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บทบรรณาธิการ
วารสารเศรษฐกิจและสังคมฉบับนี้ น�ำเสนอสาระเกี่ยวกับ
“การพัฒนาเศรษฐกิจรายสาขาของไทย” ซึง่ เป็นทิศทางส�ำคัญในช่วง
ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ที่จะช่วยวางรากฐานในอนาคตและ
สร้างความมั่นคงให้กับเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาวและช่วย
ยกระดับรายได้ให้กบั คนในประเทศ มีสาระทีน่ า่ สนใจ อาทิ บทสัมภาษณ์
นายนพพร เทพสิทธา ประธานสภาผูส้ ง่ สินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย
เกี่ยวกับการพัฒนาประเทศไทยไปสู่การเป็นชาติการค้าและบริการ
(Trading and Service Nation) ทั้งในแง่มุมการพัฒนาศักยภาพ
หรือข้อได้เปรียบของประเทศไทย ปัญหาอุปสรรคต่างๆ รวมถึงแนวทาง
การท�ำงานร่วมกันของภาครัฐและเอกชนในการสนับสนุนการก้าวไป
เป็นชาติการค้าและบริการ
ขณะทีเ่ รือ่ งเด่นประจ�ำฉบับ น�ำเสนอเรือ่ ง รวมพลังขับเคลือ่ น
‘ครัวไทย...สูโ่ ลก’ (Kitchen of the World) เพือ่ ความมัน่ คง มัง่ คัง่ และ
ยั่งยืน กล่าวถึงความส�ำคัญของอุตสาหกรรมอาหารต่อเศรษฐกิจไทย
และการขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารที่เน้นการร่วมแรง
ร่วมใจในการวางทิศทางหรือแนวทางการพัฒนาทีม่ เี อกภาพ ปรับระบบ
กลไกการขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นาให้ เ กิ ด การประสานความร่ ว มมื อ
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
ในส่ ว นของบทความประจ� ำ ฉบั บ น� ำ เสนอเกี่ ย วกั บ
การพัฒนาเศรษฐกิจรายสาขาของไทยในด้านต่างๆ ประกอบด้วย
การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของสหกรณ์ภาคการเกษตร
ในพื้นที่ภาคกลางอย่างยั่งยืน การพัฒนาถนนวัฒนธรรมไท-ยวน
เพื่อการท่องเที่ยว อ�ำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี ข้อมูลชวนรู้เรื่อง
แนวคิดและมาตรการสนับสนุนคลัสเตอร์อตุ สาหกรรม Super Custer
ใน 3 อุตสาหกรรมศักยภาพ โครงการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการติดตาม
ประเมินผลการส่งเสริมการท่องเทีย่ วเชิงสุขภาพ นอกจากนี้ ยังน�ำเสนอ
สาระอืน่ ๆ เกีย่ วกับการพัฒนาทีน่ า่ สนใจ อาทิ รายงานความเคลือ่ นไหว
เรื่องสรุปผลการประชุมประจ�ำปี 2558 ของ สศช. และแนวทาง
การจัดท�ำแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ในปี 2559
คณะผู้จัดท�ำหวังเป็นอย่างยิ่งว่า สาระต่างๆ ของวารสารฯ
ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ส�ำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาเศรษฐกิจ
รายสาขาของประเทศ ทั้งในการน�ำไปปรับใช้ตามบทบาทหน้าที่
รวมถึ ง เป็ น การจุ ด ประกายทิ ศ ทางการพั ฒ นาเรื่ อ งดั ง กล่ า วทั้ ง ใน
ระยะยาวและในระยะ 5 ปีของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ซึง่ จะประกาศ
ใช้ในเดือนตุลาคม 2559 ต่อไป
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การขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่การเป็นชาติการค้า
หรือ Trading Nation
นายสมพร เทพสิทธา

ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย

ตฤตณัย นพคุณ* ณัฐวุฒิ กรก�ำจายฤทธิ์** พรรณภา พูลมาก***

สำ�นักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้รับเกียรติจากนายนพพร เทพสิทธา ประธาน
สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย ให้เข้าพบและสัมภาษณ์ในประเด็นการขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่การเป็นชาติการค้า ซึ่งเป็น
ทิศทางสำ�คัญในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ที่จะช่วยสร้างความมั่นคงให้กับเศรษฐกิจของประเทศ
ในระยะยาวและยกระดับรายได้ให้กับคนในประเทศ โดยมีสาระสำ�คัญสรุปได้ ดังนี้

สาเหตุทไี่ ทยต้องเป็นชาติการค้าหรือ Trading Nation
คุณนพพรฯ กล่าวว่า นับตั้งแต่อดีตในสมัยอยุธยา
ถื อ เป็ น ยุ ค ที่ ป ระเทศมี ค วามเจริ ญ รุ ่ ง เรื อ งทางด้ า นการค้ า
อย่างมาก แต่ในปัจจุบนั เราหันมาให้ความส�ำคัญกับการรับจ้าง
ผลิตเป็นหลัก ส่งผลให้การเป็นชาติการค้าของประเทศไทย
ลดน้ อยลง ดั ง นั้ น จึง จ�ำเป็นอย่างยิ่ง ที่จ ะต้องปรับมุมมอง
(Mind Set) ของคนในชาติให้มีความเป็นนักการค้ามากขึ้น
เนื่องเพราะในปัจจุบัน ประเทศไทยต้องเผชิญกับความผันผวน
จากสถานการณ์ต่างๆ รอบตัว
“หากเรามองโลกในปัจจุบัน จะพบว่า สถานการณ์
เศรษฐกิจและการเงินโลก สถานการณ์การเมืองระหว่างประเทศ
ภัยธรรมชาติและโรคระบาด การรวมตัวกันของกลุม่ ประเทศต่างๆ
การแข่งขันทางการค้า การเปิดเสรีและการกีดกันทางการค้า
การปรับเปลีย่ นนโยบายเศรษฐกิจและการค้าของประเทศต่างๆ
ล้ ว นมี ผ ลกระทบอย่างมากต่อการค้าระหว่างประเทศและ
การส่งออกของประเทศไทย ในขณะที่โครงสร้างทางเศรษฐกิจ
และขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าของประเทศไทย
กลับอ่อนแอลงอย่างมาก ดังจะเห็นได้จากการส่งออกที่ติดลบ
ต่อเนื่องกันในปี 2556 และ 2557 ในปี 2558 นี้ ก็มีแนวโน้ม
ที่ น ่ า เป็ น ห่ ว ง การส่ ง ออกของประเทศไทยก� ำ ลั ง ตกอยู ่ ใ น
* นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�ำนาญการ
** นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�ำนาญการ
*** พนักงานราชการ ส�ำนักประเมินผลและเผยแพร่การพัฒนา

ภาวะวิกฤติ หากไม่มกี ารก�ำหนดเป้าหมายและแผนยุทธศาสตร์
ที่เฉียบคมและเหมาะสม ประเทศไทยก็คงไม่สามารถแข่งขัน
ได้กับประเทศที่พัฒนาขึ้นมาอย่างรวดเร็ว อาทิ เวียดนาม และ
อินโดนีเซีย เป็นต้น ไม่สามารถยืนหยัดอย่างมัน่ คงในเวทีการค้า
ภูมภิ าคและโลก ไม่สามารถหลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลาง
และกลายเป็นคนป่วยเรื้อรังแห่งเอเชียไปในที่สุด”

ตุลาคม - ธันวาคม 2558
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ขณะเดียวกัน เชื่อว่าในอีก 10 - 15 ปี ประเทศไทย
ยังต้องพึ่งพาการส่งออกเป็นหลัก เพราะยังต้องการรายได้
เพือ่ น�ำมาพัฒนาประเทศ ขนาดเศรษฐกิจของไทยเองยังไม่โตพอ
ที่จะพึ่งตนเองได้ 100 เปอร์เซ็นต์ และข้อผูกพันของไทยจาก
ความตกลงการค้าต่างๆ ทัง้ ในระดับทวิภาคีและพหุภาคี จะท�ำให้
ประเทศไทยต้องท�ำการค้ากับประเทศต่างๆ ซึง่ หากประเทศไทย
ต้ อ งการพั ฒ นาขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขั น และเป็ น
ประเทศทีม่ รี ายได้สงู ทัง้ หมดสะท้อนว่า ไทยจ�ำเป็นต้องปรับตัว
เข้าสู่การค้าในบริบทใหม่ (New normal) โดยการก้าวไปสู่
ความเป็นชาติการค้า

นอกจากนี้ ยังให้ความส�ำคัญกับการลงทุนและผลิต
สินค้าในประเทศเป้าหมายที่เหมาะสมควบคู่กับมุ่งสู่การค้า
ระดับโลกที่รวมทั้งสินค้าและบริการไว้ด้วยกัน การสร้างระบบ
เศรษฐกิ จ ดิ จิ ทั ล การสร้ า งโครงสร้ า งพื้ น ฐาน การบริ ห าร
จัดการโลจิสติกส์ และการอ�ำนวยความสะดวกทางการค้าระดับ
สากล การสร้างเครือข่ายการค้าระดับโลก และช่องทางการค้า
ทีเ่ ข้าถึงลูกค้าได้โดยตรงในประเทศเป้าหมาย การสร้างตราสินค้า
ของไทย การสร้ า งองค์ ค วามรู ้ ที่ จ� ำ เป็ น ตลอดทั้ ง โซ่ คุ ณ ค่ า
การสร้างนักการค้าระดับสากล อาทิ Global Trader และ
Global Merchandiser

คุณนพพรฯ กล่าวต่อว่า สภาผู้ส่งออกฯ ได้ริเริ่มจัดท�ำ
และพัฒนาแผนยุทธศาสตร์การส่งออกของประเทศมาตั้งแต่
ปี 2556 ตลอดจนน�ำเสนอแนวคิดต่อสือ่ มวลชน และหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปีนี้
สภาผูส้ ง่ ออกฯ ได้จดั ท�ำแผนยุทธศาสตร์การส่งออกของประเทศ
เพื่อปฏิรูปประเทศไทยไปสู่การเป็นชาติการค้า หรือ Trading
Nation ที่ตั้งอยู่บนข้อได้เปรียบของอุตสาหกรรมการผลิต
และการบริการทีเ่ ข้มแข็ง มีคณ
ุ ค่าเพิม่ และมีนวัตกรรมการเป็น
ศูนย์กลางการค้า การลงทุน โลจิสติกส์ การใช้ทรัพยากรภายใน
ที่มีประสิทธิภาพและผลิตผล การสร้างขีดความสามารถใน
การบริหารจัดการโซ่คุณค่าระดับโลก ครอบคลุมในเรื่องของ
การจัดหาวัตถุดิบและทุนจากทุกหนแห่งในโลก

ทั้งนี้ การด�ำเนินงานทั้งหมดต้องอาศัยการบูรณาการ
ร่วมกันทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อก�ำหนดแผนที่เชื่อมโยง
การค้าภายในประเทศ การค้าชายแดน การท่องเที่ยว และ
การค้าระหว่างประเทศ มีงบประมาณผูกพันการด�ำเนินงานใน
ระยะยาว ก�ำหนดหน่วยงานรับผิดชอบ และนโยบายการขับเคลือ่ น
ที่ชัดเจน ดังนั้น ตลอดปี 2558 นี้ สภาผู้ส่งออกฯ จะรณรงค์
เรือ่ ง Trading Nation เพือ่ สร้างความตระหนักและประสานงาน
ให้เกิดบูรณาการทั้งภาคเอกชนและภาครัฐในทุกกระทรวง
ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการส่งออกต่อไป
แต่อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ควรค�ำนึงถึงของการเป็นชาติ
การค้า คือ ความเสมอภาค ความเป็นพันธมิตร และการมีศกั ดิศ์ รี
เท่าเทียมกับชาติอื่นๆ ไม่มีการเอาเปรียบกัน และการเป็น
ชาติการค้าไม่ใช่เพียงการส่งออกสินค้าและบริการ แต่เป็น
การส่งมอบคุณค่าให้กับลูกค้า หรือเรียกว่าการส่งมอบ Value
Added
“การเป็นชาติการค้านอกเหนือจากความสามารถ
ในการผลิต ต้องประกอบด้วยจิตวิญญาณการค้าการบริการด้วย
รวมทั้งต้องเป็นมิตรกับทุกชาติด้วยความเสมอภาค โดยการ
แสวงหาและส่งมอบคุณค่าที่ดีที่สุดทั้งสินค้าและบริการให้กับ
ลูกค้า ในขณะเดียวกัน ต้องเก็บรักษาคุณค่าทีไ่ ด้รบั ส�ำหรับสร้าง
ประโยชน์ให้กบั ตนและชาติ ทัง้ นี้ การเป็นชาติการค้าจ�ำเป็นต้อง
มีคุณสมบัติในการเข้าถึงและเข้าใจการค้าโลก มีความสามารถ
ในการแข่ ง ขั น เชิ ง การค้ า และมี น วั ต กรรมที่ น� ำ ไปสู ่ ก ารมี
ความยั่งยืนทางการค้า”
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“ที่ส�ำคัญต้องผนวกกับการบูรณาการภาคการบริการ
เข้ากับการค้า โดยให้ความส�ำคัญกับการค้าภายในประเทศ
การค้าชายแดน การค้าระหว่างประเทศ และการท่องเที่ยว
ซึ่งจะต้องเข้าใจความต้องการของผู้บริโภค รวมทั้งยกระดับ
มาตรฐานสิ น ค้ า ในประเทศให้ สู ง เที ย บเท่ า สิ น ค้ า ที่ ส ่ ง ออก
เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในประเทศ
ให้ดีขึ้นอีกทางหนึ่ง”

ความหมาย/แนวคิด การเป็นชาติการค้า (Trading
Nation)
คุ ณ นพพรฯ อธิ บ ายความหมายของชาติ ก ารค้ า
(Trading Nation) ว่าคือ ประเทศที่มีการค้าและการส่งออก
เป็นหลักในการพัฒนาประเทศ หรือเป็น Export Oriented
Country คือประเทศที่มีรายได้หลักมาจากการส่งออก นั่นคือ
มีสัดส่วนของการส่งออกมากกว่าร้อยละ 50 ของ GDP ดังนั้น
ด้วยค�ำจ�ำกัดความนี้ อาจกล่าวได้วา่ จริงๆ ประเทศไทยก็ถอื เป็น
ประเทศมีพื้นฐานความเป็น Trading Nation อยู่แล้ว

คุณนพพรฯ กล่าวต่อว่า การวางกลยุทธ์ของประเทศ
โดยใช้เรื่องชาติการค้าเป็นตัวขับเคลื่อนส�ำคัญ อันดับแรก
ต้องเข้าใจสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน
โดยเมือ่ พิจารณาถึงความผันผวนทีผ่ า่ นมา ทีส่ ง่ ผลให้ประเทศไทย
ส่งออกติดลบ 3 ปี ซ้อนนั้น มีสาเหตุเนื่องจากปัญหา New
Normal หรือ “บริบทการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบใหม่” โดย
New Normal สามารถพิจารณาได้ 2 ด้าน คือทั้งจากสภาวะ
การเปลี่ยนแปลงภายนอกและภายในประเทศ
“เราต้ อ งเผชิ ญ กั บ สภาวะภายนอกที่ ค วบคุ ม ยาก
ทั้ ง เรื่ อ งเศรษฐกิ จ โลกมี อั ต ราการเติ บ โตที่ ช ะลอตั ว ลงจาก
ในอดีตและเข้าสู่อัตราการเติบโตเฉลี่ยระดับใหม่ที่ต�่ำกว่าเดิม
ธนาคารโลกมี ก ารปรั บ ลดคาดการณ์ ก ารเติ บ โตของ GDP
ลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2011 ขณะที่คู่ค้าส�ำคัญ เช่น สหภาพ
ยุโรป ญี่ปุ่น จีน เข้าสู่ภาวะ New Normal ไทยซึ่งพึ่งพา
การส่งออก ย่อมเข้าสู่ภาวะ New Normal อย่างหลีกเลี่ยง
ไม่ได้”
“ในเรื่องของสิ่งแวดล้อมภายนอก ปัจจุบันโลกก�ำลัง
แบ่งออกเป็น 3 ขั้วใหญ่ๆ คือ (1) กลุ่ม USA EU Japan
(2) BRIC และ (3) กลุ่มมุสลิม ซึ่งทั้ง 3 กลุ่มก�ำลังท�ำสงคราม
การค้ากันอยู่ และนอกจากนีย้ งั มีผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ
โลก เช่น Financial Crisis, Trading War, Currency War,
การเปลี่ยนแปลง Supply Chain ของโลก และความตึงเครียด
ทางการเมือง รวมทั้งภัยพิบัติต่างๆ ที่เกิดขึ้น”
ส�ำหรับภายในประเทศ คุณนพพรฯ ระบุวา่ เศรษฐกิจไทย
ภายใต้บริบทใหม่ (Thailand New Normal) เผชิญปัญหา
วัฏจักรผลิตภัณฑ์อยู่ในช่วงขาลง เนื่องจากเน้นการรับจ้างผลิต
สินค้า (Original Equipment Manufacturer : OEM ) มาอย่าง
ยาวนาน ท�ำให้สินค้าไม่มีมูลค่าเพิ่ม ขาดนวัตกรรม ระบบขนส่ง
และการอ�ำนวยความสะดวกทางการค้าไม่มปี ระสิทธิภาพ ระบบ
และโครงสร้างภาครัฐไม่มปี ระสิทธิภาพ กฎหมายและข้อบังคับ
ไม่ทันสมัย รวมถึงมีปัญหาด้านการเข้าถึงมาตรฐานสากลและ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน น�ำมาสู่ภาพลักษณ์ในระดับนานาชาติ
อยู่ในระดับต�่ำ

“สภาผู้ส่งออกมองว่า ประเทศไทยในปี 2032 จะต้อง
ก้าวไปสู่การเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว หรือเป็นประเทศที่
มีรายได้สูง ซึ่งการไปถึงจุดนั้น ไม่สามารถใช้เพียงการบริโภค
และการลงทุนได้ เพราะเงินจะหมุนเวียนอยู่ในประเทศเท่านั้น
ท�ำให้ไม่สามารถยกระดับรายได้ของประเทศได้ แต่สิ่งที่จ�ำเป็น
อย่างยิง่ นัน่ คือต้องค้าขายกับต่างประเทศ ซึง่ ประเทศไทยถือว่า
เป็นชาติการค้าอยู่แล้ว เพียงแต่การจะใช้ความเข้มแข็งตรงนี้
ช่วยผลักดันให้เราก้าวไปเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างไร
“การเปลี่ยนแปลงภายใน เช่น Product ที่มีในโลก
จ�ำเป็นต้องให้ทุกฝ่ายเห็นไปในทางเดียวกันว่า เรื่องชาติการค้า ปัจจุบันมี Life Cycle ที่อยู่ในช่วงขาลง (Decline) ขณะที่
เป็นกลยุทธ์ส�ำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ”
จุดอ่อนของไทยคือ สินค้าไม่มีนวัตกรรม หรือวิทยาการใหม่ๆ

ตุลาคม - ธันวาคม 2558

และการขาดการลงทุนใหม่ๆ เนื่องจากต้นทุนด้านค่าแรงของ
ประเทศไทยสูงขึ้น มีปัญหาคอร์รัปชัน ปัญหาด้านพลังงาน
และปัญหาการเข้าสูส่ งั คมสูงอายุ ดังนัน้ นักลงทุนจึงหันไปลงทุน
ที่ประเทศอินโดนีเซียและเวียดนามเนื่องจากมีจ�ำนวนแรงงาน
ที่มากกว่าประเทศไทย และเป็นแรงงานที่แอ๊คทีฟมากกว่า
นอกจากนี้ประเทศไทยมีลักษณะเป็น OEM (ประเทศรับจ้าง
ผลิต) ท�ำให้เราไม่มีเทคโนโลยีการผลิตเป็นของตนเอง ดังนั้น
จ�ำเป็นต้องปรับ Value Chain แบบใหม่ คือการเพิ่ม Value
Added โดยการใช้ Trading Nation เป็นตัวเคลื่อน”
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วิสัยทัศน์ประเทศไทยสู่การเป็นชาติการค้า
คุณนพพรฯ กล่าวว่าในปี 2575 จะครบรอบ 100 ปี
ของประชาธิปไตยไทย สภาผู้ทรงออกฯ จึงก�ำหนดวิสัยทัศน์ว่า
ประเทศไทยจะก้าวไปเป็นประเทศทีพ่ ฒ
ั นาแล้ว ทัง้ ในด้านรายได้
ประชาชาติ GDP per Capita และดัชนีการพัฒนามนุษย์
ก�ำหนดเป้าหมายโดยให้ภาคบริการและ SME อยูท่ ี่ 50 เปอร์เซ็นต์
ของ GDP ส่งออกโตมากกว่า 5 เปอร์เซ็นต์ต่อปี สินค้าและ
บริการไทยไม่ต�่ำกว่า 30 รายการ อยู่ในระดับ Top 5 ของโลก

การผลักดันไทยสู่ Trading Nation
คุณนพพรฯ กล่าวว่าการขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่
การเป็น Trading Nation ต้องให้ความส�ำคัญกับการมุ่งสร้าง
นวั ต กรรม ขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขั น และการเติ บ โต
อย่างยั่งยืน ทั้งการค้าภายในประเทศ, การค้าชายแดน การค้า
ระหว่างประเทศ และการท่องเที่ยวอย่างบูรณาการ ขณะที่ควร
ใช้โอกาสจากการเข้าสู่ AEC ให้เป็นประโยชน์

“เราต้องมุง่ พัฒนาการค้าจากจุดแข็งด้านเกษตรกรรม
และอุ ต สาหกรรมที่ มี ค วามช� ำ นาญ ผนวกกั บ เทคโนโลยี ที่
ทันสมัย โดยใช้ AEC เป็นฐาน สร้างและรักษาสินค้าและบริการ
องค์ประกอบของ Trading Nation
ทัง้ ภายในประเทศและส่งออกให้ได้มาตรฐานระดับโลก บริหาร
ส�ำหรับการจะเป็น Trading Nation ได้นนั้ คุณนพพรฯ จัดการและควบคุมห่วงโซ่คุณค่าในระดับโลก (Global Value
กล่าวว่า เราต้องมีสินค้า/บริการที่มีองค์ประกอบส�ำคัญ ได้แก่ Chain) เพื่อให้มูลค่าส่วนเพิ่มอยู่ในประเทศไทยมากที่สุด
Innovative (สินค้ามีนวัตกรรม) Competitiveness (มีความ โดยเฉพาะสินค้าและบริการที่อยู่ในกลุ่ม Top 5 เพื่อสร้างไทย
ให้เป็นศูนย์กลางของภูมิภาคในด้านการค้า การลงทุน การเงิน
สามารถในการแข่งขัน) และ Sustainable (ความยั่งยืน)
เทคโนโลยีสารสนเทศ และโลจิสติกส์”
“เป็ น การใช้ Modern Agriculture Country
“รวมถึงต้องเสริมสร้างความเชี่ยวชาญในการบริหาร
และ Modern Industry เป็นพื้นฐานในการพัฒนาส�ำหรับ
ประเทศไทย การค้าในประเทศคือสินค้า OTOP ถือเป็นเพียง จัดการโซ่อุปทานในระดับโลก (Global Supply Chain)
การผลิตแต่ไม่มกี ารตลาด ดังนัน้ จึงควรท�ำให้ชมุ ชนแต่ละชุมชน อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการจัดหาทรัพยากร/วัตถุดบิ ทีม่ ี
มีสินค้าของตนเป็นสินค้าที่มีหนึ่งเดียวและสามารถแลกเปลี่ยน คุณภาพต้นทุนต�ำ่ ได้จากทุกแหล่งในโลก สามารถบริหารจัดการ
กันได้โดยไม่ต้องพึ่งพาการน�ำเข้า และการท�ำให้แต่ละจังหวัด ห่วงโซ่อปุ สงค์ในระดับโลก (Global Demand Chain) ได้อย่าง
มีความรู้สึกอยากเป็นชาติการค้า ซึ่งมีความสอดคล้องกับหลัก มีประสิทธิผล รูจ้ กั ตลาดอย่างดี และเข้าถึงลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ มีสินค้าที่ต้องผลิตและขาย ทันเหตุการณ์ มีรูปแบบการดีไซน์และตราสินค้าของตนเอง”
ในประเทศ (Sufficient Economy) ส่วนที่เหลือเป็น Trading
Economy และมี ก ารท่ อ งเที่ ย วและนวั ต กรรมของตนเอง
สามารถแข่งขันได้และมีความยั่งยืน”
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ส� ำ หรั บ การขั บ เคลื่ อ นในด้ า นการพั ฒ นาปั จ จั ย
สนับสนุน (Enabling Factor) คุณนพพรฯ กล่าวว่าต้องให้
ความส�ำคัญกับมิติต่างๆ ดังนี้
ด้านสิ่งแวดล้อมทางธุรกิจและการค้า คุณนพพรฯ
ให้ความส�ำคัญกับการก�ำหนดนโยบายการเงินและนโยบายการ
คลังทีเ่ อือ้ ต่อการค้า เช่น อัตราดอกเบีย้ อัตราแลกเปลีย่ น อัตรา
เงินเฟ้อ การเก็บภาษี เป็นต้น ก�ำหนดนโยบายส่งเสริมการลงทุน
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมุ่งช่วยเหลือ SME และ
ด้านการค้าการบริการ ขณะเดียวกันยังต้องก�ำหนดยุทธศาสตร์
ด้านการต่างประเทศและการค้าให้สอดคล้องกัน

การขับเคลือ่ นสู่ Trading Nation ของสภาผูส้ ง่ ออกฯ
ทั้งนี้ เพื่อก้าวไปสู่ทิศทางข้างต้น จ�ำเป็นต้องก�ำหนด
แนวทางในการขับเคลื่อนที่ชัดเจน คุณนพพรฯ กล่าวว่า ทาง
สภาผู้ส่งออกฯ ได้เสนอแนวทางหลักๆ ไว้ โดยแบ่งเป็นด้าน
การพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการและการพัฒนาปัจจัย
สนับสนุน
โดยในด้านการพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการ
คุณนพพรฯ ระบุว่า ต้องให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาศักยภาพ
ด้านการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ การลงทุนและการบริหาร
จัดการห่วงโซ่คุณค่าในระดับโลก โดยมุ่งเน้นการเพิ่มมูลค่า
ให้กับตลาดและกลุ่มสินค้าและบริการเป้าหมาย
“เราต้องเน้นการพัฒนาไปสู่การสร้างความเชี่ยวชาญ
ในกิ จ กรรมและธุ ร กิ จ ที่ ส ร้ า งคุ ณ ค่ า สู ง สุ ด ในห่ ว งโซ่ คุ ณ ค่ า
ของสินค้าและบริการเป้าหมาย ซึ่งการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ
สิ น ค้ า และบริ ก าร ต้ อ งไม่ ล ะเลยเรื่ อ งการวิ จั ย และพั ฒ นา
การสร้างตราสินค้า การออกแบบ การกระจายสินค้า ไปจนถึง
เรื่องการตลาด นักการค้าต้องรอบรู้เชี่ยวชาญสินค้าและบริการ
รวมทั้งกระบวนการสร้างคุณค่าตลอดทั้งห่วงโซ่คุณค่าค้าอย่าง
มีกลยุทธ์ ขณะเดียวกัน การพัฒนาธุรกิจทัง้ ต้นน�ำ้ ธุรกิจกลางน�ำ้
ธุรกิจปลายน�ำ้ และธุรกิจบริการ ต้องให้บรู ณาการกันตลอดห่วงโซ่
คุณค่า ควบคู่กับการสร้างบริษัทการค้าข้ามชาติ บริษัทน�ำเข้า
และส่งออก ศูนย์กระจายสินค้า คลังสินค้า และธุรกิจบริการ
ที่สนับสนุนการค้าในต่างประเทศที่เข้มแข็ง โดยทั้งหมดต้องอยู่
บนฐานของการสร้างนวัตกรรม ขีดความสามารถในการแข่งขัน
และยึดหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนร่วมกัน”

“การขับเคลือ่ นชาติการค้าต้องมองถึงความสอดคล้อง
กับกติกาสากล เช่น WTO UN รวมถึงต้องมุ่งเจรจาข้อตกลง
ทางการค้า อาทิ RCEP TPP FTA Thai-EU เพื่อน�ำไปสู่การใช้
ประโยชน์จากสิทธิพเิ ศษต่างๆ อย่างเต็มที่ นอกจากนีต้ อ้ งส่งเสริม
ความสัมพันธ์ด้านสังคมเพื่อสนับสนุนการค้า การท่องเที่ยว
ดูแลและส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเป็นธรรมอย่าง
จริงจัง ควบคู่กับการเน้นสร้างธรรมาภิบาลและความโปร่งใส
ในการค้า การปลอดทุจริตคอร์รัปชัน”

ด้านระบบโลจิสติกส์และการอ�ำนวยความสะดวก
ทางการค้า คุณนพพรฯ เสนอว่าต้องมุ่งพัฒนาระบบโครงสร้าง
พื้นฐานที่เอื้อต่อการค้าและระบบขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ
ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ เพือ่ ให้ไทยเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์
ของ AEC
“ต้องด�ำเนินการไปพร้อมๆ กันทั้งทางบก ทางน�้ำ
ทางรถไฟ ทางอากาศ เพือ่ ไปสูก่ ารเป็น Gateway หลักของ AEC
และควรปรับปรุงกฎระเบียบทีไ่ ม่เอือ้ ต่อประสิทธิภาพของระบบ
โลจิสติกส์ พัฒนาระบบการอ�ำนวยความสะดวกทางการค้า
ตามข้อตกลง WTO และยังอีกหลายเรื่องที่ต้องให้ความส�ำคัญ
คือ การสร้างมาตรฐานโลจิสติกส์ให้เป็นมาตรฐานประเทศ
และ AEC มีการควบคุมค่าใช้จา่ ยเรียกเก็บจากสายเรือและผูร้ บั
จัดการขนส่งให้เสรีและเป็นธรรม โดยใช้กลไกกฎหมายแข่งขัน
ทางการค้าพัฒนาระบบโลจิสติกส์ เพื่อยกระดับ Logistics
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Performance Index และปฏิรูปบริการด้านโลจิสติกส์ใน กับประเทศอื่นได้ เพราะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
ระบบราชการด้วย”
การสือ่ สารจะช่วยลดต้นทุนในการประกอบการทัง้ ด้านการผลิต
ส่วนด้านการวิจยั และพัฒนาและนวัตกรรม ควรส่งเสริม การให้บริการ และการขาย เกิดการต่อยอดในการผลิตสินค้า
และผลักดันเรือ่ งนวัตกรรมในสินค้าและการค้าระดับโลกบูรณาการ และบริการใหม่ๆ ออกสู่ตลาดเพื่อตอบสนองความต้องการ
ระหว่างภาคการศึกษา ภาคเอกชน และภาครัฐ เพื่อพัฒนา ของผู้บริโภค และช่วยให้เกิดการลงทุนในธุรกิจข้ามพรมแดน
งานวิจยั และพัฒนา ให้สร้างมูลค่าทางด้านการค้าทัง้ ในประเทศ มากยิ่งขึ้น”

