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บทบรรณาธิการ
วารสารเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน 2560) นำ�เสนอเรื่อง “ขับเคลื่อนแผนฯ 12 สู่อนาคต
ประเทศไทย” ซึ่งเป็นหัวข้อการประชุมประจำ�ปี 2560 ของ สศช. โดยที่การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) นับเป็นจุดเปลี่ยนที่สำ�คัญ เนื่องจากเป็นช่วงเวลาของการปฏิรูปประเทศ
ท่ามกลางสถานการณ์โลกทีเ่ ปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว อีกทัง้ จัดทำ�บนพืน้ ฐานของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)  ซึง่ เป็น
แผนแม่ บ ทหลั ก ของการพั ฒ นาประเทศ แผนฯ 12 จึ ง เป็ น จุ ด เริ่ ม ต้ น ของการขั บ เคลื่ อ นประเทศไทยให้ บ รรลุ เ ป้ า หมาย
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในการเป็นประเทศทีม่ คี วาม “มัน่ คง มัง่ คัง่ ยัง่ ยืน” โดยใช้เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ ความรู้ และนวัตกรรม
เป็นตัวสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนฯ 12 เพื่อวางรากฐานอนาคตของประเทศไทย ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน
โดยไม่ ทิ้ ง ใครไว้ เ บื้ อ งหลั ง ตลอดจนคำ�นึ ง ถึ ง การพั ฒ นาในมิ ติ ต่ า งๆ ที่ ส อดคล้ อ งกั บ เป้ า หมายการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น
(Sustainable Development Goals : SDGs) รวมถึงเชื่อมโยงกับแนวคิดการพัฒนาที่สำ�คัญอาทิ ไทยแลนด์ 4.0
สำ�หรับเนื้อหาภายในเล่มเริ่มด้วยบทสัมภาษณ์พิเศษเกี่ยวกับแนวคิดและการขับเคลื่อนแผนฯ 12 ไปสู่เป้าหมายอนาคต
ของประเทศ รวมถึงเปิดมุมมองของการพัฒนาภาคการศึกษา นวัตกรรมหุน่ ยนต์ และการพัฒนาภาคเกษตร เพือ่ จุดประกายแนวคิด
ให้คนไทยก้าวข้ามอุปสรรคต่างๆ สามารถพึง่ พาตนเอง ก้าวทันโลกปัจจุบนั และดำ�รงอยูไ่ ด้อย่างมีความสุขในโลกอนาคต โดยการ
สัมภาษณ์ผู้บริหาร สศช. ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้นำ�เกษตรกรยุคใหม่ ประกอบด้วย ดร.ปรเมธี วิมลศิริ เลขาธิการคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ดร.อนุสรณ์ แสงนิ่มนวล ประธานกรรมการการอาชีวศึกษา และกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาวลิต มิตรสันติสุข อาจารย์ประจำ�คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ ผู้นำ�ทีม CMIT ReArt ไปแข่งขันการประกวดหุ่นยนต์ Robot Art 2017 ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งสามารถคว้า
รางวัลที่ 2 จากการประกวด และคุณกันตพงษ์ แก้วกมล ประธานเครือข่ายเกษตรกรยุคใหม่ (Young Smart Farmer Thailand)
นอกจากนี้ วารสารฯ ยังได้นำ�เสนอบทความเรื่องต่างๆ ที่เป็นประเด็นการพัฒนาหลักอันเป็นปัจจัยเร่ง ให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงและเกิดผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมในช่วง 5 ปีของแผนฯ 12 และเป็นหัวข้อที่ใช้ระดมความคิด
เห็ น กลุ่ ม ย่ อ ยในการประชุ ม ประจำ�ปี 2560 จำ�นวน 6 เรื่ อ ง ประกอบด้ ว ย ศั ก ยภาพคนไทยเพื่ อ อนาคตประเทศไทย
นวัตกรรมนำ�สู่อนาคตประเทศไทย เกษตรกรยุคใหม่เพื่ออนาคตประเทศไทย การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
เพื่ออนาคตประเทศไทย ภาครัฐดิจิทัลเพื่ออนาคตประเทศไทย และการพัฒนาพื้นที่ ภาค และเมืองสู่อนาคตประเทศไทย
คณะผูจ้ ดั ทำ�หวังเป็นอย่างยิง่ ว่า สาระต่างๆ ในวารสารฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์สำ�หรับผูท้ สี่ นใจ และทุกภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการขับเคลื่อนแผนฯ 12 สามารถนำ�ไปปรับใช้ตามบทบาทหน้าที่ เพื่อให้การขับเคลื่อนแผนฯ 12  และการติดตามประเมินผล
เพื่อกำ�กับการพัฒนาเป็นไปอย่างมีทิศทาง นำ�ไปสู่การพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของสังคมไทยต่อไป
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บทสัมภาษณ์ ดร.ปรเมธี วิมลศิริ
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การพัฒนาประเทศจ�ำเป็นต้องมีแผนเป็นตัวก�ำกับหรือ
ชี้น�ำการพัฒนาให้ก้าวหน้าไปอย่างมีทิศทาง เพื่อให้สามารถ
บรรลุเป้าหมายภายในระยะเวลาที่ก�ำหนดไว้ ซึ่งไม่อาจปฏิเสธได้
ว่ากระบวนการหรือกลไกในการขับเคลื่อนมีความส�ำคัญไม่น้อย
ไปกว่าแผนที่จัดท�ำขึ้น
ดร.ปรเมธี วิ ม ลศิ ริ เลขาธิ ก ารคณะกรรมการ
พั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ จึ ง ให้ ค วามส�ำคั ญ
กั บ การขั บ เคลื่ อ นแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ฉบับปัจจุบันเป็นอย่างมาก
ด้ ว ยความต่ า งของแผนฯ 12 จากแผนอื่ น ทั้ ง ในเรื่ อ ง
ความเชื่ อ มโยงกั บ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ร ะยะ 20 ปี การก�ำหนด
ประเด็นพัฒนาหลักทีจ่ ะก่อให้เกิดการเปลีย่ นแปลง และแผนรองรับ
ในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนาภายใต้แผนฯ 12 เพื่อขับเคลื่อน
ให้ เ กิ ด ผลสั ม ฤทธิ์ อั น จะเป็ น การวางรากฐานประเทศไทย
สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

เชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ ลดความเหลื่อมล�้ำในสังคม จุดเปลี่ยนและความต่างของแผนฯ 12
การพัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 นับเป็นจุดเปลี่ยนส�ำคัญที่แตกต่างจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ผ่านมา
โดยมีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) ในลักษณะการแปลงยุทธศาสตร์ระยะยาวสู่การปฏิบัติ
ซึ่งในแต่ละยุทธศาสตร์มีการก�ำหนดประเด็นการพัฒนา พร้อมทั้งแผนงาน/โครงการส�ำคัญที่ต้องด�ำเนินการให้เห็นผลเป็นรูปธรรม
ในช่วง 5 ปีแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อเตรียมความพร้อมของคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถ
ปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม ขณะเดียวกันได้ก�ำหนดกลไกการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผล
ทีช่ ดั เจน เพือ่ ก�ำกับให้การพัฒนาเป็นไปอย่างมีทศิ ทางและเกิดประสิทธิภาพ น�ำไปสูก่ ารพัฒนาเพือ่ ประโยชน์สขุ ทีย่ งั่ ยืนของสังคมไทย
*

สัมภาษณ์และเรียบเรียงโดย กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
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ส่ ว นประเด็ น การพั ฒ นาส�ำคั ญ ที่ จ ะท�ำให้ เ กิ ด การ
เปลี่ยนแปลงอย่างมากในช่วงแผนฯ 12 คือ การมียุทธศาสตร์
ของการลดความเหลื่อมล�้ำในสังคม ซึ่งต่างจากในอดีตที่เน้น
การแก้ไขปัญหาความยากจน ทั้งนี้ การลดความเหลื่อมล�้ำเป็น
เรื่องที่ต้องอาศัยเวลา อาจจะท�ำไม่ส�ำเร็จทันทีในช่วงแผนฯ 12
แต่ถา้ ท�ำอย่างจริงจังต่อเนือ่ ง จะเห็นการเปลีย่ นแปลงของประเทศ
ได้อย่างแน่นอน
สาเหตุส�ำคัญของความเหลื่อมล�้ำในมิติต่างๆ ได้แก่ ความเหลื่อมล�้ำด้านการศึกษา มีคนไทยส่วนน้อยที่สามารถเข้าสู่ระบบ
การศึกษาในระดับและมาตรฐานสูง ซึ่งคนที่เข้าถึงส่วนใหญ่มีฐานะดี เมื่อเรียนจบสามารถหางานดีๆ ได้ และเชื่อมโยงไปถึงการมี
โอกาสการมีรายได้สูงด้วย การลดความเหลื่อมล�้ำด้านการศึกษาจึงเป็นคานงัด หรือ Game Changer ที่ส�ำคัญ ขณะเดียวกัน
หากเกิดกระบวนการทีท่ �ำให้ภาครัฐบาลและทุกภาคส่วนได้น�ำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ไปใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมที่เป็นดิจิทัล จะเป็นอีกคานงัดหนึ่งที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ส�ำคัญด้วยเช่นกัน
นอกจากนี้ ยังมีความเหลื่อมล�้ำในเรื่องอื่นๆ อาทิ ความเหลื่อมล�้ำด้านรายได้และการบริการภาครัฐ ซึ่งต้องแก้ไขให้ทุกคน
โดยเฉพาะคนที่อยู่ระดับล่างมีโอกาสในการท�ำธุรกิจหรือสร้างรายได้เท่าเทียมกันมากขึ้น และพัฒนาไปเป็นคนมีรายได้ปานกลาง
ทั้งนี้ หากภาครัฐสามารถท�ำให้ทุกคนเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลข่าวสารได้โดยทั่วถึง ไม่เกิดความแตกต่าง ก็จะเป็น
กลไกหนึ่งที่ช่วยลดความเหลื่อมล�้ำได้

กลไกและความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ปัจจัยการขับเคลื่อนแผนฯ 12 สู่เป้าหมาย
แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ถื อ เป็ น แผนของฝ่ า ยบริ ห าร ดั ง นั้ น กลไกขั บ เคลื่ อ นหลั ก ส่ ว นแรกจึ ง อยู ่
ที่ รั ฐ บาล โดยผ่ า นกลไกการวางนโยบายการจั ด สรรงบประมาณ การก�ำหนดตั ว ชี้ วั ด และกระบวนการท�ำงานของรั ฐ บาล
ซึ่งรวมถึงทุกกระทรวง ทุกหน่วยราชการและรัฐวิสาหกิจ กลไกที่ 2 คือ ภาคเอกชนและชุมชน ต้องให้ภาคส่วนต่างๆ ได้รับรู้
ประเด็นการพัฒนาของประเทศ รวมถึงสถานการณ์หรือการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น เพื่อน�ำไปปรับเปลี่ยนตัวเองหรือเตรียมตัวได้
เช่น ภาคเอกชนจะต้องเตรียมปรับตัวเองในการรองรับสังคมสูงอายุที่แรงงานมีน้อยลง รองรับการแข่งขันหรือโอกาสที่จะเกิดขึ้น
จากเทคโนโลยีใหม่ๆ หรือแม้กระทั่งการท�ำธุรกิจที่ค�ำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม เช่น การช่วยลดภาวะโลกร้อน ดูแล
ธรรมชาติ และการท�ำประโยชน์กับสังคม ซึ่งจะช่วยให้ธุรกิจได้รับการตอบรับที่ดีจากสังคมและมีความยั่งยืน ซึ่งเรื่องนี้คงต้อง
ผ่านกลไกของการสร้างการรับรู้และเครือข่ายที่มาร่วมกันพัฒนา
อีกกลไกหนึง่ ทีม่ บี ทบาทอย่างมากคือ “สถาบันการศึกษา”
ที่สามารถใช้ข้อมูล องค์ความรู้ การศึกษาวิจัยต่างๆ มาช่วย
ตอบโจทย์ของการก�ำหนดนโยบายและมาตรการแก้ไขปัญหาได้
ตรงจุด โดยภาครัฐและหน่วยงานต่างๆ หรือสภาพัฒน์อาจจะมี
โครงการวิจยั ต่างๆ ทีจ่ ดั จ้างสถาบันการศึกษา หรือในทางกลับกัน
สถาบันการศึกษาอาจน�ำประเด็นการพัฒนาต่างๆ ในแผนฯ 12
ไปสื่อสารให้นักศึกษารับทราบ ท�ำวิจัย หรือวิทยานิพนธ์ ก็จะ
เกิดเป็นข้อมูลองค์ความรูท้ สี่ ามารถมาช่วยขับเคลือ่ นการพัฒนาได้

4 วารสารเศรษฐกิจและสังคม

เรื่องท้าทายที่ต้องเร่งผลักดัน เพื่อบรรลุเป้าหมายขับเคลื่อนไทยสู่อนาคต
ทั้ง 10 ยุทธศาสตร์ในแผนฯ 12 ต้องถือว่ากลั่นกรองมา
แล้วว่ามีความส�ำคัญทุกเรื่อง แต่เรื่องที่รู้สึกว่าท้าทายและต้อง
ผลักดันให้เกิดผลในทางปฏิบตั อิ ย่างจริงจัง เพือ่ ให้บรรลุเป้าหมาย
ของยุทธศาสตร์ชาติ ได้แก่ หนึ่ง การก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ
ในอีก 20 ปีข้างหน้าจะมีปัญหาที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จากข้อมูล
แสดงให้เห็นว่าสถานะปัจจุบันกับสิ่งที่เราต้องการเตรียมไว้นั้น
ยังมีช่องว่างที่ท้าทายอยู่มาก เช่น เรื่องการออมส�ำหรับผู้สูงอายุ
ที่ ไ ม่ พ อเพี ย งส�ำหรั บ การดู แ ลตั ว เองหลั ง เกษี ย ณ ถึ ง แม้ จ ะเริ่ ม มี น โยบาย เช่ น การตั้ ง กองทุ น การออมแห่ ง ชาติ ซึ่ ง เริ่ ม ท�ำ
มาปีกว่าแล้ว แต่ยังมีสมาชิกเพียง 524,423 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560)
สอง นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เป็นเรือ่ งทีเ่ ปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็วและมีผลอย่างมาก โดยเฉพาะ Disruptive
Technology หรือที่มักเรียกกันว่า “เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก” เป็นนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีที่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรง (disrupt)
ต่อตลาดของผลิตภัณฑ์เดิม จนอาจจะท�ำให้ธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยีแบบเดิมๆ ต้องล้มเลิกไป ซึ่งต่างจากนวัตกรรมทั่วไปที่อาจเพียงช่วย
เพิ่มประสิทธิภาพ เพิ่มคุณภาพของสินค้า หรือลดต้นทุนกระบวนการผลิตแบบเดิมๆ เรื่องนี้การเตรียมพร้อมต้องรวดเร็ว ซึ่งเป็นเรื่อง
ที่ท้าทายอย่างยิ่ง
สาม คุณภาพคน จากตัวชี้วัดขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ การศึกษาของไทยถูกจัดอันดับอยู่ในล�ำดับที่ต�่ำ
คะแนนการสอบโดยเฉลีย่ คนไทยสูม้ าตรฐานโลกไม่ได้ ดังนัน้ การปฏิรปู การศึกษาจึงเป็นเรือ่ งทีม่ คี วามส�ำคัญเร่งด่วน ซึง่ ในยุทธศาสตร์
ด้านการพัฒนาคนในแผนฯ 12 ยังคงยึดหลักการสร้างและส่งเสริมคนดีและเก่ง มีคณ
ุ ธรรมน�ำความรู้ มีทกั ษะและคุณภาพสอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลงในอนาคต
สี่ การวิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นานวั ต กรรมและเทคโนโลยี
ต้องอาศัยงบประมาณทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึง
การปรับปรุงกฎระเบียบต่างๆ สนับสนุน ซึง่ แผนฯ 12 มีเป้าหมาย
ที่จะผลักดันให้มีงบประมาณในการวิจัยและพัฒนาร้อยละ 1.5
ของ GDP แต่ต้องท�ำเหมือนในหลายๆ ประเทศ เช่น เกาหลี และ
ญีป่ นุ่ ทีภ่ าคเอกชนลงทุนเรือ่ งนีม้ ากกว่าภาครัฐ ส�ำหรับประเทศไทย
งบประมาณการวิจัยควรมาจากภาคเอกชนลงทุนเองร้อยละ 70
ภาครัฐสนับสนุนร้อยละ 30 ซึ่งขณะนี้การลงทุนวิจัยของเอกชน
เริ่มมากกว่าภาครัฐแล้ว แต่โดยรวมยังไม่ถึงเป้าหมาย อาจต้อง
กระตุน้ และมีมาตรการสนับสนุน
ภาคเอกชนเพิม่ ขึน้ ซึง่ ภาครัฐเอง
Learning Knowledge
ให้ ค วามส�ำคั ญ กั บ การจั ด สรร
งบประมาณและแบ่ ง สั ด ส่ ว น
Research
ทั้งที่เป็นงานวิจัยเชิงเป้าหมาย
Library
innovation
มุ ่ ง ผลลั พ ธ์ ที่ จ ะตอบสนอง สินค้าและบริการ เครือ่ งมือด้านการเกษตรและการแพทย์ เป็นต้น
Media
ยุทธศาสตร์โดยตรง เช่น พัฒนา และงานวิจัยที่เป็นองค์ความรู้พื้นฐานในสาขาต่างๆ
Management

Technology
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ขณะนี้ประเทศไทยได้เตรียมความพร้อมรับ Disruptive Technology
โดยตัง้ สถาบันวิจยั ขึน้ มารองรับ เช่น ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (NANOTEC)
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC) ศูนย์เทคโนโลยี
โลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) และให้ความส�ำคัญกับการศึกษาวิจยั เทคโนโลยี
ทางการแพทย์ต่างๆ แต่ยังต้องปรับปรุงทั้งในเรื่องของงบประมาณ นักวิจัย
เครื่ อ งมื อ ห้ อ งแล็ บ กฎระเบี ย บ และการจดลิ ข สิ ท ธิ์ ต ่ า งๆ ที่ ผ ่ า นมา
เราเห็นความส�ำคัญและพยายามวางรากฐานตรงนี้ แม้ว่าผลงานวิจัยหลายส่วน
ของประเทศไทยมีเพิ่มขึ้น เช่น หุ่นยนต์ ยา และเครื่องมือแพทย์ แต่ยังมีจ�ำกัด
จึงต้องพยายามผลักดันให้เร็วขึ้น
ในอีกด้านหนึ่ง ความต้องการของตลาด เป็นสิ่งส�ำคัญที่จะกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ โครงสร้างการ
ผลิตและการตลาดต้องไปพร้อมกัน ขณะนี้โครงสร้างเศรษฐกิจเปลี่ยนไป ภาครัฐหรือเอกชนเองพยายามสร้างสาขาการผลิตและ
บริการ (S-Curve)* ใหม่ๆ เข้ามา จึงจะเกิดความต้องการวิจัยและพัฒนา เช่น ถ้าไม่มีรถไฟฟ้า ความต้องการที่จะผลิตชิ้นส่วนรถไฟฟ้า
ระบบราง หรือสถาบันรับรองมาตรฐานชิ้นส่วนต่างๆ จะไม่เกิด เทคโนโลยีก็ไม่พัฒนา จึงต้องค่อยๆ ก้าวไปทีละขั้น ให้มีการใช้มากขึ้น
แล้วเริ่มเรียนรู้ ใช้ประโยชน์ แล้วค่อยๆ ผลิต อย่างเกาหลีเมื่อเริ่มผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ ก็ได้จ่ายค่าลิขสิทธิ์และซื้อเทคโนโลยี
ไปมากมายกว่าที่จะคิดและผลิตได้เอง เรื่อง IT และ Digital Economy เราอาจจะช้า แต่ต้องพยายามตามให้ทัน และวางรากฐาน
ของเทคโนโลยีในอานาคตไว้ให้พร้อมยิ่งขึ้น

อุปสรรคที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมฟันฝ่า เพื่ออนาคตประเทศไทย
กลไกการขั บ เคลื่ อ นแผนฯ 12 จะแบ่ ง เป็ น ส่ ว นๆ ดั ง ที่
ได้ ก ล่ า วแล้ ว โดยส่ ว นของภาครั ฐ ต้ อ งถื อ ว่ า รั ฐ บาลปั จ จุ บั น
ให้ ค วามส�ำคั ญ อย่ า งมากกั บ เรื่ อ งของยุ ท ธศาสตร์ ช าติ แ ละการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของแผนฯ 12 ทั้งการจัดสรรงบประมาณ
และการท�ำงานของหน่วยงานต่างๆ แต่จะบรรลุเป้าหมายของแผน
เพี ย งใดนั้ น ต้ อ งขึ้ น อยู ่ กั บ รั ฐ บาลในช่ ว งต่ อ ๆ ไปด้ ว ยว่ า จะให้
ความส�ำคั ญ อย่ า งต่ อ เนื่ อ งและจริ ง จั ง หรื อ ไม่ ซึ่ ง ถ้ า ยั ง คงให้
ความส�ำคัญในระดับสูงก็จะช่วยให้เกิดผลเป็นรูปธรรมได้
ส�ำหรับภาคส่วนอื่นๆ เป็นประเด็นที่ท้าทายว่าจะท�ำให้คนเข้ามามีส่วนร่วมได้มากแค่ไหน ซึ่งคงยากกว่าในส่วนของรัฐบาล
เราคงไปบังคับเขาไม่ได้ ต้องอาศัยกระบวนการที่ท�ำให้เกิดความตระหนัก ความตื่นตัวในการมีส่วนร่วมของทั้งภาคเอกชน ประชาชน
และชุมชน เพราะภาครัฐส่วนเดียวคงท�ำไม่ได้ เช่น การเพิม่ พืน้ ทีป่ า่ ไม้ให้ได้รอ้ ยละ 40 ของพืน้ ทีป่ ระเทศ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ
หน่วยงานเดียวคงท�ำไม่ได้ ต้องขึ้นอยู่กับว่าภาคส่วนอื่นๆ จะตื่นตัวช่วยกันปลูกและดูแลรักษาป่ามากน้อยแค่ไหน การยกระดับ
คุณภาพชีวติ ของคนไทยก็เช่นเดียวกัน ไม่วา่ จะเป็นเรือ่ งสุขภาพ การลดอันตรายและความสูญเสียจากอุบตั เิ หตุจราจร ภาครัฐคงจะออก
มาตรการได้บางเรื่อง แต่ท้ายที่สุดคนที่จะลุกขึ้นมาดูแลตัวเอง ใส่ใจสุขภาพ ออกก�ำลังกาย กินอาหารถูกประเภท ขับรถมีระเบียบวินัย
เมาไม่ขับ อะไรต่างๆ ก็ขึ้นอยู่กับบทบาทและความร่วมมือของประชาชนเองด้วย แม้กระทั่งการปฏิรูปการศึกษา การพัฒนาศักยภาพ

โดยทั่วไป S-Curve น�ำมาใช้อธิบายวัฏจักรของธุรกิจ ซึ่งได้มีการน�ำไปใช้อธิบายเกี่ยวกับพัฒนาการของเทคโนโลยีด้วย โดยการเปรียบเทียบสมรรถนะของเทคโนโลยีใดๆ
กับความพยายามที่จะพัฒนาเทคโนโลยีนั้นๆ ต่อไป เมื่อเกิดความรู้ ความเข้าใจในกลไกของเทคโนโลยีนั้นแล้ว การพัฒนาสมรรถนะของเทคโนโลยีก็จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
ท�ำให้เกิดส่วนกลางของตัว S ที่มีความชันหรืออัตราเร็วของการพัฒนาเพิ่มขึ้น
*
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ของครู หลักสูตร หรือเทคโนโลยี สามารถเข้ามามีบทบาทช่วยได้ แต่ในประเทศทีก่ ารศึกษาประสบความส�ำเร็จ ผูป้ กครองกับโรงเรียน
ต้องช่วยสอนลูกหรือเด็กๆ อย่างใกล้ชิด ไม่ใช่ปล่อยให้เป็นภาระของโรงเรียนอย่างเดียว บทบาทของผู้ปกครองในต่างประเทศ
ส�ำคัญมาก ฉะนัน้ ถ้าภาคส่วนต่างๆ เข้ามาช่วยผลักดันและเพิม่ บทบาทของตัวเอง โอกาสทีก่ ารพัฒนาประเทศจะบรรลุเป้าหมายต่างๆ
ที่ท้าทายของเราในแต่ละช่วงจะมีมากขึ้น
นอกจากกลไกภายในประเทศแล้ว สภาพแวดล้อมภายนอกประเทศที่ไม่สามารถควบคุมได้อาจเป็นอุปสรรคต่อการ
ขับเคลื่อนแผนฯ 12 ในบางเรื่อง เช่น ในส่วนของเศรษฐกิจ ถึงแม้จะมีทั้งมาตรการการเงินการคลัง การพัฒนาพื้นที่ดึงดูดการลงทุน
การปรับปรุงขีดความสามารถในการแข่งขัน แต่ตอ้ งยอมรับว่าบางส่วนยังต้องขึน้ อยูก่ บั ภาวะเศรษฐกิจโลก อย่างเช่นปีแรกของแผนฯ 12
เศรษฐกิจโลกเริ่มฟื้นตัวแต่ยังไม่ได้ขยายตัวเต็มที่มากนัก ประเทศไทยเองแม้ว่าจะได้ประโยชน์จากการขยายตัวของเศรษฐกิจโลก
แต่ว่าการเติบโตของประเทศไทยคงยังได้ไม่ถึงร้อยละ 5 อย่างที่ตั้งเป้าไว้ ส่วนหนึ่งขึ้นกับสภาพแวดล้อมที่ควบคุมไม่ได้

ร่วมขับเคลื่อนแผนฯ 12 สร้างรากฐานความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
ส�ำหรับการประเมินผลแผนฯ 12 นั้น เน้นการเปิดโอกาส
ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม เป็นระบบประเมินผล
เชิงบูรณาการ โดยให้มีการติดตามประเมินผลแผนงานโครงการ
ระดับกระทรวง งานที่เกี่ยวข้องมากกว่าหนึ่งกระทรวง และการ
พัฒนาระดับพื้นที่ รวมทั้งประสานความร่วมมือระหว่าง สศช.
ส�ำนักงาน ก.พ.ร. ส�ำนักงบประมาณ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทั้ ง ในส่ ว นกลางและในพื้ น ที่ เพื่ อ ให้ ก ารติ ด ตามประเมิ น ผล
แบบมีส่วนร่วมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
จะเห็ น ได้ ว ่ า รู ป แบบที่ มี ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ 20 ปี เป็ น
เป้าหมายแล้วน�ำมาจัดท�ำแผนฯ 12 ซึ่งมีระยะเวลา 5 ปี ช่วยให้
แผนมีความชัดเจนในส่วนของแนวทางการน�ำไปปฏิบัติมากขึ้น
แต่ละยุทธศาสตร์จะเห็นรายการของแผนรองรับของกระทรวง
ต่างๆ ท�ำให้การติดตามประเมินผลมีความเข้มข้นหรือชัดเจน
เพิ่มขึ้นและการปฏิบัติก็ชัดเจนมากกว่าแผนอื่นๆ
ทีผ่ า่ นมา สศช. ให้ความส�ำคัญกับการประเมินผลทุกปี และมีการแถลงหรือเผยแพร่ให้สาธารณชนทราบผ่านการประชุมประจ�ำปี
และเอกสารติดตามความก้าวหน้าของแผนทุกปี ในเรื่องของการมีส่วนร่วมจะท�ำต่อเนื่องจากแผนที่ผ่านมา แต่มีความเข้มข้น
มากขึ้น เนื่องจากแผนฯ 12 เป็นการขับเคลื่อนใน 5 ปีแรกของยุทธศาสตร์ชาติซึ่งก�ำลังจะมีกฎหมายมารองรับตามรัฐธรรมนูญ
และต้องมีการประเมินผลตามยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งส่วนหนึ่งก็คือการประเมินผลแผนฯ 12 แล้วรายงานไปในกระบวนการก�ำกับของ
รัฐสภาด้วย ซึ่งเป็นส่วนที่ท�ำให้มีการติดตามที่เข้มข้น หรือมีผลต่อรัฐบาลที่น�ำไปปฏิบัติ รวมถึงมีการรับรู้จากผู้แทนของประชาชน
ในระบอบประชาธิปไตยเพิ่มขึ้น
แผนฯ 12 ซึ่งเป็นก้าวแรกของยุทธศาสตร์ชาติจะสามารถสร้างรากฐานของความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนให้กับประเทศไทยได้
หรือไม่นั้น ต้องได้รับความร่วมแรงร่วมใจจากทุกภาคส่วนร่วมขับเคลื่อนไปสู่จุดหมายร่วมกัน

หลากมุมมองการพัฒนาเพื่ออนาคตประเทศไทย
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สร้างสรรค์นวตั กรรม

*

บทสัมภาษณ์ ดร.อนุสรณ์ แสงนิ่มนวล
ประธานกรรมการการอาชีวศึกษา
ดร.อนุสรณ์ แสงนิ่มนวล อดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท บางจากปิโตรเลียม จ�ำกัด (มหาชน) และอดีตผู้บริหาร
ระดับสูงหลายองค์กร ปัจจุบันด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการ
การอาชีวศึกษาและต�ำแหน่งส�ำคัญๆ จ�ำนวนมาก รวมถึงกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ดร.อนุ ส รณ์ ไ ด้ น�ำความรู ้ แ ละประสบการณ์ ใ นฐานะ
CEO บริ ห ารองค์ ก รต่ า งๆ มายาวนาน ผลั ก ดั น การปฏิ รู ป
การอาชีวศึกษาให้มีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่เหมาะสม
อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพตรงกับความ
ต้องการของประเทศ โดยเฉพาะการสร้างคนทีม่ คี วามคิดสร้างสรรค์
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อร่วมเป็นพลังขับเคลื่อน
พัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป

ลดความเหลื่อมล�้ำ... สร้างโอกาสทางการศึกษา
ให้เด็กไทย
ประเทศไทยมีการวางแผนการปฏิรูปการศึกษามานาน
แต่ เ ป็ น ที่ ท ราบกั น ดี ว ่ า ระบบการศึ ก ษาของไทยยั ง ไม่ พั ฒ นา
หรือเปลีย่ นแปลงไปในทางทีด่ ขี นึ้ เท่าทีค่ วร สาเหตุส�ำคัญมาจาก
ความเหลื่อมล�้ำของสังคมที่ท�ำให้เด็กไทยไม่ได้รับโอกาสทาง
การศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน โดยเฉพาะเด็กในภูมภิ าคและในถิน่
ทุรกันดาร รวมทั้งโรงเรียนและครอบครัวไม่ได้สร้างบรรยากาศ
การเรียนการสอนและการด�ำเนินชีวิตที่จะช่วยให้เด็กมีความ
มานะ ใฝ่รู้ ฝึกฝน และพัฒนาทักษะคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ ที่เป็น
ประโยชน์

*

สัมภาษณ์และเรียบเรียงโดย กลุ่มงานประชาสัมพันธ์

อี ก ทั้ ง แผนงานโครงการเกี่ ย วกั บ การศึ ก ษาของชาติ
ไม่มกี ารแปลงสูก่ ารปฏิบตั อิ ย่างเป็นรูปธรรมและขาดความต่อเนือ่ ง
ท�ำให้การปฏิรปู การศึกษาทีผ่ า่ นมามีการเปลีย่ นแปลงไม่มากนัก
และการเปลี่ยนแปลงนั้นไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงของ
สภาพแวดล้ อ มของประเทศ จึ ง ท�ำให้ ป ั ญ หาทางการศึ ก ษา
ถูกสะสมหลากหลายประเด็นและไม่ได้รับการแก้ไข อาทิ ยังไม่มี
การปฏิรูประบบบริหารการศึกษา ครู และหลักสูตรให้สอดคล้อง
กับความต้องการของตลาดแรงงานและผูป้ ระกอบการอย่างชัดเจน
ส่งผลถึงภาพรวมของประสิทธิภาพการศึกษาของเด็กไทยอยู่ใน
ระดับไม่เป็นทีน่ า่ พอใจ เนือ่ งจากเด็กไทยจ�ำนวนมากมีผลการสอบ
วิชาส�ำคัญๆ ต�่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
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การพัฒนาระบบการศึกษาควรเป็นมาตรฐานเดียวกัน
ทั้ ง ประเทศหรื อ ใกล้ เ คี ย งกั น โรงเรี ย นในกรุ ง เทพฯ และ
ในต่างจังหวัดไม่ควรแตกต่างกันมากนัก ซึง่ จะช่วยให้สามารถสร้าง
เด็ ก ที่ มี คุ ณ ภาพมาช่ ว ยยกระดั บ ศั ก ยภาพในการแข่ ง ขั น
ของประเทศเพิ่มขึ้น เนื่องจากจ�ำนวนประชากรในต่างจังหวัด
มีเป็นจ�ำนวนมาก และควรวัดความสามารถของผูเ้ รียนเชิงศักยภาพ
(Competency) ไม่ใช่คณ
ุ ภาพการเรียนการสอน เพือ่ ให้ได้มาตรฐาน
และตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน

ประเทศจีนมีเด็กที่ต้องสอบเข้ามหาวิทยาลัย 9 ล้านคน
รับได้เพียง 3.3 ล้านคน ในส่วนที่เหลือจ�ำนวนมากจึงเปลี่ยนมา
เรียนสายอาชีวะเพื่อเป็นผู้ประกอบการ ประเทศในทวีปยุโรป
ก็ เช่ น กั น เขาไม่ เ น้ น ให้ เ ด็ ก ต้ อ งศึ ก ษาต่ อ ในระดั บ ปริ ญ ญา
สายอาชีวะจึงตอบโจทย์การศึกษาที่มุ่งผลผลิตแรงงานตรงตาม
ความต้องการของตลาดและผูป้ ระกอบการสาขาต่างๆ ซึง่ แน่นอน
ที่ สุ ด ที่ ทุ ก คนต้ อ งมี อ าชี พ การเรี ย นสายอาชี ว ะนั บ เป็ น การ
เข้ารับการฝึกฝน สร้างทักษะความสามารถสูค่ วามเชีย่ วชาญใน
เชิงปฏิบัติการตรง ไม่ว่าจะเป็นช่างเทคนิค ช่างท�ำผม แต่งเล็บ
ขายกาแฟ งานบริการในการท่องเทีย่ ว เด็กอาชีวะจึงมีความมัน่ ใจ
ในระดับหนึง่ ว่าเมือ่ ส�ำเร็จการศึกษาแล้วจะมีงานท�ำ และสามารถ
ใช้ความรู้ความสามารถของหลักสูตรที่เรียนไปประกอบวิชาชีพ
และมีความเจริญก้าวหน้าได้ไม่ยาก

เปลี่ ย นแนวความคิ ด การเรี ย นเพื่ อ ปริ ญ ญา
สู่การเรียนเพื่อเป็นเถ้าแก่น้อย
ค่ า นิ ย มของสั ง คมไทยยั ง ติ ด ยึ ด กั บ ความคิ ด ที่ ว ่ า

ปรับระบบการศึกษา ไม่เน้นท่องจ�ำเพื่อสอบผ่าน เด็กที่เรียนอาชีวะไม่ใช่เด็กที่เรียนเก่ง แต่อยู่ในระดับปานกลาง
มุ่งปฏิบัติเพื่อท�ำงานได้จริง
ใครเรี ย นหนั ง สื อ ไม่ เ ก่ ง ก็ ไ ปเรี ย นอาชี ว ะ และสั ง คมยั ง คง
โดยเฉลี่ ย เด็ ก ไทยมี ผ ลการเรี ย นด้ อ ยกว่ า ประเทศอื่ น
แม้ แ ต่ ป ระเทศเวี ย ดนามที่ ข ณะนี้ ไ ด้ พั ฒ นาระบบการเรี ย น
การสอนก้ า วหน้ า ไปมาก ประกอบกั บ เด็ ก เวี ย ดนามมี
ความขยั น และอดทนสู ง ในขณะที่ เ ด็ ก ไทยบางกลุ ่ ม
โดยเฉพาะในกรุงเทพฯ ซึ่งมีโอกาสเข้าถึงองค์ความรู้มากกว่า
ในต่างจังหวัดและพื้นที่ห่างไกล จึงช่วยให้มีศักยภาพสูงกว่า
แต่เมื่อส�ำเร็จการศึกษาปรากฏว่าไม่สามารถปฏิบัติงานใน
สถานประกอบการได้จริง เพราะเรียนด้วยการท่องจ�ำมากกว่า
ฝึกปฏิบตั ิ จึงไม่มที กั ษะและประสบการณ์ในการท�ำงาน รวมทัง้
ระบบการศึ ก ษาของไทยไม่ ไ ด้ เ สริ ม สร้ า งการพั ฒ นาทั ก ษะ
ของคนอย่างจริงจัง ไม่ช่วยให้เกิดความคิดเชิงวิเคราะห์และ
ไม่สามารถแปลงสูก่ ารปฏิบตั ไิ ด้จริง ทีผ่ า่ นมามุง่ ถ่ายทอดความรู้
เชิงวิชาการมากเกินไป ซึ่งเด็กบางคนไม่สามารถรับได้และเป็น
สาเหตุให้เกิดการกวดวิชามากเกินไป

