์
อย่างต่อเนื่องในการลดการใช้ภาชนะพลาสติกและการลดปริมาณขยะ
มูลฝอยของครัวเรือนภายใต้กรอบการใช้ชวี ติ แบบใหม่ (เช่น การซือ้ อาหาร
กลับบ้านหรือการใช้หน้ากากอนามัยและเครื่องใช้ด้านสาธารณสุข) กล่าว
อี ก นั ย หนึ่ ง แผนแม่ บ ทเฉพาะกิ จ นี้ ไ ม่ มี ตั ว ชี้ วั ด และค่ า เป้ า หมายด้ า น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม ซึง่ อาจอนุมานได้วา่ มาตรการของภาค
รั ฐ ในการกระตุ ้ น การฟื ้ น ตั ว ทางเศรษฐกิ จ ยั ง ขาดมิ ติ ด ้ า นเศรษฐกิ จ
สีเขียว (รวมทั้งเศรษฐกิจสีน�้ำเงิน) ยังเห็นได้ชัดแจ้ง และยังไม่สอดรับกับ
ถ้อยแถลงในการประชุมระดับผูน้ ำ� กรอบหุน้ ส่วนเพือ่ การเจริญเติบโตสีเขียว
และเป้าหมายโลกปี ค.ศ. 2030 ครั้งที่ 2 (The 2nd Partnering for Green
Growth and Global Goals 2030 Summit: P4G Summit) ภายใต้หัวข้อ
หลัก “การฟื้นฟูสีเขียวอย่างครอบคลุมเพื่อน� ำไปสู่ความเป็นกลางทาง
คาร์บอน” (Inclusive Green Recovery towards Carbon Neutrality) ที่
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นายกรัฐมนตรีเข้าร่วมประชุมในการกล่าวถ้อยแถลงนั้นด้วย เมื่อวันที่ 31
พฤษภาคม 2564 ว่า “........การฟื้นฟูจากโควิด-19 จ�ำเป็นต้องสอดคล้อง
กับการขับเคลือ่ นตามเป้าหมายการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน (SGDs) โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่ ง เรื่ อ งหลั ก สุ ข ภาพหนึ่ ง เดี ย ว....เพื่ อ ให้ ก ารพั ฒ นาประเทศมี ค วาม
ครอบคลุมและไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” จึงอาจกล่าวได้ว่า การเข้าร่วมประชุม
ในการกล่ าวถ้ อ ยแถลงของฝ่ า ยรั ฐ บาลไทยก็ มิ ไ ด้เ ป็นการยืนยันได้ว่า
มาตรการฟืน้ ฟูเศรษฐกิจของไทยจะมีความเป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อมได้แม้แต่
น้อย เพราะหลายภาคส่วนจะให้ความส�ำคัญกับ “รายได้” และ “ปากท้อง”
อีกเช่นเคย โดยละเลยฐานทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่
กลับมา โดยที่เราไม่ได้ท�ำกิจกรรมอะไรเลย นอกจากการหยุดกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจเพราะสถานการณ์ COVID-19 (กล่าวอีกนัยหนึง่ เราไม่ได้สญ
ู เสีย
งบประมาณในการฟื้นฟูระบบนิเวศและคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างที่จริงจัง
แต่ระบบนิเวศสามารถฟื้นตัวได้เอง)
ภาพที่ 40 มาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมในช่วงที่เกิดสถานการณ์
COVID-19
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รัฐบาลไทยควรจะต้องมีความชัดเจนในกรอบการฟื้นฟูเศรฐกิจ
ระหว่างที่สถานการณ์ COVID-19 ยังคงด�ำรงอยู่ และ หลังสถานการณ์
COVID-19 ว่าควรจะเป็นอย่างไร โดยต้องก�ำหนดให้ชัดเจนว่าจะเลือกทาง
เลือกใด ระหว่าง 2 ทางเลือก (ภาพที่ 41) คือ
ทางเลือก A หมายถึง การฟื้นฟูเศรษฐกิจแบบทะยานให้เท่ากับ
เมื่อปี 2562 และไม่ใส่ใจต่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมทางอากาศทางน�
้ ำ -ทางทะเลและไม่ ส นใจเสริ ม สร้ า งความเข้ ม แข็รายงานฉบั
ง ของฐาน
นโยบายเศรษฐกิจสีเขียว – ก่อนและหลังสถานการณ์ COVID-19
บสมบูรณ์
ทรัพยากรธรรมชาติทกี่ ลับมาอุดมสมบูรณ์แล้ว ณ ตอนนี้ เฉกเช่นการด�ำเนิน
รัฐบาลไทยควรจะต้
องมีความชั
้นฟูเยศรฐกิ
างที่สถานการณ์
มาตรการต่
างๆ ของภาครั
ฐทีดเจนในกรอบการฟื