และต่างประเทศ ส่งเสริมให้เกิดงานวิจัยและพัฒนา กลุ่มสินค้า สิ่งที่ต้องเร่งด�ำเนินการสู่ความเป็นชาติการค้า
และบริการเป้าหมาย ตลอดจนสินค้าและบริการส�ำหรับอนาคต
คุณนพพรฯ กล่าวต่อไปถึงการปรับตัวของประเทศไทย
และทีใ่ ช้เทคโนโลยีขนั้ สูง เช่น Bio- tech, Nano-tech, Electric
เพื่ อ น� ำ ไปสู ่ ค วามเป็ น ชาติ ก ารค้ า ว่ า มี เรื่ อ งส� ำ คั ญ ที่ ต ้ อ งเร่ ง
Car ในภาครัฐ ภาคเอกชนในเขตเศรษฐกิจพิเศษต่างๆ ส่งเสริม
ด�ำเนินการในล�ำดับแรกๆ ประกอบด้วย การสร้างนักการค้า เช่น
และพัฒนาศูนย์ออกแบบระดับภูมภิ าค ส่งเสริมการจดสิทธิบตั ร
การมีทูตพาณิชย์ในระดับจังหวัด ทูตพาณิชย์ในต่างประเทศ
และตราสินค้าไทยในระดับโลก
เพื่อให้เกิดการบูรณาการการส่งเสริมการค้าในทุกระดับ
ส�ำหรับการพัฒนาขีดความสามารถขององค์กรและ
“เรื่องการสร้างนักรบเศรษฐกิจ เป็นสิ่งที่เห็นทาง
บุคลากรและการจัดหาแรงงาน คุณนพพรฯ เสนอให้พัฒนา
สภาผู้ส่งออกฯ ให้ความส�ำคัญ แต่จะต้องไม่ใช่ผู้ผลิตลักษณะ
ระบบการศึ ก ษาเพื่ อ สร้ า งบุ ค ลากรให้ เ พี ย งพอและตรงต่ อ
โออีเอ็มทีร่ บั จ้างผลิตเพียงอย่างเดียว แต่จะต้องมีความเชีย่ วชาญ
ความต้องการของธุรกิจ
ด้านการผลิตสินค้าตัวเอง จึงจะสร้างคุณค่าและขายในตลาดโลกได้
“ผมมองว่าแรงงานที่มีทักษะต่อภาคการผลิตและ ด้านการลงทุนโครงการขนาดใหญ่ เช่น รถไฟความเร็วสูงและ
ภาคการบริการเป็นความต้องการเร่งด่วน โดยเฉพาะการพัฒนา ส�ำหรับโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ และระบบราง ตลอดจนเขต
นักการค้าไทยระดับโลกทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน โดยเรา เศรษฐกิจพิเศษ เป็นต้น เป็นเรื่องที่ตรงกับความเห็นของสภา
ต้องเริ่มตั้งแต่การศึกษาในระดับมัธยมศึกษา วางยุทธศาสตร์ ผู้ส่งออกฯ แต่จะต้องมีการค้าน�ำก่อน หากโครงสร้างพื้นฐาน
การจัดหาแรงงานและพัฒนาแรงงานใน AEC เพือ่ สนับสนุนการ ที่ ส ร้ า งขึ้ น มาคนไทยไม่ เ ก่ ง สุ ด ท้ า ยคนไทยจะไม่ ไ ด้ ใช้
ผลิตและการค้าระดับโลก แก้ไขและพัฒนาระบบแรงงานทุกด้าน ประโยชน์โดยการลงทุนโครงสร้างพืน้ ฐานอยากให้คนไทยได้รบั
ให้เป็นมาตรฐานสากล ที่ส�ำคัญรัฐต้องเข้าไปหนุนเสริมพัฒนา การถ่ายทอดและมีเทคโนโลยีของตนเอง เกิดธุรกิจต่อเนื่อง
องค์กรภาคเอกชนให้เข้มแข็ง จะได้ร่วมมีส่วนส�ำคัญในการ ไม่ใช่ผลประโยชน์ตกอยู่ในมือเพียงนายทุนไม่กี่กลุ่ม”
ผลักดันพัฒนาก�ำลังคนของประเทศร่วมกับส่วนอื่นๆ”
คุณนพพรฯ กล่าวต่อไปถึงระบบเศรษฐกิจดิจิทัลว่า
เป็นอีกหนึง่ ปัจจัยสนับสนุนทีต่ อ้ งขับเคลือ่ นให้เกิดเป็นรูปธรรม
โดยเร็ว ทั้งการพัฒนาระบบ National Single Window &
ASEAN Single Window ตามข้อตกลงขององค์การการค้าโลก
(WTO) การพัฒนาระบบ e-Trading & e-Logistics for Export
& Import การพัฒนา Digital Content for Trading &
Logistics ไปจนถึงการพัฒนาระบบ E - Government
“การน�ำประเทศไปสู่เศรษฐกิจดิจิทัลเป็นแนวทาง
หนึ่งที่จะช่วยสนับสนุนให้ประเทศไทยมีการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจและก้าวไปสู่การเป็น Trading Nation ที่แข่งขัน

8

วารสารเศรษฐกิจและสังคม

นอกจากนี้ ควรมีการพัฒนาจากสินค้าและบริการ
ที่ ป ระเทศไทยมี ศั ก ยภาพ เช่ น การพั ฒ นาสู ่ เ กษตรและ
อุตสาหกรรมสมัยใหม่ที่มีมาตรฐานและอยู่ในห่วงโซ่อุปทาน
ระดั บ สากล โดยระบุ ร ายละเอี ย ดการพั ฒ นาให้ ชั ด เจน
เพียงพอที่จะสามารถน�ำแนวทางดังกล่าวไปใช้ในทางปฏิบัติได้

ปริมาณการส่งออกที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นมาจากการลงทุนของ
ต่างชาติ ประเทศไทยอาจจะไม่สามารถก้าวไปสู่ความยั่งยืน
ในระยะยาวได้”
คุณนพพรฯ ยังให้ความส�ำคัญกับการด�ำเนินการต่างๆ
ที่ ไ ด้ ต ามมาตรฐานสากล ซึ่ ง จะส่ ง ผลในเรื่ อ งภาพลั ก ษณ์
ของประเทศ
“ต่อมาคือเรื่องภาพลักษณ์ของประเทศเป็นเรื่องที่
สภาผู้ส่งออกฯ ห่วงมาก จึงต้องการให้รัฐบาลสร้างภาพลักษณ์
ในเชิ ง รุ ก เพราะภาพลั ก ษณ์ สิ น ค้ า ไทยเป็ น สิ น ค้ า มี ป ั ญ หา
ทัง้ เรือ่ ง IUU ปัญหาเรือ่ ง ICAO ในอุตสาหกรรมการบิน เป็นต้น ”

“ผมยังขอเสนอให้เพิ่มยุทธศาสตร์การค้าเชิงรุกให้
มากขึ้น โดยเชื่อมั่นว่าภาครัฐจะหาทางผลักดันให้การค้าไทย
เป็นเชิงรุกเข้าไปสร้างจุดยืนอยู่ในเวทีโลกให้ได้ นอกจากนี้
ยังต้องสร้างมาตรฐานสินค้าเพื่อป้องกันสินค้าคุณภาพไม่ดี
เข้ามาในประเทศ ต้องการให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการของ
โดยไม่ ต ้ อ งตี ค วามเพิ่ ม เติ ม ซึ่ ง หากสามารถขั บ เคลื่ อ นสู ่
ประเทศ (กบส.) เพราะปีที่ผ่านมาเรียกประชุมเพียง 2 ครั้ง
ภาคปฏิบัติได้จะท�ำให้ต้นทุนการผลิตลดลงและท�ำให้คุณภาพ
เท่านั้น ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาด้านโลจิสติกส์ของประเทศรัฐบาล
สินค้าและบริการเพิ่มขึ้น
ต้องเดินหน้าเร่งเดินหน้าให้เกิด Digital Economy”
ขณะเดี ย วกั น ควรมี ก ารตั้ ง เป้ า หมายการพั ฒ นา
เศรษฐกิจในภาพรวม นอกจากใช้รายได้ประชาชาติและระดับ สรุป : ก้าวแรกที่ส�ำคัญที่สุดของ Trading Nation
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัวแล้ว ควรน�ำดัชนีการพัฒนา
มนุษย์ (Human Develop Index: HDI) มาใช้ในการก�ำหนด
เป้าหมายร่วมด้วย เพราะการพัฒนาเศรษฐกิจคือการค�ำนึง
ถึงการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ทั้งด้านการศึกษา
การมีสุขภาพดี และมีมาตรฐานคุณภาพชีวิต โดยไม่ได้จ�ำกัด
อยู่เพียงรายได้ และควรระบุเป้าหมายในการกระจายรายได้
เป็นรายจังหวัดและรายภูมภิ าคให้ชดั เจน เพือ่ ลดความเหลือ่ มล�้ำ
และกระจายการถือครองทรัพย์สินระหว่างกลุ่มคนและพื้นที่
“เราสามารถใช้มูลค่าเพิ่มรวมของภาคการค้า (Gross
Value added trade) และค่าสหสัมพันธ์ระหว่างการลงทุน
คุณนพพรฯ ทิ้งท้ายว่า การมุ่งสู่ชาติที่เป็น Trading
โดยตรงจากต่างประเทศและการขยายตัวของภาคส่งออกมา
ประกอบการก�ำหนดเป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจในส่วนของ Nation ก้าวแรกทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ คือยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
การส่งออกร่วมกับการตั้งเป้าโดยใช้การขยายตัวของปริมาณ ในทุกระดับต้องมุ่งไปสู่ทิศทางนี้ร่วมกัน
การส่งออกเพียงอย่างเดียว เพื่อให้ทราบถึงสถานะที่แท้จริง
“แผนยุทธศาสตร์ Trading Nation ต้องเป็นหัวข้อ
ของประเทศว่าพึ่งพาต่างประเทศมากน้อยเพียงใด เพราะหาก ส� ำ คั ญ อยู ่ ใ นแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ และ
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บูรณาการกับแผนยุทธศาสตร์อื่นๆ เช่น แผนของ สปช. แผน
ด� ำ เนิ น งานของรั ฐ บาล แผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาระบบ
โลจิสติกส์ แผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนา SME เป็นต้น
ต้องมีงบประมาณผูกพันในระยะยาว งบประมาณประจ�ำปี
ต้องสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ที่ก�ำหนดไว้เท่านั้น มีการ
ปรับปรุงกฎระเบียบให้รองรับและสนับสนุน Trading Nation
มี ก ลไกขั บ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร์ ที่ มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบชั ด เจน
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สามารถควบคุม ส่งเสริม และผลักดันให้แผนด�ำเนินงานทัง้ หมด
เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ที่ก�ำหนด ที่ส�ำคัญ ต้องมีผู้น�ำ
ที่มีวิสัยทัศน์ มีความรู้ความเข้าใจในบริบทของเศรษฐกิจโลก
และการค้าระหว่างประเทศ มีจุดยืนที่มั่นคง มีความมุ่งมั่น
เข้มแข็ง พร้อมที่เดินหน้าปฏิรูปประเทศสู่การเป็นชาติการค้า
เพื่อยกระดับประเทศให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว สามารถ
ยืนหยัดอยู่ในเวทีโลกได้อย่างยั่งยืน”

เรื่องเด่นประจำ�ฉบับ

รวมพลังขับเคลื่อน ‘ครัวไทย…สู่โลก’ (Kitchen of the World)
เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
พีรณัฐ ฤกษนันทน์ ดวงมณี พวกพล ฉัตรวิชช์ ภัทรศิลสุนทร*

อุตสาหกรรมอาหาร…ความส�ำคัญต่อเศรษฐกิจไทย
คงไม่มีใครปฏิเสธว่า “อุตสาหกรรมอาหาร” เป็นอุตสาหกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับวัตถุดิบทางการเกษตร ที่ผลิตโดย
เกษตรกรไทยกว่าร้อยละ 24 ของประชากรทัง้ ประเทศ ซึง่ เกษตรกรรมถือเป็นอาชีพพืน้ ฐานทีส่ ำ� คัญของประเทศมาอย่างยาวนาน
และจากความสามารถในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอันอุดมสมบูรณ์ รู้จักการปรับปรุงการดูแลและบ�ำรุงรักษาพืชพันธุ์
จนเกิดความเชี่ยวชาญของเกษตรกร ท�ำให้ปริมาณการผลิตของพืชเกษตร สินค้าเกษตร หรือวัตถุดิบการเกษตร มีมากเพียงพอ
ที่จะรองรับการบริโภคทั้งประเทศได้ โดยมูลค่าเพิ่มของ “อุตสาหกรรมอาหาร” หรือ กิจกรรมผลิตสินค้าอาหาร มีมูลค่าเพิ่ม
คิดเป็นร้อยละ 23 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นสัดส่วนที่มากที่สุดเมื่อเทียบกับการสร้างมูลค่าเพิ่ม
ของอุตสาหกรรมอื่นๆ ของประเทศ แต่เมื่อรวมการสร้างมูลค่าเพิ่มจากการให้บริการด้านอาหารด้วยแล้ว อุตสาหกรรมอาหาร
ก็จะเป็นอุตสาหกรรมที่มีอิทธิพลอย่างยิ่งต่อการขับเคลื่อนการเติบโตของเศรษฐกิจไทย

อุตสาหกรรมอาหารมีความสำ�คัญต่อเศรษฐกิจของประเทศสูง (มูลค่าเพิ่ม การบริโภค การส่งออก)

“ครัวเรือน ยอมจ่ายเงินเพื่อเป็นค่าอาหารมากกว่าค่าใช้จ่ายอื่น”

ในปี 2012 ครัวเรือนไทยมีการใช้จ่ายในการบริโภคอาหารในสัดส่วนที่มากที่สุด ถึงร้อยละ 28 ของรายจ่ายทั้งหมด
หรืออธิบายง่ายๆ คือ ครัวเรือน ก. มีรายจ่ายของครอบครัว 100 บาท ถูกจ่ายเป็นค่าอาหาร 28 บาท ค่าขนส่งเดินทาง 17 บาท
* นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ส�ำนักพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
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ค่าโรงแรมหรือร้านอาหาร 14 บาท และค่าใช้จา่ ยอืน่ อีก 46 บาท
ซึ่ ง ตั ว เลขที่ ก ล่ า วมาแสดงให้ เ ห็ น ว่ า พฤติ ก รรมการใช้ จ ่ า ย
ของประชาชนในประเทศมีสัดส่วนการจ่ายเงินในการบริโภค
อาหารมากทีส่ ดุ จึงเป็นตลาดและโอกาสทีส่ ำ� คัญของธุรกิจผลิต
หรือบริการทางด้านอาหารในประเทศไทยที่จะต้องพัฒนา
ผลิตภัณฑ์สนิ ค้าทีส่ ามารถตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริโภค
นอกจากนี้ ประเทศไทยสามารถผลิตสินค้าอาหาร
ส่ ง ออกไปยั ง ต่ า งประเทศและสร้ า งรายได้ ก ลั บ สู ่ ป ระเทศ
เป็นจ�ำนวนมหาศาลมากกว่า 25 พันล้านเหรียญสหรัฐ หรือ
คิดเป็นร้อยละ 2.7 ของตลาดสินค้าอาหารโลก และร้อยละ 13
ของสินค้าส่งออกทัง้ หมดของประเทศ โดยสินค้าอาหาร มีมลู ค่า
การส่งออกรวมสูงเป็นอันดับ 1 ใน 3 ของกลุ่มสินค้าส่งออก
ส�ำคัญของไทย

ใครๆ ก็สนใจ “อุตสาหกรรมอาหาร”
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ปรั บ เปลี่ ย นไป โดยได้ เ ปลี่ ย นการขั บ เคลื่ อ นผ่ า นแคมเปญ
(Campaign) ภายใต้ชื่อ “Kitchen to the World : ครัวไทย
สู่โลก” ซึ่งได้ขยายขอบเขตกว้างขึ้น โดยก�ำหนดเป้าหมายหลัก
ในการพั ฒ นาคุ ณ ภาพของอาหารครอบคลุ ม ตั้ ง แต่ วั ต ถุ ดิ บ
จากภาคเกษตรที่ ส ่ ง ตรงจากแปลงปลู ก ไปจนถึ ง ผู ้ บ ริ โ ภค
หรือที่เรียกว่า “From Farm to Table” ในการขับเคลื่อน
การพัฒนามีการประสานพลังความร่วมมือของหลายหน่วยงาน
โดยเฉพาะระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวง
อุตสาหกรรม อย่างไรก็ตาม พลังในการขับเคลือ่ นยังไม่เพียงพอ
และยังไม่ครอบคลุมทุกมิติของการพัฒนาตลอดห่วงโซ่อุปทาน
ของอุตสาหกรรมอาหาร ดังนั้น ในปี 2548 เพื่อให้อาหารไทย
สามารถแข่งขันได้ในระดับโลก รัฐบาลจึงได้ปรับเปลี่ยนจุดเน้น
ของนโยบายอี ก ครั้ ง โดยให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ การสร้ า ง
การเชื่อมโยงไปสู่ภาคธุรกิจปลายน�้ำของห่วงโซ่อุปทานอาหาร
มากขึ้น กล่าวคือ เน้นการขยายตลาด โดยการสร้างภาพลักษณ์
ของสินค้าอาหารไทยทีม่ คี ณ
ุ ภาพ และการเชือ่ มโยงสูภ่ าคบริการ
ด้านอาหารมากขึ้น ดังนั้น ในช่วงนี้ รัฐบาลจึงเปลี่ยนแคมเปญ
(Campaign) ของนโยบายเป็น “ครัวไทยสูค่ รัวโลก” โดยกลับมา
ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า “Kitchen of the World” เหมือน
ในสมั ย แรก และในการขั บ เคลื่ อ นนโยบายมี ค วามร่ ว มมื อ
ของกระทรวงอุ ต สาหกรรมและกระทรวงพาณิ ช ย์ ม ากขึ้ น
เพื่ อ เผยแพร่ ภ าพลั ก ษณ์ ข องสิ น ค้ า และบริ ก ารด้ า นอาหาร
ของไทยที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัยให้เป็นที่รู้จักและ
ได้รับความนิยมทั้งในและต่างประเทศ

จากการทีอ่ าหารเป็นปัจจัยขัน้ พืน้ ฐานในการด�ำรงชีวติ
ของมนุษย์ และคนไทยก็มคี วามสามารถทีจ่ ะท�ำให้ “สินค้าเกษตร
ธรรมดา” กลายเป็น “อาหารอันทรงคุณค่า” น�ำมาซึง่ “รายได้”
ให้กับประเทศ ผ่านไปสู่เกษตรกร ให้มีเงินเพื่อจับจ่ายใช้สอย
และเกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจภายในประเทศเป็นอย่างมาก
ท�ำให้รัฐบาลไม่ว่าจะผ่านมาแล้วกี่ยุคสมัย ก็ให้ความส�ำคัญ
กับการยกระดับความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรม
อาหาร เพื่อเป็นหัวรถจักรในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย และ
เพื่ อ สร้ า งฐานการผลิ ต รองรั บ ความต้ อ งการอาหารของคน
ในประเทศ (Food Security) โดยเน้นการผลิตทีม่ คี วามปลอดภัย
แม้วา่ ความพยายามในการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร
มีคุณภาพ ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคทั้งในประเทศ ของไทยให้ มี ค วามสามารถในการแข่ ง ขั น ในระดั บ โลกจะมี
และต่างประเทศ เพื่อให้อุตสาหกรรมอาหารไทยแข่งขันใน การด�ำเนินการผ่านนโยบาย Kitchen of the World มาโดยตลอด
ระดับโลกได้อย่างยั่งยืน
แต่ผลการพัฒนายังไม่ประสบความส�ำเร็จเท่าทีค่ าดหวัง สาเหตุ
ความพยายามของรัฐบาลในการผลักดันให้ “อาหารไทย” ส� ำ คั ญ ประการแรก เกิ ด จากความสั บ สนของหน่ ว ยงาน
เป็นที่ยอมรับของ “ผู้บริโภคทั้งโลก” ได้เกิดขึ้นหลายสมัย ทั้งภาครัฐและเอกชนในแคมเปญและจุดเน้นของนโยบาย
ของรั ฐ บาลที่ ผ ่ า นมา อย่ า งไรก็ ต ามจุ ด เน้ น เชิ ง นโยบายมี ที่มีการปรับเปลี่ยนหลายครั้ง จึงไม่สามารถก�ำหนดทิศทาง
การปรั บ เปลี่ ย นไปตามการเปลี่ ย นแปลงของรั ฐ บาล โดย และกลยุทธ์การพัฒนาร่วมกันที่ชัดเจน ประกอบกับสภาวะ
การก�ำหนดเป็นนโยบายทีเ่ ด่นชัดและจริงจังเริม่ ขึน้ เมือ่ ปี 2545 การแข่งขันในโลกที่มีการปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็วตามกระแส
โดยรัฐบาลในขณะนั้นได้มุ่งผลักดันการพัฒนาอุตสาหกรรม โลกาภิวัตน์ ท�ำให้ความต้องการของผู้บริโภคอาหารในโลก
อาหารของไทย ภายใต้แนวคิด “Kitchen of the World” เปลี่ยนแปลงรวดเร็วและมีความหลากหลายซับซ้อนมากขึ้น
เพื่อให้ประเทศไทยก้าวสู่การเป็น “ครัวของโลก” โดยมีจุดเน้น ท�ำให้ผู้ผลิตอาหารในทั่วทุกมุมโลกต้องปรับปรุงประสิทธิภาพ
ที่ ก ารส่ ง เสริ ม การผลิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ าหารพร้ อ มรั บ ประทาน การผลิตและการตลาดอย่างรวดเร็วอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้ทัน
และอาหารสุขภาพ ต่อมาในปี 2546 จุดเน้นเชิงนโยบายได้ ต่อความต้องการของผู้บริโภค ในขณะที่ทรัพยากรวัตถุดิบ
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ทางการเกษตรที่เป็นพื้นฐานส�ำคัญของอุตสาหกรรมอาหาร
มีจ�ำกัดและมีความผันผวนตามการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ
จึงเป็นประเด็นหนึง่ ทีเ่ ราต้องกลับมาทบทวนแนวทางการพัฒนา
อุตสาหกรรมอาหารทีผ่ า่ นมาว่า การทีป่ ระเทศไทยให้ความส�ำคัญ
กับการมุ่งผลิตสินค้าเพื่อตอบสนองความต้องการเชิงปริมาณ
เพียงอย่างเดียว หรือการแข่งขันด้านราคาของผลิตภัณฑ์อาหาร
เพื่อเพิ่มปริมาณการขายนั้น เพียงพอและเหมาะสมกับการชิง
ส่วนแบ่งการตลาดของผลิตภัณฑ์อาหารในโลกหรือไม่ โดยเฉพาะ
ในสภาพที่การแข่งขันในตลาดโลกเต็มไปด้วยอุปสรรคทาง
การค้าที่มิใช่มาตรการทางภาษี (Non-Tariff Barriers: NTB)
อาทิ การบังคับใช้มาตรฐาน การก�ำหนดการติดฉลากสินค้า
มาตรการด้านแรงงาน หรือเงื่อนไขความต้องการเฉพาะของ
ผลิตภัณฑ์ นั่นหมายความว่า การพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร
ต่อจากนี้ไป จะต้องมีกลยุทธ์ที่ชัดเจนในการเพิ่มส่วนแบ่งตลาด
จากมูลค่าเพิม่ ด้านราคา มากกว่าเน้นด้านปริมาณเท่านัน้ โดยต้อง
ค�ำนึงถึงความต้องการของตลาดที่หลากหลายว่า ประเทศใด
เป็นกลุม่ ลูกค้าหลักของไทยในปัจจุบนั และประเทศใดน่าจะเป็น
กลุ่มเป้าหมายที่เราจะขยายตลาดได้ และผลิตภัณฑ์อาหาร
แบบใดทีผ่ บู้ ริโภคในประเทศเหล่านัน้ สนใจและยินดีทจี่ ะจ่ายเงิน
เพือ่ ซือ้ มาบริโภค รวมทัง้ ช่วงเวลาใดทีป่ ระเทศเหล่านัน้ ต้องการ
สินค้า และมีชอ่ งทางใดทีจ่ ะสามารถเข้าถึงลูกค้ากลุม่ เป้าหมายได้
เพื่ อ ที่ จ ะสามารถพั ฒ นาสิ น ค้ า ให้ มี รู ป แบบและคุ ณ ภาพ
ให้มีคุณค่าเพียงพอที่จะตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค
ได้อย่างเต็มที่ หากสามารถท�ำได้จริง ก็จะไม่เพียงท�ำให้ประเทศ
ได้รับรายได้จากการส่งออกสินค้าอาหารที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น
เท่านั้น แต่ยังเป็นการกระตุ้นให้เกิดการสร้างฐานที่เข้มแข็ง

ด้านองค์ความรู้และการวิจัยพัฒนาที่ส�ำคัญส�ำหรับการผลิต
ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีมูลค่าเพิ่มสูงอย่างต่อเนื่อง น�ำไปสู่ความ
ยั่งยืนในการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมอาหาร
ให้กับประเทศต่อไป
ที่ ผ ่ า นมา ทิ ศ ทางการพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมได้ มี
การก�ำหนดไว้ในหลายระดับ โดยในระดับประเทศ ภายใต้
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 ส�ำนักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือ
สภาพัฒน์ ได้มีการก�ำหนดแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรม
อาหาร โดยมุ่งเน้นการสร้างสมดุลให้กับภาคการเกษตรผ่าน
ยุทธศาสตร์ความเข้มแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหาร
และพลังงาน ส่งผลให้หน่วยงานภาครัฐต่างๆ ก�ำหนดยุทธศาสตร์
แนวทาง และกลไกขับเคลื่อนต่างๆ เพื่อสนับสนุนการเป็น
Kitchen of the World มากมาย อาทิ ยุทธศาสตร์การจัดการ
ด้านอาหารของประเทศไทย ของคณะกรรมการอาหารแห่งชาติ
ยุทธศาสตร์มาตรฐานความปลอดภัยสินค้าเกษตรและอาหาร
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แผนแม่บทอุตสาหกรรม
อาหารของกระทรวงอุ ต สาหกรรม ยุ ท ธศาสตร์ ด ้ า น
ความปลอดภัยอาหารและโภชนาการ เพื่อความมั่นคงทาง
อาหารด้านสาธารณสุขของกระทรวงสาธารณสุข ยุทธศาสตร์
การส่งเสริมร้านอาหารไทยในต่างประเทศของกระทรวงพาณิชย์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพแรงงานรองรับครัวไทยสูค่ รัวโลก
ของกระทรวงแรงงาน และยุ ท ธศาสตร์ ค รั ว ไทยสู ่ ค รั ว โลก
ของสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม อย่างไรก็ตาม ยังไม่มี
การก�ำหนดทิศทางทีช่ ดั เจนร่วมกันของหน่วยงานต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
ว่าจะขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารไปสู่ทิศทางใด

แต่ละหน่วยงานให้ความสำ�คัญกับทิศทางการพัฒนาในประเด็นที่แตกต่างกัน
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สาเหตุสำ� คัญประการต่อมา คือ การขาดการบูรณาการ
กระบวนการท�ำงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ท�ำให้เกิด
ความซ�้ำซ้อน ความเหลื่อมกัน ของการพัฒนาเพื่อยกระดับ
อุตสาหกรรมอาหารที่หน่วยงานภาครัฐต่างๆ ด�ำเนินการอยู่
ท�ำให้เกิดลักษณะการท�ำงานแบบ “ต่างคนต่างท�ำ” แต่ละ
หน่วยงานต่างก็ของบประมาณจากส่วนกลางเพื่อด�ำเนินการ
ในส่วนของตน โดยอาจไปทับซ้อนกับโครงการหรือกิจกรรม
ของบางหน่วยงาน หรือเป็นไปในแนวทางที่ได้สอดคล้องหรือ
เสริมกัน อีกทั้งแต่ละหน่วยงานก็มีการจัดตั้งกลไกด�ำเนินการ
ตามแนวทาง แผนงานต่างๆ ตามกรอบบทบาทหน้าที่ และภารกิจ
ของแต่ละหน่วยงาน จึงยังไม่ได้สอดรับไปในทิศทางเดียวกัน
รวมทัง้ ท�ำให้การจัดสรรงบประมาณและการใช้จา่ ยงบประมาณ
เป็นไปอย่างซ�้ำซ้อนและไม่มีประสิทธิภาพ จึงท�ำให้ขาดพลัง
ในการขั บ เคลื่ อนการพัฒ นาให้ไ ปสู่ภาพที่ป ระเทศต้องการ
ส่งผลให้เป้าหมายของประเทศทีต่ อ้ งการให้อาหารไทยแข่งขันได้
อย่างเข้มแข็งและยัง่ ยืนในเวทีโลก ตามแนวคิด “ครัวไทยสูโ่ ลก”
ยังไม่สามารถบรรลุผลตามความมุ่งหมายได้อย่างแท้จริง
อาจกล่าวโดยสรุปได้วา่ การขับเคลือ่ นนโยบาย “ครัวไทย
สูโ่ ลก” มีอปุ สรรคส�ำคัญอย่างน้อย 2 ประการ คือ การขาดทิศทาง
และกลยุทธ์ร่วมที่มีความชัดเจนที่ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ยอมรับร่วมกัน และการขาดกลไกในการขับเคลื่อนการพัฒนา
ที่สามารถสร้างพลังในการขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรม
อาหารทั้งระบบ
ดังนั้น จึงถึงเวลา...ปรับเปลี่ยน สู่... “การรวมพลัง
ความเก่ง เพื่อสร้างความแกร่งรวม” เพื่อขับเคลื่อนครัวไทย
ไปสูโ่ ลก โดยหนึง่ ทศวรรษของการขับเคลือ่ นนโยบาย Kitchen
of the World ก่อให้เกิดผลการพัฒนาที่มีลักษณะเหมือน
“ย�่ำอยู่กับที่” คงถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องย้อนกลับมาพิจารณา
ทบทวนว่ า “แก่ น แท้ ข องความต้ อ งการและอุ ป สรรคใน
การยกระดับของอุตสาหกรรมอาหาร คืออะไร?” และเปลีย่ นแปลง
มิ ติ ก ารขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นาแบบใหม่
ที่เน้น “การรวมพลังความเก่ง เพื่อสร้าง
ความแกร่งรวม” ด้วยการร่วมแรงร่วมใจ
ในการวางทิศทางหรือแนวทางการพัฒนา
ทีม่ เี อกภาพ ปรับระบบกลไกการขับเคลือ่ น
การพัฒนาให้เกิดการประสานความร่วมมือ
ระหว่ า งหน่ ว ยงานภาครั ฐ และเอกชน
ที่เป็นตัวจริง โดยต้องจัดให้มีระบบกลไก
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หรือหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญให้การสนับสนุนอย่างจริงจัง
และต่อเนื่อง หากสามารถจัดกระบวนทัพใหม่ได้อย่างดีแล้ว
เป้าหมาย “ครัวไทย..สู่โลก” ที่รัฐบาลก�ำหนดไว้ ก็คงไม่ไกล
เกินเอื้อม

