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สงวนลิขสิทธ์ิเน้ือหาบางส่วน

รายงานฉบับน้ีเป็นผลงานของเจ้าหน้าท่ีธนาคารโลก โดยได้รับการสนับสนุนจากบุคลากรภายนอก ธนาคารโลกและสำานักงาน
เพ่ือการพัฒนาแห่งสาธารณรัฐฝร่ังเศส...มิได้เป็นเจ้าของลิขสิทธ์ิเน้ือหาส่วนหน่ึงส่วนใดท่ีระบุไว้ในเอกสารฉบับน้ี...ดังน้ัน
ธนาคารโลกและสำานักงานเพ่ือการพัฒนาแห่งสาธารณรัฐฝร่ังเศสจึงมิได้รับประกันว่าการนำาเน้ือหาของรายงานฉบับน้ีไป              
เผยแพร่จะมิเป็นการละเมิดสิขสิทธ์ิอันพึงมีของบุคคลท่ีสาม การเรียกร้องสิทธิใดๆ อันเกิดจากการละเมิดดังกล่าว ตกเป็น
ความรับผิดชอบของผู้นำาเน้ือหาน้ันๆ ไปใช้เอง

ผลการศึกษา การตีความ และข้อสรุปท่ีปรากฏในรายงานฉบับน้ี มิได้ถือเป็นทรรศนะของธนาคารโลก คณะกรรมการบริหาร 
หรือรัฐบาลท่ีข้อมูลเหล่าน้ันอ้างอิงถึง...หรือสำานักงานเพ่ือการพัฒนาแห่งสาธารณรัฐฝร่ังเศส...ธนาคารโลกมิได้รับประกันถึง
ความถูกต้องแม่นยำาของข้อมูลท่ีปรากฏในรายงานฉบับน้ี การกำาหนดขอบเขต การใช้สี การจัดกลุ่ม และข้อมูลอ่ืนใดท่ีแสดงใน
แผนภาพในรายงานฉบับน้ี มิได้แสดงนัยยะหรือความเห็นใดๆ ของธนาคารโลก อันมีต่อสถานะ...ตามกฏหมายของอาณาเขต
ใดๆ รวมถึง การรับรองหรือเห็นชอบต่ออาณาเขตน้ันๆ 

ข้อมูลท่ีปรากฏในรายงานฉบับน้ีมิอาจนับเป็นองค์ประกอบหรือใช้พิจารณาเพ่ือระงับหรืองดเว้นไว้ซ่ึงสิทธิของธนาคารโลกและ
หน่วยงานท่ีได้รับการคุ้มกันจากธนาคารโลก 

ลิขสิทธ์ิและการอนุญาต
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รายงานฉบับนี้จัดทำาโดยคณะทำางานที่ได้รับการคัด
เลือกจากฝ่ายบรรเทาความยากจน...ฝ่ายพัฒนา
เศรษฐกิจ...ฝ่ายพัฒนามนุษย์ และฝ่ายพัฒนาองค์กร

ภาคเอกชนของธนาคารโลกสำานักงานภาคพื้นเอเชียตะวัน
ออกและแปซิฟิก โดยหัวหน้าคณะทำางาน คือ ทรูแมน แพ็ค
การ์ด และตรัง วัน เหงียน คณะทำางานดังกล่าวประกอบ
ด้วย เมลิสสา เอเดิลแมน, โธมัส โบเวน, เฮเมนนา เดล 
คาร์ปิโอ, เจนนิเฟอร์ โกแลน, โทเบียส เฮค, อเล็กซานเดอร์ 
คราวส์ และอาเม็ด รอสโทม โดยมี มี จุง คิม, เดวิด ไนท์ 
และนาตาเลีย ไมเลนโค เป็นผู้ให้ข้อมูลสำาคัญ และเอกสาร
ประกอบรายงานฉบับนี้จัดทำาโดย รีนา บาเดียนี, เฮเมน
นา เดล คาร์ปิโอ, รีโน เดวินา, เจนนิเฟอร์ โกแลน, มาริค 
ฮานนุช, ดาเรียน ไนดู, ลอรา พาโบน, มาเรีย-แอนโทเนีย        
เรเมนี และตรัง วัน เหงียน นอกจากนี้ คณะผู้จัดทำายังได้รับ
การสนับสนุนด้านการวิจัยและการผลิตจาก มิลดริด กอน
ซาเลส, ซาราห์ แฮริสสัน และคริส แม็คดอนนาล อีกด้วย

รายงานฉบับนี้จัดทำา ข้ึนภายใต้คำาปรึกษาจาก...เบิร์ท 
ฮอฟแมน, สุดีร์ เชทที, และเสี่ยวชิง อวี้ คณะผู้จัดทำาขอ
ขอบพระคุณสำาหรับความช่วยเหลือที่มีให้เสมอมา รวมทั้ง
ข้อแนะนำาที่ได้รับจากคณะผู้บริหารสำานักงานภาคพื้นเอเชีย
ตะวันออกและแปซิฟิกท่านอื่นๆ ซึ่งรวมถึง จียอง อารูล
พรากาซาม, ชูบาม ชอดูรี และ ฟิลิป โอคีฟ ด้วย

คณะผู้จัดทำาทุกคน.. .ขอขอบพระคุณผู้ประเมินอิสระ      
ทุกท่าน ได้แก่ โอมาร์ อาเรียส, มาร์ติน รามา...และคารอลิ-
นา ซานเชส-พาราโม สำาหรับข้อคิดเห็นและคำาแนะนำาต่างๆ 
คณะผู้จัดทำาได้รับประโยชน์เป็นอันมากจากข้อแนะนำาที่
ครอบคลุม จากคณะทำางานประจำาประเทศของธนาคารโลก 
ณ กรุงเทพมหานคร เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2556 และ
เดือนมีนาคม พ.ศ. 2556 คณะทำางานดังกล่าวประกอบด้วย              

คำานิยม

วีวี อลา-ทาส, คริสเตียน โบเดวิก, คาร์ล เคนดริก ติว ฉัว,             
กาเบรียล ดีมอมไบน์, ไอน์ มูเลียติ, ยูโกะ โอคามุระ,
คริสโทบัล ริดาว-คาโน, เฟรเดอริโก กิล แซนเดอร์ส, ลาร์ส 
ซอนเดอร์การ์ด, โรเจียร์ แวน เดน บริงค์ และดวาน หวัง 
ในระหว่างการจัดทำารายงานฉบับนี้...คณะผู้จัดทำายังได้รับ
ข้อคิดเห็นอันหลักแหลม ตลอดจนคำาแนะนำาด้านเทคนิคอัน
กว้างขวางจาก อาหมัด อาซาน, ริต้า อัลเมดา, โรซา อลอน
โซ, เสี่ยวเยี่ยน เหลียง เควิน แม็คโดนัลด์, แอนดรูว เมสัน,       
วิเว็ค ซูริ, พราทีค แทนดอน และเอคาเทรินา วอสทรอคนูโท
วา คณะทำางานจัดการฐานข้อมูลรายได้และการกระจายราย
ได้ระหว่างประเทศของธนาคารโลก (i2d2) ประกอบด้วย 
แคธลีน บีเกิล และคลอดิโอ มอนเทเนโกร ผู้ซึ่งได้กรุณาให้
สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ตลอดจนความช่วยเหลือต่างๆ 
ตลอดระยะเวลาการจัดทำารายงานฉบับนี้ นอกจากนี้ เดนิส 
เบอ์เกรอน, ซูซาน แกรห์ม และแพทริเชีย คาตายามา จาก
สำานักการพิมพ์ ได้ให้ความช่วยเหลือแก่คณะผู้จัดทำาในการ
ออกแบบและผลิตรายงานฉบับนี้

คณะผู้จัดทำายังได้รับข้อมูลป้อนกลับต่อผลการศึกษาใน
เบื้องต้น รวมถึงข้อความต่างๆ ตลอดระยะเวลาการนำาเสนอ
รายงาน...ท่ีการประชุมทักษะระหว่างประเทศของธนาคาร
พัฒนาเอเชีย ณ กรุงมะนิลา เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ.2555 
การประชุมนโยบายระดับสูงด้านการพัฒนาที่มีการจ้างงาน
เป็นศูนย์กลาง ณ กรุงโซล ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2556 การ
ประชุมผู้เชี่ยวชาญจากองค์กรด้านแรงงานนานาชาติ...ว่า
ด้วยความท้าทายและโอกาสของนายจ้างในภาคพื้นอาเซียน 
ที่ บาหลี เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2556 รวมถึงการสัมมนา
ประจำาปีของกลุ่มอดีตผู้นำาโลก ว่าด้วยการจ้างงานเพื่อการ
เติบโตแบบองค์รวม: ข้อเรียกร้องต่อกลุ่ม g20 ซึ่งจัดขึ้นบน
หาดคูลัม เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2556
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ตัวย่อของประเทศ

หลายตัวเลขในภาพรวมนี้ระบุประเทศต่อไปโดยรหัส 3 ตัวอักษรที่กำาหนดโดยองค์การระหว่างประเทศเพื่อมาตรฐาน (iso)

aus ออสเตรเลยี
CHN ประเทศจีน
FJi ฟิจิ
Fsm สหพันธรัฐไมโครนีเซีย
Hkg ฮ่องกง, จีน
idN ประเทศอินโดนีเซีย
JpN ประเทศญี่ปุ่น
kHm กัมพูชา
kir คิริบาส
kor สาธารณรฐัเกาหล ี
lao สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
mHl หมู่เกาะมาร์แชลล์
mYs ประเทศมาเลเซีย
NZl นิวซีแลนด์
pHl ฟิลิปปินส์
piCs เกาะแปซิฟิก
plW ปาเลา
pNg ปาปัวนิวกินี
prk  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี
pYF ฝรั่งเศส
sgp สิงคโปร์
slb หมู่เกาะโซโลมอน
tHa ประเทศไทย
tls ติมอร์ตะวันออก
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พรสวรรค์ ทักษะ และความสามารถในการทำางาน ถือ
เป็นสมบัติอันมีค่าและสำาคัญที่สุดของมนุษย์ สำาหรับ

ประชากรโดยมากนั้น...คุณค่าของสมบัติประจำาตัวเหล่านี้ 
สามารถนำามาแปรเป็นเงินตราได้ในตลาดแรงงาน...โดยคน
เหล่านั้นอาจขายเวลาที่ตนมีให้กับผู้อื่น หรือทำากิจการของ
ตนเอง...และสำาหรับประชากรจำานวนมากยิ่งกว่านั้น...การ
ทำางานถือเป็นช่องทางให้ผลประโยชน์อันเกิดจากการเติบโต
ทางเศรษฐกิจแผ่ขยายออกไป...และช่วยให้มาตรฐานการ
ครองชีพพัฒนาสูงข้ึน...ซึ่งได้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนนับ
ตั้งแต่ช่วง พ.ศ. 2533-2543 ซึ่งสัดส่วนของประชากรโลกที่
ต้องดำารงชีพอยู่กับความยากจนมีจำานวนลดลงถึงครึ่งหนึ่ง
ความหวังของประชากรผู้ใช้แรงงานในประเทศแถบเอเชีย
ตะวันออกและแปซิฟิกนั้นถือว่าสดใสกว่าประชากรท่ีในภูมิ
ภาคอื่นๆ...กระแสสินค้าและบริการที่ไหลเวียนอยู่ภายใน
ภูมิภาค...การบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก...เสถียรภาพ
ด้านราคา หลักนิติรัฐ ตลอดจนตลาดที่ไม่ถูกเหนี่ยวรั้งจำากัด
มากนัก...นับเป็นปัจจัยที่ส่งเสริมให้เกิดโอกาสก้าวหน้าผ่าน
ทางการทำางานที่ประชากรในภูมิภาคอื่นๆ...ต้องอิจฉาใน
ประเทศแถบเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกนั้น...การทำางาน
ได้ช่วยให้ประชากรจำานวนมากหลุดพ้นจากความยากจน 
และถีบตัวขึ้นไปอยู่ในระดับใกล้เคียงกับชนชั้นกลางในช่วง 3 
ทศวรรษที่ผ่านมา ได้อย่างรวดเร็วมากกว่าในพื้นที่และช่วง
เวลาอื่นๆ ที่ผ่านมา

อย่างไรก็ตาม...ประชาชนผู้ใช้แรงงานในเอเชียตะวันออก
และแปซิฟิกหลายพ้ืนที่กลับมีความรู้สึกร่วมกันได้ถึงความ

ข้อมูลทั่วไป

กดดันบางส่วน...และยังต้องเผชิญหน้ากับความท้าทายแบบ
เดียวกันกับในพื้นท่ีอื่นๆ...ภูมิภาคนี้มีส ่วนแบ่งจำานวน
ประชากรผู้ใช้แรงงานนอกระบบการจ้างงานแบบจ่ายค่าแรง
และเงินเดือนสูงเป็นอันดับที่สอง...จึงส่งผลให้กฏข้อบังคับใน
รูปแบบต่างๆ...ตลอดจนการคุ้มครองอย่างในระบบส่วนใหญ่
ไม ่สามารถเข ้าถึงได ้ . . .และเมื่อพิจาณาในมุมดังกล ่าว 
ประเทศแถบเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกจึงเป็นรองเพียง
แค่ประเทศในแถบแอฟริกาตอนใต้เท่านั้น ในประเทศแถบ
เอเชียแปซิฟิกบางประเทศนั้น ปัญหากลุ่มเยาวชนที่อยู่นอก
ระบบการศึกษาและภาคแรงงาน...รวมไปถึงการว่างงาน 
กำาลังทวีความรุนแรงข้ึน...ซึ่งปัญหาดังกล่าวสามารถเห็นได้
ชัดเจนมากที่สุดในประเทศอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และกลุ่ม
ประเทศที่เป็นเกาะในมหาสมุทรแปซิฟิก...จากดัชนีชี้วัด
ความไม่เท่าเทียมกันในประเทศแถบเอเชียตะวันออกและ
แปซิฟิกที่เพิ่มสูงขึ้นนั้น แสดงให้เห็นว่าความท้าทายดังกล่าว
เริ่มคุกคามโอกาสในการทำางาน...ในฐานะที่เป็นส่ือกลาง
ความก้าวหน้าและช่องทางที่การเติบโตทางเศรษฐกิจ
สามารถแบ่งปันไปได้อย่างแพร่หลาย นอกจากนี้ หลังจาก
ช่วงเวลากว่า...2...ทศวรรษของการพัฒนาที่เกิดขึ้นอย่าง
รวดเร็วนั้น ภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกก็กำาลังเริ่มมี
การเติบโตทางเศรษฐกิจที่เป็นไปในอัตราปานกลาง ซึ่งมักจะ
เกิดขึ้นควบคู่กับความสามารถในการผลิตที่ล้าหลังและผล
ตอบแทนที่ตกตำ่าลงในด้านมาตรฐานการครองชีพ...กว่าที่
ประชากรเคยชิน...จึงไม่เป็นที่น่าแปลกใจเลย...ที่บ่อยครั้ง 
รัฐบาลของประเทศต่างๆ...ทั่วทั้งภูมิภาคเริ่มที่จะได้ยินเสียง
เรียกร้องให้ดำาเนินการเพื่อรักษาความเป็นอยู่ที่ดี...(Well-
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beiNg)  ซึ่งก็ได้แก่ ผลประโยชน์ตอบแทนส่วนตนและผล
ประโยชน์ทางสังคม ซึ่งประชากรสามารถคาดหวังว่าจะได้
รับจากทำางานของตนเองได้นั่นเอง

รายงาน เอเชียตะวันออกและแปซิฟิกกับการทำางาน ฉบับนี้ 
ยังได้ศึกษาโลกแห่งการทำางานท่ีกำาลังเปลี่ยนแปลง...ใน
ภูมิภาคอันเต็มไปด้วยความหลากหลายและพลังขับเคลื่อน
แห่งนี้...พร้อมทั้งนำาเสนอแนวทางด้านนโยบายเพื่อส่งเสริม
ให้เกิดการเติบโตแบบองค์รวม...โดยการสร้างสภาพแวดล้อม
ที่เอ้ือต่อประชากรผู้ใช้แรงงานมากข้ึน...รายงานฉบับนี้ได้รับ
แรงบันดาลใจ...และประโยชน์จากประเด็นเด่นด้านการ
ทำางานและการพัฒนาของ...รายงานการพัฒนาโลกประจำา
ปี...พ.ศ.2556...:...การทำางาน...(World developmeNt 
report 2013: Jobs) (ซึ่งต่อไปในรายงานนี้จะเรียกว่า 
Wdr...2013;...ธนาคารโลก...พ.ศ.2556b)...และเช่นเดียว
กับ...Wdr...2013..รายงานฉบับนี้มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับรูป
แบบการทำางานท่ีหลากหลายกว่าความเข้าใจของคนทั่วไป
ของคำาว่า “อาชีพ”...ซึ่งจะครอบคลุมถึงการทำางานในฟาร์ม
ปศุสัตว์ การทำางานในกิจการครอบครัวโดยไม่ได้รับค่าจ้างใน
ตลาดครัวเรือน อาชีพอิสระ และแรงงานไม่ประจำา โดยใน
รายงานฉบับนี้ จะใช้คำาว่า “การทำางาน” ทั้งหมด เนื่องจาก
เป็นคำาท่ีมีความหมายกว้างกว่าคำาว่า...“อาชีพ”...ทั้งนี้...เพื่อ
ให้สามารถสะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดที่หลากหลาย
กว่าการจ้างงานแบบประจำาเต็มเวลาโดยได้รับเงินเดือน 
นอกจากนี้ . ..ยังมีการใช้เครื่องมือเชิงความคิดและการ
วิเคราะห์ที่ปรากฏใน Wdr 2013 กับการศึกษาประเทศ
แถบเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกเพื่อให้สามารถหาข้อสรุป
และแนวทางเพิ่มเติมสำาหรับผู้มีอำานาจกำาหนดนโยบายใน
ภูมิภาคนี้อีกด้วย

