¤ÇÒÁËÁÒÂ Í§¤»ÃÐ¡Íº “¤ÇÒÁÍÂÙ‹àÂç¹à»š¹ÊØ¢Ã‹ÇÁ¡Ñ¹”
“¤ÇÒÁÍÂÙ‹àÂç¹à»š¹ÊØ¢Ã‹ÇÁ¡Ñ¹”

á¼¹ÀÒ¾áÊ´§¤ÇÒÁàª×èÍÁâÂ§¡ÒÃá»Å§á¼¹¾Ñ²¹ÒÏ ©ºÑº·Õè 11 ä»ÊÙ‹¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔ

สภาวะที่คนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ดํารงชีวิตอยางมีดุลยภาพทั้งจิต กาย ปญญา ที่เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจ
สังคม และสิ่งแวดลอมอยางเปนองครวม และสัมพันธกันไดถูกตองดีงาม นําไปสูการอยูรวมกันอยาง
สันติระหวางคนกับคน และการอยูรวมกันอยางสมดุลระหวางคนกับธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
* สุขภาพกายและจิตดี
* การมีคุณธรรม
และสติปญญาใฝรู
* บทบาทหนาที่
ของครอบครัว
* สัมพันธภาพ
ในครอบครัว
* การพึ่งพิงตนเอง

การมีสุขภาวะ
ครอบครัวอบอุน

* ชุมชนพึ่งตนเองได
* ชุมชนเกื้อกูลกัน

ชุมชนเขมแข็ง

6

องค
ประกอบ
ปจจัย
พื้นฐาน
รวม
ในการ
สรางสุข

สังคมประชาธิปไตย
ที่มีธรรมาภิบาล

* การมีจิตสํานึก
ประชาธิปไตย
* สังคมที่มีธรรมาภิบาล
* ความสมานฉันท
ทางสังคม

สภาพแวดลอมและ
ระบบนิเวศสมดุล

* ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน
* สิ่งแวดลอมมีคุณภาพดี
* ระบบนิเวศสมดุล

เศรษฐกิจเขมแข็ง
และเปนธรรม

* การมีสัมมาชีพ
* เศรษฐกิจเขมแข็ง
* ความเปนธรรมทาง
เศรษฐกิจ

µÒÃÒ§¼Å¡ÒÃ¾Ñ ² ¹ÒÀÒÂãµŒ ´Ñ ª ¹Õ ¤ ÇÒÁà»š ¹ ÍÂÙ ‹ à Âç ¹ à»š ¹ ÊØ ¢ ã¹ª‹ Ç §á¼¹¾Ñ ² ¹ÒÏ ©ºÑ º ·Õè 10
¾.È.. 2549- 2554

หนวย : รอยละ

องคประกอบหลัก

แผนฯ 9

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10

2549

2550

2551

2552

2553

2554

1. การมีสุขภาวะ

71.40

71.16

72.23

70.89

70.21

72.55

2. ครอบครัวอบอุน

62.24

61.65

63.97

63.18

63.08

65.17

3. ชุมชนเขมแข็ง

33.74

46.38

55.73

60.89

66.07

76.47

4. เศรษฐกิจเขมแข็งและเปนธรรม

70.51

74.63

71.00

72.54

78.07

77.60

5. สภาพแวดลอม และระบบนิเวศสมดุล

69.70

64.41

66.96

64.86

63.96

70.58

6. สังคมประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาล

75.42

70.45

74.95

60.37

55.70

53.75

ภาพรวมดัชนีความอยูเย็นเปนสุข

66.47

66.03

68.05

65.79

66.89

70.25

ที่มา : สํานักประเมินผลและเผยแพรการพัฒนา สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
หมายเหตุ : ระดับดีมาก = รอยละ 90.0 - 100
ระดับดี = รอยละ 80.0 - 89.9
ระดับปานกลาง = รอยละ 70.0 - 79.0
ระดับตองปรับปรุง = รอยละ 60.0 - 69.9
ระดับเรงแกไข < รอยละ 59.9

สังคม
มั่นคง

จุดมุงหมาย
สราง 3 สังคม

แนวทาง
การพัฒนา
แปลงสูการปฏิบัติ

สังคม
สีเขียว

สังคม
วัฒนธรรม
ติดตาม
ประเมินผล

ยุทธศาสตรการพัฒนา 6 ดาน
การสรางความเปนธรรมฯ

การพัฒนาคนและสังคมฯ

ความเขมแข็งภาคเกษตรฯ

การปรับโครงสรางเศรษฐกิจฯ

การเชื่อมโยงภูมิภาค

การจัดการทรัพยากรฯ

ประเด็นที่จะดําเนินการ
ประเด็นการพัฒนาสําคัญ

ติดตาม
ประเมินผล

ประเด็นการพัฒนาสําคัญ 9 ขอ

ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร
ความเขมแข็ง การปรับโครง ความเชื่อม การจัดการ
การ
การสรางความ
โยงฯ ทรัพยากรฯ
เปนธรรมฯ พัฒนาคนฯ ภาคเกษตรฯ สรางฯ

การพัฒนาคนเพื่อเสริมสรางทุนทางปญญา
อยางยั่งยืน













การสรางความมัน่ คงทางเศรษฐกิจและสังคม
ใหทุกคนในสังคมไทย













การเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน
ภาคประชาสังคมและธุรกิจเอกชน













การพัฒนาปจจัยสนับสนุนที่เอื้อตอการปรับ
โครงสรางเศรษฐกิจ







การสงเสริมความรวมมืออยางเปนหุนสวน
การพัฒนาทั้งในระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาค









การเตรียมความพรอมของไทยเขาสูป ระชาคม
อาเซียน



















การบริหารจัดการนํ้า ปาไม และที่ดินเพื่อ
ความมั่นคงดานอาหาร



การยกระดั บ ขี ด ความสามารถรองรั บ การ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และภัยพิบัติ
การบริหารจัดการประเทศเพือ่ สรางความเปน
ธรรมในสังคม













หมายเหตุ : หนวยงาน/ภาคีการพัฒนาสามารถใชผงั ขางตนตรวจสอบประเด็นการพัฒนาทีภ่ าคีจะขับเคลือ่ น โดยจัดทํา checklist
ระบุภารกิจ/บทบาทภาคีที่สอดคลองกับประเด็นการพัฒนาสําคัญ 9 ขอ
ทีม่ า : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, (ราง) คูม อื แปลงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11, สิงหาคม 2555

¤³Ð·Õè»ÃÖ¡ÉÒ

º

·ºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃ

การขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ 11 ของสํานักงานคณะกรรมการ
พั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห ง ชาติ ไ ด ดํ า เนิ น
มาเป น เวลากว า 1 ป สํ า นั ก งานฯ จึ ง ใคร ข อใช
โอกาสนี้ ร ายงานและเผยแพร ค วามก า วหน า ของ
การดํ า เนิ น งานในช ว ง 1 ป เ ศษที่ ผ  า นมา ตลอด
จนป จ จั ย แห ง ความสํ า เร็ จ และป ญ หาข อ จํ า กั ด
ของการดําเนินงาน รวมทั้งแนวทางการขับเคลื่อน
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ในระยะตอไป
ในชวงป 2555 การขับเคลือ่ นแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 11 สามารถสรางความรู ความเขาใจ ในสาระ
ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ใหกับภาคีการพัฒนา
รวมถึงสามารถกระตุนใหภาคีเห็นความจําเปนในการ
เขารวมผลักดันการพัฒนาประเทศไดในระดับหนึ่ง
อย า งไรก็ ต าม ภารกิ จ การขั บ เคลื่ อ นแผนพั ฒ นาฯ
ฉบับที่ 11 ในปตอๆ ไป ยังคงเปนสิ่งทาทาย ไมวา
จะเป น การเร ง ประชาสั ม พั น ธ ใ ห ส าธารณชนรั บ รู 
ความกาวหนาในการขับเคลือ่ นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11
อยางตอเนื่อง การเชื่อมโยงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11
กับนโยบายตางๆ ของรัฐบาลเพื่อลดความเสี่ยงและ
สรางความยั่งยืนในการพัฒนา รวมทั้งการขับเคลื่อน
ประเด็นการพัฒนาในระดับพืน้ ที่ โดยทัง้ หมดตองอาศัย
ความรวมมือและภาวะผูนําของทุกฝายที่เกี่ยวของ
จึงจะทําใหแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ซึ่งเปนแผนของ
คนไทยทุกคนประสบผลความสําเร็จตามเจตนารมณ
ที่ตั้งไวในตอนเริ่มจัดทําแผนฯ
ทั้ ง นี้ รายละเอี ย ดของการดํ า เนิ น งาน
ทีผ่ า นมาและแนวทางการดําเนินงานในอนาคตทีจ่ ะเกิดขึน้
ไดปรากฏในบทความและทัศนะของผูมีสวนเกี่ยวของ
ภายในวารสารเศรษฐกิจและสังคมฉบับนี้แลว

àÅ¢Ò¸Ô¡ÒÃ

ºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃ¼ÙŒ¾ÔÁ¾¼ÙŒâ¦É³Ò

¹ÒÂÍÒ¤Á àµÔÁ¾Ô·ÂÒä¾ÊÔ°

¹Ò§ÀÒ³Õ ª¹Ò¸Ô»¡Ã³

ÃÍ§àÅ¢Ò¸Ô¡ÒÃÏ

¡Í§ºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃ

¹Ò§à¾çÞ¨Ò Í‹Í¹ªÔµ
¹Ò§ÊØÇÃÃ³Õ ¤íÒÁÑè¹
¹ÒÂ»ÃàÁ¸Õ ÇÔÁÅÈÔÃÔ
¹ÒÂªÒÞÇÔ·Â ÍÁµÐÁÒ·ØªÒµÔ
¹ÒÂ¸Ò¹Ô¹·Ã ¼ÐàÍÁ
¹Ò§ÊÒÇÅ´ÒÇÑÅÂ ¤íÒÀÒ

¹Ò§ÊÒÇÇÕ³Ò àµªÐ¾¹Ò´Ã
¹Ò§ÀÒ³Õ ª¹Ò¸Ô»¡Ã³
¹ÒÂÍ¸Ô¾§È ËÔÃÑÞàÃ×Í§âª¤
¹Ò§¹ÔÊÇÑ¹µ ¾ÔªÞ´íÒÃ§
¹ÒÂ¸ÕÃÐ¾§É ÁÒÅÑÂ·Í§
¹Ò§ÊÒÇÇÑªÃÕ ¾Ø‹Á·Í§
¹Ò§ÊÒÇÍÁÃÒÇÃÃ³ ·ÔÇ¶¹ÍÁ
¹Ò§ÊÒÇ»ÀÒ¹Ñ¹ ÇÃÇÑ²¹Ê¡ØÅ

·Õ»
è ÃÖ¡ÉÒ´ŒÒ¹¹âÂºÒÂáÅÐá¼¹§Ò¹
¹Ò§¹ÔµÂÒ ¡ÁÅÇÑ·¹¹ÔÈÒ
¹Ò§ªØµÔ¹Ò¯ Ç§ÈÊØºÃÃ³
¹ÒÂÀÙÁÔã¨ ÍÑµµÐ¹Ñ¹·¹
¹Ò§ÊÒÇÊØÁÒÅÕ à´ªÒ¹ØÃÑ¡É¹Ø¡ÙÅ
¹Ò§ÊÒÇÀÒÃ³Õ ÇÑ²¹Ò
¹ÒÂ¹¾¾Ã Á¹ÙÞ¼Å
¹Ò§ÊÒÇ»˜·ÁÒ à¸ÕÂÃÇÔÈÔÉ®Ê¡ØÅ

½†ÒÂ¨Ñ´¡ÒÃ
¹ÒÂ¸ÕÃÐ¾§É ÁÒÅÑÂ·Í§

½†ÒÂÈÔÅ»¡ÃÃÁáÅÐÀÒ¾
¹ÒÂà¹ÒÇÄ·¸Ôì Ä·¸Ôá»Å¡

ÍÍ¡áººáÅÐ¾ÔÁ¾·Õè
Ë¨¡. ÍÃØ³¡ÒÃ¾ÔÁ¾

ºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃºÃÔËÒÃ
¹ÒÂÇÔ·ÂÒ »›¹·Í§

Ê Ò Ã ºÑ Þ
º·ºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃ
ÊÑÁÀÒÉ³¾ÔàÈÉ
´Ã.³Ã§¤ªÑÂ ÍÑ¤ÃàÈÃ³Õ »ÃÐ¸Ò¹Í¹Ø¡ÃÃÁ¡ÒÃ¢Ñºà¤Å×èÍ¹á¼¹¾Ñ²¹ÒÏ ©ºÑº·Õè 11

àÃ×èÍ§à´‹¹»ÃÐ¨íÒ©ºÑº
¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃá»Å§á¼¹¾Ñ²¹ÒÏ ©ºÑº·Õè 11 ÊÙ‹¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔ

º·¤ÇÒÁ»ÃÐ¨íÒ©ºÑº
ÂØ·¸ÈÒÊµÃ»ÃÐà·È (Country Strategy)
ÃÇÁ¾ÅÑ§ÀÒ¤àÍ¡ª¹¢Ñºà¤Å×èÍ¹á¼¹Ï 11
¡ÒÃ¢Ñºà¤Å×èÍ¹ÃÐ´Ñº¾×é¹·Õè : áÃ§¼ÅÑ¡´Ñ¹¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò
à´Ô¹Ë¹ŒÒ¢Ñºà¤Å×èÍ¹ ·ÃÑ¾ÂÒ¡Ã¸ÃÃÁªÒµÔáÅÐÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁã¹á¼¹Ï 11

¨Ô»Ò¶Ð
»ÃÐÊº¡ÒÃ³ºŒÒ¹ÊÒÁ¢Ò ÊÙ‹¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò·ÕèÂÑè§Â×¹

¤ÍÅÑÁ¹¾ÔàÈÉ
µÒÅâµ¹´ : àÊŒ¹·Ò§¨Ò¡ËÑÇäÃ‹»ÅÒÂ¹ÒÊÙ‹àÈÃÉ°¡Ô¨ÊÃŒÒ§ÊÃÃ¤
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1
2
8
14
19
24
29
33
37
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(ºÃÔÉÑ· âª¤¹íÒªÑÂÍÍâµŒà¾ÃÊ«Ôè§ ¨íÒ¡Ñ´: CNC group)

¤ÇÒÁà¤Å×èÍ¹äËÇ¢Í§ ÊÈª.
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41
47

ÊÑÁÀÒÉ³¾ÔàÈÉ
´Ã.³Ã§¤ªÑÂ ÍÑ¤ÃàÈÃ³Õ

»ÃÐ¸Ò¹Í¹Ø¡ÃÃÁ¡ÒÃ¢Ñºà¤Å×èÍ¹á¼¹¾Ñ²¹ÒàÈÃÉ°¡Ô¨áÅÐÊÑ§¤ÁáË‹§ªÒµÔ ©ºÑº·Õè 11

àÃ×èÍ§ ¤ÇÒÁ¡ŒÒÇË¹ŒÒ

¢Í§¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹¡ÒÃ¢Ñºà¤Å×èÍ¹

á¼¹¾Ñ²¹ÒÏ ©ºÑº·Õè 11

ÊíÒ¹Ñ¡»ÃÐàÁÔ¹¼ÅáÅÐà¼Âá¾Ã‹¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò*

เศรษฐกิจและสังคม

´Ã.³Ã§¤ªÑÂ ÍÑ¤ÃàÈÃ³Õ »ÃÐ¸Ò¹Í¹Ø¡ÃÃÁ¡ÒÃ¢Ñºà¤Å×èÍ¹á¼¹¾Ñ²¹ÒàÈÃÉ°¡Ô¨áÅÐÊÑ§¤Á
áË‹§ªÒµÔ ©ºÑº·Õè 11 ä´ŒàÅ‹Ò¶Ö§¤ÇÒÁ¡ŒÒÇË¹ŒÒ¢Í§¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹¡ÒÃ¢Ñºà¤Å×èÍ¹á¼¹¾Ñ²¹ÒÏ ©ºÑº·Õè 11
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á¼¹¾Ñ²¹ÒÏ ©ºÑº·Õè 11 ã¹»‚ 2556 »ÃÐà´ç¹¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò·Õè¤ÇÃãËŒ¤ÇÒÁÊíÒ¤ÑÞ·Ñé§ã¹ÃÐ´Ñº»ÃÐà·ÈáÅÐ¾×é¹·Õè
µÅÍ´¨¹¡Å‹ Ò Ç¶Ö § º·ºÒ·¢Í§ÀÒ¤Õ ¡ ÒÃ¾Ñ ² ¹Òã¹¡ÒÃÃ‹ Ç Á¢Ñ º à¤Å×è Í ¹á¼¹¾Ñ ² ¹ÒÏ ©ºÑ º ·Õè 11
·Ñé§Ë¹‹ÇÂ§Ò¹¡ÅÒ§ Ê‹Ç¹ÃÒª¡ÒÃµ‹Ò§ æ ÀÒ¤àÍ¡ª¹ ÀÒ¤»ÃÐªÒÊÑ§¤Á ÀÒ¤ÇÔªÒ¡ÒÃÊ×èÍÁÇÅª¹ ´Ñ§¹Õé

2

ประธานอนุกรรมการขับเคลือ่ นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 แตงตัง้ “คณะอนุกรรมการขับเคลือ่ นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11” ขึน้
กลาววา แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 เปนแผนยุทธศาสตรการพัฒนา โดยมี ผู  ท รงคุ ณ วุ ฒิ จ ากหลายภาคส ว น อาทิ ภาคราชการ
ประเทศที่จัดทําขึ้นอยางเปนขั้นเปนตอน ใหความสําคัญกับการมี ภาคธุรกิจเอกชน ภาควิชาการ มาทําหนาที่กํากับการขับเคลื่อน
สวนรวมในการจัดทําแผนฯ ตัง้ แตการใหภาคีทกุ ฝาย ทุกอาชีพ และ ยุทธศาสตรทั้ง 6 ดาน และประเด็นการพัฒนาสําคัญ 9 ขอของ
ทุกพืน้ ทีร่ ว มกําหนดกรอบแนวคิดการพัฒนาประเทศไป จนถึงการ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ใหไปในทิศทางเดียวกัน เพือ่ ไปสูเ ปาหมาย
ระดมความเห็นเพือ่ จัดทํายุทธศาสตรตา งๆ กลาวไดวา แผนพัฒนาฯ การสรางสังคมที่พึงปรารถนา 3 ประการ ไดแก สังคมมั่นคง สังคม
ฉบับที่ 11 ไมไดเปนแผนของขาราชการ แตเปนแผนของคนไทย สีเขียว และสังคมวัฒนธรรม ซึ่งในชวงประมาณ 1 ปหลังแผน
ทุกคน ซึง่ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 เปนแผนยุทธศาสตรทสี่ อดคลอง พัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ประกาศใช คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผน
กับการเปลี่ยนแปลงของโลก สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของ พัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ไดกํากับใหมีการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ
ประเทศไทย และประเทศในภูมิภาค
ฉบับที่ 11 ในหลายรูปแบบ
ดั ง นั้ น จึ ง เป น เรื่ อ งสํ า คั ญ ที่ ต  อ ง
การขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาสําคัญในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11
ขั บ เคลื่ อ นแผนฯ ให เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพ เพื่ อ ให
สังคม
สังคม
สังคม
จุดมุงหมาย
ประเทศไทยสามารถแขงขันไดในเวทีโลก รวมถึง
มั่นคง
สีเขียว
วัฒนธรรม
สราง 3 สังคม
สามารถรับมือกับความผันผวนที่รุนแรงมากขึ้นได
ยุทธศาสตรแผนฯ 11
อาทิ วิกฤติเศรษฐกิจในตางประเทศ ภัยธรรมชาติ
การสรางความเปนธรรมฯ การพัฒนาคนและสังคมฯ ความเขมแข็งภาคเกษตรฯ
ติดตาม
แนวทาง
ประเมินผล
วิกฤติทางอาหารและพลังงาน ซึง่ การขับเคลือ่ นแผนฯ
การพัฒนา
การปรับโครงสรางเศรษฐกิจฯ
การเชื่อมโยงภูมิภาค
การจัดการทรัพยากรฯ
ใหเกิดผลเปนรูปธรรมจะตองอาศัยความชวยเหลือ
ประเด็นการพัฒนาสําคัญ 9 ขอภายใตแผนฯ 11
จากทุกฝาย
แปลงสูการปฏิบัติ
การพัฒนาคนเพื่อ
การสรางความมั่นคง
การเสริมสรางความเขมแข็งของ
เสริมสรางทุนทาง
ทางเศรษฐกิจและสังคม
ชุมชน ภาคประชาสังคมและ
เพื่ อ ให ก ารขั บ เคลื่ อ นแผนพั ฒ นาฯ
ติดตาม
ประเด็นที่ตอง
ปญญาอยางยืนยัน
ใหทุกคนในสังคมไทย
ธุรกิจเอกชน
ประเมินผล
ดําเนินการ
ฉบับที่ 11 เกิดขึน้ อยางเปนรูปธรรม คณะกรรมการ
การพัฒนาปจจัย
การสงเสริมความรวมมืออยาง
การเตรียมความพรอม
สนันสนุนที่เอื้อตอการ
เปนหุนสวน การพัฒนาทั้งใน
ของไทยเขาสูประชาคม
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (กก.สศช.)
ปรับโครงสรางเศรษฐกิจ
ระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาค
อาเซียน
ไดเห็นชอบใหมกี ลไกทีจ่ ะกํากับการขับเคลือ่ นแผน แปลงสูการปฏิบัติ
การบริหารจัดการนํ้า
การยกระดับขีดความสามารถ
การบริหารจัดการ
ปาไมและที่ดินเพื่อ
รองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ประเทศเพื่อสรางความ
พัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ใหเกิดผลในทางปฏิบัติ และ
ความมั่นคงดานอาหาร
ภูมิอากาศ และภัยพิบัติ
เปนธรรมในสังคม
* นายอธิพงศ หิรัญเรืองโชค นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ นายตฤตณัย นพคุณ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
นางณัจยา หนุนภักดี นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ นางสาวหฤทัย สายทินกร นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ
นายสุธัมมะ ธรรมศักดิ์ นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ
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ประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 กลาววา ในปแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 การขับเคลื่อนแผนฯ
เริ่มตนกาวแรกโดยเนนสรางความรู ความเขาใจในแผนฯ และกระตุนใหภาคีตางๆ เขารวมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ไมวาจะเปนการ
จัดทําคูม อื การขับเคลือ่ นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ทีน่ าํ เสนอจุดมุง หมายของการขับเคลือ่ นแนวทาง และขัน้ ตอน พรอมทัง้ ตัวอยางการแปลง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 เพื่อใหภาคสวนตางๆ สามารถนําไปประยุกตใชไดจริงรวมทั้งไดจัดประชุมกับผูแทนจากภาคีตางๆ ทั้งในสวนกลาง
และพืน้ ทีเ่ พือ่ กําหนดแนวทางการขับเคลือ่ นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 รวมกัน อาทิ หารือกับหนวยงานกลางประกอบดวย สํานักงบประมาณ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง และธนาคารแหงประเทศไทย เพื่อรวมบูรณาการแนวทาง
การขับเคลือ่ นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ทัง้ ดานงบประมาณและการติดตามประเมินผล ประชุมกับผูแ ทนภาคเอกชน ประกอบดวย ผูแ ทน
สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย สภาหอการคาแหงประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย สภาอุตสาหกรรมทองเทีย่ วแหงประเทศไทย และ
สภาธุรกิจตลาดทุนไทย จัดทําขอเสนอยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการของภาคเอกชนเพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 จัดประชุม
ระดมความคิดเห็นกับภาคสวนตางๆ ใน 4 ภูมภิ าคเพือ่ รวมกันกําหนดประเด็นการพัฒนาสําคัญและแนวทางการขับเคลือ่ นในระดับพืน้ ที่

การขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ป 2555
แตงตั้งคณะกรรมการการขับเคลื่อน
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11
(16 ก.พ. 55)

ระดมความเห็น
การขับเคลื่อนแผนฯ 11 ระดับภาค

ประชุมกับผูแทนหนวยงาน
(15 มิ.ย. 55)

ประชุมประจําป 2555
ของ สศช. (6 ก.ย. 55)

ประชุมอนุกรรมการครั้งที่ 2/55
(26 ก.ย. 55)

ม.ค.
2555

เม.ย.

ก.ค.

ต.ค.

ประชุมกับผูทรงคุณวุฒิเพื่อกําหนดแนวทาง ปชส.
(17 ก.ค. 55)
ประชุมอนุกรรมการครั้งที่ 1/55
(2 เม.ย. 55)

ประชุมเตรียมการกับผูแทน
ภาคเอกชน (10 ส.ค. 55)

ประชุมรวมภาครัฐ
และเอกชนเรื่องการขับเคลื่อนแผนฯ
11 (6 พ.ย. 55)

ม.ค.
2556

ประชุมอนุกรรมการครั้งที่ 3/55
(13 ธค. 55)

ระดมความเห็น 4 ภาค
16-17 ก.ย. 55

ประธานอนุ ก รรมการขั บ เคลื่ อ นแผนพั ฒ นาฯ
ฉบับที่ 11 ใหความเห็นตอไปวา แมจะมีการจัดกิจกรรมเพื่อ
กระตุน ใหเกิดความเขาใจและตระหนักถึงความสําคัญในการรวม
ขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 กับภาคีตางๆ แตเพื่อใหการ
ขับคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 มีพลังและสงผลในวงกวาง
การเชื่อมโยงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 เขากับนโยบายรัฐบาล
จึงเปนสิ่งจําเปนที่ตองผลักดันใหเห็นผล และนายินดีวาแมใน
ชวงครึง่ ปแรกหลังการประกาศใช รัฐบาลชุดปจจุบนั ไมไดนาํ แผน
พัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ไปผลักดันมากนัก แตในชวงครึ่งปหลัง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 มีความเกีย่ วเนือ่ งสอดคลองกับนโยบาย
รัฐบาลมากขึ้นในหลายมิติ
“ขณะนี้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ไดดําเนินการผาน
ไปแลว 1 ป โดยในครึ่งปแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ตั้งแต
เดือนตุลาคม 2554 เปนชวงเวลาที่ประเทศไทยมีรัฐบาลใหม
(รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร) และมีความจําเปนเรงดวนที่

ตองแกปญหาสําคัญเฉพาะหนา คือ ปญหาอุทกภัยครั้งใหญ
ประกอบกับในปแรก รัฐบาลไดใหความสําคัญกับนโยบายที่
สัญญาไวกบั ประชาชนและไดแถลงตอรัฐสภา ดังนัน้ ในชวงเวลา
ดังกลาว รัฐบาลจึงจําเปนตองดําเนินนโยบายแกไขปญหา
เฉพาะหนา พรอมกับนํานโยบายเรงดวนทีป่ ระกาศไวสกู ารปฏิบตั ิ
ภายใตหลักการหรือแนวทางสําคัญขางตนของการเพิ่มรายได
อาทิ การใหแรงงานมีรายไดเปนวันละไมนอ ยกวา 300 บาท และ
ผูท จี่ บปริญญาตรีมรี ายไดเดือนละไมนอ ยกวา 15,000 บาท และ
นโยบายการรับจํานํา และการลดรายจาย อาทิ การชะลอ
การเก็บเงินเขากองทุน และการปรับลดภาษีเงินไดนิติบุคคล
ในขณะทีแ่ ผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ในปแรก ไดใหความสําคัญกับ
การปรับโครงสรางเศรษฐกิจ ซึง่ เนนการพัฒนาโครงสรางพืน้ ฐาน
การปรั บ โครงสร า งการค า และการลงทุ น และการพั ฒ นา
ขีดความสามารถในการแขงขันที่จะทําใหรายไดของประชาชน
เพิ่มขึ้นอยางยั่งยืน ผานการเพิ่มผลิตภาพการผลิต”

1 ปของการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11

เห็นชอบคูมือการขับเคลื่อน
แผนฯ 11

3

เศรษฐกิจและสังคม

4

“แตพอเขาสูชวงครึ่งปหลัง ประมาณเดือนเมษายน
2555 รัฐบาลไดดําเนินนโยบายที่สอดคลองกับยุทธศาสตรของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 หลายดาน ทัง้ การลงทุนดานบริหารจัดการ
ทรัพยากรนํา้ และสรางอนาคตประเทศ มูลคา 350,000 ลานบาท
และการลงทุ น เพื่ อ พั ฒ นาโครงสร า งพื้ น ฐาน มู ล ค า รวม 2.2
ลานลานบาท เชน โครงการรถไฟฟาความเร็วสูง การปรับปรุง
สนามบินและทาเรือนํา้ ลึก และโครงการจัดหาไฟฟาและพลังงาน
ใหเพียงพอ เปนตน เพื่อรองรับการขยายตัวและพัฒนาประเทศ
ในอนาคต ซึ่งนอกจากจะสอดคลองกับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11
ในยุทธศาสตรที่ 4 คือ การปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูการเติบโต
อย า งมี คุ ณ ภาพและยั่ ง ยื น ซึ่ ง เน น การลงทุ น เพื่ อ พั ฒ นา
โครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกสที่สําคัญของประเทศแลว
ยังสอดคลองกับยุทธศาสตรที่ 5 ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11
คือ ยุทธศาสตรการสรางความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาค
เพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมดวย เนื่องจากการลงทุน
ดานโครงสรางพื้นฐานดังกลาว จะเปนการเชื่อมโยงกับประเทศ
ในภูมิภาค ทั้งดานการขนสง ระบบโลจิสติกส และระบบการผลิต
ภายใตกรอบความรวมมือของอนุภูมิภาค รวมทั้งเปนการสราง
ความพรอมในการเขาสูป ระชาคมอาเซียนตอไป นอกจากนี้ รัฐบาล
ยังไดจัดทํายุทธศาสตรการเขาสูประชาคมอาเซียน ซึ่ง ครม. มีมติ
เห็นชอบใหใชเปนกรอบการจัดสรรงบประมาณประจําป 2557
เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2555”
ดั ง นั้ น อาจสรุ ป ได ว  า แม ว  า การดํ า เนิ น การตาม
ยุทธศาสตรของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 จะดําเนินการลาชา
ไปจากเวลาที่กําหนดไว 1 ป แตการดําเนินงานตามนโยบาย
ของรัฐบาลกลับเปนแรงสนับสนุนสําคัญทีก่ อ ใหเกิดการขับเคลือ่ น
การดํ า เนิ น งานตามแผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ 11 โดยเฉพาะ
ยุทธศาสตรที่ 4 และ 5 อยางเต็มที่
อยางไรก็ตาม ประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนแผน
พัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ไดระบุถึงประเด็นที่ควรเฝาระวังจากการ
ดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล คือ ความเสี่ยงจากการใชพลัง
ทางการเมืองที่มีอิทธิพลเหนือกลไกตลาด เชน นโยบายเพิ่มราย
ไดและลดรายจายจะทําใหมผี ลกระทบตอการจัดสรรทรัพยากรที่
ใชในกระบวนการผลิต นอกจากนี้ การดําเนินนโยบายประชานิยม
อาจเกิดขึ้นตอเนื่องเปนเวลาหลายป โดยไมสามารถยกเลิกใน

ระยะเวลาอันสั้น อาทิ มาตรการรถเมลและรถไฟฟรี ที่เกิดขึ้น
ในอดีต ซึ่งจะสงผลกระทบตอดุลการคลังของประเทศในอนาคต
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เมื่อถามวา 1 ปของการขับเคลื่อนแผนฯ ประสบ
ความสําเร็จมากนอยเพียงใดและปจจัยสําคัญในความสําเร็จของ
การขั บ เคลื่ อ นแผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ 11 คื อ อะไร ประธาน
อนุกรรมการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 กลาววา 1 ปที่
ผานมา สามารถสรางความเขาใจในจุดมุงหมายและสรางความ
ตระหนักใหเกิดขึ้นกับหลายภาคสวนที่จะเขามารวมผลักดันการ
พัฒนาไดในระดับหนึ่ง แตคงตองสรางความเขาใจอยางตอเนื่อง
และใหแพรหลายในวงกวางมากขึ้น ขณะที่สิ่งสําคัญที่จะชวย
ใหการขับเคลื่อนแผนฯ บรรลุผล คือ “ความรูสึกรวมของคนไทย
ที่มีตอปญหาตางๆ”
“แมวาการขับเคลื่อนแผนพัฒนา ในชวงป 2555
จะยังไปไมถงึ การนําแผนไปปฏิบตั อิ ยางเปนรูปธรรม แตความสําเร็จ
หรือคุณูปการของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 รวมถึงการขับเคลื่อน
แผนฯ ในปที่ผานมาไดทําใหเกิดความเขาใจ และความตองการ
ร ว มในเรื่ อ งของแนวทางการพั ฒ นาประเทศซึ่ ง ป จ จั ย สํ า คั ญ
ในความสํ า เร็ จ ของการขั บ เคลื่ อ นแผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ 11
สวนหนึ่งเกิดจากกระบวนการรางแผนฯ ที่เนนการมีสวนรวม
กระบวนการดังกลาวไดสรางความรูสึกเปนเจาของแผนฯ ใหขึ้น
กับหลายภาคสวน กระตุนใหหลายฝายมีความปรารถนาอยาง
แรงกลาที่จะเขามามีบทบาทในการขับเคลือ่ นการพัฒนาประเทศ
ใหประสบผลสําเร็จ”
“หากพิ จ ารณาจากประวั ติ ศ าสตร ก ารพั ฒ นา
เศรษฐกิจของประเทศไทย การปรับเปลีย่ นทีส่ าํ คัญมักจะเกิดจาก
อิทธิพลจากกระแสโลกมากกวาภายใน ดังเชน ในยุคที่นํ้ามันมี
ราคาแพงขึ้นและประเทศไทยตองการนํ้ามัน จึงตองเนนการผลิต
เพือ่ สงออก แทนการผลิตเพือ่ ทดแทนการนําเขา เพือ่ นําเงินมาซือ้
นํา้ มัน การเปดเสรีทางการเงิน และวิกฤติเศรษฐกิจป 2540 ทําให
ตลาดทุนและตลาดเงินของไทยปรับตัวเขมแข็งขึ้นแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 11 ก็เชนกัน เริ่มตนจาก สศช. จัดสัมมนาประจําปในป
2551 ในหัวขอ “วิสัยทัศนประเทศไทย...สูป 2570” ที่เปนการ

ระดมความเห็ น เกี่ ย วกั บ การเตรี ย มรั บ มื อ สถานการณ ก าร
เปลี่ยนแปลงตางๆ ของโลกที่จะสงผลตอชีวิตความเปนอยูของ
คนไทยอยางรอบดาน อาทิ กระแสโลกรอนและความเปลีย่ นแปลง
ของภูมิอากาศ การเขาสูสังคมผูสูงอายุ ตอเนื่องในชวงป 2552
ที่ ห ลายฝ า ยกั ง วลเรื่ อ งวิ ก ฤติ เ ศรษฐกิ จ โลกจากป ญ หาหนี้

ดอยคุณภาพ (Sub-prime) จากนั้นในชวงป 2553 มีการพูดถึง
การขยายตั ว ของเศรษฐกิ จ โลกมาทางเอเชี ย และแนวคิ ด
เรื่องภูมิภาคนิยม ซึ่งทั้งหมดทําใหการรวมกันคิดรวมกันจัดทํา
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 มีพลังและมีทิศทางเพราะทุกคนรูวา
อนาคตจะตองเตรียมตัวเผชิญกับเรื่องอะไรบาง”

บริบทของการจัดทําแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11
การขยายตัวของ
เศรษฐกิจโลกมายัง
เอเชีย / แนวคิดเรื่อง
ภูมิภาคนิยม

กระแสโลกรอน และความเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศของโลก

กระบวนการจัดทํา
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11
อยางมีสวนรวม

2552
2551

2555
2553

2554

สัมมนาประจําป หัวขอ
"วิสัยทัศน ประเทศไทย... สูป 2570"

“ความรูสึกรวมของคนไทยที่มีตอปญหาตางๆ” เปน
ปจจัยสําคัญทีน่ าํ มาซึง่ ความเห็นพองตองกันในแนวทางการพัฒนา
ในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ที่มุงสรางความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจ แสวงหาความรวมมือกับประเทศเพือ่ นบาน สรางความ
มั่นคงภายใน และลดการพึ่งพิงตลาดภายนอก รวมถึงการสราง
อัตลักษณ ของกลุมคน และเรื่องเศรษฐกิจสรางสรรค ดังนั้น
การขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ใหเกิดประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพ จําเปนตองรักษาความรูสึกรวมที่มีอยูมาตั้งแต
การจัดทําแผนใหมคี วามตอเนือ่ ง เพือ่ เปนแรงผลักดันใหทกุ ฝายรวม
กันขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนาไปสูความสําเร็จอยางเต็มที่
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ประธานอนุกรรมการขับเคลือ่ นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11
กลาววาในปที่สองและปที่สามของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11
การขับเคลือ่ นแผนฯ จะตองใหความสําคัญกับการสรางภูมคิ มุ กัน
และลดความเสี่ยงจากปที่ผานมา

ประกาศใชแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 11

“ป 2555 - 2558 เปนจุดตั้งตนของการตอกยํ้าการใช
มาตรการประชานิยมมาสรางความเขมแข็งอํานาจของรัฐบาล
ซึง่ รัฐบาลทีม่ าจากสายการเมืองตองทําแบบนีเ้ พือ่ สรางอํานาจของ
ตนเอง ผลปรากฎตอตัวบุคคลจะปรากฏทันที เชน เรือ่ งรถคันแรก
เปนตน แตผลปรากฏในทางเศรษฐกิจภาพรวมในระยะยาว
จะคอยๆ ปรากฏ ดังนั้น ในป 2555 จะเห็นวา ในดานดี รัฐบาล
มีมาตรการที่สอดคลองกับแผนฯ 11 เยอะมาก ในขณะเดียวกัน
รั ฐ บาลมี ม าตรการประชานิ ย มมากมาย คิ ด ว า ป ญ หา
ทีจ่ ะตามมา คือภาระทางดานการคลัง ซึง่ จะเริม่ ปรากฏในป 2556
และในป 2557 จะเห็นภาระทางดานการคลังไดอยางชัดเจน
ในการจัดทํางบประมาณป 2557 จะเห็นวาจะมีการคํานวณหนี้
ที่แทจริง โดยเฉพาะเมื่อจะ Debate ในการทํางบประมาณ
ของโครงการตางๆ ก็อาจจะเจออุปสรรค นี่คือสิ่งที่คาดการณไว
ตอนนีส้ งิ่ ทีส่ าํ คัญทีส่ ดุ คือการชะลอการใชจา ยสําหรับประชานิยม
เทาทีจ่ ะทําได เราในฐานะการขับเคลือ่ นแผนฯ 11 จะใหขบั เคลือ่ น
ใหไดดี เพื่อสรางความมั่นคงและเปนธรรมอาจจะตองแนะนําให
พายุประชานิยมลดลงหนอย”