กว่าจะเป็น “ยุทธศาสตร์ครัวไทยสู่โลก” : ปรับเปลี่ยน
กระบวนการบูรณาการคือหัวใจส�ำคัญ
จากการทีส่ ำ� นักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสั ง คมแห่ ง ชาติ (สศช.) ได้ รั บ มอบหมายจากรั ฐ บาล
ให้บูรณาการยุทธศาสตร์ครัวไทยสู่โลก เพื่อให้ทุกหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องใช้เป็นกรอบในการท�ำงานขับเคลื่อนการพัฒนา
อุตสาหกรรมอาหารไปในทิศทางเดียวกัน สศช. จึงได้ทบทวน
บทเรียนปัญหาของการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ผ่านมา ซึ่งพบว่า
ปัญหาหลักคือ “การบูรณาการ” ดังนัน้ สศช. จึงให้ความส�ำคัญ
อย่างมากกับ “การปรับเปลี่ยนกระบวนการ” ตั้งแต่การจัด
ท�ำยุทธศาสตร์และการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ เพื่อให้เกิดการ
บูรณาการอย่างแท้จริง โดยยึดหลักของการมีส่วนร่วมจากทุก
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง อาทิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวง
อุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวง
แรงงาน กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส�ำนักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ
ตัวแทนภาคเอกชน ซึ่งเป็นผู้ที่มีบทบาทรับผิดชอบและได้รับ
ผลกระทบจากการพัฒนาโดยตรง รวมทัง้ ได้ให้สำ� นักงบประมาณ
และส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เข้ามามีบทบาท
ร่ ว มคิ ด ร่ ว มก� ำ หนดนโยบายตั้ ง แต่ ต ้ น ทางด้ ว ย เพื่ อ ให้ เ กิ ด
ความเข้าใจในประเด็นการพัฒนาอุตสาหกรรมทั้งระบบ และ
มีการจัดสรรงบประมาณและก�ำหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน
ของแต่ ล ะหน่ ว ยงานได้ อ ย่ า งเหมาะสม สอดคล้ อ ง และมี
บูรณาการ โดยแต่ละหน่วยงานล้วนมีหน้าทีท่ เี่ กีย่ วข้อง พร้อมด้วย
ความรู ้ แ ละประสบการณ์ ที่ มี ค วามส� ำ คั ญ ต่ อ การพั ฒ นา
อุตสาหกรรมอาหารทั้งสิ้น จึงท�ำให้มีมุมมองในประเด็นต่างๆ
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ที่ครอบคลุม และได้รับความเห็นแตกต่างที่เป็นประโยชน์ต่อ 2. วิเคราะห์ข้อมูลจริงเพื่อก�ำหนดต�ำแหน่งเชิงยุทธศาสตร์
การวิเคราะห์และจัดท�ำยุทธศาสตร์อย่างมาก
การจัดท�ำยุทธศาสตร์ใดๆ จะต้องอยู่บนพื้นฐานของ
กระบวนการร่วมคิดร่วมก�ำหนดยุทธศาสตร์ครัวไทย
สู่โลกดังกล่าว ได้ผ่านกระบวนการที่ทุกหน่วยงานร่วมกัน
ระดมสมองผ่านการประชุมและหารือมากกว่า 7 ครั้ง ในระยะ
เวลาเพียง 2 เดือนกว่าๆ เท่านัน้ โดยเริม่ จากการก�ำหนดขอบเขต
ของนโยบาย ทิศทางและเป้าหมาย ตัวชีว้ ดั ผลการพัฒนา กลยุทธ์
และแนวทางการพัฒนา แผนที่น�ำทางการพัฒนา (Roadmap)
และการก�ำหนดหน่วยงานที่รับผิดชอบหลักและหน่วยงาน
สนับสนุนในแต่ละกลยุทธ์/แนวทางอย่างชัดเจน
1. เริม่ กันทีค่ วามเข้าใจร่วมกันใน “ขอบเขต” และ “ทิศทาง”
ที่จะมุ่งไป
เพื่อจัดท�ำยุทธศาสตร์ครัวไทยสู่โลกให้ชัดเจน สศช.
จึงเริ่มต้นด้วยการประชุมหารือร่วมกันกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
เพื่อก�ำหนดนิยามและขอบเขตที่ชัดเจนของ “Kitchen of
the World” เนื่องจากปัญหาส�ำคัญในการขับเคลื่อนนโยบาย
“ครัวไทยสู่ครัวโลก” ที่ผ่านมา คือ การที่หน่วยงานต่างๆ ใช้ชื่อ
นโยบายที่แตกต่างกัน ท�ำให้มีความเข้าใจไม่ตรงกันระหว่าง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยบางช่วงก็เน้นที่การผลิตต้นน�้ำและ
กลางน�้ำของสินค้าอาหาร บางช่วงก็เน้นส่งเสริมธุรกิจบริการ
ด้ า นอาหาร และส่ ง ผลให้ มี ก ารก� ำ หนดจุ ด เน้ น การพั ฒ นา
ทีแ่ ตกต่างกันไปตามแต่ละหน่วยงาน โดยจากการหารือได้ขอ้ สรุป
ร่วมกันว่า จะใช้ชื่อนโยบายเดียวกันว่า “Kitchen of the
World” : ครัวไทยสูโ่ ลก ซึง่ มีขอบเขตอยูบ่ นพืน้ ฐานของแนวคิด
“From Farm to Table” โดยครอบคลุมเชือ่ มโยงตลอดห่วงโซ่
มูลค่าของอุตสาหกรรมอาหาร ตั้งแต่ต้นน�้ำ-กลางน�้ำ-ปลายน�้ำ
และรวมทัง้ ธุรกิจสนับสนุนด้วย กล่าวคือ (1) ต้นน�ำ้ ได้แก่ สินค้า
เกษตร ซึง่ ครอบคลุมทัง้ สินค้าเกษตรอาหาร สินค้าเกษตรแปรรูป
เบื้องต้น (2) กลางน�้ำ คือ สินค้าอุตสาหกรรม ครอบคลุมถึง
สินค้าอาหารและเกษตรแปรรูปต่างๆ (3) ปลายน�้ำ คือ ธุรกิจ
บริการด้านอาหาร ซึง่ ครอบคลุมธุรกิจร้านอาหาร โรงเรียนสอน
ท�ำอาหาร และธุรกิจการจัดอาหารส�ำหรับคนหมูม่ าก (Catering)
และ (4) ธุรกิจ/กิจกรรมสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง อาทิ การตรวจ
ประเมินมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร ธุรกิจโลจิสติกส์
สินค้าอาหาร เครือ่ งจักรกลการเกษตรและแปรรูป การวิจยั และ
พัฒนาด้านสินค้าเกษตรและอาหาร ธุรกิจบรรจุภัณฑ์ และ
การพัฒนาบุคลากร

ข้อมูลข้อเท็จจริงเพื่อประกอบการพิจารณา เพื่อให้สามารถ
ก�ำหนดต�ำแหน่งเชิงยุทธศาสตร์สำ� หรับการพัฒนาอุตสาหกรรม
ได้อย่างชัดเจน และอยู่บนพื้นฐานความจริงที่มีความเป็นไปได้
ในทางปฏิบัติ โดย สศช. ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ได้ประมวล
และวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงสถิติ ทัง้ ข้อมูลมูลค่าเพิม่ และการส่งออก
แต่ดว้ ยข้อจ�ำกัดด้านข้อมูล ท�ำให้ทมี งานวิเคราะห์ได้เพียงข้อมูล
สินค้าอาหารเท่านั้น โดยไม่สามารถวิเคราะห์ไปถึงบริการ
ด้านอาหารทีป่ จั จุบนั ไม่มกี ารจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ อีกทัง้
ข้อมูลที่ใช้วิเคราะห์เพื่อก�ำหนดต�ำแหน่งเชิงยุทธศาสตร์นั้น
จะจ�ำกัดเฉพาะสินค้าส่งออกเท่านัน้ โดยการวิเคราะห์ได้แบ่งกลุม่
สินค้าอาหารออกเป็น 2 กลุม่ หลัก คือ (1) กลุม่ สินค้าทีม่ ศี กั ยภาพ
ส่งออกเดิม เป็นกลุม่ สินค้าอาหารประเภทของสด แปรรูปขัน้ ต้น
และ (2) กลุ่มสินค้าที่มีแนวโน้มดี และกลุ่มสินค้าส�ำหรับ
ตลาดเฉพาะ (Niche) คือ กลุ่มสินค้าที่ได้รับอิทธิพลจากกระแส
แนวโน้มการเปลีย่ นแปลงของความต้องการของผูบ้ ริโภคอาหาร
ของโลก ที่มุ่งเน้นอาหารที่สร้างคุณค่าทางอารมณ์ เช่น อาหาร
เพื่อสุขภาพ อาหารพร้อมรับประทาน อาหารฮาลาล เป็นต้น
ส�ำหรับกลุ่มที่มีศักยภาพส่งออกเดิม ทีมงานได้ใช้
กรอบแนวคิด BCG Matrix ในการวิเคราะห์ความสามารถ
ในการแข่ ง ขั น ของสิ น ค้ า อาหารทุ ก ชนิ ด ในมิ ติ ข องมู ล ค่ า
การส่งออก อัตราการขยายตัวของการส่งออก และมูลค่าเพิ่ม
ต่อเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งพบว่า ข้าว อยู่ในกลุ่ม Cash Cow
เป็นกลุม่ ทีม่ สี ว่ นแบ่งทางการตลาดสูง แต่ยงั มีอตั ราการขยายตัวต�ำ่
ขณะทีน่ ำ�้ ตาลทรายอยูใ่ นกลุม่ ดาวเด่น (Star) เป็นกลุม่ ทีม่ อี ตั รา
การขยายตัวและมีส่วนแบ่งทางการตลาดสูง ซึ่งหมายความว่า
ประเทศไทยเรายังคงมีความสามารถแข่งขันได้ดีในระดับโลก

ส่วน กลุ่มที่มีแนวโน้มดี และ กลุ่มตลาดเฉพาะ
โดยวิเคราะห์จากการศึกษาแนวโน้มของธุรกิจอาหารในโลก
ซึ่งสามารถจ�ำแนกสินค้าเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ (1) กลุ่มที่ให้
ความส�ำคัญกับกระบวนการผลิต เช่น อาหารเสริมสุขภาพ
อาหารอินทรีย์ อาหารฮาลาล (2) กลุ่มที่ให้ความส�ำคัญกับ
การออกแบบ ซึ่งเป็นกลุ่มที่สามารถตอบสนองความต้องการ
ทางด้านอาหาร และ (3) กลุ่มที่ให้ความส�ำคัญกับมาตรฐาน
หรื อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ พ ร้ อ มรั บ ประทานที่ ต อบสนองรู ป แบบ
การด�ำเนินชีวิตสมัยใหม่ที่ต้องการความสะดวกและรวดเร็ว

ตุลาคม - ธันวาคม 2558
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ความปลอดภัยและความมัน่ คงทางอาหาร
ควบคู่กับการพัฒนาตลาดเพื่อตอบสนอง
ต่อพฤติกรรมผูบ้ ริโภคของโลก ตามวิสยั ทัศน์
ดังกล่าว ในยุทธศาสตร์การพัฒนาครัวไทย
สู่โลก พ.ศ. 2559 - 2564 จึงได้ก�ำหนด
ยุทธศาสตร์เป็น 3 ด้าน (รายละเอียดตาม
แผนภาพแผนที่น�ำทาง) คือ
1) ด้านพัฒนาสินค้าอาหารไทย
เน้นการสร้างมาตรฐานสินค้าอาหารให้มี
ระดับสากล การสร้างการเชื่อมโยงตลอด
ห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมการผลิต
และบริ ก ารด้ า นอาหาร การศึ ก ษาวิ จั ย
ตลาดเฉพาะ (Niche) และการก�ำหนด
อย่างไรก็ตาม การวิเคราะห์ข้อมูลส�ำหรับกลุ่มนี้ ยังไม่สามารถ กลยุ ท ธ์ ก ารลงทุ น และการน� ำ เข้ า สิ น ค้ า และวั ต ถุ ดิ บ อาหาร
ท� ำ ได้ อย่ า งเป็ น ระบบ เนื่องจากยัง ขาดข้อมูลเชิงประจักษ์ ที่ชัดเจน
ที่ชัดเจน
2) ด้ า นพั ฒ นาธุ ร กิ จ บริ ก ารอาหารไทย มุ ่ ง เน้ น

จากกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลจึงมีข้อสังเกตส�ำคัญ
ประการหนึ่งที่จ�ำเป็นต้องบรรจุไว้ในยุทธศาสตร์ครัวไทยสู่โลก
นั่นคือ การจัดท�ำฐานข้อมูลด้านบริการด้านอาหารที่ชัดเจน
และเป็นระบบโดยมีการก�ำหนดเจ้าภาพที่ชัดเจน รวมทั้งการมี
การศึกษาวิจัยเชิงลึกส� ำหรับกลุ่มสินค้าส� ำหรับตลาดกลุ่ม/
ตลาดเฉพาะ (Niche Product)
3. ก�ำหนดเป้าหมาย แนวทางที่จะเดินต่อเพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย
ที่ก�ำหนด
ทีมงาน สศช. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกัน
ก�ำหนดวิสัยทัศน์ของยุทธศาสตร์ครัวไทยสู่โลก พ.ศ. 2559 2564 โดยเน้นครอบคลุมการพัฒนาทั้งการผลิต การส่งออก
สินค้าและบริการด้านอาหาร ดังนี้
วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์ “ครัวไทยสู่โลก” พ.ศ. 2559 - 2564

การก� ำ หนดหน่ ว ยงานเจ้ า ภาพที่ จ ะดู แ ลด้ า นธุ ร กิ จ บริ ก าร
ด้านอาหารทีช่ ดั เจน การจัดท�ำฐานข้อมูลร้านอาหารทัง้ ในประเทศ
และต่างประเทศให้เป็นระบบและทิศทางเดียวกัน และเสริมสร้าง
ภาพลักษณ์ธุรกิจบริการด้านอาหารของไทยในด้านคุณภาพ
และมาตรฐาน
3) ด้านการพัฒนาปัจจัยสนับสนุน ซึ่งมุ่งขับเคลื่อน
หลักผ่านโครงการ Thailand Food Valley ของกระทรวง
อุตสาหกรรม เพื่อส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม และ
R&D ในการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารทั้งระบบ
การพัฒนาระบบ (One Stop Service) ด้านการน�ำเข้า - ส่งออก
การตรวจสอบและอนุญาตมาตรฐานสินค้าอาหารของประเทศ
การพัฒนาก�ำลังคนส�ำหรับอุตสาหกรรม การพัฒนาระบบ
โลจิสติกส์ และการปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบทรัพย์สิน
ทางปัญญาให้เอื้อต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร

“ไทยเป็นผู้น�ำในการผลิตและส่งออกสินค้าอาหาร และ
โดยประเด็นการพัฒนาเร่งด่วนที่ต้องด�ำเนินการ คือ
การบริการด้านอาหาร อันดับ 1 ใน 10 ของโลก ที่มีความ
การศึกษาวิจยั ตลาดสินค้าเฉพาะกลุม่ (Niche) เช่น อาหารอินทรีย์
ปลอดภัยและสุขอนามัยสูง มีคุณภาพมาตรฐานสากลบน
อาหาร Functional กลยุทธ์สำ� หรับการลงทุนและการน�ำเข้าสินค้า
พื้นฐานของความยั่งยืนและมั่นคงทางอาหารของประเทศ”
อาหารจากการเปิด AEC การก�ำหนดเจ้าภาพดูแลธุรกิจบริการ
เพือ่ ให้ประเทศไทยเป็นผูน้ �ำด้านการผลิตและส่งออก ด้านอาหารที่ชัดเจน และระบบโลจิสติกส์ด้านอาหาร เพื่อเป็น
สินค้าอาหารอย่างมีมาตรฐาน และยังคงให้ความส�ำคัญกับ การเตรียมความพร้อมน�ำไปสู่ระยะต่อไป
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วารสารเศรษฐกิจและสังคม

ภาพแผนที่นำ�ทาง (Roadmap) การพัฒนาครัวไทยสู่โลก พ.ศ. 2559 - 2564

ความท้าทาย...เส้นทาง “ครัวไทยสู่โลก” ยังต้องก้าว การพั ฒนาไปตามทิ ศ ทางและเป้ าหมายที่ ก�ำ หนดได้อ ย่าง
ต่อไป
มีประสิทธิภาพ ประเด็นนี้คงเป็นประเด็นท้าทายที่เราทุกฝ่าย
ข้อเสนอของยุทธศาสตร์ครัวไทยสู่โลก พ.ศ. 2559 2564 ได้นำ� เสนอต่อคณะรัฐมนตรีพจิ ารณาให้ความเห็นชอบแล้ว
เมือ่ วันที่ 3 มีนาคม 2558 ก็เปรียบเสมือนการเดินเรือทีม่ เี ป้าหมาย
การเดินทางร่วมกันแล้ว จึงนับเป็นก้าวแรกของการด�ำเนินการ
นโยบายครัวไทยสู่โลก ในลักษณะ “ประสานพลังขับเคลื่อน
อย่างมีเอกภาพและบูรณาการ” แต่ก็ยังมีความท้าทายส�ำคัญ
ทีห่ น่วยงานต่างๆ จะต้องร่วมกันด�ำเนินการ คือ การก�ำหนดกลไก
ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ชัดเจน และต้องมีกระบวนการ
ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลไกดังกล่าวให้สามารถ
ด�ำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เปรียบเสมือนเมื่อตกลง
ลงเรือล�ำเดียวกันแล้ว ในการเดินทางจะต้องประสานงานกัน
ทัง้ นายท้าย กัปตัน และต้นเรือ ในลักษณะสอดรับและเสริมแรงกัน
เพื่อน�ำเรือวิ่งอยู่ในเส้นทางที่ก�ำหนดไว้ และในระหว่างเส้นทาง
การเดินทางก็ย่อมจะเผชิญปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่ไม่อาจ
คาดการณ์ ไ ด้ จึ ง จ� ำ เป็ น ต้ อ งมี ก ลไกที่ ป ระสานร่ ว มมื อ กั น
อย่างใกล้ชิด มีความคล่องตัวที่จะปรับเปลี่ยนแนวทางตาม
สถานการณ์ต่างๆ เพื่อให้สามารถบูรณาการการขับเคลื่อน

ไม่เฉพาะภาครัฐเท่านั้น แต่หมายรวมถึงภาคเอกชน ที่จะต้อง
ร่วมแรงร่วมใจกันอย่างเต็มก�ำลัง เพื่อน�ำพาครัวไทย..ไปสู่โลก
ได้อย่างยั่งยืน
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บทความประจำ�ฉบับ

การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของสหกรณ์
ภาคการเกษตรในพื้นที่ภาคกลางอย่างยั่งยืน
เชิญ ไกรนรา*

ภาคเกษตรกรรมยังคงมีบทบาทสำ�คัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยเนื่องจากยังเป็นแหล่งจ้างงานของแรงงาน
จำ�นวนมาก แต่เกษตรกรส่วนใหญ่ยังประสบปัญหาการผลิตและการตลาด ทำ�ให้ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางรายได้และ
คุณภาพชีวติ บทความนีจ้ งึ ใคร่ขอนำ�เสนอบทบาทความสำ�คัญของธุรกิจสหกรณ์ สถานการณ์การพัฒนาสหกรณ์ในพืน้ ทีภ่ าคกลาง
แนวทางการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรโดยระบบสหกรณ์ กรณีศึกษาตัวอย่างสหกรณ์ที่เป็นตัวอย่างที่ดีในการพัฒนาตลาดสินค้า
เกษตรในพืน้ ที่ภาคกลาง และข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรโดยระบบสหกรณ์และการเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของสหกรณ์ภาคการเกษตรในพื้นที่ภาคกลางอย่างยั่งยืน

สหกรณ์คืออะไร
สหกรณ์ คือองค์การของบรรดาบุคคลซึ่งรวมกลุ่มกันโดยสมัครใจในการดำ�เนินวิสาหกิจที่พวกเขาเป็นเจ้าของร่วมกัน
และควบคุมตามหลักประชาธิปไตยเพือ่ สนองความต้องการ และความหวังร่วมกันทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม การดำ�เนินการ
ของสหกรณ์ตั้งอยู่บนพื้นฐานของหลักการสำ�คัญ 7 ประการคือ (1) การเป็นสมาชิกโดยสมัครใจและเปิดกว้าง (2) การควบคุม
โดยสมาชิกตามหลักประชาธิปไตย (3) การมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจของสมาชิก (4) การปกครองตนเองและความเป็นอิสระ
(5) การให้การศึกษา ฝึกอบรม และสารสนเทศ (6) ความร่วมมือระหว่างสหกรณ์ และ (7) ความเอื้ออาทรต่อชุมชน โดยสามารถ
จำ�แนกสหกรณ์ออกเป็น 2 ประเภทคือ (1) สหกรณ์ภาคการเกษตรประกอบด้วยสหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ประมงและสหกรณ์นคิ ม
และ (2) สหกรณ์นอกภาคการเกษตรประกอบด้วยสหกรณ์ร้านค้า สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์บริการ และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
ความสำ�คัญของสหกรณ์ ปัจจุบันสหกรณ์ได้รับการยอมรับว่าเป็นรูปแบบธุรกิจที่เป็นทางเลือกของคนในสังคมเพื่อ
การมีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ กี ว่า เนือ่ งจากเป็นองค์การธุรกิจแบบหนึง่ ทีม่ บี ทบาททางเศรษฐกิจตัง้ แต่การผลิตการจำ�หน่ายจนถึงการบริโภค
หากสามารถทำ�ให้กระบวนการทางสหกรณ์มีประสิทธิภาพจะเป็นเครื่องมือสำ�คัญของรัฐในการพัฒนาเศรษฐกิจส่วนรวม
ของประเทศและสร้างรายได้ประชาชาติให้สูงขึ้น เพราะสหกรณ์มีบทบาทช่วยกระจายรายได้สู่ประชาชนอย่างยุติธรรม
ช่ ว ยลดบทบาทของพ่ อ ค้ า คนกลางและนายทุ น นอกจากนี้ยังมีค วามสำ�คัญต่อสมาชิกสหกรณ์เนื่องจากเป็นการร่ ว มแรง
รวมปั ญ ญา รวมทุ น ของบุ ค คลที่ อ่ อ นแอทางเศรษฐกิ จ โดย
การดำ�เนินการเป็นแบบประชาธิปไตยยึดหลักการช่วยเหลือ
ตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน รวมตัวกันด้วยความสมัครใจ
มี ค วามเสมอภาค มี ค วามสามารถในการดำ�เนิ น การและ
สิทธิประโยชน์ ยึดหลักการประหยัด รวมทั้งส่งเสริมให้สมาชิก
ประหยัดและออมเงินโดยให้บริการรับ-ฝากเงิน การซื้อสินค้า
และได้รบั เงินออมคืนในรูปเงินปันผลทำ�ให้สมาชิกมีรายได้เพิม่ ขึน้
และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น นำ�ไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข
และสังคมมีความเป็นระเบียบ
* นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�ำนาญการ ส�ำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง
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สถานการณ์การพัฒนาสหกรณ์ในพื้นที่ภาคกลาง
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 ประเทศไทยมีจำ�นวนสหกรณ์
ทุกประเภทรวมทั้งสิ้น 8,173 แห่ง แบ่งออกเป็นสหกรณ์ที่มี
สถานะดำ�เนินการจำ�นวน 6,998 แห่ง และยังไม่เริ่มดำ�เนินการ
จำ�นวน 167 แห่ง ซึ่งเรียกทั้งสองสถานะนี้รวมกันว่าดำ�เนินการ
(Active) เป็นจำ�นวน 7,165 แห่ง และสหกรณ์ที่มีสถานะเลิก
สหกรณ์ (Non-Active) จำ�นวน 1,008 แห่ง โดยสามารถจำ�แนก
จำ�นวนสมาชิกสหกรณ์ออกเป็นสหกรณ์ภาคการเกษตรจำ�นวน
3,822 แห่ง (ไม่รวมชุมนุมสหกรณ์) จำ�นวนสมาชิกรวมทั้งสิ้น
6,666,437 คน มีจำ�นวนสมาชิกเฉลี่ย 1,744 คน/สหกรณ์ และ
สหกรณ์นอกภาคการเกษตรจำ�นวน 3,221 แห่ง (ไม่รวมชุมนุม
สหกรณ์) จำ�นวนสมาชิกทั้งสิ้น 4,803,576 คนมีจำ�นวนสมาชิก
เฉลี่ ย 1,491 คน/สหกรณ์ โดยแนวโน้ ม ทั้ ง ประเทศตั้ ง แต่
ปี พ.ศ. 2549 - 2558 พบว่ า สหกรณ์ ภ าคเกษตรมี อั ต รา
การขยายตัวเฉลีย่ -0.43 % ต่อปี ซึง่ แสดงให้เห็นว่าจำ�นวนสหกรณ์
ภาคการเกษตรมีแนวโน้มลดจำ�นวนลงอย่างช้าๆ เนื่องจากการ
เปลีย่ นแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศทีภ่ าคเกษตรกรรม
มีบทบาทลดลง ในขณะที่สหกรณ์นอกภาคเกษตรมีแนวโน้ม
ค่อยๆ เพิม่ จำ�นวนขึน้ โดยมีอตั ราขยายตัวเฉลีย่ ร้อยละ 2.65 ต่อปี
สำ�หรั บ พื้ น ที่ ภ าคกลางรวมพื้ น ที่ ก รุ ง เทพมหานคร
มีจำ�นวนสหกรณ์ทุกประเภทรวมทั้งสิ้น 2,435 แห่ง มีจำ�นวน
สมาชิกรวมทั้งสิ้นจำ�นวน 3,945,077 คน หรือคิดเป็นร้อยละ
34.39 ของจำ�นวนสมาชิก สหกรณ์ทุก ประเภททั่วประเทศ
โดยจำ�แนกออกเป็น สหกรณ์ภาคการเกษตรจำ�นวน 687 แห่ง
หรือคิดเป็นร้อยละ 28.21 ของจำ�นวนสหกรณ์รวมทั้งพื้นที่
ภาคกลาง มี จำ�นวนสมาชิ ก 1,009,984 คน หรื อ คิ ด เป็ น
ร้อยละ 25 ของจำ�นวนสมาชิกของสหกรณ์รวมทัง้ พืน้ ทีภ่ าคกลาง
แบ่งออกเป็นสหกรณ์การเกษตรจำ�นวน 613 แห่ง จำ�นวน
สมาชิก 945,539 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 23.96 ของจำ�นวน
สมาชิกสหกรณ์รวมทุกประเภทในพื้นที่ภาคกลาง สหกรณ์
ประมงจำ�นวน 41 แห่ง จำ�นวนสมาชิก 6,931 คน สหกรณ์
นิคมจำ�นวน 33 แห่ง จำ�นวนสมาชิก 57,514 คน และสหกรณ์
นอกภาคเกษตรจำ�นวน 1,748 แห่ง จำ�นวนสมาชิก 2,935,093 คน
แบ่งออกเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์จำ�นวน 863 แห่ง จำ�นวน
สมาชิก 1,768,107 คน สหกรณ์ร้านค้าจำ�นวน 88 แห่ง จำ�นวน
สมาชิก 604,245 คน สหกรณ์บริการจำ�นวน 608 แห่ง จำ�นวน
สมาชิก 210,391 คน และสหกรณ์เครดิตยูเนีย่ นจำ�นวน 189 แห่ง
จำ�นวนสมาชิก 352,350 คน