รายงานฉบับนี้ยังได้เพ่ิมคุณค่าให้กับประเด็นที่ริเริ่มขึ้นใน 
Wdr 2013 โดยแบ่งออกเป็น 3 ประการ โดยประการแรก
รายงานฉบับนี้ได้พยายามอธิบายประเด็นเร่งด่วนต่างๆ ของ
ประเทศแถบเอเชียตะวันออก.. .และแปซิฟ ิก. . .ความ
เปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจและด้านประชากรในภูมิภาค 
รวมทั้งการเริ่มนำานโยบายด้านแรงงานและความคุ้มครอง
ทางสังคมไปดำาเนินการ ล้วนแต่มีผลกระทบต่ออุปสงค์และ
อุปทานด้านการจ้างงานที่โดดเด่นจากประเทศในแถบอื่น
สำาหรับประการที่สอง ได้แก่ รายงานฉบับนี้นำามาซึ่งข้อมูล
หลักฐานซึ่งยังคงมีไม่มากนัก...ที่แสดงให้เห็นถึงผลกระทบ
ของนโยบายต่างๆ...ต่อการจ้างงานในภูมิภาคเอเชียตะวัน
ออกและแปซิฟิก รวมถึงได้นำาเสนอทางเลือกในการปฏิรูปไว้
อีกด้วย อย่างไรก็ตาม ด้วยข้อยกเว้นจำาเพาะบางประการ 
(เบทเชอร์แมน...และอิสลาม...พ.ศ.2544)..ทำาให้ยังคงมี

รายงานด้านนโยบายว่าด้วยตลาดแรงงาน การทำางาน และ
การพัฒนา ที่มีขอบเขตในเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก...
เป็นจำานวนน้อยกว่าในยุโรป อเมริกากลางและแคริบเบียน 
ตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ...หรือเอเชียใต้...และ
ประการที่สามคือ เพื่อนำาเสนอรายงานที่มีเนื้อหาครอบคลุม
สภาพทางภูมิศาสตร์ที่มีพรมแดนต้ังแต่ประเทศจีนไปจนถึง 
ตูวาลู...จึงได้มีการพิจารณาความหลากหลายในภูมิภาคเป็น
สำาคัญ...ทั้งนี้ ประเทศแถบเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก...มี
ความแตกต่างเป็นอย่างมากทั้งในด้านขนาด...ทรัพย์สินทาง
ธรรมชาติ ประชากร สถาบันทางการเมือง และระดับการ
พัฒนาทางเศรษฐกิจ ในหลายต่อหลายประเทศ ประชากร
ส่วนใหญ่ยังคงอาศัยอยู่ในแถบชนบท,...และทำางานเพื่อหา
เลี้ยงชีพ,...หรือในภาคเกษตรกรรมรายย่อย,...ในขณะที่บาง
ประเทศ,...การผสมผสานกันระหว่างเมืองกับชนบทเป็นไป
อย่างรวดเร็ว ประเทศแถบเอเชียตะวันออกหลายประเทศ...
การขยายตัวของเมืองได้ลำ้าหน้าไปไกล...และการกระจุกตัว
ของประชากรที่ทำางานในเมืองใหญ่ต่างๆ...ได้ก่อให้เกิดความ
กดดันต่อรัฐ ในการขยายขอบเขตความคุ้มครองทางสังคม...
และนำากิจกรรมทางเศรษฐกิจเข้ามาสู ่ระบบ...ซึ่งควบคุม    
โดยกฏข้อบังคับให้มากขึ้น กำาลังแรงงานในหลายพื้นที่ของ
ภูมิภาค เริ่มมีอายุมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศที่มี
ประชากรหนาแน่น อาทิ จีน อินโดนีเซีย ไทย และเวียดนาม 
ในทางตรงกันข้าม...กำาลังแรงงานในประเทศหมู่เกาะแถบ
แปซิฟิก กลับยังมีอายุน้อยมาก หากแต่ด้วยขนาดที่เล็กและ
ที่ต้ังซ่ึงอยู่ห่างไกลของประเทศเหล่านี้...จึงก่อให้เกิดความ
ท้าทายต่อการทำางาน ในฐานะที่เป็นช่องทางสู่การพัฒนา

การเล็งเห็นคุณค่าของความหลากหลายในประเทศแถบ
เอเชียตะวันออกและแปซิฟิกนั้น...จำาเป็นอย่างยิ่งต่อการ
ทำาความเข้าใจความท้าทายในการดำารงไว้ซึ่งผลตอบแทน
จากการทำางาน รวมทั้งต่อการกำาหนดนโยบายเพื่อรับมือกับ
ความท้าทายเหล่านี้...และเน่ืองจากเครื่องมือในการวินิจฉัย
ที่นำาเสนอใน...Wdr 2013 ถูกนำามาใช้เพื่อตรวจสอบข้อมูล
ทั้งในระดับประเทศ ระดับองค์กร และระดับครัวเรือน...จาก
ประเทศแถบเอเชียตะวันออก...และแปซิฟิกรายงานฉบับนี้
จึงมีการระบุว ่า...ผู ้มีอำานาจกำาหนดนโยบายของแต่ละ
ประเทศจะสามารถจัดลำาดับความสำาคัญให้กับความท้าทาย
ที่ประชากรผู้ใช้แรงงานต้องเผชิญอยู่ในปัจจุบันและอนาคต
ได้อย่างไร

นักเศรษฐศาสตร์คุ้นเคยและเห็นควรใช้คำาว่า “สภาพความเป็นอยู่ (title Case)” มากกว่า แม้คำาว่า “สภาพความเป็นอยู่” (WelFare) และ 
“ความเป็นอยู่ที่ดี (Well-beiNg)” จะมีความหมายใกล้เคียงกัน แต่คำาว่า “ความเป็นอยู่ที่ดี” มีความเชื่อมโยงกับความปลอดภัยและความ
สุขสบายด้านจิตใจมากกว่าความเชื่อมโยงกับผลลัพธ์ซึ่งกล่าวถึงในรายงานฉบับนี้ อันได้แก่ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ มาตรฐานการครองชีพ
ในครัวเรือน และความเป็นปึกแผ่นทางสังคม ในการกล่าวถึงการศึกษาต่างๆ คำาว่า สภาพความเป็นอยู่ มักถูกใช้ในบริบทที่แคบเกินไปในการ
อ้างถึงโครงการความคุ้มครองทางสังคม อย่างไรก็ตาม ยังพบหลักฐานเป็นจำานวนมากที่แสดงให้เห็นว่าประชากรแต่ละคน และชุมชน ได้รับผล
ตอบแทนจากการทำางานของตน ที่อาจไม่จำาเป็นต้องเป็นเม็ดเงินหรือผลจากการเติบโตทางเศรษฐกิจเสมอไป ซึ่งผลตอบแทนเหล่านี้เป็นปัจจัยที่
ส่งผลให้เกิดความเป็นปึกแผ่นทางสังคมอันจะย้อนกลับมาในรูปแบบของการพัฒนาในที่สุด
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แผนภาพ 0.1 อัตราการมีส่วนร่วมของกำาลังแรงงาน จำาแนกโดยรายได้ เปรียบเทียบประเทศเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก กับประเทศอื่นๆ ในโลก
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b. Women’s labor force participation

East Asia Pacific countries Other countries

ชัยชนะของการทำางานต่อสภาพ
ความเป็นอยู่
นับตั้งแต่ช่วงทศวรรษที่ พ.ศ.2503-2513 เป็นต้นมา มีเพียง
ประเทศ และอาณานิคมต่างๆ เพียง 13 แห่งเท่านั้นที่
สามารถเติบโตไปสู่การเป็นประเทศที่มีรายได้สูง...หรือมี
สถานะเป็น “ระบบเศรษฐกิจแบบก้าวหน้า” (ธนาคารโลก
และศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนา: พ.ศ. 2555)  5 ประเทศ และ
อาณานิคมในจำานวนเหล่านี้,...ซ่ึงต้ังอยู ่ในภูมิภาคเอเชีย
แปซิฟิก  ได้ทำาให้ผู้สังเกตการณ์เห็นได้ว่าการก้าวไปข้างหน้า
หลังสงคราม...จะเป็นอะไรไปเสียมิได้นอกจากปาฏิหาริย์ 
(ธนาคารโลก: พ.ศ. 2536) และเมื่อประเทศลำาดับที่ 6 ซึ่งก็
คือประเทศจีน ยักษ์ใหญ่ด้านจำานวนประชากรนับตั้งแต่อดีต
ที่ผ่านมา รวมถึงประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจขนาดใหญ่เป็น
อันดับสองของโลกในปัจจุบัน ก้าวเข้าสู่จุดผ่านนี้เช่นกัน จึง
ทำาให้ภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกดึงความสนใจจาก
หลายต่อหลายประเทศที่ต้องการศึกษาประสบการณ์ของ
ภูมิภาคนี.้..เพื่อเรียนรู้และประยุกต์บทเรียนต่างๆ ไปใช้ใน
ภูมิภาคของตน (ดินห์ และคณะ: พ.ศ. 2555) 

การพฒันาทางเศรษฐกิจในเอเชยีตะวันออกและแปซิฟิก คือ
ชัยชนะของประชากรผู้ใช้แรงงานทุกคน...ประเทศต่างๆใน
ภูมิภาคนี้ได้ประสบกับการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ
อตุสาหกรรม การขยายตวัของเมือง ตลอดจนความหลาก
หลายทางเศรษฐกิจในอัตราที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในอดีต 
ในช่วง 2 ทศวรรษทีผ่่านมา การเปลีย่นแปลงทางโครงสร้าง
ได้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว...จากผลผลิตทางเกษตรกรรมที่
เพิ่มพูนขึ้น...ภาคการผลิตและการบริการที่ขยายตัวออกไป...
ตลอดจนการย้ายถิ่นฐานของประชากรสู่เมืองใหญ่เล็กต่างๆ 

รวมถงึสู่การทำางานในโรงงานและบรษิทั ซึง่ขบัเคล่ือนภาพ
การผลิตรวมของภมูภิาค ยิง่ไปกว่านัน้...การกระจกุตัวของ
ประชากรและบรษัิทห้างร้านต่างๆ...ยงัเป็นตัวเร่งผลผลิตทาง
เศรษฐกิจในเมอืงใหญ่หลายเมอืงซึง่เติบโตไปอย่างรวดเรว็

ประเทศต่างๆ ในแถบเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก ซึ่งเคย
ตกอยู่ในสภาวะยากจนเมื่อชั่วคนที่แล้ว...ประสบความสำาเร็จ
ในการบูรณาการตนเองเข้าสู ่ห่วงโซ่คุณค่าของโลก...โดย
ความได้เปรียบด้านค่าแรงของตนให้เป็นประโยชน์...ในช่วง 
พ.ศ.2533-2543 ภูมิภาคนี้มีกำาลังแรงงานถึงประมาณหนึ่ง
ในสามของกำาลังแรงงานของโลก และภายในไม่กี่ปีนับจาก
นั้น ก็ได้ยกระดับข้อได้เปรียบดังกล่าวของตนขึ้นมาอย่างมี
ประสิทธิภาพ อันที่จริงแล้ว สัดส่วนของจำานวนประชากรที่
ทำางานหรือหางาน รวมถึงประชากรหญิง ในประเทศแถบ
เอเชียตะวันออกและแปซิฟิกนั้น...มีจำานวนสูงกว่าประเทศ 
อื่นๆ ที่มีระดับรายได้เท่าๆ กัน (แผนภาพ) การมีส่วนร่วม
อย่างเต็มที่จากกำาลังแรงงานถูกทำาให้แผ่ขยายไปโดยการ
เคลื่อนย้ายแรงงานในอัตราสูง ทั้งในประเทศและระหว่าง
ชายขอบภูมิภาค และด้วยความที่ประชากรผู้ใช้แรงงานได้มี
ส่วนร่วมในปัจจัยการผลิตอื่นๆ นั้น จึงส่งผลให้ส่วนแบ่งของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (gdp) ของเอเชียตะวันออก
พุ่งทะยานขึ้นจากเพียงร้อยละ 6.7 ในช่วงปี พ.ศ.2533–
2535 ไปสู่ร้อยละ 17.4 ในช่วงปี พ.ศ.2552 - 2554 

ในภาพรวมนั้น...ช่วงเวลาหลายปีแห่งการดำาเนินนโยบายอัน
ทรงประสิทธิภาพ...วินัยทางการคลัง...ตลอดจนสถาบันทาง
เศรษฐกิจอันแข็งแกร่ง...เป็นตัวช่วยส่งเสริมให้เกิดการเติบโต
ที่มีภาคเอกชนเป็นตัวขับเคล่ือนหลัก...ทั้งยังส่งผลให้เกิด
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การมีส่วนร่วมของกำ ลังแรงงาน

ประเทศในแทบเอเชียแปซิฟิก

รายได้ประชากรต่อหัวคำ�นวนตามหลักความเท่าเทียมกันของอำ�นาจซื้อ�
(อัตราแลกเปลี่ยน เหรียญสหรัฐ พ.ศ.2548) รายได้ประชากรต่อหัวคำ�นวนตามหลักความเท่าเทียมกันของอำ�นาจซื้อ�

(อัตราแลกเปลี่ยน เหรียญสหรัฐ พ.ศ.2548)ประเทศอื่นๆ

การมีส่วนร่วมของกำ ลังแรงงานเพศหญิง

แหล่งที่มา: ธนาคารโลก พ.ศ.2556c.
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ความต้องการในการทำางาน...ความเชื่อมั่นที่ถูกคำ้าจุนโดย
เสถียรภาพด้านราคา ระดับหนี้สาธารณะขั้นตำ่า ตลอดจน
การจัดเก็บภาษีอากรในอัตราค่อนข้างตำ่าในหลายพื้นที่ของ
ภูมิภาค...ได้ส่งเสริมให้เกิดการลงทุนและการทำาธุรกิจมา
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา   เสถียรภาพทางการเงินการคลัง
ได้รับการส่งเสริมโดยรัฐบาลที่มีขนาดพอประมาณ...และ
ระดับหนี้สาธารณะขั้นตำ่า และแม้ว่าอัตราภาษีส่วนเพิ่มที่จัด
เก็บจากรายได้ท่ีมาจากการทำางานจะอยู ่ในอัตราสูงกว่า  
ประเทศอื่นๆ...ในแถบละตินอเมริกา...กล่าวคือ...มีการเรียก
เก็บภาษีสูงสุดถึงร้อยละ 45 ในประเทศจีน และร้อยละ 35 
ในเวียดนาม...แต่ภาษีนิติบุคคลนั้นถือว่ามีอัตราค่อนข้างตำ่า 
องค์กรธุรกิจในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกที่มองว่าอัตรา
ภาษีที่รัฐจัดเก็บเป็น...“ข้อจำากัดหลัก...อยู่ในอัตราที่ตำ่าสุด
ของประเทศที่ธนาคารโลกทำาการเก็บข้อมูลทางธุรกิจ
ทั้งหมด...นอกจากนี้...ปัจจัยที่สนับสนุนให้เกิดเสถียรภาพ
และความเชื่อม่ัน...ยังรวมไปถึงการเปลี่ยนผ่านสู่ความเป็น
อิสระที่เพิ่มมากขึ้นจากธนาคารกลาง...ตลอดจนนโยบาย

อตัราแลกเปล่ียนทีย่ดืหยุน่ ประเทศทีไ่ด้รบัผลกระทบทีห่นกั
หนาสาหัสที่สุดจากวิกฤตในเอเชียตะวันออกเม่ือช่วง...พ.ศ.
2533-2543...ที่ผ่านมา...ซึ่งต้องประสบกับปัญหาค่าแรง
ตกตำ่า...การเลิกจ้างอย่างกะทันหัน...และภาวะว่างงานเป็น
ระยะเวลานานนั้น...ได้นำาเอาอัตราแลกเปล่ียนเงินตราที่มี
ความยดืหยุน่มาใช้ ซึง่ถอืเป็นการกระทำาทีม่ปีระโยชน์ในการ
รองรบัปัจจยัเส่ียงภายนอกได้นบัต้ังแต่ช่วงเวลานัน้เป็นต้นมา

นอกจากนี้ การลงทุนกับต้นทุนมนุษย์ ซึ่งเป็นทรัพยากรอันมี
คุณค่าของภูมิภาค...ยิ่งช ่วยสร ้างระดับการศึกษาและ
มาตรฐานทางสุขภาพในระดับที่พอเพียงให ้ กับกำาลัง
แรงงาน...ซึ่งถือเป็นพ้ืนฐานของการเติบโตทางเศรษฐกิจ
อัตราการสำาเร็จการศึกษาในระดับประถมศึกษาสำาหรับท้ัง
เด็กชายและเด็กหญิง...ในประเทศส่วนใหญ่อยู่ที่อย่างน้อย
ร้อยละ...80...จำานวนปีโดยเฉล่ียของการศึกษาในระบบ
โรงเรียนของประชากรวัยผู้ใหญ่...เพิ่มสูงขึ้นอย่างคงที่ทั่วทั้ง
ภูมิภาค นอกจากนี้ สัดส่วนของประชากรวัยเด็กอายุ 5 ปี

แผนภาพ 0.2  ประเทศในเอเชียตะวันออก และแปซิฟิกได้มีความยั่งยืนระดับที่สูงขึ้นของภาพรวมทั่วโลกได้นานกว่าการประเทศพัฒนาอื่น ๆ

แหล่งที่มา: ธนาคารโลก พ.ศ.2556c.
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แหล่งที่มา: ฐานข้อมูลมาจาก ธนาคารโลก พ.ศ.2556c.
หมายเหตุ: การเจริญเติบโตของการจ้างงานต่อหัวมีผลกระทบต่อการอัตราการจ้างงานของประชากรรวม 
(ประชากรของแต่ละประเทศคือประชากรที่ถูกจ้างงาน)
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ตาราง 0.1  การเจริญเติบโตที่ได้สร้างการจ้างงาน
               ตั้งแต่ปี พ.ศ.2544

เศษรฐกิจ
ประเทศ

ความยืดหยุ่นของการจ้าง
งานต่อผลผลิต

จีน 0.30
ฮ่องกง, จีน 0.36
เกาหลี 0.24
มาเลเซีย 0.39
ฟิลิปปินส์ 0.22
สิงคโปร์ 0.42
ไทย 0.33
ไต้หวัน,�จีน 0.31

แหล่งท่ีมา: จากการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีจัดทำาโดย ฮานุช (พ.ศ.2556) สำาหรับรายงานน้ี.

