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ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
Office of the National Economic and Social Development Board

เศรษฐกจิและสงัคม
ปีที่ 51 ฉบับที่ 4 ตุลำคม-ธันวำคม 2557

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
Office of the National Economic and Social Development Board
962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปรำบ กรุงเทพฯ 10100
โทร. 0 2282 4841-2 โทรสำร 0 2281 9705

สัมภำษณ์พิเศษ 
นำยแพทย์เกษม  วัฒนชัย องคมนตรี

ก้ำวสู่แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 12 ประเด็นท้ำทำยในอนำคต

แนวทำงกำรพัฒนำเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษของประเทศไทย



การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ที่สำาคัญ

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
แผนฯ 10 แผนฯ 11

2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความเป็นธรรมในสังคม

1.	ลดช่องว่างรายได้ระหว่างกลุ่มคนและพื้นที่

ต่างๆ	

1.	ค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค	(Gini	

coefficient)	ด้านรายได้

0.496 - 0.487 - 0.484 - 0.478

2.	ประชาชนได้รับการคุ้มครองทางสังคมที่มี

คุณภาพและครอบคลุมอย่างทั่วถึง	

2.	สัดส่วนประชากรที่สามารถเข้าถึงการคุ้มครอง

ทางสังคมที่มีคุณภาพ	:

-		ความครอบคลุมหลักประกันสุขภาพ	(ร้อยละ)

98.75 99.16 99.47 99.36 99.95 99.90 99.87

3. มีการบริหารจัดการที่โปร่งใสและมี

ประสิทธิภาพและเพิ่มการมีส่วนร่วมของทุก

ภาคีในการพัฒนาประเทศ

3.	 ดัชนีภาพลักษณ์การทุจริตประพฤติมิชอบ	

(คะแนน)

3.3 3.5 3.4 3.5 3.4 37 35

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน

1.	คุณภาพการศึกษาได้รับการยกระดับ

สู่มาตรฐานสากล	ต่อยอดองค์ความรู้สู่

นวัตกรรม	และโอกาสการเข้าถึงการศึกษา

และการเรียนรู้ในรูปแบบที่หลากหลายเพิ่ม

มากขึ้น

1.	 ปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทยเพิ่มขึ้นเป็น	

					12	ปี (ปี)

7.9 8.0 8.1 8.2 8.2 - 8.0

2.	 อัตราเพิ่มของผลิตภาพแรงงานเฉลี่ยไม่ต่ำากว่า

ร้อยละ	3.0	ต่อปี

	 (ร้อยละ)

3.30 0.34 -4.07 6.91 -1.07 5.19 2.98

2.	โอกาสในการเข้าถึงระบบสุขภาพที่มี

คุณภาพเพิ่มขึ้น	และปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ

ลดลงอย่างเป็นองค์รวม

3.	 อัตราเพิ่มของการเจ็บป่วยด้วยโรคหัวใจ	 

เบาหวาน	หลอดเลือดสมอง	ความดันโลหิตสูง	

และมะเร็งลดลง	(ร้อยละ)	

-	 โรคหัวใจ 11.25 8.99 5.80 6.53 10.78 2.30 n/a

-	 โรคเบาหวาน 10.84 3.89 8.99 7.62 7.09 4.93 n/a

-	 โรคหลอดเลือดสมอง 9.13 5.39 28.21 10.90 -9.78 5.33 n/a

-	 โรคความดันโลหิตสูง 17.97 10.59 14.06 7.87 12.12 2.05 n/a

-	 โรคมะเร็ง 5.12 2.56 -0.87 7.64 7.25 0.59 n/a

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ความเข้มแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน

1.	เพิ่มสัดส่วนมูลค่าสินค้าเกษตรและ

อุตสาหกรรมเกษตรไม่ต่ำากว่าร้อยละ	16.0	

ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ

1.	 สัดส่วนมูลค่าสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม

เกษตรต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ	 

(ร้อยละ)

12.1 12.3 12.7 11.6 12.2 11.6 11.2

2.	ปริมาณการผลิตสินค้าเกษตรและอาหาร

เพียงพอต่อความต้องการของตลาด	เพิ่ม

พื้นที่การทำาเกษตรกรรมยั่งยืนอย่างน้อย

ร้อยละ	5.0	ต่อป	ี

2.	 พื้นที่ทำาเกษตรกรรมยั่งยืน	

2.1	พื้นที่เกษตรอินทรีย์	 

(ล้านไร่)

0.120 0.106 0.192 0.213 0.219 0.205 n/a

3.	เกษตรกรมีหลักประกันที่มั่นคงด้านอาชีพ

และรายได้	มีความสามารถในการชำาระหนี้

สินเพิ่มขึ้น	

3.	 สัดส่วนรายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตรต่อ

รายได้เงินสดสุทธิของครัวเรือนเกษตร	 

(ร้อยละ)

38.98 40.71 39.58 40.00 39.22 36.56 36.23

4.	เพิ่มปริมาณการผลิตพลังงานทดแทนจาก

พืชพลังงาน	ได้แก่	เอทานอล	และไบโอ

ดีเซล	ในป	ี2559	ไม่น้อยกว่า	6.2	และ	3.6	

ล้านลิตรต่อวัน	ตามลำาดับ	

4.	 ปริมาณผลผลิตพลังงานทดแทนจากพืช

พลังงาน	และผลผลิตพลังงานไฟฟ้าและพลัง

ความร้อนจากชีวมวล	ก๊าซชีวภาพ	ของเสีย

จากครัวเรือนและวัสดุเหลือใช้จากภาคเกษตร

และอุตสาหกรรมเกษตร

	 4.1	 เชื้อเพลิงชีวภาพ	

	 	 -	 	เอทานอล	(ล้านลิตร/วัน)

	 	 -		ไบโอดีเซล	(ล้านลิตร/วัน)

0.48

0.19

0.88

1.23

1.25

1.67

1.23

1.72

1.19

2.10

1.34

2.40

2.50

2.67

การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ที่สำาคัญ (ต่อ)

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
แผนฯ 10 แผนฯ 11

2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน

1.	เศรษฐกิจขยายตัวอย่างมีคุณภาพและ

ยั่งยืน

1.1	 เศรษฐกิจขยายตัวอย่างเหมาะสมและ

มีเสถียรภาพ	และอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยไม่

เกินร้อยละ	3.5	ต่อปี

1.	 อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ	(ร้อยละ) 5.04 2.48 -2.33 7.80 0.10 6.4 2.90

2.	 อัตราเงินเฟ้อ	(ร้อยละ) 2.20 5.40 -0.90 3.30 3.80 3.0 2.18

1.2	 ผลิตภาพการผลิตรวมเพิ่มขึ้นเฉล่ียไม่ต่ำา
กว่าร้อยละ	3.0	ต่อปี	

3.	 ผลิตภาพการผลิตรวม	(ร้อยละ) 2.16 -0.27 -4.23 4.94 -1.45 3.38 0.73

2.	เลื่อนอันดับความสามารถในการแข่งขัน

ทางเศรษฐกิจของประเทศโดย	IMD	เป็น

อันดับ	16	ของโลก

4.	 อันดับความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
ของประเทศที่จัดทำาโดย	IMD

33 27 26 26 27 30 27

3.	เพิ่มสัดส่วนค่าใช้จ่ายการลงทุนเพื่อการ

วิจัยและพัฒนาเป็นไม่น้อยกว่าร้อยละ	1.0	

ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในระยะ

ต่อไป	

5.	 สัดส่วนค่าใช้จ่ายการลงทุนเพื่อการวิจัยและ
พัฒนาต่อ	GDP	(ร้อยละ)

0.20 0.20 0.24 0.19 0.26 n/a 0.37

4.	ลดสัดส่วนต้นทุนโลจิสติกส์ต่อผลิตภัณฑ์

มวลรวมในประเทศให้ต่ำากว่าร้อยละ	15.0	

6.	 สัดส่วนต้นทุนโลจิสติกส์ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม
ในประเทศ	(ร้อยละ)

 17.1  17.1  15.1  15.2 14.7 14.4
(เบื้องต้น)

14.0
(ประมาณ

การ)
5.	ลดความเข้มการใช้พลังงานลงร้อยละ	2.0 7.	 ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน	(Energy	Intensity)	 

(พันตันเทียบเท่าน้ำามันดิบ/พันล้านบาท)
15.23 15.10 15.65 15.29 15.34 14.97 14.93

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม

1.	ประเทศไทยมีบทบาทที่สำาคัญในด้านการ
ค้าและการลงทุนในภูมิภาค	บนพื้นฐาน
ของผลประโยชน์และความมั่นคงร่วมกัน

1.	อันดับความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจ	

				5	ด้าน

18 

(175	ปท.)

15 

(178	ปท.)

13 

(181ปท.)

12 

(183	ปท.)

19 

(183	ปท.)

17  

(183	ปท.)

18 

	(185	ปท.)

1.1	การเริ่มต้นธุรกิจ	 28 36 44 55	(89) 95 78 86

1.2	การได้รับสินเชื่อ 33 36 68 71	(69) 72 67 71

1.3	การค้าระหว่างประเทศ 103 50 10 12	(12) 12 17 25

1.4	 การดำาเนินการให้เป็นไปตามข้อตกลง 44 26 25 24	(25) 25 24 22

1.5	การขออนุญาตก่อสร้าง 3 12 12 13	(13) 12 14 13

2.	 เพิ่มสัดส่วนการใช้สิทธิประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรีต่อมูลค่าส่งออกรวมเพิ่มขึ้นเป็น

ร้อยละ	50.0	ในปี	2559	(ร้อยละ)

- - 61.42 56.79 61.30 47.32 57.91

3.	 เพิ่มมูลค่าการค้าชายแดนให้ขยายตัวเพิ่ม

ขึ้นร้อยละ	15.0	ต่อปี

2.	 อัตราการเติบโตของมูลค่าการค้าชายแดน

ระหว่างไทยกับประเทศในอนุภูมิภาค	(ร้อยละ)

- 28.38 -10.53 21.51 15.65 2.23 1.51

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

1.	รักษาพื้นที่อนุรักษ์ไว้ไม่น้อยกว่าร้อย

ละ19.0	เพิ่มพื้นที่ป่าไม้ให้ได้ร้อยละ	40.0	

ของพื้นที่ประเทศ	

1.	สัดส่วนพื้นที่ป่าไม	้(ร้อยละ) - 33.44 33.56 33.56 33.56 33.65 31.57

2.	สัดส่วนพื้นที่อนุรักษ์ต่อพื้นที่ประเทศ	(ร้อยละ) 18.70 19.13 19.99 19.99 20.01 20.40 n/a

2.	เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำา

ทั้งระบบ	เพิ่มพื้นที่ชลประทานเฉลี่ยปีละ	

200,000	ไร่	

3.	 พื้นที่ชลประทาน	(ล้านไร่) 28.14 28.35 28.72 29.34 29.60 29.83 30.31

4.	 ปริมาณกักเก็บน้ำาต่อจำานวนประชากร	(ลบ.ม./คน)	 1,165 1,159 1,159 1,154 1,153 1,148 1,143

3.	สร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ด	ีลดมลพิษ

และผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน

จากการพัฒนา	

5.	 อัตราการกำาจัดขยะชุมชนถูกหลักสุขาภิบาล	

(ร้อยละ)

32.1 24 25 24 22 24 27

6.	 อัตราการนำาขยะกลับมาใช้ใหม่ (ร้อยละ) 22 14 16 16 16 21 19

ที่มา : รายงานผลการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ สองปีของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11. สำานักประเมินผลและเผยแพร่การพัฒนา www.nesdb.go.th



     วารสารเศรษฐกิจและสังคมฉบับน้ี น�าเสนอสาระเก่ียวกับ
ประเด็นการพัฒนาในมิติต่างๆ ที่หลากหลายและมีล�าดับความ
ส�าคัญสูง เป็นประเด็นท้าทายท่ีควรน�ามาพิจารณาประกอบการ
ก�าหนดทิศทางการพัฒนาประเทศในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12  
(พ.ศ. 2560-2564) ซึ่งขณะน้ี อยู่ระหว่างการเตรียมการจัดท�า  
โดยมเีนือ้หาสาระในวารสารท่ีน่าสนใจ ประกอบด้วย บทสมัภาษณ์
ของนายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เกี่ยวกับการพัฒนาคน
เพ่ือสร้างความมัน่คงและย่ังยืนของประเทศ รวมถึงเรือ่งเด่นประจ�า
ฉบับ น�าเสนอผลการพัฒนาในระยะ 2 ปีของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 
และประเด็นท้าทายที่ควรน�ามาพิจารณาประกอบการก�าหนด
ทิศทางการพัฒนาในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 อาทิ การเพิ่ม
ผลิตภาพการผลิตของระบบเศรษฐกิจ การพัฒนาคุณภาพ 
การศึกษา การพัฒนาคนทุกช่วงวัยเพ่ือรองรับการเข้าสู่สังคม 
ผูส้งูอายุ การพัฒนาศกัยภาพและความเชือ่มโยงภาคการผลติโดย
ให้ความส�าคัญกับการกระจายความเจริญไปยังระดับภูมิภาค  
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาเมืองที่มีความยั่งยืน  

 นอกจากนี้ ยังน�าเสนอบทความเก่ียวกับประเด็นท้าทายใน
ด้านต่างๆ ที่ทุกฝ่ายต้องร่วมกันก�าหนดทิศทางการพัฒนาร่วมกัน
ในเชิงบูรณาการ  ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
ที่น�าเสนอเก่ียวกับแนวทางการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ของไทยให้เป็นประตูการค้าหลักที่รองรับการเข้าสู ่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน แนวทางการพัฒนาขีดความสามารถในการ 
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ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจ

และสงัคมแห่งชำต ิ(สศช.) ไดร้บัเกยีรตจิำก

นายแพทย์เกษม วฒันชยั องคมนตร ีให้เข้ำพบและ

สมัภำษณ์ประกอบกำรจดัท�ำวดีทิศัน์เรื่อง “เมื่อหนู

โตขึ้น When I Grow Up” ซึ่งใช้เปิดในช่วงเริ่มต้น

ของกำรประชมุประจ�ำปี 2557  เรื่อง  “กำรพฒันำ

คน... เพื่ออนำคตประเทศไทย” ที่จดัขึ้นเมื่อวนัที่ 26 

กนัยำยน 2557 ทั้งนี้ ทมีงำนวำรสำรเศรษฐกจิและ

สังคม เห็นว่ำ มุมมองของนำยแพทย์เกษมฯ ต่อ

แนวทำงกำรพัฒนำคนเพื่อสร้ำงควำมมั่นคงและ

ยั่งยนืของประเทศ  มคีณุค่ำและเป็นประโยชน์ต่อ

กำรก�ำหนดกรอบทศิทำงกำรพฒันำประเทศในระยะ

แผนพฒันำฯ ฉบบัที่ 12 จงึได้เรยีนขออนญุำตท่ำน 

น�ำบทสมัภำษณ์ในรำยละเอยีด น�ำเสนอในวำรสำร

ฉบบันี้ ดงันี้

ตฤตณัย นพคุณ* นพพร วงศ์วิวัฒน์**  

สัมภาษณ์พิเศษ

* นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ
**  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ส�านักประเมินผลและเผยแพร่การพัฒนา

นพ.เกษม	วัฒนชัย
องคมนตรี

การพัฒนาคน
เพื่ออนาคตประเทศไทย

 นำยแพทย์เกษมฯ กล่ำวว่ำ ตลอดระยะเวลำของพฒันำประเทศ ได้ให้

ควำมส�ำคญักบักำรพฒันำคนซึ่งเป็นทรพัยำกรหลกัในกำรสร้ำงควำมเจรญิรุง่เรอืง 

ซึ่งที่ผ่ำนมำในภำพรวมถอืว่ำอยูใ่นระดบัที่ด ี อย่ำงไรกต็ำม เหน็ว่ำหำกต้องกำร

แข่งขนักบัตวัเองและผูอ้ื่น โดยเฉพำะในปีหน้ำที่ประเทศไทยจะก้ำวเข้ำสูป่ระชำคม

อำเซยีน มหีลำยประเดน็ส�ำคญัที่ต้องเร่งปรบัปรงุ ประกอบด้วย

ต้องพฒันาตัง้แต่แรกเกดิ และครอบครวัคือหวัใจส�าคญั

  “ประการแรก ผมคดิว่าจะต้องมองตั้งแต่ในครรภ์แม่ เพราะว่าสมองของ

เดก็เริ่มพฒันาตั้งแต่ในครรภ์แม่ และรบัรูก้ต็ั้งแต่สามเดอืนสดุท้าย เพราะฉะนั้น

สขุภาพอนามยัของแม่และเดก็ส�าคญั อนันี้เป็นงานของชมุชนและของกระทรวง

สาธารณสขุ พอคลอดออกมาเดก็สามารถรบัรูไ้ด้ตลอด มงีานวจิยัและปฏบิตัใิน

หลายประเทศว่าถ้าจะพฒันาสมองจะเริ่มตั้งแต่หกเดอืนถงึแปดเดอืน ไม่ใช่รอให้

เข้าอนบุาล ยกตวัอย่างเช่น การใช้เฟิร์ส บุค๊ โพลซิ ี(fiFirst book policy) คอื แม่อ่าน

นทิานให้ลกูฟังตั้งแต่อายหุกเดอืนถงึแปดเดอืน เราเคยท�าวจิยัของสภาการศกึษา

ไทย ซึ่งได้ผลมาก พอไปถงึสองสามปี เครื่องชี้วดัความเจรญิทั้งเรื่องทางปัญญา

และส่วนต่างๆ เป็นไปตามที่ยนูเิซฟก�าหนด เพราะฉะนั้นอยากให้ความสนใจใน

เรื่องการพฒันาตั้งแต่ในครรภ์แม่ถงึสามปีเป็นส�าคญั”  

 ประการทีส่อง นำยแพทย์เกษมฯ กล่ำวว่ำเป็นเรื่องของครอบครวั ซึ่ง

หำกพจิำรณำถงึเดก็ไทยที่มปัีญหำทั้งเดก็และวยัรุน่ ปัญหำใหญ่คอืครอบครวัที่

ไม่อบอุน่หรอืครอบครวัแตกแยก เพรำะฉะนั้นเรื่องครอบครวัเป็นเรื่องใหญ่มำก 

 “สถาบนัครอบครวัต้องได้รบัการดแูล และโดยเฉพาะอย่างยิ่งความ

สมัพนัธ์ระหว่างสมาชกิในครอบครวันบัวนัยิ่งมคีวามห่างเหนิกนัไป โดยเฉพาะที่

เรามพีวกดจิติอลเทคโนโลยต้ีองระวงั ดจิติอลเทคโนโลยมีทีั้งประโยชน์และโทษ มี

งานวจิยัและกม็กีารแก้ไขในต่างประเทศมากมาย เราควรที่จะได้ศกึษาและศกึษา

ตุลาคม - ธันวาคม 2557
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ของเราเองด้วย และหาทางใช้ให้เหมาะสม ไม่ให้ดจิติลัเทคโนโลยี

มาเป็นตวัท�าลายคนแต่ให้ส่งเสรมิคณุภาพคนเราจะใช้ทกุช่อง

ทางเปรยีบเสมอืนมดี มดีมคีวามคมอยูส่องด้านเราจะใช้ท�าอะไร 

ท�าประโยชน์หรอืท�าโทษกไ็ด้” 

สร้างคน สร้างคร ูและปรบัระบบไปพร้อมกัน

 นำยแพทย์เกษมฯ กล่ำวต่อถึงประเด็นส�ำคัญใน

ประการทีส่าม ได้แก่ กำรพฒันำระบบกำรศกึษำของประเทศ 

ซึ่งต้องเน้นกำรสร้ำงปฏสิมัพนัธ์ระหว่ำงครกูบัเดก็นกัเรยีน

 “ผมคดิว่าระบบการศกึษาต้องยกเครื่องใหญ่ต้องให้

ความส�าคญักบัครู ครทูี่มคีณุภาพ สองต้องให้ความส�าคญั กบั

ค�าถามที่ว่าเกดิอะไรขึ้น ในห้องเรยีน ครมูคีวามรูแ้ละเตม็ใจสอน

หรอืไม่ นกัเรยีนพร้อม และตั้งใจเรยีนไหม เป็นค�าถามใหญ่ที่สดุ 

ไม่ต้องไปท�าเรื่องอื่น เรื่องคณุภาพการศกึษา ท�าสองเรื่อง คอื 

ท�าอย่างไรให้ครู เป็นคนเก่ง คนด ีและมนี�้าใจ กบัลกูศษิย์ และ

ท�าอย่างไรให้นกัเรยีนกบัคร ู มปีฏสิมัพนัธ์ที่ดใีนห้องเรยีน และ 

นอกห้องเรยีน ตรงนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่สดุ”

 ประการทีส่ี ่ได้แก่ กำรพฒันำโครงสร้ำงของระบบที่ 

สำมำรถช่วยพฒันำ เดก็ เยำวชนและผูใ้หญ่ โดย นพ.เกษมฯ  

ได้ยกตวัอย่ำงเรื่องกระบวนกำรลกูเสอื ระบบลกูเสอื 

 “ผมคดิว่าต้องยกเครื่อง  ต้องสร้างให้ลกูเสอื ท�าอย่างไร 

ให้เด็กผู้ชาย โตขึ้นมามีวินัย และมีความรักในตนเองและ 

รกัผูอ้ื่น เรื่องที่สองคอื เรื่องเนตรนารแีละอื่นๆ ส�าหรบัเดก็ผูห้ญงิ 

อนันี้มปีระโยชน์เหลอืหลาย เมื่อเข้าสู่โลกาภวิตัน์ ต้องอย่าลมื

ความเป็นไทย ทกุประเทศต้องยดึแบบนี้เหมอืนกนั เราจะโง่ไม่

เข้าโลกาภวิตัน์ ไม่ได้ แต่ในขณะเดยีวกนัเมื่อเข้าไปแล้วกอ็ย่า

ไปหลง จนกระทั่งลมืตนเอง”

	 ขออนุญาตฝากกระทรวงวฒันธรรม	 กระทรวง
ศกึษาและชมุชนด้วยนะครบัว่า	เราต้องเตรยีมคนของเรา	ท้ังสอง
เรือ่งนะครับ	ว่าเหมือนต้นไม้	เวลาเราปลกูต้นไม้	ต้องให้รากหย่ัง
ลกึลงดินจะได้ม่ันคง	อนันัน้คอือะไร	คอืวฒันธรรม	คือความ
เป็นไทย	มารยาทไทย	วนิยั	การแต่งกาย	ศาสนาของเรา	ในขณะเดยีวกัน 
ต้นไม้ต้องเติบใหญ่	 ขึ้นสู่ฟ้าไปสู่โลกาภิวัฒน์	 ต้องแตก 
กิง่ก้านสาขา	ออกดอกออกผลชชู่อ	แข่งกับเขาได้	 เพราะฉะนัน้

อยากให้เปรยีบว่าการพฒันาคน	 เหมอืนปลูกต้นไม้	 ต้องหยัง่รากลึก 
ด้วย	 และกแ็ตกกิง่ก้านสาขา	 ออกดอกออกผล	 มคีณุค่าถ้าท�า 
อย่างนัน้กจ็ะได้	เราสูเ้ขาได้	

พฒันาทักษะแรงงาน ให้ความส�าคญัสาขาวิชาชพี

 ส�ำหรบัในประการทีห้่า  นำยแพทย์เกษมฯ กล่ำวถงึเรื่อง

กำรพฒันำก�ำลงัแรงงำน โดยเฉพำะกำรวำงแผนนก�ำลงัคนให้สำมำรถ

รองรบักำรเปลี่ยนแปลงต่ำงๆ ได้อย่ำงมปีระสทิธภิำพ

 “ขณะนี้มนัจบแล้วที่เราจะอาศยัแรงงานไร้ฝีมอืจากประเทศ

เพื่อนบ้าน เพราะเขาพฒันาแล้ว เขากเ็อาคนของเขากลบั และเราจะ

หวงัให้เขากลบัมาไม่ได้ สองโครงสร้างประชากรไทย ไม่สามารถสร้าง

แรงงานไร้ฝีมอืเข้าสู่โรงงานอกีแล้ว”

 “ผมคดิว่ากระทรวงแรงงาน กระทรวงศกึษา กระทรวง

อตุสาหกรรม ต้องมานั่งคยุกนั ว่าเราจะพฒันา ปวช. ปวส. ให้มี

ประสทิธภิาพอย่างไร เพื่อจะได้ให้ ปวช. ปวส. ไปดแูลเครื่องจกัรกล

เพื่อการผลติ ทั้งภาคอตุสาหกรรม และภาคการเกษตร ผมคดิว่าอนั

นี้เราละเลยกนัมาก ผมคดิว่าต้องวางแผนก�าลงัพลตรงนี้ ให้ดเีลย” 
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 ส่วนในระดบัปรญิญาตรเีราท�ากนัอยูแ่ล้ว แต่ค�าถามของ

มหาวทิยาลยัที่ท�าตอนนี้กค็อื มหาวทิยาลยัมกัจะเปิดหลกัสตูรตาม

ที่ตวัเองมคีวามพร้อม คอืมอีาจารย์สอน ส่วนเรื่องที่ว่าจบแล้วไป

ท�างานที่ไหน เป็นเรื่องของเธอไม่ใช่ของฉนั ต้องคดิใหม่แล้ว อนันั้น

เราเรยีกว่า education on supply เราต้องใช้ education on demand 

ในบ้านเมอืงต้องการคนประเภทไหน อย่างไร เท่าไหร่ ต้องมาคยุกนั 

และกว็างแผนร่วมกนั คนใช้กบัคนผลติต้องคยุกนั ไม่ใช่ว่าต่างคน

ต่างผลติ ใครจะมาเรยีนกเ็ชญิ ไม่อยากเรยีนกแ็ล้วไป เมื่อจบแล้ว

เธอกไ็ปหางานเอง ผมคดิว่าต้องเลกิแล้ววธิคีดิแบบนั้น ต้องมาคดิ

ใหม่ ต้องร่วมมอืกนั หลายกระทรวงต้องมาลงมอืกนั” 

ผู้สงูอายมุคุีณค่าต่อครอบครวัและชมุชน

 ประการทีห่ก นำยแพทย์เกษมฯ ได้ย�้ำถงึควำมจ�ำเป็น

ที่ต้องดูแลผูส้งูอำยไุม่ให้ถกูทอดทิ้ง หรอืสร้ำงควำมรูส้กึให้ผูส้งูอำยุ

ตดัขำดตวัเองจำกสงัคม

  “ผมคดิว่าผูส้งูอาย ุ เราสามารถมวีธิคีดิได้สองวธิ ี คอื

หนึ่งคดิว่าเป็นภาระของสงัคม ของครอบครวั เราจะมนีโยบายอกี

แบบหนึ่ง แต่ถ้าเราคดิว่าผูส้งูอาย ุคอืมรดกที่มคีณุค่าของเรา ของ

ครอบครวั ของสงัคม เราจะมนีโยบายอกีแบบหนึ่ง ถ้าเราคดิว่าเป็น

ภาระ เรากไ็ปสร้างสถานที่ส�าหรบัดแูลผูส้งูอาย ุตดัจากครอบครวั 

ตดัจากชมุชน ซึ่งไม่ใช่ของดเีลย อนันั้นขอให้เป็นไม้สดุท้ายเถอะ 

ถงึขนาดนั้นเขากไ็ม่พยายามจะท�ากนันะครบั  ส่วนว่าหากเรา

คดิว่าเป็นมรดกเราต้องพฒันาผูส้งูอายตุลอด อาย ุ 60 ถงึ 75 

ปี สามารถกลบัมาเรยีนหนงัสอืกไ็ด้ หรอืจะมาเรยีนอะไรกไ็ด้ที่

ใช้เป็นงานอดเิรกหรอืเพิ่มรายได้ของเขากไ็ด้ อาย ุ75 ถงึ 90 ปี 

กย็งัเข้าโรงพยาบาลบ้างออกโรงพยาบาลบ้าง กย็งัมคีณุค่าต่อ

ครอบครวัและชมุชน ส่วนกลุม่ผูส้งูอายทุี่อายยุนืถงึ 100 ปี หรอื 

100 กว่าปี กต้็องพจิารณาว่าเราต้องดแูลอย่างไรจงึจะเหมาะสม

ที่สดุ”

 นำยแพทย์เกษมฯ ย�้ำว่ำ รฐับำลและผู้มหีน้ำที่เกี่ยวข้อง 

ต้องก�ำหนดนโยบำยเกี่ยวกับผู้สูงอำยุเป็นนโยบำยเฉพำะ  

ขณะที่กระทรวงสำธำรณสขุต้องรบีก�ำหนดรปูแบบกำรดแูล 

ผูส้งูอำยทุี่ช่วยตวัเองไม่ได้ ลกูหลำนไม่ม ี เรำจะท�ำอย่ำงไรให้

คณุค่ำควำมเป็นมนษุย์ยงัมอียู ่จนกระทั่งเขำสิ้นลม เรำจะปล่อย

ทิ้งปล่อยขว้ำงไม่ได้

พฒันาให้เตม็ตามศกัยภาพ ส่งเดก็ถงึฝ่ังฝัน

 เมื่อทมีงำนฯ เรยีนถำมถงึ “ปัญหาทีท่�าให้เดก็ไทย

ก้าวไปไม่ถงึฝ่ังฝันเกดิขึน้จากสาเหตใุด” ท่ำนองคมนตรฯี 

กล่ำวว่ำ ปัญหำอยูท่ี่นโยบำยของรฐัและกำรตคีวำมหลกักำร
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ของประชำธปิไตยที่แต่ละฝ่ำยตคีวำมแตกต่ำงกนั ซึ่งหลกักำร

ประชำธปิไตยทำงตะวนัตก เน้นเรื่องเสรภีำพ เสมอภำค และ

ภรำดรภำพ 

 “ผมคิดว่าถ้าเราจะออกแบบประชาธิปไตย  

เป้าหมายของประชาธปิไตยอนัดบัแรกคอื ภราดรภาพ เมื่อ

ออกแบบแล้ว ต้องท�าให้คนไทยเป็นพี่เป็นน้องกนั ไม่ใช่ศตัรกูนั 

ถ้าออกแบบแล้วได้ศตัรแูปลว่าออกแบบผดิ ตกลงเป้าหมาย

ของประชาธปิไตยคอืภราดรภาพ ความเป็นพี่เป็นน้องกนั สอง

ค�าว่าเสรภีาพคอือะไร เสรภีาพคอืบ้านเมอืงต้องจดันโยบาย 

และจดัสรรทรพัยากรเพื่อให้ทกุคน ให้เขาพฒันาเตม็ตาม

ศกัยภาพของเขา ไม่ว่าจะเป็นเดก็ออทสิตกิ เดก็ดาวซนิโดรม 

เดก็ปกต ิเดก็จน เดก็รวย ระบบท�าได้ไหม ให้ทกุคนสามารถ

ไปตามฝันได้” 

 นำยแพทย์เกษมฯ กล่ำวว่ำ ถงึเวลำแล้วที่ต้องพฒันำคนเพื่ออนำคตประเทศไทย เพรำะวนันี้เรำรบัรูก้นัอยูว่่ำ ใน

กำรจดัล�ำดบัคณุภำพคนทั่วโลกของคนไทยสอบตก คอืต�่ำกว่ำครึ่งของประเทศร้อยกว่ำประเทศ เรำอยูใ่นอนัดบัที่ 70-80 

 “ประเทศเรานะครบั เราต้องนกึว่าประเทศไทยของเราไม่กระจอก ประเทศไทยยิ่งใหญ่นะครบั คนเราม ี65 ล้านคน 

พื้นที่เราม ีห้าแสนกว่าตารางกโิลเมตร ประวตัศิาสตร์เรารุง่เรอืงมา 700 – 800 ปี เอาใกล้ๆ นะครบั เมื่อ 30 – 40 ปีก่อน 

ประเทศไทยเป็น 1 เป็น 2 ในอาเซยีน แต่วนันี้เกดิอะไรขึ้น โดยเฉพาะในสบิปีหลงั เราเรยีกว่าทศวรรษแห่งความมดืมน 

เพราะว่าจะจดัอะไรกต็าม ถ้าอะไรเป็นของดเีราจะอยูต่รงก้น แต่อะไรที่เป็นของชั่วเราจะอยูบ่นๆ เช่น คอร์รปัชั่นเรามาก

ที่สดุ แต่คณุภาพมนษุย์ท�าไมอยูข้่างล่าง อนันี้ผมคดิว่าไม่ใช่โจทย์ของคนใดคนหนึ่ง เป็นโจทย์ของคนไทยทกุคน ผมว่า

เราท�าได้ เราต้องเชื่อมั่นประเทศไทย เราไม่กระจอก ต้องพดูตลอดเวลา แล้วเราจะยิ่งใหญ่ได้” 

 นำยแพทย์เกษมฯ ทิ้งท้ำยถงึคนไทยทกุคนว่ำ จรงิๆ แล้วประเทศไทยมสีิ่งดีๆ  มำกมำย และรกัใคร่ปรองดองกนั

มำยำวนำน ถ้ำคนไทยช่วยกนั โดยเริ่มต้นจำกกำรช่วยคนที่ใกล้ตวัเรำที่สดุ เมื่อหลอมรวมกนัแล้ว จะช่วยพฒันำประเทศ

ไปสูค่วำมสขุร่วมกนัได้อย่ำงยั่งยนื และก้ำวไปข้ำงหน้ำได้ไม่แพ้ใครในโลก

  “ในเรื่องความเป็นผูห้ญงิ ผูช้าย บ้านเราไม่ค่อยมปัีญหา ตั้งแต่โบราณแล้ว เราอย่าไปตื่นเต้นเหมอืนบางประเทศ

ในยโุรป ซึ่งเขามปัีญหา เขามปัีญหามากเลยในเรื่องของผูห้ญงิผูช้าย ผมอยากให้เรามาดปัูญหาเรื่องเดก็ เรื่องผูใ้หญ่ และ

เรื่องผู้สงูอาย ุทั้งหญงิ ทั้งชายเหมอืนกนั เป็นคนเท่ากนั เรื่องความเสมอภาคมอียูแ่ล้ว แต่ต้องมนีโยบายเฉพาะ ของแต่ละ

ช่วงอาย ุเพื่อจะได้จดัสรรทรพัยากรให้ถกูต้อง และส่งเสรมิให้ทกุคนมคีณุค่า คนทกุคนกจ็ะสามารถจะเบ่งบานได้เตม็ที่ 

และเป็นก�าลงัของส่วนรวมในที่สดุ”     

สรุป

 “ตรงนี้เป็นเรื่องของระบบ เพราะว่ารฐัสามารถจดัสรร

จดันโยบายได้สบาย เพราะฉะนั้นเสรภีาพคอือะไร เสรภีาพ

คอืการที่รฐั จดัสิ่งที่จะท�าให้คนไทยทกุคน พฒันาได้เตม็ตาม

ศกัยภาพ เดก็พฒันาอย่างไร ผูใ้หญ่พฒันาอย่างไร คนแก่

พฒันาอย่างไร อย่าไปมองว่ามนัไปสดุตรอก ไม่ใช่ การพฒันา

มนษุย์ไม่มทีี่สิ้นสดุ เพราะฉะนั้นตรงนี้ผมคดิว่าอยูท่ี่รฐั ส่วน 

ข้อสามความเสมอภาค ความเสมอภาคในความหมายของผม 

ความเสมอภาคหมายความว่า ทกุคนคนไทยทกุคน ต้องรบัผดิชอบ

ต่อกฎหมายเท่ากนั รบัผดิชอบต่อกฎเกณฑ์สงัคมเท่ากนั และ

รบัผดิชอบต่อคณุธรรมและศลีธรรมเท่ากนั อนันี้คอืความเสมอ

ภาค ไม่ใช่ว่าฉนัจะใช้หน้าร้านฉนัตั้งแผงขายของใครจะว่าอะไร 

อนันั้นไม่ใช่ อนันั้นไปเบยีดเบยีนสาธารณะ” 
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ก้าวสู่แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 
...ประเด็นท้าทายในอนาคต*

