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สำรบัญ
บทบรรณาธิการ

บทความสัมภาษณ์พิเศษ
การขับเคลื่อนประเทศไปสู่การเป็นชาติการค้า โดย
นายนพพร เทพสิทธิ ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย

เรื่องเด่นประจ�าฉบับ
รวมพลังขับเคลื่อน ‘ครัวไทย…สู่โลก’ (Kitchen of the World)
เพื่อเพิ่มความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

บทความประจ�าฉบับ
การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของสหกรณ์ภาคการเกษตร
ในพื้นที่ภาคกลางอย่างยั่งยืน
การพัฒนาถนนสายวัฒนธรรม ไทย-ยวน เพื่อการท่องเที่ยว จังหวัดสระบุรี

จิปาถะ
ศักยภาพการแข่งขันมุ่งสู่การเป็นประเทศรายได้สูง

ข้อมูลชวนรู้
นโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ในรูปแบบคลัสเตอร์

แนะน�าโครงการวิจัย
โครงการติดตามประเมินผลการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

รายงานความเคลื่อนไหวของ สศช.
ทิศทางการพัฒนาประเทศในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12

ปกหน้าใน 
ปฏิทินการจัดท�าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
ปกหลังใน
ปฏิทินการจัดท�าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (ต่อ)

บทบรรณำธิกำร
วารสารเศรษฐกิจและสังคมฉบับนี้ น�าเสนอสาระเกี่ยวกับ  

“การพฒันาเศรษฐกจิรายสาขาของไทย” ซึง่เป็นทศิทางส�าคัญในช่วง 

ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ที่จะช่วยวางรากฐานในอนาคตและ 

สร้างความมั่นคงให้กับเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาวและช่วย 

ยกระดบัรายได้ให้กบัคนในประเทศ มสีาระทีน่่าสนใจ อาท ิบทสมัภาษณ์ 

นายนพพร เทพสทิธา ประธานสภาผูส่้งสนิค้าทางเรอืแห่งประเทศไทย  

เกี่ยวกับการพัฒนาประเทศไทยไปสู่การเป็นชาติการค้าและบริการ  

(Trading and Service Nation) ทั้งในแง่มุมการพัฒนาศักยภาพ 

หรอืข้อได้เปรยีบของประเทศไทย ปัญหาอปุสรรคต่างๆ รวมถึงแนวทาง 

การท�างานร่วมกันของภาครัฐและเอกชนในการสนับสนุนการก้าวไป

เป็นชาติการค้าและบริการ

ขณะทีเ่รือ่งเด่นประจ�าฉบบั น�าเสนอเรือ่ง รวมพลงัขบัเคลือ่น 

‘ครวัไทย...สูโ่ลก’ (Kitchen of the World) เพือ่ความมัน่คง มัง่คัง่ และ 

ยั่งยืน กล่าวถึงความส�าคัญของอุตสาหกรรมอาหารต่อเศรษฐกิจไทย  

และการขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารที่เน้นการร่วมแรง 

ร่วมใจในการวางทศิทางหรอืแนวทางการพฒันาทีม่เีอกภาพ ปรบัระบบ 

กลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาให้เกิดการประสานความร่วมมือ

ระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

ในส่วนของบทความประจ�าฉบับ น�าเสนอเกี่ยวกับ 

การพัฒนาเศรษฐกิจรายสาขาของไทยในด้านต่างๆ ประกอบด้วย 

การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของสหกรณ์ภาคการเกษตร 

ในพื้นที่ภาคกลางอย่างยั่งยืน การพัฒนาถนนวัฒนธรรมไท-ยวน 

เพ่ือการท่องเที่ยว อ�าเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี ข้อมูลชวนรู้เรื่อง 

แนวคดิและมาตรการสนบัสนนุคลสัเตอร์อตุสาหกรรม Super Custer 

ใน 3 อุตสาหกรรมศักยภาพ โครงการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการติดตาม 

ประเมนิผลการส่งเสริมการท่องเทีย่วเชงิสขุภาพ นอกจากนี ้ยงัน�าเสนอ 

สาระอ่ืนๆ เกีย่วกบัการพฒันาทีน่่าสนใจ อาท ิรายงานความเคลือ่นไหว 

เร่ืองสรุปผลการประชุมประจ�าปี 2558 ของ สศช. และแนวทาง 

การจัดท�าแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ในปี 2559

คณะผู้จัดท�าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า สาระต่างๆ ของวารสารฯ  

ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ส�าหรับผู้ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาเศรษฐกิจ 

รายสาขาของประเทศ ทั้งในการน�าไปปรับใช้ตามบทบาทหน้าที่  

รวมถึงเป็นการจุดประกายทิศทางการพัฒนาเรื่องดังกล่าวทั้งใน 

ระยะยาวและในระยะ 5 ปีของแผนพฒันาฯ ฉบับที ่12 ซ่ึงจะประกาศ 

ใช้ในเดือนตุลาคม 2559 ต่อไป 

คณะที่ปรึกษำ
เลขาธิการฯ
นายปรเมธี วิมลศิริ
รองเลขาธิการฯ
นายชาญวิทย์ อมตะมาทุชาติ
นายธานินทร์ ผะเอม
นางสาวลดาวัลย์ ค�าภา
นางชุตินาฏ วงศ์สุบรรณ
นางปัทมา เธียรวิศิษฎ์สกุล
นางสาวพจณี อรรถโรจน์ภิญโญ
ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน
นายวิทยา ปิ่นทอง
นายสุริยา จันทรกระจ่าง
นายดนุชา พิชยนันท์
นายประพันธ์ มุสิกพันธ์
นายมนตรี บุญพาณิชย์
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นางสาวปภานัน วรวัฒนสกุล
ฝ่ายจัดการ
นายธีระพงษ์ มาลัยทอง
ออกแบบและพิมพ์ที่
บรษัิทอมรนิทร์พริน้ต้ิงแอนด์พบัลิชชิง่ จ�ากดั (มหาชน) 

2

10

17

30
38
43
45



กำรขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่กำรเป็นชำติกำรค้ำ
หรือ Trading Nation

นำยสมพร เทพสิทธำ
ประธำนสภำผู้ส่งสินค้ำทำงเรือแห่งประเทศไทย

ตฤตณัย นพคุณ* ณัฐวุฒิ กรก�ำจำยฤทธิ์** พรรณภำ พูลมำก***

* นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช�ำนำญกำร
** นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช�ำนำญกำร
*** พนักงำนรำชกำร ส�ำนักประเมินผลและเผยแพร่กำรพัฒนำ

สัมภาษณ์พิเศษ

สาเหตทุีไ่ทยต้องเป็นชาตกิารค้าหรอื Trading Nation

คุณนพพรฯ กล่าวว่า นับต้ังแต่อดีตในสมัยอยุธยา 
ถือเป็นยุคที่ประเทศมีความเจริญรุ ่งเรืองทางด้านการค้า 
อย่างมาก แต่ในปัจจบุนั เราหนัมาให้ความส�าคญักบัการรบัจ้าง
ผลิตเป็นหลัก ส่งผลให้การเป็นชาติการค้าของประเทศไทย 
ลดน้อยลง ดังนั้น จึงจ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปรับมุมมอง  
(Mind Set) ของคนในชาติให้มีความเป็นนักการค้ามากขึ้น  
เนื่องเพราะในปัจจุบัน ประเทศไทยต้องเผชิญกับความผันผวน 
จากสถานการณ์ต่างๆ รอบตัว

“หำกเรำมองโลกในปัจจุบัน จะพบว่ำ สถำนกำรณ์ 
เศรษฐกจิและกำรเงนิโลก สถำนกำรณ์กำรเมอืงระหว่ำงประเทศ  
ภยัธรรมชำตแิละโรคระบำด กำรรวมตวักนัของกลุม่ประเทศต่ำงๆ  
กำรแข่งขันทำงกำรค้ำ กำรเปิดเสรีและกำรกีดกันทำงกำรค้ำ  
กำรปรับเปลีย่นนโยบำยเศรษฐกจิและกำรค้ำของประเทศต่ำงๆ  
ล้วนมีผลกระทบอย่ำงมำกต่อกำรค้ำระหว่ำงประเทศและ 
กำรส่งออกของประเทศไทย ในขณะที่โครงสร้ำงทำงเศรษฐกิจ 
และขดีควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัทำงกำรค้ำของประเทศไทย 
กลับอ่อนแอลงอย่ำงมำก ดังจะเห็นได้จำกกำรส่งออกท่ีติดลบ 
ต่อเนื่องกันในปี 2556 และ 2557 ในปี 2558 นี้ ก็มีแนวโน้ม 
ท่ีน่ำเป็นห่วง กำรส่งออกของประเทศไทยก�ำลังตกอยู ่ใน 

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพัฒน�ก�รเศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ (สศช.) ได้รับเกียรติจ�กน�ยนพพร เทพสิทธ� ประธ�น 

สภ�ผู้ส่งสินค้�ท�งเรือแห่งประเทศไทย ให้เข้�พบและสัมภ�ษณ์ในประเด็นก�รขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ก�รเป็นช�ติก�รค้� ซึ่งเป็น 

ทิศท�งสำ�คัญในระยะแผนพัฒน�ฯ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ที่จะช่วยสร้�งคว�มมั่นคงให้กับเศรษฐกิจของประเทศ 

ในระยะย�วและยกระดับร�ยได้ให้กับคนในประเทศ โดยมีส�ระสำ�คัญสรุปได้ ดังนี้

ภำวะวกิฤต ิหำกไม่มกีำรก�ำหนดเป้ำหมำยและแผนยทุธศำสตร์ 
ท่ีเฉียบคมและเหมำะสม ประเทศไทยก็คงไม่สำมำรถแข่งขัน 
ได้กับประเทศที่พัฒนำขึ้นมำอย่ำงรวดเร็ว อำทิ เวียดนำม และ 
อนิโดนเีซยี เป็นต้น ไม่สำมำรถยนืหยดัอย่ำงมัน่คงในเวทกีำรค้ำ 
ภมูภิำคและโลก ไม่สำมำรถหลดุพ้นจำกกบัดกัรำยได้ปำนกลำง  
และกลำยเป็นคนป่วยเรื้อรังแห่งเอเชียไปในที่สุด”

กำรขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่กำรเป็นชำติกำรค้ำ
หรือ Trading Nation

นำยสมพร เทพสิทธำ
ประธำนสภำผู้ส่งสินค้ำทำงเรือแห่งประเทศไทย



3ตุลาคม - ธันวาคม 2558 3

ขณะเดียวกัน เชื่อว่าในอีก 10 - 15 ปี ประเทศไทย 
ยังต้องพึ่งพาการส่งออกเป็นหลัก เพราะยังต้องการรายได ้
เพือ่น�ามาพฒันาประเทศ ขนาดเศรษฐกจิของไทยเองยงัไม่โตพอ 
ที่จะพึ่งตนเองได้ 100 เปอร์เซ็นต์ และข้อผูกพันของไทยจาก 
ความตกลงการค้าต่างๆ ทัง้ในระดับทวภิาคีและพหภุาค ีจะท�าให้ 
ประเทศไทยต้องท�าการค้ากบัประเทศต่างๆ ซึง่หากประเทศไทย 
ต้องการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันและเป็น 
ประเทศทีม่รีายได้สงู ทัง้หมดสะท้อนว่า ไทยจ�าเป็นต้องปรบัตวั 
เข้าสู่การค้าในบริบทใหม่ (New normal) โดยการก้าวไปสู่ 
ความเป็นชาติการค้า

คุณนพพรฯ กล่าวต่อว่า สภาผู้ส่งออกฯ ได้ริเริ่มจัดท�า 
และพัฒนาแผนยุทธศาสตร์การส่งออกของประเทศมาตั้งแต่ 
ปี 2556 ตลอดจนน�าเสนอแนวคดิต่อสือ่มวลชน และหน่วยงาน 
ภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปีนี้  
สภาผูส่้งออกฯ ได้จดัท�าแผนยทุธศาสตร์การส่งออกของประเทศ 
เพื่อปฏิรูปประเทศไทยไปสู่การเป็นชาติการค้า หรือ Trading  
Nation ที่ตั้งอยู ่บนข้อได้เปรียบของอุตสาหกรรมการผลิต 
และการบรกิารทีเ่ข้มแขง็ มคีณุค่าเพิม่ และมนีวตักรรมการเป็น 
ศูนย์กลางการค้า การลงทุน โลจิสติกส์ การใช้ทรัพยากรภายใน 
ที่มีประสิทธิภาพและผลิตผล การสร้างขีดความสามารถใน 
การบริหารจัดการโซ่คุณค่าระดับโลก ครอบคลุมในเรื่องของ 
การจัดหาวัตถุดิบและทุนจากทุกหนแห่งในโลก

นอกจากนี้ ยังให้ความส�าคัญกับการลงทุนและผลิต 
สินค้าในประเทศเป้าหมายที่เหมาะสมควบคู่กับมุ่งสู่การค้า 
ระดับโลกท่ีรวมท้ังสินค้าและบริการไว้ด้วยกัน การสร้างระบบ 
เศรษฐกิจดิจิทัล การสร้างโครงสร้างพื้นฐาน การบริหาร 
จดัการโลจสิตกิส์ และการอ�านวยความสะดวกทางการค้าระดบั 
สากล การสร้างเครือข่ายการค้าระดับโลก และช่องทางการค้า 
ท่ีเข้าถึงลกูค้าได้โดยตรงในประเทศเป้าหมาย การสร้างตราสนิค้า 
ของไทย การสร้างองค์ความรู ้ท่ีจ�าเป็นตลอดท้ังโซ่คุณค่า  
การสร้างนักการค้าระดับสากล อาทิ Global Trader และ  
Global Merchandiser

ทั้งนี้ การด�าเนินงานทั้งหมดต้องอาศัยการบูรณาการ 
ร่วมกันทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อก�าหนดแผนที่เช่ือมโยง 
การค้าภายในประเทศ การค้าชายแดน การท่องเที่ยว และ 
การค้าระหว่างประเทศ มีงบประมาณผูกพันการด�าเนินงานใน 
ระยะยาว ก�าหนดหน่วยงานรบัผดิชอบ และนโยบายการขบัเคลือ่น 
ที่ชัดเจน ดังนั้น ตลอดปี 2558 นี้ สภาผู้ส่งออกฯ จะรณรงค์  
เรือ่ง Trading Nation เพือ่สร้างความตระหนกัและประสานงาน 
ให้เกิดบูรณาการท้ังภาคเอกชนและภาครัฐในทุกกระทรวง 
ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการส่งออกต่อไป

แต่อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ควรค�านึงถึงของการเป็นชาต ิ
การค้า คอื ความเสมอภาค ความเป็นพนัธมติร และการมศีกัดิศ์รี 
เท่าเทียมกับชาติอื่นๆ ไม่มีการเอาเปรียบกัน และการเป็น 
ชาติการค้าไม่ใช่เพียงการส่งออกสินค้าและบริการ แต่เป็น 
การส่งมอบคุณค่าให้กับลูกค้า หรือเรียกว่าการส่งมอบ Value 
Added 

“กำรเป็นชำติกำรค้ำนอกเหนือจำกควำมสำมำรถ 
ในกำรผลติ ต้องประกอบด้วยจติวญิญำณกำรค้ำกำรบรกิำรด้วย  
รวมทั้งต้องเป็นมิตรกับทุกชำติด้วยควำมเสมอภำค โดยกำร 
แสวงหำและส่งมอบคุณค่ำที่ดีที่สุดทั้งสินค้ำและบริกำรให้กับ 
ลกูค้ำ ในขณะเดยีวกนั ต้องเกบ็รกัษำคณุค่ำทีไ่ด้รบัส�ำหรบัสร้ำง 
ประโยชน์ให้กบัตนและชำต ิทัง้นี ้กำรเป็นชำตกิำรค้ำจ�ำเป็นต้อง 
มีคุณสมบัติในกำรเข้ำถึงและเข้ำใจกำรค้ำโลก มีควำมสำมำรถ 
ในกำรแข่งขันเชิงกำรค้ำ และมีนวัตกรรมท่ีน�ำไปสู ่กำรมี 
ควำมยั่งยืนทำงกำรค้ำ”
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“ที่ส�ำคัญต้องผนวกกับกำรบูรณำกำรภำคกำรบริกำร 
เข้ำกับกำรค้ำ โดยให้ควำมส�ำคัญกับกำรค้ำภำยในประเทศ  
กำรค้ำชำยแดน กำรค้ำระหว่ำงประเทศ และกำรท่องเท่ียว  
ซ่ึงจะต้องเข้ำใจควำมต้องกำรของผู้บริโภค รวมทั้งยกระดับ 
มำตรฐำนสินค้ำในประเทศให้สูงเทียบเท่ำสินค้ำที่ส่งออก 
เพ่ือเพ่ิมคุณภำพชีวิตควำมเป็นอยู่ของประชำชนในประเทศ 
ให้ดีขึ้นอีกทำงหนึ่ง” 

ความหมาย/แนวคิดการเป็นชาติการค้า (Trading  
Nation)

คุณนพพรฯ อธิบายความหมายของชาติการค้า 
(Trading Nation) ว่าคือ ประเทศที่มีการค้าและการส่งออก 
เป็นหลักในการพัฒนาประเทศ หรือเป็น Export Oriented  
Country คือประเทศที่มีรายได้หลักมาจากการส่งออก นั่นคือ 
มีสัดส่วนของการส่งออกมากกว่าร้อยละ 50 ของ GDP ดังนั้น 
ด้วยค�าจ�ากดัความน้ี อาจกล่าวได้ว่าจรงิๆ ประเทศไทยกถ็อืเป็น 
ประเทศมีพื้นฐานความเป็น Trading Nation อยู่แล้ว 

คุณนพพรฯ กล่าวต่อว่า การวางกลยุทธ์ของประเทศ 
โดยใช้เรื่องชาติการค้าเป็นตัวขับเคลื่อนส�าคัญ อันดับแรก  
ต้องเข้าใจสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน  
โดยเมือ่พจิารณาถึงความผนัผวนท่ีผ่านมา ท่ีส่งผลให้ประเทศไทย 
ส่งออกติดลบ 3 ปี ซ้อนนั้น มีสาเหตุเนื่องจากปัญหา New 
Normal หรือ “บริบทการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบใหม่” โดย  
New Normal สามารถพิจารณาได้ 2 ด้าน คือทั้งจากสภาวะ 
การเปลี่ยนแปลงภายนอกและภายในประเทศ 

“เรำต้องเผชิญกับสภำวะภำยนอกที่ควบคุมยำก  
ทั้งเรื่องเศรษฐกิจโลกมีอัตรำกำรเติบโตที่ชะลอตัวลงจำก 
ในอดีตและเข้ำสู่อัตรำกำรเติบโตเฉลี่ยระดับใหม่ที่ต�่ำกว่ำเดิม 
ธนำคำรโลกมีกำรปรับลดคำดกำรณ์กำรเติบโตของ GDP  
ลงอย่ำงต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2011 ขณะที่คู่ค้ำส�ำคัญ เช่น สหภำพ 
ยุโรป ญี่ปุ่น จีน เข้ำสู่ภำวะ New Normal ไทยซึ่งพึ่งพำ 
กำรส่งออก ย่อมเข้ำสู่ภำวะ New Normal อย่ำงหลีกเล่ียง 
ไม่ได้”

“ในเรื่องของสิ่งแวดล้อมภำยนอก ปัจจุบันโลกก�ำลัง 
แบ่งออกเป็น 3 ข้ัวใหญ่ๆ คือ (1) กลุ่ม USA EU Japan  
(2) BRIC และ (3) กลุ่มมุสลิม ซึ่งทั้ง 3 กลุ่มก�ำลังท�ำสงครำม 
กำรค้ำกนัอยู ่และนอกจำกนีย้งัมผีลกระทบจำกภำวะเศรษฐกจิ 
โลก เช่น Financial Crisis, Trading War, Currency War,  
กำรเปลี่ยนแปลง Supply Chain ของโลก และควำมตึงเครียด 
ทำงกำรเมือง รวมทั้งภัยพิบัติต่ำงๆ ที่เกิดขึ้น” 

ส�าหรบัภายในประเทศ คณุนพพรฯ ระบุว่า เศรษฐกจิไทย 
ภายใต้บริบทใหม่ (Thailand New Normal) เผชิญปัญหา 
วัฏจักรผลิตภัณฑ์อยู่ในช่วงขาลง เนื่องจากเน้นการรับจ้างผลิต 
สนิค้า (Original Equipment Manufacturer : OEM ) มาอย่าง 
ยาวนาน ท�าให้สินค้าไม่มีมูลค่าเพิ่ม ขาดนวัตกรรม ระบบขนส่ง 
และการอ�านวยความสะดวกทางการค้าไม่มปีระสทิธภิาพ ระบบ
และโครงสร้างภาครฐัไม่มปีระสทิธภิาพ กฎหมายและข้อบงัคบั 
ไม่ทันสมัย รวมถึงมีปัญหาด้านการเข้าถึงมาตรฐานสากลและ 
การพัฒนาอย่างยั่งยืน น�ามาสู่ภาพลักษณ์ในระดับนานาชาติ 
อยู่ในระดับต�่า

“กำรเปลี่ยนแปลงภำยใน เช่น Product ท่ีมีในโลก 
ปัจจุบันมี Life Cycle ท่ีอยู่ในช่วงขำลง (Decline) ขณะที ่
จุดอ่อนของไทยคือ สินค้ำไม่มีนวัตกรรม หรือวิทยำกำรใหม่ๆ 

“สภำผู้ส่งออกมองว่ำ ประเทศไทยในปี 2032 จะต้อง 
ก้ำวไปสู ่กำรเป็นประเทศที่พัฒนำแล้ว หรือเป็นประเทศท่ี 
มีรำยได้สูง ซ่ึงกำรไปถึงจุดนั้น ไม่สำมำรถใช้เพียงกำรบริโภค 
และกำรลงทุนได้ เพรำะเงินจะหมุนเวียนอยู่ในประเทศเท่ำนั้น  
ท�ำให้ไม่สำมำรถยกระดับรำยได้ของประเทศได้ แต่สิ่งที่จ�ำเป็น 
อย่ำงยิง่นัน่คอืต้องค้ำขำยกบัต่ำงประเทศ ซึง่ประเทศไทยถอืว่ำ 
เป็นชำติกำรค้ำอยู่แล้ว เพียงแต่กำรจะใช้ควำมเข้มแข็งตรงนี้ 
ช่วยผลักดันให้เรำก้ำวไปเป็นประเทศที่พัฒนำแล้วอย่ำงไร  
จ�ำเป็นต้องให้ทุกฝ่ำยเห็นไปในทำงเดียวกันว่ำ เรื่องชำติกำรค้ำ 
เป็นกลยุทธ์ส�ำคัญในกำรพัฒนำเศรษฐกิจของประเทศ”
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และกำรขำดกำรลงทุนใหม่ๆ เนื่องจำกต้นทุนด้ำนค่ำแรงของ 
ประเทศไทยสูงขึ้น มีปัญหำคอร์รัปชัน ปัญหำด้ำนพลังงำน  
และปัญหำกำรเข้ำสูส่งัคมสงูอำย ุดังนัน้นกัลงทนุจงึหนัไปลงทนุ 
ที่ประเทศอินโดนีเซียและเวียดนำมเนื่องจำกมีจ�ำนวนแรงงำน
ท่ีมำกกว่ำประเทศไทย และเป็นแรงงำนที่แอ๊คทีฟมำกกว่ำ  
นอกจำกน้ีประเทศไทยมีลักษณะเป็น OEM (ประเทศรับจ้ำง
ผลิต) ท�ำให้เรำไม่มีเทคโนโลยีกำรผลิตเป็นของตนเอง ดังนั้น 
จ�ำเป็นต้องปรับ Value Chain แบบใหม่ คือกำรเพิ่ม Value  
Added โดยกำรใช้ Trading Nation เป็นตัวเคลื่อน” 

วิสัยทัศน์ประเทศไทยสู่การเป็นชาติการค้า

คุณนพพรฯ กล่าวว่าในปี 2575 จะครบรอบ 100 ปี 
ของประชาธิปไตยไทย สภาผู้ทรงออกฯ จึงก�าหนดวิสัยทัศน์ว่า  
ประเทศไทยจะก้าวไปเป็นประเทศท่ีพฒันาแล้ว ท้ังในด้านรายได้ 
ประชาชาติ GDP per Capita และดัชนีการพัฒนามนุษย์  
ก�าหนดเป้าหมายโดยให้ภาคบรกิารและ SME อยูท่ี ่50 เปอร์เซน็ต์  
ของ GDP ส่งออกโตมากกว่า 5 เปอร์เซ็นต์ต่อปี สินค้าและ
บริการไทยไม่ต�่ากว่า 30 รายการ อยู่ในระดับ Top 5 ของโลก

การผลักดันไทยสู่ Trading Nation 

คุณนพพรฯ กล่าวว่าการขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่
การเป็น Trading Nation ต้องให้ความส�าคัญกับการมุ่งสร้าง 
นวัตกรรม ขีดความสามารถในการแข่งขันและการเติบโต 
อย่างยั่งยืน ทั้งการค้าภายในประเทศ, การค้าชายแดน การค้า 
ระหว่างประเทศ และการท่องเที่ยวอย่างบูรณาการ ขณะที่ควร 
ใช้โอกาสจากการเข้าสู่ AEC ให้เป็นประโยชน์

“เรำต้องมุง่พฒันำกำรค้ำจำกจดุแขง็ด้ำนเกษตรกรรม 
และอุตสำหกรรมที่มีควำมช�ำนำญ ผนวกกับเทคโนโลยีที่ 
ทันสมัย โดยใช้ AEC เป็นฐำน สร้ำงและรักษำสินค้ำและบริกำร  
ทัง้ภำยในประเทศและส่งออกให้ได้มำตรฐำนระดบัโลก บรหิำร 
จัดกำรและควบคุมห่วงโซ่คุณค่ำในระดับโลก (Global Value  
Chain) เพื่อให้มูลค่ำส่วนเพิ่มอยู ่ในประเทศไทยมำกที่สุด  
โดยเฉพำะสินค้ำและบริกำรที่อยู่ในกลุ่ม Top 5 เพื่อสร้ำงไทย
ให้เป็นศูนย์กลำงของภูมิภำคในด้ำนกำรค้ำ กำรลงทุน กำรเงิน 
เทคโนโลยีสำรสนเทศ และโลจิสติกส์” 

“รวมถึงต้องเสริมสร้ำงควำมเชี่ยวชำญในกำรบริหำร
จัดกำรโซ่อุปทำนในระดับโลก (Global Supply Chain)  
อย่ำงมปีระสทิธภิำพ โดยเฉพำะกำรจดัหำทรพัยำกร/วตัถดุบิทีม่ี
คณุภำพต้นทนุต�ำ่ ได้จำกทกุแหล่งในโลก สำมำรถบรหิำรจดักำร
ห่วงโซ่อปุสงค์ในระดบัโลก (Global Demand Chain) ได้อย่ำง
มปีระสทิธผิล รูจ้กัตลำดอย่ำงด ีและเข้ำถึงลกูค้ำได้อย่ำงรวดเรว็ 
ทันเหตุกำรณ์ มีรูปแบบกำรดีไซน์และตรำสินค้ำของตนเอง”

องค์ประกอบของ Trading Nation

ส�าหรบัการจะเป็น Trading Nation ได้น้ัน คณุนพพรฯ  
กล่าวว่า เราต้องมีสินค้า/บริการที่มีองค์ประกอบส�าคัญ ได้แก่  
Innovative (สินค้ามีนวัตกรรม) Competitiveness (มีความ 
สามารถในการแข่งขัน) และ Sustainable (ความยั่งยืน)

“เป็นกำรใช้ Modern Agriculture Country 
และ Modern Industry เป็นพื้นฐำนในกำรพัฒนำส�ำหรับ 
ประเทศไทย กำรค้ำในประเทศคือสินค้ำ OTOP ถือเป็นเพียง 
กำรผลติแต่ไม่มกีำรตลำด ดงันัน้จงึควรท�ำให้ชมุชนแต่ละชมุชน 
มีสินค้ำของตนเป็นสินค้ำที่มีหนึ่งเดียวและสำมำรถแลกเปลี่ยน 
กันได้โดยไม่ต้องพ่ึงพำกำรน�ำเข้ำ และกำรท�ำให้แต่ละจังหวัด 
มีควำมรู้สึกอยำกเป็นชำติกำรค้ำ ซึ่งมีควำมสอดคล้องกับหลัก 
ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ มีสินค้ำที่ต้องผลิตและขำย 
ในประเทศ (Sufficient Economy) ส่วนที่เหลือเป็น Trading  
Economy และมีกำรท่องเที่ยวและนวัตกรรมของตนเอง 
สำมำรถแข่งขันได้และมีควำมยั่งยืน”
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การขบัเคลือ่นสู ่Trading Nation ของสภาผูส่้งออกฯ

ทั้งนี้ เพื่อก้าวไปสู่ทิศทางข้างต้น จ�าเป็นต้องก�าหนด
แนวทางในการขับเคลื่อนที่ชัดเจน คุณนพพรฯ กล่าวว่า ทาง
สภาผู้ส่งออกฯ ได้เสนอแนวทางหลักๆ ไว้ โดยแบ่งเป็นด้าน
การพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการและการพัฒนาปัจจัย
สนับสนุน

โดยในด้านการพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการ  
คุณนพพรฯ ระบุว่า ต้องให้ความส�าคัญกับการพัฒนาศักยภาพ 
ด้านการบรหิารธรุกจิระหว่างประเทศ การลงทนุและการบรหิาร 
จัดการห่วงโซ่คุณค่าในระดับโลก โดยมุ่งเน้นการเพิ่มมูลค่า 
ให้กับตลาดและกลุ่มสินค้าและบริการเป้าหมาย 

“เรำต้องเน้นกำรพัฒนำไปสู่กำรสร้ำงควำมเชี่ยวชำญ 
ในกิจกรรมและธุรกิจที่สร้ำงคุณค่ำสูงสุดในห่วงโซ่คุณค่ำ 
ของสินค้ำและบริกำรเป้ำหมำย ซึ่งกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้กับ 
สินค้ำและบริกำร ต้องไม่ละเลยเร่ืองกำรวิจัยและพัฒนำ  
กำรสร้ำงตรำสินค้ำ กำรออกแบบ กำรกระจำยสินค้ำ ไปจนถึง 
เรื่องกำรตลำด นักกำรค้ำต้องรอบรู้เชี่ยวชำญสินค้ำและบริกำร  
รวมทั้งกระบวนกำรสร้ำงคุณค่ำตลอดทั้งห่วงโซ่คุณค่ำค้ำอย่ำง
มกีลยทุธ์ ขณะเดยีวกนั กำรพฒันำธรุกจิทัง้ต้นน�ำ้ ธรุกจิกลำงน�ำ้  
ธรุกจิปลำยน�ำ้ และธุรกจิบรกิำร ต้องให้บรูณำกำรกนัตลอดห่วงโซ่ 
คุณค่ำ ควบคู่กับกำรสร้ำงบริษัทกำรค้ำข้ำมชำติ บริษัทน�ำเข้ำ 
และส่งออก ศูนย์กระจำยสินค้ำ คลังสินค้ำ และธุรกิจบริกำร 
ที่สนับสนุนกำรค้ำในต่ำงประเทศที่เข้มแข็ง โดยทั้งหมดต้องอยู่ 
บนฐำนของกำรสร้ำงนวตักรรม ขดีควำมสำมำรถในกำรแข่งขนั  
และยึดหลักกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนร่วมกัน”