และตำ่ากว่า...ที่มีนำ้าหนักตำ่ากว่ามาตรฐานในภูมิภาคอยู่ที่ร้อย
ละ 5 ในช่วงปี พ.ศ.2548-2554 ซึ่งเป็นอัตราที่ตำ่าที่สุดเป็น
อันดับที่...3...ในภูมิภาคที่ประกอบด้วยกลุ่มประเทศกำาลัง
พัฒนา และรองจากทวีปยุโรปและเอเชียกลาง รวมถึงละติน
อเมริกาและหมู่เกาะแคริบเบียน อย่างไรก็ตาม ภาวะทุพ
โภชนาการโดยทั่วไปนั้นมีความแตกต่างกันออกไปอย่าง
ชัดเจนในแต่ละประเทศ ตัวอย่างเช่น ภาวะความสูงตำ่ากว่า
เกณฑ์...ซึ่งยังคงเป็นปัญหาใหญ่ในประเทศกัมพูชา ปาปัว
นิวกินี และติมอร์ตะวันออก

ด้วยพื้นฐานที่ดี...ประกอบกับความสามารถในการบูรณาการ
เข้ากับเศรษฐกิจโลกท่ีเพิ่มสูงข้ึน...ภูมิภาคเอเชียตะวันออก
และแปซิฟิกจึงสามารถรักษาไว้ซึ่งอัตราการเติบโตทาง
เศรษฐกิจอันคงที่และความยืดหยุ่นเอาไว้ได้ แม้ในช่วงวิกฤต
การเงินโลกและการหดตัวทางเศรษฐกิจในช่วง...พ.ศ.2551 
– 2553 การเติบโตในภูมิภาค โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศ
แถบเอเชียตะวันออก...มีลักษณะเด่นคือเน้นการส่งออกและ
เปิดรับการค้าโลกมากกว่าในประเทศที่มีรายได้ตำ่าและ
ภูมิภาคที่เป็นตลาดเกิดใหม่อื่นๆ (แผนภาพ 0.2) อัตราการ
เติบโตที่รวดเร็วได้ถูกทำาให้คงที่อยู่เป็นระยะเวลายาวนาน
กว่าการเติบโตของเศรษฐกิจในพื้นที่อื่นๆ (แผนภาพ 0.3) 
ประเทศในแถบเอเชียตะวันออกหลายต่อหลายประเทศยัง
คงมีการจ้างงานในช่วง พ.ศ.2551 – 2553 แม้ว่าจะเป็นช่วง
เศรษฐกิจขาลงในประเทศอื่นๆ ส่วนใหญ่ ประสบการณ์ที่
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกได้ประสบนั้นแตกต่าง
จากความยากลำาบากที่เกิดจากการเลิกจ้างงานในประเทศ
แถบตอนกลางและตะวันออกของยุโรปส่วนใหญ่ รวมถึงการ
จ้างงานที่หยุดชะงักในภูมิภาคอื่นๆ เป็นอันมาก

อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีเพิ่มสูงข้ึนน้ันถือว่ามีความ
จำาเป็นมาก...แม้ว่าจะไม่เพียงพอต่อการจ้างงานต่อและ
ความเป็นอยู่ที่ดีท่ีเกิดจากการทำางานก็ตาม...ความสัมพันธ์
ระหว่างการเติบโตและการจ้างงานที่เกิดขึ้นจริงนั้น อาจไม่
ชัดเจนหรือสามารถสันนิษฐานได้โดยง่าย...เนื่องจากมีหลาย
ปัจจัยท่ีอาจจะส่งผลต่อความสัมพันธ์ดังกล่าวได้...อย่างไร

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว�(คิดเป็นร้อยละ)

ประเทศอื่นๆ
ประเทศอื่นๆ

ประเทศเอเชียแปซิฟิคตะวันออก
ประเทศเอเชียแปซิฟิคตะวันออก

การเจริญเติบโตของผลผลิตและ�การจ้างงานต่อหัว�ในปี�พ.ศ.2543�–�2553
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แผนภาพ 0.3  เอเชียตะวันออกมีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูง

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Average annual growth (%)

Europe and Central Asia

Middle East and
North Africa

Lower-middle-income
countries

East Asia and Pacific

Paci�c Island States

Sub-Saharan Africa

South Asia

Latin America and
the Caribbean

Middle-income countries

GDP growth, 1990–2011

เอเชียตะวันออกและแปซิฟิก

การเจริญเติบโตผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
ตั้งแต่�พ.ศ.2533–�2554

อัตราเฉลี่ยร้อยละเป็นรายปี

หมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิก

ยุโรปและเอเชียกลาง

เอเซียใต้

แอฟริกาใต้

ประเทศที่มีรายได้ในระดับกลาง

ละตินอเมริกาและ
แคริบเบียน

ตะวันออกกลางและ
แอฟริกาเหนือ

ประเทศที่มีรายได้ใน
ระดับกลางค่อนช้างต่ำ�

แผนภาพ 0.4  ความสัมพันธ์อันเรียบง่ายระหว่างการเจริญเติบโต
     และการจ้างงานที่อ่อนแอ

แหล่งที่มา: ธนาคารโลก พ.ศ.2556c.
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แผนภาพ 0.5  แรงงานผลิตภาพในประเทศเอเชียตะวันออกเเละเเปซิฟิกมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วกว่าประเทศอื่นๆ

ก็ตาม...คำาที่กล่าวถึงประเทศแถบเอเชียตะวันออกและ
แปซิฟิกว่ามีลักษณะ “เติบโตแต่ตกงาน” นั้น ถือว่าเกินจริง
และง่ายเกินไป...เท่าๆ...กับที่เป็นความพึงพอใจว่าตลาด
สามารถบรรลุถึงได้ด้วยเครื่องมือของตนเอง

รายงานฉบับนี้...ครอบคลุมถึงการตรวจสอบจุดเชื่อมต่อ
ระหว่างการเติบโตของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายใน
ประเทศต่อประชากรเป็นรายปี และความเปลี่ยนแปลงด้าน
การจ้างงานต่อประชากรในช่วงเวลาตั้งแต่...พ.ศ.2543- 
2553...และแม้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างการเติบโตและการ
สร้างงานในภูมิภาคจะเป็นบวก...แต่ในทางสติถินั้น...การ
เติบโตดังกล่าวถือว่าค่อนข้างตำ่า...(แผนภาพ 0.4)...อย่างไร
ก็ตาม ความยืดหยุ่นของการจ้างงานต่อความเปลี่ยนแปลง
ขนาดของเศรษฐกิจในประเทศแถบเอเชียตะวันออกและ
แปซิฟิก...แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ในเชิงบวกที่ชัดเจน
กว่า...ซึ่งมีอัตราตั้งแต่ 0.22 ในประเทศฟิลิปปินส์ ไปจนถึง 
0.42 ในสิงคโปร์ (ตาราง 0.1) นอกจากนี้ ถึงแม้ว่าการ
เติบโตทางเศรษฐกิจอาจไม่พอเพียง แต่เป็นสิ่งจำาเป็นอย่าง
แน่นอนที่จะต้องคงไว้ซึ่งการพัฒนาด้านผลลัพธ์จากการจ้าง
งาน ซึ่งจะส่งผลในทางที่ดีต่อมาตรฐานการครองชีพ และ
ช่วยบรรเทาความตึงเครียดทางสังคมอีกด้วย

ผลิตภาพแรงงานในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกที่

เพิ่มสูงขึ้นในช่วง ระหว่างปี พ.ศ.2533-2553 นั้น เหนือกว่า
ผลิตภาพแรงงานในละตินอเมริกา ยุโรปตะวันออก และ
ประเทศที่มีรายได้สูงอื่นๆ เป็นอย่างมาก...การเติบโตเพิ่มขึ้น
จากเดิมถึงสามเท่าของประเทศจีน...และเกือบสองเท่าของ
เวียดนาม...ในด้านผลิตภาพแรงงาน นับตั้งแต่ พ.ศ. 2533 
นับเป็นปรากฏการณ์ที่ยอดเยี่ยมที่สุดท่ีเคยเกิดขึ้นในภูมิภาค
นี้ (แผนภาพ 0.5) ในประเทศแถบเอเชียตะวันออกและ
แปซิฟิก...การเคล่ือนย้ายแรงงานข้ามภาคส่วนต่างๆ...ถือ
เป็นปัจจัยสำาคัญที่ช่วยเพิ่มความสามารถในการผลิตมากกว่า
ในภูมิภาคอื่นๆ...แผนภาพที่...0.6...แสดงให้เห็นถึงการ
แจกแจงการเติบโตของผลิตภาพแรงงานในภาพรวมออก
เป็นการเคล่ือนย้ายต่างๆ...ทั้งภายใน...และระหว่างภาค
ส่วน...แผนภาพนี้ยังระบุอย่างชัดเจนว่าการเคล่ือนย้าย
แรงงานจากฟาร์มปศุสัตว์สู่โรงงานและองค์กรธุรกิจนั้น เป็น
ตัวขับเคลื่อนการเติบโต การจ้างงาน รวมถึงสวัสดิการที่ดี...
ประชากรในครัวเรือนมีโอกาสได้เก็บเก่ียวผลตอบแทนที่จาก
ความสามารถในการผลิตท่ีเพิ่มข้ึน...ในรูปแบบของค่า
ตอบแทนที่สูงขึ้น กล่าวคือ ค่าจ้างที่แท้จริงได้ปรับขึ้นใน
หลายประเทศ (แผนภาพ 0.7) ค่าตอบแทนแรงงานทั้งหมด
นั้นคิดเป็นสัดส่วนถึงกว่าร้อยละ 40 ของการบรรเทาความ
ยากจนในช่วง พ.ศ.2543-2553 ในประเทศแถบเอเชียตะวัน
ออกและแปซิฟิกหลายประเทศ (แผนภาพ 0.8) ประชากร
ในภูมิภาคที่ต้องดำารงชีพด้วยเงินตำ่ากว่า 1.25 เหรียญสหรัฐ

พม่า มาเลเซีย มาเลเซีย ลาตินอเมริกาและ

องค์กรพัฒนาประเทศ
ในกลุ่มยุโรป (เมืองหลวง)

ฟิลิปปินส์ ยุโรป และ เอเชียกลาง แคริบเบียน�(เมืองหลวง)
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ความสามารถในการผลิตของแรงงาน

แหล่งที่มา: ธนาคารโลก 2012a.

พ.ศ.2534 พ.ศ.2536 พ.ศ.2538 พ.ศ.2540 พ.ศ.2542 พ.ศ.2544 พ.ศ.2546 พ.ศ.2548 พ.ศ.2550 พ.ศ.2552 พ.ศ.2554
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แผนภาพ 0.6  การเคลื่อนไหวของแรงงานมีส่วนสำาคัญมากของการเจริญ  
                   เติบโตและผลผลิตในภูมิภาคเอเชียตะวันออก

แหล่งที่มา: kucera and roncolato พ.ศ.2555, ในธนาคารโลก พ.ศ.2555., fig. 3.3.

Annual labor productivity growth (%)

Labor productivity increase, by source, 1999–2008
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ต่อวัน มีอัตราส่วนลดลงจากร้อยละ 56.2 ใน พ.ศ.2533 
เหลือเพียงร้อยละ 12.5 ใน พ.ศ.2553 และพัฒนาจาก
ภูมิภาคที่มีอัตราประชากรกลุ่มยากจนสูงท่ีสุดไปสู่ตำ่าสุดใน
กลุ่มประเทศกำาลังพัฒนา

ด้วยเหตุนี้...สำาหรับประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของภูมิภาคนี้...
รายได้จากการผลิตจึงเป็นไปในทิศทางที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานการครองชีพที่ดีขึ้น อย่างไรก็ตาม ในระยะเวลา
อันสั้น...ประชากรจำานวนมากได้ย้ายถิ่นฐานจากฟาร์ม     
ปศุสัตว์แถบชนบทมุ ่งสู ่โรงงานอุตสาหกรรมในเขตเมือง 
ละทิ้งหมู่บ้าน...และสิทธิในการครอบครองอสังหาริมทรัพย์
ในชุมชน...เผชิญกับโครงสร้างครอบครัวขยายที่อ่อนกำาลัง
ลง...และเนื่องจากประชากรผู้ใช้แรงงานกำาลังหลุดพ้นจาก
ความยากจนเข้าสู่ความเป็นชนชั้นกลางในเมืองด้วยความ
รวดเร็วอย่างที่ไม่เคยเกิดข้ึนมาก่อน...การเปลี่ยนแปลงที่เกิด
ขึ้นจึงไม่ได้กระตุ้นให้เกิดการถกเถียงทางการเมืองหรือความ
ตึงเครียดทางสังคมมากนัก...ตามที่ที่มีการถกเถียงกันใน 
Wdr 2013 ว่าการทำางานในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและ
แปซิฟิกเป็นเสมือนท่อเชื่อมต่อที่ก ่อให้เกิดการเปล่ียน
โฉมหน้าด้านการพัฒนา 3 ประการที่สำาคัญและเชื่อมโยงซึ่ง
กันและกัน ได้แก่ ความสามารถในการผลิตที่เพิ่มสูงขึ้น การ
ยกระดับมาตรฐานการครองชีพ และความเป็นปึกแผ่นทาง
สังคมที่เพิ่มขึ้น ในช่วง 3 ทศวรรษที่ผ่านมา ครัวเรือนส่วน
ใหญ่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกได้ประสบกับการเปลี่ยนโฉม
ด้านการพัฒนาเหล่านี้พร้อมกันอย่างทั่วถ้วน หลักฐานต่างๆ 
ที่รวบรวมไว้ในรายงานฉบับนี้ ชี้ให้เห็นว่า...ปรากฏการณ์
เหล่านี้อาจเปลี่ยนแปลงไปในไม่ช้า...โดยอาจมีประเทศที่มี
ประชากรเป็นจำานวนมากที่สุด พัฒนาไปจนถึงเส้นแบ่งด้าน
การพัฒนาที่สำาคัญ ซึ่งการเติบโตทางเศรษฐกิจ และรายได้
ด้านความเป็นอยู่ท่ีดีจากการทำางานไม่สามารถเพิกเฉยได้อีก
ต่อไป

ความท้าทายที่เพิ่มสูงขึ้นต่อความเป็นอยู่
ที่ดีจากการทำางาน
คำาถามต่อความเป็นอยู ่ที่ดีท่ีประชากรพึงได้รับจากการ
ทำางานเริ่มเกิดขึ้นในประเทศแถบเอเชียตะวันออกและ
แปซิฟิกหลายประเทศบ่อยครั้งขึ้น...และยังถูกถามด้วย
ความเร่งด่วนกว่าอดีตที่ผ่านมา เศรษฐกิจ นอกระบบ ที่แผ่
ขยายออกไป อันได้แก่ การทำางานและการทำาธุรกรรมใน
ตลาดที่นอกเหนือกฏข้อบังคับ และการจัดเก็บภาษี ถือเป็น
เหตุผลหลักที่ว่า แม้จะประสบความสำาเร็จในภูมิภาค แต่
การทำางาน ตลอดจนการมีส่วนช่วยให้ประชาชนมีความเป็น
อยู ่ที่ดีจึงเป็นความกังวลที่ทวีขึ้นทุกขณะการที่ประชากร
ทำางานนอกระบบกันเป็นจำานวนมาก อาจจำากัดผลตอบแทน
ที่จะเกิดขึ้นในภายภาคหน้ากับความสามารถในการผลิต 
มาตรฐานการครองชีพ และความเป็นปึกแผ่นทางสังคมของ

ประชากรที่ใช้แรงงาน นอกจากนี้ บางประเทศยังต้องเผชิญ
กับการคุกคามต่อความเป็นปึกแผ่นทางสังคมท่ีมาในรูปแบบ
ของเยาวชนที่ไม่อยู่ในระบบการศึกษาหรือการทำางานที่มี
จำานวนมาก รวมไปถึงความไม่เสมอภาคด้านรายได้และการ
บริโภค.. .ทั่วทั้ ง ภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟ ิก       
อัตราการเติบโตที่ลดตำ่าลงมีความเชื่อมโยงกับผลตอบแทนที่
ลดลงด้วย...ในด้านมาตรฐานการครองชีพที่ตำ่ากว่าที่ใครจะ
นึกถึงในช่วงระยะเวลา 2 ทศวรรษที่ผ่านมานี้ และสำาหรับ
ประเทศอื่นๆ ส่วนใหญ่ในเอเชียแปซิฟิก (ซึ่งแน่นอนว่าเป็น
ประเทศที่มีประชากรหนาแน่น)...ในปัจจุบันอยู่ในข้ันตอน
การพัฒนาที่การเปลี่ยนโฉมทั้ง...3...ประการที่ขับเคลื่อนโดย
การทำางาน...ผลตอบแทนจากความสามารถในการผลิต 

ละตินอเมริกาและแคริบเบียน

ภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงใต้ยุโรป

ความสามารถในการผลิตของแรงงานในปี�พ.ศ.2542-2551

การเติบโตของแรงงานประจำ�ปี�(คิดเป็นร้อยละ)

จัดสรรข้ามภาค

เอเชียตะวันออกและแปซิฟิก

ทะเลทรายซาฮารา แอฟริกา

เอเซียใต้

ตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ

ฮองกง,�จึน

เกาหลี

มาเลเซีย

ฟิลิปปินส์

สิงคโปร์

ไทย

จีน

เวียดนาม

มองโกเลีย

อินโดนิเซีย

ไทหวัน,�จีน

การเปลี่ยนแปลงภายในภาค
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แผนภาพ 0.8 : รายได้จากการทำางานแสดงให้เห็นถึงสัดส่วนการลดความยากจน
 ปริมาณมหาศาล