่ผ่านมา โดยไม่
อมรัจระหว่
บความสั
มพันธ์รCOVID-19
ะหว่าง
ยังคงดำรงอยู่ และ หลังสถานการณ์ COVID-19 ว่าควรจะเป็นอย่างไร โดยต้องกำหนดให้ชัดเจนว่าจะ
การเติ
บโตทางเศรษฐกิ
จกัอกบ(ภาพที
ความเสื
เลือกทางเลื
อกใด ระหว่าง 2 ทางเลื
่ 41) คื่ออมโทรมของคุณภาพสิ่งแวดล้อมและ
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ง
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้
น
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2562
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ใส่ใอจต่ไว้
อการ
การจัดสรรหรือการใช้ประโยชน์จากทรั
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บบไม่
เหลื
ให้
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และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้ดีไว้ ซึ่งอยู่ภายใต้
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ฐานทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อม
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ด้วยข้อเท็จจริงบางประการเกี่ยวกับพฤติกรรมและทัศนคติต่อ
สิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวเรานั้นว่า “ขณะที่เศรษฐกิจเติบโตอย่างรวดเร็ว และ
พวกเรามีความพึงพอใจต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังกระจายเป็นวง
กว้าง แต่พวกเราลืมนึกไปว่าพวกเราก�ำลังอยูใ่ นห้วงเวลาของการก่อตัวของ
หายนะและจะต้องเผชิญกับความเสี่ยงทางด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม
อย่างใหญ่หลวง” ไม่วา่ จะเป็นเรือ่ งการจัดการขยะมูลฝอย ความเสือ่ มโทรม
ของระบบนิเวศ การแย่งชิงทรัพยากรน�้ำที่มีจ�ำกัด และการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ ดังนั้น การศึกษาครั้งนี้จึงพยายามชี้ให้เห็นว่า ส�ำหรับ
ประเทศไทย บทเรียนที่ผ่านมาของการเติบโตทางเศรษฐกิจยังไม่สามารถ
ลดปัญหาสิ่งแวดล้อมได้อย่างแท้จริง (หัวข้อ 7.2) และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ประชาชนในภูมิภาคต่างๆ หรือแม้แต่หน่วยราชการท้องถิ่นก็ “ยังไม่รู้ตัว
ด้วยซ�้ำว่าก�ำลังเผชิญกับปัญหาอะไรบ้าง” ดังจะเห็นได้จากความสัมพันธ์
EKC ระดับจังหวัด ทีส่ ะท้อนว่าการพัฒนาจังหวัดให้เติบโตทางเศรษฐกิจยัง
ไม่สามารถขจัดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมลงได้ กล่าวคือ จังหวัดที่มีระดับ
เศรษฐกิจสูงหรือต�ำ่ ก็ยงั คงเผชิญกับปัญหาขยะมูลฝอยจ�ำนวนมากทีไ่ ม่อาจ
จะด�ำเนินการได้โดยหน่วยงานท้องถิ่นฝ่ายเดียวด้วยข้อจ�ำกัดด้านงบ
ประมาณ (หัวข้อ 7.3) นอกจากปัญหาขยะมูลฝอยแล้ว ท้องถิ่นยังต้อง
เผชิญกับปัญหาหมอกควัน และการดูแลรักษาคุณภาพน�้ำในท้องที่อีกด้วย
ดังนั้น อาจจะกล่าวได้ว่า ต้นทุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่ผ่านมา
ไม่สามารถต้านทานผลประโยชน์จากการท�ำลายสิ่งแวดล้อมได้
ข้อมูลในช่วงสถานการณ์ COVID-19 แสดงให้เห็นความสัมพันธ์
แบบเชิงลบที่สะท้อนว่าเศรษฐกิจถดถอยอันเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 แต่คุณภาพสิ่งแวดล้อมดีขึ้นและระบบนิเวศฟื้นตัว รวมทั้งการกลับ
มาของสัตว์ป่าที่มนุษย์ได้เบียดเบียนถิ่นที่อยู่อาศัยหรือจับสัตว์น�้ำมากเกิน
กว่าที่ควรจะเป็น และสัตว์ป่าเหล่านี้ก็ “เคยเป็น” สิ่งดึงดูดให้เกิดการท่อง
เที่ยวเชิงนิเวศ (หัวข้อ 7.4) ก้าวต่อไปส�ำหรับประเทศไทยนั้น ควรคิดว่า