ส�าหรับการขับเคลื่อนในด้านการพัฒนาปัจจัย 
สนับสนุน (Enabling Factor) คุณนพพรฯ กล่าวว่าต้องให้ 
ความส�าคัญกับมิติต่างๆ ดังนี้

ด้านสิ่งแวดล้อมทางธุรกิจและการค้า คุณนพพรฯ  
ให้ความส�าคญักบัการก�าหนดนโยบายการเงนิและนโยบายการ 
คลงัทีเ่อือ้ต่อการค้า เช่น อตัราดอกเบีย้ อตัราแลกเปลีย่น อตัรา 
เงนิเฟ้อ การเกบ็ภาษ ีเป็นต้น ก�าหนดนโยบายส่งเสรมิการลงทนุ  
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมุ่งช่วยเหลือ SME และ  
ด้านการค้าการบริการ ขณะเดียวกันยังต้องก�าหนดยุทธศาสตร์ 
ด้านการต่างประเทศและการค้าให้สอดคล้องกัน 

“การขับเคลือ่นชาตกิารค้าต้องมองถึงความสอดคล้อง 
กับกติกาสากล เช่น WTO UN รวมถึงต้องมุ่งเจรจาข้อตกลง 
ทางการค้า อาทิ RCEP TPP FTA Thai-EU เพื่อน�าไปสู่การใช้ 
ประโยชน์จากสทิธพิเิศษต่างๆ อย่างเตม็ท่ี นอกจากนีต้้องส่งเสรมิ 
ความสัมพันธ์ด้านสังคมเพื่อสนับสนุนการค้า การท่องเท่ียว  
ดูแลและส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเป็นธรรมอย่าง 
จริงจัง ควบคู่กับการเน้นสร้างธรรมาภิบาลและความโปร่งใส 
ในการค้า การปลอดทุจริตคอร์รัปชัน”

ด้านระบบโลจิสติกส์และการอ�านวยความสะดวก 
ทางการค้า คุณนพพรฯ เสนอว่าต้องมุ่งพัฒนาระบบโครงสร้าง 
พื้นฐานที่เอื้อต่อการค้าและระบบขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ 
ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ เพือ่ให้ไทยเป็นศนูย์กลางโลจิสตกิส์ 
ของ AEC

“ต้องด�ำเนินกำรไปพร้อมๆ กันทั้งทำงบก ทำงน�้ำ  
ทำงรถไฟ ทำงอำกำศ เพือ่ไปสูก่ำรเป็น Gateway หลกัของ AEC  
และควรปรบัปรงุกฎระเบียบท่ีไม่เอือ้ต่อประสทิธภิำพของระบบ 
โลจิสติกส์ พัฒนำระบบกำรอ�ำนวยควำมสะดวกทำงกำรค้ำ 
ตำมข้อตกลง WTO และยังอีกหลำยเรื่องที่ต้องให้ควำมส�ำคัญ 
คือ กำรสร้ำงมำตรฐำนโลจิสติกส์ให้เป็นมำตรฐำนประเทศ 
และ AEC มกีำรควบคมุค่ำใช้จ่ำยเรยีกเกบ็จำกสำยเรอืและผูร้บั 
จัดกำรขนส่งให้เสรีและเป็นธรรม โดยใช้กลไกกฎหมำยแข่งขัน 
ทำงกำรค้ำพัฒนำระบบโลจิสติกส์ เพื่อยกระดับ Logistics  
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Performance Index และปฏิรูปบริกำรด้ำนโลจิสติกส์ใน 
ระบบรำชกำรด้วย”

ส่วนด้านการวจิยัและพฒันาและนวตักรรม ควรส่งเสรมิ 
และผลักดนัเรือ่งนวัตกรรมในสนิค้าและการค้าระดบัโลกบรูณาการ 
ระหว่างภาคการศึกษา ภาคเอกชน และภาครัฐ เพื่อพัฒนา 
งานวจิยัและพฒันา ให้สร้างมลูค่าทางด้านการค้าทัง้ในประเทศ 
และต่างประเทศ ส่งเสริมให้เกิดงานวิจัยและพัฒนา กลุ่มสินค้า 
และบริการเป้าหมาย ตลอดจนสนิค้าและบรกิารส�าหรบัอนาคต
และทีใ่ช้เทคโนโลยข้ัีนสงู เช่น Bio- tech, Nano-tech, Electric  
Car ในภาครัฐ ภาคเอกชนในเขตเศรษฐกิจพิเศษต่างๆ ส่งเสริม
และพัฒนาศนูย์ออกแบบระดับภมูภิาค ส่งเสรมิการจดสทิธบิตัร  
และตราสินค้าไทยในระดับโลก 

ส�าหรับการพัฒนาขีดความสามารถขององค์กรและ 
บุคลากรและการจัดหาแรงงาน คุณนพพรฯ เสนอให้พัฒนา 
ระบบการศึกษาเพื่อสร้างบุคลากรให้เพียงพอและตรงต่อ 
ความต้องการของธุรกิจ 

“ผมมองว่ำแรงงำนที่มีทักษะต่อภำคกำรผลิตและ 
ภำคกำรบริกำรเป็นควำมต้องกำรเร่งด่วน โดยเฉพำะกำรพฒันำ 
นักกำรค้ำไทยระดับโลกทั้งในภำครัฐและภำคเอกชน โดยเรำ 
ต้องเริ่มตั้งแต่กำรศึกษำในระดับมัธยมศึกษำ วำงยุทธศำสตร์ 
กำรจดัหำแรงงำนและพฒันำแรงงำนใน AEC เพือ่สนบัสนนุกำร 
ผลติและกำรค้ำระดบัโลก แก้ไขและพัฒนำระบบแรงงำนทุกด้ำน 
ให้เป็นมำตรฐำนสำกล ที่ส�ำคัญรัฐต้องเข้ำไปหนุนเสริมพัฒนำ 
องค์กรภำคเอกชนให้เข้มแข็ง จะได้ร่วมมีส่วนส�ำคัญในกำร 
ผลักดันพัฒนำก�ำลังคนของประเทศร่วมกับส่วนอื่นๆ”

คุณนพพรฯ กล่าวต่อไปถึงระบบเศรษฐกิจดิจิทัลว่า 
เป็นอกีหนึง่ปัจจยัสนบัสนนุทีต้่องขบัเคลือ่นให้เกดิเป็นรปูธรรม
โดยเร็ว ทั้งการพัฒนาระบบ National Single Window & 
ASEAN Single Window ตามข้อตกลงขององค์การการค้าโลก  
(WTO) การพฒันาระบบ e-Trading & e-Logistics for Export  
& Import การพัฒนา Digital Content for Trading &  
Logistics ไปจนถึงการพัฒนาระบบ E - Government

“กำรน�ำประเทศไปสู่เศรษฐกิจดิจิทัลเป็นแนวทำง 
หนึ่งที่จะช่วยสนับสนุนให้ประเทศไทยมีกำรเจริญเติบโตทำง
เศรษฐกิจและก้ำวไปสู่กำรเป็น Trading Nation ที่แข่งขัน 

กับประเทศอื่นได้ เพรำะกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและ 
กำรสือ่สำรจะช่วยลดต้นทุนในกำรประกอบกำรท้ังด้ำนกำรผลติ  
กำรให้บริกำร และกำรขำย เกิดกำรต่อยอดในกำรผลิตสินค้ำ
และบริกำรใหม่ๆ ออกสู่ตลำดเพื่อตอบสนองควำมต้องกำร 
ของผู้บริโภค และช่วยให้เกิดกำรลงทุนในธุรกิจข้ำมพรมแดน 
มำกยิ่งขึ้น”

สิ่งที่ต้องเร่งด�าเนินการสู่ความเป็นชาติการค้า

คณุนพพรฯ กล่าวต่อไปถึงการปรบัตวัของประเทศไทย 
เพื่อน�าไปสู ่ความเป็นชาติการค้าว่ามีเรื่องส�าคัญที่ต้องเร่ง 
ด�าเนนิการในล�าดบัแรกๆ ประกอบด้วย การสร้างนกัการค้า เช่น  
การมีทูตพาณิชย์ในระดับจังหวัด ทูตพาณิชย์ในต่างประเทศ  
เพื่อให้เกิดการบูรณาการการส่งเสริมการค้าในทุกระดับ

 “เรื่องกำรสร้ำงนักรบเศรษฐกิจ เป็นสิ่งท่ีเห็นทำง 
สภำผู้ส่งออกฯ ให้ควำมส�ำคัญ แต่จะต้องไม่ใช่ผู้ผลิตลักษณะ 
โออเีอม็ท่ีรบัจ้ำงผลติเพยีงอย่ำงเดยีว แต่จะต้องมคีวำมเชีย่วชำญ 
ด้ำนกำรผลติสนิค้ำตวัเอง จึงจะสร้ำงคณุค่ำและขำยในตลำดโลกได้  
ด้ำนกำรลงทุนโครงกำรขนำดใหญ่ เช่น รถไฟควำมเร็วสูงและ 
ส�ำหรับโครงสร้ำงพื้นฐำนต่ำงๆ และระบบรำง ตลอดจนเขต 
เศรษฐกิจพิเศษ เป็นต้น เป็นเรื่องท่ีตรงกับควำมเห็นของสภำ 
ผู้ส่งออกฯ แต่จะต้องมีกำรค้ำน�ำก่อน หำกโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
ท่ีสร ้ำงข้ึนมำคนไทยไม ่เก ่ง สุดท ้ำยคนไทยจะไม ่ได ้ใช ้
ประโยชน์โดยกำรลงทนุโครงสร้ำงพืน้ฐำนอยำกให้คนไทยได้รับ 
กำรถ่ำยทอดและมีเทคโนโลยีของตนเอง เกิดธุรกิจต่อเนื่อง  
ไม่ใช่ผลประโยชน์ตกอยู่ในมือเพียงนำยทุนไม่กี่กลุ่ม”
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นอกจากนี้ ควรมีการพัฒนาจากสินค้าและบริการ 
ท่ีประเทศไทยมีศักยภาพ เช ่น การพัฒนาสู ่ เกษตรและ 
อุตสาหกรรมสมัยใหม่ที่มีมาตรฐานและอยู่ในห่วงโซ่อุปทาน 
ระดับสากล โดยระบุรายละเอียดการพัฒนาให ้ ชัดเจน 
เพียงพอที่จะสามารถน�าแนวทางดังกล่าวไปใช้ในทางปฏิบัติได ้

ปริมำณกำรส่งออกท่ีขยำยตัวเพิ่มข้ึนมำจำกกำรลงทุนของ 
ต่ำงชำติ ประเทศไทยอำจจะไม่สำมำรถก้ำวไปสู่ควำมยั่งยืน 
ในระยะยำวได้”

คณุนพพรฯ ยงัให้ความส�าคญักบัการด�าเนนิการต่างๆ  
ที่ได ้ตามมาตรฐานสากล ซึ่งจะส่งผลในเรื่องภาพลักษณ์ 
ของประเทศ 

“ต่อมำคือเรื่องภำพลักษณ์ของประเทศเป็นเร่ืองที ่
สภำผู้ส่งออกฯ ห่วงมำก จึงต้องกำรให้รัฐบำลสร้ำงภำพลักษณ์ 
ในเชิงรุก เพรำะภำพลักษณ์สินค้ำไทยเป็นสินค้ำมีปัญหำ 
ทัง้เรือ่ง IUU ปัญหำเรือ่ง ICAO ในอตุสำหกรรมกำรบนิ เป็นต้น ” 

“ผมยังขอเสนอให้เพิ่มยุทธศำสตร์กำรค้ำเชิงรุกให้ 
มำกข้ึน โดยเช่ือมั่นว่ำภำครัฐจะหำทำงผลักดันให้กำรค้ำไทย 
เป็นเชิงรุกเข้ำไปสร้ำงจุดยืนอยู่ในเวทีโลกให้ได้ นอกจำกนี้ 
ยังต้องสร้ำงมำตรฐำนสินค้ำเพื่อป้องกันสินค้ำคุณภำพไม่ดี 
เข้ำมำในประเทศ ต้องกำรให้มีกำรเรียกประชุมคณะกรรมกำร 
พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรขนส่งสินค้ำและบริกำรของ 
ประเทศ (กบส.) เพรำะปีท่ีผ่ำนมำเรียกประชุมเพียง 2 ครั้ง
เท่ำนั้น ทั้งนี้ เพื่อพัฒนำด้ำนโลจิสติกส์ของประเทศรัฐบำล 
ต้องเดินหน้ำเร่งเดินหน้ำให้เกิด Digital Economy” 

สรุป : ก้าวแรกที่ส�าคัญที่สุดของ Trading Nation

โดยไม่ต ้องตีความเพิ่มเติม ซึ่งหากสามารถขับเคลื่อนสู ่ 
ภาคปฏิบัติได้จะท�าให้ต้นทุนการผลิตลดลงและท�าให้คุณภาพ 
สินค้าและบริการเพิ่มขึ้น

ขณะเดียวกัน ควรมีการต้ังเป้าหมายการพัฒนา 
เศรษฐกิจในภาพรวม นอกจากใช้รายได้ประชาชาติและระดับ 
ผลติภณัฑ์มวลรวมในประเทศต่อหวัแล้ว ควรน�าดัชนกีารพฒันา 
มนุษย์ (Human Develop Index: HDI) มาใช้ในการก�าหนด 
เป้าหมายร่วมด้วย เพราะการพัฒนาเศรษฐกิจคือการค�านึง 
ถึงการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ทั้งด้านการศึกษา  
การมีสุขภาพดี และมีมาตรฐานคุณภาพชีวิต โดยไม่ได้จ�ากัด 
อยู่เพียงรายได้ และควรระบุเป้าหมายในการกระจายรายได้
เป็นรายจงัหวดัและรายภมูภิาคให้ชดัเจน เพ่ือลดความเหลือ่มล�้า 
และกระจายการถือครองทรัพย์สินระหว่างกลุ่มคนและพื้นที่

“เรำสำมำรถใช้มูลค่ำเพิ่มรวมของภำคกำรค้ำ (Gross  
Value added trade) และค่ำสหสัมพันธ์ระหว่ำงกำรลงทุน 
โดยตรงจำกต่ำงประเทศและกำรขยำยตัวของภำคส่งออกมำ 
ประกอบกำรก�ำหนดเป้ำหมำยกำรพัฒนำเศรษฐกิจในส่วนของ 
กำรส่งออกร่วมกับกำรต้ังเป้ำโดยใช้กำรขยำยตัวของปริมำณ 
กำรส่งออกเพียงอย่ำงเดียว เพ่ือให้ทรำบถึงสถำนะที่แท้จริง 
ของประเทศว่ำพึ่งพำต่ำงประเทศมำกน้อยเพียงใด เพรำะหำก

คุณนพพรฯ ทิ้งท้ายว่า การมุ่งสู่ชาติที่เป็น Trading  
Nation ก้าวแรกทีส่�าคญัทีส่ดุคอืยทุธศาสตร์การพฒันาประเทศ 
ในทุกระดับต้องมุ่งไปสู่ทิศทางนี้ร่วมกัน 

“แผนยุทธศำสตร์ Trading Nation ต้องเป็นหัวข้อ
ส�ำคัญอยู ่ในแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ และ  
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บูรณำกำรกับแผนยุทธศำสตร์อื่นๆ เช่น แผนของ สปช. แผน
ด�ำเนินงำนของรัฐบำล แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำระบบ 
โลจสิตกิส์ แผนยทุธศำสตร์กำรส่งเสรมิและพฒันำ SME เป็นต้น  
ต้องมีงบประมำณผูกพันในระยะยำว งบประมำณประจ�ำปี  
ต้องสอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์ที่ก�ำหนดไว้เท่ำนั้น มีกำร 
ปรับปรุงกฎระเบียบให้รองรับและสนับสนุน Trading Nation  
มีกลไกขับเคล่ือนยุทธศำสตร์ที่มีควำมรับผิดชอบชัดเจน  

สำมำรถควบคมุ ส่งเสรมิ และผลกัดนัให้แผนด�ำเนนิงำนทัง้หมด  
เป็นไปตำมแผนยุทธศำสตร์ท่ีก�ำหนด ท่ีส�ำคัญ ต้องมีผู ้น�ำ 
ที่มีวิสัยทัศน์ มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในบริบทของเศรษฐกิจโลก 
และกำรค้ำระหว่ำงประเทศ มีจุดยืนที่มั่นคง มีควำมมุ่งมั่น  
เข้มแข็ง พร้อมท่ีเดินหน้ำปฏิรูปประเทศสู่กำรเป็นชำติกำรค้ำ  
เพื่อยกระดับประเทศให้เป็นประเทศท่ีพัฒนำแล้ว สำมำรถ 
ยืนหยัดอยู่ในเวทีโลกได้อย่ำงยั่งยืน” 



* นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร ส�ำนักพัฒนำขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันทำงเศรษฐกิจ

พีรณัฐ ฤกษนันทน์ ดวงมณี พวกพล ฉัตรวิชช์ ภัทรศิลสุนทร*

เรื่องเด่นประจำ�ฉบับ

รวมพลังขับเคลื่อน ‘ครัวไทย…สู่โลก’ (Kitchen of the World)

เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

อุตสาหกรรมอาหาร…ความส�าคัญต่อเศรษฐกิจไทย

คงไม่มีใครปฏิเสธว่า “อุตสาหกรรมอาหาร” เป็นอุตสาหกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับวัตถุดิบทางการเกษตร ที่ผลิตโดย 
เกษตรกรไทยกว่าร้อยละ 24 ของประชากรทัง้ประเทศ ซึง่เกษตรกรรมถอืเป็นอาชพีพืน้ฐานทีส่�าคญัของประเทศมาอย่างยาวนาน  
และจากความสามารถในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอันอุดมสมบูรณ์ รู้จักการปรับปรุงการดูแลและบ�ารุงรักษาพืชพันธุ์ 
จนเกิดความเชี่ยวชาญของเกษตรกร ท�าให้ปริมาณการผลิตของพืชเกษตร สินค้าเกษตร หรือวัตถุดิบการเกษตร มีมากเพียงพอ 
ที่จะรองรับการบริโภคทั้งประเทศได้ โดยมูลค่าเพิ่มของ “อุตสาหกรรมอาหาร” หรือ กิจกรรมผลิตสินค้าอาหาร มีมูลค่าเพ่ิม 
คิดเป็นร้อยละ 23 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นสัดส่วนที่มากที่สุดเมื่อเทียบกับการสร้างมูลค่าเพ่ิม 
ของอุตสาหกรรมอื่นๆ ของประเทศ แต่เมื่อรวมการสร้างมูลค่าเพิ่มจากการให้บริการด้านอาหารด้วยแล้ว อุตสาหกรรมอาหาร 
ก็จะเป็นอุตสาหกรรมที่มีอิทธิพลอย่างยิ่งต่อการขับเคลื่อนการเติบโตของเศรษฐกิจไทย

“ครัวเรือน ยอมจ่ายเงินเพื่อเป็นค่าอาหารมากกว่าค่าใช้จ่ายอื่น”

อุตสาหกรรมอาหารมีความส�าคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศสูง (มูลค่าเพิ่ม การบริโภค การส่งออก)

ในปี 2012 ครัวเรือนไทยมีการใช้จ่ายในการบริโภคอาหารในสัดส่วนท่ีมากท่ีสุด ถึงร้อยละ 28 ของรายจ่ายทั้งหมด  
หรืออธิบายง่ายๆ คือ ครัวเรือน ก. มีรายจ่ายของครอบครัว 100 บาท ถูกจ่ายเป็นค่าอาหาร 28 บาท ค่าขนส่งเดินทาง 17 บาท 

รวมพลังขับเคลื่อน ‘ครัวไทย…สู่โลก’ (Kitchen of the World)

เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน



ค่าโรงแรมหรอืร้านอาหาร 14 บาท และค่าใช้จ่ายอืน่อกี 46 บาท  
ซึ่งตัวเลขที่กล่าวมาแสดงให้เห็นว่าพฤติกรรมการใช้จ่าย 
ของประชาชนในประเทศมีสัดส่วนการจ่ายเงินในการบริโภค 
อาหารมากทีสุ่ด จงึเป็นตลาดและโอกาสทีส่�าคญัของธรุกจิผลติ  
หรือบริการทางด้านอาหารในประเทศไทยที่จะต้องพัฒนา 
ผลติภัณฑ์สินค้าทีส่ามารถตอบสนองความต้องการของผูบ้รโิภค

นอกจากนี้ ประเทศไทยสามารถผลิตสินค้าอาหาร 
ส่งออกไปยังต่างประเทศและสร้างรายได้กลับสู ่ประเทศ 
เป็นจ�านวนมหาศาลมากกว่า 25 พันล้านเหรียญสหรัฐ หรือ  
คิดเป็นร้อยละ 2.7 ของตลาดสินค้าอาหารโลก และร้อยละ 13  
ของสนิค้าส่งออกทัง้หมดของประเทศ โดยสนิค้าอาหาร มมีลูค่า 
การส่งออกรวมสูงเป็นอันดับ 1 ใน 3 ของกลุ่มสินค้าส่งออก 
ส�าคัญของไทย

ใครๆ ก็สนใจ “อุตสาหกรรมอาหาร”

จากการทีอ่าหารเป็นปัจจัยขัน้พืน้ฐานในการด�ารงชีวติ 
ของมนุษย์ และคนไทยกม็คีวามสามารถทีจ่ะท�าให้ “สนิค้าเกษตร 
ธรรมดา” กลายเป็น “อาหารอนัทรงคณุค่า” น�ามาซึง่ “รายได้”  
ให้กับประเทศ ผ่านไปสู่เกษตรกร ให้มีเงินเพื่อจับจ่ายใช้สอย 
และเกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจภายในประเทศเป็นอย่างมาก 
ท�าให้รัฐบาลไม่ว่าจะผ่านมาแล้วกี่ยุคสมัย ก็ให้ความส�าคัญ 
กับการยกระดับความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรม 
อาหาร เพื่อเป็นหัวรถจักรในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย และ 
เพื่อสร้างฐานการผลิตรองรับความต้องการอาหารของคน 
ในประเทศ (Food Security) โดยเน้นการผลติทีม่คีวามปลอดภยั  
มีคุณภาพ ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคทั้งในประเทศ 
และต่างประเทศ เพื่อให้อุตสาหกรรมอาหารไทยแข่งขันใน 
ระดับโลกได้อย่างยั่งยืน

ความพยายามของรฐับาลในการผลกัดนัให้ “อาหารไทย”  
เป็นที่ยอมรับของ “ผู้บริโภคทั้งโลก” ได้เกิดขึ้นหลายสมัย 
ของรัฐบาลที่ผ ่านมา อย่างไรก็ตามจุดเน้นเชิงนโยบายมี 
การปรับเปลี่ยนไปตามการเปลี่ยนแปลงของรัฐบาล โดย 
การก�าหนดเป็นนโยบายทีเ่ด่นชดัและจรงิจงัเริม่ขึน้เมือ่ปี 2545  
โดยรัฐบาลในขณะนั้นได้มุ ่งผลักดันการพัฒนาอุตสาหกรรม
อาหารของไทย ภายใต้แนวคิด “Kitchen of the World”  
เพื่อให้ประเทศไทยก้าวสู่การเป็น “ครัวของโลก” โดยมีจุดเน้น 
ที่การส่งเสริมการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมรับประทาน  
และอาหารสุขภาพ ต่อมาในปี 2546 จุดเน้นเชิงนโยบายได้

ปรับเปลี่ยนไป โดยได้เปลี่ยนการขับเคลื่อนผ่านแคมเปญ  
(Campaign) ภายใต้ชื่อ “Kitchen to the World : ครัวไทย 
สู่โลก” ซึ่งได้ขยายขอบเขตกว้างขึ้น โดยก�าหนดเป้าหมายหลัก 
ในการพัฒนาคุณภาพของอาหารครอบคลุมตั้งแต่วัตถุดิบ 
จากภาคเกษตรท่ีส่งตรงจากแปลงปลูก ไปจนถึงผู ้บริโภค  
หรือที่เรียกว่า “From Farm to Table” ในการขับเคลื่อน 
การพฒันามกีารประสานพลงัความร่วมมอืของหลายหน่วยงาน 
โดยเฉพาะระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวง
อตุสาหกรรม อย่างไรกต็าม พลงัในการขบัเคลือ่นยงัไม่เพยีงพอ  
และยังไม่ครอบคลุมทุกมิติของการพัฒนาตลอดห่วงโซ่อุปทาน 
ของอุตสาหกรรมอาหาร ดังนั้น ในปี 2548 เพื่อให้อาหารไทย
สามารถแข่งขันได้ในระดับโลก รัฐบาลจึงได้ปรับเปลี่ยนจุดเน้น 
ของนโยบายอีกครั้ ง  โดยให ้ความส�าคัญกับการสร ้าง 
การเชื่อมโยงไปสู่ภาคธุรกิจปลายน�้าของห่วงโซ่อุปทานอาหาร 
มากขึ้น กล่าวคือ เน้นการขยายตลาด โดยการสร้างภาพลักษณ์ 
ของสนิค้าอาหารไทยทีม่คีณุภาพ และการเชือ่มโยงสูภ่าคบริการ 
ด้านอาหารมากขึ้น ดังนั้น ในช่วงนี้ รัฐบาลจึงเปลี่ยนแคมเปญ  
(Campaign) ของนโยบายเป็น “ครวัไทยสูค่รวัโลก” โดยกลับมา 
ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า “Kitchen of the World” เหมือน 
ในสมัยแรก และในการขับเคลื่อนนโยบายมีความร่วมมือ 
ของกระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวงพาณิชย์มากขึ้น  
เพื่อเผยแพร่ภาพลักษณ์ของสินค้าและบริการด้านอาหาร 
ของไทยท่ีมีคุณภาพและมีความปลอดภัยให้เป็นท่ีรู้จักและ 
ได้รับความนิยมทั้งในและต่างประเทศ 

แม้ว่าความพยายามในการพฒันาอตุสาหกรรมอาหาร 
ของไทยให้มีความสามารถในการแข่งขันในระดับโลกจะมี 
การด�าเนนิการผ่านนโยบาย Kitchen of the World มาโดยตลอด  
แต่ผลการพฒันายงัไม่ประสบความส�าเรจ็เท่าทีค่าดหวงั สาเหตุ
ส�าคัญประการแรก เกิดจากความสับสนของหน่วยงาน 
ทั้งภาครัฐและเอกชนในแคมเปญและจุดเน้นของนโยบาย 
ท่ีมีการปรับเปลี่ยนหลายครั้ง จึงไม่สามารถก�าหนดทิศทาง 
และกลยุทธ์การพัฒนาร่วมกันที่ชัดเจน ประกอบกับสภาวะ 
การแข่งขันในโลกท่ีมีการปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็วตามกระแส 
โลกาภิวัตน์ ท�าให้ความต้องการของผู้บริโภคอาหารในโลก
เปลี่ยนแปลงรวดเร็วและมีความหลากหลายซับซ้อนมากขึ้น   
ท�าให้ผู้ผลิตอาหารในทั่วทุกมุมโลกต้องปรับปรุงประสิทธิภาพ 
การผลิตและการตลาดอย่างรวดเร็วอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้ทัน 
ต่อความต้องการของผู้บริโภค ในขณะที่ทรัพยากรวัตถุดิบ
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ทางการเกษตรที่เป็นพื้นฐานส�าคัญของอุตสาหกรรมอาหาร 
มีจ�ากัดและมีความผันผวนตามการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ  
จงึเป็นประเดน็หนึง่ทีเ่ราต้องกลบัมาทบทวนแนวทางการพฒันา 
อตุสาหกรรมอาหารทีผ่่านมาว่า การทีป่ระเทศไทยให้ความส�าคญั 
กับการมุ่งผลิตสินค้าเพื่อตอบสนองความต้องการเชิงปริมาณ 
เพยีงอย่างเดยีว หรือการแข่งขนัด้านราคาของผลติภณัฑ์อาหาร
เพื่อเพิ่มปริมาณการขายนั้น เพียงพอและเหมาะสมกับการชิง 
ส่วนแบ่งการตลาดของผลติภณัฑ์อาหารในโลกหรือไม่ โดยเฉพาะ 
ในสภาพที่การแข่งขันในตลาดโลกเต็มไปด้วยอุปสรรคทาง 
การค้าที่มิใช่มาตรการทางภาษี (Non-Tariff Barriers: NTB)  
อาทิ การบังคับใช้มาตรฐาน การก�าหนดการติดฉลากสินค้า  
มาตรการด้านแรงงาน หรือเง่ือนไขความต้องการเฉพาะของ 
ผลิตภัณฑ์ น่ันหมายความว่า การพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร 
ต่อจากนี้ไป จะต้องมีกลยุทธ์ที่ชัดเจนในการเพิ่มส่วนแบ่งตลาด 
จากมลูค่าเพิม่ด้านราคา มากกว่าเน้นด้านปรมิาณเท่านัน้ โดยต้อง 
ค�านึงถึงความต้องการของตลาดที่หลากหลายว่า ประเทศใด 
เป็นกลุ่มลกูค้าหลกัของไทยในปัจจุบนั และประเทศใดน่าจะเป็น 
กลุ่มเป้าหมายที่เราจะขยายตลาดได้ และผลิตภัณฑ์อาหาร 
แบบใดทีผู่บ้รโิภคในประเทศเหล่าน้ันสนใจและยนิดีทีจ่ะจ่ายเงนิ 
เพ่ือซือ้มาบรโิภค รวมทัง้ช่วงเวลาใดทีป่ระเทศเหล่านัน้ต้องการ 
สนิค้า และมช่ีองทางใดทีจ่ะสามารถเข้าถงึลกูค้ากลุม่เป้าหมายได้  
เพื่อที่จะสามารถพัฒนาสินค ้าให ้มีรูปแบบและคุณภาพ  
ให้มีคุณค่าเพียงพอที่จะตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค 
ได้อย่างเตม็ที ่หากสามารถท�าได้จรงิ กจ็ะไม่เพยีงท�าให้ประเทศ 
ได้รับรายได้จากการส่งออกสินค้าอาหารที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น 
เท่านั้น แต่ยังเป็นการกระตุ้นให้เกิดการสร้างฐานที่เข้มแข็ง

ด้านองค์ความรู้และการวิจัยพัฒนาที่ส�าคัญส�าหรับการผลิต
ผลิตภัณฑ์อาหารท่ีมีมูลค่าเพิ่มสูงอย่างต่อเนื่อง น�าไปสู่ความ
ยั่งยืนในการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมอาหาร
ให้กับประเทศต่อไป

ที่ผ ่านมา ทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมได ้มี 
การก�าหนดไว้ในหลายระดับ โดยในระดับประเทศ ภายใต้ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 ส�านักงาน 
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือ  
สภาพัฒน์ ได้มีการก�าหนดแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรม
อาหาร โดยมุ่งเน้นการสร้างสมดุลให้กับภาคการเกษตรผ่าน
ยุทธศาสตร์ความเข้มแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหาร  
และพลงังาน ส่งผลให้หน่วยงานภาครฐัต่างๆ ก�าหนดยทุธศาสตร์  
แนวทาง และกลไกขับเคลื่อนต่างๆ เพื่อสนับสนุนการเป็น  
Kitchen of the World มากมาย อาทิ ยุทธศาสตร์การจัดการ 
ด้านอาหารของประเทศไทย ของคณะกรรมการอาหารแห่งชาติ  
ยุทธศาสตร์มาตรฐานความปลอดภัยสินค้าเกษตรและอาหาร  
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แผนแม่บทอุตสาหกรรม 
อาหารของกระทรวงอุตสาหกรรม ยุทธศาสตร ์ด ้ าน 
ความปลอดภัยอาหารและโภชนาการ เพื่อความมั่นคงทาง 
อาหารด้านสาธารณสุขของกระทรวงสาธารณสุข ยุทธศาสตร ์
การส่งเสรมิร้านอาหารไทยในต่างประเทศของกระทรวงพาณชิย์ 
ยทุธศาสตร์การพฒันาศกัยภาพแรงงานรองรบัครวัไทยสูค่รวัโลก  
ของกระทรวงแรงงาน และยุทธศาสตร์ครัวไทยสู ่ครัวโลก  
ของสถาบันอาหาร กระทรวงอตุสาหกรรม อย่างไรกต็าม ยงัไม่มี 
การก�าหนดทิศทางท่ีชัดเจนร่วมกันของหน่วยงานต่างๆ ท่ีเกีย่วข้อง 
ว่าจะขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารไปสู่ทิศทางใด 

แต่ละหน่วยงานให้ความส�าคัญกับทิศทางการพัฒนาในประเด็นที่แตกต่างกัน
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สาเหตสุ�าคญัประการต่อมา คอื การขาดการบรูณาการ 
กระบวนการท�างานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ท�าให้เกิด
ความซ�้าซ้อน ความเหลื่อมกัน ของการพัฒนาเพื่อยกระดับ 
อุตสาหกรรมอาหารที่หน่วยงานภาครัฐต่างๆ ด�าเนินการอยู่  
ท�าให้เกิดลักษณะการท�างานแบบ “ต่างคนต่างท�า” แต่ละ 
หน่วยงานต่างก็ของบประมาณจากส่วนกลางเพ่ือด�าเนินการ 
ในส่วนของตน โดยอาจไปทับซ้อนกับโครงการหรือกิจกรรม 
ของบางหน่วยงาน หรือเป็นไปในแนวทางที่ได้สอดคล้องหรือ 
เสริมกัน อีกทั้งแต่ละหน่วยงานก็มีการจัดตั้งกลไกด�าเนินการ 
ตามแนวทาง แผนงานต่างๆ ตามกรอบบทบาทหน้าที ่และภารกิจ 
ของแต่ละหน่วยงาน จึงยังไม่ได้สอดรับไปในทิศทางเดียวกัน  
รวมทัง้ท�าให้การจดัสรรงบประมาณและการใช้จ่ายงบประมาณ 
เป็นไปอย่างซ�้าซ้อนและไม่มีประสิทธิภาพ จึงท�าให้ขาดพลัง 
ในการขับเคลื่อนการพัฒนาให้ไปสู ่ภาพที่ประเทศต้องการ  
ส่งผลให้เป้าหมายของประเทศทีต้่องการให้อาหารไทยแข่งขันได้ 
อย่างเข้มแขง็และยัง่ยนืในเวทโีลก ตามแนวคดิ “ครวัไทยสูโ่ลก”  
ยังไม่สามารถบรรลุผลตามความมุ่งหมายได้อย่างแท้จริง 

อาจกล่าวโดยสรปุได้ว่า การขบัเคลือ่นนโยบาย “ครวัไทย 
สูโ่ลก” มอีปุสรรคส�าคญัอย่างน้อย 2 ประการ คอื การขาดทศิทาง 
และกลยุทธ์ร่วมที่มีความชัดเจนที่ทุกหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
ยอมรับร่วมกัน และการขาดกลไกในการขับเคลื่อนการพัฒนา
ที่สามารถสร้างพลังในการขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรม 
อาหารทั้งระบบ 

ดังนั้น จึงถึงเวลา...ปรับเปลี่ยน สู่... “การรวมพลัง 
ความเก่ง เพื่อสร้างความแกร่งรวม” เพื่อขับเคลื่อนครัวไทย 
ไปสูโ่ลก โดยหนึง่ทศวรรษของการขบัเคลือ่นนโยบาย Kitchen  
of the World ก่อให้เกิดผลการพัฒนาที่มีลักษณะเหมือน  
“ย�่าอยู่กับที่” คงถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องย้อนกลับมาพิจารณา 
ทบทวนว่า “แก่นแท้ของความต้องการและอุปสรรคใน 
การยกระดบัของอตุสาหกรรมอาหาร คอือะไร?” และเปลีย่นแปลง 
มิติการขับเคลื่อนการพัฒนาแบบใหม่  
ที่เน้น “การรวมพลังความเก่ง เพื่อสร้าง 
ความแกร่งรวม” ด้วยการร่วมแรงร่วมใจ 
ในการวางทศิทางหรอืแนวทางการพฒันา 
ทีมี่เอกภาพ ปรบัระบบกลไกการขบัเคลือ่น 
การพฒันาให้เกดิการประสานความร่วมมอื 
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
ที่เป็นตัวจริง โดยต้องจัดให้มีระบบกลไก 

หรือหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญให้การสนับสนุนอย่างจริงจัง
และต่อเนื่อง หากสามารถจัดกระบวนทัพใหม่ได้อย่างดีแล้ว 
เป้าหมาย “ครัวไทย..สู่โลก” ที่รัฐบาลก�าหนดไว้ ก็คงไม่ไกล 
เกินเอื้อม

กว่าจะเป็น “ยุทธศาสตร์ครัวไทยสู่โลก” : ปรับเปลี่ยน 
กระบวนการบูรณาการคือหัวใจส�าคัญ

จากการทีส่�านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิ 
และสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้รับมอบหมายจากรัฐบาล 
ให้บูรณาการยุทธศาสตร์ครัวไทยสู่โลก เพื่อให้ทุกหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องใช้เป็นกรอบในการท�างานขับเคลื่อนการพัฒนา 
อุตสาหกรรมอาหารไปในทิศทางเดียวกัน สศช. จึงได้ทบทวน 
บทเรียนปัญหาของการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีผ่านมา ซึ่งพบว่า  
ปัญหาหลกัคอื “การบรูณาการ” ดงันัน้ สศช. จงึให้ความส�าคญั 
อย่างมากกับ “การปรับเปลี่ยนกระบวนการ” ตั้งแต่การจัด
ท�ายุทธศาสตร์และการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ เพื่อให้เกิดการ 
บูรณาการอย่างแท้จริง โดยยึดหลักของการมีส่วนร่วมจากทุก 
หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง อาท ิกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวง 
อตุสาหกรรม กระทรวงพาณชิย์ กระทรวงสาธารณสขุ กระทรวง 
แรงงาน กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส�านักงาน 
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ
ตัวแทนภาคเอกชน ซ่ึงเป็นผู้ท่ีมีบทบาทรับผิดชอบและได้รับ 
ผลกระทบจากการพฒันาโดยตรง รวมทัง้ได้ให้ส�านกังบประมาณ  
และส�านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ เข้ามามบีทบาท 
ร่วมคิดร่วมก�าหนดนโยบายตั้งแต่ต้นทางด้วย เพื่อให้เกิด 
ความเข้าใจในประเด็นการพัฒนาอุตสาหกรรมท้ังระบบ และ 
มีการจัดสรรงบประมาณและก�าหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน 
ของแต่ละหน่วยงานได้อย่างเหมาะสม สอดคล้อง และมี
บูรณาการ โดยแต่ละหน่วยงานล้วนมหีน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง พร้อมด้วย 
ความรู ้และประสบการณ์ที่มีความส�าคัญต่อการพัฒนา 
อุตสาหกรรมอาหารทั้งสิ้น จึงท�าให้มีมุมมองในประเด็นต่างๆ 
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ท่ีครอบคลุม และได้รับความเห็นแตกต่างที่เป็นประโยชน์ต่อ 
การวิเคราะห์และจัดท�ายุทธศาสตร์อย่างมาก 

กระบวนการร่วมคิดร่วมก�าหนดยุทธศาสตร์ครัวไทย 
สู ่โลกดังกล่าว ได้ผ่านกระบวนการที่ทุกหน่วยงานร่วมกัน 
ระดมสมองผ่านการประชุมและหารือมากกว่า 7 ครั้ง ในระยะ 
เวลาเพยีง 2 เดอืนกว่าๆ เท่านัน้ โดยเริม่จากการก�าหนดขอบเขต 
ของนโยบาย ทศิทางและเป้าหมาย ตัวชีว้ดัผลการพัฒนา กลยทุธ์ 
และแนวทางการพัฒนา แผนที่น�าทางการพัฒนา (Roadmap)  
และการก�าหนดหน่วยงานที่รับผิดชอบหลักและหน่วยงาน 
สนับสนุนในแต่ละกลยุทธ์/แนวทางอย่างชัดเจน  

1. เริม่กนัทีค่วามเข้าใจร่วมกันใน “ขอบเขต” และ “ทศิทาง” 
 ที่จะมุ่งไป

เพื่อจัดท�ายุทธศาสตร์ครัวไทยสู่โลกให้ชัดเจน สศช.  
จึงเริ่มต้นด้วยการประชุมหารือร่วมกันกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง  
เพ่ือก�าหนดนิยามและขอบเขตที่ชัดเจนของ “Kitchen of  
the World” เนื่องจากปัญหาส�าคัญในการขับเคลื่อนนโยบาย  
“ครัวไทยสู่ครัวโลก” ที่ผ่านมา คือ การที่หน่วยงานต่างๆ ใช้ชื่อ 
นโยบายที่แตกต่างกัน ท�าให้มีความเข้าใจไม่ตรงกันระหว่าง 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยบางช่วงก็เน้นที่การผลิตต้นน�้าและ 
กลางน�้าของสินค้าอาหาร บางช่วงก็เน้นส่งเสริมธุรกิจบริการ 
ด้านอาหาร และส่งผลให้มีการก�าหนดจุดเน้นการพัฒนา 
ทีแ่ตกต่างกนัไปตามแต่ละหน่วยงาน โดยจากการหารอืได้ข้อสรปุ 
ร่วมกันว่า จะใช้ชื่อนโยบายเดียวกันว่า “Kitchen of the  
World” : ครวัไทยสูโ่ลก ซึง่มขีอบเขตอยูบ่นพ้ืนฐานของแนวคดิ  
“From Farm to Table” โดยครอบคลมุเชือ่มโยงตลอดห่วงโซ่ 
มูลค่าของอุตสาหกรรมอาหาร ตั้งแต่ต้นน�้า-กลางน�้า-ปลายน�้า  
และรวมทัง้ธรุกจิสนับสนนุด้วย กล่าวคอื (1) ต้นน�า้ ได้แก่ สนิค้า 
เกษตร ซึง่ครอบคลมุทัง้สนิค้าเกษตรอาหาร สนิค้าเกษตรแปรรปู 
เบ้ืองต้น (2) กลางน�้า คือ สินค้าอุตสาหกรรม ครอบคลุมถึง 
สินค้าอาหารและเกษตรแปรรูปต่างๆ (3) ปลายน�้า คือ ธุรกิจ
บริการด้านอาหาร ซึง่ครอบคลมุธรุกจิร้านอาหาร โรงเรยีนสอน 
ท�าอาหาร และธรุกจิการจัดอาหารส�าหรับคนหมูม่าก (Catering)  
และ (4) ธุรกิจ/กิจกรรมสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง อาทิ การตรวจ 
ประเมินมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร ธุรกิจโลจิสติกส ์
สนิค้าอาหาร เคร่ืองจกัรกลการเกษตรและแปรรปู การวจิยัและ 
พัฒนาด้านสินค้าเกษตรและอาหาร ธุรกิจบรรจุภัณฑ์ และ 
การพัฒนาบุคลากร

2. วิเคราะห์ข้อมูลจริงเพื่อก�าหนดต�าแหน่งเชิงยุทธศาสตร์

การจัดท�ายุทธศาสตร์ใดๆ จะต้องอยู่บนพื้นฐานของ 
ข้อมูลข้อเท็จจริงเพื่อประกอบการพิจารณา เพื่อให้สามารถ 
ก�าหนดต�าแหน่งเชงิยทุธศาสตร์ส�าหรบัการพฒันาอตุสาหกรรม 
ได้อย่างชัดเจน และอยู่บนพื้นฐานความจริงท่ีมีความเป็นไปได้ 
ในทางปฏิบัติ โดย สศช. ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ได้ประมวล
และวเิคราะห์ข้อมลูเชงิสถติ ิทัง้ข้อมลูมลูค่าเพิม่และการส่งออก  
แต่ด้วยข้อจ�ากดัด้านข้อมลู ท�าให้ทมีงานวเิคราะห์ได้เพยีงข้อมลู 
สินค้าอาหารเท่านั้น โดยไม่สามารถวิเคราะห์ไปถึงบริการ 
ด้านอาหารท่ีปัจจบัุนไม่มกีารจดัเกบ็ข้อมลูอย่างเป็นระบบ อกีทัง้ 
ข้อมูลที่ใช้วิเคราะห์เพื่อก�าหนดต�าแหน่งเชิงยุทธศาสตร์นั้น  
จะจ�ากัดเฉพาะสนิค้าส่งออกเท่านัน้ โดยการวเิคราะห์ได้แบ่งกลุ่ม 
สนิค้าอาหารออกเป็น 2 กลุม่หลกั คอื (1) กลุม่สนิค้าท่ีมศีกัยภาพ 
ส่งออกเดมิ เป็นกลุม่สนิค้าอาหารประเภทของสด แปรรปูขัน้ต้น 
และ (2) กลุ ่มสินค้าท่ีมีแนวโน้มดี และกลุ ่มสินค้าส�าหรับ 
ตลาดเฉพาะ (Niche) คือ กลุ่มสินค้าที่ได้รับอิทธิพลจากกระแส 
แนวโน้มการเปลีย่นแปลงของความต้องการของผูบ้รโิภคอาหาร 
ของโลก ที่มุ่งเน้นอาหารที่สร้างคุณค่าทางอารมณ์ เช่น อาหาร
เพื่อสุขภาพ อาหารพร้อมรับประทาน อาหารฮาลาล เป็นต้น 

ส�าหรับกลุ่มที่มีศักยภาพส่งออกเดิม ทีมงานได้ใช้  
กรอบแนวคิด BCG Matrix ในการวิเคราะห์ความสามารถ 
ในการแข่งขันของสินค้าอาหารทุกชนิดในมิติของมูลค่า 
การส่งออก อัตราการขยายตัวของการส่งออก และมูลค่าเพิ่ม 
ต่อเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งพบว่า ข้าว อยู่ในกลุ่ม Cash Cow  
เป็นกลุม่ทีม่ส่ีวนแบ่งทางการตลาดสงู แต่ยงัมอีตัราการขยายตวัต�า่  
ขณะทีน่�า้ตาลทรายอยูใ่นกลุม่ดาวเด่น (Star) เป็นกลุม่ทีม่อีตัรา
การขยายตัวและมีส่วนแบ่งทางการตลาดสูง ซ่ึงหมายความว่า 
ประเทศไทยเรายังคงมีความสามารถแข่งขันได้ดีในระดับโลก 

ส่วน กลุ่มที่มีแนวโน้มดี และ กลุ่มตลาดเฉพาะ 
โดยวิเคราะห์จากการศึกษาแนวโน้มของธุรกิจอาหารในโลก  
ซึ่งสามารถจ�าแนกสินค้าเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ (1) กลุ่มที่ให ้
ความส�าคัญกับกระบวนการผลิต เช่น อาหารเสริมสุขภาพ  
อาหารอินทรีย์ อาหารฮาลาล (2) กลุ่มท่ีให้ความส�าคัญกับ 
การออกแบบ ซึ่งเป็นกลุ่มที่สามารถตอบสนองความต้องการ 
ทางด้านอาหาร และ (3) กลุ่มท่ีให้ความส�าคัญกับมาตรฐาน  
หรือผลิตภัณฑ ์พร ้อมรับประทานท่ีตอบสนองรูปแบบ 
การด�าเนินชีวิตสมัยใหม่ที่ต้องการความสะดวกและรวดเร็ว 
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อย่างไรก็ตาม การวิเคราะห์ข้อมูลส�าหรับกลุ่มนี้ ยังไม่สามารถ 
ท�าได้อย่างเป็นระบบ เนื่องจากยังขาดข้อมูลเชิงประจักษ ์
ที่ชัดเจน 

จากกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลจึงมีข้อสังเกตส�าคัญ 
ประการหนึ่งที่จ�าเป็นต้องบรรจุไว้ในยุทธศาสตร์ครัวไทยสู่โลก  
นั่นคือ การจัดท�าฐานข้อมูลด้านบริการด้านอาหารที่ชัดเจน 
และเป็นระบบโดยมีการก�าหนดเจ้าภาพที่ชัดเจน รวมทั้งการมี 
การศึกษาวิจัยเชิงลึกส�าหรับกลุ ่มสินค้าส�าหรับตลาดกลุ ่ม/ 
ตลาดเฉพาะ (Niche Product)

3. ก�าหนดเป้าหมาย แนวทางที่จะเดินต่อเพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย 
 ที่ก�าหนด

ทีมงาน สศช. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกัน 
ก�าหนดวิสัยทัศน์ของยุทธศาสตร์ครัวไทยสู่โลก พ.ศ. 2559 - 
2564 โดยเน้นครอบคลุมการพัฒนาทั้งการผลิต การส่งออก 
สินค้าและบริการด้านอาหาร ดังนี้

วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์ “ครัวไทยสู่โลก” พ.ศ. 2559 - 2564 

“ไทยเป็นผู้น�าในการผลิตและส่งออกสินค้าอาหาร และ

การบริการด้านอาหาร อันดับ 1 ใน 10 ของโลก ที่มีความ

ปลอดภัยและสุขอนามัยสูง มีคุณภาพมาตรฐานสากลบน 

พื้นฐานของความยั่งยืนและมั่นคงทางอาหารของประเทศ”

เพือ่ให้ประเทศไทยเป็นผู้น�าด้านการผลติและส่งออก 
สินค้าอาหารอย่างมีมาตรฐาน และยังคงให้ความส�าคัญกับ

ความปลอดภยัและความมัน่คงทางอาหาร  
ควบคู่กับการพัฒนาตลาดเพื่อตอบสนอง 
ต่อพฤตกิรรมผูบ้รโิภคของโลก ตามวิสัยทัศน์ 
ดงักล่าว ในยทุธศาสตร์การพฒันาครวัไทย 
สู่โลก พ.ศ. 2559 - 2564 จึงได้ก�าหนด 
ยุทธศาสตร์เป็น 3 ด้าน (รายละเอียดตาม
แผนภาพแผนที่น�าทาง) คือ 

1) ด้านพัฒนาสินค้าอาหารไทย  
เน้นการสร้างมาตรฐานสินค้าอาหารให้ม ี
ระดับสากล การสร้างการเช่ือมโยงตลอด 
ห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมการผลิต 
และบริการด้านอาหาร การศึกษาวิจัย 
ตลาดเฉพาะ (Niche) และการก�าหนด 

กลยุทธ์การลงทุนและการน�าเข้าสินค้าและวัตถุดิบอาหาร 
ที่ชัดเจน 

2)  ด้านพัฒนาธุรกิจบริการอาหารไทย มุ ่งเน้น 
การก�าหนดหน่วยงานเจ้าภาพท่ีจะดูแลด้านธุรกิจบริการ 
ด้านอาหารท่ีชัดเจน การจัดท�าฐานข้อมลูร้านอาหารท้ังในประเทศ 
และต่างประเทศให้เป็นระบบและทิศทางเดยีวกัน และเสรมิสร้าง 
ภาพลักษณ์ธุรกิจบริการด้านอาหารของไทยในด้านคุณภาพ 
และมาตรฐาน 

3)  ด้านการพัฒนาปัจจัยสนับสนุน ซึ่งมุ่งขับเคลื่อน 
หลักผ่านโครงการ Thailand Food Valley ของกระทรวง 
อุตสาหกรรม เพื่อส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม และ  
R&D ในการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารทั้งระบบ  
การพฒันาระบบ (One Stop Service) ด้านการน�าเข้า - ส่งออก 
การตรวจสอบและอนุญาตมาตรฐานสินค้าอาหารของประเทศ  
การพัฒนาก�าลังคนส�าหรับอุตสาหกรรม การพัฒนาระบบ 
โลจิสติกส์ และการปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบทรัพย์สิน 
ทางปัญญาให้เอื้อต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร 

โดยประเด็นการพัฒนาเร่งด่วนท่ีต้องด�าเนินการ คือ  
การศกึษาวจิยัตลาดสนิค้าเฉพาะกลุม่ (Niche) เช่น อาหารอนิทรีย์  
อาหาร Functional กลยทุธ์ส�าหรบัการลงทนุและการน�าเข้าสินค้า 
อาหารจากการเปิด AEC การก�าหนดเจ้าภาพดูแลธุรกิจบริการ 
ด้านอาหารที่ชัดเจน และระบบโลจิสติกส์ด้านอาหาร เพื่อเป็น 
การเตรียมความพร้อมน�าไปสู่ระยะต่อไป 
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ภาพแผนที่น�าทาง (Roadmap) การพัฒนาครัวไทยสู่โลก พ.ศ. 2559 - 2564

ความท้าทาย...เส้นทาง “ครัวไทยสู่โลก” ยังต้องก้าว
ต่อไป  

ข้อเสนอของยุทธศาสตร์ครัวไทยสู่โลก พ.ศ. 2559 - 
2564 ได้น�าเสนอต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเหน็ชอบแล้ว 
เมือ่วนัที ่3 มนีาคม 2558 กเ็ปรยีบเสมอืนการเดนิเรอืทีม่เีป้าหมาย 
การเดินทางร่วมกันแล้ว จึงนับเป็นก้าวแรกของการด�าเนินการ 
นโยบายครัวไทยสู่โลก ในลักษณะ “ประสานพลังขับเคลื่อน 
อย่างมีเอกภาพและบูรณาการ” แต่ก็ยังมีความท้าทายส�าคัญ 
ทีห่น่วยงานต่างๆ จะต้องร่วมกนัด�าเนินการ คือ การก�าหนดกลไก 
ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ชัดเจน และต้องมีกระบวนการ
ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลไกดังกล่าวให้สามารถ 
ด�าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เปรียบเสมือนเมื่อตกลง 
ลงเรือล�าเดียวกันแล้ว ในการเดินทางจะต้องประสานงานกัน  
ทัง้นายท้าย กปัตนั และต้นเรอื ในลกัษณะสอดรบัและเสรมิแรงกัน  
เพื่อน�าเรือวิ่งอยู่ในเส้นทางที่ก�าหนดไว้ และในระหว่างเส้นทาง 
การเดินทางก็ย่อมจะเผชิญปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่ไม่อาจ 
คาดการณ์ได้ จึงจ�าเป็นต้องมีกลไกที่ประสานร่วมมือกัน 
อย่างใกล้ชิด มีความคล่องตัวที่จะปรับเปลี่ยนแนวทางตาม 
สถานการณ์ต่างๆ เพื่อให้สามารถบูรณาการการขับเคลื่อน

การพัฒนาไปตามทิศทางและเป้าหมายท่ีก�าหนดได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ ประเด็นนี้คงเป็นประเด็นท้าทายที่เราทุกฝ่าย 
ไม่เฉพาะภาครัฐเท่านั้น แต่หมายรวมถึงภาคเอกชน ที่จะต้อง 
ร่วมแรงร่วมใจกันอย่างเต็มก�าลัง เพื่อน�าพาครัวไทย..ไปสู่โลก 
ได้อย่างยั่งยืน 
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บทความประจำาฉบับ

เชิญ ไกรนรำ*

* นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช�ำนำญกำร ส�ำนักพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมภำคกลำง

การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของสหกรณ์ 
ภาคการเกษตรในพื้นที่ภาคกลางอย่างยั่งยืน

ภาคเกษตรกรรมยังคงมีบทบาทส�าคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยเนื่องจากยังเป็นแหล่งจ้างงานของแรงงาน 
จ�านวนมาก แต่เกษตรกรส่วนใหญ่ยังประสบปัญหาการผลิตและการตลาด ท�าให้ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางรายได้และ 
คณุภาพชวีติ บทความนีจ้งึใครข่อน�าเสนอบทบาทความส�าคญัของธรุกจิสหกรณ ์สถานการณก์ารพฒันาสหกรณใ์นพืน้ทีภ่าคกลาง  
แนวทางการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรโดยระบบสหกรณ์ กรณีศึกษาตัวอย่างสหกรณ์ท่ีเป็นตัวอย่างท่ีดีในการพัฒนาตลาดสินค้า 
เกษตรในพืน้ที่ภาคกลาง และข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาตลาดสนิค้าเกษตรโดยระบบสหกรณ์และการเพิ่มขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันของสหกรณ์ภาคการเกษตรในพื้นที่ภาคกลางอย่างยั่งยืน

สหกรณ์คืออะไร

สหกรณ์ คือองค์การของบรรดาบุคคลซึ่งรวมกลุ่มกันโดยสมัครใจในการด�าเนินวิสาหกิจที่พวกเขาเป็นเจ้าของร่วมกัน 
และควบคมุตามหลักประชาธปิไตยเพ่ือสนองความต้องการ และความหวงัรว่มกันทางเศรษฐกิจ สงัคม และวฒันธรรม การด�าเนนิการ 
ของสหกรณ์ตั้งอยู่บนพื้นฐานของหลักการส�าคัญ 7 ประการคือ (1) การเป็นสมาชิกโดยสมัครใจและเปิดกว้าง (2) การควบคุม 
โดยสมาชิกตามหลักประชาธิปไตย (3) การมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจของสมาชิก (4) การปกครองตนเองและความเป็นอิสระ  
(5) การให้การศึกษา ฝึกอบรม และสารสนเทศ (6) ความร่วมมือระหว่างสหกรณ์ และ (7) ความเอื้ออาทรต่อชุมชน โดยสามารถ 
จ�าแนกสหกรณอ์อกเปน็ 2 ประเภทคือ (1) สหกรณ์ภาคการเกษตรประกอบดว้ยสหกรณก์ารเกษตร สหกรณป์ระมงและสหกรณน์คิม  
และ (2) สหกรณ์นอกภาคการเกษตรประกอบด้วยสหกรณ์ร้านค้า สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์บริการ และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

ความส�าคัญของสหกรณ์ ปัจจุบันสหกรณ์ได้รับการยอมรับว่าเป็นรูปแบบธุรกิจท่ีเป็นทางเลือกของคนในสังคมเพื่อ 
การมคีณุภาพชวีติทีดี่กวา่ เน่ืองจากเปน็องค์การธรุกจิแบบหนึง่ทีม่บีทบาททางเศรษฐกจิตัง้แตก่ารผลติการจ�าหนา่ยจนถงึการบริโภค 
หากสามารถท�าให้กระบวนการทางสหกรณ์มีประสิทธิภาพจะเป็นเครื่องมือส�าคัญของรัฐในการพัฒนาเศรษฐกิจส่วนรวม 
ของประเทศและสร้างรายได้ประชาชาติให้สูงขึ้น เพราะสหกรณ์มีบทบาทช่วยกระจายรายได้สู่ประชาชนอย่างยุติธรรม 
ช่วยลดบทบาทของพ่อค้าคนกลางและนายทุน นอกจากนี้ยังมีความส�าคัญต่อสมาชิกสหกรณ์เนื่องจากเป็นการร่วมแรง 
รวมปัญญา รวมทุนของบุคคลที่อ่อนแอทางเศรษฐกิจโดย 
การด�าเนินการเป็นแบบประชาธิปไตยยึดหลักการช่วยเหลือ 
ตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน รวมตัวกันด้วยความสมัครใจ  
มีความเสมอภาค มีความสามารถในการด�าเนินการและ 
สิทธิประโยชน์ ยึดหลักการประหยัด รวมทั้งส่งเสริมให้สมาชิก 
ประหยัดและออมเงินโดยให้บริการรับ-ฝากเงิน การซื้อสินค้า 
และไดร้บัเงนิออมคนืในรปูเงนิปนัผลท�าใหส้มาชกิมรีายไดเ้พิม่ขึน้ 
และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น น�าไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข 
และสังคมมีความเป็นระเบียบ 



สถานการณ์การพัฒนาสหกรณ์ในพื้นที่ภาคกลาง 
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 ประเทศไทยมีจ�านวนสหกรณ์ 
ทุกประเภทรวมทั้งสิ้น 8,173 แห่ง แบ่งออกเป็นสหกรณ์ท่ีมี 
สถานะด�าเนินการจ�านวน 6,998 แห่ง และยังไม่เริ่มด�าเนินการ 
จ�านวน 167 แห่ง ซึ่งเรียกทั้งสองสถานะนี้รวมกันว่าด�าเนินการ  
(Active) เป็นจ�านวน 7,165 แห่ง และสหกรณ์ที่มีสถานะเลิก 
สหกรณ ์(Non-Active) จ�านวน 1,008 แหง่ โดยสามารถจ�าแนก 
จ�านวนสมาชิกสหกรณ์ออกเป็นสหกรณ์ภาคการเกษตรจ�านวน  
3,822 แห่ง (ไม่รวมชุมนุมสหกรณ์) จ�านวนสมาชิกรวมทั้งสิ้น  
6,666,437 คน มีจ�านวนสมาชิกเฉลี่ย 1,744 คน/สหกรณ์ และ 
สหกรณ์นอกภาคการเกษตรจ�านวน 3,221 แห่ง (ไม่รวมชุมนุม 
สหกรณ์) จ�านวนสมาชิกทั้งสิ้น 4,803,576 คนมีจ�านวนสมาชิก 
เฉลี่ย 1,491 คน/สหกรณ์ โดยแนวโน้มทั้งประเทศตั้งแต่ 
ปี พ.ศ. 2549 - 2558 พบว่าสหกรณ์ภาคเกษตรมีอัตรา 
การขยายตวัเฉลีย่ -0.43 % ตอ่ป ีซึง่แสดงใหเ้หน็วา่จ�านวนสหกรณ ์
ภาคการเกษตรมีแนวโน้มลดจ�านวนลงอย่างช้าๆ เนื่องจากการ 
เปลีย่นแปลงโครงสรา้งเศรษฐกจิของประเทศทีภ่าคเกษตรกรรม 
มีบทบาทลดลง ในขณะที่สหกรณ์นอกภาคเกษตรมีแนวโน้ม 
ค่อยๆ เพ่ิมจ�านวนข้ึนโดยมีอัตราขยายตัวเฉล่ียร้อยละ 2.65 ต่อปี