แหล่งที่มา:...เจ้าหน้าที่ธนาคารโลกคาดการณ์ตัวเลขดังกล่าวจากการสำารวจสภาพเศรษฐกิจสังคมในกัมพูชา 
(พ.ศ.2550 และ พ.ศ.2552) การสำารวจสภาพเศรษฐกิจสังคมในครัวเรือนในประเทศไทย (พ.ศ.2549 และ พ.ศ.
2551) การสำารวจรายรับรายจ่ายครอบครัวในฟิลิปปินส์ (พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2552) การสำารวจชี้วัดมาตรฐาน
การครองชีพในเวียดนาม (พ.ศ. 2547 และ พ.ศ. 2553) การสำารวจสภาพเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนในมองโกเลีย 
(พ.ศ.2550 เเละ พ.ศ.2554) และการสำารวจมาตรฐานการครองชีพในติมอร์ (พ.ศ. 2544 และ พ.ศ. 2550)
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แผนภาพ 0.7: รายได้แท้จริงที่เพิ่มขึ้นในบางประเทศของเอเชียตะวันออก

แหล่งที่มา: ฐานข้อมูลเศรษฐกิจมหภาค ประจำาปี พ.ศ.2554, สำานักงานสถิติแห่งชาติ ประเทศจีน พ.ศ.2554
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มาตรฐานการครองชีพ และความเป็นปึกแผ่นทางสังคม ไม่
ได้ดำาเนินไปในอัตราความเร็วเท่าเดิมอีกต่อไป ด้วยเหตุนี้ จึง
ค่อนข้างน่าแปลกใจ ที่ข้อเรียกร้องต่อรัฐบาลให้ตื่นตัวมาก
ขึ้นในการทำาให้ความเป็นอยู่ที่ดีจากการทำางานที่คงอยู่นั้น 
เกิดขึ้นบ่อยครั้งกว่าที่ผ่านมา

งานนอกระบบ
เศรษฐกิจนอกระบบมีอิทธิพลอย่างมากในประเทศแถบ
เอเชียตะวันออกและแปซิฟิก เมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ที่มี
รายได้เฉลี่ยในระดับเดียวกันในกลุ่มประเทศกำาลังพัฒนา มิติ
ที่แท ้จริงของความท้าทายนี้ค ่อนข ้างยากในการชี้ วัด 
เนื่องจาก ในฐานะที่เป็นภูมิภาคหนึ่ง เอเชียตะวันออกและ
แปซิฟิกมีส่วนแบ่งมากเป็นอันดับสองในด้านกำาลังแรงงานท่ี
ทำางานอยู่นอกเหนือจากการจ้างงานในระบบค่าจ้างและเงิน
เดือนเป็นรองเพียงกลุ่มประเทศในแถบแอฟริกาใต้เท่านั้น...
กำาลังแรงงานจำานวนเพียงเล็กน้อยภายใต้การจ้างงานใน
ระบบค่าจ้างในประเทศที่มีรายได้ตำ่า...ถึงปานกลางค่อนข้าง
ตำ่าในเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกนั้น...มีสัดส่วนตำ่ากว่าร้อย
ละ 40 (แผนภาพ 0.9) องค์ประกอบส่วนใหญ่ของเศรษฐกิจ
นอกระบบที่เกิดขึ้นในประเทศต่างๆ...อาทิ กัมพูชา ลาว 
และปาปัวนิวกินีนั้นถือเป็น...“เศรษฐกิจนอกระบบที่มี
โครงสร้าง”...เนื่องจากมีกำาลังแรงงานจำานวนมากที่ยังคง
ทำางานในฟาร์มปศุสัตว์เพ่ือเล้ียงชีพหรือฟาร์มที่มีหุ้นส่วน
จำานวนไม่มาก...ทั่วท้ังภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก
นั้น...ประชากรที่มีฐานะยากจนมีแนวโน้มที่จะทำาการ
เกษตรกรรมมากกว่า และทำางานที่ได้รับค่าจ้างประจำาน้อย
กว่าประชาชนที่มีฐานะดีกว่า ยิ่งไปกว่านั้น ชนกลุ่มน้อยใน
เวียดนาม และลาวก็มีแนวโน้มที่จะตกอยู่ในจุดตำ่าสุดของ
ห่วงโซ่การบริโภคได้ และการดำารงชีพของประชากรเหล่านี้
มีแนวโน้มที่จะต้องขึ้นอยู่กับการทำาเกษตรกรรมเพียงอย่าง
เดียวเท่านั้น ในประเทศส่วนใหญ่ การทำางานนอกระบบใน
ภาคการเกษตรเพื่อยังชีพหรือการเกษตรขนาดย่อม...มี
สัดส่วนลดลงตามการเปลี่ยนแปลงไปจากระบบเศรษฐกิจ
ที่ทำาการเกษตรเป็นหลัก

อย่างไรก็ตาม ในประเทศที่มีรายได้ในระดับปานกลางเกือบ
ทุกแห่ง...และแม้แต่ประเทศท่ีมีภาคการผลิตและการบริการ
ขนาดใหญ่และเฟื่องฟูเอง...กำาลังแรงงานส่วนที่เหลืออยู่มา
นานนั้นก็ยังคงทำางานต่อไปโดยที่การจัดเก็บภาษี...กฏข้อ
บังคับ...และความคุ้มครองทางสังคมไม่สามารถเข้าถึงได้ 
กำาลังแรงงานนอกระบบที่เหลือนี้...แม้จะถูกระบุประเภท
อย่างแตกต่างกันออกไปว่าเป็นประชากรที่ทำางานแบบเป็น
นายตัวเองและไม่ใช่ในฟาร์มปศุสัตว์ ทำางานโดยไม่มีสัญญา
จ้างงาน ทำางานในกิจการขนาดเล็กที่มีคนงานไม่ถึง 5 คน 
หรือประชากรที่ทำางานแต่ไม่มีการส่งเงินสมทบทุนประกัน
สังคม ในประเทศแถบเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกหลาย
ประเทศ...มีจำานวนสูงกว่าในประเทศที่มีการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจในระดับเดียวกันอื่นๆ (แผนภาพ 0.10)

จำานวนประชากรที่ทำางานนอกระบบในเอเชียตะวันออกและ
แปซิฟิกที่มีจำานวนสูงกว่านั้น แม้ไม่ได้ถือเป็นเรื่องเลวร้ายไป
เสียทั้งหมด...แต่ก็สามารถก่อให้เกิดข้อจำากัดในการพัฒนาได้ 
เน่ืองจากหากไม่มีงาน...ประชากรก็จะต้องตกอยู่ในภาวะ

ค่าจ้างการผลิตที่แท้จริง

การสลายความยากจนเปลี่ยนแปลงไปสู่ส่วนประกอบที่หลากหลาย�
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นอกกำ ลังแรงงาน

พม่า ไทย ฟิลิปปินส์ มองโกเลีย เวียดนาม ติมอร์ตะวันออก

นอนภาคเกษตรกรรม

เกษตรกรรมรวม สัดส่วนประชากรวัยผู้ใหญ๋

ค่าจ้าง สัดส่วนประชากรวัยผู้ใหญ๋ที่ทำ�งาน

อินโดนีเซีย�(พ.ศ.2543=100) มาเลเซีย�(พ.ศ.2547=100)
จีน�(พ.ศ.2546=100)

มองโกเลีย�(พ.ศ.2545=100) ไทย�(พ.ศ.2543=100)
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แผนภาพ 0.9: หลายคนยังคงทำางานในภาคหลักและไม่ได้อยู่ในค่าจ้างและการจ้างงานที่มีเงินเดือน

แหล่งที่มา: ข้อมูลจากธนาคารโลก, ฐานข้อมูลการกระจายรายได้ระหว่างประเทศ (i2d2) สำานักงานสถิติแห่งชาติ ประเทศจีน 
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ความยากจนอย่างไม่ต้องสงสัย...เศรษฐกิจนอกระบบนี้...จึง
ช่วยให้ประชากรที่ทำางานหนักจำานวนมากสามารถหาเลี้ยง
ชีพได้ และหากไม่มีงาน ประชากรเหล่านี้ก็จะต้องเผชิญกับ
ความอดอยาก อันที่จริงแล้ว ทั่วทั้งภูมิภาค คนงานและ
ธุรกิจนอกระบบถูกบูรณาการเข้ากับห่วงโซ่การผลิตในระดับ
นานาชาติ ภูมิภาค และระดับประเทศที่คึกคักได้เป็นอย่าง
ดี...สิ่งที่เศรษฐกิจนอกระบบผลิตออกมามักถูกนำาไปบริโภค
ในฐานะที่ เป ็นป ั จจั ยการผลิตขั้ นกลางโดยโรงงาน
อุตสาหกรรมและธุรกิจในระบบ หรือโดยประชากรที่ทำางาน
หรือให้บริการแก่เศรษฐกิจในระบบ อย่างไรก็ตาม ปัญหาที่
เกิดขึ้นตามมาได้แก่ การแพร่หลายของกิจกรรมในเศรษฐกิจ
นอกระบบเริ่มเป็นตัวจำากัดการเปลี่ยนแปลงและความ
สามารถในการผลิต...ฐานภาษีอยู่ในอัตราที่ตำ่าจนเป็นการ
ยากต่อรัฐบาลในการจัดหาหรือคงไว้ซึ่งสินค้าสาธารณะ รวม
ไปถึงการทำางานนอกระบบเริ่มจำากัดทางเลือกของครัวเรือน

ในการรับมือกับผลกระทบที่มีต่อความเป็นอยู่...หรือสร้าง
ความยุ่งยากให้กับประชากรเหล่านี้ในการคว้าโอกาสเอาไว้

ผลกระทบจากนโยบายด้านแรงงานที่แพร่หลาย
กฏข้อบังคับด้านแรงงานและนโยบายด้านการคุ้มครองทาง
สังคมที่ค่อนข้างเข้มงวดที่กำาหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษร 
รวมไปถึงการขาดศักยภาพในการควบคุมกฏ...เป็นปัจจัย
สำาคัญที่ทำาให้การทำางานนอกระบบแพร่ขยายไปทั่วทั้ง
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก แม้ในประเทศที่มีราย
ได้ปานกลางค่อนข้างสูง ในภาพรวมนั้น ประสบการณ์เกี่ยว
กับนโยบายด้านแรงงานและการคุ ้มครองทางสังคมของ
เอเชียตะวันออกและแปซิฟิกนั้นยังมีไม่มากนัก เมื่อเทียบกับ
ประเทศที่มีรายได้ในระดับตำ่าและระดับกลางอื่นๆ รัฐบาล
ต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกได้เริ่มออก  
กฏระเบียบข้อบังคับในตลาดแรงงานของตนช้ากว่า...และมี

สปป ลาว

เวียดนาม

กัมพูชา

ติมอร์ตะวันออก

พม่า

ไทย

มองโกเลีย

จีน

อินโดนิเซีย

ฟิลิปปินส์

ปาปัวนิวกินี

มาเลเซีย

นิวซีแลนด์

สาธารณรัฐเกาหลี

ญี่ปุ่น

ออสเตรเลีย

สปป ลาว

ปาปัวนิวกินี

พม่า

กัมพูชา

ติมอร์ตะวันออก

เวียดนาม

อินโดนิเซีย

ไทย

มองโกเลีย

จีน

ฟิลิปปินส์

มาเลเซีย

a.�การกระจายการจ้างงาน�
จำ�แนกตามภาคส่วน�(พ.ศ.2553)

b.�การกระจายการจ้างงาน�จำ�แนกตาม
ประเภทการมีส่วนร่วม�(พ.ศ.2553)

อัตราร้อยละ

อัตราร้อยละ

ปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ตติยภูมิ

ค่าจ้าง

นายจ้างนอก
ภาคเกษตรกรรม

การทำ งานเกษตร
แบบไม่ได้ค่าจ้าง
งานอิสระนออก
ภาคเกษตรกรรม

ภาคเกษตรกรรม
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แผนภาพ 0.10: “งานนอกระบบ” เป็นที่รู้จักแพร่หลายในหลายพื้นที่ของเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกมากกว่าประเทศอื่นๆ ที่มีการพัฒนาในระดับเดียวกัน

แหล่งที่มา: ฐานข้อมูลเงินบำานาญธนาคารโลก: ธนาคารโลก พ.ศ.2556c
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โครงการด้านสังคมจำานวนน้อยกว่ารัฐบาลในประเทศแถบ
ละตินอเมริกา ยุโรปตอนกลาง และยุโรปตะวันออกมาก 
อย่างไรก็ตาม เมื่อไม่นานมานี้ รัฐบาลของหลายประเทศใน
เอเชียตะวันออกได้เร่ิมก้าวเข้าสู่การกำาหนดนโยบายอย่าง
กระตือรือร้นและเป็นไปในแนวทางที่คล้ายคลึงกับรัฐบาล
ของประเทศแถบยุโรปใต้หลายประเทศ

ตัวอย่างของการกำาหนดนโยบายเหล่านี้ ...อาทิเมื่อลอง
พิจารณากฏหมายแรงงาน จะพบว่า บทบัญญัติคุ้มครองการ
จ้างงานในอินโดนีเซียนั้นมีความเข้มงวดสูงมาก กล่าวคือ...
ลูกจ้างที่ถูกจ้างงานภายใต้กฏหมายจะได้รับความคุ้มครอง
ทางกฏหมายมากกว่าคนงานในฝรั่งเศส...กรีซ หรือโปรตุเกส 
และได้รับความคุ้มครองตำ่ากว่าคนงานในสเปนเพียงเล็กน้อย
เท่านั้น (แผนภาพ 0.11) ในประเทศจีน การเลิกจ้างคนงาน
ภายใต้การจ้างงานตามกฏหมายจะกระทำาได้ยากกว่าการ
เลิก จ้างคนงานในเบลเยี่ยม และอิตาลี ในทิศทางเดียวกัน...
เมื่อพิจารณาเฉพาะสิ่งที่กำาหนดไว้ในกฏหมายแรงงาน ก็จะ
เห็นได้ว่าประเทศฟิลิปปินส์มีค่าจ้างขั้นตำ่าตามกฏหมายเฉล่ีย
ในอัตราสูง ท่ีสุดในภูมิภาค. . .ตามมาด ้วยกัมพูชาและ
อินโดนีเซีย...และเมื่อจัดอันดับโดยใช้อัตราส่วนค่าแรงขั้นตำ่า
ต่อมูลค่าเพิ่มต่อคนงาน 1 คน ก็พบว่า...ค่าแรงขั้นตำ่าตามกฏ
หมายในฟิลิปปินส์นั้นถือว่าอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีค่าแรงสูง
ที่สุดของโลกเลยทีเดียว...อันที่จริงแล้ว...หากใช้การช้ีวัดใน

ลักษณะนี้...จะถือว่าค่าแรงขั้นตำ่าในฟิลิปปินส์มีอัตราสูงกว่า
ในเบลเยี่ยมและฝรั่งเศส...รวมถึงสูงกว่าประเทศที่มีรายได้   
สูงอื่นๆในเอเชียแปซิฟ ิกที่มีค ่าแรงเฉลี่ยขั้นตำ่ า . . . เช ่น 
ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อีกด้วย

อย่างไรก็ตาม...หากนำาตัวอย่างที่ค่อนข้างสุดโต่งเหล่านี้ออก
จากการพิจารณา ก็จะพบว่าหลักฐานที่พบในประเทศต่างๆ 
ในโลกแสดงให้เห็นถึงกฏหมายแรงงานที่ถูกกำาหนดไว้ใน
ระดับที่เหมาะสม...หากแต่ถูกนำาไปบังคับใช้อย่างด้อย
ประสิทธิภาพ...อันจะสามารถส่งผลให้ความล้มเหลวของ
ตลาดซึ่งกฏหมายเหล่านี้ถูกออกแบบมาให้ควบคุม ทวีความ
รุนแรงขึ้นได้...(เบทเชอร์แมน...:...พ.ศ.2555)...และถึงแม้ว่า
มาตรการเหล่านี้จะสามารถให้ความคุ้มครองระดับรายได ้
ตลอดจนความมั่นคงแก่ประชากรบางส่วน...แต่ก็อาจล้ม
เหลวในการให้ความคุ้มครองประชากรที่ใช้แรงงานส่วนใหญ่
ได้ ในประเทศที่ความเชื่อมั่นของประชากรที่มีต่อความเข้ม
แข็งของสถาบัน ระบบอภิบาล และการบังคับใช้กฏหมายอยู่
ในระดับตำ่านั้น...ปัญหาเหล่านี้จะยิ่งทวีความรุนแรงขึ้น...ซึ่ง
จะนำาไปสู่การหลบเลี่ยงและขนาดของเศรษฐกิจนอกระบบ
ได้

b. ส่วนแบ่งของกำ ลังแรงงานที่มีส่วนร่วม
ในการวางแผนเงินบำ�นาญในปีล่าสุด

a.�บัญชีของตัวเองครอบครัวคนงาน
ที่ได้รับค่าจ้างเป็นส่วนแบ่งของแรงงานในปี�พ.ศ.2553

รายได้ประชากรต่อหัวคำ�นวณตามหลักความเท่าเทียมกันของ
อำ�นาจซื้อ�(อัตราแลกเปลี่ยน�เหรียญสหรัฐ�พ.ศ.2548) รายได้ประชาชาติต่อหัว พ.ศ.2553 (อัตราแลกเปลี่ยน เหรียญสหรัฐ พ.ศ.2548)

ทั่วโลก เอเชียตะวันออก หมู่เกาะแปซิฟิก

อัต
รา

ร้อ
ยล

ะ

อัต
รา

ร้อ
ยล

ะ

ละตินอเมริกาและแคริบเบียน

เอเชียตะวันออกและแปซิฟิก

ยุโรปและเอเชียกลาง เอเซียใต้

ซาฮาราแอฟริกาองค์กรพัฒนาประเทศในกลุ่มยุโรป

ตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ
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แผนภาพ 0.11: บางประเทศในเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกมีข้อจำากัดเกี่ยวกับ  
 การเลิกจ้างที่คล้ายคลึงกับประเทศแถบยุโรปใต้

แหล่งที่มา: ประมาณการจากกฏหมายแรงงานของแต่ละประเทศ 
หมายเหตุ: ค่าคะแนนเริ่มตั้งแต่ 0 (เข้มงวดน้อยที่สุด) ไปจนถึง 6 (เข้มงวดมากที่สุด)  ค่าเฉลี่ยของ องค์กรความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา เป็นข้อมูลเมื่อ พ.ศ.2553 และเก็บข้อมูลจากประเทศต่างๆ จำานวน 30 
ประเทศ แผนภูมิของภูมิภาคยุโรปและเอชียกลาง เป็นข้อมูลของ พ.ศ.2550 และเป็นค่ารวม (ซึ่งไม่มีการจำาแนก
ตามประเภท)
อาเซียนพลัส คือ ประเทศสมาชิกสมาคมสหประชาชาติแห่งตะวันออกเฉียงใต้

Employment Protection Legislation (EPL) Index

Employment protection, 2008–10
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หลักฐานที่รวบรวมได้จากหลากหลายประเทศช้ีให้เห็นว่า
แบบจำาลองกฏหมายแรงงานที่ใช้กันอยู่อย่างแพร่หลายนั้น 
ส่งผลลัพธ์ที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน คือการให้ความสำาคัญ
กับ...แรงงานชายวัยทำางานเหนือกว่าเพศหญิง เยาวชน และ
ประชากรท่ีทำางานในระบบการจ้างงานแบบชั่วคราวหรือ
เป็นงานอิสระ...ผลการศึกษาที่คล้ายคลึงกันทั่วโลกนี้ ได้รับ
การสนับสนุนโดยหลักฐานที่ได้จากการศึกษาจากประเทศ
ต่างๆ ในเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก การขึ้นค่าแรงขั้นตำ่า
ในอินโดนีเซียได้ลดโอกาสการจ้างงานแรงงานสตรีไร้ฝีมือ 
แรงงานเยาวชน...และแรงงานใหม่ในตลาดแรงงานลงใน
สัดส่วนที่ไม่เหมาะสม (เดล คาร์ปริโอ, เหงียน และหวัง: 
พ.ศ.2556) ในประเทศไทย การขึ้นค่าแรงขั้นตำ่ายังส่งผลกระ
ทบที่ตรงข้ามกับเป้าหมายที่วางไว้...ต่อโอกาสในการจ้างงาน
ของประชากรเพศหญิง...แรงงานไร้ฝีมือ...และแรงงานสูง
อายุ (เดล คาร์ปริโอ เทสสินา และซานส์ เดอ กัลดิอาโน : 
พ.ศ.2556) ในเวียดนาม ประชากรเพศหญิงมีแนวโน้มสูงที่
จะได้รับค่าจ้างในระดับใกล้เคียงกับค่าแรงขั้นตำ่ากว่าเพศ
ชาย...ซ่ึงส่งผลให้ประชากรเพศหญิงในเวียดนามตกอยู่ใน
สภาพเปราะบางต่อการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าแรงขั้นตำ่า
มากกว่าเพศชาย (เหวียน เหงียน และหวัง : พ.ศ.2556, เดล 
คาร์ปริโอ เหงียน และหวัง : พ.ศ.2556) ผลกระทบจาก
ค่าแรงข้ันตำ่าท่ีมีผลต่อแรงงานเพศหญิงอาจแตกต่างกันไป
ตามประเภทของแรงงาน...ตามที่แสดงให้เห็นในผลการวิจัย
จากอินโดนีเซียว่า ในกลุ่มแรงงานงาน “นอกสายการผลิต” 
เช่น การให้บริการหรือการสนับสนุนธุรกิจหลักขององค์กร 
เช่น ภารโรง หรือเจ้าหน้าที่จัดเตรียมอาหารนั้น...การขึ้น
ค่าแรงขั้นตำ่าสร้างความเจ็บปวดให้กับแรงงานเพศหญิงอย่าง
ไม่เป็นธรรมมากที่สุด

ผลกระทบอันไม่เป็นธรรมเกิดจากกฏหมายแรงงานว่าด้วย
รูปแบบการทำางาน...ท่ีแพร่หลายอยู ่ในหลายพื้นที่ของ
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก...และมีแนวโน้มที่จะส่ง
ผลเสียต่อแรงงานเพศหญิง เยาวชน ตลอดจนแรงงานไร้ฝีมือ 
นับเป็นปัญหาที่ทวีความรุนแรงซึ่งก่อให้เกิดทั้งการแบ่งย่อย
และแยกส่วนตลาดแรงงานออกจากกำาลังแรงงานทั้งหมด 
หลักฐานที่รวบรวมได้ในการจัดทำารายงานฉบับนี้...รวมถึง
รายงานฉบับอื่นๆของธนาคารโลกแสดงให้เห็นถึงความ
สัมพันธ์เชิงบวกระหว่างระดับการคุ้มครองการจ้างงานตาม 
กฏหมาย...การสมทบกองทุนประกันสังคม...และภาษี
แรงงาน อื่นๆ...ตลอดจนของกิจกรรมในเศรษฐกิจนอกระบบ 
และเมื่อมีการนำาดัชนีสภาวะธรรมาภิบาลมาประกอบเพื่อใช้
ชี้วัด ความสามารถของหน่วยงานภาครัฐในการบังคับใช้กฏ
หมาย...ความสัมพันธ์ดังกล่าวจึงชัดเจนมากยิ่งขึ้น...ใน
ประเทศจีน...ความพยายามในการใช้กฏหมายคุ ้มครอง
แรงงานเพื่อแผ่ขยายไปยังประกันสังคมที่นำาเงินมากจาก
ภาษีเงินได้นั้น...มีความเก่ียวเนื่องกับการให้ความคุ้มครอง
แรงงานส่วนหนึ่ง ซึ่งยังถือว่ามีความเป็นไปได้ค่อนข้างตำ่า 
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แผนภาพ 0.12: อัตราการว่างงาน ของเยาวชนในบางประเทศแถบหมู่เกาะแปซิฟิก 
       อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ อยู่ในอัตราสูง 

แหล่งที่มา:  ตารางสถิติในธนาคารโลก พ.ศ.2555b; ธนาคารโลกข้อมูล i2d2
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ความท้าทายต่อความเป็นปึกแผ่นของสังคม
นอกเหนือจากการดำาเนินกิจกรรมในเศรษฐกิจนอกระบบ
แล้ว หลายประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกก็
กำาลังเผชิญกับอุปสรรคในการสร้างสังคมบูรณาการ...ที่
ประชากรทุกคนโดยเฉพาะวัยหนุ่มสาว สามารถเข้าถึงแหล่ง
งานได้ โดยในภาพรวมนั้น กว่าร้อยละ 30 ของประชากรที่
มีอายุในช่วง 15-24 ปีในภูมิภาคนี้อยู่ในภาวะว่างงาน หรือ
ไม่ได้รับการศึกษา และการอบรม ซึ่งในจำานวนนี้ ประเทศ
ฟิจิ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ตูวาลู และวานูอาตู ถือเป็น
ประเทศที่มีอัตราประชากรวัยหนุ่มสาวที่อยู่ในภาวะว่างงาน
สูงที่สุดของโลก (แผนภาพ 0.12) โดยอัตราการว่างงานนี้ มี
ความสัมพันธ์กับการใช้ความรุนแรง...รวมถึงเป็นตัวบ่อน
ทำาลายความเป็นปึกแผ่นทางสังคม ซึ่งถือเป็นแรงกระตุ้นให้
รัฐบาลหันมาให้ความสำาคัญต่อการสร้างต้นทุนมนุษย์โดย
สร้างโอกาสการทำางานให้กับประชากร...แม้ในบางพื้นท่ีที่ยัง
ไม ่มีความกังวลในประเด็นความรุนแรงนี้ . . .อัตราการ
ประชากรวัยหนุ ่มสาวที่ ไม ่มีส ่วนร ่วมในกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ...ก็ถือเป็นปัจจัยที่น่าหวั่นเกรงประการหนึ่ง...ที่
สามารถส่งผลกระทบต่อภาพรวมทางเศรษฐกิจในอนาคต
รวมถึงศักยภาพในการผลิตโดยรวมของประเทศ...ดังจะเห็น
ได้จากอินโดนีเซีย...ซ่ึงต้องประสบกับปัญหาความความ
แตกแยกในสังคมอันเป็นผลสืบเนื่องมาจากสภาวการณ์ที่
ประชากรวัยทำางานไม่สามารถเข้าถึงแหล่งงานได้

ยิ่งไปกว่านั้น...ความสำาเร็จทางเศรษฐกิจในภูมิภาคก็ได้ส่งผล
ให้ค่าแรงถีบตัวสูงขึ้น...โดยเฉพาะในหมู่แรงงานมีฝีมือ...และ
นำามาซึ่งความเหล่ือมลำ้าต่างๆ...ด้วยเช่นกัน...และแม้ว่า
มาตรฐานการครองชีพโดยรวมของประชากรจะเพิ่มสูงขึ้น
ก็ตาม...แต่ในประเทศที่นับเป็น...“ยักษ์ใหญ่”...ด้านจำานวน
ประชากรเช่นประเทศจีน อินโดนีเซีย และ สปป.ลาว ก็ไม่ได้
มีการกระจายสวัสดิการต่างๆ...ออกไปอย่างทั่วถึงเช่นที่ผ่าน
มา แผนภาพ 0.13 แสดงค่าสัมประสิทธิ์การกระจายรายได้
ใน 3 ช่วงเวลา กล่าวคือ ประเทศที่อยู่เหนือเส้น 45 องศา 
คือประเทศที่ความไม่เสมอภาคเพิ่มสูงขึ้นนับต้ังแต่ปลาย 
พ.ศ.2535 จนถึง พ.ศ.2543 โดยค่าสัมประสิทธิ์ความไม่
เสมอภาคในประเทศจีนเพิ่มขึ้นจากราวร้อยละ...35 ในช่วง
กลางปี พ.ศ.2535 ขึ้นไปถึงประมาณร้อยละ 42 ในปลายปี 
พ.ศ.2543...ส่วนในกลุ่มแรงงานที่มีค่าจ้างรายเดือนใน
ประเทศอินโดนีเซียนั้น...รายได้ต่อปีเพิ่มขึ้นระหว่างช่วงปี 
พ.ศ. 2542 จนถึง พ.ศ.2546 ถึงร้อยละ 9.3 สำาหรับกลุ่ม
ฐานะปานกลาง แต่กลับเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 6 สำาหรับกลุ่ม
ประชากรฐานะยากจน หรือใกล้เคียงฐานะยากจน...รูปแบบ
ของค่าตอบแทนทักษะฝีมือที่เพิ่มสูงขึ้น...สามารถเห็นได้ชัด
ในประเทศอื่นๆ...ของภูมิภาคนี้เช่นกัน...และก่อให้เกิดความ
กังวลที่ทวีขึ้นในหมู่ผู้มีอำานาจกำาหนดนโยบาย...ต่อความไม่
เสมอภาคด้านรายได้ที่มีช่องว่างกว้างขึ้น...รวมถึงความเสี่ยง
ที่จะเกิดขั้วทางสังคมอีกด้วย 
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แผนภาพ 0.13 ความไม่เสมอภาคเพิ่มสูงขึ้นในหลายประเทศ รวมถึงประเทศจีนและ
อินโดนีเซีย ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของประชากรส่วนใหญ่ในภูมิภาค

แหล่งที่มา: ธนาคารโลก พ.ศ.2554-2556c. 
หมายเหตุ: แผนภาพนี้แสดงให้เห็นถึงการบริโภคและค่าสัมประสิทธิ์จีนี (ร้อยละ) ที่คำานวณจากพื้นฐานจากราย
ได้ใน 3 ช่วงเวลา กล่าวคือจุดที่แสดงประเทศที่อยู่เหนือเส้น 45 องศา แสดงให้เห็นถึงความไม่เสมอภาคที่เพิ่ม
มากขึ้นจากในช่วง พ.ศ.2533 จนถึงช่วง พ.ศ.2543
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ความท้าทายต่อความเป็นอยู่ที่ดีจากการทำางาน
ภัยคุกคามต่อความเป็นอยู่ที่ดีจากการทำางานนั้นสามารถ
แบ่งออกได้เป็นหลายรูปแบบ ความท้าทายที่กำาลังทวีความ
รุนแรงขึ้นประการแรก ได้แก่ ความท้าทายต่อความเป็นปึก
แผ่นทางสังคม ซึ่งเชื่อมโยงกับการเติบโตทางเศรษฐกิจที่เป็น
ไปด้วยอัตราที่ตำ่าลงในภูมิภาค...ซึ่งเห็นได้อย่างชัดเจนใน
ประเทศที่มีความสามารถในการผลิต...และมาตรฐานการ
ครองชีพล้าหลังมาเป็นเวลานาน...ยกตัวอย่างเช่น ฟิลิปปินส์
ในช่วงระยะเวลาสิบปีที่ผ ่านมา...แม้การขยายตัวทาง
เศรษฐกิจจะเป็นที่น่าพอใจ...แต่ฟิลิปปินส์ก็ต้องเผชิญกับ
ปัญหาในการขจัดความยากจน...ซึ่งส่งผลให้อัตราความ
ยากจนลดลงช้ากว่าประเทศเพื่อนบ้านอ่ืนๆ...อนึ่ง...ปัญหา
ด้านมาตรฐานการครองชีพนี้มีความเกี่ยวข้องกับปัญหาการ
ว่างงาน  ตลอดจนความสามารถในการผลิตในสายงานต่างๆ
ด้วย ประเทศต่างๆ เช่น กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว และ      
ฟิลิปปินส์...จำาเป็นจะต้องสร้างงานที่สามารถก่อให้เกิด
ผลิตผลที่มีศักยภาพ...และแข่งขันกับประเทศอื่นๆ...ได้ใน
ระบบเศรษฐกิจโลก แผนภาพ 0.5 แสดงให้เห็นถึงอัตราการ
เจริญเติบโตของผลิตภาพ...ที่เพิ่มสูงขึ้นในประเทศกัมพูชาใน
ช่วงระหว่าง พ.ศ.2543-2553 การเติบโตของผลิตภาพ
แรงงานในฟิลิปปินส์มีอัตราตำ่าที่สุดในกลุ่มประเทศเอเชีย
ตะวันออก ยิ่งไปกว่านั้น การขึ้นค่าแรงยังส่งผลให้ความได้
เปรียบด้านค่าตอบแทนแรงงานที่ช่วยให้ประเทศในแถบ
เอเชียตะวันออกและแปซิฟิกได้ประโยชน์มหาศาลจากตลาด
โลกเริ่มลดตำ่าลงอีกด้วย

บรรดาประเทศเหล่านี้...ไม่สามารถเพิกเฉยต่อข้อจำากัดใน
สภาพแวดล้อมการประกอบการได้ อินโดนีเซีย (ซึ่งถูกจัดอยู่
ในอันดับที่ 120 จากดัชนีชี้วัดความสะดวกในการประกอบ
ธุรกิจของธนาคารโลก) ฟิลิปปินส์ (อันดับที่ 108) และ
กัมพูชา...(อันดับท่ี...137)...ถูกจัดให้อยู่ในอันดับท้ายๆ...ใน
ด้านบรรยากาศการลงทุน...ส่วนประเทศจีน...และเวียดนาม 
(อันดับที่ 96 และ99) อยู่ในอันดับกลางๆ (แผนภาพ 0.14) 
ทั้งนี้ ประเด็นด้านการเข้าถึงเงินทุน และบริการด้านการเงิน
เพื่อทำาธุรกิจนั้น...ถือเป็นปัญหาที่ถูกรายงานเข้ามามาก
ที่สุด...แม้ว่าวิสาหกิจขนาดย่อมถึงขนาดกลาง...จะถือเป็น
แหล่งจ้างงานที่สำาคัญ (แผนภาพ 0.15) แต่สถานประกอบ
การเหล่านี้กลับต้องเผชิญกับข้อจำากัดในการขยายแหล่ง
ทรัพยากรทางการเงิน ซึ่งถือเป็นอุปสรรคต่อพลวัตรการจ้าง
งาน และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของแรงงาน

นอกจากนี้ การขาดทักษะ และการทำางานไม่ตรงสายงานใน
ตลาดแรงงานของหลายประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
และแปซิฟิก...ยังกลายมาเป็นอุปสรรคต่อศักยภาพในการ
เพิ่มผลผลิตต่อหน่วย...และการยกระดับมาตรฐานการครอง
ชีพด้วยเช่นกัน...ตัวอย่างเช่น...ข้อมูลที่ได้จากมลฑลยูนาน 
ประเทศจีน และลาว แสดงให้เห็นว่า การขาดทักษะเป็น

เหตุผลหลักที่ทำาให้การจ้างงานเป็นไปได้ยาก...(แผนภาพ 
0.16)...ช่องว่างระหว่างทักษะนี้เป็นตัวบ่อนทำาลายการ
เติบโต การที่ระบบสาธารณสุขการศึกษารวมถึงแรงงานที่มี
อยู่ไม่สามารถปรับตัวให้ทันต่ออุปสงค์ท่ีเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
ได้ โดยเฉพาะกรณีที่แรงจูงใจในการลงทุนด้านทักษะความ
สามารถถูกบิดเบือนไป โดยนโยบายจากรัฐบาลกลาง อาทิ 
โครงการอบรมต่างๆ...แทนท่ีจะปล่อยให้ดำาเนินไปตามความ
ต้องการของตลาด...เช่นเดียวกันกับประเทศกัมพูชา ลาว 
และอีกในหลายประเทศที่เป็นหมู่เกาะ แถบเอเชียตะวัน
ออกและแปซิฟิกก็ได้

ข ้อโต้เถียงว่าด้วยการรักษาระดับคุณภาพชีวิตจากการ
ทำางานเกิดขึ้นในเวทีการเมืองหลายประเทศ...และหาก
ประเด็นนี้ถูกเพิกเฉย...อาจเป็นตัวการที่ทำาลายสัญญา
ประชาคมลงได้ การเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว ใน
ประเทศแถบเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกไม่ได้ดำาเนินไป
พร้อมกับการพัฒนาสถาบันทางสังคมและพลเมืองท่ีเท่า
เทียมกัน...ซึ่งแตกต่างจากประวัติศาสตร์ของประเทศที่มีราย
ได้สูงในปัจจุบัน...ซึ่งการพัฒนาดังกล่าวจำาเป็นต้องเกิดขึ้น
เ พ่ือรองรับผลประโยชน ์ของแต ่ละกลุ ่มและชนชั้ น 
สหภาพแรงงานในประเทศแถบเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก
ในอดีตนั้นไม่เข้มแข็งเท่าในปัจจุบัน...และสหภาพแรงงานใน

การเปลี่ยนแปลงด้านความไม่เสมอภาคในช่วง�พ.ศ.2533-2553�

ค่าสัมประสิทธิ์จีนีในช่วง�พ.ศ.2533-2543�
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ละตินอเมริกาและแคริบเบี้ยน

เอเชียตะวันออกและ�แปซิฟิก ยุโรปและเอเชียกลาง

เอเซียใต้

แอฟริกา
ตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ
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แผนภาพ 0.14: ตารางเเสดง “ความสะดวกในการทำาธุรกิจ” 
          ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก

Rank among countries (with data) worldwide 

Ease of doing business ranking, 2013

Best performers

Worst performers
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หมายเหตุ: มีการจัดลำาดับเศรษฐกิจโดยใช้ความยากกง่ายในการดำาเนินธุรกิจ จากลำาดับที่ 1 ถึง 189 ประเทศที่มี
ดัชนีความง่ายในการดำาเนินธุรกิจสูง...หมายความว่า...สภาพแวดล้อมด้านกฏข้อบังคับอำานวยต่อการก่อต้ังหน่วย
ธุรกิจในประเทศมากกว่า...ดัชนีชี้วัดนี้ได้จากการคำานวณค่าเฉลี่ยเปอร์เซนไทล์ของแต่ละประเทศใน 10 หัวข้อ 
โดยมีตัวชี้วัดหลากหลายและให้น้ำาหนักกับแต่ละหัวข้อเท่าเทียมกัน การจัดลำาดับนี้ใช้ข้อมูลจนถึงเดือนมิถุนายน 
พ.ศ.2556 http://www.doingbusiness.org/rankings

ประเทศแถบละตินอเมริกา...และยุโรป...แม้ในช่วงที่การ
พัฒนาในประเทศเหล่านี้อยู ่ในระดับเดียวกันก็ตาม...ใน
ประเทศที่สหภาพแรงงานมีความเข้มแข็ง จะมีแนวโน้มที่จะ
เป็นปากเสียงให้กับกลุ่มคนเล็กๆ เพียงบางกลุ่ม และยังไม่
พัฒนาไปถึงระดับที่สามารถรักษาผลประโยชน์ให้กับกลุ่ม
ประชากรที่ทำาอาชีพอิสระและแรงงานด้านบริการ ดังเช่นใน
ประเทศในเอเชียใต้ หรือแม้กระทั่งในสหรัฐอเมริกาได้

เนื่องจากไร้ซึ่งสวัสดิการประชาชน...แรงงานและสังคมแล้ว 
ประเทศแถบเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกหลายประเทศจึง
กำาลังเผชิญกับความท้าทายอันยากลำาบากในด้านการเติบโต
ทางเศรษฐกิจที่เป็นไปในอัตราตำ่า...การสูญเสียข้อได้เปรียบ

ด้านค่าแรง...และความไม่เสมอภาคที่เพิ่มสูงขึ้นในเมืองที่
กำาลังขยายตัวของประเทศต่างๆ...ที่การเปล่ียนแปลงทาง
โครงสร้างได้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วกว่าในประเทศอื่นๆ...เส้น
ทางสู่การพัฒนาที่ประสบความสำาเร็จของประเทศในเอเชีย
ตะวันออกที่มีรายได้สูง เช่น ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ สิงคโปร์ และ
อื่นๆ...นั้น...ล้วนต้องผ่านช่วงเวลาที่มีการเรียกร้องให้เกิด 
“การเติบโตแบบองค์รวม” และหากจะกล่าวให้ชัดเจนขึ้น ก็
คือ “ยุทธศาสตร์ด้านอาชีพ” มาแล้ว อย่างไรก็ตาม คำาตอบ
ที่ฟังดูมีเหตุผลของประเทศเหล่านี้ ในช่วงเวลานั้นๆ อาจไม่
สามารถใช้ได้กับเศรษฐกิจโลกยุคปัจจบัน...ที่มีการบูรณา
การและมีพื้นฐานอยู่บนกฏข้อบังคับมากกว่าในอดีต

การสร้างความยั่งยืนแก่ความเป็นอยู ่ที่ดีจากการ
ทำางานในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก
คำาถามที่ว่า นโยบายที่กำาหนดขึ้นจะสามารถสร้างความเชื่อ
มั่นว่าความเป็นอยู ่ของประชากรจะดีขึ้นได้จากการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิต...การยกระดับมาตรฐานการครอง
ชีพ...และความเป็นปึกแผ่นในสังคมได้อย่างไร...นโยบายอัน
ทรงประสิทธิภาพมากที่สุดในการสร้างส่ิงเหล่านี้ให้เกิดข้ึนได้
จะต้องสามารถก่อให้เกิดเสถียรภาพด้านราคา...รักษาจุดยืน
ในนโยบายการคลัง และเอื้อต่อการลงทุน ตลอดจนการ
สร้างนวัตกรรม...รวมทั้งรักษากรอบด้านกฏข้อบังคับให้กับ
ตลาดปัจจัยการผลิตและผลผลิตต่างๆ ซึ่งจะเป็นการช่วย
เพิ่มจำานวนผู้ประกอบการ...โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกิจการ
ขนาดเล็กและขนาดกลาง...ซึ่งเป็นภาคส่วนที่ประชากรส่วน
ใหญ่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกทำางานอยู ่ 
(คณะกรรมการพัฒนาการ:...พ.ศ.2555)...ในการกำาหนด 
“รากฐาน”...ให้กับนโยบายทางเศรษฐกิจมหภาค...สภาพ
แวดล้อมทางธุรกิจรวมถึงการพัฒนาทุนมนุษย์นั้น...ผู ้มี
อำานาจกำาหนดนโยบายควรคำานึงถึงหน่วยทางเศรษฐกิจ
ต่างๆ...อย่างครอบคลุม (กล่าวคือพิจารณาทั้งในระดับฟาร์ม
ปศุสัตว์ไปจนถึงวิสาหกิจขนาดย่อมและท้ังกิจการขนาด
เล็ก...ขนาดกลาง...ไปจนถึงระดับบริษัท)...และกับคำานึงถึง
การทำางานในรูปแบบต่างๆ (ได้แก่งานทั้งที่มีและไม่มีรายได้
ประจำา...หรืองานเต็มเวลาและไม่เต็มเวลา)...ที่มีอยู ่ใน
ภูมิภาค...ในทางเดียวกัน...ผู้มีอำานาจกำาหนดนโยบายควรตื่น
ตัวในเรื่องกฎหมาย...และข้อบังคับต่างๆ...ท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจเปรียบเทียบเพื่อเลือกสิ่งที่ดีที่สุดขององค์กรทาง
ธุรกิจต่างๆ...ทั้งโดยตั้งใจและไม่ตั้งใจ อันตรายประการหนึ่ง
ของจุดยืนทางนโยบายที่อาจก่อให้เกิดความเอนเอียงต่อการ
ตัดสินใจของภาคธุรกิจไม่ในทางใดก็ทางหนึ่ง ได้แก่ ความไม่
สมดุลทางโครงสร้าง กล่าวคือ มีทุนมากเกินไป ในขณะที่มี
แรงงานในภาคส่วนใดภาคส่วนหนึ่งของระบบเศรษฐกิจ
จำานวนไม่เพียงพอ...หรือมีแรงงานมากเกินไปและไม่มีทุน
เพียงพอ...ความไม่สมดุลนี้อาจฝังรากลึงลงไปท้ังในทาง
เศรษฐกิจและการเมือง...และเมื่อเกิดความไม่สมดุลนี้ขึ้น 
ความสามารถในการปรับตัว...การสร้างความเจริญและการ

การจัดลำ�ดับความยากง่ายในการดำ�เนินธุรกิจของโลก�พ.ศ.2556
สิงคโปร์
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อินโดนีเซีย
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ไมโครนีเซีย
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จัดอันดับประเทศทั่วโลกที่มีข้อมูล



 O v e r v i e w   1 5

เติบโตของแต่ละประเทศอาจต้องหยุดชะงัก...ในขณะที่      
การบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลกเร่งเร้าให้ประเทศนั้นๆ 
ให้ต้องก้าวไปอย่างรวดเร็วก็เป็นได้

เมื่อมีรากฐานอันดี รัฐบาลฝ่ายปฏิบัติการของประเทศต่างๆ 
ก็จะยืนหยัดอยู่บนจุดยืนอันเข้มแข็งของตน...ในขณะที่เริ่ม
เปลี่ยนแปลงจุดสนใจไปยังตลาดแรงงานและทุนมนุษย์ รวม
ถึงการคุ้มครองทางสังคม และในขณะที่รัฐบาลของประเทศ
ในเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกก้าวเข้าสู ่แนวทางการ
กำาหนดนโยบายที่ค่อนข้างใหม่นี้...จงึควรให้ความสนใจต่อวิธี
การหาเลี้ยงชีพของประชากรในเอเชียตะวันออกและ
แปซิฟิก...ไม่มีเหตุผลใดเลยที่ผู้กำาหนดนโยบายในภูมิภาคน้ี
จะต้องตอบสนองต่อการเรียกร ้องให ้มีการแทรกแซง
นโยบายต่างๆ...ที่ถูกออกแบบ...และพัฒนาปรับปรุงใน
บริบททางเศรษฐกิจที่แตกต่างกันออกไป แบบ จำาลองกฏข้อ
บังคับด้านแรงงานและความคุ้มครองทางสังคมที่ใช้กันอยู่
อย่างแพร่หลายนั้นถูกออกแบบและพัฒนาขึ้นจากประเทศท่ี
การจ้างงานแบบได้รับเงินเดือนประจำาเป็นรูปแบบการ
ทำางานหลัก...และยังเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่แรงงานส่วนใหญ่
เป็นเพศชาย...นอกจากนี้ หลักฐานที่ได้จากการศึกษาใน
หลายๆ ประเทศ ซึ่งรวมถึงประเทศในแถบเอเชียตะวันออก
และแปซิฟิก...ยังแสดงให้เห็นว่าแบบจำาลองเหล่านี้เอื้อ
ประโยชน์ให้กับแรงงานเพศชายวัยทำางานในระบบการจ้าง
งานแบบเต็มเวลามากกว่า

ในทางกลับกัน...ผู้กำาหนดนโยบายในเอเชียตะวันออกและ
แปซิฟิก...ควรคำานึงถึงมาตรการที่ให้ความช่วยเหลือแรงงาน
ทั้งหมด แม้แต่กลุ่มที่เป็นเจ้าของธุรกิจ หรือนายจ้าง ซึ่งตาม
หลักการแล้ว กฏข้อบังคับด้านแรงงาน และความคุ้มครอง
ทางสังคมก็ควรให้ผลประโยชน์แก่ผู้ทำางาน รวมถึงผู้อยู่ใน
การอุปการะทั้งหมด...ไม่ใช่เจาะจงเอื้อประโยชน์ให้กับภาค
ส่วน...สถานที่...หรือบทบาทในระบบเศรษฐกิจแบบใดแบบ
หนึ่งมากกว่าแบบอื่นๆ...ยกตัวอย่างเช่น ในประเทศแถบ
สแกนดิเนเวียนั้น...มีการให้ความสำาคัญกับความคุ้มครอง
ประชาชนมากกว่าคุ ้มครองงาน...ซึ่งเป็นวิธีการให้ความ
คุ้มครองจากความเสี่ยงจากตลาดแรงงานโดยไม่ผูกมัดความ
คุ้มครองดังกล่าวไว้กับสถานที่ทำางานหรืองานของประชากร 
ระบบสวัสดิการการว่างงานของประเทศ ซึ่งใช้เงินทุนจาก
รายได้ทั่วไปสามารถช่วยแบ่งเบาเงินชดเชยเมื่อให้ออกจาก
งานจำานวนมหาศาลที่นายจ้างต้องรับผิดชอบ ลดผลกระทบ
จากภาษีแรงงานที่ไม่ตรงกับสภาพความเป็นจริง...และให้
ความช่วยเหลือเแก่แรงงานที่ไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครอง
ในปัจจุบัน...เพื่อให้สามารถขึ้นทะเบียนการทำางานและธุรกิจ
ของตน...นอกจากนี้...การกำาหนดผลประโยชน์ดังกล่าวไม่
มากจนเกินไป สร้างความแข็งแกร่งให้กับศักยภาพในการ
กำากับดูแลและบริหารจัดการ สามารถช่วยลดทอนความ
เสี่ยงต่อความยั่งยืนทางการเงินได้...ในหลายประเทศ รัฐบาล

ได้ทดลองนำาความคุ ้มครองทางการเงินที่ไม่เชื่อมโยงกับ
ความคุ้มครองอื่นๆ และการรวมความเสี่ยงในด้านสุขภาพ
การทำางานของประชากรเเล้วด้วย หลักประกันสุขภาพถ้วน
หน้าในประเทศไทย...ถือเป็นตัวอย่างของการประสบความ
สำาเร็จที่ชัดเจนมากที่สุดของมาตรการดังกล่าว และความ
ชื่นชมที่ได้รับไม่ใช่เพียงในด้านการขยายความคุ้มครองทาง
สุขภาพ แต่ยังเป็นในด้านการใช้การบริการทางสุขภาพให้
เกิดประโยชน์สูงสุดอีกด้วย

นอกจากนี้...รัฐบาลยังมีบทบาทในการส่งเสริมและรักษาไว้
ซึ่งการลงทุนในสินค้าสาธารณะ...ตลอดจนหาโอกาสยก
ระดับความเป็นอยู่ที่ดีจากการทำางาน...ซึ่งจะยังไม่ถูกใช้เพื่อ
แสวงหาผลประโยชน์...หากปล่อยให้เป็นไปตามแรงจูงใจ
ทางการตลาดอย่างเพียงอย่างเดียว...ในรายงานการพัฒนา
โลกประจำาปี...พ.ศ.2556...ได้มีการนำาเสนอรูปแบบที่ผู ้มี
อำานาจกำาหนดนโยบายสามารถนำาไปประยุกต์ใช้ในการระบุ 
“ความท้าทาย”...ของตนเอง...เพื่อทำาให้ความเป็นอยู่ที่ดี
จากการทำางานเกิดประโยชน์สูงสุด และเพื่อจัดลำาดับความ
สำาคัญในการลงทุนภาคสาธารณะในการก้าวข้ามความ
ท้าทายเหล่านั้นด้วย รูปแบบที่นำาเสนอในดังกล่าว ได้นำาเอา
ระดับการพัฒนาในแต่ละประเทศ...ลักษณะประชากร
ศักยภาพในทรัพยากรธรรมชาติ...ตลอดจนสภาพแวดล้อม
ทางการเมืองมาพิจารณา...อีกทั้งยังช่วยให้ผู้มีอำานาจกำาหนด
นโยบายสามารถการตัดสินใจว่า...ปัจจัยใดเหล่านี้เป็นปัจจัย
หลักในการกำาหนดโครงร่างให้กับโอกาสและอุปสรรคในครัว

แผนภาพ 0.15  หน่วยธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กถือเป็นปัจจัยหลักที่ก่อให้
      เกิดการสร้างงานในประเทศแถบเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก 

แหล่งที่มา: อายาการิ ดีเมอร์กุช-คันท์ และมัคสิโมวิค พ.ศ.2554, จากการสำารวจองค์กรทางธุรกิจของ
ธนาคารโลก พ.ศ.2549-2553
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ฟิลิปปินส์

มองโกเลีย

อินโดนีเซีย
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ซามาวตะวันตก 

สปป. ลาว

ตองกา

การสร้างงานและการสูญเสียงาน�คิดเป็นร้อยละ�ในแต่ละขนาดธุรกิจ

อัตราร้อยละ
ธุรกิจขนาดใหญ่ ธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก
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เรือน...ซึ่งเป็นแหล่งแรงงาน...และองค์กรธุรกิจที่ต้องการ
แรงงาน นอกจากนี้ รายงานการพัฒนาโลกประจำาปี พ.ศ.
2556...ยังได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับประเทศต่างๆ...ที่
สามารถแบ่งออกได้เป็น 8 ประเภทได้แก่ ประเทศที่พึ่งพา
การทำาเกษตรกรรมเป็นหลัก...ประเทศที่มีลักษณะเป็น
เมือง...ประเทศที่มีเศรษฐกิจในระบบ...ประเทศที่มีประชากร
สูงอายุเป็นจำานวนมาก...ประเทศที่มีเยาวชนว่างงานเป็น
จำานวนมาก ประเทศที่ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้ง...
ประเทศที่มีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์. . .และประเทศที่มี
ลักษณะเป็นหมู่เกาะขนาดเล็ก (แผนภาพ 0.17)

 

จากแผนภาพ 0.18 0.19 และ 0.20 แสดงให้เห็นว่าประเทศ
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก...ถูกจัดประเภทโดย
ใช้การวัดเชิงประจักษ์ แผนภาพ 0.18 และ 0.19 แสดงให้
เห็นถึงประเทศที่ยังคงพึ่งพาการทำาเกษตรกรรมเป็นหลัก 
และประเทศที่กำาลังเปลี่ยนแปลงเข้าสู ่สังคมเมืองอย่าง
รวดเร็ว...โดยขนาดของวงกลมแสดงถึงจำานวนประชากร
ยักษ์ใหญ่ด้านจำานวนประชากรและอินโดนีเซียปรากฏใน
แผนภาพติดกับประเทศขนาดเล็ก เช่น กัมพูชา และติมอร์
ตะวันออก...จึงทำาให้มิติดังกล่าวมีความน่าสนใจ...และเมื่อ
พิจารณาขนาดของประเทศจากจำานวนประชากร...ก็จะ
ทำาให้สามารถแบ่งแยกความท้าทายท่ีน่าจะมีความสำาคัญ...ที่
รัฐบาลของประเทศส่วนใหญ่ในเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก

แผนภาพ 0.16:   รายงานจากนายจ้าง เรื่องการขาดทักษะของผู้สมัครงานเป็นสาเหตุหลักที่ทำาให้ไม่สามารถหาแรงงาน
                      มาทำาตำาแหน่งที่ต้องการได้ 