ปัญหาด้านการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตร
แม้ว่าภาคเกษตรกรรมค่อยๆ ลดบทบาทที่มีต่อระบบ
เศรษฐกิจมหภาคของประเทศลงโดยอัตราการขยายตัวของ
ภาคเกษตรกรรมเมื่อปี พ.ศ. 2556 มีสัดส่วนร้อยละ 0.10 ของ
อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศร้อยละ
2.90 อย่างไรก็ตามภาคเกษตรกรรมยังคงเป็นแหล่งการจ้างงาน
ที่สำ�คัญของประเทศ เช่น ในปีเพาะปลูก 2556/2557 แรงงาน
ภาคเกษตรซึ่งมีอายุระหว่าง 15 - 64 ปี ทั้งประเทศมีจำ�นวน
รวมทัง้ สิน้ 16.10 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 41.59 ของจำ�นวน
ประชากรวัยแรงงานรวมทั้งประเทศ แต่เกษตรกรส่วนใหญ่
ยังคงประสบปัญหาการผลิตและระบบตลาดซึ่งเป็นส่วนสำ�คัญ
ของห่วงโซ่อุปทานการผลิตสินค้าเกษตรดังนี้
1. ปัญหาและอุปสรรคของกิจกรรมการผลิตหรือกิจกรรม
ต้นนํ้า ได้แก่
• เกษตรกรประมาณร้อยละ 90 เป็นเกษตรกรรายย่อย
ซึ่งมีขนาดที่ดินเฉลี่ย 20 ไร่/ครัวเรือน
• เกษตรกรขาดที่ดินเป็นของตนเองและมีภาระหนี้สิน
จากสถิติของสำ�นักงานเศรษฐกิจการเกษตรในปีเพาะปลู ก
2552/2553 ชี้ ใ ห้ เ ห็ น ว่ า เกษตรกรไทยมี ภ าระหนี้ สิ น เฉลี่ ย
54,409 บาทต่อครัวเรือน
• เกษตรกรร้อยละ 60 ต้องเช่าที่ดินทำ�กินและจากสถิติ
เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตร
มีมากกว่า 400,000 ราย ปัญหาเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อความ
มั่นคงในอาชีพของเกษตรกรและประสิทธิภาพการผลิต
• ผลิตภาพการผลิตตํ่า สถิติเปรียบเทียบผลผลิตต่อไร่
ของสินค้าเกษตรบางชนิดในประเทศอยู่ตํ่ากว่าค่าเฉลี่ย สาเหตุ
เนื่องจากปัญหาการขาดแคลนเทคโนโลยีที่ทันสมัยและการใช้
ปัจจัยการผลิตทีเ่ หมาะสม โดยมีขอ้ มูลชีว้ า่ อัตราการขยายตัวของ
ภาคการเกษตรในช่วงแผนพัฒนาฉบับที่ 10 มาจากการขยายตัว
ด้านการใช้ปัจจัยการผลิตในด้านที่ดินและแรงงานมากกว่า
การใช้เทคโนโลยี
• ต้นทุนการผลิตสูงมีสาเหตุจากราคานํ้ามันและการใช้
สารเคมีในการผลิตในขณะทีร่ าคาผลผลิตมีความผันผวนไม่แน่นอน
• โครงสร้างพืน้ ฐานและสิง่ อำ�นวยความสะดวกไม่เพียงพอ
เช่ น แหล่ ง นํ้ า ชลประทาน แหล่ ง สิ น เชื่ อ ทางการเกษตรที่
เกษตรกรเข้าถึง แหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาขีดความสามารถใน
การประกอบอาชีพอย่างเหมาะสมกับบริบทของเกษตรกร
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• ขาดข้อมูลข่าวสารการตลาดเพื่อการตัดสินใจในการทำ�
การเกษตรอย่างยั่งยืน เกษตรกรส่วนใหญ่มักใช้ราคาผลผลิต
ในฤดูกาลนั้นเพื่อการตัดสินใจ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการลงทุน
และผลิตภาพในการทำ�เกษตรกรรมอย่างยั่งยืน
• ขาดโอกาสทางเลือกในการเข้าสูร่ ะบบการค้าทีเ่ ป็นธรรม
เนื่องจากโครงสร้างการตลาดที่เป็นอยู่เป็นตลาดผู้ซื้อน้อยราย
ผู้ ค้ า และผู้ รั บ ซื้ อ ผลผลิ ต จึ ง มั ก เอารั ด เอาเปรี ย บเกษตรกร
เกี่ยวกับราคาผลผลิตอยู่เสมอ รวมทั้งได้รับผลกระทบจาก
นโยบายรั ฐ บางประการ เช่ น กรณี ข องบั ต รเครดิ ต ชาวนา
ซึ่งส่งผลต่อการสร้างวินัยทางการเงินและการสะสมทุนของ
เกษตรกร
• ขาดการดูแลสุขภาวะสิ่งแวดล้อมและการมีชีวิตความ
เป็นอยู่ที่ดี แผนพัฒนาการเกษตรภายใต้ช่วงเวลาของแผน
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 ชี้ว่าในช่วงของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 - 10 ค่าดัชนีวดั ความผาสุกของเกษตรกร
ไทยอยู่ในระดับพัฒนาปานกลาง ผลการพัฒนาด้านสุขอนามัย
และสิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับดีมาก ด้านเศรษฐกิจอยู่ในระดับ
ปานกลาง ส่วนด้านการศึกษาสิง่ แวดล้อมอยูใ่ นระดับต้องเร่งแก้ไข
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• โครงสร้างการตลาดยังเป็นลักษณะของผู้ซื้อน้อยราย
ซึ่ ง ทำ�ให้ ผู้ ป ระกอบการรายใหญ่ มี ค วามได้ เ ปรี ย บในด้ า น
การตลาด ส่วนผูป้ ระกอบการรายย่อยและสถาบันเกษตรกรไม่มี
อำ�นาจการต่อรอง นอกจากนีเ้ ครือข่ายความร่วมมือของสถาบัน
เกษตรกรเป็นลักษณะความร่วมมือตามแนวดิง่ และเป็นกลุม่ ตาม
พืน้ ที่ แต่ยงั ไม่สามารถแข่งขันในเชิงธุรกิจกับเอกชนได้เนือ่ งจาก
มีความไม่คล่องตัวและมีต้นทุนค่าใช้จ่ายการตลาดสูงกว่า
• ปัจจุบันสถาบันเกษตรกรและผู้ประกอบการรายย่อย
มีความเสียเปรียบในการแข่งขันเมือ่ เปรียบเทียบกับผูป้ ระกอบการ
เอกชนรายใหญ่ เพราะขาดความรู้และทักษะด้านนวัตกรรม
และเทคโนโลยีรวมทัง้ การบริหารจัดการห่วงโซ่อปุ ทานในธุรกิจ
• การซื้อขายสินค้าเกษตรระดับไร่นาส่วนใหญ่ยังไม่มี
การคั ด เกรดคุ ณ ภาพสิ น ค้ า ซึ่ ง พ่ อ ค้ า ซื้ อ จากเกษตรกรโดย
ใช้ คุ ณ ภาพเฉลี่ ย หรื อ ราคาเฉลี่ ย ทำ�ให้ เ กษตรกรอาจเกิ ด
การเสียเปรียบทางธุรกิจ
• เกษตรกรรายย่อยส่วนใหญ่มีสินค้าเหลือขายไม่มาก
และอยู่กระจัดกระจายตามแหล่งผลิตซึ่งห่างไกลจากแหล่งซื้อ
ขายหลัก และเกษตรกรมักจำ�หน่ายสินค้าเกษตรทันทีหลัง
เก็บเกี่ยว ทำ�ให้โอกาสที่จะขายได้ตามราคาตลาดในขณะนั้น
2. ปัญหาและอุปสรรคของกิจกรรมกลางนํ้า เช่น
• สถาบันเกษตรกร ได้แก่ สหกรณ์กลุม่ เกษตรกรกลุม่ อาชีพ และตามคุณภาพของสินค้ามีน้อย ตลอดทั้งเกษตรกรบางราย
วิสาหกิจชุมชน เป็นต้น ยังไม่สามารถเป็นกลไกเกื้อหนุนอาชีพ ไม่ทราบว่าราคาซื้อขายตามตลาดที่แท้จริงเป็นอย่างไร
ของเกษตรกรอย่างเต็มศักยภาพ เนื่องจากสถาบันเกษตรกรยัง 3. ปัญหาและอุปสรรคของกิจกรรมปลายนํ้า เช่น
ไม่มีโครงสร้างและระบบบริหารจัดการที่สามารถเชื่อมโยงกับ
• ขาดโครงสร้ า งพื้ น ฐานและสิ่ ง อำ�นวยความสะดวก
การตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งระบบบริหารจัดการ ที่จำ�เป็น เช่น ถนน คลังสินค้าตลาดกลาง ระบบข้อมูลข่าวสาร
ธุรกิจของสถาบันเกษตรกรยังคงอยู่ในระดับกิจกรรมต้นนํ้า การตลาดองค์ความรู้เรื่องคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์และ
และกลางนํ้าของห่วงโซ่อุปทานโดยมีพ่อค้าคนกลางทำ�หน้าที่ องค์ความรู้ด้านการจัดการห่วงโซ่อุปทานในธุรกิจ
กิ จ กรรมปลายนํ้ า โดยการแปรรู ป และจำ�หน่ า ยผลิ ต ภั ณ ฑ์
• ขาดหน่วยที่ใช้ชั่ง ตวง วัดที่เป็นมาตรฐานในตลาดทุก
อาหารสำ�เร็จรูปเพื่อจำ�หน่ายแก่ผู้บริโภคซึ่งปัจจุบันมีแนวโน้ม
ระดับ (เช่น นํ้าหนักวัดเป็นกิโลกรัม ปริมาตรวัดเป็นหาบ ถัง
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารสำ�เร็จรูปมากขึ้น
หรือลิตร) ทำ�ให้มีผู้ได้เปรียบและผู้เสียเปรียบ
• นโยบายของรั ฐ ยั ง ไม่ เ ป็ น แนวทางการพั ฒ นาแบบ
องค์รวม โดยเฉพาะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ในช่ ว งทศวรรษที่ ผ่ า นมาได้ ใ ห้ ค วามสำ�คั ญ กั บ การจั ด การ
ห่วงโซ่อุปทานของผลผลิตการเกษตรและมุ่งเน้นไปยังสถาบัน
เกษตรกรและผู้ ป ระกอบการรายย่ อ ย แต่ ก ารขั บ เคลื่ อ น
ยุทธศาสตร์ภายใต้ภารกิจของหน่วยงานของรัฐยังเป็นลักษณะ
ต่ า งคนต่ า งทำ� บางครั้ ง มี ค วามซํ้ า ซ้ อ นกั น และไม่ ส ามารถ
เชื่อมโยงกิจกรรมได้ตลอดโซ่อุปทาน
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วารสารเศรษฐกิจและสังคม

แนวทางการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรโดยระบบสหกรณ์ การดำ�เนินงาน การประเมินตนเอง การกำ�หนดปณิธานหรือ
เพื่อแก้ไขปัญหาด้านการผลิตและการตลาดสินค้า
เกษตรดังกล่าว สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ของมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ได้พัฒนากรอบแนวทางการพัฒนาตลาดสินค้า
เกษตรโดยระบบสหกรณ์ขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2555 ภายใต้กรอบคิด
ที่สำ�คัญ 3 ประการคือ คุณค่าของสหกรณ์ แนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยแนวทาง
การพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรโดยระบบสหกรณ์ ประกอบด้วย
3 ยุทธศาสตร์คือ

เป้าหมายร่วม การวิเคราะห์จดุ แข็ง จุดอ่อน โอกาสและข้อจำ�กัด
(SWOT Analysis) การกำ�หนดเป้าหมาย และการจัดทำ�แผนที่
กลยุทธ์ และ (3) การบริหารจัดการห่วงโซ่อปุ ทานอย่างบูรณาการ
เพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นระบบธุ ร กิ จ เชิ ง คุ ณ ค่ า และการสร้ า งอำ�นาจ
การต่อรอง การแบ่งปันและสร้างสรรค์ธรุ กิจ เพือ่ นำ�ไปสูก่ ารเป็น
องค์ ก รสหกรณ์ แ ละเครื อ ข่ า ยที่ มี ค วามเข้ ม แข็ ง อย่ า งยั่ ง ยื น
การนำ�คุณค่าและประโยชน์ของสหกรณ์สู่สมาชิกและชุมชน
เพื่อการพัฒนาไปสู่การค้าที่เป็นธรรม (Fair Trade)

1. ยุ ท ธศาสตร์ ก ารจั ด การความรู้ แ ก่ เ กษตรกร
ภายใต้หลักสูตรการเรียนรู้คู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยจัดทำ�
กรอบการจัดการความรู้สู่เกษตรกรภายใต้หลักสูตรการเรียนรู้
สู่ ก ารพั ฒ นาอย่ า งยั่ง ยืน มีเ ป้าหมายเพื่อยกระดับ ขีดความ
สามารถให้แก่เกษตรกร เพื่อการทำ�การเกษตรอย่างยั่งยืนและ
มีความสุข มีผลผลิตที่ดีมีคุณภาพสู่ระบบตลาดสินค้าเกษตร
ของสหกรณ์ โดยการบูรณาการความรู้ด้านการประกอบอาชีพ
ซึ่งประกอบด้วย แผนการผลิต การเข้าถึงแหล่งทุนและปัจจัย
การผลิ ต การผลิ ต และการใช้ เ ทคโนโลยี การจั ด การหลั ง
การเก็บเกี่ยว การเก็บรักษา การแปรรูป การจำ�หน่าย การออม
และการสะสมทุน เข้ากับกิจกรรมการดำ�เนินชีวติ ซึง่ ประกอบด้วย
แผนการดำ�เนิ น ชี วิ ต การอุ ป โภคและบริ โ ภค สั น ทนาการ
การสืบทอดวัฒนธรรมและประเพณี การมีส่วนร่วมในสังคม
การเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล ข่ า วสาร ชี วิ ต /ทรั พ ย์ สิ น และการดู แ ล
ความปลอดภัย โภชนาการและการดูแลสุขภาพและการเรียนรู้
และการศึกษา

กรณี ศึ ก ษาตั ว อย่ า งสหกรณ์ ภ าคการเกษตรที่ เ ป็ น
ตัวอย่างที่ดี (Best Practice) ในการพัฒนาตลาด
สินค้าเกษตรในพื้นที่ภาคกลาง

2. ยุทธศาสตร์การจัดการห่วงโซ่อุปทานในธุรกิจ
สหกรณ์ ภายใต้กรอบคิดระบบคุณค่าและการค้าที่เป็นธรรม
มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ยกระดั บ ขี ด ความสามารถของสหกรณ์
การเกษตรเพื่อประกอบธุรกิจภายในห่วงโซ่อุปทานและการนำ�
ประโยชน์ สู่ ส มาชิ ก อย่ า งยั่ ง ยื น มี 3 องค์ ป ระกอบหลั ก คื อ
(1) การสร้างผู้นำ�การเปลี่ยนแปลงนำ�การขับเคลื่อนสหกรณ์
และองค์กรเพือ่ สร้างผูน้ ำ�เชิงคุณค่าใน 4 มิตคิ อื การนำ�คุณค่าของ
สหกรณ์มาใช้ การปรับประบวนทัศน์ การยึดมั่นในหลักการ
และแนวทางการปฏิบัติที่ดี (2) การยกระดับการดำ�เนินงาน
สหกรณ์หรือกลุ่มองค์กรในทิศทางเชิงคุณค่าและการเชื่อมโยง
กั บ พั น ธมิ ต รในห่ ว งโซ่ อุ ป ทาน ประกอบด้ ว ยการจั ด ทำ�
แผนกลยุทธ์ การจัดทำ�แผนปฏิบัติการ การปรับระบบกลไก

3. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมให้สหกรณ์เป็นทางเลือก
ของประชาชน ภายใต้การพัฒนาตัวแบบธุรกิจสหกรณ์เพื่อ
การผลิตอาหาร (Food Cooperatives) โดยมีเป้าหมายเพื่อ
ยกระดับการพัฒนาและกระจายสินค้าเกษตรให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของผูบ้ ริโภคในปัจจุบนั โดยเฉพาะการผลิตสินค้า
อาหารธรรมชาติ (Natural Foods) และการนำ�ส่ง (Delivery)
ผลผลิตเกษตรที่มีคุณภาพสู่ผู้บริโภคคนสุดท้าย

ประกอบด้วย 2 สหกรณ์การเกษตร คือ
1. สหกรณ์การเกษตรท่ายาง จำ�กัด ตัง้ อยูท่ ี่ 157/57
หมู่ 5 ถ.เพชรเกษม ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี สหกรณ์
การเกษตรท่ายาง จำ�กัด เป็นผู้ส่งออกกล้วยหอมทองปลอด
สารพิษซึ่งมีผลผลิตเพื่อการส่งออกตลอดปี โดยใช้เทคโนโลยี
ระบบตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability System) ทีไ่ ด้มาตรฐาน
สากลเป็นแห่งแรกในประเทศไทย นอกจากนีส้ หกรณ์การเกษตร
ท่ายาง จำ�กัด ยังพัฒนาและบริห ารจัดการ “ตลาดกลาง
การเกษตรท่ายาง” ให้เป็นศูนย์กลางการซื้อ - ขายผลผลิต
ทางการเกษตร ส่วนใหญ่เป็นสินค้าผักและผลไม้ทั้งเพื่อการค้า
ปลีกและค้าส่งจากทั่วประเทศซึ่งผลิตโดยเกษตรกรโดยตรง
รวมทั้งเป็นตลาดรับซื้อกล้วยทุกชนิดและมะนาวโดยมีการ
คัดเกรดสินค้าจากเกษตรกรผู้ผลิตภายใน จ.เพชรบุรี ตลอดทั้ง
จำ�หน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภคด้วยตลาดกลางการเกษตร
ท่ า ยางตั้ ง อยู่ ติ ด ถนนเพชรเกษมและมี ส ถานที่ ก ว้ า งขวาง
แบ่งออกเป็นอาคารพืชไร่ 1 - 4 อาคารมะนาว 1 - 3 อาคารผลไม้
อาคารคัดแยกสินค้า 1 - 2 อาคารตลาดสด โรงอาหาร ร้านค้า
สหกรณ์ห้องแถว และลานจอดรถ โดยเปิดให้บริการทุกวัน
ตลอด 24 ชั่วโมง
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2. สหกรณ์การเกษตรหนองหญ้าไซ จำ�กัด ตั้งอยู่ที่
515 ม.5 ต.หนองหญ้ า ไซ อ.หนองหญ้ า ไซ จ.สุ พ รรณบุ รี
ประชากรของอำ�เภอหนองหญ้าไซส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
ทำ�นาและทำ�ไร่อ้อย สหกรณ์การเกษตรหนองหญ้าไซ จำ�กัด
ก่อตั้งเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2529 มีสมาชิกแรกตั้ง 374 คน
และได้มีการเปิดรับเกษตรกรเข้าเป็นสมาชิกอย่างต่อเนื่อง
จนในปัจจุบันมีสมาชิกจำ�นวน 2,846 คน มีทุนดำ�เนินงาน 173
ล้านบาท ทุนเรือนหุ้น 41 ล้านบาท ทุนสำ�รอง 10 ล้านบาท
เงินรับฝาก 98 ล้านบาท ปริมาณธุรกิจ 522 ล้านบาท กำ�ไร
ในปีที่ผ่านมา 8 ล้านบาท ซึ่งสหกรณ์ฯ ได้นำ�ผลกำ�ไรจัดเป็น
ทุนสำ�รองร้อยละ 15.8 เป็นเงินปันผลร้อยละ 7.5 จำ�นวนเงิน
2.8 ล้านบาท เงินเฉลี่ยคืนให้สมาชิก 586,868 บาท จัดสรร
ทุนศึกษาอบรม 800,000 บาท และจัดไว้เป็นทุนสวัสดิการ
เพื่อช่วยเหลือสมาชิก 2.8 ล้านบาท สหกรณ์ฯ ดำ�เนินธุรกิจ
แบบครบวงจรเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของ
สมาชิก ประกอบด้วยการให้บริการสินเชื่อ การรับ - ฝากเงิน
การจำ�หน่ า ยปั จ จั ย การผลิ ต ทางการเกษตร การรวบรวม
ข้าวเปลือก “การบริการตลาดกลางค้าข้าว” และสถานีบริการ
นาํ้ มัน ซึง่ สหกรณ์ฯ ยึดหลักการดำ�เนินงานโดยเน้นการมีสว่ นร่วม
ของสมาชิก สร้างจิตสำ�นึกการมีส่วนร่วมโดยผ่านการประชุม
ในระดับต่างๆ จากการประเมินผลเกี่ยวกับความตระหนักถึง
ความสำ�คัญและบทบาทของสมาชิกทีม่ ตี อ่ สหกรณ์พบว่าสมาชิก
ให้ความสนใจและทำ�ธุรกิจสหกรณ์สูงถึงร้อยละ 98.07 และ
สมาชิกยังมีส่วนร่วมกับกิจกรรมต่างๆ ของสหกรณ์ในโอกาส
ต่างๆ อย่างต่อเนื่องและกว้างขวาง
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นอกจากนี้สหกรณ์ฯ ได้ดำ�เนินโครงการและกิจกรรม
ที่เป็นประโยชน์ต่อสมาชิกหลายโครงการ เช่น (1) โครงการ
เพื่อนช่วยเพื่อน โดยการจัดตั้งกองทุนเพื่อการชำ�ระหนี้ทำ�ให้
สมาชิกลดการกู้ยืมหนี้นอกระบบ รวมทั้งมีเงินออมเข้าร่วม
กองทุนเพิ่มขึ้นทุกๆ ปี ส่งผลให้สมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
(2) โครงการสอนสมาชิ ก และเกษตรกรทำ�บั ญ ชี รั บ - จ่ า ย
ครัวเรือนและบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพและส่งเสริมการออม
ระดับครอบครัว (3) โครงการดำ�เนินการขับเคลื่อนตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงโดยได้จัดทำ�กิจกรรมออมทรัพย์ ออมความดี
ถวายพ่อหลวง การระดมหุ้นพิเศษ การกู้ปุ๋ยปลอดดอกเบี้ย
การผลิตข้าวสารหอมจังหวัดบรรจุถุงขายสมาชิกราคาถูก และ
การขยายเงินกู้ให้สมาชิกปลดหนี้นอกระบบ การส่งเสริมให้
สมาชิกปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ เลี้ยงปลา ผลิตนํ้ายาล้างจาน
นํ้ายาซักผ้า สบู่ สำ�หรับใช้ในครัวเรือนและลดค่าใช้จ่ายและ
ขายเพื่อเพิ่มรายได้ สหกรณ์ฯ ยังได้ร่วมมือกับองค์การบริหาร
ส่ ว นตำ�บลหนองโพธิ์ จั ด ทำ�แปลงสาธิ ต เกษตรอิ น ทรี ย์ แ ละ
ส่งเสริมให้สมาชิกทุกคนนำ�หลักการความพอเพียงไปปฏิบัติ
อย่างจริงจัง ทำ�ให้ได้รับการคัดเลือกจากกรมส่งเสริมสหกรณ์
ให้เป็น 1 ใน 10 การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
(4) โครงการธนาคารความดี จั ด ทำ�ขึ้ น เพื่ อ เป็ น การเฉลิ ม
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ (5) กิจกรรม
สาธารณประโยชน์ แ ละการอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรธรรมชาติ
จากความสำ�เร็จในการบริหารงานดังทีก่ ล่าวมาแล้วข้างต้น ทำ�ให้
สหกรณ์การเกษตรหนองหญ้าไซ จำ�กัด ได้รับรางวัลสหกรณ์
การเกษตรดีเด่นแห่งชาติของพื้นที่ภาคกลางเมื่อปี พ.ศ. 2556
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วารสารเศรษฐกิจและสังคม

ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรและ แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน จะร่วมมือกัน
การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของสหกรณ์ บนพื้นฐานของการพึ่งพาและช่วยเหลือตนเองเพื่อคุณภาพ
ภาคการเกษตร มีดังนี้
ชีวิตที่ดีกว่า โดยภาครัฐให้การสนับสนุนอย่างเหมาะสมเพื่อ
1. ส่ ง เ สริ มใ ห้ เ กษ ต รก รที่ ผลิ ตเ พื่ อ ขา ย ได้ มี
การรวมกลุ่มกันในรูปแบบสหกรณ์ภาคการเกษตรหรือกลุ่ม
เกษตรกรโดยสมัครใจเพือ่ ปรับปรุงการผลิตและควบคุมคุณภาพ
สินค้าเกษตร รวมทั้งสนับสนุนสหกรณ์ที่เกิดขึ้นแล้วให้ปรับปรุง
คุณภาพและประสิทธิภาพสูก่ ารเป็นสหกรณ์เพือ่ การผลิตอาหาร
(Food Cooperatives) และมีบทบาทสำ�คัญในการพัฒนา
ตลาดสินค้าเกษตรเพื่อส่งเสริมให้สหกรณ์ภาคการเกษตรมี
ส่วนร่วมและมีขีดความสามารถในการแข่งขันภายในห่วงโซ่
อุปทานของสินค้าเกษตรอย่างครบวงจร
2. หน่วยงานภาครัฐทีเ่ กีย่ วข้องกับการพัฒนาสถาบัน
เกษตรกรควรให้การสนับสนุนการดำ�เนินธุรกิจของสหกรณ์
ภาคการเกษตร ได้แก่ การประสานงานด้านการสนับสนุน
การผลิ ต จนถึ ง การจำ�หน่ า ย รวมทั้ ง ควรบู ร ณาการภารกิ จ
ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนการดำ�เนินงานของ
สหกรณ์ ภ าคการเกษตรให้ เข้ ม แข็ ง สนั บ สนุ น ให้ ส หกรณ์
ภาคการเกษตรจำ�หน่ายปุ๋ยเคมีและผลิตปุ๋ยอินทรีย์ที่มีคุณภาพ
เพือ่ จำ�หน่ายให้แก่สมาชิกของสหกรณ์การเกษตรและเกษตรกร
โดยสหกรณ์ที่จำ�หน่ายปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์ควรได้รับหนังสือ
รับรองจากห้องปฏิบัติการของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
3. หน่ ว ยงานภาครั ฐ ควรส่ ง เสริ ม ให้ ส หกรณ์
ภาคการเกษตรมี บ ทบาทสำ�คั ญ ในการควบคุ ม การผลิ ต ให้
สอดคล้องกับความต้องการของตลาด การปรับปรุงคุณภาพ
และมาตรฐานสิ น ค้ า ที่ ผ ลิ ต เพื่ อ รั ก ษาเสถี ย รภาพของราคา
ตลอดทัง้ สนับสนุนเงินกูเ้ พือ่ การลงทุนในการผลิตและการตลาด
แก่สหกรณ์ภาคการเกษตรในอัตราดอกเบีย้ ทีเ่ หมาะสม สนับสนุน
ระบบข้อมูลข่าวสารด้านการค้า การตลาดและราคาสินค้าให้
ทั่วถึงโดยเฉพาะพื้นที่ชนบทห่างไกล และสนับสนุนองค์ความรู้
ทางวิชาการด้านการบริหารจัดการสหกรณ์ที่ทันสมัย
4. เสริ ม สร้ า งขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขั น ของ
สหกรณ์ภาคการเกษตรเพื่อใช้เป็นกลไกที่สำ�คัญเพื่อรองรับ
เขตการค้าเสรีอาเซียน การตอบสนองนโยบายด้านความมั่นคง
ทางอาหารและการแก้ปัญหาของภาคการเกษตรของไทย

ส่งเสริมการพัฒนาการเกษตรและการพัฒนาชนบทในพื้นที่
ภาคกลางอย่างยั่งยืน และสนับสนุนการดำ�เนินการที่สอดคล้อง
กับนโยบายครัวไทยสูค่ รัวโลกของรัฐบาล ตลอดทัง้ การเสริมสร้าง
ขีดความสามารถในการแข่งขันของสหกรณ์ภาคเกษตรเพื่อ
บูรณาเข้าสู่ระบบการค้าเสรีอาเซียนและการค้าโลก
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การพัฒนาถนนสายวัฒนธรรมไท-ยวน

เพื่อการท่องเที่ยว จังหวัดสระบุรี

วั

โสภา จ�ำนงค์รัศมี* ธัชไท กีรติพงค์ไพบูลย์** กัลย์ธีรา ชุมปัญญา**

  ฒนธรรม เป็นสิง่ สะท้อนความเป็นตัวตน ความเป็นอัตลักษณ์ของท้องถิน่ ชุมชน ผ่านสิง่ ทีจ่ บั ต้องได้และสิง่ ทีจ่ บั ต้อง
  ไม่ได้ อาทิ ประเพณี ภาษา รูปสลัก เพลงพื้นบ้าน งานหัตถกรรม รวมถึงศิลปะที่เกิดขึ้นอย่างแพร่หลายทั่วโลก
ด้วยเหตุนี้ ความทรงคุณค่าของวัฒนธรรมแต่ละแห่งจึงเป็นสมบัติลํ้าค่าของชุมชนหรือท้องถิ่นผู้เป็นเจ้าของวัฒนธรรมเหล่านั้น
ในขณะเดียวกันการท่องเที่ยวระหว่างประเทศที่เติบโตขึ้นตลอดหลายทศวรรษ ส่งผลให้เกิดการเดินทางเยือนประเทศที่มี
ความแตกต่างทางวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิต เกิดการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมข้ามถิ่นผ่านการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นกุญแจ
สำ�คัญที่ทำ�ให้เกิดการขยายตัวของภาคการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง
ในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมา การท่องเที่ยวของประเทศไทยได้เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ด้วยชื่อเสียงและมนต์เสน่ห์
ของแหล่งท่องเที่ยวทั้งด้านศิลปวัฒนธรรมและทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ ซึ่งเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของนักท่องเที่ยว
ต่างชาติ โดยสามารถสร้างรายได้และการจ้างงานจำ�นวนมาก รวมทั้งการพัฒนาด้านสาธารณูปโภค ระบบคมนาคมและ
สิ่งอำ�นวยความสะดวกต่างๆ โดยเฉพาะในเมืองท่องเที่ยวสำ�คัญที่เกิดการขยายตัวด้านการท่องเที่ยวอย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม
เมืองรองหรือจังหวัดอืน่ ๆ ทีไ่ ม่ใช่จงั หวัดท่องเทีย่ วหลัก ต่างก็มศี กั ยภาพการท่องเทีย่ วเช่นเดียวกัน โดยเฉพาะรูปแบบการท่องเทีย่ ว
โดยชุมชนหรือการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ซึ่งการท่องเที่ยวลักษณะนี้มีส่วนส่งเสริมการพัฒนาในหลายแง่มุม ทั้งในส่วนของ
การสร้างรายได้ในระดับท้องถิน่ การสนับสนุนให้ชมุ ชนตระหนักถึงความสำ�คัญของประเพณี วัฒนธรรมถิน่ อาศัย และภูมปิ ญ
ั ญาของ
บรรพบุรุษที่มีการสืบสานจากรุ่นสู่รุ่นบนพื้นฐานของการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในท้องถิ่นให้ดีขึ้นได้

นิยาม ความหมาย และสถานการณ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในประเทศไทย
การนิยามความหมายของ “การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม” มีความซับซ้อนและแตกต่างกันออกไปตามแต่ละบริบท
โดยในแต่ละพื้นที่อาจให้คำ�นิยามของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ต่างกันหรือเหมือนกันก็ได้ สำ�หรับในกรณีของประเทศไทย
อาจกล่าวได้ว่า การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม หมายถึง “กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้คนออกไปหาประสบการณ์ที่แตกต่างจากวิถีชีวิต
ดัง้ เดิมของตนเอง จากผูค้ นในวัฒนธรรมอืน่ เพือ่ ให้ได้มาซึง่ ความตระหนักถึงธรรมเนียมปฏิบตั ิ ประเพณี สิง่ แวดล้อมทางกายภาพ
แนวคิดหรือภูมปิ ญ
ั ญา รวมไปถึงสถาปัตยกรรม ประวัตศิ าสตร์ ความเป็นมาด้านโบราณคดีหรืออัตลักษณ์ทโี่ ดดเด่นของวัฒนธรรม
ที่ดำ�รงอยู่มาอย่างยาวนาน ด้วยเหตุนี้ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจึงแตกต่างจากการท่องเที่ยวเพื่อนันทนาการ (Recreational
Tourism) ในแง่ที่นักท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจะแสวงหาความเข้าใจที่ลึกซึ้งถึงความสำ�คัญของแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
ที่ตนได้ไปเยี่ยมเยือนด้วย”
* นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�ำนาญการพิเศษ
** นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�ำนาญการ ส�ำนักพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
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นอกจากนี้ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสามารถแบ่ง
รายละเอียดได้หลายประเภท เช่น การท่องเที่ยวในแหล่งมรดก
ทางวัฒนธรรม (อาทิ โบราณสถาน แหล่งท่องเที่ยวมรดกโลก
และอนุสรณ์สถาน) การท่องเทีย่ วเพือ่ ศึกษาตำ�นานหรือเรือ่ งเล่า
การท่องเทีย่ วเส้นทางวัฒนธรรม (อาทิ การท่องเทีย่ วตามเส้นทาง

หลวงปู่ ท วด) และการท่ อ งเที่ ย วตามเส้ น ทางย่ า นเมื อ งเก่ า
เป็นต้น ทัง้ นี้ การท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรมยังรวมถึงการท่องเทีย่ ว
สร้างสรรค์ การท่องเทีย่ วท้องถิน่ - กลุม่ ชาติพนั ธุ์ และการท่องเทีย่ ว
ตามประเพณีสำ�คัญและประเพณีของแต่ละท้องถิ่น ซึ่งสามารถ
สะท้อนรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ดังนี้

จากความหลากหลายของรูปแบบการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม แสดงให้เห็นว่าแหล่งท่องเที่ยวของประเทศไทย
จำ�นวนมากมีศักยภาพที่จะพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม จากการจัดอันดับโดย World Economic Forum
ในด้านขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวใน
ปี 2015 หรือ (The Travel & Tourism Competitiveness
Index - TTCI) ได้จดั อันดับในหมวดทรัพยากรทางธรรมชาติและ
วัฒนธรรมของประเทศไทยอยูใ่ นอันดับที่ 21 จาก 141 ประเทศ
ทั่วโลก ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่สูงจากการมีแหล่งท่องเที่ยวที่
หลากหลาย และเป็นทีร่ จู้ กั ในฐานะเป็นจุดหมายปลายทางด้าน
การท่องเทีย่ วทีส่ ำ�คัญ อย่างไรก็ตาม การจัดอันดับในหมวดย่อย
ด้านแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมอยู่ในระดับที่น่ากังวล อาทิ
จำ�นวนแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมอยู่ในอันดับที่ 58 และ
จำ�นวนการสืบทอดวัฒนธรรม และการธำ�รงรักษาวัฒนธรรม
ที่จับต้องไม่ได้อยู่ในอันดับที่ 89 ปัจจัยเหล่านี้จึงสะท้อนภาพ

ของแหล่งท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรมของไทยทีม่ คี วามหลากหลาย
แต่ ยั ง ขาดความรู้ ค วามเข้ า ใจในการอนุ รั ก ษ์ แ ละสื บ ทอด
วัฒนธรรมอันทรงคุณค่า ทั้งนี้ การท่องเที่ยวจะเป็นเครื่องมือ
สำ�คัญทีส่ ง่ เสริมให้เกิดการผลิตซํา้ วัฒนธรรมในมิตทิ หี่ ลากหลาย
และไม่หายสาบสูญไปตามกาลเวลา

กรณีศึกษาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม : ถนนสาย
วัฒนธรรมไท - ยวน จังหวัดสระบุรี
ถนนสายวัฒนธรรมไท - ยวน หรือถนนสายสระบุรี ปากบาง มีระยะทาง 12 กิโลเมตร ครอบคลุมการดูแลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำ�นวน 2 เทศบาล 3 องค์การ
บริหารส่วนตำ�บล ทั้งหมด 8 ตำ�บล ในเขตอำ�เภอเมืองสระบุรี
และอำ�เภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี ความสำ�คัญของถนนสาย
วัฒนธรรมนัน้ ต้องกล่าวย้อนไปถึงความเป็นมาของชาวไท - ยวน
ที่เคยอยู่อาศัยในบริเวณภาคเหนือของประเทศไทยในปัจจุบัน
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เรียกว่า “โยนกนคร” หรือ “โยนกนาคนคร” คนทั่วไปเรียก
เมืองโยนกนี้ว่า โยนก หรือ ยูน หรือ ยวน ไท - ยวน หรือ
คนยวน ซึ่งมีการสืบเชื้อสายเป็นเวลาหลายร้อยปีจนกระทั่ง
พ.ศ. 2347 ตรงกับรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า
จุฬาโลกมหาราช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้กรมหลวง
เทพหริรักษ์ และพระยายมราช พร้อมด้วยกองทัพลาว ยกทัพ
ไปตีเมืองเชียงแสน เมื่อพ่ายแพ้แก่สงครามจึงให้ทำ�ลายเมือง
และรวบรวมผู้คนชาวเมืองเชียงแสนได้ 23,000 คน แบ่งคน
เหล่านีอ้ อกเป็น 5 ส่วน ได้แก่ เชียงใหม่ ลำ�ปาง น่าน เวียงจันทน์
และกลุม่ สุดท้ายนำ�ลงใต้โดยให้แบ่งกลุม่ หนึง่ อยูท่ จี่ งั หวัดสระบุรี นอกจากนี้ ชาวไท - ยวนในจังหวัดสระบุรี ยังรับเอาที่อยู่อาศัย
และอีกกลุ่มหนึ่งอยู่ที่จังหวัดราชบุรี
ที่มีลักษณะเฉพาะ เรียกว่า เรือนเชียงแสนหรือเรือนกาแล
กล่าวคือจะมีไม้ไขว้อยู่บนหลังคาเหนือจั่ว เรือนส่วนบนจะ
ผายออก ที่เรียกว่า เรือนอกโตเอวคอด ซึ่งเป็นลักษณะสำ�คัญ
ของการปลูกเรือนแบบชาวไท - ยวน ด้วยความร่วมมือของ
ทุกฝ่ายในพื้นที่ ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน
เจ้ า ของพื้ น ที่ และภาคเอกชนได้ มี ส่ ว นสนั บ สนุ น โครงการ
ถนนสายวัฒนธรรมให้เกิดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์
วัฒ นธรรมของชาวไท - ยวนไม่ใ ห้ส าบสูญ รวมทั้ง เผยแพร่
ความรู้ให้แก่บุคคลที่สนใจ โดยมีอาจารย์ทรงชัย วรรณกุล
ประธานชมรมไท - ยวน จังหวัดสระบุรี ผู้ที่มีบทบาทสำ�คัญ
ต่อการธำ�รงรักษาวัฒนธรรมของชาวไท - ยวนผ่านการก่อตั้ง
หอวั ฒ นธรรมไท - ยวน ซึ่ ง ในปั จ จุ บั น โครงการถนนสาย
วัฒนธรรมฯ อยู่ในระหว่างการดำ�เนินงานก่อสร้างอาคารศูนย์
โดยในสมัยแรกเริ่มของการย้ายถิ่น ชาวไท - ยวน ข้อมูลการท่องเที่ยวถนนสายวัฒนธรรมติดกับบริเวณตลาดนํ้า
ตั้งบ้านเรือนอยู่ในอำ�เภอเสาไห้ซึ่งเป็นตัวเมืองสระบุรีในอดีต ดาวเรืองริมแม่นํ้าป่าสัก เพื่อเป็นแหล่งจำ�หน่ายสินค้าและ
บริเวณริมแม่นํ้าป่าสักทั้งสองฝั่ง ตั้งแต่ที่ว่าการอำ�เภอเสาไห้ ลานกิจกรรมทั้งสองฝั่งของแม่นํ้า ในส่วนของอาคารศูนย์ข้อมูล
ขึ้นไปทางตะวันออก ต่อมาจึงได้ขยับขยายทำ�เลที่ตั้งบ้านเรือน การท่องเที่ยวประกอบด้วยส่วนจัดแสดงนิทรรศการในชั้นล่าง
ไกลจากแม่นํ้าป่าสักออกไป ปัจจุบันคนไท - ยวนตั้งถิ่นฐาน เพื่อรวบรวมความเป็นมาของชาวไท - ยวนและประวัติศาสตร์
อยู่แทบทุกอำ�เภอ ที่มีมากที่สุดคือ ที่อำ�เภอเสาไห้ อำ�เภอเมือง สำ�คั ญ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในพื้ น ที่ ถ นนสายวั ฒ นธรรม ขณะที่ อ าคาร
ชั้นบนใช้สำ�หรับการสัมมนาและเป็นห้องประชุมเพื่อรองรับ
สระบุรี
ชาวไท - ยวนเมื่ออพยพมายังบริเวณแม่นํ้าป่าสัก ได้ นักท่องเที่ยวและผู้มาเยือน
นำ�ภาษาไท - ยวนและประเพณีทสี่ บื ทอดมาแต่ครัง้ โบราณ โดย
ภาษาพูดและตัวอักษรเป็นการรับมาจากล้านนา ส่วนตัวอักษร
ก็นำ�เอาอักษรเหล่านัน้ มาใช้ดว้ ยใช้เขียนลงในสมุด ข่อยหรือจาร
บนใบลาน รวมทั้งประเพณีที่ยึดถือตามขบนธรรมเนียมล้านนา
ได้แก่ ประเพณีทานขันข้าว (ตานขันข้าว) ประเพณีเวนทาน
และประเพณีขึ้นท้าวทั้ง 4 ซึ่งชาวไทยวนเรียก “ต๊าวตังสี่”

สำ�หรั บ หอวั ฒ นธรรมพื้ น บ้ า นไท - ยวน เกิ ด จาก
การรวบรวมบ้านทรงไทยอายุประมาณ 80 - 100 ปี จากแหล่ง
ต่างๆ อีกทั้งภาชนะ อาวุธ เครื่องมือทำ�มาหากิน และผ้าทอ
ลายโบราณที่มีอายุกว่าร้อยปี และเรือชนิดต่างๆ ที่ชาวบ้าน
แถบนี้ เ คยใช้ สั ญ จร โดยมี จุ ด มุ่ ง หมายคื อ ให้ ส ถานที่ แ ห่ ง นี้
เป็นแหล่งแลกเปลีย่ นเรียนรูว้ ฒ
ั นธรรมท้องถิน่ ของชาวไท - ยวน
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รวมทั้งการแสดงดั้งเดิมของชาวเหนือ เช่น กลองสะบัดชัย
ฟ้อนไหม เป็นต้น การแต่งกายโดยตัดเย็บจากผ้าทอของคน
ในท้องถิน่ การใช้ภาษาไท - ยวนไม่ให้เลือนหาย และการสืบทอด
ตำ�รับตำ�ราอาหาร ขนมโบราณ เช่น หมีผ่ ดั ไท - ยวน นาํ้ พริกหนุม่
ข้าวแคบ และประเพณีการเลีย้ งขันโตกให้คงอยูด่ ว้ ยความร่วมมือ
ของคนในชุ ม ชน ซึ่ ง ในปั จ จุ บั น มี ก ารเดิ น ทางศึ ก ษาดู ง าน
ณ หอวัฒนธรรมท้องถิ่นไท - ยวนอยู่เสมอ รวมทั้งการเปิด
เรือนไทยบางส่วนเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวในรูปแบบโฮมสเตย์
ขณะที่ เ ยาวชนมี ส่ ว นร่ ว มในการเผยแพร่ วั ฒ นธรรมผ่ า น
การแสดงซึง่ สามารถรับชมได้ ณ ตลาดต้านาํ้ โบราณบ้านต้นตาล
ในวันอาทิตย์ตลอดทั้งวัน

เดินทางสักการะพระพุทธบาทโดยเสด็จทางชลมารคผ่านแม่นาํ้
ป่าสักผ่านการสร้างเรื่องราว (Storytelling) และที่มาของ
สถานที่สำ�คัญ อาทิ วัดเขาแก้ววรวิหาร และท่านํ้าศักดิ์สิทธิ์
1 ในเบญจสุทธิคงคาสำ�หรับนำ�ไปทำ�อภิเษกในพระราชพิธี
บรมราชาภิเษกตั้งแต่รัชกาลที่ 5 สืบมาจนปัจจุบัน รวมถึง
การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ผ่านการเล่าเรื่องราวของ
พระพุทธรูปทองคำ�วัดพะเยาว์ ซึง่ เป็นพระพุทธรูปทองคำ�ทีไ่ ด้รบั
อิ ท ธิ พ ลจากศิ ล ปะสมั ย สุ โขทั ย แตกต่ า งจากพระพุ ท ธรู ป ใน
ภาคกลางทั่วไปอีกด้วย

ตลอดเส้นทางถนนสายวัฒนธรรมไท - ยวน มีการส่งเสริม
การสร้ า งรายได้ จ ากผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ นท้ อ งถิ่ น เช่ น ผ้ า ทอที่ มี
นอกจากนี้ เส้นทางถนนสายวัฒนธรรมยังมีประวัติ ลักษณะเฉพาะ จากการรวมกลุ่มจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ทอผ้า
ความเป็นมาที่สนใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ในช่วงที่พระบาท ตำ�บลต้นตาล ที่ยังคงรักษาการทอผ้าตามลายโบราณของชาว
สมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จประพาสหัวเมืองเพื่อ ไท - ยวน รวมทั้งการจำ�หน่ายข้าวเสาไห้ซึ่งมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก
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มาอย่างยาวนาน และผลิตภัณฑ์ขนมกระยาสารทซึ่งเป็นสินค้า
OTOP ที่มีชื่อเสียงของอำ�เภอเสาไห้ โดยในอนาคตอันใกล้
คาดว่าหากมีการดำ�เนินการในด้านสิ่งก่อสร้างต่างๆ แล้วเสร็จ
พร้อมกับการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร ถนนสายวัฒนธรรม
ไท - ยวนจะสามารถดำ�เนินการรับรองนักท่องเที่ยวเพื่อศึกษา
และเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ได้ตลอดเส้นทาง

การท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรมกับการสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน
การท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรมเป็นรูปแบบการท่องเทีย่ ว
ที่ เริ่ ม เป็ น กระแสนิ ย มในกลุ่ ม นั ก ท่ อ งเที่ ย วทั้ ง ชาวไทยและ
ชาวต่างชาติ เนื่องจากเป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวที่ให้ความ
นั น ทนาการ ควบคู่ ไ ปกั บ การให้ ค วามรู้ เชิ ง ประวั ติ ศ าสตร์
ขนบธรรมเนียมประเพณี และวิถีชีวิตพื้นถิ่น (Edutainment)
นอกจากนั้น การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยังเสริมสร้างโอกาส
ในการจ้ า งงานให้ กั บ คนในชุ ม ชน ลดความยากจนและ
ความเหลื่อมลํ้า ลดการย้ายถิ่นฐานของคนวัยหนุ่มสาวไปสู่
เมืองใหญ่เนื่องจากมีอาชีพรองรับ และมีความภูมิใจในถิ่นฐาน
ของตน ด้วยเหตุนี้ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจึงเป็นเครื่องมือ
สร้ า งแรงจู ง ใจในการธำ�รงรั ก ษาและยกระดั บ มรดกทาง
วั ฒ นธรรมประจำ�ถิ่ น ของชุ ม ชน ให้ มี ช่ อ งทางในการสร้ า ง
รายได้สะท้อนกลับสู่ชุมชนซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำ�ให้มรดกทาง
วั ฒ นธรรมสามารถดำ�รงอยู่ ไ ด้ ใ นระยะยาว แม้ ว่ า กระแส
การเปลี่ยนแปลงจะนำ�ไปสู่สังคมที่ทันสมัยและมีความเป็น
พหุวัฒนธรรมมากขึ้นก็ตาม
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1. การธำ�รงรักษาวัฒนธรรม คนในชุมชนจะต้อง
ตระหนั ก ถึ ง ความสำ�คั ญ ของวั ฒ นธรรมในท้ อ งถิ่ น ของตน
และร่วมกันอนุรักษ์วัฒนธรรมนั้นไว้ไม่ให้มีวัฒนธรรมอื่นเข้ามา
ทำ�ลายหรือกลืนกินอัตลักษณ์ของท้องถิ่น ทั้งนี้ ชุมชนจำ�เป็น
จะต้องเรียนรูก้ ารปรับตัวและอาจปรับเปลีย่ นวัฒนธรรมประจำ�ถิน่
ของตนให้ ส อดคล้ อ งกั บ ยุ ค สมั ย ที่ เ ปลี่ ย นแปลงไปอย่ า ง
สร้างสรรค์ รวมทั้งส่งต่อภูมิปัญญาแก่คนรุ่นหลังอย่างต่อเนื่อง
โดยอาจสร้างแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมในท้องถิ่น เพื่อพัฒนา
คนซึ่งเป็นหัวใจสำ�คัญของการพัฒนาที่ยั่งยืน
2. การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ ชุมชนควรสร้างสรรค์
ผลิตภัณฑ์ตามอัตลักษณ์วัฒนธรรมประจำ�ถิ่น และควรต่อยอด
มูลค่าในผลิตภัณฑ์นั้นๆ ด้วยนวัตกรรมที่สอดคล้องกับบริบท
ในพื้นที่ โดยผลิตภัณฑ์อาจเป็นสินค้าหรือการท่องเที่ยวก็ได้
ตามแต่ความเหมาะสมและความถนัดของชุมชน ซึ่งจะเป็น
การสร้ า งรายได้ เ สริ ม ให้ กั บ คนในท้ อ งถิ่ น อั น จะนำ�มาซึ่ ง
การยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชน
3. การบริหารจัดการทีด่ ี การท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรม
จะพัฒนาไปได้อย่างยั่งยืนได้นั้น การบริหารจัดการเป็นปัจจัย
ที่สำ�คัญประการหนึ่ง โดยควรมีการบริหารจัดการที่ดีทั้งใน
แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วและกิ จ กรรมท่ อ งเที่ ย ว ซึ่ ง แต่ ล ะพื้ น ที่ ค วร
มีกลไกบริหารจัดการที่ชัดเจนบนพื้นฐานของการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วน อาจเป็นรูปแบบของคณะกรรมการชุมชน
ซึ่งมีหน้าที่ในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ของท้องถิน่ ทัง้ ระบบ รวมทัง้ แก้ปญ
ั หาความขัดแย้งทีอ่ าจเกิดขึน้
ในแต่ละพื้นที่ด้วย

นอกจากนั้ น
ความร่วมมือของภาค
ส่วนอืน่ ๆ ทัง้ หน่วยงาน
ภาครั ฐ ภาคเอกชน
ภาควิ ช าการ และ
ภาคประชาสังคม ยัง
จะเป็นกำ�ลังสนับสนุน
สำ�หรับแนวทางการพัฒนาการท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรม สำ�คัญที่สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน เพื่อให้ชุมชนสามารถ
ให้เกิดมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืนนั้น อาจจำ�แนกได้เป็น 3 แนวทาง บริหารจัดการการท่องเทีย่ วในพืน้ ทีไ่ ด้อย่างมีประสิทธิภาพและ
สอดคล้องกับศักยภาพของตน เพือ่ ให้เกิดความสมดุลและยัง่ ยืน
ดังนี้
ในการพัฒนา
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วารสารเศรษฐกิจและสังคม

แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงมรดกทางวัฒนธรรมตาม UNWTO
ตระหนักถึงความสำ�คัญการบูรณาการ

➔

สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยว

➔

ระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ชัดเจน
และสร้างกลไกการดำ�เนินการ

➔

ธำ�รงรักษาความเป็นวัฒนธรรมที่แท้ ดั้งเดิม

➔

สร้างพันธมิตรด้านการท่องเที่ยว
สร้างข้อจำ�กัดการเปลี่ยนแปลงที่ยอมรับได้
(Limits of Acceptable Change - LAC)
สร้างความสมดุลระหว่างการศึกษา
และนันทนาการ
มุ่งเน้นการเติบโตทางเศรษฐกิจระยะสั้น
มากกว่าระยะยาว

➔

การสร้างพลวัตทางวัฒนธรรม

➔

มีการวิจัยและติดตามประเมินผลการพัฒนา

➔

➔

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยวในระดับแผนงาน นโยบาย
และระดับปฏิบัติ
เช่น เส้นทางการท่องเที่ยว กิจกรรมประเพณีที่มีความโดดเด่น
นำ�การตลาดช่วยพัฒนาสินค้าและบริการตามกลุ่มนักท่องเที่ยว
ประเภทต่างๆ การสร้างภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์
เพื่อให้การจัดการการท่องเที่ยวมีมุมมองหลากหลาย
ป้องกันการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมจากการเติบโตเชิงพาณิชย์
ที่มากเกินควร
ได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน NGOs และเจ้าของพื้นที่
เพื่อลดความตึงเครียดและประเด็นที่อ่อนไหวระหว่างการพัฒนา
ด้านการท่องเที่ยวและคงความเป็นวัฒนธรรมดั้งเดิม

➔

มีการจัดกิจกรรมที่ให้ความรู้และความสนุกสนานเพื่อให้เกิดความน่าสนใจ

➔

ให้ความสำ�คัญกับความยั่งยืนมากกว่ารายได้จำ�นวนมาก
การท่องเที่ยวจะช่วยผลิตซํ้ามรดกทางวัฒนธรรม ซึ่งช่วยลดการสูญหาย
ไปตามกาลเวลา
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และสามารถดำ�เนินงานตามเป้าหมายที่วางไว้
ที่มา : UNWTO

กลไกการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของ พัฒนาการท่องเที่ยว กำ�กับดูแลการดำ�เนินการตามแผนปฏิบัติ
การพัฒนาการท่องเที่ยวซึ่งมีครอบคลุมทั่วประเทศ ขณะที่
ภาครัฐ
รัฐบาลได้มีการส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมทีส่ ำ�คัญ อาทิ การส่งเสริมหมูบ่ า้ น OTOP โครงการ
ถนนสายวัฒนธรรมตามนโยบายสร้างความ “มั่นคง มั่งคั่ง
ยั่งยืน” มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา
สร้างสรรค์สินค้าบริการท่องเที่ยว มีเป้าหมายการยกระดับ
คุณภาพชีวิตของคนในท้องถิ่น เป็นความท้าทายของรัฐบาล
และทุ ก ภาคส่ ว น โดยมี ก ารท่ อ งเที่ ย วเป็ น ส่ ว นสำ�คั ญ ใน
การขับเคลื่อนผ่านแนวทางการท่องเที่ยวโดยชุมชน หรือการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ซึ่งขณะนี้การส่งเสริมการขับเคลื่อน
โดยกลไกภาครัฐมีคณะกรรมการนโยบายการท่องเทีย่ วแห่งชาติ
ซึ่งมีอำ�นาจหน้าที่ในการจัดทำ�และเสนอนโยบาย ยุทธศาสตร์
หรือมาตรการเพื่อส่งเสริมการบริหารและพัฒนาการท่องเที่ยว
ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติ รวมถึงการกำ�หนดเขต

ภารกิจของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มีการจัดตั้งสำ�นัก
พัฒนาแหล่งท่องเทีย่ ว ภายใต้กรมการท่องเทีย่ วในการสนับสนุน
และส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวประเภทต่างๆ พร้อมสนับสนุน
งบประมาณในการพัฒนาบนพื้นฐานของความเข้มแข็งของ
ชุมชนที่สามารถบริหารจัดการและพึ่งพาตัวเองได้
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การดำ�เนินโครงการถนนสายวัฒนธรรมภายใต้แผน เอกสารอ้างอิง
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 ภายใต้กลไก International Council on Monuments and Sites (ICOของคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทาง
MOS). Charter for Cultural Tourism (1997).
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จิปาถะ

ศักยภาพการแข่งขันมุ่งสู่การเป็นประเทศรายได้สูง*

สำ�นักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้เสนอเรื่อง “ทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)” ต่อที่ประชุมประจำ�ปี 2558 ของ สศช. เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2558
ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยการประชุมภาคบ่ายในกลุ่มที่ 1 ได้กำ�หนดหัวข้อ
การประชุม ได้แก่ “ศักยภาพการแข่งขันมุ่งสู่การเป็นประเทศรายได้สูง” เป็นการระดมความเห็นเกี่ยวกับการพัฒนา
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ซึ่งที่ประชุมให้ความสำ�คัญทั้งการเพิ่มศักยภาพ
การแข่ ง ขั น ของประเทศในภาพรวม การเสริมสร้า ง
ความเข้มแข็งให้กับการพัฒนาเศรษฐกิจรายสาขา และ
การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนต่างๆ เพื่อจะนำ�ไปสู่การเป็น
ฐานการพัฒนาประเทศในระยะยาว รวมถึงเป็นแรง
ขับเคลื่อนสำ�คัญที่จะผลักดันประเทศไทยก้าวพ้นกับดัก
รายได้ ป านกลาง ดั ง นั้ น เพื่ อ ให้ เ ห็ น กรอบทิ ศ ทาง
การพัฒนาในประเด็นดังกล่าว วารสารเศรษฐกิจและ
สังคม จึงขอนำ�เสนอสรุปผลการประชุม ดังนี้

* เรียบเรียงจากเอกสารสรุปผลการประชุมประจ�ำปี 2558 ของ สศช. เรื่อง “ทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)”
วันที่ 14 กันยายน 2558 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี กลุ่มที่ 1 ศักยภาพการแข่งขันมุ่งสู่การเป็นประเทศรายได้สูง

ตุลาคม - ธันวาคม 2558
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กรอบทิศทางการศักยภาพการแข่งขันเพื่อมุ่งสู่การเป็นประเทศรายได้สูง
รองศาสตราจารย์ ดร.ศักรินทร์ ภูมริ ตั น กรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ในฐานะประธานการประชุม ได้เกริ่นนำ�การประชุมกลุ่มย่อย เรื่อง ศักยภาพ
การแข่งขันเพื่อมุ่งสู่การเป็นประเทศรายได้สูง ในการประชุมประจำ�ปี 2558 ของ สศช.
สรุปได้ว่า ประเทศรายได้สูงมีการกำ�หนดนิยามว่าต้องมีผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ
(Gross National Product: GNP) ต่อหัวตั้งแต่ 12,736 ดอลลาร์ สรอ. ขึ้นไป ซึ่งทิศทาง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ที่มุ่งสู่การเป็นประเทศรายได้สูง ควร
ให้ความสำ�คัญทั้ง 3 มิติ ได้แก่
(1) มิติด้านความมั่งคั่ง คือ การเพิ่มรายได้ โดยการเพิ่มการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ
(2) มิติด้านความมั่นคง คือ การลดความเหลื่อมลํ้า โดยให้ค่าเฉลี่ยรายได้มีการกระจายตัวอย่างเหมาะสม ซึ่งมีการวัด
โดย GiNi Coefficient หรือสัมประสิทธิ์การกระจายรายได้ซึ่งเป็นตัวชี้วัดความไม่เท่าเทียมของการกระจายรายได้
(3) มิติด้านความยั่งยืน คือ การเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน โดยใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตทั้งใน
ภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ นอกจากนี้ ควรให้ความสำ�คัญกับการเพิ่มศักยภาพของวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (SMEs) เพื่อให้มีการขยายตัวผลิตภัณฑ์มวลรวมของ SMEs สูงกว่าการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
(Gross Domestic Product: GDP) ซึง่ เป็นปัจจัยสำ�คัญในการลดความเหลือ่ มลํา้ รวมทัง้ ทำ�ให้เกิดความยัง่ ยืนจากการทีป่ ระเทศไทย
สามารถพึ่งตนเองได้มากขึ้น
จากนั้น นายธานินทร์ ผะเอม รองเลขาธิการ สศช. ได้นำ�เสนอสาระสำ�คัญเพื่อ
จุดประกายความคิดให้กบั ผ้เู ข้าร่วมประชุม เริม่ ต้นด้วยแนวคิดและหลักการของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) โดยระบุว่า ในช่วงระยะเวลา
ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ประเทศไทยจะยังคงประสบสภาวะแวดล้อมและบริบท
ของการเปลีย่ นแปลงต่างๆ ทีอ่ าจก่อให้เกิดความเสีย่ งทัง้ จากภายในและภายนอกประเทศ
ซึ่งยังต้องมีการพัฒนาต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 เน้นการมุ่งสู่ประเทศที่มี
รายได้สูง มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจแบบมีส่วนร่วม และมีการเติบโตอย่างยั่งยืน
สำ�หรับกรอบแนวคิดและหลักการวางแผน แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จะน้อมนำ�
และประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม สนับสนุนและส่งเสริม
แนวคิดการปฏิรูปประเทศเพื่อพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และกำ�หนดกรอบวิสัยทัศน์และ
เป้าหมายของแผนฯ ในเบื้องต้น คือ การมุ่งสู่ประเทศรายได้สูงที่มีการกระจายรายได้และการพัฒนาอย่างเท่าเทียม มีระบบนิเวศ
ที่ดี สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และนำ�ไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ของประเทศ ก่อนที่จะกล่าว
ต่อถึงสถานการณ์และทิศทางการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ สรุปดังนี้
1. สถานการณ์ที่ส่งผลต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ผลจากการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของ IMD ปี 2558 สะท้อนให้เห็นว่าสถานภาพผลิตภาพของ
ประเทศไทยยังอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ดีนัก อันดับผลิตภาพของไทยโดยรวมอยู่ในอันดับที่ 55 จาก 61 ประเทศ โดยผลิตภาพด้านเกษตร
ด้านอุตสาหกรรม และด้านบริการ อยู่ในอันดับที่ 58 51 และ 53 ตามลำ�ดับ ทั้งนี้เนื่องจากไทยมีจุดอ่อนในด้านผลิตภาพแรงงาน
ที่ยังอยู่ในเกณฑ์ตํ่า โดยอยู่ในอันดับที่ 56 ในขณะที่ผลการจัดอันดับของ WEF ในด้านประสิทธิภาพของตลาดแรงงาน ในปี 2557
ไทยอยู่ในอันดับที่ 66 จาก 144 ประเทศ โดยความสัมพันธ์ระหว่างค่าจ้างและผลิตภาพของแรงงาน ไทยอยู่ในอันดับที่ 50
ซึง่ เมือ่ เปรียบเทียบประเทศในอาเซียน พบว่า มาเลเซียทีอ่ ยูใ่ นอันดับที่ 2 สิงคโปร์ทอี่ ยูใ่ นอันดับที่ 4 ลาวอันดับที่ 8 เวียดาม อันดับที่ 23
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วารสารเศรษฐกิจและสังคม

ฟิลิปปินส์อันดับที่ 27 อินโดนีเซียอันดับที่ 30 กัมพูชาอันดับ ปั ญ หาอุ ป สรรคในการพั ฒ นาศั ก ยภาพการแข่ ง ขั น
ที่ 39 จะเห็นได้ว่าประเทศไทยยังตามหลังประเทศในอาเซียน ของไทย
ในมิ ติ ข องความคุ้ ม ค่ า ของผลิ ต ภาพที่ ไ ด้ จ ากแรงงานเมื่ อ
ภายหลังการนำ�เสนอ ผูเ้ ข้าร่วมได้แสดงความเห็นอย่าง
เทียบกับค่าจ้างที่จ่าย
หลากหลาย โดยในส่วนของปัญหาทีม่ี ผี ลต่อการพัฒนาศักยภาพ
ขณะเดียวกัน การลงทุนด้านการวิจยั และพัฒนาต่อ ในการแข่งขันของประเทศไทยในปัจจุบนั โดยในระดับภาพรวม
GDP ของประเทศไทยมีแนวโน้มที่ดีขึ้นโดยในปี 2554 มีการ เห็นว่า ประเทศไทยยังขาดทิศทางการพัฒนาประเทศที่ชัดเจน
ใช้จ่ายเพื่อการวิจัยและพัฒนาต่อ GDP เท่ากับ 0.37 และ ทำ�ให้แผนการพัฒนาปัจจัยสนับสนุน เช่น คน โครงสร้างพืน้ ฐาน
ปี 2556 เท่ากับ 0.47 ต่อ GDP รวมไปถึงสัดส่วนการลงทุนด้าน ทั้งฮาร์ดแวร์แ ละซอฟท์แวร์ ขาดความชัดเจน ซึ่งตัวอย่ า ง
การวิจัยและพัฒนาระหว่างภาคเอกชนต่อภาครัฐที่มีแนวโน้ม ประเทศที่มีการกำ�หนดทิศทางที่ชัดเจน เช่น ไต้หวัน ที่กำ�หนด
เพิ่มขึ้นด้วย (47 : 53 ในปี 2556) ทั้งนี้ เนื่องจากภาครัฐ ตำ�แหน่งของประเทศเป็นประเทศอุตสาหกรรม ทำ�ให้เกิดการ
มีการปรับกลไกการบริหารงานวิจัย เช่น การรวมตัวกันของ ลงทุนของบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่ เช่น บริษัท ASUSTeK
หน่วยงานวิจัยหลัก 6ส. และ วช. เป็นเครือข่ายองค์กรบริหาร COMPUTER INC. และบริษัท ACER INC. เป็นต้น สำ�หรับ
งานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) เพื่อส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ประเทศไทยในแทบทุกแผนพัฒนาฯ ได้มีการกำ�หนดเป้าหมาย
ในด้านต่างๆ อีกทั้งการปฏิรูประบบการให้สิ่งจูงใจ ให้มีการทำ� การพัฒนาภาคการผลิตและบริการในด้านการเพิ่มผลิตภาพ
วิจยั และพัฒนามากขึน้ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ภาครัฐมีขอ้ จำ�กัด การผลิตและผลิตภาพแรงงานมาโดยตลอด แต่ที่ผ่านมายัง
ทางด้านงบประมาณ ต้องมีการกระจายการลงทุนในหลาย ไม่ ส ามารถบรรลุ เ ป้ า หมายได้ เ ท่ า ที่ ค วร เนื่ อ งจากความไม่
ภาคส่วน ทำ�ให้งบประมาณเพื่อสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา ต่อเนือ่ งและไม่จริงจังในการดำ�เนินนโยบายของรัฐในการพัฒนา
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม และการพัฒนา
อาจมีไม่เพียงพอ
2. ทิ ศ ทางการพั ฒ นาขี ด ความสามารถในการ ทรัพยากรมนุษย์และทักษะแรงงานเพื่อสนับสนุนการพัฒนา
ภาคอุตสาหกรรม
แข่งขันของประเทศ
จากการพิ จ ารณาตั ว ชี้ วั ด ด้ า นการแข่ ง ขั น ของ
ประเทศทัง้ จากสถาบันนานาชาติเพือ่ การจัดการ (Institute for
Management Development : IMD) และเวิลด์ อีโคโนมิก
ฟอรั่ม (World Economic Forum : WEF) พบว่าประเทศไทย
ยังต้องมีการพัฒนาในหลายด้านทัง้ การพัฒนาเศรษฐกิจมหภาค
ประสิทธิภาพภาครัฐ ประสิทธิภาพภาคเอกชน และโครงสร้าง
พื้นฐาน โดยเฉพาะด้านการพัฒนาคน การศึกษา วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี สำ�หรับทิศทางการพัฒนาขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ ต้องให้ความสำ�คัญกับการพัฒนา
ประเทศไปสู่ ค วามเป็ น ชาติ ก ารค้ า บนฐานเศรษฐกิ จ ดิ จิ ทั ล
สร้างสังคมนวัตกรรม อุตสาหกรรมและบริการรูปแบบใหม่ที่
คำ�นึงถึงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม โดย สศช. มีขอ้ เสนอ
การพัฒนาเศรษฐกิจรายสาขา ดังนี้ (1) การส่งเสริมด้านการวิจยั
และพัฒนา (2) การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน (3) การพัฒนาสินค้า
OTOP (4) การเพิ่มขีดความสามารถให้ SMEs (5) การส่งเสริม
ผู้ประกอบการให้เข้มแข็งสู่เศรษฐกิจดิจิทัล และ (6) การปรับ
โครงสร้างการผลิต ภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการและ
การท่องเที่ยว การค้าและการลงทุน

ส่ ว นปั ญ หาในการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ในรายสาขา
ของไทยซึ่ ง เป็ น ฐานสำ�คั ญ ในการขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ ของ
ประเทศนั้น ที่ประชุมมีความเห็นดังนี้

ภาคอุตสาหกรรม ทีผ่ า่ นมาการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม
ไม่สามารถเป็นไปตามเป้าหมายของแผนพัฒนาฯ ส่วนหนึ่ง
เกิดจากการมีกลไกภาครัฐในการขับเคลือ่ นการพัฒนาจำ�นวนมาก
ขาดการบูรณาการการทำ�งาน และเป็นอุปสรรคต่อการประกอบ
กิจการของภาคเอกชน โดยเฉพาะในด้านกฎหมายกฎระเบียบ
ทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น การขอใบอนุญาตการประกอบกิจการ การอนุญาต
การส่งออกสินค้า มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด ฯลฯ ซึ่งมี
ขั้นตอนและระเบียบปฏิบัติซับซ้อนและซํ้าซ้อน ส่งผลกระทบ
ต่อต้นทุนที่สูงขึ้นของผู้ประกอบการ ทั้งด้านเวลาและค่าใช้จ่าย
อีกทั้งยังเป็นช่องว่างให้เกิดการคอร์รัปชัน หรือประพฤติมิชอบ
ของเจ้าหน้าที่รัฐได้ ซึ่งกระทบต่อ
การวัดความยาก - ง่ายในการประกอบ
ธุรกิจ และยังส่งผลต่อความโปร่งใส
ในการดำ�เนินการของรัฐอีกด้วย

ตุลาคม - ธันวาคม 2558
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ภาคบริการและการท่องเทีย่ ว การยกระดับสูก่ ารเป็น
ประเทศรายได้สูงจะต้องให้ความสำ�คัญกับการปรับโครงสร้าง
เศรษฐกิจของประเทศ โดยต้องให้ความสำ�คัญกับธุรกิจภาค
บริการมากขึ้น และกำ�หนดเป้าหมายให้มูลค่าของธุรกิจภาค
บริการให้มีสัดส่วนให้มากขึ้น ปัจจุบันประเทศที่พัฒนาแล้วจะ
กำ�หนดเป้าหมายสัดส่วนภาคบริการกว่าร้อยละ 70 ของ GDP
ในขณะที่ภาคบริการของไทยมีสัดส่วนเพียงร้อยละ 52 - 55
เท่านัน้ และส่วนใหญ่จะเป็นธุรกิจบริการทีม่ มี ลู ค่าตํา่ ขาดการใช้
เทคโนโลยีหรือองค์ความรู้ในการเพิ่มมูลค่า ทั้งนี้ อาจพิจารณา
ประเทศที่ปัจจุบันมีนโยบายที่มุ่งเน้นการปรับโครงสร้างธุรกิจ
ภาคบริการ เช่น สาธารณรัฐประชาชนจีน มาเลเซีย และ
ฟิ ลิ ป ปิ น ส์ เป็ น กรณี ศึ ก ษาเที ย บเคี ย งได้ ขณะที่ ด้ า นการ
ท่องเที่ยว ประเทศไทยยังไม่มีปัญหาด้านอุปสงค์ โดยมีจำ�นวน
นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ทุกปี หากแต่มีปัญหาในด้านอุปทาน ขาดการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ โดยเฉพาะเรื่องของการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
การสร้างคุณค่าให้แหล่งท่องเทีย่ ว และการเปิดโอกาสให้ชมุ ชน
ได้รบั ประโยชน์จากการท่องเทีย่ ว โดยการกระจายผลประโยชน์
ทีเ่ ป็นธรรมทัง้ ในมิตเิ ศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิง่ แวดล้อม

ศาสตราจารย์ชาวญี่ปุ่น ปี พ.ศ. 2558 ขณะเดียวกัน นักวิจัย
ในสถาบันการศึกษามุง่ เน้นการพัฒนางานวิจยั พืน้ ฐาน โดยไม่ได้
คำ�นึงถึงการนำ�ไปใช้ประโยชน์และต่อยอด ทำ�ให้ผลงานวิจัย
ไม่ตอบโจทย์ความต้องการ หรือนำ�ไปสู่ความเป็นนวัตกรรม
รวมถึ ง สร้ า งคุ ณ ค่ า ให้ กั บ เศรษฐกิ จ และสั ง คมของประเทศ
นอกจากนี้ เยาวชนไทยยังไม่เห็นความสำ�คัญของการเรียน
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) เมื่อเทียบ
รายได้หรือผลตอบแทนจากการประกอบอาชีพทางวิทยาศาสตร์
กับความพยายามและต้นทุนในการเรียนวิทยาศาสตร์ เช่น
เวลา ค่าตอบแทน เป็นต้น มีสัดส่วนที่น้อยกว่าการประกอบ
อาชีพอื่นๆ จึงไม่สามารถจูงใจให้เด็กสนใจเรียนด้าน วทน.

การผลิตและการขายสินค้าซึ่งมีความเชื่อมโยงกับรายได้ของ
ภาครัฐในเรือ่ งการจัดเก็บภาษี ทัง้ นี้ การจัดเก็บภาษีของประเทศ
มีความเหลื่อมลํ้า โดยเฉพาะการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี
ของสำ�นักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน การสนับสนุน
เรื่องมาตรการเยียวยาทางการค้าของหน่วยงานภาครัฐยังมี
การดำ�เนินการทีล่ า่ ช้า อีกทัง้ หน่วยงานภาครัฐยังขาดการบูรณาการ
ข้อมูลร่วมกันเพื่อส่งเสริมการค้าของประเทศ การส่งเสริม
SMEs มีความไม่ชัดเจนและไม่ตรงกลุ่มเป้าหมายเนื่องจาก
ขาดความชัดเจนในการกำ�หนดนิยามของ SMEs ของหน่วยงาน
ภาครัฐแต่ละแห่ง

ที่ ป ระชุ ม ได้ เ สนอแนวทางการแก้ ไขปั ญ หาที่ เ ป็ น
อุ ป สรรคในการพั ฒ นาขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขั น ของ
ประเทศ และข้อเสนอแนวทางการพัฒนาในระยะแผนพัฒนาฯ
ฉบั บ ที่ 12 โดยในระดั บ ภาพรวม เห็ น ร่ ว มกั น ว่ า ต้ อ งให้
ความสำ�คัญกับการกำ�หนดทิศทางการพัฒนาประเทศที่ชัดเจน
เพือ่ ให้การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนอืน่ ๆ รวมทัง้ การประชาสัมพันธ์
มุ่งสู่จุดหมายหลักเพียงจุดหมายเดียว อาทิ ประเทศไทยที่มี
จุดแข็งด้านเกษตรกรรม ทัง้ พืชสมุนไพรสำ�หรับอุตสาหกรรมยา
พืชอาหาร รวมทัง้ พืชพลังงาน การตัง้ เป้าหมายไปสู่ Bio-Based
Economy จะเป็นทิศทางที่ชัดเจนและถูกต้อง ที่สำ�คัญจะเป็น
แนวทางให้ทุกภาคส่วนทำ�งานเป็นองค์รวมมากขึ้น เกิดการ
บูรณาการแผนการดำ�เนินงานและถ่ายทอดสูก่ ารปฏิบตั ริ ว่ มกัน
รวมถึงยังช่ว ยให้ส ามารถวางกรอบติดตามและประเมิ น ผล
การพัฒนาที่ชัดเจน วัดผลได้ในเชิงปฏิบัติ สะท้อนให้เห็นได้ว่า
การพัฒนาทีเ่ กิดขึน้ ส่งผลต่อการสร้างความเข้มแข็งหรือสร้างมูลค่า/
คุณค่าให้กับเศรษฐกิจและสังคมของประเทศได้ในระดับใด

ข้อเสนอแนวทางการเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขัน
ภาคการค้าและการลงทุน การให้ความสำ�คัญกับการ และการสร้ า งความเข้ ม แข็ งให้ กั บ เศรษฐกิ จ รายสาขา
เพิ่มรายได้ของประเทศนั้น ภาคเอกชนจะให้ความสำ�คัญกับ ของประเทศ

การวิ จั ย และพั ฒ นา ประเทศไทยยั ง มี ส มรรถนะ
ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่อ่อนแอ ส่งผลให้ไม่สามารถ
ผลิ ต สิ น ค้ า และบริ ก ารที่ มี มู ล ค่ า เพิ่ ม สู ง และมี น วั ต กรรมได้
หากเปรียบเทียบกับประเทศทีไ่ ด้กา้ วเข้าสูป่ ระเทศกลุม่ รายได้สงู
แล้ว เช่น ญี่ปุ่น สิงคโปร์ เกาหลี และไต้หวัน ซึ่งให้ความสำ�คัญ
กับการพัฒนาในด้านนี้อย่างจริงจัง และมีความสามารถที่จะ
ก้าวไปสู่จุดนั้นได้ ซึ่งอ้างอิงได้จากงานวิจัยของ อากิรา ซูฮิโร
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วารสารเศรษฐกิจและสังคม

1.2 การกำ�หนดกลยุ ท ธ์ ก ารสร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม
จะต้องให้ความสำ�คัญกับ (1) การวิจัยเชิงลึก เพื่อวิเคราะห์
ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมที่จะเกิดขึ้น (2) การสร้าง
ห่วงโซ่อุปสงค์ซึ่งจะทำ�ให้เกิดการยกระดับห่วงโซ่มูลค่าได้ทั้ง
ระบบ และ (3) การพัฒนานักการตลาดทีจ่ ะสามารถทำ�การตลาด
เชิงรุกให้กับสินค้าสำ�คัญๆ ของประเทศไทยได้
1.3 ควรมีการเร่งรัดผลักดันการพัฒนาเทคโนโลยี
และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง เพื่อให้
สามารถบรรลุเป้าหมายผลิตภาพที่กำ�หนด และเกิดการพัฒนา
ที่ประชุมยังให้ความสำ�คัญกับการกำ�หนดแนวทาง ผลิตภาพที่ส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันของภาคผลิต
การเสริ ม สร้ า งความเข้ ม แข็ ง ให้ กั บ เศรษฐกิ จ รายสาขาของ และบริการ ซึ่งจะเป็นการพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ โดยมีความเห็นและข้อเสนอแนะในแต่ละด้านดังนี้
ประเทศ
1. ภาคอุตสาหกรรม
1.4 พัฒนากลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาภาค
1.1 การพัฒนาภาคการผลิตและบริการภายใต้
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ควรกำ�หนดอุตสาหกรรมเป้าหมายหลัก
หรื อ อุ ต สาหกรรมยุ ท ธศาสตร์ ข องประเทศที่ รั ฐ ต้ อ งการมุ่ ง
สนับสนุนให้ชัดเจน โดยต้องคำ�นึงถึงแนวทางที่จะสามารถ
ทำ�ให้เกิดการนำ�นโยบายไปสู่การปฏิบัติได้อย่างแท้จริง ซึ่งจะ
ทำ�ให้การจัดสรรงบประมาณ การวางแผนการพัฒนากำ�ลังคน
และทักษะฝีมือแรงงาน การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และ
ระบบสนั บ สนุ น ด้ า นต่ า งๆ จากภาครั ฐ สามารถรองรั บ
การพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายหลัก/อุตสาหกรรมยุทธศาสตร์
ของประเทศได้ในทิศทางเดียวกันและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งนี้ กระบวนการกำ�หนด
อุตสาหกรรมเป้าหมาย/อุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และนโยบาย
พัฒนาอุตสาหกรรม ควรจะต้องเกิดจากกระบวนการวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงประจักษ์ และมีการเทียบเคียงกับต่างประเทศหรือ
ประเทศคูแ่ ข่งเพือ่ ให้การกำ�หนดนโยบายเกิดจากพืน้ ฐานข้อมูล
ข้อเท็จจริง เชื่อถือได้ เป็นไปด้วยความรอบคอบ เป็นที่ยอมรับ
ของทุ ก ฝ่ า ยอย่ า งแท้ จ ริ ง และสำ�หรั บ การกำ�หนดแนวทาง
การพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย/อุตสาหกรรมยุทธศาสตร์นนั้
ควรจะต้องมีการศึกษาวิเคราะห์เจาะลึกทัง้ ด้านจุดแข็ง - จุดอ่อน
อย่างครอบคลุมตลอดห่วงโซ่อุปทาน รวมทั้งอุตสาหกรรม
สนั บ สนุ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งด้ ว ย เพื่ อ ให้ ส ามารถกำ�หนดแนวทาง
การพัฒนาที่เหมาะสม ชัดเจน และสามารถนำ�ไปขับเคลื่อน
การพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมและครบวงจร

อุตสาหกรรมที่มีการบูรณาการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
ควบคุมและติดตามประเมินผลการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม
ให้ขบั เคลือ่ นตามแนวทางทีก่ ำ�หนด พร้อมกับการทำ�หน้าทีแ่ ก้ไข
และลดอุปสรรคให้แก่ภาคการผลิต เช่น การปรับปรุงกฎหมาย
การปรั บ ปรุ ง ขั้ น ตอน/ระเบี ย บการขออนุ ญ าตเพื่ อ เพิ่ ม ขี ด
ความสามารถของผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมในประเทศ
2. ภาคบริการและการท่องเที่ยว

2.1 ประเทศไทยควรกำ�หนดเป้าหมายการพัฒนา
ประเทศด้ ว ยระบบเศรษฐกิ จ ฐานความรู้ ซึ่ ง ต้ อ งอาศั ย
องค์ความรู้ ทักษะ และเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นกลไกขับเคลือ่ น
สำ�คัญ โดยพิจารณาธุรกิจบริการฐานความรู้และธุรกิจบริการ
ระยะไกล เช่น กรณีของฟิลิปปินส์แ ละมาเลเซียที่มีก ารใช้
Knowledge-Based Service (KBS) เพือ่ สร้างมูลค่าเพิม่ รวมทัง้
มีการพัฒนาระบบ Knowledge Process Outsourcing (KPO)
เช่น บริษัทกฎหมายใน
สหรั ฐ อเมริ ก าว่ า จ้ า ง
ให้ ฟิ ลิ ป ปิ น ส์ วิ เ คราะห์
กฎหมาย และเน้นการใช้
เทคโนโลยี ส ารสนเทศ
แบบ Outsourcing
(ITO) ทีป่ จั จุบนั สามารถประยุกต์ใช้กบั การท่องเทีย่ ว การเกษตร
และการแพทย์ ทั้งนี้ การพัฒนาธุรกิจบริการบนฐานความรู้
จะสนับสนุนให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจที่มั่นคง

ตุลาคม - ธันวาคม 2558

2.2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการค้า ผ่าน
โครงการลงทุนขนาดใหญ่ เช่น การสร้างศูนย์กระจายสินค้า
ระดับโลก ที่อาจต้องอาศัยพันธมิตรทางการลงทุน เพื่อไปสู่
เป้าหมายของการเป็นชาติการค้าในภูมิภาคและระดับโลก
หรือ “Trading Nation” ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมด้านการค้า
และบริการ ทั้งนี้ ภาครัฐควรปรับบทบาทจากการเป็นผู้กำ�กับ
ตรวจสอบสู่การเป็นผู้อำ�นวยความสะดวกให้กับภาคเอกชน
ควบคู่กับการบังคับใช้มาตรการเยียวยาทางการค้า

35

และต้องกล้าที่จะออกไปทำ�การค้า ใส่ใจต่อขนบธรรมเนียม
ภาษา ของประเทศคูค่ า้ เพือ่ ให้สนิ ค้าและบริการนัน้ ๆ เหมาะกับ
ผู้บริโภคและตลาด โดยควรปลูกฝังเด็กรุ่นใหม่ตั้งแต่การเรียน
การสอนในระดับมัธยมศึกษา
3.3 กำ�หนดนิยาม SMEs ของแต่ละหน่วยงาน
ภาครัฐให้ตรงกัน รวมถึงการจำ�แนกลักษณะธุรกิจให้ชัดเจน
เพื่อกำ�หนดนโยบายส่งเสริมให้ตรงกับความต้องการและตรง
กลุม่ เป้าหมายในแต่ละอุตสาหกรรมหรือแต่ละขนาดของ SMEs
นอกจากนี้ควรมีการกระตุ้นการบริโภคและกระตุ้นการตลาด
ในประเทศของสินค้าของ SMEs โดยเน้นความสมดุลไม่ให้
ความสำ�คัญกับการเติบโตของตัวเลข GDP ในภาคการผลิตใด
มากเกินไปเพื่อลดความเสี่ยง รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนา SMEs
ให้เป็นธุรกิจขนาดใหญ่ที่สามารถพึ่งตนเองได้อย่างมั่นคง

2.3 ส่ ง เสริ ม ให้ ค นไทยเที่ ย วเมื อ งไทยมากขึ้ น
โดยส่งเสริมกิจกรรมการท่องเทีย่ วตามอัตลักษณ์และเอกลักษณ์
ของแต่ ล ะพื้ น ถิ่ น และต้ อ งเป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม ทั้ ง นี้
ควรยกระดับศักยภาพของคนในพื้นที่ โดยเฉพาะกลุ่มสตรี
ท้ อ งถิ่ น ในการทำ�หน้ า ที่ เ ป็ น ผู้ แ นะนำ�/ผู้ เชี่ ย วชาญด้ า น
การท่องเทีย่ วในท้องทีน่ นั้ ๆ และควรสร้างมูลค่าเพิม่ ให้กบั สินค้า
3.4 ทบทวนนโยบายการส่งเสริม SMEs เนือ่ งจาก
ตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ด้วย
มาตรการการเงินและการคลังที่ใช้อยู่ในปัจจุบันยังไม่ตรงกับ
2.4 ส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อให้เกิด ความต้องการของ SMEs อีกทั้งยังเป็นภาระการชำ�ระหนี้แก่
การกระจายรายได้จากภาคการท่องเที่ยว จากผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการ นอกจากนี้ ควรให้ SMEs และ Very/Micro
เฉพาะกลุ่ม ไปสู่ชุมชนและพื้นที่อย่างแท้จริงและเป็นธรรม
Enterprises เข้าสู่ระบบภาษีด้วย โดยรัฐต้องสนับสนุนด้าน
เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา การให้ความรู้ทางธุรกิจ และ
3. ภาคการค้าและการลงทุน
การหาตลาดรองรับ
3.1 การเพิม่ ศักยภาพของรายได้โดยการเก็บภาษี
3.5 มุ่ ง เน้ น การสร้ า งมู ล ค่ า ให้ กั บ สิ น ค้ า และ
ของภาครัฐจะส่งผลกระทบต่อรายได้ของภาคเอกชน ดังนั้น
การปรับโครงสร้างภาษีควรพิจารณาในส่วนทีก่ อ่ ให้เกิดประโยชน์ บริ ก ารของผู้ ป ระกอบการเพื่ อ พั ฒ นาขี ด ความสามารถใน
แก่ส่วนรวมและให้มีความเป็นธรรมมากขึ้น เช่น การทบทวน การแข่งขันของประเทศให้เหมาะสมกับบริบทปัจจุบัน โดยการ
การให้สทิ ธิทางภาษีสง่ เสริมการลงทุนของสำ�นักงานคณะกรรมการ สร้างมูลค่ามี 2 แนวทางคือ High-Tech และ High-Touch
ส่งเสริมการลงทุนให้เหมาะสม และกำ�หนดบทบาทหน้าที่ของ ในมิ ติ ข อง High-Tech ได้ ร ะบุ ไว้ เ ป็ น แนวทางในทิ ศ ทาง
หน่วยงานภาครัฐให้ชัดเจน เช่น กรมศุลกากรควรปรับบทบาท แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 แล้ว แต่ในมิติของ High-Touch เป็น
ให้ชัดเจนในการกำ�กับและตรวจสอบ รวมถึงปรับปรุงกฎหมาย แนวทางในการสร้างมูลค่าทีม่ คี วามเหมาะสมกับ SMEs ของไทย
ั ญาชาวบ้าน วัฒนธรรม
ที่ทำ�ให้เกิดความล่าช้าให้มีความยุติธรรมมากขึ้นทั้งในส่วนของ เพราะใช้ทนุ ที่ SMEs ไทยมีอยูแ่ ล้ว ภูมปิ ญ
และการออกแบบให้ตรงกับความต้องการของตลาด ซึง่ แนวทาง
ค่าปรับ รวมถึงแก้ปัญหาการเรียกรับสินบน
ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยังไม่พูดถึงประเด็นนี้อย่างชัดเจน
3.2 ประเทศไทยมีความสามารถในด้านการผลิต ควรยกระดับเรือ่ งการสร้างมูลค่าด้วยความคิดสร้างสรรค์ออกมา
ซึ่งเน้นด้านห่วงโซ่อุปทานแต่ขาดความสามารถด้านการตลาด ให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรม โดยให้ความสำ�คัญกับการออกแบบ
หรือด้านการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปสงค์ ทำ�ให้ผลิตสินค้า ทีส่ ามารถนำ�ไปประยุกต์ใช้กบั กระบวนการผลิตในภาคอุตสาหแล้วไม่สามารถขาย หรือใช้การตลาดเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าได้ กรรม ทำ�ให้ต้นทุนลดลง ประหยัดเวลาในการผลิต ทั้งยัง
ดังนัน้ จึงควรเริม่ จากการสร้างนักการค้าซึง่ นักการค้าทีด่ คี วรจะมี ส่งเสริมให้สินค้า/บริการมีความพิเศษ อันเป็นการเพิ่มมูลค่า
ความรูใ้ นกระบวนการผลิตทัง้ ห่วงโซ่มลู ค่า มียทุ ธศาสตร์การค้า ในทุกส่วนไปจนถึงปลายทาง
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วารสารเศรษฐกิจและสังคม