อธิพงศ์ หิรัญเรืองโชค**  / ณัจยา หนุนภักดี*** 

 เรื่องเด่นประจ�ำฉบับน้ี ขอน�ำเสนอสำระเกี่ยว
กับกำรก�ำหนดกรอบทิศทำงกำรพัฒนำในระยะ 
แผนพัฒนำฯ ฉบบัที ่12 ซึง่อยูร่ะหว่ำงเตรยีมกำร
จดัท�ำ และ สศช. ได้มกีำรจดัประชมุหำรอืระหว่ำง 
ผู้บริหำรเพื่อรับทรำบผลกำรพัฒนำในระยะ 2 ปี
ของแผนพัฒนำฯ ฉบบัที ่11 และหำรือถงึประเดน็
ท้ำทำยที่ควรน�ำมำพิจำรณำประกอบกำรก�ำหนด
กรอบทิศทำงกำรพัฒนำในระยะแผนพัฒนำฯ 
ฉบบัท่ี 12 โดย สรุปสำระส�ำคัญได้ดงันี้

 ผลกำรพฒันำในระยะ 2 ปีของแผนพฒันำฯ ฉบบัที่ 11

ในระยะ 2 ปีแรกของแผนพฒันำฯ ฉบบัที่ 11 ประเทศไทย 

ต้องเผชิญกับกำรเปลี่ยนแปลงหลำยประกำร ซึ่งเป็นทั้ง

โอกำสและข้อจ�ำกัดต่อกำรพัฒนำ อำทิ กำรชะลอตัว

ของเศรษฐกิจโลก ภัยพิบัติทำงธรรมชำติ และควำมไม่มี

เสถยีรภำพทำงกำรเมอืง สศช. จงึได้จดัท�ำรำยงำนกำรตดิตำม

ประเมินผลกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมของประเทศใน

ระยะ 2 ปี ของแผนพฒันำฯ ฉบบัที่ 11 ผ่ำนกำรประเมนิ

ผลกระทบกำรพฒันำด้วยดชันคีวำมอยูเ่ยน็เป็นสขุร่วมกนั

ในสงัคมไทย ทั้งนี้ ผลกำรประเมนิ พบว่ำ 

 1. ภาพรวมความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันใน
สงัคมไทย อยูใ่นระดบัปำนกลำง โดยค่ำดชันปีรบัตวัเพิ่ม

ขึ้นจำกร้อยละ 71.68 ในปี 2555 เป็นร้อยละ 72.15 ในปี 

2556 มปัีจจยัเกื้อหนนุที่ส่งผลทำงบวกในด้ำนชมุชนที่มคีวำม

*  เรียบเรียงจากรายงานสรุปผลการระดมความคิดเห็นในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้บริหารระดับสูง สศช. เรื่อง “ทิศทางแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12” วันเสาร์ที่ 30 
สิงหาคม 2557 ณ ล�าพวา อัมพวา รีสอร์ท จังหวัดสมุทรสงคราม
** นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการพิเศษ  ***นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ ส�านักประเมินผลและเผยแพร่การพัฒนา 

เรื่องเด่น
ประจ�ำฉบับ

เข้มแขง็เพิ่มขึ้น ขณะที่ปัจจยับั่นทอนทำงลบ ได้แก่ สภำพ

แวดล้อมและระบบนิเวศสมดุลที่ปรับตัวลดลง คุณภำพ

สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม และควำมปลอดภัยในชีวิตและ 

ทรัพย์สินลดลง ส่วนปัจจัยที่ค่อนข้ำงทรงตัว คือ กำรมี 

สุขภำวะ ครอบครัวอบอุ่น เศรษฐกิจมีควำมเข้มแข็งและ 

เป็นธรรม ขณะที่สงัคมประชำธปิไตยที่มธีรรมำภบิำลยงัอยู่

ในระดบัที่ต้องเร่งแก้ไข

 2. ผลการพัฒนาตามยุ ทธศาสตร  ์
แผนพฒันาฯ ฉบบัที ่11

 1) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การสร้างความเป็นธรรมใน

สงัคม  กำรกระจำยรำยได้ พบว่ำ ผลประโยชน์ส่วนใหญ่

จำกกำรเจรญิเตบิโตทำงเศรษฐกจิยงัตกอยูก่บักลุม่คน 20% 

ที่รวยที่สดุมำกกว่ำร้อยละ 50 ประชำกรที่สำมำรถเข้ำถงึ

กำรคุม้ครองทำงสงัคมที่มคีณุภำพ ครอบคลมุหลกัประกนั

สขุภำพคดิเป็นร้อยละ 99.87 แรงงำนนอกระบบประกนัสงัคม

ที่เข้ำถงึระบบสวสัดกิำรสงัคมของก�ำลงัแรงงำนเพิ่มขึ้นจำก

ร้อยละ 3.28 ในปี 2555 เป็น ร้อยละ 4.01 ในปี 2556 คะแนน

ภำพลกัษณ์กำรคอร์รปัชั่นของไทยลดลงจำก 37 คะแนนจำก

คะแนนเตม็ 100 ในปี 2555 เหลอื 35 คะแนนในปี 2556 ดชันี

สนัตภิำพโลกของประเทศไทยมคีะแนน 2.378 ในปี 2556 เพิ่ม

ขึ้นเลก็น้อยจำก 2.303 ในปี 2555

 2) ยทุธศาสตร์ที ่2 การพฒันาคนสูสั่งคมแห่งการ

เรยีนรู้ตลอดชวีติอย่างยัง่ยนื  กำรศกึษำเฉลี่ยของคนไทย

ในระยะ 2 ปีแรกของแผนฯ อยู่ที่ 8.0 ปี ต�่ำกว่ำเป้ำหมำยที่
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ก�ำหนดไว้ 12 ปี อตัรำเพิ่มของกำรเจบ็ป่วยด้วยโรคไม่ตดิต่อ 

5 อนัดบัแรก ได้แก่ โรคหวัใจ เบำหวำน หลอดเลอืดสมอง 

ควำมดนัโลหติสูง และมะเรง็ มแีนวโน้มลดลง ผลติภำพ

แรงงำนลดลงจำกร้อยละ 5.22 ในปี 2555 เหลอืร้อยละ 2.98 

ในปี 2556 ต�่ำกว่ำที่ก�ำหนดไว้ร้อยละ 3.0 ต่อปี บคุลำกร

ทำงด้ำนกำรวจิยัและพฒันำมสีดัส่วนต�่ำกว่ำเป้ำหมำย โดย

จ�ำนวนผูท้�ำงำนด้ำนกำรวจิยัและพฒันำเทยีบเท่ำเตม็เวลำ

ลดลงจำก 9.01 คนในปี 2552 เหลอื 8.0 คน ในปี 2554 ต�่ำ

กว่ำเป้ำหมำยที่ก�ำหนดไว้ 15 คน ดชันคีรอบครวัอบอุน่ลดลง

จำกร้อยละ 68.31 ในปี 2555 เป็นร้อยละ 66.28 ในปี 2556 

 3) ยทุธศาสตร์ท่ี 3 ความเข้มแขง็ภาคเกษตร ความ

มัน่คงของอาหารและพลงังาน สดัส่วนมลูค่ำสนิค้ำเกษตร

และอตุสำหกรรมเกษตรร้อยละ 11.2 ของผลติภณัฑ์มวลรวม

ในประเทศ ต�่ำกว่ำเป้ำหมำยร้อยละ 16.0 ขณะที่กำรผลติ

สนิค้ำเกษตรมแีนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยเฉพำะพชืเศรษฐกจิ อำท ิ

ยำงพำรำ มนัส�ำปะหลงั แต่ต้นทนุกำรผลติโดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 

ด้วยเช่นกนั  สดัส่วนรำยได้เงนิสดสทุธทิำงกำรเกษตรต่อ 

รำยได้เงินสดสุทธิของครัวเรือนเกษตร ลดลงจำกร้อยละ 

36.56 ในปี 2555 เป็นร้อยละ 36.23 ในปี 2556 พื้นที่ท�ำ

เกษตรอนิทรย์ีมแีนวโน้มเพิ่มขึ้น แต่อย่ำงไรกต็ำมยงัมคีวำม

ผันผวน กำรผลิตพลังงำนทดแทนมีปริมำณเพิ่มขึ้น อำท ิ 

เอทำนอล ผลติเพิ่มขึ้นจำก 1.34 ล้ำนลติร/วนั ในปี 2555  

เป็น 2.50 ล้ำนลติร/วนั ในปี 2556 ไบโอดเีซล ผลติเพิ่มขึ้น 2.40 

ล้ำนลติร/วนั ในปี 2555 เป็น 2.67 ล้ำนลติร/วนั ในปี 2556

 4) ยทุธศาสตร์ที ่4 การปรบัโครงสร้างเศรษฐกจิสู่

การเติบโตอย่างมคีณุภาพและยัง่ยนื ผลติภณัฑ์มวลรวม

ภำยในประเทศชะลอตวัลงจำกร้อยละ 6.4 ในปี 2555 เป็น

ร้อยละ 2.9 ในปี 2556 เป็นผลจำกกำรชะลอตวัของอปุสงค์ 

ภำยในประเทศ อัตรำเงินเฟ้อร้อยละ 2.18 อยู่ในกรอบ 

เป้ำหมำยไม่เกนิร้อยละ 3.5 ผลติภำพกำรผลติรวมลดลง

เป็นร้อยละ 0.37 ต�่ำกว่ำเป้ำหมำยที่ก�ำหนดให้เพิ่มขึ้นไม่ต�่ำ

กว่ำร้อยละ 3 ต่อปี อนัดบัควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัทำง

เศรษฐกจิปรบัตวัดขีึ้นจำกอนัดบัที่ 30 ในปี 2555 เป็นอนัดบั

ที่ 27 ในปี 2556 แต่ยงัไม่บรรลเุป้ำหมำยที่ให้เป็นอนัดบัที่ 16  

ค่ำใช้จ่ำยและกำรลงทนุเพื่อกำรวจิยัและพฒันำเพิ่มขึ้นเป็น 

ร้อยละ 0.37 ในปี 2556 ต�่ำกว่ำเป้ำหมำยที่ก�ำหนดว่ำ 

ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 1.0 สดัส่วนต้นทนุโลจสิตกิส์ลดลงเป็น

ร้อยละ 14.0 ในปี 2556 เป็นไปตำมเป้ำหมำยที่ก�ำหนดให้ต�่ำกว่ำ 

ร้อยละ 15 แต่กำรเพิ่มสดัส่วนกำรขนส่งทำงรำงยงัต�่ำกว่ำ

เป้ำหมำยร้อยละ 5.0 สดัส่วนกำรใช้พลงังำนทดแทนต่อกำร

ใช้พลงังำนขั้นสดุท้ำย (ไม่รวม NGV) มทีศิทำงเพิ่มขึ้นเป็น

ร้อยละ 10.9 ในปี 2556 ต�่ำกว่ำเป้ำหมำยที่ก�ำหนด คอืไม่

น้อยกว่ำร้อยละ 19.0 

 5) ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การสร้างความเชือ่มโยงกบั

ประเทศในภมูภิาคเพือ่ความมัน่คงทางเศรษฐกจิและสงัคม  

ดัชนีควำมสำมำรถกำรอ�ำนวยควำมสะดวกทำงกำรค้ำ 

(Enabling Trade Index: ETI) ของประเทศไทยในปี 2556 ไม่

แตกต่ำงจำกปี 2555 โดยได้คะแนนรวม 4.2 คะแนนและอยู่

ในอนัดบัที่ 57 อนัดบัควำมยำก-ง่ำยในกำรประกอบธรุกจิใน 

ภำพรวมลดลง จำกอันดับที่ 17 ในปี 2555 มำอยู่ใน 

อนัดบัที่ 18 ในปี 2556 จำกทั้งหมด 185 ประเทศ สดัส่วน

กำรใช้สทิธปิระโยชน์จำกควำมตกลงทำงกำรค้ำเสรต่ีอมลูค่ำ

ส่งออกรวมดขีึ้น จำกร้อยละ 47.32 ในปี 2555 เป็น 57.91 ใน

ปี 2556 ซึ่งสงูกว่ำเป้ำหมำยที่ก�ำหนดไว้ คอืร้อยละ 50 อตัรำ

กำรเตบิโตของมลูค่ำกำรค้ำชำยแดนระหว่ำงไทยกบัประเทศ

เพื่อนบ้ำนในอนภุมูภิำค ชะลอตวัลงจำกร้อยละ 2.23 ใน 

ปี 2555 เป็นร้อยละ 1.51 ในปี 2556 ต�่ำกว่ำเป้ำหมำย 

ที่ก�ำหนดไว้ คอื 15.0 ต่อปี

 6) ยทุธศาสตร์ท่ี 6 การจดัการทรพัยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน พื้นที่ป่ำไม้มีสัดส่วนลดลง

เหลอืร้อยละ 31.57 ของพื้นที่ประเทศจำกร้อยละ 33.65 ใน

ปี 2555 ต�่ำกว่ำเป้ำหมำยที่ก�ำหนดให้เพิ่มพื้นที่ป่ำไม้ให้ได้ 

ร้อยละ 40 ของพื้นที่ประเทศ ขยำยพื้นที่ชลประทำนครอบคลมุ

พื้นที่ต่ำงๆ ได้มำกขึ้น 481,405 ไร่ สงูกว่ำเป้ำหมำยที่ก�ำหนด

ให้เพิ่มพื้นที่ชลประทำนเฉลี่ยปีละ 200,000 ไร่ ปัญหำกำรลด 

และควบคุมมลพิษยังด�ำเนินกำรได้ต�่ำกว่ำเป้ำหมำย  

กำรก�ำจัดขยะชุมชนอย่ำงถูกหลักสุขำภิบำลลดลงเหลือ 

ร้อยละ 27 ขณะที่กำรน�ำขยะกลบัมำใช้ใหม่มแีนวโน้มลดลง

เหลอืเพยีงร้อยละ 19 ในปี 2556 จำกร้อยละ 26 ในปี 2554 
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ต�่ำกว่ำเป้ำหมำยที่ก�ำหนดไว้ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 30 สดัส่วน

คณุภำพน�้ำในแหล่งน�้ำหลกัและแม่น�้ำสำยส�ำคญัที่อยูใ่นเกณฑ์

ตั้งแต่พอใช้ขึ้นไปลดลงต�่ำกว่ำเป้ำหมำยของแผนฯ ที่ก�ำหนดไว้

ที่ร้อยละ 80 เลก็น้อย

 จำกผลกำรประเมินข้ำงต้นจะเห็นได้ว่ำแม้กำรพัฒนำ 

เศรษฐกิจและสังคมในระยะ 2 ป ีแรกของแผนพัฒนำฯ  

ฉบับที่ 11 จะมีควำมก้ำวหน้ำเมื่อเปรียบเทียบกับเป้ำหมำย

ในหลำยประเด็นกำรพัฒนำ แต่ยังมีอีกหลำยประเด็นที่

ต้องเร่งด�ำเนนิกำร อำท ิ เร่งรดัให้มกีฎหมำย นโยบำย กำร

จดัสรรทรพัยำกรและสทิธทิำงทรพัย์สนิให้เกดิควำมเป็นธรรม  

เร่งพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำทุกระดับทุกประเภทกำรศึกษำ 

ควบคูก่บักำรพฒันำ/ปลูกฝังเดก็และเยำวชนบนรำกฐำนของ

คณุธรรม (3) สร้ำงควำมเข้มแขง็ให้เกษตรกรรุน่ใหม่ เป็นก�ำลงั

ส�ำคญัในกำรสร้ำงควำมเข้มแขง็ให้ภำคเกษตรและกำรพฒันำ

เทคโนโลยใีหม่ๆ ที่เหมำะสม เร่งปรบัโครงสร้ำงเศรษฐกจิให้

เตบิโตอย่ำงมคีณุภำพและยั่งยนื ส่งเสรมิควำมสมัพนัธ์และ

ควำมร่วมมือระหว่ำงไทยกับประเทศเพื่อนบ้ำนอย่ำงใกล้ชิด 

ทั้งในกรอบทวภิำค ีอนภุมูภิำค และอำเซยีน และเร่งฟ้ืนฟแูละ

เพิ่มพื้นที่ป่ำไม้ 
แนวทางการจดัท�าแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่12

 ในกำรยกร่ำงแผนพฒันำฯ ฉบบัที่ 12 สศช. เหน็ว่ำควร

มกีำรวเิครำะห์ปัจจยัผลกระทบแทนกำรวเิครำะห์ปัจจยัภำยใน

และภำยนอก รวมถงึต้องให้ควำมส�ำคญักบักำรแก้ไขปัญหำ 

ช่องว่ำงของกำรพฒันำใน 3 เรื่องใหญ่ หรอืเรยีกว่ำ 3 Gaps ได้แก่ 

ช่องว่ำงของผลติภำพ (Productivity Gap) ช่องว่ำงของควำมยั่งยนื 

(Sustainability Gap) และช่องว่ำงของสวสัดกิำร (Welfare Gap) 

โดยเน้นกำรพฒันำเศรษฐกจิในระดบั “ฐำนรำก” ให้เป็นฐำน

ส�ำหรบัคนในชมุชน (Minor Sector) โดยใน Welfare Gap ต้อง

สำมำรถระบถุงึกำรคุม้ครองทำงสงัคม (Social Protection Floor) 

ส�ำหรบักลุม่เป้ำหมำยเฉพำะแต่ละกลุม่เป้ำหมำยให้ครบและ

ตรงกบับรบิทของแต่ละกลุม่เป้ำหมำยและกำรพฒันำนวตักรรม 

ที่เชื่อมต่อทั้งกำรด�ำรงชีวิตและภำคอุตสำหกรรม ทั้งนี้  

แผนพฒันำฯ ฉบบัที่ 12 ควรเป็นแผนที่สำมำรถระบ ุ“จดุเน้น” 

หรอืจดัล�ำดบัควำมส�ำคญัของกำรพฒันำในช่วง 5 ปีของแผนฯ 

โดยกำรพฒันำในแต่ละมติ ิมกีรอบทศิทำงซึ่งน�ำไปสูจ่ดุเน้นที่จะ

เป็นประเดน็ท้ำทำยของกำรพฒันำเฉพำะด้ำน ดงันี้ 

 1. กรอบทิศทางและประเด็นท้าทายด้าน
เศรษฐกจิมหภาค

 แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 12 ควรมุ่งเน้นกำรขับเคลื่อน

เศรษฐกิจของประเทศ เพื่อเป็นครึ่งทำงของกำรเปลี่ยนผ่ำน

ประเทศไทย จำกประเทศที่มรีำยได้ปำนกลำงไปสูป่ระเทศที่มี

รำยได้สงู โดยต้องเน้นกำรเพิ่มผลติภำพกำรผลติ (Productivity) 

และกำรลงทนุที่มปีระสทิธภิำพ (Investment) เนื่องจำกก�ำลงั

แรงงำนจะเริ่มหดตวัในปี 2561 ซึ่งจะท�ำให้แรงขบัเคลื่อนกำร

ขยำยตวัทำงเศรษฐกจิจำกแรงงำนเป็นศนูย์ นอกจำกนั้นใน 

ปี 2570 กำรขยำยตวัของประชำกรจะเริ่มทรงตวัก่อนปรบัตวั 

ลดลงซึ่งท�ำให้อปุสงค์และภำคเศรษฐกจิในประเทศไม่ขยำย

ตวัเช่นเดยีวกบัญี่ปุน่ เว้นเสยีแต่จะสำมำรถท�ำให้รำยได้ต่อหวั

เพิ่มขึ้นอย่ำงเพยีงพอในช่วงครึ่งแรกของกำรเปลี่ยนผ่ำนจำก

ประเทศที่มรีำยได้ปำนกลำงไปสูป่ระเทศที่มรีำยได้สงู ดงันั้น 

แผนฯ 12 จะต้องเป็นแผนที่มคีวำมชดัเจนในเรื่องกำรเพิ่มผลติ

ภำพกำรผลติและกำรลงทนุ รวมทั้งประเดน็ส�ำคญัอื่นๆ ตำม

แนวทำง 9 ข้อ ตำมที่สำยงำนเศรษฐกจิน�ำเสนอเพื่อขบัเคลื่อน

รำยได้ต่อหวัให้เพิ่มขึ้นเป็น 8,648 ดอลลำร์ สรอ. นอกจำกนั้น

ในด้ำนกำรศกึษำจะต้องตอบโจทย์ทั้งด้ำนกำรเพิ่มผลติภำพ

แรงงำนและแก้ไขปัญหำกำรขำดแคลนแรงงำนไปพร้อมกนั

 ในส่วนของภำคกำรเงนิจะต้องพฒันำทั้ง 2 ระดบั คอื 

สถำบนักำรเงนิเอกชนขนำดใหญ่ (ธนำคำรพำณชิย์ต้องได้รบั

กำรพฒันำทำงด้ำนขดีควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัเพื่อรองรบั

กำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน) และกำรเงินฐำนรำกที่จะต้อง

พฒันำให้สำมำรถให้บรกิำรเข้ำถงึประชำชนทกุกลุม่  นอกจำกนี้ 

ควรส่งเสรมิให้เกดิกำรออมในทกุระดบัของประชำกรไม่ว่ำจะ

เป็นผูม้รีำยได้สงูหรอืรำยได้ต�่ำ 

 ที่ส�ำคญั ในระยะของแผนพฒันำฯ ฉบบัที่ 12 ระบบ

เทคโนโลยจีะมบีทบำทมำกขึ้น ทั้งในด้ำนของกำรน�ำมำใช้ใน

กำรเรยีนรูซ้ึ่งควรน�ำสื่อด้ำนเทคโนโลยมีำใช้ในภำคกำรศกึษำ

ให้มำกขึ้นเพื่อให้เกิดประโยชน์ในกำรศึกษำทั้งภำยในระบบ

และภำยนอกระบบ รวมทั้งใช้เทคโนโลยเีป็นปัจจยัสนบัสนนุ

กำรสร้ำงมลูค่ำเพิ่มทำงเศรษฐกจิ โดยเฉพำะในด้ำนเทคโนโลยี

ทำงปัญญำ และเศรษฐกจิสร้ำงสรรค์
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 2. กรอบทศิทางและประเดน็ท้าทายด้านขดี
ความสามารถในการแข่งขนัทางเศรษฐกจิ

 แผนพฒันำฯ ฉบบัที่ 12 ควรมุง่ให้กำรพฒันำทรพัยำกร

มนษุย์เพื่อสร้ำงผลติภำพแรงงำน (Labor Productivity) ไปสู่ 

กำรเพิ่มขดีควำมสำมำรถในกำรแข่งขนั รวมทั้งกำรเชื่อมโยง

ไปสู่กำรพัฒนำคุณภำพประชำกรในภำคสังคมทั้งในด้ำน

กำรกระจำยรำยได้เพื่อลดควำมเหลื่อมล�้ำ และกำรแก้ปัญหำ

ควำมยำกจน พฒันำศกัยภำพและควำมเชื่อมโยงภำคกำร

ผลติ (Real Sector) โดยให้ควำมส�ำคญักบักำรกระจำยควำม

เจริญไปยังระดับภูมิภำคเพื่อให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในกำร

ก�ำหนดแนวทำงกำรส่งเสรมิและพฒันำภำคเศรษฐกจิขณะ

เดยีวกนั ยงัต้องก�ำหนดแนวทำงเพื่อรองรบัปัญหำโครงสร้ำง

ประชำกรซึ่งจะเข้ำสูส่งัคมผูส้งูอำย ุทั้งในด้ำนสวสัดกิำรของ

ผูส้งูอำยตุำมสทิธขิั้นพื้นฐำนและผลกระทบในด้ำนของก�ำลงั

แรงงำน (Labor Force) ที่จะเชื่อมโยงไปสู่ปัญหำกำรขำดแคลน

แรงงำน (Labor Supply) ในภำคเศรษฐกจิ และกำรสร้ำง 

ผูป้ระกอบกำรในสงัคมไทยให้มำกขึ้น เพื่อสร้ำงมลูค่ำเพิ่มใน

ภำคเศรษฐกจิและสร้ำงรำกฐำนของภำคกำรผลติให้มคีวำม

เข้มแขง็และลดกำรพึ่งพำกำรลงทนุจำกต่ำงประเทศ

 นอกจำกนี้ จ�ำเป็นต้องมแีนวทำงกำรสร้ำงเป้ำหมำย

ร่วมทำงเศรษฐกิจ ทรัพยำกรและกำรลดควำมเหลื่อมล�้ำ  

เพื่อให้สำมำรถก�ำหนดแนวทำงกำรพัฒนำที่เชื่อมโยงกัน 

โดยในส่วนของภำคกำรผลติและบรกิำร โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง 

ภำคเกษตร ควรก�ำหนดว่ำสินค้ำเกษตร/ อุตสำหกรรม/ 

บรกิำรใดที่มศีกัยภำพ เพื่อให้เป็นตวัขบัเคลื่อนกำรพฒันำ

ทำงเศรษฐกจิในอนำคต รวมทั้งกำรก�ำหนดพื้นที่ (Zoning) 

ให้สอดคล้องกบัศกัยภำพโดยให้ชมุชนสำมำรถประเมนิและ

พฒันำศกัยภำพได้เอง

 ส�ำหรบักำรสร้ำงควำมเข้มแขง็ในภำพรวมกำรลงทนุ 

ต้องให้ควำมส�ำคัญกับกำรสร้ำงแรงจูงใจภำคเอกชน 

นอกจำกเรื่องกำรให้สิทธิประโยชน์ทำงด้ำนภำษี ควร

พิจำรณำกำรพัฒนำและปรับใช้นวัตกรรมเพื่อให้เกิด

อตุสำหกรรมและกจิกำรรปูแบบใหม่ๆ ที่สำมำรถสร้ำงมลูค่ำ

เพิ่มให้เศรษฐกิจอย่ำงยั่งยืนรวมทั้งสนับสนุนกำรลงทุนที่

สอดคล้องกบัศกัยภำพของพื้นที่

 3. กรอบทิศทางและประเด็นท้าทายด้าน
โครงสร้างพืน้ฐานและโลจสิตกิส์

 กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนเป็นส่วนส�ำคัญในกำร

สนบัสนนุกำรขบัเคลื่อนเศรษฐกจิ โดยผ่ำนกำรลงทนุที่จะเกดิขึ้น  

โดยกรอบแนวคิดกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนและระบบ 

โลจสิตกิส์ของประเทศในช่วงแผนพฒันำฯ ฉบบัที่ 12 จะอยู่

ภำยใต้ประเดน็กำรเตบิโตสเีขยีว ควำมมั่นคงภำยในประเทศ 

และกำรเข้ำสูป่ระชำคมเศรษฐกจิอำเซยีนอย่ำงเตม็รปูแบบ 

(AEC Full Phase) ในขณะที่ ทศิทำงกำรพฒันำโครงสร้ำง

พื้นฐำนในช่วงแผนพฒันำฯ ฉบบัที่ 12 จะเน้นประเดน็กำร

ก�ำกบัดแูล อตัรำค่ำบรกิำร และควำมสำมำรถในกำรแข่งขนั

ในภูมิภำคของทุกสำขำ โดยจะเน้นกำรพัฒนำโครงสร้ำง

พื้นฐำนกำรขนส่งทำงรำง และทำงน�้ำเป็นหลกั เนื่องจำกม ี

แรงขบัเคลื่อนจำกภำคสงัคมอย่ำงกว้ำงขวำง 

 ส�ำหรับทิศทำงกำรพัฒนำระบบโลจิสติกส์ในช่วง 

แผนพฒันำฯ ฉบบัที่ 12 จะมุง่เน้นกำรยกระดบัระบบอ�ำนวย

ควำมสะดวกทำงกำรค้ำและกำรจดักำรโซ่อปุทำนเพื่อควำม

สำมำรถในกำรแข่งขนัของภำคธรุกจิ โดยเน้นภำค Real Sector 

ให้สอดคล้องกับทิศทำงกำรปรับโครงสร้ำงเศรษฐกิจของ

ประเทศ ส่วนกำรพฒันำโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนพลงังำน จะ

ต้องพจิำรณำถงึผลกะทบต่อโครงสร้ำงตลำด กำรก�ำกบัดแูล 

อตัรำค่ำบรกิำร เพื่อให้กำรแข่งขนัระหว่ำงผูใ้ห้บรกิำรเป็นไป

อย่ำงมปีระสทิธภิำพ และเป็นธรรมทั้งต่อผู้ให้บรกิำรกนัเอง 

และผู้รับบริกำร (ประชำชน) ขณะที่กำรพัฒนำโครงสร้ำง 

พื้นฐำนด้ำนสื่อสำร รัฐวิสำหกิจที่เกี่ยวข้อง ควรทบทวน

บทบำทของหน่วยงำน และสร้ำงแนวทำงกำรพัฒนำของ

ตนเองให้สอดคล้องกบับรบิทกำรแข่งขนัที่เกดิขึ้น เพื่อสร้ำง

ควำมเป็นธรรมให้กบัผูร้บับรกิำร (ประชำชน) ตลอดจนกำร

เชื่อมโยงเพื่อสนบัสนนุระบบเศรษฐกจิอื่นๆ 
 4. กรอบทิศทางและประเดน็ท้าทายด้านการ
พฒันาเชงิพืน้ที่

 ในช่วงแผนพฒันำฯ ฉบบัที่ 12 กำรพฒันำเชงิพื้นที่

จะให้ควำมส�ำคญักบักำรพฒันำพื้นที่ 3 รปูแบบหลกั ได้แก่  

(1) พื้นที่ Eastern Sea Board (ESB)  (2) เขตเศรษฐกจิพเิศษ  
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และ (3) กำรสนบัสนนุโครงกำรท่ำเรอืน�้ำลกึทวำย ซึ่งเป็นกำร

ด�ำเนนิงำนต่อเนื่องจำกแผนพฒันำฯ ฉบบัที่ 11 โดย Eastern 

Sea Board (ESB)  จะมุง่เน้นกำรแก้ไขปัญหำผลกระทบจำก

อุตสำหกรรมบริเวณมำบตำพุด จังหวัดระยองอย่ำงครบ

วงจร ทั้งกำรแก้ไขปัญหำสิ่งแวดล้อม ลดผลกระทบทำงสงัคม 

พฒันำโครงสร้ำงพื้นฐำนที่เกี่ยวข้อง และกำรบรหิำรจดักำร

ทรพัยำกรน�้ำ เพื่อมุง่สูก่ำรเป็นเมอืงนเิวศน์ส่วนกำรพฒันำเขต

เศรษฐกจิพเิศษ จะเน้นกำรพฒันำพื้นที่ที่มศีกัยภำพเหมำะสม 

ในกำรจดัตั้งเขตพฒันำเศรษฐกจิพเิศษ โดยมแีผนจะด�ำเนนิ

โครงกำรติดตำมประเมินผลกำรพัฒนำพื้นที่ระยะแรก  

เพื่อรบัทรำบข้อมลูตอบกลบั มำใช้ในกำรปรบัปรงุแนวทำง

กำรสนับสนุนและกำรจัดตั้งเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษใน

พื้นที่ระยะต่อไป

 ส�ำหรบักำรสนบัสนนุโครงกำรท่ำเรอืน�้ำลกึทวำย จะ

เน้นกำรพฒันำในมติต่ิำงๆ เพื่อกำรเชื่อมโยงโครงกำรฯ กบั

พื้นที่เศรษฐกิจหลักของไทยให้เป็นรูปธรรมมำกขึ้น อำท ิ

ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน ด้ำนสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกทำง 

กำรค้ำ และกำรส่งเสรมิกจิกรรมทำงเศรษฐกจิของไทยในพื้นที่

ตำมแนวระเบยีงเศรษฐกจิตอนใต้ (SEC)  รวมทั้งกำรพฒันำ

พื้นที่ด่ำนชำยแดนทั้งไทย-เมยีนมำร์ และไทย-กมัพชูำ เพื่อ

ให้กำรค้ำและกำรคมนำคมขนส่งเป็นไปอย่ำงไร้รอยต่อ อนั

จะส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลำงทำงเศรษฐกิจของ 

อนภูุมภิำคอย่ำงสมบรูณ์

 ทั้งนี้ กำรก�ำหนดแนวทำงกำรพฒันำเชงิพื้นที่ในระยะ

แผนพฒันำฯ ฉบบัที่ 12 ควรมกีำรศกึษำวเิครำะห์เพื่อระบุ

สภำพปัญหำที่ส�ำคญัของพื้นที่ เป้ำหมำย และแนวทำงกำร

พฒันำเชงิพื้นที่ในแต่ละพื้นที่อย่ำงชดัเจน อำท ิกำรศกึษำเพื่อ

ก�ำหนดปัจจยัสนบัสนนุกำรพฒันำพื้นที่เศรษฐกจิอย่ำงชดัเจน 

เช่น กำรส่งเสรมิกำรลงทนุ สทิธปิระโยชน์ ภำคกำรผลติและ

บรกิำร เป็นต้น ขณะที่ กำรแปลงแผนไปสูก่ำรปฏบิตัใินพื้นที่ 

สำมำรถใช้แผนพฒันำจงัหวดั/กลุม่จงัหวดั เป็นเครื่องมอืกำร

แปลงแผนชำตสิูพ่ื้นที่ได้ ซึ่งส่วนกลำงจ�ำเป็นต้องสนบัสนนุ

กำรด�ำเนนิงำนของหน่วยงำนในพื้นที่ เพื่อให้เกดิกำรด�ำเนนิ

กำรอย่ำงเป็นรูปธรรม และไปสูก่ำรกระจำยกำรพฒันำอย่ำง

แท้จรงิ กำรอยู่ร่วมกนั โดยค�ำนงึถงึสงัคม เศรษฐกจิ และ 

สิ่งแวดล้อมอย่ำงสมดลุและยั่งยนื

 5. กรอบทศิทางและประเด็นท้าทายด้านการ
ส่งเสรมิภาคเกษตร

 กำรพฒันำเศรษฐกจิในระยะแผนพฒันำฯ ฉบบัที่ 12 

ควรส่งเสรมิให้เกดิกำรใช้วตัถดุบิจำกภำคเกษตรในประเทศ 

(Local Content) ควรศกึษำผลติภำพกำรผลติภำคเกษตรที่

ถกูต้องให้สะท้อนควำมสำมำรถในกำรผลติของแรงงำนภำค

เกษตรอย่ำงแท้จรงิ เนื่องจำกที่ผ่ำนมำเป็นกำรวดัจำกจ�ำนวนคน 

ยงัไม่สำมำรถวดัจำกชั่วโมงกำรท�ำงำนของแรงงำนเกษตร

ได้  ขณะเดยีวกนั ยงัต้องให้ควำมส�ำคญักบักำรวจิยัพฒันำ

เทคโนโลยกีำรผลติเพื่อทดแทนแรงงำนที่ขำดแคลน 

 นอกจำกนี้กำรพฒันำเทคโนโลยคีวรให้ควำมส�ำคญั

กับกำรเข้ำถึงเทคโนโลยีด้วย โดยเฉพำะภำคกำรเกษตร 

และควรก�ำหนดกำรพฒันำ Sector ในระดบัภำคหรอืพื้นที่

ที่สำมำรถสร้ำงประโยชน์ให้กบัพื้นที่หรอืเกษตรกรได้อย่ำง

แท้จริง เนื่องจำกที่ผ่ำนมำมีนโยบำย เช่น กำรรับจ�ำน�ำ

ข้ำว พบว่ำประโยชน์กลบัไปอยูก่บัภำคอตุสำหกรรม (โรงส)ี  

ขณะที่เกษตรกรหรอืพื้นที่ไม่ได้รบัประโยชน์เท่ำที่ควร

 ส�ำหรบักำรพฒันำเกษตรอนิทรย์ีและเกษตรปลอดภยั

ในระดบัพื้นที่ ซึ่งพบว่ำกำรด�ำเนนิงำนยงัไม่มคีำวมต่อเนื่องนั้น 

ต้องเร่งพฒันำบคุลำกรที่มคีวำมเชี่ยวชำญในเรื่องดงักล่ำว

ทั้งในเรื่ององค์ควำมรู ้กระบวนกำร และนวตักรรมให้เพยีงพอ 

นอกจำกนี้ ต้องก�ำหนดแนวทำงแก้ไขปัญหำสงัคมผู้สูงอำยุ

ในภำคเกษตรท�ำให้ประสบปัญหำองค์ควำมรูห้รอืภมูปัิญญำ

หำยไป เนื่องจำกขำดกำรถ่ำยทอดควำมรู้ในกำรท�ำกำร

เกษตร 

 6. กรอบทิศทางและประเด็นท้าทายด้าน
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิง่แวดล้อม 

 จำกประเดน็ท้ำทำยกำรพฒันำด้ำนทรพัยำกรธรรมชำติ

และสิ่งแวดล้อมในอนำคต พบว่ำ มปัีจจยัหลำยด้ำนที่จะมำ 

กระทบทั้งในเรื่องวำระกำรพฒันำหลงัปี 2015 และกำรจดัท�ำ

เป้ำหมำยกำรพฒันำที่ยั่งยนื (SDG) กำรเปลี่ยนแปลงสภำพ

ภมูอิำกำศ ศตวรรษแห่งเอเชยีและแนวโน้มทำงเศรษฐกจิ กำร

เข้ำสูป่ระชำคมอำเซยีน ควำมมั่นคงทำงอำหำรและพลงังำน 

กำรพฒันำเทคโนโลยแีละนวตักรรม รวมทั้งปัจจยัภำยในจำก
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แนวโน้มกำรลดลงของสตอ็กของทรพัยำกรธรรมชำต ิ และ

กำรเพิ่มขึ้นของมลพษิ

 ดงันั้น กรอบทศิทำงกำรพฒันำด้ำนทรพัยำกรธรรมชำติ

และสิ่งแวดล้อม ควรให้ควำมส�ำคญักบักำรรกัษำควำมมั่นคง

ของฐำนทรพัยำกร สร้ำงสมดลุระหว่ำงกำรอนรุกัษ์และกำรใช้

ประโยชน์อย่ำงยั่งยนืและเป็นธรรม กำรปรบัปรงุกำรบรหิำร

จัดกำรน�้ำ กำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรรับมือกับกำร

เปลี่ยนแปลงสภำพภูมอิำกำศและลดควำมเสี่ยงจำกภยัพบิตั ิ

กำรขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม และกำรจดักำรมลพษิและกำรรกัษำคณุภำพ

สิ่งแวดล้อม ตลอดจนควรใช้สื่อประเภทต่ำงๆ เพื่อส่งเสรมิ

กำรศกึษำนอกระบบให้เกดิควำมตระหนกัเกี่ยวกบักำรรกัษำ

ทรพัยำกรธรรมชำตแิละสิ่งแวดล้อม
 7. กรอบทิศทางและประเด็นท้าทายด้าน
การกระจายอ�านาจ

 แนวคดิกำรพฒันำในแผนพฒันำฯ ฉบบัที่ 12 ต้อง

ให้ควำมส�ำคัญก�ำหนดกำรกระจำยควำมเจริญสู่ภูมิภำค 

เปลี่ยนแนวคิดที่มองกรุงเทพมหำนครและเมืองศูนย์กลำง

ควำมเจรญิเป็นตวัตั้ง ซึ่งท�ำให้เกดิกำรกระจำยแบบกระจกุ 

มำเป็นแนวคิดกำรพัฒนำภำคเพื่อสร้ำงควำมเข้มแข็งของ

ประเทศ ซึ่งมองทกุจงัหวดัเป็นพื้นที่ที่มบีทบำทต่อกำรพฒันำ

ประเทศตำมศกัยภำพและโอกำสของแต่ละพื้นที่ โดยใช้แผน

พฒันำจงัหวดั/กลุม่จงัหวดั เป็นเครื่องมอืกำรพฒันำจงัหวดั

ให้สอดคล้องกบัศกัยภำพของแต่ละพื้นที่ ทั้งนี้ ในกำรก�ำหนด

เป้ำหมำย ควรด�ำเนนิกำรจำก Bottom-Up ซึ่งเป็นกำรสะท้อน

ควำมต้องกำรของพื้นที่ และได้ข้อมลูที่ถกูต้องมำกกว่ำกำร

ก�ำหนดจำกส่วนกลำง อำท ิ เป้ำหมำยกำรเจรญิเตบิโตทำง

เศรษฐกจิ เพื่อน�ำไปใช้ในกำรก�ำหนดยทุธศำสตร์กำรพฒันำ

พื้นที่ เป็นกำรช่วยแก้ปัญหำกำรพฒันำภำคกำรผลติในแต่ละ

พื้นที่ถูกมองข้ำม ส่งผลให้รปูแบบ และกระบวนกำรผลติ

ต่ำงๆ ที่เกดิขึ้นไม่มกีำรพฒันำไปสู่กำรเพิ่มขดีควำมสำมำรถ

ในกำรแข่งขนัของแต่ละสนิค้ำได้

 ทั้งนี้ ทศิทำงกำรพฒันำในแผนพฒันำฯ ฉบบัที่ 12 

ด้ำนกำรกระจำยอ�ำนำจ ที่น่ำสนใจ อำท ิกำรเสรมิสร้ำงกำร

ด�ำเนนิงำนในลกัษณะกำรบรูณำกำรระหว่ำงองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น (อปท.) ด้วยกนั และกำรบรูณำกำรระหว่ำง อปท. 