ส�าหรับพ้ืนที่ภาคกลางรวมพื้นที่กรุงเทพมหานคร  
มีจ�านวนสหกรณ์ทุกประเภทรวมทั้งสิ้น 2,435 แห่ง มีจ�านวน 
สมาชิกรวมทั้งสิ้นจ�านวน 3,945,077 คน หรือคิดเป็นร้อยละ  
34.39 ของจ�านวนสมาชิกสหกรณ์ทุกประเภททั่วประเทศ 
โดยจ�าแนกออกเป็น สหกรณ์ภาคการเกษตรจ�านวน 687 แห่ง 
หรือคิดเป็นร้อยละ 28.21 ของจ�านวนสหกรณ์รวมทั้งพื้นที่ 
ภาคกลาง มีจ�านวนสมาชิก 1,009,984 คน หรือคิดเป็น 
รอ้ยละ 25 ของจ�านวนสมาชกิของสหกรณ์รวมทัง้พ้ืนทีภ่าคกลาง 
แบ่งออกเป็นสหกรณ์การเกษตรจ�านวน 613 แห่ง จ�านวน 
สมาชิก 945,539 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 23.96 ของจ�านวน 
สมาชิกสหกรณ์รวมทุกประเภทในพื้นที่ภาคกลาง สหกรณ์ 
ประมงจ�านวน 41 แห่ง จ�านวนสมาชิก 6,931 คน สหกรณ์ 
นิคมจ�านวน 33 แห่ง จ�านวนสมาชิก 57,514 คน และสหกรณ์ 
นอกภาคเกษตรจ�านวน 1,748 แหง่ จ�านวนสมาชกิ 2,935,093 คน  
แบ่งออกเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์จ�านวน 863 แห่ง จ�านวน 
สมาชิก 1,768,107 คน สหกรณ์ร้านค้าจ�านวน 88 แห่ง จ�านวน 
สมาชิก 604,245 คน สหกรณ์บริการจ�านวน 608 แห่ง จ�านวน 
สมาชกิ 210,391 คน และสหกรณเ์ครดติยเูนีย่นจ�านวน 189 แหง่ 
จ�านวนสมาชิก 352,350 คน

ปัญหาด้านการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตร

แม้ว่าภาคเกษตรกรรมค่อยๆ ลดบทบาทที่มีต่อระบบ 
เศรษฐกิจมหภาคของประเทศลงโดยอัตราการขยายตัวของ 
ภาคเกษตรกรรมเมื่อปี พ.ศ. 2556 มีสัดส่วนร้อยละ 0.10 ของ 
อตัราการขยายตวัของผลติภณัฑม์วลรวมภายในประเทศรอ้ยละ  
2.90 อยา่งไรกต็ามภาคเกษตรกรรมยงัคงเป็นแหลง่การจา้งงาน 
ที่ส�าคัญของประเทศ เช่น ในปีเพาะปลูก 2556/2557 แรงงาน 
ภาคเกษตรซ่ึงมีอายุระหว่าง 15 - 64 ปี ท้ังประเทศมีจ�านวน 
รวมท้ังสิน้ 16.10 ลา้นคน หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 41.59 ของจ�านวน 
ประชากรวัยแรงงานรวมทั้งประเทศ แต่เกษตรกรส่วนใหญ่ 
ยังคงประสบปัญหาการผลิตและระบบตลาดซึ่งเป็นส่วนส�าคัญ 
ของห่วงโซ่อุปทานการผลิตสินค้าเกษตรดังนี้

1. ปัญหาและอุปสรรคของกิจกรรมการผลิตหรือกิจกรรม 
 ต้นน�้า ได้แก่

• เกษตรกรประมาณร้อยละ 90 เป็นเกษตรกรรายย่อย 
ซึ่งมีขนาดที่ดินเฉลี่ย 20 ไร่/ครัวเรือน

• เกษตรกรขาดที่ดินเป็นของตนเองและมีภาระหนี้สิน 
จากสถิติของส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตรในปีเพาะปลูก 
2552/2553 ช้ีให้เห็นว่าเกษตรกรไทยมีภาระหนี้สินเฉลี่ย  
54,409 บาทต่อครัวเรือน

• เกษตรกรร้อยละ 60 ต้องเช่าที่ดินท�ากินและจากสถิติ 
เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตร 
มีมากกว่า 400,000 ราย ปัญหาเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อความ 
มั่นคงในอาชีพของเกษตรกรและประสิทธิภาพการผลิต

• ผลิตภาพการผลิตต�่า สถิติเปรียบเทียบผลผลิตต่อไร่ 
ของสินค้าเกษตรบางชนิดในประเทศอยู่ต�่ากว่าค่าเฉลี่ย สาเหตุ 
เนื่องจากปัญหาการขาดแคลนเทคโนโลยีที่ทันสมัยและการใช้ 
ปจัจยัการผลติทีเ่หมาะสม โดยมขีอ้มลูชีว้า่อตัราการขยายตวัของ 
ภาคการเกษตรในชว่งแผนพฒันาฉบบัที ่10 มาจากการขยายตวั 
ด้านการใช้ปัจจัยการผลิตในด้านที่ดินและแรงงานมากกว่า 
การใช้เทคโนโลยี

• ต้นทุนการผลิตสูงมีสาเหตุจากราคาน�้ามันและการใช้ 
สารเคมีในการผลิตในขณะท่ีราคาผลผลิตมีความผันผวนไม่แน่นอน

• โครงสรา้งพืน้ฐานและสิง่อ�านวยความสะดวกไมเ่พยีงพอ 
เช่น แหล่งน�้าชลประทาน แหล่งสินเชื่อทางการเกษตรท่ี 
เกษตรกรเข้าถึง แหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาขีดความสามารถใน 
การประกอบอาชีพอย่างเหมาะสมกับบริบทของเกษตรกร
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• ขาดข้อมูลข่าวสารการตลาดเพื่อการตัดสินใจในการท�า 
การเกษตรอย่างยั่งยืน เกษตรกรส่วนใหญ่มักใช้ราคาผลผลิต 
ในฤดูกาลนั้นเพื่อการตัดสินใจ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการลงทุน 
และผลิตภาพในการท�าเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน

• ขาดโอกาสทางเลอืกในการเขา้สูร่ะบบการค้าทีเ่ป็นธรรม 
เนื่องจากโครงสร้างการตลาดที่เป็นอยู่เป็นตลาดผู้ซื้อน้อยราย 
ผู้ค้าและผู้รับซื้อผลผลิตจึงมักเอารัดเอาเปรียบเกษตรกร 
เกี่ยวกับราคาผลผลิตอยู่เสมอ รวมทั้งได้รับผลกระทบจาก
นโยบายรัฐบางประการ เช่น กรณีของบัตรเครดิตชาวนา 
ซ่ึงส่งผลต่อการสร้างวินัยทางการเงินและการสะสมทุนของ
เกษตรกร

• ขาดการดูแลสุขภาวะสิ่งแวดล้อมและการมีชีวิตความ
เป็นอยู่ที่ดี แผนพัฒนาการเกษตรภายใต้ช่วงเวลาของแผน 
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 ชี้ว่าในช่วงของ 
แผนพัฒนาฯ ฉบบัที ่8 - 10 คา่ดัชนวีดัความผาสกุของเกษตรกร
ไทยอยู่ในระดับพัฒนาปานกลาง ผลการพัฒนาด้านสุขอนามัย
และสิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับดีมาก ด้านเศรษฐกิจอยู่ในระดับ 
ปานกลาง ส่วนด้านการศึกษาส่ิงแวดล้อมอยู่ในระดับต้องเร่งแก้ไข

2. ปัญหาและอุปสรรคของกิจกรรมกลางน�้า เช่น

• สถาบนัเกษตรกร ได้แก ่สหกรณ์กลุม่เกษตรกรกลุม่อาชีพ 
วิสาหกิจชุมชน เป็นต้น ยังไม่สามารถเป็นกลไกเกื้อหนุนอาชีพ 
ของเกษตรกรอย่างเต็มศักยภาพ เนื่องจากสถาบันเกษตรกรยัง 
ไม่มีโครงสร้างและระบบบริหารจัดการที่สามารถเชื่อมโยงกับ 
การตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งระบบบริหารจัดการ 
ธุรกิจของสถาบันเกษตรกรยังคงอยู่ในระดับกิจกรรมต้นน�้า 
และกลางน�้าของห่วงโซ่อุปทานโดยมีพ่อค้าคนกลางท�าหน้าท่ี 
กิจกรรมปลายน�้าโดยการแปรรูปและจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ 
อาหารส�าเร็จรูปเพื่อจ�าหน่ายแก่ผู้บริโภคซึ่งปัจจุบันมีแนวโน้ม 
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารส�าเร็จรูปมากขึ้น

• นโยบายของรัฐยังไม่เป็นแนวทางการพัฒนาแบบ 
องค์รวม โดยเฉพาะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ในช่วงทศวรรษท่ีผ่านมาได้ให้ความส�าคัญกับการจัดการ 
ห่วงโซ่อุปทานของผลผลิตการเกษตรและมุ่งเน้นไปยังสถาบัน 
เกษตรกรและผู้ประกอบการรายย่อย แต่การขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ภายใต้ภารกิจของหน่วยงานของรัฐยังเป็นลักษณะ
ต่างคนต่างท�า บางคร้ังมีความซ�้าซ้อนกันและไม่สามารถ 
เชื่อมโยงกิจกรรมได้ตลอดโซ่อุปทาน

• โครงสร้างการตลาดยังเป็นลักษณะของผู้ซื้อน้อยราย 
ซึ่งท�าให้ผู้ประกอบการรายใหญ่มีความได้เปรียบในด้าน 
การตลาด สว่นผูป้ระกอบการรายยอ่ยและสถาบันเกษตรกรไมม่ ี
อ�านาจการตอ่รอง นอกจากนีเ้ครอืข่ายความรว่มมอืของสถาบนั 
เกษตรกรเป็นลกัษณะความรว่มมอืตามแนวดิง่และเป็นกลุม่ตาม 
พืน้ที ่แตย่งัไมส่ามารถแขง่ขนัในเชงิธรุกจิกบัเอกชนไดเ้นือ่งจาก 
มีความไม่คล่องตัวและมีต้นทุนค่าใช้จ่ายการตลาดสูงกว่า

• ปัจจุบันสถาบันเกษตรกรและผู้ประกอบการรายย่อย 
มีความเสียเปรียบในการแข่งขันเม่ือเปรียบเทียบกับผู้ประกอบการ 
เอกชนรายใหญ่ เพราะขาดความรู้และทักษะด้านนวัตกรรม 
และเทคโนโลยรีวมทัง้การบรหิารจดัการหว่งโซอ่ปุทานในธรุกจิ

• การซื้อขายสินค้าเกษตรระดับไร่นาส่วนใหญ่ยังไม่มี 
การคัดเกรดคุณภาพสินค้า ซ่ึงพ่อค้าซ้ือจากเกษตรกรโดย
ใช้คุณภาพเฉลี่ยหรือราคาเฉลี่ย ท�าให้เกษตรกรอาจเกิด 
การเสียเปรียบทางธุรกิจ

• เกษตรกรรายย่อยส่วนใหญ่มีสินค้าเหลือขายไม่มาก 
และอยู่กระจัดกระจายตามแหล่งผลิตซ่ึงห่างไกลจากแหล่งซื้อ 
ขายหลัก และเกษตรกรมักจ�าหน่ายสินค้าเกษตรทันทีหลัง
เก็บเกี่ยว ท�าให้โอกาสที่จะขายได้ตามราคาตลาดในขณะนั้น 
และตามคุณภาพของสินค้ามีน้อย ตลอดทั้งเกษตรกรบางราย 
ไม่ทราบว่าราคาซื้อขายตามตลาดที่แท้จริงเป็นอย่างไร

3. ปัญหาและอุปสรรคของกิจกรรมปลายน�้า เช่น

• ขาดโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ�านวยความสะดวก 
ที่จ�าเป็น เช่น ถนน คลังสินค้าตลาดกลาง ระบบข้อมูลข่าวสาร
การตลาดองค์ความรู้เรื่องคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์และ 
องค์ความรู้ด้านการจัดการห่วงโซ่อุปทานในธุรกิจ

• ขาดหน่วยท่ีใช้ช่ัง ตวง วัดท่ีเป็นมาตรฐานในตลาดทุก 
ระดับ (เช่น น�้าหนักวัดเป็นกิโลกรัม ปริมาตรวัดเป็นหาบ ถัง  
หรือลิตร) ท�าให้มีผู้ได้เปรียบและผู้เสียเปรียบ
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แนวทางการพฒันาตลาดสนิคา้เกษตรโดยระบบสหกรณ ์

เพื่อแก้ไขปัญหาด้านการผลิตและการตลาดสินค้า 
เกษตรดังกล่าว สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ของมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ได้พัฒนากรอบแนวทางการพัฒนาตลาดสินค้า 
เกษตรโดยระบบสหกรณ์ขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2555 ภายใต้กรอบคิด 
ที่ส�าคัญ 3 ประการคือ คุณค่าของสหกรณ์ แนวทางปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียง และการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยแนวทาง 
การพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรโดยระบบสหกรณ์ ประกอบด้วย  
3 ยุทธศาสตร์คือ

1. ยุทธศาสตร์การจัดการความรู้แก่เกษตรกร 
ภายใต้หลักสูตรการเรียนรู้คู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยจัดท�า 
กรอบการจัดการความรู้สู่เกษตรกรภายใต้หลักสูตรการเรียนรู้ 
สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน มีเป้าหมายเพื่อยกระดับขีดความ 
สามารถให้แก่เกษตรกร เพื่อการท�าการเกษตรอย่างยั่งยืนและ 
มีความสุข มีผลผลิตที่ดีมีคุณภาพสู่ระบบตลาดสินค้าเกษตร 
ของสหกรณ์ โดยการบูรณาการความรู้ด้านการประกอบอาชีพ  
ซ่ึงประกอบด้วย แผนการผลิต การเข้าถึงแหล่งทุนและปัจจัย 
การผลิต การผลิตและการใช้เทคโนโลยี การจัดการหลัง 
การเก็บเกี่ยว การเก็บรักษา การแปรรูป การจ�าหน่าย การออม 
และการสะสมทุน เข้ากับกิจกรรมการด�าเนินชีวิต ซ่ึงประกอบด้วย  
แผนการด�าเนินชีวิต การอุปโภคและบริโภค สันทนาการ  
การสืบทอดวัฒนธรรมและประเพณี การมีส่วนร่วมในสังคม  
การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ชีวิต/ทรัพย์สิน และการดูแล 
ความปลอดภัย โภชนาการและการดูแลสุขภาพและการเรียนรู้ 
และการศึกษา

2. ยุทธศาสตร์การจัดการห่วงโซ่อุปทานในธุรกิจ 
สหกรณ์ ภายใต้กรอบคิดระบบคุณค่าและการค้าที่เป็นธรรม  
มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับขีดความสามารถของสหกรณ์ 
การเกษตรเพื่อประกอบธุรกิจภายในห่วงโซ่อุปทานและการน�า 
ประโยชน์สู่สมาชิกอย่างยั่งยืนมี 3 องค์ประกอบหลักคือ  
(1) การสร้างผู้น�าการเปลี่ยนแปลงน�าการขับเคลื่อนสหกรณ์ 
และองคก์รเพือ่สรา้งผู้น�าเชงิคุณค่าใน 4 มติิคือ การน�าคุณคา่ของ 
สหกรณ์มาใช้ การปรับประบวนทัศน์ การยึดมั่นในหลักการ 
และแนวทางการปฏิบัติที่ดี (2) การยกระดับการด�าเนินงาน 
สหกรณ์หรือกลุ่มองค์กรในทิศทางเชิงคุณค่าและการเช่ือมโยง 
กับพันธมิตรในห่วงโซ่อุปทาน ประกอบด้วยการจัดท�า 
แผนกลยุทธ์ การจัดท�าแผนปฏิบัติการ การปรับระบบกลไก 

การด�าเนินงาน การประเมินตนเอง การก�าหนดปณิธานหรือ 
เปา้หมายรว่ม การวเิคราะหจ์ดุแขง็ จดุออ่น โอกาสและขอ้จ�ากดั  
(SWOT Analysis) การก�าหนดเป้าหมาย และการจัดท�าแผนที่ 
กลยทุธ ์และ (3) การบรหิารจดัการหว่งโซอ่ปุทานอยา่งบรูณาการ 
เพื่อขับเคลื่อนระบบธุรกิจเชิงคุณค่าและการสร้างอ�านาจ 
การตอ่รอง การแบง่ปนัและสรา้งสรรคธ์รุกจิ เพือ่น�าไปสูก่ารเปน็ 
องค์กรสหกรณ์และเครือข่ายท่ีมีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน  
การน�าคุณค่าและประโยชน์ของสหกรณ์สู่สมาชิกและชุมชน 
เพื่อการพัฒนาไปสู่การค้าที่เป็นธรรม (Fair Trade)

3. ยทุธศาสตรก์ารสง่เสรมิใหส้หกรณเ์ปน็ทางเลอืก 
ของประชาชน ภายใต้การพัฒนาตัวแบบธุรกิจสหกรณ์เพ่ือ 
การผลิตอาหาร (Food Cooperatives) โดยมีเป้าหมายเพื่อ
ยกระดับการพัฒนาและกระจายสินค้าเกษตรให้สอดคล้องกับ 
ความตอ้งการของผูบ้รโิภคในปัจจบัุน โดยเฉพาะการผลติสนิคา้
อาหารธรรมชาติ (Natural Foods) และการน�าส่ง (Delivery) 
ผลผลิตเกษตรที่มีคุณภาพสู่ผู้บริโภคคนสุดท้าย

กรณีศึกษาตัวอย่างสหกรณ์ภาคการเกษตรท่ีเป็น
ตัวอย่างที่ดี (Best Practice) ในการพัฒนาตลาด
สินค้าเกษตรในพื้นที่ภาคกลาง 

ประกอบด้วย 2 สหกรณ์การเกษตร คือ

1. สหกรณก์ารเกษตรทา่ยาง จ�ากดั ตัง้อยูท่ี ่157/57 
หมู่ 5 ถ.เพชรเกษม ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี สหกรณ์ 
การเกษตรท่ายาง จ�ากัด เป็นผู้ส่งออกกล้วยหอมทองปลอด 
สารพิษซ่ึงมีผลผลิตเพื่อการส่งออกตลอดปี โดยใช้เทคโนโลยี 
ระบบตรวจสอบยอ้นกลบั (Traceability System) ทีไ่ดม้าตรฐาน 
สากลเป็นแหง่แรกในประเทศไทย นอกจากนีส้หกรณก์ารเกษตร 
ท่ายาง จ�ากัด ยังพัฒนาและบริหารจัดการ “ตลาดกลาง
การเกษตรท่ายาง” ให้เป็นศูนย์กลางการซื้อ - ขายผลผลิต 
ทางการเกษตร ส่วนใหญ่เป็นสินค้าผักและผลไม้ท้ังเพื่อการค้า 
ปลีกและค้าส่งจากทั่วประเทศซึ่งผลิตโดยเกษตรกรโดยตรง  
รวมทั้งเป็นตลาดรับซื้อกล้วยทุกชนิดและมะนาวโดยมีการ 
คัดเกรดสินค้าจากเกษตรกรผู้ผลิตภายใน จ.เพชรบุรี ตลอดทั้ง 
จ�าหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภคด้วยตลาดกลางการเกษตร 
ท่ายางต้ังอยู่ติดถนนเพชรเกษมและมีสถานท่ีกว้างขวาง 
แบ่งออกเป็นอาคารพชืไร ่1 - 4 อาคารมะนาว 1 - 3 อาคารผลไม ้
อาคารคัดแยกสินค้า 1 - 2 อาคารตลาดสด โรงอาหาร ร้านค้า 
สหกรณ์ห้องแถว และลานจอดรถ โดยเปิดให้บริการทุกวัน 
ตลอด 24 ชั่วโมง
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2. สหกรณ์การเกษตรหนองหญ้าไซ จ�ากัด ตั้งอยู่ที่ 
515 ม.5  ต.หนองหญ้าไซ  อ.หนองหญ้าไซ  จ.สุพรรณบุรี  
ประชากรของอ�าเภอหนองหญ้าไซส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ 
ท�านาและท�าไร่อ้อย สหกรณ์การเกษตรหนองหญ้าไซ จ�ากัด  
ก่อตั้งเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2529 มีสมาชิกแรกตั้ง 374 คน 
และได้มีการเปิดรับเกษตรกรเข้าเป็นสมาชิกอย่างต่อเนื่อง 
จนในปัจจุบันมีสมาชิกจ�านวน 2,846 คน มีทุนด�าเนินงาน 173  
ล้านบาท ทุนเรือนหุ้น 41 ล้านบาท ทุนส�ารอง 10 ล้านบาท  
เงินรับฝาก 98 ล้านบาท ปริมาณธุรกิจ 522 ล้านบาท ก�าไร 
ในปีที่ผ่านมา 8 ล้านบาท ซึ่งสหกรณ์ฯ ได้น�าผลก�าไรจัดเป็น 
ทุนส�ารองร้อยละ 15.8 เป็นเงินปันผลร้อยละ 7.5 จ�านวนเงิน  
2.8 ล้านบาท เงินเฉลี่ยคืนให้สมาชิก 586,868 บาท จัดสรร 
ทุนศึกษาอบรม 800,000 บาท และจัดไว้เป็นทุนสวัสดิการ 
เพื่อช่วยเหลือสมาชิก 2.8 ล้านบาท สหกรณ์ฯ ด�าเนินธุรกิจ 
แบบครบวงจรเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของ 
สมาชิก ประกอบด้วยการให้บริการสินเชื่อ การรับ - ฝากเงิน 
การจ�าหน่ายปัจจัยการผลิตทางการเกษตร การรวบรวม 
ขา้วเปลอืก “การบรกิารตลาดกลางคา้ข้าว” และสถานบีรกิาร 
น�า้มนั ซึง่สหกรณฯ์ ยดึหลกัการด�าเนนิงานโดยเนน้การมสีว่นรว่ม 
ของสมาชิก สร้างจิตส�านึกการมีส่วนร่วมโดยผ่านการประชุม 
ในระดับต่างๆ จากการประเมินผลเกี่ยวกับความตระหนักถึง 
ความส�าคญัและบทบาทของสมาชกิทีม่ต่ีอสหกรณ์พบวา่สมาชกิ
ให้ความสนใจและท�าธุรกิจสหกรณ์สูงถึงร้อยละ 98.07 และ 
สมาชิกยังมีส่วนร่วมกับกิจกรรมต่างๆ ของสหกรณ์ในโอกาส 
ต่างๆ อย่างต่อเนื่องและกว้างขวาง

นอกจากนี้สหกรณ์ฯ ได้ด�าเนินโครงการและกิจกรรม 
ท่ีเป็นประโยชน์ต่อสมาชิกหลายโครงการ เช่น (1) โครงการ 
เพื่อนช่วยเพื่อน โดยการจัดตั้งกองทุนเพื่อการช�าระหนี้ท�าให้ 
สมาชิกลดการกู้ยืมหนี้นอกระบบ รวมทั้งมีเงินออมเข้าร่วม 
กองทุนเพิ่มขึ้นทุกๆ ปี ส่งผลให้สมาชิกมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น  
(2) โครงการสอนสมาชิกและเกษตรกรท�าบัญชีรับ - จ่าย 
ครัวเรือนและบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพและส่งเสริมการออม 
ระดับครอบครัว (3) โครงการด�าเนินการขับเคลื่อนตามหลัก 
เศรษฐกิจพอเพียงโดยได้จัดท�ากิจกรรมออมทรัพย์ ออมความดี 
ถวายพ่อหลวง การระดมหุ้นพิเศษ การกู้ปุ๋ยปลอดดอกเบี้ย  
การผลิตข้าวสารหอมจังหวัดบรรจุถุงขายสมาชิกราคาถูก และ 
การขยายเงินกู้ให้สมาชิกปลดหนี้นอกระบบ การส่งเสริมให้ 
สมาชิกปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ เลี้ยงปลา ผลิตน�้ายาล้างจาน  
น�้ายาซักผ้า สบู่ ส�าหรับใช้ในครัวเรือนและลดค่าใช้จ่ายและ 
ขายเพื่อเพิ่มรายได้ สหกรณ์ฯ ยังได้ร่วมมือกับองค์การบริหาร 
ส่วนต�าบลหนองโพธิ์จัดท�าแปลงสาธิตเกษตรอินทรีย์และ 
ส่งเสริมให้สมาชิกทุกคนน�าหลักการความพอเพียงไปปฏิบัติ 
อย่างจริงจัง ท�าให้ได้รับการคัดเลือกจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
ให้เป็น 1 ใน 10 การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  
(4) โครงการธนาคารความดี จัดท�าข้ึนเพื่อเป็นการเฉลิม 
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ (5) กิจกรรม 
สาธารณประโยชน์และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  
จากความส�าเรจ็ในการบรหิารงานดงัทีก่ลา่วมาแลว้ขา้งต้น ท�าให้ 
สหกรณ์การเกษตรหนองหญ้าไซ จ�ากัด ได้รับรางวัลสหกรณ์ 
การเกษตรดีเด่นแห่งชาติของพื้นที่ภาคกลางเมื่อปี พ.ศ. 2556
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ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรและ
การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของสหกรณ์ 
ภาคการเกษตร มีดังนี้

1. ส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้ เ กษตรกรที่ ผ ลิ ต เพื่ อ ข าย ได้ มี  
การรวมกลุ่มกันในรูปแบบสหกรณ์ภาคการเกษตรหรือกลุ่ม 
เกษตรกรโดยสมคัรใจเพือ่ปรับปรุงการผลติและควบคมุคุณภาพ 
สินค้าเกษตร รวมทั้งสนับสนุนสหกรณ์ที่เกิดขึ้นแล้วให้ปรับปรุง 
คณุภาพและประสทิธภิาพสูก่ารเปน็สหกรณเ์พือ่การผลติอาหาร  
(Food Cooperatives) และมีบทบาทส�าคัญในการพัฒนา 
ตลาดสินค้าเกษตรเพื่อส่งเสริมให้สหกรณ์ภาคการเกษตรมี 
ส่วนร่วมและมีขีดความสามารถในการแข่งขันภายในห่วงโซ่ 
อุปทานของสินค้าเกษตรอย่างครบวงจร

2. หนว่ยงานภาครฐัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพฒันาสถาบนั 
เกษตรกรควรให้การสนับสนุนการด�าเนินธุรกิจของสหกรณ์ 
ภาคการเกษตร ได้แก่ การประสานงานด้านการสนับสนุน 
การผลิตจนถึงการจ�าหน่าย รวมทั้งควรบูรณาการภารกิจ 
ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนการด�าเนินงานของ 
สหกรณ์ภาคการเกษตรให้เข้มแข็ง สนับสนุนให้สหกรณ์ 
ภาคการเกษตรจ�าหน่ายปุ๋ยเคมีและผลิตปุ๋ยอินทรีย์ที่มีคุณภาพ 
เพือ่จ�าหนา่ยใหแ้กส่มาชิกของสหกรณก์ารเกษตรและเกษตรกร  
โดยสหกรณ์ที่จ�าหน่ายปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์ควรได้รับหนังสือ 
รับรองจากห้องปฏิบัติการของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

3. ห น่วยงานภาค รัฐควรส่ ง เส ริม ใ ห้สหกรณ์  
ภาคการเกษตรมีบทบาทส�าคัญในการควบคุมการผลิตให้
สอดคล้องกับความต้องการของตลาด การปรับปรุงคุณภาพ 
และมาตรฐานสินค้าที่ผลิตเพื่อรักษาเสถียรภาพของราคา  
ตลอดทัง้สนบัสนนุเงนิกู้เพือ่การลงทนุในการผลติและการตลาด 
แกส่หกรณภ์าคการเกษตรในอตัราดอกเบีย้ทีเ่หมาะสม สนบัสนนุ 
ระบบข้อมูลข่าวสารด้านการค้า การตลาดและราคาสินค้าให้ 
ท่ัวถึงโดยเฉพาะพื้นที่ชนบทห่างไกล และสนับสนุนองค์ความรู้
ทางวิชาการด้านการบริหารจัดการสหกรณ์ที่ทันสมัย

4. เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของ 
สหกรณ์ภาคการเกษตรเพื่อใช้เป็นกลไกที่ส�าคัญเพื่อรองรับ 
เขตการค้าเสรีอาเซียน การตอบสนองนโยบายด้านความมั่นคง 
ทางอาหารและการแก้ปัญหาของภาคการเกษตรของไทย

บทสรุป 
การส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตรโดยระบบสหกรณ์ 

เพื่อเป็นทางเลือกให้ประชาชนด�ารงอยู่ในสังคมเศรษฐกิจท่ีมี 
การแข่งขัน โดยประชาชนที่ตระหนักในคุณค่าของสหกรณ์ 

แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาอย่างย่ังยืน จะร่วมมือกัน 
บนพื้นฐานของการพึ่งพาและช่วยเหลือตนเองเพื่อคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีกว่า โดยภาครัฐให้การสนับสนุนอย่างเหมาะสมเพื่อ 
ส่งเสริมการพัฒนาการเกษตรและการพัฒนาชนบทในพื้นที่ 
ภาคกลางอย่างยั่งยืน และสนับสนุนการด�าเนินการที่สอดคล้อง 
กับนโยบายครวัไทยสู่ครวัโลกของรฐับาล ตลอดท้ังการเสริมสรา้ง 
ขีดความสามารถในการแข่งขันของสหกรณ์ภาคเกษตรเพื่อ 

บูรณาเข้าสู่ระบบการค้าเสรีอาเซียนและการค้าโลก  
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เพื่อการท่องเที่ยว จังหวัดสระบุรี
โสภำ จ�ำนงค์รัศมี* ธัชไท กีรติพงค์ไพบูลย์** กัลย์ธีรำ ชุมปัญญำ**

* นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช�ำนำญกำรพิเศษ

** นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช�ำนำญกำร ส�ำนักพัฒนำขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันทำงเศรษฐกิจ

การพัฒนาถนนสายวัฒนธรรมไท-ยวน

วั  ฒนธรรม เปน็สิง่สะทอ้นความเปน็ตัวตน ความเปน็อตัลกัษณข์องทอ้งถิน่ ชมุชน ผา่นสิง่ทีจ่บัตอ้งไดแ้ละสิง่ทีจ่บัตอ้ง 
  ไม่ได้ อาทิ ประเพณี ภาษา รูปสลัก เพลงพื้นบ้าน งานหัตถกรรม รวมถึงศิลปะที่เกิดขึ้นอย่างแพร่หลายทั่วโลก  

ด้วยเหตุน้ี ความทรงคุณค่าของวัฒนธรรมแต่ละแห่งจึงเป็นสมบัติล�้าค่าของชุมชนหรือท้องถ่ินผู้เป็นเจ้าของวัฒนธรรมเหล่านั้น  
ในขณะเดียวกันการท่องเที่ยวระหว่างประเทศที่เติบโตข้ึนตลอดหลายทศวรรษ ส่งผลให้เกิดการเดินทางเยือนประเทศที่มี 
ความแตกต่างทางวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิต เกิดการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมข้ามถิ่นผ่านการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นกุญแจ
ส�าคัญที่ท�าให้เกิดการขยายตัวของภาคการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง

ในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมา การท่องเที่ยวของประเทศไทยได้เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ด้วยชื่อเสียงและมนต์เสน่ห์ 
ของแหล่งท่องเที่ยวทั้งด้านศิลปวัฒนธรรมและทรัพยากรธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ์ ซ่ึงเป็นท่ีประจักษ์แก่สายตาของนักท่องเที่ยว 
ต่างชาติ โดยสามารถสร้างรายได้และการจ้างงานจ�านวนมาก รวมทั้งการพัฒนาด้านสาธารณูปโภค ระบบคมนาคมและ 
สิ่งอ�านวยความสะดวกต่างๆ โดยเฉพาะในเมืองท่องเท่ียวส�าคัญท่ีเกิดการขยายตัวด้านการท่องเท่ียวอย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม 
เมอืงรองหรือจงัหวดัอืน่ๆ ทีไ่มใ่ชจ่งัหวดัทอ่งเทีย่วหลกั ตา่งกม็ศีกัยภาพการทอ่งเทีย่วเชน่เดยีวกนั โดยเฉพาะรปูแบบการทอ่งเทีย่ว 
โดยชุมชนหรือการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ซึ่งการท่องเท่ียวลักษณะนี้มีส่วนส่งเสริมการพัฒนาในหลายแง่มุม ท้ังในส่วนของ 
การสรา้งรายไดใ้นระดับทอ้งถิน่ การสนับสนุนใหช้มุชนตระหนกัถงึความส�าคญัของประเพณ ีวฒันธรรมถิน่อาศยั และภมูปิญัญาของ 
บรรพบุรุษที่มีการสืบสานจากรุ่นสู่รุ่นบนพื้นฐานของการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในท้องถิ่นให้ดีขึ้นได้

นิยาม ความหมาย และสถานการณ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในประเทศไทย

การนิยามความหมายของ “การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม” มีความซับซ้อนและแตกต่างกันออกไปตามแต่ละบริบท 
โดยในแต่ละพ้ืนที่อาจให้ค�านิยามของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมท่ีต่างกันหรือเหมือนกันก็ได้ ส�าหรับในกรณีของประเทศไทย  
อาจกล่าวได้ว่า การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม หมายถึง “กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้คนออกไปหำประสบกำรณ์ที่แตกต่ำงจำกวิถีชีวิต 
ด้ังเดมิของตนเอง จำกผูค้นในวฒันธรรมอืน่ เพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่ควำมตระหนกัถงึธรรมเนยีมปฏบิตั ิประเพณ ีสิง่แวดลอ้มทำงกำยภำพ  
แนวคดิหรอืภมูปิญัญำ รวมไปถงึสถำปตัยกรรม ประวตัศิำสตร ์ควำมเปน็มำดำ้นโบรำณคดหีรอือตัลกัษณท์ีโ่ดดเดน่ของวฒันธรรม 
ที่ด�ำรงอยู่มำอย่ำงยำวนำน ด้วยเหตุนี้ กำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจึงแตกต่ำงจำกกำรท่องเที่ยวเพื่อนันทนำกำร (Recreational  
Tourism) ในแง่ที่นักท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจะแสวงหำควำมเข้ำใจท่ีลึกซ้ึงถึงควำมส�ำคัญของแหล่งท่องเท่ียวทำงวัฒนธรรม 
ที่ตนได้ไปเยี่ยมเยือนด้วย”
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นอกจากนี้ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสามารถแบ่ง 
รายละเอียดได้หลายประเภท เช่น การท่องเที่ยวในแหล่งมรดก 
ทางวัฒนธรรม (อาทิ โบราณสถาน แหล่งท่องเที่ยวมรดกโลก  
และอนสุรณส์ถาน) การทอ่งเทีย่วเพือ่ศึกษาต�านานหรอืเรือ่งเลา่ 
การทอ่งเทีย่วเสน้ทางวฒันธรรม (อาท ิการทอ่งเทีย่วตามเสน้ทาง 

จากความหลากหลายของรูปแบบการท่องเท่ียวเชิง 
วัฒนธรรม แสดงให้เห็นว่าแหล่งท่องเที่ยวของประเทศไทย 
จ�านวนมากมีศักยภาพที่จะพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิง 
วัฒนธรรม จากการจัดอันดับโดย World Economic Forum  
ในด้านขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวใน 
ปี 2015 หรือ (The Travel & Tourism Competitiveness  
Index - TTCI) ไดจ้ดัอนัดับในหมวดทรพัยากรทางธรรมชาตแิละ 
วฒันธรรมของประเทศไทยอยูใ่นอนัดับที ่21 จาก 141 ประเทศ 
ท่ัวโลก ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่สูงจากการมีแหล่งท่องเที่ยวที่ 
หลากหลาย และเปน็ทีรู่จ้กัในฐานะเปน็จดุหมายปลายทางดา้น 
การทอ่งเทีย่วทีส่�าคญั อยา่งไรกต็าม การจดัอนัดับในหมวดยอ่ย 
ด้านแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมอยู่ในระดับที่น่ากังวล อาทิ  
จ�านวนแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมอยู่ในอันดับที่ 58 และ 
จ�านวนการสืบทอดวัฒนธรรม และการธ�ารงรักษาวัฒนธรรม 
ที่จับต้องไม่ได้อยู่ในอันดับที่ 89 ปัจจัยเหล่านี้จึงสะท้อนภาพ 

ของแหลง่ทอ่งเทีย่วเชงิวฒันธรรมของไทยทีม่คีวามหลากหลาย 
แต่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์และสืบทอด 
วัฒนธรรมอันทรงคุณค่า ทั้งนี้ การท่องเที่ยวจะเป็นเคร่ืองมือ 
ส�าคญัท่ีสง่เสรมิใหเ้กดิการผลติซ�า้วฒันธรรมในมติท่ีิหลากหลาย  
และไม่หายสาบสูญไปตามกาลเวลา

กรณีศึกษาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม : ถนนสาย
วัฒนธรรมไท - ยวน จังหวัดสระบุรี

ถนนสายวัฒนธรรมไท - ยวน หรือถนนสายสระบุรี - 
ปากบาง มีระยะทาง 12 กิโลเมตร ครอบคลุมการดูแลของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ�านวน 2 เทศบาล 3 องค์การ 
บริหารส่วนต�าบล ทั้งหมด 8 ต�าบล ในเขตอ�าเภอเมืองสระบุรี  
และอ�าเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี ความส�าคัญของถนนสาย 
วฒันธรรมนัน้ ตอ้งกลา่วยอ้นไปถงึความเปน็มาของชาวไท - ยวน 
ที่เคยอยู่อาศัยในบริเวณภาคเหนือของประเทศไทยในปัจจุบัน  

หลวงปู่ทวด) และการท่องเที่ยวตามเส้นทางย่านเมืองเก่า  
เปน็ตน้ ทัง้นี ้การทอ่งเทีย่วเชงิวฒันธรรมยงัรวมถงึการทอ่งเท่ียว 
สร้างสรรค์ การท่องเท่ียวท้องถ่ิน - กลุ่มชาติพันธ์ุ และการท่องเท่ียว 
ตามประเพณีส�าคัญและประเพณีของแต่ละท้องถิ่น ซึ่งสามารถ
สะท้อนรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ดังนี้
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เรียกว่า “โยนกนคร” หรือ “โยนกนาคนคร” คนทั่วไปเรียก
เมืองโยนกนี้ว่า โยนก หรือ ยูน หรือ ยวน ไท - ยวน หรือ 
คนยวน ซ่ึงมีการสืบเชื้อสายเป็นเวลาหลายร้อยปีจนกระท่ัง  
พ.ศ. 2347 ตรงกบัรชัสมยัของพระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟา้ 
จุฬาโลกมหาราช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้กรมหลวง 
เทพหริรักษ์ และพระยายมราช พร้อมด้วยกองทัพลาว ยกทัพ 
ไปตีเมืองเชียงแสน เมื่อพ่ายแพ้แก่สงครามจึงให้ท�าลายเมือง 
และรวบรวมผู้คนชาวเมืองเชียงแสนได้ 23,000 คน แบ่งคน 
เหลา่น้ีออกเปน็ 5 สว่น ไดแ้ก ่เชยีงใหม ่ล�าปาง นา่น เวยีงจนัทน ์
และกลุม่สดุทา้ยน�าลงใต้โดยใหแ้บง่กลุม่หนึง่อยูท่ีจั่งหวดัสระบรุ ี
และอีกกลุ่มหนึ่งอยู่ที่จังหวัดราชบุรี 

นอกจากนี้ ชาวไท - ยวนในจังหวัดสระบุรี ยังรับเอาที่อยู่อาศัย 
ที่มีลักษณะเฉพาะ เรียกว่า เรือนเชียงแสนหรือเรือนกาแล 
กล่าวคือจะมีไม้ไขว้อยู่บนหลังคาเหนือจ่ัว เรือนส่วนบนจะ 
ผายออก ท่ีเรียกว่า เรือนอกโตเอวคอด ซ่ึงเป็นลักษณะส�าคัญ 
ของการปลูกเรือนแบบชาวไท - ยวน ด้วยความร่วมมือของ 
ทุกฝ่ายในพื้นที่ ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน 
เจ้าของพื้นที่ และภาคเอกชนได้มีส่วนสนับสนุนโครงการ 
ถนนสายวัฒนธรรมให้เกิดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์ 
วัฒนธรรมของชาวไท - ยวนไม่ให้สาบสูญ รวมทั้งเผยแพร่ 
ความรู้ให้แก่บุคคลที่สนใจ โดยมีอาจารย์ทรงชัย วรรณกุล  
ประธานชมรมไท - ยวน จังหวัดสระบุรี ผู้ที่มีบทบาทส�าคัญ 
ต่อการธ�ารงรักษาวัฒนธรรมของชาวไท - ยวนผ่านการก่อตั้ง 
หอวัฒนธรรมไท - ยวน ซึ่งในปัจจุบันโครงการถนนสาย 
วัฒนธรรมฯ อยู่ในระหว่างการด�าเนินงานก่อสร้างอาคารศูนย์ 
ข้อมูลการท่องเที่ยวถนนสายวัฒนธรรมติดกับบริเวณตลาดน�้า 
ดาวเรืองริมแม่น�้าป่าสัก เพื่อเป็นแหล่งจ�าหน่ายสินค้าและ 
ลานกิจกรรมทั้งสองฝั่งของแม่น�้า ในส่วนของอาคารศูนย์ข้อมูล 
การท่องเที่ยวประกอบด้วยส่วนจัดแสดงนิทรรศการในช้ันล่าง  
เพื่อรวบรวมความเป็นมาของชาวไท - ยวนและประวัติศาสตร์ 
ส�าคัญท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ีถนนสายวัฒนธรรม ขณะที่อาคาร 
ชั้นบนใช้ส�าหรับการสัมมนาและเป็นห้องประชุมเพื่อรองรับ 
นักท่องเที่ยวและผู้มาเยือน

ส�าหรับหอวัฒนธรรมพื้นบ้านไท - ยวน เกิดจาก 
การรวบรวมบ้านทรงไทยอายุประมาณ 80 - 100 ปี จากแหล่ง 
ต่างๆ อีกทั้งภาชนะ อาวุธ เครื่องมือท�ามาหากิน และผ้าทอ 
ลายโบราณที่มีอายุกว่าร้อยปี และเรือชนิดต่างๆ ที่ชาวบ้าน 
แถบนี้เคยใช้สัญจร โดยมีจุดมุ่งหมายคือให้สถานท่ีแห่งนี้ 
เปน็แหลง่แลกเปลีย่นเรยีนรูว้ฒันธรรมทอ้งถิน่ของชาวไท - ยวน 

โดยในสมัยแรกเริ่มของการย้ายถิ่น ชาวไท - ยวน 
ตั้งบ้านเรือนอยู่ในอ�าเภอเสาไห้ซึ่งเป็นตัวเมืองสระบุรีในอดีต  
บริเวณริมแม่น�้าป่าสักทั้งสองฝั่ง ต้ังแต่ที่ว่าการอ�าเภอเสาไห้ 
ขึ้นไปทางตะวันออก ต่อมาจึงได้ขยับขยายท�าเลที่ตั้งบ้านเรือน 
ไกลจากแม่น�้าป่าสักออกไป ปัจจุบันคนไท - ยวนตั้งถิ่นฐาน 
อยู่แทบทุกอ�าเภอ ที่มีมากที่สุดคือ ที่อ�าเภอเสาไห้ อ�าเภอเมือง
สระบุรี

ชาวไท - ยวนเมื่ออพยพมายังบริเวณแม่น�้าป่าสัก ได้ 
น�าภาษาไท - ยวนและประเพณทีีส่บืทอดมาแตค่รัง้โบราณ โดย 
ภาษาพูดและตัวอักษรเป็นการรับมาจากล้านนา ส่วนตัวอักษร 
กน็�าเอาอกัษรเหล่านัน้มาใชด้้วยใชเ้ขยีนลงในสมดุ ขอ่ยหรอืจาร 
บนใบลาน รวมทั้งประเพณีที่ยึดถือตามขบนธรรมเนียมล้านนา  
ได้แก่ ประเพณีทานขันข้าว (ตานขันข้าว) ประเพณีเวนทาน 
และประเพณีขึ้นท้าวทั้ง 4 ซึ่งชาวไทยวนเรียก “ต๊าวตังสี่”  
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รวมทั้งการแสดงดั้งเดิมของชาวเหนือ เช่น กลองสะบัดชัย 
ฟ้อนไหม เป็นต้น การแต่งกายโดยตัดเย็บจากผ้าทอของคน 
ในทอ้งถิน่ การใชภ้าษาไท - ยวนไมใ่หเ้ลอืนหาย และการสบืทอด 
ต�ารบัต�าราอาหาร ขนมโบราณ เชน่ หมีผ่ดัไท - ยวน น�า้พรกิหนุม่  
ขา้วแคบ และประเพณีการเลีย้งขนัโตกใหค้งอยูด้่วยความรว่มมอื 
ของคนในชุมชน ซึ่งในปัจจุบันมีการเดินทางศึกษาดูงาน 
ณ หอวัฒนธรรมท้องถิ่นไท - ยวนอยู่เสมอ รวมทั้งการเปิด 
เรือนไทยบางส่วนเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวในรูปแบบโฮมสเตย์  
ขณะที่ เยาวชนมีส่วนร่วมในการเผยแพร่วัฒนธรรมผ่าน 
การแสดงซ่ึงสามารถรบัชมได้ ณ ตลาดต้าน�า้โบราณบา้นตน้ตาล  
ในวันอาทิตย์ตลอดทั้งวัน

นอกจากน้ี เส้นทางถนนสายวัฒนธรรมยังมีประวัติ 
ความเป็นมาที่สนใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ในช่วงที่พระบาท 
สมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จประพาสหัวเมืองเพื่อ 

เดนิทางสกัการะพระพทุธบาทโดยเสดจ็ทางชลมารคผา่นแมน่�า้ 
ป่าสักผ่านการสร้างเรื่องราว (Storytelling) และที่มาของ 
สถานท่ีส�าคัญ อาทิ วัดเขาแก้ววรวิหาร และท่าน�้าศักดิ์สิทธ์ิ  
1 ในเบญจสุทธิคงคาส�าหรับน�าไปท�าอภิเษกในพระราชพิธี 
บรมราชาภิเษกตั้งแต่รัชกาลที่ 5 สืบมาจนปัจจุบัน รวมถึง 
การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ิน ผ่านการเล่าเรื่องราวของ 
พระพทุธรปูทองค�าวดัพะเยาว ์ซ่ึงเป็นพระพทุธรปูทองค�าทีไ่ดร้บั 
อิทธิพลจากศิลปะสมัยสุโขทัยแตกต่างจากพระพุทธรูปใน 
ภาคกลางทั่วไปอีกด้วย

ตลอดเส้นทางถนนสายวัฒนธรรมไท - ยวน มีการส่งเสริม 
การสร้างรายได้จากผลิตภัณฑ์ในท้องถ่ิน เช่น ผ้าทอที่มี 
ลักษณะเฉพาะ จากการรวมกลุ่มจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ทอผ้า 
ต�าบลต้นตาล ท่ียังคงรักษาการทอผ้าตามลายโบราณของชาว 
ไท - ยวน รวมทั้งการจ�าหน่ายข้าวเสาไห้ซึ่งมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก 
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มาอย่างยาวนาน และผลิตภัณฑ์ขนมกระยาสารทซึ่งเป็นสินค้า  
OTOP ที่มีชื่อเสียงของอ�าเภอเสาไห้ โดยในอนาคตอันใกล้ 
คาดว่าหากมีการด�าเนินการในด้านสิ่งก่อสร้างต่างๆ แล้วเสร็จ 
พร้อมกับการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร ถนนสายวัฒนธรรม 
ไท - ยวนจะสามารถด�าเนินการรับรองนักท่องเที่ยวเพื่อศึกษา 
และเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ได้ตลอดเส้นทาง

การท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรมกบัการสร้างความเข้มแขง็
ของชุมชน 

การทอ่งเทีย่วเชงิวฒันธรรมเปน็รปูแบบการทอ่งเทีย่ว 
ที่เริ่มเป็นกระแสนิยมในกลุ่มนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและ 
ชาวต่างชาติ เนื่องจากเป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวที่ให้ความ
นันทนาการ ควบคู่ไปกับการให้ความรู้เชิงประวัติศาสตร์ 
ขนบธรรมเนียมประเพณี และวิถีชีวิตพื้นถิ่น (Edutainment) 
นอกจากน้ัน การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยังเสริมสร้างโอกาส 
ในการจ้างงานให้กับคนในชุมชน ลดความยากจนและ 
ความเหล่ือมล�้า ลดการย้ายถิ่นฐานของคนวัยหนุ่มสาวไปสู่ 
เมืองใหญ่เนื่องจากมีอาชีพรองรับ และมีความภูมิใจในถิ่นฐาน 
ของตน ด้วยเหตุนี้ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจึงเป็นเครื่องมือ 
สร้างแรงจูงใจในการธ�ารงรักษาและยกระดับมรดกทาง 
วัฒนธรรมประจ�าถิ่นของชุมชน ให้มีช่องทางในการสร้าง 
รายได้สะท้อนกลับสู่ชุมชนซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่ท�าให้มรดกทาง 
วัฒนธรรมสามารถด�ารงอยู่ได้ในระยะยาว แม้ว่ากระแส
การเปลี่ยนแปลงจะน�าไปสู่สังคมที่ทันสมัยและมีความเป็น 
พหุวัฒนธรรมมากขึ้นก็ตาม

1. การธ�ารงรักษาวัฒนธรรม คนในชุมชนจะต้อง 
ตระหนักถึงความส�าคัญของวัฒนธรรมในท้องถ่ินของตน 
และร่วมกันอนุรักษ์วัฒนธรรมนั้นไว้ไม่ให้มีวัฒนธรรมอ่ืนเข้ามา 
ท�าลายหรือกลืนกินอัตลักษณ์ของท้องถ่ิน ท้ังนี้ ชุมชนจ�าเป็น 
จะต้องเรียนรู้การปรับตัวและอาจปรับเปล่ียนวัฒนธรรมประจ�าถ่ิน 
ของตนให้สอดคล้องกับยุคสมัยที่ เปลี่ยนแปลงไปอย่าง 
สร้างสรรค์ รวมท้ังส่งต่อภูมิปัญญาแก่คนรุ่นหลังอย่างต่อเนื่อง  
โดยอาจสร้างแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมในท้องถิ่น เพื่อพัฒนา 
คนซึ่งเป็นหัวใจส�าคัญของการพัฒนาที่ยั่งยืน

2. การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ ชุมชนควรสร้างสรรค์ 
ผลิตภัณฑ์ตามอัตลักษณ์วัฒนธรรมประจ�าถิ่น และควรต่อยอด 
มูลค่าในผลิตภัณฑ์นั้นๆ ด้วยนวัตกรรมที่สอดคล้องกับบริบท 
ในพื้นท่ี โดยผลิตภัณฑ์อาจเป็นสินค้าหรือการท่องเที่ยวก็ได้ 
ตามแต่ความเหมาะสมและความถนัดของชุมชน ซึ่งจะเป็น 
การสร้างรายได้เสริมให้กับคนในท้องถิ่น อันจะน�ามาซึ่ง 
การยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชน

3. การบรหิารจดัการทีดี่ การท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม 
จะพัฒนาไปได้อย่างยั่งยืนได้นั้น การบริหารจัดการเป็นปัจจัย 
ที่ส�าคัญประการหนึ่ง โดยควรมีการบริหารจัดการที่ดีทั้งใน 
แหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมท่องเที่ยว ซึ่งแต่ละพื้นที่ควร 
มีกลไกบริหารจัดการที่ชัดเจนบนพื้นฐานของการมีส่วนร่วม 
ของทุกภาคส่วน อาจเป็นรูปแบบของคณะกรรมการชุมชน 
ซึ่งมีหน้าที่ในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
ของทอ้งถิน่ทัง้ระบบ รวมทัง้แกป้ญัหาความขดัแยง้ทีอ่าจเกดิขึน้ 

ในแต่ละพื้นที่ด้วย

นอกจากนั้น  
ความร่วมมือของภาค 
สว่นอืน่ๆ ท้ังหนว่ยงาน 
ภาครัฐ ภาคเอกชน  
ภาควิ ชาการ  และ 
ภาคประชาสังคม ยัง 
จะเป็นก�าลังสนับสนุน 

ส�าคัญท่ีสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน เพื่อให้ชุมชนสามารถ 
บรหิารจดัการการทอ่งเทีย่วในพืน้ทีไ่ดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพและ 
สอดคลอ้งกบัศกัยภาพของตน เพือ่ใหเ้กดิความสมดลุและยัง่ยนื 
ในการพัฒนา

ส�าหรบัแนวทางการพฒันาการทอ่งเทีย่วเชงิวฒันธรรม 
ให้เกิดมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืนนั้น อาจจ�าแนกได้เป็น 3 แนวทาง  
ดังนี้
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กลไกการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของ
ภาครัฐ

รัฐบาลได้มีการส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยว 
เชงิวฒันธรรมทีส่�าคญั อาท ิการสง่เสริมหมูบ่า้น OTOP โครงการ 
ถนนสายวัฒนธรรมตามนโยบายสร้างความ “มั่นคง มั่งคั่ง  
ยั่งยืน” มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา 
สร้างสรรค์สินค้าบริการท่องเที่ยว มีเป้าหมายการยกระดับ 
คุณภาพชีวิตของคนในท้องถิ่น เป็นความท้าทายของรัฐบาล 
และทุกภาคส่วน โดยมีการท่องเที่ยวเป็นส่วนส�าคัญใน 
การขับเคล่ือนผ่านแนวทางการท่องเที่ยวโดยชุมชน หรือการ 
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ซึ่งขณะน้ีการส่งเสริมการขับเคลื่อน 
โดยกลไกภาครฐัมคีณะกรรมการนโยบายการทอ่งเทีย่วแหง่ชาต ิ
ซ่ึงมีอ�านาจหน้าที่ในการจัดท�าและเสนอนโยบาย ยุทธศาสตร์  
หรือมาตรการเพื่อส่งเสริมการบริหารและพัฒนาการท่องเที่ยว 
ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติ รวมถึงการก�าหนดเขต 

พัฒนาการท่องเที่ยว ก�ากับดูแลการด�าเนินการตามแผนปฏิบัติ 
การพัฒนาการท่องเที่ยวซึ่งมีครอบคลุมทั่วประเทศ ขณะที่ 
ภารกิจของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มีการจัดตั้งส�านัก 
พฒันาแหลง่ท่องเท่ียว ภายใตก้รมการท่องเท่ียวในการสนบัสนนุ 
และส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวประเภทต่างๆ พร้อมสนับสนุน 
งบประมาณในการพัฒนาบนพื้นฐานของความเข้มแข็งของ 
ชุมชนที่สามารถบริหารจัดการและพึ่งพาตัวเองได้

ที่มา : UNWTO

แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงมรดกทางวัฒนธรรมตาม UNWTO
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ตระหนักถึงความส�าคัญการบูรณาการ ➔
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยวในระดับแผนงาน นโยบาย
และระดับปฏิบัติ

สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยว ➔
เช่น เส้นทางการท่องเที่ยว กิจกรรมประเพณีที่มีความโดดเด่น
น�าการตลาดช่วยพัฒนาสินค้าและบริการตามกลุ่มนักท่องเที่ยว
ประเภทต่างๆ การสร้างภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์

ระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ชัดเจน
และสร้างกลไกการด�าเนินการ

➔ เพื่อให้การจัดการการท่องเที่ยวมีมุมมองหลากหลาย

ธ�ารงรักษาความเป็นวัฒนธรรมที่แท้ ดั้งเดิม ➔
ป้องกันการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมจากการเติบโตเชิงพาณิชย์
ที่มากเกินควร

สร้างพันธมิตรด้านการท่องเที่ยว ➔ ได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน NGOs และเจ้าของพื้นที่

สร้างข้อจ�ากัดการเปลี่ยนแปลงที่ยอมรับได้ 
(Limits of Acceptable Change - LAC)

➔
เพื่อลดความตึงเครียดและประเด็นที่อ่อนไหวระหว่างการพัฒนา
ด้านการท่องเที่ยวและคงความเป็นวัฒนธรรมดั้งเดิม

สร้างความสมดุลระหว่างการศึกษา
และนันทนาการ

➔ มีการจัดกิจกรรมที่ให้ความรู้และความสนุกสนานเพื่อให้เกิดความน่าสนใจ

มุ่งเน้นการเติบโตทางเศรษฐกิจระยะสั้น
มากกว่าระยะยาว

➔ ให้ความส�าคัญกับความยั่งยืนมากกว่ารายได้จ�านวนมาก

การสร้างพลวัตทางวัฒนธรรม ➔
การท่องเที่ยวจะช่วยผลิตซ�้ามรดกทางวัฒนธรรม ซึ่งช่วยลดการสูญหาย
ไปตามกาลเวลา

มีการวิจัยและติดตามประเมินผลการพัฒนา ➔ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และสามารถด�าเนินงานตามเป้าหมายที่วางไว้



การด�าเนินโครงการถนนสายวัฒนธรรมภายใต้แผน 
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 ภายใต้กลไก 
ของคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทาง 
เศรษฐกิจ  (กรอ.) โดยการพัฒนาถนนสระบุรี - ปางบาง  
(สบ. 4001) เป็นถนนวัฒนธรรมไท - ยวน “ถนนสายวัฒนธรรม 
สายใยชาติพันธุ์ จังหวัดสระบุรี” เพื่อน�าจุดเด่นทางวัฒนธรรม 
สร้างรายได้ทางเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยว โดยได้มี  
การปรบัปรงุภมูทิศันถ์นนสายวฒันธรรมโดยใชอ้ตัลกัษณช์มุชน 
ไท - ยวน ปรับปรุงป้ายประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวตลอด 
เส้นทางซุ้มทางเข้า และจัดให้มีรถรางน�าเที่ยวตลอดเส้นทาง  
ซุ้มทางเขา้จดัใหม้รีถรางน�าเทีย่ว และใหม้อีาคารศนูยท์อ่งเทีย่ว 
เชิงวัฒนธรรมลุ่มน�้าป่าสัก สระบุรี 

บทสรุป : การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมบนถนนสาย
วัฒนธรรมไท - ยวน

การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยเฉพาะวัฒนธรรม 
ท้องถิ่นยังถือเป็นการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ ซึ่งต้องอาศัย 
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเป็นปัจจัยขับเคลื่อนส�าคัญ ตั้งแต่ 
การร้อยเรียงประวัติศาสตร์ให้เกิดเป็นเร่ืองราวท่ีน่าสนใจ การส่งต่อ 
ความรู้ที่มีในท้องถิ่นเผยแพร่ให้แก่นักท่องเที่ยว หรือแม้กระทั่ง 
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆ ให้ได้มาตรฐานซึ่งต้องอาศัยกลไก 
จากภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส�าหรับการผลักดัน 
ในเชิงนโยบาย ขณะที่ภาคเอกชน สถาบันการศึกษาควรมีส่วน 
ชว่ยในการพัฒนามาตรฐานด้านการทอ่งเทีย่ว รวมทัง้การจดัท�า 
ข้อมูลทางวัฒนธรรมที่เป็นประโยชน์และการพัฒนาศักยภาพ 
ของคนในชุมชนเพื่อรองรับการเข้ามาของนักท่องเที่ยว ซึ่ง 
ขณะนี้การด�าเนินการของถนนสายวัฒนธรรมไท - ยวน มีความ 
คืบหน้ามากขึ้น และมีการต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มาเยือน 
บางสว่น อยา่งไรกต็าม การพฒันาด้านการทอ่งเทีย่วจะสมบูรณ ์
ได้ต่อเมื่อนักท่องเที่ยวมีความตระหนักถึงความส�าคัญของ 
วัฒนธรรมท้องถิ่น และมีส่วนร่วมในการธ�ารงรักษาวัฒนธรรม 
ท้องถิ่นต่อไปในระยะยาวด้วย 
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ศักยภาพการแข่งขันมุ่งสู่การเป็นประเทศรายได้สูง*

* เรียบเรียงจำกเอกสำรสรุปผลกำรประชุมประจ�ำปี 2558 ของ สศช. เรื่อง “ทิศทำงแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)”

 วันที่ 14 กันยำยน 2558 ณ ศูนย์แสดงสินค้ำและกำรประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธำนี จังหวัดนนทบุรี กลุ่มที่ 1 ศักยภำพกำรแข่งขันมุ่งสู่กำรเป็นประเทศรำยได้สูง

จิปาถะ

ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้เสนอเรื่อง “ทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)” ต่อท่ีประชุมประจ�าปี 2558 ของ สศช. เมื่อวันท่ี 14 กันยายน 2558  
ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยการประชุมภาคบ่ายในกลุ่มที่ 1 ได้ก�าหนดหัวข้อ 
การประชุม ได้แก่ “ศักยภาพการแข่งขันมุ่งสู่การเป็นประเทศรายได้สูง” เป็นการระดมความเห็นเกี่ยวกับการพัฒนา 
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ซึ่งที่ประชุมให้ความส�าคัญทั้งการเพิ่มศักยภาพ 

การแข่งขันของประเทศในภาพรวม การเสริมสร้าง 
ความเข้มแข็งให้กับการพัฒนาเศรษฐกิจรายสาขา และ 
การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนต่างๆ เพื่อจะน�าไปสู่การเป็น 
ฐานการพัฒนาประเทศในระยะยาว รวมถึงเป็นแรง 
ขับเคลื่อนส�าคัญที่จะผลักดันประเทศไทยก้าวพ้นกับดัก 
รายได้ปานกลาง ดังนั้น เพื่อให้เห็นกรอบทิศทาง 
การพัฒนาในประเด็นดังกล่าว วารสารเศรษฐกิจและ 
สังคม จึงขอน�าเสนอสรุปผลการประชุม ดังนี้ 



กรอบทิศทางการศักยภาพการแข่งขันเพื่อมุ่งสู่การเป็นประเทศรายได้สูง

รองศาสตราจารย ์ดร.ศกัรนิทร ์ภมูริตัน กรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคม
แห่งชาติ ในฐานะประธานการประชุม ได้เกริ่นน�าการประชุมกลุ่มย่อย เรื่อง ศักยภาพ 
การแข่งขันเพื่อมุ่งสู่การเป็นประเทศรายได้สูง ในการประชุมประจ�าปี 2558 ของ สศช. 
สรุปได้ว่า ประเทศรายได้สูงมีการก�าหนดนิยามว่าต้องมีผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ 
(Gross National Product: GNP) ต่อหัวตั้งแต่ 12,736 ดอลลาร์ สรอ. ขึ้นไป ซึ่งทิศทาง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ที่มุ่งสู่การเป็นประเทศรายได้สูง ควร
ให้ความส�าคัญทั้ง 3 มิติ ได้แก่