และความสามัคคีในชุมชนในการพัฒนาอาชีพและพืน้ ทีอ่ ยูอ่ าศัย
ของตนเพื่ อ ให้ เ กิ ด ความมั่ น คง มั่ ง คั่ ง ยั่ ง ยื น รวมทั้ ง เพิ่ ม
การตลาดภายในประเทศโดยการสร้างจิตสำ�นึกให้คนไทยหันมา
ใช้สนิ ค้า OTOP ในแต่ละโอกาส ก่อนทีจ่ ะมุง่ สูต่ ลาดต่างประเทศ
เนื่องจากผู้ประกอบการดังกล่าวเป็นรายเล็กและรายย่อยมี
โอกาสเข้าถึงตลาดน้อยมาก
4. ด้านผลิตภาพแรงงาน
4.1 ให้ ค วามสำ�คั ญ กั บ การพั ฒ นาผลิ ต ภาพ
แรงงาน โดยกำ�หนดเป้าหมายและผลักดันให้เกิดการพัฒนา
3.6 บรรจุ เ รื่ อ งความคิ ด สร้ า งสรรค์ ไ ว้ ใ น ผลิตภาพแรงงานอย่างจริงจัง รวมทั้งติดตามประเมินผลและ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ด้วย เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องจาก ปรับปรุงการดำ�เนินงานอย่างต่อเนือ่ งเพือ่ พัฒนาให้แรงงานไทย
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 เพราะความคิดสร้างสรรค์เป็นฐาน เป็นแรงงานมีฝีมือสูงและเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ
สำ�คัญในการพัฒนาทัง้ ด้านแรงงาน การพัฒนา OTOP การเพิม่
4.2 ผลิตแรงงานระดับอาชีวศึกษาให้เพียงพอ
ขีดความสามารถของ SMEs รวมถึงการส่งเสริมผู้ประกอบการ
และการเตรียมความพร้อมตลาดแรงงานให้เข้าสูเ่ ศรษฐกิจดิจทิ ลั ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของ
อุตสาหกรรม โดยกำ�หนดเป้าหมายการพัฒนาอุตสาหกรรม
3.7 พัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์และเศรษฐกิจ ที่ชัดเจนเพื่อให้การจัดสรรกำ�ลังคนสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ดิจิทัลไปพร้อมๆ กัน โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์และการสร้าง และความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ส่งเสริมให้เยาวชน
นวัตกรรมเป็นตัวนำ�และให้ดจิ ทิ ลั เป็นพืน้ ฐานทีจ่ ะช่วยขับเคลือ่ น ศึกษาในสาขาวิชาที่ขาดแคลนแรงงาน สนับสนุนแรงงานที่
ให้ทุกอย่างเดินไปข้างหน้า รวมถึงโครงสร้างพื้นฐานด้านอื่นๆ สำ�เร็จการศึกษาในระดับอาชีวศึกษามีรายได้มากขึ้นตามระดับ
นอกเหนือจากดิจิทัล เช่น ระบบรถไฟ ถนน โลจิสติกส์ ซึ่งมี ความสามารถ โดยการรับรองมาตรฐานแรงงานโดยเชื่อมโยง
ความสำ�คัญเช่นกัน ทั้งนี้ เมื่อความคิดสร้างสรรค์สามารถนำ�มา กับค่าตอบแทนที่จะได้รับ ส่งเสริมให้แรงงานระดับอาชีวศึกษา
ผสมผสานกับเทคโนโลยีดิจิทัล ทำ�ให้เกิดการสร้างมูลค่าได้ใน มีบทบาทในการยกระดับการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์และ
ทุกกระบวนการตั้งแต่การผลิตในต้นนํ้าไปจนถึงปลายนํ้า
เทคโนโลยี ตลอดจนสร้างความภูมิใจและภาพลักษณ์ที่ดีให้กับ
3.8 ส่งเสริมการรวมกลุ่มของ SMEs ในรูปแบบ นักเรียนอาชีวศึกษา
คลั ส เตอร์ เ พื่ อ เป็ น แนวทางการสร้ า งขี ด ความสามารถใน
4.3 ปรับปรุงระบบการศึกษาเพื่อสร้างทักษะ
การแข่งขันให้กับ SMEs ได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยกำ�หนดให้มี ในการประกอบสัมมาอาชีพ โดยเน้นการเรียนรู้ในสถานศึกษา
แนวทางการสนับสนุนและกำ�กับควบคุมจากภาครัฐทีเ่ หมาะสม เพื่อให้สามารถนำ�เอาความรู้ที่ได้รับออกไปปฏิบัติงานได้จริง
3.9 กำ�หนดลักษณะของสินค้า OTOP ให้ชดั เจน
ทั้ ง ประเภทชนิ ด /ลั ก ษณะของผลิ ต ภั ณ ฑ์ เนื่ อ งจากสิ น ค้ า
OTOP ไทย ยังมีความแตกต่างกันมากในเรือ่ งของคุณภาพ/ความ
เข้มแข็งของธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ซํ้าซ้อนโดยควรกำ�หนดเป้าหมาย
การพั ฒ นาสิ น ค้ า OTOP ที่ ชั ด เจน ทั้ ง ประเภทและพื้ น ที่
โดยคัดเลือกสินค้าที่มีอัตลักษณ์ชัดเจนไม่เกิดสินค้าซํ้าซ้อนกัน
หรื อ เชื่ อ มโยงกั บ การท่ อ งเที่ ย วให้ มี เ รื่ อ งราวที่ ดึ ง ดู ด ใจ
นักท่องเทีย่ วได้ และให้ผลิตภัณฑ์ของชุมชนทุกแห่งเข้ามาอยูใ่ น
ระบบเพือ่ ช่วยวางแผนการผลิต การตลาด การพัฒนาผลิตภัณฑ์
โดยคนในชุมชนต้องมีสว่ นในการพัฒนา เพือ่ สร้างความเข้มแข็ง

สร้างทัศนคติและวินัยการทำ�งานที่ดี ซึ่งจะนำ�ไปสู่การมีผลิต
ภาพแรงงานและคุณภาพแรงงานที่สูงขึ้น รวมทั้งแก้กฎหมาย
แรงงานให้เป็นธรรมต่อผู้จ้างและลูกจ้าง โดยกำ�หนดการจ่าย
ค่าตอบแทนการทำ�งานตาม “ผลงาน” ไม่ใช่ตาม “ระยะเวลา”

4.4 มุง่ เน้นให้มกี ารใช้แรงงานไทยและการพัฒนา
ทักษะแรงงานไทยเพื่อป้อนเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม โดยกำ�หนด
ขอบเขตให้ใช้แรงงานต่างด้าวเฉพาะบางอุตสาหกรรมที่คนไทย
ไม่สนใจเข้าไปทำ�งาน และควรมีการกำ�หนดมาตรฐานฝีมือ
แรงงานขั้นต้น ตลอดจนมีการดูแลคุณภาพชีวิตให้กับแรงงาน
ต่างด้าว
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ทีไ่ ด้มาประยุกต์ใช้ในการวางแผนเพือ่ รองรับการแข่งขันทางด้าน
ราคากับสายการบินต้นทุนตํ่าที่มีเพิ่มมากขึ้นในอนาคต รวมทั้ง
ควรเร่งปรับปรุงโครงสร้างพืน้ ฐานทางด้านการขนส่งไปในคราว
เดี ย วกั บ การลงทุ น และการปรั บ ปรุ ง โครงสร้ า งพื้ น ฐาน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อให้สามารถลด
ต้นทุนทางด้านการค้าและอำ�นวยความสะดวกให้แก่นักลงทุน

การพั ฒ นาปั จ จั ย สนั บ สนุ น เพื่ อ เพิ่ ม ศั ก ยภาพใน
การแข่งขันของประเทศไทย
ทีป่ ระชุมยังเห็นถึงความจำ�เป็นในการกำ�หนดแนวทาง
การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
และการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารงานภาครัฐ ให้เป็น
ปัจจัยหลักในการสนับสนุนความเข้มแข็งและมีศักยภาพใน
การแข่งขันของประเทศไทย โดยในส่วนของการวิจยั และพัฒนา
มีแนวทางที่ต้องมุ่งเน้น อาทิ ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาใน
อุตสาหกรรมเป้าหมายที่ประเทศไทยมีความได้เปรียบและ
มีศักยภาพในการแข่งขันสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนา
ประเทศมากขึ้น ส่งเสริมการลงทุนและใช้ประโยชน์งานวิจัย
ของภาคเอกชน สร้างกลไกเชื่อมโยงระหว่างนักวิจัยกับผู้ใช้
ประโยชน์ผลงานวิจัย ลงทุนทำ�วิจัยพื้นฐาน (Basic Research)
ที่ตอบสนองความต้องการของภาคเอกชนและชุมชน รวมถึง
ลงทุ น ในโครงการลงทุ น และวิ จั ย พั ฒ นาขนาดใหญ่ จั ด ทำ�
มาตรการจูงใจทั้งด้านการเงินและการคลัง เช่น การจัดสรรเงิน
ช่วยเหลือด้านการวิจัยและพัฒนาให้กับ SMEs โดยสนับสนุน
เงินกู้ปลอดดอกเบี้ยหรือเงินกู้ดอกเบี้ยตํ่าสำ�หรับใช้ในการวิจัย
และพัฒนาในช่วง 3 ปีแรก พัฒนาระบบการศึกษาเพื่อสร้าง
ผู้ประกอบการเชิงนวัตกรรม รวมถึงพัฒนาทักษะด้านธุรกิจ
และการบริหารจัดการให้กบั บุคลากรด้าน วทน. เพือ่ ให้สามารถ
นำ�ความรูด้ า้ น วทน. ไปประยุกต์ใช้ได้ตรงกับความต้องการของ
ตลาดเพิม่ ค่าตอบแทนและจัดทำ�เส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ
นั ก วิ จั ย ที่ ชั ด เจน เพื่อให้นัก วิจัยเห็นความสำ�คัญ ของอาชีพ
นักวิจัยให้มากขึ้น
ด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน ทีป่ ระชุมเสนอว่าควรนำ�ข้อมูล
และบทเรียนจากความล้มเหลวในการลงทุนระบบรางความเร็ว
สูงจากต่างประเทศ เช่น จีน และตุรกี มาประกอบการพิจารณา
ลงทุนรถไฟความเร็วสูงของไทยเพิ่มเติม ตลอดจนนำ�ข้อมูล

มากขึน้ โดยควรกำ�หนดทิศทางการพัฒนาให้ชดั เจน ทัง้ นี้ เพือ่ ให้
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ ภาครัฐและภาคเอกชนสามารถกำ�หนด
เป้าหมายและวางแนวทางปฏิบตั ใิ นรายละเอียดให้สอดคล้องกัน
สำ�หรั บ ในด้ า นประสิ ท ธิ ภ าพภาครั ฐ อาทิ ควร
พิ จ ารณาปรั บ ปรุ ง กฎระเบี ย บให้ มี ค วามเป็ น ธรรมและเป็ น
มาตรฐานเดียวกัน เช่น ค่าปรับของกรมศุลกากร กลไกราคา
ที่เอื้อประโยชน์ต่อผู้ประกอบการรายใหญ่ กลไกการคุ้มครอง
ผลประโยชน์ผู้ประกอบการ การกำ�หนดค่าธรรมเนียมพิเศษ
และมาตรการทางการค้าที่ลดการผูกขาดและครอบงำ�ตลาด
อัตราและกระบวนการการเก็บภาษี รวมถึงกฎระเบี ย บใน
การจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ควรพิจารณาเฉพาะข้อเสนอที่ถูกที่สุด
เท่านั้น แต่ควรพิจารณาข้อเสนอที่ดีที่สุดเพื่อประโยชน์สูงสุด
ของประเทศด้วย เพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ
ภาครัฐเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศ โดยควร
ดำ�เนินมาตรการที่ตอบสนองต่อความต้องการที่แท้จริงของ
ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม รวมทั้งควรกำ�หนดให้มีกลไก
ทีภ่ าคประชาชนสามารถตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณของ
ภาครัฐได้ นอกจากนี้ควรศึกษาแนวทางการส่งเสริม ตลอดจน
เงือ่ นไขหลักเกณฑ์ในการให้ความช่วยเหลือ SMEs จากประเทศ
ที่พัฒนาแล้ว เช่น สหรัฐอเมริกาที่มีระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐทีเ่ อือ้ ต่อ SMEs ให้มรี ะดับการอุดหนุนทีเ่ หมาะสม รวมทัง้
มีการตรวจสอบการให้เงินช่วยเหลือ SMEs

ข้อมูลชวนรู้

นโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ในรูปแบบคลัสเตอร์

ตฤตณัย นพคุณ*

จากการที่นายกรัฐมนตรีได้มอบแนวทางการดำ�เนินนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ
(1) เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษบริเวณชายแดน สำ�หรับธุรกิจทีใ่ ช้แรงงานจำ�นวนมาก ธุรกิจทีใ่ ช้วตั ถุดบิ จากท้องถิน่ บริเวณชายแดน
หรือประเทศเพื่อนบ้าน และธุรกิจด้านโลจิสติกส์ และ (2) เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลัสเตอร์ ซึ่งจะอยู่บริเวณพื้นที่
ตอนใน สำ�หรับธุรกิจที่ไม่เหมาะกับชายแดน และธุรกิจที่เป็นอุตสาหกรรมแห่งอนาคต เช่น กิจการวิจัยและพัฒนา กิจการที่ใช้
เทคโนโลยีขั้นสูงและใช้แรงงานน้อย เป็นต้น คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (ขนพ.) ได้มอบหมาย
ให้กระทรวงอุตสาหกรรมร่วมกับสำ�นักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (สกท.) และสำ�นักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) จัดทำ�ข้อเสนอนโยบายพัฒนาคลัสเตอร์ โดยเน้นคลัสเตอร์ที่มีศักยภาพและมีความสาคัญ
ต่อการพัฒนาประเทศในอนาคต
ทั้งนี้ ที่ประชุม ขนพ. และคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้พิจารณาเรื่องนี้ โดยมีมติเห็นชอบในหลักการ และให้
สำ�นักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (สกท.) นำ�เสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และมอบหมายให้
หน่วยงานต่างๆ พิจารณาดำ�เนินการเพื่อสนับสนุนการพัฒนาคลัสเตอร์ ซึ่งเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2558 คณะรัฐมนตรีได้มีมติ
เห็นชอบเรื่องนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลัสเตอร์ตามที่ สกท. เสนอ และมอบหมายให้คณะกรรมการ
ขับเคลื่อนนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษกำ�กับให้กระทรวงอุตสาหกรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำ�เนินการสนับสนุน
การพัฒนาคลัสเตอร์ตามขั้นตอนโดยด่วน
ข้อมูลชวนรู้ฉบับนี้ จึงขอนำ�เสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลัสเตอร์ ทั้งในด้าน
แนวคิดและมาตรการสนับสนุนคลัสเตอร์อุตสาหกรรมเป้าหมายภายใต้นโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยมีสาระสำ�คัญ
สรุปได้ดังนี้

วัตถุประสงค์ของการพัฒนาคลัสเตอร์
1. เพื่อสร้างความเข้มแข็งของ Value Chain และนำ�ไปสู่การสร้างฐานอุตสาหกรรมแห่งอนาคต
2. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้านการลงทุนของประเทศไทย เพื่อดึงดูดการลงทุนที่มีคุณค่าทั้งจากนักลงทุนรายเดิม
และรายใหม่
3. เพื่อกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคและท้องถิ่น ตลอดจนสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับ SMEs

คุณสมบัติส�ำคัญของคลัสเตอร์
1. มีการกระจุกตัวในพื้นที่ที่มีความเหมาะสมเชิงยุทธศาสตร์ในการพัฒนาอุตสาหกรรมเฉพาะอย่าง
2. มีการเชื่อมโยงขององค์ประกอบต่างๆ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับ Value Chain และเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขันของอุตสาหกรรม (ผู้ผลิตต้นนํ้า - กลางนํ้า - ปลายนํ้า อุตสาหกรรมสนับสนุน สถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย สถาบัน
เฉพาะทาง หน่วยงานรัฐ องค์กรเอกชน และองค์ประกอบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง)
3. มีการเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจท้องถิ่น เช่น จ้างงานหรือใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น เชื่อมโยงกับ SMEs ในท้องถิ่น เป็นต้น
* นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�ำนาญการ ส�ำนักประเมินผลและเผยแพร่การพัฒนา
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อะไรคือ Super Cluster?

คลัสเตอร์เป้าหมายอื่นๆ

หมายถึ ง คลั ส เตอร์ สำ�หรั บ กิ จ การที่ ใช้ เ ทคโนโลยี
ขั้นสูงและอุตสาหกรรมแห่งอนาคต
●
●

●
●
●
●
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ยานยนต์และชิ้นส่วน
เครื่ อ งใช้ ไ ฟฟ้ า อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ และอุ ป กรณ์
โทรคมนาคม
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ดิจิทัล
Food Nilopolis
Medical Hub

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

คลัสเตอร์อุตสาหกรรมอื่นที่มีศักยภาพ ตัวอย่างเช่น
เกษตรแปรรูป โดยภาคเหนือ เน้นการแปรรูป
ผักผลไม้ ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปศุสตั ว์ มันสำ�ปะหลัง อ้อย ข้าวโพด ภาคกลางตอนล่าง อ้อย
สับปะรด ยาง ภาคตะวันออก แปรรูปผลไม้ ยาง และภาคใต้
ปาล์ม อาหารทะเลแปรรูป ยาง
●

สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ฝั่งตะวันตก เชื่อมโยง
กั บ แหล่ ง ผลิ ต ในเมี ย นมาร์ ฝั่ ง ตะวั น ออก เชื่ อ มโยงกั บ
แหล่งผลิตในกัมพูชา ขณะที่กรุงเทพฯ เป็นศูนย์กลางด้าน
Design, Sourcing, Trading
●

และเพื่อให้การผลักดันนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิ เ ศษในรู ป แบบคลั ส เตอร์ ป ระสบผลสำ�เร็ จ เป็ น รู ป ธรรม
ภาครัฐโดยกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้กำ�หนด
มาตรการสนับสนุนการพัฒนาคลัสเตอร์ ดังนี้

มาตรการสนับสนุนการพัฒนาคลัสเตอร์
มาตรการ

ผู้รับผิดชอบ

1. การกำ�หนดสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 10 - 15 ปี สำ�หรับกิจการ
แห่งอนาคตที่มีความสำ�คัญสูงใน Super

กระทรวงการคลัง

2. การกำ�หนดสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำ�หรับผู้เชี่ยวชาญชั้นนำ�
ระดับนานาชาติ ทั้งคนไทยและต่างชาติใน Super Cluster

กระทรวงการคลัง

มาตรการให้สิทธิประโยชน์

มาตรการพัฒนาคนและเทคโนโลยี
1. Talent Mobility : ส่งเสริมให้บุคลากรรัฐเข้ามาช่วยพัฒนาเทคโนโลยีให้เอกชน

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระทรวงศึกษาศึกษาธิการ
และ BOI

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

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระทรวงศึกษาศึกษาธิการ
และ BOI

3. สถาบันการศึกษา/สถาบันวิจยั ชัน้ นำ�จากต่างประเทศ : ส่งเสริมความร่วมมือกับสถาบัน
ของไทยในพื้นที่คลัสเตอร์

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระทรวงศึกษาศึกษาธิการ
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วารสารเศรษฐกิจและสังคม

มาตรการ

ผู้รับผิดชอบ

4. ส่งเสริมเอกชนทีม่ คี วามพร้อมจัดตัง้ สถาบันการศึกษา หรือศูนย์ฝกึ อบรมเฉพาะทาง : เช่น
โรงเรียนกำ�เนิดวิทย์ และสถาบันวิทยสิรเิ มธี (ปตท.) สถาบันปัญญาภิวฒ
ั น์ (CP) วิทยาลัย
เทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า (Toyota)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระทรวงศึกษาศึกษาธิการ

5. จัดตั้ง Center of Excellence/ศูนย์ทดสอบ/ศูนย์บริการสอบเทียบมาตรฐาน :
โดยร่วมมือกับสถาบันในพื้นที่ เพื่อยกระดับมาตรฐาน และคุณภาพผลิตภัณฑ์

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระทรวงศึกษาศึกษาธิการ กระทรวง
อุตสาหกรรม

6. สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา (R&D) : ยกเว้นอากรขาเข้าของที่นำ�เข้ามาเพื่อทำ� R&D
หรือทดสอบ

กระทรวงการคลัง

มาตรการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1. ขยายท่าเรือแหลมฉบัง และแก้ไขปัญหาการจราจรบริเวณท่าเรือ เช่น การขยายถนน
ให้มากกว่า 4 เลน

กระทรวงคมนาคม

2. ขยายสนามบินอู่ตะเภา เพื่อรองรับการขนส่งทางอากาศที่มีปริมาณสูงขึ้น

กระทรวงคมนาคม

3. พัฒนาระบบโลจิสติกส์ โดยเฉพาะการขนส่งสินค้าทางรางให้มีประสิทธิภาพ

กระทรวงคมนาคม

4. พัฒนาความเร็วของอินเทอร์เน็ต และโครงสร้างพื้นฐานรองรับเศรษฐกิจดิจิทัล

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

มาตรการแก้ไขกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรค
1. แก้ปัญหาผังเมืองในระยอง เพื่อให้สามารถขยายอุตสาหกรรมบางประเภทได้
2. เร่งรัดการพิจารณาอนุมัติให้ถิ่นที่อยู่ถาวร (Permanent Residence) แก่ผู้เชี่ยวชาญ
ชั้นนาระดับนานาชาติ

กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงมหาดไทย/สำ�นักงาน
ตรวจคนเข้าเมือง

มาตรการสนับสนุนเงินทุน
1. ส่งเสริมให้มีการใช้ประโยชน์จากกองทุนต่างๆ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนา
เทคโนโลยีและบุคลากร เช่น โครงการคูปองนวัตกรรม โดยสำ�นักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
กองทุ น เพื่ อ การพั ฒ นาวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี โดย สวทช. ร่ ว มกั บ BOI
กองทุนสนับสนุนการวิจัย โดย สกว.

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
และ BOI

2. ส่งเสริมให้เกิด Venture Capital เพื่อเป็นช่องทางสนับสนุนเงินทุนแก่ SMEs โดย
- ขยายเวลามาตรการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำ�หรับ VC ของกรมสรรพากร
		 (มาตรการสิ้นสุด ธ.ค. 54) พร้อมทั้งผ่อนปรนหลักเกณฑ์บางข้อ เช่น เงื่อนไข
		 การถือหุ้น SMEs เป็นต้น
- เร่งรัดการจัดตัง้ กองทุนร่วมลงทุน (Fund of Funds) ภายใต้กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ
		 เพื่อลงทุนใน VC ของเอกชนในลักษณะ Matching Fund (งบปีละ 500 ล้านบาท
		 เป็นเวลา 4 ปี)

กระทรวงการคลัง
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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มาตรการ

ผู้รับผิดชอบ

มาตรการสนับสนุนคลัสเตอร์ยานยนต์และชิ้นส่วน
1. เร่งจัดตัง้ ศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ ทีจ่ งั หวัดฉะเชิงเทรา (ครม. เห็นชอบ
งบประมาณบางส่วนแล้ว)

กระทรวงอุตสาหกรรม

2. ขยายสาขาสถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน (AHRDA)
(จัดตั้งแห่งแรกที่สมุทรปราการแล้ว)

กระทรวงแรงงาน

3. ยกเว้นอากรขาเข้ารถยนต์ต้นแบบ หรือของที่นำ�เข้ามาเพื่อการวิจัยและพัฒนา
หรือทดสอบ (คณะกรรมการ BOI มีมติเมื่อวันที่ 25 ธ.ค. 57 ให้กระทรวงการคลัง
ดำ�เนินการ ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณา)

กระทรวงการคลัง

มาตรการสนับสนุนคลัสเตอร์เครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์โทรคมนาคม
1. เร่งดำ�เนินการโครงการบริหารจัดการนํ้าและป้องกันอุทกภัย (งบ 3 แสนล้านบาท)
ให้เป็นรูปธรรมโดยเร็ว เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุน คณะกรรมการกำ�หนด
นโยบายและบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า

คณะกรรมการกำ�หนดนโยบาย
และบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า

2. ยกระดับมาตรฐานสินค้าเครือ่ งใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เพือ่ ให้สามารถส่งออกไปยัง
ตลาดชั้นนำ� และป้องกันการนำ�เข้าสินค้าคุณภาพจากต่างประเทศ

กระทรวงอุตสาหกรรม

3. ขยายขอบเขตสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ให้เป็นศูนย์ทดสอบและรับรอง
มาตรฐาน โดยสนับสนุนเงินทุนในการจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จำ�เป็น

กระทรวงอุตสาหกรรม

4. ส่งเสริมให้เกิดอุตสาหกรรมแม่พมิ พ์ Micro Mold ทีม่ คี วามแม่นยำ�สูงเพือ่ ใช้ในการผลิต
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็กสาหรับ Smart Devices

กระทรวงอุตสาหกรรม

มาตรการสนับสนุนคลัสเตอร์ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
1. ปรับผังเมืองรวมจังหวัดระยอง
เฉพาะนิคมฯ เอเชียและพืน้ ทีถ่ มทะเล เพือ่ ให้ขยายได้ในบางประเภทอุตสาหกรรม
ปรับผังเมืองเทศบาลเมืองมาบตาพุดที่อนุญาตให้ตั้งโรงงาน ให้เป็นไปตามมติ
		 ครม. เดิม ที่กำ�หนดไว้ 35,000 ไร่

กระทรวงมหาดไทย

2. กำ�หนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพ เพื่อยกระดับสู่มาตรฐานระดับโลก

กระทรวงอุตสาหกรรม

3. สนับสนุนการใช้พลาสติกชีวภาพเป็นบรรจุภัณฑ์หรือวัตถุดิบ เช่น
ให้สามารถนำ�ค่าใช้จ่ายการใช้พลาสติกชีวภาพมาหักเป็นค่าใช้จ่ายได้
		 200 เปอร์เซ็นต์
เพิ่มสัดส่วนการจัดซื้อผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพของภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ
กำ�หนดให้บรรจุภัณฑ์อาหารใช้พลาสติกชีวภาพทดแทนโฟม
กำ�หนดให้ห้างสรรพสินค้า/ซูเปอร์มาร์เก็ตใช้ถุงที่ย่อยสลายได้

กระทรวงการคลัง
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มาตรการ

ผู้รับผิดชอบ

1. พัฒนาระบบ High Speed Internet ให้มคี วามเร็วเท่าค่าเฉลีย่ ของโลก คือ 24.4 Mbps
(ปัจจุบนั ประเทศไทยอยูท่ ี่ 20 Mbps เชียงใหม่และภูเก็ตอยูท่ ี่ 15 Mbps ขณะทีส่ งิ คโปร์
อยู่ที่ 104 Mbps)

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร

2. อำ�นวยความสะดวกด้ า นวี ซ่ า และใบอนุ ญ าตทำ�งาน หรื อ การให้ Permanent
Residence แก่ผู้เชี่ยวชาญด้าน IT จากต่างประเทศ

กระทรวงมหาดไทย สำ�นักงาน
ตรวจคนเข้าเมือง กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

3. เร่งปฏิรูปภาครัฐให้เป็น Digital Government โดยเน้นการเพิ่มบริการ e-Service
และการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

มาตรการสนับสนุนคลัสเตอร์ดิจิทัล

มาตรการสนับสนุนคลัสเตอร์เกษตรแปรรูป
1. ยกระดับคุณภาพ/มาตรฐานสินค้าเกษตรแบบครบวงจร ตั้งแต่แหล่งผลิต โดยเฉพาะ
เกษตรอินทรีย์ โรงคัดบรรจุ และโรงแปรรูปสินค้าเกษตร รวมทั้งระบบ Traceability

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

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

กระทรวงอุตสาหกรรม

3. พัฒนาระบบขนส่งทางรางเชื่อมโยงอุตสาหกรรมแปรรูปยางขั้นต้นในภาคใต้กับ
อุตสาหกรรมปลายนํ้าในภาคตะวันออก (ปัจจุบันใช้ถนน ค่าใช้จ่ายสูงกว่า)

กระทรวงคมนาคม

4. จัดตัง้ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานกลาง และศูนย์วจิ ยั และพัฒนายางธรรมชาติและผลิตภัณฑ์
ยางธรรมชาติที่มีคุณภาพในพื้นที่ Rubber City

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มาตรการสนับสนุนคลัสเตอร์สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
1. ยกระดับคุณภาพ/มาตรฐานสินค้าเกษตรแบบครบวงจร ตั้งแต่แหล่งผลิต โดยเฉพาะ
เกษตรอินทรีย์ โรงคัดบรรจุ และโรงแปรรูปสินค้าเกษตร รวมทั้งระบบ Traceability

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2. Functional Textile : ส่งเสริมการผลิตเส้นใยจากวัสดุการเกษตร และเส้นใยที่มี
คุณสมบัติพิเศษ ตลอดจนด้ายและผ้าผืนคุณภาพสูง/มีคุณสมบัติพิเศษ เพื่อสร้าง
ความแตกต่างและเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์

กระทรวงอุตสาหกรรม
BOI

3. ส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลางธุรกิจแฟชั่น :
Sourcing Hub of ASEAN ส่งเสริมให้บริษทั Sourcing เข้ามาตัง้ ฐานในไทย รวมทัง้
		 สนับสนุนให้จดั งาน Fair วัตถุดบิ ระดับโลกในไทยเพือ่ ตลาดอาเซียน เช่น งาน Premier
		 Vision, Intertextile, Techtextil, Hemite
สถาบันแฟชั่นระดับโลก ส่งเสริมให้มาตั้งสาขาและเปิดสอนระดับปริญญาในไทย
		 เช่น FIT New York, NC State, London Collage of Fashion, IFM Paris,
		 Bunka Tokyo เพื่อเป็นแม่เหล็กดึงดูด Brand ระดับโลก และสร้างบุคลากรไทย
		 ที่จะสามารถทำ�งานกับผู้ซื้อรายใหญ่ของโลกได้

กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงพาณิชย์ BOI
กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงศึกษาธิการ BOI