กบัส่วนรำชกำรอื่น กำรพฒันำระบบสนบัสนนุกำรถ่ำยโอน 

ภำรกิจจำกส่วนรำชกำรให้แก่ อปท. ส่งเสริมกำรกระจำย 

อ�ำนำจทำงกำรคลงัให้แก่ อปท. เพื่อพฒันำศกัยภำพกำรเงนิ

กำรคลงัของ อปท. ส่งเสรมิกำรมส่ีวนร่วมของประชำชนกบั 

อปท. พฒันำกำรก�ำกบัดแูล อปท. ที่เหมำะสม ปรบัระบบ

บริหำรนโยบำยกระจำยอ�ำนำจให้มีพลังขับเคลื่อน  และ

ปรบัปรงุระบบกำรตดิตำมประเมนิผลในระดบัพื้นที่และควรให้

ควำมส�ำคญักบักำรสร้ำงควำมเข้มแขง็ให้กบัคนต่ำงชำตพินัธุ์ 

ซึ่งเป็นปัญหำกำรพฒันำในระดบัพื้นที่มกัไม่ได้รบัควำมช่วย

เหลอืจำกหน่วยงำนในพื้นที่ โดยต้องก�ำหนดเป้ำหมำยกำร

พฒันำในระดบัภำคที่ชดัเจนเพื่อให้กำรแปลงนโยบำย และ

ขบัเคลื่อนนโยบำยต่ำงๆ สูร่ะดบัปฏบิตัใินพื้นที่เป็นรปูธรรม

และสำมำรถตดิตำมควำมก้ำวหน้ำได้

 8. กรอบทิศทางและประเด็นท้าทายด้าน
สงัคม

 แนวคิดกำรพัฒนำด ้ำนสังคมในแผนพัฒนำฯ  

ฉบบัที่ 12 พจิำรณำจำกฉำกทศัน์สงัคมไทยในอนำคต 6 แบบ 

ได้แก่  (1) สงัคมที่เป็นผูส้งูวยัอย่ำงสมบรูณ์  (2) สงัคมที่เป็น

ปัจเจกนยิมมำกขึ้น  (3) สงัคมที่เป็นพหุวฒันธรรม  (4) สงัคม

แห่งเทคโนโลย ี (5)  สงัคมเมอืงกลนืชนบท  และ (6) สงัคม

ที่เหลื่อมล�้ำและมปัีญหำควำมขดัแย้ง น�ำมำสูก่รอบทศิทำง

กำรพฒันำด้ำนสงัคมที่ให้ควำมส�ำคญักบักำรพฒันำสงัคม

เชงิรกุ  เน้นกำรพฒันำที่สมดลุ โดยด้ำนสงัคมต้องมกีำรวำง

รำกฐำนที่ส�ำคญัในกำรพฒันำคณุภำพทนุมนษุย์ตั้งแต่วยัเดก็

จนถงึวยัผูส้งูอำย ุเพื่อเป็นฐำนน�ำไปสูก่ำรสร้ำงศกัยภำพกำร

เตบิโตของประเทศ รวมทั้งต้องมกีำรสร้ำงควำมเข้มแขง็ของ

เครอืข่ำยทำงสงัคมในกำรแก้ปัญหำคอรปัชั่นที่ฝังรำกลกึอยู่

ในสงัคมไทย ควบคูก่บัด้ำนเศรษฐกจิ ซึ่งกำรด�ำเนนิงำนของ

ภำคธรุกจิต้องก่อให้เกดิกำรพฒันำสงัคม มคีวำมรบัผดิชอบ

ต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อม 

 ทั้งนี้ กำรก�ำหนดประเด็นกำรในระยะแผนพัฒนำฯ  

ฉบบัที่ 12 จะประกอบด้วยประเดน็ต่อเนื่องจำกแผนฯ 11 ที่ 

และประเดน็ใหม่ในแผนพฒันำฯ ฉบบัที่ 12 ที่พจิำรณำจำก

ฉำกทศัน์สงัคมไทยในอนำคต ดงันี้

 1) ประเดน็ต่อเนื่องจำกแผนพฒันำฯ ฉบบัที่ 11 ได้แก่ 

กำรพฒันำคณุภำพคนตลอดช่วงชวีติ โดยเน้นมำตรกำรเชงิ
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คณุภำพและมำตรกำรเฉพำะกลุม่ให้ตรงกบัปัญหำ กำรลด

ควำมเหลื่อมล�้ำระหว่ำงกลุม่คน/กลุม่อำชพี และช่วงวยัใน

สงัคม กำรสร้ำงโอกำสกำรเข้ำถงึบรกิำรทำงสงัคม/สวสัดกิำร

ทำงสงัคมที่มคีณุภำพ กำรส่งเสรมิธรรมำภบิำล โดยขจดั

กำรทุจริตประพฤติมิชอบและกำรบริหำรจัดกำรที่โปร่งใส  

กำรพัฒนำควำมเข้มแข็งของชุมชน โดยพัฒนำศักยภำพ 

ควำมรู ้ และส่งเสรมิพลงัอ�ำนำจของชมุชนบนหลกัปรชัญำ

ของเศรษฐกจิพอเพยีง

 2) ประเดน็ใหม่ในแผนพฒันำฯ ฉบบัที่ 12 ได้แก่ กำร

พัฒนำทุนมนุษย์ที่เอื้อต่อศักยภำพกำรเจริญเติบโตของ

ประเทศ (growth potential) โดยมุง่เน้นกำรปลูกฝังค่ำนยิม

หลกัของคนไทยให้อยูใ่นวถิชีวีติ และกำรเพิ่มศกัยภำพของ

ประชำกรไทยให้สนบัสนนุต่อกำรเจรญิเตบิโตของประเทศ  

กำรพัฒนำควำมเข้มแข็งของทุนทำงสังคมไทย โดยสร้ำง 

ควำมอยู ่ดีมีสุขให้กับครอบครัวไทย และรักษำ/ฟื ้นฟู 

อตัลกัษณ์ทำงวฒันธรรมภำยใต้สงัคมพหวุฒันธรรม กำรพฒันำ 

ระบบที่เอื้อต่อกำรพฒันำทนุมนษุย์ โดยปรบัสมดลุกำรใช้

เทคโนโลยเีพื่อประโยชน์เชงิสร้ำงสรรค์ และเพิ่มประสทิธภิำพ

ระบบบรหิำรจดักำรควำมเสี่ยงทำงสขุภำพ และกำรลดควำม

ขดัแย้งในสงัคม โดยใช้สญัญำประชำคมรปูแบบใหม่เป็น

แนวทำงแก้ปัญหำควำมขดัแย้ง

 ที่ส�ำคัญ กำรก�ำหนดกรอบทิศทำงกำรพัฒนำด้ำน

สังคมในระยะต่อไป ยังต้องค�ำนึงถึงกำรวำงแนวทำงกำร

พฒันำให้รอบด้ำนและทั่วถงึ อำท ิกำรให้ควำมส�ำคญักบักำร

เข้ำสูส่งัคมผูสู้งอำย ุ ต้องตระหนกัว่ำเป็นเรื่องที่ไม่ได้กระทบ

กบัผูส้งูอำยอุย่ำงเดยีว แต่กระทบกบัทกุวยั ต้องให้ควำม

ส�ำคัญกับกำรสร้ำงควำมตระหนักและกำรพัฒนำคนทุก 

ช่วงวยัเพื่อรองรบัในกำรอยูใ่นสงัคมผู้สูงอำย ุเช่น กำรพฒันำ

เทคโนโลยทีี่ทดแทนแรงงำน กำรเข้ำถงึเทคโนโลย ี ทศันคติ

ต่อผูส้งูอำย ุ เป็นต้น หรอืเรื่องกำรกระจำยรำยได้ ลดควำม

เหลื่อมล�้ำในสงัคม แก้ปัญหำควำมยำกจน ต้องให้ควำม

ส�ำคญักบักลุม่เปรำะบำงทั้งหลำย อำท ิ กลุม่คนใกล้จนหรอื

กลุม่คนรำยได้น้อยสดุไม่ให้ตกเป็นคนยำกจน รวมไปถงึกำร

พฒันำแนวทำงในกำรสร้ำงศกัยภำพให้กบักลุม่คนชั้นกลำง 

ซึ่งแต่ละกลุม่ต้องมมีำตรกำรเฉพำะในกำรพฒันำ 
สรุป

 นอกจำกกำรก�ำหนดกรอบทศิทำงกำรพฒันำในระยะแผนพฒันำฯ ฉบบัที่ 12 ให้สอดรบักำรกำรเปลี่ยนแปลงที่ผนัผวนรนุแรงแล้ว สศช. 

ยงัให้ควำมส�ำคญักบักำรขบัเคลื่อนแผนพฒันำฯ ฉบบัที่ 12 ให้เกดิผลในทำงปฏบิตั ิโดยมุง่เน้นกำรด�ำเนนิงำนดงันี้

 1. ปรบัรูปแบบของแผนพฒันำฯ ฉบบัที่ 12 ให้สำมำรถระบแุนวทำงกำรพฒันำส�ำคญัซึ่งต้องผลกัดนัสูก่ำรปฏบิตั ิเพื่อบรรลวุสิยัทศัน์ 

เป้ำประสงค์ และตวัชี้วดัของแผน และระบคุณะกรรมกำรระดบัชำตด้ิำนต่ำงๆ ท�ำหน้ำที่รบัผดิชอบยทุธศำสตร์หรอืแนวทำงที่เกี่ยวข้องอย่ำง

ชดัเจน 

 2. ปรบัปรงุกฎระเบยีบกำรจดัท�ำแผนกำรบรหิำรรำชกำรแผ่นดนิและยทุธศำสตร์กำรจดัสรรงบประมำณ โดยระบกุำรน�ำแผนพฒันำ

เศรษฐกจิและสงัคมแห่งชำตร่ิวมกบันโยบำยรฐับำลมำเป็นกรอบกำรจดัท�ำแผนกำรบรหิำรรำชกำรแผ่นดนิเพื่อน�ำไปใช้เป็นกรอบกำรจดัท�ำ

ยทุธศำสตร์กำรจดัสรรงบประมำณต่อไป 

 3. เชื่อมต่อกำรพฒันำพื้นที่/จงัหวดักบักำรพฒันำระดบัประเทศให้เป็นภำพเดยีวกนั เช่น กำรกระจำยควำมเจรญิสูภ่มูภิำคที่เชื่อมโยง

กบัสงัคมผูส้งูอำย ุเพื่อสร้ำงควำมเข้มแขง็ให้สถำบนัครอบครวัและให้คนอยู่ในพื้นที่ เป็นต้น รวมทั้งกำรเชื่อมโยงกำรพฒันำในทกุมติทิั้งด้ำน

เศรษฐกจิ สงัคม สิ่งแวดล้อมในแต่ละพื้นที่

 4. ผลกัดนัให้เกดิผลในระดบัพื้นที่ โดยบรูณำกำรปรบัปรงุแผนพฒันำจงัหวดัและกลุม่จงัหวดัอย่ำงเป็นระบบ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง

กำรสร้ำงควำมเข้มแขง็ให้กบัจงัหวดั และ และเพิ่มบทบำทของกลไกหลกัในกำรก�ำหนดนโยบำยด้ำนกำรบรหิำรจดักำรกำรวำงแผนพฒันำ

จงัหวดัและกลุม่จงัหวดัเช่น ก.น.จ. ให้มบีทบำทส�ำคญัในกำรน�ำแผนพฒันำฯ ฉบบัที่ 12 มำเป็นกรอบในกำรขบัเคลื่อนกำรพฒันำ

 5. พฒันำเครื่องมอืกำรตดิตำมประเมนิผลกำรพฒันำที่สำมำรถสะท้อนสถำนกำรณ์จรงิและตรงตำมกลุม่เป้ำหมำย และสำมำรถน�ำ

ไปสูก่ำรก�ำหนดกรอบนโยบำย (policy matrix) ที่เหมำะสมได้ เช่น กำรวดัผลติภำพแรงงำนภำคเกษตรที่ต้องมกีำรวดัที่สะท้อนรปูแบบกำร

ท�ำงำนที่แท้จรงิที่ส่วนใหญ่เกษตรกรจะท�ำงำนตำมฤดกูำลและท�ำงำนอื่นนอกฤดกูำล เป็นต้น        
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กำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 
: รูปแบบ และตัวอย่างที่น่าสนใจ

• ณัฐวุฒิ   กรก�าจายฤทธิ์*

 การเสรมิสร้างความเข้มแข็งของชมุชนได้ด�าเนิน
การอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่มีกระแสการกระจาย 
อ�านาจไปสู่ท้องถิ่น ท�าให้มีการกระจายงบประมาณ
จ�านวนมากลงสู่ชุมชนผ่านโครงการขององค์กร
ต่างๆ ท�าให้ชุมชนเกิดการปรับตัวและพัฒนาตนเอง
ขึ้นตามล�าดับ แม้ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงที ่
ส่งผลกระทบต่อชมุชนทัง้ทางตรงและทางอ้อม อาทิ 
ความผันผวนทางด้านเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ ภาวะที่ศีลธรรมเสื่อมโทรม ความ
ก้าวหน้าทางเทคโนโลยสีารสนเทศและสงัคมออนไลน์
ที่สามารถส่งผลทั้งทางบวกและทางลบซ่ึงอาจ
บั่นทอนความเป็นปึกแผ่นและความเอื้ออาทรต่อ
กันของชุมชนได้ อย่างไรก็ตาม หากชุมชนมีความ 
เข้มแข็ง ก็จะสามารถสร้างภูมิคุ้มกันให้ชุมชนด�ารง
อยู ่พร้อมทัง้ขยายเครอืข่ายความเป็นชมุชนเข้มแข็ง 
ให้มากขึ้นได้

ชุมชนมีความเข้มแข็งเพิ่มขึ้น

 ในช่วงเวลำที่ผ ่ำนมำ ชุมชนมีควำมเข ้มแข็ง 

เพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง จำกผลกำรประเมนิควำมเข้มแขง็ของ

ชมุชนโดยส�ำนกังำนคณะกรรมกำรพฒันำกำรเศรษฐกจิ

และสังคมแห่งชำติ พบว่ำ ชุมชนมีการรวมกลุ่มเพ่ือ

ช่วยเหลือซึ่งกันและกันเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายเพ่ิมข้ึน 

ประชำชนในชุมชนรวมตัวเป็นองค์กรชุมชนเพิ่มจำก 

48,774 แห่งในปี 2550 เป็น 143,717 แห่งในปี 2555  ส่วนใหญ่

เป็นกลุม่ธรุกจิชมุชนและอำชพี กำรเป็นสมำชกิและเข้ำร่วม

กจิกรรมของกลุ่มและองค์กรชมุชนต่ำงๆ เพิ่มขึ้นจำก 5.63 

ล้ำนคน ในปี 2549 เป็น 28.82 ล้ำนคน ในปี 2554  ส่วน

ใหญ่เป็นสมำชิกในองค์กรกำรเงิน 9.64 ล้ำนคน คิดเป็น

ร้อยละ 48.10 ของสมำชกิองค์กรชมุชนทั้งหมด  มเีงนิออม

รวมกว่ำ 13,261 ล้ำนบำท มีการจัดการความรู้และร่วม

กันแก้ไขปัญหาเพ่ิมข้ึน ส่งผลให้ชุมชนมีกำรพัฒนำใน

ด้ำนต่ำงๆ มำกขึ้น อำท ิกำรพฒันำอำชพี กำรออมทรพัย์ 

กำรศกึษำเพื่อชมุชน กำรอนรุกัษ์ศลิปวฒันธรรม ตลอดจน 

มีกำรรวมกลุ่มกับชุมชนใกล้เคียงในลักษณะเครือข่ำย

ปรำชญ์ชำวบ้ำน การจัดสวัสดิการของชุมชนเพิ่มขึ้น 

ครัวเรือนที่มีสมำชิกในครัวเรือนเป็นสมำชิกองค์กรชุมชน

ที่จดัสวสัดกิำรเพิ่มขึ้นจำก 17.20 ครวัเรอืนต่อพนัครวัเรอืน

ในปี 2550 เป็น 106.57 ครวัเรอืน ในปี 2555 เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 

บทความ
ประจ�ำฉบับ

* นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ส�านักประเมินผลและเผยแพร่การพัฒนา
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17.87 ครวัเรอืนต่อปี  มกีำรจดัตั้งเป็นกองทนุสวสัดกิำร

ชมุชน 4,246 กองทนุ ครอบคลมุประชำกร 2.2 ล้ำนรำย  

นอกจำกนี้ ชุมชนสามารถเข้าถึงแหล่งทุนได้อย่าง

ต่อเนื่อง จำกกำรที่รัฐบำลสร้ำงโอกำสให้คนจนและ

ผู้มีรำยได้น้อยเข้ำถึงแหล่งทุนในระบบเพื่อสร้ำงควำม

มั่นคงด้ำนอำชีพและรำยได้ ผ่ำนกองทุนหมู่บ้ำนและ

ชมุชนเมอืง  มกีำรจดัตั้งกองทนุหมู่บ้ำนและชมุชนเมอืง

ที่เข้มแข็งและสำมำรถบริหำรจัดกำรได้ดีเป็นสถำบัน

กำรเงินชุมชนเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง จำกร้อยละ 0.94 ของ 

กองทุนหมู่บ้ำนทั้งหมดในปี 2551 เป็นร้อยละ 3.78  

ในปี 2555 หรอืกว่ำ 3,000 กองทนุ

 

ทุนของชุมชน  ปัจจัยแห่งความเข้มแข็งของ
ชุมชน

 ควำมเข้มแข็งของชุมชนถูกกล่ำวถึงอย่ำงมำกซึ่ง

ส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นที่กำรจดักำร “ทุนของชุมชน” ซึ่ง

ไม่ได้หมำยถงึแต่เพยีงเงนิ แต่รวมถงึทรพัยำกร ผลผลติ 

ควำมรู้ ภูมปิัญญำ ทนุทำงวฒันธรรม ทนุทำงสงัคมที่

มอียูใ่นชมุชน หำกมกีำรจดักำรทนุของชมุชนได้ด ีย่อม

แสดงให้เหน็ว่ำชมุชนนั้นมคีวำมเข้มแขง็

 จำกแนวควำมคิดควำมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันใน

สังคมไทย ชุมชนที่มีควำมเข้มแข็ง  คือชุมชนมีกำร

รวมตวักนัเป็นปึกแผ่น  มศีกัยภำพในกำรพึ่งพำตนเอง

และกำรเรียนรู้ในระดับสูง  มีองค์กรในชุมชน กลุ่ม

ผู้น�ำกำรเปลี่ยนแปลงและภำคีเครือข่ำยกำรพัฒนำที่ 

เข้มแขง็ รวมทั้งมคีวำมสำมคัคเีอื้ออำทร อยูร่่วมกนัอย่ำง

สงบสขุ และธ�ำรงไว้ซึ่งคณุค่ำของประเพณ ีวฒันธรรม 

และภมูปัิญญำที่เป็นเอกลกัษณข์องชมุชนทอ้งถิ่นหรอื

เอกลกัษณ์ควำมเป็นไทยได้อย่ำงต่อเนื่อง  ซึ่งสำมำรถ

จ�ำแนกปัจจัยควำมเข้มแข็งของชุมชน ประกอบด้วย 

การพึ่งตนเองของชุมชน คือ ชุมชนที่มีกำรรวมตัว 

อย่ำงมั่นคง สำมำรถพึ่งพิงตนเองทั้งด้ำนเศรษฐกิจ 

สังคม ทรัพยำกรและภูมิปัญญำ มีกลุ่มผู้น�ำ องค์กร

ในชุมชน และมีกระบวนกำรเรียนรู ้ รวมทั้งมีภำค ี

กำรพัฒนำที่สำมำรถเพิ่มขีดควำมสำมำรถของชุมชน

อย่ำงต่อเนื่อง  และการเกื้อกูลกันในชุมชน คือ  

มคีวำมรกั ควำมเอื้ออำทร ควำมสำมคัค ีและมจีติส�ำนกึ

ต่อชมุชนร่วมกนั ซึ่งสะท้อนออกมำให้เหน็ถงึลกัษณะของ

ชมุชนที่เข้มแขง็ ดงัต่อไปนี้

 • สมำชิกของชุมชนมีควำมเชื่อมันในศักยภำพ

ของตนเองและชุมชนในกำรแก้ไขปัญหำและพัฒนำชีวิต

ควำมเป็นอยู่ของตนเอง

 • สมำชิกของชุมชนพร้อมที่จะร่วมกันจัดกำรกับ

ปัญหำของตนเองและชมุชน

 • มีกระบวนกำรของชุมชนที่มีกำรเคลื่อนไหว

อย่ำงต่อเนื่องจนเป็นวิถีของชุมชน ภำยใต้กำรสนับสนุน

ของผู้น�ำองค์กรชมุชน ในลกัษณะเปิดโอกำสให้กบัสมำชกิ

ทั้งมวลเข้ำมำมีส่วนร่วม โปร่งใส และพร้อมที่จะรับกำร

ตรวจสอบ

 • สมำชิกทุกคนมีส ่วนร ่วมในกำรประเมิน

สถำนกำรณ์ของชุมชน ก�ำหนดวิสัยทัศน์ร่วม ร่วมคิด 

ตัดสินใจ ด�ำเนินงำน ติดตำมและประเมินผลกำร 

แก้ปัญหำและกำรพฒันำของชมุชนผ่ำนกระบวนกำรชมุชน

 • สมำชิกชุมชนเกิดกำรเรียนรู้ผ่ำนกำรเข้ำร่วมใน

กระบวนกำรของชมุชน

 • มแีผนของชมุชนที่ประกอบด้วยกำรพฒันำทกุ ๆ  

ด้ำนของชมุชน ที่มุง่กำรพึ่งตนเอง เอื้อประโยชน์ต่อสมำชกิ

ชมุชนทกุ ๆ คนและมุ่งหวงักำรพฒันำชมุชนที่ยั่งยนื

 • กำรพึ่งควำมช่วยเหลอืจำกภำยนอก เป็นกำรพึ่ง

เพื่อให้ชมุชนสำมำรถพึ่งตนเองได้ในที่สดุ ไม่ใช่กำรพึ่งพำ

ตลอดไป

 • มเีครอืข่ำยควำมร่วมมอืกบัภำคกีำรพฒันำ อำจ

เป็นหมูบ้่ำน หรอืชมุชนอื่น ๆ  ท้องถิ่น ภำครำชกำร องค์กร

เอกชน นกัธรุกจิ นกัวชิำกำร และอื่น ๆ ในลกัษณะของ

กำรมคีวำมสมัพนัธ์ที่เท่ำเทยีมกนั
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ตัวอย่างชุมชนที่เข้มแข็งและประสบความ
ส�าเร็จ

 ตัวอย่ำงชุมชนที่มีควำมเข้มแข็งสำมำรถจัดกำรทุน

ในชมุชนและให้เกดิประโยชน์ แก้ปัญหำในชมุชนได้อย่ำง

ชดัเจนในรูปแบบต่ำงๆ อำทิ

 กองทุนสวสัดกิารชุมชนต�าบลน�า้ผดุ อ.เมือง จ.ตรงั  

“การจดัสวสัดกิารเพือ่ตอบสนองความต้องการในชุมชน” 

กองทนุสวสัดกิำรชมุชนฯ ก่อตั้งปี 2550  มคีณะกรรมกำร

บรหิำรจ�ำนวน 7 คน ก�ำหนดให้สมำชกิสมทบ เป็นเงนิ 

ปีละ 365 บำท โดยมกีรรมกำรกองทนุฯ ในแต่ละหมูบ้่ำน 

ซึ่งคัดเลือกมำจำกผู้น�ำชุมชนที่ชำวบ้ำนให้ควำมเชื่อถือ 

หมู่บ้ำนละ 1 คน รวม 12 คน มำร่วมท�ำงำน  อำท ิ

ประชำสัมพันธ์ชี้แจงเรื่องกองทุนฯ โดยได้จัดสวัสดิกำร

ช่วยเหลอืสมำชกิตั้งแต่เกดิจนเสยีชวีติ และเพิ่มสวสัดกิำร

ช่วยเหลอืสมำชกิที่ประสบภยัต่ำงๆ ทั้งภยัจำกธรรมชำติ

และอบุตัภิยั เช่น ไฟไหม้ น�้ำท่วม พำย ุดนิโคลนถล่ม ฯลฯ  

ซึ่งช่วยเหลอืเป็นสิ่งของจ�ำเป็นตำมควำมเหมำะสมไม่เกนิ

รำยละ 2,000 บำท หรอืหำกครอบครวัใดที่มฐีำนะยำกจน 

บ้ำนเรอืนทรดุโทรม กองทนุฯ กจ็ะช่วยเหลอืซ่อมแซมบ้ำน

เรือนให้ นอกจำกนี้ กองทุนฯได้สนับสนุนงบประมำณ

เพื่อเป็นทนุในกำรซื้อวสัดแุละอปุกรณ์ต่ำงๆ และส่งเสรมิ

ให้ชำวบ้ำนที่ผลิตเครื่องใช้ไม้สอยต่ำงๆ เช่น กระต่ำย 

ขดูมะพร้ำว ด้ำมจอบ ด้ำมเสยีม ด้ำมมดี ไม้กวำด เครื่อง

จกัสำน โคมไฟจำกช้อนพลำสตกิ ฯลฯ  และทำงกองทนุ

สวัสดิกำรฯ จะรับซื้อเพื่อน�ำมำวำงจ�ำหน่ำยในที่ท�ำกำร

ของกองทนุฯ รวมทั้งร้ำนค้ำโอทอปในจงัหวดัตรงั โดยจะ

หกัก�ำไรจำกกำรขำยจ�ำนวนรอ้ยละ 20 สมทบเป็นรำยได้

เข้ำกองทนุสวสัดกิำรฯ 

 ปัจจุบันกองทุนสวัสดิกำรชุมชนต�ำบลน�้ำผุดมี

สมำชกิทั้งหมดจ�ำนวน 4,059 คน (มสีมำชกิผูด้้อยโอกำส

และคนพกิำรจ�ำนวน 180 คนที่ไม่ต้องสมทบเงนิเข้ำกอง

ทนุฯ) มเีงนิกองทนุฯ ทั้งหมดประมำณ 2,300,000 บำท ม ี

สมำชิกฌำปนกิจสงเครำะห์ประมำณ 800 รำย หำก

เสียชีวิตก็จะได้รับเงินช่วยเหลือประมำณ 40,000 บำท 

ในแต่ละปีกองทุนสวัสดิกำรฯ น�้ำผุดมีเงินสมทบจำก

สมำชิกประมำณปีละ 1 ล้ำนบำทเศษ มีรำยจ่ำย

สวสัดกิำรต่ำงๆ ปีละ 300,000 บำท และค่ำใช้จ่ำยใน

กำรบรหิำรงำนด้ำนอื่นๆ 200,000 บำท ดงันั้นกองทนุฯ 

จะมีรำยรับมำกกว่ำรำยจ่ำยประมำณปีละ 500,000 

บำท สถำนะของกองทุนจึงมีควำมมั่นคง กองทุนฯ 

ได้จัดตั้งวิสำหกิจชุมชนขึ้นมำ โดยร่วมกับเครือข่ำย

กองทุนฯ ระดับจังหวัดในนำม “สมำคมสวัสดิกำร

ภำคประชำชนจงัหวดัตรงั”  ขบัเคลื่อนงำนเพื่อน�ำไปสู่ 

เป้ำหมำย “สงัคมสวสัดกิำร”  โดยมกีองทนุสวสัดกิำร

ต�ำบลต่ำงๆ ในจงัหวดัตรงัเข้ำร่วมจ�ำนวน 97 กองทนุฯ 

เป้ำหมำยก็คือ กำรขยำยสวัสดิกำรให้ครอบคลุม

ประชำชนทั้งจงัหวดั ครอบคลมุทกุมติ ิไม่ใช่เฉพำะกำร

ช่วยเหลอืสวสัดกิำรที่เป็นตวัเงนิเท่ำนั้น เช่น ครอบคลมุ

เรื่องสขุภำพ อนำมยั คณุภำพชวีติ เป็นต้น

 ต�าบลเจ้าท่า อ.กมลลาไสย จ.กาฬสนิธุ ์“ชมุชน

พร้อมรับกับปัญหาพิบัติภัย” ชำวบ้ำนได้รวมกลุ่ม

กันพัฒนำชุมชนมำอย่ำงต่อเนื่องและยำวนำน เช่น 

กลุ่มออมทรพัย์ กลุ่มอำชพี กลุ่มเกษตรอนิทรยี์  ฯลฯ  

กิจกรรมต่ำงๆ เหล่ำนี้ได้สร้ำงกลุ่มผู้น�ำในต�ำบลขึ้น

มำมำกมำย  และเมื่อเกิดปัญหำภัยพิบัติน�้ำท่วม 

ครั้งใหญ่ ในเดอืนสงิหำคม  2554  พำยฝุนที่พดัเข้ำสู่ 

ภำคอสีำนท�ำให้ปรมิำณน�้ำในแม่น�้ำชมีมีำก เกดิน�้ำท่วม 

ทั้งต�ำบล ท�ำให ้ชำวบ ้ำนได ้รับควำมเดือดร ้อน  

สญัจรไปมำล�ำบำก บ้ำนเรอืน ทรพัย์สนิ และไร่นำเสยีหำย 

คิดเป็นพื้นที่ทั้งหมด 16,076 ไร่ คิดเป็นมูลค่ำควำม

เสยีหำยทั้งหมดประมำณ 40 ล้ำนบำท หลงัภยัพบิตัิ

ผ่ำนพ้นไป ในช่วงปลำยปี 2554 แกนน�ำในต�ำบลจึง

ได้ประชุมร่วมกันเพื่อส�ำรวจควำมเสียหำยและเตรียม

รับมือกับปัญหำน�้ำท่วมที่อำจจะเกิดขึ้นมำอีก ต่อมำ

ในเดอืนมกรำคม 2555 จงึได้ร่วมกนัจดัท�ำ “โครงการ

ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติต�าบลเจ้าท่า”  

โดยได้รบักำรสนบัสนนุงบประมำณจำกสถำบนัพฒันำ

องค์กรชมุชน (องค์กำรมหำชน) จ�ำนวน 500,000 บำท  
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และได้จัดสรรเงินจ�ำนวน 50,000 บำทไปให้กองทุน

สวสัดกิำรชมุชนที่เพิ่งจะมกีำรจดัตั้งขึ้นเพื่อตั้งเป็นกองทนุ

ภยัพบิตั ิ และอกี 50,000  บำทเป็นงบประมำณส�ำหรบั

จดัท�ำแผนผงัต�ำบล มคีณะกรรมกำรทั้งหมด 25 คน มำ

จำกตวัแทนชำวบ้ำนทกุหมู่จ�ำนวน 22 คน  และมคีณะ

ที่ปรกึษำมำจำก อบต.จ�ำนวน 3 คน โดยได้จดัท�ำแผน

กจิกรรม ดงันี้ 1) แผนก่อนน�า้ท่วม กำรสร้ำงควำมเข้ำใจ

และเตรียมพร้อมกับปัญหำน�้ำท่วม รวมทั้งแนวทำงกำร

ช่วยเหลือตัวเองในเบื้องต้นกับชำวบ้ำนในระดับหมู่บ้ำน

และต�ำบล  จดัท�ำแผนซ้อมรบัมอือทุกภยั และสร้ำงเครอืข่ำย 

เฝ้ำระวังและรำยงำนสถำนกำรณ์อุทกภัย 2)แผน

ระหว่างน�า้ท่วม มกีำรจดัตั้งหน่วยช่วยเหลอืผูป้ระสบภยั 

จัดให้มีอำสำสมัครเยำวชนเพื่อให้ควำมช่วยเหลือ และ

มีกิจกรรมคลำยเครียด ตรวจสุขภำพ โดยกำรประสำน

งำนของสภำองค์กรชุมชนต�ำบลเจ้ำท่ำร่วมกับ อสม.  