(1) มิติด้านความมั่งคั่ง คือ การเพิ่มรายได้ โดยการเพิ่มการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ

(2) มิติด้านความมั่นคง คือ การลดความเหลื่อมล�้า โดยให้ค่าเฉลี่ยรายได้มีการกระจายตัวอย่างเหมาะสม ซึ่งมีการวัด
โดย GiNi Coefficient หรือสัมประสิทธิ์การกระจายรายได้ซึ่งเป็นตัวชี้วัดความไม่เท่าเทียมของการกระจายรายได้ 

(3) มิติด้านความยั่งยืน คือ การเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน โดยใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตทั้งใน 
ภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ นอกจากน้ี ควรให้ความส�าคัญกับการเพิ่มศักยภาพของวิสาหกิจขนาดกลางและ 
ขนาดย่อม (SMEs) เพื่อให้มีการขยายตัวผลิตภัณฑ์มวลรวมของ SMEs สูงกว่าการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 
(Gross Domestic Product: GDP) ซึง่เปน็ปจัจัยส�าคัญในการลดความเหลือ่มล�า้ รวมทัง้ท�าใหเ้กดิความยัง่ยนืจากการทีป่ระเทศไทย
สามารถพึ่งตนเองได้มากขึ้น

จากนั้น นายธานินทร์ ผะเอม รองเลขาธิการ สศช. ได้น�าเสนอสาระส�าคัญเพื่อ 
จุดประกายความคดิใหก้บัผ้เูขา้รว่มประชมุ เริม่ตน้ดว้ยแนวคดิและหลกัการของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) โดยระบุว่า ในช่วงระยะเวลา 
ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ประเทศไทยจะยังคงประสบสภาวะแวดล้อมและบริบท 
ของการเปลีย่นแปลงตา่งๆ ทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิความเสีย่งทัง้จากภายในและภายนอกประเทศ  
ซึ่งยังต้องมีการพัฒนาต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 เน้นการมุ่งสู่ประเทศที่มี 
รายได้สูง มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจแบบมีส่วนร่วม และมีการเติบโตอย่างยั่งยืน

ส�าหรับกรอบแนวคิดและหลักการวางแผน แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จะน้อมน�า
และประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม สนับสนุนและส่งเสริม
แนวคิดการปฏิรูปประเทศเพื่อพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และก�าหนดกรอบวิสัยทัศน์และ
เป้าหมายของแผนฯ ในเบื้องต้น คือ การมุ่งสู่ประเทศรายได้สูงที่มีการกระจายรายได้และการพัฒนาอย่างเท่าเทียม มีระบบนิเวศ
ที่ดี สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และน�าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ของประเทศ ก่อนที่จะกล่าว
ต่อถึงสถานการณ์และทิศทางการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ สรุปดังนี้

1. สถานการณ์ที่ส่งผลต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

 ผลจากการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของ IMD ปี 2558 สะท้อนให้เห็นว่าสถานภาพผลิตภาพของ
ประเทศไทยยังอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ดีนัก อันดับผลิตภาพของไทยโดยรวมอยู่ในอันดับที่ 55 จาก 61 ประเทศ โดยผลิตภาพด้านเกษตร  
ด้านอุตสาหกรรม และด้านบริการ อยู่ในอันดับที่ 58 51 และ 53 ตามล�าดับ ทั้งนี้เนื่องจากไทยมีจุดอ่อนในด้านผลิตภาพแรงงาน 
ที่ยังอยู่ในเกณฑ์ต�่า โดยอยู่ในอันดับที่ 56 ในขณะที่ผลการจัดอันดับของ WEF ในด้านประสิทธิภาพของตลาดแรงงาน ในปี 2557  
ไทยอยู่ในอันดับที่ 66 จาก 144 ประเทศ โดยความสัมพันธ์ระหว่างค่าจ้างและผลิตภาพของแรงงาน ไทยอยู่ในอันดับที่ 50  
ซึง่เมือ่เปรยีบเทยีบประเทศในอาเซยีน พบวา่ มาเลเซยีท่ีอยูใ่นอนัดบัท่ี 2 สงิคโปรท่ี์อยูใ่นอนัดบัท่ี 4 ลาวอนัดบัท่ี 8 เวยีดาม อนัดบัที ่23  
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ฟิลิปปินส์อันดับที่ 27 อินโดนีเซียอันดับที่ 30 กัมพูชาอันดับ 
ที่ 39 จะเห็นได้ว่าประเทศไทยยังตามหลังประเทศในอาเซียน 
ในมิติของความคุ้มค่าของผลิตภาพที่ได้จากแรงงานเมื่อ 
เทียบกับค่าจ้างที่จ่าย

 ขณะเดยีวกนั การลงทนุดา้นการวจิยัและพฒันาตอ่ 
GDP ของประเทศไทยมีแนวโน้มที่ดีขึ้นโดยในปี 2554 มีการ 
ใช้จ่ายเพ่ือการวิจัยและพัฒนาต่อ GDP เท่ากับ 0.37 และ 
ปี 2556 เท่ากับ 0.47 ต่อ GDP รวมไปถึงสัดส่วนการลงทุนด้าน 
การวิจัยและพัฒนาระหว่างภาคเอกชนต่อภาครัฐที่มีแนวโน้ม 
เพิ่มขึ้นด้วย (47 : 53 ในปี 2556) ทั้งนี้ เน่ืองจากภาครัฐ 
มีการปรับกลไกการบริหารงานวิจัย เช่น การรวมตัวกันของ 
หน่วยงานวิจัยหลัก 6ส. และ วช. เป็นเครือข่ายองค์กรบริหาร 
งานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) เพื่อส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 
ในด้านต่างๆ อีกทั้งการปฏิรูประบบการให้สิ่งจูงใจ ให้มีการท�า 
วิจัยและพัฒนามากขึน้ เปน็ตน้ อยา่งไรกต็าม ภาครฐัมขีอ้จ�ากดั 
ทางด้านงบประมาณ ต้องมีการกระจายการลงทุนในหลาย 
ภาคส่วน ท�าให้งบประมาณเพื่อสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา 
อาจมีไม่เพียงพอ

2. ทิศทางการพัฒนาขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ

 จากการพิจารณาตัวชี้วัดด้านการแข่งขันของ 
ประเทศทัง้จากสถาบนันานาชาตเิพือ่การจดัการ (Institute for  
Management Development : IMD) และเวิลด์ อีโคโนมิก  
ฟอรั่ม (World Economic Forum : WEF) พบว่าประเทศไทย 
ยงัต้องมกีารพัฒนาในหลายด้านทัง้การพฒันาเศรษฐกจิมหภาค  
ประสิทธิภาพภาครัฐ ประสิทธิภาพภาคเอกชน และโครงสร้าง
พื้นฐาน โดยเฉพาะด้านการพัฒนาคน การศึกษา วิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี ส�าหรับทิศทางการพัฒนาขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันของประเทศ ต้องให้ความส�าคัญกับการพัฒนา 
ประเทศไปสู่ความเป็นชาติการค้าบนฐานเศรษฐกิจดิจิทัล  
สร้างสังคมนวัตกรรม อุตสาหกรรมและบริการรูปแบบใหม่ท่ี 
ค�านงึถงึทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม โดย สศช. มข้ีอเสนอ 
การพัฒนาเศรษฐกิจรายสาขา ดังนี ้(1) การสง่เสรมิด้านการวจิยั 
และพฒันา (2) การพฒันาผลติภาพแรงงาน (3) การพฒันาสนิคา้  
OTOP (4) การเพิ่มขีดความสามารถให้ SMEs (5) การส่งเสริม 
ผู้ประกอบการให้เข้มแข็งสู่เศรษฐกิจดิจิทัล และ (6) การปรับ 
โครงสร้างการผลิต ภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการและ 
การท่องเที่ยว การค้าและการลงทุน

ปัญหาอุปสรรคในการพัฒนาศักยภาพการแข่งขัน 
ของไทย

ภายหลงัการน�าเสนอ ผูเ้ขา้รว่มไดแ้สดงความเหน็อยา่ง 
หลากหลาย โดยในสว่นของปัญหาที่ีมผีลตอ่การพฒันาศกัยภาพ 
ในการแขง่ขนัของประเทศไทยในปจัจบุนั โดยในระดบัภาพรวม  
เห็นว่า ประเทศไทยยังขาดทิศทางการพัฒนาประเทศที่ชัดเจน 
ท�าใหแ้ผนการพฒันาปจัจยัสนบัสนนุ เชน่ คน โครงสรา้งพืน้ฐาน 
ท้ังฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ ขาดความชัดเจน ซ่ึงตัวอย่าง
ประเทศที่มีการก�าหนดทิศทางที่ชัดเจน เช่น ไต้หวัน ที่ก�าหนด
ต�าแหน่งของประเทศเป็นประเทศอุตสาหกรรม ท�าให้เกิดการ 
ลงทุนของบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่ เช่น บริษัท ASUSTeK  
COMPUTER INC. และบริษัท ACER INC. เป็นต้น ส�าหรับ
ประเทศไทยในแทบทุกแผนพัฒนาฯ ได้มีการก�าหนดเป้าหมาย 
การพัฒนาภาคการผลิตและบริการในด้านการเพิ่มผลิตภาพ 
การผลิตและผลิตภาพแรงงานมาโดยตลอด แต่ที่ผ่านมายัง 
ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได้เท่าท่ีควร เนื่องจากความไม่ 
ตอ่เนือ่งและไมจ่รงิจงัในการด�าเนนินโยบายของรฐัในการพฒันา 
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม และการพัฒนา 
ทรัพยากรมนุษย์และทักษะแรงงานเพื่อสนับสนุนการพัฒนา
ภาคอุตสาหกรรม

ส่วนปัญหาในการพัฒนาเศรษฐกิจในรายสาขา 
ของไทยซึ่งเป็นฐานส�าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ 
ประเทศนั้น ที่ประชุมมีความเห็นดังนี้

ภาคอุตสาหกรรม ท่ีผ่านมาการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม 
ไม่สามารถเป็นไปตามเป้าหมายของแผนพัฒนาฯ ส่วนหนึ่ง 
เกิดจากการมีกลไกภาครัฐในการขับเคล่ือนการพัฒนาจ�านวนมาก  
ขาดการบูรณาการการท�างาน และเป็นอปุสรรคตอ่การประกอบ
กิจการของภาคเอกชน โดยเฉพาะในด้านกฎหมายกฎระเบียบ 
ท่ีเก่ียวข้อง เช่น การขอใบอนุญาตการประกอบกิจการ การอนุญาต 
การส่งออกสินค้า มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด ฯลฯ ซึ่งมี 
ขั้นตอนและระเบียบปฏิบัติซับซ้อนและซ�้าซ้อน ส่งผลกระทบ 
ต่อต้นทุนที่สูงขึ้นของผู้ประกอบการ ทั้งด้านเวลาและค่าใช้จ่าย  
อีกทั้งยังเป็นช่องว่างให้เกิดการคอร์รัปชัน หรือประพฤติมิชอบ 
ของเจ้าหน้าท่ีรัฐได้ ซึ่งกระทบต่อ 
การวัดความยาก - ง่ายในการประกอบ 
ธุรกิจ และยังส่งผลต่อความโปร่งใส
ในการด�าเนินการของรัฐอีกด้วย
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ภาคบรกิารและการท่องเท่ียว การยกระดับสูก่ารเป็น 
ประเทศรายได้สูงจะต้องให้ความส�าคัญกับการปรับโครงสร้าง 
เศรษฐกิจของประเทศ โดยต้องให้ความส�าคัญกับธุรกิจภาค 
บริการมากขึ้น และก�าหนดเป้าหมายให้มูลค่าของธุรกิจภาค 
บริการให้มีสัดส่วนให้มากขึ้น ปัจจุบันประเทศที่พัฒนาแล้วจะ 
ก�าหนดเป้าหมายสัดส่วนภาคบริการกว่าร้อยละ 70 ของ GDP  
ในขณะที่ภาคบริการของไทยมีสัดส่วนเพียงร้อยละ 52 - 55  
เทา่นัน้ และสว่นใหญ่จะเปน็ธรุกจิบรกิารทีม่มีลูค่าต�า่ ขาดการใช ้
เทคโนโลยีหรือองค์ความรู้ในการเพิ่มมูลค่า ทั้งนี้ อาจพิจารณา 
ประเทศที่ปัจจุบันมีนโยบายที่มุ่งเน้นการปรับโครงสร้างธุรกิจ 
ภาคบริการ เช่น สาธารณรัฐประชาชนจีน มาเลเซีย และ 
ฟิลิปปินส์ เป็นกรณีศึกษาเทียบเคียงได้ ขณะที่ด้านการ 
ท่องเที่ยว ประเทศไทยยังไม่มีปัญหาด้านอุปสงค์ โดยมีจ�านวน 
นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
ทุกปี หากแต่มีปัญหาในด้านอุปทาน ขาดการบริหารจัดการที่มี 
ประสิทธิภาพ โดยเฉพาะเรื่องของการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว  
การสรา้งคณุคา่ใหแ้หลง่ทอ่งเทีย่ว และการเปดิโอกาสใหช้มุชน 
ไดรั้บประโยชน์จากการทอ่งเทีย่ว โดยการกระจายผลประโยชน ์
ทีเ่ปน็ธรรมทัง้ในมิติเศรษฐกจิ สงัคม วฒันธรรม และสิง่แวดลอ้ม

ภาคการคา้และการลงทนุ การใหค้วามส�าคญักบัการ 
เพิ่มรายได้ของประเทศน้ัน ภาคเอกชนจะให้ความส�าคัญกับ 
การผลิตและการขายสินค้าซึ่งมีความเชื่อมโยงกับรายได้ของ 
ภาครฐัในเรือ่งการจัดเกบ็ภาษ ีทัง้น้ี การจัดเกบ็ภาษขีองประเทศ 
มีความเหล่ือมล�้า โดยเฉพาะการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี 
ของส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน การสนับสนุน 
เรื่องมาตรการเยียวยาทางการค้าของหน่วยงานภาครัฐยังมี 
การด�าเนินการท่ีล่าช้า อีกท้ังหน่วยงานภาครัฐยังขาดการบูรณาการ 
ข้อมูลร่วมกันเพื่อส่งเสริมการค้าของประเทศ การส่งเสริม  
SMEs มีความไม่ชัดเจนและไม่ตรงกลุ่มเป้าหมายเนื่องจาก 
ขาดความชดัเจนในการก�าหนดนยิามของ SMEs ของหนว่ยงาน 
ภาครัฐแต่ละแห่ง

การวิจัยและพัฒนา ประเทศไทยยังมีสมรรถนะ 
ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่อ่อนแอ ส่งผลให้ไม่สามารถ 
ผลิตสินค้าและบริการที่มีมูลค่าเพ่ิมสูงและมีนวัตกรรมได้  
หากเปรยีบเทยีบกบัประเทศทีไ่ด้กา้วเขา้สูป่ระเทศกลุม่รายไดส้งู 
แล้ว เช่น ญี่ปุ่น สิงคโปร์ เกาหลี และไต้หวัน ซึ่งให้ความส�าคัญ 
กับการพัฒนาในด้านนี้อย่างจริงจัง และมีความสามารถที่จะ 
ก้าวไปสู่จุดน้ันได้ ซึ่งอ้างอิงได้จากงานวิจัยของ อากิรา ซูฮิโร  

ศาสตราจารย์ชาวญี่ปุ่น ปี พ.ศ. 2558 ขณะเดียวกัน นักวิจัย 
ในสถาบันการศกึษามุง่เนน้การพฒันางานวจิยัพืน้ฐาน โดยไมไ่ด ้
ค�านึงถึงการน�าไปใช้ประโยชน์และต่อยอด ท�าให้ผลงานวิจัย 
ไม่ตอบโจทย์ความต้องการ หรือน�าไปสู่ความเป็นนวัตกรรม  
รวมถึงสร้างคุณค่าให้กับเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  
นอกจากนี้ เยาวชนไทยยังไม่เห็นความส�าคัญของการเรียน 
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) เมื่อเทียบ 
รายไดห้รอืผลตอบแทนจากการประกอบอาชพีทางวทิยาศาสตร ์
กับความพยายามและต้นทุนในการเรียนวิทยาศาสตร์ เช่น 
เวลา ค่าตอบแทน เป็นต้น มีสัดส่วนท่ีน้อยกว่าการประกอบ 
อาชีพอื่นๆ จึงไม่สามารถจูงใจให้เด็กสนใจเรียนด้าน วทน. 

ขอ้เสนอแนวทางการเพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนั
และการสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจรายสาขา 
ของประเทศ

ที่ประชุมได้เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาท่ีเป็น 
อุปสรรคในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของ 
ประเทศ และข้อเสนอแนวทางการพัฒนาในระยะแผนพัฒนาฯ  
ฉบับที่ 12 โดยในระดับภาพรวม เห็นร่วมกันว่าต้องให้ 
ความส�าคัญกับการก�าหนดทิศทางการพัฒนาประเทศที่ชัดเจน 
เพือ่ใหก้ารพฒันาปจัจยัสนบัสนนุอืน่ๆ รวมทัง้การประชาสมัพนัธ์
มุ่งสู่จุดหมายหลักเพียงจุดหมายเดียว อาทิ ประเทศไทยท่ีมี 
จดุแขง็ดา้นเกษตรกรรม ทัง้พชืสมนุไพรส�าหรบัอตุสาหกรรมยา  
พชือาหาร รวมทัง้พชืพลงังาน การตัง้เปา้หมายไปสู ่Bio-Based  
Economy จะเป็นทิศทางที่ชัดเจนและถูกต้อง ที่ส�าคัญจะเป็น 
แนวทางให้ทุกภาคส่วนท�างานเป็นองค์รวมมากข้ึน เกิดการ 
บรูณาการแผนการด�าเนนิงานและถา่ยทอดสูก่ารปฏบิติัร่วมกนั  
รวมถึงยังช่วยให้สามารถวางกรอบติดตามและประเมินผล 
การพัฒนาที่ชัดเจน วัดผลได้ในเชิงปฏิบัติ สะท้อนให้เห็นได้ว่า 
การพัฒนาท่ีเกิดข้ึนส่งผลต่อการสร้างความเข้มแข็งหรือสร้างมูลค่า/ 
คุณค่าให้กับเศรษฐกิจและสังคมของประเทศได้ในระดับใด
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 1.2 การก�าหนดกลยุทธ์การสร้างมูลค่าเพิ่ม 
จะต้องให้ความส�าคัญกับ (1) การวิจัยเชิงลึก เพื่อวิเคราะห์ 
ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมที่จะเกิดขึ้น (2) การสร้าง 
ห่วงโซ่อุปสงค์ซึ่งจะท�าให้เกิดการยกระดับห่วงโซ่มูลค่าได้ทั้ง 
ระบบ และ (3) การพฒันานกัการตลาดท่ีจะสามารถท�าการตลาด 
เชิงรุกให้กับสินค้าส�าคัญๆ ของประเทศไทยได้

 1.3 ควรมกีารเรง่รดัผลกัดนัการพฒันาเทคโนโลย ี
และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง เพ่ือให้ 
สามารถบรรลุเป้าหมายผลิตภาพที่ก�าหนด และเกิดการพัฒนา 
ผลิตภาพท่ีส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันของภาคผลิต 
และบริการ ซ่ึงจะเป็นการพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจของ 
ประเทศ

 1.4 พัฒนากลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาภาค 
อุตสาหกรรมท่ีมีการบูรณาการจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เพื่อ 
ควบคุมและติดตามประเมินผลการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม 
ใหข้บัเคลือ่นตามแนวทางทีก่�าหนด พรอ้มกบัการท�าหนา้ท่ีแกไ้ข 
และลดอุปสรรคให้แก่ภาคการผลิต เช่น การปรับปรุงกฎหมาย  
การปรับปรุงข้ันตอน/ระเบียบการขออนุญาตเพื่อเพิ่มขีด 
ความสามารถของผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมในประเทศ

2. ภาคบริการและการท่องเที่ยว

 2.1 ประเทศไทยควรก�าหนดเป้าหมายการพฒันา 
ประเทศด้วยระบบเศรษฐกิจฐานความรู้  ซึ่ งต้องอาศัย 
องคค์วามรู ้ทกัษะ และเทคโนโลยสีารสนเทศเปน็กลไกขบัเคลือ่น 
ส�าคัญ โดยพิจารณาธุรกิจบริการฐานความรู้และธุรกิจบริการ 
ระยะไกล เช่น กรณีของฟิลิปปินส์และมาเลเซียท่ีมีการใช้ 
Knowledge-Based Service (KBS) เพือ่สรา้งมลูคา่เพิม่ รวมทัง้
มกีารพฒันาระบบ Knowledge Process Outsourcing (KPO) 

เช่น บริษัทกฎหมายใน 
สหรัฐอเมริกาว่าจ้าง 
ให้ฟิลิปปินส์วิเคราะห์
กฎหมาย และเนน้การใช ้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
แบบ Outsourcing 

(ITO) ทีป่จัจบุนัสามารถประยกุตใ์ชก้บัการทอ่งเทีย่ว การเกษตร  
และการแพทย์ ทั้งนี้ การพัฒนาธุรกิจบริการบนฐานความรู้ 
จะสนับสนุนให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจที่มั่นคง

ที่ประชุมยังให้ความส�าคัญกับการก�าหนดแนวทาง 
การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจรายสาขาของ 
ประเทศ โดยมีความเห็นและข้อเสนอแนะในแต่ละด้านดังนี้

1. ภาคอุตสาหกรรม

 1.1 การพัฒนาภาคการผลิตและบริการภายใต้ 
แผนพัฒนาฯ ฉบบัที ่12 ควรก�าหนดอตุสาหกรรมเปา้หมายหลกั 
หรืออุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ของประเทศที่รัฐต้องการมุ่ง 
สนับสนุนให้ชัดเจน โดยต้องค�านึงถึงแนวทางที่จะสามารถ 
ท�าให้เกิดการน�านโยบายไปสู่การปฏิบัติได้อย่างแท้จริง ซึ่งจะ
ท�าให้การจัดสรรงบประมาณ การวางแผนการพัฒนาก�าลังคน 
และทักษะฝีมือแรงงาน การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และ 
ระบบสนับสนุนด้านต่างๆ จากภาครัฐ สามารถรองรับ 
การพฒันาอตุสาหกรรมเปา้หมายหลกั/อตุสาหกรรมยทุธศาสตร ์
ของประเทศได้ในทิศทางเดียวกันและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งนี้ กระบวนการก�าหนด 
อุตสาหกรรมเป้าหมาย/อุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และนโยบาย 
พัฒนาอุตสาหกรรม ควรจะต้องเกิดจากกระบวนการวิเคราะห์ 
ข้อมูลเชิงประจักษ์ และมีการเทียบเคียงกับต่างประเทศหรือ 
ประเทศคูแ่ขง่เพือ่ให้การก�าหนดนโยบายเกดิจากพืน้ฐานขอ้มลู 
ข้อเท็จจริง เชื่อถือได้ เป็นไปด้วยความรอบคอบ เป็นที่ยอมรับ 
ของทุกฝ่ายอย่างแท้จริง และส�าหรับการก�าหนดแนวทาง 
การพฒันาอตุสาหกรรมเปา้หมาย/อตุสาหกรรมยทุธศาสตรน์ัน้ 
ควรจะตอ้งมกีารศกึษาวเิคราะหเ์จาะลกึทัง้ด้านจุดแขง็ - จดุออ่น 
อย่างครอบคลุมตลอดห่วงโซ่อุปทาน รวมทั้งอุตสาหกรรม 
สนับสนุนที่เก่ียวข้องด้วย เพื่อให้สามารถก�าหนดแนวทาง 
การพัฒนาที่เหมาะสม ชัดเจน และสามารถน�าไปขับเคลื่อน 
การพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมและครบวงจร
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 2.2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการค้า ผ่าน 
โครงการลงทุนขนาดใหญ่ เช่น การสร้างศูนย์กระจายสินค้า 
ระดับโลก ที่อาจต้องอาศัยพันธมิตรทางการลงทุน เพื่อไปสู่ 
เป้าหมายของการเป็นชาติการค้าในภูมิภาคและระดับโลก  
หรือ “Trading Nation” ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมด้านการค้า 
และบริการ ทั้งนี้ ภาครัฐควรปรับบทบาทจากการเป็นผู้ก�ากับ 
ตรวจสอบสู่การเป็นผู้อ�านวยความสะดวกให้กับภาคเอกชน  
ควบคู่กับการบังคับใช้มาตรการเยียวยาทางการค้า 

 2.3 ส่งเสริมให้คนไทยเที่ยวเมืองไทยมากข้ึน 
โดยสง่เสรมิกจิกรรมการทอ่งเทีย่วตามอตัลกัษณ์และเอกลกัษณ ์
ของแต่ละพ้ืนถิ่นและต้องเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ท้ังนี้   
ควรยกระดับศักยภาพของคนในพื้นที่ โดยเฉพาะกลุ่มสตรี 
ท้องถิ่น ในการท�าหน้าที่ เป็นผู้แนะน�า/ผู้ เชี่ยวชาญด้าน 
การทอ่งเทีย่วในทอ้งทีน่ัน้ๆ และควรสรา้งมลูค่าเพิม่ให้กบัสนิคา้ 
ตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ด้วย 

 2.4 ส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อให้เกิด 
การกระจายรายได้จากภาคการท่องเที่ยว จากผู้ประกอบการ 
เฉพาะกลุ่ม ไปสู่ชุมชนและพื้นที่อย่างแท้จริงและเป็นธรรม

3. ภาคการค้าและการลงทุน 

 3.1 การเพิม่ศักยภาพของรายได้โดยการเกบ็ภาษ ี
ของภาครัฐจะส่งผลกระทบต่อรายได้ของภาคเอกชน ดังนั้น 
การปรับโครงสร้างภาษีควรพิจารณาในส่วนท่ีก่อให้เกิดประโยชน์ 
แก่ส่วนรวมและให้มีความเป็นธรรมมากขึ้น เช่น การทบทวน 
การให้สิทธิทางภาษีส่งเสริมการลงทุนของส�านักงานคณะกรรมการ 
ส่งเสริมการลงทุนให้เหมาะสม และก�าหนดบทบาทหน้าที่ของ 
หน่วยงานภาครัฐให้ชัดเจน เช่น กรมศุลกากรควรปรับบทบาท 
ให้ชัดเจนในการก�ากับและตรวจสอบ รวมถึงปรับปรุงกฎหมาย 
ที่ท�าให้เกิดความล่าช้าให้มีความยุติธรรมมากขึ้นทั้งในส่วนของ 
ค่าปรับ รวมถึงแก้ปัญหาการเรียกรับสินบน

 3.2 ประเทศไทยมคีวามสามารถในดา้นการผลติ 
ซึ่งเน้นด้านห่วงโซ่อุปทานแต่ขาดความสามารถด้านการตลาด  
หรือด้านการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปสงค์ ท�าให้ผลิตสินค้า 
แล้วไม่สามารถขาย หรือใช้การตลาดเพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าได้  
ดงันัน้ จงึควรเริม่จากการสร้างนักการค้าซึง่นักการค้าทีด่คีวรจะมี 
ความรู้ในกระบวนการผลติทัง้หว่งโซม่ลูคา่ มยีทุธศาสตรก์ารคา้ 
  

และต้องกล้าท่ีจะออกไปท�าการค้า ใส่ใจต่อขนบธรรมเนียม 
ภาษา ของประเทศคูค่า้เพือ่ใหส้นิคา้และบรกิารนัน้ๆ เหมาะกบั 
ผู้บริโภคและตลาด โดยควรปลูกฝังเด็กรุ่นใหม่ตั้งแต่การเรียน 
การสอนในระดับมัธยมศึกษา

 3.3 ก�าหนดนิยาม SMEs ของแต่ละหน่วยงาน 
ภาครัฐให้ตรงกัน รวมถึงการจ�าแนกลักษณะธุรกิจให้ชัดเจน 
เพื่อก�าหนดนโยบายส่งเสริมให้ตรงกับความต้องการและตรง 
กลุม่เป้าหมายในแตล่ะอตุสาหกรรมหรอืแตล่ะขนาดของ SMEs  
นอกจากนี้ควรมีการกระตุ้นการบริโภคและกระตุ้นการตลาด 
ในประเทศของสินค้าของ SMEs โดยเน้นความสมดุลไม่ให้ 
ความส�าคัญกับการเติบโตของตัวเลข GDP ในภาคการผลิตใด 
มากเกินไปเพื่อลดความเสี่ยง รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนา SMEs  
ให้เป็นธุรกิจขนาดใหญ่ที่สามารถพึ่งตนเองได้อย่างมั่นคง

 3.4 ทบทวนนโยบายการสง่เสรมิ SMEs เนือ่งจาก 
มาตรการการเงินและการคลังท่ีใช้อยู่ในปัจจุบันยังไม่ตรงกับ 
ความต้องการของ SMEs อีกทั้งยังเป็นภาระการช�าระหนี้แก่ 
ผู้ประกอบการ นอกจากนี้ ควรให้ SMEs และ Very/Micro  
Enterprises เข้าสู่ระบบภาษีด้วย โดยรัฐต้องสนับสนุนด้าน 
เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา การให้ความรู้ทางธุรกิจ และ 
การหาตลาดรองรับ

 3.5 มุ่งเน้นการสร้างมูลค่าให้กับสินค้าและ 
บริการของผู้ประกอบการเพื่อพัฒนาขีดความสามารถใน 
การแข่งขันของประเทศให้เหมาะสมกับบริบทปัจจุบัน โดยการ 
สร้างมูลค่ามี 2 แนวทางคือ High-Tech และ High-Touch  
ในมิติของ High-Tech ได้ระบุไว้เป็นแนวทางในทิศทาง 
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 แล้ว แต่ในมิติของ High-Touch เป็น 
แนวทางในการสรา้งมลูคา่ท่ีมคีวามเหมาะสมกบั SMEs ของไทย 
เพราะใช้ทุนท่ี SMEs ไทยมอียูแ่ลว้ ภมูปัิญญาชาวบ้าน วฒันธรรม 
และการออกแบบใหต้รงกบัความตอ้งการของตลาด ซึง่แนวทาง 
ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยังไม่พูดถึงประเด็นนี้อย่างชัดเจน 
ควรยกระดบัเรือ่งการสรา้งมลูคา่ดว้ยความคดิสรา้งสรรคอ์อกมา 
ให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรม โดยให้ความส�าคัญกับการออกแบบ 
ทีส่ามารถน�าไปประยกุตใ์ชก้บักระบวนการผลติในภาคอตุสาห- 
กรรม ท�าให้ต้นทุนลดลง ประหยัดเวลาในการผลิต ทั้งยัง 
ส่งเสริมให้สินค้า/บริการมีความพิเศษ อันเป็นการเพิ่มมูลค่า 
ในทุกส่วนไปจนถึงปลายทาง
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 3.6 บรร จุ เ ร่ื อ งความ คิดส ร้ า งสรรค์ ไว้ ใน 
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ด้วย เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องจาก 
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 เพราะความคิดสร้างสรรค์เป็นฐาน 
ส�าคญัในการพฒันาทัง้ดา้นแรงงาน การพฒันา OTOP การเพิม่ 
ขีดความสามารถของ SMEs รวมถึงการส่งเสริมผู้ประกอบการ 
และการเตรยีมความพรอ้มตลาดแรงงานใหเ้ขา้สูเ่ศรษฐกจิดจิทิลั