แนะนำ�โครงการวิจัย

ตุลาคม - ธันวาคม 2558
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โครงการติดตามประเมินผลการส่งเสริม
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
ในปี พ.ศ. 2546 รัฐบาลได้ประกาศนโยบายในการผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของบริการทางการแพทย์
(Medical Hub) และเป็นศูนย์กลางการให้บริการทางด้านสุขภาพ (Health Hub) ที่ให้บริการด้านการเสริมสร้างสุขภาพเพื่อนำ�
รายได้เข้าประเทศ ซึ่งภาครัฐได้ดำ�เนินการมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพแบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ การบริการ
ด้านการแพทย์ (Medical Services) การบริการด้านสุขภาพ (Health Services) เช่น สปา นวดแผนไทย การท่องเทีย่ วเชิงสุขภาพ
เป็นต้น และผลิตภัณฑ์สุขภาพและสมุนไพร (Herbal Products) เช่น เครื่องสำ�อาง ผลิตภัณฑ์สมุนไพร เป็นต้น นอกจากนี้
แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. 2555 - 2559 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างความเชื่อมั่นและส่งเสริมการท่องเที่ยว ได้ให้
ความสำ�คัญกับตลาดการท่องเที่ยวในกลุ่มการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ (Health and Wellness) และการสร้างจุดขายในการเป็น
Hospitality and Wellness Center of the World เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวระดับบน
สศช. มีบทบาทภารกิจหลักในการติดตามประเมินผลการพัฒนาประเทศ รวมทั้งการประเมินนโยบายสำ�คัญของรัฐบาล
จึงจัดทำ�โครงการติดตามประเมินผลการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ภายใต้โครงการติดตามประเมินผลนโยบายของรัฐบาล
เพื่อประเมินผลการดำ�เนินการด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพตามนโยบายของรัฐบาลตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 - 2557 และ
ปัจจัยทีม่ ผี ลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำ�เนินการ รวมทัง้ ศึกษาองค์ประกอบ/ตัวชีว้ ดั ในภาพรวมทีส่ ามารถประเมิน
ความสำ�เร็จของการดำ�เนินการตามนโยบายในการผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของบริการทางการแพทย์ (Medical Hub)
และเป็นศูนย์กลางการให้บริการทางด้านสุขภาพ (Health Hub) ตลอดจนจัดทำ�ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการดำ�เนินการ
ตามนโยบายของรัฐบาลและแนวทางการบูรณาการการดำ�เนินการของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ วัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัยภายใต้โครงการนี้ ได้แก่
1) เพือ่ ประเมินภาพรวมของการดำ�เนินการตามนโยบายในการ
ผลั ก ดั น ให้ ป ระเทศไทยเป็ น ศู น ย์ ก ลางของบริ ก ารทางการแพทย์
(Medical Hub) และเป็นศูนย์ก ลางการให้บ ริก ารทางด้านสุขภาพ
(Health Hub) และปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
การดำ�เนินโครงการ
2) เพื่อประเมินสภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) ของการให้
บริการทางการแพทย์และบริการทางด้านสุขภาพ
3) เพื่ อ ศึ ก ษาองค์ ป ระกอบ/ตั ว ชี้ วั ด ในภาพรวมที่ ส ามารถ
ประเมินความสำ�เร็จของการดำ�เนินการตามนโยบายในการผลักดันให้
ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของบริการทางการแพทย์ (Medical Hub)
และเป็นศูนย์กลางการให้บริการทางด้านสุขภาพ (Health Hub)
4) เพื่ อ เสนอแนะแนวทางการพั ฒ นาการให้ บ ริ ก ารทาง
การแพทย์และบริการทางด้านสุขภาพให้มีศักยภาพในการแข่งขันใน
ระยะยาว ตลอดจนแนวทางการบูรณาการการดำ�เนินการของหน่วยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง
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ในส่วนของเป้าหมายการศึกษา ประกอบไปด้วย (1) ผลการประเมินในภาพรวมของการดำ�เนินการตามนโยบายใน
การผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของบริการทางการแพทย์ (Medical Hub) และเป็นศูนย์กลางการให้บริการทางด้าน
สุขภาพ (Health Hub) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 - 2557 (2) ตัวชี้วัดในภาพรวมที่สามารถประเมินความสำ�เร็จของการดำ�เนินการ
ตามนโยบายในการผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของบริการทางการแพทย์ (Medical Hub) และเป็นศูนย์กลางการให้
บริการทางด้านสุขภาพ (Health Hub) และ (3) แนวทางการพัฒนาการให้บริการทางการแพทย์และบริการทางด้านสุขภาพ
ให้มีศักยภาพในการแข่งขันในระยะยาว ตลอดจนการบูรณาการการดำ�เนินการของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง
สำ�หรับรูปแบบการดำ�เนินโครงการ สศช.จะจัดจ้างที่ปรึกษาดำ�เนินการภายใต้ขอบเขตการศึกษา ดังนี้
1) ประเมินผลภาพรวมการดำ�เนินการตามนโยบายการผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของบริการทางการแพทย์
(Medical Hub) และเป็นศูนย์กลางการให้บริการทางด้านสุขภาพ (Health Hub) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 - 2557 และวิเคราะห์ปัจจัย
ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการให้บริการทางการแพทย์และบริการทางด้านสุขภาพ
2) สำ�รวจความคิดเห็นของผู้ประกอบการด้านการแพทย์และด้านสุขภาพเพื่อประกอบการประเมินผลภาพรวม
การดำ�เนินการตามนโยบายฯ รวมทั้งการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการให้บริการทางการแพทย์
และบริการทางด้านสุขภาพให้มีศักยภาพในการแข่งขันในระยะยาว จำ�นวนไม่น้อยกว่า 300 ราย ใน 4 ภูมิภาค
3) สำ�รวจความคิ ด เห็ น ของนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทย
และชาวต่างชาติต่อคุณภาพและความพึงพอใจในบริการด้าน
การแพทย์และบริการด้านสุขภาพของประเทศไทย ตลอดจน
ปัญหาอุปสรรคที่พบ จำ�นวนไม่น้อยกว่า 1,000 ตัว อย่ า ง
ใน 4 ภาค เพื่อประกอบการประเมินความสำ�เร็จของนโยบาย
การผลั ก ดั น ให้ ป ระเทศไทยเป็ น ศู น ย์ ก ลางของบริ ก ารทาง
การแพทย์ (Medical Hub) และเป็นศูนย์กลางการให้บริการ
ทางด้านสุขภาพ (Health Hub)
4) ศึกษาโครงสร้างและกลไกการดำ�เนินการด้าน
การส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง การแพทย์ แ ละสุ ข ภาพของ
ประเทศที่มีนโยบายส่งเสริมฯ จำ�นวนไม่น้อยกว่า 2 ประเทศ
5) จัดประชุมเพื่อติดตามการดำ�เนินการตามนโยบายฯและรับฟังความคิดเห็นตลอดจนข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย (Stakeholders) ใน 4 ภูมิภาคๆ ละ 1 ครั้ง เพื่อนำ�ผลมาประกอบการประเมินและเสนอแนะแนวทางการพัฒนาและ
การบูรณาการการดำ�เนินการของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
6) ศึกษาวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) ของการให้บริการทางการแพทย์และบริการทางด้านสุขภาพ
และวิเคราะห์ความเหมาะสมของกลไกหลักในการขับเคลื่อนและผลักดันนโยบายเพื่อพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้าน
การแพทย์ของเอเชีย (Medical Hub of Asia)
7) ศึกษาองค์ประกอบ/ตัวชีว้ ดั ในภาพรวมทีส่ ามารถประเมินความสำ�เร็จของการดำ�เนินการตามนโยบายในการผลักดัน
ให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของบริการทางการแพทย์ (Medical Hub) และเป็นศูนย์กลางการให้บริการทางด้านสุขภาพ (Health
Hub)
8) เสนอแนะแนวทางการพัฒนาการให้บริการทางการแพทย์และบริการทางด้านสุขภาพให้มีศักยภาพในการแข่งขัน
ในระยะยาว ตลอดจนกลไกการบูรณาการการดำ�เนินการของหน่วยงานราชการและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง
9) จัดทำ�รายงานโครงการติดตามประเมินผลการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ภายใต้โครงการติดตามประเมินผล
นโยบายของรัฐบาล เสนอ สศช.

รายงานความเคลื่อนไหว
ของ สศช.

สรุปผลการประชุมประจำ�ปี 2558 ของ สศช.

ทิศทางการพัฒนาประเทศในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
สศช. ได้จัดการประชุมประจำ�ปี 2558 เรื่อง “ทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 2564)” เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2558 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อนำ�
ความเห็นที่ได้รับจากการประชุมประจำ�ปีไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงทิศทางและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในช่วง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ให้มีความชัดเจน เป็นที่ยอมรับ และสามารถนำ�ไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมโดยมี พลเอกประยุทธ์
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม และมีผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย ผู้แทนจากภาครัฐ
ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน นักวิชาการ ผู้นำ�ภาคประชาสังคมและผู้นำ�ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สื่อมวลชน
และประชาชนทั่วไปที่ให้ความสนใจ รวมทั้งสิ้นประมาณ 3,200 คน
การประชุมแบ่งเป็น 2 ช่วง ในภาคเช้า เริ่มต้นเวลา 9.00 น. โดยนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคม และเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กล่าวรายงาน จากนั้นเป็นการเปิดการประชุม
และแสดงปาฐกถาพิ เ ศษโดย พลเอกประยุ ท ธ์ จั น ทร์ โ อชา นายกรั ฐ มนตรี จากนั้ น เป็ น การประชุ ม ระดมความคิ ด เห็ น
เรื่อง “ทิศทางการพัฒนาประเทศในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12” โดยมี นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา ประธานกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานดำ�เนินรายการ นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงคมนาคม
และเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นผู้ดำ�เนินรายการ

ปาฐกถาพิเศษนายกรัฐมนตรี
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้นำ�เสนอปาฐกถาพิเศษเกี่ยวกับการวางแผนพัฒนาประเทศและ
การพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ โดยกล่าวถึงการวางแผนการพัฒนาประเทศว่าต้องวางรากฐานการพัฒนาให้เกิดความมั่นคง
ในระยะยาวและสอดคล้องกับบริบททั้งภายในและภายนอกประเทศ ตลอดจนต้องเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ เช่น
การเปลีย่ นแปลงภูมอิ ากาศโลก เป็นต้น ซึง่ ทีผ่ า่ นมา รัฐบาลได้ดำ�เนินการในหลายเรือ่ ง ไม่วา่ จะเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กบั
เศรษฐกิจของประเทศ รัฐบาลได้ดำ�เนินมาตรการเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจให้เข้มแข็ง พัฒนาขีดความสามารถและนวัตกรรมเพื่อ
แก้ไขปัญหารายได้การส่งออกที่ลดลง เช่น สนับสนุนงบประมาณและองค์ความรู้เพื่อพัฒนาเครื่องจักร สนับสนุนการขึ้นทะเบียน
SMEs พิจารณานโยบายด้านภาษีอย่างเหมาะสม ที่สำ�คัญ ยังเร่งดำ�เนินการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง
18 โครงการ ซึ่งอยู่ระหว่างการเจรจาด้านราคารถไฟความเร็วสูงกับสาธารณรัฐประชาชนจีน และยังไม่สามารถหาข้อสรุปได้
เนื่องจากต้องพิจารณางบประมาณให้รอบคอบและคำ�นึงถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้วย นอกจากนี้ รัฐบาลต้องจัดหา
รถไฟความเร็วปานกลางเพื่อให้ประชาชนที่มีรายได้ปานกลางและรายได้น้อยสามารถใช้บริการได้ ควบคู่กับการพัฒนาระบบ
คมนาคมขนส่งทางนํ้าและทางอากาศ
รัฐบาลยังพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ระยะแรกดำ�เนินการใน 5 จังหวัด คือ จังหวัดตาก (ด่านแม่สอด) จังหวัดสระแก้ว
(ด่านคลองลึก) จังหวัดมุกดาหาร (ด่านมุกดาหาร) จังหวัดตราด (ด่านคลองใหญ่) และจังหวัดสงขลา (ด่านปาดังเบซาร์และ
ด่านสะเดา) และระยะต่อไปในปี 2559 จะดำ�เนินการต่อเนื่องในอีก 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดหนองคาย จังหวัดกาญจนบุรี
จังหวัดเชียงราย จังหวัดนครพนม และจังหวัดนราธิวาส โดยรัฐบาลจะส่งเสริมอุตสาหกรรมศักยภาพ ได้แก่ ยานยนต์และชิ้นส่วน
ยานพาหนะ เครือ่ งใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ปิโตรเคมีและเคมีภณ
ั ฑ์ทเี่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม รวมทัง้ ให้การสนับสนุนคลัสเตอร์
เป้าหมายอื่นๆ
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ในด้านสังคม นายกรัฐมนตรีระบุว่า ต้องเน้นเรื่อง
การพัฒนาคนให้เป็นคนดีคนเก่ง การลดความเหลื่อมลํ้า
และแก้ ปั ญ หาสั ง คมต่ า งๆ โดยรั ฐ บาลเร่ ง พั ฒ นาคนให้ มี
ศักยภาพ มีความคิด มีจิตสำ�นึกที่ดี และมีความรับผิดชอบ
ลดแรงกดดั น ระหว่ า งเจ้ า หน้ า ที่ ภ าครั ฐ และประชาชน
บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง ลดความเหลื่อมลํ้า และสร้าง
ความเป็ น ธรรม เพื่ อ ให้ ทุ ก คนสามารถเข้ า ถึ ง กระบวนการ
ยุ ติ ธ รรมได้ ตลอดจนสนั บ สนุ น ให้ มี ก ารเรี ย นการสอนที่
สร้ า งการเรี ย นรู้ ใ ห้ แ ก่ เ ด็ ก ในการใช้ ชี วิ ต ในสั ง คมได้ อ ย่ า ง
เหมาะสม มี ก ารเรี ย นรู้ ใ นเรื่ อ งวิ นั ย กฎหมาย และหน้ า ที่
พลเมื อ ง โดยรั ฐ บาลได้ ดำ�เนิ น นโยบายให้ ค รอบคลุ ม ทั้ ง
ด้านสุขภาพ ด้านเศรษฐกิจ และด้านสังคมเพื่อให้ประชาชน
ทุกช่วงวัยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ขณะเดียวกัน นายกรัฐมนตรี
ยั ง ให้ ค วามสำ�คั ญ กั บ การบริ ห ารจั ด การนํ้ า และแก้ ปั ญ หา
ด้านพลังงาน ได้สั่งการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.)
วางแผนการบริหารจัดการนํ้าเพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาแหล่งนํ้า
ที่ดินทำ�กิน และภัยแล้งที่ได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศ
เปลี่ยนแปลง ดำ�เนินนโยบายเพื่อแก้ไขปัญหานํ้าประปาให้แก่
7,000 หมู่บ้านที่ยังไม่มีประปาใช้ ให้แล้วเสร็จในปี 2560
ฟืน้ ฟูพนื้ ทีป่ า่ เพือ่ อนุรกั ษ์ดนิ และนํา้ โดยการมีสว่ นร่วมของชุมชน
รวมทั้งการแก้ไขปัญหาด้านพลังงานของประเทศ
นายกรัฐมนตรีฯ ยังกล่าวถึงการที่รัฐบาลได้ยกร่าง
กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2558 - 2577) ขึ้นใน
เบือ้ งต้น ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์สำ�คัญ ได้แก่ (1) ยุทธศาสตร์
ด้านความมั่นคง (2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน (3) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน (4) ยุทธศาสตร์ดา้ นการสร้างโอกาสความเสมอภาค
และความเท่ า เที ย มกั น ทางสั ง คม (5) ยุ ท ธศาสตร์ ด้ า น
การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
และ (6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ ดังนัน้ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงเป็น
แผนระยะกลางทีเ่ สมือนการแปลงยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาวสู่
การปฏิบตั ใิ ห้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม เพือ่ ตอบโจทย์การพัฒนา
5 ปีข้างหน้าว่าจะแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างทางเศรษฐกิจและ
สังคมอย่างไร และ สศช. ต้องนำ�แผนพัฒนาฯ ดังกล่าวออกไป
สู่การปฏิบัติ มีตัวชี้วัด และประเมินผลได้อย่างชัดเจน

สรุปผลการอภิปรายในภาคเช้า
ในการประชุ ม ภาคเช้ า ผู้ เข้ า ร่ ว มประชุ ม ได้ แ สดง
ความคิดเห็นต่อทิศทางการพัฒนาประเทศในช่วงแผนพัฒนาฯ
ฉบั บ ที่ 12 โดยมี ห ลากหลายประเด็ น ที่ น่ า สนใจ อาทิ ใน
ภาพรวม แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ไม่ควรมุ่งเน้นการพัฒนา
เศรษฐกิจที่ให้ความสำ�คัญกับรายได้เป็นหลักแต่ควรให้ความ
สำ�คัญกับเรื่องสิทธิชุมชน คุณค่าของชีวิต และคุณธรรมมากขึ้น
ทั้งนี้ ควรทบทวนและตรวจสอบในเรื่องที่อาจเป็นประเด็นที่ยัง
มีความสับสนซึ่งความเห็นที่ไม่ตรงกันระหว่างภาครัฐและคน
ในพื้ น ที่ อ าจนำ�ไปสู่ ป ระเด็ น ความขั ด แย้ ง และเป็ น อุ ป สรรค
ต่อการพัฒนาประเทศได้ ทั้งในเรื่องการเกษตร การท่องเที่ยว
ประมง และความมั่นคงทางอาหาร เป็นต้น ทั้งยังต้องมุ่ง
ลดความเหลื่ อ มลํ้ า ทางสั ง คม ให้ ค วามสำ�คั ญ กั บ แนวทาง
การต่ อ ต้ า นความยากจนเพื่ อ ลดความเหลื่ อ มลํ้า ของสั ง คม
รวมทั้งควรส่งเสริมให้ประชาชนมีการออมมากขึ้น โดยต้อง
จัดหากลไกที่เหมาะสมในการออม เช่น การจัดตั้งกองทุน
การออมแห่ ง ชาติ เป็ น ต้ น ขณะที่ ใ นเรื่ อ งการส่ ง เสริ ม
รั ฐ วิ ส าหกิ จ ขนาดย่ อ มและขนาดกลาง (SMEs) โดยลด
รายจ่ายของ SMEs โดยการประกันสุขภาพให้แก่บุคลากรของ
SMEs และเก็บภาษีจาก SMEs โดยตรง เพื่อลดการทุจริต
ภาษี
ด้านการพัฒนาคน ควรปรับปรุงหลักสูตรการศึกษา
พัฒนาครู และผู้ปกครองเพื่อช่วยสร้างให้เยาวชนมีศีลธรรม
จรรยา ความกตัญญู ระเบียบวินัย และความรับผิดชอบต่อ
หน้าที่ รวมทั้งพัฒนาบุคลากรในภาคราชการให้มีองค์ความรู้
เพื่อเตรียมพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ขณะเดียวกัน
ต้ อ งมี ก ารเตรี ย มความพร้ อ มในการเข้ า สู่ สั ง คมผู้ สู ง อายุ
โดยกำ�หนดแผนเพื่อการพัฒนาศักยภาพของกำ�ลังแรงงานใน
อนาคต โดยให้ความสำ�คัญกับการพัฒนาฝีมือแรงงานที่สำ�เร็จ
การศึกษาระดับอาชีวศึกษาให้เป็นกำ�ลังแรงงานที่สำ�คัญต่อ
การพัฒนาประเทศได้ในอนาคต ตลอดจนควรส่งเสริมให้ผสู้ งู อายุ
มีกิจกรรมร่วมกันในแต่ละชุมชนเพื่อเพิ่มคุณค่าและประโยชน์
ในตัวผู้สูงอายุ
การพัฒนาการเกษตร ควรพิจารณาปรับหลักเกณฑ์
เพื่อให้เกษตรกรที่ประสบภัยได้รับการช่วยเหลือจากภาครัฐ
อย่ า งทั่ ว ถึ ง และรวดเร็ ว ควรปรั บ เปลี่ ย นเป้ า หมายพื้ น ที่
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ส่งเสริมให้ตรงความต้องการและตรงกลุ่มเป้าหมายในแต่ละ
อุตสาหกรรมหรือแต่ละขนาดของ SMEs
2. การลงทุนเพื่ออนาคตของประเทศไทย อาทิ
การตัง้ เป้าหมายอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจทีร่ อ้ ยละ 5 ถือว่า
อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมและไม่ควรตํ่ากว่านี้เนื่องจากจะส่งผล
ต่อการสร้างความเชื่อมั่นของนักลงทุน การลงทุนภาครัฐและ
ภาคเอกชน ควรให้ความสำ�คัญกับด้านอุปสงค์และการเพิ่ม
อำ�นาจการซื้อควบคู่กับการเพิ่มรายได้ของประชาชน ตลอดจน
ภาครัฐต้องเป็นหลักให้กับภาคเอกชนในการลงทุนโครงสร้าง
พื้นฐานระหว่างรัฐ กับเอกชน การลงทุนโครงสร้างพื้ น ฐาน
ควรให้ความสำ�คัญกับการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่
เช่น การลงทุนสนามบิน และ การลงทุนสายการบินต้นทุนตํ่า
เป็นต้น ส่งเสริมการลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทีป่ ระชาชน
สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้อย่างทั่วถึง ควรมีการปรับปรุงให้
กฎหมายเป็นอุปสรรคน้อยทีส่ ดุ เพือ่ จูงใจให้นกั ลงทุนมีการลงทุน
ในประเทศไทยเพิ่มขึ้น โดยการบูรณาการกฎหมายโดยเฉพาะ
กฎหมายทางการเงิน

เกษตรอินทรีย์ ในปี 2564 จาก “5 แสนไร่” เป็น “5 ล้านไร่” เพือ่ ให้
เกิดเป็นรูปธรรมมากขึน้ ควรเพิม่ พืน้ ทีช่ ลประทานให้ครอบคลุม
พื้นที่การเกษตรมากขึ้น ควรเสนอให้ตั้งกระทรวงนํ้าแห่งชาติ
เพื่อให้มีการบูรณาการงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานราชการที่
เกีย่ วข้องกับการดำ�เนินการเรือ่ งนํา้ และควรมีการจัดตัง้ เขตนิคม
เกษตรกรรม โดยให้มลี กั ษณะเป็น One Stop Service เช่นเดียว
กับภาคอุตสาหกรรม ส่วนการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้อม เร่งกำ�หนดโซนนิง่ ทรัพยากรธรรมชาติให้ชดั เจนเพือ่
ให้เกษตรกรสามารถใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. คนไทยกับสังคมสูงวัยที่มีคุณภาพและลดความ
ส่งเสริมอุตสาหกรรมการเกษตรที่สามารถขยายผลได้ เร่งแก้ไข เหลือ่ มลํา้ ทางสังคม ควรให้ความสำ�คัญกับการส่งเสริมสุขภาพ
ปัญหาป่าไม้ถูกทำ�ลายและปัญหาขยะอุตสาหกรรมที่ส่งผล โดยกำ�หนดเป็นตัวชี้วัดในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ซึ่งจะมี
ต่อสิ่งแวดล้อมมากในปัจจุบัน
ความเชือ่ มโยงกับตัวชีว้ ดั ขององค์การอนามัยโลกและสหประชาชาติ
ควรพัฒนาคุณภาพประชากรควบคู่กับการพัฒนาคุณธรรม
สรุปผลการอภิปรายในภาคบ่าย
จริยธรรม พร้อมทั้งเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย
สำ�หรับการประชุมภาคบ่าย เป็นการระดมความคิดเห็น
โดยเริ่มตั้งวัยเด็กจนถึงวัยสูงอายุ ลดความไม่เท่าเทียมกันด้าน
แบ่งเป็น 7 กลุ่มย่อยตามแนวทางการพัฒนาสำ�คัญ โดยสรุป
โอกาสทางการศึกษาและคุณภาพการศึกษาตัง้ แต่ระดับปฐมวัย
สาระสำ�คัญของแต่ละกลุ่มโดยสังเขปได้ดังนี้
และความแตกต่างในมิติพื้นที่ระหว่างเด็กในเมืองกับชนบท
1. ศักยภาพการแข่งขันเพื่อมุ่งสู่การเป็นประเทศ การพัฒนาสถาบันทางสังคม ควรมีแนวทางในการเสริมสร้าง
รายได้ สู ง อาทิ กำ�หนดอุ ต สาหกรรมเป้ า หมายหลั ก หรื อ ครอบครัวให้เข้มแข็ง ขยายบทบาทให้ชุมชนและ อปท. ในการ
อุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ของประเทศที่รัฐต้องการมุ่งสนับสนุน ดูแลผู้สูงอายุในชุมชน
ให้ชัดเจน พร้อมกำ�หนดกลยุทธ์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มโดยให้
ความสำ�คัญกับการวิจัยเชิงลึก การสร้างห่วงโซ่อุปสงค์ และ
การพัฒนานักการตลาด ภาคบริการและการท่องเที่ยว ควร
กำ�หนดเป้าหมายการพัฒนาประเทศด้วยระบบเศรษฐกิจฐาน
ความรู้ควบคู่กับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการค้าผ่าน
โครงการลงทุนขนาดใหญ่ ภาคการค้าและการลงทุน ควรปรับ
โครงสร้างภาษีโดยพิจารณาในส่วนที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่
ส่ ว นรวมและให้ มี ค วามเป็ น ธรรมมากขึ้ น กำ�หนดนโยบาย
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4. การพัฒนาพื้นที่ ภาค และการเชื่อมโยงภูมิภาค
ให้ ค วามสำ�คั ญ กั บ การเชื่ อ มโยงรู ป แบบการขนส่ ง ทางถนน
ทางราง ทางนํ้า และทางอากาศที่มีประสิทธิภาพ เพื่อลด
ต้นทุนในการเดินทางและขนส่งสินค้าให้แก่ประชาชน โดย
การลงทุ น โครงการต่ า งๆ ตามแผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ 12
ควรสนับสนุนให้เอกชนเข้าร่วมดำ�เนินการในรูปแบบ Public
Private Partnership (PPP) เพิม่ มากขึน้ เพือ่ ลดภาระทางการเงิน
ของภาครัฐ ควรให้ความสำ�คัญกับการปรับปรุงและพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่แล้วให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ เน้นการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาคไปยังเมือง
ที่มีศักยภาพ ส่งเสริมการสร้างความเจริญตามแนวชายแดน
เพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค โดยเฉพาะการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ
ชายแดนให้ เ กิ ด เป็ น เขตเศรษฐกิ จ พิ เ ศษร่ ว มกั บ ประเทศ
เพื่อนบ้าน
5. การพัฒนาการเกษตรไทยสู่ความเป็นเลิศด้าน
อาหารของโลก อาทิ หามาตรการดำ�เนิ น การในเรื่ อ ง
การครอบครองทีด่ นิ ทำ�กินและจูงใจให้ลกู หลานเกษตรกรกลับเข้าสู่
การประกอบอาชีพเกษตรกรรม พัฒนาเกษตรกรพร้อมกับ
พัฒนาปัจจัยการผลิตโดยไม่ขึ้นกับเอกชนรายใหญ่หรือเกษตร
พั น ธสั ญ ญา ส่ ง เสริ ม การรวมกลุ่ ม การผลิ ต ทางการเกษตร
โดยให้ผผู้ ลิต ผูแ้ ปรรูป และผูจ้ ำ�หน่ายทำ�ธุรกิจร่วมกันแบบหุน้ ส่วน
ให้ความสำ�คัญกับการวิจัยและพัฒนาการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศที่มีผลต่อภาคเกษตร กำ�หนดตำ�แหน่งให้พัฒนา
อุตสาหกรรมเกษตรไปสู่ Value Creation นอกเหนือจากอาหาร
โดยเน้นไปทีผ่ ลิตภัณฑ์อนื่ ๆ และวางแผนการผลิตและการตลาด
ทีม่ งุ่ เน้นไปทีส่ นิ ค้าเกษตรแปรรูปทีม่ มี ลู ค่าเพิม่ สูง เร่งพัฒนาและ
ขับเคลื่อนการผลิตเกษตรอินทรีย์อย่างจริงจัง

ส่งเสริมบทบาทและกำ�หนดมาตรการสร้างแรงจูงใจภาคเอกชน
ทีท่ ำ�ธุรกิจทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม นำ�เครือ่ งมือทางเศรษฐศาสตร์
มาใช้ในการพิจารณาการลงทุนถึงความคุ้มค่าทางสิ่งแวดล้อม
พัฒนาระบบการประเมินความเสี่ยงจากภัยพิบัติและระบบ
การจัดการภาวะฉุกเฉินให้เป็นมาตรฐานและเป็นเอกภาพ
7. การบริ ห ารงานภาครั ฐ ของประชาชนเพื่ อ
ประชาชน อาทิ ผลักดันการกระจายอำ�นาจไปสูป่ ระชาชนอย่าง
แท้จริง จัดสรรงบประมาณที่ตรงกับความต้องการของท้องถิ่น
เนื่องจากแต่ละท้องถิ่นมีสภาพภูมิประเทศและสภาพปัญหา
ที่แตกต่างกัน ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ให้ภาคี
ทีเ่ กีย่ วข้องเข้ามามีสว่ นร่วมในการกำ�หนดนโยบายการให้บริการ
ประชาชนและการต่อต้านการทุจริต การแปลงแผนพัฒนาฯ
ไปสู่การปฏิบัติควรให้ความสำ�คัญกับการจัดทำ�แผนปฏิบัติการ
ในลักษณะบูรณาการ (Area-Function-Participation) นำ�
เทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในอำ�นวยความสะดวก
ประชาชนและการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ตรวจสอบอำ�นาจรัฐ
และการติดตามประเมินผลการปฏิบตั งิ านภาครัฐและข้าราชการ
โดยให้ประชาชนเป็นผูต้ รวจสอบและมีกฎหมายรองรับ ประเมิน
ผลกระทบของกฎหมาย กฎ ระเบียบและข้อบังคับต่อเศรษฐกิจ
สังคม สิ่งแวดล้อมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

การด�ำเนินการในระยะต่อไป
6. การเติ บ โตที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ มเพื่ อ
การพัฒนาทีย่ ง่ั ยืน อาทิ การรักษาทุนทางธรรมชาติเพือ่ การเติบโต
สีเขียว ปรับปรุงระบบข้อมูล Green GDP และ Natural Capital
Account ดำ�เนินมาตรการในการปกป้องรักษาทรัพยากรป่าไม้
อย่างเข้มงวด จัดทำ�แผนบริหารจัดการนํ้าอย่างยุติธรรมและ
แผนบู ร ณาการเชิ ง พื้ น ที่ เพิ่ ม บทบาทของประเทศไทยใน
การพัฒนาบริหารจัดการแม่นํ้า/ลุ่มนํ้านานาชาติให้มากขึ้น

สศช. จะประมวลข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะทิศทาง
การพัฒนาประเทศในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ที่ได้จาก
การประชุมประจำ�ปี 2558 ของ สศช. มาประกอบการปรับปรุง
กรอบทิศทางและยุทธศาสตร์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ให้มี
ความชัดเจน เป็นทีย่ อมรับ และสามารถนำ�ไปปฏิบตั ไิ ด้อย่างเป็น
รูปธรรม ก่อนเสนอคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ พิจารณาให้ความเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ต่อสรุปผลการประชุม เพื่อนำ�เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา
ต่อไป