3) แผนหลังน�้าท่วม เป็นกำรจัดตั้งกองทุนป้องกันภัย

พบิตัติ�ำบลเจ้ำท่ำเพื่อใช้เป็นทนุหมนุเวยีนในกำรซ่อมแซม

บ้ำนเรอืน หรอืฟ้ืนฟูอำชพี  เช่น  ซื้อเมลด็พนัธุ ์ กำรฝึกอำชพี 

ฯลฯ เป็นต้น  โดยต�ำบลต่ำงๆ ที่อยูใ่กล้เคยีง ได้มำเรยีนรู ้

กำรป้องกันภัยพิบัติและสร้ำงเครือข่ำยเพื่อช่วยเหลือกัน  

โดยม ี9 ต�ำบลที่เข้ำร่วม คอื ต�ำบลดนิด�ำ ต�ำบลดงสงิห์  

ต�ำบลขำมเปี้ย จังหวัดร้อยเอ็ด ต�ำบลโพนงำม ต�ำบล

ห้วยแอ่ง จงัหวดัมหำสำรคำม ต�ำบลดงลงิ ต�ำบลธญัญำ 

ต�ำบลล�ำช ีต�ำบลลำดพฒันำ จงัหวดักำฬสนิธุ์ 

การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตาม
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11

 แผนพฒันำเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชำต ิฉบบัที่ 11 

(2555-2559) ให้ควำมส�ำคญักบักำรเสรมิสร้ำงควำมเข้มแขง็ 

ของชุมชนในหลำกหลำยมิติ เพื่อให้ชุมชนมีควำม 

เข้มแข็งสำมำรถพึ่งตนเองได้ มีควำมรักสำมัคคี มีกำร

เรยีนรู ้มส่ีวนร่วมในกำรตดัสนิใจ เพื่อท�ำให้ทนุของชมุชน

สำมำรถด�ำรง และเพิ่มพูนขึ้น อำท ิ

 เพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถของชุมชน

ในการจัดการปัญหาของชุมชนด้วยตนเอง เน้นกำร 

กระจำยอ�ำนำจให้ชมุชนท้องถิ่น กำรมสี่วนร่วมในกำร

บรหิำรงำนกบัท้องถิ่น กำรพฒันำศกัยภำพของชมุชน

ท้องถิ่นให้เข้มแข็งโดยบทบำทของสถำบันกำรศึกษำ

ในพื้นที่ 

 สนับสนุนการรวมกลุ่มอาชีพที่สอดคล้อง

กับศักยภาพของพื้นที่และเกิดการใช้ประโยชน์

จากทรัพยากรร่วมกัน โดยเชื่อมโยงภูมิปัญญำและ

วัฒนธรรมท้องถิ่น  พัฒนำต่อยอดสู่วิสำหกิจชุมชน 

สนับสนุนกำรพัฒนำกลุ่มอำชีพที่ครบวงจรทั้งห่วงโซ ่

มูลค่ำ และยกระดับคุณภำพมำตรฐำนกำรผลิต

และกำรบริกำรให้เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและ 

ต่ำงประเทศ 

 พัฒนาชมุชนท้องถิน่ให้เข้มแข็งและสามารถ

สร้างภูมิคุ ้มกันให้คนในชุมชน ด้วยกำรสร้ำง

กระบวนกำรเรียนรู้ และปลูกฝังควำมเป็นอัตลักษณ์

ของชุมชน สนับสนุนให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมคิด

และร่วมก�ำหนดแนวทำงกำรพัฒนำชุมชนท้องถิ่นบน

หลักกำรพึ่งพำตนเองที่ค�ำนึงถึงศักยภำพ ทรัพยำกร 

ภูมิปัญญำ วิถีชีวิต วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมใน

ชุมชนเป็นหลัก โดยให้ควำมส�ำคัญกับกำรจัดกำร 

กำรเรยีนรูใ้นชมุชน พฒันำองค์ควำมรู้ของท้องถิ่น ทั้งจำก

ผู้รู้ ปรำชญ์ชำวบ้ำน และจดัให้มกีำรวจิยัเชงิประจกัษ์

ของชุมชน กำรจัดกำรองค์ควำมรู้ในชุมชนอย่ำงเป็น

ระบบ ควบคู ่กับกำรพัฒนำทักษะด้ำนภำษำและ
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เทคโนโลยีเพื่อกำรศึกษำให้เอื้อต่อกำรเข้ำถึงแหล่งเรียนรู้

ที่หลำกหลำย เนื้อหำสำระที่เหมำะสมกับกำรพัฒนำกำร

เรยีนรู้ด้วยตนเอง

 สนับสนุนการผลิตและบริการของชุมชนในการ

สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร อาหาร และพลังงาน 

และพฒันำสถำบนัเกษตรกร สหกรณ ์และวสิำหกจิชมุชน

ให้เป็นกลไกสนับสนุนกำรพึ่งพำตนเองของเกษตรกรได้

อย่ำงแท้จรงิ 

 พัฒนำชุมชนให้เข้มแข็ง และส่งเสริมสิทธิชุมชน

ในกำรเข้ำถึงและใช้ประโยชน์ทรัพยำกรธรรมชำติอย่ำง

สมดุลและยั่งยืน และพร้อมรับมือกับกำรเปลี่ยนแปลง

สภำพภูมิอำกำศ โดยสนับสนุนแนวทำงกำรใช้ประโยชน์

ทรัพยำกรธรรมชำติเชิงอนุรักษ์และแนวทำงกำรพัฒนำ

เศรษฐกจิจำกฐำนชวีภำพ ตำมวถิชีวีติ ภูมปิัญญำ และ

วฒันธรรมดั้งเดมิ พร้อมทั้งกำรยกระดบัขดีควำมสำมำรถ

ในกำรปรับตัวรับมือกับกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ 

และสนับสนุนกระบวนกำรวำงแผนชุมชนระยะยำว  

รวมทั้งส่งเสริมบทบำทของปรำชญ์ชำวบ้ำน ผู้น�ำชุมชน 

หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ และองค์กรปกครองส่วนท้อง

ถิ่น เพื่อสร้ำงควำมเข้มแขง็ของชมุชนให้สำมำรถรบัมอืกบั

กำรเปลี่ยนแปลงได้อย่ำงเท่ำทนัต่อสถำนกำรณ์

 สนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมและพัฒนา

ศักยภาพของท้องถิ่นและชุมชน โดยสนับสนุนกำร

จัดกำรเชิงพื้นที่  พัฒนำกลไกกำรจัดกำรร่วมที่ประกอบ

ด้วยภำครฐั ภำคเอกชน ภำควชิำกำร องค์กรปกครอง

ส ่วนท้องถิ่น และชุมชน รวมทั้งกำรจัดตั้งสภำ 

สิ่งแวดล้อมชุมชนท้องถิ่น เพื่อรับฟังควำมคิดเห็นเกี่ยวกับ 

โครงกำรพัฒนำของภำครัฐที่อำจส่งผลกระทบต่อ 

วิถีชีวิตควำมเป็นอยู่ สุขภำพอนำมัยและสิ่งแวดล้อม

ของชมุชน

ข้อเสนอแนะในการเสรมิสร้างความเข้มแขง็
ให้ชุมชน

 กำรพัฒนำให้ชุมชนเกิดควำมเข้มแข็ง ทุกภำค

ส่วนควรให้ควำมสนใจในกำรร่วมสร้ำงควำมเข้มแขง็ให้

ชมุชน โดยร่วมส่งเสรมิให้เกดิกระบวนกำรต่ำงๆ ดงันี้

 1. กระบวนการให้คนในชุมชนรวมกลุ่มกัน

ร่วมคิดร่วมท�า ร่วมรับผิดชอบ และร่วมรักษา 

ผลประโยชน์ของชมุชนด้วยตนเอง เช่น กำรจดัท�ำแผน

พัฒนำชุมชน ท�ำให้คนในชุมชนหยิบยกและจัดล�ำดับ

ควำมส�ำคญัของปัญหำของตนเองขึ้นมำแก้ไข และหำก

ปัญหำเป็นเรื่องที่เกนิศกัยภำพของชมุชนที่จะท�ำ ภำครฐั 

ควรเข้ำมำให้กำรสนับสนุนในกำรน�ำแผนกำรพัฒนำ

ชมุชน มำท�ำให้เกดิเป็นรูปธรรม

 2. กระบวนการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมของ

ชุมชน ผ่านการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ 

เพื่อกำรพัฒนำอำชีพและเศรษฐกิจชุมชน กำรพัฒนำ

สวัสดิกำรสังคมและสวัสดิภำพของชุมชนกำรฟื้นฟู

อนุรักษ์และจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติของชุมชน ทั้ง

ในรูปแบบกำรรวมกลุ่ม กำรจดัตั้งศูนย์เรยีนรู้ เป็นต้น 

และสร้ำงเครือข่ำยในกำรพัฒนำให้กว้ำงขวำงยิ่งขึ้น  

รวมทั้งชักชวนภำคีกำรพัฒนำเข้ำมำมีส่วนร่วมเพื่อให้

เกดิพลงัในกำรพฒันำ ต่อไป
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 ในช่วงเวลำที่ผ่ำนมำ ชมุชนมคีวำมเข้มแขง็เพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง  ชมุชนมกีำรรวมกลุ่มเพื่อช่วยเหลอืซึ่งกนัและ

กนัเชื่อมโยงเป็นเครอืข่ำยเพิ่มขึ้น  รวมทั้งมกีำรจดัสวสัดกิำรของชมุชน และกำรจดักำรควำมรู้และร่วมกนัแก้ไขปัญหำ

เพิ่มขึ้น ซึ่งปัจจยัควำมเข้มแขง็ของชมุชน  คอื กำรพึ่งตนเองของชมุชน และกำรเกื้อกลูกนัในชมุชน ขณะที่แผนพฒันำ

เศรษฐกจิและสงัคมแห่งชำต ิฉบบัที่ 11 ให้ควำมส�ำคญักบักำรเสรมิสร้ำงควำมเข้มแขง็ของชมุชนในหลำกหลำยมติ ิ

เพื่อให้ชมุชนมคีวำมเข้มแขง็สำมำรถพึ่งตนเองได้ มคีวำมรกัสำมคัค ีมกีำรเรยีนรู้ มสี่วนร่วมในกำรตดัสนิใจ  ดงันั้น

ทกุภำคส่วนควรร่วมส่งเสรมิให้เกดิกระบวนกำร เสรมิสร้ำงควำมเข้มแขง็ให้ชมุชน ให้คนในชมุชนรวมกลุ่มกนัร่วมคดิ

ร่วมท�ำ ร่วมรบัผดิชอบ และร่วมรกัษำผลประโยชน์ของชมุชนด้วยตนเองและร่วมกำรพฒันำแบบมสี่วนร่วมของชมุชน 

เพื่อให้ชมุชนเกดิควำมรกัสำมคัค ีมกีำรเรยีนรู้ สำมำรถจดักำรทนุของชมุชนได้อย่ำงมปีระสทิธภิำพ ตอบสนองควำม

ต้องกำรของสมำชกิในชมุชนได้   

ฉววีรรณ สวุรรณำภำ, ผศ. “การเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน :, มิติทางศาสนา วัฒนธรรมประเพณี”  

 สำรนพินธ์มหำจฬุำลงกรณ์รำชวทิยำลยั ปี ๒๕๕๓

นพดล เหล่ำกอ “ชุมชนเข้มแข็งทางเลือกใหม่ของการพัฒนา” ออนไลน์ เข้ำถงึได้จำก  

 http://www.gotoknow.org/posts/32079g,เมื่อวนัที่ 20 มถินุำยน 2557

สถำบนัพฒันำองค์กรชมุชน. “น�้าผุดโมเดล” ก้าวย่างสู่สังคมสวัสดิการคนเมืองตรัง” ออนไลน์ เข้ำถงึได้จำก

 HTTP://WWW.CODI.OR.TH/INDEX.PHP?OPTION=COM_FLEXICONTENT&VIEW=ITEM

 |&ID=3651:2014-06-09-04-46-46

สวุฒัน์ กขินุทด. “จัดการภัยพิบัติโดยชุมชนที่ต�าบลเจ้าท่า” ออนไลน์ เข้ำถงึได้จำก 

 http://www.codi.or.th/index.php/news/documentary-community/135-feature-articles-and-community-self-manage

ment/3060-2013-07-17-05-04-33 เมื่อวนัที่ 20 มถินุำยน 2557

ส�ำนกังำนคณะกรรมกำรพฒันำกำรเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชำต ิ“แผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาต ิฉบบัที่ 

 สิบเอ็ด พ.ศ. 2555 – 2559” , บรษิทั สหมติรพริ้นติ้งแอนด์พบัลสิชิ่ง จ�ำกดั, กรงุเทพฯ: 2555

------------. “รายงานผลการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11”,  

 กรงุเทพฯ: 2556

สรุป

เอกสารอ้างอิง
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แนวทางการพัฒนาเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษของประเทศไทย

• กลุ่มงานพื้นที่เศรษฐกิจชายแดน* 

บทน�า

ในต่ำงประเทศกำรพฒันำเขตพฒันำเศรษฐกจิพเิศษได้ถกูใช้เป็นเครื่องมอืส�ำคญัในกำรพฒันำเพื่อดงึดูดกำรลงทนุ

จำกต่ำงชำต ิส่งเสรมิกำรส่งออกและแก้ปัญหำกำรว่ำงงำน ส�ำหรบัประเทศไทยอยู่ระหว่ำงกำรผลกัดนัให้เกดิกำร

พัฒนำเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษขึ้น โดยมีกำรตั้งกลไกระดับชำติเพื่อเป็นกลไกหลักในกำรบริหำรจัดกำรให้กำร

พัฒนำเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษเกิดผลเป็นรูปธรรม อย่ำงไรก็ดี ปัจจุบันกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรพัฒนำ

ในประเทศเพื่อนบ้ำนโดยรอบ ทั้งกำรเปิดประเทศของเมยีนมำร์เพื่อเปิดรับกำรลงทนุจำกต่ำงประเทศ กำรพฒันำ 

เขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษและกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนขนำดใหญ่ใน สปป.ลำว กำรส่งเสริมกำรลงทุนจำก 

ต่ำงชำติในกัมพูชำ และกำรยกระดับกำรพัฒนำอุตสำหกรรมในประเทศมำเลเซีย รวมทั้งกำรเข้ำสู่ประชำคม

เศรษฐกจิอำเซยีนในปี 2558 ก่อให้เกดิโอกำสและภำวะคกุคำมต่อกำรพฒันำของไทย ดงันั้น กำรวำงแนวทำงกำร

พฒันำเขตพฒันำเศรษฐกจิพเิศษอย่ำงเหมำะสมจะส่งผลให้ประเทศไทยสำมำรถใช้ประโยชน์จำกกำรเปลี่ยนแปลง

ดงักล่ำวเพื่อก่อให้เกดิประโยชน์ต่อพื้นที่พฒันำและประเทศไทยโดยรวม

ความหมาย วัตถุประสงค์และกลยุทธ์ในการ
พัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

 ความหมายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของ

ประเทศไทย ตำมระเบยีบส�ำนกันำยกรฐัมนตร ีว่ำด้วยเขต

พฒันำเศรษฐกจิพเิศษ พ.ศ. 2556 หมำยถงึ บรเิวณพื้นที่ที่

คณะกรรมกำรนโยบำยเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษประกำศ

ก�ำหนดให้เป็นเขตพฒันำเศรษฐกจิพเิศษ ซึ่งรฐัจะสนบัสนนุ

กำรพฒันำโครงสร้ำงพื้นฐำน กำรพฒันำระบบกำรให้บรกิำร

แบบจดุเดยีวเบด็เสรจ็ที่สอดคล้องกบัระบบ ASEAN Single 

Window และกำรด�ำเนินกำรอื่นที่จ�ำเป็นเพื่อรองรับกำร

พฒันำกจิกรรมเศรษฐกจิ

 โดยมีวัตถุประสงค์ของการพัฒนาเขตพัฒนา

เศรษฐกิจพิเศษเพื่อดึงดูดกำรลงทุนจำกในประเทศและ

ต่ำงประเทศ เพิ่มขีดควำมสำมำรถของประเทศ กระจำย

ควำมเจรญิสูภ่มูภิำค ลดควำมเหลื่อมล�้ำ ยกระดบัคณุภำพ

ชีวิตของประชำชน และแก้ปัญหำควำมมั่นคงบริเวณ

ชำยแดนซึ่งรวมถึงปัญหำกำรเข้ำมำท�ำงำนของแรงงำน

ต่ำงด้ำวจำกประเทศเพื่อนบ้ำนอย่ำงผดิกฎหมำย ปัญหำ

กำรลักลอบน�ำเข้ำสินค้ำเกษตรจำกประเทศเพื่อนบ้ำน

และปัญหำกำรค้ำยำเสพติด ทั้งนี้ กลยุทธ์ในกำรพัฒนำ

เขตพฒันำเศรษฐกจิพเิศษประกอบด้วย (1) กำรสร้ำงพื้นที่

เศรษฐกิจใหม่ โดยระยะแรกเน้นบริเวณชำยแดนเพื่อใช้

ประโยชน์จำกกำรเชื่อมโยงกบัประเทศเพื่อนบ้ำน  (2) กำร

สนบัสนนุธรุกจิขนำดกลำงและขนำดย่อม (SMEs) ของไทย

และกำรลงทนุต่อเนื่องของไทยในประเทศเพื่อนบ้ำน  และ 

(3) กำรจดัระเบยีบพื้นที่เศรษฐกจิชำยแดน เพื่อสร้ำงเสรมิ

ควำมมั่นคง แก้ปัญหำแรงงำนต่ำงด้ำวผิดกฎหมำยและ

สนิค้ำเกษตรลกัลอบจำกประเทศเพื่อนบ้ำน 

*ส�านักยุทธศาสตร์และการวางแผนพัฒนาพื้นที่
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กำรพัฒนำเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกำรพัฒนำเขต

พฒันำเศรษฐกจิพเิศษด�ำเนนิงำนภำยใต้หลกักำร ดงันี้

 • การพัฒนาด�าเนนิงานภายใต้กรอบกฎหมาย

ปัจจุบัน โดยมีกฎหมำยหลักที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมำย

ศุลกำกร กฎหมำยส่งเสริมกำรลงทุน กฎหมำยแรงงำน 

กฎหมำยกำรนคิมอตุสำหกรรมแห่งประเทศไทย กฎหมำย

ส่งเสรมิและรกัษำคณุภำพสิ่งแวดล้อม เป็นต้น เพื่อให้กำร

พฒันำสำมำรถเกดิผลเป็นรูปธรรมได้โดยเรว็

 • ภาครฐั เอกชนและประชาชนร่วมมบีทบาท 

โดยรัฐเป็นผู้ให้สิทธิประโยชน์ จัดเตรียมโครงสร้ำง 

พื้นฐำนและปรับปรุงกฎระเบียบ ภำคเอกชนเป็นผู้ลงทุน 

และประชำชนมส่ีวนร่วมและได้รบัประโยชน์จำกกำรพฒันำ 

 • การพัฒนาต้องไม่ส่งผลกระทบทางลบต่อ

ทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม สังคมและความ

มั่นคงของประเทศ เพื่อให้กำรพัฒนำเป็นที่ยอมรับและ

เกดิกำรพฒันำที่ยั่งยนื

 • การด�าเนินการพัฒนาต้องมีความยืดหยุ่น

และสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ เพื่อให้

เกดิกำรใช้ทรพัยำกรในกำรพฒันำอย่ำงมปีระสทิธภิำพและ

ประสทิธผิล

 • พื้นที่พัฒนาก�าหนดตามเขตปกครอง เช่น 

อ�ำเภอ หรือต�ำบล เพื่อให้มีจุดยึดโยงทำงภูมิศำสตร์ที่

ชดัเจนและใช้ข้อมูลร่วมกนัระหว่ำงหน่วยงำนได้ด ีและให้

ง่ำยต่อกำรบรหิำรจดักำร

การพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิ เศษใน 
ต่างประเทศ

 จำกกำรศึกษำเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษของ 

ต่ำงประเทศพบว่ำ ปัจจยัที่จะท�ำให้กำรพฒันำประสบควำม

ส�ำเรจ็ ได้แก่  (1) วตัถปุระสงค์ของกำรพฒันำเขตพฒันำ

เศรษฐกจิพเิศษต้องสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์โดยรวมของ

กำรพฒันำประเทศ เพื่อให้กำรพฒันำเขตพฒันำเศรษฐกจิ

พิเศษสำมำรถเป็นเครื่องมือในกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำ

ประเทศไปในทศิทำงที่ต้องกำร (2) กจิกรรมทำงเศรษฐกจิ

ในเขตพฒันำเศรษฐกจิพเิศษต้องสอดคล้องกบัจดุแขง็และ

ศักยภำพของพื้นที่ เพื่อให้เกิดควำมได้เปรียบเชิงเปรียบ

เทยีบกบัประเทศคู่แข่ง  (3) ที่ตั้งของเขตพฒันำเศรษฐกจิ

พเิศษอยูใ่นต�ำแหน่งทำงยทุธศำสตร์ส�ำคญั เพื่อให้สำมำรถ

เชื่อมโยงกับโครงข่ำยกำรคมนำคมขนส่งหลัก ตลำดและ

แหล่งวัตถุดิบ  (4) กลไกกำรบริหำรจัดกำรเขตพัฒนำ 

เศรษฐกิจพิเศษต้องมีควำมคล่องตัว เพื่อให้สำมำรถ 

บูรณำกำรกำรท�ำงำนกับหน่วยงำนอื่นๆ ของภำครัฐได้

อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสำนควำมร่วมมือกับภำค

เอกชนได้อย่ำงต่อเนื่อง  (5) มำตรกำรและสทิธปิระโยชน์

เพื่อส่งเสริมกำรลงทุนสำมำรถแข่งขันกับประเทศคู่แข่ง 

เพื่อให้สำมำรถดึงดูดกำรลงทุนในระดับที่แข่งขันกับ

ประเทศคู่แข่งได้  และ (6) กำรบังคับใช้กฎระเบียบต้อง

มีประสิทธิภำพ เพื่อให้เกิดควำมคล่องตัวในกำรลงทุนทั้ง

จำกภำครฐัและภำคเอกชน

การพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษกับแผน
พัฒนาฯ ฉบับที่ 11 

 ทิศทางการพฒันาความเชือ่มโยงกบัประเทศ

ในภูมิภาคภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2554-2559) ได้ก�ำหนด

ยทุธศำสตร์กำรพฒันำประเทศในช่วงเวลำที่ไทยต้องเผชญิ

กับสถำนกำรณ์กำรพัฒนำที่เปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็วใน

บริบทของประชำคมอำเซียน โดยให้ควำมส�ำคัญกับกำร

เพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของพื้นที่เศรษฐกิจ

ชำยแดนให้เป็นฐำนกำรลงทุนเชื่อมโยงระบบกำรผลิตกับ

พื้นที่ตอนในของประเทศและเป็นประตเูศรษฐกจิเชื่อมโยง

ภูมภิำค 

 กำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยทำงเศรษฐกิจใน

ประเทศเพื่อนบ้ำนและกำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียนในปี 

2558 จะท�ำให้เกิดกำรจัดเรียงตัวใหม่ของโซ่อุปทำนใน

ภมูภิำค โดยกำรลงทนุจะเคลื่อนย้ำยไปยงัแหล่งที่สำมำรถ

ประกอบกำรได้ในต้นทุนที่ต�่ำกว่ำในประเทศอื่นหรือใน

พื้นที่อื่นของประเทศโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในพื้นที่ชำยแดน 
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ดงันั้นประเทศไทยจะต้องปรบัตวัเพื่อให้สำมำรถใช้ประโยชน์

และด�ำเนนิกจิกรรมทำงเศรษฐกจิได้อย่ำงมปีระสทิธภิำพภำย

ใต้เงื่อนไขดังกล่ำวทั้งในด้ำนกำรบริหำรจัดกำรชำยแดนเพื่อ

อ�ำนวยควำมสะดวกในกำรผ่ำนแดนระหว่ำงไทยกับประเทศ

เพื่อนบ้ำน กำรพัฒนำระบบสำธำรณูปโภคและโครงสร้ำง

พื้นฐำนที่จ�ำเป็นเพื่อให้มีควำมพร้อมสำมำรถรองรับกิจกรรม

ทำงเศรษฐกิจบริเวณชำยแดน กำรพัฒนำเมืองชำยแดนที่

ส�ำคัญเพื่อให้สำมำรถรองรับบทบำทกำรเป็นประตูเชื่อมโยง 

เศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้ำน กำรเคลื่อนย้ำยแรงงำน

ระหว่ำงประเทศเพื่อให้สำมำรถใช้ประโยชน์จำกแรงงำนใน

ประเทศเพื่อนบ้ำน กำรให้สิทธิประโยชน์ด้ำนกำรลงทุนเพื่อ

ดึงดูดให้เกิดกำรลงทุนในพื้นที่ และกำรพัฒนำทรัพยำกร

มนุษย์เพื่อยกระดับกำรพัฒนำกิจกรรมทำงเศรษฐกิจของ

ไทยและให้แรงงำนไทยสำมำรถแข่งขนักบัแรงงำนในประเทศ

เพื่อนบ้ำนได้ กำรพัฒนำเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษบริเวณ

ชำยแดนเป็นกำรบูรณำกำรกำรบรหิำรจดักำรและกำรพฒันำ

กิจกรรมดังกล่ำวข้ำงต้นให้เกิดกำรด�ำเนินงำนในลักษณะ

บูรณำกำรไปในทศิทำงเดยีวกนั ดงันั้น กำรจดัตั้งเขตพฒันำ

เศรษฐกจิพเิศษจงึเป็นเครื่องมอืที่ส�ำคญัในกำรพฒันำประเทศ

ตำมทศิทำงของกำรพฒันำภำยใต้แผนพฒันำฯ ฉบบัที่ 11

 อย่ำงไรก็ดี กำรพัฒนำของไทยในปัจจุบันมีกำร 

กระจุกตัวของกำรลงทุนและโครงสร้ำงพื้นฐำนในภำคกลำง

และภำคตะวันออกซึ่งเป็นฐำนกำรผลิตที่เป็นตัวขับเคลื่อน

เศรษฐกิจหลักของประเทศ และแม้ว่ำกำรพัฒนำพื้นที่

ชำยแดนจะมคีวำมส�ำคญัมำกขึ้น แต่ยงัคงมขี้อจ�ำกดัในบำง

พื้นที่ในหลำยด้ำน เช่น ด่ำนชำยแดนซึ่งมปีัญหำควำมแออดั 

กำรขนส่งเชื่อมโยงระหว่ำงพื้นที่ชำยแดนกับโครงข่ำยกำร

ขนส่งหลกัของประเทศยงัไม่สะดวก แรงงำนต่ำงด้ำวซึ่งมกีำร

ลกัลอบเข้ำมำท�ำงำนอย่ำงผดิกฎหมำย ควำมไม่สงบในพื้นที่

ซึ่งท�ำให้ภำคเอกชนไม่กล้ำเข้ำไปลงทนุ เป็นต้น 

 การพัฒนาเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษระยะ
แรกของไทย

 ปัจจุบันประเทศไทยมีคณะกรรมกำรนโยบำยเขต

พฒันำเศรษฐกจิพเิศษ (กนพ.) เป็นกลไกหลกัในกำรพฒันำ

เขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่ภูมิภำคต่ำงๆ ของ

ประเทศให้เป็นรปูธรรม เพื่อดงึดดูกำรลงทนุจำกทั้งในและ

ต่ำงประเทศ เพิ่มขดีควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัของพื้นที่

และของประเทศโดยรวม กระจำยควำมเจริญสู่ภูมิภำค 

ลดควำมเหลื่อมล�้ำ ยกระดับคุณภำพชีวิตของประชำชน  

และแก้ปัญหำควำมมั่นคงของประเทศ โดยคณะกรรมกำร 

กนพ. ได้ก�ำหนดพื้นที่ที่จะจดัตั้งเป็นเขตพฒันำเศรษฐกจิ

พเิศษระยะแรก 5 แห่ง ได้แก่  (1) อ�ำเภอแม่สอด จงัหวดั

ตำก (2) อ�ำเภออรญัประเทศ จงัหวดัสระแก้ว (3) พื้นที่

ชำยแดนจงัหวดัตรำด (4) พื้นที่ชำยแดนจงัหวดัมกุดำหำร 

และ (5) อ�ำเภอสะเดำ จงัหวดัสงขลำ (ด่ำนศลุกำกรสะเดำ

และด่ำนศุลกำกรปำดังเบซำร์) โดยได้ก�ำหนดขอบเขต

ของพื้นที่ที่จะพัฒนำใน 36 ต�ำบลที่อยู่ติดชำยแดนและ

ไม่ทบัซ้อนพื้นที่ป่ำไม้ ใน 10 อ�ำเภอ พื้นที่รวมประมำณ 

1.83 ล้ำนไร่ (2,932 ตำรำงกิโลเมตร) ซึ่งพื้นที่ชำยแดน

ทั้ง 5 แห่งดังกล่ำวมีมูลค่ำกำรค้ำชำยแดนรวมกันสูงถึง 

660,000 ล้ำนบำท คดิเป็นประมำณร้อยละ 70 ของมลูค่ำ

กำรค้ำชำยแดนไทยกบัประเทศเพื่อนบ้ำนทั้งหมด และมี

ศักยภำพสูงในกำรพัฒนำเป็นฐำนกำรผลิตเชื่อมโยงกับ

ประเทศเพื่อนบ้ำน  โดยกจิกรรมที่มศีกัยภำพที่จะพฒันำ

ใน 5 พื้นที่เขตพฒันำเศรษฐกจิพเิศษชำยแดนระยะแรก

ของไทยมดีงันี้ 

 (1) พืน้ทีช่ายแดนอ�าเภอแม่สอด จงัหวัดตาก 

มศีกัยภำพในกำรพฒันำเป็นเขตพฒันำเศรษฐกจิพเิศษที่

เน้นกจิกรรมด้ำนโลจสิตกิส์ อตุสำหกรรมที่ใช้แรงงำนเข้มข้น 

และอุตสำหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีสูงขึ้นที่อำจพัฒนำ

ในระยะต่อไป เนื่องจำกแม่สอดตั้งอยู่บนแนวระเบียง

เศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic 

Corridor) โดยในฝั่งตะวันตกสำมำรถเป็นประตูเชื่อมโยง

ไปยงัย่ำงกุง้ซึ่งเป็นศูนย์กลำงทำงเศรษฐกจิของเมยีนมำร์ 

และสำมำรถเชื่อมต่อไปยงัอนิเดยีและจนีตอนใต้ นอกจำกนั้น 

พื้นที่ชำยแดนฝั ่งเมียนมำร์ยังมีแรงงำนจ�ำนวนมำก

พร้อมรองรับกำรพัฒนำที่แม่สอด รวมทั้งสำมำรถร่วม

ด�ำเนินกิจกำรในลักษณะอุตสำหกรรมกำรผลิตร่วม  

(co-production) กบันคิมอตุสำหกรรมเมยีวด ี(เมยีนมำร์)
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  (2) พืน้ทีช่ายแดนอ�าเภออรญัประเทศ จงัหวดั

สระแก้ว สำมำรถพัฒนำเป็นเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษ

ที่เน้นอุตสำหกรรมแปรรูปสินค้ำเกษตร และกำรขนส่ง

ต่อเนื่องหลำยรูปแบบ รวมทั้งพื้นที่ค้ำส่งระหว่ำงประเทศ

และค้ำปลีกที่มีศักยภำพสูง เนื่องจำกอรัญประเทศตั้งอยู่

ใกล้ท่ำเรอืแหลมฉบงัและกรงุเทพฯ และอยู่ในแนวระเบยีง

เศรษฐกิจตอนใต้ (GMS Southern Economic Corridor) 

ซึ่งเป็นช่องทำงส�ำคัญของไทยในกำรขนส่งสินค้ำไปยัง

พนมเปญและเวยีดนำมตอนใต้ รวมทั้งสำมำรถร่วมด�ำเนนิ

กจิกำรในลกัษณะอตุสำหกรรมกำรผลติร่วม (co-production) 

กบัเขตพฒันำเศรษฐกจิพเิศษปอยเปต-โอเนยีง (กมัพชูำ) ซึ่ง 

ส่วนใหญ่เป็นกำรลงทุนจำกนักลงทุนไทย เช่น โรงงำน 

ตดัเยบ็เสื้อผ้ำ กล่องใส่เครื่องประดบัซึ่งใช้แรงงำนเข้มข้น และ

ได้รบัสทิธพิเิศษทำงภำษศีลุกำกรเป็นกำรทั่วไปที่ประเทศที่

พฒันำแล้วให้กบัสนิค้ำที่ผลติในประเทศที่ก�ำลงัพฒันำโดย

ลดหรือยกเว้นภำษีน�ำเข้ำแก่สินค้ำที่อยู่ในกลุ่มได้รับสิทธ ิ

(Generalized System of Preferences: GSP)

 (3) พื้นที่ชายแดนจังหวัดตราด สำมำรถ

พัฒนำเป็นเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษที่เน้นกิจกรรมด้ำน

กำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศ กำรค้ำชำยแดนแบบปลอดภำษี

และกำรขนส่งต่อเนื่องหลำยรูปแบบทั้งทำงบกและทำง

ทะเล เนื่องจำกตรำดตั้งอยู่บนแนวระเบียงเศรษฐกิจตอนใต ้

สำมำรถเข้ำถึงท่ำเรือแหลมฉบัง รวมถึงท่ำเรือสีหนุวิลล์ 

(กัมพูชำ) มีฐำนกำรท่องเที่ยวในพื้นที่ และสำมำรถเชื่อม

โยงกับเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษเกำะกง (กัมพูชำ) ซึ่งมี

กำรลงทนุจำกต่ำงชำต ิเช่น โรงงำนรถยนต์เกำหล ี(Hyundai) 

โรงงำนผลิตลูกวอลเล่ย์บอล (Mikasa) และผลิตสำยไฟใน

รถยนต์ (Yazaki) จำกญี่ปุ่น

 (4) พื้นที่ชายแดนจังหวัดมุกดาหาร มี

ศักยภำพในกำรพัฒนำเป็นเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษที่

เน้นกจิกรรมด้ำนกำรค้ำส่ง กำรขนส่งต่อเนื่องหลำยรปูแบบ 

อตุสำหกรรมอเิลก็ทรอนกิส์ และคลงัสนิค้ำ เนื่องจำกตั้งอยู่

บนแนวระเบยีงเศรษฐกจิตะวนัออก-ตะวนัตก สำมำรถเชื่อมโยง 

เข้ำสู ่ลำวและเวียดนำม และต่อเนื่องไปยังประเทศใน 

แถบตะวนัออกไกล (ญี่ปุ่น เกำหล ีไต้หวนั) และเป็นช่องทำง

ที่ส�ำคญัในกำรขนส่งสนิค้ำ เช่น เครื่องดื่ม ผลไม้ ชิ้นส่วน

อิเล็กทรอนิกส์ ไปยังเวียดนำมและจีนตอนใต้ รวมทั้ง

สำมำรถร่วมด�ำเนินกิจกำรในลักษณะอุตสำหกรรมกำร

ผลิตร่วม (co-production) กับเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษ 