แหล่งที่มา: เหลียง และ เช็น พ.ศ.2556; ธนาคารโลก พ.ศ.2556a; ข้อมูลจากการสำารวจนายจ้างในโครงการพัฒนาทักษะเพื่อการจ้างงานและความสามารถในการผลิต ใน
ยูนานและ สปป. ลาว
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แผนภาพ 0.17:  การจัดกลุ่มของประเทศต่างๆ เป็น 8 ประเภท เพื่อจัดลำาดับความสำาคัญด้านนโยบาย 

แหล่งที่มา: ธนาคารโลก พ.ศ.2555b.

a. Types and defining characteristics

Majority of the population lives in rural areasAgrarian

Livelihoods altered by war and violence
Conflict-
affected

Agricultural modernization and rural-urban migration rapidly taking place Urbanizing

Extractive industries make a substantial contribution to exportsResource-rich

Size of population doesn’t support economies of scale or specializationSmall islands

Youth unemployment rates and idleness rates at unusually high levels
High youth

unemployment 

An urban middle class and a large share of informal employment coexistFormalizing

Rapidly increasing old-age dependency ratiosAging

b. Plausible mapping of East Asia Pacific countries

Cambodia, Lao PDR, Myanmar, Papua New Guinea, Thailand, Timor-Leste, VietnamAgrarian

Timor-Leste, Solomon Islands
Conflict-
affected

China, Indonesia, Lao, PDR, Malaysia, Mongolia, Philippines, VietnamUrbanizing

Myanmar, Mongolia, Papua New Guinea, Lao PDR, Timor-Leste, Indonesia
Resource-rich

Fiji, Kiribati, Marshall Islands, Micronesia (Fed. Sts.), Palau, Samoa, Solomon Islands,
Tonga, Tuvalu, Vanuatu Small islands

Indonesia, Mongolia, Philippines
High youth

unemployment 

China, Malaysia, Mongolia, PhilippinesFormalizing

China, Indonesia, Thailand, VietnamAging

กำาลังเผชิญ...ออกจากความท้าทายที่ประชากรในเอเชีย
ตะวันออกและแปซิฟิกเผชิญได้ แผนภาพ 0.20 บรรยายถึง
ประเทศต่างๆ...ท่ีพัฒนาไปสู่ระบบสังคมเมืองเป็นอย่างด ี
และกำาลังเริ่ม “จัดระบบ” สัดส่วนกำาลังแรงงานอันเป็นส่วน
สำาคัญในการสร้างหลักประกันทางสังคม...โดยใช้การเลือก
ตัวอย่างที่เป็นตัวแทนของประชากรทั้งหมด

การจัดรูปแบบความท้าทายต่อความเป็นอยู ่ที่ดีจากการ
ทำางานในลักษณะนี้ ได้ให้ความรู้ความเข้าใจใหม่ๆ หลาย
ประการ ประการแรกได้แก่ การจัดรูปแบบดังกล่าว แสดง
ให้ถึงความหลากหลายต่างๆ...ในภูมิภาค...และประเทศใน
เอเชียตะวันออกและแปซิฟิกนั้นสามารถแบ่งออกเป็น
ประเภทต่างๆ ได้ทั้ง 8 ประเภท ไม่มีความท้าทายลักษณะ

a.�ประเภทและการกำ�หนดลักษณะ

b.�การกำ�หนดพื้นที่ที่เป็นไปได้ในประเทศแถบเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก�

การทำ เกษตรกรรม 

การทำ เกษตรกรรม 

ได้รับผลกระทบ
จากความขัดแย้ง

ได้รับผลกระทบ
จากความขัดแย้ง

การขยายตัว
ของเมือง

การขยายตัว
ของเมือง

ทรัพยากรที่อุดม
สมบูรณ์

ทรัพยากรที่อุดม
สมบูรณ์

หมู่เกาะขนาดเล็ก

หมู่เกาะขนาดเล็ก

เยาวชนที่ไม่ไมด้อยู่ในการจ้าง
งานมีเป็นจำ�นวนมาก

เยาวชนที่ไม่ไมด้อยู่ในการจ้าง
งานมีเป็นจำ�นวนมาก

การวางระบบ

การวางระบบ

ประชากรสูงวัย
เพิ่มขึ้น

ประชากรสูงวัย
เพิ่มขึ้น

ประชากรส่วนใหญ่อยู่อาศัยในแถบชนบท

กัมพูชา�ลาว�พม่า�ปาปัวนิวกินี�ไทย�ติมอร์ตะวันออก�เวียดนาม

สภาพความเป็นอยู่เปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากสงครามและความรุนแรง

ติมอร์ตะวันออก�หมู่เกาะโซโลมอน�

ภาวะความทันสมัยของภาคเกษตรกรรมและการโยกย้ายถิ่นฐานจากชนบทสู่เมืองเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว�

จีน�อินโดนีเซีย�ลาว�มาเลเซีย�มองโกเลีย�ฟิลิปปินส์�เวียดนาม�

ภาวะความทันสมัยของภาคเกษตรกรรมและการโยกย้ายถิ่นฐานจากชนบทสู่เมืองเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว�

อุตสาหกรรมที่นำ�ทรัพยากรธรรมชาติมาใช้เป็นส่วนสำ�คัญของภาคการส่งออก�

พม่า�มองโกเลีย�ปาปัวนิวกินี�สปป.�ลาว�ติมอร์ตะวันออก�อินโดนีเซีย�

จำ�นวนประชากรไม่ส่งเสริมให้เกิดระบบเศรษฐกิจนาดใหญ่หรือเศรษฐกิจเฉพาะทาง�

ฟิจิ�คิริบาติ�หมู่เกาะมาร์แชลส์�ไมโครนีเซีย�ปาเลา�ซามาว�หมู่เกาะโซโลมอน�ตองกา�ตูวาลู�วานูอาตู�

อัตราเยาวชนที่ไม่ได้อยู่ในการจ้างงานและการศึกษา�มีอัตราสูงผิดปกติ

อินโดนีเซีย�มองโกเลีย�ฟิลิปปินส์�

เกิดชนชั้นกลางในเขตเมืองและสัดส่วนการจ้างงานนอกระบบขึ้นในขณะเดียวกัน

จีน�มาเลเซีย�มองโกเลีย�ฟิลิปปินส์�

อัตราส่วนพึ่งพิงวัยชราเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว

จีน�อินโดนีเซีย�ไทย�เวียดนาม�
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แผนภาพ 0.19:  คนส่วนใหญ่ในเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกอาศัยอยู่ในประเทศที่
        มีการขยายตัวของเมืองอย่างรวดเร็ว

แหล่งที่มา: ธนาคารโลก พ.ศ.2556c.
หมายเหตุ: ขนาดวงกลม = รายได้ต่อหัวในปี พ.ศ.2553
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แหล่งที่มา: ธนาคารโลก พ.ศ.2556b.
หมายเหตุ: ขนาดวงกลม = รายได้ต่อหัวในปี พ.ศ.2553

เศรษฐกิจของเกษตรกรรม�:�จำ�นวนของประชากรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ชนบทในปี�พ.ศ.2556

เศรษฐกิจการขยายตัวของเมือง:�การเปลี่ยนแปลงของจำ�นวน
ประชากรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ชนบทในปี�พ.ศ.2553-2543

เกณฑ์การทำ�
เกษตรกรรม

60%

เกณฑ์การขยาย
ตัวของเมือง

(4.5%)

รายได้ประชาชาติต่อหัว พ.ศ.2547 (อัตราแลกเปลี่ยน เหรียญสหรัฐ พ.ศ.2548)

อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้ประชาชาติต่อหัว พ.ศ.2548 (อัตราแลกเปลี่ยน  เหรียญสหรัฐ พ.ศ.2548)
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ใดที่ โดดเด ่นเป ็นพิ เศษดัง เช ่นในตลาดเกิดใหม ่ของ           
ภูมิภาคอื่นๆ (เช่น ประเทศที่ประชากรส่วนใหญ่สูงอายุใน
ยุโรป...และเอเชียกลาง...รวมถึงประเทศท่ีกำาลังขับเคล่ือนสู่
เศรษฐกิจในระบบในละตินอเมริกา และแคริบเบียน หรือ

ประเทศที่มีอัตราว่างงานของกลุ ่มวัยหนุ ่มสาวที่สูง...ใน
ตะวันออกกลาง และอเมริกาเหนือ) ประการที่สอง ได้แก่ 
ส่วนใหญ่แล้ว แต่ละประเทศจะสามารถจัดให้อยู่ได้มากกว่า
หนึ่งประเภท...ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงพลวัตรในภูมิภาค...และ
ความสำาคัญของการเปลี่ยนผ่านจากประเภทหนึ่งไปสู ่
ประเภทหนึ่ง...และประการที่สามคือ...หากไม่พิจารณาการ
แบ่งประเภทโดยใช้ทรัพยากรธรรมชาติเป็นเกณฑ์...(เช่น...
ประเทศที่เป็นหมู่เกาะขนาดเล็กในมหาสมุทรแปซิฟิก...และ
ระบบเศรษฐกิจที่อุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ) ก็จะเห็น
ได้ว่า ประเทศส่วนใหญ่ในเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกถูก
จัดอยู่ในกลุ่ม...“ประเทศที่พึ่งพาการทำาเกษตรกรรมเป็น
หลัก” หรือ “ประเทศที่กำาลังขับเคลื่อนไปสู่ความเป็นสังคม
เมือง”...อันที่จริงนั้น...หากพิจาณา...เฉพาะประเทศจีน 
อินโดนีเซีย...และเวียดนาม...ก็จะเห็นได้ว่าประชากรใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกนั้น...ดำารงชีพและ
ทำางานอยู่ในบริบทที่ “พึ่งพาการทำาเกษตรกรรมเป็นหลัก” 
และ...“กำาลังขับเคลื่อนเข้าสู่ความเป็นสังคมเมือง”...และ
ประเด็นนี้ ก็ถือว่ามีความสำาคัญเป็นอันมาก...เนื่องจาก...
ตามที่ระบุในรายงานการพัฒนาโลกประจำาปี พ.ศ.2556 นั้น 
เมื่อประเทศหนึ่งกำาลังก้าวเข้าสู่ความเป็นเมือง นั้น การ
เปล่ียนผ่านท้ังหมดมีแนวโน้มจะเป็นไปในข้ันตอนในลักษณะ
เดียวกัน...3...ข้ันตอน...ได้แก่...ประสิทธิภาพในการผลิต...
รวมทั้งค่าแรงจะสูงขึ้น มาตรฐานการครองชีพยกระดับขึ้น...
และประชากรหลุดพ้นจากความยากจนเข้าสู่สถานะชนชั้น
กลางเป็นจำานวนมากข้ึน...ซึ่งจะทำาให้เกิดความเป็นปึกแผ่น
ในสังคมมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม หากประเทศมีความเป็น
สังคมเมืองมากเกินไป ก็อาจทำาให้การเปลี่ยนผ่านข้อใดข้อ
หนึ่งข้างต้นล้าหลังได้ ซึ่งเหตุการณ์เช่นนี้...ก็กำาลังดำาเนินไป
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกอยู่ในปัจจุบัน...จึง
จำาเป็นที่จะต้องจับตาดูนโยบายต่างๆ อย่างใกล้ชิด

การนำาวิธีกำาหนดรูปแบบมาใช้กับภูมิภาคเอเชียตะวันออก
และแปซิฟ ิกนี้ . . .ช ่วยให ้ เกิดข ้อเสนอแนะเพื่อกำาหนด 
นโยบายด้านต่างๆ...ดังต่อไปนี้ เพื่อให้ความเป็นอยู่ที่ดีจาก
การทำางานเกิดความยั่งยืน...ซึ่งถือเป็นประเด็นที่มีความ
สำาคัญสูงสุดในภูมิภาค
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แผนภาพ 0.20:  อัตราการมีส่วนร่วมของประชากรวัยทำางาน ในระบบสูงขึ้นเมื่อความเป็นเมืองขยายตัวมากขึ้น
        ประมาณการจากจำานวนผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม

แหล่งที่มา: ฐานข้อมูลเงินบำานาญธนาคารโลกสำาหรับปี พ.ศ.2556 ธนาคารโลกในปี พ.ศ.2556c.
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ประเทศที่เป็นหมู่เกาะขนาดเล็ก
ในประเทศที่เป็นหมู่เกาะขนาดเล็กนั้น...การสร้างงานใน
ภาคเอกชนถูกข้อจำากัดด้วยประชากรที่มีจำานวนน้อย...และ
มีการกระจายตัวสูง...นอกเหนือจากภาคธุรกิจเฉพาะทาง
แล้ว...ขนาดที่ค่อนข้างเล็กยังก่อให้เกิดความยากลำาบากใน
การสร้างความประหยัดจากขนาดการผลิต...ยิ่งไปกว่านั้น 
ประเทศหมู่เกาะเหล่านี้...ยังถูกจำากัดด้วยระยะทางที่ห่าง
ไกล ซึ่งทำาให้เกิดข้อแตกต่างจากประเทศหมู่เกาะขนาดเล็ก
อื่นๆ ในทะเลแคริบเบียน และแอฟริกาตอนใต้ รวมทั้งส่ง
ผลในทางลบต่อความสามารถในการแข่งขัน แม้ในกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจที่ทรัพยากรท่ีมีมาแต่เดิมควรก่อให้เกิด
ประโยชน์กับประเทศเหล่านี้ก็ตาม...ถึงแม้ประเทศหมู่เกาะ
ในมหาสมุทรแปซิฟิกเหล่าน้ีจะถูกภูมิศาสตร์ทางเศรษฐกิจ
จำากัดการแข่งขันด้านการผลิต...และก่อความยุ่งยากใน
การผลิตทรัพกรกรธรรมชาติเพื่อส่งออก...แต่การบริหาร
จัดการเพื่อแสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรเหล่านี้ รวมไป
ถึงการท่องเที่ยวก็ได้สร้างโอกาสให้มีการทำางานให้เกิดขึ้น

และเม่ือเกิดการพัฒนาด้านข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยี...
ซึ่งส่งผลให้ประเทศหมู่เกาะเหล่านี้ “เข้าใกล้” กับตลาดที่
อยู่ไกลออกไปในทางเศรษฐศาสตร์ได้มากขึ้น...โอกาสการ
จ้างงานในศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์และการให้บริการ
ทางธุรกิจจึงอาจมีมากขึ้นตามไปด้วย...สำาหรับผู้มีอำานาจ
กำาหนดนโยบายเอง...ก็ได้ให้ความสำาคัญกับการเตรียมพร้อม
ประชากรที่เป็นเยาวชนให้คว้าโอกาสอันดีนี้ไว้...รวมถึงเพื่อ
ให้ประสบความสำาเร็จหากถูกจ้างงานในต่างประเทศ...และ
ในการ  เตรียมความพร้อมดังกล่าว ภาคการบริการจะกลาย
มาเป็นแหล่งงานให้กับประชากรที่กระจายตัวอยู่ตามหมู่
เกาะที่ห่างไกล...โดยรัฐบาลในตลาดขนาดใหญ่ของประเทศ
เพ่ือนบ้าน...ก็สามารถช่วยเพิ่มโอกาสให้กับประชากรที่ใช้
แรงงาน...โดยขยายโครงการจ้างแรงงานต่างชาติท่ีประสบ
ความสำาเร็จเข้าไปยังประเทศหมู่เกาะเหล่านี้

จำ
�น
วน

กา
รส

บท
บก

อง
ทุน

เงิน
บำ
�น
าญ

จา
กก

ำ�ล
ังแ
รง

งา
น�

(ค
ิดเ
ป็น

ร้อ
ยล

ะ)

ระเบียบแบบแผนเศรษฐกิจ:�จำ�นวนของกำ�ลังแรงงานที่ทำ�การสบทบกองทุนเงินบำ�นาญในปี�พ.ศ.2543-2553

พ.ศ.2543 พ.ศ.2545 พ.ศ.2547 พ.ศ.2549 พ.ศ.2551 พ.ศ.2553



2 0   e a s t  a s i a  P a c i f i c  a t  w O r k

เศรษฐกิจที่พึ่งพาเกษตรกรรมเป็นหลัก
สำาหรับประเทศที่มีรูปแบบเศรษฐกิจแบบพึ่งพาเกษตรกรรม
เป็นหลัก (โดยเฉพาะประเทศกัมพูชา สปป. ลาว พม่า 
ปาปัวนิวกินี และติมอร์ตะวันออก) นั้น ความสำาคัญของการ
กำาหนดนโยบายเพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของประชากรจาก
การทำางาน ได้แก่ การเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร เพื่อให้
อิสระแก่แรงงานและทุนมนุษย์ในการทำางานให้กับธุรกิจที่
นอกเหนือจากฟาร์มปศุสัตว์...และในที่สุดจะโยกย้ายเข้า
มายั ง เ ขต เมื อ ง ใหญ ่ เ ล็ กต ่ า งๆ . . . เ ค รื่ อ งมื อ อันทรง
ประสิทธิภาพมากที่สุดในการเพ่ิมผลิตผลทางการเกษตรและ
อำานวยความสะดวกให้กับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง ก็คือ
การปฏิรูปที่ดิน โครงการขยายภาคการเกษตร การผ่อนปรน
ราคา...โครงสร้างพื้นฐานในชนบท...และการให้บริการ
ทางการศึกษาและสุขภาพที่มีคุณภาพ เพื่อสร้างทุนมนุษย์ 
จากรายงานการพัฒนาประจำาประเทศฟิลิปปินส์ ประจำาปี 
พ.ศ.2556: การสร้างงานและเพิ่มคุณภาพงาน (ธนาคารโลก 
พ.ศ.2556b)...ได้อธิบายถึงผลลัพธ์ของความสามารถในการ
ผลิตที่ตกตำ่าและอัตราความยากจนที่เพ่ิมสูงอย่างคงที่...อัน
เป็นผลสืบเนื่องจากการละเลยมาตรการข้างต้น ในอันที่จะ
รักษาไว้ซึ่งความเป็นอยู่ที่ดีจากการทำางาน...รัฐบาลจึงควร
ระบุและยกเลิกนโยบายใดๆ ก็ตาม ที่ก่อให้เกิดข้อจำากัด ไม่
ว่าจะในทางตรงหรือทางอ้อม ให้กับประชากรผู้ใช้แรงงาน
โยกย้ายภาคเกษตรกรรมสู่ภาคอุตสาหกรรมในชนบท...รวม
ไปถึงภาคการผลิตและการบริการในเมืองใหญ่ด้วย...ระบบ 
หูโข่วในประเทศจีน ถือเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของการดำาเนิน
การที่ว่านี้...และประสบการณ์ของประเทศเวียดนามในช่วงปี 
พ.ศ.2533-2543 รวมถึงในช่วงระหว่าง พ.ศ.2554-2564 ก็
เป็นตัวอย่างของความสำาเร็จท่ีมักได้รับการกล่าวถึงอยู่เสมอ 
อย่างไรก็ตาม อันตรายที่ควรหลีกเลี่ยง ได้แก่ การมุ่งสู่การ
ขยายตัวของเมืองแทนที่จะดำาเนินการด้านนโยบาย ซึ่งจะ
เห็นได้จากความพยายามในการห้ามปรามประชากรไม่ให้
เข้าสู ่ตลาดที่ดินซึ่งผิดปกติ...(โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขต
ชนบท)...การใช้ที่ดินโดยไม่เกิดผลผลิต ประชากรที่โยกย้าย
ถิ่นฐานเพื่อให้ได้รับการบริการด้านสุขภาพและการศึกษาที่ดี
ขึ้น สังคมเมืองที่ไม่พร้อมสำาหรับการเพิ่มจำานวนประชากร
อย่างรวดเร็ว...และมาตรฐานการครองชีพระหว่างเขตเมือง
กับชนบทที่แตกต่างกันมากขึ้นทุกขณะ