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“เมือ่ สถานการณ์กำ� ลังดีขนึ้ พฤติกรรมการท่องเทีย่ วก�ำลังจะเกิดขึน้ อีกครัง้
การผลิตเพื่อส่งออกและบริโภคภายในประเทศจะกระเตื้องขึ้น ดังนั้น การ
ปรับตัวต่อการท่องเที่ยวและการด�ำเนินธุรกิจครั้งใหม่นี้ (new normal) จะ
ต้องไม่สร้างผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมอีกต่อไปแล้ว” กล่าวอีกนัยหนึ่ง ต้นทุน
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมควรจะลดลง และ การปรับ
ตั ว ของประชาชนก็ ไ ม่ ส ร้ า งภาระต้ น ทุ น ทางสั ง คม เพื่ อ ลดต้ น ทุ น การ
เรียกร้องหรือเรียกหาให้ความอุดมสมบูรณ์และคุณภาพสิง่ แวดล้อมทีด่ กี ลับ
คืนมาอีกครัง้ (เพราะบัดนีธ้ รรมชาติได้กลับคืนมาแล้ว จึงไม่ควรท�ำลายอีก)
ถึ ง แม้ ว ่ า ขณะนี้ จ ะยั ง ไม่ มี ข ้ อ พิ สู จ น์ ใ ดๆ ว่ า งบประมาณในการฟื ้ น ฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและคุ้มครองคุณภาพสิ่งแวดล้อมจะลดลงหรือเพิ่มขึ้น
มากกว่าอดีตก่อนสถานการณ์ COVID-19 ก็ตาม
การศึกษาครัง้ นีจ้ งึ เสนอว่านโยบายเศรษฐกิจสีเขียวในอนาคต
ควรจะใช้บทเรียนจากอดีตในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ว่า การฟื้นฟู
ทางเศรษฐกิจและสังคมนับจากบัดนี้ไม่ควรจะย�้ำซ�้ำรอยเดิม หรือ
แนวทางแบบเดิม (business as usual) จะไม่มีอีกแล้ว แนวทางการ
ด�ำเนินชีวิตและธุรกิจได้เปลี่ยนไปแล้ว (new normal) มีการใช้ระบบดิจิทัล
มากขึน้ ลดวิถชี วี ติ กลางคืนลง ลดกิจกรรมขนาดใหญ่ทมี่ กี ารรวมตัวกันอย่าง
ใกล้ชดิ ของคนหมูม่ าก และค�ำนึงถึงผลกระทบต่อส่วนรวมด้านสุขภาพมาก
ขึ้น รวมทั้ง ประเทศคู่ค้าส�ำคัญของไทย เช่น สหภาพยุโรป ได้มีแนวทาง
การปรับเปลีย่ นมาตรการภายในสหภาพทีเ่ น้นการฟืน้ ฟูเศรษฐกิจและสังคม
ที่มีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเข้มข้นมากขึ้นกว่าเดิม ซึ่งครอบคลุมถึง
มาตรการการค้าระหว่างประเทศ เช่น มาตรการ CBAM (carbon border
adjustment mechanism) ภายใต้กรอบของ European Green Deals
(EU, 2021) และกรอบของ Paris Agreement เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก เมื่อการประชุม COP26 (พฤศจิกายน 2464)
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ดังนั้น การศึกษานี้จึงเสนอว่าเป้าหมายของการพัฒนาของ
ภาครัฐและภาคเอกชนควรต้องถือโอกาสนี้ให้ทุกภาคส่วนเห็นถึงความ
ท้าทายว่า การฟื้นฟูทางเศรษฐกิจของประเทศไทยจะเป็นมิตรต่อสิ่ง
แวดล้อมมากขึ้นได้อย่างไร (เพื่อความยั่งยืนและผลประโยชน์ร่วมกันใน
ระยะยาวระหว่างระบบนิเวศ ฐานทรัพยากร และการสร้างรายได้นั้น) การ
ฟืน้ ฟูเศรษฐกิจแบบเศรษฐกิจสีเขียวจะเกิดขึน้ ได้นนั้ จะต้องท�ำใหม่คดิ ใหม่
จะใช้มาตรการและแนวคิดแบบเดิมไม่ได้อีกแล้ว ถึงเวลาแล้วและเป็น
โอกาสเหมาะแล้วทีท่ กุ ภาคส่วนโดยเฉพาะภาครัฐทีจ่ ะต้องท�ำเป็นตัวอย่าง
ให้เห็นว่า “แนวคิดเศรษฐกิจสีเขียว” เกิดขึ้นได้จริง และแนวทางการพัฒนา
ประเทศแบบ BCG Model และแผนพัฒนาพลังงานแห่งชาติ ตลอดจนแผน
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมจะต้องเกิดขึน้ ได้ภายใต้การน�ำของ
หน่วยราชการไทย “พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศได้ โดยหยุด
ท�ำลายฐานทรัพยากรของประเทศ”
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