สะหวนั-เซโน (สปป.ลำว) ซึ่งมกีำรลงทนุที่หลำกหลำยจำก

ต่ำงประเทศ เช่น โรงงำนผลติชิ้นส่วนกล้องถ่ำยรปูจำกญี่ปุน่ 

(Nikon) และโรงงำนผลติเบำะและอปุกรณ์บนเครื่องบนิจำก

เนเธอร์แลนด์ (Aeroworks)

 (5) พืน้ทีช่ายแดนอ�าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา 

สำมำรถพัฒนำเป็นเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษที่เน้น

อุตสำหกรรมยำงพำรำและผลิตภัณฑ์ครบวงจร อุปกรณ์

ไฟฟ้ำและอเิลก็ทรอนกิส์ อำหำรทะเล และอำหำรฮำลำล 

โลจสิตกิส์และบรกิำรต่อเนื่อง เนื่องจำกสงขลำเป็นจงัหวดั

ศูนย์กลำงของภำคใต้ มีด่ำนสะเดำและด่ำนปำดังเบซำร์

ซึ่งเป็นด่ำนทำงบกที่มีมูลค่ำกำรค้ำสูงสุดอันดับหนึ่งและ

อันดับสองของไทยตำมล�ำดับ ทั้งสองพื้นที่อยู่ใกล้ท่ำเรือ

ปีนงัและท่ำเรอืกลำงของมำเลเซยี และมกีำรเชื่อมโยงทำง

รถไฟระหว่ำงไทย-มำเลเซยีผ่ำนทำงปำดงัเบซำร์ มฐีำนกำร

ผลิตในพื้นที่ เช่น อุตสำหกรรมแปรรูปยำงพำรำ อำหำร

ทะเล อิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งยังเป็นพื้นที่ภำยใต้โครงกำร

ควำมร่วมมือเขตเศรษฐกิจสำมฝ่ำยอินโดนีเซีย-มำเลเซีย-

ไทย (IMT-GT) ซึ่งจะช่วยสนบัสนนุกจิกรรมทำงเศรษฐกจิ

ในพื้นที่ให้ขยำยออกสู่ประเทศเพื่อนบ้ำนได้มำกยิ่งขึ้น โดย

เฉพำะโอกำสกำรพัฒนำเป็นเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษ

ร่วมระหว่ำงสะเดำกับบูกิตกำยูฮีตัม (มำเลเซีย) เพื่อกำร

ลงทุนในภำคอุตสำหกรรมและบริกำร ซึ่งสำมำรถขยำย

ควำมร่วมมอืทำงกำรค้ำกำรลงทนุต่อเนื่องในแนวทำงด่วน

เหนอื-ใต้ (North-South Expressway) ในมำเลเซยีเข้ำสูพ่ื้นที่

ตอนในของมำเลเซยี
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 แนวทางการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ 

 กำรพัฒนำเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษชำยแดน

เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำในหลำยมิติทั้งในด้ำนกำยภำพ 

เศรษฐกิจ สังคม และทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

และต้องอำศัยควำมร่วมมือของทุกภำคส่วนทั้งภำครัฐ  

ท้องถิ่น เอกชนและประชำชนในพื้นที่สนับสนุนกำรพัฒนำ 

ดังนั้นจึงจ�ำเป็นต้องมีแผนพัฒนำที่เกิดจำกกำรบูรณำกำร

ควำมคิด ข้อมูลและกำรวิเครำะห์ เพื่อใช้เป็นกรอบใน

กำรก�ำหนดแนวทำงกำรพัฒนำ แผนงำน โครงกำรและ

มำตรกำร ซึ่งจะน�ำไปด�ำเนินงำนให้เกิดกำรพัฒนำไปใน

ทศิทำงเดยีวกนัอย่ำงเป็นองค์รวม และเกดิผลในทำงปฏบิตัิ

เป็นรูปธรรมอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล รวมทั้ง 

ก่อให้เกดิประโยชน์ต่อพื้นที่และประเทศโดยรวม

 ส�ำหรบัแนวทำงในกำรด�ำเนนิงำนภำครฐัจะให้กำร

สนบัสนนุในด้ำนต่ำงๆ ได้แก่ (1) สทิธปิระโยชน์ในกำรลงทนุ 

โดยให้กำรลงทุนในเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษได้รับสิทธิ

ประโยชน์ในระดบัสูงสดุหรอืใกล้เคยีงกบันโยบำยส่งเสรมิ

กำรลงทนุในพื้นที่จงัหวดัชำยแดนภำคใต้ และจดัตั้งศนูย์

ให้บริกำรจุดเดียวเบ็ดเสร็จด้ำนกำรลงทุน (One Stop 

Service) โดยในระยะแรกใช้พื้นที่ศูนย์ด�ำรงธรรมระดับ

จังหวัดหรืออ�ำเภอ (2) แรงงำนและศูนย์บริกำรเบ็ดเสร็จ

ด้ำนแรงงำน สำธำรณสขุและควำมมั่นคง โดยจดัระบบ

บรหิำรจดักำรแรงงำนต่ำงด้ำวให้มำท�ำงำนในเขตพฒันำ

เศรษฐกจิพเิศษได้ในลกัษณะข้ำมแดนไป-กลบั และจดัตั้ง

ศูนย์บริกำรเบ็ดเสร็จด้ำนแรงงำนเพื่อให้บริกำรเรื่องกำร

อนุญำตให้แรงงำนต่ำงด้ำวเข้ำมำในรำชอำณำจักร กำร

ตรวจสขุภำพ กำรประกนัสขุภำพและกำรคุม้ครองแรงงำน 

รวมทั้งให้กำรฝึกอบรมฝีมือแรงงำนไทยบริเวณชำยแดน

และแรงงำนต่ำงด้ำวที่มำท�ำงำนในเขตพัฒนำเศรษฐกิจ

พเิศษที่สอดคล้องกบัควำมต้องกำรของภำคเอกชน  และ 

(3) โครงสร้ำงพื้นฐำนและด่ำนศุลกำกร โดยจัดเตรียม

โครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนกำรขนส่ง ไฟฟ้ำ น�้ำประปำ และ

ที่ตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 5 พื้นที่ในระยะแรก
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อื่นๆ ที่จ�ำเป็นต่อกำรพัฒนำเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษ 

กำรพฒันำด่ำนชำยแดนและระบบกำรผ่ำนแดนเพื่อให้เกดิ

ควำมสะดวกในกำรผ่ำนแดน โดยคณะกรรมกำร กนพ. 

ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรซึ่งประกอบด้วยหน่วยงำนที่

เกี่ยวข้องทั้งภำครัฐและเอกชนด�ำเนินกำรจัดท�ำแนวทำง

กำรสนบัสนนุในประเดน็ดงักล่ำวข้ำงต้น 

 อย่ำงไรก็ดี กำรพัฒนำเขตพัฒนำเศรษฐกิจ

พเิศษต้องใช้เงนิลงทนุจ�ำนวนมำก เช่น กำรลงทนุพฒันำ

โครงสร้ำงพื้นฐำนในหลำยด้ำนทั้งด้ำนกำรขนส่ง ด่ำน

ชำยแดน เขตอุตสำหกรรม และระบบสำธำรณูปโภค

สำธำรณูปกำร ดังนั้น กำรพัฒนำจึงจ�ำเป็นต้องแบ่งกำร

ด�ำเนินกำรเป็นระยะและด�ำเนินกำรอย่ำงค่อยเป็นค่อยไป 

และมีกำรประเมินผลกำรด�ำเนินงำนทั้งจำกหน่วยงำนผู้ 

รบัผดิชอบโครงกำรและหน่วยงำนในพื้นที่ เพื่อให้กำรลงทนุ

มีควำมสอดคล้องกับควำมต้องกำรของพื้นที่ ก่อให้เกิด

ประโยชน์อย่ำงแท้จรงิและอยู่ในระดบัที่เหมำะสม รวมทั้ง

สำมำรถน�ำผลกำรพฒันำที่เกดิขึ้นมำใช้วำงแผนกำรพฒันำ

ในระยะต่อไปได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 

นอกจำกนั้นจะต้องร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้ำนในกำร

ร่วมกันพัฒนำเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมซึ่งจะน�ำไปสู่

กำรพฒันำที่ยั่งยนื
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กบัสถำนกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลงและต้องคำดกำรณ์ถงึกำรเปลี่ยนแปลงที่จะมใีนอนำคต  นอกจำกนั้นยงัต้องกำรปัจจยั

สนบัสนนุเพื่อให้กำรพฒันำสำมำรถเกดิขึ้นได้ ค�ำนงึถงึผลกระทบสู่ภำยนอก และต้องได้รบักำรยอมรบัของประชำชน

และภำคกีำรพฒันำที่เกี่ยวข้อง  ดงันั้นกำรพฒันำเขตพฒันำเศรษฐกจิพเิศษจ�ำเป็นต้องได้รบักำรบรูณำกำรอย่ำงรอบ

ด้ำน ภำยใต้กำรได้รับควำมร่วมมือจำกทุกภำคส่วนในสังคม จึงจะสำมำรถขับเคลื่อนกำรพัฒนำได้ส�ำเร็จผลตำม

วตัถปุระสงค์และเป้ำหมำยที่วำงไว้อย่ำงมปีระสทิธภิำพ     

สรุป
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แนวทางพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน	
ของประเทศไทย	จากผลการจัดอันดับความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ	โดย	WEF,	IMD	และ	World	Bank

ดร. มารยาท สมุทรสาคร *   ดร. มณฑาทิพย์ จันทร์พุ่ม** 

* ผู้เชี่ยวชาญยุทธสาสตร์การผลิตและบริการ
**นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ ส�านักพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ

ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
(National Competitiveness)

กำรก�ำหนดยุทธศำสตร์ในกำรพัฒนำของประเทศต่ำงๆ 
ทั่วโลกในช่วงทศวรรษที่ผ่ำนมำ ได้ให้ควำมส�ำคัญกับกำร
พฒันำขดีควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัของประเทศ โดยถอืเป็น
ยุทธศำสตร์ที่ส�ำคัญในกำรสร้ำงควำมได้เปรียบเชิงแข่งขันใน
เวทโีลกได้ ซึ่งควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัของประเทศ (National 
Competitiveness) คือ ขีดควำมสำมำรถและผลประกอบกำร
ของประเทศในกำรสร้ำงและรักษำสภำพแวดล้อมที่เหมำะสม
แก่กำรประกอบกจิกำร ทั้งนี้ กำรจดัอนัดบัควำมสำมำรถในกำร
แข่งขนัของประเทศมกัจะอ้ำงองิจำกสถำบนัที่มชีื่อเสยีง เป็นที่รูจ้กั 
และได้รบัควำมเชื่อถอืในระดบัสำกล ซึ่งวธิกีำรและเกณฑ์ชี้วดั
ในกำรจดัอนัดบัแตกต่ำงกนั ขึ้นอยูก่บักรอบแนวคดิที่อยู่เบื้อง
หลังกำรด�ำเนินกำรจัดอันดับควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของ
สถำบนันั้น ในปัจจบุนัหน่วยงำนที่มกีำรจดัอนัดบัควำมสำมำรถ
ในกำรแข่งขันของประเทศมีหลำยหน่วยงำน แต่ที่ได้รับ 
ควำมสนใจและเป็นที่ยอมรบัมำอย่ำงต่อเนื่อง ได้แก่ กำรจดั
อนัดบัโดย สถำบนักำรจดักำรนำนำชำต ิ(International Institute 
for Management Development: IMD) สภำเศรษฐกจิโลกหรอื 
เวลิด์อโีคโนมกิ ฟอรั่ม (World Economic Forum: WEF) และ
นอกจำก 2 องค์กรที่กล่ำวมำแล้ว ธนำคำรโลก (The World 
Bank) ยงัได้จดัอนัดบัควำมยำกง่ำยในกำรประกอบธรุกจิ (Doing 
Business) ของประเทศต่ำงๆ ด้วย กำรจดัอนัดบัควำมสำมำรถ
ในกำรแข่งขนัของสถำบนั WEF และ IMD ได้ด�ำเนนิกำรเป็น
ประจ�ำทกุปีต่อเนื่องมำจนถงึปัจจบุนั มปีระเทศที่ได้รบักำรจดั
อนัดบัเปลี่ยนแปลงกนัไปในแต่ละปี โดยข้อมลูที่น�ำมำใช้เป็น
เกณฑ์ชี้วดันี้มำจำกสองทำงคอื จำกกำรส�ำรวจทศันคต ิ(Survey 
data) และจำกรำยงำนสถติ ิ(Secondary data หรอื Hard data) 
อย่ำงไรกต็ำม WEF และ IMD ได้ก�ำหนดนยิำมควำมสำมำรถ
ในกำรแข่งขนัของประเทศรวมทั้ง เกณฑ์และวธิกีำรที่ใช้ในกำร

วเิครำะห์แตกต่ำงกนั โดยสถำบนั IMD ได้นยิำมว่ำเป็น “ความ
สามารถของประเทศในการสร้างและรักษาสภาวะแวดล้อม
ทางเศรษฐกิจให้เอื้อต่อการเสริมสร้างและพัฒนาความ
สามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจทั้งในระดับประเทศและ
ระหว่างประเทศ” ขณะที่ สถำบนั WEF ได้นยิำมว่ำเป็น “ความ
สามารถในการแข่งขนัเป็นเรื่องของระดบัผลติภาพการผลติของ
แต่ละประเทศ โดยปัจจยัด้านสถาบนั เช่น กฎหมาย ตลอดจน 
นโยบายและปัจจยัอื่นๆ จะมบีทบาทต่อการเพิ่มขึ้นหรอืการลด
ลงของผลติภาพการผลติ”       
 สถำบนั IMD เริ่มด�ำเนนิกำรจดัอนัดบัควำมสำมำรถ
กำรแข่งขนัใน 55-60 ประเทศเป็นประจ�ำทกุปี ตั้งแต่ปี 2532 
จนถงึปัจจบุนั โดยเน้นปัจจยัเชงิโครงสร้ำง จ�ำนวนเกณฑ์ชี้วดั
ทั้งหมดที่ใช้ในกำรจัดอันดับในแต่ละปีอยู่ระหว่ำง 314-331 
เกณฑ์ชี้วดั (Criteria) ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 กลุม่หลกัและให้น�้ำหนกั
กลุ่มร้อยละ 25 เท่ำกัน ได้แก่ 1) สมรรถนะทำงเศรษฐกิจ 
(Economic Performance) 2) ประสทิธภิำพภำครฐั (Government 
Efficiency) 3) ประสิทธิภำพภำคเอกชน (Business Efficiency)  
4) โครงสร้ำงพื้นฐำน (Infrastructure) ซึ่งในแต่ละกลุม่ประกอบ
ด้วย 5 ปัจจยัย่อย ส�ำหรบัปี 2557 IMD ได้ใช้เกณฑ์ชี้วดัรวม 338 
เกณฑ์ ในขณะที่ WEF ได้จดัอนัดบัควำมสำมำรถในกำรแข่งขนั
ของประเทศต่ำงๆ ทั่วโลกรำว 130-142 ประเทศ โดยเน้นปัจจยั
ด้ำนกำรประกอบกำรธรุกจิเป็นหลกั WEF เริ่มต้นจดัอนัดบัควำม
สำมำรถในกำรแข่งขนัตั้งแต่ปี 2522 และได้พฒันำมำเป็นดชันี
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัรวม (Global Competitiveness Index: 
GCI) ในปี 2557 โดยวเิครำะห์จำก 12 ปัจจยัหลกั 114 เกณฑ์ 
ชี้วดั กำรค�ำนวณน�้ำหนกัของคะแนนแบ่งเป็น 3 กลุม่ปัจจยั 
ได้แก่ 1) ปัจจยัพื้นฐำน 2) ปัจจยัเสรมิประสทิธภิำพ 3) ปัจจยั
นวตักรรมและควำมซบัซ้อน และขึ้นอยู่กบัล�ำดบัขั้นกำรพฒันำ
ทำงเศรษฐกจิ (Stage of Development) ซึ่งก�ำหนดจำกระดบัรำยได้ 
ต่อหวั (GDP per capita) ของประชำกรในประเทศ และสดัส่วน
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กำรส่งออกสนิค้ำพื้นฐำนต่อกำรส่งออกรวมซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ระดบั 
คอื 1) ขบัเคลื่อนโดยปัจจยักำรผลติ (factor-driven stage) 2) ขบัเคลื่อน 
โดยประสทิธภิำพของกำรผลติ (efficiency-driven stage) 3) ขบัเคลื่อน
โดยนวตักรรมกำรผลติ (innovation-driven stage) ส�ำหรบัธนำคำรโลก
ได้รำยงำนผลกำรจดัอนัดบัควำมยำกง่ำยในกำรประกอบธรุกจิ โดย
พจิำรณำเกณฑ์ใน 10 ด้ำน คอื 1) กำรเริ่มต้นธรุกจิ (Starting a 
Business)  2) กำรขออนญุำตก่อสร้ำง (Dealing with Construction 
Permits)  3) กำรขอไฟฟ้ำ (Getting Electricity)  4) กำรจดทะเบยีน
ทรพัย์สนิ (Registering Property)  5) กำรได้รบัสนิเชื่อ (Getting Credit)  
6) กำรคุม้ครองผู้ลงทนุ (Protecting Minority Investors) 7) กำรช�ำระ
ภำษ ี (Paying Taxes) 8)  กำรค้ำระหว่ำงประเทศ (Trading Across 
Borders)  9) กำรบงัคบัให้เป็นไปตำมข้อตกลง (Enforcing Contracts) 
10) กำรปิดกจิกำร (Resolving Insolvency) โดยปี 2015 (Doing 
Business 2015) มกีำรเปลี่ยนแปลงใน 2 เรื่องหลกั ที่มผีลต่ออนัดบั 
คอื เปลี่ยนกำรวดัเป็นแบบ Distance to frontier (DTF) หรอื พจิำรณำ
จำกระยะห่ำงของผลกำรพฒันำประสทิธภิำพของกำรปฏบิตังิำน
ของหน่วยงำนรฐัในแต่ละตวัชี้วดัย่อยเทยีบกบัประเทศที่ด�ำเนนิกำร
ดทีี่สดุ ( Best Practices) และกำรปรบัขอบเขตกำรวดัใน 3 ด้ำน 
ได้แก่ ด้ำนกำรได้รบัสนิเชื่อ ด้ำนกำรคุม้ครองผูล้งทนุ และด้ำนกำร
แก้ปัญหำกำรล้มละลำย

  ผลการจดัอนัดับความสามารถในการแข่งขนั
ของประเทศไทยปี 2557 โดย WEF IMD และ 
ธนาคารโลก 

กำรประเมนิขดีควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขนันั้นจะช่วยให้
เข้ำใจถงึจดุเด่นและจดุด้อยของประเทศไทยในเชงิเปรยีบเทยีบกบั
ประเทศอื่นๆ ณ ช่วงเวลำเดยีวกนั และสำมำรถพฒันำประเทศใน
เชงิแข่งขนัในเวทโีลกได้ส�ำหรบัประเทศไทยในปีพ.ศ. 2557 นั้น ถูก
จดัอนัดบัควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัเป็นอนัดบัที่ 29 จำก 60 
ประเทศ (IMD) และอนัดบัที่ 31 จำก 144 ประเทศ (WEF) โดยผล
กำรวิจัยประเทศที่มีควำมสะดวกในกำรเข้ำไปประกอบธุรกิจ 
ประจ�ำปี 2557 หรอื Doing Business 2015 ซึ่งด�ำเนนิกำรโดย
ธนำคำรโลกนั้น ประเทศไทยได้รบักำรจดัให้อยูใ่นอนัดบัที่ 26 จำก 
189 ประเทศทั่วโลก

ผลการจดัอันดบัความสามารถในการแข่งขนัของ
ประเทศไทยโดย IMD

จำกผลกำรจดัอนัดบัควำมสำมำรถในกำรแข่งขนั โดย IMD 
ของประเทศไทยซึ่งในปี 2557 ลดลง 2 อนัดบั จำกอนัดบัที่ 27 ใน
ปี 2556 นั้น ในภำพรวมไทยมคีวำมท้ำทำยหลำยด้ำนในกำรส่งเสรมิ

ขดีควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขนัของประเทศ โดยเฉพำะกำร
ปฏิรูปกำรเมือง และระบบบริหำร ที่ควรเน้นกำรสร้ำงควำม 
เท่ำเทยีม และกำรสร้ำงเครอืข่ำยป้องกนักำรคอร์รปัชั่นของภำครฐั 
ในกำรขจดัควำมไม่ถูกต้องทำงกฎหมำยที่สร้ำงควำมเสยีหำย
ให้แก่ประเทศ  รวมถงึกำรสร้ำงควำมเข้มแขง็ให้แก่ประชำกรใน
เกอืบทกุด้ำน โดยเฉพำะด้ำนกำรศกึษำ และสขุภำพ ส�ำหรบั
กำรวเิครำะห์จดุอ่อนของไทยใน 4 กลุม่หลกัของกำรจดัอนัดบั 
พบว่ำ

สมรรถนะทางเศรษฐกิจ (Economic Performance) 
ปรบัตวัลดลง 3 อนัดบัจำกอนัดบัที่ 9 ในปี 2556 มำเป็นอนัดบั
ที่ 12 ในปี 2557 โดยเฉพำะปัญหำค่ำใช้จ่ำยในกำรบรโิภคต่อ
ครวัเรอืนสงูขึ้น ปัญหำเงนิเฟ้อที่เกดิจำกรำคำสนิค้ำ และกำร
ย้ำยฐำนกำรผลติและกำรลงทนุไปสูป่ระเทศเพื่อนบ้ำน เป็นต้น

ประสิทธภิาพของภาครัฐ (Government Efficiency) 

ลดลง 6 อนัดบั จำกอนัดบัที่  22  ปี 2556 มำเป็นอนัดบัที่ 28 
ปี 2557 เพรำะควำมไม่มเีสถยีรภำพทำงกำรเมอืง ปัญหำควำม
เหลื่อมล�้ำในสงัคม ปัญหำคอรปัชั่น และควำมไม่โปร่งใสและมี
กฎระเบยีบที่ไม่เอื้อต่อกำรด�ำเนนิธรุกจิ 

ประสทิธิภาพของภาคธรุกจิ (Business Efficiency) มี
กำรปรบัตวัลดลง 7 อนัดบั จำกอนัดบัที่ 18 ในปี 2556 มำเป็น
อนัดบัที่ 25 ในปี 2557 โดยมจีดุอ่อน ได้แก่ ผลติภำพกำรผลติ
รวมและผลิตภำพแรงงำนต�่ำ เพรำะขำดแรงงำนฝีมือ ขำด
แรงงำนที่มทีกัษะด้ำนกำรเงนิ และประสทิธิภำพของวสิำหกจิ
ขนำดกลำงและขนำดย่อมมน้ีอย กำรปรบัตวัของภำคเอกชนต่อ
กำรเปลี่ยนแปลงตลำดมน้ีอย ท�ำให้กำรลงทนุในธรุกจิมคีวำม
เสี่ยงสงู

โครงสร้างพืน้ฐาน (Infrastructure) คงที่อยูใ่นอันดบัที่ 48 
จำกปีก่อนหน้ำ แม้ว่ำเกอืบทกุปัจจยัยงัอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้ำงต�่ำ 
เช่น ด้ำนกำรศกึษำ ซึ่งตวัชี้วดัย่อยที่อนัดบัลดลงมำก ได้แก่ กำร
ใช้จ่ำยภำครฐัต่อหวัของนกัเรยีนที่ลดลง ระบบกำรศกึษำและ
ควำมสำมำรถของมหำวทิยำลยัในกำรผลติบณัฑติที่ไม่สำมำรถ
ตอบสนองควำมต้องกำร และด้ำนวทิยำศำสตร์และเทคโนโลย ี
ยงัอยู่ในเกณฑ์ที่ต�่ำ เป็นต้น 

ผลการจัดอันดบัความสามารถในการแข่งขนั
ของประเทศไทยโดย WEF

รำยงำน Global Competitive Report 2014-2015 ซึ่งอนัดบั
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศไทยปรับตัวดีขึ้น  
6 อนัดบั มำอยู่อนัดบัที่ 31 จำกอนัดบัที่ 37 ในปีก่อนหน้ำ โดย
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เสถยีรภำพเศรษฐกจิที่ปรบัตวัดขีึ้นต่อเนื่อง จำกอนัดบัที่ 19 และ 
31 และ 46 ในปี 2014 2013 และ 2010 ตำมล�ำดบั ในขณะที่อกี
หลำยปัจจยัปรบัตวัดขีึ้นมำก โดยเฉพำะด้ำนสขุภำพ กำรศกึษำ 
และเทคโนโลย ีเป็นต้น อย่ำงไรกต็ำมยงัคงมปีระเดน็ท้ำทำยที่ควร
ให้ควำมส�ำคญั ดงัต่อไปนี้

1. ปัจจยัพืน้ฐาน แม้ว่ำหลำยปัจจยัจะปรบัตวัดขีึ้นมำก
แต่กย็งัต�่ำเมื่อเทยีบกบัประเทศเพื่อบ้ำน ตวัชี้วดัที่ต้องเร่งปรบัปรงุ 
เช่น ปัญหำคอรปัชั่น ควำมไม่มเีสถยีรภำพของรฐับำล เพรำะ
ควำมเชื่อมั่นในตัวนักกำรเมืองมีน ้อย ภำครัฐเองก็ขำด
ประสทิธภิำพ ควำมไม่แน่นอนทำงนโยบำย โครงสร้ำงพื้นฐำนยงั
ไม่มคีณุภำพ และคณุภำพกำรศกึษำโดยเฉพำะขั้นประถมยงัต�่ำ 
เป็นต้น  

2. ปัจจัยเสริมประสิทธิภาพการด�าเนินงาน แม้ว่ำ
จะมกีำรปรบัตวัดขีึ้นแต่มหีลำยปัจจยัที่ควรเร่งปรบัปรงุ ได้แก่ 
จ�ำนวนวันในกำรด�ำเนินกำรเพื่อเริ่มต้นทำงธุรกิจยังสูง และ
กระบวนกำรทำงศลุกำกรที่ต้องใช้เวลำ เป็นต้น

3. นวตักรรมและความเช่ียวชาญทางธุรกจิ ปรับตวั 

ลดลงเลก็น้อย โดยปัจจยัที่ต้องเร่งปรบัปรงุ ได้แก่ ศกัยภำพ
ด้ำนนวตักรรมของไทยยงัต�่ำ และภำครฐัยงัให้ควำมส�ำคญักบั
กำรจดัซื้อจดัจ้ำงพสัดแุละวสัดทุี่ใช้เทคโนโลยสีูงน้อยมำก ซึ่ง
จะช่วยกระตุ้นให้เกดิกำรค้นคดินวตักรรมใหม่ๆ ได้ เป็นต้น
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ผลการจดัอนัดบัความสามารถในการแข่งขนัของประเทศไทยปี 2557 โดย WEF IMD และ ธนาคารโลก

ที่มำ:  รำยงำน Doing Business (EoDB) โดย ธนำคำรโลก Global Competitiveness Report โดย World Economic Forum และ World  
  Competitiveness Yearbook โดย IMD

ผลการจดัอนัดับ Doing Business 2015 โดย 
ธนาคารโลก

 ผลกำรจดัอนัดบั Doing Business 2015 โดย ธนำคำรโลก 
ประเทศไทยได้รบักำรจดัอนัดบัให้อยูใ่นอนัดบัที่ 26 ปรบัตวัดขีึ้น
จำกปีที่แล้ว ซึ่งอยู่อนัดบัที่ 28 ตดิกลุ่ม 30 ประเทศแรกที่ง่ำยต่อ
กำรท�ำธรุกจิจำกกำรประเมนิทั้งหมด 189 ประเทศ เพรำะในช่วง 
10 ปีที่ผ่ำนมำไทยปรบัปรงุบรกิำรภำครฐั โดยใช้เทคโนโลยทีี่ทนัสมยั 
ช่วยปรบัปรงุสภำพแวดล้อมท�ำธรุกจิ กำรน�ำระบบอเิลก็ทรอนกิส์
มำใช้ เป็นผลท�ำให้กำรใช้เอกสำรและเวลำน้อยลงกว่ำครึ่งหนึ่ง
เมื่อเทียบกับปี 2550 นอกจำกนั้น กำรบังคับให้เป็นไปตำม 
ข้อตกลง (Enforcing Contracts) โดยกรมบงัคบัคด ี ได้น�ำระบบ

สำรสนเทศภูมศิำสตร์ (Geographic Information System: GIS) 
มำใช้ในกระบวนกำรยึดและขำยทรัพย์สิน และมีกำร
พฒันำกำรน�ำส่งหมำยแจ้งคูค่วำมโดยใช้ระบบ GPRS (General 
Package Radio Service) ซึ่งเป็นกำรส่งข้อมูลผ่ำนโทรศัพท์
เคลื่อนที่เพื่อเพิ่มควำมรวดเร็วในกำรส่งหมำยแจ้ง ทั้งยังได้
พัฒนำระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในกระบวนกำรบังคับคดี ได้แก่ 
e-filing (กำรยึดทรัพย์ในคดีแพ่งผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์) 
e-broadcast (ขำยทอดตลำดผ่ำนระบบถ่ำยทอดสด) e-payment 
(กำรจ่ำยเงินส่วนได้ในคดีเข้ำบัญชี เจ้ำหนี้โดยตรง) และ 
e-service (กำรใช้ระบบ GPS ในกำรส่งหมำย ประกำศ) เป็น
ผลให้ระยะเวลำในกำรด�ำเนนิกำรเพื่อกำรบงัคบัคดลีดลงกว่ำ 
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39 วนั ทั้งนี้ ผลกำรวเิครำะห์จดุอ่อนพบว่ำ แม้ว่ำจะมกีำรปรบั
อันดับดีขึ้น 2 ด้ำน ได้แก่ด้ำนกำรขออนญุำตในกำรก่อสร้ำง 
และกำรช�ำระภำษี แต่ยังมีตัวชี้วัดที่มีอันดับไม่เปลี่ยนแปลง  
3 ด้ำน ได้แก่ กำรขอไฟฟ้ำ กำรจดทะเบยีนทรพัย์สนิ และกำร
บงัคบัให้เป็นไปตำมไปตำมข้อตกลง ในขณะที่อกี 5 ด้ำนที่ปรบั
ตวัลดลง ได้แก่ กำรเริ่มต้นธรุกจิ กำรได้รบัสนิเชื่อ กำรคุม้ครอง
ผูล้งทนุ กำรค้ำระหว่ำงประเทศ และกำรปิดกจิกำร ปัจจบุนั

ประเทศต่ำงๆ ให้ควำมส�ำคญักบักำรรำยงำนผลกำรวจิยั เรื่อง 
Doing Business มำกขึ้น โดยเหน็ว่ำเป็นรำยงำนที่นกัลงทนุใช้
เป็นข้อมลูประกอบกำรตดัสนิใจลงทนุในประเทศต่ำงๆ ท�ำให้
หลำยประเทศพฒันำกำรให้บรกิำรอย่ำงจรงิจงัและต่อเนื่องใน
อตัรำเร่งกว่ำประเทศไทย จนมผีลให้อนัดบัของไทยลดลง และ
หลำยด้ำนที่อยู่ในอนัดบัสงูกว่ำ 30 อนัดบัแรกเมื่อเทยีบกบัต่ำง
ประเทศ

สาขา DB2014 DB2015 การเปลี่ยนแปลง

รวม 28 26 2

การเริ่มต้นธุรกจิ 68 75 7

การขออนุญาตก่อสร้าง 11 6 5

การขอไฟฟ้า 12 12 ไม่เปลี่ยนแปลง

การจดทะเบยีนทรพัย์สนิ 28 28 ไม่เปลี่ยนแปลง

การได้รบัสนิเชื่อ 86 89 3

การคุ้มครองผู้ลงทุน 21 25 4

การช�าระภาษี 63 62 1

การค้าระหว่างประเทศ 33 36 3

การบงัคบัให้เป็นไปตามข้อตกลง 25 25 ไม่เปลี่ยนแปลง

การปิดกจิการ 44 45 1

 ที่มำ:  Ease of Doing Business in Thailand 2014 -2015 , World Bank ประมวลโดยส�ำนกัพฒันำขดีควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัทำง  
  เศรษฐกจิ, สศช.