1 ปของการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11

วิกฤติเศรษฐกิจโลกจากปญหา
Sub-Prime

5

เศรษฐกิจและสังคม

6

“การขับเคลื่อนแผน 11 ตอจากนี้ไปคงไมงาย ยังตอง
ขับเคลือ่ นฝาประชานิยมโดยเฉพาะเรือ่ ง “จํานําขาว” งบประมาณ
ป 2557 ตองตั้งงบชดเชยขาดทุนขาว ถาตั้ง 2 แสนลานจะเยอะ
มาก นีค่ อื ตัวอยางทีช่ ดั เจนทีส่ ดุ เรือ่ ง “ประชานิยม” แตเรือ่ งรถคัน
แรกยังไมเทาไร ยังไมรุนแรง มีปเดียวภาษีมูลคาเพิ่มที่ไดมา
กับที่สรรพสามิตตองคืนไปมันไมรุนแรง ซึ่งไมเหมือนตัวเลขการ
“จํานําขาว” ยังไมรูเสียเทาไร เหมือนที่เปรียบวาสงครามยังไมยุติ
ยังไมควรนับศพทหาร”
สําหรับประเด็นการพัฒนาทีค่ วรใหความสําคัญในระยะ
ตอไป ประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11
เห็นวาการขับเคลือ่ นไปสูเ ศรษฐกิจสรางสรรค เศรษฐกิจทีเ่ ปนมิตร
กับสิ่งแวดลอม การพัฒนาดานกําลังแรงงานของประเทศ และ
เรื่องสิ่งแวดลอม เปนประเด็นที่ควรใหความสําคัญมากขึ้น
“เรื่องเศรษฐกิจสรางสรรค ปจจุบันใหความสนใจนอย
เกินไป รัฐบาลเพิง่ มาใหความสําคัญเรือ่ งนีเ้ มือ่ เดือนกันยายน 2555
โดยมีการตั้งคณะกรรมการฯ ขึ้นมา แตในทางปฏิบัติไมไดกอให
เกิดผลที่เปนรูปธรรมมากนัก สวนเรื่องเศรษฐกิจที่เปนมิตรกับ
สิง่ แวดลอม ยังไมมกี ารกระตุน จากภาครัฐทีช่ ดั เจนในเรือ่ งเศรษฐกิจ
ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม อาทิ การเปลี่ยนหลอดไฟเพื่อการ
ประหยัดไฟ หรือการกําหนดอุตสาหกรรมทีเ่ ปนมิตรกับสิง่ แวดลอม
ขณะที่ในดานสังคมโดยเฉพาะเรื่องแรงงานก็มีความสําคัญ สวน
เรือ่ งทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม เรือ่ งทีผ่ มเห็นวานาสนใจ
คือเรื่อง การกัดเซาะชายฝง เปนเรื่องนาสนใจ ซึ่งเห็นดวยตาได
โกหกไมไดวาตอนนี้ชายฝงของเราถูกกัดเซาะเปนแนวยาวลงไป
ตามดามขวานประเทศไทย”
ทั้งนี้ ประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 11 กลาววากลไกภาครัฐแตเพียงอยางเดียวไมสามารถ
ขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นาไปสู  เ ป า หมายอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพได
จึ ง ต อ งการหาผู  ป ระสานงานหลั ก (Strategy Champion)
ทีจ่ ะมาขับเคลือ่ นประเด็นการพัฒนาตางๆ โดย สศช. จะทําหนาที่
ประสานงานกั บ หน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ ง และหางบประมาณ
เพื่อสนับสนุน ดังนั้นจึงตองการผูกสัมพันธกับ เครือขายตางๆ
ในคณะกรรมการสมัชชาปฏิรูป เพื่อรวมกันขับเคลื่อนการพัฒนา
ในประเด็นที่สอดคลองกัน
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ประธานอนุกรรมการขับเคลือ่ นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11
กลาววา การขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ใหเปนไปตาม
เปาหมายที่ตองการ ตองอาศัยความรวมมืออยางจริงจังและ
การทํางานรวมกันระหวางรัฐบาล กระทรวง กรม ภาคเอกชน
หนวยงานกลาง จังหวัด กลุมจังหวัด องคกรปกครองสวนทองถิ่น
อยางจริงจัง และตองใหความสําคัญกับการขับเคลือ่ นจากจุดเล็กๆ
ในระดับพื้นที่ จากชุมชน ไปสูจังหวัด ภูมิภาค และประเทศ
“วิ ธี ก ารขั บ เคลื่ อ นที่ ส ร า งความมี ส  ว นร ว มในพื้ น ที่
เราประกาศไวแลววาจะทําตอ ที่เราจะรวมมือกับเอกชนตางๆ
เราก็จะทําตอ ที่เราจะทํา เริ่มกับภาครัฐในการจัดสรรทรัพยากร
เชน กพ. สงป. ก.คลัง ธนาคารชาติ และอาจจะมีผลไปถึงพื้นที่
ทีอ่ าจจะไมไดรบั งบประมาณในการพัฒนาในอนาคตได อาจจะได
รับผลกระทบจากประชานิยม อยางไรก็ตาม เราตองยึดมั่นเรื่อง
พืน้ ที่ กลุม วิชาชีพทัง้ หลาย สภาอุตฯ หอการคา และหนวยราชการ
หลักอืน่ ๆ ทีจ่ ดั สรรทรัพยากร ก็นา จะไปไดและทีจ่ ะตองทําใหเปน
รูปธรรมคือ ผูประสานงานหลักเนื่องจากที่เราพูดเมื่อสักครูวา
ถาในอนาคต เราไดรับผลกระทบจากคาใชจายจากกระแสประชา
นิยมแลว เราตองพึ่งการดําเนินการจากกลุมนี้ เพื่อไมตองพึ่งพา
งบประมาณของรัฐมาก เราควรสนับสนุนการใหมภี าคีทวี่ า นี้ ไมวา
จะเรือ่ งสิง่ แวดลอม การศึกษา ความรวมมือกับประเทศเพือ่ นบาน
และการแกกฎหมายตางๆ ถามีครบถวนทุกเรือ่ งก็ดี ถาเราจัดภาคี
เปนกลุมๆ และคอยสนับสนุน สงเสริม ติดตามประเมินผลในสิ่งที่
เขาทําได ก็จะเปนจุดเนน (highlight) ในป 2556 และบทบาทของ
สศช. คือ การเชียร และสนับสนุนการจัดงบประมาณใหเขา
ถาผูประสานงานหลักตองการ อาทิ การจัดสัมมนาใหเขา สิ่งที่ผม
ตองการในป 2556 คือการใหขาวทําประชาสัมพันธใหมากขึ้น
ซึ่งในป 2555 เราทํานอย”

หนวยงานกลาง
สงป. กท. ก.พ.ร.
ธปท. ส.ศ.ต

สรางสภาพแวดลอม
ใหเอื้อตอการขับเคลื่อนแผน 11
ของภาคีการพัฒนา

ภาคเอกชน

จัดตั้ง คทง. รวม +
คัดเลือก/ขับเคลื่อนประเด็นพัฒนาสําคัญ

ภาคประชาสังคม

ประชุมภาคี เพื่อประเด็นการพัฒนา
ทางสังคม

ประชาสัมพันธ

ประชุมสื่อมวลชน จัดทําแผน
ประชาสัมพันธ

ภาค

คัดเลือก/ขับเคลื่อน 1-2 ประเด็นพัฒนา
สําคัญ + Strategy Champions

จังหวัด/กลุมจังหวัด

ปรับปรุงกลไกขับเคลื่อนแผนฯ 11
ผานแผนจังหวัด และกลุมจังหวัด

หนวยงานกลาง
การขับเคลื่อนแผนฯ 11
สูการปฏิบัติ
พื้นที่

ประธานอนุกรรมการขับเคลือ่ นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11
กลาวทิ้งทายวา ความผันผวนทางการเมืองยังคงเปนความเสี่ยง
สําคัญตอการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11
“ผมพอใจการขับเคลื่อนแผนฯ 11 ในปจจุบัน ถาให
รัฐบาลอยูค รบวาระก็ดี เพราะตองตัดสินใจเรือ่ งลงทุนใหมๆ ตอไป
โดยเฉพาะเรือ่ งโครงสรางพืน้ ฐาน ถาลงทุนไปแลวจะหยุดไมได มัน
จะวิ่งไปเรื่อยๆ ถามีการลงทุนและการประมูลแลว ถาไมเปลี่ยน
รัฐบาลจะขับเคลื่อนแผนฯ ไดอีกเยอะ ความเสี่ยงของแผนฯ 11
คือเรื่องการเมืองและการเปลี่ยนรัฐบาล อยางไรก็ตาม แผนฯ 11
เปนเรือ่ งทีเ่ ราตองนําไปปฏิบตั ิ ไมวา จะเปลีย่ นแปลงรัฐบาลหรือไม
อยางไร เพื่อประโยชนของประเทศ”

ÊÃØ»
แมวา กาวแรกของการขับเคลือ่ นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11
จะสามารถสรางความรูค วามเขาใจในสาระของแผนพัฒนาฯ ฉบับ
ที่ 11 ใหกับภาคีการพัฒนา รวมถึงสามารถกระตุนใหภาคีเห็น
ความจําเปนในการเขารวมผลักดันใหเกิดการพัฒนาประเทศไดใน
ระดับหนึ่ง แตภารกิจในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11
ในปที่สองและปที่สามของแผนฯ ยังคงเปนสิ่งทาทาย ไมวาจะ
เปนการเรงประชาสัมพันธใหสาธารณชนรับรูค วามกาวหนาในการ
ขับเคลือ่ นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 อยางตอเนือ่ ง การเชือ่ มโยงแผน
พัฒนาฯ ฉบับที่ 11 กับนโยบายตางๆ ของรัฐบาลโดยเนนการลด
ความเสีย่ งและสรางความยัง่ ยืน การขับเคลือ่ นประเด็นการพัฒนา
สําคัญในระดับพื้นที่ โดยทั้งหมดตองอาศัยความรวมมือจาก
ทุ ก ฝ า ยอย า งจริ ง จั ง และที่ สํ า คั ญ คนไทยต อ งตระหนั ก ว า
“แผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ 11 เป น แผนของคนไทยทุ ก คน
การขับเคลื่อนแผนฯ ไปสูจุดมุงหมายรวมกันจึงตองอาศัยการ
รวมแรงรวมใจของทุกฝายอยางเต็มกําลัง” 

1 ปของการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11

แนวทางการดําเนินงานในป 2556
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แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 เปนแผนยุทธศาสตรทสี่ อดคลอง
กับการเปลี่ยนแปลงของโลก ภูมิภาค และประเทศ ดังนั้น จึงตอง
ขับเคลื่อนแผนฯ ใหเกิดประสิทธิภาพ เพื่อใหประเทศไทยแขงขัน
ได ใ นเวที โ ลก รวมถึ ง สามารถรั บ มื อ กั บ ความผั น ผวนที่ รุ น แรง
มากขึ้นได โดยอาศัยความรวมมือจากทุกฝายภายใตหลักการวา
(1) แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ไมใชแผนของภาครัฐแตเปนแผนของ
คนไทยทุกคน (2) แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ไมใชแผนทีม่ ผี ไู ดประโยชน
เฉพาะกลุม แตเปนแผนที่คนไทยทุกคนไดประโยชน และ (3) แผน
พัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ไมใชเรื่องยากที่จะทําความเขาใจ แตเปนแผน
ที่อยูบนพื้นฐานความจริง สามารถนําไปแปลงสูการปฏิบัติไดจริง
การนําแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ไปดําเนินการใหเกิด
ผลเปนรูปธรรม ตองยึดหลักความสอดคลองกับภูมิสังคม หลัก
การพัฒนาพื้นที่ ภารกิจ และการมีสวนรวม ใชความรู เทคโนโลยี
นวัตกรรม และความคิดสรางสรรคเปนเครือ่ งมือหลัก และใหจงั หวัด
เปนกลไกเคลื่อนแผนในพื้นที่ โดย สศช. กําหนดแผนที่นําทาง
สําหรับการแปลงแผนฯ ไปสูก ารปฏิบตั ติ ลอด 5 ปของแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 11 ดังนี้
1. สรางความรูความเขาใจถึงสาระสําคัญและวิธีการ
นําแผนฯ ไปใชกับทุกภาคี เริ่มตนดวยการจัดทําคูมือการแปลง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ไปสูก ารปฏิบตั แิ ละเผยแพรชว งตนป 2556
จัดประชุมชี้แจงหนวยงานทั้งในสวนกลางและพื้นที่ ในป 2555
-2556 และดําเนินการประชาสัมพันธสรางความรูความเขาใจผาน
สื่อตางๆ อยางตอเนื่อง
2. จัดประชุมหารือกับหนวยงานกลาง อาทิ สํานัก
งบประมาณ กรมบัญชีกลาง สํานักงาน ก.พ.ร. เพือ่ ปรับวิธกี ารจัดสรร

งบประมาณให ส นั บ สนุ น การนํ า ประเด็ น การพั ฒ นาสํ า คั ญ ของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ไปขับเคลือ่ น ทัง้ งบประมาณตามแผนปฏิบตั ิ
ราชการประจําปของกระทรวง และการจัดสรรงบประมาณสูจ งั หวัด
และทองถิน่ ไปพรอมๆ กัน รวมทัง้ กําหนดวิธที จี่ ะทําใหการประเมินผล
ภาคราชการแบบบูรณาการ
3. จัดประชุมหารือเพื่อกําหนดแนวทางการทํางาน
รวมกันระหวางหนวยงานภาครัฐและภาคีที่เกี่ยวของในประเด็น
การพัฒนาสําคัญ อาทิ การพัฒนาสูส งั คมสีเขียว การเขาสูป ระชาคม
อาเซียน
4. สรางการมีสว นรวมในกระบวนการติดตามประเมินผล
โดยจะไดจัดประชุมหารือกับภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชนทั้ง
สวนกลางและพืน้ ที่ เพือ่ กําหนดกรอบการติดตามประเมินผลแผนฯ
ตลอด 5 ป รวมทั้งสงเสริมใหภาคีตางๆ รวมติดตามความกาวหนา
ภายใตกรอบที่กําหนดขึ้น และจัดทํารายงานผลอยางตอเนื่องเปน
รายปทุกป และติดตามประเมินผลการนําแผนฯ ไปสูการปฏิบัติ
ในชวงกลางและปลายแผนฯ พรอมทัง้ ปรับปรุงแนวทางการติดตาม
ประเมินผลทุกระดับ
5. บริหารจัดการขอมูลโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
โดยรวมมือกับสํานักงานสถิติแหงชาติในการพัฒนาฐานขอมูลภาพ
รวม/จังหวัด ตรวจสอบขอมูลที่ใชประเมินผลในพื้นที่ และจัดอบรม
บุคลากรในพื้นที่เกี่ยวกับวิธีรวบรวมและใชขอมูลผานเทคโนโลยี
สารสนเทศ
6. ทบทวนและปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ ที่เปน
อุปสรรคตอการพัฒนา โดยจัดประชุมหารือกับหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ

*รองเลขาธิการฯ ** รักษาการที่ปรึกษาดานนโยบายและแผนงาน *** นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
****นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ สํานักประเมินผลและเผยแพรการพัฒนา

ในสังคม (2) การพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยาง
ยั่งยืน (3) ความเขมแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหารและ
พลังงาน (4) การปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมี
คุณภาพและยั่งยืน (5) การสรางความเชื่อมโยงกับประเทศใน
ภูมภิ าคเพือ่ ความมัน่ คงทางเศรษฐกิจและสังคม และ (6) การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน ซึ่งการมุงสูสังคม
หนึ่งไมไดขึ้นอยูกับความสําเร็จของยุทธศาสตรใดเพียงยุทธศาสตร
เดียว รวมทั้งการขับเคลื่อนไปสูทั้ง 3 สังคม ทุกยุทธศาสตรตอง
ขับเคลื่อนไปพรอมกันและอาศัยทุกฝายเขารวมพัฒนา
3. การนําแนวทางการพัฒนาไปปฏิบตั ใิ หเกิดผล การ
ขับเคลือ่ นสู 3 สังคม นอกจากจะตองใชทง้ั 6 ยุทธศาสตรอยางสอดรับ
กันแลว ทุกภาคียงั ตองขับเคลือ่ นประเด็นการพัฒนาสําคัญ 9 ประเด็น
ทีเ่ กีย่ วของกับหลายยุทธศาสตรใหเห็นผลในชวง 5 ปของแผนฯ ไดแก
(1) การพัฒนาคนเพื่อเสริมสรางทุนทางปญญา (2) การสราง
ความมัน่ คงทางเศรษฐกิจและสังคมใหคนไทย (3) การเสริมสรางความ
เขมแข็งของชุมชนภาคประชาสังคม และธุรกิจเอกชน (4) การพัฒนา
ปจจัยสนับสนุนทีเ่ อือ้ ตอการปรับโครงสรางเศรษฐกิจ (5) การสงเสริม
ความรวมมืออยางเปนหุน สวนการพัฒนาทัง้ ในระดับอนุภมู ภิ าคและ
ภูมภิ าค (6) การเตรียมพรอมสูป ระชาคมอาเซียน (7) การบริหารจัดการ
นํา้ ปา และทีด่ นิ เพือ่ ความมัน่ คงดานอาหาร (8) การยกระดับขีดความ
สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ และ
(9) การบริหารจัดการประเทศเพือ่ สรางความเปนธรรมในสังคมการ
บรรลุ “3 สังคม 6 ยุทธศาสตร และ 9 ประเด็นพัฒนาที่มีความ
สําคัญสูง” ภาคีที่เปนเจาภาพหลักในแตละประเด็นการพัฒนา
สําคัญจะกําหนดแนวทางหรือแผนงานขับเคลือ่ นจากแผนภาพ ดังนี้

การแปลงแผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ 11 ไปสู  ก ารปฏิ บั ติ
เป น การสร า งความเข า ใจและสร า งความร ว มมื อ กั บ ทุ ก ภาคี ใ ห
สามารถนําแนวคิด เปาประสงค ยุทธศาสตร และแนวทางการพัฒนา
ของแผนฯ ไปใช โดยสิ่งสําคัญประการแรก ภาคีการพัฒนาตอง
ทําความเขาใจสาระสําคัญการแปลงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ในเรือ่ ง
การเชือ่ มโยงระหวางจุดมุง หมายทีต่ อ งการใหเกิดขึน้ ยุทธศาสตรการ
พัฒนา และประเด็นการพัฒนาสําคัญที่ตองดําเนินการ ดังนี้
1. จุดมุงหมายในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 เพื่อ
ใหคนไทยทุกคนมองเห็นจุดมุงหมายที่จะกาวไปดวยกัน สศช. ได
นําวิสยั ทัศน พันธกิจ และวัตถุประสงคหลักของแผนฯ มาสังเคราะห
จนสามารถกําหนดเปน 3 สังคมทีท่ กุ ภาคสวนจะรวมกันสราง ไดแก
(1) สังคมมั่นคง เศรษฐกิจเขมแข็งเติบโตไดอยางมีคุณภาพ พรอม
เขาสูส งั คมผูส งู อายุ มีความมัน่ คงดานอาหารและพลังงาน ประชาชน
มี ค วามมั่ น คง มี ร ายได มี ค วามปลอดภั ย ในชี วิ ต และทรั พ ย สิ น
(2) สังคมสีเขียว กระบวนการผลิตมุงสูคารบอนตํ่า การดํารง
ชีวิต การอยูอาศัย การใชทรัพยากรตางๆ เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
ทรัพยากรธรรมชาติไดรับการฟนฟู สิ่งแวดลอมดี ขณะที่คนไทย
ไดรับการพัฒนาอยางทั่วถึงและไดความเปนธรรม และ (3) สังคม
วัฒนธรรม มีวัฒนธรรมที่เขมแข็ง เปดรับวัฒนธรรมภายนอกโดย
ไมสญ
ู เสียความดีงามทีม่ อี ยู นําภูมปิ ญ
 ญาและเอกลักษณของตนเอง
มาสรางสรรคและเพิ่มมูลคาใหกับผลผลิตและสินคา ยอมรับความ
แตกตางบนพื้นฐานประชาธิปไตย อยูรวมกันไดอยางเปนสุข
2. การเชื่ อ มโยง 3 สั ง คมกั บ 6 ยุ ท ธศาสตร ข อง
แผนฯ การกาวสู 3 สังคมขางตน จะขับเคลื่อนภายใตยุทธศาสตร
ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ไดแก (1) การสรางความเปนธรรม
จุดมุงหมาย
สราง 3 สังคม

สังคม
มั่นคง

สังคม
สีเขียว

สังคม
วัฒนธรรม
ติดตาม
ประเมินผล

ยุทธศาสตรการพัฒนา 6 ดาน

แนวทาง
การพัฒนา

การสรางความเปนธรรมฯ

การพัฒนาคนและสังคมฯ

ความเขมแข็งภาคเกษตรฯ

การปรับโครงสรางเศรษฐกิจฯ

การเชื่อมโยงภูมิภาค

การจัดการทรัพยากรฯ

แปลงสูการปฏิบัติ

ประเด็นที่จะดําเนินการในแผนฯ 11

ประเด็นการพัฒนาสําคัญ
การพัฒนาคนเพื่อเสริมสรางทุนทางปญญาอยางยั่งยืน
การสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมใหทุกคนในสังคมไทย
การเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน ภาคประชาสังคมและธุรกิจเอกชน
การพัฒนาปจจัยสนับสนุนที่เอื้อตอการปรับโครงสรางเศรษฐกิจ
การสงเสริมความรวมมืออยางเปนหุน สวนการพัฒนาทัง้ ในระดับอนุภมู ภิ าค
และภูมิภาค
การเตรียมความพรอมของไทยเขาสูประชาคมอาเซียน
การบริหารจัดการนํ้า ปาไม และที่ดินเพื่อความมั่นคงดานอาหาร
การยกระดับขีดความสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และภัยพิบัติ
การบริหารจัดการประเทศเพื่อสรางความเปนธรรมในสังคม

ติดตาม
ประเมินผล

ประเด็นการพัฒนาสําคัญ 9 ขอ

ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร ยุ ท ธ ศ า ส ต ร  ยุทธศาสตร
การสรางความ
ความเขมแข็ง การปรับ ความเชื่อมโยงฯ การจัดการ
การ
เปนธรรมฯ พัฒนาคนฯ ภาคเกษตรฯ โครงสรางฯ
ทรัพยากรฯ































































1 ปของการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11
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การที่เราจะรวมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสูสังคมมั่นคง สังคมสีเขียว และสังคมวัฒนธรรม ตามที่ตองการ ตองอาศัย
ความรวมมืออยางจริงจัง และการทํางานรวมกันระหวางภาคีตา งๆ อยางจริงจัง และตองใหความสําคัญกับการขับเคลือ่ นจากจุดเล็กๆ
จากชุมชน ไปสูจังหวัด ภูมิภาค และประเทศ เปนการสรางสมดุลระหวางการสั่งการลงมา และเสนอความตองการขึ้นไป โดยแตละ
ภาคีแปลงแผนฯ สูการปฏิบัติ ดังนี้
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สวนกลาง
รัฐบาล

สนั บ สนุ น การนํ า จุ ด มุ  ง หมาย ประเด็ น และแนวทางการพั ฒ นาสํ า คั ญ ประกอบการจั ด ทํ า แผนการบริ ห ารราชการแผ น ดิ น
การจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรตางๆ

หนวยงานกลาง

อาทิ สศช. สํ า นั ก งบประมาณ สํ า นั ก งาน ก.พ.ร. ร ว มกํ า หนดแนวทางการบู ร ณาการประเด็ น การพั ฒ นาสํ า คั ญ ในแผนฯ
กับยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ จัดทํายุทธศาสตรเชิงบูรณาการ และกําหนดเปาหมาย/ตัวชี้วัดรวม

กระทรวง

นําจุดมุงหมายและประเด็นและแนวทางการพัฒนาสําคัญในแผนฯ 11 เปนกรอบพิจารณาจัดทําแผนยุทธศาสตรกระทรวง
แผนรัฐวิสาหกิจ การกําหนดแนวทางการติดตามประเมินผล ยุทธศาสตรกระทรวงจะเปนกรอบสําหรับการจัดทําแผนปฏิบัติของ
หนวยงานระดับกรม และหนวยงานของกระทรวงในภูมิภาคใหดําเนินการในทิศทางเดียวกัน

ระดับพื้นที่
จังหวัด/
กลุมจังหวัด

จัดทําแผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด โดยประสานสํานักยุทธศาสตรภาคของ สศช. และหนวยงานของกระทรวงตางๆ ในพื้นที่
ภาคใตนโยบายของ ก.น.จ. รวมถึงทิศทางการพัฒนาภาคและแผนการดําเนินงานของกระทรวงตนสังกัด เพื่อใหแผนเปนเอกภาพ
เหมาะสมกับแตละพื้นที่

องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น

ประกอบดวย องคการบริหารสวนจังหวัด (อบจ.) เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบล (อบต.) จัดทําแผนพัฒนาทองถิน่ โดยคํานึง
ถึงความตองการของพื้นที่ และการเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด จัดทําฐานขอมูลระดับทองถิ่นเพื่อใชเปนขอมูลสําหรับการจัดทํา
แผนปฏิบัติการประจําป จัดตั้งคณะทํางานระดับทองถิ่นทําหนาที่ประสานการปฏิบัติตามแผนและเชื่อมโยงกับระดับจังหวัด
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 สถาบันเอกชน อาทิ สภาหอการคาแหงประเทศไทย สภาอุ ต สาหกรรมแห ง ประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย ร ว มกั น พิ จารณาประเด็ น
ดานยุทธศาสตรและแผนงาน เพื่อขับเคลื่อนใหเปนรูปธรรม
 องคกรธุรกิจนําประเด็นที่สนใจไปดําเนินการเอง หรือรวมดําเนินการเปนกลุมธุรกิจ หรือรวมกับหนวยงานทั้งภาครัฐและภาคีที่เกี่ยวของอื่นๆ
 สถาบั น เอกชนในส ว นกลางกระจายความรั บ ผิ ด ชอบและภารกิ จ ให ภ าคเอกชนในจั ง หวั ด อาทิ สภาหอการค า จั ง หวั ด สภาอุ ต สาหกรรม
จังหวัด มากขึ้น โดยคํานึงถึงความสอดคลองของยุทธศาสตรชาติและความเชื่อมโยงในระดับพื้นที่

เศรษฐกิจและสังคม
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 สังคม รับรู ทําความเขาใจ และเขารวมในกระบวนการพัฒนาทั้งการจัดทําแผนชุมชนและจัดทํากิจกรรมที่สอดคลองกับทิศทางการพัฒนา
ระดับชาติและพื้นที่
 รวมแสดงความคิดเห็นและสนับสนุนการดําเนินโครงการ/กิจกรรมของหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของทั้งในระดับพื้นที่และระดับประเทศ
 แสวงหาความรูจากสื่อตางๆ เพื่อใหเทาทันการเปลี่ยนแปลง รวมติดตาม ตรวจสอบ และสะทอนขอมูลที่เปนประโยชนตอการพัฒนา
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 ใหความรูแกภาคีการพัฒนาทั้งดานวิชาการและปฏิบัติ สนับสนุนการลงทุนและประสานความรวมมือเครือขายการวิจัย เพื่อผลิตผลงานวิจัย
สรางความรูและขอมูล เปนเครื่องมือกําหนดนโยบายและปองกันวิกฤติการณตางๆ ทั้งระดับประเทศและพื้นที่
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 ผลิตสื่อสรางสรรคกระตุนใหสังคมไทยรวมมือรวมใจพัฒนาประเทศ
 เผยแพรประชาสัมพันธขอมูลขาวสารและการดําเนินงานภายใตแผนชาติใหประชาชนและหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ
 สะทอนขอมูลสถานการณการพัฒนาดานตางๆ จากประชาชน และชุมชนแกหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อเปนขอมูลประกอบการดําเนินงานอยาง
มีประสิทธิภาพ

ÀÒ¤Õ¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò¨Ð¡íÒË¹´»ÃÐà´ç¹¡ÒÃ¢Ñºà¤Å×èÍ¹ÍÂ‹Ò§äÃ
ก า ร กํ า ห น ด ป ร ะ เ ด็ น ก า ร พั ฒ น า ที่ จ ะ แ ป ล ง
ไปสู  ก ารปฏิ บั ติ ขอให แ ต ล ะภาคี มี จุ ด มุ  ง หมายร ว มกั น ใน
การสร า ง 3 สั ง คม โดยยึ ด 6 แนวทางยุ ท ธศาสตร และ
ดําเนินการ 9 ประเด็นการพัฒนาสําคัญ (ตามแผนภาพ) ที่
เชื่อมโยงกับบทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของตน โดย
สามารถระบุภารกิจที่สอดคลองกับประเด็นการพัฒนาสําคัญ
ลงในแผนภาพดั ง กลาวและการนําไปปฏิบัติ ใหความสําคัญ
ทัง้ ประเด็นเฉพาะทีส่ ง ผลระยะยาว และการแกปญ
 หาเฉพาะหนา
รวมทั้งประเด็นที่ตองดําเนินการตอเนื่องเพื่อความมั่นคงสงบสุข
ของสังคม ดังนี้
1. ประเด็นการพัฒนาเฉพาะ ไดแก (1) ประเด็นที่
ชวยยกระดับการพัฒนาในระยะยาว ทั้งการเพิ่มชนชั้นกลาง
ของประเทศ การปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูการเพิ่มผลผลิตเชิง
คุณภาพ โดยเฉพาะการลงทุนพัฒนาคุณภาพคน การวิจัยและ

พัฒนาวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาระบบ
โลจิสติกส และ (2) ประเด็นการแกปญหาเฉพาะหนาหรือระยะ
สั้นเปนการแกปญหาที่เกิดขึ้นในปจจุบันและตองแกไขอยางเรง
ดวนภายในระยะเวลาอันสั้น อาทิ ปญหานํ้าทวม
2. ประเด็นที่ตองดําเนินการตอเนื่องเพื่อความมั่นคง
สงบสุขของสังคม ไดแก การสรางสังคมสีเขียว สังคมมั่นคง และ
สังคมวัฒนธรรม โดยตองอาศัยการทํางานรวมกันของหลาย
หนวยงานและหลายภาคสวน มุงไปสูความสําเร็จโดยเชื่อมโยง
การทํางานจากหลายยุทธศาสตรที่ สศช. และหนวยงานกลางเปน
เจาภาพจัดทําขึน้ มีการกําหนดเปาหมาย ตัวชีว้ ดั รวม และแนวทาง
ปฏิบัติเชิงบูรณาการ รวมทั้งระบุเจาภาพหลักและภาคีที่เขารวม
ที่ชัดเจน สําหรับการกําหนดประเด็นขับเคลื่อน ใหแตละภาคี
พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎหมาย กฎ และระเบียบตางๆ
ที่เปนปจจัยสนับสนุนการดําเนินงานใหบรรลุผล

2555
สังคมมั่นคง

- โครงสรางเศรษฐกิจเขมแข็ง
- การเตรี ย มความพร อ มเข า สู 
สังคมผูสูงอายุ
- การสรางความมัง่ คงดานอาหาร
และพลังงาน

สังคมสีเขียว

- การปรั บ โครงสร า งการผลิ ต สู 
เศรษฐกิจสีเขียว
- การสรางความเปนธรรมในสังคม
- การบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากร
ธรรมชาติสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน

สังคมวัฒนธรรม

- การเสริ ม สร า งสั ง คมแห ง การ
เรียนรูและสรางสรรค
- การสรางสังคมที่มีวัฒนธรรม
ประชาธิปไตย
- การเตรียมความพรอมสูสังคม
ประชาคมอาเซียน

2556-2558

2559

* เศรษฐกิจขยายตัวตามศักยภาพที่รอยละ 5.0-6.0 ตอป
* เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
* เพิ่มการลงทุน R&D ใหมากกวารอยละ 1 ของ GDP
* การขยายตัวของสินคาและบริการเชิงสรางสรรคไมตํ่ากวารอยละ 5 ตอป
* เพิ่มสัดสวนมูลคาภาคบริการไมตํ่ากวารอยละ 50 ของ GDP
* เพิ่มสัดสวนมูลคาสินคาเกษตรและอุตสาหกรรมไมตํ่ากวารอยละ 16 ของ GDP
* เพิ่มผลิตภาพแรงงานเฉลี่ยไมตํ่ากวารอยละ 3 ตอป
* อัตราเจริญพันธุรวมของประชากรไทยไมตํ่ากวา 1.6
* ระดับคาเฉลี่ยเชาวนปญญาของเด็กไมตํ่ากวาคากลางมาตรฐานสากลเฉลี่ยที่ระดับ 100

* พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมนิเวศ ยกระดับอุตสาหกรรมสูการผลิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
* ลดสัดสวนการปลอยกาซเรือนกระจก
* ลดความเหลื่อมลํ้าในสังคม ประชาชนเขาถึงการคุมครองทางสังคมมากขึ้น
* เพิ่มสัดสวน SMEs ตอ GDP
* เพิ่มพื้นที่ปาไมใหไดรอยละ 40 ของพื้นที่ประเทศ
* ปการศึกษาเฉลี่ยของคนไทยเพิ่มขึ้น ผูเรียนทุกระดับมีคุณธรรม
จริยธรรม มีความเปนพลเมือง
* ดัชนีภาพลักษณการคอรรัปชันไมตํ่ากวา 5.0 คะแนน
* ระบบหวงโซอุปทานในอนุภูมิภาคมีความเชื่อมโยงระหวางกัน
* เพิ่มสัดสวนการใชสิทธิประโยชนจากความตกลงการคาเสรีตอ
มูลคาสงออกรวมเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 50 ในป 2559
* เพิ่มมูลคาการคาชายแดนและการลงทุนโดยตรงของไทยในกลุม
ประเทศเพื่อนบาน

AEC

1 ปของการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11

การเชื่อมโยงจุดมุงหมาย ประเด็นการพัฒนาสําคัญ เปาหมาย
และกรอบเวลาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11
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เมื่อภาคีการพัฒนาทําความเขาใจจุดมุงหมาย แนวทางการพัฒนาและประเด็นการขับเคลื่อนเชิง
บูรณาการทัง้ 9 ประเด็น และบทบาทของแตละภาคีทจี่ ะมีสว นรวมดําเนินการแลว ในขัน้ ตอไปจะนําเสนอแนวทาง
ปฏิบตั ใิ นการแปลงประเด็นการพัฒนาสําคัญสูก ารปฏิบตั ิ หนวยงาน/ภาคีทเี่ ปนเจาภาพหลักในแตละเรือ่ งสามารถ
นําไปประยุกตดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนการแปลงประเด็นการพัฒนาสําคัญในแผนฯ 11 สูแผนระดับตางๆ
1. ทบทวนประเมินผล ผลการดําเนินงานตามแผนงานโครงการที่เกี่ยวของกับประเด็นการพัฒนาสําคัญ
ที่รับผิดชอบ และผลกระทบ ในการพัฒนาที่ผานมา รวมทั้งศึกษารวบรวมขอมูลเพื่อวิเคราะหสถานการณ
การเปลี่ยนแปลง ตลอดจนนําองคความรูตางๆ มาสังเคราะหเพื่อกําหนดประเด็นการพัฒนาเฉพาะที่เชื่อมโยง
ประเด็นการพัฒนา 9 ขอ และแนวทางขับเคลื่อน
2. เชื่อมโยงประเด็นการพัฒนาเฉพาะและแนวทางการขับเคลื่อนกับแนวทางการพัฒนา เปาหมาย และตัวชี้วัด
ตามยุทธศาสตรแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 พรอมทั้งทบทวนกลไกดําเนินงาน

3. จัดทําแผนปฏิบัติการรวมขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาเฉพาะและแนวทางขับเคลื่อนสูการปฏิบัติที่
หนวยงาน/ภาคีการพัฒนาเห็นพองกันที่จะรวมดําเนินการโดยกําหนดวัตถุประสงค/เปาหมาย/ตัวชี้วัด รวมกําหนด
หนวยงานเจาภาพและภาคีรวมดําเนินการที่ชัดเจน

4. หนวยงาน/ภาคีที่รวมดําเนินการนําประเด็นที่รับผิดชอบภายใตแผนปฏิบัติการรวมฯ แปลงสูแผนปฏิบัติ
การของหนวยงาน อาทิ แผนปฏิบัติราชการกระทรวง แผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด แผนทองถิ่น แผนชุมชน
โดยกําหนดแผนงาน/โครงการ ที่มีเปาหมายและตัวชี้วัดความสําเร็จที่ตอบสนองเปาหมาย/ตัวชี้วัดรวมที่กําหนด
ในแผนปฏิบัติการรวม พรอมทั้งกําหนดผูรับผิดชอบในหนวยงาน

เศรษฐกิจและสังคม

5. กําหนดแนวทางการติดตามประเมินผลการดําเนินงานภายใตแผนปฏิบัติการรวมฯ โดยยึดเปาหมาย
ผลผลิต ผลลัพธ ตลอดจนตัวชี้วัดความสําเร็จเปนกรอบในการติดตามประเมินผล

12

6. หนวยงาน/ภาคี ดําเนินงานตามแผน
ปฏิบัติการของหนวยงาน

7. ติดตามความกาวหนาและประเมินผล
รายงานตอหนวยงานเจาภาพ

10. ปรับปรุงแนวทางการดําเนินงาน

8. หนวยงานเจาภาพประมวลภาพรวม
ใหตอบโจทยวัตถุประสงค/เปาหมาย/ตัวชี้วัดตาม
แผนปฏิบัติการรวมฯ
9. เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา

á»Å§á¼¹Ï áÅŒÇ¨Ð·ÃÒºä´ŒÍÂ‹Ò§äÃÇ‹Òà¡Ô´¼ÅÊíÒàÃç¨

1. ทุ ก ภาคส ว นที่ เ กี่ ย วข อ งติ ด ตามประเมิ น ผล
ความสําเร็จในการผลักดันประเด็นการพัฒนาสําคัญไปปฏิบัติ
ยึดหลัก 4 ประการ ดังนี้ (1) หลักการประเมินผลสัมฤทธิ์

ของการพัฒนา เปนการวิเคราะหการบรรลุวตั ถุประสงคและ
เปาหมายหลักของแผนปฏิบตั กิ ารรวมฯ เปรียบเทียบกับแผน
พัฒนาฯ ฉบับที่ 11 (2) หลักการคิดเชิงเหตุผล อธิบายให
เห็นความเชื่อมโยงระหวางสาเหตุหรือที่มา และผลที่เกิดขึ้น
ในด า นต า งๆ ซึ่ ง ต อ งมี ข  อ มู ล ยื น ยั น และการตรวจสอบ/
การสั ง เกตที่ เชื่ อ ถื อได (3) หลั ก ความร ว มมื อ ระหว า ง
หนวยงานและภาคสวนตางๆ ในสังคม และ (4) กรอบเวลา
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ที่กําหนด
ใหมีการจัดทํารายงานผลการพัฒนาประเทศในระยะแผน
พัฒนาฯ ฉบับที่ 11 เสนอคณะรัฐมนตรีทั้งรายป ครึ่งแผน
และสิ้นสุดแผนฯ

2.2 การติดตามประเมินผล 6 ยุทธศาสตร
สศช. ประมวลและวิเคราะหผลการดําเนินงานตามแนวดิ่ง
ที่หนวยงานภาครัฐและภาคีการพัฒนาจัดสงใหจัดทําเปน
ภาพรวมการติดตามประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11
2.3 การติดตามประเมินผลภาพรวมเพือ่ มุง
สู 3 สังคม สศช. ติดตามประเมินผลภาพรวม ที่มุงตอบโจทย
การบรรลุ 3 สังคม โดยใชดัชนีความอยูเย็นเปนสุขรวมกันใน
สังคมไทย และประมวลรวมกับการติดตามประเมินผลระดับ
ยุทธศาสตรตามขอ 2.2 จัดทําเปนรายงานการติดตามประเมิน
ผลการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 เสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาและเผยแพรสูสาธารณะทุกป

2. หนวยงานและภาคีการพัฒนาดําเนินการติดตาม
ประเมินผลในสวนที่รับผิดชอบ ใหตอบโจทยความสําเร็จทั้ง

ผลผลิตและผลลัพธของการพัฒนาดวยการ “ติดตามประเมิน
ผลการมุงสู 3 สังคม 6 ยุทธศาสตร 9 ประเด็นการพัฒนา
สําคัญแบบยอนกลับ” ดังนี้
2.1 การติดตามประเมินผล 9 ประเด็นการ
พัฒนาสําคัญ ภาคีที่เปนเจาภาพหลักในการผลักดันประเด็น
การพัฒนาสําคัญจัดทํารายงานการติดตามประเมินผล จัดสง
ให สศช. ขณะที่หนวยงานภาครัฐใหจัดสงกระทรวงตนสังกัด
เพือ่ ประมวลรวมกับผลการดําเนินงานตามภารกิจทีไ่ ดรบั การ
สัง่ การลงมาหรือภารกิจ “แนวดิง่ ” ในสวนทีส่ อดคลองกับยุทธ
ศาสตรแผนฯ เปนผลการดําเนินงานรวมระดับกระทรวง และ
สงให สศช.