 3.7 พัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์และเศรษฐกิจ 
ดิจิทัลไปพร้อมๆ กัน โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์และการสร้าง 
นวตักรรมเปน็ตวัน�าและใหดิ้จิทลัเปน็พืน้ฐานทีจ่ะชว่ยขบัเคลือ่น 
ให้ทุกอย่างเดินไปข้างหน้า รวมถึงโครงสร้างพื้นฐานด้านอื่นๆ  
นอกเหนือจากดิจิทัล เช่น ระบบรถไฟ ถนน โลจิสติกส์ ซ่ึงมี 
ความส�าคัญเช่นกัน ทั้งนี้ เมื่อความคิดสร้างสรรค์สามารถน�ามา 
ผสมผสานกับเทคโนโลยีดิจิทัล ท�าให้เกิดการสร้างมูลค่าได้ใน 
ทุกกระบวนการตั้งแต่การผลิตในต้นน�้าไปจนถึงปลายน�้า

 3.8 ส่งเสริมการรวมกลุ่มของ SMEs ในรูปแบบ 
คลัสเตอร์เพ่ือเป็นแนวทางการสร้างขีดความสามารถใน 
การแข่งขันให้กับ SMEs ได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยก�าหนดให้มี 
แนวทางการสนับสนนุและก�ากบัควบคมุจากภาครฐัทีเ่หมาะสม

 3.9 ก�าหนดลกัษณะของสนิคา้ OTOP ใหช้ดัเจน  
ท้ังประเภทชนิด/ลักษณะของผลิตภัณฑ์ เน่ืองจากสินค้า  
OTOP ไทย ยงัมคีวามแตกต่างกนัมากในเร่ืองของคุณภาพ/ความ 
เข้มแข็งของธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ซ�้าซ้อนโดยควรก�าหนดเป้าหมาย 
การพัฒนาสินค้า OTOP ที่ชัดเจน ทั้งประเภทและพื้นท่ี  
โดยคัดเลือกสินค้าที่มีอัตลักษณ์ชัดเจนไม่เกิดสินค้าซ�้าซ้อนกัน  
หรือเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวให้มี เร่ืองราวที่ดึ งดูดใจ 
นกัทอ่งเทีย่วได ้และใหผ้ลติภณัฑข์องชมุชนทกุแหง่เขา้มาอยูใ่น 
ระบบเพ่ือชว่ยวางแผนการผลติ การตลาด การพฒันาผลติภณัฑ ์ 
โดยคนในชมุชนตอ้งมสีว่นในการพฒันา เพือ่สรา้งความเขม้แขง็ 

และความสามคัคใีนชุมชนในการพฒันาอาชีพและพืน้ท่ีอยูอ่าศยั 
ของตนเพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน รวมทั้งเพ่ิม 
การตลาดภายในประเทศโดยการสรา้งจติส�านกึใหค้นไทยหนัมา 
ใช้สนิคา้ OTOP ในแตล่ะโอกาส กอ่นท่ีจะมุง่สูต่ลาดตา่งประเทศ 
เนื่องจากผู้ประกอบการดังกล่าวเป็นรายเล็กและรายย่อยมี 
โอกาสเข้าถึงตลาดน้อยมาก

4. ด้านผลิตภาพแรงงาน

 4.1 ให้ความส�าคัญกับการพัฒนาผลิตภาพ 
แรงงาน โดยก�าหนดเป้าหมายและผลักดันให้เกิดการพัฒนา 
ผลิตภาพแรงงานอย่างจริงจัง รวมท้ังติดตามประเมินผลและ 
ปรบัปรงุการด�าเนนิงานอยา่งตอ่เนือ่งเพือ่พฒันาใหแ้รงงานไทย 
เป็นแรงงานมีฝีมือสูงและเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ 

 4.2 ผลิตแรงงานระดับอาชีวศึกษาให้เพียงพอ 
ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของ 
อุตสาหกรรม โดยก�าหนดเป้าหมายการพัฒนาอุตสาหกรรม 
ที่ชัดเจนเพื่อให้การจัดสรรก�าลังคนสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 
และความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ส่งเสริมให้เยาวชน 
ศึกษาในสาขาวิชาที่ขาดแคลนแรงงาน สนับสนุนแรงงานที่ 
ส�าเร็จการศึกษาในระดับอาชีวศึกษามีรายได้มากข้ึนตามระดับ 
ความสามารถ โดยการรับรองมาตรฐานแรงงานโดยเชื่อมโยง 
กับค่าตอบแทนที่จะได้รับ ส่งเสริมให้แรงงานระดับอาชีวศึกษา 
มีบทบาทในการยกระดับการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยี ตลอดจนสร้างความภูมิใจและภาพลักษณ์ที่ดีให้กับ 
นักเรียนอาชีวศึกษา

 4.3 ปรับปรุงระบบการศึกษาเพื่อสร้างทักษะ 
ในการประกอบสัมมาอาชีพ โดยเน้นการเรียนรู้ในสถานศึกษา 
เพื่อให้สามารถน�าเอาความรู้ท่ีได้รับออกไปปฏิบัติงานได้จริง  
สร้างทัศนคติและวินัยการท�างานท่ีดี ซ่ึงจะน�าไปสู่การมีผลิต 
ภาพแรงงานและคุณภาพแรงงานท่ีสูงข้ึน รวมท้ังแก้กฎหมาย 
แรงงานให้เป็นธรรมต่อผู้จ้างและลูกจ้าง โดยก�าหนดการจ่าย 
ค่าตอบแทนการท�างานตาม “ผลงาน” ไม่ใช่ตาม “ระยะเวลา”

 4.4 มุง่เนน้ใหม้กีารใชแ้รงงานไทยและการพฒันา 
ทักษะแรงงานไทยเพื่อป้อนเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม โดยก�าหนด 
ขอบเขตให้ใช้แรงงานต่างด้าวเฉพาะบางอุตสาหกรรมท่ีคนไทย 
ไม่สนใจเข้าไปท�างาน และควรมีการก�าหนดมาตรฐานฝีมือ 
แรงงานข้ันต้น ตลอดจนมีการดูแลคุณภาพชีวิตให้กับแรงงาน 
ต่างด้าว
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การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนเพื่อ เพิ่มศักยภาพใน 
การแข่งขันของประเทศไทย

ทีป่ระชมุยงัเหน็ถงึความจ�าเปน็ในการก�าหนดแนวทาง 
การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  
และการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารงานภาครัฐ ให้เป็น 
ปัจจัยหลักในการสนับสนุนความเข้มแข็งและมีศักยภาพใน 
การแขง่ขนัของประเทศไทย โดยในสว่นของการวจัิยและพัฒนา  
มีแนวทางที่ต้องมุ่งเน้น อาทิ ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาใน 
อุตสาหกรรมเป้าหมายที่ประเทศไทยมีความได้เปรียบและ 
มีศักยภาพในการแข่งขันสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนา 
ประเทศมากขึ้น ส่งเสริมการลงทุนและใช้ประโยชน์งานวิจัย 
ของภาคเอกชน สร้างกลไกเชื่อมโยงระหว่างนักวิจัยกับผู้ใช้ 
ประโยชน์ผลงานวิจัย ลงทุนท�าวิจัยพื้นฐาน (Basic Research)  
ที่ตอบสนองความต้องการของภาคเอกชนและชุมชน รวมถึง 
ลงทุนในโครงการลงทุนและวิจัยพัฒนาขนาดใหญ่ จัดท�า 
มาตรการจูงใจทั้งด้านการเงินและการคลัง เช่น การจัดสรรเงิน 
ช่วยเหลือด้านการวิจัยและพัฒนาให้กับ SMEs โดยสนับสนุน 
เงินกู้ปลอดดอกเบี้ยหรือเงินกู้ดอกเบี้ยต�่าส�าหรับใช้ในการวิจัย 
และพัฒนาในช่วง 3 ปีแรก พัฒนาระบบการศึกษาเพื่อสร้าง 
ผู้ประกอบการเชิงนวัตกรรม รวมถึงพัฒนาทักษะด้านธุรกิจ 
และการบริหารจดัการใหก้บับคุลากรด้าน วทน. เพือ่ใหส้ามารถ 
น�าความรูด้า้น วทน. ไปประยกุตใ์ชไ้ดต้รงกบัความตอ้งการของ 
ตลาดเพิม่คา่ตอบแทนและจัดท�าเสน้ทางความกา้วหนา้ในอาชีพ 
นักวิจัยที่ชัดเจน เพื่อให้นักวิจัยเห็นความส�าคัญของอาชีพ 
นักวิจัยให้มากขึ้น

ดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน ทีป่ระชมุเสนอวา่ควรน�าขอ้มลู 
และบทเรยีนจากความลม้เหลวในการลงทนุระบบรางความเรว็ 
สูงจากต่างประเทศ เช่น จีน และตุรกี มาประกอบการพิจารณา 
ลงทุนรถไฟความเร็วสูงของไทยเพิ่มเติม ตลอดจนน�าข้อมูล 

ทีไ่ดม้าประยกุตใ์ชใ้นการวางแผนเพือ่รองรบัการแขง่ขนัทางดา้น 
ราคากับสายการบินต้นทุนต�่าที่มีเพิ่มมากขึ้นในอนาคต รวมทั้ง 
ควรเรง่ปรบัปรงุโครงสรา้งพืน้ฐานทางดา้นการขนสง่ไปในคราว 
เดียวกับการลงทุนและการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อให้สามารถลด 
ต้นทุนทางด้านการค้าและอ�านวยความสะดวกให้แก่นักลงทุน 

มากขึน้ โดยควรก�าหนดทศิทางการพฒันาใหช้ดัเจน ทัง้น้ี เพ่ือให้ 
หนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งทัง้ภาครฐัและภาคเอกชนสามารถก�าหนด 
เป้าหมายและวางแนวทางปฏบัิตใินรายละเอยีดใหส้อดคล้องกนั

ส�าหรับในด้านประสิทธิภาพภาครัฐ อาทิ ควร 
พิจารณาปรับปรุงกฎระเบียบให้มีความเป็นธรรมและเป็น 
มาตรฐานเดียวกัน เช่น ค่าปรับของกรมศุลกากร กลไกราคา 
ที่เอื้อประโยชน์ต่อผู้ประกอบการรายใหญ่ กลไกการคุ้มครอง 
ผลประโยชน์ผู้ประกอบการ การก�าหนดค่าธรรมเนียมพิเศษ 
และมาตรการทางการค้าที่ลดการผูกขาดและครอบง�าตลาด  
อัตราและกระบวนการการเก็บภาษี รวมถึงกฎระเบียบใน 
การจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ควรพิจารณาเฉพาะข้อเสนอที่ถูกที่สุด 
เท่านั้น แต่ควรพิจารณาข้อเสนอท่ีดีท่ีสุดเพื่อประโยชน์สูงสุด 
ของประเทศด้วย เพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ 
ภาครัฐเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศ โดยควร 
ด�าเนินมาตรการที่ตอบสนองต่อความต้องการที่แท้จริงของ 
ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม รวมทั้งควรก�าหนดให้มีกลไก 
ท่ีภาคประชาชนสามารถตรวจสอบการเบิกจา่ยงบประมาณของ 
ภาครัฐได้ นอกจากนี้ควรศึกษาแนวทางการส่งเสริม ตลอดจน 
เงือ่นไขหลกัเกณฑใ์นการใหค้วามชว่ยเหลอื SMEs จากประเทศ 
ท่ีพัฒนาแล้ว เช่น สหรัฐอเมริกาท่ีมีระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง 
ภาครฐัทีเ่อือ้ตอ่ SMEs ใหม้รีะดบัการอดุหนนุทีเ่หมาะสม รวมทัง้ 
มีการตรวจสอบการให้เงินช่วยเหลือ SMEs 
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ตฤตณัย นพคุณ*

นโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

ในรูปแบบคลัสเตอร์

ข้อมูลชวนรู้

* นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช�ำนำญกำร ส�ำนักประเมินผลและเผยแพร่กำรพัฒนำ

จากการที่นายกรัฐมนตรีได้มอบแนวทางการด�าเนินนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ  
(1) เขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษบรเิวณชายแดน ส�าหรบัธรุกจิทีใ่ชแ้รงงานจ�านวนมาก ธรุกิจท่ีใช้วตัถุดบิจากท้องถ่ินบรเิวณชายแดน 
หรือประเทศเพื่อนบ้าน และธุรกิจด้านโลจิสติกส์ และ (2) เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลัสเตอร์ ซึ่งจะอยู่บริเวณพื้นที่ 
ตอนใน ส�าหรับธุรกิจที่ไม่เหมาะกับชายแดน และธุรกิจท่ีเป็นอุตสาหกรรมแห่งอนาคต เช่น กิจการวิจัยและพัฒนา กิจการที่ใช้ 
เทคโนโลยีขั้นสูงและใช้แรงงานน้อย เป็นต้น คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (ขนพ.) ได้มอบหมาย 
ให้กระทรวงอุตสาหกรรมร่วมกับส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (สกท.) และส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) จัดท�าข้อเสนอนโยบายพัฒนาคลัสเตอร์ โดยเน้นคลัสเตอร์ที่มีศักยภาพและมีความสาคัญ 
ต่อการพัฒนาประเทศในอนาคต

ทั้งน้ี ที่ประชุม ขนพ. และคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้พิจารณาเรื่องนี้ โดยมีมติเห็นชอบในหลักการ และให้ 
ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (สกท.) น�าเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และมอบหมายให้ 
หน่วยงานต่างๆ พิจารณาด�าเนินการเพื่อสนับสนุนการพัฒนาคลัสเตอร์ ซึ่งเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2558 คณะรัฐมนตรีได้มีมติ 
เห็นชอบเร่ืองนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลัสเตอร์ตามที่ สกท. เสนอ และมอบหมายให้คณะกรรมการ 
ขับเคลื่อนนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษก�ากับให้กระทรวงอุตสาหกรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด�าเนินการสนับสนุน 
การพัฒนาคลัสเตอร์ตามขั้นตอนโดยด่วน

ข้อมูลชวนรู้ฉบับนี้ จึงขอน�าเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลัสเตอร์ ทั้งในด้าน 
แนวคิดและมาตรการสนับสนุนคลัสเตอร์อุตสาหกรรมเป้าหมายภายใต้นโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยมีสาระส�าคัญ 
สรุปได้ดังนี้

วัตถุประสงค์ของการพัฒนาคลัสเตอร์

1. เพื่อสร้างความเข้มแข็งของ Value Chain และน�าไปสู่การสร้างฐานอุตสาหกรรมแห่งอนาคต
2. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้านการลงทุนของประเทศไทย เพื่อดึงดูดการลงทุนที่มีคุณค่าทั้งจากนักลงทุนรายเดิม 

 และรายใหม่
3. เพื่อกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคและท้องถิ่น ตลอดจนสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับ SMEs

คุณสมบัติส�าคัญของคลัสเตอร์

1. มีการกระจุกตัวในพื้นที่ที่มีความเหมาะสมเชิงยุทธศาสตร์ในการพัฒนาอุตสาหกรรมเฉพาะอย่าง

2. มีการเชื่อมโยงขององค์ประกอบต่างๆ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับ Value Chain และเพิ่มขีดความสามารถใน 
การแข่งขันของอุตสาหกรรม (ผู้ผลิตต้นน�้า - กลางน�้า - ปลายน�้า อุตสาหกรรมสนับสนุน สถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย สถาบัน 
เฉพาะทาง หน่วยงานรัฐ องค์กรเอกชน และองค์ประกอบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง) 

3. มีการเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจท้องถิ่น เช่น จ้างงานหรือใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น เชื่อมโยงกับ SMEs ในท้องถิ่น เป็นต้น

นโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

ในรูปแบบคลัสเตอร์
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อะไรคือ Super Cluster? 

หมายถึง คลัสเตอร์ส�าหรับกิจการที่ใช้เทคโนโลยี 
ขั้นสูงและอุตสาหกรรมแห่งอนาคต 

● ยานยนต์และชิ้นส่วน
● เครื่องใช้ไฟฟ้าอิ เล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์ 

 โทรคมนาคม
● ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
● ดิจิทัล
● Food Nilopolis
● Medical Hub

การขับเคลื่อน Super Cluster จะด�าเนินการใน 
9 จังหวัด ได้แก่ พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี ชลบุรี ระยอง  
ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี นครราชสีมา เชียงใหม่ และภูเก็ต

คลัสเตอร์เป้าหมายอื่นๆ 

คลัสเตอร์อุตสาหกรรมอื่นที่มีศักยภาพ ตัวอย่างเช่น 

● เกษตรแปรรูป โดยภาคเหนือ เน้นการแปรรูป 
ผักผลไม้ ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
ปศสุตัว ์มนัส�าปะหลงั ออ้ย ขา้วโพด ภาคกลางตอนลา่ง ออ้ย  
สับปะรด ยาง ภาคตะวันออก แปรรูปผลไม้ ยาง และภาคใต้  
ปาล์ม อาหารทะเลแปรรูป ยาง

● สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ฝั่งตะวันตก เช่ือมโยง 
กับแหล่งผลิตในเมียนมาร์ ฝั่งตะวันออก เชื่อมโยงกับ 
แหล่งผลิตในกัมพูชา ขณะท่ีกรุงเทพฯ เป็นศูนย์กลางด้าน  
Design, Sourcing, Trading

และเพื่อให้การผลักดันนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจ 
พิเศษในรูปแบบคลัสเตอร์ประสบผลส�าเร็จเป็นรูปธรรม  
ภาครัฐโดยกระทรวงและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องได้ก�าหนด 
มาตรการสนับสนุนการพัฒนาคลัสเตอร์ ดังนี้

มาตรการสนับสนุนการพัฒนาคลัสเตอร์

มาตรการ ผู้รับผิดชอบ

มาตรการให้สิทธิประโยชน์

1. การก�าหนดสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 10 - 15 ปี ส�าหรับกิจการ 

 แห่งอนาคตที่มีความส�าคัญสูงใน Super  

กระทรวงการคลัง

2. การก�าหนดสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ส�าหรับผู้เชี่ยวชาญชั้นน�า 

 ระดับนานาชาติ ทั้งคนไทยและต่างชาติใน Super Cluster

กระทรวงการคลัง

มาตรการพัฒนาคนและเทคโนโลยี

1. Talent Mobility : ส่งเสริมให้บุคลากรรัฐเข้ามาช่วยพัฒนาเทคโนโลยีให้เอกชน กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

กระทรวงศึกษาศึกษาธิการ 

และ BOI

2. ร่วมมือโรงเรียน & โรงงาน : Work-integrated Learning/สหกิจศึกษา/ทวิภาคี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

กระทรวงศึกษาศึกษาธิการ 

และ BOI

3. สถาบนัการศกึษา/สถาบนัวจิยัชัน้น�าจากตา่งประเทศ : สง่เสรมิความรว่มมอืกบัสถาบนั 

 ของไทยในพื้นที่คลัสเตอร์

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

กระทรวงศึกษาศึกษาธิการ
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มาตรการ ผู้รับผิดชอบ

4. สง่เสริมเอกชนทีม่คีวามพรอ้มจดัตัง้สถาบนัการศกึษา หรอืศูนยฝึ์กอบรมเฉพาะทาง : เชน่  

 โรงเรียนก�าเนดิวทิย ์และสถาบนัวทิยสริเิมธ ี(ปตท.) สถาบนัปญัญาภวิฒัน ์(CP) วทิยาลัย 

 เทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า (Toyota)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

กระทรวงศึกษาศึกษาธิการ

5. จัดตั้ง Center of Excellence/ศูนย์ทดสอบ/ศูนย์บริการสอบเทียบมาตรฐาน : 

 โดยร่วมมือกับสถาบันในพื้นที่ เพื่อยกระดับมาตรฐาน และคุณภาพผลิตภัณฑ์

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

กระทรวงศึกษาศึกษาธิการ กระทรวง

อุตสาหกรรม

6. สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา (R&D) : ยกเว้นอากรขาเข้าของที่น�าเข้ามาเพื่อท�า R&D  

 หรือทดสอบ

กระทรวงการคลัง

มาตรการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1. ขยายท่าเรือแหลมฉบัง และแก้ไขปัญหาการจราจรบริเวณท่าเรือ เช่น การขยายถนน 

 ให้มากกว่า 4 เลน

กระทรวงคมนาคม

2. ขยายสนามบินอู่ตะเภา เพื่อรองรับการขนส่งทางอากาศที่มีปริมาณสูงขึ้น กระทรวงคมนาคม

3. พัฒนาระบบโลจิสติกส์ โดยเฉพาะการขนส่งสินค้าทางรางให้มีประสิทธิภาพ กระทรวงคมนาคม

4. พัฒนาความเร็วของอินเทอร์เน็ต และโครงสร้างพื้นฐานรองรับเศรษฐกิจดิจิทัล กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร

มาตรการแก้ไขกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรค

1. แก้ปัญหาผังเมืองในระยอง เพื่อให้สามารถขยายอุตสาหกรรมบางประเภทได้ กระทรวงมหาดไทย

2. เร่งรัดการพิจารณาอนุมัติให้ถิ่นที่อยู่ถาวร (Permanent Residence) แก่ผู้เชี่ยวชาญ 

 ชั้นนาระดับนานาชาติ

กระทรวงมหาดไทย/ส�านักงาน

ตรวจคนเข้าเมือง

มาตรการสนับสนุนเงินทุน

1. ส่งเสริมให้มีการใช้ประโยชน์จากกองทุนต่างๆ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนา 

 เทคโนโลยแีละบคุลากร เชน่ โครงการคปูองนวตักรรม โดยส�านกังานนวตักรรมแหง่ชาต ิ

 กองทุนเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สวทช. ร่วมกับ BOI 

 กองทุนสนับสนุนการวิจัย โดย สกว.

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

และ BOI

2. ส่งเสริมให้เกิด Venture Capital เพื่อเป็นช่องทางสนับสนุนเงินทุนแก่ SMEs โดย

 - ขยายเวลามาตรการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส�าหรับ VC ของกรมสรรพากร 

  (มาตรการสิ้นสุด ธ.ค. 54) พร้อมทั้งผ่อนปรนหลักเกณฑ์บางข้อ เช่น เงื่อนไข 

  การถือหุ้น SMEs เป็นต้น

 - เร่งรัดการจดัตัง้กองทนุรว่มลงทนุ (Fund of Funds) ภายใตก้ระทรวงวทิยาศาสตรฯ์  

  เพื่อลงทุนใน VC ของเอกชนในลักษณะ Matching Fund (งบปีละ 500 ล้านบาท  

  เป็นเวลา 4 ปี)

กระทรวงการคลัง

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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มาตรการ ผู้รับผิดชอบ

มาตรการสนับสนุนคลัสเตอร์ยานยนต์และชิ้นส่วน

1. เรง่จดัตัง้ศนูยท์ดสอบยานยนตแ์ละยางลอ้แหง่ชาต ิทีจ่งัหวดัฉะเชิงเทรา (ครม. เหน็ชอบ 

 งบประมาณบางส่วนแล้ว)

กระทรวงอุตสาหกรรม

2. ขยายสาขาสถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และช้ินส่วน (AHRDA) 

 (จัดตั้งแห่งแรกที่สมุทรปราการแล้ว)

กระทรวงแรงงาน

3. ยกเว้นอากรขาเข้ารถยนต์ต้นแบบ หรือของที่น�าเข้ามาเพื่อการวิจัยและพัฒนา 

 หรือทดสอบ (คณะกรรมการ BOI มีมติเมื่อวันที่ 25 ธ.ค. 57 ให้กระทรวงการคลัง 

 ด�าเนินการ ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณา)

กระทรวงการคลัง

มาตรการสนับสนุนคลัสเตอร์เครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์โทรคมนาคม

1. เร่งด�าเนินการโครงการบริหารจัดการน�้าและป้องกันอุทกภัย (งบ 3 แสนล้านบาท)  

 ให้เป็นรูปธรรมโดยเร็ว เพื่อสร้างความม่ันใจให้กับนักลงทุน คณะกรรมการก�าหนด 

 นโยบายและบริหารจัดการทรัพยากรน�้า

คณะกรรมการก�าหนดนโยบาย

และบริหารจัดการทรัพยากรน�้า

2. ยกระดบัมาตรฐานสนิคา้เครือ่งใชไ้ฟฟา้และอเิลก็ทรอนกิสเ์พือ่ใหส้ามารถสง่ออกไปยงั 

 ตลาดชั้นน�า และป้องกันการน�าเข้าสินค้าคุณภาพจากต่างประเทศ

กระทรวงอุตสาหกรรม

3. ขยายขอบเขตสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ให้เป็นศูนย์ทดสอบและรับรอง 

 มาตรฐาน โดยสนับสนุนเงินทุนในการจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จ�าเป็น

กระทรวงอุตสาหกรรม

4. สง่เสรมิใหเ้กดิอุตสาหกรรมแมพ่มิพ ์Micro Mold ทีม่คีวามแมน่ย�าสงูเพือ่ใชใ้นการผลติ 

 ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็กสาหรับ Smart Devices

กระทรวงอุตสาหกรรม

มาตรการสนับสนุนคลัสเตอร์ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

1. ปรับผังเมืองรวมจังหวัดระยอง

  เฉพาะนคิมฯ เอเชียและพืน้ทีถ่มทะเล เพือ่ใหข้ยายไดใ้นบางประเภทอตุสาหกรรม

  ปรับผังเมืองเทศบาลเมืองมาบตาพุดท่ีอนุญาตให้ตั้งโรงงาน ให้เป็นไปตามมติ 

  ครม. เดิม ที่ก�าหนดไว้ 35,000 ไร่

กระทรวงมหาดไทย

2. ก�าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพ เพื่อยกระดับสู่มาตรฐานระดับโลก กระทรวงอุตสาหกรรม

3. สนับสนุนการใช้พลาสติกชีวภาพเป็นบรรจุภัณฑ์หรือวัตถุดิบ เช่น

  ให้สามารถน�าค่าใช้จ่ายการใช้พลาสติกชีวภาพมาหักเป็นค่าใช้จ่ายได้ 

  200 เปอร์เซ็นต์

  เพิ่มสัดส่วนการจัดซื้อผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพของภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ

  ก�าหนดให้บรรจุภัณฑ์อาหารใช้พลาสติกชีวภาพทดแทนโฟม

  ก�าหนดให้ห้างสรรพสินค้า/ซูเปอร์มาร์เก็ตใช้ถุงที่ย่อยสลายได้

กระทรวงการคลัง
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มาตรการ ผู้รับผิดชอบ

มาตรการสนับสนุนคลัสเตอร์ดิจิทัล

1. พฒันาระบบ High Speed Internet ใหม้คีวามเรว็เทา่คา่เฉลีย่ของโลก คอื 24.4 Mbps  

 (ปจัจบุนัประเทศไทยอยูท่ี ่20 Mbps เชยีงใหมแ่ละภเูกต็อยูท่ี ่15 Mbps ขณะทีส่งิคโปร ์

 อยู่ที่ 104 Mbps)

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร

2. อ�านวยความสะดวกด้านวีซ่าและใบอนุญาตท�างาน หรือการให้ Permanent 

 Residence แก่ผู้เชี่ยวชาญด้าน IT จากต่างประเทศ

กระทรวงมหาดไทย ส�านักงาน

ตรวจคนเข้าเมือง กระทรวงเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร

3. เร่งปฏิรูปภาครัฐให้เป็น Digital Government โดยเน้นการเพิ่มบริการ e-Service 

 และการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร

มาตรการสนับสนุนคลัสเตอร์เกษตรแปรรูป

1. ยกระดับคุณภาพ/มาตรฐานสินค้าเกษตรแบบครบวงจร ตั้งแต่แหล่งผลิต โดยเฉพาะ 

 เกษตรอินทรีย์ โรงคัดบรรจุ และโรงแปรรูปสินค้าเกษตร รวมทั้งระบบ Traceability

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2. เร่งพัฒนา Rubber City ในสงขลา (1,248 ไร่) รวมทั้งขยายการจัดตั้ง Rubber City  

 ที่ระยองและกาญจนบุรี

กระทรวงอุตสาหกรรม

3. พัฒนาระบบขนส่งทางรางเชื่อมโยงอุตสาหกรรมแปรรูปยางขั้นต้นในภาคใต้กับ 

 อุตสาหกรรมปลายน�้าในภาคตะวันออก (ปัจจุบันใช้ถนน ค่าใช้จ่ายสูงกว่า)

กระทรวงคมนาคม

4. จดัตัง้ศนูยท์ดสอบมาตรฐานกลาง และศนูยว์จิยัและพฒันายางธรรมชาตแิละผลติภณัฑ ์

 ยางธรรมชาติที่มีคุณภาพในพื้นที่ Rubber City

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มาตรการสนับสนุนคลัสเตอร์สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 

1. ยกระดับคุณภาพ/มาตรฐานสินค้าเกษตรแบบครบวงจร ตั้งแต่แหล่งผลิต โดยเฉพาะ 

 เกษตรอินทรีย์ โรงคัดบรรจุ และโรงแปรรูปสินค้าเกษตร รวมทั้งระบบ Traceability

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2. Functional Textile : ส่งเสริมการผลิตเส้นใยจากวัสดุการเกษตร และเส้นใยที่มี 

 คุณสมบัติพิเศษ ตลอดจนด้ายและผ้าผืนคุณภาพสูง/มีคุณสมบัติพิเศษ เพื่อสร้าง 

 ความแตกต่างและเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์

กระทรวงอุตสาหกรรม

BOI

3. ส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลางธุรกิจแฟชั่น :

  Sourcing Hub of ASEAN สง่เสรมิใหบ้รษิทั Sourcing เขา้มาตัง้ฐานในไทย รวมทัง้ 

  สนบัสนนุใหจ้ดังาน Fair วตัถุดบิระดบัโลกในไทยเพือ่ตลาดอาเซยีน เชน่ งาน Premier  

  Vision, Intertextile, Techtextil, Hemite

  สถาบันแฟชั่นระดับโลก ส่งเสริมให้มาตั้งสาขาและเปิดสอนระดับปริญญาในไทย 

  เช่น  FIT New York, NC State, London Collage of Fashion, IFM Paris,  

  Bunka Tokyo เพื่อเป็นแม่เหล็กดึงดูด Brand ระดับโลก และสร้างบุคลากรไทย 

  ที่จะสามารถท�างานกับผู้ซื้อรายใหญ่ของโลกได้

กระทรวงอุตสาหกรรม 

กระทรวงพาณิชย์ BOI

กระทรวงอุตสาหกรรม 

กระทรวงศึกษาธิการ BOI
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ในปี พ.ศ. 2546 รัฐบาลได้ประกาศนโยบายในการผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของบริการทางการแพทย์  
(Medical Hub) และเป็นศูนย์กลางการให้บริการทางด้านสุขภาพ (Health Hub) ที่ให้บริการด้านการเสริมสร้างสุขภาพเพื่อน�า 
รายได้เข้าประเทศ ซึ่งภาครัฐได้ด�าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพแบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ การบริการ 
ด้านการแพทย ์(Medical Services) การบรกิารดา้นสขุภาพ (Health Services) เชน่ สปา นวดแผนไทย การทอ่งเทีย่วเชงิสขุภาพ  
เป็นต้น และผลิตภัณฑ์สุขภาพและสมุนไพร (Herbal Products) เช่น เครื่องส�าอาง ผลิตภัณฑ์สมุนไพร เป็นต้น นอกจากนี้  
แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. 2555 - 2559 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การสร้างความเช่ือมั่นและส่งเสริมการท่องเท่ียว ได้ให้ 
ความส�าคัญกับตลาดการท่องเที่ยวในกลุ่มการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ (Health and Wellness) และการสร้างจุดขายในการเป็น  
Hospitality and Wellness Center of the World เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวระดับบน

สศช. มีบทบาทภารกิจหลักในการติดตามประเมินผลการพัฒนาประเทศ รวมทั้งการประเมินนโยบายส�าคัญของรัฐบาล  
จึงจัดท�าโครงการติดตามประเมินผลการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ภายใต้โครงการติดตามประเมินผลนโยบายของรัฐบาล  
เพื่อประเมินผลการด�าเนินการด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพตามนโยบายของรัฐบาลตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 - 2557 และ 
ปจัจยัทีม่ผีลตอ่ประสทิธภิาพและประสทิธผิลของการด�าเนนิการ รวมทัง้ศกึษาองคป์ระกอบ/ตวัชีว้ดัในภาพรวมทีส่ามารถประเมนิ 
ความส�าเร็จของการด�าเนนิการตามนโยบายในการผลกัดนัใหป้ระเทศไทยเป็นศนูยก์ลางของบรกิารทางการแพทย ์(Medical Hub)  
และเป็นศูนย์กลางการให้บริการทางด้านสุขภาพ (Health Hub) ตลอดจนจัดท�าข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินการ 
ตามนโยบายของรัฐบาลและแนวทางการบูรณาการการด�าเนินการของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง 

ทั้งนี้ วัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัยภายใต้โครงการนี้ ได้แก่ 

โครงการติดตามประเมินผลการส่งเสริม
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

1) เพือ่ประเมนิภาพรวมของการด�าเนินการตามนโยบายในการ 
ผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของบริการทางการแพทย์  
(Medical Hub) และเป็นศูนย์กลางการให้บริการทางด้านสุขภาพ  
(Health Hub) และปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
การด�าเนินโครงการ

2) เพื่อประเมินสภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) ของการให้
บริการทางการแพทย์และบริการทางด้านสุขภาพ

3) เพื่อศึกษาองค์ประกอบ/ตัวชี้วัดในภาพรวมท่ีสามารถ
ประเมินความส�าเร็จของการด�าเนินการตามนโยบายในการผลักดันให้
ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของบริการทางการแพทย์ (Medical Hub) 
และเป็นศูนย์กลางการให้บริการทางด้านสุขภาพ (Health Hub)

4) เพื่อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการให้บริการทาง 
การแพทย์และบริการทางด้านสุขภาพให้มีศักยภาพในการแข่งขันใน 
ระยะยาว ตลอดจนแนวทางการบูรณาการการด�าเนินการของหน่วยงาน 
ภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง
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ในส่วนของเป้าหมายการศึกษา ประกอบไปด้วย (1) ผลการประเมินในภาพรวมของการด�าเนินการตามนโยบายใน 
การผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของบริการทางการแพทย์ (Medical Hub) และเป็นศูนย์กลางการให้บริการทางด้าน 
สุขภาพ (Health Hub) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 - 2557 (2) ตัวช้ีวัดในภาพรวมท่ีสามารถประเมินความส�าเร็จของการด�าเนินการ 
ตามนโยบายในการผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของบริการทางการแพทย์ (Medical Hub) และเป็นศูนย์กลางการให้
บริการทางด้านสุขภาพ (Health Hub) และ (3) แนวทางการพัฒนาการให้บริการทางการแพทย์และบริการทางด้านสุขภาพ 
ให้มีศักยภาพในการแข่งขันในระยะยาว ตลอดจนการบูรณาการการด�าเนินการของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง

ส�าหรับรูปแบบการด�าเนินโครงการ สศช.จะจัดจ้างที่ปรึกษาด�าเนินการภายใต้ขอบเขตการศึกษา ดังนี้

1) ประเมนิผลภาพรวมการด�าเนนิการตามนโยบายการผลกัดนัใหป้ระเทศไทยเปน็ศนูยก์ลางของบรกิารทางการแพทย ์ 
(Medical Hub) และเป็นศูนย์กลางการให้บริการทางด้านสุขภาพ (Health Hub) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 - 2557 และวิเคราะห์ปัจจัย 
ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการให้บริการทางการแพทย์และบริการทางด้านสุขภาพ

2) ส�ารวจความคิดเห็นของผู้ประกอบการด้านการแพทย์และด้านสุขภาพเพื่อประกอบการประเมินผลภาพรวม 
การด�าเนินการตามนโยบายฯ รวมทั้งการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการให้บริการทางการแพทย์ 
และบริการทางด้านสุขภาพให้มีศักยภาพในการแข่งขันในระยะยาว จ�านวนไม่น้อยกว่า 300 ราย ใน 4 ภูมิภาค

3) ส�ารวจความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวไทย
และชาวต่างชาติต่อคุณภาพและความพึงพอใจในบริการด้าน 
การแพทย์และบริการด้านสุขภาพของประเทศไทย ตลอดจน 
ปัญหาอุปสรรคท่ีพบ จ�านวนไม่น้อยกว่า 1,000 ตัวอย่าง  
ใน 4 ภาค เพื่อประกอบการประเมินความส�าเร็จของนโยบาย 
การผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของบริการทาง 
การแพทย์ (Medical Hub) และเป็นศูนย์กลางการให้บริการ 
ทางด้านสุขภาพ (Health Hub)

4) ศึกษาโครงสร้างและกลไกการด�าเนินการด้าน 
การส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงการแพทย์และสุขภาพของ 
ประเทศที่มีนโยบายส่งเสริมฯ จ�านวนไม่น้อยกว่า 2 ประเทศ

5) จัดประชุมเพื่อติดตามการด�าเนินการตามนโยบายฯและรับฟังความคิดเห็นตลอดจนข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย (Stakeholders) ใน 4 ภูมิภาคๆ ละ 1 ครั้ง เพื่อน�าผลมาประกอบการประเมินและเสนอแนะแนวทางการพัฒนาและ 
การบูรณาการการด�าเนินการของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

6) ศึกษาวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) ของการให้บริการทางการแพทย์และบริการทางด้านสุขภาพ 
และวิเคราะห์ความเหมาะสมของกลไกหลักในการขับเคลื่อนและผลักดันนโยบายเพื่อพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้าน 
การแพทย์ของเอเชีย (Medical Hub of Asia) 

7) ศกึษาองคป์ระกอบ/ตวัชีว้ดัในภาพรวมทีส่ามารถประเมนิความส�าเรจ็ของการด�าเนนิการตามนโยบายในการผลักดนั 
ใหป้ระเทศไทยเปน็ศนูยก์ลางของบรกิารทางการแพทย ์(Medical Hub) และเป็นศนูยก์ลางการใหบ้รกิารทางดา้นสขุภาพ (Health  
Hub)

8) เสนอแนะแนวทางการพัฒนาการให้บริการทางการแพทย์และบริการทางด้านสุขภาพให้มีศักยภาพในการแข่งขัน 
ในระยะยาว ตลอดจนกลไกการบูรณาการการด�าเนินการของหน่วยงานราชการและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง

9) จัดท�ารายงานโครงการติดตามประเมินผลการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ ภายใต้โครงการติดตามประเมินผล 
นโยบายของรัฐบาล เสนอ สศช. 



รายงานความเคลื่อนไหว 
ของ สศช.

สศช. ได้จัดการประชุมประจ�าปี 2558 เรื่อง “ทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 
2564)” เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2558 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อน�า 
ความเห็นที่ได้รับจากการประชุมประจ�าปีไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงทิศทางและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในช่วง 
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ให้มีความชัดเจน เป็นท่ียอมรับ และสามารถน�าไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมโดยมี พลเอกประยุทธ์  
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม และมีผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย ผู้แทนจากภาครัฐ  
ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน นักวิชาการ ผู้น�าภาคประชาสังคมและผู้น�าชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ส่ือมวลชน  
และประชาชนทั่วไปที่ให้ความสนใจ รวมทั้งสิ้นประมาณ 3,200 คน 

การประชุมแบ่งเป็น 2 ช่วง ในภาคเช้า เริ่มต้นเวลา 9.00 น. โดยนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
คมนาคม และเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กล่าวรายงาน จากนั้นเป็นการเปิดการประชุม 
และแสดงปาฐกถาพิเศษโดย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จากนั้นเป็นการประชุมระดมความคิดเห็น 
เรื่อง “ทิศทางการพัฒนาประเทศในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12” โดยมี นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา ประธานกรรมการ 
พฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิเปน็ประธานด�าเนนิรายการ นายอาคม เตมิพทิยาไพสฐิ รฐัมนตรวีา่การกระทรวงคมนาคม  
และเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นผู้ด�าเนินรายการ 

ปาฐกถาพิเศษนายกรัฐมนตรี

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้น�าเสนอปาฐกถาพิเศษเกี่ยวกับการวางแผนพัฒนาประเทศและ 
การพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ โดยกล่าวถึงการวางแผนการพัฒนาประเทศว่าต้องวางรากฐานการพัฒนาให้เกิดความมั่นคง 
ในระยะยาวและสอดคล้องกับบริบททั้งภายในและภายนอกประเทศ ตลอดจนต้องเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ เช่น  
การเปลีย่นแปลงภมูอิากาศโลก เปน็ตน้ ซึง่ทีผ่า่นมา รฐับาลไดด้�าเนนิการในหลายเรือ่ง ไมว่า่จะเปน็การสรา้งความเขม้แขง็ใหก้บั 
เศรษฐกิจของประเทศ รัฐบาลได้ด�าเนินมาตรการเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจให้เข้มแข็ง พัฒนาขีดความสามารถและนวัตกรรมเพื่อ 
แก้ไขปัญหารายได้การส่งออกที่ลดลง เช่น สนับสนุนงบประมาณและองค์ความรู้เพื่อพัฒนาเครื่องจักร สนับสนุนการขึ้นทะเบียน  
SMEs พิจารณานโยบายด้านภาษีอย่างเหมาะสม ที่ส�าคัญ ยังเร่งด�าเนินการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมขนส่ง  
18 โครงการ ซึ่งอยู่ระหว่างการเจรจาด้านราคารถไฟความเร็วสูงกับสาธารณรัฐประชาชนจีน และยังไม่สามารถหาข้อสรุปได้ 
เนื่องจากต้องพิจารณางบประมาณให้รอบคอบและค�านึงถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้วย นอกจากนี้ รัฐบาลต้องจัดหา 
รถไฟความเร็วปานกลางเพื่อให้ประชาชนที่มีรายได้ปานกลางและรายได้น้อยสามารถใช้บริการได้ ควบคู่กับการพัฒนาระบบ 
คมนาคมขนส่งทางน�้าและทางอากาศ 

รัฐบาลยังพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ระยะแรกด�าเนินการใน 5 จังหวัด คือ จังหวัดตาก (ด่านแม่สอด) จังหวัดสระแก้ว  
(ด่านคลองลึก) จังหวัดมุกดาหาร (ด่านมุกดาหาร) จังหวัดตราด (ด่านคลองใหญ่) และจังหวัดสงขลา (ด่านปาดังเบซาร์และ 
ด่านสะเดา) และระยะต่อไปในปี 2559 จะด�าเนินการต่อเนื่องในอีก 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดหนองคาย จังหวัดกาญจนบุรี  
จังหวัดเชียงราย จังหวัดนครพนม และจังหวัดนราธิวาส โดยรัฐบาลจะส่งเสริมอุตสาหกรรมศักยภาพ ได้แก่ ยานยนต์และชิ้นส่วน 
ยานพาหนะ เครือ่งใชไ้ฟฟา้และอเิลก็ทรอนกิส ์ปโิตรเคมแีละเคมภีณัฑท์ีเ่ปน็มติรกบัสิง่แวดลอ้ม รวมทัง้ใหก้ารสนบัสนนุคลสัเตอร์
เป้าหมายอื่นๆ

สรุปผลการประชุมประจำ ปี 2558 ของ สศช.

ทิศทางการพัฒนาประเทศในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
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ในด้านสังคม นายกรัฐมนตรีระบุว่า ต้องเน้นเรื่อง 
การพัฒนาคนให้เป็นคนดีคนเก่ง การลดความเหลื่อมล�้า 
และแก้ปัญหาสังคมต่างๆ โดยรัฐบาลเร่งพัฒนาคนให้มี 
ศักยภาพ มีความคิด มีจิตส�านึกที่ดี และมีความรับผิดชอบ 
ลดแรงกดดันระหว่างเจ้าหน้าที่ภาครัฐและประชาชน  
บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง ลดความเหลื่อมล�้า และสร้าง 
ความเป็นธรรม เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงกระบวนการ 
ยุติธรรมได้ ตลอดจนสนับสนุนให้มีการเรียนการสอนท่ี 
สร้างการเรียนรู้ให้แก่เด็กในการใช้ชีวิตในสังคมได้อย่าง 
เหมาะสม มีการเรียนรู้ในเรื่องวินัย กฎหมาย และหน้าที่
พลเมือง โดยรัฐบาลได้ด�าเนินนโยบายให้ครอบคลุมท้ัง 
ด้านสุขภาพ ด้านเศรษฐกิจ และด้านสังคมเพื่อให้ประชาชน 
ทุกช่วงวัยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ขณะเดียวกัน นายกรัฐมนตรี 
ยังให้ความส�าคัญกับการบริหารจัดการน�้าและแก้ปัญหา 
ด้านพลังงาน ได้สั่งการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) 
วางแผนการบริหารจัดการน�้าเพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาแหล่งน�้า 
ที่ดินท�ากิน และภัยแล้งที่ได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศ 
เปลี่ยนแปลง ด�าเนินนโยบายเพื่อแก้ไขปัญหาน�้าประปาให้แก่ 
7,000 หมู่บ้านที่ยังไม่มีประปาใช้ ให้แล้วเสร็จในปี 2560 
ฟืน้ฟพูืน้ทีป่า่เพือ่อนรัุกษดิ์นและน�า้โดยการมสีว่นร่วมของชมุชน 
รวมทั้งการแก้ไขปัญหาด้านพลังงานของประเทศ

นายกรัฐมนตรีฯ ยังกล่าวถึงการที่รัฐบาลได้ยกร่าง
กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2558 - 2577) ขึ้นใน 
เบือ้งตน้ ประกอบดว้ย 6 ยทุธศาสตร์ส�าคัญ ได้แก ่(1) ยทุธศาสตร์
ด้านความมั่นคง (2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถ 
ในการแข่งขัน (3) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศกัยภาพคน (4) ยทุธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาค 
และความเท่าเทียมกันทางสังคม (5) ยุทธศาสตร์ด้าน 
การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
และ (6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ 
การบริหารจดัการภาครฐั ดังนัน้ แผนพฒันาฯ ฉบบัที ่12 จงึเป็น 
แผนระยะกลางทีเ่สมอืนการแปลงยทุธศาสตรช์าติในระยะยาวสู่
การปฏบิตัใิหเ้หน็ผลอยา่งเปน็รูปธรรม เพือ่ตอบโจทยก์ารพฒันา 
5 ปีข้างหน้าว่าจะแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างทางเศรษฐกิจและ
สังคมอย่างไร และ สศช. ต้องน�าแผนพัฒนาฯ ดังกล่าวออกไป 
สู่การปฏิบัติ มีตัวชี้วัด และประเมินผลได้อย่างชัดเจน

สรุปผลการอภิปรายในภาคเช้า

ในการประชุมภาคเช้า ผู้เข้าร่วมประชุมได้แสดง
ความคิดเห็นต่อทิศทางการพัฒนาประเทศในช่วงแผนพัฒนาฯ 
ฉบับท่ี 12 โดยมีหลากหลายประเด็นท่ีน่าสนใจ อาทิ ใน 
ภาพรวม แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ไม่ควรมุ่งเน้นการพัฒนา 
เศรษฐกิจที่ให้ความส�าคัญกับรายได้เป็นหลักแต่ควรให้ความ 
ส�าคัญกับเรื่องสิทธิชุมชน คุณค่าของชีวิต และคุณธรรมมากขึ้น 
ทั้งนี้ ควรทบทวนและตรวจสอบในเรื่องที่อาจเป็นประเด็นที่ยัง 
มีความสับสนซ่ึงความเห็นท่ีไม่ตรงกันระหว่างภาครัฐและคน 
ในพื้นท่ีอาจน�าไปสู่ประเด็นความขัดแย้งและเป็นอุปสรรค 
ต่อการพัฒนาประเทศได้ ทั้งในเรื่องการเกษตร การท่องเท่ียว 
ประมง และความมั่นคงทางอาหาร เป็นต้น ทั้งยังต้องมุ่ง 
ลดความเหลื่อมล�้าทางสังคม ให้ความส�าคัญกับแนวทาง 
การต่อต้านความยากจนเพื่อลดความเหลื่อมล�้าของสังคม 
รวมทั้งควรส่งเสริมให้ประชาชนมีการออมมากข้ึน โดยต้อง 
จัดหากลไกที่เหมาะสมในการออม เช่น การจัดตั้งกองทุน 
การออมแห่งชาติ  เป็นต้น ขณะท่ีในเรื่องการส่งเสริม
รัฐวิสาหกิจขนาดย่อมและขนาดกลาง (SMEs) โดยลด 
รายจ่ายของ SMEs โดยการประกันสุขภาพให้แก่บุคลากรของ 
SMEs และเก็บภาษีจาก SMEs โดยตรง เพื่อลดการทุจริต 
ภาษี

ด้านการพัฒนาคน ควรปรับปรุงหลักสูตรการศึกษา 
พัฒนาครู และผู้ปกครองเพื่อช่วยสร้างให้เยาวชนมีศีลธรรม 
จรรยา ความกตัญญู ระเบียบวินัย และความรับผิดชอบต่อ
หน้าท่ี รวมท้ังพัฒนาบุคลากรในภาคราชการให้มีองค์ความรู้ 
เพื่อเตรียมพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ขณะเดียวกัน 
ต้องมีการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ  
โดยก�าหนดแผนเพื่อการพัฒนาศักยภาพของก�าลังแรงงานใน
อนาคต โดยให้ความส�าคัญกับการพัฒนาฝีมือแรงงานที่ส�าเร็จ 
การศึกษาระดับอาชีวศึกษาให้เป็นก�าลังแรงงานที่ส�าคัญต่อ 
การพฒันาประเทศไดใ้นอนาคต ตลอดจนควรสง่เสรมิใหผู้สู้งอายุ 
มีกิจกรรมร่วมกันในแต่ละชุมชนเพื่อเพิ่มคุณค่าและประโยชน์
ในตัวผู้สูงอายุ

การพัฒนาการเกษตร ควรพิจารณาปรับหลักเกณฑ์
เพื่อให้เกษตรกรท่ีประสบภัยได้รับการช่วยเหลือจากภาครัฐ 
อย่างทั่วถึงและรวดเร็ว ควรปรับเปลี่ยนเป้าหมายพื้นที่  
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เกษตรอนิทรยี ์ในป ี2564 จาก “5 แสนไร”่ เปน็ “5 ลา้นไร”่ เพือ่ให ้
เกดิเปน็รูปธรรมมากขึน้ ควรเพิม่พืน้ทีช่ลประทานใหค้รอบคลมุ
พื้นที่การเกษตรมากขึ้น ควรเสนอให้ตั้งกระทรวงน�้าแห่งชาติ 
เพื่อให้มีการบูรณาการงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานราชการท่ี
เกีย่วขอ้งกบัการด�าเนินการเรือ่งน�า้ และควรมกีารจัดตัง้เขตนคิม 
เกษตรกรรม โดยใหม้ลีกัษณะเปน็ One Stop Service เช่นเดยีว
กับภาคอุตสาหกรรม ส่วนการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ 
ส่ิงแวดลอ้ม เรง่ก�าหนดโซนน่ิงทรพัยากรธรรมชาติใหช้ดัเจนเพือ่
ให้เกษตรกรสามารถใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
ส่งเสริมอุตสาหกรรมการเกษตรที่สามารถขยายผลได้ เร่งแก้ไข
ปัญหาป่าไม้ถูกท�าลายและปัญหาขยะอุตสาหกรรมท่ีส่งผล 
ต่อสิ่งแวดล้อมมากในปัจจุบัน

สรุปผลการอภิปรายในภาคบ่าย

ส�าหรับการประชุมภาคบ่าย เป็นการระดมความคิดเห็น 
แบ่งเป็น 7 กลุ่มย่อยตามแนวทางการพัฒนาส�าคัญ โดยสรุป 
สาระส�าคัญของแต่ละกลุ่มโดยสังเขปได้ดังนี้

1. ศักยภาพการแข่งขันเพื่อมุ่งสู่การเป็นประเทศ 
รายได้สูง อาทิ ก�าหนดอุตสาหกรรมเป้าหมายหลักหรือ 
อุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ของประเทศที่รัฐต้องการมุ่งสนับสนุน 
ให้ชัดเจน พร้อมก�าหนดกลยุทธ์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มโดยให้ 
ความส�าคัญกับการวิจัยเชิงลึก การสร้างห่วงโซ่อุปสงค์ และ 
การพัฒนานักการตลาด ภาคบริการและการท่องเที่ยว ควร 
ก�าหนดเป้าหมายการพัฒนาประเทศด้วยระบบเศรษฐกิจฐาน 
ความรู้ควบคู่กับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางการค้าผ่าน 
โครงการลงทุนขนาดใหญ่ ภาคการค้าและการลงทุน ควรปรับ 
โครงสร้างภาษีโดยพิจารณาในส่วนที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ 
ส่วนรวมและให้มีความเป็นธรรมมากขึ้น ก�าหนดนโยบาย 

ส่งเสริมให้ตรงความต้องการและตรงกลุ่มเป้าหมายในแต่ละ 
อุตสาหกรรมหรือแต่ละขนาดของ SMEs 

2. การลงทุนเพ่ืออนาคตของประเทศไทย อาทิ  
การตัง้เป้าหมายอตัราการเตบิโตทางเศรษฐกจิท่ีรอ้ยละ 5 ถอืวา่ 
อยู่ในเกณฑ์ท่ีเหมาะสมและไม่ควรต�่ากว่านี้เนื่องจากจะส่งผล 
ต่อการสร้างความเชื่อมั่นของนักลงทุน การลงทุนภาครัฐและ 
ภาคเอกชน ควรให้ความส�าคัญกับด้านอุปสงค์และการเพิ่ม 
อ�านาจการซื้อควบคู่กับการเพิ่มรายได้ของประชาชน ตลอดจน 
ภาครัฐต้องเป็นหลักให้กับภาคเอกชนในการลงทุนโครงสร้าง 
พื้นฐานระหว่างรัฐกับเอกชน การลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน  
ควรให้ความส�าคัญกับการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่  
เช่น การลงทุนสนามบิน และ การลงทุนสายการบินต้นทุนต�่า  
เปน็ตน้ สง่เสรมิการลงทนุดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศทีป่ระชาชน 
สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้อย่างทั่วถึง ควรมีการปรับปรุงให้ 
กฎหมายเปน็อปุสรรคนอ้ยทีส่ดุเพือ่จงูใจใหน้กัลงทนุมกีารลงทนุ 
ในประเทศไทยเพิ่มข้ึน โดยการบูรณาการกฎหมายโดยเฉพาะ 
กฎหมายทางการเงิน

3. คนไทยกับสังคมสูงวัยที่มีคุณภาพและลดความ 
เหลือ่มล�า้ทางสงัคม ควรใหค้วามส�าคญักบัการสง่เสรมิสขุภาพ 
โดยก�าหนดเป็นตัวชี้วัดในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ซึ่งจะมี 
ความเช่ือมโยงกับตัวช้ีวัดขององค์การอนามัยโลกและสหประชาชาติ  
ควรพัฒนาคุณภาพประชากรควบคู่กับการพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม พร้อมท้ังเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย 
โดยเริ่มตั้งวัยเด็กจนถึงวัยสูงอายุ ลดความไม่เท่าเทียมกันด้าน 
โอกาสทางการศกึษาและคณุภาพการศกึษาตัง้แตร่ะดบัปฐมวยั 
และความแตกต่างในมิติพื้นที่ระหว่างเด็กในเมืองกับชนบท  
การพัฒนาสถาบันทางสังคม ควรมีแนวทางในการเสริมสร้าง 
ครอบครัวให้เข้มแข็ง ขยายบทบาทให้ชุมชนและ อปท. ในการ 
ดูแลผู้สูงอายุในชุมชน 
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4. การพัฒนาพื้นที่ ภาค และการเชื่อมโยงภูมิภาค  
ให้ความส�าคัญกับการเชื่อมโยงรูปแบบการขนส่งทางถนน  
ทางราง ทางน�้า และทางอากาศที่มีประสิทธิภาพ เพื่อลด 
ต้นทุนในการเดินทางและขนส่งสินค้าให้แก่ประชาชน โดย 
การลงทุนโครงการต่างๆ ตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่  12 
ควรสนับสนุนให้เอกชนเข้าร่วมด�าเนินการในรูปแบบ Public 
Private Partnership (PPP) เพิม่มากขึน้เพือ่ลดภาระทางการเงนิ 
ของภาครัฐ ควรให้ความส�าคัญกับการปรับปรุงและพัฒนา 
โครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่แล้วให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างเต็ม 
ประสิทธิภาพ เน้นการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาคไปยังเมือง 
ที่มีศักยภาพ ส่งเสริมการสร้างความเจริญตามแนวชายแดน 
เพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค โดยเฉพาะการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ 
ชายแดนให้เกิดเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษร่วมกับประเทศ 
เพื่อนบ้าน

5. การพัฒนาการเกษตรไทยสู่ความเป็นเลิศด้าน 
อาหารของโลก อาทิ หามาตรการด�าเนินการในเรื่อง 
การครอบครองท่ีดินท�ากินและจูงใจให้ลูกหลานเกษตรกรกลับเข้าสู่ 
การประกอบอาชีพเกษตรกรรม พัฒนาเกษตรกรพร้อมกับ 
พัฒนาปัจจัยการผลิตโดยไม่ขึ้นกับเอกชนรายใหญ่หรือเกษตร 
พันธสัญญา ส่งเสริมการรวมกลุ่มการผลิตทางการเกษตร 
โดยให้ผู้ผลิต ผู้แปรรูป และผู้จ�าหน่ายท�าธุรกิจร่วมกันแบบหุ้นส่วน  
ให้ความส�าคัญกับการวิจัยและพัฒนาการเปลี่ยนแปลงสภาพ 
ภูมิอากาศที่มีผลต่อภาคเกษตร ก�าหนดต�าแหน่งให้พัฒนา 
อุตสาหกรรมเกษตรไปสู ่Value Creation นอกเหนือจากอาหาร  
โดยเนน้ไปทีผ่ลติภณัฑอ์ืน่ๆ และวางแผนการผลติและการตลาด 
ท่ีมุง่เนน้ไปทีส่นิคา้เกษตรแปรรปูทีม่มีลูค่าเพ่ิมสงู เร่งพฒันาและ 
ขับเคลื่อนการผลิตเกษตรอินทรีย์อย่างจริงจัง 

สง่เสรมิบทบาทและก�าหนดมาตรการสรา้งแรงจงูใจภาคเอกชน 
ท่ีท�าธุรกิจท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม น�าเคร่ืองมือทางเศรษฐศาสตร์ 
มาใช้ในการพิจารณาการลงทุนถึงความคุ้มค่าทางสิ่งแวดล้อม  
พัฒนาระบบการประเมินความเสี่ยงจากภัยพิบัติและระบบ 
การจัดการภาวะฉุกเฉินให้เป็นมาตรฐานและเป็นเอกภาพ

7. การบริหารงานภาครัฐของประชาชนเพื่อ 
ประชาชน อาทิ ผลกัดนัการกระจายอ�านาจไปสูป่ระชาชนอยา่ง 
แท้จริง จัดสรรงบประมาณที่ตรงกับความต้องการของท้องถิ่น 
เนื่องจากแต่ละท้องถ่ินมีสภาพภูมิประเทศและสภาพปัญหา 
ที่แตกต่างกัน ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ให้ภาคี 
ท่ีเกีย่วข้องเข้ามามสีว่นรว่มในการก�าหนดนโยบายการใหบ้รกิาร 
ประชาชนและการต่อต้านการทุจริต การแปลงแผนพัฒนาฯ  
ไปสู่การปฏิบัติควรให้ความส�าคัญกับการจัดท�าแผนปฏิบัติการ 
ในลักษณะบูรณาการ (Area-Function-Participation) น�า 
เทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในอ�านวยความสะดวก 
ประชาชนและการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ ตรวจสอบอ�านาจรัฐ 
และการตดิตามประเมนิผลการปฏบิตังิานภาครฐัและขา้ราชการ 
โดยใหป้ระชาชนเป็นผูต้รวจสอบและมกีฎหมายรองรบั ประเมนิ 
ผลกระทบของกฎหมาย กฎ ระเบยีบและขอ้บงัคบัตอ่เศรษฐกจิ  
สังคม สิ่งแวดล้อมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

การด�าเนินการในระยะต่อไป

สศช. จะประมวลข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะทิศทาง 
การพัฒนาประเทศในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ที่ได้จาก 
การประชุมประจ�าปี 2558 ของ สศช. มาประกอบการปรับปรุง 
กรอบทิศทางและยุทธศาสตร์แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ให้มี 
ความชดัเจน เปน็ทีย่อมรบั และสามารถน�าไปปฏบิตัไิดอ้ยา่งเปน็ 
รูปธรรม ก่อนเสนอคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ 
สังคมแห่งชาติ พิจารณาให้ความเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
ต่อสรุปผลการประชุม เพื่อน�าเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา
ต่อไป 

6. การเติบโต ท่ี เป็นมิตรกับสิ่ งแวดล้อมเพื่ อ 
การพัฒนาท่ีย่ังยืน อาทิ การรักษาทุนทางธรรมชาติเพ่ือการเติบโต 
สเีขยีว ปรบัปรงุระบบขอ้มลู Green GDP และ Natural Capital 
Account ด�าเนนิมาตรการในการปกปอ้งรกัษาทรพัยากรปา่ไม ้
อย่างเข้มงวด จัดท�าแผนบริหารจัดการน�้าอย่างยุติธรรมและ 
แผนบูรณาการเชิงพื้นที่ เพิ่มบทบาทของประเทศไทยใน 
การพัฒนาบริหารจัดการแม่น�้า/ลุ่มน�้านานาชาติให้มากข้ึน 