ความแตกต่างของผลการจดัอนัดับความสามารถของการแข่งขันในภาพรวมโดย WEF IMD และ   
ธนาคารโลก 

 หำกพจิำรณำในภำพรวมพบว่ำปัญหำและสำเหตซุึ่งส่งผล 
ให้อนัดบัควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ โดย WEF 
และธนำคำรโลกปรบัตวัดขีึ้น ในขณะที่ IMD ปรบัตวัลดลง มี
สำเหตทุี่ส�ำคญัจำกลกัษณะของข้อมลูแตกต่ำงกนั ซึ่งประกอบ
ด้วย

 1. ข้อมูลเชิงประจักษ์ โดย IMD ใช้ข้อมูลเชิง
ประจกัษ์ในรูปของสถติ ิ(Hard Data) ในสดัส่วนที่สูงกว่ำ WEF 
(IMD ใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์ร้อยละ 55 ของจ�ำนวนข้อมูล
ทั้งหมดและ WEF ร้อยละ 30) 

 2.  ข้อมลูจากการส�ารวจ โดยธนำคำรโลกใช้ข้อมลู
จำกกำรส�ำรวจทั้งหมด ในขณะที่ WEF ให้น�้ำหนกักบัข้อมูล
จำกกำรส�ำรวจควำมคดิเหน็ (Opinion Survey) คดิเป็นสดัส่วน
ร้อยละ 70 ของจ�ำนวนข้อมูลทั้งหมด เมื่อเทยีบกบัร้อยละ 45 
ของ IMD ซึ่งข้อมูลส�ำรวจควำมเห็นมีโอกำสเป็นข้อมูลอคต ิ
(Bias) ผนัแปรไปตำมประเทศต่ำงๆ 

 3.  ค�าจ�ากัดความว่าความสามารถในการแข่งขัน

แตกต่างกนั โดย WEF เป็นกรอบในกำรวดักำรพฒันำขดีควำม
สำมำรถในกำรแข่งขนัในระดบัจลุภำคหรอืผูป้ระกอบกำร ส่วน 
IMD เป็นกรอบในกำรพฒันำในระดบัมหภำค ซึ่งเป็นกำรวดั
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันเพื่อยกระดับและสวัสดิกำรของ
ประชำชนให้ดขีึ้นทั้งด้ำนเศรษฐกจิ สงัคม สิ่งแวดล้อม ในขณะ
ที่ธนำคำรโลกให้ควำมส�ำคัญกับด้ำนประสิทธิภำพกำรให้
บรกิำรภำครฐัเป็นหลกั

แนวทางในการด�าเนินงานต่อไปเพ่ือพัฒนา
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและ
ความเชื่อมโยงไปสู่การเตรียมการเพ่ือจัดท�าแผน
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12   

แม้ว่ำประเทศไทยต้องเผชิญกับปัญหำควำมขัดแย้ง
ทำงกำรเมืองเพรำะควำมไม่โปร่งใสและปัญหำคอรัปชั่น จน
ท�ำให้รำยได้จำกภำคกำรผลิตและบริกำรปรับตัวลดลง  
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โดยเฉพำะกำรท่องเที่ยว ซึ่งในที่สดุกส่็งผลให้อตัรำกำรขยำยตวัทำง
เศรษฐกิจลดลง โดยเฉพำะปลำยปี 2556 และต้นปี 2557 แต่ผู้
เชี่ยวชำญหลำยท่ำนคำดกำรณ์ว่ำอัตรำกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจ
เริ่มดขีึ้นหลงัจำกที่สถำนกำรณ์ทำงกำรเมอืงเริ่มสงบลง ดงันั้น ในปี 
2558 จะมแีนวโน้มดขีึ้น ถ้ำปัญหำทำงกำรเมอืงลดลง และเร่งแก้ไข
จดุอ่อนของไทยที่ส�ำคญั เช่น สร้ำงบรรยำกำศในกำรลงทนุ ปัญหำ
คอรปัชั่น ประสทิธภิำพของวสิำหกจิขนำดกลำงและขนำดย่อมมน้ีอย 
และพัฒนำระบบกำรศึกษำให้ตอบสนองควำมต้องกำรภำคเอกชน 
หำกพิจำรณำผลกำรจัดอันดับควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของ
ประเทศไทย โดย WEF, IMD และ World Bank ประกอบกบัผลจำก
กำรพัฒนำตำมยุทธศำสตร์ในแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่ง
ชำต ิฉบบัที่ 11 ซึ่งได้ให้ควำมส�ำคญักบักำรพฒันำคนและสงัคมไทย
ให้มีคุณภำพมีโอกำสเข้ำถึงทรัพยำกร และได้รับประโยชน์จำกกำร
พัฒนำเศรษฐกิจและสังคมอย่ำงเป็นธรรม รวมทั้งสร้ำงโอกำสทำง
เศรษฐกิจด้วยฐำนควำมรู ้เทคโนโลยีนวัตกรรม และควำมคิด
สร้ำงสรรค์บนพื้นฐำนกำรผลิตและกำรบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่ง
แวดล้อมนั้น ยงัมปีระเดน็ท้ำทำยอกีหลำยประกำรที่เกดิขึ้น ในด้ำน
เศรษฐกจิ สงัคม กำรเมอืง และสิ่งแวดล้อม ซึ่งส่งผลให้ภำพรวมของ
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัของประเทศไทยในเวทโีลกยงัจ�ำเป็นต้อง
ด�ำเนนิกำรปรบัตวัให้สอดคล้องกบักำรเปลี่ยนแปลงและพฒันำของ
ประเทศอื่นๆ และแข่งขนัในเวทโีลกได้อย่ำงยั่งยนื ดงันั้น กำรเชื่อมโยง 
ผลกำรจัดอันดับควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศไทยไปสู่
แนวทำงกำรเตรียมกำรเพื่อจัดท�ำแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม 
แห่งชำต ิฉบบัที่ 12 นั้น มปีระเดน็ท้ำทำยที่ควรให้ควำมส�ำคญัอย่ำง 
ต่อเนื่อง คอื กำรพฒันำเศรษฐกจิมหภำคให้เอื้อต่อกำรเพิ่มขดีควำม

สำมำรถในกำรแข่งขัน กำรพัฒนำเทคโนโลยีและนวัตกรรม  
กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน  
กำรเสรมิสร้ำงประสทิธภิำพภำคเอกชนเพื่อยกระดบัสูก่ำรผลติ
ฐำนนวัตกรรม รวมทั้งกำรพัฒนำคุณภำพและเสริมสร้ำง 
ธรรมำภบิำลในกำรบรหิำรจดักำรภำครฐั นอกเหนอืจำกกำรให้
ควำมส�ำคญัต่อกำรปรบัปรงุและพฒันำประเดน็ท้ำทำยดงักล่ำว
อย่ำงต่อเนื่องในแผนพฒันำฯ ฉบบัที่ 12 เพื่อให้เอื้อต่อกำรเสรมิ
สร้ำงและพัฒนำควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศให้
บรรลผุลอย่ำงแท้จรงิแล้ว ยงัจะต้องให้ควำมส�ำคญักบักำรสร้ำง
ควำมเข้ำใจกบัภำคเอกชนและผูท้ี่เกี่ยวข้องด้ำนข้อมลู ข้อเทจ็
จรงิของปัจจยัและตวัชี้วดัต่ำงๆ ที่สถำบนัจดัอนัดบั WEF, IMD 
และ World Bank ใช้เพื่อท�ำให้กำรให้คะแนน รวมทั้ง ควำมคดิ
เหน็ของภำคเอกชนและผูเ้กี่ยวข้องมคีวำมถูกต้องและไม่มอีคติ 
(Bias) ทั้งนี้ เมื่อประเทศไทยต้องเข้ำสูป่ระชำคมอำเซยีนในปี 2558 
ซึ่งจะเป็นบรบิทกำรเปลี่ยนแปลงอกีประกำรหนึ่งที่เป็นแรงผลกั
ดนัให้ทกุประเทศพยำยำมดงึดดูกำรลงทนุไปยงัประเทศของตน
มำกขึ้น ผลกำรวเิครำะห์โดย WEF, IMD และ World Bank ที่ออก
มำมผีลต่อภำพลกัษณ์ของเศรษฐกจิในประเทศ รวมไปถงึกำรตดัสนิ
ใจเข ้ำมำลงทุนของต่ำงชำติและสะท้อนถึงศักยภำพของ
ประเทศไทยในเวทโีลก กำรน�ำประเดน็จดุอ่อนจำกกำรจดัอนัดบัฯ 
ข้ำงต้น มำประกอบกำรก�ำหนดแนวทำงกำรจัดท�ำแผนพัฒนำ
เศรษฐกจิและสงัคมแห่งชำต ิฉบบัที่ 12 จงึเป็นกำรเตรยีมกำรเพิ่ม
ขีดควำมสำมำรถด้ำนกำรแข่งขันให้ได้มีกำรขับเคลื่อนอย่ำง 
เร่งด่วนและจริงจังเพื่อให้ประเทศไทยสำมำรถแข่งขันกับ 
ประเทศอื่นๆ ในเวทโีลกได้อย่ำงยั่งยนื   

เอกสารอ้างอิง
ส�ำนกัพฒันำขดีควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัทำงเศรษฐกจิ  ส�ำนกังำนคณะกรรมกำรพฒันำกำรเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชำต ิ(2553). รายงานการ

ศกึษาสถานภาพความสามารถในการแข่งขนัของประเทศไทยปี 2552

ส�ำนกัพฒันำขดีควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัทำงเศรษฐกจิ ส�ำนกังำนคณะกรรมกำรพฒันำกำรเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชำต ิ(2554).ผลการวเิคราะห์

ตวัช้ีวดัและแนวทางการจดัการจดุอ่อนของประเทศไทยจากการจดัอนัดบัความสามารถในการแข่งขนัโดย WEF และ IMD

EoDB (2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015). Doing Business (2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 

2015). Washington DC: The World Bank.
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ประสบการณ์และมุมมองในการตรวจสอบ
และประเมินผลการปฏิบัติภารกิจภาครัฐ

ของ ศ.ดร.เทียนฉาย กีระนันทน์
 เมื่อวันพุธที่ 25 กันยำยน 2556 นำยอรัญ ธรรมโน  

เป็นประธำนกำรประชุมคณะอนุกรรมกำรตรวจสอบและ

ประเมนิผลภำครำชกำรกลุม่กระทรวงด้ำนเศรษฐกจิ ครั้งที่ 

6/2556 ณ ห้องประชมุเดช สนทิวงศ์ ส�ำนกังำนคณะกรรมกำร

พฒันำกำรเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชำต ิ(สศช.) เพื่อหำรอื

เรื่อง “แนวทำงกำรพัฒนำกำรตรวจสอบและประเมินผล

ภำครำชกำรกลุ่มกระทรวงด้ำนเศรษฐกจิ” ร่วมกบั ค.ต.ป. 

ประจ�ำกระทรวงในกลุ่มกระทรวงด้ำนเศรษฐกิจ โดยม ี

นำยธำนินทร์ ผะเอม รองเลขำธิกำรคณะกรรมกำร

พฒันำกำรเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชำต ิ เป็นอนกุรรมกำร

และเลขำนุกำร คณะอนุกรรมกำรฯ มีหน้ำที่ส่งเสริม

และสนับสนุนกำรด�ำเนินกำรตรวจสอบและประเมินผล

กำรปฏิบัติรำชกำรของหน่วยงำนในกลุ่มกระทรวงด้ำน

เศรษฐกจิ และจดัท�ำรำยงำนผลกำรตรวจสอบและประเมนิผล

ภำครำชกำรกลุ่มกระทรวงด้ำนเศรษฐกิจ ประจ�ำปี 2556  

พร้อมเสนอควำมเห็นและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมกำร 

ตรวจสอบและประเมิผลภำครำชกำร (ค.ต.ป.) ให้ 

แล้วเสร็จ ภำยในเดือนมีนำคม 2557 ทั้งนี้ เพื่อ ค.ต.ป. 

น�ำไปประมวลเป็นรำยงำนกำรตรวจสอบและประเมินผล

ภำครำชกำรภำพรวมของประเทศเสนอคณะรัฐมนตร ี

พิจำรณำมอบหมำยหน่วยงำนต่ำงๆ น�ำไปพัฒนำภำรกิจ

และปรับปรุงระบบกำรก�ำกับดูแลตนเองที่ดีตำม พ.ร.ฎ. 

ว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ด ี

พ.ศ. 2546  ตลอดจนเป็นกำรสร้ำงควำมน่ำเชื่อถือและ

ควำมมั่นใจแก่สำธำรณชนต่อกำรปฏบิตังิำนภำครฐัต่อไป 

 คณะอนุกรรมกำรฯ ได้เรียนเชิญ ศ.ดร.เทียนฉำย  

กีระนันทน์ อดีตอธิกำรบดีจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย มำ

บรรยำยพเิศษเรื่อง “ประสบการณ์และมุมมองในการตรวจ

สอบและประเมินผลการปฏิบัติภารกิจภาครัฐ” 
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  เพื่อเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจให้แก่ อ.ค.ต.ป. กลุ่ม

กระทรวงด้ำนเศรษฐกิจ ค.ต.ป.ประจ�ำกระทรวงในกลุ ่ม

กระทรวงด้ำนเศรษฐกิจ เจ้ำหน้ำที่สนับสนุนฝ่ำยเลขำนุกำรฯ 

และผู้ที่เกี่ยวข้อง ศ.ดร.เทียนฉำย กีระนันทน์ ได้น�ำเสนอ 

สำระ 2 ส่วน ได้แก่ กำรติดตำมและประเมินผล และ 

ควำมเห็นต ่อแนวทำงกำรตรวจสอบและประเมินผล 

ภำครำชกำรด้ำนกำรตรวจสอบภำยใน สรปุได้ดงันี้

 1. การติดตามและประเมินผล 
  1.1 ค�าจ�ากัดความ

   1) การติดตามผล หมำยถึง กำรติดตำม

กำรปฏิบัติงำนตำมแผนงำน โครงกำรและกิจกรรมที่ก�ำหนด

ไว้อย่ำงเป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อใช้ประกอบกำรตัดสินใจ

ปรบัปรงุกระบวนกำรท�ำงำนให้มปีระสทิธภิำพและสอดคล้อง

กบัวตัถปุระสงค์ที่ก�ำหนดไว้ 

   2) การประเมินผล หมำยถงึ กระบวนกำร 

รวบรวมวเิครำะห์ข้อมูล และกำรวนิจิฉยัถงึประโยชน์ ผลต่อ

เนื่องและแนวโน้มที่เกิดจำกกำรด�ำเนินงำนอย่ำงเป็นระบบ

โดยเปรยีบเทยีบกบัเกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้ และควรท�ำกำรประเมนิ

เป็นช่วงๆ ตั้งแต่ก่อนกำรด�ำเนนิกำร ระหว่ำงด�ำเนนิกำร และ

เมื่อสิ้นสดุกำรด�ำเนนิกำร

 

 1.2 ป ร ะ โ ยชน ์ ขอ งก า รติ ดต ามและปร ะ เมิ นผล 

เ ป ็ น เ ค รื่ อ ง มื อ ก ำ ร ต ร ว จ ส อ บป ั ญห ำ อุ ป ส ร ร ค แ ล ะ 

น� ำมำป ้ อ งกัน  ปรับปรุ งแก ้ ไ ขป ัญหำกำรด� ำ เนิ นกำร

ให้มีประสิทธิภำพและประสิทธิผลมำกขึ้น โดยมีตัวอย่ำง 

ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะที่ได้จำกกำรติดตำมและประเมิน เช่น 

กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรเรียนกำรสอนในระดับมหำวิทยำลัย 

โดยกำรปรับปรุงค่ำเล่ำเรียนของนักศึกษำให้สำมำรถสะท้อน

โครงสร้ำงต้นทนุที่แท้จรงิด้วยวธิกีำรเหมำจ่ำย (lump sum cost)  

และกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรจัดท�ำรำยงำนกำรเงิน โดยกำร

แยกภำรกจิรอง (noncore business) ออกจำกภำรกจิหลกั (core 

business) ก่อนกำรท�ำกำรประมวลผล (consolidate) ทั้งนี้ เพื่อ

แสดงผลกำรประกอบกำรที่เกิดจำกกำรปฏิบัติภำรกิจหลักได้

ชดัเจนยิ่งขึ้น เป็นต้น
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 2. ความเห็นต่อแนวทางการตรวจสอบ
และประเมินผลภาคราชการด้านการตรวจ
สอบภายใน สรุปได้ดังนี้
 2.1 ควรพฒันาศกัยภาพเพือ่เพิม่สมรรถนะแก่

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในด้านต่างๆ ได้แก่ กำร 

ตรวจสอบกำรด�ำเนนิงำน(Performance Audit) กำรตรวจ

สอบสำรสนเทศ (IT Audit) และกำรตรวจสอบกำรพฒันำ

ทรพัยำกรบคุคล (HR Audit) ตลอดจนเสรมิสร้ำงควำม

รู้ควำมเข้ำใจเรื่อง วิธีกำรและกระบวนกำรติดตำมและ

ประเมินผลในเชิงกำรวิเครำะห์ เป็นต้น โดยกำรจัดท�ำ

หลกัสูตรกำรฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิำร เป็นต้น

  2.2 หน่วยตรวจสอบภายใน ควรให้ควำม

ส�ำคญักบักำรตรวจสอบที่ครอบคลมุทั้งด้ำนกำรเงนิ กำร

บญัช ีกำรปฏบิตัติำมกฎระเบยีบข้อบงัคบั ด้ำนกำรด�ำเนนิ

งำนตำมภำรกิจหลักของหน่วยงำน และด้ำนกำรจัดซื้อ

จัดจ้ำง ตลอดจนให้ค�ำปรึกษำเชิงรุกแก่หน่วยรับตรวจ 

เป็นต้น

  2.3 ควรส่งเสริมอัตราก�าลังและความ

ก้าวหน้าของผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อเป็นกำรสร้ำง 

แรงจูงใจในกำรปฏบิตังิำน

  2.4 ควรทบทวนการก�าหนดโครงสร้าง 

อ�านาจหน้าทีแ่ละอตัราก�าลงัของหน่วยตรวจสอบภายใน

ให้เหมำะสมกับบทบำทภำรกิจที่ได้รับมอบหมำย โดย

ค�ำนึงถึงประสิทธิภำพและประสิทธิผลที่กระทรวงและ

จงัหวดัจะได้รบัประโยชน์ด้วย

 ในกำรนี้ ที่ประชมุฯ ได้แลกเปลี่ยนควำมคดิเหน็ร่วมกนั 

อย่ำงกว้ำงขวำงเกี่ยวกับเรื่อง กำรตรวจสอบภำยใน 

สรปุได้ดงันี้

 1. ผู้บริหำรของส่วนรำชกำรและจังหวัด ควรให้

ควำมส�ำคญัในกำรใช้กำรตรวจสอบภำยใน เป็นเครื่องมอื 

ในกำรบริหำรงำนและก�ำกับดูแลหน ่วยงำนให ้มี

ประสทิธภิำพมำกยิ่งขึ้น และส�ำนกังำน ก.พ.  ส�ำนกังำน 

ก.พ.ร.  และกรมบญัชกีลำง  ควรจดัท�ำหลกัสตูรฝึกอบรม

เรื่อง กำรตรวจสอบภำยในให้แก่ผู้ที่จะด�ำรงต�ำแหน่ง 

ผู้บรหิำร

 อย่ำงไรก็ตำม อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวงด้ำนเศรษฐกิจ

และ ค.ต.ป. ประจ�ำกระทรวงในกลุม่กระทรวงด้ำนเศรษฐกจิ 

ขอรบัควำมเหน็และข้อเสนอแนะของ ศ.ดร.เทยีนฉำยฯ และ

ควำมเห็นของที่ประชุมไปด�ำเนินกำรปรับปรุงวิธีกำรด�ำเนิน

งำนให้ดีขึ้น ทั้งนี้ เพี่อให้รำยงำนผลกำรตรวจสอบและ

ประเมินผลภำครำชกำรในกลุ่มกระทรวงด้ำนเศรษฐกิจ มี

ประสทิธภิำพและเป็นที่น่ำเชื่อถอืมำกยิ่งขึ้นต่อไป   

  2. ควรจัดให้มีเจ้ำหน้ำที่ที่มีควำมเชี่ยวชำญด้ำน

กำรติดตำมประเมินผลโดยกำรวิเครำะห์เชิงลึกไว้ใน

โครงสร้ำงหน่วยตรวจสอบภำยใน  เพื่อให้กำรตรวจสอบ

และกำรด�ำเนินงำนในส่วนที่เกี่ยวข้องมีประสิทธิภำพ

มำกขึ้น

 3. ควรรวมกลุ่มผู ้ตรวจสอบภำยในเป็นชมรม 

ผูต้รวจสอบภำยในหรอืเป็นวชิำชพีตรวจสอบภำยใน ทั้งนี้

เพื่อเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งให้แก่ผู้ตรวจสอบภำยใน 

และเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรยีนรูใ้ห้แก่ผูต้รวจสอบภำยใน

ที่กระจำยตวัอยู่ในหน่วยงำนต่ำงๆ ทั้งในส่วนกลำงและ

ภูมภิำค

 สดุท้ำยนี้ ที่ประชมุได้เหน็พ้องร่วมกนัว่ำ ควำมเหน็

และข้อเสนอแนะของ ศ.ดร.เทียนฉำยฯ เป็นประโยชน์

อย่ำงมำกในกำรน�ำไปพิจำรณำปรับปรุงแนวทำงกำร

ตรวจสอบและประเมนิผลภำครำชกำร และแสดงควำม

ขอบคุณ ศ.ดร.เทียนฉำยฯ  ที่กรุณำสละเวลำอันมีค่ำ

มำให้ควำมรู้แก่ อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวงด้ำนเศรษฐกจิ 

ค.ต.ป. ประจ�ำกระทรวงในกลุ่มกระทรวงด้ำนเศรษฐกจิ  

เจ้ำหน้ำที่สนบัสนนุฝ่ำยเลขำนกุำรฯ  และผู้ที่เกี่ยวข้อง
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นวัตกรรมสร้างสรรค์ระดับชุมชน  
: กรณีศึกษาขนมไทยภาคกลาง

บทน�า
พื้นที่ภำคกลำงมีผลผลิตที่เป็นสินค้ำชุมชนมำกมำย

หลำยรูปแบบที่ผลิตจำกวัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่นและใช้

ภูมิปัญญำชำวบ้ำน สินค้ำเหล่ำนี้มีบทบำทส�ำคัญต่อ 

ฐำนะทำงเศรษฐกิจของครัวเรือนในชุมชนภำคกลำง 

ด้วยกำรเป็นแหล่งสร้ำงรำยได้เสริมให้กับครัวเรือนอย่ำง

ต่อเนื่อง และเป็นอำชีพหลักของครัวเรือนอย่ำงยั่งยืน 

ตลอดจนมีตรำสินค้ำที่เชื่อถือและได้รับกำรยอมรับ 

จำกตลำด

คุณค่าและความหมาย : ศักยภาพของขนมไทย 

 ขนมไทยเป็นมรดกทำงวัฒนธรรมของประเทศไทยมำนำน 

นับพันปี และถือเป็นเอกลักษณ์และวัฒนธรรมของชำติ

ซึ่งอยู ่คู ่กับสังคมไทยมำอย่ำงช้ำนำน ในสมัยโบรำณ

ขนมไทยจะท�ำเฉพำะเวลำมีงำนเท่ำนั้น ไม่ว่ำจะเป็นงำน

เทศกำล งำนประเพณ ี งำนทำงศำสนำ งำนมงคล หรอื

กำรประกอบพิธีกรรมต่ำงๆ ขนมบำงชนิดสำมำรถสื่อ

ควำมหมำยแทนควำมศกัดิ์สทิธิ์ ควำมเป็นสริมิงคลในงำน 

พระรำชพิธี งำนพิธีและเกี่ยวข้องกับควำมเชื่อต่ำงๆ ใน

สังคมไทย เช่น ขนมชั้นดีส�ำหรับงำนมงคล เลี้ยงพระ

หรอืเลี้ยงแขก อำท ิขนมตระกูลทอง (ทองเอก ทองหยบิ 

ทองหยอด ฝอยทอง ทองม้วน ทองพลุ) หรือขนมมงคล

นำม (ขนมถ้วยฟู ขนมชั้น ขนมจ่ำมงกฎุ ขนมเสน่ห์จนัทร์  

ขนมช่อม่วง) ขนมที่ใช้ในงำนประเพณี เช่น เทศกำล

เข้ำพรรษำ ได้แก่ ข้ำวต้มมัด และขนมแกงบวดต่ำงๆ  

เช่น ฟักทองแกงบวด กล้วยบวชช ีเป็นต้น เทศกำลออกพรรษำ  

มีพิธีท�ำบุญตักบำตรเทโว ขนมที่ใช้ในกำรท�ำบุญ คือ

ข้ำวต้มลูกโยน สำรทไทย เป็นงำนประเพณีที่ชำวไทย

ท�ำบญุอทุศิส่วนกศุลให้แก่ญำตมิติรผูล่้วงลบั นอกจำกนั้น 

ยังมีขนมไทยประจ�ำภำค อำทิ กล้วยตำก ของกวนและ

ของแช่อิ่ม กระยำสำรทเคยีงคู่กบักล้วยไข่ ขนมลำ ขนมกง 

เป็นต้น ขนมที่ใช้ในพธิขีนัหมำก แต่งงำน หรอืตดิกณัฑ์เทศน์ 

ได้แก่ ขนมกงเกวยีน ขนมสำมเกลอ ขนมฝักบวั ขนมใส่ไส้ 

ขนมเลบ็มอืนำง ขนมชั้น เป็นต้น

 จะเห็นได้ว่ำขนมไทยภำคกลำงมีควำมผูกพันกับวิถี

ชีวิตของคนภำคกลำงมำยำวนำน โดยเฉพำะขนมที่ใช้

ในงำนมงคล และวำระส�ำคัญต่ำงๆ เพรำะขนมเหล่ำนั้น

จ�ำเป็นต้องใช้ก�ำลงัคนและอำศยัเวลำในกำรท�ำพอสมควร 

ท�ำให้เกิดควำมสำมัคคี สนิทสนมผูกพัน ฉันท์เครือญำต ิ

ก่อให้เกิดผลทำงบวกในเชิงคุณค่ำที่ขนมไทยผูกพันกับวิถี

ชวีติของคนในสงัคม 

สุริยนต์  ธัญกิจจานุกิจ ภัทรจิต จุมพล กอซโซลี*

* นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการพิเศษ ** นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ  ส�านักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง

ข้อมูล
ชวนรู้

ตุลาคม - ธันวาคม 2557

วารสาร เศรษฐกิจและสังคม

33



  นอกจำกนั้น ขนมไทยมคีวามส�าคญัทางธรุกจิ เป็น

แหล่งสร้ำงอำชีพ สร้ำงรำยได้ให้กับคนไทยมำนำนหลำย

ชั่วอำยุคน เนื่องจำกว่ำตำมงำนท�ำบุญและงำนมงคล

ต่ำงๆ ยังคงใช้ขนมมงคล ประกอบกำรท�ำบุญ และกำร

จดัเลี้ยงอยู ่รวมทั้งในกจิกรรมทำงด้ำนวฒันธรรมหรอืงำน

ประเพณต่ีำงๆ ในแต่ละช่วงเวลำของปี ซึ่งนบัว่ำเป็นคณุค่ำ

ที่สำมำรถน�ำเสนอในเชิงธุรกิจได้ ดังจะเห็นได้จำกกำร

ที่ขนมไทยส่วนใหญ่มักจะขำยดีในช่วงงำนเทศกำลหรือ

ตำมงำนมงคลต่ำงๆ และในปัจจบุนัขนมไทยยงัมแีนวโน้ม

ที่จะพัฒนำศักยภำพของตนออกจ�ำหน่ำยสู่ตลำดสำกล

ได้ไม่ยำก เนื่องจำกมีคุณภำพดี มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น  

โดยเฉพำะขนมเพื่อสขุภำพที่มสี่วนผสมของธญัพชื  

กรณีศึกษา
 ก ำ ร ศึ ก ษ ำ วิ จั ย เ รื่ อ ง ข น ม ไ ท ย ภ ำ ค ก ล ำ ง นี้  

มวีตัถปุระสงค์เพื่อศกึษำกระบวนกำรบรหิำรจดักำร ตลอดจน 

กระบวนกำรห่วงโซ่อุปทำนของสินค้ำชุมชนที่มีศักยภำพ

ในกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มตำมแนวเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์  

ขนมมงคลกับความหมาย 
• ขนมช้ัน - ควำมเจรญิก้ำวหน้ำในขั้น เลื่อนต�ำแหน่ง เลื่อนชั้น โดยเฉพำะ

หำกหยอดได้ 9 ชั้น

• ขนมจ่ามงกุฎ - ควำมเจริญก้ำวหน้ำ เป็นหัวหน้ำ เลื่อนยศ เลื่อน

ต�ำแหน่ง ถือเป็นกำรแสดงควำมยินดีและอวยพรให้มีควำมก้ำวหน้ำใน

กำรงำนยิ่งๆขึ้นไป

• ขนมถ้วยฟู - ควำมเจรญิฟูเฟื่อง รุ่งเรอืง 

• ขนมตาล - ควำมหวำนชื่น รำบรื่นของชวีติ 

• ขนมทองเอก - ควำมเป็นหนึ่ง รกัเดยีวใจเดยีว

• ขนมทองหยิบ – ควำมมั่งคั่งร�่ำรวย หยบิจบักำรงำนสิ่งใดกจ็ะร�่ำรวยมเีงนิมทีองสมดงัชื่อ ทองหยบิ

• ขนมฝอยทอง – ควำมมชีวีติยนืยำว

• ขนมลูกชุบ - ควำมน่ำรกัน่ำเอน็ดู มกัใช้กบัผู้ใหญ่ให้กบัผู้น้อย 

• เม็ดขนุน – แทนค�ำอวยพรว่ำจะท�ำอะไรกม็แีต่คนคอยสนบัสนนุ ค�้ำชู ให้เจรญิก้ำวหน้ำ

• ข้าวเหนียวแก้ว - ควำมดปีระเสรฐิ ดจุดงัแก้ว 

• ขนมเสน่ห์จันทร์ – ควำมมีเสน่ห์ดุจผลจันทร์ ซึ่งผลสุกจะมีสีเหลือง เปล่งปลั่ง ทั้งสวยงำมและมีกลิ่นหอมชวนให้

หลงใหล 

• ขนมสามเกลอ - มลีกัษณะเป็นสำมก้อนตดิกนั ให้คู่บ่ำวสำวเสี่ยงทำยว่ำจะอยู่ด้วยกนัได้นำนหรอืไม่ หำกขนมแยก

จำกกนักถ็อืว่ำไม่ใช่เนื้อคู่ที่แท้จรงิ 

• ขนมกง - รูปร่ำงเป็นล้อรถไม่มรีอยต่อ มคีวำมเชื่อว่ำจะท�ำให้ควำมรกัของคู่บ่ำวสำวจรีงั ไม่มวีนัแยกจำกกนั

• ขนมโพรงแสม - มรีูปร่ำงยำวใหญ่คล้ำยกบัเสำเรอืน ท�ำให้อยู่กนัยนืยำว 

• ขนมพอง – มใีนช่วงงำนเดอืน 10 ของภำคใต้ เป็นสญัลกัษณ์ของ แพข้ำมห้วงมหรรณพ

• ขนมกงหรือขนมไข่ปลา – เป็นเสมอืนเครื่องประดบั

• ขนมดีซ�า – เป็นเงนิเบี้ยส�ำหรบัใช้สอย

• ขนมลา – เป็นเสื้อผ้ำแพรพรรณ
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รวมทั้งหำปัจจยับ่งชี้ที่จะช่วยส่งเสรมิให้สนิค้ำดงักล่ำวประสบ

ควำมส�ำเร็จหรือควำมล้มเหลว อันจะเป็นพื้นฐำนส�ำคัญ

ที่น�ำไปสู่กำรเป็นธุรกิจสร้ำงสรรค์ในระดับชุมชนได้อย่ำง

ยั่งยนืในอนำคต ส�ำหรบัวธิกีำรศกึษำจะใช้วธิกีำรแบบกรณี 

ศกึษำและกำรสมัภำษณ์เชงิลกึเป็นหลกั โดยมกีลุม่เป้ำหมำย 

คอื ผู้ประกอบกำรผลติขนมไทยในจงัหวดัพื้นที่ภำคกลำง 

ทั้งที่เป็นผู ้ผลิตเชิงเดี่ยวแบบธุรกิจครอบครัว ผู ้ผลิตที่ 

ด�ำเนนิกำรโดยกลุ่มอำชพีแบบวสิำหกจิชมุชน และผู้ผลติ

ที่ด�ำเนนิกำรในรูปแบบร้ำนค้ำหรอืบรษิทั ทั้งนี้ ผลติภณัฑ์

ที่เสนอขำยจะต้องเป็น “ขนมไทย” และใช้วตัถดุบิในพื้นที่

ภำคกลำงเป็นหลกั

 ร้ำนค้ำขนมไทยภำคกลำงที่เป็นกรณีศึกษำมีทั้งหมด 

15 ร้ำน ได้แก่ ข้ำวหลำมแม่แอ๊ด จ.นครปฐม กลุ่มขนม

มงคลเกำะเกร็ด จ.นนทบุรี บ.เอ็นซี โคโคนัท จ�ำกัด 

จ.รำชบุรี กลุ่มอนุรักษ์ขนมไทยในวรรณคดี รัชกำลที่ 2 

(กลุ่มขนมไทยในวรรณคดี) จ.สมุทรสงครำม ข้ำวหลำม

แม่ลูกจันทร์ จ.นครปฐม กลุ่มขนมหวำน จ.สุพรรณบุร ี

ร ้ำนข้ำวหลำมพิลึก จ.สุพรรณบุรี ร ้ำนทรงนิมิต 79  

จ. อ่ำงทอง ร้ำนแม่เจรญิ จ.ชลบรุ ี(หนองมน) ร้ำนลกูเจี๊ยบ  

จ.เพชรบุรี ร้ำนสุคันธำ จ.เพชรบุรี ศูนย์สินค้ำโอทอป  

บ้ำนพุแค จ.สระบุรี ร้ำนริน จ.ฉะเชิงเทรำ ทั้งนี้ผู้ศึกษำ

ได้คัดเลือก ขนมไทย 4 ชนิด เพื่อศึกษำคุณสมบัติและ

คณุภำพของขนมจำกร้ำนค้ำต่ำงๆ ที่เพื่อจะให้มกีำรพฒันำ

ขนมนี้ต่อไป ได้แก่ ข้ำวหลำม ข้ำวตงั บ้ำบิ่น และลูกชบุ

ปริศนาธรรม แป้ง น�้าตาล มะพร้าว
 “จ�ำได้ว่ำเม่ือตอนท�ำบุญข้ึนบ้ำนใหม่ซ่ึงมีกำรตั้งศำล
พระภูมิเจ้ำที่ใหม่กันด้วยย่ำท�ำขนม 4 อย่ำงเพื่อใช้ในกำรนี้ 
ขนมที่ว่าคือ ต้มแดง ต้มขาว คันหลาว หูช้าง...ในงานพิธี
บวงสรวงบูชำ เซ่นสังเวยต่ำงๆ มักจะมีขนม 4 อย่ำงนี้
เสมอ ถามย่าว่าท�าไม ท่านว่าท�ากันมาแต่โบราณแล้ว เห็นจะ
มีเหตุอยู่กระมัง
 ส.พลายน้อย ได้เคยกล่าวถึงสาเหตุดังกล่าวว่า  
โบราณาจารย์อธิบายถึงขนมเหล่าน้ีว่า มักประกอบด้วย
ของ 3 อย่าง คือแป้ง น�้าตาล มะพร้าว ของสามอย่าง
น้ีถ้าใครรู้จักคิดค้นน�าไปดัดแปลง ท�าขนมต่างๆ ก็ย่อม
จะเกิดรสอร่อยเปรียบได้กับพระรัตนตรัย คือ พระพุทธ  
พระธรรม พระสงฆ์ ถ้าผู้ใดท�าใจให้ถึงพระรัตนตรัย 
เป็นท่ีพึง่แน่วแน่แล้ว จิตจะผ่องแผ้ว ปราศจากซ่ึงโลภะ โทสะ 
โมหะสิ้นทุกประการ 
 ไม่ว่าค�าอธบิายดังกล่าวจะถูกตคีวามให้เอนเอียงเข้าหา
พุทธศาสนาสักเพียงใด แต่การวิเคราะห์ตีความในลักษณะ
เช่นน้ี ก็ดูจะเอ้ือประโยชน์ท้ังทางโลกทางธรรมของสังคม
ยุคหนึ่งสมัยหนึ่งได้อยู่ไม่น้อยทีเดียว”
 คัดมาจาก ส.พลายน้อย, ขนมแม่เอ๊ย, (กรุงเทพ: 

บ�ารุงสาศ์น). 2527. อ้างถึงใน นิตยสารสารคดี
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ข้อค้นพบ ปัจจัยก�าหนดความสามารถในการ
แข่งขัน 
 จำกกรณศีกึษำพบว่ำ กำรที่ผู้ประกอบกำรธรุกจิขนม