ÊÃØ»
แนวทางการแปลงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ที่กลาว
มานั้น หากภาคีการพัฒนาทําความเขาใจและนําไปประยุกต
ใชไดอยางเหมาะสมกับภารกิจและบทบาทหนาทีข่ องตน ก็จะ
มีสว นสําคัญทีจ่ ะชวยใหการขับเคลือ่ นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11
บรรลุเปาหมายที่วางไว และสรางประโยชนใหกับทุกฝายได
อยางเปนรูปธรรม 

1 ปของการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11

เมื่อภาคีการพัฒนาแปลงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11
ตามขัน้ ตอนทีก่ ลาวไว รวมทัง้ ดําเนินการขับเคลือ่ นการพัฒนา
ในทางปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการหรือแผนงาน/โครงการที่
กําหนดขึ้น ขั้นตอนที่สําคัญที่จะละเลยไมไดคือการติดตาม
ประเมินผลการขับเคลื่อน โดยมีแนวทางดังนี้
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ในป 2554 - 2555 ประเทศไทยตองเผชิญปญหาทาทาย
ในเชิงโครงสรางที่สําคัญหลายประการซึ่งจะกลายเปนอุปสรรคตอ
การพัฒนาที่ยั่งยืนในอนาคตหากไมเรงดําเนินการปรับโครงสราง
อยางจริงจัง ไดแก
1. โครงสรางเศรษฐกิจไทยตองพึ่งพาการสงออกถึง
รอยละ 70 โดยที่การสงออกสวนใหญตองพึ่งพาวัตถุดิบ ชิ้นสวน
และเทคโนโลยีนาํ เขา และโดยรวมมีการนําเขาในสัดสวนทีส่ งู เชนกัน
ในขณะที่ภาคการผลิตและบริการมีผลิตภาพรวมตํ่าเพราะขาด
การวิจัยและพัฒนา การปรับปรุงการผลิตและพัฒนาสินคาและ
บริ ก ารให มู ล ค า เพิ่ ม ขึ้ น โดยการนํ า เทคโนโลยี นวั ต กรรมขั้ น สู ง
รวมถึงความคิดสรางสรรคมาใชยังมีนอย ประกอบกับประเทศไทย
ขาดการลงทุนดานโครงสรางพื้นฐานตั้งแตวิกฤตเศรษฐกิจป 2540
การลงทุนที่เกิดขึ้นสวนใหญเปนไปตามงบประมาณปตอป และ
ขาดความเชื่อมโยงระหวางยุทธศาสตรประเทศกับความตองการ
ในพื้นที่ทําใหขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศลดลง
ในขณะที่ประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค โดยเฉพาะอยางยิ่งมาเลเซีย
มีการพัฒนาขึ้นมาก
2. มีความเหลื่อมลํ้าดานรายได โอกาสและการเขาถึง
ทรัพยากรที่เปนปญหาในการสรางอาชีพและรายไดที่มั่นคงแมวา
การพัฒนาประเทศในชวงที่ผานมาสามารถยกระดับรายไดโดย
เฉลี่ยของประชาชนใหเพิ่มสูงขึ้นแตผลประโยชนจากการพัฒนายัง
คอนขางกระจุกตัวประเทศไทยจึงตองเผชิญกับปญหาความเหลือ่ มลํา้
ของรายไดในระหวางสาขาการผลิต และความไมเทาเทียมกัน
ในโอกาสของคนในเมืองกับชนบทในการเขาถึงบริการสาธารณะ
หลักทีม่ คี ณ
ุ ภาพและกระบวนการยุตธิ รรม อีกทัง้ สังคมขาดความอบอุน
และการดูแลทําใหปญหายาเสพติดรุนแรงขึ้นอยางตอเนื่อง เปน
ภัยรายแรงที่สงผลกระทบตอกลุมเด็กและเยาวชนอยางกวางขวาง
ในขณะที่การเพิ่มขึ้นของผูสูงอายุยังขาดมาตรการรองรับ และ
ขาดแนวทางที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนาเด็กและสตรี รวมทั้ง
ปญหาคอรรัปชัน

3. สภาพภู มิ อ ากาศมี ค วามผั น ผวน เปลี่ ย นแปลง
อยางรวดเร็วสงผลกระทบตอคุณภาพชีวิตประชาชนโดยที่ฤดูกาล
มีการเปลี่ยนแปลง ฝนไมตกตองตามฤดูกาล เกิดปญหาภัยแลง
และเกิดอุทกภัยในหลายพื้นที่ สะทอนใหเห็นวาประเทศยังขาดการ
บริหารจัดการนํ้าอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
4. การเมืองภายในประเทศไมมั่นคงกอใหเกิดการสูญ
เสียโอกาสในการเดินหนาพัฒนาประเทศ สงผลใหการแกไขปญหา
ของประเทศไมตอเนื่องและลาชา ยิ่งไปกวานั้นในชวงเวลาเดียวกัน
ประเทศไทยยังตองเผชิญกับความทาทายจากภายนอกที่สําคัญ
ประกอบดวย (1) ภาวะเศรษฐกิจและสังคมโลกผันผวนมากขึ้น
มีผลกระทบโดยตรงตอประเทศไทย เพราะฐานรายไดของประเทศ
ขึน้ อยูก บั การสงออกในสัดสวนสูง (2) ปญหาความขัดแยงในภูมภิ าค
ตางๆ ทีม่ คี วามตึงเครียดในหลายภูมภิ าคทัว่ โลกสงผลกระทบโดยตรง
ตอเศรษฐกิจของไทยและทําใหการดําเนินนโยบายระหวางประเทศ
ของไทยขาดความตอเนื่อง (3) ความสัมพันธกับประเทศเพื่อนบาน
มีความตึงเครียด
อุปสรรคและประเด็นทาทายตางๆ เหลานี้ สงผลให
ประเทศตองสูญเสียโอกาสหลายดานไดแก (1) ความสามารถในการ
แขงขันของประเทศลดลงโดยเฉพาะปจจัยดานโครงสรางพื้นฐานยัง
คงอยูในอันดับตํ่า เนื่องจากประเทศขาดการลงทุนขนาดใหญดาน
โครงสรางพื้นฐานในประเทศ ตางกับสิงคโปรและมาเลเซียที่มีการ
ลงทุนดานโครงสรางพื้นฐานอยางตอเนื่อง (2) ขาดการลงทุนใหมๆ
จากตางประเทศในระยะ 5 – 10 ปที่ผานมา หากเปรียบเทียบกับ
ประเทศในภูมภิ าคอาเซียน เชน สิงคโปรมกี ารลงทุนจากตางประเทศ
ในโครงการ Integrated Resorts ขนาดใหญหลายแหง โดยกลุม
นักลงทุนจากตางประเทศซึ่งสามารถดึงดูดนักทองเที่ยวไดสูงถึง
11.8 ลานคนในชวง 9 เดือนแรกของการเปดใหบริการ รายไดจาก
การทองเที่ยวสูงถึง 18.8 พันลานSGD สูงที่สุดในรอบ 10 ป เปนตน
(3) ความสัมพันธกับประเทศเพื่อนบานที่ตึงเครียดสงผลใหโอกาส

*ที่ปรึกษาดานนโยบายและแผนงาน **นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ สํานักพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจ

ที่ดีขึ้น โดยมีผูขอใชสิทธิประมาณ 1,250,000 คัน ทั้งนี้เปนรถที่
จดทะเบียนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรอยละ 26 ที่เหลือ
อยูในตางจังหวัด โดยมีวงเงินงบประมาณที่ตองใชในการทยอยจาย
เงินภาษีคืนประมาณ 91,000 ลานบาท ในขณะที่รัฐบาลสามารถ
จัดเก็บภาษีสรรพสามิตไดกวา 135,000 ลานบาท (3) ใหสิทธิ
ประโยชนทางภาษีในโครงการบานหลังแรก เพือ่ ชวยเหลือประชาชน
ผูม รี ายไดนอ ยทีไ่ มเคยมีทอี่ ยูอ าศัยเปนของตัวเองใหสามารถซือ้ บาน
เปนของตนเองไดรายละไมเกิน 1 ลานบาท โดยมีผูขอยื่นใชสิทธิ
ประมาณ 9,600 ราย (4) เพิ่มคาจางขั้นตํ่าเปน 300 บาทใหแกผูใช
แรงงานทั่วประเทศตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2556 และเพิ่มเงินเดือน
ผูจบปริญญาตรีข้ันตํ่าเปน 15,000 บาท เพื่อชวยใหผูมีรายไดนอย
สามารถดํ า รงชี วิ ต ในระดั บ มาตรฐานที่ ดี ขึ้ น และเหมาะสมกั บ
คาครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้น (5) รับจํานําขาวและพืชหลักกวา 2 ลาน
ราย (6) จัดตั้งกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ซึ่งในป 2555 ไดจัดสรร
งบประมาณใหทุกจังหวัดๆ ละ 20 ลานบาท รวมเปนเงิน 1,540
ลานบาท และมีสตรีสมัครเปนสมาชิกกองทุนฯ แลวกวา 7.5 ลาน
คน (7) จายเบี้ยผูสูงอายุแบบขั้นบันได ที่กําหนดใหผูที่มีอายุ 60 –
69 ป ไดรับเบี้ยยังชีพรายเดือนๆ ละ 600 บาท อายุ 70 – 79 ป
ไดรับ 700 บาท อายุ 80 – 89 ป ไดรับ 800 บาท และอายุ 90
ปขึ้นไป ไดรับ 1,000 บาท โดยที่ไดดําเนินการในปงบประมาณ
พ.ศ. 2555 มีผูสูงอายุที่ไดรับเบี้ยยังชีพ รวมทั้งสิ้น 6.79 ลานคน เปน
เงิน 52,535,425,200 บาท (8) พักชําระหนีเ้ กษตรกรใหแกลกู หนี้
คงคางตํา่ กวา 5 แสนบาท จํานวน 406,000 ลานราย มูลหนี้ 46,603
ลานบาทและลูกหนี้สถานะปกติไดรับอนุมัติเขารวมโครงการ 2.37
ลานราย มูลหนี้ 272,299 ลานบาท (9) ออกบัตรสินเชื่อเกษตรกร
1.6 ลานใบ วงเงิน 3 ลานลานบาท มีการใชจายผานบัตรแลว
2 หมื่นลานบาท (10) ออกบัตรเครดิตการดพลังงาน NGV 60,400
ราย และสําหรับจักรยานยนตรับจางสาธารณะ จํานวน 2,934 ราย
(11) กองทุนตั้งตัวไดเพื่อสรางโอกาสและพัฒนาผูประกอบการ
รุนใหมที่มีคุณภาพ โดยในป 2556 มีเปาหมายในการสรางนักศึกษา
ผูป ระกอบการไมนอ ยกวา 5,000 ราย (12) สงเสริมและยกระดับ OTOP
สู SMEs โดยพัฒนาผูประกอบการ OTOP ที่มีศักยภาพ ระดับ
4-5 ดาว จํานวน 152 ราย จากทั่วประเทศ หรือจังหวัดละ 2 ราย
ครอบคลุมพื้นที่ทั้ง 75 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร ใหมีการใช
ทรัพยากรและภูมิปญญาทองถิ่น ผนวกเขากับความคิดสรางสรรค
และองคความรูสมัยใหมในการสรางเอกลักษณเฉพาะตัวใหกับ
สินคาและบริการ (13) สรางความเชื่อมั่นกับนานาชาติ เพื่อฟนฟู
ความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก รวม
ทัง้ แกไขปญหาทางการเมือง ลดความขัดแยง โดยจัดสรรเงินเยียวยา
ผูไดรับผลกระทบทางการเมืองกวา 20,000 ราย และการสราง
ความเขาใจรวมกัน
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ดานการคาการลงทุนกับประเทศเพือ่ นบานชะงักงันอยูเ ปนระยะๆ
(4) มหาอุทกภัย ปลายป 2554 ซึ่งครอบคลุม 65 จังหวัดมีมูลคา
ความเสียหาย 1.44 ลานลานบาท สรางผลกระทบแก 2.39 ลาน
ครัวเรือน พื้นที่เกษตรกรรม 11.2 ลานไร สถานประกอบการ
28,674 แหง แรงงาน 1 ลานคน สงผลใหเศรษฐกิจป 2554 ขยาย
ตัวเพียงรอยละ 0.1 ในขณะที่ประเทศไมสามารถเตรียมความ
พรอมดานงบประมาณในการแกปญหาอุทกภัยขนาดใหญไวลวง
หนาโดยเฉพาะในการเยียวยาประชาชน รัฐบาลจําเปนตองตัดทอน
งบประมาณจากทุกกระทรวงรอยละ 10 ซึ่งสงผลใหการพัฒนาที่
วางแผนไวบางสวนตองชะงักลง (5) ปญหาการตั้งครรภกอนถึงวัย
อันควรหรือที่เรียกวาปญหาคุณแมวัยใสไทยมีอัตราการตั้งครรภ
ของผูห ญิงวัยตํา่ กวา 20 ปสงู สุดในภูมภิ าคเอเชียและเปนอันดับสอง
ของโลกรองจากทวีปแอฟริกา (6) ปญหายาเสพติดมีความรุนแรงขึน้
สัดสวนคดียาเสพติดสูงเปนรอยละ 81.9 ตอจํานวนคดีอาญาทัง้ หมด
เพิ่มขึ้นจากป 2553 รอยละ 16.57 (7) หนี้สินครัวเรือนเพิ่มขึ้นใน
ขณะที่ความสามารถในการชําระคืนลดลง ครัวเรือนมีพฤติกรรม
การใชจา ยทีเ่ กินตัวมากขึน้ เปนทัง้ ความเสีย่ งตอความมัน่ คงในระดับ
ครัวเรือนและผลกระทบตอเนื่องตอภาพรวมเศรษฐกิจ
อยางไรก็ตามในชวงที่ผานมารัฐบาลไดดําเนินการแกไข
ปญหาในหลายดาน ไดแก แกไขปญหานํา้ ทวมใน 3 ระดับ ประกอบดวย
(1) เยียวยาความเสียหาย ฟน ฟูเศรษฐกิจ โดยไดตราพระราชกําหนด
ใหอาํ นาจกระทรวงการคลังกูเ งินเพือ่ การวางระบบบริหารจัดการนํา้
และสรางอนาคตประเทศ 350,000 ลานบาทและพระราชกําหนด
กองทุนสงเสริมการประกันภัยพิบัติ พ.ศ. 2555 ขึ้น เพื่อบริหาร
จัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติโดยการรับประกันภัยและทําประกัน
ภัยตอ และใหความชวยเหลือทางการเงินแกผปู ระกอบธุรกิจประกัน
วินาศภัย ในวงเงิน 50,000 ลานบาท (2) เยียวยาความเสียหายและ
กอสรางโครงการปองกันนํ้าทวมเรงดวน ดวยงบประมาณ 120,000
ลานบาท (3) สรางความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม โดยใหความ
ชวยเหลือแกนิคมอุตสาหกรรมที่ไดรับผลกระทบ ลดภาษีการนําเขา
เครื่องจักร ผอนปรนเงื่อนไขสงเสริมการลงทุน และโครงการคืนภาษี
รถยนตคนั แรกสําหรับประชาชนทีน่ อกจากชวยลดคาใชจา ยประชาชน
เปนการสรางโอกาสและคุณภาพในการดํารงชีวติ ทีด่ ขี นึ้ แลวยังไดชว ย
ในการรักษาฐานการผลิตรถยนตภายในประเทศไดอีกดวย
นอกจากนี้รัฐบาลยังไดดําเนินการตามนโยบายเรงดวน
16 ขอ เพื่อเพิ่มรายไดประชาชน ลดรายจาย โดยเฉพาะกลุมคน
ที่มีรายไดนอย และขยายโอกาสในการเพิ่มรายไดและมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น มาตรการสําคัญๆ อาทิ (1) ลดภาษีเงินไดนิติบุคคล
จากรอยละ 30 เปน รอยละ 23 ในป 2555 และจากรอยละ 23
เปน รอยละ 20 มีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2556 ที่ผานมา
(2) คืนภาษีรถยนตคันแรกเพื่อสรางโอกาสและคุณภาพในการดํารงชีวิต
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ผลการดําเนินงานทีผ่ า นพบวา ทําใหเศรษฐกิจฟน ตัวอยาง
รวดเร็วและมีเสถียรภาพ โดยในป 2555 เศรษฐกิจเติบโตในอัตรารอย
ละ 6 อัตราเงินเฟอทัว่ ไป เทากับรอยละ 3.0 ตํา่ กวารอยละ 3.8 ในป
2554 ในขณะที่หนี้สาธารณะเพิ่มขึ้นเล็กนอยจากในป 2554 แตยัง
อยูตํ่ากวาเพดานหนี้สาธารณะตอ GDP ภายใตกรอบการคลังยั่งยืน
ที่รอยละ 60 นอกจากนี้ความเชื่อมั่นภาคธุรกิจและภาคประชาชน
ปรับตัวดีขึ้นอยางตอเนื่อง โดยตัวชี้วัดเศรษฐกิจหลายรายการอยู
ในเกณฑดี ดัชนีความเชื่อมั่นธุรกิจปรับตัวดีขึ้นอยางตอเนื่องนับ
เปนสัญญาณที่ดี ทั้งนี้เปนผลมาจากการทําความเขาใจตอนักลงทุน
ตางประเทศและการดําเนินมาตรการของภาครัฐ ทําใหความเชือ่ มัน่
ของนักลงทุนกลับมาเพิม่ ขึน้ การลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวอยาง
ตอเนื่อง โดยจํานวนโครงการที่ขอสงเสริมการลงทุนในป 2555
สูงถึง 2,582 โครงการ จากป 2554 ที่อยูที่ 1,990 โครงการ สะทอน
ถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนหลังจากการฟนฟูประเทศหลังอุทกภัย
และความเขมแข็งของเศรษฐกิจไทยในขณะทีอ่ ตั ราการวางงานลดลง
อยางตอเนือ่ ง ตามการฟน ตัวของภาคธุรกิจ ซึง่ ในระยะตอไปจะตอง
เรงดําเนินการพัฒนาทักษะฝมอื แรงงานใหตรงกับความตองการของ
ตลาดและอุตสาหกรรม ที่มีการขยายตัวสูง ในดานผูบริโภคการจาง
งานและรายไดทเี่ พิม่ สูงขึน้ สงผลใหความเชือ่ มัน่ ปรับตัวสูงขึน้ ซึง่ เปน
เงื่อนไขสําคัญประการหนึ่งในการฟนฟูเศรษฐกิจ

เศรษฐกิจและสังคม
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ประเทศไทยต อ งเผชิ ญ กั บ การเปลี่ ย นแปลงที่ สํ า คั ญ
มีผลกระทบตอโอกาสและเปนความทาทายตอการพัฒนาประเทศ
โดย ปจจัยภายนอก ไดแก การรวมกลุมทางเศรษฐกิจในภูมิภาค
ตางๆ ที่จะมีมากขึ้น ศูนยกลางอํานาจทางเศรษฐกิจยายมาอยูที่
เอเชีย การเปนประชาคมอาเซียนในป 2558 และกฎ ระเบียบ และ
กติกาดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมใหมของโลกทําใหทุก
ประเทศตองปรับตัว เขาสูบริบทของการเพิ่มประสิทธิภาพ และมี
การบริหารจัดการที่ดีในทุกระดับ ภายใตขอจํากัดดานกําลังคนและ
ทรัพยากรธรรมชาติ ในขณะที่ประชากรโลกจะเพิ่มขึ้นเปน 9,300
ลานคน ในป 2050 ซึ่งโลกตองผลิตอาหารและพลังงานใหเพียงพอ
กับการเพิ่มขึ้นของประชากร โครงสรางประชากรมีผูสูงอายุมากขึ้น
ในกลุมประเทศที่พัฒนาแลวและในประเทศเศรษฐกิจกาวหนาใน
เอเชีย สงผลใหเกิดการเคลื่อนยายแรงงานขามชาติ ประเทศไทยมี
ความเสีย่ งทีแ่ รงงานทักษะและกลุม ทีม่ คี วามเชีย่ วชาญเฉพาะดานจะ
ไหลออกและเปนภาวะสมองไหลได โครงสรางการผลิตตองเปลี่ยน

จากการใชแรงงานเขมขนมาเปนการใชองคความรู เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม เทคโนโลยีจะมีบทบาทสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจ
และตอบสนองการดํารงชีวิตของประชาชนมากขึ้นตามลําดับ รวม
ทั้งการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศโลกนําไปสูการปรับเปลี่ยนรูป
แบบการผลิตและการบริโภคในทุกระดับใหเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
และเปนการปรับตัวตอแรงกดดันดานปจจัยการผลิตและพื้นที่ทํา
มาหากินที่ถูกกระทบ
สําหรับ ปจจัยภายใน ที่สําคัญไดแก การบริหารภาครัฐ
ออนแอ ปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบและไมโปรงใส ในขณะที่
โครงสรางเศรษฐกิจไมสามารถรองรับการเจริญเติบโตอยางยั่งยืน
เพราะประเทศยังตองพึ่งพาเศรษฐกิจภายนอกประเทศ จึงมีความ
ออนไหวตอความผันผวนของเศรษฐกิจโลก มีผลิตภาพการผลิตทีต่ าํ่
และตองเผชิญกับความเหลื่อมลํ้ารายไดของประชากรและโอกาส
การเขาถึงทรัพยากร ทําใหรายไดระหวางกลุมคนรวยรอยละ 10
ของประชากร กับกลุมคนจนรอยละ 10 ของประชากร มีความ
แตกตางกันถึง 22.8 เทา ในป 2552 เปนสาเหตุสาํ คัญทีน่ าํ ไปสูค วาม
ขัดแยงในสังคม และเปนอุปสรรคตอการพัฒนาประเทศ นอกจากนี้
ประเทศไทยไดเขาสูสังคมผูสูงอายุแลว (Aging Society) และคาด
การณวาจะเปนสังคมผูสูงอายุเต็มตัว (Aged Society) ในป 2568
เมื่อสัดสวนผูสูงอายุมีมากกวารอยละ 20 ของประชากร จะทําให
เกิดปญหาการขาดแคลนแรงงานรุนแรงขึ้นในทุกระดับ ภาครัฐและ
ภาคครัวเรือนจะมีภาระคาใชจายเพิ่มขึ้นในการรักษาพยาบาลและ
ทรัพยากรธรรมชาติที่เสื่อมโทรมลงและปญหาสิ่งแวดลอม รวมทั้ง
ภาวะโลกรอนทวีความรุนแรงโดยเฉพาะนํา้ ทวม ภัยแลง ความมัน่ คง
ของประเทศลดลงทั้งจากปญหาการกอความไมสงบในประเทศและ
ปญหาการกอการราย
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New Growth Model
การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในระยะตอไปจําเปน
ตองกําหนดกรอบแนวคิดการสรางฐานเศรษฐกิจใหมนั่ คงและยัง่ ยืน
ซึ่งเปนการเติบโตรูปแบบใหม โดยที่ในป 2556 และ 2557 ตองให
ความสําคัญกับการบูรณาการแนวทางการพัฒนาประเทศ โดยเชือ่ ม
โยงยุทธศาสตรระดับประเทศ ยุทธศาสตรกระทรวง และยุทธศาสตร
ระดับพื้นที่ใหสอดคลองกัน รวมทั้งการวางยุทธศาสตรประเทศ
ระยะยาว ซึ่งสามารถนําไปปฏิบัติไดทันทีในป 2556 และเปนกรอบ

การสรางความสามารถในการแขงขัน
(Growth & Competitveness)
หลุดพน
จากประเทศ
รายได
ปานกลาง
คน / คุณภาพชีวิต /
ความรู / ยุติธรรม

ลดความ
เหลื่อมลํ้า

ปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบ
การบริหาร
จัดการภาครัฐ
กฎระเบียบ

การสรางโอกาสความเสมอภาค
และเทาเทียมกันทางสัมคม
(Inclusive Growth)

โครงสรางพื้นฐาน/
ผลิตภาพ/วิจัยและพัฒนา

เปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม

การสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิต
ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
(Green Growth)

ÇÔÊÑÂ·ÑÈ¹
ประเทศมีขดี ความสามารถในการแขงขัน คนไทยอยูด กี นิ ดี
สังคมมีความเสมอภาคและเปนธรรม

à»‡Ò»ÃÐÊ§¤
เพือ่ ใหแนวทางการสรางฐานเศรษฐกิจทีม่ น่ั คงและยัง่ ยืน
มีความชัดเจน และเปนกรอบในการจัดสรรงบประมาณอยางมี
ประสิทธิภาพ จึงไดกําหนดเปาหมายเชิงยุทธศาสตรในการเพิ่มและ
รักษาฐานรายไดเดิม และสรางรายไดจากโอกาสใหม รวมทัง้ ตองเพิม่
ประสิทธิภาพและศักยภาพในการแขงขันควบคูไปกับการลดตนทุน
และรายจาย
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ในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลใหเกิดผลอยางเปน
รูปธรรม รวมทั้งการแปลงยุทธศาสตรการพัฒนาในชวงแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 และยุทธศาสตรการเตรียม
ความพรอมสูประชาคมอาเซียนไปสูการปฏิบัติในระดับแผนงาน/
โครงการที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อการดําเนินการ รัฐบาล
ไดจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการในระดับหัวหนาสวนราชการระดับ
กระทรวงหรือเทียบเทาและการประชุมสวนราชการและหนวยงาน
ของรัฐมาหลายครั้งตั้งแตตนป 2555 เปนตนมา เพื่อสรางความ
เขาใจรวมกันและมอบหมายใหหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการจัด
ทําแผนปฏิบัติการยุทธศาสตรประเทศและแผนปฏิบัติการการเขาสู
ประชาคมอาเซียนในป 2558 รวมทั้งการบูรณาการแผนปฏิบัติการ
ใหสามารถดําเนินการไดอยางมีประสิทธิผลและเกิดผลลัพธทชี่ ดั เจน
และใชเปนกรอบในการจัดสรรงบประมาณประจําป 2557 ตอไป

1 ปของการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11

การจัดสรรงบประมาณในป 2557 โดยที่การดําเนินงานของรัฐบาล
ต อ งมี ค วามต อ เนื่ อ ง และเตรี ย มความพร อ มรองรั บ บริ บ ทการ
เปลี่ยนแปลงใหมทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดย
 การสรางขีดความสามารถในการแขงขัน ประเทศ
จะเติบโตและแขงขันไดในระยะยาว ตองมีโครงสรางเศรษฐกิจที่มี
ความสมดุ ล มากขึ้ น พึ่ ง พาตนเอง และสร า งความเชื่ อ มโยงกั บ
ประเทศในภูมิภาคอาเซียนแบบหุนสวนการพัฒนาบนพื้นฐานของ
ผลประโยชนรวมกันที่สนับสนุนใหสามารถแขงขันไดในเวทีโลก
ในขณะเดียวกัน ตองยกระดับรายไดชนชั้นลางและชนชั้นกลาง
ใหมากขึ้น เพื่อลดความเหลื่อมลํ้าทางรายได และเพิ่มกําลังซื้อใน
ประเทศใหมากขึ้น
 การลดความเหลือ่ มลํา้ ทัง้ ทางดานเศรษฐกิจ สังคม
การเมือง โดยระบบการพัฒนาตองเอื้อใหทุกคนเขาถึงบริการสังคม
ที่มีคุณภาพอยางทั่วถึง เขาถึงกระบวนการยุติธรรมอยางเสมอภาค
ไดรับการคุมครองสิทธิผลประโยชนอยางเทาเทียม และมีโอกาส
สรางอาชีพและรายไดที่มั่นคง รวมทั้งมีความภูมิใจในความเปนไทย
มีมิตรไมตรีและสามารถอยูในประชาคมอาเซียนไดอยางเอื้ออาทร
ซึ่งกันและกัน
 การเติบโตแบบเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม การเปน
เศรษฐกิจและสังคมคารบอนตํ่า มีระบบการผลิตที่เปนมิตรกับ
ชุมชนและสิ่งแวดลอม ลดการปลอยกาซเรือนกระจกและมลพิษ
รวมทั้งสามารถสรางรายไดใหมจากสินคาและบริการที่เปนมิตร
ตอสิ่งแวดลอมไดดวย ประชาชนในสังคมอยูในสภาวะแวดลอมที่ดี
มีคุณภาพชีวิตที่ดีในเมืองที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (Green City)
ตลอดจนยกระดับความสามารถในการรับมือและปรับตัวตอการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ
 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ภาครัฐ มีการปรับสมดุลโครงสรางระบบราชการ โดยใชยุทธศาสตร
เปนตัวนํา เพื่อใหการทํางานของหนวยงานตางๆ สามารถเชื่อมตอ
และบูรณาการแผนงาน โครงการ และงบประมาณรวมกัน รวมทั้ง
มีกาํ ลังคนและกฎระเบียบทีส่ อดคลองกับทิศทางการพัฒนาประเทศ
และมีความนาเชื่อถือเปนที่ยอมรับของนานาประเทศ
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การบู ร ณาการแผนปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ การขั บ เคลื่ อ นสู 
การปฏิบัติโดยจัดทําเปนกรอบเพื่อการจัดสรรงบประมาณประจํา
ปงบประมาณ 2557 ไดกําหนดเปน 4 ยุทธศาสตร ประกอบดวย
(1) การเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศเพื่อหลุด
พนจากกับดักประเทศรายไดปานกลาง (2) การลดความเหลื่อมลํ้า
(3) การเติบโตทีเ่ ปนมิตรกับสิง่ แวดลอม และ (4) การสรางสมดุลและ
ปรับระบบบริหารจัดการภายในโดยมีองคประกอบ 30 ประเด็นหลัก
และ 80 แนวทางการดําเนินการ เพื่อการขับเคลื่อนประเทศไทยให
มีขีดความสามารถในการแขงขันที่สูงขึ้นบนพื้นฐานของการพัฒนา
นวัตกรรม ความคิดสรางสรรคและการเพิ่มผลิตภาพการผลิตใหสูง
ขึ้นทามกลางการแขงขันที่รุนแรงขึ้นภายใตกระแสโลกาภิวัตนที่การ
เคลื่อนยายสินคาและบริการ เงินทุน เทคโนโลยีและองคความรู
รวมทั้งผูคนเปนไปอยางเสรีมากขึ้น ทั้งนี้เพื่อใหเศรษฐกิจขยายตัวได
ตอเนื่องและสามารถสรางงานที่มีคุณคาเพิ่มขึ้น ในขณะเดียวกันได
ยึดหลักการพัฒนาทีส่ ง ผลครอบคลุมทัว่ ถึง บนพืน้ ฐานของการพัฒนา
ทุนมนุษยจากบริการการศึกษา บริการดานสาธารณสุข และบริการ
สาธารณะอืน่ ๆ ทีม่ คี ณ
ุ ภาพ รวมทัง้ การยกระดับการคุม ครองทางสังคม
และใหมีความครอบคลุมทั่วถึงมากขึ้น และมีการเขาถึงกระบวนการ
ยุตธิ รรมทีเ่ ทาเทียมเพือ่ ลดปญหาความเหลือ่ มลํา้ และสรางความเปน
ธรรมในสังคม นอกจากนี้ ภายใตขอจํากัดดานทรัพยากรและความ
เสีย่ งจากภาวะภูมอิ ากาศเปลีย่ นแปลงผันผวนรุนแรง การเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจและการดํารงชีวติ ของประชาชนในสังคมนัน้ ตองดําเนิน
กิจกรรมที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมทั้งการผลิตและการอุปโภคบริโภค
การดําเนินงานภายใตทั้ง 4 ยุทธศาสตรไดกําหนดเปน
แนวทางการดําเนินการที่สําคัญหลายประการที่จะสนับสนุนใหเกิด
การสรางรายไดใหสูงขึ้นทั้งจากกิจกรรมสําคัญที่เปนฐานของการ
ขยายตัวอยูแลวในปจจุบัน และกิจกรรมใหมๆ ที่จะสนับสนุนการ
เจริญเติบโตเพิ่มเติมและเปนการสรางโอกาสทางเศรษฐกิจใหกับ
ประชาชนที่ยังมีรายไดนอยเพิ่มขึ้นดวย โดยในรายสาขาการผลิตนั้น
ตองยกระดับศักยภาพการผลิตตลอดโซการผลิต โดยมีแนวทางสําคัญ
ในการดําเนินการ ไดแก การจัดทําแผนที่การใชประโยชนที่ดิน
เพือ่ สรางขีดความสามารถในการแขงขันของภาคเกษตร อุตสาหกรรม
และการทองเทีย่ ว การพัฒนาผลิตภาพการผลิตเพือ่ สรางมูลคาเพิม่ ให
กับภาคการผลิตและบริการ การเพิม่ ขีดความสามารถใหกบั วิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม และพัฒนาสินคาหนึง่ ตําบลหนึง่ ผลิตภัณฑ
สูสากล การเชื่อมโยงในภูมิภาคอาเซียน และการเพิ่มศักยภาพของ
เมือง เพือ่ เชือ่ มโยงโอกาสจากอาเซียน ในการดําเนินการตามแนวทาง
ดังกลาว การพัฒนาปจจัยสนับสนุนเปนเงื่อนไขที่จําเปนทั้งในดาน
การพัฒนาคุณภาพแรงงาน ระบบโลจิสติกสและโครงสรางพื้นฐาน
การพัฒนาและยกระดับการวิจัยและพัฒนา การเชื่อมโยงอุตสาหกรรม

ทวายและพื้นที่ชายฝงทะเลตะวันออก และการพัฒนาและปรับปรุง
กฎหมายและกฎระเบียบ รวมทั้งการพัฒนาแบรนดประเทศไทย
เปน Modern Thailand ทั้งนี้โดยตองสอดคลองกับแนวทางการ
ลดการปลอยกาซเรือนกระจก และการปองกันและปรับตัวจากการ
เปลีย่ นแปลงสภาวะภูมอิ ากาศ และมีการนําแนวทางการพัฒนาเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศและมาตรการทางการคลังเพือ่ สิง่ แวดลอมมาใช
ในขณะที่มีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและบริหารจัดการนํ้าเพื่อ
รักษาระบบธรรมชาติใหสมดุล
นอกจากนั้น การดําเนินแผนงานและโครงการที่จะลด
ความเหลื่อมลํ้าและสรางความเปนธรรมจะตองควบคูกันไปภาย
ใต แ นวทางการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา การพั ฒ นามาตรฐาน
การบริการสาธารณสุข การจัดสวัสดิการทางสังคมใหทั่วถึงและ
เปนธรรม โดยเฉพาะการดูแลเด็ก สตรี ผูสูงอายุ และผูดอยโอกาส
รวมทั้ ง การสร า งโอกาสและรายได แ ก วิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและ
ขนาดยอม และเศรษฐกิจชุมชน การปรับปรุงชองทางเพือ่ สรางโอกาส
ในการเข า ถึ ง กระบวนการยุ ติ ธ รรมของประชาชนทุ ก กลุ  ม และ
การตอตานคอรรปั ชัน สรางธรรมาภิบาลและความโปรงใสผานกระบวนการ
มีสวนรวมของประชาชนทุกกลุม
สําหรับในชวงป 2556-2558 ซึ่งเปนชวงเวลาสําคัญใน
การเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน และการปรับโครงสราง
เพื่ อ วางพื้ น ฐานสํ า คั ญ ของประเทศ ประเด็ น เร ง ด ว นที่ ค วรให
ลําดับความสําคัญในการจัดสรรงบประมาณและขับเคลื่อนใหเกิด
ประสิทธิผลโดยเร็วไดแก สรางความพรอมของไทยเขาสูอาเซียน
และเวทีโลก การปรับกฎระเบียบเพื่อลดอุปสรรคการคาและการ
ลงทุนและสอดคลองกับกฎหมายระหวางประเทศ การคาชายแดน
การเชือ่ มโยงเพือ่ การคาการลงทุน พัฒนาคุณภาพชีวติ และการคุม ครอง
ทางสังคมและวัฒนธรรม และเสริมสรางความมั่นคงในอาเซียน

¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ¢Ñºà¤Å×èÍ¹ÂØ·¸ÈÒÊµÃ»ÃÐà·È
การขับเคลือ่ นยุทธศาสตรประเทศจะเกิดประสิทธิผลเปน
รูปธรรมไดนนั้ ประเทศไทยตองเรงสรางสมดุลและปรับระบบบริหาร
จัดการภายในภาครัฐ ทัง้ ในเรือ่ งของการปรับปรุงและปฏิรปู กฎหมาย
ที่จําเปน การปรับโครงสรางระบบราชการ การปฏิรูปกําลังคน
ภาครัฐใหสอดคลองกับภารกิจในปจจุบันและทิศทางการปรับตัวใน
อนาคต การบริหารจัดการดานการคลังที่มีประสิทธิภาพและโปรงใส
การบริหารจัดการสินทรัพยของภาครัฐ รวมไปถึงการปฏิรปู การเมือง
ทัง้ นี้ จะตองคํานึงถึงความเชือ่ มโยงระหวางการขับเคลือ่ นในภาพรวม
ที่มีการบูรณาการรวมกันจากสวนกลางกับการขับเคลื่อนในระดับ
พื้นที่ ทองถิ่น และชุมชน ใหเปนไปในทิศทางที่สอดคลองกัน 
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โดยทั่วไปในระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ภาคเอกชน
หรือภาคธุรกิจถือเปนกําลังสําคัญในระบบการผลิต เนื่องจากเปนผู
ใชปจจัยการผลิตขั้นตน ไดแก ที่ดิน แรงงาน ทุน และการประกอบการ
ในกระบวนการผลิตเพื่อแปรสภาพปจจัยขั้นกลาง ไดแก วัตถุดิบ
วัสดุอุปกรณ เปนตน ออกมาเปนสินคาและบริการ เพื่อจําหนาย
ใหแกครัวเรือน ในทางกลับกัน ภาคครัวเรือนซึ่งเปนเจาของปจจัย
การผลิตขั้นตน ไดแก ที่ดิน แรงงาน ทุน ก็จะไดรับผลตอบแทนใน
รูปคาเชา คาจาง ดอกเบี้ย และกําไร จากภาคธุรกิจ กระบวนการ
ดังกลาวเกิดเปนระบบการผลิตซึ่งหมุนเวียนเปนวงจรเศรษฐกิจของ
ประเทศ ซึ่งทําใหเห็นถึงความสําคัญของภาคเอกชน ที่กอใหเกิดการ
จางงาน และผลิตสินคาและบริการที่จําเปนหรือเปนที่ตองการของ
ผู  บ ริ โ ภค ขณะที่ ภ าครั ฐ จะทํ า หน า ที่ อํ า นวยความสะดวก อาทิ
พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน เชน ระบบโลจิสติกส ระบบไฟ-นํ้า และ
กํากับระบบการผลิตใหมีความเปนธรรมดวยนโยบายและกฎหมาย
นอกเหนือจากบทบาทหนาทีใ่ นการจางงาน การผลิตสินคาและบริการ
เพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภคแลว ในชวงศตวรรษที่ 20
ไดเกิดแนวคิดใหมที่เชื่อวาธุรกิจจะตองมีความรับผิดชอบตอสังคม
และสิ่งแวดลอมอีกดวย
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หลังจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ไดประกาศใชอยางเปน
ทางการเมือ่ วันที่ 1 ตุลาคม 2554 นัน้ คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ไดมีคําสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผน
พัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ขึ้น เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ 2555 เพื่อทําหนาที่
กํากับการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11
โดยมี ดร.ณรงคชยั อัครเศรณี เปนประธานคณะอนุกรรมการขับเคลือ่ น
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 คณะอนุกรรมการฯ ไดเล็งเห็นความสําคัญของ

ภาคเอกชนในฐานะภาคีการพัฒนาหลัก ซึง่ มีศกั ยภาพและความมุง มัน่
ที่จะรวมพัฒนาประเทศ จึงไดมอบหมายใหสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) จัดประชุมรวมกับ
ผูแทนภาคเอกชน 5 สถาบัน ประกอบดวย ผูแทนสภาหอการคา
แหงประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย
สภาอุตสาหกรรมทองเทีย่ วแหงประเทศไทย และสภาธุรกิจตลาดทุนไทย
เพือ่ กําหนดแนวทางการดําเนินการขับเคลือ่ นประเด็นการพัฒนาสําคัญ
ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และไดจัดตั้งคณะทํางานเพื่อขับเคลื่อน
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ของภาคเอกชนขึน้ โดยคณะทํางานภาคเอกชน
ได จั ด ทํ า ข อ เสนอยุ ท ธศาสตร แ ละแผนปฏิ บั ติ ก ารของภาคเอกชน
เพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ขึ้น และไดจัดการประชุมเชิง
ปฏิบัติรวมภาครัฐและภาคเอกชน เรื่อง “การขับเคลื่อนแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11” เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน
2555 ณ โรงแรมเจาพระยาปารค โดยมีวัตถุประสงคเพื่อระดมความ
คิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของภาคเอกชนในการรวมขับเคลื่อนแผน
พั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ 11 สู  ก ารปฏิ บั ติ และให ค วามเห็ น ต อ ข อ เสนอ
ยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการของภาคเอกชนเพื่อขับเคลื่อนแผน
พัฒนาฯ ฉบับที่ 11
การประชุมดังกลาวไดรบั ความสนใจจากหนวยงานภาครัฐ
ภาคเอกชน และสื่อมวลชนเปนอยางมาก ทั้งนี้ตัวแทนของภาคเอกชน
5 สถาบัน ไดนําเสนอยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการในการขับเคลื่อน
ประเด็นการพัฒนาสําคัญ ที่เห็นวาเปนสิ่งที่จะเปนจุดเปลี่ยนของ
ประเทศไทย ซึ่งจะทําใหประเทศไทยสามารถขยายตัว แขงขัน และ
พัฒนาไปไดในชวง 5 ปขางหนาใน 7 ดานสําคัญ ประกอบดวย
การพัฒนาภาคเกษตร อุตสาหกรรม ภาคทองเที่ยว โลจิสติกส การคา
การลงทุนกับประเทศเพื่อนบาน การออกไปลงทุนในตางประเทศ
และสุดทายคือเรื่องของการศึกษาและทรัพยากรมนุษย ซึ่งสามารถ
สรุปได ดังนี้

*นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ **นักศึกษาฝกงาน สํานักประเมินผลและเผยแพรการพัฒนา

1 ปของการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11
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เศรษฐกิจและสังคม

1. นายพรศิลป พัชรินทรตนะกุล รองประธานกรรมการ
หอการคาไทย ไดนําเสนอยุทธศาสตรการสงเสริมความเขมแข็งของ
ภาคเกษตรดวยการใหความสําคัญกับการพัฒนาผลผลิตสําคัญ ไดแก
ขาว มันสําปะหลัง ออย/นํ้าตาล และขาวโพดเลี้ยงสัตว โดยที่การ
พัฒนาสินคาเกษตรดังกลาวควรคํานึงถึงมิตสิ าํ คัญ 3 ดาน ประกอบดวย
1) สุขภาพ 2) ความมั่นคง และ 3) ความยั่งยืน และกําหนดแนวทาง
ให เ กษตรกร โรงงาน และตลาด ดํ า เนิ น การอย า งสอดคล อ งกั น
ตลอดทัง้ หวงโซอปุ ทาน นําวิธกี ารจัดรูปทีด่ นิ มาใชในการผลิตการเกษตร
เพื่อใหเกิดการประหยัดจากขนาดและลดตนทุนการผลิต โดยเจาของ
ที่ดินที่รวมโครงการยังคงมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินเชนเดิมภายใตหลักการ
(1) ความสมัครใจในการดําเนินการ (2) การจัดสรรแรงงานและปจจัย
การผลิตรวมกันเพือ่ ลดตนทุน (3) การเพิม่ กําไรตอไรของเกษตรกรจาก
ความสามารถในการลดตนทุน (4) การเขาถึงเทคโนโลยีและแหลงทุน
และ (5) การเปดชองทางใหพัฒนาพันธุพืช รวมถึงขยายผลการดําเนิน
โครงการ 1 ไร 1 แสน ใหครอบคลุมทั่วประเทศ
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2. นายอิ ศ เรศ รั ต นดิ ล ก ณ ภู เ ก็ ต รองเลขาธิ ก าร
สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ไดนําเสนอแนวทางการปรับ
โครงสร า งอุ ต สาหกรรมโดยสร า งมู ล ค า เพิ่ ม ตลอดห ว งโซ อุ ป ทาน
ภายใตอตุ สาหกรรมเชิงเศรษฐนิเวศ เพือ่ สงเสริมความเขมแข็งของภาค
อุตสาหกรรมรายคลัสเตอรที่สําคัญ โดย การสนับสนุนผลักดันการ
ขับเคลื่อน 4 เสาหลักคลัสเตอรอุตสาหกรรม ไดแก 1. อุตสาหกรรม
การเกษตร โดยใชกลไกการขับเคลือ่ น คือ คลัสเตอรอาหาร คลัสเตอร
อุ ต สาหกรรมการเกษตร และคลั ส เตอร ย างและไม ย างพารา
2. อุตสาหกรรมอนาคต โดยใชกลไกการขับเคลือ่ น คือ คลัสเตอรพลังงาน
เพื่อสิ่งแวดลอม คลัสเตอรผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพ และคลัสเตอรตอเรือ
และขนสงทางนํา้ 3. อุตสาหกรรมเทคโนโลยีขนั้ สูง โดยใชกลไกการขับ
เคลือ่ น คือ คลัสเตอรยานยนต คลัสเตอรเครือ่ งใชไฟฟา และคลัสเตอร
วัสดุกอ สราง 4. อุตสาหกรรมทีม่ มี ลู คาสูง โดยใชกลไกการขับเคลือ่ น คือ
คลัสเตอรแฟชัน่ และไลฟสไตล และคลัสเตอรการพิมพและบรรจุภณ
ั ฑ
และขยายฐานการผลิตสูภ มู ภิ าคและสงเสริมพัฒนาการคาชายแดน
ใหเกิดประโยชนสูงสุด ไดแก ผลักดันการผลิตอุตสาหกรรมตนนํ้า
(เหล็กตนนํ้าและปโตรเคมี) โดยระยะสั้นและระยะกลาง มุงขยาย
ฐานการผลิตในประเทศ และระยะยาว สนับสนุนใหยายฐานการ
ผลิ ต ไปยั ง ประเทศเพื่ อ นบ า นที่ มี ค วามเหมาะสม สนั บ สนุ น ให
อุตสาหกรรมที่ใชแรงงานเขมขน ไดแก รองเทา เครื่องแตงกาย
และเกษตรกรรม โดยเฉพาะ SMEs ไปลงทุนในตางประเทศ รวมถึง
การยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม โดย (1) ใหมี มอก.
ฉบั บ ภาษาอั ง กฤษเพื่ อ ให เ กิ ด มาตรฐานอาเซี ย น (2) ให รั ฐ ร ว ม
มื อ กั บ ห อ งทดสอบต า งประเทศเพื่ อ ลดค า ใช จ  า ยในการทดสอบ

และ (3) ผลักดันใหมีมาตรฐานบังคับ โดยมีหนวยงานรับผิดชอบ
คือ สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
นอกจากนั้น ควรแกไขปรับปรุงกฎหมายที่เปนอุปสรรคตอการพัฒนา
อุตสาหกรรม
3. ดร.รุงโรจน สีเหลืองสวัสดิ์ รองประธานกรรมการ
สภาอุตสาหกรรมทองเที่ยวแหงประเทศไทย นําเสนอแนวทางที่จะ
บรรลุเปาหมายในการสรางรายไดจากการทองเที่ยว 2 ลานลานบาท
ภายในป พ.ศ. 2558 โดยการบูรณาการความรวมมือของทุกภาคสวน
ในการวางแผนพัฒนาการทองเที่ยว สรางมูลคาเพิ่มใหแกสินคาและ
บริการ เพิ่มจํานวนนักทองเที่ยวที่มีคุณภาพ พัฒนาแหลงทองเที่ยว
ให มี ค วามสะอาดและปลอดภั ย เพื่ อ สร า งความมั่ น ใจให กั บ นั ก ท อ งเที่ ย ว
และสร า งความมั่ น คงทางการเมื อ งภายในประเทศ รวมถึ ง
ดําเนินมาตรการสําคัญตางๆ ที่เปนปจจัยเอื้อตอการบรรลุเปาหมาย
อาทิ จัดระบบการเผยแพรขาวสารการทองเที่ยวภายในประเทศ
ยกระดับคุณภาพมาตรฐานของผูประกอบการทองเที่ยว สงเสริมการ
ลงทุนและสรางสภาพคลองใหกับผูประกอบการ สนับสนุนมาตรการ
ดานภาษีแกผูประกอบการ จัดทํามาตรฐานแรงงานภาคการทองเที่ยว
ใหครบทุกตําแหนงงาน สนับสนุนผูประกอบการนําทุนทางวัฒนธรรม
ประเพณี ประวัติศาสตร และความเปนไทยมาพัฒนาสรางมูลคาเพิ่ม
ใหกับธุรกิจ นอกจากนั้นควรพัฒนาอุปทานดานการทองเที่ยวและ
ให ค วามสํ า คั ญ การพั ฒ นาการท อ งเที่ ย วเชิ ง พื้ น ที่ ด  ว ยการจั ด ตั้ ง
คณะกรรมการพัฒนาการทองเทีย่ วประจําเขตพัฒนาการทองเทีย่ วตาม
พระราชบัญญัตินโยบายการทองเที่ยวแหงชาติ พ.ศ. 2551
4. ดร.ธนิต โสรัตน รองประธานสภาอุตสาหกรรมแหง
ประเทศไทย นําเสนอ 6 ยุทธศาสตรการลดตนทุนโลจิสติกสเหลือ
รอยละ 14 ของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (ปจจุบันป 2554
อยู  ที่ ร  อ ยละ 14.5) ตามเป า หมายในแผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ 11
ซึ่งภาครัฐและเอกชนจะตองเชื่อมโยงและเปลี่ยนประเภทการขนสง
ทางถนนไปสูระบบราง และทางนํ้าอยางเปนรูปธรรม โดยดําเนินการ
ตามยุทธศาสตรตางๆ ดังนี้

โลจิสติกส กําหนดใหอาชีพทีเ่ กีย่ วของกับโลจิสติกสเปนวิชาชีพ ยกระดับ
อาชีพพนักงานขับรถบรรทุก พัฒนาระบบการแลกเปลี่ยนขอมูล และ
ใหเขาถึงขอมูลของรัฐ
5. นายนิ ย ม ไวยรั ช พานิ ช รองประธานกรรมการ
สภาหอการคาแหงประเทศไทย กลาววาการสงเสริมการคาการ
ลงทุ น กั บ ประเทศเพื่ อ นบ า นมี เ ป า หมายที่ จ ะยกระดั บ รายได แ ละ
ความเปนอยูของประชาชนบริเวณชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบาน
โดยอํานวยความสะดวกดานการคมนาคมขนสง การคาชายแดน
และการทองเที่ยวระหวางกัน สนับสนุนการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ
ตะวันออก-ตะวันตก เหนือ-ใต และภาคใตของประเทศไทย รวมทั้ง
สงเสริมพัฒนาความรวมมือของภาคเอกชนภายใตกรอบความรวมมือ
ระดั บ อนุ ภู มิ ภ าค และได นํ า เสนอ 6 กลยุ ท ธ สํ า คั ญ ที่ จ ะส ง เสริ ม
การคาการลงทุนกับประเทศเพื่อนบานประกอบดวย (1) การสงเสริม
การจัดตั้งสภาธุรกิจระหวางไทยกับประเทศเพื่อนบาน (2) การอํานวย
ความสะดวกการค า ชายแดนและการค า ผ า นแดน (3) การจั ด ตั้ ง
เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนหรือเขตอุตสาหกรรมชายแดน โดยการ
จัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษบริเวณพื้นที่ที่มีศักยภาพ โดยเฉพาะจังหวัด
ชายแดน และเตรียมความพรอมกอนเขาสูป ระชาคมอาเซียนในป 2558
(4) การสงเสริมการลงทุนในประเทศเพื่อนบาน โดยผลักดันการนิคม
แหงประเทศไทยใหเรงพิจารณาจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในประเทศ
เพื่อนบาน เพื่ออํานวยความสะดวกและสรางความเชื่อมั่นของ SMEs
ของไทยในประเทศเพื่อนบาน รวมทั้งการสงเสริมการพัฒนาโครงสราง
พื้นฐานในประเทศเพื่อนบาน (5) การอํานวยความสะดวกดานการคา
และการขนสงโดยเรงพัฒนาโครงสรางพื้นฐานที่เชื่อมโยงประเทศ
เพือ่ นบานทัง้ ทางบกและทางทะเล และ (6) การเรงรัดการจัดตัง้ เมืองคูแ ฝด
ระหวางไทยกับประเทศเพื่อนบานภายใตกรอบความรวมมือระหวาง
ประเทศลุมแมนํ้าอิระวดี-เจาพระยา-แมโขง ใหเปนรูปธรรม
6. นายชนินท วองกุศลกิจ รองประธานกรรมการสภา
ธุรกิจตลาดทุนไทย ไดนําเสนอแนวทางการสงเสริมการลงทุนของ
ผู  ป ระกอบการไทยในต า งประเทศ โดยให ค วามสํ า คั ญ กั บ การ
เตรี ย มความพร อ มของผู  ป ระกอบการไทยและป จ จั ย สนั บ สนุ น
ในดานตางๆ ไดแก การสนับสนุนขอมูลและคําแนะนําดานการลงทุน
ในต า งประเทศที่ เ หมาะสมและเพี ย งพอแก ผู  ป ระกอบธุ ร กิ จ ไทย
รวมทัง้ ใหความชวยเหลือเมือ่ เกิดปญหาหรืออุปสรรคในการดําเนินธุรกิจ
ในตางประเทศ การเพิ่มศักยภาพของภาคธุรกิจดวยการใชประโยชน
จากการวิจัย การสงเสริมให SMEs ออกไปลงทุนในตางประเทศ
มากขึน้ จากการอุดหนุนดานการเงิน การประกันความเสีย่ งและสนับสนุน
สิ น เชื่ อ ดอกเบี้ ย ตํ่ า แก SMEs รวมทั้ ง การส ง เสริ ม การลงทุ น ใน
อาเซียน การปรับปรุงอัตราการจัดเก็บภาษีทั้งระบบเพื่อสงเสริมให
ผูประกอบการไทยลงทุนในตางประเทศ โดยการจัดทํามาตรการ
จู ง ใจทางภาษี การส ง เสริ มให มีบริ ษั ท ที่ มีก ารประกอบธุรกิจหลัก
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4.1 ยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นาโครงสร า งพื้ น ฐาน
การคมนาคมขนสง มีมาตรการสําคัญไดแก ติดตามเรงรัดโครงการ
ระบบทางคูของ รฟท. ที่รัฐบาลไดเห็นชอบทั้ง 5 เสนทาง ปฏิรูปการ
บริหารจัดการ รฟท. โดยเฉพาะพื้นที่ซึ่งมีศักยภาพโดยแยกสวนงาน
โครงสรางพื้นฐานเปนการดําเนินงานของภาครัฐ หัวรถจักรและตัวรถ
ดํ า เนิ น การโดยเอกชน ปฏิ รู ป ระบบขนส ง ทางแม น้ํ า เส น ทางจาก
ปากอาวเชื่อมโยงไปที่ทาเรือกรุงเทพเชื่อมโยงไปจนถึงนครสวรรคและ
พัฒนาเสนทางการขนสงทางแมนํ้าปาสักเพื่อเชื่อมโยงออกไปที่คลอง
ระพีพัฒน จ.ฉะเชิงเทรา พัฒนาทาเรือชายฝงและริมแมนํ้า เพื่อใหเปน
ศูนยขนสง กระจายสินคา และทาเรือชายฝงในพื้นที่ การขนสงทาง
ทะเลระหวางประเทศ การศึกษาโครงการทาเรือชายฝง ตะวันออกและ
ทาเรือแหลมฉบังเฟส 3
4.2 ยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นาระบบโลจิ ส ติ ก ส
ภาคการผลิตเชื่อมโยงโซอุปทาน ทั้งภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม
และบริ ก าร โดยพั ฒ นาระบบโลจิ ส ติ ก ส ใ ห ส ามารถเชื่ อ มโยงกั บ
หวงโซอุปทานที่เปนระบบและบูรณาการรวมกันทั้งภาคอุตสาหกรรม
เกษตรกรรม และภาคบริการ เพื่อลดตนทุนสินคาคงคลังจากปจจุบัน
รอยละ 6 ใหเหลือรอยละ 5 ในอีก 5 ปขางหนา การลดตนทุน
การขนสงเที่ยวกลับและจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อใหการทํา
ธุรกิจมีความตอเนื่องใหเชื่อมโยงกันตลอดโซอุปทาน
4.3 ยุทธศาสตรการพัฒนาศักยภาพและขีดความ
สามารถในการแขงขันของธุรกิจผูใหบริการโลจิสติกสไทย โดย
กําหนดความหมายผูใหบริการโลจิสติกสใหชัดเจน รวมทั้งจัดตั้งสภา
หรือสมาคมที่เกี่ยวกับโลจิสติกส สงเสริมผูใหบริการโลจิสติกสใหมี
การรวมกลุมในลักษณะคลัสเตอร และยกระดับจากผูประกอบการให
บริการธุรกิจโลจิสติกสไปสูการเปนอุตสาหกรรมบริการโลจิสติกส
4.4 ยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นาโครงข า ยเส น ทาง
การคาและกระจายสินคาระดับภูมิภาคและนานาชาติ โดยยกระดับ
การพัฒนาโลจิสติกสที่เกี่ยวของกับโครงสรางพื้นฐานไปสูโลจิสติกส
ทางการคา รวมทั้งยกระดับดานชายแดนที่มีศักยภาพ พัฒนาระบบ
ขนสงทางทะเลระหวางประเทศใหเชื่อมโยงกัน
4.5 ยุ ท ธศาสตร ก ารอํ า นวยความสะดวกทาง
โลจิสติกสเชื่อมโยงกับโครงสรางพื้นฐานคมนาคมขนสง จําเปนที่จะ
ตองยกระดับดานอํานวยความสะดวกดานโลจิสติกสเพื่อใหสามารถ
เชื่อมโยงกับโครงขายโครงสรางพื้นฐานที่มีอยู โดยปรับปรุงกฎหมาย
ที่เปนอุปสรรคตอการใหบริการโลจิสติกส สงเสริมและผลักดันใหมี
การใชระบบธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสที่มีการบูรณาการรวมกัน
ระหวางภาครัฐและเอกชน
4.6 ยุ ท ธ ศ า ส ต ร  ก า ร พั ฒ น า กํ า ลั ง ค น ด  า น
โลจิสติกสและระบบแลกเปลี่ยนขอมูลอิเล็กทรอนิกส โดยกําหนด
ใหบุคลากรที่เกี่ยวของกับการจัดการดานโลจิสติกสจําเปนตองจบ
การศึกษาดานโลจิสติกสหรือผานการอบรมดานการบริหารจัดการ
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โดยการถือหุนบริษัทอื่น การสงเสริมและคุมครองการลงทุนของ
ผูประกอบการไทยที่ไปลงทุนในอาเซียน โดยเรงรัดใหมีการลงนาม
ในขอตกลงเรื่องการสงเสริมและคุมครองการลงทุนในอาเซียน รวม
ทั้งระดมความคิดเห็นจากกลุมผูประกอบการที่มีประสบการณการ
ลงทุนในตางประเทศเพือ่ แบงปนและถายทอดประสบการณทงั้ ในดาน
ปญหาอุปสรรคและแนวทางในการดําเนินการในประเทศที่ไปลงทุน
การสนับสนุนการพัฒนาตลาดหลักทรัพยอนิ โดจีนเพือ่ สงเสริมใหมกี าร
ระดมทุนและการลงทุนระหวางกันใหมากยิ่งขึ้น สนับสนุนการพัฒนา
ตลาดทุนในประเทศเพื่อนบาน และสงเสริมใหบริษัทในตางประเทศ
เขามาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยไทย และการสงเสริมความรู
ความเขาใจในการบริหารจัดการเงินโดยมุงเนนใหประชาชนมีความรู
ความเขาใจในการบริหารจัดการเงินเพื่อจัดสรรรายไดเพียงพอกับ
การใชจา ย การเก็บออมไวใชในยามฉุกเฉินและยามเกษียณอายุ รวมทัง้
สามารถนําไปใชในการแกปญหาทางการเงินของตนเองได
7. ดร.กอบศั ก ดิ์ ภู ต ระกู ล ผู  แ ทนสมาคมธนาคาร
ไทย เสนอให สศช. นําเสนอรัฐบาลใหยกเรื่องการพัฒนาทรัพยากร
มนุษยเปนวาระแหงชาติ โดยการปฏิรูปการศึกษาควรใหทุกภาคสวน
นํ า วาระดั ง กล า วไปดํ า เนิ น การอย า งจริ ง จั ง ไม ใช เ ฉพาะกระทรวง
ศึกษาธิการเทานั้น และควรมีการตั้งคณะทํางานรวมภาครัฐและ
เอกชน เพื่ อ จั ด ทํ า แผนปฏิ บั ติ ก ารในการแก ไขป ญ หาและพั ฒ นา
ทรัพยากรมนุษย ปรับปรุงหลักเกณฑการนําเงินบริจาคเพื่อการศึกษา
เปนคาใชจายในการลดหยอนภาษีไดเปน 2 เทา สนับสนุนการจัดตั้ง
Corporate University ของภาคเอกชนและพั ฒ นาหลั ก สู ต ร
อาชีวศึกษาใหตรงกับความตองการแรงงานของเอกชน สนับสนุน

ภาคเอกชนใหความอุปถัมภดูแลแกโรงเรียน (1 โรงเรียน 1 จังหวัด
เปนโครงการนํารองหรืออาจขยายผลไปเปน 1 โรงเรียน 1 บริษัท)
ตลอดจนสนับสนุนพนักงานใหมีจิตอาสา จัดตั้งกองทุนภาคเอกชน
เพือ่ สนับสนุนพัฒนาครู และพัฒนาการศึกษา สรางแรงจูงใจและยกยอง
เชิดชูครูตัวอยาง รวมทั้งจัดใหมีรางวัลเพื่อเพิ่มรายไดใหแกครูที่ปฏิบัติ
งานดีเดน และจัดใหมอี งคกรกลางหรือทีมงานจากภาคเอกชนทีจ่ ะชวย
สนับสนุนการผลิตสื่อการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ โดยใชเทคโนโลยี
สมัยใหมใหเกิดความสะดวกในการถายทอดความรูแ ละมีความนาสนใจ
ทัง้ นีใ้ นการขับเคลือ่ นยุทธศาสตรตา งๆ ขางตนภาคเอกชน
ตองการการสนับสนุนจากภาครัฐในเรื่องที่สําคัญสรุปไดเปน 4 ดาน
ได แ ก (1) การสนั บ สนุ น ด า นโครงสร า งพื้ น ฐาน/นโยบาย เช น
พัฒนาระบบการขนสงทางนํ้าในประเทศ การขนสงระบบรางและ
อุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่อง รวมทั้งยกระดับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
และคุณภาพการศึกษาขึ้นเปนวาระแหงชาติและตั้งคณะทํางานรวม
ภาครัฐและเอกชนขึ้นเพื่อจัดทําแผนปฏิบัติการ (2) แกไขและลด
อุปสรรคดานกฎระเบียบของภาครัฐ เชน ปรับปรุงกฎระเบียบเกี่ยวกับ
มาตรฐานการผลิตสินคาระหวางประเทศสมาชิกอาเซียนใหสอดคลอง
กัน (3) จัดทํามาตรการสนับสนุน เชน มาตรการสนับสนุนทางภาษีเพือ่
สงเสริมการผลิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมและลดการใชพลังงานและ
การสนับสนุนดานงบประมาณดําเนินงาน และ (4) บูรณาการทํางาน
ระหวางภาครัฐและเอกชน เชน กระทรวงศึกษารวมกับภาคเอกชนใน
การพัฒนาคุณภาพครูและหลักสูตรการศึกษาใหตรงกับความตองการ
แรงงานของภาคเอกชน

ภายหลังการประชุม ดร.ณรงคชัยฯ ไดสรุปความคิดเห็น
และขอเสนอแนะในภาพรวมจากการเสวนาเกี่ยวกับแนวทางสําคัญ
ของการขับเคลือ่ นการพัฒนาเศรษฐกิจของภาคเอกชนเปน 3 ประเด็น
หลัก คือ (1) พัฒนาภาคบริการใหมากขึ้น เพราะธุรกิจไทยมีศักยภาพ
สูงในเรือ่ งนี้ โดยภาคอุตสาหกรรมใหความสําคัญกับ “การสงเสริมการ
การผลิตเพื่อสนับสนุนภาคบริการ” ที่จะชวยสรางการขับเคลื่อนดาน
อุปทานในภาคบริการไดอยางมีประสิทธิภาพ (2) สรางความสมดุล
ระหวางการพัฒนาดานการเงินการคลัง โดยเนนการนําเงินทุนที่มีอยู
มาลงทุนอยางมีคุณภาพเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของ
ประเทศและเกิดประโยชนทางเศรษฐกิจในระยะยาว (3) กําหนดกลไก
หรือผูร บั ผิดชอบประเด็นการพัฒนาสําคัญใหชดั เจนโดยอาจดําเนินการ
ในรูปแบบ Strategy Champion ทําหนาที่ขับเคลื่อนแตละประเด็น
อยางจริงจัง อาทิ การตอตานการคอรรัปชัน การพัฒนาพลังงาน
ทดแทน การสรางความมั่นคงดานอาหารใหกับคนไทย
หลังจากนั้น สศช. ไดนําแผนงานของภาคเอกชนเสนอ
ตอคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 เมื่อเดือน
ธันวาคม 2555 และเสนอตอคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ในเดือนมกราคม 2556 ซึ่งคณะกรรมการฯ ไดมีมติ
มอบหมาย สศช. ประสานหนวยงานภาครัฐและเอกชนดําเนินการจัด
ตัง้ คณะทํางานรวมภาครัฐและเอกชนใหเปนกลไกหลักในการขับเคลือ่ น
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 สูการปฏิบัติ เพื่อจัดลําดับความสําคัญของ
แผนงานโครงการหรือกิจกรรมสําคัญที่ตองการขับเคลื่อน ดําเนินการ
ขับเคลื่อน และติดตามความกาวหนาอยางตอเนื่อง โดยภาครัฐอาจ

ประกอบดวยหนวยงานที่มีอํานาจหนาที่ดานแผนงาน แผนเงิน และ
แผนคน เชน สํานักงบประมาณ สํานักงานคณะกรรมการขาราชการ
พลเรือน และสํานักงาน ก.พ.ร. รวมทัง้ หนวยงานทีเ่ กีย่ วของ สวนภาคเอกชน
ประกอบดวยผูแทนจากภาคเอกชน 5 สถาบัน
ต อ มาภาคเอกชน 5 สถาบั น ได นํ า เสนอบทบาท
ภาคเอกชนในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ไปสูการปฏิบัติ
ดั ง กล า วต อ ที่ ป ระชุ ม คณะรั ฐ มนตรี สั ญ จรที่ จั ง หวั ด อุ ต รดิ ต ถ
เมื่ อ วั น ที่ 21 มกราคม 2556 โดยคณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ ใ ห สศช.
รวมกับภาคเอกชน 5 สถาบัน กําหนดแนวทางการทํางานในการ
ขั บ เคลื่ อ นประเด็ น การพั ฒ นาที่ ไ ด มี ข  อ สรุ ป ร ว มกั น การประชุ ม เชิ ง
ปฏิบัติการภายใตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11
เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2555 ใหเปนรูปธรรม และประสานกับกลไก
การขับเคลือ่ นทีค่ ณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ไดดาํ เนินการอยูแ ลว โดยจัดลําดับความสําคัญของประเด็นการพัฒนา
ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรประเทศดวย
ดังนั้น ในระยะตอไป สศช. และภาคเอกชน 5 สถาบัน
จะดําเนินการขับเคลื่อนอยางตอเนื่องโดยจะจัดตั้งคณะทํางานรวม
ในลักษณะผูประสานงานหลัก (Strategy Champion) เพื่อขับเคลื่อน
แตละยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการอยางจริงจัง รวมถึงจะมีการ
ประชุมเพือ่ ติดตามความกาวหนาเปนประจําทุก 3 เดือน และจะจัดใหมี
การประชุมเวทีใหญเพือ่ รับทราบผลและกําหนดแนวทางการดําเนินงาน
ระยะตอไปเปนประจําทุกป 

1 ปของการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11

¼Å¡ÒÃ»ÃÐªØÁàªÔ§»¯ÔºÑµÔÃ‹ÇÁÀÒ¤ÃÑ°áÅÐÀÒ¤àÍ¡ª¹ àÃ×èÍ§
“¡ÒÃ¢Ñºà¤Å×èÍ¹á¼¹¾Ñ²¹ÒàÈÃÉ°¡Ô¨áÅÐÊÑ§¤ÁáË‹§ªÒµÔ ©ºÑº·Õè 11”
áÅÐá¹Ç·Ò§¡ÒÃÃ‹ÇÁ¡Ñ¹¢Ñºà¤Å×èÍ¹á¼¹¾Ñ²¹ÒÏ µ‹Íä»ã¹Í¹Ò¤µ
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¡ÒÃ¢Ñºà¤Å×èÍ¹ÃÐ´Ñº¾×é¹·Õè :

áÃ§¼ÅÑ¡´Ñ¹¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò
นางณัจยา หนุนภักดี */สํานักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาค

¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ¾Ñ²¹Òà¾×èÍµÍºÊ¹Í§¤ÇÒÁµŒÍ§¡ÒÃáÅÐá¡Œä¢»˜ÞËÒ¢Í§¾×é¹·Õèä´ŒÍÂ‹Ò§á·Œ¨ÃÔ§

ÀÒ¤Õ¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò·Õè
à¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§¨íÒà»š¹µŒÍ§¾Ô¨ÒÃ³Ò¶Ö§¤ÇÒÁáµ¡µ‹Ò§ËÅÒ¡ËÅÒÂ¢Í§¾×é¹·Õè·Ñé§ã¹´ŒÒ¹Ê¶Ò¹ÀÒ¾ ÈÑ¡ÂÀÒ¾ áÅÐÀÙÁÔÊÑ§¤Á·Õèà»š¹ÍÑµÅÑ¡É³
¢Í§¾×é¹·Õè ¡ÒÃ¢Ñºà¤Å×èÍ¹á¼¹¾Ñ²¹ÒÏ ©ºÑº·Õè 11 ÊÙ‹¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔã¹ÃÐ´Ñº¾×é¹·Õè ¨Ö§¨íÒà»š¹µŒÍ§ÁÕ¡ÒÃÊÃŒÒ§¤ÇÒÁà¢ŒÒã¨ áÅÐÊÃŒÒ§
¡ÒÃÁÕÊ‹Ç¹Ã‹ÇÁÃÐËÇ‹Ò§Ê‹Ç¹¡ÅÒ§áÅÐ¾×é¹·Õè à¾×èÍáÅ¡à»ÅÕèÂ¹áÅÐàª×èÍÁâÂ§¢ŒÍÁÙÅ ÃÇÁ·Ñé§áÊ´§¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹à¡ÕèÂÇ¡Ñº¤ÇÒÁµŒÍ§¡ÒÃ
áÅÐ»ÃÐà´ç¹»˜ÞËÒ·Õèáµ¡µ‹Ò§ËÅÒ¡ËÅÒÂã¹áµ‹ÅÐ¾×é¹·Õè ´Ñ§¹Ñé¹ ã¹ª‹Ç§à´×Í¹¡Ñ¹ÂÒÂ¹ 2555 ÊÈª. ¨Ö§ä´Œ¨Ñ´ãËŒÁÕ¡ÒÃ»ÃÐªØÁÃÐ´Á
¤ÇÒÁ¤Ô´ã¹ 4 ÀÙÁÔÀÒ¤¢Í§»ÃÐà·È à¾×èÍÃ‹ÇÁËÒÃ×Í¡ÑºÀÒ¤Õ¡ÒÃ¾Ñ²¹Òã¹¡ÒÃ¡íÒË¹´»ÃÐà´ç¹¡ÒÃ¾Ñ²¹Òà©¾ÒÐ¢Í§áµ‹ÅÐÀÒ¤ áÅÐ
¡íÒË¹´á¹Ç·Ò§¡ÒÃ¢Ñºà¤Å×èÍ¹»ÃÐà´ç¹àËÅ‹Ò¹Ñé¹ä»ÊÙ‹¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔ à¾×èÍãËŒà¡Ô´¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò·Õèàª×èÍÁâÂ§áÅÐÊÍ´¤ÅŒÍ§¡ÑºÊ¶Ò¹ÀÒ¾ ÈÑ¡ÂÀÒ¾
ÇÔ¶ÕªÕÇÔµ ÇÑ²¹¸ÃÃÁ «Öè§à»š¹ÍÑµÅÑ¡É³¢Í§¾×é¹·Õè¹Ñé¹æ ÍÂ‹Ò§á·Œ¨ÃÔ§ «Öè§¼Å¡ÒÃ»ÃÐªØÁÊÒÁÒÃ¶ÊÃØ»ÊÒÃÐÊíÒ¤ÑÞä´Œ´Ñ§¹Õé

เศรษฐกิจและสังคม

ËÑÇã¨ÊíÒ¤ÑÞã¹¡ÒÃ¢Ñºà¤Å×èÍ¹á¼¹¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÏ ©ºÑº·Õè 11 Å§ÊÙ‹¾×é¹·Õè
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การประชุมระดมความคิดเห็น เรื่อง “การขับเคลื่อน
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ระดับภาค” ที่ สศช. จัดขึ้นทั้ง 4 ภาค
เกิดขึ้นจากหลักการสําคัญในการขับเคลื่อนแผนฯ ในระดับพื้นที่
ที่ปรากฏอยูในสาระของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ในบทที่ 9
การบริหารจัดการแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 สูก ารปฏิบตั ทิ ตี่ อ งการ
ใหการขับเคลือ่ นแผนพัฒนาฯ ฉบับที1่ 1 เนนการกระจายการพัฒนา
ลงสู  พื้ น ที่ โดยยึ ด หลั ก “การพั ฒ นาพื้ น ที่ ภารกิ จ และ
การมีสวนรวม” ใหจังหวัดเปนจุดประสานและพื้นที่ดําเนินการ
ขับเคลื่อนการพัฒนา และเปนจุดเชื่อมโยงการพัฒนาจากชุมชน
สูประเทศ และประเทศสูชุมชน และกําหนดแนวทางดําเนินการ
เพื่อใหการขับเคลื่อนเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ไดแก
1. ขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาระดับประเทศและ
พื้นที่โดยสนับสนุนใหกลไกตางๆ ที่เกี่ยวของไมวาจะเปนจังหวัด
อํ า เภอ องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น และชุ ม ชน เชื่ อ มโยง
กระบวนการและสาระของแผน ทัง้ ในลักษณะจากบนลงลาง ไดแก
แผนพัฒนาประเทศ แผนการบริหารราชการแผนดิน แผนปฏิบัติ
ราชการของกระทรวง กรอบการพัฒนาภาคที่ สศช. จัดทําขึน้ และ
จากลางขึน้ บน ไดแก แผนชุมชน แผนทองถิน่ และแผนภาคเอกชน

โดยแปลงวัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ตลอดจนประเด็นการ
พัฒนาสําคัญสูการปฏิบัติในระดับพื้นที่ไวในแผนพัฒนาจังหวัด/
กลุม จังหวัด และมีกระบวนการทํางานทีส่ ามารถบูรณาการภารกิจ
ของหนวยงานตางๆ และผูเ กีย่ วของทุกภาคสวนในพืน้ ทีใ่ หเปนไป
ในทิ ศ ทางเดี ย วกั น สามารถรองรั บ การเปลี่ ย นแปลงหรื อ
ผลกระทบของแตละพืน้ ทีไ่ ดอยางมีประสิทธิภาพ อาทิ การรับมือ
ภัยพิบัติ และการปองกันอาชญากรรม
2. ประสานและผลักดันใหกลไกนอกภาครัฐมีสว นรวม
ขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 มากขึ้น เนื่องจากปจจุบัน
การขับเคลื่อนการพัฒนาจะอาศัยการทํางานจากภาครัฐเพียง
ฝายเดียวไมเพียงพอ การแปลงแผนพัฒนาประเทศสูการปฏิบัติ
จึงจําเปนตองสรางการทํางานรวมกันระหวางภาคสวนตางๆ
ในรูปของเครือขายการพัฒนาทั้งภาคเอกชน สถาบันการศึกษา
สมาคมวิชาชีพ รวมถึงองคกรอิสระตางๆ อาทิ สภาเกษตรกร
สภาหอการคาแหงประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
สมัชชาปฏิรปู สหกรณทกุ รูปแบบ โดยผานกระบวนการเครือขาย
หรือคลัสเตอรในระดับพืน้ ที่ เพือ่ สรางพันธมิตรในการกําหนดและ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตรรวมกัน

* นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ สํานักประเมินผลและเผยแพรการพัฒนา

ยุทธศาสตรแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11
ประเด็นการ
พัฒนาสําคัญ
คณะกรรมการ
เศรษฐกิจ
สรางสรรค

R&B

แผนกระทรวง
/ กรม

คณะกรรมการระดับชาติชุดตางๆ อาทิ
คณะกรรมการ
รวมภาครัฐ
และเอกชน

คณะกรรมการ
ทรัพยากรนํ้า

แนวทางพัฒนา
ภาค

สูระดับพื้นที่

ภาคเอกชน

แผนจังหวัด / กลุมจังหวัด

บนลงลาง

จังหวัดเปน
จุดประสาน

กลไกนอกภาครัฐอื่นๆ

ภารกิจ
หนวยงาน

คณะกรรมการ
โลจิสติกส

องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
ลางสูบน

ชุมชน

การประชุมระดมความคิดเห็นการขับเคลือ่ นแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 11 ระดับภาค ที่ สศช. จัดขึน้ เปนกระบวนการหนึง่ ของแนวทาง
ในการขับเคลือ่ นแผนการพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ลงสูพ นื้ ที่ มีวตั ถุประสงค
เพือ่ สรางความเขาใจในแนวทางการขับเคลือ่ นประเด็นการพัฒนาสําคัญ
และการติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11
ใหทกุ ภาคสวนสามารถนําไปปรับใชใหเหมาะสมกับบทบาทและภารกิจ
ในความรับผิดชอบ ตลอดจนรวบรวมประเด็นและแนวคิดการขับเคลือ่ น
การพัฒนาในระดับพื้นที่สําหรับเปนขอมูลการขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศทั้งในภาพรวมและระดับพื้นที่โดยเชิญกลุมเปาหมายตางๆ
เขารวม ไดแก ผูแ ทนหนวยราชการสวนภูมภิ าค ผูแ ทนภาคประชาสังคม
ผู  แ ทนภาคธุ ร กิ จ เอกชน ผู  แ ทนองค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น
และผู  แ ทนสถาบั น การศึ ก ษา/สถาบั น วิ ช าการ โดย ภาคเหนื อ
จัดที่จังหวัดพิษณุโลก ระหวางวันที่ 16-17 กันยายน 2555 ภาคกลาง
จัดที่จังหวัดเพชรบุรี ระหวางวันที่ 19-20 กันยายน 2555 ภาคใต
จัดทีจ่ งั หวัดตรัง ระหวางวันที่ 25-26 กันยายน 2555 และ ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ จัดที่จังหวัดนครราชสีมา ระหวางวันที่ 27-28 กันยายน
2555
รู ป แบบการประชุ ม แบ ง เป น 2 ช ว งคื อ ช ว งเช า
ดร.ณรงคชัย อัครเศรณี ประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 11 กลาวเปดการประชุม และบรรยายพิเศษเกีย่ วกับการจัดทํา
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ตั้งแตเริ่มตนจนถึงการจัดทํายุทธศาสตร
ของแผนฯ ที่เนนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน จนกระทั่งสามารถ
ประกาศใชแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ทีม่ งุ สรางสังคมเปาหมาย 3 ประการ
ไดแก สังคมมั่นคง สังคมสีเขียว และสังคมวัฒนธรรม ที่สอดคลอง
เชื่อมโยงกับ 6 ยุทธศาสตรและ 9 ประเด็นการพัฒนาสําคัญของแผน
พัฒนาฯ ฉบับที่ 11 จากนั้นนายธานินทร ผะเอม รองเลขาธิการ สศช.
ไดนําเสนอสาระโดยสังเขปของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 อาทิ วิสัยทัศน
พันธกิจ ยุทธศาสตรของแผนฯ กอนทีผ่ อู าํ นวยการหรือผูเ ชีย่ วชาญจาก
สํ า นั ก พั ฒนาเศรษฐกิจของแตละภาคจะนําเสนอสาระของกรอบ

แนวทางการพัฒนาเชือ่ มโยงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ของแตละภาคให
ผูเขารวมไดเกิดความรูความเขาใจรวมกัน
สํ า หรั บ ในช ว งบ า ย เป น การประชุ ม ระดมความเห็ น
กลุม ยอย เพือ่ เปดโอกาสใหผเู ขารวมประชุมไดแสดงความคิดเห็นและ
รวมกันกําหนดประเด็นการพัฒนาสําคัญที่จําเปนตองเรงดําเนินการ
ตามสถานการณ ค วามเป น จริ ง และความต อ งการของพื้ น ที่ โดย
ทีป่ ระชุมไดแสดงความคิดเห็นเกีย่ วกับประเด็นการพัฒนาและแนวทาง
การขับเคลือ่ นการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม ในระดับพื้นที่ของทั้ง 4 ภาคอยางกวางขวาง ซึ่งจะนํามา
สูการกําหนดรูปแบบและวิธีการขับเคลื่อนใหเกิดการพัฒนาในระดับ
พื้นที่ที่ทุกภาคสวนเขารวมผลักดันอยางเปนรูปธรรม สรุปไดดังนี้
1. ประเด็นการพัฒนาทีม่ ลี กั ษณะรวม แมวา การประชุม
ในแตละภาค ผูเขารวมประชุมจะนําเสนอประเด็นการพัฒนาสําคัญ
ระดับพื้นที่ที่แตกตางหลากหลายกันไปตามสภาพภูมิสังคม แตจาก
การประมวลของ สศช. พบวาทั้ง 4 ภาค มีประเด็นการพัฒนารวมที่
สอดคลองตองกัน เปนประเด็นการพัฒนาสําคัญที่ควรใหความสําคัญ
ในการขับเคลื่อนในระดับพื้นที่ทั่วประเทศ ประกอบดวย
(1) ดานสังคม ควรสงเสริมการศึกษาทีม่ งุ เนนดาน
คุณภาพมากกวาดานปริมาณ โดยการพัฒนาการเรียนการสอนโดย
ใชสอื่ สมัยใหม พัฒนาครูและอาจารยใหมคี วามรู ปลูกฝงการมีสว นรวม
ในการทํางาน และพัฒนาระบบประชาธิปไตยใหแกนกั เรียน นักศึกษา
อีกทัง้ ควรปรับโครงสรางแรงงานเพือ่ เพิม่ ผลิตภาพแรงงานและพัฒนา
บุคลากรในทุกสาขาอาชีพใหมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง
เสริมสรางกิจกรรมที่สามารถพัฒนาคนใหเปนคนเกง คนดี มีความสุข
และเตรียมพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน
(2) ดานเศรษฐกิจ ควรเสริมสรางความสามารถใน
การแขงขันการผลิตเกษตรเชิงพาณิชย เพือ่ ตอบสนองความตองการ
บริโภคสินคาเกษตรที่มีคุณภาพและการเขาสูประชาคมอาเซียน โดย
ยกระดับมาตรฐานการผลิตสูสากลที่เนนการปลอดสารพิษ สงเสริม

1 ปของการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11
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เกษตรอินทรีย สรางมูลคาเพิม่ ของผลผลิตการเกษตรและอุตสาหกรรม
แปรรูปสินคาเกษตรที่ตอบสนองตอแบบแผนการบริโภคสมัยใหม
พั ฒ นาห ว งโซ ก ารผลิ ต โดยร ว มมื อ กั บ สถานศึ ก ษาในพื้ น ที่ เ พื่ อ ทํ า
การวิจัยและพัฒนา เพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตและลดตนทุน และ
พัฒนาระบบผังเมืองรวมที่สอดคลองกับภูมิสังคม และแกปญหา
ผังเมืองหมดอายุ เพื่อใหเกิดการใชพื้นที่อยางเหมาะสม ไมกระทบกับ
สิ่งแวดลอมแกปญหาเมืองที่ไรระเบียบ ปญหาจราจรและลดมลพิษ
กําหนดโซนนิ่ง เขตเกษตรกรรมกับอุตสาหกรรมในแตละจังหวัดให
ชัดเจน รวมทั้งสรางสมดุลระหวางพื้นที่การผลิตพืชอาหารและพืช
พลังงาน

เศรษฐกิจและสังคม

(3) ดานสิ่งแวดลอม ควรบริหารจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยพัฒนาใหครบทุกมิติอยางเปนองครวม
ทัง้ การพัฒนาทรัพยากรปาไม โดยใหมกี ารวางแผนการใชประโยชนใน
พื้นที่อยางชัดเจนและนําความรูดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมมาใชในการปลูกปา รวมทัง้ ฟน ฟูทรัพยากรดินทีม่ ปี ญ
 หาและ
เสื่อมโทรมใหมีความอุดมสมบูรณและเหมาะสมกับการใชประโยชน
เพือ่ เพิม่ ผลผลิต ตลอดจนการพัฒนาลุม นํา้ และระบบการบริหารจัดการ
นํ้าใหมีประสิทธิภาพอยางยั่งยืน
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2. ประเด็นการพัฒนาเฉพาะที่ตองเรงขับเคลื่อนใน
แตละภาค ขณะเดียวกัน ที่ประชุมในแตละภาคไดนําเสนอความเห็น
เกี่ยวกับประเด็นการพัฒนาที่สําคัญและเปนประเด็นการพัฒนาที่
เฉพาะเจาะจงในแตละภาค ดังนี้
(1) ภาคกลาง
1) ดานสังคม ควรมีการปองกันและปราบ
ปรามปญหาอาชญากรรมและยาเสพติด โดยใชมาตรการที่เหมาะสม
กับระดับของปญหาที่เกิดขึ้น
2) ดานเศรษฐกิจ ควรกําหนดหลักเกณฑตา งๆ
ดานการคาแนวชายแดนใหชดั เจน โดยประสานนโยบายและการทํางาน
ใหสอดรับกันระหวางหนวยงานความมั่นคงและหนวยงาน/ภาคีในพื้นที่
เตรี ย มรองรั บ โอกาสที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น จากโครงการท า เรื อ นํ้ า ลึ ก และ
นิคมอุตสาหกรรมทวาย ทั้งการพัฒนาระบบขนสงและโลจิสติกส เพื่อ
รองรับการทองเทีย่ วทีจ่ ะเกิดขึน้ ตามมาและตอยอดแผนจังหวัดใหเชือ่ ม

โยงกับนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จัดกลุมคลัสเตอร การพัฒนาใน
ระดับจังหวัดใหมใหสอดคลองกับพื้นฐานทางทรัพยากรและศักยภาพ
ของแตละจังหวัด โดยหนวยงานภาครัฐชวยผลักดันในเชิงนโยบายทั้ง
นโยบายคาจาง ภาษี และการใชแรงงานตางชาติ และการพัฒนาแหลง
พลังงาน เพือ่ รองรับความตองการใชพลังงานใหเพียงพอ อาทิ โรงไฟฟา
ถานหิน โดยเปนเทคโนโลยีสะอาดและปลอดภัย
3) ดานสิ่งแวดลอม ควรกําหนดนโยบายและ
แนวทางที่ชัดเจนในการรับมือและบรรเทาความเสี่ยงจากการกัดเซาะ
ชายฝ  ง และภั ย พิ บั ติ ท างธรรมชาติ รวมทั้ ง แก ไขป ญ หามลพิ ษ และ
มลภาวะทั้งทางอากาศและทางเสียงในเขตนิคมอุตสาหกรรม ตลอดจน
บังคับใชกฎหมายอยางเขมงวดเพื่อแกปญหาการบุกรุกหรือใชที่ดิน
ไมเหมาะสม
Ê¶ÔµÔ¡ÒÃÃŒÍ§àÃÕÂ¹àÃ×èÍ§ÁÅ¾ÔÉ
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(2) ภาคใต
1) ดานสังคม ควรสงเสริมความเขมแข็งของ
ชุมชนอยางจริงจังและตอเนือ่ ง โดยสนับสนุนใหชมุ ชนเปนจุดเชือ่ มตอ
ระหวางแผนพัฒนาประเทศ และภาคกับแผนชุมชน สนับสนุนชุมชนที่
มีความเขมแข็ง ทําหนาที่เปนชุมชนตนแบบ และสงเสริมใหมีการขยาย
ตัวทัว่ ทุกพืน้ ที่ โดยใชแผนชุมชนเปนเครือ่ งมือและใชสถาบันเกษตรกร
ที่เขมแข็งเปนผูสนับสนุนและใหความชวยเหลือแกชุมชนดานความรู
ใหเกิดความยั่งยืนรวมทั้งพัฒนาคุณภาพของคนและสังคมใหเขมแข็ง
โดยสงเสริมความอบอุน ในครอบครัวใหเปนรูปธรรมสนับสนุนทัศนคติ
ในเรื่องการบริโภคสินคาที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม อาทิ การสนับสนุน
กิจกรรมสาธารณะดานสิ่งแวดลอมของนักเรียน นักศึกษา โดยใชสื่อ
ตางๆ อาทิ โซเชียลมีเดีย รวมทั้งการสงเสริมพื้นที่สาธารณะเพื่อเสริม
สรางสุขภาวะ
2) ดานเศรษฐกิจ ควรแกไขปญหาเกษตรกร
ทิ้งอาชีพตนเองเนื่องจากราคาสินคาเกษตรตกตํ่า โดยพิจารณาหา
แนวทางการเพิม่ รายไดจากอาชีพหลัก เชน สงเสริมการปลูกผักพืน้ บาน
แซมสวนยางหรือสวนปาลม สรางองคความรูใหกับเกษตรกรใน
การเพิ่มมูลคาผลผลิตยางพารา เปนตน และพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
อาทิ โครงสรางพื้นฐานการเชื่อมโยงระหวางสองฝงทะเล เพิ่มบทบาท
ของทาเรือระนองใหเปนศูนยกลางการเชือ่ มโยงการขนสงทางทะเลกับ
ประเทศฝงอันดามัน พรอมทั้งหาแนวทางลดตนทุนการประกอบการ
ดานการใหบริการโลจิสติกส ตลอดจนพัฒนาธุรกิจทองเที่ยวใหได
มาตรฐานโลก สงเสริมการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ สรางความเปนธรรม
ในธุรกิจทองเทีย่ วดํานํา้ หรือ Marina ทีส่ ว นใหญเจาของเปนชาวตางชาติ
เพื่อใหคนไทยไดรับผลประโยชนมากขึ้น

สถานการณหมอกควันทางภาคเหนือ

จํานวนฝุนละออง (PM10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง เกินมาตรฐาน ระหวางเดือน ม.ค.-เม.ย. ป 2553-2555
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* ชวงเดือน ม.ค. - เม.ย. เปนชวงฤดูหนาวตอฤดูแลงทําใหคาดัชนีคุณภาพอากาศอยูในคาที่เกินมาตรฐาน
โดยเฉพาะภาคเหนือ ซึ่งไดรับผลกระทบจากปญหาดังกลาวอยางรุนแรงในรอบหลายปที่ผานมา
** คามาตรฐานกําหนดใหไมเกิน 120 ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตรของอากาศ หรือ 0.12 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตรของอากาศ
*** ที่มา : กรมควมคุมมลพิษ
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ควรแก้ไขปัญหามลพิษอย่างบูรณาการ โดยเฉพาะปัญหาหมอกควัน

3) ้าน ว ้

3) ด า นสิ่ ง แวดล อ ม ควรกํจากไฟป่
า หนดแนวทาง
(4) ภาคเหนือ
าในภาคเหนือให้มีหน่วยงานที่ดูแลอย่างชัดเจนและเป็นระบบ
การบริหารจัดการนํา้ อยางยัง่ ยืน สามารถปองกันและแกปญ
 หาภัยแลง
1) ดานสังคม ควรเตรียมความพรอมเพือ่ เขาสู
และอุทกภัยไดอยางเปนระบบทั้งในระยะเรงดวนและในระยะยาว
การเปนสังคมผูสูงอายุ ดวยการบูรณาการระบบสวัสดิการตางๆ และ
(3) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เนนการมีสว นรวมจากทุกภาคสวน สนับสนุนกลไกการตรวจสอบดวย
านวนฝน ะ (PM ) 24 ว กน า รฐาน ระ วา น . .- . . ป 2553 - 2555
1) ดานสังคม ควรสงเสริมอาหารที่มีความ การใหภาคประชาชนเขามามีสวนรวมในการตรวจสอบแผนงาน/
60
ปลอดภัยในการบริโภคใหแกประชาชน เผยแพรขอมูลพื้นฐานทั
้ง โครงการต า งๆ55 ร ว มกั บ เจ า หน า ที่ รั ฐ ทุ ก ระดั บ ในการป อ งกั น และ
50
ในการคุมครองผูบริโภคและการบริโภคอาหารปลอดภัยใหประชาชน
ปราบปรามการทุ
จริตอยางจริงจัง รวมทัง้ ใหสถาบันการศึกษากําหนด
36
40
33 31
33
33
32
รับรูอยางกวางขวางเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต และดูแลผูสูงอายุ
หลักสูตรเกี่ยวกับการส26 งเสริม24 ระบบประชาธิ
ปไตย และหนาที่พลเมือง
30
25
25
25
20
18
18
โดยการประชาสัมพันธและเผยแพรขอ มูลพืน้ ฐานในการเขาถึงสิทธิ20ของ ที่ดี
10 บ
5
ผูสูงอายุ รวมทั้งสงเสริมและเผยแพรความรูความเขาใจเกี่ยวกั
2) ด0 านเศรษฐกิ
จ ควรพัฒนาระบบการขนสง
3
2
2
0
0
0 1
0
วัฒนธรรมไทย และการนํามาปรับใชรวมกับวัฒนธรรมตางชาติ
ควบคูกับการอนุรักษพลังงาน ดวยการสรางทอแกสและทอนํ้ามัน
เชียงใหม่ ลาปาง แม่ ่องสอน เชียงราย
น่าน
ลาพูน
แพร่
2) ดานเศรษฐกิจ ควรสรางมูลคาเพิ่มสินคา ควบคูกับระบบราง
เพื่อลดต
นพะเยาทุนการขนส
งและประหยัดพลังงาน
2553 2554 2555
เกษตร โดยรวมมือกับสถานศึกษาในพืน้ ที่ ในการวางแนวทางการผลิต ผลักดันใหเกิดการขนสงระบบรางในแนวขวาง ระหวางทางตะวันตกว น . . – . . เป็นช่วงฤดูหนาวต่อฤดูแล้งทาให้ค่าดัชนีคุณภาพอากาศอยู่ในค่าที่เกิน มาตรฐาน
และบริหารจัดการ สรางความเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมการเกษตร
ตะวั
ออก
เพืที่ผ่อ่านมารองรับประชาคมอาเซียน และพัฒนาระบบขนสง
โดยเฉพาะภาคเหนือ ซึ่งได้รับผลกระทบจากปั
ญหาดังน
กล่าวอย่
างรุนแรงในรอบหลายป
า า รฐานกาหนดให้ไม่เกิน 120 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรของอากาศ หรือ 0.12 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตรของ
ยกระดับมาตรฐานการผลิตสูส ากลเพือ่ ตอบสนองการบริโภคสมัยอากาศใหม มวลชนเพื่อแกปญหาจราจรและลดมลพิษในเขตเมือง
า : กรมควบคุมมลพิษ
หรือตลาดเฉพาะเพือ่ เขาสูป ระชาคมอาเซียน เชือ่ มโยงโครงสรางพืน้ ฐาน
3) ดานสิ่งแวดลอม ควรแกไขปญหามลพิษ
กับประเทศในภูมภิ าค อาทิ พัฒนารถไฟความเร็วสูงเชือ่ มโยงตลาดจีน อยางบูรณาการ โดยเฉพาะปญหาหมอกควันจากไฟปาในภาคเหนือ
พั ฒ นาระบบรางเชื่ อ มโยงประเทศเพื่ อ นบ า น สนั บ สนุ น การเป น ใหมีหนวยงานที่ดูแลอยางชัดเจนและเปนระบบ
ศูนยกลางการบริการดานการศึกษาและทองเที่ยว โดยมีแนวทางประ นการพ นา พาะ ้ ร ขบ นใน ะ า
รองรับนักศึกษาจากประชาคมอาเซียน สงเสริมการเปนศูนยกลาง
ประเด็นการพัฒนา
สวัสดิการผู้สูงอายุ
บริการทางการแพทย และการทองเที่ยวเชิงอารยธรรม ตลอดจน
ต้นทุนขนส่ง+
เฉพาะที่ตองเรงขับ
โลจิสติกส์ ป่าไม้
พัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรคอยางตอเนื่อง โดยเสริมสรางโอกาสให
หมอกควัน
อาหารปลอดภัย เพิ่มมูลค่า
ผูป ระกอบการเขาสูแ หลงเงินทุน ศึกษาความตองการของตลาดเพือ่ นํา
สินค้าเกษตร ท่องเทีย่ วเชิง
เคลือ่ นในแตละภาค
อารยธรรม ก้าจัดขยะ
มาพัฒนาวัตถุดิบและการออกแบบภายใตความรวมมือภาคีในพื้นที่
อาชญากรรม ยาเสพติด
พัฒนาสินคาชุมชน/OTOP ที่เนนภูมิปญญาไทยผานงานวิจัยที่เขาใจ
การค้าชายแดน แรงงาน
พลังงานกัดเซาะชายฝั่งมลภาวะ
ไดงาย
บุกรุกที่ดิน
3) ดานสิ่งแวดลอม ควรหาแนวทางกําจัดขยะ
ที่มีจํานวนมากโดยเฉพาะในพื้นที่เขตเทศบาลและเมืองใหญที่มีขยะ
เกินมาตรฐานที่กําหนด เพื่อลดผลกระทบตอภาวะแวดลอมและเสริม
มูลค่าพืชเศรษฐกิจ
การท่องเที่ยว
สรางคุณภาพชีวิตใหดีขึ้น
บริหารจัดการน้า
ชุมชน

1 ปของการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11

10

27

เศรษฐกิจและสังคม
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สศช.ได นํ า เสนอผลการประชุ ม ระดั บ ภาคต อ
คณะอนุกรรมการขับเคลือ่ นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับที่ 11 และคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ในช ว งปลายเดื อ นกั น ยายนและต น เดื อ นตุ ล าคม 2555 ซึ่ ง
คณะอนุกรรมการขับเคลือ่ นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 มีความเห็นวา
ในขั้นตอนตอไป สศช. ควรประสานเครือขายและภาคีการพัฒนา
ที่มีความพรอมและมีเครือขายในพื้นที่ เพื่อรวมคัดเลือกประเด็น
การพัฒนาเฉพาะที่มีความสําคัญสูง สอดคลองกับความตองการ
และศักยภาพของพื้นที่ และนํามาศึกษาวิเคราะหในรายละเอียด
ก อ นจั ด ทํ า เป น ข อ เสนอบทบาทและกระบวนการปฏิ บั ติ ง าน
รวมกัน เพือ่ ขับเคลือ่ นแตละประเด็นใหเห็นผลในทางปฏิบตั ติ อ ไป
สวนคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
มีความเห็นเกี่ยวกับเรื่องดังกลาวในทิศทางเดียวกันวา หนวยงาน
ที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ควรหา
แนวทางการเชื่อมโยงกลุมหนวยงานหรือองคกรที่ดําเนินการ
ขับเคลือ่ นประเด็นการพัฒนาสําคัญทีม่ ลี กั ษณะเดียวกันใหทาํ งาน
รวมกันเพื่อไมใหเกิดความซํ้าซอนในการดําเนินงานและเกิดพลัง
ในการขั บ เคลื่ อ นมากขึ้ น และควรติ ด ตามความก า วหน า ใน
การดําเนินงานรวมถึงขยายผลสูระดับพื้นที่ อาทิ องคการบริหาร
สวนตําบล และภาคประชาสังคมตางๆ
สํ า หรั บ ประเด็ น การพั ฒ นาควรให ค วามสํ า คั ญ กั บ
ประเด็นการพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขัน และเศรษฐกิจ
สรางสรรค สวนปญหาทางสังคม เชน ปญหาเด็ก ปญหาสตรี
ปญหาครอบครัว และปญหาความไมเทาเทียมกันในสังคมเปน
ปญหาใหญของสังคมไทยทีค่ วรไดรบั การแกไขอยางเรงดวน จึงควร
มีการแตงตั้งคณะกรรมการรวม โดยมีทุกฝายที่เกี่ยวของเขารวม
ดําเนินการจัดหากลไกเพื่อแกไขปญหาอยางจริงจังในการปรับแก
เรื่องความคิดและคานิยมหลักๆ ของสังคมไทย พรอมกับการ
ปลูกฝงเรือ่ งคุณธรรม จริยธรรม รวมถึงปญหาการคอรรปั ชัน ทัง้ นี้
การแกปญหาดังกลาวควรเริ่มตนปลูกฝงตั้งแตเด็กและเยาวชน
จึงจะสามารถแกไขปญหาในระยะยาวได สําหรับประเด็นการพัฒนา
ดานการศึกษา ภาครัฐและหนวยงานทีเ่ กีย่ วของควรใหความสําคัญ
กับการปรับแนวความคิด มากกวาการเปลี่ยนเฉพาะโครงสราง
การจัดการของการศึกษา เพื่อใหผูเรียนรวมถึงอาจารยผูสอน
ใหเขาใจถึงวัตถุประสงคของการศึกษา และสงเสริมใหคนไทย
คิดเปน

ÊÃØ»
เพื่อใหการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 สามารถ
เกิ ด ผลในทางปฏิ บั ติ ไ ด อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ การพั ฒ นาจาก
กลุมบุคคลหรือภาคสวนใดเพียงกลุมเดียวไมสามารถกอใหเกิด
การพัฒนาไดอยางสมบูรณ ภาคีการพัฒนาทุกภาคสวนทีเ่ กีย่ วของ
และประชาชนในพื้ น ที่ จ ะต อ งร ว มมื อ กั น ในการสร า งสภาพ
แวดลอมที่เอื้อใหเกิดความเขาใจรวมกัน เพื่อนําไปสูการพัฒนา
ทีส่ อดคลองกับสภาพปญหา ความตองการ และภูมสิ งั คมในระดับ
พื้นที่ที่กอใหเกิดผลประโยชนของประชาชนอยางแทจริง
การระดมความคิ ด เห็ น เรื่ อ ง “การขั บ เคลื่ อ น
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ระดับภาค” ที่ สศช. จัดขึน้ จึงนับวาเปน
กระบวนการสําคัญทีน่ าํ ไปสูก ารรับทราบปญหาและความตองการ
ที่แทจริงของแตละพื้นที่ และที่สําคัญคือเปนการสรางความรูสึก
ของความเสมอภาคของคนทุ ก ภาคส ว นในการมี ส  ว นร ว ม
ในการพัฒนา เพื่อใหการพัฒนาเปนอยางสอดคลองในทิศทาง
เดียวกัน และทายทีส่ ดุ เพือ่ การนําประเทศไทยไปสู “สังคมอยูร ว มกัน
อยางมีความสุข ดวยความเสมอภาค เปนธรรม และมีภมู คิ มุ กัน
ตอการเปลีย่ นแปลง” ตามทีก่ าํ หนดไวในวิสยั ทัศนของแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 11 ตอไป 
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¡ÒÃÁØ ‹ § ÊÙ ‹ à »‡ Ò ËÁÒÂ¾×é ¹ ·Õè » † Ò äÁŒ Ã Œ Í ÂÅÐ 40 พระราชดําริ การปลูกปา 3 อยาง ประโยชน 4 อยาง เพือ่ สรางรากฐาน
ความมัน่ คงดานอาหารและการดํารงชีวติ ควบคูก บั การฟน ฟูระบบนิเวศ
¢Í§¾×é¹·Õè»ÃÐà·È

ซึ่งทําใหประชาชนสามารถมีสวนรวมในการปลูกและรักษาปาในพื้นที่
ปาตนนํ้าไดอยางยั่งยืน

¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ·ÃÑ¾ÂÒ¡Ã·Ò§·ÐàÅáÅÐªÒÂ½˜›§
เนือ่ งจากทะเลและชายฝง มีความสําคัญมาก ทัง้ ในเชิงนิเวศ
เชิงสังคม และเชิงเศรษฐกิจ ไมวาจะเปนการบรรเทาภัยตามธรรมชาติ
และการกัดเซาะชายฝง วิถีชุมชนประมงพื้นบาน อุตสาหกรรมการจับ
สัตวนํ้า การทองเที่ยว การเดินเรือขนสงสินคา หรือการขุดเจาะนํ้ามัน
ในขณะทีอ่ บุ ตั ภิ ยั ทางทะเลสามารถเกิดขึน้ ไดทกุ เวลา เชน นํา้ มันรัว่ ไหล
ซึง่ จะสงผลกระทบกอใหเกิดความเสียหายหลายดาน ซึง่ การดําเนินงาน
ภาครัฐทีผ่ า นมาไดเนนในดานการอนุรกั ษและฟน ฟูทรัพยากรทางทะเล
และชายฝง รวมทัง้ การบริหารจัดการพืน้ ทีแ่ ละควบคุมเครือ่ งมือประมง
ผิดกฎหมาย อยางไรก็ตามการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝ  ง ยั ง คงเป น ไปอย า งไม มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเท า ที่ ค วรและขาด
การบูรณาการดําเนินการอยางเปนระบบ รวมทั้งยังขาดหนวยงานรับ
ผิดชอบหลักในการปองกันภัยพิบตั ทิ างทะเลทีส่ ามารถประสานสัง่ การ
ได ใ นกรณี เ กิ ด เหตุ ฉุ ก เฉิ น ในขณะที่ มี ตั ว อย า งความสํ า เร็ จ ของ
การบริหารจัดการโดยชุมชนเปนจํานวนมากดังนั้นจึงตองเรงสรางความรู
ความเขาใจกับทุกภาคสวนทีเ่ กีย่ วของทัง้ ในระดับนโยบาย หนวยปฏิบตั ิ
และประชาชน ใหเห็นความสําคัญและรวมบูรณาการ การดําเนินงาน
ของหนวยงานทีเ่ กีย่ วของกับภาคีพฒ
ั นาอืน่ อยางจริงจัง สําหรับประเด็น
ดานกฎหมาย ขณะนี้ อยูร ะหวางการยกราง พ.ร.บ. สงเสริมการบริหาร
จัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝง โดยมีทั้งราง พ.ร.บ.ฯ ที่เสนอ
โดยภาครัฐ และราง พ.ร.บ.ฯ จากภาคประชาชน

*นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ
สํานักวางแผนการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

1 ปของการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11

การกําหนดเปาหมายในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ใหมพี นื้ ที่
ปาไมรอยละ 40 ของประเทศ นับเปนความทาทายอยางมาก โดยจะ
ตองเพิ่มพื้นที่ปาไมอีกประมาณ 21 ลานไร จากพื้นที่ปาไมที่มีอยูใน
ปจจุบัน 107.4 ลานไร เพิ่มเปน 128 ลานไรภายในป 2559 ซึ่งที่ผานมา
รัฐบาลไดใหความสําคัญกับการปกปองคุมครองปาไมและการปลูกปา
โดยกํ า หนดให ก ารเพิ่ ม พื้ น ที่ ป  า ไม เ ป น หนึ่ ง ในแนวทางสํ า คั ญ ของ
ยุทธศาสตรประเทศดานการพัฒนาทีเ่ ปนมิตรกับสิง่ แวดลอม รวมทัง้ ได
กําหนดแนวทางการฟน ฟูปา ตนนํา้ ภายใตยทุ ธศาสตรการปองกันและ
แกไขปญหาอุทกภัยอยางยั่งยืน ซึ่งมีแผนงานโครงการที่จะดําเนินการ
ในพืน้ ทีต่ น นํา้ ของลุม นํา้ สําคัญทางภาคเหนือ 9 ลุม นํา้ ภายใตโครงการ
ประชาอาสาปลูกปา 800 ลานกลา 80 พรรษา มหาราชินี
การดําเนินการภาครัฐที่สําคัญ ไดแกการเรงรัดจัดทําแนว
เขตทั้งในพื้นที่อนุรักษและปาสงวนแหงชาติ แลวเสร็จรวม 4,327
กิโลเมตร การจัดทําระวางแผนที่มาตรฐาน มาตราสวน 1: 4,000
จํานวน 3,817 ระวาง ตลอดจนศึกษาออกแบบจัดทําฐานขอมูลและ
ระบบสารสนเทศภูมศิ าสตร เพือ่ เปนเครือ่ งมือในการปองกันและแกไข
การบุกรุกทําลายพื้นที่ปาไม นอกจากนี้ ยังไดสงเสริมและพัฒนาปาไม
ตามแนวพระราชดําริ โดยฟนฟูและบํารุงรักษาพื้นที่ปาตามแผนการ
ดําเนินงานของโครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชดําริและโครงการขยาย
ผล จํานวน 161 โครงการ ทั้งนี้ หลายภาคสวนไดเขามามีบทบาทรวม
กันในการขับเคลื่อนในหลายโครงการ ตัวอยางเชน โครงการปดทอง
หลังพระ ซึ่งขับเคลื่อนเรื่องการปลูกปา โดยสงเสริมหลักการเรื่องคน
อยูร ว มกับปา สามารถเปลีย่ นแปลงวิถกี ารเพาะปลูกของชุมชนบนพืน้ ที่
ตนนํ้าและพื้นที่สูง เพื่อใหมีการปลูกปา รวมกับการทํานาและการ
เพาะปลูกพืชหลากชนิดภายใตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแนว
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และขนาดยอม และโครงการอุตสาหกรรมสีเขียว ตลอดจนเสนอสิง่ จูงใจ

เศรษฐกิจและสังคม

ความหลากหลายทางชีวภาพและทรัพยากรพันธุกรรมเปน
อนาคตของประเทศ แผนพัฒนาฉบับที่ 11 กําหนดใหมกี ารสงเสริมการ
อนุรักษ ใชประโยชนทรัพยากรชีวภาพและแบงปนผลประโยชนอยาง
เปนธรรม สงเสริมการใชประโยชนจากทรัพยากรชีวภาพเพื่อการพึ่ง
ตนเอง และการสรางความมัน่ คงดานอาหารและสุขภาพในระดับชุมชน
รวมทั้งการสรางนวัตกรรมจากทรัพยากรชีวภาพเพื่อสรางมูลคาเพิ่มที่
นําไปสูก ารพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ การขับเคลือ่ นชุมชนพึง่ ตนเอง
โดยใชทรัพยากรชีวภาพในทองถิ่นนับวามีความกาวหนา โดยเกิด
เครือขายชุมชนทีใ่ ชประโยชนจากพืชพันธุแ ละสมุนไพรพืน้ บานเพือ่ การ
พึ่งตนเอง มีการพัฒนาผลิตภัณฑชุมชน (หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ)
อยางไรก็ตาม การขับเคลือ่ นดังกลาวเปนการขับเคลือ่ นจากภาคชุมชน
และประชาชนเปนหลักมากกวาการบริหารจัดการโดยภาครัฐ
การพัฒนานวัตกรรมเปนปจจัยความสําเร็จทีส่ าํ คัญในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจชีวภาพ ภาครัฐไดสนับสนุนงบประมาณเพื่อการ
วิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑอยางตอเนือ่ งผานหนวยงานตางๆ ไดแก คณะ
กรรมการวิจัยแหงชาติ หนวยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี รวมทัง้ มหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน กําลังดําเนินโครงการ
วิจยั พืชเภสัชและสมุนไพรพืน้ บานหลายชนิด เพือ่ การพัฒนาผลิตภัณฑ
ตลอดหวงโซการผลิต แตสว นใหญยงั อยูใ นขัน้ ตอนการวิจยั และพัฒนา
สําหรับการดําเนินงานโดยภาคเอกชนนั้น พบวาสินคาจากผลิตภัณฑ
ชีวภาพในระดับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมสวนมากยังขาด
ความโดดเดนและมีปญหาเรื่องคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ
สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ เปนองคกรและ
กลไกขั บ เคลื่ อ นสํ า คั ญ ที่ ผ  า นมาได ดํ า เนิ น การส ง เสริ ม ธุ ร กิ จ การ
เพาะเลี้ยงและสงออกสัตวสวยงาม ไดแก ปลาสวยงาม ไกฟา นกปากขอ
และกวาง นอกจากนั้น ยังไดสรางมูลคาเพิ่มจากการพัฒนาผลิตภัณฑ
กาแฟชะมดเช็ด รวมทั้งไดขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ
จากไมไผดวย
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การดําเนินการทีส่ าํ คัญ ไดแก การปรับนโยบายสงเสริมการ
ลงทุนใหเอือ้ สิทธิประโยชนมากขึน้ ตออุตสาหกรรมทีป่ ลอยคารบอนตํา่
อาทิ กิจการผลิตพลังงานหมุนเวียน การผลิตวัตถุดิบและผลิตภัณฑที่
เปนมิตรตอสิง่ แวดลอม รวมทัง้ ไดผลักดันมาตรการทางภาษี เพือ่ ยกเวน
ภาษีเงินไดจากกําไรสุทธิจากการจําหนายคารบอนเครดิตในสามรอบ
ระยะเวลาบัญชีตอเนื่องกัน นอกจากนี้ สนับสนุนการปรับเปลี่ยน
กระบวนการผลิตของภาคอุตสาหกรรมใหเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

ใหผูประกอบการเรงลงทุนและปรับเปลี่ยนเทคโนโลยี เครื่องจักร
อุปกรณ อาทิ อุดหนุนการลงทุนลดของเสียดวยเทคโนโลยีชีวภาพ
ใหเงินสนับสนุนผูประกอบการที่ประหยัดพลังงานไดดวยตนทุนที่ตํ่า
ทีส่ ดุ ตอป เปนตน รวมทัง้ สนับสนุนการจัดตัง้ เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
โดยดํ า เนิ น โครงการพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมเชิ ง นิ เ วศเชิ ง พื้ น ที่
(Eco-Industrial Complex) ทีม่ งุ เนนการพัฒนาเขาสูร ะบบมาตรฐาน
ISO 14001 และ ISO 50001 พรอมกับคํานึงถึงชุมชนโดยรอบ อาทิ
การไมระบายนํ้าเสียและไมทิ้งของเสีย (Zero Discharge, Zero
Landﬁll) สูช มุ ชน และการจัดการขยะชุมชน นอกจากนัน้ ภาคเอกชน
โดยสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยยังรวมผนึกกําลังดวยการให
คําปรึกษาเรื่องการจัดทํารองรอยคารบอน (Carbon Footprint)
สําหรับผลิตภัณฑบางกลุม และฉลากคารบอนสําหรับอุตสาหกรรมตางๆ

¡ÒÃà¾Ôè Á »ÃÐÊÔ · ¸Ô À Ò¾¡ÒÃãªŒ ¾ ÅÑ § §Ò¹ã¹ÀÒ¤
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การดําเนินการที่สําคัญ ไดแก การจัดทําแผนแมบทในการ
พัฒนาระบบขนสงที่ยั่งยืนและลดปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ
อากาศ ซึ่งประกอบดวยแผน 2 ระยะ คือแผนระยะสั้น (พ.ศ.2556 2560) และแผนระยะยาว (พ.ศ.2561-2573) รวมทั้งมุงใหความรูกับ
ผูประกอบการในการปรับปรุงระบบบริหารจัดการขนสงเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใชเชื้อเพลิง ลดตนทุน และลดคารบอนไดออกไซด

¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒàÁ×Í§·Õèà»š¹ÁÔµÃ¡ÑºÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ
การดําเนินการทีส่ าํ คัญ ไดแก การพัฒนาเมืองแบบกระชับ
(Compact Urban Design) มีการใชพื้นที่อยางมีประสิทธิภาพ ภายใต
โครงการประกวดแนวคิดออกแบบบานและอาคารตึกแถวคารบอนตํา่
เพื่ อ ลดการปล อ ยก า ซเรื อ นกระจกและใช ท รั พ ยากรเป น มิ ต รต อ
สิ่งแวดลอม นอกจากนี้ การกํากับการใชประโยชนที่ดินตามผังเมือง
ทําใหเกิดการใชประโยชนจากที่ดินอยางเหมาะสม โดยการกําหนด
ขอบเขตพื้นที่เมืองเกาอยางชัดเจน เพื่อกําหนดหรือพัฒนากลไกและ
กระบวนการการบริหารจัดการเมืองเกาแบบบูรณาการได รวมทัง้ การ
จัดการสิ่งแวดลอมเมืองอยางบูรณาการ ดวยแนวทางการจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดลอมชุมชนเมืองยั่งยืนเชิงบูรณาการในพื้นที่ลุมนํ้า
บางปะกงกั บ เครื อ ข า ยสิ่ ง แวดล อ มชุ ม ชนและหน ว ยงานต า งๆ
ที่เกี่ยวของ พรอมถายทอดแนวปฏิบัติที่ดีดานการจัดการสิ่งแวดลอม
และพื้ น ที่ สี เขี ย วชุ ม ชนที่ ยั่ ง ยื น และแนวคิ ด เมื อ งที่ เ ป น มิ ต รต อ สิ่ ง
แวดลอมในระดับทองถิ่น เพื่อสงเสริมใหเกิดสังคมคารบอนตํ่า

การดําเนินการที่สําคัญ ไดแก การพัฒนาองคความรู
และพัฒนาศักยภาพแกหนวยงานภาครัฐ และเอกชนเกีย่ วกับการ
บริหารจัดการกาซเรือนกระจก เผยแพรความรูเกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศผานสื่อประชาสัมพันธตางๆ ศึกษา
ผลกระทบที่อาจสงผลตอภาคอุตสาหกรรม รวมถึงการประเมิน
พืน้ ทีเ่ สีย่ งและเปราะบางตอผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงสภาพ
ภู มิ อ ากาศในระดั บ พื้ น ที่ ข องนิ เ วศแหล ง นํ้ า ในแผ น ดิ น ของ
ประเทศไทย นอกจากนี้ยังมี การพัฒนาเครื่องมือในการบริหาร
จัดการ เพือ่ เตรียมรับมือกับความทาทายจากการเปลีย่ นแปลงของ
สภาพภูมิอากาศ อาทิ การพัฒนาระบบทะเบียนคารบอนเครดิต
มาตรการภาษี ค าร บ อน และจั ด ทํ า แผนแม บ ทรองรั บ การ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เปนตน

¡ÒÃ»ÃÑ º µÑ Ç ´Œ Ò ¹¡ÒÃ¤Œ Ò µ‹ Í ¡ÒÃà»ÅÕè Â ¹á»Å§
ÊÀÒ¾ÀÙÁÔÍÒ¡ÒÈ
การดําเนินการที่สําคัญ ไดแก การสงเสริมใหทําคารบอน
ฟุตพริ้นท ในการประเมินปริมาณคารบอนฟุตพริ้นทของผลิตภัณฑ
สําหรับใชประกอบการวางแผนดําเนินงานเพื่อลดการปลอยกาซเรือน
กระจก โดยมี องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (อบก.) และศูนย
เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ รวมพัฒนาแนวทางการประเมิน
คาร บ อนฟุ ต พริ้ น ท ข องผลิ ต ภั ณ ฑ ข องประเทศไทยตามมาตรฐาน
ISO 14040 ISO 14044 และ ISO 14067 ซึ่งถือไดวาประเทศไทย
เปนประเทศแรกใน ASEAN ทีม่ รี ะบบการรับรองคารบอนฟุตพริน้ ท
ของผลิ ต ภั ณ ฑ รวมทั้ ง ส ง เสริ ม การลดก า ซเรื อ นกระจกในสถาน
ประกอบการอุตสาหกรรมในภูมิภาคดวยมาตรฐาน ISO 14064-1
เพือ่ มุง สูก ารเปนอุตสาหกรรมคารบอนตํา่ นอกจากนี้ สภาอุตสาหกรรม
แหงประเทศไทยดําเนินโครงการ “Food Footprint Calculator”
เพือ่ จัดทําโปรแกรมคํานวณคารบอนฟุตพริน้ ทในการผลิตภัณฑเกษตร
และอาหาร

¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÃÐºº¡ÒÃàµÃÕÂÁ¾ÃŒÍÁà¾×èÍÃÑºÁ×Í
¡ÑºÀÑÂ¾ÔºÑµÔ·Ò§¸ÃÃÁªÒµÔ
ชวงเริม่ ตนของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ไดเกิดมหาอุทกภัย
ครั้ ง ประวั ติ ศ าสตร ข องประเทศไทย ซึ่ ง ทํ า ให เ กิ ด การตื่ น ตั ว ของ
หนวยงานรัฐ องคกรภาคเอกชน ภาคธุรกิจ สาธารณชนและชุมชนเปน
อยางมาก จึงนําไปสูก ารปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารจัดการภัยพิบตั ิ
ทีก่ า วหนามากขึน้ โดยมีการจัดตัง้ หนวยบัญชาการทีร่ วมศูนยเปนหนวย
เดี ย ว การพั ฒ นาระบบบริ ห ารจั ด การของภาครั ฐ ทั้ ง ส ว นที่ เ ป น

โครงสรางและไมใชโครงสราง (Non-Structural) การพัฒนายกระดับ
ระบบการเตรี ย มพร อ มเพื่ อ รั บ มื อ กั บ ภั ย พิ บั ติ ท างธรรมชาติ ข อง
ประเทศไทยในทุกดาน ทัง้ เรือ่ งระบบการเตรียมพรอมและการเตือนภัย
โดยสรางเครือขายเฝาระวังในระดับพื้นที่ จัดตั้งศูนยประสานงานเหตุ
ฉุกเฉิน จัดตัง้ ศูนยขอ มูลนํา้ แหงชาติ และทีส่ าํ คัญคือ มุง เนนการจัดการ
ภัยพิบัติโดยชุมชนเปนฐาน ซึ่งมีการขับเคลื่อนที่สําคัญผานเครือขาย
ภัยพิบตั ชิ มุ ชน (Community Network for Disaster Management
: CNDM) โดยเปนการรวมตัวของภาคีการพัฒนาทัง้ ภาครัฐ เอกชน และ
ชุมชนทองถิน่ รวมจัดเวทีแลกเปลีย่ นประสบการณการทํางานในชุมชน
ดานการจัดการภัยพิบัติ ซึ่งมีรูปแบบแตกตางไปตามสภาพปญหาใน
พืน้ ที่ มีการนําบทเรียนมานําเสนอในเวทีรว มกับนักวิชาการ ภาคเอกชน
และหนวยงานรัฐซึ่งรับผิดชอบงานดานภัยพิบัติ
ตัวอยางการจัดการภัยพิบัติโดยชุมชนเปนฐานที่ประสบ
ความสําเร็จอยางมาก ไดแก โครงการเครือขายเมืองในเอเชียเพือ่ รับมือ
กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยเมืองหาดใหญไดขับเคลื่อน
การบริหารจัดการเพือ่ ปองกันภัยพิบตั ใิ นรูปแบบทีไ่ มเนนดานโครงสราง
พื้นฐาน แตเนนการพัฒนากลไกการประสานงานกลางโดยจัดตั้ง
คณะทํางานประเมินสถานการณของพืน้ ที่ นําผูป ฏิบตั จิ ากองคกรตางๆ
มาทํางานรวมกัน โดยใชขอ มูลของหนวยราชการรวมกับการเก็บขอมูล
จากพื้นที่ จัดทําแผนที่เสี่ยงภัย และรวมกันวิเคราะหสถานการณ
รวมทั้งสรางกระบวนการมีสวนรวมอยางกวางขวางผานเว็บไซต และ
ระบบสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เพื่อสรางระบบเตือนภัยอยางงาย
เปนการเตรียมพรอมใหแกชุมชนในการจัดการภัยพิบัติดวยตนเอง

º·ºÒ·¢Í§»ÃÐà·Èä·Âã¹àÇ·Õ » ÃÐªÒ¤ÁâÅ¡·Õè
à¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§¡Ñº¡ÃÍº¤ÇÒÁµ¡Å§áÅÐ¾Ñ¹¸¡Ã³Õ
´ŒÒ¹ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁÃÐËÇ‹Ò§»ÃÐà·È
ที่ผานมา ประเทศไทยได ดําเนินการตามอนุสัญญาและ
พันธกรณีตางๆ อาทิ อนุสัญญาวาดวยการคุมครองมรดกโลกทาง
วัฒนธรรมและธรรมชาติ (Convention Concerning the Protection
of the World Cultural and Natural Heritage) อนุสัญญา
สหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United
Nations Framework on Climate Change Convention : UNFCCC)
อนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ (Convention on
Biological Diversity : CBD) นอกจากนี้ยังเตรียมความพรอมสูการ
เปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยการแตงตั้งคณะทํางานอาเซียน
เพื่อเตรียมการเขาสูประชาคมอาเซียน พ.ศ. 2558 ในดานการบริหาร
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของประเทศ และเสนอการให
สัตยาบันในขอตกลงวาดวยการจัดตั้งศูนยอาเซียนวาดวยความหลาก
หลายทางชีวภาพ (ASEAN Centre for Biodiversity : ACB) เพือ่ แสดง
เจตจํานงในการดําเนินการของประเทศไทยในฐานะสมาคมประชาชาติ
แหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต

1 ปของการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11
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¡ÒÃ¤Çº¤Ø Á áÅÐÅ´ÁÅ¾Ô É à¾×è Í ÊÃŒ Ò §¤Ø ³ ÀÒ¾ พัฒนางานดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมดวย
พลังเยาวชน โดยใชกระบวนการลูกเสือ พรอมจัดตั้งกองทุนลูกเสือ
ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ·Õè´ÕãËŒ¡Ñº»ÃÐªÒª¹
การดําเนินการที่สําคัญ ไดแก การลดปริมาณมลพิษทาง
อากาศ ด ว ยการถ า ยทอดเทคโนโลยี ก ารผลิ ต ที่ ส ะอาดสํ า หรั บ
อุตสาหกรรมผักและผลไมบรรจุกระปอง เพื่อสงเสริมใหโรงงานมีการ
ปรับปรุงกระบวนการผลิต มีการใชวัตถุดิบ พลังงานใหมีประสิทธิภาพ
ลดการเกิดของเสียในกระบวนการผลิตใหนอยที่สุด เพื่อประสิทธิภาพ
การผลิต และลดมลพิษที่แหลงผลิต การพัฒนาระบบการจัดการของ
เสียอันตราย ขยะอิเล็กทรอนิกส และขยะติดเชือ้ เพือ่ เปนการเพิม่ ความ
รับผิดชอบของผูประกอบการในการจัดการขยะอันตรายและสาร
อันตราย อาทิ โครงการ Waste Fingerprint ที่รวบรวมขอมูล
เอกลักษณ คุณลักษณะกากอุตสาหกรรม เพือ่ พัฒนาและปรับปรุงระบบ
ฐานขอมูลสําหรับการอนุญาตนํากากอุตสาหกรรมออกนอกโรงงานและ
การจัดการกากอุตสาหกรรม การพัฒนาตลาดและมาตรฐานผลิตภัณฑ
เชื้อเพลิงจากขยะของประเทศไทย (พ.ศ.2553-2555) เพื่อกําหนด
มาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ ที่จะนําไปสูก ารออกแบบกระบวนการผลิ ต ที่
เหมาะสม การพัฒนาการผลิตกาซชีวภาพจากขยะชุมชนโดยการหมัก
แบบแหง (พ.ศ.2553-2555) สําหรับแกปญหาขยะชุมชนเพื่อผลิต
กาซชีวภาพที่ระบบการผลิตกาซจากการหมักแบบเปยกไมสามารถ
แกไขได เปนตน การลดความเสี่ยงอันตรายจากสารเคมี โดยพัฒนา
ระบบการควบคุมกํากับดูแลดวยการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
เชื่อมโยงขอมูลกับหนวยงานที่เกี่ยวของไดทั้งระบบ ซึ่งกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมไดพัฒนาระบบการอนุญาตวัตถุอันตรายใหสามารถ
เชื่อมโยงขอมูลกับ National Single Window ของกรมศุลกากร

เศรษฐกิจและสังคม
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การบรรลุเปาหมายการเพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11
จะตองยึดหลักการมีสวนรวมของชุมชน โดยเนนการสรางความรู
ความเขาใจ กระตุน จิตสํานึกและเสริมสรางศักยภาพของทองถิน่ เกีย่ วกับ
การอนุรักษ ฟนฟูและใชประโยชนอยางยั่งยืนซึ่งภาครัฐไดใหความ
สําคัญอยางตอเนื่องในระดับหนึ่งโดยการดําเนินการภาครัฐที่สําคัญ
ไดแก การสงเสริมการจัดการปาไมในรูปแบบปาชุมชน 200 หมูบาน
การจัดคายเยาวชนอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใน
อุทยานแหงชาติ โดยเนนการใหความรูแกเยาวชนทั้งในและรอบแนว
เขตอุทยานแหงชาติ การจัดกิจกรรมพัฒนาเครือขายอาสาสมัครพิทกั ษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอมหมูบ า น (ทสม.) ในพืน้ ทีท่ วั่ ประเทศ
เพือ่ ใหภาคประชาชนไดมสี ว นรวมอนุรกั ษและฟน ฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ ง แวดล อ มเป น ภู มิ คุ  ม กั น ในการป อ งกั น เฝ า ระวั ง ติ ด ตาม
ตรวจสอบการดําเนินกิจกรรมตางๆ และโครงการลูกเสืออนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพื่อสรางความรวมมือในการ

อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และขยายเครือขายไปทั่ว
ประเทศ
นอกจากภาครัฐแลว ยังมีการดําเนินงานของภาคีพฒ
ั นาอืน่
รวมดวย ดังจะเห็นไดจากความกาวหนาในการบริหารจัดการทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝงภายใตการบริหารจัดการโดยชุมชนทองถิ่นใน
หลายพื้นที่ เชน การออกขอบัญญัติทองถิ่นดานการอนุรักษและใช
ประโยชนทรัพยากรทางทะเลและชายฝงของ อบต.ทาศาลาจังหวัด
นครศรีธรรมราช ความรวมมือของทุกภาคสวนในการอนุรักษฟนฟู
ปาชายเลนของเครือขายรักษอาวไทยตอนบน เปนตน

¡ Ò Ã ¾Ñ ² ¹ Ò Ã Ð º º ¡ Ò Ã º ÃÔ Ë Ò Ã ¨Ñ ´ ¡ Ò Ã
·ÃÑ ¾ ÂÒ¡Ã¸ÃÃÁªÒµÔ á ÅÐÊÔè § áÇ´ÅŒ Í ÁãËŒ ÁÕ
»ÃÐÊÔ · ¸Ô À Ò¾ â»Ã‹ § ãÊáÅÐà»š ¹ ¸ÃÃÁÍÂ‹ Ò §
ºÙÃ³Ò¡ÒÃ
การดําเนินการที่สําคัญ ไดแก การปรับปรุงกฎหมายให
สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม และบังคับใช
อยางเสมอภาคเปนธรรม ดวยการปรับปรุงกฎหมายวาดวยวัตถุอนั ตราย
ใหสามารถบังคับใชไดอยางเสมอภาคและทันตอการเปลี่ยนแปลงที่เกิด
ขึ้น การปรับนโยบายการลงทุนภาครัฐใหเอื้อตอการอนุรักษและฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมโดยการปรับมาตรการอนุรักษพื้นที่
ชุ  ม นํ้ า ให มี ค วามชั ด เจนเพื่ อ ป อ งกั น การตี ค วามผิ ด พลาด การแก ไข
รั ฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั ก รไทยเรื่ อ งการวิ เ คราะห ผ ลกระทบ
สิ่งแวดลอม และการผลักดันใหมีการจัดเก็บภาษีสิ่งแวดลอม รวมถึงการ
ปฏิรูปการบริหารจัดการงบประมาณของประเทศ เพื่อสรางแรงจูงใจใน
การใชทรัพยากรธรรมชาติอยางมีประสิทธิภาพ และลดการกอมลพิษ โดย
จัดทําฐานขอมูลโรงงานเพื่อใชในการจัดเก็บภาษีการปลอยมลพิษจาก
โรงงานสนับสนุนจังหวัดในการจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด สําหรับใชเปนแผนแมบทดานการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของจังหวัด

ÊÃØ»
การดําเนินการที่กลาวมาแลวขางตน เปนเพียงสวนหนึ่ง
ของความกาวหนาโดยสังเขปในระยะแรกของการขับเคลื่อนตามแผน
พัฒนาฯ ฉบับที่ 11 เทานั้น สําหรับการขับเคลื่อนในระยะตอไป ยังคง
ตองอาศัยการบูรณาการการทํางานของหนวยงานทีเ่ กีย่ วของและภาคี
การพัฒนาตางๆ นอกเหนือจากภาครัฐในแตละประเด็นการพัฒนาอีก
มาก ซึ่งจะตองติดตามความกาวหนาตอไปเปนระยะๆ เพื่อใหบรรลุ
วัตถุประสงคของการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอมใหเปน
ฐานที่มั่นคงในการพัฒนาประเทศไดอยางยั่งยืนในอนาคต 

»ÃÐÊº¡ÒÃ³

ºŒÒ¹ÊÒÁ¢Ò
ÊÙ‹¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò·Õè

¨Ô»Ò¶Ð

ÂÑè§Â×¹

สํานักวิเคราะหโครงการลงทุนภาครัฐ สํานักวางแผนการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
สํานักยุทธศาสตรดานนโยบายสาธารณะ และสํานักยุทธศาสตรและการวางแผนพัฒนาทางสังคม

¼ÙŒãËÞ‹ºŒÒ¹ºØÞàÃ×Í¹ à²‹Ò¤íÒ áË‹§ËÁÙ‹ºŒÒ¹ÊÒÁ¢Ò àÅ‹ÒÇ‹Ò “¡ÒÃÊÃŒÒ§ªØÁª¹ºŒÒ¹ÊÒÁ¢Ò¨¹à¡Ô´¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò

áººÂÑè§Â×¹¹Ñé¹ à¡Ô´¨Ò¡¤¹ «Öè§à»š¹ËÑÇã¨ÊíÒ¤ÑÞ¢Í§ªØÁª¹ â´Â¤ÇÒÁáËŒ§áÅŒ§à»š¹»˜ÞËÒáÃ¡¢Í§ËÁÙ‹ºŒÒ¹ ¨Ö§´íÒà¹Ô¹¡ÒÃã¹¡ÒÃ¿„œ¹¿Ù
¤ÇÒÁáËŒ§áÅŒ§¡‹Í¹ ºŒÒ¹ÊÒÁ¢Òã¹ÇÑ¹¹Õé ÁÕ½ÒÂ¡Ç‹Ò 8,000 ½ÒÂÃÍººÃÔàÇ³»†Ò ÁÕ¹íéÒãªŒµÅÍ´»‚ ÁÕÊÑµÇ»†Ò¡ÅÑºÁÒÍÒÈÑÂ ÁÕÍÒËÒÃ¨Ò¡»†Ò
ÁÕÃÒÂä´ŒàÊÃÔÁ¨Ò¡¡ÒÃËÒ¢Í§»†Ò â´ÂàÃÒáº‹§¾×é¹·Õè»†ÒÍÍ¡à»š¹ 3 â«¹ ¤×Í â«¹ ¡. à»š¹»†ÒÍ¹ØÃÑ¡Éã¹¾×é¹·Õè»†ÒµŒ¹¹íéÒ¨íÒ¹Ç¹ 12,000 äÃ‹
»†Òâ«¹¹ÕéËŒÒÁµÑ´äÁŒ·Ø¡ª¹Ô´ â«¹ ¢. à»š¹»†Ò·ÕèÍ¹ØÞÒµãËŒãªŒäÁŒ»ÅÙ¡ºŒÒ¹àÃ×Í¹ä´ŒµÒÁ¤ÇÒÁàËÁÒÐÊÁ à»š¹»†Ò·ÕèªÒÇºŒÒ¹»ÅÙ¡ ÁÕ¾×é¹·Õè 2,800
äÃ‹ â«¹ ¤. à»š¹»†ÒËÑÇäÃ‹»ÅÒÂ¹Ò à»š¹â«¹¾×é¹·ÕèãªŒÊÍÂ¾ÃŒÍÁ·ÕèªÒÇºŒÒ¹ÊÒÁÒÃ¶ãªŒäÁŒ·íÒ¿„¹ ·íÒËÅÑ¡ ÁÕ¾×é¹·Õè 300 äÃ‹àÈÉ áÅÐà»š¹
¾×é¹·Õè¾Ñ²¹ÒáËÅ‹§¹íéÒ àª‹¹ ¡ÒÃ·íÒ»ÃÐ»ÒÀÙà¢Ò Í‹Ò§à¡çº¹íéÒËŒÇÂÊÒÁ¢Ò ¹Í¡¨Ò¡¹Ñé¹àÂÒÇª¹ºŒÒ¹ÊÒÁ¢Ò ÂÑ§ÍÍ¡ä»ÊÃŒÒ§à¤Ã×Í¢‹ÒÂ à¼Â
á¾Ã‹¡ÒÃ·íÒ§Ò¹ä»ÊÙ‹ªØÁª¹ÃÍº¹Í¡ ÁÕ¼ÙŒÁÒáÅ¡à»ÅÕèÂ¹àÃÕÂ¹ÃÙŒ´Ù§Ò¹·Ñé§àÃ×èÍ§¡ÒÃ·íÒ½ÒÂ ¡ÒÃà¡ÉµÃ»ÅÍ´ÊÒÃà¤ÁÕ áÅÐ¡ÒÃ·íÒ»Ø‰Â
ÍÔ¹·ÃÕÂ ÃÐºº¡ÒÃãªŒ»ÃÐ»ÒÀÙà¢Ò ¡ÒÃ·íÒ¹ÒµÒÁÃÐººàËÁ×Í§½ÒÂÀÙÁÔ»˜ÞÞÒ·ŒÍ§¶Ôè¹ ÁÕ¡ÒÃ¨Ñ´µÑé§¸¹Ò¤ÒÃªØÁª¹ ÊÃŒÒ§âÃ§§Ò¹¹íéÒ´×èÁ
¨íÒË¹‹ÒÂãËŒ¡ÑºªØÁª¹¢ŒÒ§à¤ÕÂ§ ¨Ñ´µÑé§¡Í§·Ø¹à¾×èÍÊ¹ÑºÊ¹Ø¹¡ÒÃ·íÒ§Ò¹ àª‹¹ ¡Í§·Ø¹½ÒÂ ¡Í§·Ø¹ä¿¿‡Ò ¡Í§·Ø¹¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò áÅÐÍ×è¹æ
à¾×èÍª‹ÇÂàËÅ×Í¤¹ã¹ªØÁª¹´ŒÇÂ¡Ñ¹ ¢³Ðà´ÕÂÇ¡Ñ¹àÃÒÂÑ§ÁÕ¡ÒÃ¶‹ÒÂ·Í´Í§¤¤ÇÒÁÃÙŒ¨Ò¡ÃØ‹¹¾‹ÍÊÙ‹ÃØ‹¹ÅÙ¡à¾×èÍãËŒà¡Ô´¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒáººÂÑè§Â×¹”

¢ŒÍÁÙÅ·ÑèÇä»¢Í§ªØÁª¹ºŒÒ¹ÊÒÁ¢Ò
ชุมชนบานสามขาตัง้ อยูท ี่ หมู 6 ตําบลหัวเสือ อําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง อยูห า งจาก
ตัวเมือง ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตประมาณ 45 กิโลเมตรมีจํานวนประชากรรวม 718 คน
ประกอบดวยชาย 371 คน และหญิง 347 คน ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม
รับจาง คาขาย ภูมิประเทศเปนพื้นที่ราบตางระดับมีภูเขาและปาไมลอมรอบ จํานวน 16,291 ไร
เปนทีอ่ ยูอ าศัย ทีท่ าํ กิน พืน้ ทีส่ าธารณประโยชนและเปนพืน้ ทีต่ น นํา้ 12,000 ไร ทรัพยากรธรรมชาติ
ทีส่ าํ คัญ ไดแก แหลงดินขาวและผลผลิตจากปา เชน เห็ด ปลี ตาล หอม กระเทียม มะขาม เปนตน
ชุมชนบานสามขามีความตองการใชไฟฟาสูงสุด 0.7 เมกะวัตต สําหรับคุณภาพของระบบไฟฟา
ในพืน้ ทีม่ คี วามผันผวน โดยมีกระแสไฟฟาขัดของ (System Average Interruption Frequency
Index: SAIFI) ในชวงตั้งแต 5 – 19 ครั้งตอราย ตอป เนื่องจากพื้นที่การจายไฟฟามีตนไมมาก และ
สายไฟฟาเปนสายเปลือยทําใหในฤดูฝนหรือชวงที่มีลมแรงมักเกิดปญหาไฟฟาดับและไฟฟาตก

¡ÒÃ¾Ñ ² ¹Ò´Œ Ò ¹¡ÒÃÈÖ ¡ ÉÒáÅÐ¡ÒÃ¾Ñ ² ¹Ò´Œ Ò ¹ÊÑ § ¤Á
´ŒÇÂÇÔ¶ÕàÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾ÕÂ§
1. ดานการศึกษา ชุมชนบานสามขาไดรวมกันพัฒนาดานการศึกษาโดยมีวุฒิอาสา
ธนาคารสมอง ไดแก นายทวีศักดิ์ ไชยองคการ และนางภาวนา วงศโสม อดีตศึกษานิเทศก
สํานักงานการประถมศึกษา อําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง ซึง่ ไดรบั แนวคิดจากคุณพารณ อิศรเสนา
ณ อยุธยา ประธานมูลนิธิศึกษาพัฒน และรองประธานกรรมการมูลนิธิไทยคมไดรวมกับคณะ

1 ปของการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11

·ÕèÁÒ : www.innookcard.com/webbord/index.php?topic=1147.0
www.manager.co.th/Qol/ViewNews.aspx?NewsID=9550000036090
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เศรษฐกิจและสังคม

ครูและชุมชนพัฒนาคุณภาพการเรียนรูของนักเรียนโรงเรียนขนาดเล็กของชุมชน ประกอบดวยครูจํานวน 6 คน และนักเรียน 26 คน
โดยมูลนิธิทั้ง 2 ไดเขารวมเปนที่ปรึกษาและเปนกําลังสําคัญของชุมชนและเยาวชนตั้งแตเริ่มกอตั้งโครงการฯ ตลอดจนใหการสนับสนุน
ทั้งงบประมาณและวัสดุ ครุภัณฑที่จําเปน ทั้งนี้ วุฒิอาสาฯ ไดมองเห็นศักยภาพของเด็กและเยาวชนที่มีพื้นฐานดานจิตใจที่งดงาม
ควรไดรับการพัฒนา “ปญญา” ตามแนวคิดของทฤษฎีการสรางสรรคดวยปญญา (Constructionism)
ในป 2550 โรงเรียนไดรบั ความชวยเหลือใหมคี อมพิวเตอร 1 เครือ่ งตอเด็ก 1 คน หรือ
One Laptop Per Child (OLPC) เปนเครื่องมือการเรียนรูที่ไมใชคอมพิวเตอรทั่วไป คุณสมบัติ
ของ OLPC สามารถทํางานไดหลากหลาย เชน ถายภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว บันทึกเสียง เลน
ดนตรี มีสัญญาณ Wireless ในตัว เปน Freeware เปนตน ทําใหเด็กคิดทําโครงการการเรียนรู
ในดานตางๆ ดวยตนเอง สามารถเขาถึงแหลงขอมูลตางๆ ไดอยางสะดวก รวดเร็ว และนําไปใช
ในแหลงเรียนรูต า งๆ ไดตามตองการ สิง่ ทีเ่ ด็กและเยาวชนไดรบั คือ มีการเรียนรู เรียนและรูอ ยางไร
ครูและผูป กครองตองเรียนรูร ว มกับเด็ก เพือ่ ใหครูมแี นวทางในการปรับกระบวนการเรียนรูต อ ไป
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นอกจากนี้ วุฒิอาสาธนาคารสมองไดดําเนินการเพื่อพัฒนาความคิดตาม
กิจกรรมตางๆ ในหลายรูปแบบ เชน การเรียนรูวิธีการบริหารจัดการทางการเงิน การกูยืม
เงิน การบริหารจัดการศูนย Computer Aid Learning Lab โดยไดรับความอนุเคราะห
คอมพิวเตอรจากบริษัทในเครือซิเมนตไทย เพื่อการเขาถึงแหลงขอมูลผานอินเทอรเน็ต
และการผสมผสานวัฒนธรรมทองถิน่ กับเทคโนโลยี เชน การจัดการเรียนรูค า ยภาษาลานนา
และการบันทึกตํารายาสมุนไพรที่เขียนดวยภาษาลานนาลงในคอมพิวเตอร เปนตน
2. ดานสังคม หมูบานสามขาเคยมีทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ จนกระทั่งมี
การเปดสัมปทานปาไมในชวงป 2501-2503 ทําใหเกิดการบุกรุกปา เกิดความแหงแลง
ในพื้นที่การเกษตร ประกอบกับผลผลิตทางการเกษตรสรางรายไดที่ไมแนนอน และไมมี
กระบวนการแปรรูปผลผลิตเพื่อเพิ่มมูลคา สงผลใหชาวบานสวนใหญมีรายไดไมเพียงพอ
กับรายจาย เปนหนี้สินมากมาย กอใหเกิดปญหาสังคมตางๆ เชน อาชญากรรม ยาเสพติด
เปนตน จนกระทัง่ ชุมชนเริม่ ตนคิดทีจ่ ะรวมกันแกไขปญหาของชุมชน โดยการวิเคราะหถงึ
สาเหตุของปญหาที่เกิดขึ้นรวมกัน จากนั้นจึงคอยๆ แกไขปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งชุมชน
ไดเห็นถึงความจําเปนในการรวมกลุมกันเพื่อประกอบอาชีพ เพื่อสรางความเขมแข็ง และ
ความมั่นคงในการประกอบอาชีพของทองถิ่น เชน แกะสลัก การยอมผา เกษตรอินทรีย
การเลี้ยงสัตว เปนตน โดยเนนการตอยอดกับองคกรภายนอก สิ่งเหลานี้จําเปนตองทํา
อยางตอเนือ่ งและเปนระบบ นอกจากนีไ้ ดรว มกันแกไขปญหาดานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม ที่ทําใหเกิดความแหงแลง โดยมีหนวยงานตางๆ รวมเขามาพัฒนาทั้ง
ภาครัฐและภาคเอกชน ตัวอยางโครงการ เชน รวมมือกับบริษัทในเครือซิเมนตไทย
ทําฝายชะลอนํา้ จนกระทัง่ หมูบ า นเกิดความอุดมสมบูรณ มีแหลงนํา้ เพียงพอตอการดํารงชีวติ
การเกษตร เปนตน
ปจจุบัน บานสามขาสามารถสรางโรงไฟฟาพลังนํ้าเพื่อใชในชุมชน และขายใหกับการไฟฟาสวนภูมิภาคได การจัดตั้งกลุม
สวัสดิการชุมชนตางๆ มากมาย เชน กลุมสวัสดิการชุมชน วิสาหกิจชุมชน เปนตน ซึ่งถือวาเปนการเรียนรู พัฒนาความรูความเขาใจใน
การจัดการและการดํารงชีวิตตนเองและชุมชน จนกระทั่งชุมชนประสบความสําเร็จในการพึ่งพาตนเอง ทั้งทางดานการประกอบอาชีพ
การอนุรักษศิลปวัฒนธรรมของชุมชน/ทองถิ่น ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมกลับมาอุดมสมบูรณและสามารถอนุรักษไวใหอยู
ตลอดไป ความสําเร็จเหลานีเ้ ปนการสงเสริมใหเกิดการดํารงชีวติ ในวิถเี ศรษฐกิจพอเพียงทีค่ นในชุมชนสามารถพึง่ พาตนเองไดอยางแทจริง
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2. การปรับเปลี่ยนเปนเกษตรอินทรีย บานสามขาใน
อดีตเปนพื้นที่ปลูกยาสูบ ซึ่งมีการฉีดพนปุยเคมีจํานวนมากอยาง
เขมขน กอใหเกิดผลกระทบดานสุขภาพของเกษตรกรผูป ลูกอยาง
รุนแรง จนเกษตรกรในพื้นที่ตองจางคนภายนอกมาฉีดพน ดังนั้น
ในระยะตอมาจึงมีการหามใชสารเคมี พรอมกับการพัฒนาสินคา
เกษตรใหปลอดภัย ประกอบกับการมีเครือขายชุมชนบานสามขาที่
สรางและดูแลฝายชะลอนํา้ จนทําใหผนื ปาบานสามขาฟน คืนชีวติ
โดยชาวบานในชุมชนยอมรับวา การปรับตัวเขาสูการเปนเกษตร
อินทรียนั้น ตองมีตนทุนดานสิ่งแวดลอมที่สมบูรณเปนรากฐาน
ชุมชนเกิดการเรียนรูที่จะทําเกษตรอยางปลอดภัย เพราะไดรับ

ผลกระทบจากการพนสารเคมี การปลูกขาวและผักอินทรียของ
ชุมชนบานสามขา มีขอกําหนดที่ชัดเจนเกี่ยวกับการหามใชสาร
เคมี เชน ยาฆาหญา หรือฆาแมลง เปนตน ทําใหดินและตนนํ้า
ของบ า นสามขาไม มี ส ารตกค า งหรื อ ปนเป  อ นจากโลหะหนั ก
สงผลใหชาวบานสามขาเริ่มมองการเกษตรในแงมุมใหม เริ่มจาก
การผลิตอาหารที่ดี ปลอดภัยกับสุขภาพตนเองและผูบริโภค และ
ยังสามารถกําหนดราคาตลาดไดเอง แมผลผลิตปแรกของการทํา
เกษตรอินทรียจ ะลดลง แตสงิ่ ทีช่ าวบานสามขาไดรบั คือ สามารถ
กําหนดราคาตลาดไดดว ยตนเองเนือ่ งจากเกษตรอินทรียเ ปนสินคา
ที่ตลาดตองการ อาทิ ขาวอินทรีย

1 ปของการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11

1. การจัดการทรัพยากรนํ้าและการเกษตร การจัดการทรัพยากรนํ้าของบานสามขา เกิดจาก
ปญหาภัยแลงตั้งแตป 2536 โดยลําหวยสามขาที่เคยมีนํ้าไหลตลอดปแหงขอด นํ้าในอางเก็บนํ้ามีปริมาณ
นอย และมีตะกอนสะสมมากสงผลใหเกิดความแหงแลงในพืน้ ทีก่ ารเกษตร ชาวบานบุกรุกพืน้ ทีป่ า ตนนํา้ เพือ่
ทําไรเลื่อนลอย ทําใหแหลงนํ้าธรรมชาติแหงขอด ชาวบานสามขาพบวาความแหงแลงเกิดจากปาตนนํ้าถูก
ทําลาย ไฟปาที่ชาวบานจุดเพื่อเก็บผักหวาน เห็ดเผาะ และลาสัตว ทําใหพื้นที่ปาวิกฤต ชาวบานทํานาไมได
ผลผลิต เกิดปญหาหนีส้ นิ ตอมาผูน าํ ชุมชนและเครือขายพันธมิตรไดไปศึกษาดูงานการทําฝายชะลอนํา้ หรือ
“ฝายชะลอความชุม ชืน้ ” โดยนําตนแบบจากศูนยพฒ
ั นาหวยฮองไครอนั เนือ่ งมาจากพระราชดําริ จ.เชียงใหม
ชุมชนตัวอยาง บานปาสักงาม จ.เชียงใหม และชุมชนบานเสริมงาม จ.ลําปาง ซึง่ เปนชุมชนทีด่ าํ เนินการอนุรกั ษ
และฟนฟูปาตนนํ้ามาเปนเวลานานทําใหบานสามขาไดขอสรุปการจัดการทรัพยากรนํ้า ดังนี้
1) แนวทางการฟน ฟูปา ตนนํา้ ดวยการสรางฝายชะลอความชุม ชืน้ ตามแนวพระราชดําริซงึ่ ใช
ตนทุนตํ่าแตประสิทธิภาพสูง สามารถชวยชะลอการไหลหรือลดความรุนแรงของกระแสนํ้า ชวยใหนํ้าซึมลง
สูด นิ บนภูเขาไดมากขึน้ เพิม่ ความชุม ชืน้ ใหกบั ระบบนิเวศของปาตนนํา้ ลดความรุนแรงจากการเกิดไฟปาและ
สรางใหปาเปนธนาคารนํ้าสําหรับชุมชนได
2) ผลที่เกิดขึ้นจากการสรางฝายชะลอนํ้า เปนที่มาของการอนุรักษปาตนนํ้าของชุมชนและ
ทองถิ่นใกลเคียง ชาวบานสามขาเกิดการสั่งสมบทเรียนและประสบการณจากการลงมือทําดวยตนเอง
จนกระทั่งสามารถแกไขปญหาไดในระยะยาว พัฒนาความคิดสูการพึ่งพาตนเอง และเปนจุดเริ่มตนของ
วิสาหกิจชุมชนบานสามขา และการทําเกษตรอินทรียของบานสามขาในเวลาตอมา
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บานสามขาเปนหนึง่ ชุมชนทีก่ าํ ลังขับเคลือ่ นหลากหลายกิจกรรมใน
ชุมชน รวมถึงการรวมมือกับคณะกรรมการผูนําชุมชนแหงชาติ ในสังกัด
สํานักนายกรัฐมนตรีและการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) ในการ
กอสรางโรงไฟฟาพลังนํา้ ขนาดเล็ก เพือ่ การใชทรัพยากรนํา้ อยางคุม คาโดยกอน
ทีจ่ ะปลอยนํา้ ไปใชเพือ่ การเกษตร จะนํานํา้ มาผลิตกระแสไฟฟากอน ทําใหใน
ฤดูนาํ้ หลากสามารถผลิตกระแสไฟฟาจากพลังงานนํา้ ได ซึง่ เปนการสรางระบบ
การเรียนรูและการถายทอดวิทยาการในการผลิตและจําหนายไฟฟา และ
เปนการสงเสริมการพัฒนาอยางยั่งยืนของชุมชน สอดคลองกับนโยบาย
การพัฒนาของภาครัฐในการสงเสริมพลังงานทดแทน โรงไฟฟาพลังงานนํ้า
ขนาดเล็กดังกลาวกอสรางและติดตั้งแลวเสร็จเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ 2555
โดยมีชื่อเปนทางการวา “โรงไฟฟาพลังนํ้าติ๊บปาละสามขา” มีกําลังผลิต
18-22 กิโลวัตตตั้งอยูที่บริเวณประตูระบายนํ้าของอางเก็บนํ้าบานสามขา
(ความจุ นํ้ า 180,000 ลู ก บาศก เ มตร) โดยสามารถผลิ ต ไฟฟ า ได ขั้ น ตํ่ า
อยางนอยปละ 4 เดือน และประมาณการวาจะมีกาํ ไรสุทธิจากการดําเนินงาน
ผลิตกระแสไฟฟาประมาณ 250,000 บาทตอป
สําหรับการบริหารจัดการโรงไฟฟาดําเนินการในรูปแบบวิสาหกิจชุมชน โดยใชชื่อวา “วิสาหกิจชุมชนเครือขาย
พลังงานเพือ่ สิง่ แวดลอมบานสามขา” เปดโอกาสใหชาวบานหรือกลุม องคกรถือครองหุน ไมเกินคนละ 170 หุน หรือคิดเปน
มูลคาคนละไมเกิน 1,700 บาท โดยโครงสรางผูถือหุนหรือผูรวมลงทุน ประกอบดวย 1) ชาวบานสามขา ถือหุนรอยละ
50 (มูลคาเทากับ 1,500,000 บาท) 2) กลุม/องคกร ในหมูบานสามขา ถือหุนรอยละ 25 (มูลคาเทากับ 750,000 บาท)
3) ศูนยภูมิอินทรีย เครือขายโรงไฟฟามหามงคล ถือหุนรอยละ 25 (มูลคาเทากับ 750,000 บาท)

เศรษฐกิจและสังคม
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ชุมชนบานสามขาเปนชุมชนพัฒนาตัวอยาง ทีใ่ ชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการดํารงชีวติ อยางแทจริง
ทั้งการพึ่งพาตนเอง มีภูมิคุมกันตอสังคมภายนอก สามารถนํามาเปนตนแบบใหกับชุมชนอื่นๆ ได รวมทั้งสามารถใชประโยชน
จากเทคโนโลยีสมัยใหมในการพัฒนาเด็กและเยาวชนใหสามารถแกปญ
 หาและคิดวิเคราะห เพือ่ นํามาปรับใชในวิถชี วี ติ ของตนเอง
ความสําเร็จของโรงไฟฟาพลังนํา้ ติบ๊ ปาละสามขาเปนอีกกาวของการเรียนรูใ นการจัดการและใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ
รวมถึงการบริหารจัดการชุมชน จากชุมชนเล็กๆ ซึ่งตองประสบปญหาหนี้สิน แตสามารถพัฒนาตนเองไปสูการดําเนินกิจกรรม
ทีห่ ลากหลายและเปนไปตามแนวทางวิถชี วี ติ ตามแนวหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยสามารถปรับตัวทามกลางกระแสการเปลีย่ นแปลง
โดยการประยุกตภูมิปญญาและความรูสมัยใหมมาผสมผสานเปนความรูในการดําเนินชีวิต จึงแสดงใหเห็นถึงความพรอมของ
ทุนความรู ทุนทรัพยากร และทุนบุคคลของบานสามขา อยางไรก็ตาม การพัฒนาชุมชนบานสามขาใหเปนไปอยางยั่งยืนจําเปน
ทีจ่ ะตองอาศัยบุคลากรทองถิน่ ทีเ่ ขาใจพืน้ ฐานและชีวติ ความเปนอยูใ นชุมชน โดยเฉพาะผูน าํ ชุมชนรุน ปจจุบนั ควรวางแผนและ
เริ่มกระบวนการถายทอดเจตนารมณ และองคความรูในการพัฒนาชุมชนใหกับบุคลากรทองถิ่นในรุนตอไป เพื่อใหสามารถ
เกิดการสานตอเจตนารมณและการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืนตอไปได 
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กําเนิดดั้งเดิมในทวีปแอฟริกา ตอมาไดมีการกระจายพันธุ เขา
มาในประเทศไทย สั น นิ ษ ฐานว า เป น ผลจากการติ ด ต อ ค า ขาย
กั บ ต า งประเทศ จั ง หวั ด ที่ มี ต  น ตาลจํ า นวนมาก อาทิ เพชรบุ รี
สุ พ รรณบุ รี สงขลา นครศรี ธ รรมราช สุ ร าษฎร ธ านี เป น ต น
กรณี จั ง หวั ด เพชรบุ รี ถื อ ได ว  า ตาลโตนดเป น เอกลั ก ษณ อ ยู  คู 
กั บ จั ง หวั ด มาตั้ ง แต ใ นอดี ต จนถึ ง ป จ จุ บั น การประกอบอาชี พ
เกี่ ย วกั บ ตาลโตนดมี ส ภาพป ญ หาและความต อ งการหลายด า น
ไดแก ปญหาสภาพแวดลอมที่ไมเหมาะสม ทําใหตนตาลที่ปลูก
อยู  ต ามหั ว ไร ป ลายนาที่ มี ก ารทํ า นาอย า งต อ เนื่ อ งเกิ ด ชะงั ก การ
เจริ ญ เติ บ โต ทํ า ให ผ ลผลิ ต ลดลงหรื อ ไม ใ ห ผ ลผลิ ต (ตาลแหยง)
ผูป ระกอบอาชีพตาลมีจาํ นวนนอยลง เนือ่ งจากไปประกอบอาชีพดานอืน่
มีการปลอมปนผลิตภัณฑอาหารจากตาลโตนด การสงเสริมและ
พัฒนาผลิตภัณฑตาลโตนดเพื่อเพิ่มมูลคาและการสนับสนุนการ
เชื่อมโยงเครือขายกลุมผูผลิตและการตลาดยังมีนอย ผลิตภัณฑ
แปรรูปจากตาลโตนดยังขาดการสงเสริมและพัฒนาดานการตลาด
จังหวัดเพชรบุรี มีนโยบายสนับสนุน “ตาลโตนด” มาโดยตลอด
ดั ง จะเห็ น ได จ ากการมี โ ครงการส ง เสริ ม การปลู ก ตาลล า นต น
เพื่ออนุรักษตนตาลโตนดใหอยูคูกับจังหวัดเพชรบุรีในป พ.ศ. 2550
มีการยื่นคําขอขึ้นทะเบียนสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรสําหรับ “นํ้าตาล
โตนดเมืองเพชร” กับกรมทรัพยสนิ ทางปญญา เมือ่ วันที่ 16 กันยายน
2551 เพื่ อ ยื น ยั น ว า จั ง หวั ด เพชรบุ รี เ ป น แหล ง ผลิ ต และแปรรู ป
ตาลโตนดรวมทัง้ ผลิตภัณฑตา งๆ ตัง้ แตรากจนถึงยอดตาลโตนด ตอมา
ในป 2554 ผูวาราชการจังหวัด (นายชาย พานิชพรพันธุ) ไดนําเสนอ
“เมืองเพชร เมืองตาลโตนด” และกรมทรัพยสนิ ทางปญญาไดคดั เลือก
ใหเปน 1 ใน 10 เมืองตนแบบเศรษฐกิจสรางสรรคของประเทศไทย
ที่มีศักยภาพและมีความพรอมที่จะเปนแบบอยางใหทุกภาคสวนนํา
แนวคิดเมืองตนแบบเศรษฐกิจสรางสรรคมาสรางโอกาสทางสังคม
และเศรษฐกิจอยางเปนรูปธรรม ยัง่ ยืน และเปนการอนุรกั ษประเพณี
วั ฒ นธรรมและวิ ถี ชี วิ ต ของชุ ม ชน เพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นเรื่ อ งดั ง กล า ว
ในปงบประมาณ 2555 จังหวัดเพชรบุรไี ดจดั ทําโครงการอนุรกั ษและ

พัฒนาตาลโตนดเมืองเพชร ซึ่งเปนการบูรณาการความรวมมือของ
หนวยดําเนินการ 3 หนวยไดแก สํานักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี
ศูนยวจิ ยั และพัฒนาการเกษตรเพชรบุรี และสํานักงานพาณิชยจงั หวัด
เพชรบุรี งบประมาณ 1.35 ลานบาท มาดําเนินการซึ่งบทความนี้จะ
ไดสะทอนบทเรียนจากโครงการและขอเสนอแนะตางๆ เพื่อให
ตาลโตนดไดรับการพัฒนาจากหัวไรปลายนาสูเสนทางของเศรษฐกิจ
สรางสรรคอยางสมบูรณในอนาคต
โครงการอนุรกั ษและพัฒนาตาลโตนดเมืองเพชร ถือไดวา
เปนการขยายแนวคิดเศรษฐกิจสรางสรรคซึ่งหมายถึง การใชความรู
และความคิ ด สร า งสรรค ผสมผสานกั บ กระบวนการผลิ ต และ
วัฒนธรรมใหเปนผลิตภัณฑสินคาและบริการที่มีลักษณะเฉพาะ
หลากหลาย และมีมูลคาเพิ่มสามารถตอบสนองผูบริโภคตั้งแตระดับ
ทองถิน่ จนถึงระดับโลก ทําใหการผลิตนํา้ ตาลโตนดซึง่ ในอดีตเปนการ
ทําเพือ่ การบริโภคภายในครอบครัว เริม่ มีการพัฒนากระบวนการผลิต
ใหไดนํ้าตาลที่มีคุณภาพขายไดราคาสูงขึ้น รวมทั้งแปรรูปเปนนํ้าตาล
โตนดผงสงออกและบริโภคไดตลอดทั้งป โครงการฯ มีความเชื่อมโยง
กับนโยบายของรัฐบาลนางสาวยิง่ ลักษณ ชินวัตร ในสวนนโยบายปรับ
โครงสรางเศรษฐกิจ เรื่อง พัฒนาสินคาและบริการที่สรางโอกาสใหม
ในการหารายได การผลิตสินคาและบริการอันเปนที่ตองการของ
ผู  บ ริ โ ภคในตลาดโลก ซึ่ ง พั ฒ นาจากแนวคิ ด ระบบเศรษฐกิ จ เชิ ง
สรางสรรคทใี่ ชนวัตกรรมภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่ โดยคํานึงถึงการเปนมิตร
กับสิ่งแวดลอม และเชื่อมโยงกับแนวทางการพัฒนาของยุทธศาสตรการ
ปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูก ารเติบโตอยางมีคณ
ุ ภาพและยัง่ ยืนในสวนของ
การพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรคของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 (สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 2554)
วัตถุประสงคหลักของโครงการประกอบดวย การถายทอด
ความรูแ ละเผยแพรประชาสัมพันธใหเกษตรกรและประชาชนไดรจู กั
ตาลโตนดและผลิตภัณฑตอเนื่อง การอนุรักษอาชีพและพัฒนาการ
ผลิตตาลโตนด การเพิ่มมูลคาและชองทางการตลาดตาลโตนด และ
การศึกษาวิจยั ปจจัยทีม่ ผี ลกระทบตอการเจริญเติบโตและการพัฒนา
พันธุตาลโตนด

*นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ สํานักประเมินผลและเผยแพรการพัฒนา

1 ปของการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11

สุขเกษม วงศสุบรรณ*
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เพื่ อ ให เข า ใจภาพรวมตาลโตนดเมื อ งเพชรได อ ย า งรวดเร็ ว
สามารถประยุกตแนวคิดหวงโซคณ
ุ คามาอธิบาย ซึง่ พบวาภาพรวมของกิจกรรม
ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ ตาลโตนดของจั ง หวั ด เพชรบุ รี ทั้ ง หมดประกอบด ว ย
สองส ว นสํ า คั ญ ได แ ก กิ จ กรรมหลั ก และกิ จ กรรมสนั บ สนุ น ตาลโตนด
แสดงในแผนภาพที่ 1

á¼¹ÀÒ¾·Õè 1 Ë‹Ç§â«‹¤Ø³¤‹Ò (Value Chain) µÒÅâµ¹´àÁ×Í§à¾ªÃ
การใหความสําคัญในระดับนโยบาย

กิจกรรม
สนับสนุน
ตาลโตนด

การประชาสัมพันธ
การเชือ่ มโยงเปนเครือขายขับเคลือ่ น "เมืองเพชร เมืองตาลโตนด"

รายไดสุทธิ

องคความรูตาลโตนด การศึกษาวิจัย เทคโนโลยีที่เกี่ยวของ
วัตถุและปจจัย การปลูกตาล การผลิตนํ้าตาลการ
การตลาด
การผลิต
แปรรูปนํ้าตาล ภายในประเทศและ
ผลิตภัณฑที่เกี่ยวของ
สงออก

กิจกรรมหลักตาลโตนด

หมายเหตุ ประยุกตจาก M.E Porter (1985)

Ê‹Ç¹áÃ¡ ¡Ô¨¡ÃÃÁËÅÑ¡µÒÅâµ¹´
1. ¡ÒÃÊ‹§ÇÑµ¶Ø´ÔºáÅÐ»˜¨¨ÑÂ¡ÒÃ¼ÅÔµ

ป จ จั ย สนั บ สนุ น การทํ า ตาลโตนดในระดั บ เกษตรกร ได แ ก
ไมพะยอม สถานการณปจจุบันมักมีการปลอมปนกับไมเคี่ยมหรือไมตะเคียน
ทําใหคุณภาพนํ้าตาลโตนดที่ผลิตไดไมสมบูรณเทาที่ควร สภาอุตสาหกรรม
จังหวัดเพชรบุรีมีแนวทางแกไขปญหาเฉพาะหนา โดยประสานงานใหจังหวัด
นครศรีธรรมราชจัดสงไมพะยอมแทมาให ซึง่ เมือ่ ไดรบั แลวจึงกระจายขาวไปยัง
องคการบริหารสวนตําบลที่เกี่ยวของและศูนยเรียนรูตางๆ ใหรับรูทั่วกัน
พะองหรือบันไดขึน้ ตนตาลทีใ่ ชทาบตนในการขึน้ ตนตาล ซึง่ ทําดวย
เหล็กขนาดเสนผาศูนยกลาง 1 นิ้วเปนนวัตกรรมของศูนยเรียนรูภูมิปญญา
ตาลโตนด หมูที่ 2 ตําบลถํ้ารงค อําเภอบานลาด จังหวัดเพชรบุรี ชวยอํานวย
ความสะดวกทําใหขนึ้ ตนตาลไดเร็วและปลอดภัย สามารถขึน้ ตาลได 30-40 ตน
ตอวัน มีความปลอดภัยในการขึ้นตนตาลมากกวาการใชพะองไมไผที่ใชกันมา
ตั้งแตบรรพบุรุษ
ในระดับโรงงาน การสนับสนุนวัตถุดิบในรูปนํ้าตาลสดและนํ้าตาล
โตนดใหกับโรงงานผลิตนํ้าตาลโตนดผงเพื่อสงออกยังมีปริมาณไมมากพอ
เนือ่ งจากเงือ่ นไขคุณภาพและความสะอาดของนํา้ ตาล ทําใหยงั ไมสนองตอบตอ
ความตองการจากตางประเทศที่มีเปนจํานวนมากได

ไมพะยอม

พะองไม

ตนพะยอม

พะองเหล็ก

เศรษฐกิจและสังคม

2. ¡ÒÃ»ÅÙ¡µÒÅã¹¨Ñ§ËÇÑ´à¾ªÃºØÃÕ
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ลักษณะการปลูกตาลแบงได 2 แบบ ไดแก แบบแรกเปนตนตาลที่
เกิดแบบธรรมชาติตามหัวไรปลายนาทั้งตั้งใจปลูกและเกิดขึ้นเอง ตนตาลสวน
ใหญของจังหวัดเพชรบุรมี ลี กั ษณะดังกลาว แบบทีส่ องเปนการปลูกแบบสวนตาล
เชน กรณีนายถนอม ภูเงิน ปราชญชาวบานแหงกลุมอนุรักษและสืบสาน
ตาลโตนด ตําบลถํา้ รงค อําเภอบานลาด จังหวัดเพชรบุรี เปนผูป ลูกตาลรายเดียว
ของประเทศไทยทีป่ ลูกตาลแบบสวนตาลมาตัง้ แตป 2535 จํานวน 10 ไร มีตน ตาล
450 ตน เปนแหลงเรียนรูการทําตาลที่โดดเดนของจังหวัด นอกจากนั้นยังมีการ
ปลูกเพื่อการวิจัย กรณีศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบุรี ซึ่งเริ่มปลูก
เมื่อป 2553 จํานวน 12 ไร มีตนตาลประมาณ 598 ตน และการปลูกที่วิทยาลัย
สารพัดชางเพชรบุรีมีการปลูกตั้งแตป 2552 ในพื้นที่ 5 ไร จํานวน 99 ตน
กลาวโดยสรุป จังหวัดเพชรบุรีมีการปลูกตาลมากที่อําเภอบานลาด
คิดเปนจํานวนตนตาล รอยละ 71 ของทัง้ จังหวัด อําเภอเมืองคิดเปนรอยละ 20
อําเภอชะอําคิดเปนรอยละ 4 อําเภอทายางคิดเปนรอยละ 3 (ตารางที่ 1)

สวนตาล (นายถนอม ภูเงิน)

การปลูกตาลตามทุงนา

µÒÃÒ§·Õè 1 ¢ŒÍÁÙÅµŒ¹µÒÅáÅÐ¼ÙŒ»ÅÙ¡¢Í§¨Ñ§ËÇÑ´à¾ªÃºØÃÕ ¨íÒá¹¡ÃÒÂÍíÒàÀÍ

4. ¡ÒÃµÅÒ´¹íÒé µÒÅâµ¹´ã¹¨Ñ§ËÇÑ´à¾ªÃºØÃÕ
%
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ที่มา : สํานักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี สํารวจ ป 2555

การทําตาลแบงได 2 แบบ ไดแก เกษตรกรเจาของตนตาล
ทําเองเริ่มทําในชวงเดือนธันวาคมถึงกรกฎาคมของทุกป และการให
เชาตนตาลราคาคาเชาเฉลีย่ ตนละ 100 บาทตอป ผูเ ชาบางรายสามารถ
เก็บลูกตาลออนขายมีรายได 2,000 – 3,000 บาทตอป สวนรายไดจาก
การทํานํ้าตาลเปนอีกสวนหนึ่ง
ปจจัยการผลิตตาลโตนดที่สําคัญอีกประการหนึ่ง ไดแก
คนขึ้นตาลซึ่งหากเปนการทําตาลโตนดในอดีตที่มีลักษณะทํากิน ทํา
ใชในครัวเรือนจะไมมแี รงจูงใจใหเด็กรุน ใหมเขามาทําอาชีพนี้ เนือ่ งจาก
มีงานอาชีพอืน่ เปนตัวเลือก และการขึน้ ตาลโตนดจะตองปนปายเสีย่ ง
อันตราย สถานการณของจังหวัดเพชรบุรมี ปี ญ
 หาขาดแคลนคนขึน้ ตาล
แตมีการแกปญหาโดยภาคเอกชนรวมกับมณฑลทหารบกที่ 15 จัดให
มีโครงการอบรมคนขึ้นตาลโดยใชทหารเกณฑมาฝกอบรมโดยความ
สมัครใจเพื่อขึ้นตนตาลอยางปลอดภัยทําใหเพิ่มจํานวนคนขึ้นตนตาล
แกไขสถานการณเฉพาะหนาใหผานพนไปได

3. ¡ÒÃ¼ÅÔµ¹íéÒµÒÅ ¡ÒÃá»ÃÃÙ»¹íéÒµÒÅ
áÅÐ¼ÅÔµÀÑ³±·èàÕ ¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§¡ÑºµÒÅâµ¹´

นํ้าตาลสด เปนผลผลิตจากตนตาลที่เกษตรกรหรือเจาของ
ตนตาลไดรับโดยตรง โดยเฉลี่ยตนตาล 1 ตนใหนํ้าตาลสดประมาณ 8
เดือน (ธันวาคม – กรกฎาคม) ปริมาณนํ้าตาลสดประมาณวันละ 2-3
ลิตร โดยรวมมีรายไดจากนํ้าตาลสดประมาณ 2,000 บาทตอตนตอป
(เริ่มใหนํ้าตาลสดปที่ 10 มีอายุโดยรวมมากกวา 50 ป) จากนํ้าตาลสด
นําไปผลิตนํา้ ตาลโตนด (นํา้ ตาลปก) นํา้ ตาลโตนดผง เพือ่ ขายในประเทศ
และเพื่อการสงออก
ผลผลิตและผลิตภัณฑอื่นๆ ไดแก ลูกตาล (ไดจากตนตาล
เพศเมี ย ) จาวตาลเชื่ อ ม ขนมตาล ขนมโตนดทอด แกงหั ว ตาล
เฟอรนิเจอรจากไมตาล หมวกจากเสนใยกาบตาล และเครื่องจักสาน
จากใบตาล ฯลฯ

การคาขายนํา้ ตาลโตนดในจังหวัดเพชรบุรีมหี ลายลักษณะ
เชน การทีเ่ กษตรกรทํานํา้ ตาลสดและนํา้ ตาลโตนดดวยตนเอง และขาย
เองทีบ่ า นหรือขายผานกลุม เกษตรกร หรือสงขายตามรานคาตางๆ การ
ที่เกษตรกรขายนํ้าตาลสดหรือนํ้าตาลโตนดใหกับโรงงานผลิตนํ้าตาล
โตนดผง กรณีหางหุนสวนจํากัด เอทูซี อินเตอรเทรด มีความตองการ
รั บ ซื้ อ นํ้ า ตาลโตนดของจั ง หวั ด เพชรบุ รี ไ ม จํ า กั ด ปริ ม าณทั้ ง ในรู ป
นํ้าตาลสดราคาปบละ 100 บาท (จํานวน 20 ลิตร) และนํ้าตาลโตนด
กิโลกรัมละ 80 บาท (ราคา ณ เดือนพฤศจิกายน 2555) โดยมีเงื่อนไข
วาตองเปนนํา้ ตาลโตนดแท กระบวนการผลิตสะอาดตามมาตรฐานของ
ผูรับซื้อซึ่งเมื่อแปรรูปเปนนํ้าตาลโตนดผงและสงออกไปยังประเทศ
ญี่ปุน สหรัฐอเมริกา อังกฤษ จีน ฯลฯ (สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 2555)

Ê‹Ç¹ÊÍ§ : ¡Ô¨¡ÃÃÁÊ¹ÑºÊ¹Ø¹µÒÅâµ¹´
เป น กิ จ กรรมที่ ส  ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให ก ารปลู ก ตาล
การผลิต การแปรรูป การสงวัตถุดบิ และปจจัยการผลิต รวมทัง้ การตลาด
สามารถดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ ไดแก การให
ความสําคัญในระดับนโยบายตัง้ แตนโยบายรัฐบาล แนวทางการพัฒนา
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ รวมทัง้ นโยบายของจังหวัด
เพชรบุรี การประชาสัมพันธใหประชาชนไดรบั ทราบความกาวหนาของ
การขับเคลือ่ นเมืองเพชรเมืองตาลโตนด รวมทัง้ เรือ่ งราวและคุณคาของ
ตาลโตนดเมืองเพชร ใหผูบริโภคเขาใจและสามารถแยกแยะระหวาง
นํ้าตาลโตนดแทและไมแท การเชื่อมโยงเปนเครือขายขับเคลื่อน
“เมืองเพชร เมืองตาลโตนด” เปนเรื่องจําเปนที่ควรพัฒนาเปนกลไก
พหุภาคีที่มีภาคีพัฒนาเขามารวมอยางหลากหลาย เพื่อใหเกิดการ
ประสานงานสราง คุณคาของตาลโตนดใหเพิม่ ขึน้ และสนับสนุนใหหว ง
โซคณ
ุ คาตาลโตนดมีความเขมแข็งเกาะเกีย่ วกันอยางมัน่ คงในระยะยาว
รวมทัง้ การศึกษาวิจยั สรางองคความรูแ ละเทคโนโลยีทเี่ กีย่ วของกับการ
ปลูกตาล การดูแลบํารุงรักษา เทคนิคการทํานํ้าตาลสด นํ้าตาลโตนด
และผลิตภัณฑอื่นๆ จะสนับสนุนการปรับเปลี่ยนวิถีการผลิตตาลโตนด
แบบดัง้ เดิมสูก ารเปนเศรษฐกิจเชิงสรางสรรค สนับสนุนใหหว งโซคณ
ุ คา
ตาลโตนดเกาะเกี่ยวกันอยางเขมแข็งและดําเนินการไปไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
จากการศึ ก ษากลไกและกระบวนการขั บ เคลื่ อ นแผน
พัฒนาฯ ฉบับที่ 11 สูก ารปฏิบตั ขิ องสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ โดยพิจารณาจากหวงโซคุณคาตาลโตนด
พบวาจุดแข็งคือการใหความสําคัญตอเรือ่ งตาลโตนดในระดับจังหวัดซึง่
เชื่อมโยงกับประเด็นการพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และ
นโยบายของรัฐบาลมีการบูรณาการทํางานรวมกันระหวางหนวยงาน
ภาครัฐ 3 หนวย แมวาจะเปนการบูรณาการระดับเบื้องตนทําให

1 ปของการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11

จํานวน
ตนตาล (ตน) % ผูปลูก (ราย)
อําเภอบานลาด
31,691 71
1,398
อําเภอเมือง
9,206
20
748
อําเภอทายาง
1,421
3
143
อําเภอชะอํา
1,754
4
123
อําเภอเขายอย
318
1
51
อําเภอแกงกระจาน
519
1
31
รวม
44,909 100 2,494
จังหวัดเพชรบุรี
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ประชาชนไดรับประโยชนมากโดยเฉพาะอยางยิ่งเกิดการรวมกลุมเรียนรู
ภูมิปญญาตาลโตนด 3 กลุมในจังหวัดเพชรบุรี ไดแก กลุมอนุรักษ
ภูมิปญญาตาลโตนดไรสม ตําบลไรสม อําเภอเมือง กลุมอนุรักษและ
สืบสานตาลโตนดตําบลถํา้ รงค อําเภอบานลาด และกลุม อนุรกั ษการผลิต
ตาลโตนดบานโปรงสลอด ตําบลหนองกะปุ อําเภอบานลาด ทําให
เกษตรกรไดมโี อกาสพูดคุย ปรึกษาหารือและเรียนรูว ธิ กี ารผลิตและพัฒนา
ผลิตภัณฑจากตาล นับวาเปนกาวแรกของการเสริมสรางใหเกิดชุมชน
เขมแข็งในหมูเกษตรกรผูปลูกตาล ซึ่งจากเดิมตางคนตางอยูไมไดมีการ
ติดตอสัมพันธกนั เปลีย่ นเปนเกิดการเชือ่ มโยงเปนเครือขายระหวางกลุม
เรียนรูภูมิปญญาตาลโตนดและสมาชิกของแตละกลุมสามารถสาธิตและ
สรางการเรียนรูกระบวนการผลิตนํ้าตาลโตนดใหกับประชาชนและผูที่
สนใจเรียนรูเรื่องตาลโตนด อยางไรก็ตาม จุดออนสําคัญ ที่ทําใหหวงโซ
คุณคา ของตาลโตนดยังไมเขมแข็ง ไดแก การรักษาคุณภาพนํ้าตาลสด
และนํ้าตาลโตนดใหมีคุณภาพสูงปราศจากการปลอมปน การสื่อสาร
ประชาสัมพันธดวยรูปแบบใหมๆ ที่จะขยายผลใหภาคสวนตางๆ ไดรับรู
รับทราบความแตกตางและโดดเดนของตาลโตนด การสรางเครือขาย
ประสานงานและขับเคลื่อน “เมืองเพชร เมืองตาลโตนด” ยังขาดกลไกที่
มีพลังและการมีสวนรวมจากภาคีพัฒนาตางๆ รวมทั้งการพัฒนาองค
ความรูแ ละการศึกษาวิจยั เกีย่ วกับตาลโตนดเพือ่ เสริมสรางใหหว งโซคณ
ุ คา
แข็งแรงมากขึ้น และเกิดการเชื่อมตอกันทั้งระบบ ครบวงจรเพื่อให
สามารถแขงขันไดและมีความยั่งยืน
บทเรียนสําคัญ พบวาหวงโซคุณคาตาลโตนดยังไมเขมแข็งพอ
จังหวัดเพชรบุรีจะตองสนับสนุนใหเกิดการดําเนินงานอยางจริงจังใน
หลายๆ เรื่องเพื่อสรางศรัทธาใหเกิดขึ้นกับผูปลูกตาลและผูประกอบการ
ทีเ่ กีย่ วของกับตาลโตนด ทัง้ เรือ่ งการรักษาคุณภาพนํา้ ตาลสดและนํา้ ตาล
โตนดใหมีคุณภาพสูงปราศจากการปลอมปน การเขาถึงองคความรูที่
จําเปนจะชวยใหการดําเนินงานอนุรักษและพัฒนาตาลโตนดงายขึ้น เชน
การใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสมและทันสมัยในการปลูกตาล
ขึ้นตนตาล เคี่ยวตาลและการพัฒนาผลิตภัณฑจากตนตาล รวมทั้งการ
พัฒนากลไกที่เอื้อตอการขับเคลื่อนงานและหนุนเสริมการดําเนินการ
ตลอดหวงโซตาลโตนดควรมีลักษณะเปนกลไกพหุภาคีที่สามารถเปนจุด
ประสานงานและใหมมุ มองกวางไกลเพิม่ ความเขมแข็งใหการอนุรกั ษและ
พัฒนาตาลโตนดในระยะตอไป
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การริเริ่มใหมีโครงการในเชิงบูรณาการเพื่ออนุรักษและ
พัฒนาตาลโตนดเมืองเพชร ปงบประมาณ พ.ศ.2555 เปนโครงการที่มี
ประโยชนอยางยิ่ง การดําเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงคทุกประการ
และแมวา จะเปนการบูรณาการในระดับเบือ้ งตนผลของโครงการทําให
เกิดการขับเคลือ่ นจากเสนทางหัวไรปลายนาสูเ ศรษฐกิจสรางสรรคและ
เห็นลูทางที่จะกาวเดินหนาตอไป (สํานักงานคณะกรรมการคณะ
กรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 2556)
อยางไรก็ตาม การขับเคลือ่ นโครงการบูรณาการทีเ่ ปนความ
ริเริม่ ของจังหวัดเพือ่ ใหเรือ่ งตาลโตนดมุง สูเ สนทางเศรษฐกิจสรางสรรค
อยางเต็มรูปแบบ จังหวัดเพชรบุรจี ะตองใหความสําคัญกับเรือ่ งตอไปนี้
ไดแก ประการแรก สนับสนุนใหมีกลไกพหุภาคี ประกอบดวยภาค
ราชการ (ราชการบริหารสวนกลาง สวนภูมิภาค และองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น) ภาคธุรกิจเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคสถาบันการ
ศึกษาวิจยั เพือ่ เปนกลไกประสานงานสรางคุณคาของตาลโตนดใหเพิม่
มากขึน้ และใหหว งโซคณ
ุ คาตาลโตนดมีความเขมแข็ง เกาะเกีย่ วกันเปน
หวงโซที่มั่นคงในระยะยาวโดยใชเทคโนโลยีและองคความรูที่เกี่ยวของ
ประการทีส่ อง เนนกระบวนการทํางานเชิงคุณภาพเพือ่ สนับสนุนใหเกิด
การบูรณาการการดําเนินงานอยางแทจริงตั้งแตการวางแผนและ
กําหนดเปาหมายรวมกันใหครอบคลุมทั้งหวงโซคุณคา การกําหนด
กิจกรรมและการปฏิบัติการระหวางหนวยดําเนินการหลักหนวยงานที่
เกี่ยวของ ภาคธุรกิจเอกชน ภาคประชาสังคมและเกษตรกรเจาของ
ตนตาลเพื่อใหการดําเนินเนินกิจกรรมตางๆ มีความเชื่อมตอกัน และ
ประการสุดทาย การพัฒนาองคกรหรือสถาบันขึน้ มาเพือ่ ขับเคลือ่ นการ
อนุรักษและพัฒนาตาลโตนดเมืองเพชรในระยะยาว เชน สหกรณ
วิสาหกิจชุมชน สมาคม หรือ มูลนิธิ เพื่อเปนหนวยบริหารจัดการให
กิจกรรมหลักและกิจกรรมสนับสนุนตาลโตนดดําเนินไปไดอยางครบ
วงจรมีประสิทธิภาพ แขงขันไดในเวทีโลกและมีความยั่งยืน 
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ยานยนต โดยเฉพาะอุตสาหกรรมทีใ่ ชเทคโนโลยีและทักษะ
แรงงานชั้นสูง เชน ธุรกิจแมพิมพโลหะยานยนต (Mold &
Die Making) ใบปริญญาดานวิศวกรรมศาสตรจากสถาบัน
การศึกษาชั้นนํานาจะเปนปจจัยสําคัญในการประกอบ
กิจการใหประสบความสําเร็จ เนือ่ งจากธุรกิจแมพมิ พยานยนต
ต อ งอาศั ย ทั ก ษะความชํ า นาญด า นการออกแบบด ว ย
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร ความรูดานเครื่องจักรกล งานขึ้นรูป
และงานกัดกลึงความละเอียดสูง ทั้งยังตองแขงขันในดาน
การบริหารตนทุน แตความเชื่อดังกลาวอาจไมถูกตองนัก
เมื่อทีมงานวารสารเศรษฐกิจและสังคมไดมีโอกาสพบกับ
คุณนําชัย สกุลฎโชคนําชัย ซึง่ จบการศึกษาชัน้ ประถมศึกษา
ปที่ 4 แตสามารถเปนผูกอตั้งบริษัทโชคนําชัย ออโตเพรส
ซิ่ง จํากัด (CNC Group) บริษัทผูผลิตชิ้นสวนและแมพิมพ
ยานยนตชั้นนําในกลุมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
สั ญ ชาติ ไ ทย ซึ่ ง จั ด เป น หนึ่ ง ในกลุ  ม อุ ต สาหกรรม
เปาหมายที่สําคัญของรัฐบาล ตามแผนปฏิบัติการสําหรับ
ยุทธศาสตรประเทศ ปงบประมาณ พ.ศ. 2556-2561

¡ÒÃàÃÔèÁµŒ¹...ÊÙ‹¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ áÅÐ
¡ÒÃÊÑè § ÊÁ»ÃÐÊº¡ÒÃ³ ã ¹
ÊÔè§·ÕèÃÑ¡
คุณนําชัย สกุลฎโชคนําชัย เกิดเมื่อวันที่ 12
เมษายน 2500 เปนบุตรคนที่ 3 จากจํานวนพีน่ อ งทัง้ หมด 7 คน
บิดาประกอบอาชีพขับรถบรรทุก มารดาประกอบอาชีพ
คาขาย (ขาหมู) เนื่องจากครอบครัวมีฐานะไมดีนักเมื่ออายุ
13 ป คุณนําชัยจึงตองลาออกจากโรงเรียนเพื่อไปทํางาน
รับจางทีอ่ ซู อ มรถเคาะพนสีบริเวณถนนสุทธิสาร กระทัง่ อายุ
17 ปจึงมีโอกาสเขาทํางานที่บริษัท ศรีไทย ซึ่งดําเนินธุรกิจ
เคาะพนสีและปะผุรถแท็กซี่และไดสมรสกับนางบานชื่น
ทองเมืองหลวง เมือ่ อายุ 24 ป มีบตุ รธิดารวม 5 คนซึง่ ถือวา
เปนภาระทีห่ นักมากสําหรับสถานะทางเศรษฐกิจในขณะนัน้
ดวยเหตุนี้ คุณนําชัยจึงตองพยายามทํางานดวยความมานะ
อุตสาหะ ทําใหเกิดการสัง่ สมประสบการณดา นชิน้ สวนและ
อะไหลยานยนตเรื่อยมา
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Êí Ò ËÃÑ º ผูประกอบการธุรกิจชิ้นสวน
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¨Ø´ËÑ¡àË ¨Ò¡äÃŒ»ÃÔÞÞÒ ÊÙ‹¤ÇÒÁ·ŒÒ·ÒÂ·Õè¡ÅŒÒà¼ªÔÞ
ภายหลังสั่งสมประสบการณมาไดประมาณ 15 ป คุณนําชัยจึงไดรับความไววางใจ
จากเจาของกิจการใหเปนผูบริหารโรงงาน แตเนื่องจากขาดวุฒิการศึกษาระดับปริญญา จึงทําให
ไดรับคาตอบแทนเพียง 12,000 บาทตอเดือน ซึ่งนอยกวาวิศวกรที่อยูในความดูแลของตนเอง
คุ ณ นํ า ชั ย จึ ง ได ตั ด สิ น ใจครั้ ง สํ า คั ญ ในชี วิ ต ด ว ยการลาออกจากการเป น ลู ก จ า งประจํ า
เพือ่ มาบุกเบิกกิจการแมพมิ พและการผลิตชิน้ สวนยานยนตของตนเอง กับทุนทรัพยทสี่ ะสมมาทัง้ ชีวติ
ประมาณ 1 ลานบาท โดยหวังวากิจการนีจ้ ะเปนชองทางทีช่ ว ยใหครอบครัวมีฐานะความเปนอยูท ดี่ ขี นึ้

¡ÒÃà¾ÔèÁ¢Õ´¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶ã¹¡ÒÃá¢‹§¢Ñ¹µŒÍ§àÃÔèÁ·Õè¡ÒÃ
à»ÅÕèÂ¹ Mindset...

เศรษฐกิจและสังคม

การดําเนินธุรกิจในปแรก คุณนําชัยมองวาไมประสบความสําเร็จเทาที่ควร เนื่องจากขาดการ
วางแผนทีด่ ี ขณะทีก่ ารดําเนินกลยุทธในทางปฏิบตั เิ ปนไปอยางไมราบรืน่ นัก ในปท่ี 2 จึงไดมกี ารปรับปรุง
3 ปจจัยหลัก ไดแก การพัฒนาคน เครื่องมือ และตลาด แตดวยสภาพแวดลอมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลง
ไปอยางรวดเร็ว การเตรียมความพรอมสําหรับการเปลี่ยนแปลง และการเพิ่มศักยภาพในการแขงขันของ
ตนเอง จึงยังคงเปนโจทยที่อยูในใจของคุณนําชัยมาโดยตลอด
ขณะที่ผูประกอบการบางรายคิดถึงแตปญหาและขอจํากัดดานองคความรู การขาดแคลน
ชางฝมือ เครื่องจักร อุปกรณ และโปรแกรมออกแบบคอมพิวเตอร โดยเฉพาะเงินทุนเพื่อการพัฒนา
บางรายได แ ต เ ฝ า รอการสนั บ สนุ น จากบริ ษั ท คู  ค  า ข า มชาติ ห รื อ จากโครงการของรั ฐ บาล
แตคุณนําชัยกลับเชื่อวา การเปลี่ยนแปลงตองเริ่มตนจากตนเองกอน จึงไดกําหนดแนวคิดเพื่อการ
ปรับปรุงกระบวนการทํางานตามคําขวัญของบริษทั “สงมอบตรงเวลา มีราคาทีเ่ หมาะสม ใหความสําคัญ
แกลูกคาและสังคม แหลงสรางสมเทคโนโลยี เนนผลิตภัณฑไดมาตรฐาน พัฒนาการที่ดีแกบุคลากร”
เพื่อใหถึงเปาหมายดังกลาว จึงไดกําหนดแผนงาน/โครงการ ที่สําคัญ 4 ดาน ไดแก
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1. การสงเสริมการฝกอบรมและยกระดับมาตรฐานวิชาชีพ :
ผูบ ริหารสวนใหญมกั จะตัง้ คําถามดวยวิธกี าํ หนดโจทยจากบนลงลางอาทิ
จะทําอยางไรบริษทั ถึงจะเติบโตไดอยางตอเนือ่ ง แตคณ
ุ นําชัยกลับอธิบาย
วา ผูป ระกอบการไทยตองเปลีย่ นวิธคี ดิ โดยการตัง้ โจทยทเี่ ริม่ จากฐานลาง
คือ “คน” กอน ดวยการเริ่มตนจากคําถามที่วา “จะทําอยางไรใหคนมี
คุณภาพได” ซึง่ คําตอบไดแก “การใหความรู” ซึง่ เมือ่ คุณภาพของคนพัฒนา
ขึ้นเรื่อยๆ บริษัทจะสามารถเติบโตได เนื่องจาก “คนทําใหเกิดความคิด
หากขาดความคิดที่ดีแลว ถึงแมมีเครื่องมือ เครื่องจักรที่ทันสมัย บริษัท
ก็จะแกไขปญหาตางๆ ไมได สุดทายก็จะไมสามารถเติบโตได” ดังนั้น
บริษัทโชคนําชัยฯ จึงเปดศูนยฝกอบรม CNC Mold & Die Training
Center หลักสูตร 1 ป โดยมุงเนนการใหโอกาสเยาวชนยากจนไดเขามา
เรียนรูการออกแบบแมพิมพ และใหคาตอบแทน 200 บาทตอวัน เพื่อให
เยาวชนเหลานี้มีเงินทุนสงจุนเจือครอบครัว ซึ่งในสมัยนั้น ประเทศไทย

3. การสร า งระบบฐานข อ มู ล และสารสนเทศ :
ปจจุบนั บริษทั ยานยนตขา มชาติมนี โยบายทีค่ ลายกัน ไดแก ระบบ
จัดซือ้ ชิน้ สวนจากทัว่ โลก (Global Sourcing) สงผลใหการแขงขัน
ทั้งดานคุณภาพ ระยะเวลาการสงมอบ และตนทุน มีความรุนแรง
เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ อยางไรก็ตาม การลดตนทุนจะเกิดขึ้นไมไดหาก
ผู  บ ริ ห ารไม ท ราบข อ มู ล ที่ แ ท จ ริ ง ดั ง นั้ น บริ ษั ท จึ ง นํ า ระบบ
Enterprise Resource Planning SYSTEM (ERP) เขามาชวยใน
การบริหาร การกําหนดแผนงานจัดซือ้ การควบคุมวัตถุดบิ และการ
จัดสง พรอมทั้งการรายงานตนทุนและกําไรในทุกๆ กิจกรรมเพื่อ
การดําเนินงานอีกดวย ทั้งนี้ คุณนําชัยชี้แจงเพิ่มเติมวา ปจจุบัน
ผูบ ริหารรูข อ มูลแตเพียงฝายเดียวนัน้ ไมเพียงพอ ทีมงานในบริษัท
ตองทราบขอมูล ตลอดจนผลกําไรขาดทุนในการดําเนินกิจกรรม
ตางๆ ของบริษัทดวย เพราะจะชวยใหผูบริหารมีผูชวยในการ
กํากับดูแล อันสงผลใหลดขอผิดพลาดในการวิเคราะห ชวยกําหนด
แนวทางในการผลิต และลดขอขัดแยงระหวางสายงาน อาทิ
การผลิต การบัญชี และการตลาด สายงานเหลานี้ มักมีมุมมอง
ที่อาจไมสอดคลองกันอยูเสมอ เนื่องจากในการผลิตของภาค
อุตสาหกรรมนั้น แมตนทุนตางกันเพียง 0.10 บาทตอชิ้น ก็อาจ
ทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบในการเจรจาตอรองกับลูกคา
รายใหญได วิธีดังกลาวเปนการสรางกลไกการมีสวนรวมในการ

1 ปของการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11

มีแรงงานที่มีทักษะดานแมพิมพประมาณ 200-300 คน และนับ
ตั้งแตป 2548-2552 โครงการดังกลาวสามารถผลิตแรงงานผูมี
ทักษะแมพิมพ ไดถึง 130 คน นอกจากนี้ คุณนําชัยยังมีเคล็ดลับ
ในการรับสมัครงาน คือ การใหผูสมัครเดินชมโดยรอบกิจการเพื่อ
บอกถึงสิง่ ทีค่ วรปรับปรุง อันเปนการเปดโอกาสใหผสู มัครไดแสดง
ความรูความสามารถอยางเต็มที่ พรอมกับการเปดรับแนวคิดของ
คนรุนใหมสูคนรุนเกา เพื่อชวยพัฒนาวิธีคิดและพัฒนาทักษะใน
การแกไขปญหาตอยอดจากฐานที่มีอยูเดิม
2. การพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ เทคโนโลยีดาน
การออกแบบและการผลิต : โดยริเริ่มกิจกรรม 5 ส. การติดตอ
ขอรับการประเมินมาตรฐาน ISO พรอมทั้งขอคําปรึกษาจาก
หนวยงานผูเชี่ยวชาญตางๆ อาทิ สถาบันไทย-เยอรมัน เพื่อยก
ระดั บ ความสามารถในการออกแบบ สร า งแม พิ ม พ ที่ มี ค วาม
เที่ยงตรงและความซับซอนสูง ซึ่งจะชวยใหการผลิตแมพิมพมี
ตนทุนตํ่าลง ใชเวลานอย และเปนที่ตองการของลูกคา ปจจุบัน
พนักงานของบริษัทฯ มีความสามารถในการออกแบบและผลิต
2D & Full 3D Designing & Poly Making โดยสามารถเริ่มตน
งานออกแบบจนกระทั่งปมขึ้นรูปชิ้นสวนยานยนต (Lead-time
from Design – Buy off) โดยใชเวลาประมาณ 6-8 เดือน ขึ้นอยู
กับความยากงายของชิ้นงาน
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ดําเนินงาน ซึ่งพนักงานทุกคนของบริษัทโชคนําชัยฯ มีความ
เชือ่ มัน่ วา หากบริษทั มีผลกําไรทีด่ ี พนักงานก็จะไดรบั ผลตอบแทนที่
คุม คาดวย นอกจากนี้ คุณนําชัยยังใหความสําคัญกับการเก็บรวบรวม
และวิเคราะหขอ มูลขาวสารจากเครือขาย เชน การสอบถามเหตุผล
ที่ยอดสั่งซื้อลวงหนาจากคูคาที่ลดลง สงผลใหบริษัทฯ สามารถ
ปรับตัวเพือ่ เตรียมรับมือวิกฤติเศรษฐกิจถดถอยของสหรัฐอเมริกา
ในป 2551 ไดลวงหนาเปนเวลาหลายเดือน
4. การสร า งตลาดและตราสิ น ค า ของตนเอง :
ผู  ป ระกอบการของไทยส ว นใหญ คุ  น เคยกั บ การรั บ จ า งผลิ ต
(Original Equipment Manufacturer: OEM) ใหกับบริษัท
ประกอบรถยนต ห รื อ ผู  ผ ลิ ต ชิ้ น ส ว นยานยนต ข  า มชาติ ทํ า ให
ต อ งรอการถ า ยทอดเทคโนโลยี จ ากผู  ป ระกอบการต า งชาติ
แตคณ
ุ นําชัยกลับพยายามพัฒนาทักษะดานการผลิตของบริษทั จน
เปนทีย่ อมรับ และพัฒนาผลิตภัณฑภายใตตราสินคา CNC Group
เพือ่ ทําตลาดของตนเอง ซึง่ การดําเนินการดังกลาวไดชว ยลดความ
เสีย่ งจากการพึง่ พาตลาดภายในประเทศ เนือ่ งจากวิกฤติเศรษฐกิจ

ของสหภาพยุโรปทีเ่ กิดขึน้ ทําใหยอดขายของตลาดภายในประเทศ
ลดตํ่าลง ปญหาดังกลาวไดกลายเปนโอกาสที่สําคัญในการ
เปดตลาดใหม ซึง่ บริษทั ไดสง ทีมงานเดินทางไปเจรจาการคาพรอม
ทั้งยื่นขอเสนอในการใชทักษะของบริษัทเพื่อชวยลดตนทุนใหกับ
บริษัทชั้นนําในสหภาพยุโรปไดเปนผลสําเร็จ ในอนาคตอันใกลนี้
คุณนําชัยเชือ่ วาเมือ่ เขาสูป ระชาคมอาเซียน กําลังซือ้ และพฤติกรรม
ของผูบริโภค รวมทั้งศักยภาพของตลาดโดยเฉพาะกลุม CLMV
(กัมพูชา ลาว เมียนมาร เวียดนาม) จะเปลี่ยนไปจากภาวะ
เศรษฐกิจที่เติบโตอยางรวดเร็วควบคูกับการพัฒนาโครงสราง
พืน้ ฐาน การขยายถนน รวมทัง้ รายไดและมาตรฐานการครองชีพที่
สูงขึน้ เมือ่ เศรษฐกิจขยายตัวในระดับหนึง่ จะเปนโอกาสทีส่ าํ คัญของ
ผูป ระกอบการชิน้ สวนยานยนตของไทย อยูท วี่ า SMEs สัญชาติไทย
จะเตรียมความพรอมเพื่อรับการแขงขันหรือไม ซึ่งผูประกอบการ
ไทยควรปรับปรุงกิจการใหพรอมรับมือการเขาสูป ระชาคมอาเซียน
โดยไมควรรั้งรอใหภาครัฐเขามาชวยเหลือแตเพียงอยางเดียว

ทัศนคติในการทํางานของคุณนําชัยและทีมงาน CNC group
ผูประสบความลมเหลว

ผูประสบความสําเร็จ

1. คิดวาตนเองประสบแตปญหา

1. คิดวาปญหาเกิดขึ้นเพื่อใหแกไข ปรับปรุงและพัฒนาตนเอง

2. คิดแตจะหาขอแกตัวใหตนเอง

2. คิดถึงงานที่ตองลงมือทําอยางไมทอถอย

3. คิดแตวางานนั้นๆ ไมใชหนาที่รับผิดชอบของเรา

3. คิดแตวางานนั้นๆ จะสามารถชวยเหลือไดอยางไร

4. คิดแตวาปญหานั้นไมมีทางแกไข

4. คิดเพื่อหาทางออกหลายๆ ชองทางจากปญหาที่หลากหลาย

5. คิดวาสิ่งนั้นเปนไปได แตมีความยากลําบากยิ่ง

5. คิดวาสิ่งนั้นแมจะยากลําบาก แตควรที่จะเริ่มลงมือทําไปกอน

เศรษฐกิจและสังคม

º·ÊÃØ»
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ประสบการณและความสําเร็จจากการทําธุรกิจของคุณนําชัย อาจเปนบทเรียนใหผูประกอบการกลุมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมของไทยเห็นวา การศึกษาอาจไมใชคําตอบสุดทายในการประกอบธุรกิจใหประสบความสําเร็จ
หากแตผเู ปนเจาของกิจการนัน้ ตองเปดใจใหกวาง และกลาพอทีจ่ ะเปดรับความรูแ ละความทาทายใหมทจี่ ะเขามาอยูต ลอด
และทายสุดนี้ คุณนําชัยไดฝากขอคิดกอนจากกันวา “การดําเนินชีวิตและการทํางานนั้นจะตองมีความฝน และการทํา
ฝนใหเปนจริงนั้นจะตองตั้งเปาหมายไวใหสูงและไมยึดติดกับอดีต อีกทั้งตองใหความเคารพตอผูอื่น กลาที่จะทาทาย
การแขงขันดวยความกลาหาญไมเกรงกลัวตออุปสรรคใดๆ เพื่อใหบรรลุเปาหมายที่ตองการ อีกทั้งยังนํามาซึ่งความ
สําเร็จและความสุขของพนักงานจากการไดรับความไววางใจ รวมถึงความคาดหวังจากสังคม ลูกคาและผูถือหุน”

ÈÑ¡ÂÀÒ¾ÍØµÊÒË¡ÃÃÁÂÒ¹Â¹µáÅÐªÔé¹Ê‹Ç¹¢Í§ä·Â¡Ñº¡ÒÃàµÃÕÂÁ¤ÇÒÁ¾ÃŒÍÁÊÙ‹»ÃÐªÒ¤Á
àÈÃÉ°¡Ô¨ÍÒà«ÕÂ¹ 5
มกรอบ)
á¼¹ÀÒ¾·Õè 1: ¡ÒÃà»ÃÕÂºà·Õ(ล้ÂอºÈÑ
¡ÂÀÒ¾¡ÒÃá¢‹§¢Ñ¹ã¹»˜¨¨ÑÂ·Ò§µÃ§¢Í§¼ÅÔµÀÑ³±Ã¶Â¹µ¹Ñè§¢¹Ò´àÅç¡
ศักยภาพอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนของไทยกับการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(«ŒกÒยภาพการแข่
Â) áÅÐงขันÃ¶¡ÃÐºÐ
1 µÑตภั¹ณฑ์(¢ÇÒ)
¢Í§»ÃÐà·Èä·Â
ÞÕè»Ø†¹ áÅÐà¡ÒËÅÕãµŒ
แผนภาพที่ 1: การเปรียบเทียบศั
ในปัจจัยทางตรงของผลิ
รถยนต์นั่งขนาดเล็
ก (ซ้าย)
และ รถกระบะ 1 ตัน (ขวา) ของประเทศไทย ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้

จาก แผนภาพที่ 1 แสดงถึงผลการศึกษาโครงการพัฒนาฐาน
ขอมูลอุตสาหกรรมเชิงเปรียบเทียบเพื่อเพิ่มขีดความ สามารถในการ
แขงขันสาขายานยนตและชิ้นสวนยานยนตของสถาบันยานยนตไทย
พบวา ภาพรวมของศักยภาพในการแขงขันประเภทการผลิตรถยนต
นั่งขนาดเล็ก ประเทศญี่ปุนจะเปนผูนําประเทศไทยและประเทศเกาหลี
ในเกือบทุกๆ ดาน ยกเวนดานสัดสวนตนทุนแรงงาน ขณะที่การผลิต
รถกระบะ 1 ตัน นั้น ประเทศไทยมีศักยภาพที่สูงกวาประเทศญี่ปุน ในดานระบบคุณภาพ และมีศักยภาพเทาเทียมกับประเทศญี่ปุน
ในดานสัดสวนการใชวัตถุดิบและชิ้นสวนในประเทศ เนื่องจากปจจุบัน ความชํานาญในการผลิตของแรงงานไทยไดรับการพัฒนามา
เปนระยะเวลานานและตอเนื่องในการผลิตผลิตภัณฑนี้ สวนศักยภาพที่ยังดอยกวาประเทศญี่ปุน ไดแก ดานผลิตภาพแรงงานทางตรง
ดานการวิจัยพัฒนา และดานสัดสวนตนทุนวัตถุดิบทางตรง ทั้งนี้ หากเปรียบเทียบความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรม
แมพมิ พไทยในกลุม อุตสาหกรรมยานยนตและชิน้ สวน ประเทศไทยจะมีขดี ความสามารถเปนรองประเทศญีป่ นุ และประเทศสิงคโปรเทานัน้
อยางไรก็ตาม ภายหลังการเขารวมเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ผูประกอบการอาจพิจารณาใชประโยชนจากโอกาส
ดังกลาว อยางนอย 3 ประการ ไดแก (1) โอกาสทางการตลาดจากการเปนศูนยกลางกลุมประเทศ CLMV เชน ลาว กัมพูชา เมียนมาร
และเวียดนาม (2) ความเชื่อมโยงการผลิตในตลาดรวมอาเซียน โดยการออกไปลงทุนในประเทศในกลุมอาเซียน เพื่อประโยชนทาง
ดานตลาด วัตถุดิบ ตนทุนแรงงาน ตลาดและภาษี (3) การเปนศูนยกลางเพื่อการออกแบบ วิจัย และพัฒนา เพื่อยกระดับสงสินคาออก
ประเภทอะไหลทดแทนภายใตตราสินคาของตนเอง ทั้งนี้ ในสวนของภาครัฐและเอกชน ควรมีการประสานความรวมมือระหวางกัน
เพือ่ ขับเคลือ่ นนโยบายฐานการผลิตและสงออกยานยนตและชิน้ สวน โดยมุง เนนการสรางมูลคาเพิม่ จากภายในประเทศ ตามยุทธศาสตร
ที่สําคัญใน 4 หัวขอ ไดแก (1) ยกระดับมาตรฐานและพัฒนาผลิตภัณฑเฉพาะ (2) พัฒนาเครือขายวิสาหกิจของชิ้นสวนยานยนต
(3) พัฒนาบุคลากรและเทคโนโลยีการผลิต และ (4) สรางความเขมแข็งแกผูประกอบการ ดังรายละเอียดในแผนภาพที่ 2

แผนภาพที่ 2 แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนตไทย
เปาหมาย
ยุทธศาสตร

มาตรการ
โครงการ

ผลักดันอุตสาหกรรมใหเปนฐานการผลิตและสงออกยานยนตและชิ้นสวน
พรอมทั้งมุงเนนการสรางมูลคาเพิ่มจากภายในประเทศ

1. ยกระดับมาตรฐานและ
พัฒนาผลิตภัณฑเฉพาะ

2. พัฒนาเครือขายวิสาหกิจ
ของชิ้นสวนยานยนต

3. พัฒนาบุคลากรและ
เทคโนโลยีการผลิต

4. สรางความเขมแข็ง
แกผูประกอบการ

 ผลักดันโครงการรถยนตทางเลือกใหม  ส ง เสริ ม การรวมกลุ  ม ของ  พัฒนาระบบฝกอบรม
 ส ง เสริ ม ภาคเอกชน
(ACES Car) ใหเปน Global Niche ตัว ผูประกอบการชิ้นสวนยานยนต
และรองรับฝมือแรงงาน
ทั้งดานการเงิน และการ
ใหมสําหรับประเทศไทย
ของอุตสาหกรรม
จั ด ทํ า ยุ ท ธศาสตร แ ละ
เพื่อใหเกื้อกูลกันทางธุรกิจโดย
 จัดตั้งศูนยทดสอบสมรรถนะยานยนต เฉพาะดานการตลาด
ขยายขอบเขตของกิจการ
 สร า งความร ว มมื อ กั บ
(Tseting Center and Proving Ground)  สงเสริมการลงทุนในการพัฒนา
ทั้งในและตางประเทศ
ผู  เ ชี่ ย วชาญของญี่ ปุ  น
 พัฒนามาตรฐานดานความปลอดภัย อุ ต ส า ห ก ร ร ม ผ ลิ ต ชิ้ น ส  ว น
ในการพัฒนาเทคโนโลยี  จัดตั้งศูนยขอมูล
และสิ่งแวดลอมใหทัดเทียมกับระดับ ยานยนต
สนับสนุนการดําเนิน
การผลิต
สากล
ธุรกิจของภาคเอกชน
 จั ด ตั้ ง ศู น ย  วิ จั ย แ ล ะ
 ยกระดับคุณภาพการผลิต
พัฒนายานยนต
รถจักรยานยนต
* สงเสริมการพัฒนาอนุพันธของการผลิต
รถปกอัพ 1 ตัน
หมายเหตุ : แผนงานที่อยูในวงกลมเปนแผนงานเรงดวน ตองรีบดําเนินการ (The frist Priority)

1 ปของการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11

จาก แผนภาพที่ 1 แสดง
ถึงผลการศึกษาโครงการพัฒนา
ฐานข้ อ มู ล อุ ต สาหกรรมเชิ ง
เปรี ย บเที ย บเพื่ อ เพิ่ ม ขี ด ความ
สามารถในการแข่งขันสาขายาน
ยนต์ แ ละชิ้ น ส่ ว นยานยนต์ ข อง
สถาบั น ยานยนต์ ไ ทย พบว่ า
ภาพรวมของศั กยภาพในกา ร
แข่งขันประเภทการผลิตรถยนต์น่ั ง
ขนาดเล็ก ประเทศญี่ปุ่นจะเป็นผู้นา
ที่มา: สถาบันยานยนต์
ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใน
เกือบทุกๆ ด้าน ยกเว้นด้านสัดส่วนต้นทุนแรงงาน ขณะที่ การผลิตรถกระบะ 1 ตัน นั้น ประเทศไทยมีศักยภาพที่สูงกว่าประเทศ
ญี่ปุ่น ในด้านระบบคุณภาพ และมีศักยภาพเท่าเทียมกับประเทศญี่ปุ่นในด้านสัดส่วนการใช้วั ตถุดิบและชิ้นส่วนในประเทศ
เนื่องจากปัจจุบัน ความชานาญในการผลิตของแรงงานไทยได้รับการพัฒนามาเป็นระยะเวลานานและต่อเนื่องในการผลิต
ผลิตภัณฑ์นี้ ส่วนศักยภาพที่ยังด้อยกว่าประเทศญี่ปุ่น ได้แก่ ด้านผลิตภาพแรงงานทางตรง ด้านการวิจัยพัฒนา และด้านสัดส่วน
ต้นทุนวัตถุดิบทางตรง ทั้งนี้ หากเปรียบเทียบความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทยในกลุ่มอุตสาหกรรมยาน
ยนต์และชิ้นส่วน ประเทศไทยจะมีขีดความสามารถเป็นรองประเทศญี่ปุ่นและประเทศสิงคโปร์เท่านั้น
อย่างไรก็ตาม ภายหลังการเข้าร่วมเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ผู้ประกอบการอาจพิจารณาใช้ประโยชน์จากโอกาส
ดังกล่าว อย่างน้อย 3 ประการ ได้แก่ (1) โอกาสทางการตลาดจากการเป็นศูนย์กลางกลุ่มประเทศ CLMV เช่น ลาว กัมพูชา เมียน
มาร์ และเวียดนาม (2) ความเชื่อมโยงการผลิตในตลาดร่วมอาเซียน โดยการออกไปลงทุนในประเทศในกลุ่มอาเซียน เพื่อ
ประโยชน์ทางด้านตลาด วัตถุดิบ ต้นทุนแรงงาน ตลาดและภาษี (3) การเป็นศูนย์กลางเพื่อการออกแบบ วิจัย และพัฒนา เพื่อ
ยกระดับส่งสินค้าออกประเภทอะไหล่ทดแทนภายใต้ตราสินค้าของตนเอง ทั้งนี้ ในส่วนของ ของภาครัฐและเอกชน ควรมีการ
ประสานความร่วมมือระหว่างกันเพื่อขับเคลื่ อนนโยบายฐานการผลิตและส่งออกยานยนต์และชิ้นส่วน โดยมุ่งเน้นการสร้าง
มูลค่าเพิ่มจากภายในประเทศ ตามยุทธศาสตร์ที่สาคัญใน 4 หัวข้อ ได้แก่ (1) ยกระดับมาตรฐานและพัฒนาผลิตภัณฑ์เฉพาะ
(2) พัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจของชิ้นส่วนยานยนต์ (3) พัฒนาบุคลากรและเทคโนโลยีการผลิต และ (4) สร้างความเข้มแข็งแก่
ผู้ประกอบการ ดังรายละเอียดในแผนภาพที่ 2
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(ล้อมกรอบ)
(ล้อ(ล้มกรอบ)
อมกรอบ)
(ล้อ(ล้มกรอบ)
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DIE MANUFACTURING

Choknamchai Autopressing
All types of Die & CF

CNC D-Tex
Single & Transfer Dies for Export

Choknamchai Machining
Foam, Machining Laser Cut

Part Porduction

Choknamchai Hi-Tech Pressing
Choknamchai Autobody
Part Production up to 1,000T, Assy Welding part Production 500T

Choknamchai Internation Autotech
part Production <300T

Choknamchai Eastern
part Production <300T
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1. การประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร การบู ร ณาการแผน
ปฏิบัติการยุทธศาสตรประเทศและแผนปฏิบัติการยุทธศาสตรการ
เขาสูประชาคมอาเซียน ป 2558
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ (สศช.) รวมบูรณาการแผนปฏิบตั กิ ารยุทธศาสตรประเทศและ
แผนปฏิบัติการยุทธศาสตรการเขาสูประชาคมอาเซียน ป 2558
ทีส่ อดคลองกับแนวทางของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 เมือ่ วันที่ 7 มกราคม
2556 โดยมีนางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เปนประธานการ
ประชุม ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทําเนียบรัฐบาล ที่ประชุมได
มอบหมายใหหนวยงานตางๆ กลับไปกลัน่ กรองยุทธศาสตรและกรอบ
แผนปฏิบัติการ พรอมจัดทํารายละเอียดของแผนงาน/โครงการ และ
เสนอ สศช. เพื่อนําเสนอตอที่ประชุม กอนนําเสนอ ครม. พิจารณาตอไป
*นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ สํานักประเมินผลและเผยแพรการพัฒนา

1 ปของการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11

หฤทัย สายทินกร*
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เศรษฐกิจและสังคม
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2. การประชุ ม ระดมสมองร ว มขั บ เคลื่ อ นแผน
พัฒนาฯ ฉบับที่ 11
การประชุมเชิงปฏิบัติการรวมภาครัฐและเอกชน
เรื่อง การขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 สศช. รวมกับภาค
เอกชน 5 สถาบัน ประกอบดวย สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
สภาหอการค า แห ง ประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย
สภาอุตสาหกรรมทองเที่ยวแหงประเทศไทย และสภาธุรกิจ
ตลาดทุนไทย จัดประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารเพือ่ ระดมความเห็นตอราง
ยุทธศาสตรและแนวทางขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ของ
ภาคเอกชนเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2555 ณ โรงแรมเจาพระยา
ปารค โดยไดรับเกียรติจากนายนิวัฒนธํารง บุญทรงไพศาล
รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี เปนประธานกลาวเปดงาน
โดยผูแ ทนภาคเอกชนไดนาํ เสนอแนวทางและมาตรการขับเคลือ่ น
ของภาคเอกชนทีส่ าํ คัญ ไดรบั ความสนใจจากทัง้ หนวยงานภาครัฐ
ภาคเอกชนและสื่อมวลชนเปนจํานวนมาก
3. คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ และคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่
11 รวมแนะแนวทางขับเคลื่อนระยะตอไป
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
(กก.สศช.) และคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่
11 รวมใหขอเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสรุปผลการประชุม
เชิงปฏิบัติการรวมภาครัฐและเอกชน และการประชุมระดม
ความเห็นระดับภาค เพือ่ เปนแนวทางในการขับเคลือ่ นในระยะตอ
ไปในการประชุม กก.สศช. ครั้งที่ 1/2556 ที่จัดขึ้นในวันจันทรที่
7 มกราคม 2556 ณ หองประชุมเดช สนิทวงศ และการประชุม
คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ครั้งที่
3/2555 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2555 ณ หองประชุม
สิปปนนท เกตุทัต โดยมอบหมายให สศช. นําความเห็นไปเปน
แนวทางในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ตอไป

สังคม

4. ผนึกกําลังขับเคลื่อนรวมกับองคกรภาคประชา

สศช. เริม่ กระบวนการขับเคลือ่ นภาคประชาสังคม
ผานการเขารวมประชุมกับคณะกรรมการสมัชชาปฏิรปู เพือ่ หารือ
ถึงความเปนไปไดในการรวมมือระหวาง สศช. และคณะกรรมการ
สมัชชาปฏิรูป (สปร.) ในประเด็นที่สอดคลองกับการขับเคลื่อน
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 พรอมทั้งชี้แจงความกาวหนาในการขับ
เคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ที่ผานมาไดเขารวมประชุม 2 ครั้ง
ไดแก การประชุมคณะกรรมการสมัชชาปฏิรูป ครั้งที่ 12/2555
เมื่อวันพุธที่ 26 ธันวาคม 2555 และ ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันพุธที่
30 มกราคม 2556 โดยที่ประชุมมอบหมายให สศช. และ สปร.
รวมหาแนวทางขับเคลือ่ นประเด็นการพัฒนาสําคัญในแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 11 ที่สอดคลองกับมติของสมัชชาปฏิรูป
5. การลงพืน้ ทีเ่ พือ่ ศึกษาการขับเคลือ่ นยุทธศาสตร
การพัฒนาประเทศผานแผนพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัด
สศช. ดํ า เนิ น โครงการศึ ก ษาการขั บ เคลื่ อ น
ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศผานแผนพัฒนาจังหวัดและกลุม
จังหวัด เพื่อศึกษาปจจัยความสําเร็จ กลไกการสงผานการพัฒนา
จุดแข็ง จุดออน ของการดําเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัดและ
กลุมจังหวัดในเชิงลึกที่มีความแตกตางกันตามภูมิสังคม รูปแบบ
การบริหารจัดการ แผนงานโครงการที่มีประสิทธิภาพ มุงเตรียม
ความพรอมและศึกษาความเปนไปไดที่จะใหจังหวัดและกลุม
จังหวัดเปนกลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาในระยะแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 11 โดยคัดเลือกจังหวัดและกลุมจังหวัดนํารองใน 4 ภาค
ภาคละ 2 จังหวัด และลงพื้นที่เพื่อติดตามโครงการตัวอยาง
ภายใตแผนพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัด รวมทั้งสัมภาษณ
ตัวแทนชุมชนในพืน้ ทีห่ รือผูเ ขารวมโครงการ เพือ่ นํามาประมวลผล
และจัดทํารายงานการศึกษาที่สามารถเชื่อมโยงประเด็นการ
พัฒนาระหวางแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 กับแผนพัฒนาจังหวัดและ
กลุมจังหวัดไดอยางมีประสิทธิภาพ 