ตอกย�้ำว่าเรียนหนังสือต้องให้ได้ปริญญา ยิ่งได้รับปริญญาเอก
ถือเป็นเกียรติของครอบครัว เป็นที่ยอมรับว่าประสบความส�ำเร็จ
ในการเรียน ไม่ได้ตระหนักว่าวิชาความรู้ที่เรียนมาน� ำไปใช้
ประโยชน์ในเชิงวิชาชีพจริงๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่
จึงเป็นที่มาของระดับรายได้ของผู้ที่ส�ำเร็จระดับปริญญาจะ
สูงกว่าผู้ที่จบทางสายอาชีวะ ซึ่งต่างจากสังคมตะวันตก อาชีพ
ขับรถบรรทุกขนาดใหญ่มีรายได้มากกว่าวิศวกรเพราะต้องใช้
ทักษะความเชี่ยวชาญ หรือในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่
เช่น โรงกลัน่ น�ำ้ มัน ผูท้ ที่ �ำหน้าทีค่ วบคุมการปฏิบตั งิ านทีเ่ ชีย่ วชาญ
ได้รบั เงินเดือนไม่แตกต่างจากวิศวกร เพราะงานในเชิงปฏิบตั กิ าร
ต้องอาศัยทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
คนสิงคโปร์ส่วนใหญ่ตั้งเป้าหมายชีวิตว่าจะต้องเป็น
เจ้าของกิจการ เป็นผู้ประกอบการ ไม่มีใครใฝ่ฝันที่จะเป็นลูกจ้าง
จึงเป็นที่มาของนักเรียนจ�ำนวนมากที่มุ่งเข้าเรียนสายอาชีวะ
เพราะเป็นเส้นทางตรงสู่การเป็นผู้ประกอบการ ขณะที่เด็กไทย
ยังฝังใจว่าเรียนอาชีวะเป็นได้เพียงลูกจ้าง ดังนั้น ผู้เกี่ยวข้อง
ในวงการปฏิรูปการศึกษาจึงควรหาแนวทางในการปรับเปลี่ยน
แนวความคิ ด การเรี ย นเพื่ อ ปริ ญ ญาสู ่ ก ารเรี ย นเพื่ อ เป็ น
ผู้ประกอบการหรือเป็นเถ้าแก่น้อยให้ได้
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โครงการทวิภาคีฯ มุ่งการเรียนเพื่อน�ำไปใช้ต่อยอดการประกอบอาชีพ
นอกจากนี้ หลักสูตรการเรียนการสอนของไทยเน้นวิชาการมากเกินความจ�ำเป็น ไม่สามารถน�ำไปใช้ประโยชน์ในการท�ำงาน
มากนัก ควรมุง่ การเรียนเพือ่ น�ำไปใช้ตอ่ ยอดในการประกอบอาชีพ เช่น การเป็นผูป้ ระกอบการต้องมีความรูพ้ นื้ ฐานด้านเศรษฐศาสตร์
ฝึกทักษะด้านภาษาอังกฤษ เรียนรู้ระบบการจัดการในด้านต่างๆ เช่น เมื่อกู้เงินธนาคารมาลงทุน ต้องเสียดอกเบี้ย เสียภาษี สามารถ
ค�ำนวนหาความคุ้มค่าของการลงทุนได้ รวมถึงเรื่องการตลาด การหาลูกค้า รู้ว่าลูกค้าเราเป็นใคร และดึงลูกค้ามาใช้บริการของเราได้
อย่างไร ตลอดจนการสร้างทักษะความรู้ที่มีประโยชน์และสามารถพัฒนาเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ
การพัฒนาโครงการการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีระหว่างสถาบันการศึกษาและภาคเอกชน จึงช่วยตอบโจทย์
ในประเด็นดังกล่าว เพื่อให้นักเรียนได้เข้ารับการฝึกงานในสถานประกอบการเป็นเวลา 1 ปี จาก 2 ปีของหลักสูตรระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ซึ่งเป็นช่วงเวลาส�ำคัญในการเรียนรู้ ฝึกฝนทักษะในเชิงปฏิบัติการจริงในสถานประกอบการ
โดยพบว่าเด็กอาชีวะในโครงการทวิภาคีฯ มีผลการเรียนที่โดดเด่นมาก เมื่อส�ำเร็จระดับ ปวส. แล้วยังสามารถเรียนต่อหลักสูตร
เชิงปฏิบัติการอีก 2 ปี ซึ่งจะได้ปริญญาทางเทคโนโลยีทางปฏิบัติการ เป็นการเรียนไปท�ำงานไป ช่วยให้มีรายได้ เป็นการ
ใช้เวลาที่เหลือจากการท�ำงาน ช่วยพัฒนาทักษะ ความรู้ ประสบการณ์ ให้มีความเชี่ยวชาญมากขึ้น โดยสามารถใช้การปฏิบัติงาน
ในสถานประกอบการเป็นหน่วยกิตในการเรียนได้ ซึ่งแตกต่างจากมหาวิทยาลัยทั่วไป ปัจจุบันมีสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการ
ดังกล่าวมากกว่า 13,000 แห่ง และได้ตั้งเป้าหมายที่ขยายให้ถึง 30,000 แห่งในอนาคต โดยอยู่ระหว่างหาแนวทางแก้ปัญหา
ส�ำหรับเด็กที่มีภาระต้องช่วยเหลือครอบครัวในการประกอบอาชีพและไม่สามารถเดินทางไปท�ำงานในสถานประกอบการนอกพื้นที่
สิ่งที่ผมพยายามท�ำอีกเรื่องหนึ่งคือ ตั้งสถานประกอบการภายในสถาบันการศึกษา เป็นวิธีการที่ประยุกต์จากเกาหลี
เมื่ อ เราไม่ ส ามารถน�ำเด็ ก ไปฝึ ก ในสถานประกอบการเราก็ ไ ปท�ำอยู ่ ใ นโรงเรี ย นเลย เช่ น หลั ก สู ต รผู ้ ป ระกอบการร้ า นกาแฟ
เด็กจะต้องมีความเชีย่ วชาญในการชงกาแฟ จึงจัดสร้างร้านกาแฟ
เหมือนจริงในโรงเรียน มีรา้ นเบเกอรีเ่ พือ่ ฝึกท�ำขนมปังและเบเกอรี่
และการบริหารจัดการธุรกิจดังกล่าว รวมทัง้ จัดโครงการทวิภาคีฯ
ร่วมกับสายการบินเพื่อผลิตแอร์โฮสเตส ฝึกทักษะการจัดการ
บริการผูโ้ ดยสาร โดยคัดเลือกนักเรียนทีม่ คี ณ
ุ ภาพเหมาะสมตัง้ แต่
เริ่มกระบวนการรับสมัคร การฝึกฝนเรียนรู้ในห้องจ�ำลองเหมือน
เครื่องบิน เมื่อส�ำเร็จการศึกษาจะได้ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ
พร้อมเป็นแอร์โฮสเตสได้ทันที เป็นต้น

น�ำแนวคิดคนรุ่นใหม่ผสานคนรุ่นเก่าร่วมพัฒนาระบบการศึกษาไทย
ในการปฏิรปู การศึกษาต้องค�ำนึงถึงการศึกษาในเชิงแข่งขัน เนือ่ งจากประเทศเพือ่ นบ้านหรือประเทศต่างๆ ทัว่ โลกมีการพัฒนา
ก้าวหน้าไปไกล ต้องรู้เขารู้เรา มุ่งพัฒนาระบบการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของโลกและของประเทศ จะต้องพิจารณา
ทัง้ เรือ่ งหลักสูตร กระบวนการศึกษา และครูตอ้ งมีความพร้อมทีจ่ ะสอนสิง่ ใหม่ๆ ให้แก่เด็ก ปรับแนวทางการสอนจากแบบเดิมๆ ที่
เน้นการท่องจ�ำ เป็นการคิดวิเคราะห์หาเหตุผลเป็นหลัก ซึ่งควรน�ำระบบการศึกษาของประเทศเกาหลีเป็นตัวอย่าง เกี่ยวกับค่านิยม
ที่ยกย่องอาชีพครูเป็นอาชีพที่มีเกียรติ เป็นที่ยอมรับของสังคม และมีรายได้สูง ซึ่งจะช่วยให้เด็กได้ครูที่มีคุณภาพ
นอกจากนี้ บุคลากรทีเ่ กีย่ วข้องกับการปฏิรปู การศึกษาส่วนใหญ่อยูใ่ นวัยใกล้เกษียณอายุหรือเกษียณอายุไปแล้ว และอาจจะยัง
เชือ่ มัน่ ในระบบเก่าๆ ทีช่ ว่ ยให้ประสบความส�ำเร็จในการศึกษาและการท�ำงานในช่วงทีผ่ า่ นมา ซึง่ ควรต้องตระหนักถึงการเปลีย่ นแปลง
ของโลกที่ไม่เคยหยุดนิ่ง และเด็กรุ่นใหม่ในต่างประเทศในวันนี้มีแนวคิดหรือมุมมองที่ไกลออกไปมาก จะไปหารายได้และไปอยู่อาศัย
ในดาวดวงอื่นในอวกาศ รวมไปถึงการหาทรัพยากรต่างๆ ในจักรวาล จึงควรน�ำคนรุ่นใหม่มาผสมผสานท�ำงานกับคนรุ่นเก่า เพื่อได้
แนวคิดที่หลากหลายในเชิงสร้างสรรค์จากคนรุ่นใหม่ ในขณะที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ทรงคุณค่าจากคนรุ่นเก่า

10 วารสารเศรษฐกิจและสังคม

ทุกภาคส่วนร่วมปฏิรูปการศึกษาเสริมสร้าง
บรรยากาศการเรียนรู้
สถาบั น หลั ก ที่ มี ส ่ ว นส�ำคั ญ ยิ่ ง ต่ อ การศึ ก ษาของเด็ ก
คือ ครอบครัว ซึ่งพบว่าปัจจุบันเด็กไทยส่วนใหญ่ ไม่เข้มแข็ง
และไม่มีความอดทนต่อการเรียนและการด�ำเนินชีวิต เนื่องจาก
ครอบครัวดูแลอย่างดีเกินไป ซึ่งต่างกับในอดีตที่เด็กโดยเฉพาะ
ในต่างจังหวัดต้องขยันหมั่นเพียรและอดทนช่วยเหลือตัวเองและ
ครอบครัว
ดั ง นั้ น ในการพั ฒ นาระบบการศึ ก ษาของประเทศ
นอกจากภาครั ฐ จะต้ อ งเป็ น ผู ้ ก�ำหนดโครงการและวางกฎ
ระเบียบ ฝ่ายวางแผนและนโยบายด้านการศึกษาควรค�ำนึงถึง
การเปลี่ยนแปลงของนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ และ
ภาคเอกชนควรเข้ามาร่วมเป็นผูป้ ฏิบตั กิ าร ครอบครัวต้องมีหน้าที่
ดูแลให้การสนับสนุนการศึกษาของบุตรหลานและเสริมสร้าง
บรรยากาศการเรียนรู้เชิงคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ พร้อมฝึกฝน
ทักษะและใฝ่หาความรู้เพื่อการพัฒนาตนเอง
นอกจากนี้ ทุกภาคส่วนควรร่วมระดมความคิดเพื่อ
ทบทวนและปรับปรุงแผนในทุกๆ 5 ปี ซึ่งการวางแผนการศึกษา
ควรเป็นลักษณะแนวทางกว้างๆ ทีส่ ามารถน�ำมาทบทวนปรับปรุง
ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลกและความต้องการ
ของตลาด สูก่ ารเป็น Thailand 4.0 ตามนโยบายของรัฐบาล รวมทัง้
สนั บ สนุ น ให้ ภ าคเอกชนเข้ า มามี ส ่ ว นร่ ว มมากขึ้ น เนื่ อ งจาก
ภาคเอกชนอยู่ในโลกของการแข่งขันและต้องก้าวทันกระแส
การเปลี่ยนแปลงและเทคโนโลยีสมัยใหม่อยู่ตลอดเวลา ภาครัฐ
ควรเร่งผลักดันให้การปฏิรูปการศึกษาเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม
มีความต่อเนือ่ งของนโยบายเพือ่ สร้างความเปลีย่ นแปลงให้เกิดขึน้
เร่ ง ลดความเหลื่ อ มล�้ ำ โดยการจั ด สรรงบประมาณรายหั ว
หรื อ ค่ า ใช้ จ ่ า ยรายหั ว ให้ ต รงกั บ ความจ�ำเป็ น ของแต่ ล ะกลุ ่ ม
เพื่อเด็กด้อยโอกาสในต่างจังหวัดและพื้นที่ห่างไกลได้รับการ
จัดสรรงบประมาณรายหัวมากขึ้น
ควรให้ มี ก ารตั ด สิ น ใจตั้ ง แต่ วั น นี้ โ ดยภาครั ฐ เร่ ง
ท�ำการตลาดเพื่ อ จู ง ใจให้ ภ าคเอกชนและสถาบั น ครอบครั ว
ให้ ค วามส�ำคั ญ กั บ การให้ ค วามร่ ว มมื อ ปฏิ รู ป การศึ ก ษา
พร้ อ มดึ ง ดู ด ให้ เ ด็ ก และผู ้ ป กครองสนใจเข้ า ร่ ว มโครงการ
ทวิภาคีฯ ได้มีโอกาสพบกับผู้ประกอบการ เพื่อร่วมกันผลิต
บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน
ขณะที่สถาบันการศึกษาต้องพิจารณาเลือกสถานประกอบการ

ที่มีศักยภาพเหมาะสมในการฝึกเด็กให้สอดคล้องกับหลักสูตร
อย่างครบถ้วน

เพิ่ ม ศั ก ยภาพเด็ ก ไทย สร้ า งสรรค์ น วั ต กรรม
ขับเคลื่อนประเทศ

การพั ฒ นานวั ต กรรมและเทคโนโลยี ส มั ย ใหม่ เ ป็ น
เรื่ อ งส�ำคั ญ มาก เพราะจะส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารยกระดั บ ความรู ้
ความสามารถของเด็กให้สงู ขึน้ นวัตกรรมในโรงเรียนจะเกิดขึน้ ได้
ต้องสร้างบรรยากาศการเรียนรู้และความคิดเชิงสร้างสรรค์
ให้ เ กิ ด ขึ้ น พยายามสนั บ สนุ น ให้ เ ด็ ก แสดงความคิ ด เห็ น มี
ความคิดสร้างสรรค์มากขึ้น ควรให้ความส�ำคัญกับการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจให้เด็กๆ ตระหนักถึง
ประโยชน์ของการสร้างสรรค์นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่
มีการติดตามและพัฒนาการใช้โปรแกรมต่างๆ ในคอมพิวเตอร์
และการใช้ประโยชน์จากมือถือในการท�ำธุรกิจหรือธุรกรรมต่างๆ
รวมทั้งมีการเรียนรู้เพื่อการแข่งขันตลอดเวลา โดยภาครัฐจัดหา
งบประมาณเพื่อเป็นค่าตอบแทนที่จูงใจ ตลอดจนพิจารณาขยาย
ตลาดเพื่อรองรับผลผลิตจากนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่
ที่สร้างสรรค์ขึ้น
ทุ ก ภาคส่ ว นควรร่ ว มมื อ กั น สนั บ สนุ น เด็ ก รุ ่ น ใหม่
ให้ ต ระหนั ก ถึ ง ความคิ ด สร้ า งสรรค์ มี ค วามสนใจท� ำ งาน
วิ จั ย คิ ด ค้ น และประยุ ก ต์ ใช้ เ ทคโนโลยี ส มั ย ใหม่ สู ่ ก ารเป็ น
เจ้ า ของกิ จ การ น� ำ มาซึ่ ง การสร้ า งรายได้ ม หาศาล โดย
ในการวิ จั ย ต้ อ งวิ เ คราะห์ ค วามต้ อ งการของตลาด การหา
แนวทางลดต้นทุนการผลิต สามารถต่อยอดเป็นสินค้าต่างๆ ได้
ซึ่งในปัจจุบันภาคอุตสาหกรรมใช้หุ่นยนต์ท�ำงานแทนคน ต้อง
ทดลองท�ำวิจัยหลายครั้งเพื่อลองผิดลองถูก ให้นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี ที่ คิ ด ค้ น ได้ เชื่ อ มโยงสู ่ ก ารพั ฒ นาขี ด ความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศในตลาดโลกได้อย่างยั่งยืนต่อไป
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ขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยนวัตกรรมหุ่นยนต์*

บทสัมภาษณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาวลิต มิตรสันติสุข
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

“หุ่นยนต์สร้างงานศิลปะภาพวาด ผลงาน
อาจารย์ นิสิต วิศวฯ มก. คว้าที่ 2 จาก 38
ทีมทั่วโลก ในการประกวด Robot Art”
จากพาดหัวข่าวที่สร้างความฮือฮาให้กับวงการหุ่นยนต์
ของไทยอีกครัง้ หนึง่ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ในฐานะทีป่ รึกษาวารสารเศรษฐกิจและสังคม
ได้ แ นะน�ำให้ ที ม งานวารสารฯ ติ ด ตามน�ำเสนอเรื่ อ งหุ ่ น ยนต์
สร้างสรรค์ศิลปะภาพวาดที่น่าสนใจนี้เผยแพร่แก่สาธารณชน
ด้วยความภาคภูมิใจในฐานะคนไทยคนหนึ่ง
ในโอกาสนี้ ที ม งานวารสารฯ ขอถ่ า ยทอดเรื่ อ งราว
ที่ ส ร้ า งชื่ อ เสี ย งให้ กั บ ประเทศไทยครั้ ง นี้ ด้ ว ยบทสั ม ภาษณ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาวลิต มิตรสันติสขุ ในนามทีม CMIT
ReArt จากห้องปฏิบัติการวิจัย CMIT Haptics & Robotics Lab
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ ที่คว้ารางวัลอันดับ 2 ในการแข่งขันหุ่นยนต์
เพื่อสร้างสรรค์ผลงานศิลปะระดับนานาชาติ โรบอท อาร์ต หรือ
Robot Art 2017 ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

จากความสนใจ สู ่ ค วามมุ ่ ง มั่ น ศึ ก ษาและ
สร้างสรรค์หนุ่ ยนต์

ผมสนใจหุ ่ น ยนต์ ตั้ ง แต่ เ ด็ ก เมื่ อ เข้ า ศึ ก ษาในระดั บ
ปริญญาตรีได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการท�ำหุ่นยนต์เป็นครั้งแรก
ที่ ศู น ย์ เ ทคโนโลยี อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ ละคอมพิ ว เตอร์ แ ห่ ง ชาติ
(NECTEC) และได้ รั บ ทุ น Monbukagakusho และ JSPS
Postdoctoral Fellowship ไปท�ำวิ จั ย ด้ า นหุ ่ น ยนต์ ส าขา
Mechatronics และ Advanced Motion Control ทีป่ ระเทศญีป่ นุ่
เน้นในการออกแบบ วิเคราะห์ สร้าง บ�ำรุงรักษาเครื่องจักรกล
สมัยใหม่ เช่น หุ่นยนต์ เครื่องจักรที่ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์
*

สัมภาษณ์และเรียบเรียงโดย กลุ่มงานประชาสัมพันธ์

ช่วงเรียนปริญญาเอกทีป่ ระเทศญีป่ นุ่ ผมได้ประดิษฐ์และ
เขียนโปรแกรมระบบเครื่องมือแพทย์เพื่อน�ำไปใช้ผ่าตัดคนไข้
โดยสร้าง Platform หุ่นยนต์ที่สามารถส่งผ่าน “แรงสัมผัส”
หรือ “Haptics” เป็นข้อมูลดิจิทัล ขอให้นึกถึงภาพการผ่าตัด
โดยใช้กล้องส่องเข้าไปในร่างกาย ระบบหุ่นยนต์ประกอบด้วย
Master Robot และ Slave Robot ผูใ้ ช้งานจะใช้ Master Robot
เพื่อควบคุม Slave Robot อีกฝั่งหนึ่งให้ขยับตาม เมื่อหุ่นยนต์
Slave Robot ไปสั ม ผั ส โดนกั บ วั ต ถุ ห รื อ ชิ้ น งาน แรงสั ม ผั ส
ป้อนกลับจะถูกส่งกลับผ่านทาง Master Robot ท�ำให้ผู้ใช้งานรู้
ถึงความยืดหยุ่น หรือความแข็งของวัตถุที่ได้สัมผัส หลังจากนั้น
ได้ ต ่ อ ยอดศาสตร์ ที่ เ คยศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ แรงสั ม ผั ส มาประยุ ก ต์
ใช้ท�ำ Rehabilitation Robot เพื่อท�ำกายภาพบ�ำบัดช่วงขา
โดยผลงานดังกล่าวได้รับทุนวิจัยสนับสนุนจากสมาคม New
Energy and Industrial Technology Development, NEDO
และเป็นการท�ำงานวิจัยร่วมระหว่าง บริษัท Hitachi, Ltd. และ
มหาวิทยาลัย หุ่นยนต์ต้นแบบที่ได้พัฒนามี 3 แบบ แบบแรกใช้
Direct-drive Motor เป็นมอเตอร์ที่มีแรงบิดสูงมาก ไม่ต้องใช้

12 วารสารเศรษฐกิจและสังคม

เกียร์ แบบที่ 2 เป็นบอลสกรูเหมือนที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม
ทั่วไป และแบบที่ 3 เป็น Linear Motor ได้ทดลองและพัฒนา
ทั้ง 3 แบบให้เป็นเครื่องออกก�ำลังกายในโรงพยาบาล ซึ่งสามารถ
ปรั บ เปลี่ ย นแรงสั ม ผั ส ให้ ส อดคล้ อ งกั บ การออกก�ำลั ง กายได้
โดยผูป้ ว่ ยทีไ่ ม่มแี รงจะมีระบบช่วยเหลือการออกก�ำลังกายให้ดขี นึ้
และสามารถเก็บข้อมูลเป็นไฟล์ดิจิทัลให้แพทย์น�ำไปวิเคราะห์
ได้อีกด้วย

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากอุปกรณ์ด้านหุ่นยนต์บางชิ้น
ต้ อ งสั่ ง ซื้ อ จากต่ า งประเทศมี ร าคาสู ง มาก จึ ง ต้ อ งสั่ ง ซื้ อ เป็ น
อุปกรณ์มือสอง และเป็นเกรดอุตสาหกรรมมาใช้ในการวิจัย ซึ่ง
ไม่เพียงพอส�ำหรับมาตรฐานที่ใช้ในการแพทย์ และด้วยเหตุที่
ไม่สามารถหาแพทย์ที่ให้ค�ำปรึกษา และมีแรงบันดาลใจในการ
ร่ ว มกั น พั ฒ นาหุ ่ น ยนต์ ส�ำหรั บ ช่ ว ยในการผ่ า ตั ด หรื อ การท�ำ
กายภาพบ�ำบัดได้ รวมทั้งประเทศไทยไม่มีศูนย์ทดสอบมาตรฐาน
ทีจ่ ะสามารถสร้างความมัน่ ใจให้กบั แพทย์ผใู้ ช้งานได้ จึงเป็นปัญหา
ส�ำคัญอย่างยิ่งในการสร้างหุ่นยนต์เครื่องมือแพทย์

ที่มาแนวคิด “หุ่นยนต์วาดภาพ” ใช้ศิลปะเป็นสื่อ
สร้างแรงบันดาลใจ

ก่ อ ตั้ ง ห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร CMIT ต่ อ ยอดศาสตร์
“แรงสัมผัส” ควบคุมหุ่นยนต์
ต่อมาเมื่อผมได้ก่อตั้งห้องปฏิบัติการวิจัย CMIT Haptics
& Robotics Lab ขึ้น ได้เน้นพัฒนาหุ่นยนต์เพื่อช่วยในการ
ท�ำกายภาพบ�ำบั ด ข้ อ มื อ ที่ ส ามารถส่ ง ผ่ า นการเคลื่ อ นไหว
จากนั ก ท�ำกายภาพบ�ำบั ด และสามารถบั น ทึ ก ประสบการณ์
การออกก�ำลังกายเป็นไฟล์ดิจิทัลออกมาได้ นอกจากนี้ สามารถ
น�ำข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์ทางการแพทย์ และปรับแรงสัมผัส
ให้สอดคล้องกับการออกก�ำลังกายได้อีกด้วย

ผมได้ต่อสู้ให้มีการพัฒนาหุ่นยนต์ส�ำหรับเป็นเครื่องมือ
แพทย์อยูร่ ะยะหนึง่ แต่ดว้ ยข้อจ�ำกัดของการสร้างหุน่ ยนต์ดงั กล่าว
และอุปสรรคมากมาย เช่น ภาษีน�ำเข้ามอเตอร์หรืออุปกรณ์ที่สั่ง
เข้ามาเพือ่ ใช้ในการศึกษาวิจยั ต้องเสียภาษีถงึ ร้อยละ 17 ซึง่ ท�ำให้
ต้นทุนสูงมาก ผมจึงหันไปพัฒนาหุน่ ยนต์อตุ สาหกรรม ประกอบกับ
จ�ำนวนเด็กที่สนใจเรียนด้านหุ่นยนต์น้อยลงทุกปีๆ ผมจึงคิด
ที่จะท�ำหุ่นยนต์ที่สร้างแรงบันดาลใจให้เด็กๆ สนใจน่าจะดีกว่า
ผมมองว่าศิลปะนี่แหละที่เข้าใจง่ายดี เป็นสิ่งที่เข้าถึงเด็กๆ ได้
ง่ายที่สุด สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับนิสิต นักเรียน และ
เด็กๆ อยากมาท�ำงานวิจัย และพัฒนาในสายงานหุ่นยนต์มากขึ้น
ด้วยเหตุนี้ผมจึงคิดว่าน่าจะสร้างหุ่นยนต์ที่เกี่ยวกับ
การวาดรูป ตอนแรกวาดรูปธรรมดา เขียนตัวอักษรง่ายๆ และ
พัฒนาจนเป็น “หุ่นยนต์ภาพวาด” หรือ “Delta Robot”

พัฒนาต่อยอด ทักษะการท�ำงานของหุ่นยนต์

ผมและที ม ได้ พั ฒ นาออกแบบสร้ า งหุ ่ น ยนต์ ภ าพวาด
และระบบการควบคุมส�ำหรับช่วยเหลือการท�ำงานของมนุษย์
ซึ่ ง มี จุ ด เด่ น คื อ การใช้ เ ทคโนโลยี ก ารรั บ รู ้ แรงสั ม ผั ส ในการ
ส่งผ่านข้อมูลแรงสัมผัส และต�ำแหน่งของศิลปิน ซึ่งสามารถ
เก็บบันทึกทักษะการท�ำงานของคนเป็นไฟล์ดิจิทัลที่ตั้งชื่อว่า
แฮปติ ก ส์ ไ ฟล์ (Haptics File) ออกมาและเล่ น ซ�้ ำ ได้ โดย
ระบบดั ง กล่ า วเป็ น การรวมข้ อ ดี ข องมนุ ษ ย์ แ ละหุ ่ น ยนต์
เข้าไว้ด้วยกันได้ ข้อดีของมนุษย์คือ มีทักษะประสบการณ์
ในการท�ำงาน ศิลปินรู้ว่าต้องวาดภาพด้วยการตวัดปลายพู่กัน
ด้วยแรงเท่าไหร่ จึงจะได้ภาพออกมาสวยงาม แต่มีข้อเสีย
คือ คุณภาพของงานขึ้นกับอารมณ์ ความเหนื่อย เมื่อยล้า
และง่วงนอน
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ส�ำหรั บ หุ ่ น ยนต์ มี ข ้ อ ดี คื อ สามารถท�ำงานได้ ถู ก ต้ อ ง
แม่นย�ำสูง ท�ำงานซ�ำ้ ๆ ได้ดี แต่หนุ่ ยนต์ไม่มที กั ษะการท�ำงาน ไม่รวู้ า่
ต้องลงนำ�้ หนักทีป่ ลายพูก่ นั เท่าไหร่จงึ จะวาดภาพออกมาได้สวยงาม
เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงได้พัฒนาระบบควบคุมหุ่นยนต์ด้วย
เทคโนโลยีการประมวลผลการรับรูแ้ รงสัมผัส (Haptic Processing)
ท�ำให้หุ่นยนต์สามารถเลียนแบบทักษะการท�ำงานของมนุษย์ได้
โดยมีหลักการท�ำงานคือ ตัวมอเตอร์จะมี Encoder ติดอยู่เพื่อใช้
วัดค่าต�ำแหน่ง สามารถน�ำไปแปลงเป็นความเร็ว ความเร่ง และ
ประมาณหาค่าแรงสัมผัสภายนอกได้ โดยครัง้ แรกต้องให้จติ รกรมา
วาดรูปก่อน 1 ครั้ง ระหว่างการวาดรูปนั้นระบบสามารถบันทึก
แรงสัมผัสและต�ำแหน่งเป็นไฟล์ดจิ ทิ ลั และสามารถเล่นซ�ำ้ ได้ รวมทัง้
สามารถตัดต่อขัน้ ตอนทีต่ อ้ งการ ตลอดจนสามารถประมวลผล
การท�ำงานของหุน่ ยนต์ให้มคี วามรวดเร็วกว่าคนได้ 2 ถึง 3 เท่า
และน�ำไปวิเคราะห์ทักษะการท�ำงานที่ดีของมนุษย์ได้อีกด้วย
หุ่นยนต์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมทั่วไปท�ำงานโดยอาศัยข้อมูล
ต�ำแหน่งเพียงอย่างเดียว มีน�้ำหนักมาก และมีแรงเสียดทานสูง
จึงท�ำให้สอนหุน่ ยนต์ท�ำงานออกมาได้ยาก แต่หนุ่ ยนต์วาดภาพนี้
มีกลไกและระบบควบคุมช่วยเหลือการท�ำงานของมนุษย์ ที่ได้
รับการออกแบบและพัฒนาจากห้องปฏิบัติการของเราทั้งหมด
จึงท�ำให้ง่ายต่อการเขียนโปรแกรมต่อยอด และน�ำไปใช้ประยุกต์
กับงานด้านต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมและการแพทย์

รางวั ล อั น ดั บ 2 ประกวดหุ ่ น ยนต์ ร ะดั บ โลก:
เกียรติยศและความภาคภูมิใจ
การแข่งขันหุ่นยนต์เพื่อสร้างสรรค์ผลงานศิลปะระดับ
นานาชาติ Robot Art 2017 นีม้ เี ป้าหมายเพือ่ ประยุกต์ใช้หนุ่ ยนต์
ปัญญาประดิษฐ์ หรือหุ่นยนต์เอไอ (AI) หรือการประมวลภาพ
(Image Processing) กับงานศิลปะ ซึ่งมีสถาบันการศึกษาและ
ห้องปฏิบัติการจากทั่วโลกรวม 38 ทีม สร้างสรรค์ผลงานศิลปะ
รวม 198 ผลงาน แต่ละทีมจะต้องส่งผลงานในรูปแบบคลิปวิดีโอ
การสร้างสรรค์งานศิลปะของหุ่นยนต์ผ่านเว็บไซต์ โดยหุ่นยนต์
จะต้ อ งใช้ พู ่ กั น ติ ด ตั้ ง ที่ ป ลายแขนหุ ่ น ยนต์ ห ้ า มใช้ เ ทคโนโลยี
การพิมพ์ และใช้สีได้ 8 สีในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ระหว่าง
การวาดภาพสามารถน�ำสีมาผสมกันเพื่อสร้างสีใหม่ออกมาได้
ใช้เวลาได้ไม่จ�ำกัด โดยผลงานทีส่ ง่ เข้าร่วมมี 2 ประเภทด้วยกันคือ
ท�ำซ�้ำผลงานเดิมที่มีอยู่แล้ว (Re-interpreted Artwork) และ
สร้างสรรค์ผลงานด้วยเทคนิคใหม่ (Original Artwork)

ผลการพิจารณาจากคะแนนโหวตจากทั่วโลกในสัดส่วน
ร้อยละ 40 และการตัดสินจากคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญด้าน
ศิลปะและเทคโนโลยีในสัดส่วนร้อยละ 60 “หุ่นยนต์วาดภาพ”
ของเราได้รางวัลอันดับที่ 2 และเงินรางวัลจ�ำนวน 25,000
ดอลลาร์ ส หรั ฐ ซึ่ ง คิ ด เป็ น เงิ น ไทยประมาณ 860,000 บาท
แต่เนื่องจากเป็นเงินบริจาคของคนอเมริกันที่ตั้งกฎไว้ว่า เงิน
รางวัลร้อยละ 70 ต้องบริจาคให้แก่หน่วยงานหรือองค์กรทีท่ �ำงาน
ด้านสังคมสงเคราะห์ในอเมริกา ทีมเราจึงบริจาคให้กองทุน Save
for Children ประมาณ 600,000 บาท ที่เหลือ 260,000 บาท
น�ำเข้าห้องแล็บของมหาวิทยาลัยเพื่อต่อยอดงานวิจัยต่อไป
ในการแข่งขัน ทีมเราได้ให้หุ่นยนต์วาดภาพ 5 ภาพที่เป็น
แบบท�ำซ�้ำผลงานเดิมที่มีอยู่แล้ว Reinterpreted Artwork
โดยเลือกจากบุคคลที่สร้างแรงบันดาลใจ และเป็นต้นแบบ
ในการด�ำเนินชีวิตคือ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช รั ช กาลที่ 9 ซึ่ ง มี ต ้ น แบบจากเหรี ย ญ
5 บาทของไทย เพื่ อ ร่ ว มน้ อ มร�ำลึ ก ในพระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ
ของพระองค์ ภาพของสตีฟ จ็อบส์ ผู้เป็นนวัตกรชั้นน�ำของ
โลกและสร้างแรงบันดาลใจให้แก่คนสร้างนวัตกรรม รวมถึง
บุ ค คลทั่ ว ไป และภาพ “ราตรี ป ระดั บ ดาว” (The Starry
Night) ซึ่งเป็นผลงานชิ้นเอกของ วินเซนต์ แวนโก๊ะ อีก 2 ภาพ
ที่เหลือ คือ ภาพ Bohr Model และภาพ Record เป็นแบบ
สร้างสรรค์ผลงานด้วยเทคนิคใหม่ Original Artwork ทัง้ สองภาพ
มีการติดตั้งจานหมุนควบคุมความเร็วกับกระดานรองเขียนเพื่อ
ช่วยในการระบายสีและผสมสี โครงสร้างของภาพจึงเป็นวงกลม
ที่มีความสมมาตร
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ในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ กล่าวคือนิสิตที่ญี่ปุ่น
จะวิเคราะห์วิจัย ทดลอง หรือปรับปรุงผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง
ทุกสัปดาห์ต้องมีรายงานสรุปผลการทดลอง หรือรายงานความ
ก้าวหน้าให้อาจารย์ฟัง แล้วช่วยกันคิดว่ามีตรงไหนที่ควรต่อยอด
พัฒนาได้บา้ ง โดยมีการเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ ซึง่ เป็นการสร้าง
Know-how พัฒนาและต่อยอดให้การผลิตมีคณ
ุ ภาพและปรับปรุง
ให้ได้มาตรฐานดียิ่งๆ ขึ้น Monozukuri จึงเป็นกระบวนการที่
สร้างทั้งผลิตภัณฑ์ และสร้างคนวิจัยให้มีความเชี่ยวชาญออกมา
ได้ ท�ำให้เกิด Know-how เกิดการสร้างต�ำราและสร้างอุปกรณ์
ที่ช่วยในการท�ำงานวิจัย ที่คนรุ่นหลังสามารถน�ำมาใช้ต่อยอดได้
ง่ายขึ้น ไม่ต้องไปเริ่มจากศูนย์ รวมทั้งคนญี่ปุ่นมีอัตลักษณ์และ
ข่าวการแข่งขัน RobotArt 2017 ได้รับความสนใจและ คุณสมบัติเชิงพฤติกรรมที่ช่วยเสริม คือ เป็นผู้ตรงต่อเวลา รู้จัก
ได้มีการเผยแพร่จากสื่อมวลชนในหลายๆประเทศ เช่น สเปน การวางแผนเวลา มีระเบียบวินยั มีมารยาท มีจรรยาบรรณ มุง่ มัน่
จีน ยูเครน รัสเซีย เม็กซิโก สหรัฐอเมริกา อิตาลี และไทย
ตั้งใจ ขยัน อดทน รู้หน้าที่ มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ รวมทั้ง
Know-how อุ ป สรรคส� ำ คั ญ ในการสร้ า งและ รักคุณภาพ มุ่งมั่นท�ำผลงานให้ดีที่สุด

พัฒนาหุ่นยนต์

นับวันจะมีผู้สนใจศึกษา พัฒนา และสร้างหุ่นยนต์น้อย
ลงทุกที เนื่องจากการพัฒนาหุ่นยนต์ต้องใช้องค์ความรู้จากหลาย
ศาสตร์มารวมกัน เช่น Computer, Control, Electronic และ
Mechanical Engineering นอกจากนี้ ไม่มีบริษัทหุ่นยนต์ของ
คนไทยมารองรับบุคลากรด้านหุ่นยนต์ที่มีทักษะสูง ขณะที่บริษัท
หุ่นยนต์คู่แข่งจากต่างประเทศมีจ�ำนวนมาก ประกอบกับคนไทย
ไม่เชือ่ ใจคนไทยด้วยกันเองจึงไม่มเี งินทุนกลับมาพัฒนาเทคโนโลยี
หุน่ ยนต์ให้ดขี นึ้ ไม่มี Know-how ทีส่ ามารถถ่ายทอดสูค่ นรุน่ หลัง
ให้สามารถพัฒนาต่อยอดและอุปกรณ์พื้นฐานที่จะท�ำการพัฒนา
หุ่นยนต์ เช่น มอเตอร์ และเกียร์ ซึ่งคนไทยไม่สามารถสร้างได้เอง
และเมื่อน�ำเข้าต้องเสียภาษีจ�ำนวนมาก รวมทั้งขาดการสร้าง
แรงบันดาลใจและบรรยากาศให้กับเด็กๆ ในการสร้างและพัฒนา
หุ่นยนต์ เช่น ไม่ได้ให้ความส�ำคัญกับข่าวสารด้านเทคโนโลยีที่ให้
อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญมาอธิบายหลักการต่างๆ ให้เข้าใจ และเข้าถึง
ได้ง่าย หรือไม่มีการสร้างค่านิยมให้เด็กๆ หันมาสนใจพัฒนา
ศาสตร์ทางด้านนี้ โดยเฉพาะการวิจัยเชิงลึกด้านหุ่นยนต์
นอกจากนี้ การที่ ไ ม่ มี บ ริ ษั ท หุ ่ น ยนต์ ข องคนไทย
มารองรั บ บุ ค ลากรสร้ า งหุ ่ น ยนต์ ที่ มี ทั ก ษะสู ง เด็ ก ๆ จึ ง ไม่ มี
เป้าหมายหรือแรงขับที่จะสร้างและพัฒนาหุ่นยนต์ อีกทั้งคนไทย
ไม่ มี จิ ต ส�ำนึ ก หรื อ ค่ า นิ ย มในการร่ ว มผลิ ต ผลงานที่ ต ้ อ งใช้
หลายศาสตร์ ใ นการสร้ า งสรรค์ ผ ลงานซึ่ ง ต่ า งจากของญี่ ปุ ่ น
ที่มีแนวคิดที่เรียกว่า Monozukuri ซึ่งใช้เป็นตัวขับเคลื่อน
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แนวโน้มหุ่นยนต์ ในอนาคตและแนวทางพัฒนา
หุ่นยนต์เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย
จากการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 (Industry 4.0)
ที่ พ ลิ ก โฉมหน้ า โลกอุ ต สาหกรรมการผลิ ต เป็ น เครื่ อ งจั ก รกล
ที่ “คิดเป็น สื่อสารได้” และก้าวสู่เทคโนโลยีการพิมพ์งาน
แบบ 3 มิติ (3D Printing) ที่สามารถจินตนาการให้เป็นวัตถุของ
จริงที่จับต้องได้ และหุ่นยนต์ที่จะเข้ามาท�ำงานร่วมกับมนุษย์
เหมือนเพื่อนร่วมงานคนหนึ่งในหลายๆ อาชีพ โดยมีเทคโนโลยี
สารสนเทศเข้ามาเป็นตัวกลางช่วยท�ำให้การสื่อสารระหว่าง
คนกับเครื่องจักร และระหว่างเครื่องจักรด้วยกันเป็นไปอย่าง
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง สุ ด เหล่ า นี้ ล ้ ว นสะท้ อ นให้ เ ห็ น ว่ า หุ ่ น ยนต์
จะเป็ น อี ก กลไกหนึ่ ง ในการขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นาประเทศ
โดยจะเป็นส่วนหนึ่งในการประยุกต์ใช้ท�ำงานหรือช่วยเหลือการ
ท�ำงานของทุกสายงาน ตั้งแต่การท�ำงานภายในบ้าน ช่วยเหลือ
ผู้สูงอายุ และเครื่องมือทางการแพทย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาค
อุตสาหกรรม เนื่องจากช่วยลดต้นทุนการผลิต เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการแข่งขัน ช่วยให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพมากขึ้น ตลอดจนมี
ความถูกต้อง รวดเร็ว แม่นย�ำ และละเอียดมากกว่าการท�ำงาน
ของคน และท�ำงานซ�้ำๆ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ในขณะที่หุ่นยนต์มีความส�ำคัญต่อการพัฒนาประเทศ
แต่ เรายั ง ไม่ ส ามารถสร้ า งและพั ฒ นาหุ ่ น ยนต์ ไ ด้ เนื่ อ งจาก
ส่วนประกอบส�ำคัญของการสร้างหุ่นยนต์ ได้แก่ มอเตอร์และ
เซนเซอร์ ไม่ มี บ ริ ษั ท ที่ ส ามารถสร้ า งเองได้ ต้ อ งน�ำเข้ า จาก
ต่างประเทศ ท�ำให้ต้นทุนการผลิตสูง ดังนั้น จึงควรมีการส�ำรวจ
ว่าหุ่นยนต์แบบไหนที่ประเทศไทยควรจะมุ่งเป้าผลิตต่อยอด
พัฒนาและให้การส่งเสริมสนับสนุนอย่างครบวงจร หรือมีการ
ลงทุนเพื่อช่วยเหลือบริษัทที่ผลิตหุ่นยนต์ และประการส�ำคัญ
ควรจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานส�ำหรับหุ่นยนต์ เพื่อสร้าง
ความเชื่ อ มั่ น ของผู ้ ใช้ ง าน งดภาษีน�ำเข้าอุปกรณ์ส�ำหรับใช้
ในการศึกษา วิจัย สร้างห้องปฏิบัติการระดับชาติ น�ำหุ่นยนต์
จากต่างประเทศมาเป็นตัวอย่างและต่อยอดผลิตเอง รวมทั้ง
มีค่าตอบแทนเพื่อดึงดูดนักวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ
เข้ามาร่วมศึกษาวิจัย
นอกจากนี้ ภาครัฐควรสนับสนุนใช้หุ่นยนต์ของคนไทย
หรือผลิตภัณฑ์ของคนไทยเป็นตัวอย่าง มีการตั้งเป้าหมาย
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ต ้ อ งการและลงทุ น ด้ า นการวิ จั ย รวมทั้ ง ให้
ผูป้ ระกอบการ วิศวกรและนักศึกษา ได้มโี อกาสท�ำงานร่วมกันเพือ่
สร้างสรรค์นวัตกรรมหุน่ ยนต์ของคนไทย ส่งเสริมภาคเอกชน และ
ภาคการศึกษาร่วมสร้างนวัตกรรมเพื่อน�ำหุ่นยนต์มาใช้งานจริง
โดยการส�ำรวจผูเ้ ชีย่ วชาญด้านหุน่ ยนต์จากงานวิจยั (Computer,
Control System, Electronic System, Mechanical System)
และผู้ใช้งานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน เพื่อก�ำหนดแนวทางในการ
พัฒนาหุน่ ยนต์ทเี่ หมาะสมกับประเทศไทย และสนับสนุนให้พฒ
ั นา
หุ่นยนต์จนเกิด Critical Mass ให้ได้

ทีม CMIT ReArt ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาวลิต มิตรสันติสุข อาจารย์
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นายจันทร์ อัญญะโพธิ์ นิสติ
ปริญญาเอก และนายนิพันธ์ สุรพงษ์ นิสิตปริญญาโท โดยในปี 2561 ทางทีม CMIT ReArt ได้รับเชิญ
ให้ไปจัดแสดงนิทรรศการ Robotic-created Artwork ที่ Seattle ประเทศสหรัฐอเมริกา
“หุ่นยนต์วาดภาพ” จึงนับเป็นอีกหนึ่งผลงานการพัฒนาหุ่นยนต์ของคนไทยที่แสดงให้เห็น
ถึงความสามารถว่าไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าชาติใดในโลก เราคงจะได้เห็นหุ่นยนต์ที่นอกเหนือจากสร้างสรรค์
ผลงานศิลปะอันงดงามได้แล้ว ยังสามารถน�ำมาประยุกต์ใช้งานเพือ่ ช่วยเหลือมนุษย์ทเี่ กิดจากฝีมอื คนไทย
ในอนาคต
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เกษตรกรรุ่นใหม่
ความหวังในการยกระดับรายได้ของเกษตรกร*
บทสัมภาษณ์ กันตพงษ์ แก้วกมล

ประธานเครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer Thailand)
การขั บ เคลื่ อ นภาคเกษตรในช่ ว งของแผนฯ 12 ให้ ค วามส�ำคั ญ กั บ การสร้ า งและพั ฒ นาเกษตรกรรุ ่ น ใหม่ ใ ห้ ส ามารถ
ปรับตัวได้เท่าทันสถานการณ์ สามารถเป็นผูน้ �ำการเปลีย่ นแปลงในการปรับโครงสร้างฐานความรูข้ องเกษตรกรส่วนใหญ่ เชือ่ มโยงข้อมูล
และความรูท้ างวิชาการเพือ่ การตัดสินใจ ไปสูก่ ารวิเคราะห์และช่วยกันสร้างทางเลือกใหม่ๆ ให้กบั ท้องถิน่ ทีส่ �ำคัญต้องเชือ่ มโยงเกษตรกร
ในกลุ่มที่ยากต่อการปรับตัวด้วยตนเองให้สามารถปรับตัวได้
เกษตรกรยุคใหม่จึงมีบทบาทส�ำคัญที่จะช่วยให้ภาคเกษตรของไทยก้าวข้ามปัญหาอุปสรรคต่างๆ ที่เกษตรกรส่วนใหญ่ต้อง
เผชิญเพื่อให้เกิดความชัดเจนในเรื่องนี้มากขึ้น ทีมงานจัดท�ำวารสารฯ ได้เดินทางไปสัมภาษณ์ คุณกันตพงษ์ แก้วกมล ประธาน
เครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่ประเทศไทย (Young Smart Farmer Thailand : YSF) ณ บ้านพักต�ำบลบางรักน้อย อ�ำเภอเมือง จังหวัด
นนทบุรี เพื่อพูดคุยถึงจุดเริ่มต้นของการเข้าสู่เครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่ บทบาทของ YSF และแนวคิดของการพัฒนาเพื่อวางรากฐาน
ภาคเกษตรกรรมไทยไปสู่ยุคใหม่ที่มีความก้าวหน้า เข้มแข็ง และสามารถพึ่งตนเองได้อย่างแท้จริง

เส้นทางสู่การเป็นเกษตรกร
กันตพงษ์ แก้วกมล ชือ่ เล่น “โอ๊ด” ส�ำเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีจากคณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยศรีปทุม และก�ำลังศึกษาในระดับปริญญาโท สาขา
การจัดการเกษตรอินทรีย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รงั สิต) เป็นลูกหลานเกษตรกรแท้ๆ
ดั้งเดิมปู่กับย่าท�ำสวนทุเรียนที่จังหวัดนนทบุรีบนพื้นที่ 20 ไร่
ล้มลุกคลุกคลานกับอุทกภัยมาตลอด
กันตพงษ์เคยท�ำงานมาหลายอาชีพ ทัง้ Garment จัดสวน
ท�ำโฆษณา และ Graphic Designer แต่การเดินทางไปท�ำงานยัง
บริษทั ใช้เวลาวันละชัว่ โมงครึง่ ไปกลับ 3 ชัว่ โมง ไม่ตอบโจทย์ชวี ติ
จึงผันตัวเองจากการท�ำงานประจ�ำมาเป็นเกษตรกรเต็มตัว โดยเริม่
ตัดสินใจไม่ท�ำเกษตรแนวเดิม หันมาท�ำเกษตรผสมผสานตามแนว
เกษตรทฤษฎีใหม่ตั้งแต่ปี 2536

*

สัมภาษณ์และเรียบเรียงโดย กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
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จุ ด เริ่ ม ต้ น ของการก้ า วสู ่ เ ครื อ ข่ า ยเกษตรกร
รุ่นใหม่ (Young Smart Farmer : YSF)

ผมเริ่มเข้ามาเป็นเครือข่าย Young Smart Farmer
ตั้ ง แต่ ป ี 2558 โดยเริ่ ม จากการเป็ น เกษตรกรคลื่ น ลู ก ใหม่
(New Wave Farmer) ซึ่งในตอนนั้นผมท�ำหน้าที่เป็นแกนน�ำ
ของจังหวัด ต่อมาเครือข่ายนีก้ ห็ ายไป พอมาถึงยุคนีก้ รมส่งเสริม
การเกษตรได้ฟื้นฟูขึ้นใหม่ใช้ชื่อเป็น Young Smart Farmer
(YSF) ผมได้เข้ามาเป็นประธานของจังหวัดในปี 2558 และ
ได้ เ ป็ น ประธานเขต 1 (ทั่ ว ประเทศมี ทั้ ง หมด 9 เขต) และ
ในปี 2559 เป็นประธานเครือข่ายเกษตรกรรุน่ ใหม่ของประเทศไทย
(Young Smart Farmer Thailand) โดยมี ห น้ า ที่
เป็นผู้ประสานงาน เชื่อมโยงภาคีต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
ให้กับทาง YSF เพื่อให้เข้ามามีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนของการ
ท�ำการเกษตร (การผลิต แปรรูป และจ�ำหน่าย) กระจายงาน
ให้กับสมาชิก และเป็นวิทยากรกระบวนการให้ความรู้เกี่ยวกับ
การท�ำเกษตรแนวใหม่ให้กับเกษตรกรในเครือข่าย

จากเครือข่ายเกษตรกรสูก่ ารรวมตัวอย่างเข้มแข็ง

การรวมตั ว เป็ น เครื อ ข่ า ย YSF สามารถพั ฒ นาให้ มี
ความเข้มแข็งได้โดยการจัดตั้งองค์กรที่เป็นนิติบุคคล เพื่อให้เกิด
การยอมรับจากภาครัฐ ผมก�ำลังมองว่าเมือ่ YSF โตเกินกว่าระดับ
เครือข่าย ค�ำว่าเครือข่ายยังหลวมๆ อยูแ่ ต่เมือ่ YSF รวมเป็นองค์กร
ที่เป็นนิติบุคคล จะยกระดับขึ้นอีกขั้นหนึ่ง อาจจะเป็นในรูปของ
บริษัท หรือสหกรณ์ หรือวิสาหกิจ ที่มีระบบบัญชี ตรวจสอบได้ มี
ความชัดเจน มีที่มาที่ไป และสินค้ามีความน่าเชื่อถือจะมีมากขึ้น
การรวมกลุ่ม Young Smart Farmer ช่วยให้มี รวมถึงโอกาสการได้รับงบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐจะ
เครือข่ายเรียนรู้ช่วยเหลือกันและกัน
มีมากขึ้นด้วย ที่ผ่านมาการใช้จ่ายงบประมาณจ�ำนวนมากยังไม่
การเข้ า รวมกลุ ่ ม YSF มี ป ระโยชน์ ช ่ ว ยให้ เ กษตรกร เกิดประโยชน์จริงๆ และไม่ลงสูเ่ กษตรกรโดยตรง อาจเป็นเพราะว่า
มี เ ครื อ ข่ า ยเรี ย นรู ้ มี เ พื่ อ นแลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล กั น ลดต้ น ทุ น เกษตรกรไม่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมกับโครงการของรัฐตั้งแต่แรก
การผลิ ต รวมถึ ง การขยายตลาดให้ ก ว้ า งขึ้ น นอกจากนี้ รวมถึงไม่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลทั้งหมดให้เกษตรกรรับทราบ
พอเรามีปัญหาอะไร เพื่อนจะช่วยเพื่อน เครือข่าย YSF มีการ การพัฒนาไปสู่เกษตรกรรมยุคใหม่ยังมีจุดอ่อน
จัดกิจกรรมประมาณ 2 เดือนครั้ง เรียกว่าการสัญจรไปเยี่ยม ที่ต้องปรับปรุง
บ้านเพื่อนในระดับจังหวัดและระดับเขต ซึ่งเขต 1 ประกอบด้วย
การพัฒนาไปสู่ภาคการเกษตรยุคใหม่ ยังมีจุดอ่อนที่เป็น
9 จังหวัด เราจะนัดกันว่าจะไปจังหวัดอะไร ไปเรียนรู้ ไปดูบ้าน ปัญหาอุปสรรคและต้องแก้ไขปรับปรุงวิธีคิดและการท�ำงาน
เพื่อนว่าเขาท�ำอะไร แล้วถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนข้อมูลกัน ของทั้งภาครัฐและทั้งเกษตรกรเอง เกษตรกรส่วนหนึ่งยังคุ้นชิน
แต่ละพื้นที่มีอะไรดีในการขายหรือในการหาวัตถุดิบ เมื่อก่อนอยู่ กับการพึง่ พานโยบายจากภาครัฐ ส่งเสริมอะไรไปก็ผลิตกันจนล้น
คนเดียวไม่รวู้ า่ ต้องซือ้ มูลวัวทีไ่ หน หาซือ้ ฟางทีไ่ ม่ฉดี ยาจากทีไ่ หน ตลาด ปัญหาคือเกษตรกรไม่รู้เรื่องการท�ำแผนธุรกิจ การท�ำก�ำไร
พันธุ์ไม้ที่ไหนถูก พอมาอยู่ตรงนี้เราจะมีโอกาสมากในการสั่งของ ขาดทุน การประเมิน การหาจุดคุ้มทุน จะใช้เครื่องจักรอย่างไร
สั่งปัจจัยการผลิตที่ถูกลงไปเยอะเลย ซึ่งไม่ใช่เฉพาะตัวผมนะ ให้เกิดประสิทธิภาพ หรือต้องลงทุนอะไร
ทั้งเครือข่ายได้ประโยชน์ด้วย
ด้านการบริหารจัดการฟาร์ม (Farm Management)
เกษตรกรยังไม่ค่อยรวมตัวกัน ท�ำให้ขาดพลังในการจัดการ
ผลผลิตแต่ก็มีบางกลุ่มที่สามารถจัดการได้ดี เช่น กลุ่มผูกปิ่นโต
ข้าว เขาขายข้าวล่วงหน้า ปลูกข้าวยังไม่ทันโต ขายไปหมดแล้ว
นอกจากนั้นเกษตรกรควรจะท�ำการแปรรูปผลไม้เพื่อเพิ่มมูลค่า
ของผลผลิตในส่วนของภาครัฐนโยบายหรือการสัง่ การเป็นแนวดิง่
จากบนลงล่าง (Top down) การท�ำโครงการจึงไม่ตอบโจทย์
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เพราะเกษตรกรไม่มีสิทธิ์เลือกเลยว่าต้องการอะไร ข้าราชการ
ควรจะลงพื้นที่ เป็นพี่เลี้ยง คลุกคลีกับเกษตรกร แล้วมาคุยกันว่า
เกษตรกรอยากได้อะไรอยากท�ำอะไร และต้องเปิดใจรับฟังความ
คิดเห็น แล้วมาตัดสินใจตกผลึกร่วมกัน ถือเป็นฉันทามติร่วมกัน
จึงจะท�ำงานร่วมกันได้
เรื่องของภูมิปัญญา นวัตกรรม และการเคารพสิทธิบัตร
เป็นจุดอ่อนของภาคการเกษตรประเทศไทยเช่นกัน อย่างเช่น
ที่ออสเตรเลีย นาย ก ผสมพันธุ์มะม่วง A + B เป็นมะม่วง C
จดสิทธิบัตรแล้วก็เป็นของนาย ก คนอื่นจะไปปลูกก็ต้องขอ
ใช้สิทธิบัตรและใช้ชื่อพันธุ์ของนาย ก แต่ของบ้านเราจดไป
ก็เท่านั้น คือ ไม่ใช่ว่าการจดสิทธิบัตรของบ้านเราไม่ศักดิ์สิทธิ์
แต่ใช้วิธีเปลี่ยนชื่อ และหรือน�ำพันธุ์ไปปลูกต่างถิ่นแล้วตั้งชื่อใหม่
จึงต้องมีระบบที่อ้างถึงสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical
Indications : GI) ซึ่งท�ำให้พืชพันธุ์เดียวกันอาจจะมีรสชาติ
ต่างกันได้ ขึ้นอยู่กับความต่างทางภูมิศาสตร์ รวมถึงแร่ธาตุในดิน
สภาพอากาศ แสงแดด น�้ำ ชั่วโมงแสงแต่ละวัน คือ สามารถ
ใช้ชื่อพันธุ์เหมือนกันแต่เพิ่มการบ่งบอกถึงแหล่งปลูก

ปัจจัยส�ำคัญทีจ่ ะพัฒนาเกษตรกรให้เป็นเกษตรกร
รุ่นใหม่
การเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่สิ่งส�ำคัญคือ ต้องอดทนและใฝ่รู้
เช่น ต้องศึกษาว่าในพื้นที่ท�ำอะไรได้บ้าง รู้ดิน น�้ำ ลม ไฟ ต้อง
รู้พื้นที่ของตนเอง ดินเป็นอย่างไร ความชื้นดีหรือไม่ ฝนตกปีละ
เท่าไร แหล่งน�้ำมีหรือไม่ อากาศเป็นอย่างไร ความปลอดภัยเป็น
อย่างไร มีภยั พิบตั หิ รือไม่ น�ำ้ ท่วมหรือเปล่า แล้วจะป้องกันอย่างไร
เรียกได้ว่า “องค์ความรู้” ด้านต่างๆ เป็นสิ่งส�ำคัญในการท�ำงาน
นอกจากเรือ่ งองค์ความรูต้ า่ งๆ แล้ว เกษตรกรรุน่ ใหม่ตอ้ ง
ก้าวทันเทคโนโลยีปัจจุบัน อยากรู้อะไรก็สามารถหาดูได้ง่าย เช่น
ดูจาก Youtube และ Google เป็นต้น นอกจากนัน้ ยังสามารถท�ำ

การตลาดแบบออนไลน์ ถ้าเราไม่มีหน้าร้านหรือต้องเช่าหน้าร้าน
ขายของอาจจะมีค่าใช้จ่ายสูง แต่อยู่หน้าจอ ท�ำตลาดออนไลน์
มีค่าใช้จ่ายต�่ำกว่ามาก คนรุ่นใหม่ต้องช่วยคนรุ่นเก่าให้ก้าวทัน
เทคโนโลยีผมเชื่อว่ายังมีหลายคนที่บันทึกเบอร์โทรศัพท์ไม่เป็น
และยังไม่ใช้ไลน์ (Line) หรือสื่อสังคมออนไลน์อื่นๆ
ปั จ จั ย ส�ำคั ญ อี ก ประการหนึ่ ง คื อ การมี เ ครื อ ข่ า ย
การสื่อสาร การรวมกลุ่มกันบริหารจัดการเพื่อช่วยเหลือกัน
ในเรื่องการผลิต การแปรรูป เพื่อลดต้นทุน และขยายตลาด
ให้กว้างขวางขึ้น เกษตรกรต้องมีเครือข่าย ท�ำเครือข่ายให้กว้าง
มีการสื่อสารความรู้เรื่องของปัจจัยการผลิต ต้นน�้ำ กลางน�้ำ
ปลายน�้ำ การรวมกันผลิตหลายๆ แปลงเพื่อให้เป็นแปลงใหญ่
การใช้เครื่องไม้เครื่องมือ เครื่องจักรร่วมกัน ถูกกว่าที่จะซื้อใช้
คนเดียว อย่างโดรนราคา 4 - 5 แสนบาทดูเหมือนว่าแพง แต่
จริงๆ แล้ว ถ้ารวมกลุม่ กันบริหารจัดการให้ดี ต้นทุนจะถูก สามารถ
คืนทุนได้ มันคือนวัตกรรม เรือ่ งของการแปรรูปก็ตอ้ งรวมกลุม่ กัน
อย่ า งเช่ น ที่ ป ระเทศออสเตรเลี ย ท�ำเป็ น ที่ แ ปรรู ป ส่ ว นกลาง
เพราะผลไม้ไม่ได้ออกอย่างเดียวตลอดปี ให้น�ำมาเข้าสายการผลิต
คือมาใช้ร่วมกัน เครื่องจักรก็ไม่ถูกทิ้งว่าง ถ้าสามารถท�ำให้การ
แปรรูป การออกแบบบรรจุภัณฑ์ การพัฒนาสินค้าอยู่ที่จุดเดียว
ครบวงจร ยิ่งจะช่วยเพิ่มความเข้มแข็งให้เกษตรกร แต่แบบนี้
ยังไม่เกิดขึ้นเด่นชัดในประเทศไทย
การท�ำเกษตรผสมผสานช่วยลดความเสี่ยง แต่ผมคิดว่า
เกษตรกรอาจจะปลูกพืชอย่างเดียวก็ได้นะ แต่ต้องมีเครือข่าย
และรู้จักแปรรูป อย่างผมไม่ได้ปลูกมัน แต่สามารถน�ำมันจาก
ไร่ของเพื่อนมาแปรรูป เป็นบัวลอยมัน ซาลาเปามัน ขายดีมาก
มูลค่ามันก็สูงขึ้น ท�ำข้าวห่อใบบัวก็ดีมาก คือเอาบัวจากแปลง
ที่ปลอดสารจริงๆ เอาข้าวมาจากชัยนาท เอาไข่เค็มมารวมกัน
ท�ำคล้ายๆ บ๊ะจ่าง อย่างนี้คือการเพิ่มมูลค่าให้กับสิ่งที่เราท�ำ
ซึ่งสามารถต่อยอดไปเป็นโรงงานสร้างแบรนด์ได้เลย เกษตรกร
ต้องมองข้ามไปสู่จุดนี้ให้ได้ และต้องคิดให้จบตั้งแต่การผลิต
การแปรรูป ไปจนถึงการขาย
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เกษตรกรรุ่นใหม่ต้องปรับเปลี่ยนให้ทันกับสภาวะ
แวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป

เกษตรกรรุ่นใหม่ ถ้าไปท�ำแบบเดิมจะไม่ไหว คือ สภาวะ
แวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ร้อนจัด ฝนแล้ง ฝนตกหนัก การท�ำ
เกษตรต้องให้ไวและสบาย ไม่เหนื่อยมาก ให้ไว คือ ทันต่อฤดูกาล
ทันต่อช่วงเวลา ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือ การใช้โดรนในการฉีดพ่น
จุลินทรีย์เพื่อการเกษตร ซึ่งการฉีดพ่นจุลินทรีย์ต้องท�ำในช่วงเช้า
กับช่วงเย็น ในระดับพื้นที่ 50 ไร่ ถ้าเรายังใช้วิธีเดินฉีดพ่นก็จะมืด
เสียก่อน พอเราใช้โดรน บินรอบหนึ่งแป๊บเดียวได้ 10 ไร่ และฉีด
ได้ทั่วถึง ระบบคอมพิวเตอร์ท�ำงานให้บินไปและกลับเอง มีความ
ละเอียดแน่นอน จะใช้บินส�ำรวจแปลงก็ได้

ผมคิดว่าการเป็นเกษตรกรรุน่ ใหม่จริงๆ แล้วไม่จำ� เป็นต้องไฮเทคหรือใช้เทคโนโลยีมากเกินไป แค่วา่ ปลูกอะไรก็ได้ตรง
กับความต้องการและช่วงเวลาทีต่ ลาดต้องการ ปลูกกล้วยหอมให้ออกตรงวันตรุษจีน หรือวันไหว้เจ้า และต้องรูจ้ กั ปรับเปลีย่ นให้ทนั
เช่น หน้าฝนจะปลูกอะไร ปลูกผักสลัดก็ล�ำบาก แต่ความต้องการผักมี ก็ไปปลูกผักบนแคร่หรือในโรงเรือน ที่สามารถควบคุมสภาวะ
แวดล้อมได้ตลอด ท�ำระบบควบคุม การมอนิเตอร์ การดูอากาศ ความชืน้ และการจดบันทึก เราก็เอาชนะธรรมชาติสามารถปลูกพืชได้

ทิศทางการพัฒนาภาคการเกษตรในอนาคต

ทิศทางการพัฒนาภาคการเกษตรในอนาคต การตลาดควรต้องน�ำการผลิต สินค้าต้องมีมาตรฐาน มีความปลอดภัย มีการเชือ่ มโยง
ระบบต่างๆ และมีการพัฒนาระบบขนส่ง (โลจิสติกส์) เกษตรกรต้องท�ำการตลาดน�ำการผลิต ต้องรู้ว่าปลูกอะไรแล้วจะไปขาย
ให้ใคร ไม่ใช่ว่าปลูกตามๆ กันไป อย่างนี้ไม่ใช่ 4.0 เช่น พอมีการท�ำเกษตรแปลงใหญ่ ถ้าผลผลิตออกตรงตามที่ตลาดต้องการก็ดี
แต่ ถ ้ า ผลผลิ ต ไม่ อ อกตามโควตาที่ รั บ มา ก็ ล�ำบาก และถ้ า ผลผลิ ต อย่ า งเดี ย วกั น ออกมาเยอะในช่ ว งเวลาเดี ย วกั น ราคาก็ ต ก
แทนที่เกษตรกรจะรวย ก็อาจจะขาดทุนได้
ความปลอดภัยของทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคสินค้าเกษตร
เป็นเรื่องที่ต้องผลักดันให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมในอนาคต
ซึ่งจะน�ำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน สมาชิกในเครือข่าย YSF ที่
เข้ามาในปี 60 บางคนมีพ่อ แม่ หรือญาติพี่น้องเสียชีวิตจาก
การใช้สารเคมี ความปลอดภัยจึงเป็นเรื่องส� ำคัญ ทั้งความ
ปลอดภั ย กั บ ตั ว เกษตรกรเอง และปลอดภั ย กั บ ผู ้ บ ริ โ ภค
สารเคมีมันน่ากลัวมาก เกษตรกรบางคนยังมีความเข้าใจอยู่ว่า
ต้องใส่ปุ๋ยโชกๆ ชุ่มๆ เยอะๆ ฉลากเขียนมาให้ใส่แค่ 2 ช้อน
น�้ ำ 20 ลิ ต ร แต่ เ กษตรกรก็ บ อกว่ า จะไปพออะไร แล้ ว ก็ ใ ส่
ทุ ก อย่ า งในปริ ม าณมากขึ้ น บางครั้ ง ใส่ ห ลายชนิ ด รวมกั น
แล้ ว ฉี ด พ่ น ทั้ ง ๆ ที่ เราสามารถใช้ ส ารชี ว ภั ณ ฑ์ ห รื อ สารเคมี
ที่ไม่อันตรายได้ เช่น การน�ำหัวน�้ำส้มสายชูผสมน�้ำไปฉีดเพลี้ยไฟ
มันก็ตายแล้ว ส่วนเพลี้ยแป้ง แค่ใช้กากกาแฟ กะทิ ยาฉุน ยาเส้น
ก็จัดการได้แล้ว ต้นทุนก็ถูกกว่า และมีความปลอดภัยต่อผู้ผลิต
และผู้บริโภค

20 วารสารเศรษฐกิจและสังคม

เกษตรกรจะอยู ่ ไ ด้ ต ้ อ งแข่ ง ในสิ่ ง ที่ ยั ง ขาดอยู ่ คื อ
เรื่องของ “มาตรฐานสินค้าเกษตร”โดยเฉพาะด้านเกษตร
อินทรีย์ ง่ายที่สุดคือการรับรองแบบเครือข่ายหรือแบบกลุ่ม
ที่เรียกว่าการรับรองระบบเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม
(Participatory Guarantee System : PGS) ซึ่งเป็นการ
รั บ รองเชิ ง สร้ า งสรรค์ รั บ รองกั น เองในกลุ ่ ม เครื อ ข่ า ยผู ้ ป ลู ก
ผู ้ ผ ลิ ต และเพื่ อ นบ้ า น แต่ ต ้ อ งไม่ ใช่ ค นที่ อ ยู ่ บ ้ า นเดี ย วกั น
รับรองกันเอง มีการออกกฎกติกาและออกโลโก้กนั เอง สากลทัว่ โลก
ท�ำกั น แบบนี้ โดยเฉพาะการขายในระดั บ ชุ ม ชนหรื อ จั ง หวั ด
อย่างผมไปดูหรือผ่านแปลงเกษตรของเพือ่ นบ้านทุกวัน และมีการ
ตรวจแปลงตามระยะเวลาที่ก�ำหนด ดีกว่าเสียค่าจ้างเป็นหมื่นให้
ต่างประเทศมาตรวจแค่ปีละครั้ง
พอสินค้ามีมาตรฐานรับรองลูกค้าก็จะมาหาเอง อย่าง
เพื่อนผมเขาท�ำล�ำไยอินทรีย์อยู่ที่ล�ำพูน ขณะที่เจ้าอื่นยังไม่ได้
การรั บ รองมาตรฐานเกษตรอิ น ทรี ย ์ เขาก็ ข ายได้ ใ นราคาสู ง
ถ้ายังคิดว่าต้องใช้สารเคมีเยอะๆ ท�ำให้ได้ปริมาณมากๆ แต่คณ
ุ ภาพ
ยังไม่ปลอดภัยกับผู้บริโภค อย่างนี้จะอยู่ล�ำบาก ถ้าเขาท�ำเป็น
แนวอินทรีย์ มีมาตรฐานรับรอง เขาจะมีตวั ตน สินค้ามีความชัดเจน
มีอัตลักษณ์ของตัวเอง มีจุดขาย ยังไงลูกค้าต้องวิ่งมาหาเขา
ถ้าเขามีมาตรฐานตัวนี้น�ำก่อน แล้วค่อยขยับมาเป็นมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์อื่นๆ เช่น Organic Thailand ก็จะไปได้ง่ายขึ้น
นอกจากนี้ เรื่ อ งโลจิ ส ติ ก ส์ การขนส่ ง สิ น ค้ า เกษตร
จากแหล่งผลิตถึงมือผู้บริโภค เป็นเรื่องส�ำคัญที่สุด อย่างเช่น
สตรอว์เบอร์รที ปี่ ลูกอยูบ่ นดอย ท�ำอย่างไรให้ถงึ มือผูบ้ ริโภคแล้วไม่ชำ�้
ต้องเก็บแบบคัดแยก แล้วแพ็คมาจากไร่ การขนกล้วยจากไร่ถา้ ใช้
รถแทรคเตอร์วิ่งกระเทือนกว่าจะถึงก็ช�้ำ ขายไม่ได้ จากเหนือ ใต้
ออก ตก ถ้าต้องการเอามาขายส่วนกลาง ต้องมีการขนส่ง ท�ำให้
ค่าใช้จ่ายสูงขึ้น สิ่งที่เกษตรกรจะสามารถช่วยเหลือตัวเองได้
คื อ การท�ำตลาดในพื้ น ที่ เราถึ ง ท�ำ YSF Farm Shop
เป็นการติดชื่อไว้เพื่อให้คนได้รู้จัก ในอนาคตเราอยากให้แต่ละ
จังหวัดมี YSF Farm Shop เพื่อรับสินค้าของสมาชิกในเครือข่าย

เกษตรกรยุคใหม่ต้องเป็นผู้น�ำการเปลี่ยนแปลง
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
ความคาดหวังเกี่ยวกับการพัฒนาเกษตรกรรมยุคใหม่
ที่จะเป็นอนาคตของประเทศไทย ผมอยากให้ภาคการเกษตร
มีมากขึน้ ผลิตอาหารทีด่ ี มีคณ
ุ ภาพให้กบั ผูบ้ ริโภค ผมเสียดายพืน้ ดิน
ของบ้านเราที่อุดมสมบูรณ์ แต่ไปอยู่กับนายทุน ทิ้งไว้ว่างเปล่า
ท�ำลายระบบนิเวศน์ แหล่งน�้ำหายไป อากาศเปลี่ยน โลกร้อน
มากขึ้น
อย่างไรก็ตาม คนทีจ่ ะท�ำการเกษตรต้องมีใจรัก สิง่ ทีข่ าด
ที่เห็นได้ชัดเลยของประเทศเราก็คือ ไม่ได้รับการปลูกฝัง ขณะที่
ต่างประเทศเขาปลูกฝังให้รกั การเกษตรตัง้ แต่เด็ก และความมีวนิ ยั
ของคนไทยกับคนประเทศอื่นก็แตกต่างกัน เกษตรกรที่จนอยู่
เพราะอะไร นับกันจริงๆ ท�ำงานแค่ปลี ะ 100 วัน ทีเ่ หลือไม่ได้ท�ำงาน
เกษตรกรจริงๆ ถ้าขยันไม่จนแน่นอน ผมคิดว่าเกษตรยุคใหม่
ต้องเป็นผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

บทความประจ�ำฉบับ

ศักยภาพคนไทยเพื่ออนาคตประเทศไทย
ภัทรพร เล้าวงค์ ณัฐสุชน อินทราวุธ ณภัทรพงศ์ วชิรวงศ์บุรี วรวิช ลิ้มมณีวิจิตร
ส�ำนักยุทธศาสตร์และการวางแผนพัฒนาทางสังคม

การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาคนและสังคมในระยะยาวและประเด็นท้าทาย
เป้าหมายการพัฒนาคนและสังคมในอีก 20 ปี ตามร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)
คือ“การพัฒนาคนให้มศี กั ยภาพในการพัฒนาประเทศ มีความพร้อมทัง้ กาย ใจ สติปญ
ั ญา มีทกั ษะคิด วิเคราะห์ มีการเรียนรูต้ ลอดชีวติ
มีจติ ส�ำนึกทีด่ งี าม มีความรับผิดชอบ เพือ่ น�ำไปสูง่ านและรายได้ทสี่ ร้างความมัน่ คงให้ชวี ติ ครอบครัวมีความอบอุน่ ชุมชนมีความเข้มแข็ง
รวมถึงสังคมมีความปรองดอง สามัคคี สามารถผนึกก�ำลังเพื่อพัฒนาประเทศได้ต่อไป”
อย่างไรก็ตาม การบรรลุเป้าหมายดังกล่าวต้องเผชิญกับ
โครงสร้างประชากรของประเทศไทย
ความท้าทายในหลายด้าน ทั้งการเปลี่ยนแปลงด้านประชากร
ปี 2560 - 2579 (ร้อยละ)
ที่ ป ระเทศไทยจะเข้ า สู ่ สั ง คมสู ง วั ย อย่ า งสมบู ร ณ์ ใ นปี 2564
แรงงาน
ผู้สูงอายุ
เด็ก
โดยจะมีสัดส่วนของผู้สูงอายุถึงร้อยละ 20 และสัดส่วนดังกล่าว
17
20
จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขณะที่วัยเด็กและวัยแรงงานมีสัดส่วน
24
30
ลดลง โดยวัยเด็กมีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 16 ขณะที่วัยแรงงาน
65
64
60
56
คิดเป็นร้อยละ 64 และในปี 2579 จะมีสัดส่วนผู้สูงอายุมากถึง
ร้อยละ 30 ขณะที่วัยเด็กและวัยแรงงานมีสัดส่วนลดลงเหลือ
18
16
16
14
2560
2564
2569
2579
ร้อยละ 14 และร้อยละ 56 ตามล�ำดับ
การเปลี่ยนแปลงของครอบครัวไทยลักษณะต่างๆ
ระหว่างปี 2533 - 2553

ครอบครัว 3 รุ่น

คู่สามีภรรยาไม่มีบุตร

ครอบครัวเดี่ยว

ครัวเรือนคนเดียว

ที่มา : สศช. และ UNFPA (2558). รายงานสถานการณ์ประชากรไทย
พ.ศ. 2558 โฉมหน้าครอบครัวไทย ยุคเกิดน้อย อายุยืน.

ทีม่ า : การคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2553 - 2583, สศช.

นอกจากนี้ สถาบั น ครอบครั ว ซึ่ ง เป็ น สถาบั น เบื้ อ งต้ น
ในการบ่ ม เพาะคนให้ มี ค วามเข้ ม แข็ ง และเป็ น คนดี ได้ มี ก าร
เปลี่ ย นแปลงไปตามสภาพแวดล้ อ มด้ า นเศรษฐกิ จ และสั ง คม
ส่งผลให้ลกั ษณะครอบครัวไทย “ตามแบบแผน” ทีเ่ ป็นครอบครัว
สามรุ่นที่ประกอบด้วยพ่อแม่ ปู่ย่าหรือตายาย และเด็กสองหรือ
สามคน มีรูปแบบที่หลากหลายขึ้น โดยระหว่างปี 2533 - 2553
แม้ครอบครัวสามรุ่นจะยังเพิ่มขึ้นประมาณ 1.3 เท่า และเป็น
ครอบครัวประเภทหลัก แต่รูปแบบครอบครัวเดี่ยว/ครัวเรือน
คนเดียวก็มสี ดั ส่วนสูงขึน้ เช่นกัน โดยครอบครัวทีเ่ ป็นคูส่ ามีภรรยา
ที่ไม่มีบุตรเพิ่มขึ้นถึง 3 เท่า เช่นเดียวกับลักษณะของการเป็น
ครัวเรือนคนเดียวเพิ่มขึ้นถึง 2 เท่า ขณะที่ครอบครัวพ่อ แม่ ลูก
ซึ่งเคยเป็นครอบครัวประเภทหลักกลับมีสัดส่วนลดลงประมาณ
ครึ่งหนึ่งส่งผลให้ระบบเกื้อกูลในระดับครอบครัวอาจลดลงได้

22 วารสารเศรษฐกิจและสังคม

ขณะเดี ย วกั น ยั ง มี ก ารเปลี่ ย นแปลงของเจเนอเรชั น
(Generation)1 คือ กลุ่มประชากรที่เกิดและเติบโตในแต่ละ
ช่วงเวลาภายใต้สภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน ส่งผลให้มีทัศนคติ
และวิถีการใช้ชีวิตที่แตกต่างกัน โดยประชากรรุ่นใหม่เกิดมา
ท่ามกลางความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ส่งผลให้มีแนวความคิด
และรู ป แบบการใช้ ชี วิ ต ต่ า งไปจากรุ ่ น ก่ อ น ซึ่ ง ต้ อ งการชุ ด
นโยบายสนั บ สนุ น การเลี้ ย งดู การเรี ย นรู ้ แ ละการท�ำงานใน
รูปแบบที่ต่างออกไป รวมถึงศักยภาพในการใช้และการเข้าถึง
เทคโนโลยี ส ารสนเทศและความรู ้ จ ะมี ค วามแตกต่ า งกั น ใน
แต่ละเจเนอเรชัน (Digital divide) อาจน�ำไปสู่โอกาสในการมี
งานท�ำที่ดีที่ต่างกัน และส่งผลต่อความเหลื่อมล�้ำทางรายได้ขึ้น
ในอนาคต

นอกจากนี้ ประชากรในทุ ก กลุ ่ ม วั ย ยั ง มี ป ั ญ หาเชิ ง
คุณภาพ ตั้งแต่ปฐมวัย วัยเด็ก วัยแรงงาน และวัยสูงอายุ อาทิ
เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการไม่สมวัย เด็กวัยเรียนมีระดับ IQ EQ ที่
ต�่ำกว่าค่ามาตรฐาน วัยแรงงานมีทักษะความรู้ความสามารถ
ไม่ตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการ และผู้สูงวัยมีภาวะ
พึ่งพิงสูง นอกจากปัจจัยในเชิงปัจเจกแล้ว สังคมไทยในภาพรวม
ยั ง มี ป ั ญ หาคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม โดยข้ อ มู ล จากสภาปฏิ รู ป
แห่งชาติ (2558) และผลส�ำรวจคุณธรรมของศูนย์คุณธรรม
และนิด้าโพลในปี 25592 ระบุถึงการขาดจิตส�ำนึกสาธารณะ
การขาดความรับผิดชอบต่อสังคม การเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว
มากกว่าส่วนรวม ลุ่มหลงบูชาวัตถุ การขาดการคิดวิเคราะห์
ซึง่ เป็นรากฐานทีน่ �ำไปสูป่ ญ
ั หาทุจริตคอร์รปั ชัน ปัญหาการขาดความ
สามัคคีและความขัดแย้งในสังคม และปัญหาการฟุ้งเฟ้อเกินตัว

ปัญหาคุณภาพประชากรในทุกกลุ่มวัยในปัจจุบัน

กล่มเด็กแรกเกิด
และปฐมวัย
• สัดส่วนเด็กทีม่ พี ฒ
ั นาการสมวัยยังอยู่
ระดับคงที่ประมาณร้อยละ 73

กลุ่มวัยเรียน
• ระดับ IQ และ EQ ต�่ำกว่าค่ามาตรฐาน
• คุณภาพระบบการศึกษาในภาพรวม
คุณภาพด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์
และคุ ณ ภาพอุ ด มศึ ก ษา ซึ่ ง มี ค วาม
ส� ำ คั ญ ต่ อ การยกระดั บ ประเทศไปสู ่
เศรษฐกิจที่มีมูลค่าสูงบนฐานการวิจัย
พัฒนาอยู่ในล�ำดับตํ่า1

กลุ่มวัยท�ำงาน
• ผลิตภาพแรงงานต�่ำ2
• ทักษะความรู้ความสามารถไม่ตรงกับ
ความต้องการของผู้ประกอบการ
• มี แ นวโน้ ม เป็ น โรคไม่ ติ ด ต่ อ เรื้ อ รั ง
มากขึ้น

กลุ่มผู้สูงวัย
•
•
•
•
•

จบชั้นประถมหรือต�่ำกว่า
เงินออมไม่เพียงพอ
ขาดหลักประกันในระยะยาว
มีภาวะพึ่งพิงสูง
มีปัญหาสุขภาพ

ปัญหาคุณธรรมจริยธรรม
ที่มา : แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
หมายเหตุ: 1. ล�ำดับที่ 46 จากการจัดอันดับโดย IMD2017 ใน 63 ประเทศ
2. ผลิตภาพแรงงานอยู่ในอันดับที่ 57 จาก 63, IMD2017 และในช่วง ปี 2544 - 2557 ผลิตภาพแรงงานเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.9 ต่อปี ต่ํ่ากว่าประเทศเพื่อนบ้าน อาทิ มาเลเซีย
		 1 เท่าตัว สิงคโปร์ 5 เท่าตัว

ทัง้ นี้ ไม่เฉพาะแต่สถานการณ์ภายในทีถ่ อื เป็นความท้าทาย
อันยิ่งใหญ่ต่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ตั้งไว้ ประเทศไทย
ยังมีความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงบริบทภายนอก ที่จะส่ง
ผลต่ อ การพั ฒ นาศั ก ยภาพทุ น มนุ ษ ย์ แ ละสั ง คม โดยเฉพาะ
การเปลี่ยนโลกจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อการ
เชื่ อ มต่ อ โลกทั้ ง ในเชิ ง กายภาพ การเคลื่ อ นย้ า ยคน และ
การเชื่อมด้านจิตใจ (Soft sides) เช่นในเรื่องการเลื่อนไหลทาง
วัฒนธรรม อีกทั้งยังเป็นปัจจัยสู่การเปลี่ยนรูปแบบการด�ำเนิน

ธุ ร กิ จ และรู ป แบบการสร้ า งงานที่ จ ะมี ก ารใช้ เ ทคโนโลยี เ พิ่ ม
มากขึ้ น ในการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการท�ำงานและการสร้ า ง
นวั ต กรรม ดั ง นั้ น งานหลายงานจะถู ก ทดแทนด้ ว ยระบบ
อั ต โนมั ติ แ ละจะมี อ าชี พ ใหม่ ๆ เพิ่ ม ขึ้ น ในอนาคต ซึ่ ง หาก
สามารถพัฒนาคนและโครงสร้างพืน้ ฐานรองรับได้อย่างเหมาะสม
ก็จะสามารถน�ำเทคโนโลยีมาใช้แก้ไขปัญหาสังคมและยกระดับ
มาตรฐานคุณภาพชีวิตได้ในหลายด้าน

ในปี 2560 ประเทศไทยมี ป ระชากร 5 รุ ่ น เจเนอเรชั น ได้ แ ก่ 1) รุ ่ น ก่ อ นเบบี้ บู ม เมอร์ (2426 - 2488) 2) รุ ่ น เบบี้ บู ม เมอร์ (2489 - 2507)
3) เจนฯ เอกซ์ (2508 – 2524) 4) เจนฯ วาย (2525 – 2548) และ 5) เจนฯ ซีและอัลฟ่า (2549 – 2568)
2
ผลส�ำรวจคุณธรรมของศูนย์คุณธรรมและนิด้าโพลปี 2559 และข้อมูลจากสภาปฏิรูปแห่งชาติ (2558). วาระพัฒนาที่ 4: ระบบค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม เพื่อความเป็น
พลเมืองที่ดีและมนุษย์ที่สมบูรณ์ หน้า 21 - 23.
1
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การเปลี่ยนแปลงของอาชีพจากผลกระทบของการใช้เทคโนโลยี

‘ถูกทดแทน’

อาทิ เสมียน พนักงาน call center
พนักงานธนาคาร พนักงานบรรจุของ

‘อาชีพ/สายงานใหม่’

อาทิ Data scientist,Business scientist,
Drone pilot, 3D printer food chefs,
Big data analyst

‘ถูกทดแทนได้ยาก’

อาทิ ผู้คุมเครื่องจักร นักน�ำบัด ผู้ออกแบบท่าเต้น
วิศวกรฝ่ายขาย นักสังคมสงเคราะห์

ที่มา : ประมวลโดย สศช. จาก Frey, C.B. and Osborne, M.A. (2013). The Future of Employment: How Susceptible are Jobs to Computerisation?.University
of Oxford. และบทความต่างๆ อาทิ Cleveland, B. (2017). Creating a Job-Ready Workforce to Power the Digital Economy in the 12st Century.
<https://www.linkedin.com/pulse/creating-job-ready-workforce-power-digital-economy-21st-cleveland>.

ความเหลื่อมล�้ำ...ปัญหาเชิงโครงสร้างต่อการพัฒนาคน
ประเด็นด้านความเหลือ่ มลำ�้ ยังเป็นปัญหามาอย่างต่อเนือ่ ง
สัดส่วนคนจนและสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini) ด้านรายได้
แม้ ที่ ผ ่ า นมา ประเทศไทยจะสามารถลดสั ด ส่ ว นคนจนจาก
ร้ อ ยละ 65.17 ในปี 2531 เหลื อ เพี ย งร้ อ ยละ 7.2 ในปี
2558 แต่ความเหลื่อมล�้ำทางรายได้ที่วัดจากค่าสัมประสิทธิ์
ความไม่ เ สมอภาค (Ginicoefficient) กลั บ ลดลงเล็ ก น้ อ ย
จาก 0.487 ในปี 2531 เหลือ 0.445 ในปี 2558 ซึ่งยังคงอยู่ใน
ระดับสูงเมื่อเปรียบเทียบกับหลายประเทศในภูมิภาคอาเซียน3
และน�ำมาสู่ความไม่เท่ากันของทุนที่มีในการพัฒนาศักยภาพคน
โดยที่ สั ง คมไทยยั ง มี ป ั ญ หาความเหลื่ อ มล�้ ำ ในการเข้ า ถึ ง การ
ศึ ก ษาที่ มี คุ ณ ภาพ ตั้ ง แต่ ร ะดั บ ก่ อ นวั ย เรี ย นไปจนถึ ง ระดั บ
อุดมศึกษา และพบว่ามีช่องว่างผลสัมฤทธิ์ในระดับที่สูง จาก
การเปรียบเทียบผลคะแนน PISA ด้านทักษะทางวิทยาศาสตร์
ที่มา : ประมวลโดย สศช.
และการอ่าน พบความแตกต่างระหว่างนักเรียนจากครอบครัวที่
มีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมในกลุ่มบนสุดร้อยละ 20 กับกลุ่มล่างสุดร้อยละ 20 อย่างชัดเจน ซึ่งเป็นผลจากการจัดสรรทรัพยากร
ทางการศึกษาทีม่ ากกว่าในกลุม่ ทีม่ ฐี านะทางเศรษฐกิจและสังคมดีกว่า ทัง้ ในเรือ่ งอุปกรณ์การเรียนการสอน คุณภาพและปริมาณของครู4
ในด้านการเข้าถึงบริการสาธารณสุข แม้ว่าคนไทยทุกคนจะมีหลักประกันสุขภาพตามกฎหมาย แต่ยังมีความเหลื่อมล�้ำในการเข้าถึง
บริการสุขภาพ โดยอัตราการใช้บริการของผู้สูงอายุในกลุ่มครัวเรือนที่มีรายได้ต�่ำสุดร้อยละ 40 ต�่ำกว่าครึ่งหนึ่งของกลุ่มครัวเรือนที่มี
รายได้สูงสุดร้อยละ 40 ทั้งในเขตเมืองและชนบท โดยที่ค่าเดินทางเป็นอุปสรรคส�ำคัญที่สุดในการเข้าถึง5

3

4

5

สศช. (2558). ข้อมูลจากรายงานการวิเคราะห์สถานการณ์ความยากจนและความเหลื่อมล�้ำในประเทศไทย ปี 2558 และ Sondergaard et al. (2016). Thailand Systematic Country Diagnostic : Getting Back on Track - Reviving Growth and Securing Prosperity for All. Washington, D.C. : World Bank Group.
ดิลกะ ลัทธพิพัฒน์. (2560). PISA บทเรียนส�ำคัญของระบบการศึกษาไทย (2): ความเหลื่อมล�้ำคุณภาพโรงเรียน นัยต่อผลสัมฤทธิ์ที่วัดโดยคะแนน PISA 2015. (online)
available at : http://thaipublica.org/2017/01/pisa2015-2/.
Osornprasop et al. (2016).Closing the Health Gaps for the Elderly: Promoting Health Equity and Social Inclusion in Thailand.World Bank Working Paper.
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การปรับเปลี่ยนที่จ�ำเป็นต่อการพัฒนาทุนมนุษย์ของไทยสู่อนาคต
สถานการณ์ แ ละบริ บ ทของโลกและประเทศที่ เ ปลี่ ย นแปลงไป ส่ ง ผลให้ ก ารพั ฒ นาทุ น มนุ ษ ย์ จ�ำเป็ น ต้ อ งมี ก าร
ก�ำหนดกรอบแนวคิดและเครื่องมือชุดใหม่ๆ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ก�ำลังจะเกิดขึ้น
เพื่อน�ำไปสู่การพัฒนาทุนมนุษย์ที่มีทั้งทักษะความรู้ (Skillset) ควบคู่กับความคิดและจิตใจ (Mindset) ที่จะสามารถร่วมเป็นก�ำลัง
ส�ำคัญในการพัฒนาประเทศและสังคมโลกได้ตอ่ ไป ซึง่ ต้องการทัง้ ความรูแ้ ละทักษะการคิด รวมถึงการมีจติ ใจทีเ่ ป็นจิตสาธารณะ เห็นใจ
เข้าใจ และเห็นคุณค่าของเพื่อนมนุษย์และการ
ช่วยเหลืออย่างเหมาะสมและอยู่ร่วมกันในสังคม
อย่างมีความสุข ซึ่งถือเป็นบรรทัดฐานสากล
สู่การเป็นสังคมแห่งการเกื้อกูล แบ่งปัน และ
เป็นธรรม (Share Care & Fair) อย่างไรก็ตาม จาก
สถานการณ์ของประเทศข้างต้น จะเห็นได้ว่า
ประเทศไทยมีทุนเดิมในเรื่องศักยภาพทุนมนุษย์
ที่ไม่สูงมาก ดังนั้น การบรรลุเป้าหมายในระยะยาวจ�ำเป็นต้องการนโยบายในลักษณะ “ปฏิรูปหรือการปรับเปลี่ยนที่รุนแรงมากพอ
(Transform)” จากสิ่งที่ท�ำอยู่เดิม เพื่อให้สามารถรับมือกับการปรับเปลี่ยนของบริบทต่าง ๆ โดยเฉพาะการเปลี่ยน 2 ปัจจัยส�ำคัญ
ที่ถือเป็นฐานรากของการพัฒนาประเทศและสังคม คือ 1) การเปลี่ยนรูปแบบการเรียนรู้ (Transformation of learning) เพื่อปรับ
และเปลี่ยนกระบวนการเรียนรู้ตั้งแต่ระดับปฐมวัยไปจนถึงระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้คนไทยมีสมรรถนะที่สอดรับกับ
การด�ำรงชีวติ ในศตวรรษที่ 21 และ 2) การเปลีย่ นค่านิยมและวัฒนธรรม (Transformation of culture) เพือ่ ปลูกฝังค่านิยมพึงประสงค์
ให้คนไทยเป็นก�ำลังของการสร้างสังคมที่ดีให้กับประเทศและโลก โดยค่านิยมหลักที่จะผลักดันเป็นล�ำดับแรกในระยะ 5 ปี คือ
การมีจิตสาธารณะ ซึ่งถือเป็นคุณค่าพื้นฐานที่จะน�ำไปสู่ค่านิยมพึงประสงค์อื่นอีกหลายประการ

1.

เปลี่ยนรูปแบบการเรียนรู้
(Transformation of learning)

2.

เปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
(Transformation of culture)

โดยที่การ Transform ดังกล่าวต้องค�ำนึงถึงสภาพปัญหา ข้อจ�ำกัด และต้นทุนของคนแต่ละกลุ่ม และปัญหาเชิงโครงสร้าง
ในเรื่องความเหลื่อมล�้ำที่ส่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพคนให้สัมฤทธิผล เพื่อสร้างฐานก�ำลังคนที่พร้อมจะร่วมเติบโตและร่วมพัฒนา
ประเทศไปพร้อมกัน รวมถึงการเข้ามามีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ เพื่อเติมเต็มบทบาทการด�ำเนินงานภาครัฐที่มีข้อจ�ำกัดทั้งเรื่อง
ภาระงบประมาณและประสิทธิภาพการด�ำเนินการ ทั้งนี้ เป้าหมายในระยะยาวจะสัมฤทธิผลได้นั้น จ�ำเป็นที่ต้องมีการถ่ายระดับมา
สู่การขับเคลื่อนในแต่ละช่วง ซึ่งวาระการพัฒนาประเทศในระยะ 5 ปีจากนี้ ผ่านแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560 - 2564) มุ่งเน้นขับเคลื่อนใน 4 สร้างส�ำคัญให้เห็นผลเป็นรูปธรรม ได้แก่ 1) สร้างค่านิยมร่วมของคนในสังคมไทยให้มี
จิตสาธารณะ 2) สร้าง Skillset ชุดใหม่ให้กบั นักเรียนและแรงงาน โดยเปลีย่ นโฉมการเรียนรูใ้ นทุกช่วงวัย 3) สร้างโอกาสให้คนทุกกลุม่
ตามศักยภาพที่มีอย่างเสมอภาค 4) สร้างรูปแบบความร่วมมือใหม่ ๆ เพื่อเติมเต็มบทบาทภาครัฐ
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วาระการขับเคลื่อนส�ำคัญในระยะ 5 ปี ผ่านแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)

1

2

สร้างค่านิยมร่วมของคนในสังคมไทยให้มี
จิตสาธารณะ ซึ่งเป็นคุณค่าพื้นฐานสู่ค่านิยมอื่น
อีกหลายประการ

โดยผ่านการสร้างกระบวนการหล่อหลอมกล่อมเกลาทั้งในระดับ
ปฐมภูมิคือ ครอบครัว และในระดับทุติยภูมิ ได้แก่ โรงเรียน กลุ่มเพื่อน สื่อ
กลุ่มอาชีพ ศาสนา

สร้าง Skillset ให้กับนักเรียนและแรงงาน
โดยเปลี่ยนโฉมการเรียนรู้ในทุกช่วงวัย
ผ่านกระบวนการสร้างคนตั้งแต่ช่วงปฐมวัยทั้งทักษะทางสมองและ
ทักษะทางสังคม ปรับระบบการเรียนรู้ของนักเรียนสู่การวิเคราะห์และ
ความคิดสร้างสรรค์ผ่านการปฏิบัติจริง พัฒนาทักษะ STEM ภาษาอังกฤษ
และด้านศิลปะ การเขียนโปรแกรม รวมถึงปลูกฝังนิสยั การใฝ่รตู้ อ่ เนือ่ ง และ
พัฒนาระบบการฝึกอบรมแรงงานบนฐานสมรรถนะ โดยเฉพาะกลุ่ม SME

3

4
สร้างโอกาสให้คนทุกกลุ่มตามศักยภาพที่มี
อย่างเสมอภาค

ตั้ ง แต่ ก ารให้ โ อกาสการเข้ า ถึ ง บริ ก ารทางสั ง คม โดยเฉพาะเรื่ อ ง
การศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเสมอภาค และการพัฒนาทักษะความรู้ความ
สามารถของ Bottom 40 ทัง้ กลุม่ ยากจนและกลุม่ เปราะบางตามศักยภาพ
โดยพิจารณาการสร้างมาตรการเฉพาะส�ำหรับผู้ที่พร้อมจะพัฒนาตนเอง
แต่ขาดโอกาส
หมายเหตุ:กลุ่มประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต�่ำสุด (Bottom 40) ซึ่งอยู่ในกลุ่มคน
ยากจน คนเกือบจน และคนทีเ่ สีย่ งต่อความยากจน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
เกษตรกรและแรงงานทั่วไป

สร้างรูปแบบความร่วมมือใหม่ ๆ
เพื่อเติมเต็มบทบาทภาครัฐ

โดยสนับสนุนเครื่องมือการสร้างความร่วมมือใหม่ ๆ อาทิ โครงการ
ประชารัฐ รูปแบบการสร้างความร่วมมือที่เน้นผลลัพธ์เพื่อสังคม (Social
Impact Partnership: SIP) ซึ่งรัฐจ่ายผลตอบแทนจากระดับความส�ำเร็จ
ในการด�ำเนินงาน โดยใช้ทุนด�ำเนินโครงการจากภาคเอกชน ส่งเสริมภาค
เอกชน ในการพัฒนาบริการทางสังคมทีม่ ปี ระสิทธิภาพมากกว่า เสริมจุดขาด
และสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นที่มีศักยภาพให้เป็นผู้ด�ำเนินการ

คานงัดส�ำคัญในการเปลี่ยนโฉมทุนมนุษย์ของ
ประเทศไทย
ทีผ่ า่ นมาหน่วยงานภาครัฐได้ด�ำเนินการในส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในหลายด้าน เช่น การพัฒนาด้าน
การเรียนรู้ของเด็กและนักเรียน มีการด�ำเนินการของกระทรวง
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ในการปรับปรุง
มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)
ร่วมกับ สสวท. ในการจัดการเรียนการสอนรูปแบบสะเต็ม (STEM)
การยกระดับแรงงานให้มีความรู้ ทักษะ ตรงตามความต้องการ
ของตลาดงาน อาทิ การยกระดับแรงงานรองรับอุตสาหกรรม
เป้าหมาย/เขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยกระทรวงแรงงาน (รง.) และ
การจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีชั้นสูงรองรับอุตสาหกรรม
แห่งอนาคตการพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุให้สามารถเข้าสู่
ตลาดงานได้มากขึ้น เช่น การฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่ม
โอกาสในการประกอบอาชีพ (รง.)

นอกจากนี้ ในส่วนของการสร้างค่านิยมร่วมของคนใน
สั ง คมไทยให้ มี จิ ต สาธารณะ มี ก ารพั ฒ นาสื่ อ ปลอดภั ย และ
สร้างสรรค์ โดยกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) การพัฒนาโรงเรียน
คุณธรรม (ศธ.) การพัฒนาแผนการสร้างนวัตกรรมสังคม เพื่อ
เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้แก่นักเรียน ครอบครัว และ
ชุมชน (ศธ. ร่วมกับ พม. และองค์กรภาคีอื่นๆ) รวมถึงมีการ
ด�ำเนินงานในเรื่องลดปัญหาความเหลื่อมล�้ำและเพิ่มโอกาส
ในการเข้ า ถึ ง การศึ ก ษาและสาธารณสุ ข อาทิ การให้ กู ้ ยื ม
ทางการศึกษา การผลิตครูเพื่อท้องถิ่น การยกระดับคุณภาพ
การจัดการศึกษาของโรงเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือและ
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พัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน ซึ่งด�ำเนินการโดย ศธ. การมีหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า โดยส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
การส่งเสริมพัฒนาการเข้าถึงบริการการแพทย์ฉกุ เฉินทีม่ คี ณ
ุ ภาพมาตรฐานโดยไม่ตอ้ งส�ำรองจ่ายล่วงหน้า ผ่านโครงการเจ็บป่วยฉุกเฉิน
วิกฤต มีสิทธิ์ทุกที่ (UCEP) การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและคลินิกหมอครอบครัว โดยกระทรวงสาธารณสุข
อย่างไรก็ตาม การด�ำเนินการทีผ่ า่ นมา โดยเฉพาะในการพัฒนาการเรียนรู้ การสร้างศักยภาพ และการสร้างคุณลักษณะคนไทย
ที่พึงประสงค์ ยังท�ำได้ในวงจ�ำกัด อีกทั้งยังขาดจุดเน้นและระบบรองรับเพื่อขยายผลและเป็นแรงผลักที่มากพอในการเปลี่ยนคนและ
สังคมไทย การด�ำเนินการในระยะ 5 ปีจากนี้ จึงมุ่งเน้นการสร้างผลลัพธ์ส�ำคัญ ได้แก่ การพัฒนาคนไทยให้มีจิตสาธารณะ การพัฒนา
เด็กให้มีทักษะสมองและสังคมที่เหมาะสม การพัฒนานักเรียนให้มีทักษะคิดวิเคราะห์ สร้างสรรค์ และทักษะ ICT การพัฒนาแรงงาน
ให้มสี มรรถนะรองรับ Digital Transformation การพัฒนาผูส้ งู อายุทมี่ ศี กั ยภาพให้ได้เข้าสูต่ ลาดงานทีเ่ หมาะสม และการพัฒนาสุขภาพ
คนไทยในภาพรวม

การสร้างระบบค่านิยม
คุณธรรม จริยธรรมของ
ประเทศไต้หวัน

โดยพลั ง เสริ ม ที่ จ ะเป็ น จุ ด คานงั ด ส�ำคั ญ สู ่ เ ป้ า หมาย
ดังกล่าวในเรื่องการพั ฒ นาคนไทยให้มี จิ ต สาธารณะคือการ
สร้างบูรณาการภาคส่วนต่างๆ โดย“ครอบครัว ศาสนา การศึกษา
และสื่อ” ในการหล่อหลอมคนไทยให้มีจิตสาธารณะในลักษณะ
ที่เป็น ‘วิถี’ การด�ำเนินชีวิต ในเรื่องการพัฒนาเด็กให้มีทักษะ
สมองและสังคมที่เหมาะสม ท�ำโดยการส่งเสริมการเลี้ยงดูที่
ถูกต้อง โดยอาจท�ำผ่านการขยายผลการด�ำเนินโครงการ “โรงเรียน
พ่ อ แม่ ” และการ “พั ฒ นาการศึ ก ษาปฐมวั ย ให้ มี คุ ณ ภาพ”
ผ่านรูปแบบการจัดการศึกษาที่เพิ่มทักษะส�ำคัญ อาทิ ทักษะการ
คิดเชิงบริหาร (Executive function) ขณะที่การเปลี่ยนโฉม
การเรียนรู้ในวัยเรียนต้องการปัจจัยขับเคลื่อนส�ำคัญ คือการมี
“ครูคุณภาพจ�ำนวนเพียงพอ”เพื่อเป็นผู้อ�ำนวยความสะดวกใน
การเรียนรู้ (Facilitator) ในการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21
อาทิ การเรียนแบบ STEM และศิลปะ (Art) การเขียนโปรแกรม
(Coding) ทักษะด้านภาษาอังกฤษ นิสัยใฝ่เรียนรู้ การพัฒนา
สมรรถนะแรงงาน เน้นการมี “ระบบฝึกอบรมบนฐานสมรรถนะ”
ในการ Reskill & Upskill ที่สนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต
วัยสูงอายุ เน้นการ “พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุวัยต้น” เข้าสู่
ตลาดงานเพิม่ ขึน้ ทัง้ นี้ ในแต่ละช่วงวัยจ�ำเป็นต้องสร้างทักษะความรู้
พืน้ ฐานทีจ่ �ำเป็น ได้แก่ ความรูท้ างการเงิน (Financial literacy)
ความรู้ทางสุขภาพ (Health literacy) และความรู้ด้านดิจิทัล
(Digital literacy) โดยการใช้สอื่ และชุมชนในการสร้างความเข้าใจ

ประเทศไต้ ห วั น มี ก ระบวนการปลู ก ฝั ง คุ ณ ธรรม
จริยธรรมที่เป็นระบบและโดดเด่น โดยมีศาสนาเป็นกุญแจ
ส�ำคัญในการปลูกฝังฐานคิด และพัฒนากระบวนการผลิตซ�้ำ
ฐานคิดนั้นอย่างเป็นระบบ โดยในส่วนของฐานคิด มีแก่นและ
รากอยู่ที่พุทธมหายานบนความเชื่อที่ว่า ‘ยิ่งให้ไป ยิ่งได้มา’
และชื่ น ชมการบริ ก ารรั บ ใช้ สั ง คมควบคู ่ ไ ปกั บ การปฏิ บั ติ
ลดกิเลส ส่วนในเรื่องกระบวนการผลิตซ�้ำนั้น ต้องถือว่าไต้หวัน
มี ‘นวัตกรรมคุณธรรม’ โดยมีองค์กรศาสนาซึ่งมีขนาดใหญ่
และมีการสร้างเครื่องมือสนับสนุนในหลายด้าน ทั้งการมีสื่อ
ของตนเองและการมีการจัดระบบการศึกษาเองทุกระดับ ตัง้ แต่
ประถม มัธยม และอุดมศึกษา โดยพบว่า การบรรจุเรือ่ งคุณธรรม
จริยธรรมไว้เพียงบางคาบของการเรียนรู้ ไม่เพียงพอต่อการ
เปลี่ยนค่านิยมและพฤติกรรม แต่ต้องท�ำให้เป็นลักษณะของ
‘วิถ’ี ไม่ใช่เพียง ‘วิชา’ โดยมีทงั้ รูปแบบวิทยาลัยสงฆ์ทวั่ ประเทศ
เพือ่ ผลิตบุคลากรทีท่ รงความรูอ้ อกสูส่ งั คม ท�ำให้นกั บวชไต้หวัน
ไม่ใช่คนที่สิ้นไร้ไม้ตอกแต่ล้วนเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาสูงที่เข้ามา
อุทิศท�ำงานให้กับองค์กรศาสนา ส่วนผู้ที่เข้ามาในอาสาสมัคร
จะได้รับการฝึกตามหลักธรรมที่ก�ำหนดไว้ ท�ำให้ศาสนาถูกน�ำ
ไปใช้บนฐานของปรัชญาที่ถูกต้องโดยผู้เผยแพร่ที่ถูกต้องอย่าง
แท้จริง มิใช่อยูใ่ นระดับของเพียงพิธกี รรม นอกเหนือจากองค์กร
ศาสนา ยังมีความพยายามของภาคเอกชนที่ปลุกกระแสการ
เรียนรู้คัมภีร์โบราณให้กลับมาเป็นเครื่องมือปลูกฝังคุณธรรม
โดยมี ก ารจั ด ท�ำในลั ก ษณะที่ น ่ า อ่ า นพร้ อ มภาพประกอบ
ทั้งที่แจกฟรีและขายในราคาย่อมเยา
ทีม่ า : เดิมแท้ ชาวหินฟ้า (2548). คุณลักษณะและกระบวนการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม
ของประเทศไต้หวัน. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
ส�ำนักงานบริหารพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)
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นอกจากนี้ การสร้างโอกาสให้คนทุกกลุ่มตามศักยภาพที่
มีอย่างเสมอภาคควรมุง่ เน้นการให้ความคุม้ ครองทางสังคมให้ตรง
กลุ่มเป้าหมายผู้ด้อยโอกาสและกลุ่ม Bottom 40 อย่างทั่วถึง
อาทิ การสร้ า งโอกาสการเข้ า ถึ ง บริ ก ารของรั ฐ ที่ มี คุ ณ ภาพ
ทัง้ ด้านหลักประกันทางรายได้ การพัฒนาศักยภาพในการประกอบ
อาชีพ การเข้าถึงบริการศึกษาและสาธารณสุข ซึ่งจ�ำเป็นต้อง
มีการพัฒนา“ฐานข้อมูล”ของกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการได้รับ
ความช่วยเหลือ เพื่อให้การออกแบบความช่วยเหลือมีความ
ครอบคลุ ม และเหมาะสมกั บ ความต้ อ งการและข้ อ จ�ำกั ด ของ
กลุ ่ ม เป้ า หมาย รวมถึ ง ให้ ก ารใช้ ง บประมาณเป็ น ไปอย่ า งมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ อย่ า งไรก็ ต าม ด้ ว ยข้ อ จ�ำกั ด ของภาครั ฐ
ประกอบกับศักยภาพที่เพิ่มขึ้นของภาคส่วนอื่นๆ จึงจ�ำเป็นต้อง

สร้างรูปแบบความร่วมมือใหม่ ๆ เพื่อเติมเต็มบทบาทภาครัฐ
โดยเสริมจุดแข็งและเติมเต็มจุดอ่อนให้กับชุมชนท้องถิ่นในการ
ร่ ว มพั ฒ นาคนและสั ง คม รวมถึ ง การออกแบบเครื่ อ งมื อ การ
มีส่วนร่วมใหม่ๆ อาทิ รูปแบบการสร้างความร่วมมือที่เน้น
ผลลัพธ์เพื่อสังคม (Social Impact Partnership: SIP) ซึ่งรัฐ
จ่ายผลตอบแทนจากระดับความส�ำเร็จในการด�ำเนินงาน โดย
ใช้ทุนจากภาคเอกชน รวมถึงการพัฒนาการด�ำเนินโครงการ
ร่วมกันในด้านอื่นๆ กับภาคเอกชนและประชาสังคม เพื่อให้
ทุกภาคส่วนในสังคมเกิดความตระหนักและร่วมกันรับผิดชอบ
ในการสร้ า งคนไทยที่ มี คุ ณ ภาพส�ำหรั บ เป็ น ฟั น เฟื อ งที่ ส�ำคั ญ
ในการพั ฒ นาประเทศไปสู ่ สั ง คมแห่ ง การเกื้ อ กู ล แบ่ ง ปั น
และเป็นธรรมต่อไป

กรอบการพัฒนาและจุดคานงัดส�ำคัญในระยะ 5 ปี

ที่มา : ประมวลโดย สศช.

บทสรุป

การขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพคนไทยในระยะ 5 ปีจากนี้ ถือเป็นจุดเปลี่ยนผ่านด้านนโยบายที่ส�ำคัญ ซึ่งต้องการชุดเครื่องมือ
ใหม่ในลักษณะการเปลีย่ นและปรับขนานใหญ่ (Transform) ของทัง้ ระบบการเรียนรูแ้ ละระบบทีเ่ กีย่ วข้องกับการด�ำเนินชีวติ ในการพัฒนา
สมรรถนะและสร้างค่านิยมร่วมทีพ่ งึ ประสงค์ของคนกลุม่ ต่างๆ ตามศักยภาพสูงสุดทีแ่ ต่ละคนมี ให้สอดรับกับบริบททัง้ ภายในและภายนอก
ประเทศทีเ่ ปลีย่ นไปจากอดีตค่อนข้างมาก รวมถึงแก้ไขปัญหาความเหลือ่ มลำ�้ ทีส่ ง่ ผลต่อการพัฒนาทุนมนุษย์มาอย่างต่อเนือ่ งยาวนานให้ลลุ ว่ ง
เพือ่ มุง่ ยกระดับการพัฒนาคนขึน้ ไปสูอ่ กี ระดับแทนการติดอยูก่ บั กับดักเดิมๆ ซึง่ ต้องอาศัยการปรับเปลีย่ นนโยบายภาครัฐและความร่วมมือ
จากทุกภาคส่วน ในการขับเคลือ่ นการพัฒนาทุนมนุษย์รว่ มกันต่อไป เพือ่ ให้คนไทยมีความพร้อมในทุกมิตใิ นการพัฒนาคุณภาพชีวติ ตนเอง
การยกระดับประเทศ และสร้างสังคมไทยและสังคมโลก ให้มีคุณภาพและยั่งยืนต่อไป

นวัตกรรมน�ำสู่อนาคตประเทศไทย

จิตรลดา พิศาลสุพงศ์ และคณะ1
ส�ำนักพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ

1. บทน�ำ
การพัฒนาประเทศไทยไปสูป่ ระเทศทีพ่ ฒ
ั นาแล้วในอนาคตต้องอาศัยความรูแ้ ละความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
การวิจัยและพัฒนาและนวัตกรรมเป็นปัจจัยขับเคลื่อนอย่างเข้มข้น การใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ช่วยให้เกิดการพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ อย่างมากมายและไม่หยุดยัง้ น�ำไปสูก่ ารแก้ไขปัญหาและเพิม่ ศักยภาพให้ภาคการผลิตและบริการ
สร้างมูลค่าเพิ่มให้ภาคธุรกิจ และเป็นส่วนส�ำคัญของการยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้สถานการณ์ที่มี
ความเสีย่ งความท้าทายจากโครงสร้างประชากรสูงอายุ ความเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศทีผ่ นั ผวน และความจ�ำเป็นทีจ่ ะต้องสร้าง
ความมัน่ คงด้านอาหาร น�ำ้ และพลังงาน รวมทัง้ ภายใต้แรงกดดันทีจ่ ะต้องเพิม่ รายได้ของประเทศท่ามกลางการแข่งขันทีร่ นุ แรงมากขึน้
โดยที่นานาประเทศก็หันไปใช้การเพิ่มประสิทธิภาพและการเพิ่มคุณค่าของสินค้าและบริการเป็นอ�ำนาจการต่อรองและ
รุกคืบส่วนแบ่งตลาด
จากข้อมูลของ UNESCO Science Report Towards 2030 ระบุว่า ประเทศส่วนใหญ่ยอมรับความส�ำคัญของนโยบาย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ว่ามีความส�ำคัญต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศอันจะน�ำไปสู่การพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนในระยะยาว โดยประเทศที่มีรายได้น้อยและปานกลางหลายประเทศ มีการวางแผนระยะยาวถึงปี ค.ศ. 2020/2030 เพื่อ
หาแนวทางการพัฒนาที่สามารถท�ำให้ประเทศก้าวสู่ระดับรายได้ที่สูงขึ้น เช่น ประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งเคยมีอัตราการเติบโตของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ต�่ำกว่าประเทศไทย แต่ในช่วงระยะเวลา 30 ปีที่ผ่านมา เกาหลีใต้ได้ใช้นโยบายนวัตกรรม
เพื่อผลักดันประเทศ ทั้งการสนับสนุนภาคเอกชนให้ท�ำวิจัยอย่างเข้มข้นเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์มาแข่งขันในระดับโลกจนเกิดสินค้า
นวัตกรรมชั้นน�ำในระดับโลก อาทิ Samsung และ LG เป็นต้น รวมถึงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ทั้งสนับสนุนทุนการศึกษา
และสร้างบุคลากรวิจัย จนปัจจุบันเกาหลีใต้ถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเทศรายได้สูง
ส�ำหรับประเทศไทย การขับเคลือ่ นประเทศให้ไปสูป่ ระเทศรายได้สงู ภายในปี ค.ศ. 2036 ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี จ�ำเป็น
ที่จะต้องปรับตัวและพลิกโฉมจากประเทศที่ขับเคลื่อนด้วยประสิทธิภาพ (Efficiency-driven) มาเป็นการขับเคลื่อนบนฐาน
นวัตกรรม (Innovation-driven) ที่มุ่งเน้นการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันและสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคการผลิต การค้า และ
การบริการ เพื่อกระตุ้นการเพิ่มผลิตภาพและสร้างงานที่มีคุณค่าซึ่งเป็นเงื่อนไขส�ำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศอย่างยั่งยืนในอนาคต เพิ่มรายได้จากฐานเดิมและสร้างรายได้จากฐานใหม่ ซึ่งเป็นการเพิ่มศักยภาพเศรษฐกิจของ
ประเทศ และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยผลักดันให้การพัฒนาและใช้นวัตกรรมเป็นเครื่องมือส�ำคัญที่ขับเคลื่อน
การพัฒนาประเทศในมิติต่างๆ เป็นนโยบายส�ำคัญ
1

จิตรลดา พิศาลสุพงศ์ ศศิเพ็ญ หทัยโชติ สุพัตรา ศรีภูมิเพชร และชนาภา ตรีวงศ์
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2. กรอบแนวคิดนวัตกรรม
นิยาม “นวัตกรรม (Innovation)” มีรากศัพท์มาจากค�ำว่า Innovare
ในภาษาละติ น แปลว่ า “ท�ำสิ่ ง ใหม่ ขึ้ น มา” โดยนิ ย ามของนวั ต กรรมมี
หลากหลายขึ้ น อยู ่ กั บ การตี ค วามและกรอบแนวคิ ด ที่ แ ตกต่ า งกั น ออกไป
ในแต่ ล ะประเทศ อาทิ สหภาพยุ โ รปซึ่ ง เป็ น ต้ น ก�ำเนิ ด ของแนวคิ ด
เรื่ อ ง “ระบบนวั ต กรรมแห่ ง ชาติ ” ได้ ใ ห้ ค�ำนิ ย ามว่ า “นวั ต กรรม คื อ
การได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ใหม่ กระบวนการผลิตใหม่ การตลาดหรือรูปแบบ
องค์กรใหม่ ทีก่ อ่ ให้เกิดผลลัพธ์เชิงมูลค่าในรูปผลประโยชน์ดา้ นการเงิน ชีวติ
ความเป็นอยู่ที่ดี และความมีประสิทธิภาพ2 เป็นต้น ดังนั้น ลักษณะที่ส�ำคัญ
ของนวัตกรรมจึงมี 3 ประการ คือ (1) จะต้องเป็นสิง่ ใหม่ (Novelty) (2) ต้องมี
การน�ำไปใช้ (Adoption) และ (3) ก่อให้เกิดผลลัพธ์เชิงมูลค่า (Outcome)
เช่น การเพิม่ มูลค่าทางการเงินของสินค้าและบริการ การเพิม่ ประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต และการยกระดับคุณภาพชีวติ ของผูใ้ ช้
นวัตกรรม เป็นต้น โดยองค์การเพือ่ ความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organization for Economic Co-operation and
Development: OECD) (Oslo Manual, 2005.) ได้จ�ำแนกนวัตกรรมเป็น 4 ประเภทหลัก ดังนี้ (1) นวัตกรรมผลิตภัณฑ์
(2) นวัตกรรมกระบวนการ (3) นวัตกรรมการตลาด และ (4) นวัตกรรมองค์กร
ระบบนวัตกรรมแห่งชาติ (National Innovation System: NIS) เป็นแนวความคิดที่เกิดขึ้นในช่วงคริสต์ศตวรรษ 1980
เพื่อใช้อธิบายความแตกต่างของความก้าวหน้าด้านนวัตกรรมในกลุ่มประเทศอุตสาหกรรม บนฐานความคิดที่ว่า “ความเชื่อมโยง
ระหว่างผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการสร้างสรรค์นวัตกรรมเป็นกลไกส�ำคัญที่น�ำไปสู่การปรับปรุงประสิทธิภาพด้านเทคโนโลยี” โดย
ความก้าวหน้าทางนวัตกรรมและทางเทคนิคเป็นผลมาจากความสัมพันธ์ทซี่ บั ซ้อนระหว่างผูท้ มี่ สี ว่ นเกีย่ วข้องทีท่ ำ� หน้าทีผ่ ลิต
แจกจ่าย และปรับใช้ความรู้อย่างหลากหลาย ทั้งนี้ ประสิทธิภาพทางนวัตกรรมของประเทศขึ้นอยู่กับระบบความสัมพันธ์
ระหว่างผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้อง ได้แก่ องค์กรภาคเอกชน มหาวิทยาลัย และสถาบันวิจยั ของภาครัฐ ซึง่ เชือ่ มโยงองค์ความรูแ้ ละเทคโนโลยี
ระหว่างกันในรูปแบบของความร่วมมือ อาทิ การวิจยั ร่วม การแลกเปลีย่ นบุคลากร การใช้สทิ ธิบตั รร่วมกัน การจัดซือ้ จัดจ้างอุปกรณ์
และเครื่องมือ และรูปแบบอื่นๆ3 ทั้งนี้ OECD ได้วางกรอบระบบนวัตกรรมแห่งชาติที่มีการเชื่อมโยงระหว่างผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ทั้งในรูปแบบของความร่วมมือ กิจกรรม และการไหลเวียนขององค์ความรู้และเทคโนโลยี4

ที่มา : ส�ำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) และดัดแปลงจาก Booz & Company analysis
2

3
4

“Innovation can be defined as the adoption of new products, processes, marketing or organizational approaches that create a valuable outcome
in terms of financial benefit, wellbeing or efficiency, to name a few,”European Parliament Research Service, 2016
OECD, National Innovation System, 1997
OECD, Managing National Innovation Systems, 1999
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ระบบนวัตกรรมไทย ส�ำหรับประเทศไทย ส�ำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) ได้ให้นิยามว่า นวัตกรรม คือ
ผลลั พ ธ์ ข องการเชื่ อ มโยงของทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ทุ น ทางการเงิ น และโครงสร้ า งพื้ น ฐาน รวมถึ ง การวิ จั ย และพั ฒ นา
เพื่ อ ก่ อ ให้ เ กิ ด “ระบบนิ เ วศนวั ต กรรม” ที่ เ หมาะสม เพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นานวั ต กรรม เช่ น กรอบนโยบาย
กฎระเบียบ และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ เป็นต้น ขณะเดียวกันก็ต้องพัฒนาองค์ประกอบหลักที่ท �ำให้เกิดนวัตกรรม
ได้แก่ ทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเป็นแหล่งขององค์ความรู้ และทักษะต่างๆ ที่ได้จากการศึกษาและประสบการณ์ ทุนทางการเงิน
และโครงสร้ า งพื้ น ฐาน โดยการสนั บ สนุ น ด้ า นโครงสร้ า งพื้ น ฐานและแหล่ ง เงิ น ทุ น และการวิ จั ย และพั ฒ นา โดยการ
สนับสนุนผลงานวิจัยที่ตอบสนองต่อความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ซึ่งจะมีศักยภาพสูงในการพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์

ทั้งนี้ สนช. ได้ปรับใช้กรอบแนวคิดระบบนวัตกรรมของ Stefan Kuhlmann และ Erik Arnold5 เพื่ออธิบายระบบ
นวัตกรรมในบริบทของไทย ที่ผู้เกี่ยวข้องและสถาบันต่างๆ มีบทบาทเชื่อมโยงกันในการพัฒนา แพร่กระจาย และใช้เทคโนโลยี
โดยจะปฏิสัมพันธ์กันในลักษณะเครือข่าย มีองค์ประกอบหลัก ได้แก่ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง (Actors) เครือข่าย (Network)
สถาบัน (Institutions) และเทคโนโลยี (Technology) รวมทัง้ ได้แบ่งนวัตกรรมทีส่ ร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่
(1) นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์และบริการ (2) นวัตกรรมด้านกระบวนการ (3) นวัตกรรมด้านเทคโนโลยี และ (4) นวัตกรรมด้านสังคม

5

Arnold, E., Kuhlman, S, RCN in the Norwegian Research and Innovation System, 2001.

เมษายน - มิถุนายน 2560 31

นิยามที่ สนช. ได้น�ำมาปรับใช้จึงให้ความส�ำคัญกับความเชื่อมโยงของทรัพยากรมนุษย์ ทุนทางการเงินและโครงสร้าง
พื้นฐาน และการวิจัยและพัฒนา เพื่อสร้างระบบนิเวศที่เหมาะสมในการพัฒนา แพร่กระจาย และใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
และได้ก�ำหนดประเภทของนวัตกรรมที่แตกต่างจาก OECD ในเรื่องนวัตกรรมด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านสังคม

3. การขับเคลื่อนการพัฒนาและใช้นวัตกรรมในช่วง 5 ปีของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12
3.1 สถานการณ์การพัฒนานวัตกรรมในประเทศไทย
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ได้ก�ำหนดเป้าหมาย 1 เพิ่ม
ความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ
ตัวชี้วัด 1.1 สัดส่วนการลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนาเพิ่ม
สู่ร้อยละ 1.5 ของ GDP ตัวชี้วัด 1.2 สัดส่วนการลงทุนวิจัย
และพั ฒ นาของภาคเอกชนต่ อ ภาครั ฐ เพิ่ ม เป็ น 70 : 30
ตัวชี้วัด 1.3 สัดส่วนการลงทุนวิจัยและพัฒนาในอุตสาหกรรม
ยุทธศาสตร์และเป้าหมายของประเทศ : งานวิจัยพื้นฐาน
เพือ่ สร้าง/สะสมองค์ความรู้ : ระบบโครงสร้างพืน้ ฐาน บุคลากร
และระบบมาตรฐาน เพิ่มเป็น 55 : 25 : 20 และตัวชี้วัด
1.4 จ�ำนวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาเพิ่มเป็น 25 คน
ต่ อ ประชากร 10,000 คน และเป้ า หมาย 2 เพิ่ ม ความ
สามารถในการประยุกต์ใช้นวัตกรรม ตัวชี้วัด 2.1 อันดับ
ความสามารถการแข่งขันโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์

และด้ า นเทคโนโลยี จั ด โดย IMD อยู ่ ใ นล�ำดั บ 1 ใน 30
ตัวชีว้ ดั 2.2 ผลงานวิจยั และเทคโนโลยีทถี่ กู น�ำไปใช้ในการสร้าง
มูลค่าเชิงพาณิชย์มีจ�ำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของผลงาน
ทั้งหมด ตัวชี้วัด 2.3 มูลค่าการลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
ส�ำหรับค่าใช้จ่ายวิจัยและพัฒนา มีจ�ำนวนเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 20 ต่อปี และ ตัวชี้วัด 2.4 นวัตกรรมทางสังคมและ
ส�ำหรั บ ผู ้ สู ง อายุ แ ละผู ้ พิ ก ารที่ ผ ลิ ต ได้ เ องภายในประเทศ
มีจ�ำนวนเพิม่ ขึน้ ไม่นอ้ ยกว่า 1 เท่าตัว (แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12, 2559)
ทั้งนี้ แนวทางการพัฒนานวัตกรรมในช่วง 5 ปีแรกระบุ
ว่า จ�ำเป็นที่จะต้องสร้าง “ระบบนิเวศนวัตกรรม” โดยเฉพาะ
การส่งเสริมบทบาทของภาคเอกชนในการเป็นผู้น�ำการพัฒนา
นวัตกรรม ด้วยการส่งเสริมการลงทุนพัฒนาและสร้างนวัตกรรม
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ของภาคเอกชน การสนับสนุนผู้ประกอบการนวัตกรรมและ
เทคโนโลยี โดยเฉพาะผู้ประกอบการรายใหม่หรือกลุ่มที่เริ่ม
ด�ำเนินธุรกิจ (Start-up) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อรองรับนวัตกรรมในอนาคต การสร้างเครือข่าย
การวิจัยระหว่างภาครัฐและเอกชน การปรับปรุงกฎระเบียบที่
เกี่ยวข้องให้สามารถส่งเสริมการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญา
และให้ประโยชน์แก่ผู้วิจัยและพัฒนานวัตกรรมไปพร้อมกัน
การสร้างแรงจูงใจให้เอกชนเข้ามาลงทุนวิจยั และพัฒนานวัตกรรม
การผลิ ต และพั ฒ นาบุ ค ลากรรองรั บ การพั ฒ นานวั ต กรรม
และทีส่ �ำคัญ คือ การปลูกฝัง “วัฒนธรรมนวัตกรรม” ให้เกิดขึน้
ในสั ง คมไทย น�ำไปสู ่ ก ารพั ฒ นาและการใช้ ป ระโยชน์ จ าก
นวัตกรรมอย่างแพร่หลาย
ขณะเดี ย วกั น จะต้ อ งส่ ง เสริ ม การน�ำนวั ต กรรมมา
ประยุ ก ต์ ใช้ ม ากขึ้ น เพื่ อ สร้ า งอุ ป สงค์ ห รื อ ความต้ อ งการใช้
(Demand) และสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่ม และผลิตภาพให้
กับสินค้าและบริการ รวมทัง้ กระบวนการผลิตสินค้าและบริการ
ให้เกิดความแตกต่างและหลากหลาย ทั้งของภาคเอกชนและ
ภาครัฐ ทั้งของระดับผู้ประกอบการใหม่ ระดับชุมชน SMEs
ไปจนถึงผูป้ ระกอบการทีเ่ ป็นผูน้ �ำในสาขาธุรกิจนัน้ ๆ เพือ่ กระตุน้
ให้เกิดการใช้นวัตกรรมในการขับเคลือ่ นการพัฒนาประเทศไทย
ในทุกระดับอย่างแท้จริง ซึ่งจะสร้างประโยชน์ให้กับธุรกิจ
ยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกกลุ่ม และ
น�ำพาประเทศไปสู่ประเทศรายได้สูงและสังคมมีคุณภาพได้ใน
ท้ายทีส่ ดุ อาทิ ภาคการเกษตร ใช้การวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยี
การผลิตและรูปแบบผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปใหม่เพื่อสร้าง
ผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง ภาคอุตสาหกรรม มีการยกระดับไปสู่
อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ภาคบริการ ส่งเสริมการน�ำ
ระบบดิจิทัลเพื่อขยายตลาดสินค้าและบริการ และภาคการค้า
สนับสนุน Smart SMEs และส่งเสริมการลงทุนในระบบ IT
รวมถึ ง การใช้ น วั ต กรรมทางสั ง คม (Social Innovation)
ในการสร้ า งโอกาสการด�ำเนิ น ชี วิ ต คุ ณ ค่ า ทางเศรษฐกิ จ
และสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนกลุ่มต่าง ๆ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในกลุ่มผู้ด้อยโอกาส เป็นต้น
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(Science, Technology, Engineering and Mathematics)

แนวทางดังกล่าวสอดคล้องกับการด�ำเนินงานของภาครัฐ
โดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ด�ำเนินโครงการ
ส�ำคัญเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบนิเวศนวัตกรรม
อาทิ (1) การพัฒนาสังคมผู้ประกอบการเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมของประเทศ ผ่านโครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม
เกิดใหม่ที่มีการเติบโตสูง (Innovative Startup) (2) การผลิต
และพัฒนาบุคลากรรองรับการพัฒนานวัตกรรม มีโครงการ
ศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคต (Futurium) ทีจ่ ะช่วยปูพนื้ ฐานองค์
ความรูใ้ นด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม และสร้าง
แรงบันดาลใจให้กบั เยาวชนในการเลือกเรียน/ประกอบอาชีพใน
สาย STEM6 เพือ่ เป็นก�ำลังส�ำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคต
(3) การปรับปรุงกฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง และการสร้างแรงจูงใจ
ให้เอกชนเข้ามาลงทุนวิจยั และพัฒนานวัตกรรม โดยเร่งรัดให้
มีการออก (ร่าง) พระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมการใช้ประโยชน์ผลงาน
วิจยั และนวัตกรรม พ.ศ. .... เพือ่ กระตุน้ การน�ำผลงานวิจยั ไปใช้
ประโยชน์ โดยให้เอกชนมีสทิ ธิขอรับทุนวิจยั จากแหล่งทุนภาครัฐ
และให้สิทธิความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยแก่ผู้ท�ำวิจัย และ
(4) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับ
นวั ต กรรมในอนาคต หรื อ การพั ฒ นานวั ต กรรมเชิ ง พื้ น ที่
และการสร้างเครือข่ายการวิจัยระหว่างภาครัฐและเอกชน
ได้ด�ำเนินโครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis)
เพื่อเป็นพื้นที่ส�ำหรับการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างสินค้าและ
นวัตกรรมอาหารมูลค่าสูง ด้วยการดึงดูดการลงทุนจากบริษัท
ชั้นน�ำของโลก รวมถึงการเป็นศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จและ
ครบวงจร และการสนับสนุนให้บคุ ลากรทีเ่ ชีย่ วชาญด้านการวิจยั
พัฒนา (Talents) จากทั่วโลก มาร่วมวิจัยพัฒนากับบริษัทและ
หน่วยงานในเมืองนวัตกรรมอาหาร และโครงการยกระดับและ
พัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EECi)
เพื่อสร้างพื้นที่ที่มีระบบนิเวศนวัตกรรมอย่างสมบูรณ์แบบ เป็น
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เมืองนวัตกรรม (Innovation City) ที่เป็นต้นแบบของการ
พัฒนางานวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมในลักษณะองค์รวม
ที่ เ น้ น บู ร ณาการการท�ำงานร่ ว มกั น ตามแนวทางประชารั ฐ
มีการใช้ทรัพยากรร่วมกันด้วยการรวมศูนย์ห้องปฏิบัติการ
และสนามทดสอบนวัตกรรม ศูนย์รับรองมาตรฐานนวัตกรรม
ทางด้ า นระบบและอุ ป กรณ์ อั จ ฉริ ย ะ ตลอดจนเป็ น ชุ ม ชน
การจ้ า งงานผู ้ เชี่ ย วชาญเทคโนโลยี ร ะดั บ สู ง ของหน่ ว ยงาน
ภาครั ฐ และเอกชน รวมถึ ง (5) การพั ฒ นานวั ต กรรมที่
ตอบโจทย์การพัฒนาเชิงพืน้ ทีแ่ ละเชิงสังคม อาทิ การส่งเสริม
การเรี ย นรู ้ ท างไกลและออนไลน์ ที่ ค รอบคลุ ม ทั่ ว ถึ ง และ
มีประสิทธิภาพ นวัตกรรมทางการเงินเพือ่ พัฒนาการเงินฐานราก
โครงการบริ ห ารจั ด การเขตเศรษฐกิ จ ส�ำหรั บ สิ น ค้ า เกษตร
ที่ ส�ำคั ญ ด้ ว ย Agri–Map โครงการจั ด ตั้ ง Northeastern
Agri-Food Technopolis โครงการจัดการเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมเกษตร เพื่อพัฒนาความสามารถของผู้น�ำชุมชน
เกษตรกรแกนน�ำ และถ่ายทอดเทคโนโลยีสเู่ กษตรกร โครงการ
พั ฒ นานวั ต กรรม OTOP โครงการจั ด ตั้ ง ศู น ย์ น วั ต กรรม
การออกแบบบรรจุ ภั ณ ฑ์ เ พื่ อ SMEs โครงการบริ ก าร
อินเทอร์เน็ตสาธารณะสู่ชุมชน โครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน
โครงการตรวจสารพั น ธุ ก รรมเพื่ อ อ�ำนวยความยุ ติ ธ รรม
และลดความเหลื่อมล�้ำ เป็นต้น
มุมมองจากภายนอก อย่างไรก็ดี เมื่อพิจารณาในเชิง
Outward Looking จากการวิเคราะห์ดัชนีชี้วัดความสามารถ
การแข่งขันด้านนวัตกรรมของประเทศไทยเปรียบเทียบกับ
ประเทศอื่นๆ ในปี ค.ศ. 2016-2017 โดยสถาบันจัดอันดับ
นานาชาติ พบว่า ในภาพรวมความสามารถการแข่งขันด้าน
วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมของประเทศไทยยังอยู่ในอันดับ
คงที่ค่อนไปทางต�่ำ ส่วนปัจจัยทางด้านเทคโนโลยีมีแนวโน้ม
ปรับตัวดีขนึ้ โดยในรายงานของ The World Competitiveness

Yearbook 2017 ของ IMD ระบุว่า โครงสร้างพื้นฐานด้าน
เทคโนโลยีของไทยปรับตัวสูงขึ้นถึง 6 อันดับ โดยขึ้นมาอยู่ใน
อันดับที่ 36 จากอันดับที่ 42 ในปีก่อนหน้า ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผล
จากการเพิ่มขึ้นของการลงทุนด้านโทรคมนาคม (Investment
in Telecommunication) ขณะที่ โครงสร้างพื้นฐานทาง
วิทยาศาสตร์ ปรับลดลง 1 อันดับ มาอยู่ในอันดับที่ 48 จาก
อันดับที่ 47 ในปีก่อนหน้า โดยตัวฉุดรั้งที่ส�ำคัญ ได้แก่ จ�ำนวน
สิทธิบตั รทีย่ นื่ ขอภายในประเทศ (Patent Applications) ลดลง
13 อันดับ มาอยู่ในอันดับที่ 52 จากอันดับที่ 39 ในปีก่อนหน้า
และจ�ำนวนสิทธิบัตรต่อประชากร 100,000 คน (Number of
Patents in Force) ลดลง 9 อันดับ โดยอยู่ในอันดับที่ 59 จาก
อันดับที่ 50 ในปีก่อนหน้า (จากทั้งหมด 63 ประเทศ) แม้ว่า
ปัจจัยย่อยด้านการลงทุนวิจยั และพัฒนาโดยรวม และการลงทุน
วิจัยและพัฒนาของภาคธุรกิจ รวมถึงศักยภาพด้านนวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์/กระบวนการ/บริการของภาคธุรกิจจะปรับตัวดีขึ้น
มากก็ตาม

ขณะที่รายงาน The Global Competitiveness
Report (GCR) 2016 - 2017 ของ WEF ได้จดั อันดับปัจจัยด้าน
ความพร้อมทางเทคโนโลยี ลดลง 5 อันดับ มาอยูใ่ นอันดับที่ 63
จากอันดับที่ 58 ในปีกอ่ นหน้า เนือ่ งจากการลดลงอย่างมากของ
การลงทุนทางตรงของต่างประเทศและการถ่ายทอดเทคโนโลยี
(FDI and Technology Transfer) โดยลดลง 14 อันดับ มาอยู่
ในอันดับที่ 42 จากอันดับที่ 28 ในปีก่อนหน้า และจ�ำนวน
การจดทะเบียนเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตแบบเคลื่อนที่ต่อ
ประชากร 100 คน (Mobile Broadband Subscriptions/100
pop.) ลดลง 11 อันดับ มาอยู่ในอันดับที่ 34 จากอันดับที่ 23
ในปีก่อนหน้า ส่วนปัจจัยด้านนวัตกรรมปรับตัวดีขึ้น 3 อันดับ
ขึน้ มาอยูใ่ นอันดับที่ 54 จากอันดับที่ 57 ในปีกอ่ นหน้า โดยเป็น
ผลมาจากตัวชี้วัดย่อยด้านการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าเทคโนโลยี

34 วารสารเศรษฐกิจและสังคม

ขัน้ สูงของภาครัฐ (Government Procurement of Advanced
Technology Products, 1-7 (Best)) เพิ่มขึ้นถึง 25 อันดับ
มาอยู ่ ใ นอั น ดั บ ที่ 65 จากอั น ดั บ ที่ 90 ในปี ก ่ อ นหน้ า
(จากทั้งหมด 138 ประเทศ/เขตเศรษฐกิจ)
ส�ำหรั บ ดั ช นี ชี้ วั ด ความสามารถด้ า นนวั ต กรรม
The Global Innovation Index (GII) 2017 จั ด ท�ำ
โดยมหาวิทยาลัยคอร์เนล (Cornell University) ร่วมกับ
Institut Européen d’Administration des Affaires
(INSEAD) และองค์ ก ารทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาโลก
(World Intellectual Property Organization:
WIPO) พบว่า ประเทศไทยมีความสามารถด้านนวัตกรรม
ในภาพรวมสูงขึ้น 1 อันดับจากปีก่อนหน้าโดยอยู่ในอันดับ 51
จากอันดับที่ 52 ในปีก่อนหน้า (จาก 127 ประเทศ/เขต
เศรษฐกิจ) เนื่องจากอันดับที่เพิ่มขึ้นของปัจจัยผลผลิตจาก
การพัฒนาความรู้และเทคโนโลยี และผลผลิตจากความคิด
สร้างสรรค์
ส�ำหรับดัชนีชี้วัดการพัฒนานวัตกรรมที่ส�ำคัญอื่นๆ7
อาทิ
ด้ า นการลงทุ น วิ จั ย และพั ฒ นา ของประเทศไทยมี
แนวโน้มเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง จาก 12,406 ล้านบาท ในปี ค.ศ.
2000 เป็น 84,671 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.62 ต่อ
GDP ในปี ค.ศ. 2015 เนือ่ งจากภาคเอกชนมีการลงทุนด้านการ
วิจัยและพัฒนาเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 73 คิดเป็นสัดส่วนการลงทุน
วิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนต่อภาครัฐ 70:30 อย่างไรก็ดี
ประเทศไทยยังมีการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาค่อนข้างต�่ำ
เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศในเอเชีย เช่น เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น จีน
และสิงคโปร์ ซึ่งมีสัดส่วนระหว่างร้อยละ 2.0 - 3.0 ต่อ GDP
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บุ ค ล า ก ร ร อ ง รั บ ก า ร พั ฒ น า
นวัตกรรม ยังไม่เพียงพอต่อการสร้าง
ฐานก� ำ ลั ง คนด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยี เ พื่ อ รองรั บ การพั ฒ นา
สู ่ ป ระเทศนวั ต กรรมในอนาคต โดย
ในปี ค.ศ. 2015 ก�ำลั ง แรงงานสาย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีจ�ำนวน
รวมทั้งสิ้น 3,979,193 คน แบ่งเป็นผู้ที่
จบสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยตรงและท�ำงานตรงสาย
ประมาณ 1.8 ล้านคน ผู้ที่จบสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แต่ท�ำงานด้านอื่นประมาณ 1.5 ล้านคน และผู้ที่จบการศึกษา
ด้านอืน่ แต่มาท�ำงานในสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประมาณ
0.6 ล้านคน และแม้ว่าจ�ำนวนบุคลากรวิจัยและพัฒนา ในช่วง
5 ปีที่ผ่านมา (2011-2015) มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
โดยในปี ค.ศ. 2015 จ�ำนวนบุคลากรวิจัยและพัฒนาที่ท�ำงาน
เทียบเท่าเต็มเวลา (FTE) เพิม่ เป็น 89,617 คน คิดเป็น 13.6 คน
ต่อประชากร 10,000 คน จากปี ค.ศ. 2014 ทีม่ จี �ำนวน 84,216
คน คิดเป็น 12.9 คนต่อประชากร 10,000 คน อย่างไรก็ดี
เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศในเอเชีย อาทิ ไต้หวัน เกาหลีใต้
และสิงคโปร์ จะมีบคุ ลากรวิจยั และพัฒนาสูงกว่าไทย 8 - 9 เท่า
สิทธิบัตร เป็นการคุ้มครองทางทรัพย์สินทางปัญญาที่
ช่วยส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ และ
นวัตกรรมใหม่ๆ อย่างไรก็ดี จ�ำนวนการยื่นค�ำขอรับสิทธิบัตร
ในประเทศไทยยังมีจ�ำนวนน้อย และส่วนใหญ่เป็นการยื่น
จดทะเบียนโดยชาวต่างชาติ โดยในปี ค.ศ. 2014 สถิติการยื่น
จดทะเบียนสิทธิบตั รในประเทศไทย มีจ�ำนวนรวมทัง้ สิน้ 12,007
รายการ (สิทธิบัตรการประดิษฐ์ 7,930 รายการ และสิทธิบัตร
การออกแบบ 4,077 รายการ) ในจ�ำนวนนี้เป็นของคนไทย
3,789 รายการ (ร้อยละ 31.56) และเป็นของคนต่างชาติ 8,218
รายการ โดยเฉพาะสิทธิบัตรการประดิษฐ์ซึ่งเป็นการยื่นค�ำขอ
รับสิทธิบัตรของชาวต่างชาติเป็นจ�ำนวนถึง 6,947 รายการ
ขณะที่คนไทยยื่นค�ำขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์เพียง 983
รายการ เท่ า นั้ น ดั ง นั้ น จึ ง มี ค วามจ� ำ เป็ น ต้ อ งเร่ ง สร้ า ง
ความตระหนักให้คนไทยเห็นความส�ำคัญและสนับสนุนการน�ำ
สิทธิบตั รมาใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์มากขึน้ รวมทัง้ ปรับปรุง
ขั้นตอนการจดสิทธิบัตรให้มีประสิทธิภาพและรวดเร็วขึ้น

ส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทน.) และ ส�ำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
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3.2 นวัตกรรมที่น�ำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่ม

ไปยังบุตรหลาน อุปกรณ์ช่วยการได้ยินแบบ Classroom
Communication ที่น�ำไปใช้แล้วในโรงพยาบาลและโรงเรียน
สอนเด็กพิเศษและเด็กด้อยโอกาส กระดูกและข้อโลหะต้นแขน
เทียมส่วนบน8 ส�ำหรับผูป้ ว่ ยมะเร็งกระดูก ซึง่ มีการน�ำไปใช้แล้ว
ในโรงพยาบาล และการผลิตเชื้อราบิวเวอเรียโดยใช้ข้าวสาร
เป็นสารตั้งต้น เพื่อก�ำจัดศัตรูพืชแทนการใช้สารเคมี
นวัตกรรมด้านกระบวนการ อาทิ ด้านการเกษตรและ
อาหาร ระบบนวัตกรรมการรักษาคุณภาพผลไม้อินทรีย์เพื่อ
ส่งออก ซึ่งจะช่วยรักษาคุณภาพผลผลิตให้คงที่และลดการใช้
แรงงานคนและพลังงาน ระบบประเมินการเพาะปลูกอ้อยด้วย
อากาศยานไร้คนขับ ที่ช่วยลดระยะเวลาและบุคคลากรในการ
ส�ำรวจ และช่วยวางแผนการเพาะปลูก การผลิตและการจัดการ
โรงงานผลิต และด้านอุตสาหกรรม ซอฟต์แวร์สังเคราะห์
เสียงพูดภาษาไทยคุณภาพสูง (วาจา เวอร์ชั่น 7.0) เพื่อ
ช่วยสร้างเสียงบรรยายในขัน้ ตอนการประกอบอุปกรณ์รถยนต์ใน
สายการผลิตและประกอบในโรงงานผลิตรถยนต์ในประเทศไทย

ตัวอย่างการใช้นวัตกรรมทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ ในประเทศไทย อาทิ
นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ อาทิ ด้านการเกษตร Agri-Map
Mobile เป็นแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนที่ช่วยเพิ่มความ
สะดวกให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงและใช้ข้อมูลเชิงสารสนเทศ
ด้านการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้านอุตสาหกรรม
ระบบประเมินพฤติกรรมการขับขี่ด้วยโทรศัพท์ (SafeMate)
ที่ ส ามารถตรวจจั บ เหตุ ก ารณ์ ที่ อ าจก่ อ ให้ เ กิ ด อุ บั ติ เ หตุ
บนถนน พร้อมทั้งเสนอค�ำแนะน�ำเพื่อปรับปรุงการขับขี่ให้
ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น “RUBBERLY” ผลิตภัณฑ์ผนังสามมิติ
จากยางพาราส�ำหรับงานตกแต่งภายใน ที่มีคุณสมบัติทนต่อ
แรงกระแทกได้ดี นำ�้ หนักเบา กันความร้อน และดูดซับเสียงได้ดี
ด้านการแพทย์ เม็ดวัสดุน�ำส่งยาปฏิชีวนะประเภทไฮดรอกซี
แอปาไทต์ เพื่อการรักษาการติดเชื้อของกระดูก โดยไม่จ�ำเป็น
ต้ อ งผ่ า ตั ด ซ�้ ำ และไม่ เ กิ ด อาการแทรกซ้ อ น ลดการสู ญ เสี ย
อวัยวะและเสียชีวิตของผู้ป่วย “G-BREATH” เครื่องตรวจ
ระดับน�้ำตาลในเลือดจากอะซิโตนในลมหายใจ เพื่อใช้ตรวจวัด
ก๊าซที่ออกมาพร้อมกับลมหายใจและแปรผลเป็นระดับน�้ำตาล
ในเลือด ด้านบริการ City Glide บริการค้นหาและบอกเวลา
รถสาธารณะ และมีระบบการค�ำนวณเวลาในการเดินทาง
นวัตกรรมด้านการตลาด อาทิ “Pop up” ระบบ
“MyMo” Internet Banking วิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้าในห้างสรรพสินค้า เพือ่ น�ำเสนอข้อมูล
แ อ ป พ ลิ เ ค ชั น จ า ก ธ น า ค า ร พฤติกรรมการเดินเลือกซื้อของเพื่อน�ำข้อมูลไปใช้วิเคราะห์
ออมสิ น ที่ ใช้ ถ อนเงิ น สดจากตู ้ ด้านการตลาด
ATM ได้โดยไม่ต้องใช้บัตร ATM
ด้านสังคม “Dinsow Mini” หุน่ ยนต์
บริ ก ารดู แ ลผู ้ สู ง วั ย โดยใช้
เทคโนโลยี ก ล้ อ งดิ จิ ต อล 3D
เพื่อจับภาพและวิเคราะห์การล้ม
ของผู้สูงวัย และส่งสัญญาณเตือน
8

เกิดขึ้นภายใต้โครงการ “ผลิ ต โลหะทดแทนกระดู ก” ส� ำ หรั บ ผู ้ ป่วยมะเร็ง กระดูก เพื่อทดแทนกระดูก และข้อที่มีร าคาแพง เพื่อให้ผู้ป่วยที่มีทุนทรัพ ย์ น ้ อ ยได้ ใช้
โดยกลุ่มศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย ร่วมกับเอ็มเทค สวทช. โดยมีบริษัท คอสโม เมดิเทค จ�ำกัด เป็นผู้ผลิตตามที่ทีมวิจัยต้องการ

36 วารสารเศรษฐกิจและสังคม

นวั ต กรรมด้ า นการปรั บ เปลี่ ย นรู ป แบบการ
บริหารจัดการ อาทิ “ShareHerb.com” เครือข่าย
สังคมออนไลน์เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมสมุนไพร
และการแพทย์ทางเลือก โดยพัฒนาระบบการขึ้น
ทะเบี ย นผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส มุ น ไพรที่ มี ค วามสะดวกและ
รวดเร็ว ร่วมกับส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและ
ยา (อย.)
ตัวอย่างการใช้นวัตกรรมในต่างประเทศ อาทิ
สวีเดน ประเทศที่ติดอันดับ 2 ใน GII 2017 ปัจจุบัน
ก�ำลังโดดเด่นในด้านการเปลีย่ นเป็นสังคมทีไ่ ม่ใช้เงินสด
Cashless Society โดยร้อยละ 80 ของการซื้อขายไม่มีการใช้เงินสด และ 900 จาก 1,600 ธนาคารไม่รับเงินสด ร้านค้ามีสิทธิ์
ตามกฎหมายที่จะไม่รับเงินสด และการซื้อตั๋วรถโดยสารก็ไม่สามารถใช้เงินสดได้แล้วเช่นกัน หรือสหราชอาณาจักร ติดล�ำดับที่
5 ของ GII 2017 มีการพัฒนา STARMIND หรือซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ที่ผู้สร้างเรียกว่าเทคโนโลยีสมองมนุษย์ ที่สามารถรับฟัง
และตอบค�ำถามที่เกี่ยวข้องกับงานได้ รวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยี Quantum ที่น�ำทางโดยไม่ใช้ GPS ใช้สร้างแผนที่ 3 มิติและ
ค้นหาทรัพยากรใต้พื้นดิน และประยุกต์ใช้กับการถ่ายภาพร่างกายมนุษย์โดยไม่ใช้รังสี และการพัฒนาด้าน Material ใกล้ถึงจุดที่
Super Computer สามารถออกแบบวัสดุในระดับอะตอม โดยร้อยละ 70 ของนวัตกรรมด้านเทคนิคถูกประมาณการว่ามี
ความเกี่ยวข้องกับด้านวัสดุศาสตร์ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม เช่น แบตเตอรี่ที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ส่วนประกอบเครื่องบินที่
มีน�้ำหนักเบาลง วัสดุนาโนที่ช่วยรักษาโรค เป็นต้น

4. บทสรุปและแนวทางการพัฒนาที่ต้องได้รับการผลักดันต่อไป
นโยบายรัฐบาลและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ได้ให้ความส�ำคัญกับการส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรม
ทั้งเร่งการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา การส่งเสริมระบบนิเวศนวัตกรรมที่เอื้อต่อการส่งเสริมให้เกิดการสร้างนวัตกรรมและ
การใช้นวัตกรรมทีม่ ลี �ำดับความส�ำคัญเด่นชัดขึน้ แต่เพือ่ ให้การพัฒนาและการใช้นวัตกรรมสามารถเป็นปัจจัยส�ำคัญในการขับเคลือ่ น
การพัฒนาประเทศไทยสู่เป้าหมายการเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วด้วยรายได้ที่สูง สังคมคุณภาพ และประชาชนอยู่ดี กินดี มีสุข
ยังคงมีแนวทางการพัฒนาที่ต้องให้ความส�ำคัญและผลักดันต่อไปอย่างต่อเนื่องจริงจัง ดังนี้
4.1 การให้ความส�ำคัญกับนโยบายการส่งเสริม ธุรกิจทีม่ รี ะดับเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างกัน ต้องการเครือ่ งมือ
นวัตกรรมที่เหมาะสมในแต่ละช่วงการพัฒนา อาทิ ระยะ ทางนโยบายที่แตกต่างกัน นอกจากนี้ ยังต้องอาศัยระยะเวลา
เริม่ ต้น รัฐต้องเพิม่ การกระตุน้ อ�ำนวยความสะดวก และเตรียม และความต่อเนือ่ งของนโยบายสนับสนุนจากภาครัฐเป็นส�ำคัญ
ความพร้อมด้านแรงงานทีม่ ที กั ษะ และเมือ่ จะเข้าสูต่ ลาด รัฐต้อง
ช่วยเร่งพิจารณากฎระเบียบให้มีความคล่องตัว พัฒนาระบบ
มาตรฐาน และมีกลไกทางการเงินและอืน่ ๆ เพือ่ สร้างการเติบโต
สุดท้ายเมือ่ นวัตกรรมจะถูกน�ำมาใช้ รัฐต้องช่วยเอือ้ ให้เกิดการ
เชือ่ มโยงระหว่างธุรกิจขนาดใหญ่กบั SMEs ภายใต้สญ
ั ญาจัดซือ้
จัดจ้างภาครัฐ และขยายการซื้อขายไปสู่ระดับที่ใหญ่ขึ้น ทั้งนี้

9

“How they interact with each other as elements of a collective system of knowledge creation and use, and on their interplay with social institutions
(such as values, norms, legal frameworks)”Smith, 1996
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4.2 การส่งเสริมการท�ำงานทีส่ ามารถส่งต่อ/เชือ่ ม
โยงกันได้ระหว่างส่วนงานต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ
ภายใต้ ร ะบบนิ เ วศนวั ต กรรม ทั้ ง หน่ ว ยงานหลั ก และ

หน่วยงานรอง ทัง้ ในระดับชาติและภูมภิ าค เพือ่ ผลักดันงานวิจยั
และพัฒนานวัตกรรมให้ไปถึงปลายทางหรือผูใ้ ช้เพือ่ สร้างคุณค่า
และมูลค่าเพิม่ อย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ การปรับทัศนคติเพือ่ เอือ้
ต่อการท�ำงานร่วมกันระหว่างต้นทางถึงปลายทางของงานวิจัย
ทั้งสถาบันวิจัย มหาวิทยาลัย ภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน
ในการสร้างและการใช้องค์ความรู้ร่วมกัน รวมถึงการมีส่วน
ร่วมกับสถาบันทางสังคม (ค่านิยม บรรทัดฐาน และกรอบทาง
กฎหมาย)9 น�ำไปสู่การแพร่กระจาย และใช้เทคโนโลยีอย่างมี
พลวัตร
4.3 การส่งเสริมอุปสงค์ของนวัตกรรม เนื่องจาก
เศรษฐกิจของประเทศไทยมีขนาดเล็กท�ำให้ภาคเอกชนขาด
แรงจูงใจในการลงทุนท�ำวิจยั และพัฒนานวัตกรรม ซึง่ มีความเสีย่ ง
และต้องใช้เงินลงทุนสูง ขณะที่ตลาดรองรับผลิตภัณฑ์ที่ได้จาก
การวิจยั และพัฒนานวัตกรรมมีขนาดเล็ก ผลตอบแทนทีไ่ ด้อาจ
ไม่คุ้มทุน ทั้งนี้โดยปกติประเทศที่พัฒนาแล้วภาคเอกชนมักจะ
เป็นผูล้ งทุนหลักในการท�ำวิจยั และพัฒนานวัตกรรม โดยเฉพาะ
กิจการขนาดใหญ่ อย่างไรก็ดี ธุรกิจขนาดใหญ่ในประเทศไทย
ไม่ได้เป็นหัวจักรส�ำคัญในการท�ำวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
เนื่องจากส่วนใหญ่เติบโตขึ้นภายใต้บรรยากาศตลาดผูกขาด
อันเนือ่ งจากการคุม้ ครองของระบบสัมปทานและสิทธิพเิ ศษอืน่ ๆ
ที่ได้รับจากความสัมพันธ์กับนักการเมือง ซึ่งมีความเสี่ยงน้อย
กว่าการลงทุนท�ำวิจยั และพัฒนานวัตกรรม ดังนัน้ จึงจ�ำเป็นต้อง
เร่งส่งเสริมบรรยากาศการแข่งขันเสรี โดยการขจัดปัญหา
คอร์ รั ป ชั น และผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ น การพั ฒ นากลไกการ
คุ ้ ม ครองทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาและการคุ ้ ม ครองผู ้ บ ริ โ ภค
และท�ำให้ ผู ้ บ ริ โ ภครู ้ จั ก รั ก ษาสิ ท ธิ ข องตนเอง รวมทั้ ง
การปรั บ ปรุ ง ระบบการศึ ก ษาและวั ฒ นธรรมการท� ำ
ธุ ร กิ จ เพื่ อ พั ฒ นาผู ้ ป ระกอบการให้ เ ห็ น ความส� ำ คั ญ ของ
การวิจัยและพัฒนา และมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
รวมไปถึ ง การปรั บ ระบบการขึ้ น บั ญ ชี น วั ต กรรมและ
สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ ไ ทย เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง
นวัตกรรมไทยของภาครัฐ

4.4 การปลูกฝัง “วัฒนธรรมนวัตกรรม” และ
“การสร้างนวัตกรรม” ให้เกิดขึ้นในสังคมไทย เนื่องจาก

สั ง คมไทย ยั ง ไม่ ใ ห้ ค วามส�ำคั ญ กั บ การสร้ า งนวั ต กรรมหรื อ
ความแตกต่างมากนัก สังเกตได้จากการท�ำธุรกิจทีล่ อกเลียนแบบ
กิจการอื่น ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลจากกลไกการคุ้มครองทรัพย์สิน
ทางปัญญาขาดประสิทธิภาพ ผูผ้ ลิตจึงขาดแรงจูงใจในการท�ำวิจยั
และพัฒนาเพื่อคิดค้นนวัตกรรมหรือพัฒนากระบวนการผลิต
เพราะมีความเสี่ยงที่จะถูกผู้อื่นลอกเลียนแบบ นอกจากนี้
ความต้องการบริโภคสินค้าและบริการของผู้บริโภคในประเทศ
ขาดความประณี ต ละเอี ย ดอ่ อ น (Sophisticate) รวมทั้ ง
ไม่ เรี ย กร้ อ งสิ ท ธิ ข องตนเองเมื่ อ ไม่ ไ ด้ รั บ สิ น ค้ า และบริ ก าร
ที่มีคุณภาพมาตรฐานหรือในราคาที่เป็นธรรม ประกอบกับ
กลไกการคุ ้ ม ครองผู ้ บ ริ โ ภคในประเทศอ่ อ นแอ ดั ง นั้ น
การกระตุ้นและรณรงค์ให้ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ
ภาควิ ช าการ และภาคประชาชน เกิ ด ความตื่ น ตั ว และ
เห็ น ถึ ง ความส� ำ คั ญ ของนวั ต กรรมที่ ถื อ เป็ น หั ว ใจส� ำ คั ญ
ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ จนเกิดเป็น
วัฒนธรรมที่เคารพในทรัพย์สินทางปัญญา เป็นสังคมที่ใช้
ความรู้และความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ (Creativity) รวมถึงการ
มีวิสัยทัศน์มองไปในอนาคตหรือการจินตนาการบนฐานของ
การใช้ความรู้และการคาดการณ์ (Imagination) จะน�ำไปสู่
การพัฒนาและการใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมอย่างแพร่หลาย

เกษตรกรยุคใหม่
เพื่ออนาคตประเทศไทย
ส�ำนักวางแผนการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

1. เกษตรกรยุคใหม่กับการพัฒนาประเทศในอนาคต
1.1 แนวคิดการพัฒนาประเทศในอนาคต
บริบทการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในด้านต่างๆ ทั้งทาง
ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม จะเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ทิศทางการพัฒนาประเทศในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วน
ที่เกี่ยวข้องกับการค้าการลงทุนที่มีการแข่งขันที่รุนแรงในทุกภาค
การผลิต ท�ำให้ทิศทางการพัฒนาประเทศจึงต้องให้ความส�ำคัญ
กับการเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันในภาคการผลิต
เพื่อเตรียมความพร้อมของประเทศต่อการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น
และรักษาระดับการเจริญเติบโตให้มเี สถียรภาพ รวมทัง้ มีโครงสร้าง
ทางเศรษฐกิ จ และสั ง คมของประเทศที่ มี ค วามเหมาะสมกั บ
ภูมทิ ศั น์ใหม่ของโลก โดยยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้กำ� หนดทิศทาง
ที่จะพัฒนาประเทศให้มีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง
ยกระดับเข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูง รวมทั้งมีความสามารถ
ในการแข่งขันสูง สามารถสร้างรายได้ทงั้ จากภายในและภายนอก
ประเทศ และสร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต

1.2 ความสำคัญของภาคเกษตรในอนาคต
ปัจจุบันภาคเกษตรเป็นภาคการผลิตหนึ่งที่มีความส�ำคัญ
คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 8 ของ GDP ของประเทศ
ประชากรของประเทศทีอ่ ยูใ่ นภาคเกษตรมีถงึ 25.07 ล้านคน ในปี
2558 หรือคิดเป็นร้อยละ 38.14 ของประชากรทัง้ ประเทศ (65.73
ล้านคน) ซึง่ ต้องมีการปรับตัวรองรับสถานการณ์การเปลีย่ นแปลง
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นทั้งจากบริบทภายนอกและภายในประเทศด้วย

เช่นกัน และต้องเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมอาหาร ซึ่งมีการแข่งขัน
ค่อนข้างสูงมากขึ้น อย่างไรก็ตามภาคเกษตรไทยยังมีปัญหา
ที่ ส� ำ คั ญ หลายประการที่ ต ้ อ งด� ำ เนิ น การปรั บ ปรุ ง ทั้ ง ในด้ า น
ประสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต และการตลาด การใช้ เ ทคโนโลยี แ ละ
นวั ต กรรมที่ ยั ง ไม่ เ พี ย งพอ และการขาดปั จ จั ย การผลิ ต และ
โครงสร้างพื้นฐานอย่างเพียงพอ เช่น พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ แหล่งน�้ำ 
และเงินทุน เป็นต้น
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นอกจากนี้ ประเด็ น ปั ญ หาที่ ส� ำ คั ญ ประการหนึ่ ง คื อ
อายุขัยเฉลี่ยของเกษตรกรที่เพิ่มสูงขึ้น ท�ำให้ไม่สามารถปรับตัว
ให้ ทั น กั บ การเปลี่ ย นแปลงของสถานการณ์ และเทคโนโลยี
ด้านการเกษตร รวมถึงการด�ำเนินการตามนโยบายของภาครัฐ
ได้ อ ย่ า งรวดเร็ ว ซึ่ ง จะส่ ง ผลต่ อ ความสามารถในการแข่ ง ขั น
ของภาคเกษตร และคุ ณ ภาพชี วิ ต และรายได้ ข องเกษตรกร
ในที่สุด ประชากรในภาคเกษตรที่มีแนวโน้มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
มากขึ้นทุกปีๆ ถือว่าเป็นปัญหาที่มีความส�ำคัญและต้องมีการ
วางแผนพัฒนาอย่างต่อเนือ่ ง โดยข้อมูลแรงงานภาคเกษตร พบว่า
สมาชิกในครัวเรือนเกษตรที่อายุมากกว่า 64 ปีขึ้นไป เพิ่มขึ้น
จากร้อยละ 7 ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 เป็นร้อยละ 11
ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ซึ่งอายุเฉลี่ยของเกษตรกรไทย
อยู่ที่ประมาณ 58 ปี ขณะที่เกษตรกรของประเทศเพื่อนบ้าน เช่น
เวียดนาม มีอายุเฉลี่ยเพียงประมาณ 39 ปี (ข้อมูลจากส�ำรวจ
บางพื้นที่ในประเทศเวียดนามของ World Bank ปี 2004)
เมื่อพิจารณาจ�ำนวนแรงงานภาคเกษตรมีแนวโน้มลดลง จาก
19.32 ล้านคน ในปี 2544 เหลือ 17.99 ล้านคน ในปี 2558 ทั้งนี้
ส่วนหนึ่งเกิดจากลูกหลานในภาคเกษตรไม่สนใจประกอบอาชีพ
เกษตรกรมีการเคลื่อนย้ายไปสู่ภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ
โดยเฉพาะภาคบริการ เช่น การขายส่ง การขายปลีก โรงแรมและ
ภัตตาคาร การขนส่ง เป็นต้น ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ประกอบกับคนให้ความสนใจศึกษาในสาขาเกษตรน้อยลง และ
เมื่อจบการศึกษาไปประกอบอาชีพอื่น

เมื่อแรงงานภาคเกษตรของไทยมีอายุมากขึ้น ปัญหาที่
ตามมา คือ ประสิทธิภาพการผลิตในอนาคตลดลง อันเนื่องจาก
ปั ญ หาสุ ข ภาพของแรงงานและข้ อ จ� ำ กั ด ในการที่ จ ะเรี ย นรู ้
เทคโนโลยีใหม่ เพื่อน�ำมาประยุกต์ใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิต รวมถึงความสามารถในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล
ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร ที่จะยกระดับการผลิตให้ได้
มาตรฐานและการเป็นครัวโลก เพือ่ สร้างมูลค่าเพิม่ ในภาคการผลิต
และในปั จ จุ บั น ต้ อ งหั น ไปพึ่ ง พาแรงงานต่ า งชาติ ม ากขึ้ น เพื่ อ
ทดแทนแรงงานไทยในภาคเกษตรที่ขาดหายไป ซึ่งอาจน�ำไปสู่
ปัญหาอื่นๆ ตามมาด้วยได้ในที่สุด นอกจากนี้ ภาครัฐยังต้องมี
ภาระในการจัดหาสวัสดิการ การคุม้ ครองทางสังคม และการดูแล
สุขภาพผูส้ งู อายุในภาคเกษตรอีกด้วย ดังนัน้ หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
จึ ง ต้ อ งมี ก ารวางแผนพั ฒ นาแรงงานภาคเกษตรให้ เ หมาะสม
และจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเร่งสร้างเกษตรกรยุคใหม่ให้เข้ามาสู่
ภาคเกษตรเพิ่ ม ขึ้ น ทดแทนแรงงาน เพื่ อ สร้ า งศั ก ยภาพใน
การแข่งขันภาคเกษตรของประเทศ และเป็นประเด็นท้าทาย
การพัฒนาภาคเกษตรของประเทศในอนาคตต่อไป

2. แนวคิดและหลักการพัฒนาเกษตรกรยุคใหม่
การสร้างบุคลากรในภาคเกษตรมีการด�ำเนินงานอย่าง
ต่อเนื่อง เมื่อพิจารณาแนวทางในแผนพัฒนาระดับชาติเริ่มมี
มาตั้ ง แต่ แ ผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ 8
(พ.ศ. 2540 - 2544) ที่มีจุดเน้นการพัฒนาคนในภาคเกษตรให้
เข้มแข็ง มีการให้ความรู้และทักษะที่เหมาะสม เพื่อเสริมสร้าง
โอกาสทางด้านเศรษฐกิจให้กับชุมชนและคนในภูมิภาค ต่อมาใน
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545 - 2549) ให้ความส�ำคัญกับ
การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งจะเน้นที่การพัฒนา
ทักษะของเกษตรกรในการเป็นผู้ประกอบการ สามารถตัดสินใจ
และวางแผนการผลิตเชือ่ มโยงกับการตลาด การเพิม่ ประสิทธิภาพ
การจัดการ การใช้ระบบข้อมูลข่าวสารด้านการผลิต ราคา และ
ตลาด เป็นเครือ่ งมือในการท�ำธุรกิจ ซึง่ ถือว่าเป็นจุดเริม่ ต้นในการ

สร้างเกษตรกรให้มีความรู้และมีทักษะในการท�ำธุรกิจ อย่างไร
ก็ตาม ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) และฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560 - 2564) ได้มีการก�ำหนดแนวทางการสร้างเกษตรกร
รุ่นใหม่ ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลจากบริบทการเปลี่ยนแปลงที่แสดง
ให้เห็นถึงการเข้าสู่สังคมสูงอายุของภาคเกษตร ขาดการต่อเชื่อม
ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมจากรุน่ พ่อแม่ ครอบครัวเกษตรกร
ส่วนใหญ่มีทัศนคติที่ไม่ต้องการให้ลูกหลานท�ำงานในภาคเกษตร
เพราะเป็นอาชีพที่มีความยากล�ำบาก มีความเสี่ยงด้านรายได้ต�่ำ 
มีหนีส้ นิ และไม่เป็นทีย่ อมรับของสังคม ประกอบกับแรงงานรุน่ ใหม่
ไม่ต้องการท�ำงานในภาคเกษตรเช่นกัน โดยสรุปแนวคิดและ
หลักการในการสร้างเกษตรกรยุคใหม่ตามแผนพัฒนาฯ ตั้งแต่
ฉบับที่ 8 ได้ให้ความส�ำคัญไว้ ดังนี้
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2.1 การสร้างค่านิยมที่ดี เพื่อให้เห็นคุณค่าของอาชีพ
เกษตรกรรม
2.2 การฝึกอบรมและจัดท�ำหลักสูตรการศึกษา ทั้งใน
ระบบและนอกระบบที่เน้นการเรียนรู้จากภาคปฏิบัติ เพื่อสร้าง
เกษตรกรและผู้ที่สนใจในการท�ำเกษตรให้มีความรู้และมีความ
สามารถในการท�ำเกษตร
2.3 การสนั บ สนุ น องค์ ค วามรู ้ ด ้ า นการเกษตรและ
ที่เกี่ยวข้องทั้งระบบอย่างครบวงจร เพื่อรองรับความสนใจใน
การประกอบอาชีพเกษตรกรรม ตั้งแต่การวางแผนการผลิต
การแปรรูป เชื่อมโยงถึงการตลาด การบริหารจัดการในเชิงธุรกิจ
และการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาช่วยในการผลิต
2.4 การสนับสนุนปัจจัยการผลิตและโครงสร้างพื้นฐาน
ที่จ�ำเป็น อาทิ ที่ดินท�ำกิน แหล่งน�้ำ พันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ และแหล่ง
เงินทุน ให้กบั ประชาชนหรือเกษตรกรรุน่ ใหม่ทมี่ คี วามตัง้ ใจในการ
ท�ำเกษตรแต่ยังขาดความพร้อมในการประกอบอาชีพ เป็นต้น

2.5 การสร้างความมั่นคงในการประกอบอาชีพ ทั้งใน
ส่วนของการประกันภัย การดูแลสวัสดิการ และการสนับสนุน
การเพิ่มรายได้นอกภาคเกษตร
2.6 การเสริมสร้างบทบาทการมีส่วนร่วมในการก�ำหนด
นโยบายการพัฒนาภาคเกษตร และการขับเคลื่อนนโยบายสู่
การปฏิรูป

โดยมีการแบ่งกลุ่มเกษตรกรออกเป็น 3 ประเภท ซึ่งแต่ละประเภทมีแนวทางในการด�ำเนินงานจ�ำแนกได้ดังนี้

กลุม่ บัณฑิตใหม่ทจ่ี บสาขาเกษตร

กลุม่ เกษตรกรเดิม และ
ลูกหลานเกษตรกร

กลุม่ ทีอ่ ยูภ่ าคการผลิตอืน่ หรือ
ผูท้ ส่ี นใจเข้าสูภ่ าคเกษตร

มีความรู้ในภาคการเกษตรแต่ไม่ได้
เข้ า สู่ ภ าคเกษตร ซึ่ ง อาจจะสนใจ
แต่ขาดปัจจัยและโอกาสในการเป็น
เกษตรกร  เช่ น   เงิ น ทุ น   และที่ ดิ น
ทำ�กินทำ�ให้ตอ้ งหันไปประกอบอาชีพ
อื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง  โดยกลุ่ ม นี้ ถื อ ว่ า มี
ศั ก ยภาพและความรู้ ก ารทำ�การ
เกษตรพื้นฐานในการทำ�การเกษตร  
แนวทางการดำ�เนินการจึงเน้นการ
สนับสนุนปัจจัยและจัดหาทีด่ นิ ทำ�กิน
เพื่อให้โอกาสในการประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม

มี พื้ น ฐานและความพร้ อ มในการ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม แต่อาจ
จะไม่ มี ค วามสนใจที่ จ ะประกอบ
อาชี พ เกษตรกรรม และมี ก าร
ปรับเปลีย่ นไปสูภ่ าคการผลิตอืน่ แทน
ซึง่ แนวทางการดำ�เนินงานจึงต้องเน้น
การสร้างคุณค่าในอาชีพเกษตรกรรม
และสร้ า งความมั่ น คงด้ า นรายได้
รวมถึงยกระดับการผลิตให้ครบวงจร
ควบคูก่ บั การนำ�เทคโนโลยีและระบบ
ข้อมูลมาช่วยวางแผนระบบการผลิต
เชื่อมโยงการตลาด

เป็นกลุ่มใหม่ที่มีค วามสนใจในการ
ทำ�การเกษตร โดยอาจจะมี ที่ ดิ น
ทำ�กินหรือเงินทุน รวมถึงโอกาสเข้าถึง
ข้ อ มู ล ตลาดแต่ มี ข้ อ จำ�กั ด ในเรื่ อ ง
องค์ความรูซ้ งึ่ แนวทางการดำ�เนินงาน
จึงต้องเน้นให้ความรู้และคำ�ปรึกษา
ในการผลิต เพื่อต่อยอดความรู้และ
ลดการสูญเสียในการผลิต
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3. การขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติ
การผลิตด้านการเกษตรแต่ละสาขา มีความสามารถในการ
วิเคราะห์ เชื่อมโยงและบริหารจัดการการผลิตและการตลาด
โดยใช้ ข ้ อ มู ล ประกอบการตั ด สิ น ใจ ค� ำ นึ ง ถึ ง คุ ณ ภาพและ
ความปลอดภัยของผู้บริโภค สังคม และสิ่งแวดล้อม” โดย
ก�ำหนดคุณสมบัตพิ นื้ ฐานของ Smart Farmer เกษตรกรคุณภาพไว้
6 ประการ คือ เป็นผู้มีความรู้ในเรื่องที่ท�ำอยู่ มีข้อมูลประกอบ
การตัดสินใจ มีการบริหารจัดการผลผลิตและการตลาด เป็นผู้
มีความตระหนักถึงคุณภาพสินค้าและความปลอดภัยของผูบ้ ริโภค
มีความรับผิดชอบต่อสิง่ แวดล้อม/สังคม มีความภูมใิ จในความเป็น
เกษตรกร และที่ส�ำคัญต้องมีรายได้ไม่ต�่ำกว่า 180,000 บาท/
3.1 ทุ ก ภาคส่ ว นทั้ ง ภาครั ฐ และภาคเอกชนให้ ครัวเรือน/ปี

ความส�ำคัญกับการพัฒนาเกษตรกรมากขึ้น

โดยในส่วนของภาครัฐ มีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เป็นหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องโดยตรง ได้มกี ารก�ำหนดไว้ในแผนพัฒนา
การเกษตรในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ที่มีแนวทางเกี่ยวกับ
การพัฒนาเกษตรกรไว้ในยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความเข้มแข็ง
ให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร เพื่อให้เกษตรกรมีความ
มั่นคง สามารถพัฒนาอาชีพเกษตรเพื่อสร้างรายได้และมีความ
ภาคภูมิใจในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยมีแนวทาง
มาตรการหลักที่ส�ำคัญ ได้แก่ การขยายผลการท�ำการเกษตร
ตามหลั ก ปรั ช ญา ของเศรษฐกิจพอเพียง การเสริมสร้างความ
ภาคภูมิใจและความมั่นคงในการประกอบอาชี พ เกษตรกรรม
การส่งเสริมการท�ำเกษตรกรรมยั่งยืนให้เห็นผลในทางปฏิบัติ
การพัฒนาองค์ความรูข้ องเกษตรกรสูเ่ กษตรกรมืออาชีพ การสร้าง
ความเข้มแข็งและเชื่อมโยงเครือข่ายของเกษตรกรและสถาบัน
เกษตรกร

3.3 การสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ของภาคเอกชน

ส�ำหรับภาคเอกชน มีหลายองค์กรที่ให้การสนับสนุน
การพัฒนาเกษตรกรไปสู่ Smart Farmer โดยส่วนใหญ่เป็นการ
ด�ำเนินงานผ่านกิจกรรมหรือโครงการจัดฝึกอบรม การสนับสนุน
เทคโนโลยี การจัดประกวดกระบวนการพัฒนานวัตกรรม และ
การสรรหาเกษตรกรต้นแบบทีม่ ศี กั ยภาพในการเป็นผูน้ ำ� เกษตรกร
ยุคใหม่ มีความคิดสร้างสรรค์ เพือ่ ให้เกิดประโยชน์หรือผลเชิงบวก
แก่การท�ำเกษตรกรรม อาทิ บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น
หรือดีแทค ทีร่ ว่ มกับ บจก. รักบ้านเกิด ร่วมกันพัฒนาช่องทางการ
สื่อสารระหว่างเกษตรกรและผู้ซื้อ และประชาสัมพันธ์ข้อมูล
สินค้า/ผลิตภัณฑ์ผ่านสื่อมีเดีย รวมถึงการพัฒนาแอปพลิเคชัน
Farmer Info และการจัดประกวดเกษตรกรส�ำนึกรักบ้านเกิด
นอกจากนี้ บริษัท สยามคูโบต้า คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด ได้ด�ำเนิน
โครงการ KUBOTA Smart Farmer Camp เพือ่ คัดเลือกนักศึกษา
อายุ 18 - 22 ปี เข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้และลงมือปฏิบัติการ
3.2 วัตถุประสงค์ ในการสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ เพาะปลูกพืชจริง เรียนรูก้ ารใช้เทคโนโลยีเครือ่ งจักรกลการเกษตร
ที่เข้ามาช่วยเพิ่มผลผลิต และแลกเปลี่ยนความรู้กับเกษตรกร
ของภาครัฐ
การขับเคลื่อนการสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ มีวัตถุประสงค์ ต้นแบบเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ เป็นต้น
เพือ่ เพิม่ แรงงานภาคเกษตร สานต่ออาชีพเกษตรกรรม โดยมุง่ เน้น
การฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ
การผลิต การบริหารจัดการธุรกิจ และการใช้ระบบสารสนเทศ
โดยในปี 2555 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไ ด้ มี น โยบาย
ในการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) พร้อมทั้ง
ตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer ทั้งนี้ ได้ให้
ความหมายเกษตรกรปราดเปรือ่ งในเชิงผลผลิต ว่าเป็น “บุคคล
ที่มีความภูมิใจในการเป็นเกษตรกร มีความรอบรู้ในระบบ
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ในปัจจุบนั อาชีพเกษตรกรจึงมีแนวโน้มได้รบั ความสนใจจาก
คนรุน่ ใหม่มากขึน้ ทัง้ จากผูท้ จี่ บการศึกษาในสาขาเกษตร รวมถึง
ลูกหลานของเกษตรกร และผู้ที่ประกอบอาชีพอื่นแล้วผันตัวเอง
มาเป็นเกษตรกร ซึง่ ได้รบั การสนับสนุนและโอกาสมากขึน้ ทัง้ ด้าน
องค์ความรู้ นวัตกรรมเทคโนโลยี และข้อมูลด้านการผลิตและ

รายการ
ผลการสำ�รวจแรงงานภาคเกษตร
จำ�นวน Smart Farmer
จำ�นวน Young Smart Farmer

ด้านการตลาด เพื่อช่วยการวางแผนการผลิตให้เชื่อมโยงกับ
ตลาดอย่างเป็นระบบ และมีรายได้ผลตอบแทนคุม้ ค่ากับการลงทุน
ซึง่ จากการส�ำรวจแรงงานภาคเกษตรพบว่า แรงงานภาคการเกษตร
มีทงั้ สิน้ 12.71 ล้านราย และแบ่งเป็น Smart Farmer ทัง้ ประเทศ
รวม 981,649 ราย และกลุม่ Young Smart Farmer รวม 5,477 ราย

จำ�นวนราย

ทีม่ า

12,710,000

สำ�นักงานสถิติแห่งชาติ (ไตรมาส 3 ปี 2559)
กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตร

981,649
5,477

ที่มา : กรมส่งเสริมการเกษตร ณ วันที่ 10 เม.ย. 2560

ดั ง นั้ น แนวคิ ด การพั ฒ นาเกษตรกรยุ ค ใหม่ จึ ง ถื อ ว่ า
เป็นการปรับตัวในภาคเกษตรเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่ ง ขั น ให้ ส อดรั บ กั บ การพั ฒ นาประเทศในอนาคต
โดยแรงงานภาคเกษตรจะมีศักยภาพและความเชี่ยวชาญมากขึ้น
มีการวางแผนการผลิตการตลาดอย่างเป็นระบบ และมีการใช้
ระบบข้อมูล รวมถึงการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อ
จัดการกระบวนการผลิต และลดความเสียหายที่เกิดจากภัยพิบัติ
ธรรมชาติ ตลอดจนมีการเลือกผลิตสินค้าเกษตรที่มีโอกาสทาง
การตลาด ร่วมกับการวางแผนและสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงตลาด
และผู ้ บ ริ โ ภคโดยตรง เพื่ อ แก้ ป ั ญ หาความผั น ผวนของราคา
ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งที่จะยกระดับความสามารถในการแข่งขัน

ให้กับภาคเกษตรให้มีความยั่งยืน บนฐานของความรู้และการใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยีสมัยใหม่ ซึง่ จะเป็นการพัฒนาประเทศให้
บรรลุตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในการเพิม่ ประสิทธิภาพ
การผลิต และเพิ่มรายได้ของประชาชน

4. กรณีตัวอย่างและบทเรียนของเกษตรกรยุคใหม่
กรณีตวั อย่างของเกษตรกรยุคใหม่จากการรวบรวมเอกสาร โดยเริ่มต้นจากการปลูกพืชหมุนเวียนเพื่อเพิ่มธาตุอาหารในดิน
และสือ่ สิง่ พิมพ์มกี ลุม่ ตัวอย่างของเกษตรกรทีป่ ระสบความส�ำเร็จ สลั บ กั บ การปลู ก ข้ า วหอมมะลิ อิ น ทรี ย ์ แ ละลดการใช้ ปุ ๋ ย เคมี
แล้วที่น่าสนใจ เช่น
และสารเคมี ต ่ า งๆ จนในที่ สุ ด สามารถเลิ ก ใช้ ส ารเคมี ไ ด้ ด ้ ว ย
4.1 เกษตรกรต้นแบบ สาขาข้าว จังหวัดบุรีรัมย์ ความสามารถในการประยุกต์ใช้หลากหลายวิธีทางธรรมชาติ
นายด�ำ ขยันยิง่ “ผูน้ าํ การผลิตขาวหอมมะลิอนิ ทรียค์ ณ
ุ ภาพแห่ง ซึ่งเป็นใบเบิกทางสําคัญนําไปสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (มกท.)
อาํ เภอลาํ ปลายมาศ” จากชาวนาทีป่ ระสบปัญหาหนีส้ นิ ทีด่ นิ ถูกยึด เป็นผลผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ที่มีคุณภาพสูง มีความปลอดภัย
ได้ปรับความคิดของตนเองจากความท้อแท้สิ้นหวัง สู่คนใฝ่รู้ เป็นที่ต้องการของตลาดต่างประเทศโดยเฉพาะในสหภาพยุโรป
จากจุดเปลี่ยนสําคัญ เมื่อได้รับฟังพระราชดํารัสของพระบาท ทําให้ปัจจุบันนายดํามีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีโอกาสตอบแทน
สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 9 ทีพ่ ระราชทานแก่ผนู้ าํ กลุม่ ชาวนา ช่ ว ยเหลื อ เพื่ อ นบ้ า นและชุ ม ชนด้ ว ยวิ ถี แ ห่ ง เกษตรอิ น ทรี ย ์ ที่
เมือ่ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2504 นับเป็นจุดเริม่ ต้นทีท่ าํ ให้ Smart เชี่ยวชาญ
Farmer ต้ น แบบคนนี้ เข้ า สู ่ วิ ถี ข องการเกษตรแบบอิ น ทรี ย ์
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พัฒนาองค์ความรู้เพื่อปรับเทคโนโลยีการผลิตให้เหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อม ซึ่งปัจจุบันคุณปิยะทัศน์มีความเชี่ยวชาญในการ
จั ด การพื ช ออร์ แ กนิ ค ในโรงเรื อ นพลาสติ ก คั ด เลื อ กแสง และ
การจัดระบบควบคุมและรับรอง PGS ออร์แกนิค ที่สามารถ
ถ่ายทอดไปสู่ชุมชนได้

4.3 ฟาร์ ม ผั ก ออร์ แ กนิ ก “แก้ ว พะเนาว์ ยั ง
สมาร์ท ฟาร์เมอร์” โดยนายพงษ์ พั ฒ น์ แก้ ว พะเนาว์

อายุ 25 ปี เกษตรกรจากจังหวัดมหาสารคาม เกษตรกรรุ่นใหม่
ที่น�ำประสบการณ์ของนักเรียนแลกเปลี่ยนที่ประเทศอิสราเอล
มาพลิกฟื้นดินทุ่งกุลาร้องไห้ให้กลับมามีแร่ธาตุ สามารถปลูก
พืชผักได้ โดยเริ่มจากการปรับสภาพดิน บริหารจัดการน�้ำ  และ
ปรับระบบนิเวศ ตลอดจนมีการบริหารจัดการสวนผักในแบบฉบับ
ของตัวเองทีท่ ำ� ให้พนื้ ที่ 7 ไร่ สามารถเก็บเกีย่ วผักได้ตลอด 365 วัน
โดยปลูกพืชคละชนิดกัน ไล่ไปตามอายุเก็บ นอกจากจะเป็นการ
ลดความเสีย่ งจากความผันผวนด้านรายได้ แล้วยังเป็นการป้องกัน
โรคแมลงได้ทางหนึ่ง โดยปัจจุบันมีการรวมกลุ่มร่วมกับชุมชน
ซึ่งในกลุ่มมีกิจกรรมที่ส�ำคัญคือ ผักอินทรีย์กลางแจ้ง ผักอินทรีย์
โรงเรือน โรงเรือนเห็ดฤดูหนาว โรงเรือนเห็ด
ฤดูรอ้ น แปลงสาธิตมะกรูดตัดใบ เลีย้ งไก่ไข่
บนบ่ อ ปลา พื ช ผั ก จ� ำ พวก หอมแบ่ ง
กะเพรา  แมงลัก ขึน้ ฉ่าย ผักชีไทย ผักบุง้
ตะไคร้ ใบมะกรูด เห็ด ไผ่ สัตว์จำ� พวก
4.2 หมูบ่ า้ นเกษตรอินทรีย์ (หมูบ่ า้ นพลังงานทาง ปลากิ น พื ช และหมู ป ่ า เป็ น ต้ น
เลือก) โดยนายปิยะทัศน์ ทัศนิยม อายุ 59 ปี ผู้น�ำชุมชนจาก เป็นธุรกิจที่สร้างรายได้อย่างมาก
บ้านหนองมัง ต�ำบลโนนกลาง อ�ำเภอส�ำโรง จังหวัดอุบลราชธานี ให้กับกลุ่ม
ซึง่ เป็นชุมชนเล็กๆ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีการท�ำนาเป็นหลัก
ท�ำสวนและเลีย้ งสัตว์เป็นอาชีพรอง แม้วา่ ในพืน้ ทีจ่ ะไม่เหมาะกับ
การเพาะปลูก ท�ำให้ผลผลิตจากการท�ำนาไม่ได้ผลเท่าที่ควร
แต่ ชุ ม ชนนี้ ส ามารถปรั บ เปลี่ ย นกระบวนการผลิ ต โดยท� ำ การ
เกษตรอินทรีย์ และมีการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ตลอดจน
สร้างองค์ความรู้ จนกระทั่งสามารถสร้างรายได้ให้กับสมาชิก
ในชุมชน โดยคุณปิยะทัศน์ เป็นผูน้ ำ� ทีร่ เิ ริม่ ในการท�ำเกษตรอินทรีย์
ที่ได้รับการอบรมมาใช้จนประสบผลส�ำเร็จ ในระยะแรกคนใน
ชุมชนยังไม่ยอมรับกับการท�ำเกษตรอินทรีย์ แต่คุณปิยะทัศน์
ยังคงมุ่งมั่นท�ำเกษตรอินทรีย์อย่างต่อเนื่อง จนเห็นผลผลิตที่ได้
เพิม่ มากขึน้ ทุกปี มีสขุ ภาพดีขนึ้ และผลตอบแทนทีเ่ ห็นเป็นรูปธรรม
ท�ำให้ได้รับการยอมรับจากชุมชนในที่สุด นอกจากนี้ ยังมีการ
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เกีย่ วกับเมล่อนด้วยตนเอง ทัง้ การไปศึกษาดูงานตามสถานทีต่ า่ งๆ
อีกทั้งยังได้เข้าร่วมอบรมในโครงการของดีแทค ทั้งด้านการตลาด
การเปิดเพจขายสินค้า การท�ำตลาดออนไลน์ การถ่ายรูปสินค้า
และการน�ำเสนอสินค้าเพื่อสร้างการรับรู้ไปยังผู้บริโภค และ
ที่ ส� ำ คั ญ ได้ น� ำ เทคโนโลยี ม าใช้ ใ นการปลู ก เมล่ อ นในลั ก ษณะ
ฟาร์มแม่นย�ำ มีการน�ำระบบเซนเซอร์อัจฉริยะ ที่ท�ำหน้าที่สังเกต
และติดตามการเปลี่ยนแปลงปัจจัยในการเพาะปลูก ซึ่งเป็นหัวใจ
ส�ำคัญที่สุดของเกษตรกรแม่นย�ำ จากปกติที่ขึ้นกับความรู้สึกและ
ความช�ำนาญของเกษตรเอง รวมทั้งมีการส่งข้อมูล ทั้งความชื้น
4.4 โคโค่ เมล่อน ฟาร์ม โดยนายณัฐ มั่นคง เจ้าของ แสง และอุณหภูมิ ท�ำให้ได้ขอ้ มูลแบบ real-time ระบบจะท�ำการ
ประมวลและวิเคราะห์ขอ้ มูล พร้อมทัง้ แสดงผลผ่านแอปพลิเคชัน
“โคโค่ เมล่อน ฟาร์ม” อ�ำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี จบการศึกษา
แบบ real-time ซึ่งจะท�ำให้ได้ผลผลิตตรงตามความต้องการ
ด้านบริหารธุรกิจจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีความสนใจในธุรกิจ
คุณภาพคงที่ วางแผนระบบการตลาดดีขึ้น
การเกษตร และเห็นว่าเมล่อนเป็นผลไม้ที่มีราคาค่อนข้างสูง
สามารถท�ำเงินได้โดยใช้พื้นที่ไม่มาก จึงได้เริ่มศึกษาหาข้อมูล

5. ปัจจัยความส�ำเร็จในการสร้างเกษตรกรยุคใหม่
จากการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลและถอดบทเรียนจากเกษตรกรรุ่นใหม่ รวมถึงการลงพื้นที่สัมภาษณ์เกษตรกร พบว่า
องค์ประกอบที่มีส่วนส�ำคัญในการผลักดันการสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ให้ประสบผลส�ำเร็จ คือ

5.1 เกษตรกรต้องมี ใจรักอาชีพเกษตรกรและ
ใฝ่ เ รี ย นรู ้ ต ลอดเวลา เป็ น จุ ด เริ่ ม ต้ น ที่ ส� ำ คั ญ ของการท� ำ
การเกษตรที่ต้องมีใจรักและความตั้งใจเป็นพื้นฐาน จึงท�ำให้เกิด
ความทุ่มเทและเอาใจใส่ มีความสุขกับสิ่งที่ท�ำ  ใฝ่เรียนรู้ในการ
พัฒนาตนเองตลอดเวลา ไม่หยุดนิง่ เข้าใจธรรมชาติและระบบนิเวศ
เช่น ดิน น�้ำ ป่า เพื่อปรับรูปแบบการท�ำการเกษตรให้เหมาะสม

5.2 การสร้ า งแรงจู ง ใจและการเพิ่ ม ศั ก ยภาพ
การท�ำการเกษตร เป็นการสนับสนุนให้เกษตรกรที่ท�ำอยู่แล้ว

หรื อ เกษตรกรที่ เข้ า มาใหม่ มี ค วามสนใจและพร้ อ มในการท� ำ
การเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ความพร้อมด้านเทคโนโลยี
และองค์ความรู้การท�ำการเกษตร ระบบข้อมูลเพื่อประกอบการ
ตัดสินใจ โดยเฉพาะข้อมูลด้านการตลาด การเข้าถึงเทคโนโลยี
สารสนเทศ การเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเสริมสร้าง
ทักษะแก่เกษตรกร มีปัจจัยการผลิตที่จ�ำเป็นพื้นฐาน โดยเฉพาะ
ที่ดินท�ำกิน และพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ เป็นต้น

รุ่นใหม่ๆ เพื่อสืบสานอาชีพเกษตรกรรม เช่น ทุนการศึกษา
แหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพ และการสนับสนุนเทคโนโลยี
เป็นต้น

5.4 การยกย่ อ งเชิ ด ชู เ กี ย รติ แ ละประกาศ
เกี ย รติ คุ ณ ให้ กั บ เกษตรกรที่ ป ระสบความส� ำ เร็ จ

ทั้งกลุ่มที่ท�ำการเกษตรอยู่แล้วในปัจจุบัน และกลุ่มเกษตรกร
รุ่นใหม่ที่เข้ามาท�ำการเกษตร เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจ
5.3 การสร้ า งเกษตรกรรุ ่ น ใหม่ เ ข้ า สู ่ ก ารท� ำ ให้กับเกษตรกรที่มีความตั้งใจในการประกอบอาชีพ และยังเป็น
การเกษตร ทุกภาคส่วนทั้งในส่วนของภาครัฐและภาคเอกชน การสร้างแรงบันดาลใจให้กับเกษตรกรรุ่นใหม่ๆ หรือผู้ที่สนใจ
ควรมีบทบาทร่วมกันในการสนับสนุนและผลักดันให้เกิดเกษตรกร จะเข้ามาท�ำอาชีพเกษตรกรรมต่อไป
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6. แนวทางการด�ำเนินงานในระยะต่อไป
การปรับตัวของภาคเกษตรให้สอดรับกับทิศทางการพัฒนาประเทศในอนาคตที่ต้องมีการแข่งขันมากขึ้น มีการยกระดับ
รายได้ให้สูงขึ้น ซึ่งแรงงานในภาคเกษตรจะเป็นกลไกส�ำคัญที่มีส่วนในการยกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตร ดังนั้น
เพื่อวางแผนการพัฒนาเกษตรกรยุคใหม่ให้มีศักยภาพเป็นก�ำลังส�ำคัญของภาคเกษตร หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการด�ำเนินงาน
ที่ส�ำคัญ ดังนี้

6.1 แนวทางการเสริมสร้างความสามารถของ
เกษตรกร โดยเกษตรกรหรือผู้ที่ก�ำลังจะเข้าสู่อาชีพเกษตรกร
มีศักยภาพที่แตกต่างกัน ดังนั้น แนวทางในการสนับสนุนและ
ส่งเสริมที่จะมีจุดเน้นที่แตกต่างกันไป ดังนี้

		6.1.1 กลุ่มใหม่ที่ยังไม่เริ่มอาชีพเกษตรกรรม
ครอบคลุมทั้งผู้ที่จบการศึกษาใหม่ หรือผู้ที่สนใจท�ำการเกษตร
ถือว่าเป็นหน้าใหม่ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ส่วนใหญ่
มีความพร้อมเรื่องข้อมูลตลาดและเครื่องมือใหม่ๆ ทั้งเทคโนโลยี
สารสนเทศที่สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้ แต่อาจจะมีข้อจ�ำกัด
เรื่องที่ดินท�ำกินและองค์ความรู้ ดังนั้น แนวทางที่ควรสนับสนุน
กลุ่มเป้าหมายนี้ คือ การขึ้นทะเบียนผู้ที่สนใจไว้ส�ำหรับพิจารณา
จัดสรรที่ดินท�ำกินภายใต้โครงการของรัฐ การให้ค�ำปรึกษาและ
แนะน�ำเกษตรกรต้นแบบส�ำหรับให้ค�ำแนะน�ำการต่อยอดการ
ท�ำการเกษตรได้
		6.1.2 กลุ่มที่อยู่ในภาคเกษตรแล้ว ครอบคลุม
ทั้งเกษตรกรเดิมและลูกหลานของเกษตรกร กลุ่มนี้จะเป็นผู้ที่
ท�ำการเกษตรอยู่แล้ว มีความช�ำนาญในการท�ำการเกษตร แต่
อาจจะประสบปัญหาในด้านเชื่อมโยงการผลิตกับการตลาด และ
มีความผันผวนด้านรายได้ ท�ำให้มีแนวโน้มขาดความเชื่อมต่อ
จนถึงรุ่นลูกหลานเกษตรกร ดังนั้น แนวทางที่ควรสนับสนุนกลุ่ม
เป้าหมายนี้ คือ การรวมกลุ่มและวางแผนการผลิตเพื่อการสร้าง
ความมั่นคงในการประกอบอาชีพ การสนับสนุนให้เข้าถึงข้อมูล
และเทคโนโลยีต่างๆ และการเชื่อมโยงกับตลาด เพื่อประโยชน์
ในการปรับการผลิตให้สอดคล้องกับตลาดที่มีศักยภาพ

		6.2.2 การพั ฒ นาระบบข้ อ มู ล ประกอบการ
ตัดสินใจ โดยเฉพาะข้อมูลด้านการตลาด ซึ่งจะช่วยให้เกษตรกร
หรือผู้ที่สนใจเห็นโอกาสในการท�ำการเกษตรที่ให้ผลตอบแทนสูง
		6.2.3 การเข้ า ถึ ง เทคโนโลยี ส ารสนเทศ เป็ น
เครื่องมือในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลและการเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภค
โดยตรง
		6.2.4 กระบวนการเรียนรูแ้ ละถ่ายทอดเทคโนโลยี
เพื่อเสริมสร้างทักษะเกษตรกรให้เป็นผู้ที่มีทักษะและความคิด
ในการประยุกต์ใช้เครื่องมือ องค์ความรู้และเทคโนโลยีต่างๆ
ในการผลิต มีความคิดวิเคราะห์และวางแผนการผลิตการตลาด
อย่างเป็นระบบ
		 6.2.5 การสนั บ สนุ น ปั จ จั ย การผลิ ต ที่ จ� ำ เป็ น
พื้นฐาน โดยเฉพาะที่ดินท�ำกิน พันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ที่สอดคล้องกับ
สภาพพื้นที่และความต้องการ ตลอดจนแหล่งเงินทุนที่มีอัตรา
ดอกเบี้ยเหมาะสม
		6.2.6 การสร้างเครือข่าย เพือ่ ให้เกิดความร่วมมือ
ในด้านการผลิต และการตลาด ตลอดจนแลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ว่ มกัน
6.2 การเพิ่มโอกาสในการพัฒนาศักยภาพเพื่อ ในด้านต่างๆ ตลอดเวลา อันจะเป็นประโยชน์ตอ่ การท�ำการเกษตร

เสริมสร้างความมั่นคงของอาชีพเกษตรกรรม

6.3 การเปิดโอกาสให้เกษตรกรมีสว่ นร่วมในการ
		6.2.1 ความพร้อมของเทคโนโลยีและองค์ความรู้ ก�ำหนดนโยบายและการขับเคลือ่ นการพัฒนาภาคเกษตร
การท�ำการเกษตร เพื่อสนับสนุนให้พึ่งพาตนเอง ทั้งจากการ
วิ จั ย พั ฒ นาต่ อ ยอดภู มิ ป ั ญ ญาท้ อ งถิ่ น และบทเรี ย นจากผู ้ ที่
ประสบความส�ำเร็จ ซึง่ ต้องมีการรวบรวมให้เกษตรกรหรือผูท้ สี่ นใจ
เพื่อน�ำไปใช้และรองรับการปรับตัวของเกษตรกร

เพื่อให้มีส่วนร่วมคิดร่วมวางแผน เช่น แผนชุมชน แผนจังหวัด
รวมถึงแผนและนโยบายระดับประเทศ และร่วมด�ำเนินการพัฒนา
ตามแผนที่ก�ำหนดไว้ ซึ่งจะสร้างให้เกิดความเป็นเจ้าของที่ต้อง
ร่วมกันพัฒนาภาคเกษตรต่อไปในอนาคต
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โครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
เพื่ออนาคตประเทศไทย
สํานักวิเคราะห์โครงการลงทุนภาครัฐ และกองยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพเป็นปัจจัยสําคัญต่อการสร้าง
ขีดความสามารถในการแข่งขัน เพิ่มศักยภาพการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการเตรียมความพร้อมทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
ให้มีความเข้มแข็ง เอื้ออํานวยต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การพัฒนาในทุกๆ ด้านของประเทศ ทั้งนี้จากการดําเนินการจัดอันดับ
ความสามารถในการแข่งขันของแต่ละประเทศของสถาบันนานาชาติ The World Economic Forum (WEF) ทั้งในภาพรวมและ
รายปัจจัยตัวชี้วัดของการพัฒนาโดยมีระบบโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์เป็นหนึ่งในปัจจัยตัวชี้วัดดังกล่าว ในปี 2560 WEF
ได้จัดอันดับความสามารถในการแข่งขันในภาพรวมของประเทศไทยเป็นอันดับที่ 34 จาก 138 ประเทศ ลดลงจากอันดับที่ 32
ในปี 2559 ขณะที่อันดับคุณภาพด้านโครงสร้างพื้นฐานลดลงจากอันดับที่ 44 มาเป็นอันดับที่ 49 ในปี 2560 ทั้งนี้เนื่องจากโครงสร้าง
พืน้ ฐานของประเทศไทยยังมีปญ
ั หาเชิงปริมาณและคุณภาพ รวมทัง้ ขาดการบริหารจัดการการให้บริการทีส่ อดคล้องกับมาตรฐานสากล
ดังนั้น ทิศทางการขับเคลื่อนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
จะมุ่งเน้นการขยายขีดความสามารถและพัฒนาคุณภาพการให้บริการ เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจหลัก
สนับสนุนให้เกิดความเชื่อมโยงกับอนุภูมิภาคและภูมิภาคอย่างเป็นระบบ ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของทุกกลุ่มในสังคม
สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการพืน้ ฐาน และพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการก�ำกับดูแลให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล
เพือ่ ยกระดับประเทศไทยสูอ่ นาคตการเป็นประเทศทีม่ รี ายได้สงู (High Income Country) สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน
(Sustainable Development Goals: SDGs) พร้อมสนับสนุนการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0
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ทุกวันนี้ ถนนเปรียบเสมือนปัจจัยส�ำคัญในการ
การพัฒนาด้านขนส่ง
ด�ำเนินชีวิตและประกอบอาชีพของคนไทย กิจกรรมตั้งแต่
การสัญจรในชีวติ ประจ�ำวันไปจนถึงระบบโลจิสติกส์ขนาดใหญ่
ล้วนพึ่งพาการขนส่งทางถนนในสัดส่วนที่สูงกว่ารูปแบบอื่น
อย่างมีนัยส�ำคัญ ในขณะที่การขนส่งในรูปแบบอื่นๆ และ
ความเชื่อมโยงระหว่างแต่ละรูปแบบ ยังไม่ได้รับการพัฒนา
ทีเ่ หมาะสม ส่งผลให้เกิดปัญหาในด้านต่างๆ ตามมา เช่น ต้นทุน
การขนส่งสินค้าทีส่ งู ถึงร้อยละ 7.5 ของ GDP1   ปัญหาการจราจร
และความสูญเสียจากอุบตั เิ หตุทางถนน เป็นต้น ดังนัน้ การพัฒนา
ระบบขนส่ ง ของประเทศภายใต้ แ ผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ 12
จึงมุ่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ�ำนวยความสะดวกเพื่อ
วางรากฐานอนาคตประเทศเพื่อเพิ่มสัดส่วนการขนส่งทางราง
และทางน�้ำ  ยกระดับระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมือง เพิ่มขีดความสามารถการขนส่งทางอากาศ รวมไปถึงพัฒนาอุตสาหกรรม
ต่อเนื่องที่เกิดจากการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
โดยมีเป้าหมายว่าภายในปี 2564 ประเทศไทยจะมี (1) ต้นทุนค่าขนส่งสินค้าต�่ำกว่าร้อยละ 7 ของ GDP (2) สัดส่วนการขนส่ง
สินค้าทางรางและทางน�้ำต่อการขนส่งสินค้าทั้งหมดภายในประเทศ สูงขึ้นจากร้อยละ 1.4 เป็นร้อยละ 4 และจากร้อยละ 12
เป็นร้อยละ 15 ตามล�ำดับ (3) สัดส่วนผู้ใช้งานระบบขนส่งสาธารณะต่อปริมาณการเดินทางในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล สูงขึ้น
จากร้อยละ 5 เป็นร้อยละ 30 และ (4) ความสามารถในการรองรับผูโ้ ดยสารของท่าอากาศยานในกรุงเทพฯ และในภูมภิ าค เพิม่ ขึน้ เป็น
120 ล้านคนต่อปี และ 55 ล้านคนต่อปีตามล�ำดับ
ส�ำหรับแนวทางการพัฒนาระบบขนส่งที่ส�ำคัญในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 โดยสรุปดังนี้

(1)  ระบบขนส่งทางราง
พัฒนารถไฟขนาดทาง 1 เมตร ให้เป็นโครงข่ายการเดินทาง
และขนส่งสินค้าหลักของประเทศ โดยการก่อสร้างทางคู่ในรัศมี
500 กิโลเมตรจากกรุงเทพฯ และพัฒนารถไฟสายใหม่เชื่อมโยง
ประเทศในภูมิภาคอาเซียน รวมทั้งพัฒนาระบบรถไฟความเร็ว
สูงขนาดทาง 1.435 เมตร เพื่อกระจายความเจริญจากกรุงเทพฯ
ไปยังเมืองหลักในภูมิภาค

1

รายงานต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทย ประจ�ำปี 2558 ของ สศช.

(2)  ระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมือง
โดยการพั ฒ นาระบบขนส่ ง สาธารณะที่ เ ป็ น มิ ต รต่ อ
สิ่งแวดล้อม และอยู่บนหลักการออกแบบเพื่อทุกคน พร้อมทั้ง
ให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาเมืองและพื้นที่รอบสถานี เพื่อเพิ่ม
สัดส่วนการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะและการเดินทาง
ที่ไม่ใช้เครื่องยนต์

48 วารสารเศรษฐกิจและสังคม

(3)  ระบบขนส่งทางถนน
โดยการเพิม่ ความปลอดภัยในการสัญจร และการพัฒนา
โครงข่ า ยทางพิ เ ศษและทางหลวงพิ เ ศษระหว่ า งเมื อ งเพื่ อ
รองรับปริมาณการเดินทางที่จะเพิ่มขึ้นจากการเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน และการน�ำเทคโนโลยีระบบการขนส่งและ
จราจรอัจฉริยะมาใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
จราจรและการจัดเก็บข้อมูลด้านการขนส่งและจราจร

(4)  ระบบขนส่งทางอากาศ
โดยการพัฒนาบุคลากร อุปกรณ์ ระบบบริหารจัดการ
และการรับมือเหตุฉุกเฉินให้ได้มาตรฐานสากล การใช้ประโยชน์
ท่ า อากาศยานที่ มี ใ ห้ เ ต็ ม ศั ก ยภาพ รวมไปถึ ง การพั ฒ นา
การจัดการห้วงอากาศอย่างบูรณาการ  

(5)  ระบบขนส่งทางน�้ำ 
โดยการสนับสนุนให้เกิดการใช้ประโยชน์ท่าเรือภูมิภาค
ที่มีอยู่ให้เต็มศักยภาพในการสนับสนุนการขนส่งสินค้าต่อเนื่อง
หลายรูปแบบ และพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังสู่การเป็นท่าเรือ
ชั้นน�ำในภูมิภาค บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของประชาชน
นอกจากนี้ การพัฒนาระบบขนส่งจ�ำเป็นต้องให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม และบุคลากรในภาคขนส่ง
รวมทั้งปรับปรุงกฎระเบียบเพื่อสนับสนุนให้เกิดอุตสาหกรรมต่อเนื่องภายในประเทศ นอกจากนี้ยังจ�ำเป็นต้องเร่งปรับปรุงโครงสร้าง
การบริหารจัดการการขนส่งทางราง โดยการจัดตั้งกรมการขนส่งทางราง เพื่อก
ผู้ใช้บริการและการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉินตามมาตรฐานสากล เพื่อให้การพัฒนาระบบขนส่งของประเทศเป็นไปอย่างยั่งยืน
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การพัฒนาระบบโลจิสติกส์
ที่ผ่านมาหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนได้ร่วมด�ำเนิน
การขั บ เคลื่ อ นและพั ฒ นาระบบโลจิ ส ติ ก ส์ ข องประเทศ
อย่างต่อเนื่อง ประกอบกับภาคธุรกิจไทยมีความตื่นตัวและให้
ความส�ำคัญของการพัฒนาระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์
ภายในองค์กรมากขึน้ ส่งผลให้ตน้ ทุนโลจิสติกส์ของไทยมีแนวโน้ม
ลดลงจากร้อยละ 17.1 ต่อ GDP ในปี 2550 ลดลงเป็นร้อยละ 14.2
ต่อ GDP ในปี 2557 และปี 2558 ลดลงเหลือร้อยละ 14.1
ต่อ GDP อย่างไรก็ตาม จากการจัดอันดับดัชนีวัดประสิทธิภาพ
ด้านโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ (International Logistics
Performance Index: LPI) ของธนาคารโลก ปี 2559 พบว่า
ประเทศไทยอยู่อันดับที่ 45 จาก 160 ประเทศทั่วโลก ลดลง
จากอันดับที่ 35 ในปี 2557 ทั้งนี้ยังมีประเด็นปัญหาการพัฒนา
ที่ส�ำคัญ ได้แก่ เกษตรกรและผู้ประกอบการ (SMEs) ยังขาด
องค์ความรู้ และทักษะทีส่ ำ� คัญด้านการจัดการกิจกรรมโลจิสติกส์
ให้มปี ระสิทธิภาพ การสนับสนุนมาตรการช่วยเหลือทีเ่ ป็นรูปธรรม
จากภาครัฐให้แก่ผู้ประกอบการ การน�ำเข้า - ส่งออกสินค้ายังมี
ปัญหาติดขัดในขั้นตอนการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ท�ำให้เกิดความล่าช้า การเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งสู่การขนส่ง
ที่ประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมยังไม่ประสบผล
ส�ำเร็จ การพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลผ่าน National Single
Window (NSW) เป็นไปอย่างล่าช้า แรงงานฝีมือด้านโลจิสติกส์
ขาดทักษะและความรู้เฉพาะ และการบูรณาการข้อมูลท�ำให้
ติดตามและการประเมินผลยังมีการใช้ประโยชน์ร่วมกันน้อย
โดยประเทศไทยยังต้องเร่งพัฒนาระบบโลจิสติกส์ในช่วงแผน
พัฒนาฯ ในหลายประการ ได้แก่ (1) การสร้าง ความเข้มแข็ง

ปี 2559

ให้ผู้ประกอบการไทยในการเก็บเกี่ยวมูลค่าเพิ่มจากโซ่อุปทาน
ทั้งภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการโลจิสติกส์
(2) การยกระดับประสิทธิภาพระบบอ�ำนวยความสะดวกทางการค้า
โดยเฉพาะด้านการขนส่งและเครือข่ายโลจิสติกส์ตามเส้นทาง
ยุทธศาสตร์ และด้านระบบ NSW และ (3) การพัฒนาปัจจัย
สนับสนุน อาทิ การพัฒนาและจัดการก�ำลังคน และการพัฒนา
ระบบติดตามและประเมินผล
ส�ำหรับแนวทางการพัฒนาในช่วง 5 ปี (พ.ศ.2560 - 2564)
ภายใต้แผนพัฒนาฯ มุ่งเน้นการยกระดับมาตรฐานระบบการ
บริหารจัดการโลจิสติกส์ของประเทศ ทัง้ ภาคเกษตร อุตสาหกรรม
และบริการโลจิสติกส์ โดยสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ช่วยบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์ ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านโลจิสติกส์การเกษตร สนับสนุนผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทย
ไปลงทุนและสร้างเครือข่ายธุรกิจในอนุภมู ภิ าค พัฒนาและยกระดับ
มาตรฐานการอ�ำนวยความสะดวกทางการค้าระดับสากลปฏิบัติ
โดยยกระดับศักยภาพการขนส่งสินค้าทั้งทางบก ทางน�้ำ  และ
ทางอากาศ ส่งเสริมการพัฒนาระบบโครงข่ายทางหลักเชื่อมต่อ
ประตูการค้าส�ำคัญให้สามารถขนส่งสินค้าผ่านเข้าออกได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ จัดตั้งหน่วยงานบริหารจัดการส่วนกลางของ
ระบบ NSW สนับสนุนการปรับลดขั้นตอนการน�ำเข้า - ส่งออก
รวมทั้ ง พั ฒ นาคุ ณ ภาพบุ ค ลากรและวางแผนจั ด การก� ำ ลั ง คน
ด้านโลจิสติกส์ของประเทศให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ภาคธุรกิจ ทั้งส่งเสริมกลไกระดับนโยบายและการบริหารจัดการ
ระบบติดตามประเมินผลการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศ

ปี 2564
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การพัฒนาด้านพลังงาน
โครงสร้างราคาพลังงานให้เป็นธรรมสะท้อนต้นทุน เตรียมศึกษา
มาตรการและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับยานยนต์ไฟฟ้า  
(Electric Vehicles: EV) ทีม่ แี นวโน้มเพิม่ ขึน้ เนือ่ งจากเทคโนโลยี
ที่พัฒนาขึ้นและต้นทุนที่ลดลง ส่งเสริมการพัฒนาระบบโครงข่าย
ไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) ซึง่ เป็นการน�ำเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใช้บริหารจัดการการผลิต จ่าย และใช้พลังงานไฟฟ้าให้สามารถ
การขั บ เคลื่ อ นกิ จ กรรมทางเศรษฐกิ จ และสั ง คมของ ตอบสนองหรือจัดการระบบไฟฟ้าได้ดขี นึ้ โดยใช้ทรัพยากรน้อยลง
ประเทศจ�ำเป็นต้องมีพลังงานใช้อย่างเพียงพอ และใช้พลังงาน
นอกจากนี้ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยังมุง่ กระจายประเภท
อย่างประหยัด มีประสิทธิภาพ เป็นปัจจัยส�ำคัญ นอกจากนี้ เชือ้ เพลิงทีใ่ ช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า พัฒนาระบบส่งและจ�ำหน่าย
การเลื อ กใช้ พ ลั ง งานที่ มี ค วามหลากหลายและเป็ น มิ ต รต่ อ ไฟฟ้า ส�ำรวจและพัฒนาแหล่งปิโตรเลียมใหม่ เพิ่มศักยภาพ
สิ่ ง แวดล้ อ มจะช่ ว ยผลั ก ดั น ให้ เ กิ ด การพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ทั้ ง นี้ การบริหารจัดการ การผลิต และการใช้พลังงานทดแทน ปรับปรุง
ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และพั ฒ นาการก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การพลั ง งานให้ มี ค วามโปร่ ง ใส
ฉบั บ ที่ 11 ประเทศไทยมี สั ด ส่ ว นการใช้ พ ลั ง งานทดแทน ตรวจสอบได้ มีประสิทธิภาพ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งด้าน
ต่อปริมาณการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 9.2 เทคโนโลยี เศรษฐกิจ และสังคมทีเ่ กิดขึน้ อย่างรวดเร็ว และส่งเสริม
ในปี 2554 เป็นร้อยละ 13.8 ในปี 2559 และมีการใช้พลังงาน ให้ประเทศไทยเป็นศูนย์การซื้อขายพลังงานในภูมิภาคอาเซียน
อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเห็นได้จากปริมาณพลังงานที่ใช้ ทั้งการเชื่อมต่อโครงข่ายด้านพลังงานระหว่างประเทศ และ
ในประเทศต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (หรือความเข้มของ การสนับสนุนให้องค์กรของไทยน�ำความเชีย่ วชาญด้านพลังงานไป
การใช้พลังงาน) ที่ลดลงจาก 8.50 พันตันเทียบเท่าน�้ำมันดิบ ช่วยเหลือเพื่อนบ้านหรือขยายผลการลงทุนในต่างประเทศ ทั้งนี้
ต่อพันล้านบาท ในปี 2554 เป็น 8.15 พันตันเทียบเท่าน�้ำมันดิบ แนวทางการพัฒนาต่างๆ ดังกล่าว จะวางรากฐานให้ประเทศ
ต่อพันล้านบาท ในปี 2559
มีความมั่นคงทางพลังงาน มีโครงสร้างพื้นฐาน โครงสร้างการ
ส�ำหรับระยะเวลา 5 ปีต่อจากนี้ (พ.ศ. 2560 - 2564) ก�ำกับดูแล และศักยภาพพร้อมในการผลิตและใช้พลังงานที่
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 มีเป้าหมาย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในสัดส่วนที่มากขึ้น และใช้พลังงานอย่าง
เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงาน มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งจะน�ำไปสู่การพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน
ทดแทนอย่างต่อเนื่อง โดยมีแนวทางการพัฒนาทั้งการสร้างแรง ต่อไป
จูงใจให้ทกุ ภาคส่วนใช้พลังงานอย่างประหยัดและคุม้ ค่า ปรับปรุง
ปี 2559
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การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล
เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นฐานรากที่ส�ำคัญต่อกระบวนการ
ขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมของประเทศ ช่ ว ย
เสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพิม่ ศักยภาพ
ของผู ้ ป ระกอบการไทย สนั บ สนุ น การท� ำ ธุ ร กิ จ ผ่ า นระบบ
อินเทอร์เน็ต และยกระดับคุณภาพการให้บริการของภาครัฐ
ที่ผ่านมารัฐบาลมีการลงทุนด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นจ�ำนวนมาก
ส่งผลให้การจัดอันดับความพร้อมใช้ของเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (Network Readiness Index: NRI) ของ WEF
ในปี 2559 ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 62 จาก 143 ประเทศ
เพิ่มขึ้นจากอันดับที่ 67 ในปี 2558 และเป็นอันดับ 3 ในภูมิภาค
อาเซียนเป็นรองสิงคโปร์ (อันดับที่ 1) และมาเลเซีย (อันดับที่ 31)
อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยังมีปัญหาอุปสรรคของการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในหลายประการทั้งในด้าน
การวิจัยและพัฒนา บุคลากร การขาดการสนับสนุนอย่างจริงจัง
ท�ำให้ประเทศไทยต้องพึ่งพาเทคโนโลยีการสื่อสารโทรคมนาคม
จากต่ า งประเทศ ขาดการก� ำ หนดมาตรฐานของเทคโนโลยี
โทรคมนาคมของประเทศ ขาดแรงงานที่มีทักษะในอุตสาหกรรม
โทรคมนาคม ปัญหาการเข้าถึงบริการสือ่ สารโทรคมนาคม โครงข่าย
บริการสื่อสารโทรคมนาคมกระจุกตัวอยู่เฉพาะในเขตเมืองใหญ่
ท�ำให้เกิดความเหลื่อมล�้ำในการเข้าถึงบริการระหว่างเขตเมือง
กับเขตชนบท ความมัน่ คงและปลอดภัยของระบบเครือข่ายสือ่ สาร
และการป้องกันการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลและความถูกต้อง
ของข้อมูล

พัฒนาระบบความปลอดภัยทางไซเบอร์ให้มีความมั่นคง และ
คุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลให้แก่ผู้ใช้บริการ ในช่วงแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 จึงได้กำ� หนดให้มแี นวทาง
การพั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐานโทรคมนาคมให้ ค รอบคลุ ม ทั่ ว
ทั้งประเทศ โดยจัดให้มีโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเข้าถึง
ทุกหมู่บ้าน พัฒนาโครงข่ายสื่อสารระหว่างประเทศให้มีความจุ
เพียงพอต่อปริมาณการรับส่งข้อมูล และบริหารจัดการการใช้
เทคโนโลยีและโครงสร้างพืน้ ฐานโทรคมนาคมและสือ่ สารมวลชน
ร่วมกัน ส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการด�ำเนินธุรกิจ
โดยปรับเปลี่ยนรูปแบบการท�ำธุรกิจให้เป็นระบบดิจิทัล สร้าง
ผูป้ ระกอบการดิจทิ ลั รุน่ ใหม่ (Startup) ผูป้ ระกอบการขนาดกลาง
และขนาดย่อม (SMEs) และวิสาหกิจชุมชน และพัฒนาระบบ
มาตรฐานรหัสของสินค้าและบริการให้รองรับกับการท�ำธุรกรรม
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) และการช�ำระเงินแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment)

นอกจากนี้ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยังมุ่งเน้นการส่งเสริม
นวัตกรรม การวิจยั และพัฒนาอุตสาหกรรมดิจทิ ลั และเทคโนโลยี
อวกาศให้สามารถน�ำไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์ ควบคูไ่ ปกับการพัฒนา
บุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษาให้รองรับและ
สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมดิจทิ ลั ในอนาคต
และสร้างความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ โดยจัดตั้งศูนย์การ
เฝ้าระวังและรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ให้มคี วามมัน่ คงปลอดภัย
ในภาคการเงินและข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งก�ำหนดให้มีการ
ดังนั้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและขยายการให้บริการ ปรับปรุงกฎ ระเบียบ และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ ให้เกิดการส่งเสริม
ด้ า นโครงสร้ า งพื้ น ฐานดิ จิ ทั ล อย่ า งทั่ ว ถึ ง ทั้ ง ประเทศในราคา และสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศต่อไป
ที่เหมาะสมเป็นธรรม ส่งเสริมธุรกิจดิจิทัลใหม่และนวัตกรรม
ปี 2559

ปี 2564
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การพัฒนาด้านน�้ำประปา
น�้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภคเป็นความจ�ำเป็นขั้น
พื้ น ฐานในการด� ำ รงชี วิ ต และความเป็ น อยู ่ ที่ ดี ข องประชาชน
ภาครัฐต้องจัดหาให้ประชาชนอย่างเพียงพอและทั่วถึงทั้งใน
ชนบท ชุมชนเมือง และพืน้ ทีเ่ ศรษฐกิจ เพือ่ ยกระดับคุณภาพชีวติ
และสุขอนามัยของประชาชนให้ดีขึ้น รวมทั้งลดความเหลื่อมล�้ำ
ของประชาชนในการเข้าถึง นอกจากนี้น�้ำยังเป็นปัจจัยสนับสนุน
กิจกรรมทางเศรษฐกิจของประเทศ ที่ผ่านมาภาครัฐได้ลงทุน
พัฒนาระบบประปาอย่างต่อเนือ่ ง โดยเพิม่ ก�ำลังการผลิตน�ำ้ ประปา
การวางท่อขยายเขตจ่ายน�้ำ  และการควบคุมคุณภาพน�้ำให้ได้
มาตรฐาน เพือ่ ให้ประชาชนได้รบั น�ำ้ ทีส่ ะอาดและปลอดภัยส�ำหรับ
ใช้อุปโภคบริโภค อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาผลการด�ำเนินงาน
พบว่า การด�ำเนินงานมีความก้าวหน้าตามล�ำดับ ขณะที่การ
ให้บริการน�้ำประปายังประสบปัญหาและอุปสรรคที่ส�ำคัญ ได้แก่
การขาดแคลนแหล่งน�้ำดิบโดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้งที่ปริมาณน�้ำ
มีไม่เพียงพอส�ำหรับใช้ผลิตน�ำ้ ประปา ท�ำให้ประชาชนขาดแคลนน�ำ้
อุปโภคบริโภค และหลายพื้นที่มีค่าใช้จ่ายสูงในการจัดหาน�้ำเพื่อ
การบริโภค ปัญหาปริมาณน�ำ้ สูญเสียในระบบประปาสูง ท�ำให้มกี าร
ใช้ทรัพยากรน�้ำไม่คุ้มค่า และราคาค่าน�้ำที่มีความแตกต่างกัน
ในแต่ละพื้นที่ ก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมกับผู้ใช้น�้ำ  เป็นต้น
ซึง่ ส่งผลกระทบท�ำให้บริการน�ำ้ ประปายังไม่ครอบคลุมทัว่ ประเทศ

พั ฒ นาแหล่ ง น�้ ำ ให้ มี เ พี ย งพอต่ อ การผลิ ต น�้ ำ ประปา รวมทั้ ง
การเพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ โดยส่งเสริมการศึกษาวิจยั
เทคโนโลยีสมัยใหม่มาช่วยพัฒนาการด�ำเนินงานขององค์กร
และการให้บริการน�ำ้ ประปาแก่ประชาชน เช่น การผลิตน�ำ้ ประปา
ที่มีต้นทุนต�่ำ การลดน�้ำสูญเสีย การควบคุมคุณภาพน�้ำ การผลิต
อุปกรณ์ทชี่ ว่ ยประหยัดน�ำ้ ในภาคครัวเรือน ธุรกิจ และอุตสาหกรรม
เป็นต้น
นอกจากนี้ ภาครัฐได้สนับสนุนให้มกี ารจัดตัง้ องค์กรก�ำกับ
ดูแลการประกอบกิจการประปา เพื่อท�ำหน้าที่ก�ำหนดมาตรฐาน
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการด�ำเนินกิจการน�้ำประปา
ในภาพรวมของประเทศ เพือ่ ให้การด�ำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ
มีความเหมาะสม มีความโปร่งใส และมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะท�ำให้
ประชาชนได้รับบริการที่ดีทุกพื้นที่ คุณภาพมาตรฐานเดียวกัน
และอัตราค่าบริการมีความเหมาะสมเป็นธรรมกับผู้ใช้บริการ
และผู้ให้บริการ

ส�ำหรับทิศทางการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานด้านน�ำ้ ประปา
ในอนาคต มุง่ เน้นการจัดหาน�ำ้ สะอาดและขยายเขตการให้บริการ
ทั้งปริมาณและคุณภาพให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ ควบคู่ไปกับการ

ปี 2559

ปี 2564

ภาครัฐดิจิทัล
เพื่ออนาคตประเทศไทย

สํานักงานเลขาธิการ

การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีดิจิทัลที่เกิดขึ้นในโลก
ปัจจุบันเป็นตัวเร่งที่น�ำไปสู่การขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกมิติ
ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งในส่วน
การบริหารจัดการภาครัฐซึ่งเป็นตัวจักรส�ำคัญในการยกระดับ
การบริหารราชการแผ่นดินและการให้บริการประชาชนด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อให้การปฏิบัติงานโปร่งใส มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล ซึ่งจะท�ำให้ภาครัฐของไทยก้าวหน้าทันโลก
และสามารถแข่งขันได้ในโลกสมัยใหม่ ท�ำให้การติดต่อสื่อสาร
ระหว่างประชาชนกับประชาชน และประชาชนกับภาครัฐเป็นไปได้
อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเพิ่มโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการก�ำหนดและสะท้อนความต้องการต่อการบริการของภาครัฐ
รวมถึงตรวจสอบการท�ำงานของภาครัฐเพื่อให้เกิดความโปร่งใส
ได้มากขึ้นอีกด้วย จึงเป็นเรื่องส� ำคัญที่ทุกภาคส่วนต้องสร้าง
ความรู้ความเข้าใจและร่วมกันขับเคลื่อนให้เกิดผลในทางปฏิบัติ
ต่อไป

1. สถานการณ์การพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
1.1 การประเมินสถานการณ์ภาครัฐ ในระยะแผน
พัฒนาฯ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) ประเทศไทยต้องเผชิญ
กับปัญหาหลายด้าน ทั้งปัญหาเศรษฐกิจภายในและภายนอก
ประเทศ วิกฤตด้านสังคม การเมือง และความเสื่อมโทรมของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม โดยสาเหตุสำ� คัญประการหนึง่
ที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาหรือแก้ปัญหาเหล่านี้ของประเทศ
ได้แก่ ระบบบริหารจัดการของภาครัฐที่ยังมีประสิทธิภาพสูง
ไม่เพียงพอในการเป็นตัวจักรส�ำคัญ (Key Agent) ที่จะสนับสนุน
การขับเคลือ่ นภาครัฐให้ไปสูร่ ฐั บาลดิจทิ ลั โดยมีสถานการณ์สำ� คัญ
ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
1) เครื อ ข่ า ยสารสนเทศระหว่ า งหน่ ว ยงานภาครั ฐ
ขาดการเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ ไม่ได้มาตรฐาน มีการลงทุน
ซ�้ำซ้อนกัน รวมทั้งการจัดเก็บข้อมูลภายในหน่วยงานภาครัฐ
ยังเป็นในลักษณะแยกส่วน ขาดการบูรณาการข้อมูลสารสนเทศ
อย่างเป็นระบบและมีแบบแผน ซึ่งท�ำให้ไม่สามารถน�ำข้อมูล

นิยาม รัฐบาลดิจิทัล (Digital Government) หมายถึง

การออกแบบและปรับเปลี่ยนรูปแบบบริการของรัฐ โดยอาศัย
ข้อมูลดิจทิ ลั เพือ่ สร้างบริการของรัฐในรูปแบบใหม่ ผ่านเทคโนโลยี
Mobile Social Cloud Technology ในยุคอินเทอร์เน็ต โดยมี
ลักษณะ 3 ประการ ได้แก่ 1) Reintegration เป็นการบูรณาการ
การท�ำงานของหน่วยงานภาครัฐต่างๆ เข้าด้วยกัน เพือ่ ให้เกิดการ
ก�ำกับควบคุมการบริหารภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ 2) Needsbased holism เป็นการปรับปรุงองค์กรภาครัฐเพื่อให้เกิดการ
ให้บริการสาธารณะที่ให้ความส�ำคัญต่อการน�ำความต้องการของ
พลเมืองมาเป็นศูนย์กลาง 3) Digitalization เป็นการใช้ศกั ยภาพ
อย่างเต็มที่ในการน�ำระบบบริหารสารสนเทศมาใช้ รวมถึงการให้
ความส�ำคัญต่อการสือ่ สารผ่านทางอินเทอร์เน็ตซึง่ จะเข้ามาแทนที่
วิธีการท�ำงานแบบเดิม (Digital Economy Thailand, ม.ป.ป.)
สรุปคือ รัฐบาลดิจิทัลเป็นการน�ำดิจิทัลเทคโนโลยีมาใช้
เป็นกลยุทธ์ส�ำคัญในการยกระดับการท�ำงานภาครัฐให้มีความ
ทันสมัย เพื่อสร้างบริการที่มีคุณค่าสู่ประชาชน ด้วยการท�ำงาน
อย่างเป็นระบบและพึ่งพาทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานภาครัฐ
หน่วยงานอิสระ ภาคธุรกิจ ภาคประชาชน และปัจเจกบุคคลที่มี
บทบาทในฐานะผูใ้ ห้และผูใ้ ช้ขอ้ มูล รวมถึงร่วมสรรค์สร้างสาระที่
จ�ำเป็นและส�ำคัญต่อการให้บริการของภาครัฐ (Recommendation
of the Council on Digital Government Strategies, OECD,
2557, ส�ำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
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มาเชื่อมโยงใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ เกิดความล่าช้า ซ�้ำซ้อน และ
สิน้ เปลืองงบประมาณ จึงก่อให้เกิดปัญหากับประชาชนผูใ้ ช้บริการ
อาทิ การกระจัดกระจายของข้อมูลในหน่วยงานหลายแห่ง ท�ำให้
ต้องใช้เวลาในการรวบรวมข้อมูล ไม่มกี ารจัดระเบียบข้อมูลท�ำให้
ยากต่อการค้นหา ผูร้ บั บริการเสียสิทธิใ์ นการรับบริการภาครัฐอืน่ ๆ
เนื่องจากไม่ทราบข้อมูลหรือได้รับข้อมูลไม่ถูกต้อง ข้อมูลอยู่ใน
รูปแบบที่เข้าใจยาก ไม่สอดคล้องกับแหล่งอื่นๆ รวมทั้งข้อมูล
ไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นปัจจุบัน

2) คุณภาพและทัศนคติของบุคลากรภาครัฐ โดยเฉพาะ
ผู้บริหารระดับสูงบางส่วนยังขาดความรู้ ความเข้าใจ และความ
สามารถในการวางยุทธศาสตร์ที่จะน�ำเทคโนโลยีดิจิทัลไปพัฒนา
องค์กร นอกจากนั้น ในระดับที่ต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศยังมีจำ� นวนไม่เพียงพอ ซึง่ สาเหตุสำ� คัญ
คือขาดการส่งเสริมความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path)
ของบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในขณะเดียวกันบุคลากร
ภาครัฐโดยทั่วไปยังขาดความรู้และทักษะพื้นฐานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (IT Literacy) ท�ำให้เป็นอุปสรรคส�ำคัญต่อการพัฒนา
รัฐบาลดิจทิ ลั ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ตลอดจนทัศนคติในการปฏิบตั ิ
ราชการของเจ้าหน้าที่รัฐในการให้บริการประชาชนยังมักยึดรูป
แบบเดิม โดยไม่ให้ความส� ำคัญกับการพัฒนาหรือการเตรียม
ความพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติงานให้ทันสมัยและ
เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

3) การบริหารจัดการภาครัฐมีประสิทธิภาพต�่ำ และ
ระบบการให้บริการประชาชนยังไม่ได้มาตรฐานสากล สาเหตุ
ส่วนหนึ่งมาจากระบบบริหารราชการเป็นแบบแนวดิ่ง รวมศูนย์
การบริหารงานไว้ที่ส่วนกลาง มีระเบียบและขั้นตอนมาก ขาด
ความยืดหยุ่น ล่าช้า ไม่คล่องตัว ไม่ประหยัด และไม่สามารถ
บริหารงานแบบบูรณาการ ซึง่ จ�ำเป็นต้องเปลีย่ นแปลงให้สอดคล้อง
กับรูปแบบการด�ำเนินชีวิตและการด�ำเนินธุรกิจผ่านเทคโนโลยี
และเครื่ อ งมื อ สื่ อ สารที่ เ น้ น ความรวดเร็ ว และประสิ ท ธิ ภ าพ
ให้มากขึ้น ประกอบกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสื่อสาร
ได้อำ� นวยความสะดวกให้คนในสังคมสามารถรับรูข้ า่ วสารได้รวดเร็ว
และหลากหลายมากขึ้น ท�ำให้ประชาชนมีความคาดหวังที่จะ
ได้รบั การบริการจากภาครัฐผ่านช่องทางทีม่ คี วามหลากหลายและ
มีประสิทธิภาพมากขึน้ อาทิ บริการทีส่ ำ� นักงานบริการ ณ จุดเดียว
และบริการออนไลน์ต่างๆ

4) กฎระเบียบของประเทศไทยไม่เอือ้ ต่อการเป็นรัฐบาล
ดิ จิ ทั ล ไม่ ทั น ต่ อ การเปลี่ ย นแปลงในปั จ จุ บั น โดยเฉพาะ
การติ ด ต่ อ ราชการที่ ยั ง ต้ อ งใช้ เ อกสารจ� ำ นวนมาก แม้ ว ่ า
ประเทศไทยจะใช้บัตรประชาชนที่เป็น Smart Card แต่การ
ท�ำธุรกรรมในหน่วยงานต่างๆ ต้องการส�ำเนาบัตรประชาชน
ประกอบการติดต่อ รวมทั้งการจัดซื้อจัดจ้างหรือการท�ำนิติกรรม
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ต่างๆ ยังมีกฎระเบียบที่ค่อนข้างล้าหลังอ้างอิงกับรูปแบบเดิม
ทีต่ อ้ งใช้หลักฐานจ�ำนวนมากในรูปแบบทีเ่ ป็นกระดาษและส�ำเนา
ซึ่งไม่เอื้อต่อการท�ำธุรกรรมออนไลน์ นอกจากนั้น กฎหมาย
การเปิดเผยข้อมูลและข่าวสารของรัฐบาล องค์กรสาธารณะ และ
เอกชน ที่ ไ ม่ ใช่ ข ้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของประชาขน ยั ง มี ป ั ญ หา
ในทางปฏิบัติที่ท�ำให้ประชาชนไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
จากภาครัฐได้เท่าทีค่ วร จึงท�ำให้ไม่สามารถน�ำไปต่อยอดการพัฒนา
นวัตกรรมอื่นๆ ต่อไปได้

วาเซดะ (Waseda University) ร่ ว มกั บ International
Academy of CIOs (IAC) เพื่อประเมินการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
ของประเทศ โดยมี อ งค์ ป ระกอบที่ น� ำ มาใช้ พิ จ ารณา ได้ แ ก่
การเตรียมความพร้อมของโครงสร้างพืน้ ฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสือ่ สาร การบริการออนไลน์ ระบบเครือข่ายของประเทศ
ตัวผูบ้ ริหารระดับสูงของหน่วยงานภาครัฐทีเ่ กีย่ วข้องการสนับสนุน
การบริการอิเล็กทรอนิกส์ของภาครัฐเอง การพัฒนาเทคโนโลยี
การให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ของภาครัฐ ด้านความปลอดภัย
ด้านไซเบอร์ การมีสว่ นร่วมของภาคประชาชนในการใช้บริการและ
1.2 ตัวชีว้ ดั การพัฒนารัฐบาลดิจทิ ลั ระดับนานาชาติ การเปิดเผยข้อมูลของภาครัฐ
การพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทยอยู่ในระดับปานกลาง
บนเวทีโลก โดยผลการจัดอันดับดัชนีตวั ชีว้ ดั ทีส่ ะท้อนถึงสถานการณ์
ด้านการพัฒนาของบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐของประเทศ
มีดังนี้
		 1) e-Government Development Index (EGDI)
ซึ่งจัดท�ำโดยองค์การสหประชาชาติ (United Nations) เพื่อ
ประเมิ น ระดั บ การพั ฒ นาของบริ ก ารอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ภ าครั ฐ
โดยมีองค์ประกอบที่น�ำมาใช้พิจารณา ได้แก่ ระดับการให้บริการ
ออนไลน์ของภาครัฐ ระดับของการพัฒนาด้านทุนมนุษย์ของ
ประเทศ และระดับการพัฒนาของโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยี
สารสนเทศของประเทศ โดยจากผลการจัดอันดับขององค์การ
สหประชาชาติในปีล่าสุด (2559) ซึ่งมีการศึกษาและจัดอันดับ
การพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (EGDI) ของประเทศไทยอยู่ในอันดับ
ที่ 77 ของโลก และอยู่ในอันดับที่ 4 ของกลุ่มประเทศอาเซียน
จากการศึ ก ษาและจั ด อั น ดั บ การพั ฒ นารั ฐ บาลดิ จิ ทั ล
โดยมีอันดับเป็นรองประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย และฟิลิปปินส์
กับ 65 ประเทศในปีล่าสุด (2559) พบว่าประเทศไทยอยู่ใน
ทั้งนี้ การจัดอันดับในดัชนีย่อยภายใต้ดัชนี EGDI โดย อั น ดั บ ที่ 21 ของโลก เป็ น อั น ดั บ ที่ 2 ของภู มิ ภ าคอาเซี ย น
เฉพาะในด้านบริการออนไลน์ (Online Service) พบว่าอันดับ รองจากประเทศสิงคโปร์ซึ่งอยู่ในอันดับที่ 1 ของโลกเท่านั้น ทั้งนี้
การพัฒนารัฐบาลดิจทิ ลั ของประเทศไทย อยูใ่ นอันดับที่ 79 ของโลก จุดแข็งส�ำคัญของไทย ได้แก่ การบริหารงานพัฒนาของภาครัฐ
เป็นอันดับที่ 5 ของกลุม่ ประเทศอาเซียน (รองจากประเทศสิงคโปร์ ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานภาครัฐ
และหน่ ว ยงานภาครั ฐ ให้ ค วามส� ำ คั ญ ต่ อ การพั ฒ นาดั ง กล่ า ว
มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม)
		 2) ดัชนี Waseda – IAC International e-Govern- รวมถึ ง การให้ บ ริ ก ารออนไลน์ ที่ มี ก ารพั ฒ นามากกว่ า หลายๆ
ment Ranking (Waseda – IAC) ซึ่งจัดท�ำโดยมหาวิทยาลัย ประเทศในภูมิภาคเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ความท้าทายส�ำคัญ
ของประเทศไทยในการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ได้แก่ การสร้าง
การมีส่วนร่วมในการเข้าใช้หรือรับบริการอิเล็กทรอนิกส์ของ
ประชาชน ผ่านการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือเทคโนโลยีดิจิทัล
และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การให้บริการอิเล็กทรอนิกส์
ซึ่งยังเพิ่งเริ่มด�ำเนินโครงการน�ำร่องเท่านั้น อาทิ ระบบ Big Data
หรือ ระบบ Internet of Things
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2. กฎหมาย ยุทธศาสตร์ และแผนที่เกี่ยวข้อง
2.1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2560 มาตรา 258 ข. ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
1) ให้มีการน�ำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้
ในการบริหารราชการแผ่นดินและการจัดท�ำบริการสาธารณะ
เพือ่ ประโยชน์ในการบริหารราชการแผ่นดินและเพือ่ อ�ำนวยความ
สะดวกให้แก่ประชาชน

2.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที  ่ 12
2) ให้มกี ารบูรณาการฐานข้อมูลของหน่วยงานของรัฐ
ทุกหน่วยงานเข้าด้วยกัน เพื่อให้เป็นระบบข้อมูล เพื่อการบริหาร (พ.ศ. 2560 - 2564)
ราชการแผ่นดินและการบริการประชาชน
		 1)   ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการ
ภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมชิ อบ และธรรมาภิบาล
2.2 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
		 1) ภายใต้หัวข้อ 2.3.2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ในสังคมไทย มีประเด็นที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

(1) มีวัตถุประสงค์ส�ำคัญคือให้ภาครัฐมีขนาดเล็ก
ความสามารถในการแข่งขัน หัวข้อย่อยที่ (5) การลงทุน
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในด้านการขนส่ง ด้านพลังงาน ระบบ มี ก ารบริ ห ารจั ด การที่ ดี และได้ ม าตรฐานสากล โดยเฉพาะ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา การเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณะให้ได้
มาตรฐานสากล เพื่อให้ประชาชนและภาคธุรกิจได้รับบริการ
		 2) ภายใต้หัวข้อ 2.3.6 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับ ที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และอ�ำนวยความสะดวก ตรงตาม
สมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้ ความต้องการของประชาชนและภาคธุรกิจ
หน่ ว ยงานภาครั ฐ มี ข นาดที่ เ หมาะสมกั บ บทบาทภารกิ จ
(2) มีแนวทางการพัฒนาส�ำคัญ ได้แก่
มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล กระจายบทบาท
ปรับรูปแบบการให้บริการของรัฐจากรูปแบบ
ภารกิจไปสู่ท้องถิ่นอย่างเหมาะสม มีธรรมาภิบาล กรอบแนวทาง
เดิมไปสู่การให้บริการประชาชนผ่านระบบดิจิทัลอย่างเป็นระบบ
ที่ต้องให้ความส�ำคัญ อาทิ
สร้างระบบโครงสร้างพื้นฐานกลางของศูนย์
(1)  การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของ
ข้อมูลภาครัฐผ่านระบบเครือข่ายสารสนเทศภาครัฐ (Governหน่วยงานภาครัฐให้มีขนาดที่เหมาะสม
ment Information Network: GIN) รวมทัง้ เชือ่ มโยงการท�ำงาน
(2)  การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ ของหน่วยงานภาครัฐ และบูรณาการข้อมูลข้ามหน่วยงานผ่าน
(3)  การพัฒนาระบบบริหารจัดการก�ำลังคนและ ระบบดิจิทัลที่รองรับการท�ำงานและการใช้ประโยชน์จากข้อมูล
พัฒนาบุคลากรภาครัฐ
ภาครัฐร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
(4)  การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
		 2) ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้าง
(5)  การปรั บ ปรุ ง กฎหมายและระเบี ย บต่ า งๆ พื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ มีประเด็นที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
ให้ทันสมัย เป็นธรรม และเป็นสากล
(1) มีวัตถุประสงค์ส�ำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพ
(6)  การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของ
และขยายการให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลอย่างทั่วถึง
หน่วยงานภาครัฐ
ทัง้ ประเทศ ในราคาทีเ่ หมาะสมเป็นธรรม ส่งเสริมธุรกิจดิจทิ ลั ใหม่
(7)  การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และ และนวัตกรรม รวมทั้งพัฒนาระบบความปลอดภัยทางไซเบอร์
รายจ่ายของภาครัฐ
ให้มีความมั่นคง และคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลให้แก่ผู้ใช้บริการ
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(2) มี เ ป้ า หมายส� ำ คั ญ ในการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ
ดิจิทัล เพื่อขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้ครอบคลุม
ทั่วทั้งประเทศ และสร้างผู้ประกอบการธุรกิจดิจิทัลรายใหม่
เพิ่มขึ้น รวมทั้งพัฒนาระบบความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
ให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องตามมาตรฐานสากลเพื่อรับมือ
ภัยคุกคามทางออนไลน์

2.4 แผนพัฒนารัฐบาลดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคม
โดยเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบในการ
จั ด ท� ำ แผนพั ฒ นารั ฐ บาลดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คม
ซึ่งมีกรอบการด�ำเนินการ ดังนี้
		 1) ระยะที่ 1: Digital Foundation – เป็นการลงทุน
และสร้างรากฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล (1 ปี
6 เดือน)
		 2) ระยะที่ 2: Digital Thailand I: Inclusion –
ทุกภาคส่วนของประเทศมีส่วนร่วมในเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
(5 ปี)
		 3) ระยะที่ 3: Digital Thailand II: Full Transformation – ประเทศไทยก้าวสูด่ จิ ทิ ลั ไทยแลนด์ทขี่ บั เคลือ่ นและ
ใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมดิจิทัลได้อย่างเต็มศักยภาพ (10 ปี)
		 4) ระยะที่ 4: Global Digital Leadership –
ประเทศไทยอยูใ่ นกลุม่ ประเทศทีพ่ ฒ
ั นาแล้ว สามารถใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและคุณค่าทางสังคมอย่างยั่งยืน
(20 ปี)

3. การเตรียมความพร้อมสู่รัฐบาลดิจิทัล
จากสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่เกิดขึ้น
นับเป็นตัวเร่งส�ำคัญที่ผลักดันให้ภาครัฐต้องปรับเปลี่ยนบทบาท
ให้ ส ามารถรองรั บ การยกระดั บ ขี ด ความสามารถเชิ ง ดิ จิ ทั ล
ให้ สู ง ขึ้ น ในอนาคต โดยต้ อ งอยู ่ บ นพื้ น ฐานของการเตรี ย ม
ความพร้อม 4 ด้าน ได้แก่

3.1 การบูรณาการหน่วยงานภาครัฐ (Government
Integration) ระหว่างกระทรวงต่างๆ จนเสมือนเป็นองค์กรเดียว
(One Government) โดยการน� ำ เทคโนโลยี ม าปรั บ ใช้ กั บ
การด�ำเนินงานในแต่ละหน่วยงาน และต้องค�ำนึงถึงประชาชน
เป็นหลักในการร่วมมือเพื่อก้าวไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล โดยมี
กระทรวงดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คมเป็ น หน่ ว ยงานหลั ก
ในการขับเคลื่อน ตั้งแต่การเชื่อมโยงข้อมูล บริการ ตลอดจน
การด�ำเนินงานต่างๆ เพือ่ ยกระดับประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ าน
และการให้บริการของรัฐ โดยเฉพาะการลดความซ�้ำซ้อนในการ
เบิกจ่ายงบประมาณ ระยะเวลาการด�ำเนินการ รวมทั้งการดูแล
รักษาระบบต่างๆ ดังนี้
		
1)   ให้บริการภาครัฐแบบครบวงจร ณ จุดเดียว (One
Stop Services) ที่สามารถตอบโจทย์การให้บริการแก่ประชาชน
ในแง่ความรวดเร็วและตอบสนองความต้องการได้มากขึ้น
		
2)   บู ร ณาการข้ อ มู ล ประชาชนและนิ ติ บุ ค คลจาก
หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องให้เป็นภาพเดียว (Single View of
Citizen) เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพของงานบริการและอ�ำนวย
ความสะดวกแก่ประชาชนเพิ่มขึ้น
		
3)   ใช้บริการทางเทคโนโลยีร่วมกัน (Share Service)
โดยให้ความส�ำคัญกับการประหยัดต่อขนาด (Economies of
Scale) ในการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานกลาง
		
4)   ก�ำกับความมั่นคงปลอดภัยได้ดีขึ้น โดยเฉพาะ
ในยุ ค ปั จ จุ บั น ที่ ก ารก่ อ อาชญากรรมและการก่ อ การร้ า ยทาง
ไซเบอร์มีความซับซ้อนและรุนแรงเพิ่มขึ้น
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3.2 การด�ำเนินงานแบบอัจฉริยะ (Smart Operations) โดยการสนับสนุนเทคโนโลยีและอุปกรณ์ดิจิทัลสมัยใหม่
ที่เหมาะสม ประหยัด และคุ้มค่า ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
เพื่ อ ให้ ส ามารถด� ำ เนิ น งานได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ ง แม่ น ย� ำ  รวดเร็ ว
และตรงจุดมากขึ้น ดังนี้
		
1) มีการเชือ่ มต่อระหว่างเครือ่ งมืออุปกรณ์ (Internet
of Things) กับอินเทอร์เน็ตได้อย่างทัว่ ถึง ท�ำให้เจ้าหน้าทีส่ ามารถ
สื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้เป็นปัจจุบันและมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น
			 2) มีระบบการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)
เพื่ อ จั ด ระเบี ย บฐานข้ อ มู ล ที่ ส ามารถใช้ ง านร่ ว มกั น ได้ ซึ่ ง จะ
เป็นการใช้ประโยชน์จากข้อมูลให้ได้ประโยชน์สูงสุด
			 3) มีเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก (Analytics)
โดยเฉพาะการวิเคราะห์บนพืน้ ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ได้อย่างลึกซึง้
มากขึ้น ซึ่งจะช่วยให้สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า รวมทั้งก�ำหนด
นโยบายและตั ด สิ น ใจบนพื้ น ฐานของข้ อ มู ล ที่ ทั น สมั ย ซึ่ ง จะ
สนับสนุนให้มกี ารตัดสินใจเชิงรุกได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถ
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และก้าวทันเวทีโลก
			 4) พัฒนาฐานข้อมูลให้เชือ่ มโยงข้อมูลจากทุกหน่วยงาน
ภาครัฐ และเปิดเผยต่อสาธารณะ เพือ่ ให้เกิดการพัฒนานวัตกรรม
บริการ และสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจและสังคม อาทิ ทะเบียน
ข้อมูลประชาชน ที่เก็บรวบรวมข้อมูลบุคคลตั้งแต่เกิดจนตาย
ส�ำหรับการวางแผนพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต ข้อมูลทะเบียน
ประวัติการศึกษา ข้อมูลสุขภาพที่จะพัฒนาสู่บริการสุขภาพดี
ถ้วนหน้า (Universal Healthcare) รวมไปถึงทะเบียนข้อมูล
เกษตรกร
			 5) ตอบสนองอย่างรวดเร็วต่อการโจมตีทางไซเบอร์
โดยเฉพาะการพัฒนาขีดความสามารถในการเตรียมความพร้อม
รับมือการปฏิบัติการไซเบอร์ทั้งเชิงรับและเชิงรุก

3.3 การมีประชาชนเป็นศูนย์กลางในการให้บริการ
(Citizen-centric Services) เป็นการยกระดับงานบริการ
ภาครัฐให้ตรงกับความต้องการของประชาชนที่เปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลา โดยภาครัฐจะต้องรักษาความสมดุลระหว่างความ
ปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน ข้อมูลของประชาชน และการอ�ำนวย
ความสะดวก (Rebalancing between Security & Facilitation) ดังนี้
1) ใช้งานง่าย (User Friendly) สะดวก ตรงตาม
ความต้องการรายบุคคล ตามหลักการออกแบบที่เป็นสากล
(Universal Design) ทีป่ ระชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้โดยไม่มี
ข้อจ�ำกัดทางกายภาพ พื้นที่ และภาษา
2) ข้อมูลประชาชนได้รับการคุ้มครอง โดยสร้าง
ความมั่นคงปลอดภัย และความเชื่อมั่นในการด�ำเนินธุรกรรม
ด้วยเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ให้กบั ผูใ้ ช้บริการ ซึง่ ถือได้วา่ เป็นปัจจัยพืน้ ฐาน
ที่ช่วยขับเคลื่อนประเทศสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล
3) เพิม่ ความปลอดภัยในชีวติ ทรัพย์สนิ สามารถจับโจร
ผู้ร้าย อาชญากรได้รวดเร็วขึ้น โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามา
สนับสนุนการปฏิบัติงาน
4) สร้างแพลตฟอร์มการให้บริการภาครัฐ เพื่อให้
ภาคเอกชน หรือนักพัฒนาสามารถน�ำข้อมูลและบริการของรัฐ
ไปพัฒนาต่อยอดให้เกิดนวัตกรรมบริการ และสร้างรายได้ให้กับ
ระบบเศรษฐกิจต่อไป
5) สนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการก�ำหนด
แนวทางการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ การปกครอง/บริหาร
บ้านเมือง และเสนอความคิดเห็นต่อการด�ำเนินงานของภาครัฐ
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3.4 การขับเคลือ่ นให้เกิดการเปลีย่ นแปลง (Driven Transformation)
เป็นการวางแนวทางการขับเคลือ่ นภาครัฐไปสูก่ ารเป็นรัฐบาลดิจทิ ลั ในทุกระดับ
ของบุคลากรภาครัฐ โดย
1) เน้ น กระบวนทั ศ น์ ก ารเปลี่ ย นแปลงที่ มุ ่ ง เน้ น ผลสั ม ฤทธิ์
(Outcome-driven Transformation) ที่มีการปรับเปลี่ยนองค์กรแบบ
ครบวงจร ทั้งในด้านทรัพยากรมนุษย์ เทคโนโลยี และกฎระเบียบ
2) มีการขับเคลื่อนโดยการบริหารจัดการโครงการและการก�ำกับ
ดูแลอย่างมีธรรมาภิบาลที่ชัดเจน
3) ได้รับการสนับสนุนจากผู้น�ำระดับประเทศที่มีความมุ่งมั่น มีวิสัยทัศน์ และเห็นความส�ำคัญของการน�ำเทคโนโลยี
มาใช้ในการพัฒนาประเทศ
กล่าวโดยสรุปคือ การพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (Digital Government) นับเป็นยุทธศาสตร์ส�ำคัญของประเทศที่ใช้ยกระดับ
ระบบบริหารจัดการและบริการภาครัฐสู่ประชาชนให้ได้รับบริการที่สะดวก ถูกต้อง รวดเร็ว แม่นย�ำ  และตรงตามความต้องการของ
ผู้ใช้บริการมากที่สุด   ในขณะเดียวกันประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของภาครัฐจะเพิ่มขึ้นจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามา
สนับสนุนการด�ำเนินงาน สามารถเชื่อมโยงเครือข่ายและข้อมูลที่มีอยู่ของภาครัฐให้เป็นระบบเดียวกัน ก่อให้เกิดประโยชน์กับการ
ให้บริการสาธารณะ รวมถึงการวิเคราะห์ วางแผนพัฒนาในระดับต่างๆ ซึ่งจะช่วยสร้างมิติใหม่ในการบริหารจัดการภาครัฐไทย
ให้ก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประโยชน์จะต้องค�ำนึงถึง
ความสมดุลระหว่างการอ�ำนวยความสะดวกกับความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชน
รวมทั้งภาครัฐจะต้องสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนเกี่ยวกับศักยภาพของข้าราชการและ
บุคลากรภาครัฐ และให้ความมัน่ ใจแก่ภาคประชาสังคมเห็นถึงการให้ความส�ำคัญของการท�ำงาน
อย่างโปร่งใสและต่อต้านการทุจริต เพื่อจะได้น�ำไปสู่การร่วมมือกันอย่างเข้มแข็งระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งภาคเอกชนและประชาชนที่ต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ขับเคลื่อนให้นโยบายการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลประสบความส�ำเร็จได้ต่อไป
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การพัฒนาพื้นที่ ภาค และเมืองสู่อนาคตประเทศไทย
ส�ำนักยุทธศาสตร์และการวางแผนพัฒนาพื้นที่ และส�ำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาค

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ได้ก�ำหนดให้ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ เป็นยุทธศาสตร์ส�ำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ โดยให้ความส�ำคัญกับการสร้าง
ความเข้มแข็งของฐานเศรษฐกิจเดิม และการขยายฐานการผลิตและบริการใหม่ การพัฒนาเมืองส�ำคัญให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ
การพัฒนาและฟื้นฟูพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก การบริหารจัดการพื้นที่เศรษฐกิจชายแดน รวมทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพ
กลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาภาคและเมือง อย่างไรก็ดี การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ เป็นการพัฒนาเชิงพื้นที่
ทีเ่ กีย่ วข้องกับการพัฒนาในทุกมิตขิ องการพัฒนาทัง้ ในด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม รวมทัง้ ความมัน่ คง
ซึ่งในการขับเคลื่อนการพัฒนาจะต้องให้ความส�ำคัญกับปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับมิติการพัฒนาดังกล่าว และมีแนวทางการพัฒนา
ในแต่ละพื้นที่ที่ชัดเจนและเหมาะสม รวมทั้งสามารถปรับเปลี่ยนให้สอดรับกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้
อย่างทันท่วงที

การเปลี่ยนแปลงในอนาคตที่มีต่อการพัฒนาเชิงพื้นที่
การพัฒนาประเทศไทยในอนาคตจะต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงในเรื่องที่ส�ำคัญ ดังนี้
การขยายตั ว ของประชากรเมื อ ง ประชากรเมื อ งเพิ่ ม ขึ้ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
โดยคาดว่าสัดส่วนของประชากรเมืองจะเพิ่มเป็นร้อยละ 60 ในปี 2569 ขณะที่ความต้องการ
สาธารณูปโภคสาธารณูปการจะมีมากขึ้น เกิดการขยายตัวของเมืองเนื่องจากความต้องการ
ที่อยู่อาศัยและกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้น
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ประเทศไทยจะเข้าสูส่ งั คมผูส้ งู อายุอย่างสมบูรณ์ ในปี 2564 ซึง่ เป็นช่วงสิน้ สุด
ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 จะส่งผลให้ก�ำลังซือ้ ของประเทศลดลง
การออมลดลง ภาระด้านการคลังของประเทศมีมากขึ้น ความต้องการสินค้าในประเทศลดลง
และต้องพึง่ พาตลาดต่างประเทศมากขึน้ ท�ำให้ตอ้ งเผชิญกับมาตรการกีดกันการค้าทีไ่ ม่ใช่ภาษี
ทั้งการก�ำหนดมาตรฐานสินค้า มาตรฐานสิ่งแวดล้อม มาตรฐานความปลอดภัยสิทธิมนุษยชน
และมาตรฐานอาหาร เป็นต้น
ความต้องการแรงงานไร้ฝีมือจะลดลง โดยจะน�ำระบบอัตโนมัติมาท�ำงาน
แทน ขณะที่ความต้องการแรงงานทักษะฝีมือจะมีมากขึ้น ส่งผลให้เกิดการแย่งชิงแรงงาน
ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ การเกิดอุตสาหกรรมและบริการใหม่ๆ เพื่อตอบสนอง
ความต้องการในภาคการผลิต บริการ และพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป ขณะที่รูปแบบ
ผลิตภัณฑ์และบริการมีวัฏจักรสั้นลง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมมากขึ้น ทั้งการลดลงของ
พื้นที่ป่า ปริมาณขยะที่เพิ่มมากขึ้น ความต้องการน�้ำที่มีมากขึ้น มลพิษที่มีมากขึ้น เนื่องจาก
การแข่งขันในภาคอุตสาหกรรมท�ำให้เกิดการลดต้นทุนในการผลิต ซึ่งท�ำให้เกิดขยะ น�้ำเสีย
อากาศเสีย และการบุกรุกท�ำลายป่า
โครงสร้างพืน้ ฐานมีการพัฒนามากขึน้ ก่อให้เกิดโอกาสในการสร้างความพร้อม
ของพื้นที่ในการขยายฐานการผลิตและการบริการ และในการพัฒนาเชื่อมโยงกับโครงสร้าง
พื้นฐานหลักของประเทศ ดังนั้น การพัฒนาเชิงพื้นที่ในระยะต่อไปจะต้องให้ความส�ำคัญกับ
การยกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมให้มีความเข้มแข็งมากขึ้น และการขยายฐานใหม่
ที่ให้ความส�ำคัญกับการกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคม โดยใช้ประโยชน์จากการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นและศักยภาพของพื้นที่
ความเหลื่ อ มล�้ ำ ของการพั ฒ นายั ง เป็ น ปั ญ หาส� ำ คั ญ ที่ ต ้ อ งแก้ ไ ข
ทัง้ ความเหลือ่ มล�ำ้ ในด้านรายได้ การได้รบั บริการทางการศึกษาและสาธารณสุข การถือครอง
ทีด่ นิ และการเข้าถึงเงินทุนและเทคโนโลยี ซึง่ จะต้องแก้ไขเพือ่ เพิม่ โอกาสในการสร้างศักยภาพ
ของประชาชนและผู้ประกอบการให้สามารถเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง และใช้ประโยชน์จาก
โอกาสที่เกิดขึ้น
นโยบายการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ของประเทศเพื่ อ นบ้ า นและการเข้ า สู ่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเป็นทั้งปัจจัยที่สนับสนุน และข้อจ�ำกัดต่อการค้า
การลงทุนของไทย ทั้งการเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างประเทศ การบริหารจัดการการ
ผ่านแดน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน
การพัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดนและเมืองชายแดน

62 วารสารเศรษฐกิจและสังคม

ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศส่งผล
ต่อภาคธุรกิจและการใช้ชวี ติ ของประชาชนทัง้ ทางบวก
และทางลบ เนื่องจากเทคโนโลยีสารสนเทศช่วยให้สามารถ
เข้าถึงแหล่งข้อมูลได้ง่ายขึ้น ดังนั้น ประชาชนในพื้นที่ห่างไกล
มี โ อกาสมากขึ้ น ในการรั บ รู ้ ข ้ อ มู ล ข่ า วสารเพื่ อ ยกระดั บ
คุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น และช่วยให้การซื้อขายสินค้าและบริการ
มีความสะดวกมากขึ้น อย่างไรก็ดี หากวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม (SMEs) ปรับตัวไม่ทนั อาจสูญเสียความสามารถ
ในการแข่งขัน และประชาชนต้องมีการกลัน่ กรองข้อมูลข่าวสาร
เพื่อไม่น�ำไปสู่การสูญเสียคุณค่าทางวัฒนธรรมและพฤติกรรม
ที่เน้นการบริโภคนิยมและค่านิยมที่ฟุ้งเฟ้อ
lifelockunlocked.com

ของประชาชน ดังนั้น ในยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ
จึงมุ่งเน้นการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกให้เป็น
ฐานการผลิตอุตสาหกรรมหลักของประเทศที่ขยายตัวอย่าง
มีสมดุล มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่
โดยเร่ ง รั ด การแก้ ป ั ญ หามลพิ ษ และสิ่ ง แวดล้ อ ม สนั บ สนุ น
การพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมที่ ใช้ เ ทคโนโลยี ขั้ น สู ง และเป็ น มิ ต ร
ต่อสิ่งแวดล้อม และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ
สังคมและสิ่งแวดล้อมที่ได้มาตรฐาน

นอกจากนี้ รั ฐ บาลมี น โยบายที่ จ ะพั ฒ นาระเบี ย ง
เศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor:
EEC) เพื่อพัฒนาต่อยอดการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเล
ตะวันออก (จังหวัดชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา) ให้เป็นเขต
เศรษฐกิจชั้นน�ำของอาเซียน สนับสนุนการปรับตัวเข้าสู่ยุค
แนวทางการพัฒนาภาค เมือง และ
อุตสาหกรรม 4.0 ที่ขับเคลื่อนโดยเทคโนโลยีเข้มข้น ดิจิทัล
พื้นที่เศรษฐกิจ
และนวัตกรรม รวมทัง้ สนับสนุนการพัฒนาความสามารถในการ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ แข่งขันของประเทศ และยกระดับคุณภาพชีวิตและรายได้
ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ได้ก�ำหนดแนวทางการพัฒนา ของประชาชน
ในแต่ละพื้นที่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต โดย
พื้นที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดน : พัฒนาเป็นพื้นที่
การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ เพื่อฟื้นฟูพื้นที่บริเวณ เศรษฐกิ จ ใหม่ บ ริ เ วณชายแดนและเป็ น ประตู เ ศรษฐกิ จ
ชายฝั่งทะเลตะวันออก และพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณ เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน ในพื้นที่เป้าหมายเขตพัฒนา
เศรษฐกิ จ พิ เ ศษชายแดน 10 พื้ น ที่ ได้ แ ก่ ตาก สระแก้ ว
ชายแดน
สงขลา หนองคาย นครพนม มุกดาหาร ตราด กาญจนบุรี
พื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก : ปัจจุบันเป็น เชียงราย และนราธิวาส เพื่อกระจาย
ศูนย์กลางเศรษฐกิจเชื่อมโยงการค้าการลงทุนกับทั่วโลก และ ความเจริญสู่ภูมิภาค ยกระดับ
เป็นพื้นที่อุตสาหกรรมหลักโดยเฉพาะอุตสาหกรรมปิโตรเคมี รายได้และคุณภาพชีวิตของ
ที่ใหญ่ติดอันดับ 1 ใน 5 ของเอเชีย เป็นฐานการผลิตยานยนต์ ประชาชน และแก้ ป ั ญ หา
และอิเล็กทรอนิกส์ทสี่ ำ� คัญของโลก มีทา่ เรือน�ำ้ ลึกและโครงสร้าง ความมั่นคงบริเวณชายแดน
พืน้ ฐานทีท่ นั สมัย รวมทัง้ เป็นแหล่งพลังงานและวัตถุดบิ ส�ำหรับ โดยใช้ประโยชน์จากศักยภาพ
การผลิต อย่างไรก็ดี การขยายตัวของอุตสาหกรรมอย่างรวดเร็ว ด้ า นที่ ตั้ ง ของพื้ น ที่ แ ละการ
และขาดการควบคุมอย่างมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดปัญหา เป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
สิง่ แวดล้อมในพืน้ ทีซ่ งึ่ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและความเชือ่ มัน่
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ในช่ ว งแผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ 12 การพั ฒ นาพื้ น ที่
เศรษฐกิ จ พิ เ ศษชายแดนได้ ใ ห้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ การส่ ง เสริ ม
และอ�ำนวยความสะดวกในการลงทุน สนับสนุนและยกระดับ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสอดคล้อง
กั บ ศั ก ยภาพของพื้ น ที่ ส่ ง เสริ ม ให้ ภ าคประชาชนและภาคี
การพัฒนาเข้ามามีส่วนร่วมและได้รับประโยชน์จากการพัฒนา
และบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม
ภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วม
ที่ผ่านมาภาครัฐได้ให้การสนับสนุนองค์ประกอบหลัก
ที่ จ� ำ เป็ น ในการพั ฒ นาเขตพั ฒ นาเศรษฐกิ จ พิ เ ศษชายแดน
ได้แก่ (1) สิทธิประโยชน์ด้านการส่งเสริมการลงทุนในระดับ
สูงสุดของประเทศทั้งมาตรการทางภาษีและมิใช่ภาษี เช่น
นโยบายส่งเสริมการลงทุนส�ำหรับกิจการทั่วไปและกิจการ
เป้าหมาย สิทธิประโยชน์ส�ำหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม (SMEs) การให้สินเชื่อเพื่อการลงทุนหรือ
ขยายกิจการ การจัดตั้งศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จด้านการ
ลงทุน (2) การพัฒนาด่านศุลกากรและโครงสร้างพื้นฐาน
ให้ครบสมบูรณ์ได้มาตรฐานเพื่อเชื่อมโยงกับพื้นที่เศรษฐกิจ
หลักในประเทศและประเทศเพื่อนบ้าน (3) การบริหารจัดการ
แรงงานต่างด้าวให้สามารถท�ำงานในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ในลักษณะไป - กลับ โดยให้สามารถใช้บตั รผ่านแดนเป็นเอกสาร
แทนหนังสือเดินทางส�ำหรับการอนุญาตท�ำงานในลักษณะ
ไป - กลับ หรือตามฤดูกาล ซึง่ แรงงานกัมพูชาและแรงงานเมียนมา
ได้รับอนุญาตแล้ว นอกจากนี้ ได้จัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ
ด้านแรงงานในทุกพื้นที่ การพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน และ
การป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดต่อข้ามพรมแดน (4) การจัดหา
พื้นที่เพื่อให้เอกชนหรือการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
เช่าพัฒนาเป็นพื้นที่อุตสาหกรรมและบริการ (5) การพัฒนา
ด้านสังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการ
บริหารจัดการความมัน่ คงชายแดนเพือ่ ให้เกิดการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน
และ (6) การท�ำการตลาดและประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อดึงดูด
การลงทุนจากในและต่างประเทศ

การพัฒนาภาค เพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ
ให้กระจายตัวอย่างทั่วถึง
ภาคเหนือให้เป็นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มลู ค่าสูง :
พัฒนาให้เป็นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูงในด้านการ
ท่องเที่ยวและบริการ เกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์
และการดูแลผู้สูงอายุ โดยพัฒนาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพ
และมี ธุ ร กิ จ บริ ก ารต่ อ เนื่ อ งที่ มี ม าตรฐานและผลิ ต ภั ณ ฑ์
สร้างสรรค์มลู ค่าเพิม่ สูง เพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร
โดยเฉพาะเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ ส่งเสริมการ
สร้างรายได้และการมีงานท�ำของผูส้ งู อายุ และพัฒนานวัตกรรม
การดูแลผู้สูงอายุระยะยาว รวมทั้งฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
โดยการฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าต้นน�้ำในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน การบริหารจัดการน�้ำอย่างเป็นระบบในลุ่มน�้ำปิง วัง
ยม น่าน และการแก้ไขปัญหาหมอกควันในภาคเหนือตอนบน
และจังหวัดตาก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้หลุดพ้นจากความยากจน
สู ่ เ ป้ า หมายการพึ่ ง ตนเอง : พั ฒ นาให้ เ ป็ น ฐานการผลิ ต
ข้าวหอมมะลิคุณภาพสูงภายใต้มาตรฐานเกษตรอินทรีย์และ
เกษตรปลอดภัย ศูนย์กลางอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารและ
พลังงานทดแทนของประเทศ แหล่งท่องเทีย่ วทางโบราณคดี
ยุคก่อนประวัติศาสตร์ อารยธรรมขอม วัฒนธรรมประเพณี
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แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ และแหล่งท่องเที่ยวเชิงกีฬาระดับ
นานาชาติ รวมทัง้ เป็นแหล่งผลิตสินค้าและบริการที่เชือ่ มโยงกับ
ระเบียงเศรษฐกิจอนุภาคลุม่ น�ำ้ โขง โดยพัฒนาพืน้ ทีท่ งุ่ กุลาร้องไห้
ให้เป็นฐานการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพสูงภายใต้มาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย พัฒนานครราชสีมาเป็น
ศูนย์กลางอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอาหาร เพิม่ ศักยภาพ
การผลิตพลังงานทดแทนในกลุม่ จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนกลางและตอนล่าง และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประเพณี
ในทุกพืน้ ที่ พัฒนาเส้นทางเชือ่ มโยงแหล่งท่องเทีย่ วกับประเทศ
เพื่อนบ้าน (อาทิ สี่เหลี่ยมวัฒนธรรมล้านช้าง เลย - อุดรธานี หนองบัวล�ำภู - หนองคาย - สปป.ลาว) รวมทัง้ เพิม่ ประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการน�้ำและฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้
ภาคกลางให้เป็นฐานเศรษฐกิจชั้นน�ำ : พัฒนาเป็น
ศู น ย์ อุ ต สาหกรรมสี เขี ย วชั้ น น� ำ ในเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้
ฐานการผลิตอาหารและสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ ปลอดภัย
และได้มาตรฐานโลก ศูนย์รวมการท่องเทีย่ วของเอเชียทีม่ ชี อื่ เสียง
และเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ โดยเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของอุตสาหกรรมเดิมและส่งเสริมอุตสาหกรรม
แห่งอนาคตให้เป็นฐานรายได้ใหม่ (เช่น ยกระดับการพัฒนา
กลุ่มอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา
ฉะเชิ ง เทรา ปราจี น บุ รี ชลบุ รี และระยอง ให้ เ ป็ น กลุ ่ ม
อุตสาหกรรมทีใ่ ช้เทคโนโลยีขนั้ สูงและอุตสาหกรรมแห่งอนาคต)
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตอาหารและสินค้าเกษตร
ที่มีคุณภาพ ปลอดภัยและเป็นสากล ปรับปรุงมาตรฐานสินค้า
และธุรกิจบริการด้านการท่องเทีย่ วให้มคี ณ
ุ ภาพและภาพลักษณ์
ที่ได้มาตรฐานสากล รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหาร
จัดการน�ำ้
ภาคใต้ให้เป็นฐานการสร้างรายได้ที่หลากหลาย :
พัฒนาเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมแปรรูปปาล์มน�ำ้ มันครบวงจร
และศู น ย์ ก ลางไบโอดี เซล ศู น ย์ ก ลางอุ ต สาหกรรมแปรรู ป
ยางพาราครบวงจร แหล่งผลิตภัณฑ์อาหารทะเลที่ได้มาตรฐาน

สากลและฐานการผลิตโคเนือ้
ที่ มี เ นื้ อ คุ ณ ภ า พ สู ง แ ล ะ
ได้มาตรฐาน โดยเสริมสร้าง
ความเข้ ม แข็ ง ของภาคการ
เกษตรให้ เ ติ บ โตอย่ า งเต็ ม
ศั ก ยภาพของห่ ว งโซ่ มู ล ค่ า
และยกระดับรายได้จากการ
ท่ อ งเที่ ย วให้ เ ติ บ โตอย่ า งต่ อ เนื่ อ งและกระจายรายได้ จ าก
การท่ อ งเที่ ย วสู ่ พื้ น ที่ เชื่ อ มโยงรวมทั้ ง ชุ ม ชนและท้ อ งถิ่ น
อย่างทั่วถึง โดยส่งเสริมและพัฒนาการเชื่อมโยงการท่องเที่ยว
ระหว่างแหล่งท่องเที่ยวระดับนานาชาติในพื้นที่ภาคใต้ฝั่ง
อันดามันและอ่าวไทย และแหล่งท่องเทีย่ วบนบกบริเวณตอนใน
ทีม่ ศี กั ยภาพสูง รวมทัง้ พัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
ให้เป็นพืน้ ทีเ่ ศรษฐกิจเฉพาะภายใต้โครงการพัฒนาเมืองต้นแบบ
“สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” โดยน�ำร่องใน 3 อ�ำเภอ ได้แก่
เบตง หนองจิก และสุไหงโก - ลก และวางระบบป้องกันและ
แก้ ไขปั ญ หาความเสื่ อ มโทรมของทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม

การพัฒนาเมือง มุง่ เน้นการพัฒนาเมืองศูนย์กลาง
ของจังหวัดและเมืองส�ำคัญให้เติบโตอย่างมีคณ
ุ ภาพ
เมืองศูนย์กลางของจังหวัด : พัฒนาเมืองศูนย์กลาง
ของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่ส�ำหรับคนทุกกลุ่มในสังคม โดย
พัฒนาสภาพแวดล้อมเมือง ส่งเสริมการจัดการสิง่ แวดล้อมเมือง
อย่างมีบรู ณาการ พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมือง รักษา
อัตลักษณ์ของเมือง และเพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการเมือง

บทสรุป
การพัฒนาพืน้ ที่ ภาค และเมืองเพือ่ อนาคตประเทศไทย
ต้องเผชิญกับการเปลีย่ นแปลงทัง้ ในและนอกประเทศ ซึง่ เป็นทัง้
โอกาสและข้อจ�ำกัดต่อการพัฒนา นอกจากนี้ ในการขับเคลือ่ น
การพัฒนาเกี่ยวข้องกับหลายภาคส่วนของภาคีการพัฒนา
ซึ่งต้องการการบูรณาการการท�ำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้การด�ำเนินงานมีการประสานและผลักดันการพัฒนา
ไปในทิศทางเดียวกัน และต้องรูเ้ ท่าทันกับการเปลีย่ นแปลงและ
แนวโน้มที่จะเกิดขึ้น รวมทั้งเตรียมความพร้อมเพื่อให้สามารถ
เผชิญและใช้ประโยชน์จากการเปลีย่ นแปลงทีจ่ ะเกิดขึน้ ได้อย่าง
เหมาะสม เกิดประโยชน์กบั พืน้ ทีแ่ ละประเทศโดยรวม

เมื อ งส� ำ คั ญ : พั ฒนาเมืองส�ำคัญ เช่น กรุงเทพฯ
ให้เป็นเมืองศูนย์กลางการติดต่อธุรกิจระหว่างประเทศ ศูนย์กลาง
การศึกษา การบริการด้านการแพทย์และสุขภาพระดับนานาชาติ
เมืองปริมณฑลเป็นศูนย์กลางการขนส่งและโลจิสติกส์ ศูนย์บริการ
ด้านสุขภาพ การศึกษา และเมืองที่อยู่อาศัย เมืองเชียงใหม่
เมืองพิษณุโลก เมืองขอนแก่น และเมืองนครราชสีมาเป็น
ศูนย์กลางการค้า การบริการสุขภาพ และการศึกษา เมืองภูเก็ต บรรณานุกรม
และเมืองหาดใหญ่เป็นเมืองน่าอยู่และเอื้อต่อการขยายตัว ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.
ทางเศรษฐกิจ รวมทั้งพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งระบบราง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
ในเมืองทีม่ ศี กั ยภาพ อาทิ เมืองอยุธยา เมืองนครสวรรค์ เมืองทุง่ สง
(พ.ศ. 2560 - 2564). 2559.
และบริเวณเมืองชายแดนทีม่ ศี กั ยภาพ รวมทัง้ บริเวณใกล้พนื้ ที่
เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน (อาทิ เมืองเบตง เมืองสะเดา ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.
การค้ า ชายแดนและการค้ า ผ่ า นแดนกั บ ประเทศ
เมืองพุนำ�้ ร้อน เมืองอรัญประเทศ เมืองนครพนม เมืองหนองคาย
เพือ่ นบ้าน ปี 2558. 2559.
เมืองเชียงของ) โดยใช้แนวทางการจัดรูปทีด่ นิ การผังเมืองควบคู่
กับการพัฒนาเมืองแบบประหยัดพลังงาน

สำ�นักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทรศัพท์ 0 2628 2847 โทรสาร 0 2628 2846 Email : pr@nesdb.go.th
www.nesdb.go.th
ส่วนภูมิภาค
สำ�นักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง
88/38 หมู่ที่ 4 ตำ�บลตลาดขวัญ
อำ�เภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0 2526 7074-5 โทรสาร 0 2526 2467
Email : CESO-Group@nesdb.go.th

สำ�นักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
119/157 หมู่ที่ 14 ถนนมิตรภาพ ตำ�บลในเมือง
อำ�เภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ 0 4323 6784 โทรสาร 0 4323 9912
Email : NEESO-Group@nesdb.go.th

สำ�นักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ
ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำ�บลช้างเผือก
อำ�เภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ 0 5311 2689-92 โทรสาร 0 5311 2693
Email : NESO-Group@nesdb.go.th

สำ�นักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้
170/8 ถนนกาญจนวานิช ตำ�บลเขารูปช้าง
อำ�เภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
โทรศัพท์ 0 7431 2702 โทรสาร 0 7431 1594
Email : SESO-Group@nesdb.go.th