ไทยทั้งกรณีธุรกิจครอบครัว กลุ่มอำชีพ และบริษัท จะ

ประสบควำมส�ำเรจ็หรอืไม่เพยีงไรนั้น ขึ้นอยูก่บัปัจจยัที่เป็น

ตัวก�ำหนดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของผู้ประกอบกำร 

ที่ส�ำคญั ได้แก่ 1) ควำมสำมำรถในกำรควบคมุคณุภำพ

ผลติภณัฑ์ 2) กำรพฒันำผลติภณัฑ์และเพิ่มประสทิธภิำพ

กระบวนกำรผลิต 3) กำรมีช่องทำงกำรจัดจ�ำหน่ำยที่มี

ประสทิธภิำพ 4) กลยทุธ์กำรประชำสมัพนัธ์และกำรส่งเสรมิ 

กำรขำยที่มปีระสทิธภิำพ 

 1.  ความสามารถในการควบคุมคุณภาพ

ผลิตภัณฑ์

 จำกกำรสัมภำษณ์ผู้ประกอบกำรฯ พบว่ำ ปัจจัย

ส�ำคญัที่สดุที่ท�ำให้ขนมของตนเองเป็นที่ยอมรบัของลกูค้ำ

มำอย่ำงมั่นคงต่อเนื่อง คือมีรสชำติถูกปำกผู้บริโภคหรือ

อร่อย โดยผู้ประกอบกำรแต่ละรำยจะมจีดุเน้นของตนเอง

เพื่อรักษำคุณภำพควำมอร่อยนั้นไว้ เนื่องจำกขนมไทย

ส่วนใหญ่ใช้กระบวนกำรผลิตที่มีควำมประณีตทั้งในกำร

เลือกใช้วัตถุดิบและกำรท�ำงำนในแต่ละขั้นตอน ตำมวิธี

กำรผลิตที่สลับซับซ้อน รวมทั้งมีเทคนิคในแต่ละขั้นตอน

ละเอยีดมำก กำรควบคมุคณุภำพจงึมกัขึ้นอยู่กำรเลอืกสรร

วตัถดุบิที่เฉพำะเจำะจงและมคีณุภำพที่ด ีและมคีวำมคงที่ 

ซึ่งในหลำยๆ ครั้งจึงต้องเป็นวัตถุดิบยี่ห้อเดิมที่ใช้กันมำ 

ยำวนำนต่อเนื่อง รวมทั้งยังต้องพัฒนำฝีมือผู ้ผลิตให้  

“มอืเที่ยง” ในด้ำนควำมอร่อย กำรใช้วตัถดุบิจำกธรรมชำติ

เป็นหลกัท�ำให้ขนมไทยไม่มสีูตรที่แน่นอนตำยตวั หำกแต่

อยู่ที่ควำมช่ำงสงัเกตจดจ�ำของผู้ท�ำเป็นส�ำคญั เช่น เรื่อง

ควำมหวำนมนัของขนมกใ็ช่วำ่จะตำยตวัตำมปรมิำณของ

น�้ำตำลหรอืมะพร้ำวที่ใส่ลงไป เพรำะแต่ละช่วงเวลำ แต่ละ

ฤดูกำล ผลติผลจำกสงัคมเกษตรเหล่ำนี้มกัให้ควำมหวำน 

ควำมมนัที่ไม่เท่ำกนั จงึต้องเป็นเรื่องของผู้ท�ำที่จะต้องใส่ใจ

จดจ�ำในรำยละเอยีดเลก็น้อยเหล่ำนี้เอำเอง ท�ำให้เรื่องของ

กำรชั่ง ตวง วัด จึงไม่นิยมใช้อุปกรณ์ที่แน่นอนตำยตัว 

เป็นแต่ใช้สัดส่วนของร่ำงกำยในกำรชั่ง เช่น หยิบมือ  

ก�ำมอื เป็นต้น และองค์ควำมรูแ้ละภมูปัิญญำที่สั่งสมจำก

ประสบกำรณ์เหล่ำนี้จึงกลำยเป็นเคล็ดลับส�ำคัญที่ท�ำให้ 

ขนมนั้นๆ มคีวำมอร่อยอย่ำงคงที่และยำกแก่กำรเลยีนแบบ

หรือถ่ำยทอดกันได้ง่ำยๆ จึงกลำยเป็นตัวก�ำหนดส�ำคัญ

อนัดบัแรกที่ท�ำให้เกดิควำมได้เปรยีบในกำรแข่งขนั 

 2. ก า รพัฒน าผลิ ต ภั ณฑ ์ แ ล ะ ก า ร เ พ่ิ ม

ประสิทธิภาพกระบวนการผลิต 

 ผลิตภัณฑ์ขนมไทยภำคกลำงที่ผลิตและจ�ำหน่ำย

กันอยู่ในปัจจุบันนั้น มีประวัติศำสตร์ควำมเป็นมำที่มีพื้น

ฐำนทั้งจำกทรัพยำกรวัตถุดิบในพื้นที่ และภูมิปัญญำ

ดั้งเดิมที่ถ่ำยทอดกันมำยำวนำน ทั้งจำกคนในชุมชนและ

จำกในรั้วในวงั โดยมกีจิกรรมตำมประเพณี

วัฒนธรรมเป็นปัจจัยหล่อเลี้ยง

ให้ขนมแต่ละอย่ำงมคีณุค่ำ 

เป็นที่ต้องกำรของคนใน

สงัคมมำอย่ำงต่อเนื่อง 

ขนมหลำยอย่ำงจึงยัง

มกีำรด�ำรงไว้ซึ่งรสชำต ิ

รปูร่ำง ลกัษณะและสตูร

วิธีกำรท�ำที่เป็นสูตรดั้งเดิม 

มำตั้งแต่โบรำณและกลำยเป็น

เอกลักษณ์ในเชิงวัฒนธรรมที่มีคุณค่ำเป็นที่ต้องกำรของผู้

บรโิภคกลุ่มต่ำงๆ 

 3. การมีช่องทางการจ�าหน่ายทีม่ปีระสทิธิภาพ 

 ช่องทำงกำรจัดจ�ำหน่ำยของธุรกิจขนมไทยแต่เดิม 

มลีกัษณะเช่นเดยีวกบัสนิค้ำที่เป็นผลติภณัฑ์ชมุชนท้องถิ่น

อื่นๆ คอื จดัวำงจ�ำหน่ำยที่หน้ำบ้ำนหรอืหน้ำร้ำน ตลำด

ชมุชน หรอืศนูย์กระจำยสนิค้ำ OTOP ในพื้นที่ งำนมหกรรม

สินค้ำตำมโอกำสต่ำงๆ และปัจจุบันผ่ำนห้ำงสรรพสินค้ำ 

โดยในตอนเริ่มต้นนั้น ผู้ประกอบกำรขนมไทยมักเติบโต

มำจำกกิจกรรมในครอบครัวเล็กๆ และเริ่มจำกกำรท�ำใน

สิ่งที่ถนดัและใกล้ตวัก่อน คอื กำรเป็นผู้ผลติและวำงขำย

หน้ำบ้ำนหรือร้ำนค้ำในชุมชน ต่อมำเมื่อกิจกำรเติบโตขึ้น

หรอืต้องกำรขยำยกจิกำรออกไป กจ็�ำเป็นที่จะต้องแสวงหำ

ช่องทำงกำรจ�ำหน่ำยเพิ่มออกไป หรือบริหำรจัดกำรให้
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มีประสิทธิภำพมำกขึ้น สำมำรถสนองตอบหรือเข้ำถึง 

ควำมต้องกำรของลูกค้ำในวงกว้ำงขึ้น 

 จำกกำรส�ำรวจผู้ประกอบกำรพบว่ำ หำกเป็นไปได้

และมคีวำมพร้อมแล้ว ผูป้ระกอบกำรแต่ละรำยกป็รำรถนำ

ที่จะขยำยกิจกำรให้ธุรกิจของตนเองมีช่องทำงกำรจัด

จ�ำหน่ำยที่เข้ำถึงลูกค้ำ มีประสิทธิภำพในกำรบริหำร

จัดกำร มีต้นทุนที่เหมำะสมและเป็นธรรม โดยเฉพำะใน

กรณทีี่ต้องกำรใช้ช่องทำงกำรจดัจ�ำหน่ำยผ่ำนห้ำงสรรพสนิค้ำ  

ส�ำหรับผู ้ประกอบกำรขนมไทยซึ่งมักจะเริ่มมำจำก 

ธรุกจิเลก็ๆ ในครอบครวั นั้น กำรได้มโีอกำสน�ำผลติภณัฑ์

ของตนไป “ขึ้นห้ำง” ถอืเป็นเครื่องหมำยแสดงควำมส�ำเรจ็

ที่ส�ำคญั เพรำะนอกจำกจะเป็นตวัชี้วดัว่ำ สนิค้ำของตนเอง

ได้รับกำรยอมรับจำกตลำดในวงกว้ำงแล้ว ยังหมำยถึง

กำรมีช่องทำงกำรจดัจ�ำหน่ำยที่สำมำรถเข้ำถงึผู้บรโิภคใน 

วงกว้ำงที่สดุ และสำมำรถเข้ำถงึผู้บรโิภคทกุระดบัทกุกลุม่

ด้วยระบบกำรบรหิำรจดักำรที่น่ำจะทนัสมยัที่สดุ 

 4. กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์และการส่งเสริม

การขายที่มีประสิทธิภาพ 

  กลยุทธ์ดั้งเดิมที่ยังใช้ได้คือ กำรประชำสัมพันธ์

ผ่ำนลูกค้ำปำกต่อปำก และกำรน�ำเสนอทดลองชิมหน้ำ

ร้ำน กลยุทธ์นี้ใช้ได้ดีกับสินค้ำประเภทอื่นมำแล้ว และ

ใช้ได้ดียิ่งกับสินค้ำผลิตภัณฑ์ขนม ซึ่งผู้บริโภคแม้ว่ำ

อำจจะมีรสนิยมต่ำงกัน แต่ก็มักจะเชื่อหรือคล้อยตำมผู้

บริโภคที่มีประสบกำรณ์คนอื่นได้ไม่ยำกนัก และหำกไม่

เคยบริโภคขนมชนิดนั้นมำก่อนก็พร้อมที่จะลองด้วยว่ำ

มีกำรรับประกันคุณภำพมำแล้วระดับหนึ่ง แต่กลยุทธ์

ที่มีประสิทธิผลสูงกว่ำ คือ กำรมีโอกำสโฆษณำตนเอง

ผ่ำนสื่อสำรมวลชน เช่น รำยกำรทีวี บทหรือคอลัมน์ใน

หนังสือพิมพ์รำยวัน หรือลงตีพิมพ์ในวำรสำรแนะน�ำกำร

ท่องเที่ยวต่ำงๆ ซึ่งประสบกำรณ์ของผู้ประกอบกำรหลำย

รำยยืนยันตรงกันได้ว่ำทุกครั้งที่ได้มีโอกำสในสื่อเหล่ำนี้ 

มักจะมีลูกค้ำมำถำมหำซื้อของเพิ่มขึ้น บำงรำยมำพร้อม

กบัถอืเอกสำรนั้นมำด้วยเลย 

 นอกจำกนั้น การส่งเสรมิการขายผ่านการเข้าร่วม

กจิกรรมของภาครัฐ ซึ่งได้ด�ำเนนิกำรมำเป็นเวลำหลำยปี

ที่หน่วยงำนภำครฐัทั้งในระดบักรมและระดบัจงัหวดั ได้เข้ำ

มำมีส่วนร่วมในกำรสนับสนุนสินค้ำชุมชนในเรื่องของกำร

ส่งเสริมกำรขำย ซึ่งอำจจะออกมำในรูปของกำรส่งเสริม

กำรใช้หรือบริโภคผลิตภัณฑ์ OTOP ในกิจกรรมและงำน

ต่ำงๆ ของจงัหวดั (เช่น กำรใช้ขนม หรอืผลติภณัฑ์สมนุไพร

ในจังหวัดเพื่อเป็นอำหำรว่ำงระหว่ำงพักในงำนประชุม

สัมมนำต่ำงๆ) กำรออกร้ำนในงำนเทศกำลหรืองำนตำม

ประเพณปีระจ�ำปีของจงัหวดั กำรจดังำนออกร้ำนเป็นกำร

เฉพำะ งำนไปออกร้ำน (หรือ Road show) ในต่ำงถิ่น 

ต่ำงที่ เช่น งำนของจังหวัดอื่น โดยเฉพำะงำนจัดแสดง

สินค้ำประจ�ำภำคหรือประจ�ำจังหวัดตำมศูนย์กำรค้ำใน 

กทม. และปรมิณฑล งำนแสดงสนิค้ำ OTOP ที่เมอืงทองธำน ี 

เป็นต้น ข้อดีคือ เป็นกำรเปิดตัวให้เป็นที่รู้จักกว้ำงขวำง

ขึ้น และมีกลุ่มลูกค้ำใหม่ รวมทั้งรักษำกลุ่มลูกค้ำเดิมที่

เขำยังเห็นตรำสินค้ำในงำนนิทรรศกำรอยู่ แม้ว่ำบำงงำน

จะท�ำรำยได้ไม่ดี

ก็ตำมเนื่องจำก

ต้องเสยีค่ำเช่ำร้ำน 

นอกจำกนั้น กรณี

สถำนที่จัดเลี้ยง

และจั ดป ร ะชุ ม

สัมมนำในกลุ ่ ม

รำชกำร ก็ช ่ วย 

ส่งเสริมกำรขำย

ด้วยเช่นกนั 
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สรุปและข้อเสนอแนะ

 กำรศึกษำในครั้งนี้มีข้อจ�ำกัดหลำยประกำร โดย

เฉพำะกลุ่มตัวอย่ำงที่มีจ�ำกัด อย่ำงไรก็ตำม มีข้อค้นพบ

บำงประกำรที่มีควำมสอดคล้องตรงกันในหลำยๆ กรณ ี

และสำมำรถน�ำมำพิจำรณำเป็นข้อสรุปและเสนอแนะ 

ในเชงินโยบำยได้ระดบัหนึ่ง คอื

 1. ปัจจัยก�ำหนดควำมได้เปรียบในกำรแข่งขัน 

ที่ส�ำคญัเป็นอนัดบัแรก คอื คณุภำพผลติภณัฑ์ ดงันั้นกำร

ส่งเสรมิให้ผูป้ระกอบกำรชมุชนพฒันำคณุภำพสนิค้ำขนม 

(อำหำร) ของตนเองอย่ำงต่อเนื่องให้ได้มำตรฐำนและคงที่ 

จึงยังคงเป็นนโยบำยที่ควรด�ำเนินกำรต่อไป ในประเด็นนี้

แนวทำงด�ำเนินกำรเพิ่มเติมอำจหมำยถึงกำรส่งเสริมให้

สถำบันวิชำกำรตำมมหำวิทยำลัยต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น 

สถำบันพัฒนำผลิตภัณฑ์อำหำร หรือคณะอุตสำหกรรม

อำหำรของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ เข้ำมำมีบทบำท

สนบัสนนุในเชงิวชิำกำรให้กบัผู้ประกอบกำรมำกกว่ำนี้ 

 2. ขนมไทยเป็นตัวอย่ำงที่ดีของกำรสร้ำงมูลค่ำ

เพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์จำกเรื่องรำวทำงประวัติศำสตร์และ

วัฒนธรรมที่มีอยู่อย่ำงรุ่มรวยในสังคมไทย แต่ยังไม่ได้มี

กำรน�ำมำใช้ประโยชน์มำกนกั สำเหตสุ�ำคญัเพรำะยงัไม่มี

กำรรวบรวมเรื่องรำวเหล่ำนั้นไว้อย่ำงเป็นระบบ แต่ที่ส�ำคญั

กว่ำคอื ผูป้ระกอบกำรยงัไม่รูห้รอืไม่มทีกัษะในกำรน�ำเรื่อง

รำวเหล่ำนั้นมำสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้กบัสนิค้ำและบรกิำรของ

ตนเอง ดังนั้น ภำครัฐจึงควรให้ควำมส�ำคัญกับกำรฟื้นฟู

และรวบรวมเรื่องรำวเชิงประวัติศำสตร์และวัฒนธรรม

เหล่ำนี้ในแต่ละท้องถิ่นให้มำกขึ้น รวมทั้งส่งเสรมิให้มกีำร

ถ่ำยทอดองค์ควำมรู้และทักษะกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มจำก

เรื่องรำวเหล่ำนี้ในตัวสินค้ำและบริกำรแก่ผู้ประกอบกำร

ชมุชนต่ำงๆ 

 3. ข้อสรปุที่ได้ตรงกนัในหลำยกรณศีกึษำ คอื ห้ำง

สรรพสินค้ำไม่สำมำรถเป็นช่องทำงกำรจัดจ�ำหน่ำยหลักที่

สร้ำงก�ำไรให้กบัผู้ประกอบกำรชมุชนได้ ดงันั้น จงึจ�ำเป็น

ที่ผู้ประกอบกำรจะต้องมีช่องทำงกำรจ�ำหน่ำยของตัวเอง

เป็นช่องทำงจ�ำหน่ำยหลกั เช่น ศูนย์จ�ำหน่ำยสนิค้ำ งำน

แสดงสนิค้ำ หรอืหน้ำร้ำน (โดยเฉพำะในกรณทีี่มชีื่อเสยีง

จนลูกค้ำต้องดั้นด้นมำหำเอง) กำรสนับสนุนของภำครัฐ

เพื่อพัฒนำช่องทำงจ�ำหน่ำยให้กับผู้ประกอบกำรชุมชน

จึงยังเป็นนโยบำยที่เหมำะสม แต่ควำมล้มเหลวของศูนย์

จ�ำหน่ำย OTOP หลำยแห่งกเ็ป็นบทเรยีนที่ดวี่ำ กจิกรรม

เหล่ำนี้จะต้องขึ้นอยู่กับควำมเป็นไปได้ทำงธุรกิจที่แท้จริง

ด้วย

 4. ภำครัฐควรให้กำรสนับสนุนด้วยกำรให้ข้อมูล

ที่เป็นประโยชน์ในเรื่องของกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้กับ

ผลิตภัณฑ์ตำมแนวเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ทั้งในคุณภำพ

กำรผลิต เช่น มำตรฐำน อ.ย. หรือมำตรฐำนส่งออกไป

ประเทศต่ำงๆ กำรสร้ำงควำมน่ำสนใจให้กับผลิตภัณฑ์ 

อำท ิข้อมูลด้ำนกำรออกแบบ กำรสร้ำงตรำสนิค้ำ รวมทั้ง

ควรให้กำรสนับสนุนกำรส่งเสริมกำรใช้/บริโภคผลิตภัณฑ์

ของจังหวัด กำรประชำสัมพันธ์ในวำระและโอกำสต่ำงๆ 

ที่มแีขกมำเยอืน กำรจดัหำช่องทำงกำรจดัจ�ำหน่ำยทั้งกำร

จดั Roadshow และกำรแสดงในงำนเทศกำลต่ำงๆ ในต่ำง

ประเทศ   
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กาฬสินธุ์โมเดล 
สู่การเป็นเมืองแห่งความสุข

ตฤตณัย นพคุณ / กิตติพัฒน์ ยลไชย* 

ที่มาของโครงการ 

 ในอดตี จงัหวดักำฬสนิธุม์ุง่พฒันำภำคเกษตร กำรท่องเที่ยว
เป็นยทุธศำสตร์หลกั ให้ควำมส�ำคญักบักำรจดัสรรทรพัยำกรและ
งบประมำณด้ำนกำรพฒันำคนน้อย ผลจำกกำรพฒันำที่ขำดควำม
สมดุลและไม่เป็นบูรณำกำร ส่งผลกระทบต่อคุณภำพชีวิตของ
ชำวกำฬสนิธุ์ โดยในปี 2553 พบว่ำคนกำฬสนิธุ์เผชญิกบัปัญหำ
หลำยด้ำน ทั้งด้ำนสขุภำพ อตัรำกำรเจบ็ป่วยและเสยีชวีติ มแีนว
โน้มสูงขึ้น ปัญหำอนำมัยแม่และเด็ก ปัญหำกำรใช้สำรเคมีใน
กำรเกษตร ส่งผลต่อกำรตกค้ำงของสำรเคมใีนพชืผกั ผลกำรตรวจ
สำรเคมใีนเลอืดประชำชน พบว่ำไม่ปลอดภยัถงึร้อยละ 62 และ
มำกที่สดุถงึร้อยละ 91 กลุ่มเดก็วยัมธัยมต้น มธัยมปลำย อำชวีะ
และอุดมศึกษำดื่มเหล้ำและสูบบุหรี่เป็นประจ�ำ มีอัตรำแนวโน้ม
ที่สูงขึ้นคอืจำกร้อยละ 10.26  ในปี 2552 เป็น 33.25 ในปี 2553  
มเีดก็ที่ฆ่ำตวัตำยส�ำเรจ็เพิ่มจำก 1.78 เป็น 5.67 ต่อแสนประชำกร 
อตัรำกำรเสยีชวีติจำกอบุตัเิหตโุดยรถจกัรยำนยนต์ เพิ่มจำก 9.36 
เป็น 22.07 ต่อแสนประชำกร

 ขณะที่ด้านการศกึษา อตัรำกำรเรยีนต่อมธัยมลดลง ผลกำร 
ทดสอบระดับเชำว์ปัญญำในปี 2553 โดยภำพรวมมีค่ำเฉลี่ย
ต�่ำกว่ำเกณฑ์มำตรฐำน (เฉลี่ย 93.787) อยู่ล�ำดับ 5 จำก 10 
อันดับท้ำยสุดของประเทศ ปัญหำยำเสพติดในโรงเรียนมีแนว
โน้มสูงขึ้นและสูงกว่ำทุกจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภำคตะวันออก 
เฉยีงเหนอื จำกเดมิร้อยละ 16.03 เป็น 41.25 ส่วนด้านเศรษฐกิจ  
รำยจ่ำยส่วนใหญ่ของคนในชมุชน มำกกว่ำร้อยละ 50 เป็นรำยจ่ำย 
ต้นทนุกำรผลติในกำรประกอบอำชพีกำรเกษตรและรำยจ่ำยค่ำอำหำร  
ชี้ให้เห็นกำรพึ่งตนเองยังน้อย ส่งผลท�ำให้มีรำยได้เหลือเฉลี่ย
ปีละไม่ถึง 2,000 บำทต่อครัวเรือน ควำมยำกจน ภำระหนี้สิน 
ของประชำชน จงึเป็นปัญหำที่ส�ำคญัของคนในชมุชน

 จังหวัดกำฬสินธุ ์จึงได้มีกำรปรับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
จงัหวดั ในปี 2555-2558 โดยก�ำหนด “ยุทธศาสตร์การพัฒนา

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ได้ก�หนด
แนวทางการขับเคลื่อนประเด็นการ
พฒันาต่างๆ ไปสูก่ารปฏฺบตัอิย่างเป็น
รปูธรรม โดยยดึ “คน” เป็นศนูย์กลาง 
ให้ความส�คัญกับหลักการพัฒนา
พื้นที่ ภารกิจ และการมีส่วนร่วม 
(Area Function Participation : 
AFP) ใช้ “จังหวดัเป็นพืน้ทีด่�เนนิการ” 
ขบัเคล่ือนการพัฒนา และเป็นจดุเชือ่ม
โยงการพัฒนาจากชุมชนสู่ประเทศ 
และประ เทศสู ่ ชุ มชน วารสาร
เศรษฐกิจและสังคมฉบับนี้ จึงขอน�
เสนอภาพตัวอย่างการขบัเคลือ่นการ
พัฒนาภายใต้แนวคิดดังกล่าวผ่าน
กรณีตัวอย่าง “โครงการ คนดี 
สขุภาพด ีรายได้ด ีจงัหวดักาฬสนิธ์ุ” 
เพื่อน�เสนอกรณีตัวอย่างการขับ
เคลื่อนโดยใช้พ้ืนท่ีเป็นฐานบูรณาการ
ความร่วมมือทุกภาคส่วน เพื่อจุด
ประกายต่อยอดการพัฒนาส�หรับ
พื้นที่อื่นๆ ต่อไปในอนาคต

* นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ
* นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ส�านักประเมินผลและเผยแพร่การพัฒนา
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คน สงัคม เศรษฐกจิ และสิง่แวดล้อม” เป็นยทุธศำสตร์
แรก ใช้หลกักำรยดึประชำชนและชมุชนเป้ำหมำยร่วมของ
กำรพฒันำ (People & Area Approach) เน้นควำมร่วมมอื
และบรูณำกำรจำกภำคทีี่เกี่ยวข้องให้เกดิกำรเปลี่ยนแปลง
ที่สำมำรถลดปัญหำต่ำงๆ โดยใช้หลกักำรขบัเคลื่อนแบบ
สำมเหลี่ยมเขยื้อนภูเขำ คือ (1) กำรใช้องค์ควำมรู้หรือ
วชิำกำรโดยภำครำชกำรและภำควชิำกำร (2) กำรใช้พลงั
ประชำสังคมที่เป็นภำคีต่ำงๆ ได้แก่บ้ำน วัด โรงเรียน 
อนำมยั ท้องถิ่น และ (3) กำรก�ำหนดนโยบำยสำธำรณะ 
ระดับจังหวัดและระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำก
แนวคิดดังกล่ำว ได้น�ำมำสู่กำรริเริ่ม “โครงการคนดี 

สุขภาพดี รายได้ดี จังหวัดกาฬสินธุ์” ขึ้นในปี 2555 

กรอบแนวคิด “3ดี” คือ ขับเคลื่อนอย่างสมดุล
ใน 3 มิต ิ

 “โครงการคนดี สุขภาพดี รายได้ดี จังหวัด

กาฬสินธุ์” มีกรอบแนวคิดกำรด�ำเนินโครงกำรเน้นกำร 
บูรณำกำรงำน คน และกำรจัดกำรร ่วมกัน โดยม ี
เป้ำหมำยร่วมคอืน�ำไปสูก่ำรสร้ำงสขุ ของชำวกำฬสนิธุ ์ให้เกดิ
รูปแบบกำรพัฒนำเฉพำะของจังหวัดเป็นตัวแบบแห่ง

ควำมสุขของกำฬสินธุ์ (Kalasin Happiness Model) โดย
ก�ำหนดเป้ำหมำยกำรพฒันำสูค่วำมสขุ ซึ่งคนในชมุชนต่ำงๆ  
ในจงัหวดักำฬสนิธุ์เหน็ว่ำมคีวำมส�ำคญัที่สดุ 3 ด้ำน ไดแ้ก่ 

 กำรเป็น “คนดี” กำรมี “สุขภาพดี” และ กำรม ี
“รายได้ด(ีพอด)ี” หรอืที่เรยีกกนัตดิปำกว่ำ “โครงกำร 3 ด ี
กำฬสินธุ์โมเดล” โดยในแต่ละเป้ำหมำยจะประกอบด้วย 
ตวัชี้วดัซึ่งคนในชมุชนร่วมกนัก�ำหนดขึ้น 

 ทั้งนี้ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำ
จะมชีมุชนเป็นฐำน ร่วมมอืกบั วดั โรงเรยีน ส่วนรำชกำร 
ภำคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ร่วม
ขบัเคลื่อนกำรพฒันำใน 5 ประเดน็ ได้แก่ (1) กำรก�ำหนด
เป้ำหมำย และตัวชี้วัดกำรพัฒนำร่วมกัน (2) กำรจัดกำร
กำรเงนิ/งบประมำณร่วมกนั (3) กำรบรหิำรจดักำร และกำร
จดักำรองค์ควำมรู้/วชิำกำรร่วมกนั (4) กำรจดักำรก�ำลงัคน
ร่วมกนั และ (5) กำรก�ำหนดแผนงำน กจิกรรมร่วมกนัด้วย
แผนชมุชน กำรท�ำงำนภำยใต้โครงกำรจะใช้เครื่องมอืหลกั
ในกำรท�ำงำนส�ำคญัร่วมกนั 3 ประกำร ได้แก่ (1) มกีตกิำ
ร่วมกนั (2) มโีครงสร้ำงกำรท�ำงำนในรปูแบบคณะกรรมกำร 
เป็นเจ้ำภำพร่วมกนั และ (3) มกีำรบูรณำกำรงบประมำณ
ในรูปแบบกองทนุร่วมกนั

ภาพประกอบที ่1 : แนวทางการด�าเนนิงานและการบรูณาการโครงการกาฬสนิธุ ์คนด ีสขุภาพด ีรายได้ดี
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 ส�ำหรับกระบวนกำรท�ำงำนตำมแนวคิดดังกล่ำว 
เริ่มด�ำเนินกำรในปี 2555 โดยน�ำร่องอ�ำเภอละอย่ำงน้อย  
1 ต�ำบล โดยได้รับควำมสนใจจำกองค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่นสมคัรเข้ำร่วมจ�ำนวน 35 ต�ำบล จำกบทเรยีนปี 2555 
ได้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงเป็นรูปธรรมในพื้นที่น�ำร่อง 
ต่อมำในปี 2556 ได้ขยำยผลครอบคลมุ 135 ต�ำบล 1,260 
หมูบ้่ำน/ชมุชน และด�ำเนนิกำรต่อเนื่องในปี 2557 โดยได้รบั
งบประมำณจำกงบพฒันำจงัหวดั จ�ำนวน 27,800,000 บำท  
เพื่อมุ ่งผลักดันจังหวัดกำฬสินธุ ์ให้มุ ่งสู ่สังคมคุณภำพ 
ต่อไป

เดินหน้าโครงการ : สร้างความร่วมมือ ต่อยอด
ความรู้ ประเมินความสุข

 กำรด�ำเนินโครงกำรฯ จะเริ่มต้นจำกกำรชักชวนให้
คนในชุมชนต่ำงๆ ในจังหวัด จัดเวทีในหลำยระดับ เพื่อ 
“แสวงหำควำมทุกข์ร่วมกัน” และล�ำดับควำมส�ำคัญของ
ควำมทุกข์ต่ำงๆ เพื่อก�ำหนดเป็นค่ำน�้ำหนักของตัวชี้วัด  
ซึ่งแต่ละชุมชนอำจจะให้น�้ำหนักของแต่ละควำมทุกข์แตก
ต่ำงกนั จำกนั้นจงึร่วมกนัแสวงหำแนวทำงแก้ปัญหำ กลไก
ควำมร่วมมือ เจ้ำภำพในกำรขับเคลื่อนแต่ละประเด็น 
แผนกำรท�ำงำน แนวทำงกำรสื่อสำรและเรยีนรู ้รวมทั้งกำร
ประเมนิผลควำมส�ำเรจ็ร่วมกนั อำท ิคนกำฬสนิธุ์เสยีชวีติ 
ปีละประมำณ 7,000 คน จำกสำเหตมุะเรง็ประมำณ 1,200 คน 
โดยส่วนมำกเป็นมะเร็งตับ ซึ่งมีสำเหตุจำกกำรดื่มเหล้ำ
มำก มยีอดขำยเหล้ำ-เบยีร์ต่อปี ประมำณ 3,000 ล้ำนบำท 
ในขณะที่มียอดขำยข้ำวประมำณ 1,250 ล้ำนบำทต่อปี  
ดังนั้น มำตรกำรทำงสังคมในกำรงดเหล้ำ จึงถูกก�ำหนด
เป็นตวัชี้วดัในกำรพฒันำส�ำคญัตวัหนึ่งในหมวด “คนด”ี 

 ทั้งนี้ เมื่อได้ล�ำดับควำมส�ำคัญของควำมทุกข์ต่ำงๆ 
และก�ำหนดเป็นตวัชี้วดัในกำรพฒันำแล้ว น�ำมำสู่ขั้นตอน
กำรด�ำเนินงำนของโครงกำรซึ่งประกอบด้วย 3 ขั้นตอน
หลกัๆ ได้แก่

1. การสร้างกลไกความร่วมมือ กลไกความร่วมมือ

ส�าคัญประกอบด้วย 4 กลไกหลัก ดังนี้

 (1) กลไกการจัดโครงสร้างการท�างาน แบ่งเป็น  
4 ระดับ ได้แก่ คณะท�ำงำนระดับจังหวัด คณะท�ำงำน

ระดบัอ�ำเภอ คณะท�ำงำนระดบัต�ำบล และคณะท�ำงำนระดบั
ชมุชน โดยในคณะกรรมกำรแต่ละระดบัจะแบ่งงำนออกเป็น  
3 ด้ำน คอื ด้ำนคนด ีด้ำนสขุภำพด ีและด้ำนรำยได้ด ีซึ่งม ี
ผู้บริหำรหน่วยงำนต่ำงๆ แบ่งงำนกันเป็นผู้รับผิดชอบใน
แต่ละด้ำน

 (2) กลไกการบูรณาการงบประมาณ ระดมทุน
จำกหน่วยงำนต่ำงๆ ในหลำยระดับมำจัดตั้งเป็นกองทุนใน
กำรด�ำเนนิงำน โดยในช่วงเริ่มต้นโครงกำรในปี 2555 ได้รบั 
งบประมำณจำกสำธำรณสุขจังหวัดกำฬสินธุ์จ�ำนวน 3.3 
ล้ำนบำท และงบประมำณปกติจำกองค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่นระดบัต�ำบล 35 ต�ำบล ต�ำบลละ 200,000 บำท ต่อมำ 
ในปี 2556-2557 ได้รับงบประมำณจำก 1) จังหวัด (ต�ำบลละ 
200,000 บำท รวม 27 ล้ำนบำท) 2) อปท. (ต�ำบลละ 
200,000 บำท รวม 27 ล้ำนบำท) 3) กองทนุสขุภำพประมำณ 
45 ล้ำนบำท 4) กองทุนชุมชน และเงินบริจำคประมำณ  
1.8 ล้ำนบำท

 (3) กลไกการสร้างสัมพันธภาพและการส่ือสาร 
โดยกำรชักชวนให้ส่วนรำชกำรต่ำงๆทั้งในระดับจังหวัดและ
อ�ำเภอ อปท. และชมุชนทกุแห่งในจงัหวดัมำร่วมท�ำสตัยำบนั
ควำมร่วมมือในกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำสู ่เป ้ำหมำย  
3 ด ีด้วยกนั โดยเลอืกประเดน็ส�ำคญัที่จะท�ำร่วมกนัปีละ 1-2 
เรื่อง เช่น เรื่องงดเหล้ำในงำนศพ และลดใช้สำรเคมใีนกำร
ท�ำเกษตร โดยใช้แผนชุมชนเป็นแผนหลักในกำรขับเคลื่อน
ในแต่ละพื้นที่ รวมทั้งมกีำรเชดิชูเกยีรตผิู้ที่ท�ำควำมด ีและมี
ผลงำนที่ดเีป็นระยะๆ

 (4) กลไกระดับนโยบาย และกฎระเบียบ โดยมี
กำรประกำศวำระจงัหวดั จดัท�ำนโยบำยจงัหวดั และกตกิำ
ในหมู่บ้ำน ชุมชน ในกำรรวมพลังขับเคลื่อนกำฬสินธุ์คนด ี
สขุภำพด ีรำยได้ด ีสู่กำรเป็นเมอืงแห่งควำมสขุ โดยในระยะ
แรกมเีป้ำหมำยให้กำฬสนิธุเ์ป็นจงัหวดัปลอดเหล้ำในงำนศพ
ทกุหมู่บ้ำน เป็นเมอืงเกษตรอนิทรยี์ เป็นชมุชนสเีขยีว และมี
สขุศำลำเป็นที่พึ่งของประชำชน

2. การพฒันากระบวนการเรยีนรู ้มกีารด�าเนนิการหลกั     

   3 ประการ ประกอบด้วย

 (1) กำรส่งเสริมให้ทุกครัวเรือนจัดท�ำบัญชีครัวเรือน 
เพื่อให้สำมำรถวำงแผนกำรเงินของครัวเรือน สำมำรถลด 
รำยจ่ำย และเพิ่มรำยได้
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 (2) ก ำ รพัฒนำก� ำ ลั ง คน เพื่ อ เ ป ็ น วิ ท ย ำก ร
กระบวนกำร และแกนหลกัในกำรขบัเคลื่อน ทั้งในระดบั
จงัหวดั อ�ำเภอ ต�ำบล ชมุชน และครวัเรอืน

 (3) กำรจัดท�ำแผนชุมชน โดยใช้ข้อมูลจำกแหล่ง
ต่ำงๆ อำทิ บัญชีครัวเรือน เพื่อวิเครำะห์ชุมชน และ 
มอบหมำยให้ อปท. เป็นเจ้ำภำพในกำรขบัเคลื่อนแผน

3. การประเมนิผลความสขุ เมื่อด�ำเนนิกำรในสองขั้นตอน
ก่อนหน้ำแล้ว จงึได้ประเมนิผลกำรพฒันำตำมตวัชี้วดัทั้ง  
3 หมวด โดยพบว่ำในระดับต�ำบลมีหมู่บ้ำนผ่ำนเกณฑ์ 
ร้อยละ 70 และในระดบัอ�ำเภอมตี�ำบลผ่ำนเกณฑ์ร้อยละ 70  
โดยคณะท�ำงำนที่ด�ำเนินงำนตำมโครงกำรได้ดีที่สุดคือ
คณะท�ำงำนระดบัต�ำบล ระดบัอ�ำเภอ และระดบัหมู่บ้ำน 
ตำมล�ำดบั ในขณะที่ภำคประชำชน และเอกชนมส่ีวนร่วม
ในกำรด�ำเนนิโครงกำรมำกที่สดุ ขณะที่ภำครำชกำร จะไม่
เข้ำไปควบคมุหรอืสั่งกำร โดยตวัชี้วดัที่มคีะแนนสงูที่สดุใน
แต่ละหมวดได้แก่ (1) มำตรกำรทำงสงัคมในกำรงดเหล้ำ 
ในหมวดคนด ี(2) ชมุชนมกีำรจดักำรโรคในหมวดสขุภำพ
ด ีและ (3) ผลติอำหำรได้พอกนิตลอดปี ในหมวดรำยได้ด ี
ทั้งนี้ เมื่อพจิำรณำในภำพรวมของทั้ง 3 หมวดพบว่ำหมวด
สขุภำพด ีได้คะแนนสูงที่สดุ

ผลการด�าเนินงานที่ผ ่านมาของโครงการ
กาฬสินธุ์คนดี สุขภาพดี รายได้ดี

 ผลกำรด�ำเนินงำนของโครงกำรกำฬสินธุ ์คนด ี
สขุภำพด ีรำยได้ด ีตลอดระยะเวลำกำรด�ำเนนิกำรที่ผ่ำนมำ 
(พ.ศ 2555-2556) จ�ำแนกผลกำรพฒันำเป็น 3 มติ ิดงันี้