เศรษฐกิจแบบชุมชนเมือง
สำาหรับประเทศที่กำาลังเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบบเมืองอย่าง
รวดเร็ว (โดยเฉพาะประเทศจีน อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และ
เวียดนาม)...นั้น ความสำาคัญด้านนโยบายที่อยู่ในลำาดับต้นๆ 
ได้แก่...การดำาเนินการให้เขตเมืองมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดี
ขึ้น...ในการอธิบายเก่ียวกับความเป็นอยู่ท่ีดีจากการทำางาน
นั้น...อาจไม่ตรงกับที่คนส่วนใหญ่คิดมากนัก คือตลาดปัจจัย
การผลิตที่ผู้มีอำานาจกำาหนดนโยบายควรให้ความสำาคัญมาก

ที่สุดคือตลาดที่ดิน...เนื่องจากท่ีดินถือเป็นปัจจัยที่มีการ
เคลื่อนไหวตำ่าที่สุดของภาคการผลิต การวางผังเมืองที่ดีจึง
เป ็นกุญแจที่จะนำาไปสู ่การเพิ่มความยืดหยุ ่น . . .และ
ประสิทธิภาพการใช้ที่ดินให้เกิดผลผลิตในที่สุด...การวาง
ผังเมืองได ้กลายมาเป็นนโยบายที่ส ่งผลกระทบต่อผล
ประโยชน์ของหน่วยธุรกิจในเขตเมืองใหญ่เล็กมากที่สุด...ใน
การเติบโต และก้าวไปสู่ห่วงโซ่คุณค่า...รวมไปถึงการสร้าง
และรักษาไว้ซึ่งความต้องการแรงงาน และทุนมนุษย์...สิ่ง
สำาคัญอีกประการหนึ่งได้แก่ โครงสร้างพื้นฐานของเมืองและ
การให้บริการ...เพื่อให้เมืองที่กำาลังเติบโตนั้นมีแรงงานมีฝีมือ
จำานวนมากพอจะส่งเสริมระบบเศรษฐกิจด้วยการรวมตัว       
เป็นกลุ่มก้อน...มากกว่าก่อให้เกิดภาระค่าใช้จ่ายจากความ
แออัด ตัวอย่างที่ดีในการดำาเนินการดังกล่าว ได้แก่ ประเทศ
ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ ซึ่งสามารถนำามาเป็นแบบอย่างและ
แนวทางให้กับผู้มีอำานาจกำาหนดนโยบายในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกและแปซิฟิกแห่งนี้ได้

เศรษฐกิจนอกระบบ
ในหลายประเทศของภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกที่
มีการเปลี่ยนแปลงความเป็นเมืองได้ก้าวหน้าไปแล้ว...(โดย
เฉพาะประเทศจีน มาเลเซีย มองโกเลีย และเวียดนาม) นั้น 
รัฐบาลต้องเผชิญกับความท้าทายในการทำาให้การจ้างงาน 
“เข้ามาอยู่ในระบบ”...ซึ่งส่วนหนึ่งก็เพื่อเพิ่มความคุ้มครอง
ด้านสังคมที่จำาเป็น กุญแจสำาคัญของประเทศเหล่านี้ ได้แก่
การหลีกเล่ียงการกำาหนดหรือยึดมั่นอยู ่กับนโยบายและ
กรอบข้อบังคับที่ก่อให้เกิดการแบ่งส่วนตลาด ซึ่งมักมีที่มา
จากข้อจำากัดด้านการเมืองและเศรษฐกิจที่มีต่อการแข่งขัน 
ความสามารถในการแข่งขันของตลาด...และข้อจำากัดของ
อำานาจในการทำาลายเพื่อสร้างสรรค์...การแบ่งส่วนตลาด
อาจเกิดจากความแตกต่างในการจัดเก็บภาษีจากแหล่งที่มา
ของรายได้ต่างๆ...กฏข้อบังคับที่ไม่ให้เครดิตกับประชากรที่
ทำางานอิสระ ธุรกิจขนาดเล็ก และธุรกิจที่ผู้หญิงเป็นเจ้าของ 
ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อมก็ตาม...รวมถึงความแตก
ต่างระหว่างงานประเภทที่กำาหนดไว้ในกฏหมายแรงงานและ
ที่ไม่มีการระบุไว้หรือมีการรองรับตามกฏหมาย โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง การออกแบบและการสนับสนุนด้านการเงินให้กับ
ผลประโยชน์จากการคุ ้มครองทางสังคมของประชากรที่
ทำางานแบบไม่ได้รับค่าจ้าง

แบบจำาลองของกฏข้อบังคับด้านแรงงานและความคุ้มครอง
ทางสังคมที่มุ ่งเน้นเพียงบางสถานที่.และการทำางานบาง
ประเภท...รวมถึงที่ได้รับเงินจากการสมทบเงินจากลูกจ้าง
และนายจ้างตามท่ีกฏหมายกำาหนด...ก่อให้เกิดการแบ่งส่วน
ตลาดอย่างจงใจ ในประเทศที่มีรายได้ในระดับตำ่าและระดับ
ปานกลางโดยมาก...การแบ่งส่วนตลาดอย่างจงใจจะถูก
ทำาให้เพิ่มมากขึ้นได้โดยความอ่อนแอของสถาบันและการ
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บริหารจัดการ...ผลลัพธ์ที่มักเกิดข้ึนได้แก่การที่ประชากรที่
ใช้แรงงานจำานวนมากถูกถอดสิทธิและกีดกันจากความ
คุ้มครองทางสังคม...และสถาบันด้านแรงงาน...ในการหลีก
เลี่ยงไม่ให้เกิดการแบ่งส่วนตลาดนั้น...ผู ้มีอำานาจกำาหนด
นโยบายควรคำานึงถึงนโยบายด้านเศรษฐกิจมหภาค กฏข้อ
บังคับในการประกอบธุรกิจ.. .โครงการการพัฒนาทุน
มนุษย์...รวมถึงนโยบายคุ้มครองแรงงานและคุ้มครองทาง
สังคม ที่ครอบคลุมการผลิตทางเศรษฐกิจทุกรูปแบบ...และ
การทำางานทุกประเภทในภูมิภาค ซึ่งจะช่วยให้เกิดการโยก
ย้าย...และจัดสรรปัจจัยอย่างมีประสิทธิภาพ...เพื่อช่วยให้
ประเทศต่างๆ...สามารถข้ามพ้นการเปลี่ยนแปลงอันยาก
ลำาบากออกจากการเป็นประเทศท่ีมีรายได้ในระดับปาน
กลางได้

“การดำาเนินธุรกิจตามปกติ”...
ไม่ใช่ทางเลือก 
เพราะอะไรแนวทางที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้จึงต้องสร้าง
ความน่าสนใจให้กับผู้กำาหนดนโยบายในประเทศแถบเอเชีย
ตะวันออกและแปซิฟิก...คำาตอบประการแรกได้แก่ “การไม่
ทำาอะไร” และดำาเนินธุรกิจไปตามปกติ ไม่ได้เป็นทางเลือกที่
ควรเดิน เนื่องจากประเทศต่างๆ กำาลังเผชิญกับอนาคตที่
การเติบโตทางเศรษฐกิจอาจไม่เป็นไปในอัตราที่รวดเร็ว...
และมีความกดดันในการตอบโต้ภัยคุกคามต่อความเป็นอยู่ที่
ดีจาการทำางาน ผลจากการไม่ดำาเนินการใดๆ เพื่อให้ผล
ตอบแทนด้านสวัสดิการในการทำางานจะยิ่งสั่นคลอนความ
สมานฉันท์ในสังคม...และเมื่อการเติบโตเป็นไปอย่างเชื่องช้า
ก็จะจำากัดความสามารถในการผลิตและผลตอบแทนด้าน
มาตรฐานการครองชีพด้วย

ประการที่สอง...ดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่าจากประวัติศาสตร์
การแทรกแซงตลาดแรงงาน...รวมถึงการคุ้มครองทางสังคม
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกนี้มีความเป็นมาค่อน
ข้างสั้น เมื่อเทียบกับละตินอเมริกา และยุโรปตอนกลาง 
เนื่องจากต้นทุนในการเปลี่ยนเเปลงจากจุดยืนเชิงนโยบายที่
เอื้อต่อปัจจัยการผลิตไม่กี่ประเภท กิจการการผลิตไม่กี่ภาค 
และเเนวทางการทำางานเพี่ยงไม่กี่เเบบ...มาสู ่จุดยืนทาง
นโยบายที่เอื้อให้กับเเรงงานทุกคนตำ่าลง...ทำาให้จุดยืนเชิง
นโยบายนี้เมื่อเทียบกับนโยบายเดิมมีโอกาสการเปลี่ยน    
เเปลงต้นทุนที่ดีกว่า...ตัวอย่างเช่น...ในขณะที่รัฐบาลของ
ประเทศในละตินอเมริกา และยุโรปกลางอาจมองว่าแนวคิด
เกี่ยวกับความคุ ้มครองทางสังคมแบบ...“ไม่ต้องส่งเงิน
สมทบ”...นั้นเป็นที่น่าปรารถนา...มากกว่าการได้รับเงิน
สมทบกองทุนจากนายจ้างและแรงงาน...รัฐบาลเหล่านี้อาจ
ไม่สามารถรับภาระค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนแปลงจากระบบ
การคุ้มครองทางสังคมที่ใช้อยู่ในปัจจุบันได้...ต้นทุนตำ่าที่เป็น
อยู่ของรัฐบาลในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเเละแปซิฟิก ทำาให้

สามารถแทรกแซงทั้งการเงินเเละการเมือง จึงทำาให้กลุ่มคน
รวยเเละคนที่เสียประโยชน์จากการคุ้มครองทางสังคมน้อย
กว่าเมื่อเทียบกับภูมิภาคอื่น

ประการที่สาม...ได้แก่...ความเสี่ยงที่เกิดจากจากการเพิกเฉย
หรือการทำาให้อคติที่มีต่อกรอบนโยบายในปัจจุบันเพ่ิมความ
รุนแรงข้ึน...และเริ่มส่งผลในการจำากัดความเป็นอยู่ที่ดีจาก
การทำางานนั้นเพิ่มสูงข้ึนในประเทศแถบเอเชียตะวันออก
และแปซิฟ ิก...ซึ่งเป ็นผลมาจากการเปล่ียนแปลงด้าน
ประชากรที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ปัญหาประชากรสูงอายุจะ
เพิ่มมากขึ้นในช่วงเวลาไม่กี่ปีนับจากนี้ และการเปลี่ยนแปลง
ด้านประชากรก็มีแนวโน้มจะเกิดข้ึนท่ัวทั้งภูมิภาคด้วยความ
รวดเร็วกว่าที่เคยเกิดขึ้นในภูมิภาคอื่นๆ (แผนภาพ 0.21) ใน
ประเทศจีน...เมื่อ...พ.ศ.2555...สำานักงานสถิติแห่งชาติได้
รายงานเกี่ยวกับการลดลงของประชากรวัยทำางานซึ่งเกิดข้ึน
เป็นครั้งแรกในประเทศ...ส่วนประเทศเกาหลีก็มีอัตราการ
ทดแทนประชากรที่ตำ่าที่สุดในโลก...และหากอายุคาดเฉลี่ย
ของประชากรชาวญี่ปุ่นสามารถใช้เป็นเกณฑ์เปรียบเทียบที่
เหมาะสมได้ ก็จะหมายความว่าประชากรจำานวนมหาศาลใน
เอเชียตะวันออกจะมีอายุยืนยาวขึ้น...แม้กระทั่งประเทศที่
ค่อนข้างใหม่ในมหาสมุทรแปซิฟิก...โรคไม่ติดต่อที่มาพร้อม
กับ “การใช้ชีวิต” ก็จะสร้างภาระค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพผู้สูง
อายุให้กับประเทศเหล่านี้ได้ในไม่ช้า

อย่างไรก็ตาม...แบบจำาลองนโยบายส่วนใหญ่ที่ใช้กันอยู่ใน
ประเทศแถบเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกปัจจุบันไม่ได้เอื้อ
ต่อการยืดอายุการทำางาน...การจำากัดความสามารถในการ
ผลิตของประชากรผู้ใช้แรงงานสูงอายุ...กีดกันประชากรผู้ใช้
แรงงานไม่ให้มีทักษะที่จำาเป็นหรือไม่ให้การสนับสนุนการ
ทำางานในระบบสำาหรับผู้สูงอายุ...(เช่น...การทำางานนอก
เวลา หรือการทำางานนอกชั่วโมงทำางานปกติ)...การกีดกัน
ทางโครงสร้างไม่ให้ประชากรมีอายุงานที่ยาวขึ้นได้ และใน
เอเชียตะวันออกและแปซิฟิก...ก็ยังไม่เลวร้ายเท่าในละติน
อเมริกาหรือยุโรปตอนกลาง...ซึ่งบ่อยครั้งจะจ่ายเงินให้ออก
จากเเรงงานเร็วกว่าที่ควร...ในปัจจุบัน...ประชากรจำานวน
มากในเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกยังคงมีวัยสูงอายุทำางาน
เนื่องจากไม่มีทางเลือกอื่น อย่างไรก็ตาม การทำางานใน
ลักษณะนี้ถือเป็นผลลัพธ์ที่เลวร้ายตกค้างมากกว่าจะเป็นผล
ตามเป้าหมายของนโยบายทั่วทั้งภูมิภาค โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ประเทศหมู ่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิก...การมุ ่งเน้นด้าน
โภชนาการและการป้องกันต่างๆ...สามารถช่วยยืดอายุการ
ทำางานออกไป...และแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพได้
อีกด้วย

ทางเลือกด ้านนโยบายที่นำาเสนอไว ้ในรายงานฉบับนี้ 
สามารถช่วยเหลือประเทศในเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก
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แผนภาพ 0.21:  ช่วงอายุที่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกกำาลังเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

แหล่งที่มา: แผนกประชากร แห่งสหประชาชาติ
หมายเหตุ: อัตราการเป็นภาระในผู้สูงวัย คิดจากประชากรที่สูงกว่า 64 ปีหารด้วยจำานวนประชากร 15-64 ปี โดยใช้ข้อมูลการประมาณการจากสหประชาชาติ (ตัวแปรกลาง)
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แผนภาพ 0.22: ข้อจำากัดต่อการเจริญเติบโตจากเศรษฐกิจนอกระบบ
           ขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นอันตรายกับอนาคตของประเทศ

แหล่งที่มา: ฐานข้อมูลเงินบำานาญธนาคารโลกสำาหรับปี พ.ศ.2556; แผนกประชากรแห่งสหประชาชาติ
หมายเหตุ: ขนาดวงกลม = รายได้ต่อหัวในปี พ.ศ.2553
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ในการเพิ่มความสามารถในการผลิต...เพื่อคงไว้ซึ่งอัตราการ
เติบโต...อันจะช่วยเพิ่มรายได้ก่อนถึงวัยสูงอายุ...ซึ่งเป็น
สถานการณ์ “ติดกับ” อันน่าฉงนของประเทศที่มีรายได้
ระดับปานกลางในยุโรปและละตินอเมริกาตอนใต้...ที่
ประชากร แก่ ก่อน รวย (ดิล และ คาราส : พ.ศ.2550)     
ซึ่งตัวอย่างของประเทศเหล่านี้ควรทำาให้ผู้กำาหนดนโยบายใน
เอเชียตะวันออกและแปซิฟิกมีความระมัดระวังมากขึ้น

ตามท่ีได้แสดงให้เห็นในแผนภาพ...0.22...หลายประเทศใน
เอเชียตะวันออกกำาลังประสบกับภาวะกำาลังแรงงานและ
ประชากรที่สูงวัยข้ึน...อย่างไรก็ตาม...เนื่องจากยังคงมี
เศรษฐกิจนอกระบบขนาดใหญ่...ประเทศเหล่านี้จึงยังไม่มี
รายได้ในระดับเดียวกัน...(ดังระบุในขนาดฟองสบู่)...กับ
ประเทศเพื่อนบ้านที่พัฒนาแล้ว...นโยบายที่ส่งเสริมให้เกิด
การโยกย้ายปัจจัย...และให้สนับสนุนพลังขับเคลื่อน รวมถึง
ความหลากหลายด้านรูปแบบการทำางานในภูมิภาคจะช่วย
ให้ประเทศในเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกข้ามผ่านจาก
ความเป็นประเทศที่มีรายได้ระดับปานกลาง และเติบโตด้าน
ความมั่งคั่งก่อนที่จะเผชิญกับความท้าทายอันยากยิ่งกว่าใน
ระบบเศรษฐกิจที่เต็มไปด้วยผู้สูงอายุ
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