 มิติคนดี 

 มีกำรรณรงค์โครงกำรงดเหล้ำ ในงำนบุญ และ
งำนศพ ส่งผลให้กำรใช้จ่ำยในกำรซื้อสุรำของทั้งจังหวัด
กำฬสนิธุ์ลดลงโดยเฉลี่ยเดอืนละ 10 ล้ำนบำท นอกจำก
กำรรณรงค์ลดสรุำและอบำยมุขในงำนบญุแล้ว ยงัมกีำร
ส่งเสรมิกจิกรรมกำรท�ำบญุตกับำตร และกำรปฏบิตัธิรรม
อย่ำงน้อยเดอืนละครั้ง  เพื่อพฒันำจติใจของคนในชมุชนด้วย

 มิติสุขภาพดี

 จังหวัดกำฬสินธุ์ได้มีกำรพัฒนำสุขศำลำกำฬสินธุ์  
ครอบคลุมทั้ง 1,620 หมู่บ้ำน โดยชุมชนเป็นศูนย์กลำง
ในกำรสร้ำงเสรมิสขุภำพ กำรป้องกนั ควบคมุโรค บรกิำร
สขุภำพทั้งเชงิรบั เชงิรกุ  โดยชมุชน เพื่อชมุชน มุ่งสู่กำร
พึ่งตนเองด้ำนสขุภำพ และมอีำสำสมคัรสำธรณสขุประจ�ำ
หมู่บ้ำน และผู้เชี่ยวชำญ สบัเปลี่ยนหมนุเวยีน จดัเวรให้
บรกิำรแก่ประชำชนดจุญำตมิติร

 มิติรายได้ดี

 มกีำรรณรงค์ให้ประชำชน ปลูกพชืผกัสวนครวัรั้วกนิ
ได้ สร้ำงควำมมั่นคงทำงอำหำร ปลอดสำรพษิ ด้วยแนวคดิ
หลมุพอเพยีง ปลูกต้นไม้ 5 ระดบั เพื่อให้จงัหวดักำฬสนิธุ์
เป็นชุมชนสีเขียว ผลจำกกำรรณรงค์สำมำรถลดรำยจ่ำย
ของชมุชนทั้งจงัหวดักำฬสนิธุ์ได้ไม่น้อยกว่ำ 300 ล้ำนบำท 
ต่อปี 

ข้อค้นพบส�าคัญจากการด�าเนินโครงการ

 จำกกำรด�ำเนินโครงกำรกำฬสินธุ์คนดี สุขภำพด ี 
รำยได้ด ีอย่ำงจรงิจงัและต่อเนื่องส่งผลให้โครงกำรประสบ
ควำมส�ำเร็จในแง่ของกำรแปลงยุทธศำตร์ของแผนพัฒนำ
จังหวัดไปสู่กำรปฏิบัติผ่ำนตัวโครงกำรฯ พร้อมทั้งเป็น
โครงกำรส่งเสรมิกำรบูรณำกำรกำรท�ำงำนร่วมของทกุภำค
ส่วนในจงัหวดักำฬสนิธุ ์ทั้งนี้ก่อให้เกดิผลลพัธ์ของกำรพฒันำ
ที่เป็นรูปธรรมได้ ดงันี้

  (1) หน่วยงำนรำชกำรต่ำงๆ ทั้งในระดบัจงัหวดัและ
อ�ำเภอ สำมำรถท�ำงำนร่วมกนักบั อปท. และชมุชนได้ โดย
กำรก�ำหนดเป้ำหมำย ทิศทำงร่วมกัน และเชื่อมต่อแผน 
และงบประมำณเข้ำด้วยกนั

 (2) กำรด�ำเนินโครงกำรเป็นกำรสร้ำงวัฒนธรรม
ประชำธิปไตย และกำรด�ำเนินงำนอย่ำงมีธรรมำภิบำลใน
ระดบัฐำนรำก

 (3) คนในชุมชน ท้องถิ่น ได้เรียนรู้ และเข้ำใจกำร
ประสำนงำนกบัหน่วยงำนรำชกำร อปท. และภำคเอกชน 
เกดิผู้น�ำกำรเปลี่ยนแปลงในระดบัต่ำงๆ และคนท�ำดไีด้รบั
กำรยกย่อง
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สรุป

 (4) กำรงดเหล้ำในงำนศพท�ำให้จงัหวดัสำมำรถลด
กำรบรโิภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ประมำณ 2 ล้ำนลติร 
หรอืประมำณ 109 ล้ำนบำทต่อปี

 (5) กำรริเริ่มกำรพึ่งตนเองทำงอำหำรโดยกำร
ปลูกผักปลอดสำรพิษกินเอง ท�ำให้ประชำชนในจังหวัด
ประหยดัค่ำใช้จ่ำยไปได้ประมำณ 325 ล้ำนบำทต่อปี

 (6) มีกำรสร้ำงอัตลักษณ์ร่วมของคนกำฬสินธุ์ คือ 
“คนมีน�้ำใจไม่ทิ้งกัน” ซึ่งเกิดจำกกำรด�ำเนินโครงกำร 
“ถนนสำยบญุ” ที่มกีำรระดมปัจจยั ข้ำวสำร อำหำรแห้ง
ไปท�ำบุญ และส่วนที่เหลือก็น�ำมำเข้ำกองทุนดูแลผู้ด้อย
โอกำส และผู้ประสบภยั

 (7) เกดินวตักรรมในกำรพฒันำ ซึ่งตอบสนองควำม
ต้องกำรในพื้นที่ อำท ิน�้ำหมกัรำไผ่ ซึ่งใช้แทนยำฆ่ำหญ้ำ 
น�้ำหมกัข้ำวกล้อง เป็นต้น

ความส�าเร็จที่ทุกฝ่ายร่วมกันสร้าง

 โครงกำรกำฬสินธุ์คนดี สุขภำพดี รำยได้ดี เป็น
ตวัอย่ำงโครงกำรที่มุง่เน้นขบัเคลื่อนกำรพฒันำในทกุมติ ิที่
เหน็ผลอย่ำงเป็นรปูธรรม โดยอำศยับรบิทของพื้นที่เป็นตวั
ตั้งในกำรแปลงแผนยุทธศำสตร์ระดับจังหวัดไปสู่กำรขับ
เคลื่อนและน�ำไปปฏบิตัไิด้จรงิในระดบัพื้นที่ ซึ่งได้รบัควำม 
ร่วมมือของทุกภำคส่วนเพื่อก้ำวไปสู่เป้ำหมำยกำรพัฒนำ
ร่วมกนั คอืกำรมุ่งสูก่ำรเปน็เมอืงแห่งควำมสขุอย่ำงยั่งยนื 
และสร้ำงควำมสขุให้กบัคนกำฬสนิธุ์ อำทิ

 สร้างประโยชน์สุขแก่ประชาชนอย่างครอบคลุม 
โดยประชำชนได้รับประโยชน์ครอบคุลมทั้งจังหวัด 
เป็นกำรยกระดับและพัฒนำคุณภำพชีวิตแบบบูรณำกำร
ทั้งมติ ิสงัคม (คนด)ี สขุภำพด ีเศรษฐกจิ (รำยได้ดแีบบ
พอเพยีง) ด้วยนวตักรรมกำรจดักำรแบบมส่ีวนร่วม ของทกุ
ภำคส่วน ซึ่งจะเหน็ผลอย่ำงเป็นรปูธรรมเป็นชมุชน จงัหวดั
แห่งควำมสขุ จะต้องพฒันำต่อเนื่องไม่น้อยกว่ำ 3 ปี 

 บูรณาการความร่วมมือทุกภาคีเครือข่ายอย่าง

ไม่เคยปรากฏมาก่อน กำรด�ำเนินงำนตำมโครงกำร
กำฬสินธุ์ 3 ดี ท�ำให้เกิดกลไกกำรบูรณำกำรควำมร่วม
มอืของหน่วยงำนรำชกำร เอกชน และภำคประชำสงัคม 
ตั้งแต่ระดบัจงัหวดั อ�ำเภอ ต�ำบล หมู่บ้ำนและชมุชน ทั้ง 

31 หน่วยงำนในกำรร่วมมอืกนัด�ำเนนิงำน โดยใช้พื้นที่และ
ชมุชนเป็นฐำนกำรด�ำเนนิงำน เชื่อมโยงยทุธศำสตร์จงัหวดั
สูก่ำรปฏบิตักิำรทั้ง 150 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท�ำให้
ท้องถิ่นเชื่อมโยงแผนยทุธศำสตร์จงัหวดัสูก่ำรปฏบิตัอิย่ำง
เป็นรูปธรรม และจะสำมำรถพัฒนำเป็นจังหวัดจัดกำร
ตนเองได้อย่ำงเป็นรูปธรรม

 พัฒนาทรัพยากรมนุษย ์ ไปพร ้อมกับการ

เปลีย่นแปลงของประชาคมโลก กำรขบัเคลื่อนโครงกำร
ท�ำให้เกิดกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ให้พร้อมต่อกำร
เปลี่ยนแปลง โดยเฉพำะกำรเปลี่ยนแปลงเข้ำสู่ประชำคม
เศรษฐกจิอำเซยีน (AEC) ให้มคีวำมรูท้กัษะในกำรวำงแผน 
กำรจัดกำรในกำรแก้ปัญหำ ท�ำให้ชุมชน ท้องถิ่นได้รับ
โอกำสในกำรพัฒนำศักยภำพ เนื่องจำกกำรพัฒนำโดย
พึ่งพำงบประมำณเชงิภำรกจิ (Function) หรอืงบทอ้งถิ่นจะ
ไม่สำมำรถขบัเคลื่อนแผนได้ทั้งจงัหวดั

   ปัจจัยควำมส�ำเร็จ กำรบูรณำกำรโครงกำร
พัฒนำพื้นที่สู่กำรสร้ำงควำมสุขทั้งจังหวัด เมื่อ
ถอดบทเรียนโครงกำรกำฬสินธุ์คนดี สุขภำพด ี 
รำยได้ดี จังหวัดกำฬสินธุ ์ จะพบว่ำเป็นกำร
ขับเคลื่อนโดยใช้ชุมชนเป็นฐำนส�ำคัญของกำร
พฒันำ โดยกำรมส่ีวนร่วมของคนในชมุชนภำยใต้ 
กำรบรูณำกำรควำมร่วมมอืทกุภำคส่วนที่เกี่ยวข้อง  
สอดประสำนด้วยกลไกข้อมูล กระบวนกำรเรียนรู ้
และกลไกกำรจัดกำร เพื่อร่วมกันสร้ำงควำมสุข
ของคนในชุมชน จึงเป็นตัวอย่ำงของโครงกำรที่
มุ่งขับเคลื่อนกำรพัฒนำในทุกมิติ ที่เห็นผลอย่ำง
เป็นรูปธรรม เป็นหนึ่งในกรณีตัวอย่ำงที่น่ำสนใจ
ซึ่งแต่ละจังหวัด ท้องถิ่น และชุมชน สำมำรถ
น�ำไปปรับใช้ให้สอดคล้องกับสภำพภูมิสังคม
เพื่อสร้ำงกำรพัฒนำที่ยั่งยืน แก้ปัญหำได้ตรงจุด 
และตอบสนองควำมต้องกำรของในพื้นที่ได้อย่ำง
แท้จรงิ   
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โครงกำรศึกษำกำรเคลื่อนย้ำยแรงงำน
และผลกระทบต่อตลำดแรงงำนไทย 
หลังเปิดเสรีประชำคมอำเซียน

ส�านักยุทธศาสตร์และการวางแผนพัฒนาทางสังคม
*

 ประเทศไทยประสบปัญหำกำรขำดแคลนแรงงำน 
โดยเฉพำะกำรขำดแคลนแรงงำนในอุตสำหกรรมที่ต้อง
ใช้แรงงำนเข้มข้น ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลจำกค่ำนยิมทำงกำร
ศึกษำของเด็กไทยที่นิยมศึกษำต่อในระดับปริญญำตรี
มำกกว่ำสำยอำชพี ท�ำให้ตลำดแรงงำนขำดช่ำงเทคนคิใน
ภำคกำรผลติ อกีทั้งควำมต้องกำรแรงงำนในสำขำกำรผลติ
ของไทยยังเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง ท�ำให้ต้องพึ่งพำแรงงำน
ต่ำงด้ำวเพื่อทดแทนก�ำลังแรงงำนที่ขำดแคลน ประกอบ
กับประเทศไทยยังเผชิญกับกำรเปลี่ยนแปลงที่ส�ำคัญจำก
กำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงประชำกรเข้ำสู่สังคมผู้สูงอำยุ 
ซึ่งไม่เพียงท�ำให้สัดส่วนก�ำลังแรงงำนลดลงและสัดส่วน
วัยผู้สูงอำยุเพิ่มขึ้นเท่ำนั้น แต่ยังส่งผลให้ควำมสำมำรถ 
ของบุคคลในกำรเกื้อหนุนวัยที่ต ้องกำรกำรพึ่งพิง  
โดยเฉพำะวยัผูสู้งอำยลุดต�่ำลงเช่นเดยีวกนั อย่ำงไรกต็ำม 
กำรเปลี่ยนแปลงดงักล่ำว หำกได้รบักำรจดักำรที่ด ีรวมถงึหำก
ประเทศไทยสำมำรถใช้ประโยชน์จำกกำรเคลื่อน
ย้ำยแรงงำนภำยใต้กำรเป็นสมำชิกประชำคม
อำเซียน (ASEAN Community-AC) ก็จะท�ำให้
ประเทศไทยสำมำรถขับเคลื่อนเศรษฐกิจต่อไป
ได้อย่ำงยั่งยนื 
 ประชาคมอาเซียน มุ ่ ง ให ้ เกิดกำร 
รวมตัวกันทำงเศรษฐกิจ และกำรใช้ทรัพยำกร
ร่วมกันเพื่อเพิ่มควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของ
ภูมิภำค อย่ำงไรก็ตำมประเทศสมำชิกยังมี

ระดับขั้นของกำรพัฒนำแตกต่ำงกันมำก ดังนั้น ภำยใต้ 
ควำมแตกต่ำงของโครงสร้ำงทำงกำรผลิต โครงสร้ำง
ประชำกร จะส่งผลให้เกดิกำรเคลื่อนย้ำยแรงงำนระหว่ำง
กันในกำรสนับสนุนกำรเปิดเสรีทำงกำรค้ำและกำรลงทุน 
กำรเคลื่อนย้ำยแรงงำนจะมีทั้งรูปแบบกำรเคลื่อนย้ำยใน

*
ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

แนะน�า
โครงกำรวิจัย
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ประเทศ (Domestic Migration) และระหว่ำงประเทศใน
กลุ่มประชำคมอำเซียน (Intra-AC Migration) โดยปัจจัย
ส�ำคัญต่อกำรดึงดูดแรงงำนระหว่ำงประเทศในประชำคม
อำเซียน คือ ควำมแตกต่ำงของอัตรำค่ำจ้ำง และควำม
ต้องกำรแรงงำนเพื่อตอบสนองทิศทำงกำรพัฒนำของ
แต่ละประเทศ 
 การปรับตัวของตลาดแรงงานของประเทศ 

ในประชำคมเศรษฐกจิอำเซยีนจะส่งผลกระทบต่ออปุทำน
แรงงำนในตลำดแรงงำนไทย เนื่องจำกในปัจจุบัน
อุตสำหกรรมที่ใช้แรงงำนเข้มข้น (Labor Intensive)  
ในประเทศไทยก�ำลงัขำดแคลนแรงงำน กำรปรบัอตัรำค่ำจ้ำง
แรงงำนขั้นต�่ำส่งผลให้ต้นทุนกำรผลิตในส่วนของแรงงำน
สูงขึ้นและจ�ำต้องปรับตัวอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง กล่ำวคือ 
กำรลดกำรจ้ำงแรงงำนโดยลงทุนเพิ่มในกำรใช้เครื่องจักร
มำทดแทน หรือปรับเทคนิคกำรผลิต กำรบริหำรจัดกำร 
กำรเพิ่มรำคำสินค้ำ และพยำยำมย้ำยฐำนกำรผลิตไปสู่ 
ประเทศเพื่อนบ้ำน อย ่ำงไรก็ดี กำรปรับตัวต ่ำงๆ  

เหล่ำนี้มคีวำมซบัซ้อนและไม่สำมำรถวเิครำะห์ด้วยเหตผุล
เชิงสำมัญส�ำนึก หำกแต่จ�ำต้องใช้เครื่องมือทำงทฤษฎี
ที่เรียกว่ำแบบจ�ำลองทำงเศรษฐกิจ (Economic Model) 
มำเป็นตัวช่วยในกำรประเมินภำพรวมในระดับมหภำค
เศรษฐกิจ (Macroeconomic) ภำพส่วนย่อยรำยสำขำกำร
ผลิต (Economic Sector) ในด้ำนอุปทำนรวมและในด้ำน
อปุสงค์รวม (Aggregate Supply and Demand) 
 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชำติ (สศช.) ร่วมกับคณะเศรษฐศำสตร์ 

จฬุำลงกรณ์มหำวทิยำลยั อยูร่ะหว่ำงด�ำเนนิกำรศกึษำกำร
เคลื่อนย้ำยแรงงำนและผลกระทบต่อตลำดแรงงำนไทย
หลังเปิดเสรีประชำคมอำเซียน โดยจัดท�ำเป็นโครงการ
ศกึษาการเคลือ่นย้ายแรงงานและผลกระทบต่อตลาด
แรงงานไทยหลังเปิดเสรีประชาคมอาเซียน และได้
ก�ำหนดรำยละเอยีดโครงกำรประกอบด้วย
  วัตถุประสงค์ เพื่อประมำณกำรควำมต้องกำร
แรงงำนของตลำดแรงงำนไทยหลังเปิดเสรีประชำคม
อำเซียน กำรเคลื่อนย้ำยแรงงำนจำกประเทศเพื่อนบ้ำน
เข้ำสู่ประเทศไทย และกำรเคลื่อนย้ำยแรงงำนไทยไปยัง
ประเทศในภมูภิำค ตลอดจนผลกระทบจำกกำรเคลื่อนย้ำย
แรงงำนที่มต่ีอตลำดแรงงำนไทย ที่สำมำรถน�ำมำสูข้่อเสนอ
แนวทำงกำรผลิตและพัฒนำก�ำลังคนเพื่อเพิ่มศักยภำพ
และผลติภำพของแรงงำนไทยในอนำคต 

ขอบเขตการศึกษา 
      1. ศกึษำภำพรวมสถำนกำรณ์ ทศิทำง แนวโน้มตลำด
แรงงำน อปุสงค์และอปุทำนแรงงำนเป็นรำยสำขำ และกำร
เคลื่อนย้ำยแรงงำนระหว่ำงประเทศในกลุม่สมำชกิอำเซยีน 
ทั้งแรงงำนที่มทีกัษะฝีมอืและแรงงำนไร้ทกัษะฝีมอื 
 2. ประมำณกำรแนวโน้มควำมต้องกำรแรงงำนไทย
และแรงงำนต่ำงด้ำวของตลำดแรงงำนไทย ทั้งที่มฝีีมอืและ
ไร้ฝีมอื ประมำณกำรแรงงำนไทยไปท�ำงำนต่ำงประเทศทั้ง
ในและนอกประเทศในภูมภิำคอำเซยีน
 3.  ศกึษำข้อมลูเชงิลกึควำมต้องกำรแรงงำนไทยและ
แรงงำนต่ำงด้ำว กำรเคลื่อนย้ำยแรงงำนจำกประเทศเพื่อน
บ้ำนเข้ำสู่ประเทศไทย อำท ิเมยีนมำร์ สปป.ลำว กมัพูชำ 
และเวียดนำม รวมถึงกำรเคลื่อนย้ำยแรงงำนที่มีทักษะ
ฝีมอืจำกประเทศไทยไปยงัประเทศในภมูภิำคอำเซยีน และ
ภูมภิำคอื่นๆ
 4. ศึกษำผลกระทบกำรเคลื่อนย้ำยแรงงำนทั้งใน
ระดับฝีมือและไร้ฝีมือที่มีต่อตลำดแรงงำนของไทย และ 
ข้อเสนอแนะเชงินโยบำยแนวทำงกำรพฒันำแรงงำนเพื่อเพิ่ม
ศกัยภำพและผลติภำพของแรงงำนในอนำคต 
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 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ สศช. มีข้อมูลควำม
ต้องกำรแรงงำนทั้งแรงงำนไทยและแรงงำนข้ำมชำต ิ 
ที่มีฝีมือและไร้ฝีมือ และกำรเคลื่อนย้ำยแรงงำนไทยไป
ยังประชำคมเศรษฐกิจอำเซียนหลังเปิดเสรีประชำคม
เศรษฐกิจอำเซียน รวมทั้ง ประเด็นข ้อเสนอแนะ 
เชงินโยบำย ส�ำหรบัน�ำมำใช้ในกำรวำงแผนก�ำหนดทศิทำง
ในอนำคตเกี่ยวกับตลำดแรงงำนไทยและกำรเคลื่อนย้ำย
แรงงำนระหว่ำงประเทศ
 ความก้าวหน้าการด�าเนนิงานโครงการ ปัจจบุนัมี
กำรน�ำเสนอรำยงำนกำรศึกษำขั้นต้นแล้วซึ่งประกอบด้วย
สำระส�ำคัญ อำทิ กำรทบทวนองค์ควำมรู้เพื่อประยุกต์
ทฤษฎีกำรย้ำยถิ่นภำยในประเทศ (Internal Migration 
Model ของ Harris-Todarro) ให้สอดคล้องกบัพฤตกิรรมกำร 
ย้ำยถิ่นข้ำมชำต ิ(International Migration) ภำยในประชำคม
อำเซียน รวมทั้งกำรออกแบบระบบสมกำร โดยใช้แบบ
จ�ำลองดลุยภำพทั่วไป (Computable General Equilibrium 
Model, CGE) ที่พฒันำขึ้นจำกโครงกำรพฒันำแบบจ�ำลอง
ก�ำลังแรงงำน เพื่อกำรวำงแผนผลิตก�ำลังคนที่สอดคล้อง
กับควำมต้องกำรของประเทศ ของ สศช.(2556) และ 

ขยำยแบบจ�ำลองเพิ่มในเรื่องกำรเคลื่อนย้ำยแรงงำน
ระหว่ำงประเทศ เพื่อประมำณกำรดำ้นแรงงำน และกำร
เคลื่อนย้ำยแรงงำนระหว่ำงประเทศ  ตลอดจนกำรส�ำรวจ
ข้อมูลเชิงลึกถึงควำมต้องกำรแรงงำนไทยและแรงงำน
ต่ำงด้ำว กำรเคลื่อนย้ำยแรงงำนจำกประเทศเพื่อนบ้ำนเข้ำ 
สู่ประเทศไทยในกลุ ่มประเทศสมำชิกอำเซียน ได้แก่  
สปป.ลำว เมยีนมำร์ กมัพชูำ และเวยีดนำม เป็นต้น เพื่อน�ำ
มำใช้ในกำรวเิครำะห์แนวโน้มตลำดแรงงำนทั้งด้ำนอปุสงค์
และอุปทำนแรงงำนเป็นรำยสำขำ และกำรเคลื่อนย้ำย
แรงงำนระหว่ำงประเทศในกลุ่มประเทศสมำชิกอำเซียน 
ตลอดจนผลกระทบจำกกำรเคลื่อนย้ำยแรงงำนทั้งในระดบั
ฝีมอืและไร้ฝีมอืที่มตี่อตลำดแรงงำนของไทยในอนำคต  
 ทั้งนี้ โครงกำรศึกษำกำรเคลื่อนย้ำยแรงงำนและ 
ผลกระทบต่อตลำดแรงงำนไทย หลังเปิดเสรีประชำคม
อำเซยีน อยู่ระหว่ำงกำรจดัท�ำรำยงำนกำรศกึษำขั้นกลำง 
และคำดว่ำโครงกำรนี้จะแล้วเสร็จภำยในเดือนเมษำยน 
2558   
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รายงานเคลื่อนไหวของการขับเคลื่อน
แผนพัฒนา ฉบับที่ 11

 สศช.จดัประชุมประจ�าปี 2557 ระดมความ
เหน็ก�าหนดทศิทางการพฒันาคน สร้างอนาคต
ประเทศ
 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชำติ (สศช.) จัดกำรประชุมประจ�ำปี 2557  
ภำยใต้ชื่อเรื่อง  “การพฒันาคนเพือ่อนาคตประเทศไทย”  

เมื่อวนัที่ 26 ก.ย. 2557 ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์บอลรูม 
ศูนย์แสดงสินค้ำและกำรประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธำนี 
จังหวัดนนทบุรี โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ  
นำยกรฐัมนตร/ีหวัหน้ำคณะรกัษำควำมสงบแห่งชำต ิเป็น
ประธำนและแสดงปำฐกถำพิเศษ มีผู้เข้ำร่วมประชุมทั้ง
จำกคณะรฐัมนตร ีคณะรกัษำควำมสงบแห่งชำต ิสมำชกิ
สภำที่ปรึกษำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ผู้แทนจำก 
ภำครัฐ ภำคเอกชน องค์กรพัฒนำเอกชน นักวิชำกำร 
ผูน้�ำภำคประชำสงัคมและผูน้�ำชมุชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น สื่อมวลชน และประชำชนทั่วไปที่ให้ควำมสนใจ 
ประมำณ 2,000 คน
 กำรประชุมเริ่มต้นด้วยกำรกล่ำวรำยงำนของ 
นำยอำคม เติมพิทยำไพสิฐ เลขำธิกำร สศช. ซึ่งกล่ำว
ถงึแนวคดิกำรพฒันำที่ใช้ “คน” เป็นศูนย์กลำงและเป็น 
เป้ำหมำยของกำรพฒันำ ได้น�ำมำใช้นบัตั้งแต่แผนพฒันำฯ 
ฉบับที่ 8 และต่อเนื่องมำจนถึงปัจจุบันคือแผนพัฒนำฯ 
ฉบบัที่ 11 ซึ่งได้ก�ำหนดวสิยัทศัน์ที่เน้นเรื่องคนและควำม
อยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันของคนในสังคม เนื่องจำก “คน”  
เป็นทั้ง “ผู ้ขับเคลื่อนกำรพัฒนำ”และ “ผู ้ได้รับผล 
กระทบจำกกำรพฒันำ” ดงันั้น กำรพฒันำคนให้มลีกัษณะ 
ที่เหมำะสม มีภูมิคุ้มกัน และรองรับควำมเสี่ยงที่จะเกิด
ขึ้นได้อย่ำงเท่ำทัน จึงเป็นสิ่งที่ควรให้ควำมส�ำคัญ และ
ในขณะเดียวกันคนในทุกช่วงวัย ต้องได้รับกำรเสริม
สร้ำงควำมรู้ ทักษะ และศักยภำพในทุกด้ำนอย่ำงต่อ
เนื่อง เพื่อเป็นรำกฐำนในกำรพฒันำประเทศ ด้วยสำเหต ุ
ดงักล่ำว  สศช. จงึก�ำหนดให้กำรพฒันำคนเป็นหวัข้อหลกั

ของกำรประชุมในครั้งนี้ 
 โดยจะเปิดโอกำส
ให้ทุกภำคีร่วมกัน
ระดมควำมคดิเหน็
ในเรื่องกำรพัฒนำ
ค น เ พื่ อ อ น ำ ค ต

ของประ เทศที่พึ ง
ปรำรถนำของคนไทย

 จำกนั้นพล.อ.ประยทุธ์ จนัทร์โอชำ  
นำยกรัฐมนตรี/หัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำต ิ 
ได้น�ำเสนอปำฐกถำพิเศษ เรื่อง “รัฐบำลกับกำรพัฒนำ
คนเพื่อสร้ำงอนำคตประเทศ” โดยนำยกรัฐมนตรีกล่ำวว่ำ 
ประเทศไทยจะต้องให้ควำมส�ำคัญกับกำรพัฒนำคนเพื่อ
รองรับกำรเข้ำสู่ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียนที่จะเกิดขึ้นใน
ปี 2558 โดยรัฐบำลจะเร่งเตรียมควำมพร้อมด้ำนแรงงำน
โดยก�ำหนดแผนที่ชัดเจน ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องท�ำงำนร่วมกัน
ระหว่ำงรัฐบำล เอกชน และสถำนศึกษำ  ที่ส�ำคัญ กำร 
ขับเคลื่อนกำรพัฒนำประเทศต้องมีกำรตั้งเป้ำและวำงแผน
กำรท�ำงำนให้ชัดเจนเป็นระยะ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ และ
ขอให้น้อมน�ำพระรำชด�ำรสัของพระบำทสมเดจ็พระเจ้ำอยูห่วั 
ในเรื่องของกำร “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” พร้อมกบัให้ยดึ
หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทำงกำรท�ำงำน 
กำรแก้ไขปัญหำอย่ำงยั่งยนืของคนต้องมองคนระดบัล่ำงเป็น
อันดับแรก แล้วจึงมองขึ้นไปข้ำงบน ในระดับภำพรวมของ
ประเทศจะต้องรักษำระดับหนี้สำธำรณะของประเทศให้อยู่
ในระดบัที่เหมำะสม ไม่ก่อหนี้เกนิควำมจ�ำเป็น 
 นำยกรฐัมนตร ีกล่ำวต่อไปว่ำ นโยบำยด้ำนกำรพฒันำ
คนของรฐับำล ได้ยดึยทุธศำสตร์ในแผนพฒันำฯ ฉบบัที่ 11 
เป็นแนวทำงหลัก โดยก�ำหนดให้มีกำรพัฒนำในทุกช่วงวัย
ตั้งแต่แรกเกดิจนถงึช่วงบั้นปลำยของชวีติ  อำท ิ ส่งเสรมิให้
เดก็ทกุคนเตบิโตอย่ำงมคีณุภำพ ได้รบักำรศกึษำอย่ำงทั่วถงึ 
คนไทยช่วยเหลือตนเองได้ มีงำนท�ำมีรำยได้ที่มั่นคง สร้ำง 
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แรงจูงใจให้มกีำรเข้ำศกึษำในสำยอำชวีะศกึษำเพิ่มขึ้น ส่งเสรมิ
และหำมำตรกำรดึงดูดแรงงำนฝีมือและรักษำแรงงำน
เหล่ำนี้ไม่ให้เคลื่อนย้ำยออกนอกประเทศ และจำกกำรที่
ประเทศไทยก้ำวสูส่งัคมผูส้งูอำย ุจงึต้องเตรยีมควำมพร้อม
เพื่อควำมมั่นคงในชีวิตระยะยำวและสร้ำงสภำพแวดล้อม
ให้สงัคมไทยเป็นสงัคมที่เอื้ออำทรต่อกนัและกนั ไม่ทอดทิ้ง
คนสูงอำยุให้อยู่โดดเดี่ยวส�ำหรับเวทีกำรอภิปรำยและกำร
ระดมควำมเหน็ของผูเ้ข้ำร่วมประชมุนั้น ในช่วงเช้ำ เป็นกำร
อภิปรำย เรื่อง กำรพัฒนำคนเพื่ออนำคตประเทศไทย  
โดยมนีำยพำรณ อศิรเสนำ ณ อยธุยำ ประธำนกรรมกำร
พฒันำกำรเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชำต ิ ท�ำหน้ำที่ผูด้�ำเนนิ
กำรอภปิรำย นำยอำคม เตมิพทิยำไพสฐิ เลขำธกิำร สศช. 
น�ำเสนอเกี่ยวกบับรบิทกำรเปลี่ยนแปลงในอนำคตที่มผีลต่อ
คนและสังคมไทยและแนวทำงกำรพัฒนำคนตลอดช่วงวัย 
จำกนั้นเป็นกำรอภปิรำยโดยวทิยำกรผูท้รงคณุวฒุ ิประกอบ
ด้วย ศ.นพ.วจิำรณ์ พำนชิ นำยกสภำมหำวทิยำลยัมหดิล 
น�ำเสนอแนวทำงกำรพัฒนำศักยภำพคนไทย โดยสร้ำง
สัมมำชีพของคนทั้งประเทศที่เกิดจำกกำรเรียนรู้จำกกำร
ปฏิบัติ วำงรำกฐำนกำรพัฒนำเชิงพื้นที่กับปัญญำปฏิบัติ
ของชำวบ้ำน นำยโฆสติ  ปั้นเปี่ยมรษัฎ์ ประธำนกรรมกำร
บรหิำร ธนำคำรกรงุเทพ จ�ำกดั (มหำชน) น�ำเสนอแนวทำง
กำรน�ำผลกำรวิจัยเกี่ยวกับแผนประชำกรในช่วงแผน
พฒันำฯ ฉบบัที่ 11 ทั้งในเรื่องจ�ำนวนคนและโครงสร้ำงอำยุ
คน มำเป็นปัจจยัหลกัในกำรวำงนโยบำยกำรพฒันำคนใน
ระยะต่อไป นำยศภุชยั  เจยีรวนนท์ กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่
และประธำนคณะผู้บรหิำร บมจ. ทรูคอร์ปอเรชั่น น�ำเสนอ
กำรพฒันำคนและกำรศกึษำของประเทศ ด้วยแนวคดิ 7 ป. 
ได้แก่  ป.1 ตั้งเป้ำหมำย  ป.2 เปรยีบเทยีบ เช่น เปรยีบเทยีบ 

กบัประเทศอื่น  ป.3 โปร่งใส สะอำด  ป.4 ปฏบิตักิำร  
ป.5 ประเมนิ ตดิตำม วเิครำะห์  ป.6 ปรบัปรงุเปลี่ยนแปลง 
และ ป.7 ผู้น�ำสำมำรถน�ำนโยบำยไปสู่กำรปฏิบัติและมี
ศรทัธำ
 ส่วนในช่วงบ่ำยจะเป็นกำรประชุมกลุ่มย่อย โดย
แบ่งออกเป็น 6 กลุ่ม ได้แก่  1. กำรพฒันำคนทกุช่วงวยั
สู่สังคมไทยที่มีคุณภำพ  2. ก�ำลังคน...หัวใจของควำม
สำมำรถในกำรแข่งขนัของไทย  3. กำรพฒันำคนเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและ 
สิ่งแวดล้อม 4. กำรพฒันำสภำพแวดล้อมเมอืงเพื่อยกระดบั
คณุภำพชวีติ  5. ควำมเหลื่อมล�้ำของประเทศ : กำรศกึษำ
และตลำดแรงงำนตอบโจทย์อย่ำงไร  และ 6. กำรวดัควำม
สขุของคนไทย
 ทั้งนี้ สศช. จะประมวลข้อคดิเหน็และข้อเสนอแนะ 
แนวทำงกำรพัฒนำคนเพื่ออนำคตประเทศที่ได้จำก 
กำรประชมุประจ�ำปี 2557 ของ สศช. เสนอคณะกรรมกำร
พัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ พิจำรณำให้
ควำมเหน็และข้อเสนอแนะเพิ่มเตมิต่อสรปุผลกำรประชมุ 
เพื่อน�ำเสนอคณะรัฐมนตรีและเผยแพร่ต่อหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องส�ำหรบัน�ำไปใช้ประกอบกำรด�ำเนนิกำร รวมถงึ
เผยแพร่ต่อสำธำรณชน และน�ำไปประกอบกำรขบัเคลื่อน
แผนพฒันำฯ ฉบบัที่ 11 ให้บรรลผุลตำมวตัถปุระสงค์ที่
ต้องกำร และจะน�ำไปใช้ในกำรก�ำหนดกรอบทศิทำงและ
ยุทธศำสตร์ของแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 12 ซึ่งจะประกำศ
ใช้ในปี 2560 เพื่อให้แผนพฒันำประเทศเป็นแผนที่มำจำก
ควำมเห็นชอบร่วมกันของประชำชน และสำมำรถตอบ
สนองควำมต้องกำรของประชำชนได้อย่ำงแท้จรงิ   

ตุลาคม - ธันวาคม 2557
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Office of the National Economic and Social Development Board

เศรษฐกจิและสงัคม
ปีที่ 51 ฉบับที่ 4 ตุลำคม-ธันวำคม 2557

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
Office of the National Economic and Social Development Board
962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปรำบ กรุงเทพฯ 10100
โทร. 0 2282 4841-2 โทรสำร 0 2281 9705

สัมภำษณ์พิเศษ 
นำยแพทย์เกษม  วัฒนชัย องคมนตรี

ก้ำวสู่แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 12 ประเด็นท้ำทำยในอนำคต

แนวทำงกำรพัฒนำเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษของประเทศไทย


