วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์
ที่อยากให้คนไทยได้อ่าน...

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ เลขาธิการสภาพัฒน์ ชี้แนวทาง “พัฒนาคน
พัฒนาประเทศ” สร้างเสริมศักยภาพ คุณภาพชีวิตและการมีส่วนร่วม
ใช้การวิจัยและพัฒนาเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน น�ำองค์ความรู้ไทย
สู่คลื่นลูกที่ ๔ สร้างความแตกต่างด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ภายใต้
แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์และสังคมสีเขียว พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
การสื่อสาร และโลจิสติกส์ รองรับการแข่งขันและการเป็นศูนย์กลาง
เชื่ อ มโยงในภู มิ ภ าคอาเซี ย น พร้อมก้าวสู่โอกาสการพัฒนาเศรษฐกิจ
ในเวที โ ลกสากล โดยน้ อ มน� ำ หลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
ในการด�ำรงชีวิตและปฏิบัติงาน ให้เกิดประโยชน์กับประเทศชาติและ
ประชาชนอย่างสูงสุดและยั่งยืน

สำ�นักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๔๗
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๔๖ www.nesdb.go.th

Job 5710-158�������������������� ������� Rev4.indd 1

วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ... สู่ความยั่งยืน

วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์

การพัฒนาประเทศ...
สู่ความยั่งยืน

ผ่านมุมมอง นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
และเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
2/2/15 3:39 PM

วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์

การพัฒนาประเทศ...
สู่ความยั่งยืน

ผ่านมุมมอง นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
และเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์
การพัฒนาประเทศ... สู่ความยั่งยืน
ผู้บรรยาย
จัดท�ำโดย

นายอาคม  เติมพิทยาไพสิฐ
ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ (สศช.)
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๒๘-๒๘๔๗
โทรสาร ๐-๒๖๒๘-๒๘๔๖ www.nesdb.go.th

พิมพ์ครั้งที่ ๑
จ�ำนวน

ธันวาคม ๒๕๕๗
๕,๐๐๐ เล่ม

ISBN

978-974-9769-13-3

ข้อมูลทางบรรณานุกรมของส�ำนักหอสมุดแห่งชาติ
อาคม  เติมพิทยาไพสิฐ.
วิสยั ทัศน์และยุทธศาสตร์ การพัฒนาประเทศ... สูค่ วามยัง่ ยืน.-- กรุงเทพฯ : ส�ำนักงาน
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ค� ำ น� ำ
ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
(สศช.) มีภารกิจส�ำคัญในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
จัดท�ำยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติ ประสานการจัดท�ำแผนในระดับต่างๆ
ประสานสู่การปฏิบัติ และพิจารณาโครงการให้เป็นไปตามเป้าหมายของแผน
รวมทั้งเสนอแนะและให้ความเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมต่อคณะรัฐมนตรี โดยมีภารกิจที่ส�ำคัญอีกประการหนึ่งในการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจในแผนและยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประเทศแก่ทุกภาคส่วนในสังคมไทย เพื่อน�ำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลอย่าง
เป็นรูปธรรม
นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
และเลขาธิ ก ารคณะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ
ล�ำดับที่ ๑๔ ของ สศช. เป็นผู้ที่มีบทบาทส�ำคัญในการจัดท�ำแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหลายฉบับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นผู้น�ำในการ
จัดท�ำแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ นอกจากนี้ จากประสบการณ์การท�ำงานที่
สศช. มายาวนานกว่า ๓๕ ปี จึงมีความรอบรู้ และเชี่ยวชาญด้านการวางแผน
การก�ำหนดยุทธศาสตร์ การวิเคราะห์โครงการต่างๆ รวมถึงการเสนอแนวคิด
และทิศทางการพัฒนาประเทศอย่างรอบด้าน

ส�ำนักงานฯ จึงเห็นควรให้มีการรวบรวมการบรรยาย การอภิปราย
ปาฐกถา และบทสัมภาษณ์ของนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ ตัง้ แต่ดำ� รงต�ำแหน่ง
เลขาธิการฯ จนถึงปัจจุบนั จัดพิมพ์เป็นหนังสือเรือ่ ง “วิสยั ทัศน์และยุทธศาสตร์
การพั ฒ นาประเทศ... สู ่ ค วามยั่ ง ยื น ” เพื่อประมวลองค์ความรู้เกี่ยวกับ
การพัฒนาประเทศ อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อภาคส่วนต่างๆ ในการน�ำ
ไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติภารกิจและประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ เพื่อ
น�ำไปสู่การผลักดันและขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศร่วมกัน โดยแบ่งการ
น�ำเสนอออกเป็น ๗ ส่วน ได้แก่ (๑) แผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
(๒) การพัฒนาเศรษฐกิจ (๓) การพัฒนาสังคม (๔) การพัฒนาทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (๕) การก้าวสู่ประชาคมอาเซียน (๖) การพัฒนา
โลจิสติกส์และโครงสร้างพื้นฐาน และ (๗) รู้จัก “อาคม เติมพิทยาไพสิฐ”
ส�ำนักงานฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า องค์ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ตลอดจนวิสัยทัศน์การพัฒนาประเทศในด้าน
ต่างๆ ที่น�ำเสนอในหนังสือเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชน หน่วยงาน
องค์กร และภาคส่วนต่างๆ ในการน�ำไปเป็นบทเรียนและประยุกต์ใช้ในการ
วางแผนพัฒนาระดับต่างๆ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนประเทศไทย สู่การเจริญ
เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป
ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
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๑๕
๑๙

แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาสังคมสีเขียว

๓๓

แนวทางการพัฒนาประเทศสู่ความยั่งยืนตามแผน
พัฒนาฯ เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

๔๔

ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ ๑๑

๕๔

๒ ทศวรรษยุทธศาสตร์ไทย
บนปรัชญาของ“เศรษฐกิจพอเพียง”

๕๘

การพัฒนาการเกษตร
ในแผนฯ ๑๑

แนวคิดการพัฒนาประเทศไทย

Contents
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ไทยแข่งขันได้ในโลกเสรี
การฟนฟูและสร้างอนาคตประเทศ
ประเทศไทย ๒๐๒๐
บทบาทของไทยกับการพัฒนาโครงการทวาย

๑๐๙ องค์ความรู้น�าไทย... สู่คลื่นลูกที่ ๔
๑๒๗ ค�าตอบสู่การก้าวพ้นกับดักรายได้ปานกลาง
บเคลื่อนนโยบายการบริหารประเทศ และภาพรวม
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สิ่งแวดล้อม
๑๙๓

อนาคต “เศรษฐกิจสีเขียว”
ของประเทศไทย

๒๐๑ ทิศทางประเทศไทยกับความเชื่อมั่น
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๒๙๔ น้อมน�าหลักการทรงงานใน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ในการท�างาน

๓๐๑ ประวัติ นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ

๑

แผนและยุทธศาสตร์
การพัฒนาประเทศ

แผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ

แนวทางการขับเคลื่อน
การพัฒนาสังคมสีเขียว

การน�าเสนอในการอภิปรายภาพรวม
การประชุมประจ�าป ๒๕๕๕ ของ สคช.
เรื่อง “อนาคตประเทศไทย... บนเส้นทางสีเขียว”
ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี
๖ กันยายน ๒๕๕๕

ผมขอน�าเสนอสาระส�าคัญเกี่ยวกับการขับเคลื่อนประเทศสู่การเป็น
สั ง คมสี เขี ย วในแผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ ๑๑ ว่ า เจตนารมณ์ ข องส� า นั ก งาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ต้องการให้เกิด
ความตระหนัก ความเข้าใจ และมีการเตรียมความพร้อมและร่วมมือกันเพื่อ
ผลักดันหรือขับเคลื่อนเศรษฐกิจสังคมของประเทศสู่สังคมสีเขียว มีสาระ
ส�าคัญ ๓ ส่วน ได้แก่ สภาพปัญหาในปัจจุบัน ความหมายของสังคมสีเขียว
และแนวทางการขับเคลื่อนสังคมสีเขียวโดยได้รับความร่วมมือจากภาคส่วน
สรุปสาระส�าคัญดังนี้

สภาพปญหา ในปจจุบัน
ในปัจจุบันปัญหาที่ส�าคัญมี ๔ เรื่อง ได้แก่
๑. การปล่อยกาซคาร์บอนไดออกไซด์ของประเทศ ประเทศไทยมีอตั รา
การปล่อยกาซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นอันดับที่ ๒๔ ของโลก หรือประมาณ
เกือบร้อยละ ๑ ของโลก จัดว่าเป็นประเทศที่ปล่อยกาซคาร์บอนไดออกไซด์
สูงเมื่อเทียบกับภายในกลุ่มประเทศอาเซียน เนื่องจากประเทศไทยมีฐาน
อุตสาหกรรมค่อนข้างใหญ่ และความเจริญของอุตสาหกรรม ดังนั้น ภาค
การขนส่งและพลังงานจ�าเป็นต้องพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ หากการขนส่ง
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ทรัพยากรปาไม้

ไม่มีประสิทธิภาพ และอัตราการ
ใช้พลังงานฟอสซิลสูง ท�าให้การ
ปล่อยกาซคาร์บอนไดออกไซด์
จากอดีตที่เคยมีปาไม้
สู ง ขึ้ น ทั้ ง นี้ อั ต ราการปล่ อ ย
ก า ซคาร์ บ อนไดออกไซด์ ต ่ อ
ประชากรประมาณ ๕.๖ ตั น
ของพื้นที่ประเทศ
คาร์บอนต่อคนต่อปี
ปจจุบันลดลงเหลือเพียง
๒. การปล่ อ ยของเสี ย
ยั ง มี อ ยู ่ ใ นทุ ก ขั้ น ตอนการผลิ ต และ
การบริโภค ภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ
มีขยะจากกระบวนการผลิตกว่า ๑๖ ล้านตันต่อปี แต่น�ามาใช้ใหม่ได้เพียง
ร้อยละ ๒๐ ของปริมาณขยะทั้งหมด ต�่ากว่าเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ร้อยละ ๓๕
และภาคครัวเรือนมีการปล่อยน�้าเสียในปริมาณค่อนข้างมาก
๓. การเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรยังกระจุกตัว ปัจจุบัน
ที่ดินส่วนใหญ่ของประเทศอยู่ในมือของกลุ่มบุคคลเพียงร้อยละ ๑๐ เท่านั้น
การบุกรุกที่ดินและท�าลายทรัพยากรปาไม้ เพื่อประกอบอาชีพต่างๆ ท�าให้
ทรัพยากรปาไม้ลดลงอย่างรวดเร็ว จากอดีตที่เคยมีปาไม้คิดเป็นร้อยละ ๕๓
ของพื้นที่ประเทศ ปัจจุบันลดลงเหลือเพียงร้อยละ ๒๓ ถึงแม้ว่ารัฐมีนโยบาย
ห้ามตัดไม้ทา� ลายปาอย่างเข้มงวด และส่งเสริมการปลูกปาอย่างต่อเนือ่ ง ท�าให้
พื้นที่ปาไม้เพิ่มขึ้นเป็นประมาณร้อยละ ๓๐ แต่ยังอยู่ในระดับต�่า
๔. คุณภาพของคนไทยในเรื่องสุขภาพและความรู้ เนื่องจากอาหาร
ที่มีสิ่งปนเปอนส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย และอาจน�าไปสู่สติปัญญา
ที่ลดลง การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ช่วยไม่ให้เกิด ๕ โรคยอดนิยม
ได้แก่ มะเร็ง หลอดเลือดในสมองตีบ ความดันโลหิต หัวใจ และไตวาย ส�าหรับ
ประเด็นเรื่องความรู้ ไม่ได้จ�ากัดแค่การศึกษา เพราะการศึกษาเป็นส่วนหนึ่ง

ลดลงอย่างรวดเร็ว
คิดเปนร้อยละ ๕๓

ร้อยละ ๒๓
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ของกระบวนการเพิ่มความรู้ ต้องมีการสร้างเสริมความรู้ให้คนไทยตลอด
ช่วงอายุ สศช. เชือ่ ว่าหากประชาชนมีความรูท้ ถี่ กู ต้อง จะสามารถสร้างจิตส�านึก
ด้านคุณธรรม และปกป้องทรัพยากรของประเทศได้

ความหมาย ของสังคมสีเขียว

สังคมสีเขียวมีความหมายที่ค่อนข้างกว้าง ไม่ได้จ�ากัดเพียงแค่เรื่อง
สิง่ แวดล้อมหรือการใช้ทรัพยากรแต่เพียงด้านเดียวเท่านัน้ แต่ตอ้ งมีความยัง่ ยืน
ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่ให้ความส�าคัญ
กับการพัฒนา ทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยใช้สติปัญญา
ความรู้ ความสามารถในการพัฒนาประเทศไปสูก่ ารเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
และสังคมอย่างยั่งยืน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และต้องใช้ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยไม่ท�าให้ระบบนิเวศเสียสมดุล

แนวทาง การขับเคลื่อนสู่สังคมสีเขียว

แนวทางการขับเคลื่อนสู่สังคมสีเขียว ประกอบด้วย (๑) การผลิต
และการบริโภคที่ยั่งยืน โดยผู้ผลิตปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตให้เป็นมิตร
ต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม และผู ้ บ ริ โ ภคต้ อ งกระตุ ้ น ให้ ผู ้ ป ระกอบการหรื อ ผู ้ ผ ลิ ต
เกิดความตระหนักในเรื่องของสิ่งที่เป็นพิษต่อสังคมและสุขภาพของมนุษย์
(๒) โครงสร้างพื้นฐานสีเขียว (Green Transport และ Green Logistic)
เป็นการปรับเปลี่ยนระบบขนส่งจากถนนสู่ระบบราง เพื่อลดพลังงานและลด
การปล่อยกาซคาร์บอนไดออกไซด์ (๓) สังคมทีเ่ ป็นธรรมในเรือ่ งของการเข้าถึง
และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (๔) เสริมสร้าง
การใช้ทุนทรัพยากรทางธรรมชาติ และ (๕) การขับเคลื่อน โดยใช้กฎ ระเบียบ
ของภาครัฐในการส่งเสริมการลงทุน การมีมาตรการทางภาษีและมาตรการ
ด้านการเงิน
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ทุกๆ ๓ นาทีจะมีเด็กเกิดใหม่ในประเทศ ๒ คน
อนามัยของแม่และเด็กจึงมีความส�าคัญ

ตัวอย่างของการบรรลุ แนวทางการขับเคลื่อน

ผมขอยกตัวอย่างในการสร้างสังคมสีเขียวร่วมกัน อาทิ (๑) การออกแบบ
ผลิตภัณฑ์สีเขียว (Eco-Design) ที่หลายภาคธุรกิจได้เริ่มด�าเนินการแล้ว
(๒) การผลิตที่ค�านึงถึงความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Production)
และความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม (๓) การจัดซื้อจัดจ้างสีเขียว
ในภาครัฐ (Green Procurement) (๔) ความรับผิดชอบต่อสังคมทีภ่ าคเอกชน
ได้ดา� เนินการไปแล้วค่อนข้างมาก (๕) ความร่วมมือในภาคบริการ สาธารณูปโภค
การค้าส่ง ค้าปลีก การบรรจุหีบห่อ (Packaging) และการกระจายสินค้า
ที่ไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการท่องเที่ยว (๖) การฟนฟูทรัพยากร
และความหลากหลายทางชีวภาพ (๗) ประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากร
โดยเฉพาะพลังงาน (๘) การปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิต เทคโนโลยีที่ใช้
ในการผลิต ในภาคเกษตรและอุตสาหกรรม เพือ่ ให้เกิดการสร้างงานทีเ่ กีย่ วข้อง
กับธุรกิจสีเขียว (Green Jobs) รวมทั้ง การมีมนุษยธรรม คุณธรรม ในเรื่อง
ของแรงงาน (Decent Work) (๙) กฎระเบียบต่างๆ ที่สามารถกระตุ้นให้เกิด
การประหยัดพลังงานได้มากขึ้น มาตรการนโยบายการเงิน การคลัง และ
(๑๐) การเพิ่มการอุดหนุนให้อุตสาหกรรมสีเขียว (Green Subsidy) ด้วยการ
สนับสนุนผ่านนโยบายทางการเงินและการคลังของรัฐ
ทั้งนี้ ทุกๆ ๓ นาทีจะมีเด็กเกิดใหม่ในประเทศ ๒ คน อนามัยของ
แม่และเด็กจึงมีความส�าคัญ ฉะนั้นเด็กเกิดมาแล้วจะเห็นโลกสีเขียวหรือ
เป็นสีน�้าตาล ขึ้นอยู่กับอาหาร และในอนาคตเรื่องการมีงานท�า มีรายได้ และ
ทรัพยากรธรรมชาติทมี่ พี อใช้จะดีขนึ้ ถ้าเรือ่ งเหล่านีไ้ ด้มกี ารวางแผนตัง้ แต่เด็ก
ยังอยู่ในครรภ์ คิดว่าทุกคนในประเทศจะมีความสุข
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แนวคิด...

การพัฒนาประเทศไทย
เรียบเรียงจากคอลัมน์ Exclusive Interview
วารสารการเงินธนาคาร
ธันวาคม ๒๕๕๓

“ตั้งแต่เริ่มเข้ามาท�างานที่ สศช. ก็ไม่ได้ตั้งใจจะมาเปนเลขาฯ
ชอบเปนกองหลัง แล้วส่งลูกให้กองหน้ายิงให้มากกว่า”
เป็นค�าพูดถึงสไตล์การท�างานของ “เสือในหวย” นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ
เลขาธิ ก ารคณะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ
ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
ที่เป็นลูกหม้อของ สศช.
ตลอดระยะเวลาทีไ่ ด้เข้ามาท�างานที่ สศช. ตัง้ แต่เรียนจบ ท�าให้อาคม
เก็บข้อมูลสัง่ สมความรูแ้ ละประสบการณ์มาอย่างเข้มข้น เป็นกองหลังทีเ่ ข้มแข็ง
ให้ ดร.กบ (นายอ�าพน กิตติอา� พน อดีตเลขาธิการ สศช.) ตลอด ๖ ปีทผี่ า่ นมา ดร.กบ
ก็ได้ยนื ยันในหลายกาลหลายเทศะว่า “อาคม คือคน สศช. ทีแ่ น่นด้วยหลักวิชาการ
และเหมาะทีจ่ ะเปนเลขา สศช. คนต่อไป” และการณ์เป็นไปตามนัน้ โดยปราศจากเสียง
คัดค้านจากกระแสสังคมทีเ่ กีย่ วกับความเหมาะสมในวันทีต่ อ้ งขึน้ มาเป็นกองหน้า
เพือ่ ท�าหน้าทีใ่ นการก�าหนดยุทธศาสตร์และเสนอแนะแนวทางการพัฒนาประเทศ
ให้เข้าไปอยูใ่ นนโยบายของรัฐบาล แต่ในขณะเดียวกันก็ยงั ไม่ทงิ้ หน้าทีก่ องหลัง
ในการเป็นหน่วยงานกลัน่ กรองนโยบายและโครงการต่างๆ ของรัฐบาล
อาคมเปดเผยว่า สศช. ยังจะสานต่อนโยบายหลักที่ผลักดันมาตั้งแต่
สมัย ดร.อ�าพน และมีบทบาทในการประสานงานระหว่างหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการพัฒนาประเทศ แต่สิ่งที่จะเน้นมากขึ้นคือการผลักดันการขับเคลื่อน
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ต้องลด

ต้นทุนด้านโลจิสติกส์

ลงร้อยละ ๕-๑๐ ของจีดีพี

จากร้อยละ ๑๙ ของจีดีพี

มาเปนร้อยละ ๑๖
ของจีดีพีให้ได้

เศรษฐกิ จ ของประเทศให้ เ กิ ด ขึ้ น
อย่างเปนรูปธรรมใน ๓ ด้าน
คือ การสร้างความสามารถ
ในการแข่ ง ขั น การผลั ก ดั น
แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจ
พ อ เ พี ย ง แ ล ะ ก า ร ดู แ ล
สิ่งแวดล้อม

การพัฒนา

ด้านโลจิสติกส์ของไทย
อาคมเล่าว่าเรื่องที่ส�าคัญในล�าดับต้นๆ ในการเพิ่มความสามารถ
ในการแข่งขัน คือ การพั ฒ นาโลจิ ส ติ ก ส์ เพื่อท�าให้ต้นทุนของประเทศ
ลดลง โดยประเทศไทยเริ่ ม ขั บ เคลื่ อ นแผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาด้ า น
โลจิสติกส์ของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๔ ซึ่งขับเคลื่อนในการสร้าง
โครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพไปได้ระดับหนึ่ง อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบัน
ประเทศไทยก็ยังมีปัญหาโครงข่ายการคมนาคมขนส่งที่ยังไม่มีประสิทธิภาพ
“วันนี้ในกลุ่มประเทศเอเปค ก็ได้ตั้งเปาหมายว่าใน ๕-๑๐ ป อย่างน้อย
ต้องลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ลงร้อยละ ๕-๑๐ ของจีดีพี จาก
ร้อยละ ๑๙ ของจีดีพี มาเปนร้อยละ ๑๖ ของจีดีพี ให้ได้”
การพัฒนาโลจิสติกส์ในระยะต่อไป จะต้องขับเคลื่อนใน ๔ ด้าน
ที่ส�าคัญคือ หนึ่ง การพัฒนาด้านโครงสร้าง ซึ่งจะเน้นใน ๒ ส่วนหลักคือ
การพัฒนาระบบขนส่งทางรถไฟและการพัฒนาท่าเรือ การพัฒนาการขนส่ง
ทางรถไฟนัน้ จะช่วยให้การขนส่งมีประสิทธิภาพสูงและต้นทุนต�า่ โดยในปัจจุบนั
มีการพัฒนาการขนส่งทางรถไฟจาก ๒ ส่วนคือ จากแผนแม่บทที่เป็นของ
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เมื่อมีโครงการพัฒนาของรถไฟร่วมกับจีนเข้ามา

ก็ต้องเร่งท�าก่อน ซึ่งก็ไม่ได้ท�าให้แผนของ
กระทรวงคมนาคมรวนเท่าไหร่ เพียงแต่ว่าท�าให้เร็วขึ้น

รัฐบาลที่จะด�าเนินการผ่านกระทรวงคมนาคม ที่มีแผนในการพัฒนาระบบ
รถไฟภายในประเทศ อีกส่วนหนึง่ ก็จะมาจากโครงการพัฒนาระบบทางรถไฟกับ
ต่างประเทศ ซึง่ ในปัจจุบนั ก็กา� ลังอยูใ่ นช่วงท�าข้อมูลตกลงความร่วมมือพัฒนา
รถไฟไทย-จีน
“ในแผนของกระทรวงคมนาคมก็มีการระบุไว้ชัดเจน ๓ ด้าน คือ
การปรับปรุงทางรถไฟให้ได้มาตรฐาน คณะรัฐมนตรีอนุมัติแล้ว
แต่อีก ๒ ด้านคือ การพัฒนารถไฟรางคู่ และรถไฟความเร็วสูง
ยังไม่มีความคืบหน้าเท่าไหร่ ดังนั้นเมื่อมีโครงการพัฒนาของรถไฟ
ร่วมกับจีนเข้ามา ก็ต้องเร่งท�าก่อน ซึ่งก็ไม่ได้ท�าให้แผนของกระทรวง
คมนาคมรวนเท่าไหร่ เพียงแต่ว่าท�าให้เร็วขึ้น”
การพัฒนาท่าเรือ ซึ่งปัจจุบันมีการพัฒนาท่าเรือฝังตะวันตกเพื่อให้
เป็นประตูการค้าฝังอันดามันกับภูมิภาคตะวันออกกลางและยุโรป โดยจะมุ่ง
ไปทีก่ ารพัฒนาท่าเรือปากน�า้ บารา ทีไ่ ม่ใช่ตอบสนองการขนส่งสินค้าอย่างเดียว
แต่ยงั มีแนวทางการพัฒนาให้สามารถรองรับด้านการท่องเทีย่ ว เพือ่ ให้สามารถ
รองรับเรือท่องเที่ยวที่มาจากยุโรปและสหรัฐอเมริกาได้
นอกจากนี้ ปัจจุบันบริษัทเอกชนของไทยยังได้ลงนามสัญญาในการ
สร้างท่าเรือทวายในฝังประเทศพม่า ท่าเรือทั้ง ๒ ก็จะสนับสนุนซึ่งกันและกัน
เพราะจะเป็นโอกาสที่จะขนส่งสินค้าจากท่าเรือไทยไปออกท่าเรือที่ทวายได้
และเป็นโอกาสในการที่ภาคเอกชนไทยจะย้ายฐานการผลิตไปที่พม่าด้วย
สอง การพัฒนาผูป้ ระกอบการทางด้านโลจิสติกส์ เพือ่ ให้ผปู้ ระกอบการ
ด้ า นโลจิ ส ติ ก ส์ ข องประเทศไทยมี ค วามเข้ ม แข็ ง เท่ า กั บ บริ ษั ท โลจิ ส ติ ก ส์
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ขนาดใหญ่ภายในประเทศที่ส่วนใหญ่เป็นของต่างชาติ ซึ่งบริษัทของคนไทย
จะด�าเนินธุรกิจเพียงแค่ภายในประเทศไม่ได้ ต้องพัฒนาเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่
ระดับนานาชาติให้ได้ ซึ่งในการที่จะท�าได้นั้น ผู้ประกอบการไทยจะต้องมี
ความรู้เกี่ยวกับเครือข่ายการขนส่งสินค้าทั้งหมดของประเทศนั้นๆ
สาม ผลักดันให้มีการลดต้นทุนโลจิสติกส์ ภายในระบบโรงงานหรือ
บริษัท ซึ่งต้นทุนจะมาจากกระบวนการรับส่งวัตถุดิบจากต้นทางมาสู่โรงงาน
การจัดการสตอกสินค้า บริษทั หรือโรงงานต้องมีการปรับตัว เช่น การจ้างบริษทั
ที่มีความรู้เกี่ยวกับระบบโลจิสติกส์โดยตรงเข้ามาบริหารจัดการ นอกจากนี้
เพื่อเป็นการลดต้นทุนควรเปลี่ยนระบบบริหารงานภายในและการจัดการ
เอกสารต่างๆ ให้เป็นระบบมากขึ้น
สี่ การปรับกฎระเบียบของภาครัฐ เพื่ออ�านวยความสะดวกในการ
ขนส่งสินค้า เช่น การขนส่งเพื่อไปขายต่างประเทศ ในปัจจุบันมีหน่วยงาน
ของภาครัฐทีเ่ กีย่ วข้องจ�านวนมาก ซึง่ ท�าให้ผปู้ ระกอบการเสียเวลา และต้นทุน
เพิ่มมากขึ้น ทางแก้ก็คือ น�าระบบไอทีเข้ามาบริหารจัดการในการเชื่อมโยง
ข้อมูลของหน่วยงานต่างๆ ที่จะท�าให้ลดขั้นตอนและเอกสารลง ซึ่งปัจจุบัน
กรมศุลกากรก็กา� ลังด�าเนินการในการเชือ่ มโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (National
Single Window) กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ อยู่
การปรับกฎระเบียบอีกด้านหนึ่งคือการปรับกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
กับการค้าชายแดนให้มคี วามสะดวกมากยิง่ ขึน้ เพราะในปัจจุบนั สินค้าส่งออก
ของไทยไม่ได้ขนส่งทางเครื่องบินหรือทางเรือไปขายในต่างประเทศที่ห่างไกล
อย่างเดียว แต่การค้าระหว่างภูมภิ าคตามแนวชายแดนเริม่ มีความส�าคัญมากขึน้
จึงเป็นหน้าที่ของกรมศุลกากรที่จะต้องท�าให้เป็นกติกาต่างๆ ที่อยู่ตามด่าน
ชายแดนให้มีความสะดวกมากยิ่งขึ้น และเป็นมาตรฐานเดียวกันกับประเทศ
เพื่อนบ้าน ซึ่งจะช่วยลดเวลาในการขนส่งสินค้าข้ามแดนได้
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การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เน้นแข่งขันผลิตสินค้านวัตกรรม

อาคมกล่าวต่อว่า การเพิ่มความสามารถในการแข่งขันในด้านต่อมา
คือ การผลักดันการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
เนื่องจากโครงสร้างเศรษฐกิจไทยพึ่งการส่งออกมากถึง ๗๐% สัดส่วนตลาด
ภายในประเทศเพียง ๓๐% เมื่อเศรษฐกิจโลกมีปัญหา ก็จะส่งผลกระทบ
ต่อการส่งออกของไทยด้วย ยิง่ ในปัจจุบนั เศรษฐกิจโลกยังมีความไม่แน่นอนสูง
มีความเสี่ยงที่จะเกิดวิกฤติได้ตลอดเวลา จากความอ่อนแอของเศรษฐกิจ
สหรัฐอเมริกาและยุโรป ทางออกก็คือภาคเอกชนต้องปรับตัว ผลิตสินค้าและ
บริการที่สามารถแข่งขันได้ ต้องพึ่งพาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ในการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ขึ้นมา
ทั้งนี้ในการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ไม่ใช่การพัฒนาในด้านมาตรฐาน
คุณภาพสินค้าอย่างเดียว แต่หมายถึงการให้ความส�าคัญกับการออกแบบดีไซน์
ที่ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าด้วย
“ปกติส่วนใหญ่ประเทศไทยจะผลิตสินค้าตามออร์เดอร์ของลูกค้า
แต่ต่อไปต้องน�าเรื่องของการดีไซน์ การคิดค้นแบบต่างๆ เสนอเข้าไป
ในตลาดโลก ต้องคิดให้มากขึ้น อีกอย่างคือ ต้องพยายามสร้าง
ความแตกต่างให้กับสินค้าประเภทเดียวกัน ซึ่งก็คือการน�าความคิด
สร้างสรรค์มาใช้นั่นเอง ถ้าท�าอย่างนี้สินค้าของเราก็จะขายหมด
ในตลาดโลก ไม่ว่าเงินบาทจะแข็งหรืออ่อนก็ตาม”
ส�าหรับกลุ่มสินค้าที่ประเทศไทยสามารถที่จะพัฒนาในเรื่องของการ
ออกแบบเป็นนวัตกรรมใหม่ที่น�าเสนอต่อตลาดโลกได้ คือสินค้าที่ถือเป็นทุน
เดิมของประเทศไทยอยู่แล้ว เช่น สิ่งทอ อาหาร ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ซึ่งสินค้า
เหล่านีจ้ ะเกีย่ วข้องกับคนในประเทศจ�านวนมาก โดยเฉพาะเรือ่ งผลิตภัณฑ์เพือ่
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สุขภาพที่สังคมโลกเริ่มให้ความสนใจกับผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัย มีส่วนผสมของ
สารเคมีน้อย ผสมสมุนไพรมากขึ้น และไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม
“ประเทศไทยมีความพร้อมด้านวัตถุดบิ คนไทยต้องพยายามเสนอสินค้า
ทีม่ เี ปนทุนเดิมอยูแ่ ล้ว ไม่ควรให้ตา่ งชาติเข้ามาใช้วตั ถุดบิ ของคนไทยแล้ว
น�าออกขายในชือ่ แบรนด์ตา่ งชาติ ซึง่ ในปจจุบนั ประเทศไทยมีผลิตภัณฑ์
เกีย่ วกับสุขภาพทีจ่ ดสิทธิบตั รเรียบร้อยแล้วเปนจ�านวนมาก แต่ยงั ไม่
สามารถเข้าสูต่ ลาดได้มากนัก จึงต้องมีการผลักดันต่อไป”
ทีส่ า� คัญความรูด้ า้ นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะเปนปจจัยหลักทีท่ า� ให้
เกิดการผลิตสินค้าและบริการในเชิงธุรกิจมากขึ้น ทั้งนี้ หากผู้ผลิตมีความรู้
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ามาเสริมเพือ่ สร้างความมัน่ ใจให้กบั ธนาคาร
ก็จะสามารถขอสินเชื่อกับทางธนาคารได้ และเมื่อผลิตสินค้าที่เป็นมิตรกับ
สิง่ แวดล้อมและประหยัดพลังงานได้แล้ว ยังสามารถทีจ่ ะเป็นคาร์บอนเครดิตได้
นอกจากนี้ เมื่อเป็นสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วก็จะเป็นช่องทางให้
ภาครัฐเข้ามาสนับสนุน ต้นทุนในการผลิตก็จะต�่าลง
“วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต้องเข้ามาเสริมภาคธุรกิจไทย เพราะ
ถือว่าเปนจุดอ่อนของประเทศไทยในการจัดอันดับความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศไทย อันดับความสามารถด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีของไทยอยู่ในอันดับท้ายๆ เพราะฉะนั้นต้องผลักดัน
ในเรื่องนี้ขึ้นมา”

พัฒนาคนสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
สร้างระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต

การเพิ่ มความสามารถในการแข่งขันด้านสุ ด ท้ า ยคื อ การพั ฒ นา
คุณภาพของคน อาคมเปดเผยว่า การทีจ่ ะพัฒนาคุณภาพของคนได้นนั้ จะต้อง
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ประกอบด้วย ๒ ส่วนคือ ส่วนที่ ๑ การพัฒนาคนในระบบการศึกษาต้องเน้น
พัฒนาคนให้ได้ทงั้ ปริมาณและคุณภาพทีเ่ หมาะกับภาคการผลิตทีแ่ ท้จริงของไทย
โดยพัฒนาคน ๒ กลุ่มให้มีความเหมาะสมในการประกอบวิชาชีพคือ กลุ่มที่
เรียนทางด้านเทคนิค วิศวกรรม ฯลฯ ที่มีความจ�าเป็นกับภาคอุตสาหกรรม
เช่น อุตสาหกรรมรถยนต์ และที่ผ่านมาก็ได้มีการผลักดันในบางสาขาแล้วคือ
การผลักดันการพัฒนาคนทางด้านโลจิสติกส์
การพัฒนาคนในกลุ่มที่ ๒ จะมีความส�าคัญมาก คือ กลุ่มคนที่ไม่ได้
เรียนมาทางด้านเทคนิคหรือวิศวกรรม แต่เรียนมาทางด้านการใช้ความคิด
สร้างสรรค์ตา่ งๆ มีความสามารถในการคิดค้นออกแบบสินค้า เพือ่ น�าไปสูร่ ะบบ
เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ (Creative Economy) สังคมไทยต้องมาออกแบบว่า
จะท�าอย่างไรเพื่อให้คนมีความคิดสร้างสรรค์ และท�าอย่างไรที่จะท�าให้มีเวที
หรือตลาดในการโชว์และขายความคิดนั้น
การที่จะพัฒนาคนให้มีความคิดสร้างสรรค์ต้องมีการพัฒนามาตั้งแต่
เด็กและต้องเริ่มตั้งแต่วันนี้ เพื่อให้ก�าลังคนรุ่นต่อไปของประเทศไทยมีความ
คิดสร้างสรรค์ ซึ่งต้องอาศัยระบบการศึกษาที่วันนี้มีการพูดถึงการปฏิรูป
การศึกษารอบ ๒ ในการปฏิรปู ต้องไม่ใช่การปฏิรปู ในส่วนทีเ่ ป็นโครงสร้างของ
กระทรวงหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาอย่างเดียว แต่ต้องปฏิรูปเพื่อ
การเปลี่ยนแปลงหลักสูตรการศึกษาที่เน้นสร้างคนให้มีความคิดสร้างสรรค์
ส่วนการพัฒนาคุณภาพของคนในส่วนที่ ๒ ก็คือการพัฒนาคนหลัง
ระบบการศึกษา คือ การสร้างระบบและบรรยากาศให้คนสามารถเรียนรู้ได้
หลังจากทีจ่ บการศึกษามาแล้ว เพือ่ ให้เกิดความรูใ้ หม่สา� หรับเด็กนอกเวลาเรียน
และเป็นสถานทีเ่ วทีเรียนรูส้ า� หรับคนทีท่ า� งานแล้ว ต้องมีการพัฒนาโครงสร้าง
พืน้ ฐานต่างๆ ทีส่ นับสนุนการเรียนรูอ้ ย่างศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (Thailand Creative & Design Center : TCDC) และห้องสมุด TK Park ให้มากขึน้
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นอกจากนี้ สิ่งที่ส�าคัญ คือ ระบบการโทรคมนาคมการติดต่อสื่อสาร
และการส่งถ่ายข้อมูลต้องมีความรวดเร็ว โดยการพัฒนาโครงข่ายอินเทอร์เน็ต
ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ จะช่วยหนุนให้เกิดการเรียนรู้มากยิ่งขึ้น

ผลักดันปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ

อาคมเปดเผยต่อว่า สิ่งส�าคัญที่จะขับเคลื่อนต่อมา คือ “เศรษฐกิจ
พอเพียง” ซึ่งเศรษฐกิจพอเพียงจะไม่ใช่เรื่องของการเกษตรเพียงอย่างเดียว
แต่หลักของเศรษฐกิจพอเพียงจะเป็นหลักปรัชญาและหลักคิด ที่จะต้องน�ามา
ประยุกต์ใช้ในการด�าเนินชีวิตและธุรกิจ เช่น การใช้หลักความพอเพียงเข้าไป
ใช้ในการวางแผนธุรกิจ และหลักเศรษฐกิจพอเพียงจะสอนให้เลือกท�าธุรกิจ
เฉพาะที่มีความรู้ความช�านาญเท่านั้น
“ทุกวันนีม้ หี ลายบริษทั ทีเ่ ขาใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงเปนตัวขับเคลือ่ น
ธุรกิจ เช่น ห้างสรรพสินค้าของไทยบางแห่งให้ความส�าคัญในเรื่อง
ของหลักของความพอเพียง โดยน�าสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนมาขาย
ในห้าง และเข้าไปให้ความรู้คนในชุมชนในการพัฒนาและออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค”
ทั้งนี้ การจะท�าให้หลักเศรษฐกิจพอเพียงมีประโยชน์ต่อคนส่วนใหญ่
ของประเทศ ต้องน�าหลักปรัชญานีล้ งสูช่ มุ ชนซึง่ ส่วนใหญ่เป็นสังคมเกษตรกรรม
ทีม่ คี วามเสีย่ งทัง้ เรือ่ งราคาพืชผลตกต�า่ และภัยธรรมชาติทที่ า� ให้พชื ผลเสียหาย
ดังนั้น ต้องน�าหลักเศรษฐกิจพอเพียงเข้าไปสร้างสมดุลด้านรายได้และอาชีพ
นอกจากนี้ การพัฒนาในด้านต่างๆ ของภาครัฐเพื่อลงไปในชุมชน
ต้องอยู่บนพื้นฐานแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง เช่น การพัฒนาอุตสาหกรรม
ในชุมชน ต้องได้รับความยินยอมจากชุมชนก่อน หากชุมชนไม่ยินยอมก็ต้อง
พัฒนาทรัพยากรที่มีอยู่ในพื้นที่แต่เดิมให้มีประสิทธิภาพ เช่น การพัฒนา
ด้านการเกษตรหรือท่องเที่ยว เป็นต้น
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โมเดลของการท�า Eco Town คือ

หนึ่ง ต้องมีกฎกติกา สอง ต้องมีส่วนร่วม
สาม ต้องมีกองทุนพัฒนาสิ่งแวดล้อม
ขับเคลื่อนแนวคิด Eco

Town

อาคมเปดเผยต่อว่า เรื่องสุดท้ายที่จ ะเน้ นในการขั บเคลื่ อ น คื อ
สิ่งแวดล้อม สิ่งที่ต้องเริ่มให้ความส�าคัญคือเรื่อง Eco Town หัวใจก็คือ
การพัฒนาพืน้ ทีโ่ ดยเปนมิตรกับสิง่ แวดล้อม ซึง่ สามารถน�าไปประยุกต์ใช้ได้กบั
ทุกเรื่อง ไม่จ�าเป็นว่าต้องเป็นเรื่องของอุตสาหกรรมอย่างเดียว เพียงแต่ให้เป็น
การด�าเนินการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประหยัดพลังงาน มีการใช้พลังงาน
ทดแทน มีระบบบ�าบัด เช่น อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เมืองเชิงนิเวศ เป็นต้น
โดยโมเดลของการท�า Eco Town ส่วนใหญ่จะประกอบด้วย ๓ ส่วน
ใหญ่ๆ คือ หนึง่ ตองมีกฎกติกาการปฏิบตั ใิ นการอยูร่ ว่ มกันทีช่ ดั เจน สอง ตอง
มีสวนรวมของคนในชุมชนนั้นๆ เช่น ประชาชนในชุมชน โรงงาน และภาครัฐ
สาม ตองมีกองทุนพัฒนาสิ่งแวดลอมในชุมชนหรือเขตอุตสาหกรรม ต้องมี
ข้อตกลงร่วมกันว่าเงินกองทุนสามารถน�าไปพัฒนาอะไรบ้าง
“เรื่อง Eco Town เปนสิ่งที่ต้องวางแผนไปในอนาคต เปนหน้าที่ของ
สศช. ทีต่ อ้ งท�าความเข้าใจกับประชาชนว่า Eco Town คืออะไร เพราะว่า
วันนี้ก็มีความเข้าใจกันต่างๆ นานา ไม่ต่างจากกรณีเคยมีคนไม่เข้าใจ
ค�าว่าเศรษฐกิจพอเพียงและเศรษฐกิจสร้างสรรค์”

การน�าแผน สู่การปฏิบัติ

ขับเคลือ่ นแผนเป็นรูปธรรมในรูปแบบโครงการน�าร่อง เมือ่ มีแผนและ
แนวทางในการพัฒนาทีด่ แี ล้ว สิง่ ทีส่ า� คัญต่อมาคือ การน�าแผนไปปฏิบตั ใิ ห้เป็น
จริงให้ได้ โดยอาคมเปดเผยว่า สศช. จะมีกลไกการขับเคลื่อนให้มีการน�าแผน
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ไปสู ่ ก ารปฏิ บั ติ ที่ แ ท้ จ ริ ง อยู ่ ๒ รู ป แบบคื อ หนึ่ ง การขั บ เคลื่ อ นแผน
ผ่านกลไกปกติคอื ขับเคลือ่ นผ่านหน่วยงานทางเศรษฐกิจต่างๆ ที่ สศช. เข้าไป
เป็นกรรมการหรือเลขานุการอยู่ ส่วนรูปแบบที่ ๒ ที่จะเปนการขับเคลื่อน
ทีม่ องเห็นเปนรูปธรรมมากทีส่ ดุ ก็คอื การท�าโครงการน�าร่อง (Pilot Project)
ส�าหรับโครงการที่มีความพร้อม เพราะการที่จะขับเคลื่อน ๓ เรื่องข้างต้นนั้น
ไม่สามารถท�าได้ส�าเร็จทั้งหมดภายใน ๕-๑๐ ปีแน่นอน
โครงการที่สามารถน�ามาเป็นโครงการน�าร่องได้ เช่น ในการผลักดัน
เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ในด้านการท�าเมืองวัฒนธรรม อาจจะเริ่มท�าเป็น
โครงการเป็นบางเมืองก่อน หรือแม้กระทั่ง สศช. อาจจะลงไปพัฒนาชุมชน
ที่อยู่ใกล้เคียง สศช. ในการแนะน�าและให้ความรู้กับชุมชนในการผลิตสินค้า
และบริการตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ หรือการให้มหาวิทยาลัยท�างาน
ร่วมกับชุมชนในการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์
ในการผลักดันด้านโลจิสติกส์ สิ่งที่พอจะเป็นโครงการน�าร่องได้ก็คือ
การผลักดันเรื่องรถไฟฟ้าความเร็วสูง ที่ก�าลังท�าข้อตกลงกับประเทศจีน หรือ
การอ�านวยความสะดวกสินค้าข้ามแดนในกรอบภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขง ซึ่งมี
ข้อตกลงระหว่างประเทศต่างๆ ในภูมิภาคว่าจะท�าให้ได้ภายในปี ๒๕๕๘ นี้
และเป็นหน้าทีข่ องกรมศุลกากรทีจ่ ะต้องร่วมมือกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องต่างๆ
เพื่อท�าให้เกิดความสะดวกยิ่งขึ้น
ส่วนปจจัยในการขับเคลื่อนแผนให้เปนไปได้ที่ส�าคัญมากคือ การเมือง
สศช. ต้องพยายามท�าให้แผนพัฒนาเข้าไปในนโยบายของรัฐบาลให้ได้ เพราะว่า
นโยบายของรัฐบาลจะมาจาก ๒ ส่วนคือ มาจากส่วนทีห่ าเสียงไว้กบั ประชาชน
กั บ ส่ ว นที่ ก ฎหมายก� า หนดไว้ ซึ่ ง ก็ คื อ น� า เอามาจากแผนพั ฒ นาที่ สศช.
เป็นผู้จัดท�า เช่นการก�าหนดว่าประเทศไทยต้องพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอะไร
บ้าง และต้องให้ความส�าคัญกับการสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านไหนก่อน
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สิง่ ส�าคัญทีจ่ ะท�าให้แผนพัฒนาขับเคลือ่ นไปได้เมือ่ เข้าไปอยูใ่ นนโยบาย
ของฝายการเมืองหรือรัฐบาลแล้วก็คือ รัฐบาลต้องมีความต่อเนื่อง หรือหากมี
การเปลี่ ย นแปลงรั ฐ บาลแล้ ว ต้ อ งสานต่ อ โครงการของรั ฐ บาลที่ ผ ่ า นมา
ให้ต่อเนื่อง ไม่ใช่การเริ่มต้นใหม่ หรือเริ่มโครงการใหม่ไปเลย

พัฒนาบุคลากร สืบทอดผู้น�าองค์กรรุ่นต่อรุ่น

ส�าหรับอนาคตขององค์กร สศช. จะก้าวเดินต่อไปอย่างไรนั้น อาคม
มองว่ า สศช. จะมี ห น้ า ที่ ที่ ส� า คั ญ ๓ ด้ า นคื อ การเป็ น องค์ ก รทางด้ า น
การวางแผนนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ การกลัน่ กรอง
โครงการและนโยบายของรัฐบาล และการพัฒนาข้อมูลทางเศรษฐกิจและสังคม
ในการทีจ่ ะท�าหน้าทีท่ งั้ ๓ ด้านได้อย่างมีประสิทธิภาพนัน้ สศช. จ�าเป็น
ต้องมีบคุ ลากรทีม่ คี ณ
ุ ภาพ เช่น การกลัน่ กรองโครงการของภาครัฐ ต้องใช้หลัก
วิชาการเข้าไปตรวจสอบ เพราะว่ามีกฎหมายที่เกี่ยวข้องมาก บุคลากรของ
สศช. จึงตองเปนบุคคลทีม่ คี วามรูค วามสามารถ ซึง่ ปัจจุบนั สศช. มีหลักสูตร
ในการฝกอบรมบุคลากร และโครงการส่งบุคลากรไปเรียนต่างประเทศทีเ่ ริม่ ท�า
มาตั้งแต่สมัยเลขาฯ คนก่อน และส่งบุคลากรไปฝกงานกับธนาคารโลก
อีกสิ่งหนึ่งที่ สศช. ควรจะท�าก็คือ การท�าแผนเพื่อท�าให้องค์กร
มีประสิทธิภาพ มีความต่อเนือ่ ง (Succession Plan) คล้ายกับทีภ่ าคเอกชนท�า
คือ การพัฒนาบุคลากรตั้งแตเริ่มตนทํางานเลย สุดทายเมื่อขึ้นถึงระดับสูง
แลวบุคลากรก็จะเปนคนทีม่ คี วามรูค วามสามารถ และเมือ่ มีการสืบทอดการ
ท�างานจากรุน่ สูร่ นุ่ ภายในองค์กร ผูน้ า� องค์กรมาจากคนในองค์กรเอง ก็จะท�าให้
องค์กรสามารถเดินไปได้อย่างต่อเนื่อง
“ผมว่าเรือ่ งของ Succession Plan เปนเรือ่ งส�าคัญทีภ่ าคราชการไม่คอ่ ย
พูดกัน อย่างที่ SCG เมือ่ ครบวาระรุน่ หนึง่ เขาก็จะรูเ้ ลยว่ารุน่ ต่อไปคือใคร
แล้วการท�างานจะไม่เกิดสะดุด ก็จะเปนอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆ ต้องมีแน่ คนใน
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สิ่งส�าคัญ

ที่จะท�าให้แผนพัฒนาขับเคลื่อนไปได้

เมื่อเข้าไปอยู่ในนโยบายของ

องค์กรทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ผมไม่
เชื่ อ ว่ า ในทุ ก องค์ ก รจะเป น
คนไร้ประสิทธิภาพทั้งหมด
เปนไปไม่ได้”

ฝายการเมือง

อาคมกล่าวเพิ่มเติมว่า
ในการท�างานของ สศช. จะให้
หรือรัฐบาลแล้วก็คือ
ความส� าคัญ ทั้งมาตรการระยะ
ต้องมีความต่อเนื่อง
สัน้ และระยะยาว ทีผ่ า่ นมางานหลัก
ของ สศช. คือ การวางแผนในการ
พัฒนาระยะยาว ต่อมาในระยะหลัง สศช.
ต้องเกีย่ วข้องกับมาตรการระยะสัน้ มากขึน้ เช่น เวลาเกิดวิกฤติเศรษฐกิจต่างๆ
ไม่วา่ จะเป็นเศรษฐกิจโลก หรือเงินบาทแข็งค่าขึน้ มา เกิดวิกฤตินา�้ ท่วม เป็นต้น
สศช. ก็ต้องมีหน้าที่เข้าไปช่วยในการออกความคิดเห็นในการออกมาตรการ
ต่างๆ ของรัฐบาลและภาครัฐ

รัฐบาล

“การเข้ามาท�ามาตรการระยะสั้นถือว่าจ�าเปน แต่ สศช. จะไม่พยายามพูด
ในสิ่งที่ไม่มีความเก่งกาจ ยกตัวอย่างเวลาที่เงินบาทแข็งก็ต้องปล่อยให้
ธนาคารแห่งประเทศไทยจัดการไป เพียงแต่ว่า สศช. รู้ว่าเวลาเงินบาท
อ่อนตัวหรือแข็งแล้ว ผลกระทบต่อเศรษฐกิจจะเปนอย่างไร ซึ่งจะมีทั้ง
ผลบวกและผลลบ หน้าที่ของ สศช. ที่จะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องได้ก็คือ
ต้องบอกกับสังคมว่า ต้องมีการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจในแง่ไหนบ้าง
ถึงจะช่วยลดผลกระทบเวลาเกิดวิกฤติ”
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แนวทางการพัฒนาประเทศ
สู่ความยั่งยืน
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
เรียบเรียงจากนิตยสารดอกเบี้ย
ฉบับประจ�าเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๔

ประเทศไทยมีการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นระบบ โดยมี
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นกรอบในการพัฒนาประเทศ ซึ่ง
ใช้มาถึงแผนฯ ฉบับที่ ๑๐ แล้ว และในปี ๒๕๕๕ ก�าลังจะเข้าสู่กรอบแผนใหม่
ฉบับที่ ๑๑ ประจวบเหมาะพอดีกับไทยก�าลังจะมีรัฐบาลใหม่ วันนี้สภาพัฒน์
ซึ่งมีหน้าที่รวบรวมยกร่างแผนฯ จึงมีความส�าคัญมาก โดยเฉพาะการวางแผน
จุดยืนไทยว่าควรอยู่จุดไหนของโลก ในขณะที่ก�าลังจะเกิดการเปลี่ยนแปลง
ภายใต้กรอบประชาคมอาเซียน

วิวัฒนาการ ของแผนพัฒนาประเทศ

เราใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมาตัง้ แต่ปี ๒๕๐๔ จนถึง
๑๐ แผน และก�าลังจะขึ้นแผนฯ ๑๑ หากถามว่าใช้ได้จริงหรือไม่ ผมคิดว่า
แผนพัฒนาฯ ใช้เป็นแผนในการก�ากับทิศทางของการพัฒนาประเทศ ซึง่ แต่ละ
แผนฯ ก็จะต่างกันในวิธีการใช้ แผนฯ ๑-๗ ที่ใช้ระหว่างปี ๒๕๐๔-๒๕๓๙
เป็นแผนแบบบนลงล่าง (Top down) คือใช้ปฏิบัติสั่งการจากบนลงล่าง
ส่วนใหญ่เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรม
การพัฒนาพืน้ ทีย่ ากจน และเป็นแผนทีใ่ ช้ในการก�ากับการท�างานของเจ้าหน้าที่
รวมทั้งเป็นกรอบในการพัฒนาการเติบโตทางเศรษฐกิจ ดังนั้นก็เรียกว่าใช้ได้
เพราะว่าใช้เป็นแผนในการจัดสรรงบประมาณด้วย
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จากแผนฯ ๘ เป็นต้นมาจนถึงแผนฯ ๑๑ มีความแตกต่างไปจากเดิม
ตรงที่ว่า แผนฯ ๘ เปนต้นมาเปนแบบล่างขึ้นบน (Bottom up) เปนการวางแผน
จากเบื้องล่างสู่เบื้องบน คือรับฟงความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนของสังคม
ตัง้ แต่ระดับชาวบ้าน ชุมชน จังหวัด ภาค และประเทศ โดย สศช. ไปรับฟังความ
คิดเห็นมาท�าแผนฯ เท่ากับเป็นแผนฯ ที่สะท้อนความต้องการของประชาชน
ส่วนที่ว่าการใช้แผนฯ ที่ผ่านมานั้นใช้ได้ผลหรือไม่นั้น เนื่องจากการ
ใช้แผนฯ เป็นการชี้แนวทางการพัฒนา ดังนั้นเมื่อตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน ก็คือว่าต้องใช้ได้ คือทุกคนเป็นเจ้าของ ไม่ได้เป็นแผนเพื่อใช้
วางกรอบงบประมาณอย่างเดียว ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ก็น�าไป
ใช้ได้ เพราะในแผนพัฒนาชี้เรื่องของปัจจัยบวกลบ มีการทบทวนการพัฒนา
ประเทศ มีการชี้ให้เห็นแนวโน้มของประเทศและของโลกว่าจะไปอย่างไร
เพราะฉะนั้นเขาก็จะน�าเอาแผนชาติไปอ่านประกอบในการท�าแผนธุรกิจ
ของเขา ยกตัวอย่างเมื่อเขาเจอวิกฤต ซึ่งตอนนั้นหลังวิกฤตเราใช้แผนการให้
“คนเปนศูนย์กลางในการพัฒนา”
หัวใจส�าคัญอีกประการหนึ่งคือเราพูดถึง “ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” ดังนัน้ ภาคเอกชนต้องตระหนักถึงตรงนี้ เริม่ มีการบริหารความเสีย่ ง
มีการเสริมสร้างความรู้ มีการบริหารจัดการองค์ความรู้ ท�าแผนธุรกิจทีเ่ หมาะสม
กับสภาพของตัวเอง ไม่ทา� ธุรกิจทีเ่ กินความสามารถหรือใหญ่เกินตัว จากเมือ่ ก่อน
ลงทุนท�าธุรกิจทีไ่ ม่ชา� นาญจนเกิดเป็นปัญหา เอกชนก็นา� แผนไปใช้ หรืออย่าง
ชุมชนทีน่ บั จากแผนฯ ๘ เปนต้นมาให้ความส�าคัญในการร่วมคิดร่วมท�าของชุมชน
รัฐบาลก็เข้ามาเติมเต็มชุมชนจัดการเรือ่ งของกองทุนต่างๆ มีแหล่งเงินทุนใช้ใน
การพัฒนาชุมชนของตัวเอง ดูวา่ ชุมชนต้องการอะไร ต้องการโครงสร้างพืน้ ฐาน
ต้องการแหล่งน�า้ ขนาดเล็ก หรือต้องการถนนหนทางอย่างไรในพืน้ ทีข่ องตัวเอง
หรือว่าต้องการเรือ่ งของสวัสดิการ เรือ่ งการประกอบอาชีพ เราก็มเี งินสนับสนุนให้
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เพราะฉะนั้นภาครัฐก็ต้อง
ดูว่าเวลาเราพูดเรื่องการพัฒนา
ที่ยั่งยืนนั้นหมายถึงอะไร ภาค
เรื่องของความคิดสร้างสรรค์
อุตสาหกรรม เกษตร บริการ
ก็ต้องดูว่าจะท�าแบบเมื่อก่อน และ
ไม่ได้ เพราะว่าเมื่อก่อนเรามี
แรงงาน และที่ดินถูก น�าเข้า
ให้แข่งกับ
เครื่องจักรเข้ามาผลิต แต่เดี๋ยวนี้
สินค้าที่ถูกกว่าได้
เปลี่ยนไป เพราะประเทศอื่นก็ท�า
แบบนี้แล้ว ในแผนฯ จึงชี้ว่าเราต้อง
พั ฒ นาเรื่ อ งของความคิ ด สร้ า งสรรค์ และ
ผลิตภาพ (Productivity) ในลักษณะเพิ่มมูลค่าให้แข่งกับสินค้าที่ถูกกว่าได้
อีกประการหนึ่งคือเรื่องของการกระจายอ�านาจ ที่พูดในแผนฯ ๘
เป็นต้นมา ในเรื่องการกระจายอ�านาจตัดสินใจ กระจายการจ่ายงบประมาณ
ซึ่งต่อมามีการพูดถึงเรื่องการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนต�าบล (อบต.) การ
บริหารจังหวัดแบบบูรณาการ การบริหารกลุ่มจังหวัด แล้วมีงบประมาณ
ลงไปให้ เขาก็ดูทิศทาง ดูนโยบายของรัฐบาล ก็ต้องถือว่ามีการน�าแผนฯ
ไปใช้ในทุกภาคส่วนของสังคม

เราต้องพัฒนา

ผลิตภาพ (Productivity)

ในลักษณะเพิ่มมูลค่า

กรอบเวลา ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

แผนพัฒนาประเทศมีกรอบระยะเวลา ๕ ปี ส่วนการด�าเนินการที่
ต่อเนือ่ งไปนัน้ เวลาน�าไปใช้จดั สรรงบประมาณ ส�านักงบประมาณก็จะดูแผนฯ
ว่าก�าหนดกรอบทิศทางอย่างไรในแต่ละปี สิง่ ทีเ่ ปลีย่ นแปลงก็คอื ปัจจุบนั ภาค
รัฐมีการก�าหนดในเรือ่ งการบริหารจัดการทีด่ ี มีแผนการบริหารราชการแผ่นดิน
ซึ่งมาจากนโยบายรัฐบาล เพราะฉะนั้นคนน�าไปปฏิบัติก็คือรัฐบาล ซึ่งรัฐบาล
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มีนโยบายมาจาก หนึง่ พรรคการเมืองหาเสียง สอง มาจากนโยบายพืน้ ฐาน
ของรัฐธรรมนูญว่ารัฐบาลต้องท�าอะไรบ้าง ส่วนสาม มาจากแผนพัฒนาฯ
ซึง่ ในบางส่วนอาจจะไม่ได้กา� หนดไว้ครบถ้วนตามแผนพัฒนาฯ ทีเ่ ราวางเอาไว้
อย่างครบถ้วน ซึ่งจากนั้นก็จะน�าไปสู่แผนปฏิบัติการของกระทรวง ส�านัก
งบประมาณก็จะพิจารณากรอบของกระทรวง ไม่มีลักษณะที่ว่าแผนโดยตรง
ไปสูก่ ารจัดการนโยบายการท�างานของรัฐเลย การท�างานของรัฐบาลมีกา� หนด
เวลาในการบริหารราชการ ๔ ปี แต่ภาคเอกชนไม่มีการก�าหนดเวลา เพราะว่า
ขึ้นอยู่กับแผนธุรกิจของเขาเอง

ตัวชี้วัด ความส�าเร็จของแผนฯ

เรามีตัวชี้วัด ๒ แบบ คือ ตัวชี้วัดแบบภาพรวมกับตัวชี้วัดยุทธศาสตร์
ในส่วนตัวชีว้ ดั แบบภาพรวม ตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ เราวัดจากความสุข
มวลรวม ความอยู่เย็นเป็นสุข ที่หลายสถาบันก็มีดัชนีนี้ตามแต่จะออกแบบมา
เราจะวัดจากองค์รวมของชุมชนว่าสังคมรวมมีความสุขไหม เรื่องสิ่งแวดล้อม
มีปัญหาไหม เรื่องของธรรมาภิบาลกับประชาธิปไตยเป็นอย่างไร แล้วก�าหนด
ดัชนีภาพรวมมาประมวลเพื่อพิจารณา
ส่ ว นตั ว ชี้ วั ด ตามยุ ท ธศาสตร์ เราจะก�าหนดว่ า แต่ ล ะแผนฯ มี กี่
ยุทธศาสตร์ เช่น ภาคเศรษฐกิจเราใช้จีดีพี (Gross Domestic Product :
GDP) หรือตัวชี้วัดทางสังคมที่เราวัดจากอัตราการเรียนต่อของเด็กในขั้นที่
สูงขึ้นไปหรือไม่ เด็กมีสัมฤทธิผลเรื่องความรู้ความสามารถเพิ่มมากขึ้นหรือไม่
หรือดูเรื่องสิ่งแวดล้อมว่ามีตัวชี้วัดดีแค่ไหน เช่น มีการใช้ขยะรีไซเคิลไหม
คือถ้าแผนฯ ถูกน�าไปใช้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ต้องมีการก�าหนดให้รยี สู รีไซเคิลเท่าไหร่ ซึง่ บางตัวก�าหนดเป้าหมายได้ดว้ ยว่า
๕ ปี ต้องท�าอะไร เท่าไหร่ ถ้าภาครัฐไม่ท�าตามแผนฯ ในระยะ ๕ ปี จะฟ้อง
ออกมาเอง
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แต่วา่ รัฐบาลต้องดูดว้ ยว่านโยบายของรัฐบาลครอบคลุมแผนพัฒนาฯ
มากน้อยแค่ไหน อย่างเช่น แผนฯ ๘-๑๐ เราไม่ได้ก�าหนดเป็นกรอบตัวเลข
เป้าหมายเศรษฐกิจไว้ในแผนฯ เพราะที่ผ่านมาในแผนฯ ก่อนหน้าเราถูก
วิจารณ์ว่าเน้นแต่เรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจ ไม่มีการดูแลเรื่องสังคมกับ
ทรัพยากรธรรมชาติ ดังนั้นเราจะไม่มุ่งหวังสร้างการเจริญเติบโตอย่างเดียว
โดยไม่สนใจว่าจะเสียปาไปเท่าไหร่ หรือครอบครัว สังคมเปลี่ยนแปลงไป
มากน้อยแค่ไหน น�ามาสู่เรื่องของเรื่องค่านิยม ประเพณีวัฒนธรรมด้วย
เราจึงต้องพัฒนาเศรษฐกิจควบคู่ไปกับสังคม
ตัง้ แต่ปี ๒๕๔๐ เป็นต้นมาเราเน้นเรือ่ งของการพัฒนาคุณภาพ แต่ไม่ได้
มีการก�าหนดเป็นตัวเลขไว้ในแผนฯ กระนัน้ ก็ตามเรามีแผนไว้ในใจว่าเศรษฐกิจ
ควรไปทางไหน อย่างในแผนฯ ๑๐ เราก็ก�าหนดว่าจะโตร้อยละ ๓-๕ น่าจะ
เหมาะสม แต่วา่ ออกมาไม่ได้ตามแผนฯ ซึง่ พอจะเข้าใจได้ เพราะว่าช่วงทีผ่ า่ นมา
จากในปี ๒๕๕๑ เราเจอวิกฤติมาก
การพัฒนาตามแผนฯ ๑-๗ เราได้ตามเปา เพราะเป็นการท�าตามแผน
พัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานซึง่ ท�าได้ตามกรอบ แต่วา่ ระยะหลังด้านการค้าและระบบ
การเงิน เปนเรื่องความเสี่ยงของปจจัยภายนอก อย่างปี ๒๕๕๒ ที่มีวิกฤต
อเมริกา ปีนมี้ ปี จั จัยยุโรป แล้วเทียบเมือ่ ก่อนส่งออกไม่มากก็ไม่กระทบ แต่สมัยนี้
ระบบการเงินและการค้าซับซ้อน น�้ามันเป็นปัจจัยหลัก ดังนั้นการก�าหนดเป้า
จึงบอกไม่ได้ เท่ากับว่ามีกรอบมีแผนฯ ไว้เพือ่ เตือนให้รอบคอบว่าควรไปเท่าไหน
อย่างไรมากกว่า นอกจากนี้ ในแต่ละปีเราก็มกี ารติดตามประเมินผลว่าท�าตาม
แผนฯ ได้มากน้อยแค่ไหน จุดไหนต้องเสริมเพิ่มเติมเราก็บอกกับรัฐบาล
ทุกวันนีโ้ ลกเปลีย่ นแปลงตลอด หรือแม้กระทัง่ ปัจจัยภายในก็มผี ลกระทบ
อย่างสองปีกอ่ นการเมืองเราก็มผี ลกระทบ แต่กระทบในรูปแบบทีแ่ ตกต่างกัน
อย่างปี ๒๕๕๑ ทีม่ กี ารปดสนามบินส่งผลกระทบโครงสร้างพืน้ ฐานการให้บริการ
แต่ปี ๒๕๕๓ ทีม่ กี ารชุมนุมบริเวณสีแ่ ยกราชประสงค์กระทบในวงจ�ากัด แต่กก็ ระทบ

๓๗

วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ... สู่ความยั่งยืน

กับธุรกิจทีอ่ ยูใ่ นบริเวณนัน้ จึงต่างกันไป เพราะฉะนัน้ ปจจัยภายในก็มีผลต่อ
เศรษฐกิจในเรือ่ งความเชือ่ มัน่ ซึง่ มีสว่ นส�าคัญท�าให้การท�ากิจกรรมไม่ได้ตามแผนฯ
ต่างชาติมักถามว่าการเมืองมีเสถียรภาพไหม โดยเฉพาะเมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงรัฐบาล ก็อยากรู้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายหรือไม่ อย่างไร
โดยเฉพาะนักลงทุนชาวต่างชาติ เขาจะมองว่ารัฐบาลชุดนี้จะมุ่งส่งเสริม
การลงทุนจากต่างประเทศไหม จะมีการแก้ไขกฎระเบียบใหม่หรือไม่ อย่างไร
จะมีการปรับโครงสร้างภาษีหรือไม่ ถ้าการเมืองไม่นิ่ง การด�าเนินงานตาม
นโยบายก็จะไม่มีความหนักแน่น

บทบาทของ สศช. ที่ตอบสนองสังคม

ตามกฎหมายสภาพัฒน์มีหน้าที่ หนึ่ง จัดทําแผนพัฒนาประเทศ
สอง วิเคราะหกลั่นกรองโครงการลงทุนภาครัฐใหรัฐบาล เช่น รัฐวิสาหกิจ
จะลงทุนท�าอะไรต้องให้สภาพัฒน์ช่วยกลั่นกรอง และเสนอต่อ ครม. หรือ
วิเคราะห์ว่าการลงทุนนั้นมีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร สาม ดูการจัดสรร
ทรัพยากรของประเทศใหภาครัฐ
ผมมาท� า งานที่ ส ภาพั ฒ น์ ตั้ ง แต่ เรี ย นจบเมื่ อ ปี ๒๕๒๑ เห็ น การ
เปลี่ยนแปลงหลายอย่าง ก่อนปี ๒๕๔๐ การวางแผนเป็นแบบบนลงล่าง
สภาพัฒน์จงึ มีบทบาทมาก และรัฐบาลค่อนข้างมีเสถียรภาพ อาจจะมีชว่ งหนึง่
ที่ถูกวิจารณ์ว่ารัฐบาลไม่ใช้สภาพัฒน์ คือรัฐบาลพลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ
ซึ่งท่านมีทีมเศรษฐกิจ มีทีมที่ปรึกษาชัดเจนมาก มีนโยบายชัดเจนเรื่องการ
เปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการค้า ต้องเลิกทะเลาะกันแล้วมาท�าค้าขาย ซึ่งน�า
มาสู่การเปดประเทศค้าขายกัน ถ้าถามว่าสภาพัฒน์มีบทบาทไหม ตอนนั้น
มีบทบาทในการชี้น�าการวางแผน เช่น อิสเทิร์นซีบอร์ด ใช้เวลาเป็น ๒๐ ปี
กว่าจะสร้างโครงสร้างพื้นฐานให้ส�าเร็จ หรือการตั้งส�านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน หรือบีโอไอ เป็นต้น
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บทเรียนจาก ป ๒๕๔๐ ที่เราเห็นคือเรื่องของความเชื่อมั่นในระบบ
ข้อมูลด้วย ได้มีการปรับปรุงการท�างานเรื่องข้อมูลให้มีมากขึ้น เพราะหลัง
ปี ๒๕๔๐ พอเราเจอวิกฤตตูมเดียว ก็ถูกร้องเรียนว่าท�าไมเราไม่เตือน เพราะ
ไม่มขี อ้ มูล จึงเริม่ กระตุน้ ให้เกิดการพัฒนาระบบข้อมูลเศรษฐกิจขึน้ ซึง่ ธนาคาร
แห่งประเทศไทย กระทรวงการคลัง ก็เริ่มเปดเผยข้อมูลมากขึ้น สภาพัฒน์เอง
ก็เริ่มท�าข้อมูลเร็วขึ้น จนสามารถท�าตัวเลขจีดีพีประกาศออกมาเป็นราย
ไตรมาสได้ เราปรับข้อมูลได้เร็วพอสมควร จนสามารถติดตามความเคลือ่ นไหว
เร็วขึ้นรัฐบาลตัดสินใจเรื่องต่างๆ ได้เร็วขึ้น เช่นเมื่อคราววิกฤตแฮมเบอร์เกอร์
ปี ๒๕๕๒ มีสญ
ั ญาณมาให้เห็นตัง้ แต่ปี ๒๕๕๑ พอเราเริม่ เห็น ก็เตือนไปทีร่ ฐั บาล
ว่าจีดีพีอาจจะลดนะ รัฐบาลก็หันกลับมาดูแล โดยรัฐบาลในปี ๒๕๕๒ เข้ามา
ก็เริ่มด�าเนินการแผนกระตุ้นเศรษฐกิจทันที
เรื่องความเชื่อมั่นข้อมูลเปนเรื่องส�าคัญ ถ้าเราเปดเผยข้อมูลช้าและ
ไม่ถูกต้องตามหลักมาตรฐานก็จะเป็นปัญหา ในแง่ความเชื่อมั่นของนักลงทุน
ถ้าผมเป็นนักลงทุนก็ไม่อยากเข้าไปลงทุนถ้าไม่รู้ว่าประเทศคุณจะโตเท่าไร
ผมจะได้อตั ราก�าไรเท่าไรถ้าเอาเงินมาลงทุน หรือถ้าผมให้กแู้ ล้วคุณจะมีปญ
ั หา
ในการใช้หนีไ้ หม หรือแม้กระทัง่ การท�างบประมาณรัฐบาล การประเมินรายได้
รายจ่ายของรัฐบาลก็ถูกต้องพอสมควร เพื่อให้รู้ว่าเราควรท�างบสมดุลหรือ
ขาดดุล ถ้าต้องการให้ประเทศพัฒนาเจริญเติบโตขึ้น เราอาจจะต้องท�าให้
งบประมาณขาดดุล จะขาดดุลมากน้อยแค่ไหนจึงจะเหมาะสม เราก็ตอ้ งดูวนิ ยั
การคลังว่าจะเข้มระดับไหน แต่ในที่สุดคือตัวเลขเราต้องแม่นย�า

เปนกลางและยึดมั่น หลักวิชาการในการท�างาน

การที่ในระยะหลังสภาพัฒน์มีบทบาทอีกด้านหนึ่งในการประสาน
อยู่มาก อาทิ การประสานคณะกรรมการระดับชาติหลายคณะ ที่ สศช. ท�า
หน้าที่ฝายเลขานุการ อีกภารกิจหนึ่งที่เราท�ามากขึ้นคือ การจัดท�ารายงาน
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ภาวะเศรษฐกิจต่อรัฐบาล ช่วยรัฐบาลดูโครงการที่เร่งด่วน ช่วยสนับสนุนเป็น
ทีมงานให้ อาทิ โครงการประชาวิวัฒน์ เรื่องแรงงานนอกระบบ ต้องเรียนว่า
สภาพัฒน์เป็นส่วนราชการขึน้ ตรงกับนายกรัฐมนตรี ทุกรัฐบาลก็ให้ความส�าคัญ
หน่วยงานนี้ โดยบทบาทเราเป็นแค่ผู้ให้การสนับสนุนข้อมูล แต่รัฐบาลเป็นคน
ตัดสินใจ ตรงไหนไม่ถูกต้องเราก็ทักท้วง และเรามีคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ คอยดูแลตรวจสอบอยู่ สภาพัฒน์มีหลักการ
ท�างานตามหลักวิชาการ ในฐานะที่ต้องดูแผนฯ ที่เปนหลักการ เราก็ต้องยึด
ตามหลักการ โครงการต่างๆ ก็ผ่านการวิเคราะห์ตามหลักวิชาการ และส่ง
ไปให้ ครม. พิจารณา
สภาพัฒน์มีหน้าที่พัฒนาประเทศ อย่างในอดีตมีโครงการโฮปเวลล์
ที่มาแบบกระดาษแผ่นเดียว อย่างนี้สภาพัฒน์ก็ค้านเต็มที่ การจัดท�าโครงการ
ภาครัฐเป็นพันเป็นหมื่นล้านจะเป็นกระดาษแผ่นเดียวไม่ได้ มีหลายโครงการ
ที่เราไม่ผ่านให้ แต่ไม่เป็นข่าว โครงการที่ผ่านการวิเคราะห์จากสภาพัฒน์
ตามกฎหมายนั้นต้องมีความชัดเจนทุกโครงการ กระบวนการตัดสินต้องผ่าน
สภาพัฒน์ บางอย่างต้องถามประชาชนว่ายอมรับหรือไม่ เพราะตามแผนฯ
คือ ให้ประชาชนมีส่วนร่วม จึงเป็นที่มาของการตั้งสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับ พ.ศ. ๒๕๔๐
ยังเปดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม ท�าให้มีการท�าประชาพิจารณ์
โครงการต่างๆ ที่ต้องถามประชาชน และเตรียมการให้ประชาชนรับทราบ
ซึง่ เป็นเรือ่ งทีด่ ี เช่น ต้องเข้ากับกฎหมายสิง่ แวดล้อม อย่างทีส่ ภาพัฒน์วางแผน
อิสเทิรน์ ซีบอร์ดเราก�าหนดรายละเอียดของแผนไว้อย่างชัดเจน แต่เมือ่ ถึงภาค
ปฏิบัติมักหละหลวม ถึงแม้เอกชนจะมีระบบป้องกันมลพิษก็จริงแต่ไม่เปด
ระบบ ท�าให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม แต่เดี๋ยวนี้ท�าอย่างนั้นไม่ได้แล้ว เป็นต้น
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พัฒนาคนและเทคโนโลยี

ใช้ปญญาน�าไทยเปนผู้น�าในภูมิภาค
ผมคิดว่าการพัฒนาประเทศ คือ การมองรายได้ตอ่ หัว ขณะนีข้ องไทย
ประมาณ ๕,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อคนต่อปี ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มประเทศ
รายได้ปานกลาง ในเอเชียมีหลายประเทศ และหลายประเทศสามารถพัฒนา
ไปสูป่ ระเทศร�า่ รวยได้ แต่ไทยยังไม่สามารถหลุดออกไปสูป่ ระเทศร�า่ รวย ท�าให้
ต่างประเทศมีค�าถามว่าเมื่อไหร่เราจะหลุดพ้นไปสู่ประเทศที่ร�่ารวย เป็นชน
ชั้นกลางได้ ประเด็นคือ ที่ผ่านมาเราพัฒนาจนเกือบถึงจุดอิ่มตัว เพราะมี
การพัฒนาอุตสาหกรรมต่างๆ มาแล้วระยะหนึ่ง จนต้องค�านึงถึงข้อจ�ากัด
เรื่องทรัพยากร และความสามารถในการแบกรับผลการพัฒนามากขึ้น เราไม่
สามารถขยายอุตสาหกรรมได้ เพราะไม่สามารถเพิ่มพื้นที่และแรงงานได้
โอกาสเดียวที่จะท�าให้ก้าวพ้นจากจุดอิ่มตัวนี้ขึ้นไปคือ ปรับเปลี่ยน
อุตสาหกรรมไปสู่อุตสาหกรรมสะอาดโดยการอาศัยเทคโนโลยี เมื่อค�านึงว่า
ประเทศไทยเราเป็ น ศู น ย์ ก ลางในภู มิ ภ าค ดั ง นั้ น จึ ง ต้ อ งก� า หนดจุ ด ยื น
ของประเทศในโลกเศรษฐกิจให้ได้ แม้ว่าจะเป็นประเทศเล็ก แต่การเป็น
ประเทศเล็กไม่ได้หมายความว่า เราจะไม่สามารถเป็นประเทศที่มีอ�านาจทาง
เศรษฐกิจได้ ถ้าเราสามารถสร้างความร�่ารวยบนพื้นฐานการใช้เทคโนโลยี
และวิทยาศาสตร์มากขึ้น จากเดิมที่เราใช้การค้าขายเรื่องแรงงาน ซึ่งก�าลัง
มีปัญหาอยู่ จึงต้องค�านึงถึงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีมากขึ้น อุตสาหกรรม
เราควรเป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม การลงทุนโครงสร้างพืน้ ฐานต้องท�าเพือ่ รองรับ
อุตสาหกรรมที่เป็นเทคโนโลยี
ผมคิดว่าไม่สายเกินไปทีเ่ ราจะส่งเสริม สร้างบุคลากร สร้างเทคโนโลยี
ไม่ใช่ซื้ออย่างเดียว ไม่สร้างมูลค่าให้อุตสาหกรรมของประเทศ เพราะฉะนั้น
การพัฒนาเทคโนโลยีเท่ากับเราต้องพัฒนาคน และท�าให้ประเทศไทยเปน
ศูนย์กลางการเชือ่ มโยงระบบคมนาคมขนส่ง เพราะเราก�าลังท�าเรือ่ งประชาคม
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จุดยืน

เศรษฐกิจอาเซียน ต้องสร้างตัวเอง
ให้เป็นศูนย์กลางให้ได้ ต้องมีการ
พัฒนาระบบโลจิสติกส์ พัฒนา
คือ
ทรัพยากร ใช้ประโยชน์จาก
ประเทศเพื่อนบ้าน โดยกลับ
มาสูโ่ ครงสร้างพืน้ ฐาน พิจารณา
ว่าอะไรที่ช่วยประหยัดพลังงาน
ใช้ความรู้มากขึ้น
สูงสุด ซึ่งค�าตอบคือ “ระบบราง”
การแก้ปัญหากฎระเบียบข้ามแดน
ให้สินค้าเข้าออกได้อย่างรวดเร็ว
จุดยืนของไทยคือ ไทยต้องไปสู่สังคมใช้ปญญา ใช้ความรู้มากขึ้น
เหมือนประเทศเกาหลีที่เคยเลียนแบบสินค้าจนสามารถสร้างแบรนด์ของ
ตัวเองได้ ทุกวันนี้เขาใช้เทคโนโลยีน�าในการสร้างแบรนด์ของตัวเอง ขณะที่
ประเทศไทยจัดในกลุ่มประเทศรายได้ปานกลาง ยังไม่สามารถหลุดออกไป
สู่ประเทศร�่ารวยได้ โอกาสเดียวเท่านั้นที่จะท�าให้ก้าวพ้นจากจุดอิ่มตัวตรงนี้
ขึ้นไป คือการพัฒนาที่เรียกว่าก้าวหน้า คือปรับเปลี่ยนอุตสาหกรรมโดยการ
อาศัยเทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คือเครื่องมือในการพัฒนาประเทศ แต่เรา
ต้องกลับมาดูวา่ เราเก่งอะไร จุดขายของเราคืออะไร ซึง่ ค�าตอบก็คอื เรือ่ งเกษตร
ซึ่งมีความหลากหลาย อาหารเกษตรเป็นส่วนช่วยเศรษฐกิจมาตลอดทุกครั้ง
ที่มีวิกฤต จึงต้องสร้างความแข็งแกร่งในภาคเกษตรและอาหาร ท�าให้อาหาร
ไทยออกไปสู่โลก ไม่ใช่แค่ไปเปดร้านอาหาร แต่อาหารเป็นวัฒนธรรม เหมือน
ประเทศเกาหลีที่เป็นต้นแบบ
ผมเชื่อว่าเราจะเปนผู้น�าในภูมิภาคนี้ เพราะประเทศในแถบอาเซียน
เป็นประเทศที่น�าเข้าสินค้า การพัฒนาอุตสาหกรรมภาคเกษตรของไทย

ของไทย

ไทยต้องไปสู่สังคม

ใช้ปญญา
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การพัฒนาที่ยั่งยืน ที่ใช้ค�านี้เปน
เรื่องความต่อเนื่องของแผนฯ ข้อแรกคือ
พัฒนาคน ข้อที่สองคือ การเชื่อมโยงภูมิภาค
และเรื่อง การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ
เก่งกว่าประเทศในแถบนี้ การท่องเที่ยวมีทรัพยากรมากมาย แต่อุตสาหกรรม
ต้องพัฒนาเพิ่มมูลค่า

แผนฯ ๑๑ มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

“การพัฒนาที่ยั่งยืน” ที่ใช้ค�านี้เป็นเรื่องความต่อเนื่องของแผนฯ
ข้อแรกคือ “พัฒนาคน” ข้อที่สองคือ “การเชื่อมโยงภูมิภาค” และเรื่อง
“การพั ฒ นาสิ่ ง แวดล้ อ มและธรรมชาติ ” เพราะว่าปัจจุบันสภาพอากาศ
เปลีย่ นแปลงมาก ร้อนไป ฝนมากไป ซึง่ มีผลแน่นอน เราบอกว่าเป็นความเสีย่ ง
ของประเทศที่ต้องเตรียมการรับมือ
ทีถ่ ามว่าจะมีการปฏิบตั ติ ามแผนฯ หรือไม่ เป็นเรือ่ งของจังหวะ พอดี
เราได้รฐั บาลใหม่ แผนฯ น่าจะเป็นประโยชน์ในการจัดท�านโยบายของรัฐบาล
นอกเหนือจากส่วนแรกที่รัฐบาลต้องท�าตามนโยบายที่หาเสียงเป็นเรื่องด่วน
แต่ในทีส่ ดุ ก็ตอ้ งมาท�าในสิง่ ทีเ่ ป็นกรอบพืน้ ฐานทีก่ า� หนดตามกรอบรัฐธรรมนูญ
ด้วย
ส่วนจะมีการปรับแผนหรือไม่นั้น เนื่องจากสภาพัฒน์ได้ระดมความ
คิดเห็นรับฟังแนวทางการจัดท�าแผนฯ มาจากทุกภาคส่วนตัง้ แต่ระดับหมูบ่ า้ น
ขึน้ มา แล้วรวบรวมท�าแผนฯ นี้ และก่อนจะประกาศใช้กต็ อ้ งเสนอผ่าน ครม.
ก่อน แล้วจึงเสนอสภาทีป่ รึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพือ่ ให้ความเห็น
ดังนั้น ครม. ก็มีสิทธิให้ความเห็นว่าควรปรับหรือเพิ่มตรงไหน ดังนั้นผมต้อง
รับฟังความเห็นของ ครม. ชุดใหม่ ก่อนน�าเสนอร่างขึน้ ทูลเกล้าฯ เพือ่ ทรงลง
พระปรมาภิไธย
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
ในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑

การน�าเสนอในการอภิปรายภาพรวม
การประชุมประจ�าป ๒๕๕๔ ของ สศช.
เรื่อง “แผนฯ ๑๑ : สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”
ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี
๗ กรกฎาคม ๒๕๕๔

ผมขอน�าเสนอสาระส�าคัญ ๓ เรื่อง ได้แก่ (๑) กระบวนการจัดท�าแผน
พัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ (๒) ผลการพัฒนาในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐
ความเสี่ยงที่ประเทศไทยต้องเผชิญ ประเด็นการพัฒนาที่ส�าคัญในช่วง ๕ ปี
ข้างหน้า และ (๓) ร่างแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑

กระบวนการจัดท�าแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑

การจั ด ท� า แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ ๑๑
ใช้กระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในสังคมอย่างเป็นระบบและเป็น
ขั้นตอน เริ่มจากการระดมความคิดเห็น เรื่อง “วิสัยทัศน์ประเทศไทย...
สู่ปี ๒๕๗๐” ในการประชุมประจ�าปี ๒๕๕๑ ของส�านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) จากนั้นได้มีการระดมความ
คิดเห็นต่อเนื่องในการประชุมประจ�าปี ๒๕๕๒ เรื่อง “จากวิสัยทัศน์ ๒๕๗๐...
สูแ่ ผนฯ ๑๑” นอกจากนี้ สศช. ได้ใช้ขอ้ มูลจากหลายแหล่งเพือ่ ประกอบการจัดท�า
แผนฯ ได้แก่ การศึกษาวิจยั เฉพาะเรือ่ ง การประเมินผลแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐
และความคิดเห็นที่ระดมจากเวทีระดับต่างๆ ที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอด
ช่วง ๒ ปีที่ผ่านมา ได้แก่ การระดมความคิดเห็นระดับหมู่บ้านชุมชน จ�านวน
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๒๒ เวที ๑๓๒ หมู่บ้านทั่วประเทศ
การระดมความคิดเห็นระดับภาค
ความอยู่เย็นเปนสุข
ทั้ง ๔ ภาค ภาคละ ๒ ครั้ง และ
กรุงเทพมหานคร ๑ ครัง้ รวมทัง้
การประชุมระดมความคิดเห็น
เฉพาะกลุ่มรวม ๔ กลุ่ม ได้แก่
กลุ่มธุรกิจเอกชน กลุ่มผู้สูงอายุ
กลุ ่ ม เด็ ก และเยาวชน และกลุ ่ ม
สื่อมวลชน กลุ่มละ ๒ ครั้ง
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจาก
ทุกภาคส่วนที่ได้จากกระบวนการดังกล่าว สศช. ได้น�ามาประมวลจัดท�าเป็น
“ทิศทางแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑” และระดมความคิดเห็นในการประชุม
ประจ�าปี ๒๕๕๓ ต่อมา สศช. ได้จัดท�ารายละเอียดยุทธศาสตร์และแนวทาง
ภายใต้กรอบทิศทางดังกล่าว ให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้นเป็น ร่างแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ ๑๑ ที่ได้น�ามาระดมความคิดเห็นในการประชุมวันนี้ เพื่อรับฟัง
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากท่านทั้งหลาย หลังจาก สศช.
ปรับปรุงเอกสารดังกล่าวแล้วจะเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และคณะ
รัฐมนตรี เพือ่ พิจารณา ก่อนทีจ่ ะทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธยประกาศใช้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ในวันที่ ๑
ตุลาคม ๒๕๕๔ ต่อไป

ร่วมกันในสังคมไทย
มีทิศทาง

ที่ดีขึ้น

ผลการพัฒนา ภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐

จากการติ ด ตามประเมิ น ผลการด� า เนิ น งานตามยุ ท ธศาสตร์ แ ละ
แนวทางของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ ในช่วงที่ผ่านมา พบว่า ความอยู่เย็น
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เปนสุขร่วมกันในสังคมไทยมีทิศทางที่ดีขึ้น เมื่อพิจารณาจากการเปลี่ยนแปลง
ของดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในภาพรวม พบว่า ความอยู่เย็นเป็นสุข
มีทิศทางดีขึ้นเล็กน้อยจากร้อยละ ๖๖.๓๓ ในปี ๒๕๔๙ เป็นร้อยละ ๖๖.๘๐
ในปี ๒๕๕๓ ปัจจัยที่เสริมให้ความอยู่เย็นเป็นสุขเพิ่มขึ้น ได้แก่ เศรษฐกิจ
ที่เข้มแข็งเป็นธรรม และชุมชนมีความมั่นคงและเกื้อกูลกัน ส่วนปัจจัยที่ฉุดรั้ง
ความอยู่เย็นเป็นสุขของสังคมไทย ได้แก่ ความขัดแย้งรุนแรงในสังคมเกิดขึ้น
ต่อเนื่อง สภาพแวดล้อมและระบบนิเวศขาดความสมดุล ปัญหายาเสพติด
และสุขภาวะของคนไทยลดลง
เมื่อพิจารณาการเปลี่ยนแปลงในองค์ประกอบย่อย พบว่า ดัชนี
เศรษฐกิจเข้มแข็งและเป็นธรรม เพิม่ จากร้อยละ ๖๙.๘๑ ในปลายแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ ๙ เป็นร้อยละ ๗๗.๑๒ ในปี ๒๕๕๓ ขณะที่ดัชนีชุมชนเข้มแข็ง สะท้อน
ว่าชุมชนมีความมั่นคง ช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้ดีขึ้น ค่าดัชนีเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
จากร้อยละ ๓๓.๗๔ เป็นร้อยละ ๖๖.๐๗ ในช่วงระยะเวลาเดียวกัน ดัชนี
สังคมประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาล ลดลงจากร้อยละ ๗๕.๔๓ ในช่วงปลาย
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ เป็นร้อยละ ๕๕.๗๐ ในปี ๒๕๕๓ เนือ่ งจากความขัดแย้ง
ในช่ ว งปี ๒๕๕๒ และ ๒๕๕๓ และภาพลั ก ษณ์ ก ารคอร์ รั ป ชั่ น ของไทย
อยู่ในระดับต�่า เช่นเดียวกับดัชนีสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศสมดุล ที่ลดลง
ต่อเนื่องตั้งแต่ปลายแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ จากสภาพแวดล้อมเสื่อมโทรม
ต้องเร่งแก้ไข ทั้งคุณภาพน�้าและอากาศ การปล่อยกาซคาร์บอนไดออกไซด์
ดัชนีสุขภาวะ มีระดับการพัฒนาลดลงจากร้อยละ ๗๑.๔๐ ในช่วงปลาย
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ เหลือร้อยละ ๗๐.๘๖ ในปี ๒๕๕๓ จากปัญหา
ด้านสุขภาพกายและจิตใจ รวมทั้งคุณภาพการศึกษา ส่วนดัชนีครอบครัว
อบอุ่น ยังอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับปลายแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙
การบรรลุเปาหมายหลักของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ ที่ก�าหนดไว้ ๕
ด้าน มีดังนี้ การพัฒนาคุณภาพคน จ�านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทยเพิ่ม
จาก ๗.๘ ปีในปีสุดท้ายของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ เป็น ๘.๑ ปีในปี ๒๕๕๒
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คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยจาก ๔ วิชาหลัก ได้แก่ ภาษาไทย ภาษา
อังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ของนักเรียนลดลงจากร้อยละ ๓๗.๖
ในปี ๒๕๔๙ เหลือร้อยละ ๒๙.๑ ในปี ๒๕๕๓ ทุกระดับการศึกษา ขณะทีจ่ า� นวน
ผูป้ ว ย ๕ โรคส�าคัญเพิม่ ขึน้ และจ�านวนนักวิจยั ยังคงต�า่ กว่าเป้าหมาย การพัฒนา
ชุมชน มีชุมชนที่จัดท�าแผนชุมชนอยู่ในระดับดีมากจ�านวน ๕๓,๕๒๘ หมู่บ้าน
หรือร้อยละ ๗๑.๔๐ ของหมู่บ้านทั้งหมด ส่วนชุมชนที่สามารถจัดสวัสดิการ
ให้แก่สมาชิกมีเพียงร้อยละ ๒๖ ของหมูบ่ า้ นทัง้ หมด นอกจากนี้ สมาชิกในชุมชน
มีโอกาสเข้าถึงแหล่งทุนในชุมชนเพิ่มขึ้น เนื่องจากตลอดช่วงเวลาของแผนฯ
ทุกรัฐบาลให้ความส�าคัญกับจัดตั้งและพัฒนาแหล่งทุนในชุมชน
การพัฒนาเศรษฐกิจ ในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ ขยายตัวเฉลีย่
ร้อยละ ๓.๒๕ ต�่ากว่าในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ การส่งออกเพิ่มจาก
ร้อยละ ๑.๐๘ ในปี ๒๕๔๙ เป็นร้อยละ ๑.๓๐ ในปี ๒๕๕๓ บรรลุเป้าหมาย
ของแผนฯ เป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของอุปสงค์จากต่างประเทศตามภาวการณ์
ฟน ตัวของเศรษฐกิจโลก และจากการด�าเนินมาตรการสนับสนุนให้ผปู้ ระกอบการ
ขยายตลาดการส่งออกอย่างต่อเนื่องของรัฐบาล และอัตราการออมเพิ่มขึ้น
แต่ยงั คงต�า่ กว่าเป้าหมาย การสรางความมัน่ คงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม พื้นที่ปาเพิ่มขึ้นกว่าเป้าหมาย ในปี ๒๕๕๓ พื้นที่ปาเพิ่มเป็น
ร้อยละ ๓๓.๕๖ ของพื้นที่ประเทศ พื้นที่ปาอนุรักษ์เพิ่มเป็นร้อยละ ๒๐.๑๐
ของพื้นที่ประเทศ พื้นที่ชลประทานสูงกว่าเป้าหมาย สามารถด�าเนินการได้
๒๙.๓๔ ล้านไร่ ในปี ๒๕๕๓ อัตราการปล่อยกาซคาร์บอนไดออกไซด์สูงกว่า
ค่าเฉลี่ยของภูมิภาค และการน�าขยะมูลฝอยกลับมาใช้ใหม่ต�่ากว่าเป้าหมาย
และ การเสริมสรางธรรมาภิบาล พบว่า ธรรมาภิบาลภาคเอกชนดีขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ล�าดับธรรมาภิบาลภาคเอกชนไทยเพิ่มจาก ๓๑.๓ ในปี ๒๕๔๙ เป็น
๑๘.๖ ในปี ๒๕๕๓ ภาพลักษณ์การคอร์รปั ชั่นเฉลีย่ เท่ากับในช่วงแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ ๙ และดัชนีสังคมประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาลปรับลดลง
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ความเสี่ยง ที่ประเทศไทยต้องเผชิญในระยะต่อไป

จากการทบทวนสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกประเทศ พบว่า
มีความเสี่ยง ๖ ประการที่ประเทศไทยต้องเผชิญและจะต้องเร่งแก้ไขในระยะ
ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ได้แก่ การบริหารภาครัฐออนแอ เจ้าหน้าที่รัฐ
ย่อหย่อนในการปฏิบัติตามหน้าที่ การบังคับใช้กฎหมายไม่จริงจัง การด�าเนิน
งานไม่โปร่งใส เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบ ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ให้ข้อคิดเห็น แต่การมีส่วนร่วมตัดสินใจในระดับนโยบายมีน้อย โครงสราง
ประชากรวัยสูงอายุเพิ่มขึ้น ขณะที่ประชากรวัยเด็กและวัยแรงงานมีสัดส่วน
ลดลงอย่างต่อเนื่อง อาจกระทบต่อความต้องการแรงงานในระบบเศรษฐกิจ
ในอนาคต การแข่งขันเพื่อแย่งชิงแรงงานจะมีมากขึ้น ภาครัฐและครัวเรือน
มีภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ในการดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
ในด้านต่างๆ ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดลอมเสื่อมโทรมรุนแรง
จากการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านกายภาพ การใช้ประโยชน์ การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ ส่งผลให้เกิดปัญหาการขาดแคลนน�้า การใช้ทรัพยากรอย่าง
สิ้นเปลือง ไม่คุ้มค่า ปริมาณของเสียเพิ่มขึ้น และความเสี่ยงต่อการสูญเสีย
ความหลากหลายทางชีวภาพ
โครงสรางทางเศรษฐกิจไมสามารถรองรับการเจริญเติบโตอยางยัง่ ยืน
เศรษฐกิจไทยมีความอ่อนไหวต่อความผันผวนของเศรษฐกิจโลกและปัจจัย
แวดล้อมโลกที่เปลี่ยนแปลงไป การขยายตัวทางเศรษฐกิจขึ้นอยู่กับปัจจัย
การผลิตดัง้ เดิม ได้แก่ ทุนและแรงงานราคาถูกทีม่ ผี ลิตภาพการผลิตต�า่ และต้องพึง่
ภาคการส่งออกและการลงทุนเป็นหลัก คานิยมทีด่ งี ามของไทยเสือ่ มถอย กระแส
โลกาภิวตั น์มผี ลกระทบต่อวัฒนธรรมประเพณีดงั้ เดิมทีด่ งี าม ส่งผลให้สงั คมไทย
มีความเป็นวัตถุนิยม คนไทยให้ความส�าคัญกับศีลธรรมและวัฒนธรรมที่ดี
งามลดลง มุง่ หารายได้เพือ่ สนองความต้องการ การช่วยเหลือเกือ้ กูลกันลดลง
ความมีนา�้ ใจไมตรีนอ้ ยลง ขาดความสามัคคี ขาดการเคารพสิทธิผอู้ นื่ และการยึดถือ
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ประโยชน์สว่ นรวม และ มีความเสีย่ ง
ดานความมัน่ คง ทัง้ ทีม่ าจากปัญหา
การก่อความไม่สงบในประเทศ
ปัญหาการก่อการร้าย วิกฤต
เศรษฐกิจและการแข่งขันด้าน
ต่างๆ ในเวทีระหว่างประเทศ
ภั ย พิ บั ติ ที่ เ กิ ด จากมนุ ษ ย์ แ ละ
ธรรมชาติ มี ค วามรุ น แรงและ
ผลกระทบสูง รวมทั้งมีแนวโน้มจะ
รุนแรงและผลกระทบสูงในระยะต่อไป

การเตรียมคนไทย

การเรียนรู้

ให้มี

ตลอดชีวิต

ประเด็นการพัฒนาที่ส�าคัญ ในช่วง ๕ ปข้างหน้า

ประเด็นการพัฒนาส�าคัญที่ใช้เป็นกรอบในการจัดท�ายุทธศาสตร์
การพัฒนาในช่วงของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ มีดงั นี้ การเตรียมคนไทยใหมกี าร
เรียนรูต ลอดชีวติ มุง่ พัฒนาคนไทยให้มศี กั ยภาพในการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์
มีความคิดสร้างสรรค์ ใฝเรียนรู้ มีคณ
ุ ธรรมจริยธรรม ค่านิยมทีด่ งี าม รูจ้ กั สิทธิ
หน้าที่ของตนเองและผู้อื่น การสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมให
ทุกคนในสังคมไทย มุง่ ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้มคี ณ
ุ ภาพและยัง่ ยืน มีฐาน
การพัฒนาทีท่ วั่ ถึง การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และส่งเสริมบทบาท
ภาคประชาสังคมและธุรกิจเอกชนให้เป็นพลังร่วมในการพัฒนาสังคมไทย
มุ่งยกระดับศักยภาพและขีดความสามารถของชุมชนในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวติ คนในชุมชน และการจัดการความรู้ ควบคูไ่ ปกับการส่งเสริมบทบาทภาค
เอกชนในการด�าเนินธุรกิจทีใ่ ห้ผลประโยชน์ตอบแทนคืนสูส่ งั คม และเป็นมิตรกับ
สิง่ แวดล้อม
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การพัฒนาปจจัยสนับสนุนที่เอื้อตอการปรับโครงสรางเศรษฐกิจ
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน และระบบการแขงขันที่เปนธรรม เน้น
การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ ควบคู่
กับการพัฒนาก�าลังคนทีม่ สี มรรถนะสูง บริหารจัดการโลจิสติกส์และพัฒนาการ
ขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ การสงเสริมความรวมมืออยางเปนหุนสวน
การพัฒนา ทัง้ ในระดับอนุภมู ภิ าคและภูมภิ าค เน้นสร้างความเชือ่ มโยงด้านการ
ขนส่งและระบบโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพรองรับการขยายตัวด้านการค้า
การลงทุน ผ่านการอ�านวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าผ่านแดนและ
ข้ามแดน การพัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดนและการเปดพื้นที่เศรษฐกิจใหม่
ที่เชื่อมโยงภูมิภาคเอเชียใต้ การเตรียมความพรอมของไทยเขาสูประชาคม
อาเซียน สร้างความตระหนักในความส�าคัญของประชาคมอาเซียน และ
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น พัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการและทักษะ
แรงงานให้สามารถใช้ประโยชน์จากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
การบริหารจัดการนํ้าและที่ดินเพื่อสนับสนุนความมั่นคงดานอาหาร
และการปรับโครงสรางทางเศรษฐกิจ มุ่งพัฒนา ปรับปรุง และฟนฟูแหล่งน�้า
เพื่ อ เพิ่ ม น�้ า ต้ น ทุ น พั ฒ นาระบบโครงข่ า ยกระจายน�้ า และความมั่ น คง
ด้านน�า้ อย่างทัว่ ถึงเป็นธรรม ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้นา�้ ฟน ฟูและพัฒนา
ดินเสื่อมสภาพ แก้ปัญหาการบุกรุกที่ดินในเขตอนุรักษ์ ปรับปรุงการบริหาร
จัดการที่ดินทั้งระบบ กระจายการถือครองที่ดินให้เป็นธรรม และป้องกัน
การสูญเสียกรรมสิทธิ์ที่ดินของเกษตรกรรายย่อย การยกระดับความสามารถ
ในการปรั บตั ว รองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอ ากาศและภั ยพิ บั ติ ท าง
ธรรมชาติ วางแผนรองรับและจัดการปัญหาทีเ่ กิดจากการเปลีย่ นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา รวมทั้งนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการ
ลดกาซเรือนกระจก การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนรองรับภัยพิบัติและการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสร้างภูมิคุ้มกันด้านการค้าจากเงื่อนไขด้าน
สิง่ แวดล้อมและวิกฤตภาวะโลกร้อน และการบริหารจัดการประเทศเพือ่ สราง
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วิสัยทัศน์ สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
ด้วยความเสมอภาค เปนธรรม
และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง
ความเปนธรรมในสังคม พัฒนาระบบราชการและข้าราชการโดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล เพิ่มประสิทธิภาพการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พัฒนาระบบและกลไกการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบอย่างมีส่วนร่วมควบคู่ไปกับการปลูกฝังจิตส�านึก ค่านิยม
ประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลแก่ประชาชนทุกกลุ่ม

ร่างแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑

พัฒนาการของแผนพัฒนาฯ ตลอดช่วง ๕ ทศวรรษที่ผ่านมา สามารถ
แบ่งเป็น ๓ ช่วง ได้แก่ ช่วงที่ ๑ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑-๗ เน้นการใช้แรงงาน
และทรัพยากรธรรมชาติในการสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ขาด
สมดุลและเกิดปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมเสือ่ มโทรม ช่วงที่ ๒
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๘-๑๐ เน้นการพัฒนาทุนมนุษย์ ยึดคนเป็นศูนย์กลาง
ของการพัฒนา และมุ่งสู่ความพอเพียง โดยใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เป็นปรัชญาน�าทางในการพัฒนาประเทศ และ ช่วงที่ ๓ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑
เน้นความสมดุลและยั่งยืน ยังคงใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญา
น�าทาง ใช้ทุนมนุษย์ที่มีคุณภาพ เทคโนโลยีและนวัตกรรม และความสามัคคี
ปรองดองของคนในชาติ โดยมีวิสัยทัศน์ เป้าหมายหลัก และยุทธศาสตร์
การพัฒนา ดังนี้
วิ สั ย ทั ศ น์ สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค
เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง เปาหมายหลัก ก�าหนดไว้ดังนี้
(๑) ความอยูเ่ ย็นเป็นสุขและความสงบสุขของสังคมไทยเพิม่ ขึน้ ความเหลือ่ มล�า้
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ในสังคมลดลง และภาพลักษณ์การทุจริตคอรัปชั่นดีขึ้น (๒) คนไทยมีการ
เรียนรูอ้ ย่างต่อเนือ่ ง มีสขุ ภาวะดีขนึ้ และสถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งมากขึน้
(๓) เศรษฐกิจเติบโตในอัตราทีเ่ หมาะสมตามศักยภาพของประเทศ โดยให้ความ
ส�าคัญกับการเพิม่ ผลิตภาพรวมไม่ตา�่ กว่าร้อยละ ๓ ต่อปี เพิม่ ขีดความสามารถ
การแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมต่อ GDP ให้มีสัดส่วนไม่ต�่ากว่าร้อยละ ๔๐ และ
ลดปริมาณการปล่อยกาซเรือนกระจก (๔) คุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน เพิ่มประสิทธิภาพการลดการปล่อยกาซเรือนกระจก รวมทั้ง
เพิ่มพื้นที่ปาเพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา แบ่งเป็น ๓ กลุ่ม รวม ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้
(๑) การสร้างคนและสังคมคุณภาพ ประกอบด้วย ๒ ยุทธศาสตร์ ได้แก่
การสรางความเปนธรรมในสังคม โดยกระจายรายได้และโอกาสการเข้าถึง
บริการภาครัฐ รวมทัง้ ความยุตธิ รรมในสังคม โดยเฉพาะการเข้าถึงกระบวนการ
ยุติธรรมของประชาชนที่ยากจนในสังคม และการพัฒนาคนสูสังคมแหงการ
เรียนรูต ลอดชีวติ อยางยัง่ ยืน มุง่ ปรับโครงสร้างและการกระจายตัวประชากร
ให้เหมาะสม พัฒนาคุณภาพคนไทยให้มภี มู คิ มุ้ กันต่อการเปลีย่ นแปลง ส่งเสริม
การลดปัจจัยเสี่ยงด้านคุณภาพ ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต และเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม
การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ ประกอบด้วย ๓ ยุทธศาสตร์ ได้แก่
(๑) ความเขมแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงทางอาหารและพลังงาน พัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติทเี่ ป็นฐานการผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็ง เพิม่ ประสิทธิภาพ
การผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มตลอดห่วงโซ่การผลิต และสร้างความมั่นคงด้าน
อาหารและพัฒนาพลังงานชีวภาพในทุกระดับ (๒) การปรับโครงสรางเศรษฐกิจ
สู  ก ารเติ บ โตอย า งมี คุ ณ ภาพและยั่ ง ยื น เชื่อมโยงการลงทุนและการผลิต
ตลอดห่วงโซ่มลู ค่าสูต่ ลาดทีม่ ศี กั ยภาพ ขยายการลงทุนไปต่างประเทศ ส่งเสริม
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วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ สร้างสภาพ
แวดล้อมให้เอื้อต่อการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ
ระบบโลจิสติกส์ และจัดหาพลังงานอย่างเพียงพอ และ (๓) การสรางความ
เชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ใน ๓
ระดับ ได้แก่ อาเซียน สร้างความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนโดยเน้นการ
พัฒนาคน อนุภูมิภาค เน้นการเชื่อมโยงการขนส่งโลจิสติกส์ และพัฒนาฐาน
การลงทุนโดยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในอนุภูมิภาค และเอเชีย
แปซิฟค เข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศระหว่างภูมิภาคโดยมี
บทบาทที่สร้างสรรค์
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ประกอบด้วย ๑ ยุทธศาสตร์
ได้แก่ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน ที่สร้าง
ความมั่นคงของฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม มุ่งสู่การเป็นเศรษฐกิจสังคม
คาร์บอนต�่า ยกระดับการรองรับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ เตรียมพร้อมรับ
ภัยพิบัติทางธรรมชาติ สร้างภูมิคุ้มกันด้านการค้าจากเงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อม
เพิม่ บทบาทไทยในเวทีประชาคมโลก ควบคุมและลดมลพิษ และบริหารจัดการ
อย่างบูรณาการ
การบริหารจัดการแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ สู่การปฏิบัติ ด�าเนินการ
ภายใต้การมีส่วนร่วมทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาชน สถาบันการศึกษา และ
สื่อมวลชน บริหารจัดการอย่างเป็นระบบและเป็นขั้นตอน มีแนวทางการ
ด�าเนินงานในการสร้างความรู้ความเข้าใจให้ทุกภาคส่วน สร้างความเชื่อมโยง
ระหว่างแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ กับนโยบายรัฐบาลและแผนระดับต่างๆ
สร้างสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการขับเคลื่อนแผนฯ เพิ่มประสิทธิภาพกลไก
การขับเคลื่อน เสริมสร้างบทบาทของทุกภาคส่วน และติดตามประเมินผล
อย่างต่อเนื่อง

๕๓

วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ... สู่ความยั่งยืน

๒
ทศวรรษยุทธศาสตร์ไทย
บนปรัชญาของ “เศรษฐกิจพอเพียง”
เรียบเรียงจากหนังสือพิมพ์มติชน
ฉบับประจ�าวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๕

เศรษฐกิจพอเพียง พื้นฐานการก�าหนดยุทธศาสตร์

การก�าหนดยุทธศาสตร์ประเทศไทยในช่วง ๒๐ ปีข้างหน้า หลายคน
อาจคิดว่านานไป แต่จริงๆ แล้วไม่ใช่ เพราะล่าสุดส�านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เพิ่งท�ารายงานการศึกษา
โครงสร้างประชากรแล้วเสร็จ เราใช้เวลา ๓๐ ปี เพราะเราค�านวณไปถึง
ปี ๒๕๘๓ เหตุผลคือ เวลามองโครงสร้างของประเทศทั้งทางด้านเศรษฐกิจ
สังคม และทรัพยากรธรรมชาติ เราต้องมองปัจจัยต่างๆ ทีจ่ ะก�าหนดโครงสร้าง
ให้เหมาะสม ต้องมองให้ไกล จึงต้องบอกว่าการคิดล่วงหน้าแค่ ๒๐ ปี ถือว่าสัน้ ไป
เมื่อปี ๒๕๕๐ ก่อนร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ ๑๑ นั้น สศช. ได้วางวิสัยทัศน์ของปี ๒๕๗๐ ไว้แล้ว เราใช้เวลา ๑ ปี
ในการร่างและดูว่าอีก ๒๐ ปีข้างหน้า เราจะท�าอะไรต่อไป ค�าว่า “เศรษฐกิจ
พอเพียง” นั้น หลายคนบอกว่าเป็นการฝนธรรมชาติของเศรษฐศาสตร์ แต่
จริงๆ แล้ว เศรษฐกิจพอเพียงเปนพื้นฐานของเศรษฐกิจทั่วไป การจัดการ
ทรัพยากรที่มีจ�ากัด ต้องพึ่งพาเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง เช่น การจัดการ
งบประมาณของภาครัฐให้ประชาชน
การวางยุทธศาสตร์ในระยะ ๒ ทศวรรษต้องพิจารณาเงื่อนไขส�าคัญ
คือ โครงสร้างประชากร ซึ่งจากการท�าสถิติพบว่าในปี ๒๕๗๔ จะมีผู้สูงอายุ
เพิ่มขึ้นเป็นจ�านวนมาก โดยในปี ๒๕๕๔ มีประชากรวัยเด็กอยู่ที่ร้อยละ ๒๔
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แต่ในปี ๒๕๕๗ จะอยู่ที่ร้อยละ ๑๓
ประชากรในวัยท�างานจะลดลง
ซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ร้อยละ ๖๗ แต่
จะเน้นให้เกิด
ในปี ๒๕๗๕ จะอยูท่ รี่ อ้ ยละ ๖๑
และต่อไปสังคมไทยจะก้าวสู่ หรือ
สังคมผู้สูงอายุ ซึ่งในปี ๒๕๕๕
คือเปนสังคม
จะอยู่ที่ร้อยละ ๑๒.๒๘ และใน
ปี ๒๕๗๕ จะอยู่ที่ร้อยละ ๒๕.๑๒
ซึ่ ง เราจะต้ อ งดู เรื่ อ งเงิ น ออมและ
สวัสดิการทางด้านสุขภาพ

ทุกยุทธศาสตร์

สังคมสีเขียว
กรีนโซไซตี้

สะอาดทั้งระบบ

๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑

อย่ า งไรก็ ต าม สศช. ได้ ก� า หนดแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ ไว้โดยก�าหนดยุทธศาสตร์ไว้ ๖ ประการ คือ การสร้าง
ความเป็นธรรมในสังคม การพัฒนาสังคมไปสู่สังคมการเรียนรู้ การสร้าง
ความเข้มแข็งในภาคเกษตร ในด้านความมั่นคงทางอาหารและพลังงาน
การประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี การเชื่อมโยงกับประเทศอื่นๆ
ในภูมิภาค และการเตรียมความพร้อมรองรับสภาวะภูมิอากาศ และสภาวะ
สังคมคาร์บอนต�่า ซึ่งในทุกยุทธศาสตร์จะเน้นให้เกิด “สังคมสีเขียว” หรือ
กรีนโซไซตี้ คือเปนสังคมสะอาดทั้งระบบ เช่นในด้านเศรษฐกิจที่ต้องก�าหนด
ให้อุตสาหกรรมสะอาดเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้านสังคมที่สะอาดปราศจาก
การทุจริตคอร์รัปชั่น เป็นต้น จะก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน
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ต้องลดช่องว่างและความเหลื่อมล�้า
ของฐานะทางเศรษฐกิจให้น้อยลง

เศรษฐกิจและสังคมเข้มแข็ง...

ยุทธศาสตร์ระยะยาวเพื่อความมั่นคงในชีวิตของคนไทย
ในอีก ๒๐ ข้างหน้าควรคิดยุทธศาสตร์ระยะยาวเพือ่ ความมัน่ คงในชีวติ
คนไทยโดยจะแบ่งเป็น ๒ สาขาย่อย คือ หนึ่ง การสร้างเศรษฐกิจภายในให้
เข้มแข็ง และสอง การสร้างสังคมให้เข้มแข็ง คือต้องลดช่องว่างและความ
เหลือ่ มล�า้ ของฐานะทางเศรษฐกิจให้นอ้ ยลง การเน้นผูป้ ระกอบการขนาดกลาง
และขนาดย่อม หรือ เอสเอ็มอี (Small and Medium Enterprises : SMEs)
การเน้นนวัตกรรม การเน้นเศรษฐกิจสร้างสรรค์ การปรับปรุงทางด้านคมนาคม
โครงสร้างพื้นฐานในประเทศ และเห็นว่าการก�าหนดยุทธศาสตร์ไม่ควร
แยกย่อยเป็นรายจังหวัด ต้องดูจดุ เด่นและพัฒนาไม่ใช่แข่งขันกันในรายจังหวัด
และควรก�าหนดการพัฒนาเป็นเขตพืน้ ที่ เช่น การพัฒนาการท่องเทีย่ วทีจ่ ะต้อง
ค�านึงถึงสิ่งแวดล้อม และต้องพิจารณาถึงกฎหมายที่ประเทศไทยมีด้วย ว่าไป
ได้กับยุทธศาสตร์ที่คิดหรือไม่

ยุทธศาสตร์การสร้างสังคม
สู่ความสุขบนความพอเพียง

ส่วนการสร้างสังคมนั้น เราต้องมียุทธศาสตร์ ดังนี้ (๑) ยุทธศาสตร์
พัฒนาเครือข่ายของสังคม เช่น ชุมชนเข้มแข็ง (๒) ยุทธศาสตร์พฒ
ั นาคนทีร่ จู้ กั
ผิดชอบชั่วดี (๓) ยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศจะต้องดูตลาดต่างประเทศ
มากขึน้ โดยรักษาตลาดเดิมเพิม่ ตลาดใหม่ ต้องรูจ้ กั ประเทศจีนเป็นรายมณฑล
รู้จักแอฟริกาตะวันออกมากขึ้น (๔) ยุทธศาสตร์ที่ท�าให้สังคมมีความเท่าเทียม
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ยุทธศาสตร์ไม่ใช่นโยบาย แต่จะน�าไปสู่นโยบาย
น�าไปสู่กลยุทธ์ ที่น�ามาซึ่งแผนปฏิบัติ
ยุทธศาสตร์เปนสิ่งที่เปดเผยได้ แต่กลยุทธ์เปนเรื่องลับ
กัน พัฒนากฎหมายให้มีประสิทธิภาพ และต้องเปดโอกาสให้ประชาชน
ร่วมแสดงความคิดเห็นด้วย (๕) ยุทธศาสตร์ที่รองรับการเปลี่ยนแปลงทาง
การเมือง วัฒนธรรม และเศรษฐกิจโลก (๖) ยุทธศาสตร์ความปรองดอง
แตกต่างแต่ไม่แตกแยก (๗) ยุทธศาสตร์การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง
(๘) ยุทธศาสตร์ที่เชื่อมโยงทุกเรื่องเข้าด้วยกันและจัดล�าดับก่อนหลัง เพื่อ
ความส�าเร็จที่แท้จริง เช่น ยุทธศาสตร์ทางด้านเศรษฐกิจความมั่นคง ถ้าไม่มี
เศรษฐกิจพอเพียงมาก�ากับอาจจะล้มเหลวได้
“ยุทธศาสตร์ระยะยาวต่างๆ นี้ จะต้องไม่เปลี่ยนแปลงไปตามการ
เปลี่ยนแปลงของรัฐบาล เพราะเปนอนาคตของชาติ แต่อาจจะเกิด
การเปลี่ ย นแปลงได้ตามเทคโนโลยีและความเปลี่ ยนแปลงของโลก
ยุทธศาสตร์ไม่ใช่นโยบาย แต่จะน�าไปสู่นโยบาย น�าไปสู่กลยุทธ์ ที่น�ามา
ซึง่ แผนปฏิบตั ิ ยุทธศาสตร์เปนสิง่ ทีเ่ ปดเผยได้ แต่กลยุทธ์เปนเรือ่ งลับ”

* ที่มา – ส่วนหนึ่งของงานสัมมนาวิชาการประจ�าปีเรื่อง “ยุทธศาสตร์ประเทศไทยใน ๒
ทศวรรษหน้า (พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๗๕) ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕” จัดโดย สภาทีป่ รึกษาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
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การพัฒนาการเกษตร
ในแผนฯ

๑๑

เรียบเรียงจากการให้สัมภาษณ์รายการวิทยุทันโลกเกษตร
สถานีวิทยุ มก. คลื่น A.M.1107 กิโลเฮิร์ทซ์
๗ ตุลาคม ๒๕๕๕

จัดท�าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ...

พันธกิจส�าคัญของ สศช.

“ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ”
หรือเรียกสัน้ ๆ ว่า “สภาพัฒน์” จัดตั้งขึ้นในปี ๒๔๙๓ มีชื่อเดิมว่า “ส�านักงาน
สภาเศรษฐกิ จ แห่ ง ชาติ ” ต่ อ มาในปี ๒๕๐๒ เปลี่ ย นเป็ น “ส� า นั ก งาน
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ” จากการพัฒนาที่มุ่งเน้นเรื่องการสร้าง
รายได้ซึ่งเกี่ยวข้องกับการใช้ทรัพยากร ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมและ
ปัญหาสังคม เพราะฉะนั้นหลังจากที่เราตั้งสภาพัฒน์มา ๒๒ ปี ในปี ๒๕๑๕
ได้เปลี่ยนชื่อหน่วยงานโดยมีค�าว่า “สังคม” เพิ่มขึ้นเป็น “ส�านักงานคณะ
กรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)” คือให้มองด้าน
มิติสังคมด้วย
สภาพัฒน์มีหน้าที่หลักเป็นหน่วยงานจัดท�าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ และยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ โดยจัดท�าแผนพัฒนาฯ
ทั้งหมด ๑๑ แผน ขณะนี้อยู่ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ ๑๑ ซึ่งครอบคลุมปี ๒๕๕๕ ถึงปี ๒๕๕๙ รวมทั้งการจัดท�าข้อมูล
เศรษฐกิจและสังคม เพื่อใช้ในการวางแผนให้สาธารณชน อาทิ นักธุรกิจ
ตลาดหุ้น ตลาดการเงิน และนักลงทุนต่างชาติ รับทราบข้อมูลของประเทศ
นอกจากนั้น มีหน้าที่เสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
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ในการอนุมัติโครงการลงทุนภาครัฐ
ต่ า งๆ ทั้ ง ภาคราชการและ
รั ฐ วิ ส าหกิ จ หน้ า ที่ ส� า คั ญ อี ก
เปนต้นมา
ประการหนึ่งคือ การติดตาม
ประเมินผลการพัฒนาประเทศ
มีการปรับวิธีการจัดท�าแผนฯ

ตั้งแต่ป ๒๕๔๐

สภาพัฒน์

แผนของประชาชน
ทุกภาคส่วนในสังคม

โดยเปดโอกาส ให้ประชาชน
ทุกภาคส่วน

ได้มีส่วนร่วม

ในสมัยก่อนแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ ๑ ตั้งแต่ปี ๒๕๐๔ ในขณะนั้น
ส่วนใหญ่หน่วยงานราชการกับรัฐวิสาหกิจจะเป็น
ผู้น�าแผนพัฒนาฯ ไปใช้ เนื่องจากขณะนั้นประเทศต้องพัฒนาการลงทุนด้าน
โครงสร้างพืน้ ฐานขนาดใหญ่ อาทิ เขือ่ น ถนน และแหล่งชลประทาน ซึง่ เป็น
หน้าทีข่ องหน่วยงานภาครัฐ เมือ่ รายได้ของประเทศมีไม่เพียงพอ จึงกูย้ มื จาก
ธนาคารโลกเพือ่ น�ามาใช้ในการพัฒนาประเทศ อาทิ การสร้างเขือ่ นพลังน�า้ ต่างๆ
เช่น เขือ่ นภูมพิ ลและเขือ่ นสิรกิ ติ ิ์ เป็นต้น
ตั้งแต่ปี ๒๕๔๐ เป็นต้นมา สภาพัฒน์มีการปรับวิธีการจัดท�าแผนฯ
โดยเปดโอกาสให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วม เนื่องจากแผนพัฒนาฯ
ไม่ใช่ของส่วนราชการกับรัฐวิสาหกิจเท่านั้น แต่รวมถึงภาคธุรกิจและภาค
ประชาสังคมด้วย จึงได้ด�าเนินการสอบถามความคิดเห็นเพิ่มเติมถึงความ
ต้องการเห็นประเทศไทยเจริญเติบโตไปในทิศทางใดจากภาคธุรกิจ ภาค
ประชาชน ภาคประชาคม ภาคประชาสังคม และชุมชนตามจังหวัดต่างๆ ด้วย
ท�าให้ขณะนีค้ วามเป็นเจ้าของหรือความมีสว่ นร่วมของแผนพัฒนาฯ เป็นของ
ทุกภาคส่วนในสังคม
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ยุทธศาสตร์แผนฯ ๑๑...

พัฒนาสู่จุดสมดุลและความมั่นคงทางพลังงาน

ภาพโดยรวมของยุทธศาสตร์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ ๑๑ ที่ส�าคัญ คือ หนึ่งการพัฒนาประเทศไปสู่จุดสมดุล ต้องไม่ให้ความ
ส�าคัญกับการพัฒนาด้านใดด้านหนึ่งมากเกินไป ดังนั้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๘
ตั้งแต่ปี ๒๕๔๐ เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน ได้อัญเชิญพระราชด�ารัสปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเป็นปรัชญาน�าทาง
ในการพัฒนา เนื่องจากในปี ๒๕๔๐ ขณะนั้นเกิดวิกฤตเศรษฐกิจการเงินที่
เรียกว่า “วิกฤตต้มย�ากุง้ ” ซึง่ มีสาเหตุจากการเปดเสรีทางการเงินของประเทศไทย
เกิดความเพลี่ยงพล�้าและขาดความระมัดระวัง ความพร้อม และการป้องกัน
ดังนั้นจึงได้น้อมน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนาประเทศ โดยยึดหลักพอประมาณ มีเหตุมีผล และมีภูมิคุ้มกัน ซึ่งแผน
พัฒนาฯ ยังคงยึดหลักคิดนี้จนถึงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ซึ่งได้พิจารณาเรื่อง
ภาคเกษตรกรรมมากขึ้น เนื่องจากประเทศไทยเป็นผู้ผลิตสินค้าเกษตรและ
อาหารในอันดับ ๘ ของโลก ภาคเกษตรกรรมจึงมีความส�าคัญในการฟนตัว
ทางเศรษฐกิจให้กลับมาโดยเร็ว
สอง ความมั่นคงทางพลังงาน การเกิดวิกฤตเศรษฐกิจแต่ละครั้ง
มีส่วนเกี่ยวข้องกับราคาน�้ามัน ซึ่งต้องน�าเข้าจากต่างประเทศประมาณร้อยละ
๘๐-๙๐ นอกจากการใช้กา ซธรรมชาติภายในประเทศแล้ว ยังมีพลังงานทดแทน
และพลังงานชีวภาพ อาทิ ไบโอดีเซลและเอทานอล อย่างไรก็ดี การน�าพลังงาน
ทดแทนมาใช้ตอ้ งค�าถึงความสมดุล โดยไม่ทา� ด้านใดด้านหนึง่ มากจนเกินไป เช่น
การน�าผลผลิตการเกษตรไปผลิตพลังงานมากเกินไปจะท�าให้ราคาอาหารสูงขึน้
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เพิ่มมูลค่าของสินค้า

และความมีเสถียรภาพทางราคาภาคเกษตรกรรม
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ได้ให้ความส�าคัญกับบทบาทของภาค
เกษตรกรรมดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่อง การเพิ่มมูลค่าของสินค้า เพื่อ
ให้ราคาสินค้าเกษตรดีขึ้น และเกษตรกรได้รับประโยชน์มากขึ้น ในสมัยก่อน
ผลผลิตทางการเกษตรที่เป็นวัตถุดิบออกจากพื้นที่เข้าสู่โรงงานแล้วน�าไป
แปรรูปเพื่อขาย แต่ ณ ขณะนี้ มีการน�าไปผลิตเป็นพลังงานทดแทน อาทิ
ไบโอดีเซลและเอทานอล และบางส่วนหรือหลายส่วนน�าไปผลิตเป็นวัสดุทางการ
เกษตรทีเ่ กีย่ วข้องกับอุตสาหกรรมหลายอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอุตสาหกรรม
เฟอร์นิเจอร์ เครื่องแต่งบ้าน หรือวัสดุก่อสร้างต่างๆ ซึ่งสภาพัฒน์เห็นว่าเป็น
แนวโน้มที่เป็นข้อได้เปรียบของประเทศไทยที่มีพื้นฐานทางด้านเกษตรกรรม
การให้ ค วามส� า คั ญ ของภาคเกษตรกรรมเปรี ย บเที ย บกั บ ภาค
อุตสาหกรรม ภาคธุรกิจบริการ หรือภาคอื่นๆ โครงสร้างของเศรษฐกิจของ
ไทย ณ ขณะนี้ภาคอุตสาหกรรมคิดเป็นร้อยละ ๔๒ ขณะที่ภาคเกษตรกรรม
ต�า่ กว่าร้อยละ ๑๐ อยูท่ รี่ อ้ ยละ ๘-๙ ต�า่ กว่าในอดีตทีส่ งู ถึงร้อยละ ๓๐ เนือ่ งจาก
อุตสาหกรรมไทยมีการเจริญเติบโตทีส่ งู มาก รัฐบาลหรือหน่วยงานภาครัฐต้อง
ให้การสนับสนุนหรือช่วยเหลือภาคเกษตรกรรมเรื่อง ความมีเสถียรภาพของ
ราคา ข้าว มันส�าปะหลัง อ้อย ข้าวโพด หรือว่าในเรื่องของพืชอื่นๆ ที่เป็น
รายได้หลักของเกษตรกร เพือ่ ให้ภาคเกษตรกรรมมีความมัน่ คงทางด้านรายได้
เพราะฉะนั้นรัฐบาลในแต่ละยุค จึงมีนโยบายที่แตกต่างกันในการเข้าไปพยุง
ราคาสินค้าภาคเกษตร และให้ความส�าคัญเรื่องการสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยน�าไป
ผลิตเป็นพลังงานทดแทนมาใช้
นอกจากนี้ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ยังให้ความส�าคัญกับเรื่อง ปจจัย
การผลิต คือ การส่งเสริมการวิจยั ในเรือ่ งของพันธุพ์ ชื ต่างๆ อย่างต่อเนือ่ ง โดย
มีหลักคิดให้ไกลกว่าการท�าอาหารเพียงอย่างเดียว กล่าวคือต้องแปรรูปหรือ
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พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพ อาทิ การน�า
ข้าวและร�าข้าวไปสกัดเป็นน�้ามันเพื่อน�าไปผลิตเครื่องส�าอาง จะเป็นการสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าภาคเกษตร เมื่อคิดค้นวิจัยได้และท�าการจดทะเบียน
แล้วจะเป็นสมบัติของประเทศต่อไป รวมถึง การสนับสนุนด้านสาธารณูปโภค
ขั้นพื้นฐานและโครงสร้างพื้นฐาน ที่เน้นเกี่ยวกับระบบชลประทาน และการ
ส่งน�้า อาทิ ระบบคลองส่งน�้าชลประทาน แหล่งเก็บน�้า และการจัดรูปที่ดิน
เพื่อท�าให้ผลผลิตต่อไร่สูงขึ้น

ภาคเกษตรกรรมมีทิศทางที่แจ่มใส
และมีแนวโน้มขยายตัวสูงขึ้น

ภาคเกษตรกรรมมีโอกาสขยายตัวเพิ่มขึ้นในอนาคต เพื่อตอบสนอง
กระแสความเปลี่ยนแปลงโลก ได้แก่ หนึ่ง ต้องมีแหล่งอาหารที่เพียงพอกับ
ประชากรโลก ซึ่งจะมีจ�านวนถึง ๘,๐๐๐ พันล้านคนใน ๒๐ ปีข้างหน้า สอง
ความสนใจเรื่องสุขภาพของตนเองเพิ่มขึ้น อาทิ สินค้าเกษตรปลอดสารเคมี
และสารพิษ และ สาม การพัฒนารูปแบบสินค้าใหม่ตลอดเวลา โดยน�าวัตถุดบิ
จากภาคเกษตรมาใช้ในการพัฒนาสินค้าเหล่านี้เพิ่มขึ้น
สุ ด ท้ า ยนี้ ขอฝากเรื่ อ งการปลู ก พื ช แบบผสมผสานตามแนวทาง
เกษตรทฤษฎีใหม่ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไม่ส่งเสริมการปลูกพืช
เชิงเดี่ยว เพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยงรายได้ของเกษตรกร ซึ่งเป็นหลักคิด
ทีส่ า� คัญในการน้อมน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวมาประยุกต์ใช้ ซึ่งภายหลังก�าหนดไว้ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๘
ตั้งแต่ปี ๒๕๔๐ และต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ไม่ใช่เฉพาะภาคเกษตรเท่านั้น
หลังวิกฤติต้มย�ากุ้ง ภาคเอกชนและบริษัทต่างๆ เป็นจ�านวนมาก น�าหลักคิด
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารธุรกิจ ช่วยให้เจริญเติบโตอย่างมั่นคง
นับเปนบทเรียนทีท่ า� ให้เรียนรูก้ ารปรับตัว สร้างความเข้มแข็ง และเปนภูมคิ มุ้ กัน
แรงเสียดทานได้เปนอย่างดี
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ไทย แข่งขันได้ในโลกเสรี
เรียบเรียงจากรายงานพิเศษ
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
ฉบับประจ�าวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๓

หลั ง จากรั บ ต� า แหน่ ง เลขาธิ ก ารฯ ของส� า นั ก งานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) มาได้เกือบ ๒ เดือน นายอาคม
เติมพิทยาไพสิฐ ในฐานะที่เป็นลูกหม้อ สศช. ให้สัมภาษณ์พิเศษ“ข่าวสด”
ถึงมุมมองต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ดังนี้

ภาคเกษตรกับ การพัฒนาประเทศ จะเดินไปทางใด

การพัฒนาภาคการเกษตรจะไม่ได้เน้นเพียงในเรื่องของพืชอาหาร
แต่เรื่องพืชพลังงานต้องหันมาให้ความส�าคัญเพื่อสร้างความสมดุลให้ผลผลิต
ด้านการเกษตร แต่ตราบใดที่เรายังไม่ประหยัด เรื่องการสร้างสมดุลระหว่าง
พืชอาหารและพืชพลังงานก็จะไม่บรรลุผล
แต่สงิ่ ทีพ่ ดู กันมากคือพลังงานสีเขียวทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม ทุกวันนี้
กระแสโลกเปลี่ยนแปลง ต้องใช้สิ่งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไบโอพลาสติก
คืออีกอย่างที่ต้องเข้ามาพัฒนา สินค้าที่ใช้อาจมีส่วนผสมของปโตรเลียม
โดยใช้ฐานการเกษตรเพือ่ สร้างมูลค่าหรือวิธกี ารท�าต้องหารือว่าจะท�าวิธกี ารใด
ต่อไป

ประเทศไทย ยังแข่งขันกับคู่แข่งได้หรือไม่

ขณะนี้การพัฒนาประเทศไปได้แต่แข่งขันไม่ได้ เพราะยังเสียเปรียบ
ในเรือ่ งของโครงสร้างพืน้ ฐานและระบบโลจิสติกส์ ดังนัน้ เราต้องปรับปรุงเรือ่ ง
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ของโครงสร้างพืน้ ฐาน ต้องพัฒนาโลจิสติกส์และต้องทบทวนว่าระบบโลจิสติกส์
เราจะเน้นการใช้ถนนต่อไปหรือไม่ เพื่อทบทวนและหาวิธีการใช้พลังงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ
โครงสร้างพื้นฐานต้องน�าระบบรางมาใช้ให้มากขึ้น ระบบโครงสร้าง
พื้นฐานมี ๒ โหมดที่ประหยัดพลังงาน คือโหมดรางและโหมดน�้า เพื่อให้
ต้นทุนขนส่งลดลง ส่งผลให้ต้นทุนเอกชนลดลงด้วย และอย่าลืมน�าเทคโนโลยี
มาปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบโลจิสติกส์โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ระบบค้นหาต�าแหน่งบนพื้นโลก (Global Positioning System : GPS) มาลด
ต้นทุน ดังนั้นต้องลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มขึ้น ต้องยาวไปถึงเพื่อนบ้าน
กรอบอาเซียน โดยปี ๒๕๕๘ ต้องมีการเชื่อมโยงโลจิสติกส์กับเพื่อนบ้านได้
อย่างไรก็ตาม การพัฒนาด้านรถไฟต้องเร่ง ส่วนการพัฒนาการขนส่ง
ด้านรถยนต์ก็ต้องมี แต่น่าจะให้เอกชนด�าเนินการแทน และการที่จะไปแก้ไข
กฎระเบียบด้านรถยนต์ การต่อต้านในเรื่องของการเกิดมลพิษ เรื่องของภาษี
สิ่งแวดล้อม หากใครก่อให้เกิดมลพิษก็ต้องจ่ายภาษี อาจน�าไปค�านวณในเรื่อง
ของภาษี ร ถยนต์ ซึ่ ง อาจบวกค่ า สิ่ ง แวดล้ อ มเข้ า ไปในภาษี ร ถยนต์ ส่ ว น
ต่างประเทศมีหลายประเทศที่ก�าหนดทะเบียนที่สามารถขับเข้าเขตเมือง
แผนต่างๆ ระบบขนส่งต้องมีการปรับเปลี่ยน

ไทยแข่งขันอย่างไร ในโลกเสรี

การสร้างสินค้าของไทยหรือสร้าง “แบรนด์ไทย” เพื่อสร้างรายได้
ให้อุตสาหกรรม เพื่อเป็นตัวแปรรักษาฐานลูกค้าที่มีอยู่ปัจจุบันให้ได้ โดย
อุตสาหกรรมเดิมที่มีฐานลูกค้าและสร้างชื่อให้เมืองไทยที่ต้องรักษาไว้คือ
รถยนต์ ไอที ปโตรเคมี พลาสติก และสิ่งทอ
จากประสบการณ์ที่ผ่านมา ส่งผลให้พนักงานไทยในอุตสาหกรรม
เหล่านี้มีประสบการณ์ที่เพิ่มขึ้นตามล�าดับจนเป็นที่ต้องการของทั่วโลก แต่
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อุตสาหกรรมเดิมที่มีอยู่ในโลกเสรีคงไม่พอ จึงต้องพยายามหาและคิดค้น
อุตสาหกรรมใหม่ที่ผู้ซื้อต้องการ เพื่อมาเปนจุดแข็งและสามารถพัฒนาเพื่อ
สร้างรายได้ให้กับประเทศ แต่ในการพัฒนาอุตสาหกรรมจะมุ่งเน้นด้านเดียว
ไม่พอ ต้องดูในเรื่องของผลกระทบต่อชุมชน โดยเรื่องของมาบตาพุดถือเป็น
กรณีศึกษาที่ส�าคัญ
นอกจากนี้ สินค้าไทยต้องมีความแตกต่าง เป็นสินค้าพรีเมียม แต่จะเป็น
สินค้าพรีเมียมได้อย่างไรนัน้ ต้องน�าเรือ่ งดีไซน์ วิจยั และพัฒนาและนวัตกรรมใหม่ๆ
มาใช้ แม้เราไม่ได้เป็นเจ้าของเทคโนโลยีกต็ าม เราสามารถดึงเจ้าของเทคโนโลยี
มาถ่ายทอดให้คนไทย ดังนัน้ ถึงเวลาแล้วทีไ่ ทยหรืออาจเป็นรัฐบาลเองจะต้อง
ลงทุนในด้านศูนย์วิจัยและพัฒนาในประเทศไทย พร้อมกันนี้ไทยต้องเตรียม
รองรับการเปลีย่ นแปลง การแข่งขันโดยพัฒนาบุคลากรฝีมอื รองรับด้วย

ปฏิรูปการศึกษาอย่างไร ให้มีประสิทธิภาพ

เรื่องการปฏิรูปการศึกษาที่ผ่านมา ความสนใจไปอยู่ที่โครงสร้างของ
กระทรวง โครงสร้างสถาบันการศึกษาดูในเรื่องการออกนอกระบบ แต่ไม่ได้
ดูว่าไทยผลิตคนหรือบุคลากรได้ตรงกับความต้องการหรือไม่ หรือผลิตคน
เพื่อรองรับการพัฒนาด้านการเกษตรมากน้อยเพียงใด หรือเรามีการรองรับ
อุตสาหกรรมใหม่เพียงใด
แต่อุตสาหกรรมใหม่ที่ไม่ได้พูดถึง คือ เกษตรอุตสาหกรรมและการ
บริการ ขณะนี้ไทยเบนเข็มไปที่การท่องเที่ยว โดยไม่ได้โยงเข้ากับการส่งเสริม
วัฒนธรรม วิถีชีวิตของคน สินค้าที่ผลิตมาต้องมาจากวัฒนธรรมแม้จะมีการ
ลอกเลียนแบบบ้างแต่ไม่เป็นไร เพราะยังมีเรื่องวัฒนธรรมไทยอยู่ เช่น เกาหลี
จากวัฒนธรรมมาสู่อุตสาหกรรมสื่อ เทคโนโลยีการสื่อสารแบบไร้สาย หรือ
บรอดแบนด์ และสุดท้ายท�าให้คนมีงานท�า กลุม่ อาชีพอิสระก็จะเติบโตในกลุม่
ของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้
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ทั้งนี้ ต้องให้ความส�าคัญว่าสถานศึกษามีการผลิตสินค้าตรงกับความ
ต้ อ งการหรื อ ไม่ สามารถปรั บ ตั ว ทั น ต่ อ กระแสความต้ อ งการของโลก
หรือไม่ บัณฑิตที่มีการผลิตมาถามว่าทุกคนเก่งการค�านวณหรือไม่ ดังนั้น
กลุ่มสังคมศาสตร์มีในไทยค่อนข้างมาก ต้องน�ากลุ่มนี้สนองความต้องการ
เชิงวัฒนธรรม อาทิ เรื่องของศิลปน นักพูด นักเขียน นักดนตรี เข้ามาเป็น
ส่วนหนึ่งของสินค้าเชิงวัฒนธรรมได้ แม้แต่เรื่องของภูมิปัญญา หลักสูตร
การศึกษาจึงถือว่าส�าคัญในการป้อนอุตสาหกรรมและความต้องการ

ไทยต้องท�าอย่างไร ไม่ให้ตกเทรนด์

อุตสาหกรรมการผลิตไทยสามารถก้าวสูต่ ลาดโลกได้ ต้องให้ความส�าคัญ
กับเรือ่ งการออกแบบความเป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อมและความไม่เป็นอันตรายต่อ
สิง่ แวดล้อม หากสามารถท�าตามแนวทางหรือเทรนด์นไี้ ด้เราก็จะอยูใ่ นตลาดโลก
ได้ เพราะทัว่ โลกเขาก�าลังต้องการความเปนมิตรและไม่ทา� ลายสิง่ แวดล้อม
และอีกกระแสคือ เทรนด์สขุ ภาพ เพราะเรือ่ งสุขภาพเปนสิง่ ทีท่ วั่ โลกให้
ความสนใจ หากอุตสาหกรรมต่างๆ เกาะกระแสและสามารถผลิตสินค้า ให้สามารถ
เป็นส่วนหนึ่งของพฤติกรรมการบริโภคของคน โดยจะต้องโยงสู่อุตสาหกรรม
อาหารและยา ซึง่ เรือ่ งนีไ้ ม่ได้เป็นเรือ่ งใหม่ แต่เราสามารถน�าสิง่ ทีเ่ ป็นวัฒนธรรม
ของไทยทีม่ เี อกลักษณ์ความเป็นไทย เช่น สมุนไพรไทย ออกสูต่ ลาดโลกได้
นายอาคม ยังระบุว่าปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงมาก แต่เมื่อ
ประกาศแผนในการพัฒนาประเทศแล้วไม่ควรมีอะไรมาเปลี่ยนแปลง เพราะ
การเปลี่ยนแปลงแผนจะต้องมาจากการที่เศรษฐกิจฟุบมากๆ จนอยู่นิ่งไม่ได้
ดังนัน้ อุปสรรคในการท�างานที่แท้จริงคิดว่าน่าจะเป็นความมั่นใจของนักธุรกิจ
ต่างชาติว่าสิ่งที่จะพัฒนาเป็นความต่อเนื่อง นี่คือเครดิตของประเทศ นั่น
หมายถึงอุปสรรคส�าคัญในการพัฒนาประเทศคือความเชื่อมั่นต่อรัฐบาลและ
ต่อนโยบายของรัฐ
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การฟนฟูและ

สร้างอนาคตประเทศ

Thailand’s Future Development and Water
Management Plans
การบรรยายในการสัมมนา Thai Investment Seminar :
Roadshow in Nagoya
จัดโดย ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
ณ โรงแรมฮิลตัน นาโกยา ประเทศญี่ปุน
๘ มีนาคม ๒๕๕๕

นั บ เป็ น เกี ย รติ อ ย่ า งสู ง ที่ ไ ด้ มี โ อกาสบอกเล่ า ถึ ง การด� า เนิ น การ
ของประเทศไทยนอกเหนือจากแผนการบริหารจัดการน�้า หลังจากที่ภาค
อุตสาหกรรมต้องเผชิญกับปัญหาอุทกภัย ผมขอเน้นในบางประเด็น ได้แก่
การบริหารจัดการน�า้ และการป้องกันน�า้ ท่วม ว่าขณะนีป้ ระเทศไทยได้ใช้วธิ กี าร
ใดบ้ า งในการจั ด การ และ ๕ ยุ ท ธศาสตร์ ส� า หรั บ อนาคตและการฟ  น ฟู
ประเทศไทย หรือเรียกว่า “การสร้างประเทศไทย” รวมถึงท�าอย่างไรให้ได้เงิน
งบประมาณส�าหรับน�ามาด�าเนินการ

แผนปฏิบัติการปองกัน และแก้ไขปญหาน�้าท่วม

เมือ่ ปลายปี ๒๕๕๔ เราเผชิญปัญหาอุทกภัยเกือบ ๓ เดือน ส่งผลกระทบ
ต่อเศรษฐกิจของไทยค่อนข้างมาก ในไตรมาสที่ ๔ ผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศ (Gross Domestic Product : GDP) ติดลบร้อยละ ๙ ซึ่งมากกว่า
ที่เราคาดไว้ โดยภาคอุตสาหกรรมได้รับผลกระทบอย่างหนัก ในขณะที่ภาค
การเงินและการธนาคารเท่านั้นที่ขยายตัว และยังคงได้รับผลก�าไร
อุทกภัยครั้งนี้ เราได้ก�าหนดแนวทางด�าเนินการเพื่อปฏิบัติให้เป็นไป
ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน�้าท่วม ซึ่งแบ่งเป็น ๓ ช่วง คือ
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ช่วงเร่งด่วน จัดตัง้ “ศูนย์ปฏิบตั กิ ารบรรเทาปญหาอุทกภัย” (Flood
Relief Operation Center : FROC) รับผิดชอบในการช่วยเหลือประชาชน
ในพื้นที่ที่ถูกน�้าท่วม คือนิคมอุตสาหกรรมรอบกรุงเทพฯ อยุธยา นนทบุรี
ปทุมธานี รวมถึงฉะเชิงเทรา และจังหวัดใกล้เคียงที่คาดว่าอาจจะได้รับ
ผลกระทบจากอุทกภัย ถ้าเราไม่สามารถควบคุมน�้าท่วมในพื้นที่เหล่านี้ได้
จังหวัดใกล้เคียงจะได้รับผลกระทบไปด้วย
ช่วงระยะสัน้ มีการแต่งตัง้ คณะกรรมการขึน้ ๔ ชุด ได้แก่ (๑) คณะกรรมการ
เพื่อให้ความช่วยเหลือฟน ฟูเยียวยาผูไ้ ด้รบั ผลกระทบจากสถานการณ์อทุ กภัย
หรือ กฟย. (๒) คณะกรรมการเพื่อให้ความช่วยเหลือฟนฟูเยียวยาผู้ได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์ อุ ท กภั ย ด้ า นโครงสร้ า งพื้ น ฐาน หรื อ กคฐ.
(๓) คณะกรรมการเพื่อให้ความช่วยเหลือฟนฟูเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ
จากสถานการณ์อุทกภัยด้านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และความเป็นอยู่ของ
ประชาชน หรือ กศอ. (๔) คณะกรรมการเพื่อให้ความช่วยเหลือฟนฟูเยียวยา
ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยด้านฟนฟูคุณภาพชีวิต หรือ กคช.
มีรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีเป็นประธาน มีหน้าที่รับผิดชอบในการ
ช่วยเหลือโครงสร้างพื้นฐาน โรงงานอุตสาหกรรม ประชาชน และที่อยู่อาศัย
เราได้จัดสรรงบประมาณเพื่อใช้ส�าหรับการช่วยเหลือดังกล่าว ๑๒๐ ล้านบาท
และก�าลังด�าเนินการก่อสร้าง เรามั่นใจว่าปีนี้บริเวณรอบๆ นิคมอุตสาหกรรม
จะไม่ได้รับผลกระทบจากน�้าท่วม ถ้าฝนตกในระดับเดียวกับปีที่แล้ว เราได้
จัดสรรงบประมาณเพื่อโครงการป้องกันบริเวณดังกล่าวแล้ว
ช่วงระยะยาว มีคณะกรรมการ ๒ ชุด ได้แก่ คณะกรรมการยุทธศาสตร์
เพือ่ การฟน ฟูและสร้างอนาคตประเทศ หรือ กยอ. (Strategic Committee for
Reconstruction and Future Development : SCRF) และ คณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์เพื่อวางระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน�้า หรือ กยน.
(Strategic Committee for Water Resource Management : SCWRM)
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คณะกรรมการทั้ง ๒ ชุดนี้มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน มีหน้าที่บริหารจัดการ
แหล่งน�้า โดยได้จัดสรรงบประมาณจ�านวน ๓๐๐ ล้านบาท ส�าหรับการลงทุน
ด้านโครงสร้างพื้นฐานทางน�้า
กยอ. ดูแลการก่อสร้างและการพัฒนาในอนาคต และดูว่าเราจะสร้าง
ประเทศใหม่อย่างไร โดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรม นอกจาก ๒ ชุดนี้แล้ว
ยังมีคณะกรรมการเพื่อดูแลในภาคปฏิบัติ เรียกว่า “คณะกรรมการน�้าและ
อุทกภัยแห่งชาติ” (Water Resource Management Executive Committee
: WRMEC) ซึง่ เป็นคณะกรรมการระดับนโยบาย และมี “คณะกรรมการบริหาร
จัดการน�้าและอุทกภัย” (Water and Flood Management Commission :
WFMC) ท�าหน้าที่ติดตามการปฏิบัติงาน ดังนั้นหากเกิดฝนตกหนักใน ๓ หรือ
๔ เดือนข้างหน้า คณะกรรมการเหล่านี้จะเป็นผู้สั่งการให้องค์กรที่เกี่ยวข้อง
ด�าเนินการบริหารจัดการน�้า โดยเป็นศูนย์กลางแห่งเดียวในการควบคุมดูแล
เรื่องน�้าส�าหรับปีนี้

๕ ยุทธศาสตร์ฟนฟู และสร้างอนาคตประเทศ

เพื่อเป็นการพัฒนาประเทศในระยะยาว เราได้ก�าหนด ๕ ยุทธศาสตร์
ในการฟนฟูและสร้างอนาคตประเทศ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การ
บริหารจัดการทรัพยากรน�า้ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การปรับโครงสร้างภาคการผลิต
และบริการ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาเชิงพืน้ ทีเ่ ศรษฐกิจใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๔
การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบการประกันภัย
โดยยุทธศาสตร์ที่ ๑ การบริหารจัดการน�้า เราได้มีการบริหารจัดการน�้า
จากต้นน�้ามายังกลางน�้าสู่ปลายน�้า โดยได้จัดสรรงบประมาณส�าหรับการ
บริหารจัดการน�้าดังกล่าว รวมทั้งในเขต กทม. ด้วยแล้ว ส�าหรับยุทธศาสตร์
ที่ ๒, ๓ และ ๔ จะเชื่อมโยงกัน โดยยุทธศาสตร์ที่ ๒ เป็นการสร้างผลผลิตใหม่
ของภาคบริการ ในขณะที่ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เราจะพัฒนาบริเวณเศรษฐกิจแห่ง
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ใหม่ เพื่อรองรับผู้ที่เคยประกอบการ
โรงงานในประเทศไทย และผู้ที่จะมา
“ เ ร า ห วั ง ที่ จ ะ
เริ่มลงทุนในประเทศไทย ยุทธศาสตร์
เห็ น คลื่ น ลู ก ใหม่ ข อง
ที่ ๔ การพั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐาน
อุตสาหกรรมเทคโนโลยี
และยุทธศาสตร์ที่ ๕ เป็นการสร้าง
หลักประกันเพือ่ ให้เกิดความมัน่ ใจทาง
เพิ่มมูลค่าสินค้า”
เศรษฐกิจและสังคมต่อความเสีย่ งจาก
ภัยพิบัติที่เกิดขึ้น โดยรัฐบาลได้ตั้งเงิน
ทุนไว้ ๕๐ ล้านบาท ในระบบประกันภัยส�าหรับภาคอุตสาหกรรมและวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม
ในการฟนฟูผลผลิตภาคบริการ นโยบายใหม่ของส�านักงานคณะ
กรรมการส่งเสริมการลงทุน (The Board of Investment of Thailand
: BOI) ที่ก�าลังประกาศใช้ในปี ๒๕๕๕ หรือปี ๒๕๕๖ เราหวังที่จะเห็น
คลื่นลูกใหม่ของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเพิ่มมูลค่าสินค้า ได้แก่ อุตสาหกรรม
ที่ใช้เทคโนโลยี อุตสาหกรรมรถยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ และอุตสาหกรรมแปรรูป
อาหาร เครือ่ งยนต์ ทีเ่ ราเรียกว่าคลืน่ ลูกใหม่ของเทคโนโลยี รวมทัง้ ภาคบริการ
และอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ที่ส�าคัญเราจะแน่ใจได้อย่างไรว่าอุตสาหกรรม
คลื่ น ลู ก ใหม่ เ หล่ า นี้ จ ะมี ขี ด ความสามารถและเป็ น อุ ต สาหกรรมสะอาด
ในขณะทีป่ จั จุบนั เรามีแต่อตุ สาหกรรมหนักทีม่ ขี ดี ความสามารถในการแข่งขัน
ได้แก่ ปโตรเคมี ซึ่งต้องใช้พื้นที่มากซึ่งเป็นข้อจ�ากัดของไทย

นโยบาย เขตเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

ขณะนี้ เราก�าลังจัดท�านโยบายเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Ecoindustry) ซึ่งเรียนรู้จากกรณีศึกษา จากประเทศญี่ปุน โดยเขตเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมใหม่ จะต้องใช้หลักการเดียวกับเมืองอุตสาหกรรม และลงทุนด้วย
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โครงการใหญ่ที่สุดในภูมิภาค คือ
โครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย ในเมียนมาร์
อุตสาหกรรมขั้นสูง โดยจัดหาแรงงานที่มีความรู้ และผลิตผู้ส�าเร็จการศึกษา
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมเพิม่ งบประมาณด้านการวิจยั และพัฒนา
ส�าหรับเป้าหมายในปี ๒๕๕๕-๒๕๕๙ ได้ก�าหนดงบประมาณการวิจัยและ
พัฒนาเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑-๒ ในอีก ๕ ปีข้างหน้า ทั้งในส่วนของภาครัฐและภาค
เอกชน ส่วนด้านอืน่ ๆ ทีเ่ ราสนับสนุน คือ การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมทีเ่ ชือ่ มโยงกับภูมปิ ญ
ั ญาไทย หรือทีเ่ ราเรียกว่าสินค้าโอทอป (OTOP)
ในอนาคตจะมีการผลิตสินค้าเชิงสร้างสรรค์โดยเฉพาะสินค้าด้านสุขภาพ
น�าโดยญี่ปุนและเกาหลี ซึ่งประเทศไทยจะตามมาเป็นคลื่นลูกที่ ๓ หรือ ๔

เขตเศรษฐกิจพิเศษ ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขง

เขตเศรษฐกิจใหม่ ที่เกิดจากความเชื่อมโยงของระเบียงเศรษฐกิจใน
อนุภมู ภิ าคลุม่ แม่นา�้ โขง ๖ ประเทศ อันเป็นส่วนหนึง่ ของอาเซียน เราจะเน้นการใช้
พืน้ ทีร่ อบๆ ระเบียงเศรษฐกิจ ซึง่ มีโครงสร้างพืน้ ฐานรองรับและจะแล้วเสร็จใน
ปี ๒๕๕๖ เราจะมีสะพานแห่งที่ ๔ เชือ่ มระหว่างไทย-ลาวไปสูจ่ นี ในอนาคตจะ
สร้างสะพานข้ามแม่น�้าโขงเพิ่มขึ้นเพื่อเชื่อมไปยังลาว เวียดนาม และจีน ส่วน
ทางด้านตะวันตกเราก�าลังหาทางเชื่อมโยงกับเมียนมาร์ โครงการใหญ่ที่สุด
ในภูมิภาค คือ “โครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย” ในเมียนมาร์ ซึ่งเปนเขต
เศรษฐกิจใหม่ส�าหรับประเทศไทย เราจะเห็นว่าอุตสาหกรรมต่างๆ ก�าลังเผชิญ
กับการขาดแคลนแรงงาน คิดว่าการย้ายฐานอุตสาหกรรมไปยังเมืองชายแดน
ต่างๆ ทางตอนเหนือ ได้แก่ จังหวัดเชียงราย ทางตะวันตก คือ จังหวัดตาก
ที่สามารถข้ามไปเมียนมาร์ต่อไปยังเมืองย่างกุ้ง ซึ่งเป็นเมืองหลวงเก่าได้อย่าง
สะดวก จะท�าให้เราสามารถพัฒนาชายแดนที่ติดกับเขตเศรษฐกิจพิเศษได้
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พัฒนาระบบขนส่ง ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขง

นอกจากนีจ้ ากกาญจนบุรซี งึ่ เป็นจุดชายแดนทางด้านตะวันตกไปทวาย
ประมาณ ๑๕๐ ก.ม. เราก�าลังด�าเนินการพัฒนาหลายอย่าง อาทิ พัฒนาการ
ขนส่งทางบก ทั้งทางถนนและระบบราง ในส่วนของการพัฒนาอนุภูมิภาค
ลุ่มแม่น�้าโขงและในกลุ่มประเทศอาเซียนได้ตกลงที่จะพัฒนาและสร้างระบบ
รางเพื่อเชื่อมโยงระหว่างกัน รัฐบาลมีบทบาทในการต่อรองกับเพื่อนบ้านใน
อาเซียนเพื่อให้รถบรรทุก รถยนต์ ผ่านได้ ตลอดจนการปรับปรุงบริการตาม
แนวชายแดน เราได้ท�าข้อตกลงในการผ่านข้ามแดนระหว่าง ไทย-ลาว ที่ไม่
จ�ากัดรถบรรทุกและรถโดยสาร แต่ระหว่างไทย-กัมพูชา ยังมีขอ้ จ�ากัดเกีย่ วกับ
จ�านวนรถบรรทุก ในอนาคตเราคาดว่าจะให้รถโดยสาร รถบรรทุก วิ่งข้าม
ไปยังประเทศที่สามได้
เมื่อพิจารณาระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตกแล้วนั้น ทางด้าน
ตะวันตกที่เชื่อมไปยังเมียนมาร์ ได้มีการสร้างถนนในเมียนมาร์โดยรัฐบาลไทย
ให้การสนับสนุนด้านเงินทุน ทางด้านตะวันออกมีสะพานแห่งที่ ๓ ข้ามแม่นา�้ โขง
ที่จังหวัดนครพนม ท�าให้จ�านวนนักท่องเที่ยวเดินทางระหว่างไทย ลาว
เวียดนาม มีจ�านวนเพิ่มมากขึ้น และมีการปรับปรุงสภาพถนนในลาว ส�าหรับ
ระเบียงเศรษฐกิจ เหนือ-ใต้ ที่เชียงรายสามารถเดินทางไปจีนได้ ๒ ทาง โดย
ผ่านลาวหรือเมียนมาร์ ขณะนี้สินค้าระหว่างไทยและจีนมีจ�านวนเพิ่มมากขึ้น
ไม่เพียงแต่ผลผลิตทางเกษตร ยังมีผลผลิตปโตรเลียม และสินค้าอุปโภคบริโภค
ส�าหรับระเบียงเศรษฐกิจทางใต้ที่เชื่อมระหว่างกรุงเทพฯ กับเขต
อุตสาหกรรมในพื้นที่ชายฝังทะเลตะวันออก จังหวัดระยอง และจังหวัดชลบุรี
สามารถเชื่อมไปยังกัมพูชาโดยทางรถยนต์ ระยะทางเพียง ๔๐ ก.ม. จะต้อง
ด�าเนินการให้เสร็จภายใน ๕ ปี ซึ่งจะท�าให้ระเบียงเศรษฐกิจทางใต้ที่เชื่อมโยง
กับประเทศไทยไปกัมพูชาและเมืองโฮจิมินห์ของเวียดนามสะดวกยิ่งขึ้น
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พื้นที่ที่ประสบอุทกภัยรอบๆ กรุงเทพฯ อยุธยา นนทบุรี ปทุมธานี
เป็นเส้นทางเชือ่ มระหว่างไทยและท่าเรือน�า้ ลึกทวาย ซึง่ สามารถเชือ่ มระหว่าง
กรุงเทพฯ และพืน้ ทีช่ ายฝัง ทะเลตะวันออกซึง่ เป็นเขตอุตสาหกรรมหนัก จังหวัด
ทีส่ ามารถตัง้ นิคมอุตสาหกรรมได้ มีอยู่ ๒-๓ จังหวัด เช่น จังหวัดนครราชสีมา
อยูท่ างด้านตะวันออกเฉียงเหนือ มีนคิ มอุตสาหกรรมทีเ่ ปดด�าเนินการแล้ว ๑
แห่ง ซึง่ เป็นเขตปลอดภัยส�าหรับการตัง้ โรงงานอุตสาหกรรม จังหวัดปราจีนบุรี
อยูท่ างด้านตะวันออก เป็นแหล่งอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อาหาร กระดาษ
และอุตสาหกรรมอืน่ ๆ นอกจากนี้ หากต้องการสนับสนุนขยายพืน้ ทีอ่ ตุ สาหกรรม
รอบๆ กรุงเทพฯ ซึง่ ขณะนีไ้ ด้มบี ริษทั มาลงทุนบ้างแล้ว เช่น จังหวัดฉะเชิงเทรา
เป็นที่ตั้งของบริษัท โตโยต้า จ�ากัด และพื้นที่ที่เราให้การสนับสนุนเพิ่มเติม
ได้แก่ จังหวัดนครนายก ปราจีนบุรี และสระแก้ว อย่างไรก็ดี การทีจ่ ะพัฒนาเขต
เศรษฐกิจใหม่ในบริเวณเหล่านี้ ต้องไม่ลมื การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน เช่น จังหวัด
ฉะเชิงเทรา ซึง่ ใกล้กบั สนามบินสุวรรณภูมิ เราต้องปรับปรุงโครงสร้างพืน้ ฐาน
บริเวณนี้ ไม่เพียงแต่ถนน แต่รวมทัง้ ระบบรางเพือ่ พัฒนาระบบโลจิสติกส์ดว้ ย

การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานภายในประเทศ

ส�าหรับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานจะไม่จ�ากัดอยู่ที่ด้านการขนส่ง
เท่านั้น เรามีแผนแม่บทเกี่ยวกับรถไฟ เช่น รถไฟความเร็วสูงที่ครอบคลุมพื้นที่
ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้ ระยะทาง
รถไฟฟ้าประมาณ ๑,๐๐๐ ก.ม. ลงทุนประมาณ ๓ พันล้านเหรียญสหรัฐฯ
ระบบรางในกรุงเทพฯ ซึ่งมี ๑๒ สาย โดยการก่อสร้างได้รับการสนับสนุนจาก
งบประมาณของรัฐ ส่วนการด�าเนินการเป็นไปตามหลักการความร่วมมือภาครัฐ
และภาคเอกชน (Public-Private- Partnership : PPP) ส�าหรับโครงข่ายการ
คมนาคมในประเทศ จะมีการสร้างทางด่วนใหม่ระหว่างเมืองหลัก หรือทางด่วน
ระหว่างเมือง ซึ่งบางพื้นที่ได้จัดสร้างและท�าการศึกษาความเป็นไปได้เสร็จ
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เรียบร้อยแล้ว และในการท�ารถไฟรางคู่ ได้ปรับปรุงทางรถไฟเพื่อให้สามารถ
รองรับจ�านวนผู้โดยสารและสินค้าที่เพิ่มมากขึ้นระหว่างเมืองหลักรอบๆ
กรุงเทพฯ ไปยังพื้นที่ชายฝังทะเลตะวันออก การฟนฟูระบบรางคู่ประมาณ
๑,๐๐๐ ก.ม. และค่าใช้จ่ายในการลงทุนประมาณ ๒.๕ พันล้านเหรียญสหรัฐฯ
ด้านพลังงาน เราพึ่งกระแสไฟฟ้าจากลาว ส�าหรับโครงการทวายใน
เมียนมาร์นั้น ฝายไทยได้มีการเจรจากับฝายเมียนมาร์ในเรื่องพลังงานน�้า
ทั้งนี้เพื่อสร้างความมั่นใจในการมีพลังงานเพียงพอส�าหรับภาคเศรษฐกิจ
ไทย ไม่เพียงแต่กระแสไฟฟ้า กาซธรรมชาติ และน�้ามัน เราก�าลังเจรจาเรื่อง
น�้ามัน และกาซธรรมชาติกับกัมพูชาและเมียนมาร์ งบประมาณการลงทุน
ด้านโครงสร้างพื้นฐานทั้งหมดประมาณ ๒.๒ พันล้านบาท หรือประมาณ ๗๒
พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ทั้งหมดเป็นการขนส่งทางบก โดยภาคเอกชนเป็น
ผู้ลงทุนโครงสร้างพื้นฐานในด้านการขนส่งประมาณร้อยละ ๑๘

๓ ยุทธศาสตร์หลัก ในการฟน ฟูและพัฒนาประเทศในอนาคต

ผมขอเน้นว่าการฟนฟูและการพัฒนาในอนาคตประกอบด้วย ๓
ยุทธศาสตร์ ไม่รวมการบริหารจัดการน�้า ยุทธศาสตร์ที่หนึ่ง เราจะน�าเสนอ
อุตสาหกรรมด้วยการสร้างมูลค่าเพิ่มได้อย่างไร ยุทธศาสตร์ที่สอง เราจะหา
เขตเศรษฐกิจใหม่ส�าหรับนักลงทุนใหม่ได้อย่างไร และยุทธศาสตร์ที่สาม
เราจะสร้างโครงสร้างพืน้ ฐานใหม่อย่างไร รวมถึงโครงสร้างพืน้ ฐานด้านน�า้ เพือ่
การพัฒนาอุตสาหกรรม โดยในการก�าหนดเขตเศรษฐกิจใหม่จะต้องแน่ใจว่า
การลงทุนใหม่ ทั้งทางรถยนต์ และระบบราง จะมีค่าขนส่งระหว่างพื้นที่ใหม่
กับพื้นที่เก่าไม่ห่างกันมาก โดยหลักการการพัฒนาเศรษฐกิจใหม่ในส่วนกลาง
และบริเวณชายแดน ค่าใช้จ่ายด้านโลจิสติกส์จะต้องลดลงให้ได้มากที่สุด
ขอบคุณมากครับที่ให้โอกาสผม มาบอกเล่าถึงยุทธศาสตร์ที่เราก�าลัง
ด�าเนินการ และผมยินดีจะร่วมหารือกับท่านในรายละเอียดทั้งที่นาโกยา หรือ
ที่ประเทศไทย ขอบคุณมากครับ
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ประเทศไทย

๒๐๒๐

ปาฐกถาในงานวันวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ ๘
วิถีวิจัย : วิถีสู่อนาคต
(Research Path : The Path to the future)
ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

ก่อนอื่นผมขอแสดงความยินดีกับทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่จัดงาน
เป็นครั้งที่ ๘ รวมทั้งอาจารย์และนักวิชาการทุกท่านที่ได้รับรางวัลในวันนี้
เรื่องการวิจัยเป็นเรื่องหนึ่งที่มีความส�าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศ และเป็นเรื่องที่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติให้ความ
ส�าคัญ ซึ่งจะพูดต่อไปว่ามีความส�าคัญอย่างไร
วันนี้ท่าน ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ เลขาธิการส�านักงานคณะกรรมการ
นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (ต�าแหน่งในขณะนัน้ )
มาบรรยายให้พวกเราฟัง พร้อมทั้ง ผศ.ดร.กานดี เลียวไพโรจน์ ซึ่งได้ร่วมงาน
กับส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
ในช่วง ๓-๔ ปีที่ผ่านมาในเรื่องเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เป็นเรื่องที่น่ายินดีที่ทาง
ผศ.ดร.กานดี ยังสานต่อเรื่องของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นเรื่องหนึ่งที่มี
ความส�าคัญในปัจจุบัน

การเปลี่ยนแปลง ของบริบทโลกและปจจัยภายนอก...
ผลกระทบต่อทิศทางการพัฒนา

หัวข้อที่ผมบรรยายในวันนี้คือ “ประเทศไทย ๒๐๒๐” ท่านอาจคิดว่า
มองในระยะเวลายาวเกินไป แผนพัฒนาฯ ใช้ระยะเวลา ๕ ปี ชั่วครู่เดียวครบ
๕ ปีแล้ว ต้องเริม่ วางแผนกัน ๕ ปีตอ่ ไป แต่ขณะเดียวกันมีเสียงวิพากษ์วจิ ารณ์
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ว่าประเทศไทยต้องมองวิสัยทัศน์ใน
“การรวมตั ว นั้ น
อนาคตทีย่ าวไกล เมือ่ วันเสาร์ทผี่ า่ นมา
ผมได้ ฟ ั ง ปาฐกถาของท่ า นนายก
มี นั ย ส� า คั ญ ต่ อ การ
รัฐมนตรีในการประชุมหอการค้าไทย
พัฒนาเศรษฐกิจของ
ทั่ ว ประเทศ มี ป ระเด็ น น่ า สนใจที่
แต่ละประเทศ”
ประเทศไทยควรเรี ย นรู ้ จ ากการจั ด
ท�าดัชนีความสุขมวลรวมประชาชาติ
(Gross National Happiness : GNH) ของประเทศภูฏาน โดยสภาพัฒน์
อยูร่ ะหว่างการจัดท�าอยูเ่ ช่นเดียวกัน การเรียนรูซ้ งึ่ กันและกันจะเป็นประโยชน์
ต่อการพัฒนา
เวลาพูดถึงประเทศไทย ๒๐๒๐ (พ.ศ. ๒๕๖๓) ต้องดูว่าโลกมีการ
เปลี่ยนแปลงไปอย่างไร เงื่อนไขส�าคัญมีอยู่ ๖ เรื่องด้วยกันในการพิจารณาว่า
ประเทศไทยจะเดินไปทิศทางไหน เพราะสิ่งเหล่านี้จากบริบทโลกและปัจจัย
ภายนอกมีส่วนกระทบกับการพัฒนาเศรษฐกิจของไทยอย่างมาก
ประการที่ ๑ การรวมตัวของเศรษฐกิจในภูมิภาค ค�าว่าภูมิภาคไม่ใช่
เพียงประเทศในกลุ่มอาเซียนเท่านั้น ภูมิภาคต่างๆ ของโลกมีการรวมตัวกัน
อาทิ สหภาพยุโรป ณ วันนีด้ ว้ ยสาเหตุจากความแตกต่างกันของสมาชิกสหภาพ
ยุโรปท�าให้มปี ญ
ั หาคนรวยและคนจน ถ้าน�ามาตรฐานของคนรวยไปใช้กบั คนจน
จะมีปญ
ั หา คนจนเองในบางครัง้ ถ้าไม่คา� นึงเรือ่ งความพอเพียงจะเป็นปัญหากับ
สมาชิกส่วนใหญ่ในกลุม่ ในท�านองเดียวกันสหรัฐอเมริกา แคนาดา และเม็กซิโก
ก็ได้มกี ารรวมตัวกันเรือ่ งข้อตกลงการค้าเสรีอเมริกาเหนือหรือนาฟตา (North
American Free Trade Agreement : NAFTA)
ส� า หรั บ ภู มิ ภ าคอาเซี ย นเริ่ ม มี ข ้ อ ผู ก พั น ที่ จ ะเป็ น สมาคมเดี ย วกั น
ในปี ๒๕๕๘ แต่การรวมตัวไม่ได้มีลักษณะเต็มรูปแบบเหมือนกับสหภาพยุโรป
เนื่องจากไม่ได้ใช้เงินสกุลเดียวกัน การรวมตัวนั้นมีนัยส�าคัญต่อการพัฒนา
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เศรษฐกิจของแต่ละประเทศ เป็นการสร้างรายได้ประชาชาติให้กบั ประเทศของ
ตนเอง ความหมายคือ ประเทศในกลุ่มเอเชียเป็นโรงงานผลิตสินค้าของโลก
ผลิตให้ยุโรปและอเมริกาบริโภค เมื่อมีการรวมตัวกันความเชื่อมโยงฐาน
การผลิตจึงมีความส�าคัญ เริม่ มีการพูดถึงเรือ่ งห่วงโซ่มลู ค่า (Value Chain) ของ
สินค้าแต่ละประเภท ณ วันนีเ้ ห็นได้อย่างชัดเจนว่า การผลิตสินค้าชิน้ หนึง่ ไม่ได้
มาจากประเทศใดประเทศหนึง่ เพียงประเทศเดียว แต่จะมาจากทัว่ ทุกประเทศ
ในโลก แล้วน�าไปประกอบรวมกันอยู่ที่ใดที่หนึ่ง อาทิ จีน เป็นแหล่งประกอบ
สินค้า แต่วา่ ชิน้ ส่วนมาจากหลายประเทศ หรือรถยนต์มหี ว่ งโซ่อปุ ทาน (Supply
Chain) อยู่ในประเทศไทย ดังนั้นการรวมตัวกันจึงมีเรื่องการเชื่อมโยงฐาน
การผลิตและห่วงโซ่อุปทานด้วย
ประการที่ ๒ การรวมตัวกันของทวีปเอเชีย เชื่อมโยงมาถึงกลุ่ม
อาเซียนรวมกันเป็นศูนย์กลางแห่งเอเชีย ซึ่งปัจจุบันนี้ฐานการผลิตและการ
บริโภคของประชากรส่วนใหญ่ และการค้าการลงทุนมุง่ มาอยูท่ เี่ อเชีย แต่เอเชีย
ไม่เพียงผลิตสินค้าและบริการเท่านั้น วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของเอเชียที่
แตกต่างจากชาติตะวันตก สหภาพยุโรป และทวีปอเมริกา โดยรสนิยมของ
ผู้บริโภคในโลกได้เริ่มกลับมามองในสิ่งที่เป็นนามธรรม อาทิ วัฒนธรรม
ประวัติศาสตร์ และวิถีชีวิต ซึ่งเขาต้องการสัมผัส ไม่ใช่เฉพาะการผลิตสินค้า
ให้กับโลกบริโภค แต่รวมถึงสินค้าทางวัฒนธรรมด้วย
ประการที่ ๓ การเปลีย่ นแปลงด้านการเงิน การเปดเสรีทางด้านการเงิน
นัน้ มีอทิ ธิพลอย่างมาก เป็นทีท่ ราบกันดีวา่ ประเทศไทยประสบวิกฤตเศรษฐกิจ
ในปี ๒๕๔๐ ซึ่งเป็นบทเรียนอันยิ่งใหญ่ของประเทศไทยที่ต้องเรียนรู้ให้อยู่ได้
กับการเคลื่อนย้ายเงินทุนอย่างเสรี

ผลกระทบ จากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร

ประการที่ ๔ ประชากรผู้สูงอายุ ประมาณการในปัจจุบัน อีก ๓๐ ปี
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สิ่งที่ สศช. ให้ความส�าคัญ
คือ คุณภาพชีวิตของคนไทย
ข้างหน้าประชากรของโลกจะเพิ่มขึ้นเป็น ๙,๐๐๐ ล้านคน จะหาอาหารที่ไหน
มาเลี้ยงประชากรจ�านวนมากขนาดนี้ จึงได้มีการพูดถึงความมั่นคงทางด้าน
อาหารเป็นหลัก นอกจากนีเ้ รือ่ งทีต่ อ้ งพิจารณาไปพร้อมกัน คือ ความมัน่ คงด้าน
พลังงาน เพื่อหล่อเลี้ยงประชากรของโลก เมื่อโครงสร้างประชากรเพิ่มขึ้น รูป
พีระมิดของโครงสร้างประชากรจะเปลี่ยนแปลงไป โดยฐานผู้สูงอายุที่อยู่บน
ยอดพีระมิดจะมีขนาดใหญ่ขนึ้ มีการประมาณการประชากรใน ๒๐ ปีขา้ งหน้า
สิง่ ทีพ่ บคือประชากรของไทยใน ๕-๖ ปีขา้ งหน้าจะเพิม่ ขึน้ สูงสุดที่ ๖๗ ล้านคน
หลังจากนั้นประชากรจะลดลงเหลือ ๖๔ ล้านคน คือ อัตราการเพิ่มประชากร
ลดลง ท�าให้แรงงานของเราลดลงด้วย ตลาดแรงงานที่มีขนาดเล็กลงขณะที่
ผู ้ สู ง อายุ เ พิ่ ม มากขึ้ น เป น สิ่ ง ที่ จ ะมี ผ ลกระทบต่ อ การพั ฒ นาประเทศ
ปรากฏการณ์ตรงนี้ไม่แตกต่างกันกับของโลกในอนาคตป ๒๐๒๐ จะต้อง
พั ฒ นาระบบแรงงานของเราอย่ า งไร เพื่ อ ให้ แรงงานเข้ า สู ่ ร ะบบอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ โดยการพัฒนาแรงงาน ระบบการศึกษา และการผลิตคนตาม
ความต้องการของตลาดแรงงานเพื่อเข้าสู่ในระบบการผลิตของประเทศ

เทคโนโลยี…

ปจจัยส�าคัญสู่การแก้ปญหาและพัฒนาประเทศ
ประการที่ ๕ ภาวะโลกร้อน หรือการเปลีย่ นแปลงของสภาพภูมอิ ากาศ
ในปีที่ผ่านมามีผลกระทบต่อประเทศไทย โดยเฉพาะเรื่องภาวะน�้าท่วม ไม่
ควรพิจารณาเฉพาะประเด็นน�้าที่มีปริมาณเป็นจ�านวนมาก ต้องค�านึงถึงเรื่อง
น�้าแล้งด้วย สิ่งที่น่าเป็นห่วงคือ เนื่องจากประเทศไทยเป็นโรงงานผลิตสินค้า
ของโลก ทั้งโรงงานผลิตสินค้าเกษตรและสินค้าอุตสาหกรรม สิ่งที่ตามมาคือ
กาซคาร์บอนไดออกไซด์และกาซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ นอกจากนีพ้ วกออร์แกนิก
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ต่างๆ หรือสารเคมีอื่นๆ ซึ่งเป็นปัญหาส�าคัญ ไทยเป็นประเทศหนึ่งที่ปล่อย
กาซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาจ�านวนมาก แต่เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่ม
อาเซียนยังน้อยกว่า มีขอ้ ถกเถียงว่าเวลาเกิดการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ
(Climate Change) ทุ ก ประเทศไม่ มี ก ารท� า ความตกลงกั น เรื่ อ งตั ว เลข
เป้าหมายทีจ่ ะลดการปล่อยกาซคาร์บอนด์ลง ด้วยการคิดค้นเทคโนโลยีในการ
ลดการปล่อยกาซดังกล่าว
สิ่งที่ สศช. ให้ความส�าคัญ คือ คุณภาพชีวิตของคนไทย การลดการ
ปล่อยกาซคาร์บอนไดออกไซด์จะช่วยโลกภาคการขนส่ง ภาคอุตสาหกรรม
และภาคเกษตรกรรม จึงต้องมาช่วยกันคิดต่อว่าจะช่วยลดเรือ่ งการปล่อยกาซ
คาร์บอนไดออกไซด์ในกระบวนการผลิตได้อย่างไร ความพยายามลดสิ่งที่จะ
กระตุ้นและท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับการปรับตัว ขณะ
นี้เราท�าแต่การลดสิ่งที่จะกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ส่วนการปรับตัว
ไม่ได้ท�ากันมากเท่าไร
ประการที่ ๖ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ณ วันนี้แม้ว่าประเทศไทย
จะเกินดุลการค้าและเกินดุลบัญชีเดินสะพัด แต่ขาดดุลในเรือ่ งเทคโนโลยี เพราะ
ว่าเราซื้อเทคโนโลยีเป็นส่วนใหญ่ เรามีการลงทุนเรื่องโครงสร้างพื้นฐานเป็น
จ�านวนมาก แต่ไม่มีการลงทุนเพื่อศึกษาเกี่ยวกับการเพิ่มมูลค่าสินค้า (Value
Added) ในประเทศ โดยเฉพาะกรณีการพัฒนารถไฟฟ้าขนส่งมวลชน รถไฟ
ความเร็วสูง และการพัฒนาเรื่อง 3G และ 4G เราต้องซื้อเทคโนโลยีจาก
ต่างประเทศ เพราะฉะนั้นจ�าเป็นอย่างยิ่งที่ประเทศไทยต้องหันมาพัฒนา
เทคโนโลยี แม้ว่าการเลียนแบบ หรือการซื้อเทคโนโลยีนั้นง่ายกว่า และหลาย
ประเทศในเอเชียเคยเป็นประเทศทีม่ แี นวคิดการเลียนแบบและพัฒนาหรือ C&D
(Copy and Development) แต่ ณ วันนีก้ ลายเป็นประเทศทีแ่ นวคิดให้ความ
ส�าคัญกับการวิจัยและพัฒนาหรือ R&D (Research and Development)
อาทิ เกาหลีใต้ ที่เป็นผู้น�าเทคโนโลยีเรื่องจออิเล็กทรอนิกส์ จอคอมพิวเตอร์
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และจอโทรทัศน์ตา่ งๆ แม้กระทัง่ ญีป่ นุ ยังพัฒนาตามไม่ทนั เพราะฉะนัน้ เรือ่ งนี้
จึงไม่ใช่เรื่องที่ยากเกินไป
นอกจากนี้เรื่องวิจัยและพัฒนา ก่อให้เกิดประโยชน์เรื่องอุตสาหกรรม
ยานยนต์ในห่วงโซ่มูลค่า (Value Chain) กล่าวคือ วันนี้ผู้ผลิตรถยนต์ต่างๆ
เริม่ ย้ายฐานหรือศูนย์วจิ ยั เข้ามาประเทศไทยแล้ว ประเด็นอยูท่ มี่ ขี อ้ จ�ากัดเรือ่ ง
แรงงาน ไม่สามารถให้หลักประกันเรื่องก�าลังคน เด็กไทยเรียนสายสังคมเป็น
ส่วนใหญ่ เพื่อท�างานในธุรกิจด้านโรงแรมหรือภัตตาคาร ที่ดูสวยและสะอาด
แต่ว่าเด็กไทยที่เรียนทางสายวิทยาศาสตร์มีจ�านวนลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งถึง
เวลาแล้วทีจ่ ะต้องมีการพัฒนาเทคโนโลยีและเชือ่ มโยงกับการลงทุนโครงสร้าง
พื้นฐานของรัฐด้วย

๕ ข้อจ�ากัด... อุปสรรคส�าคัญในการพัฒนาประเทศ

นอกเหนือจากบริบทของโลกและปัจจัยภายนอก ๖ เรื่องที่ส�าคัญ
ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ยังมีข้อจ�ากัดภายในประเทศไทย ๕ เรื่องส�าคัญ ได้แก่
หนึ่ง โครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศไม่สามารถรองรับการเจริญ
เติบโตอย่างยัง่ ยืนได้ เพราะแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจยังอยูใ่ นบริบทเดิม คือ
ต้องการแรงงานราคาถูกและการน�าเข้าวัตถุดบิ เป็นส่วนใหญ่ แต่ขาดการค�านึง
ถึงการต่อยอดห่วงโซ่มูลค่า ซึ่งเป็นหน้าที่ของนักวิจัยที่ต้องศึกษาวิจัยแล้ว
ผลักดันเข้าไปสู่ภาคธุรกิจเชิงพาณิชย์
สอง โครงสร้างประชากรผู้สูงอายุตามที่กล่าวไปแล้วข้างต้น
สาม ทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรมและถูกท�าลายอย่างรวดเร็ว
เมื่อวานที่จังหวัดเชียงรายมีกรณีการบุกรุกเพื่อใช้พื้นที่ในการปลูกยาง ทั้งที่มี
กฎหมายห้ามตัดไม้ท�าลายปา จึงไม่ใช่หน้าที่ของรัฐเท่านั้น แต่เป็นหน้าที่ของ
ภาคประชาสังคมและทุกภาคส่วนต้องช่วยกันดูแล
สี่ การบริหารภาครัฐที่อ่อนแอ ประเด็นส�าคัญมี ๒ เรื่อง คือ การ
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คอร์รัปชั่น และความต่อเนื่องของการบริหารงานภาครัฐ เมื่อวานท่านนายก
รัฐมนตรีจีนได้เดินทางมาเยือนประเทศไทย ท่านพูดถึงแผนการเปลี่ยนถ่าย
อ�านาจของประเทศจีน ซึ่งถึงจะมีการเปลี่ยนแปลงผู้น�า แต่ว่าแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศนัน้ ไม่มกี ารเปลีย่ นแปลง นับเป็นข้อดีอนั หนึง่
ที่มีข้อผูกพัน ไม่ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลอย่างไรก็ตาม แผนการพัฒนา
ประเทศในระยะยาวนั้นยังคงอยู่
เรื่องสุดท้าย ปญหาชายแดนภาคใต้ ซึ่งเป็นปัญหาที่ยังไม่สามารถหา
ข้อยุติได้

๓ เงื่อนไข ในการก�าหนดยุทธศาสตร์

เนื้อหาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ คือต้องสร้างฐานเศรษฐกิจและ
สังคมที่ยั่งยืน ประเทศไทยนั้นต้องมีการเติบโตภายใต้ ๓ เงื่อนไขด้วยกัน
ในการท�ายุทธศาสตร์หรือเป็นหลักในการศึกษาวิจัยในอนาคต ได้แก่
หนึ่ ง การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพด้ า นความสามารถการแข่ ง ขั น
(Competitiveness) เพื่อเพิ่มรายได้ประชาชาติของประเทศให้ผ่านพ้นความ
เป็นประเทศรายได้ปานกลางมาเป็นประเทศที่มีความก้าวหน้าหรือประเทศที่
ร�า่ รวย เป็นการมองเรือ่ งเศรษฐกิจเพียงเรือ่ งเดียว แต่การจะหลุดพ้นเปนประเทศ
ทีม่ รี ายได้ปานกลางขึน้ ไปเปนประเทศทีม่ ฐี านะร�า่ รวย ต้องอยูบ่ นพืน้ ฐานทีม่ กี าร
ต่อยอดเรือ่ งการสร้างสินค้าและบริการของเราให้มรี าคาสูง ขายของแพงไม่ใช่
ขายของถูก การขายของแพงหรือสร้างห่วงโซ่อปุ ทาน ซึง่ ต้องอยูบ่ นพืน้ ฐานของ
การศึกษาและการวิจัย
ถ้าหากพิจารณาเงือ่ นไขดังกล่าว ไม่ตอ้ งกังวลว่าวันนีเ้ ราขายข้าวไม่ได้
เพราะว่าข้าวของเราเป็นข้าวคุณภาพต�่าที่ไม่มีทางที่จะแข่งกับเวียดนามได้
เนื่องจากของเวียดนามมีราคาถูกกว่า ดังนั้นท�าอย่างไรที่จะยกระดับคุณภาพ
ข้าว แล้วสร้างตลาดข้าวที่มีคุณภาพขึ้นมาในตลาดโลกให้ได้
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สอง ประสิทธิภาพของแรงงาน ปัญหาของเรายังมีอยู่สองเรื่อง คือ
(๑) เรื่องของความยากจน และ (๒) ความเหลื่อมล�้า ความยากจนนั้นแก้ไขได้
ไม่ยาก เมื่อเศรษฐกิจเติบโตสัดส่วนจ�านวนคนจนจะลดลง แต่เรื่องความ
เหลื่อมล�้านั้น เศรษฐกิจจะโตหรือไม่โต ปัญหาความเหลื่อมล�้าไม่ได้หายไป
รวมทัง้ ประเด็นเรือ่ งความเหลือ่ มล�า้ หรือความด้อยโอกาส ในการเข้าถึงบริการ
ภาครัฐหลายเรื่อง อาทิ โอกาสในการเข้าถึงบริการสาธารณะ บริการทางด้าน
การศึกษา สาธารณสุข และบริการทางการเงินเพื่อประกอบอาชีพ เมื่อมีสอง
สามประเด็นนี้แล้วโอกาสการเข้าไปสู่กระบวนการผลิต และแรงงานจะได้
ผลตอบแทนในระดับที่สูงขึ้น ไม่ใช่เป็นผลตอบแทนที่เป็นค่าแรงงานที่ไร้ฝีมือ
การแข่งขันเราพูดเรือ่ งการเพิม่ ประสิทธิภาพแรงงานและการเพิม่ มูลค่า
ของสินค้า แต่ทสี่ า� คัญคือ การลดต้นทุนโลจิสติกส์ การเปลีย่ นระบบการขนส่ง
เป็นระบบรางให้มากขึน้ ซึง่ ไม่ใช่ผลจากการเปลีย่ นรถบรรทุกมาเป็นระบบราง
แต่รวมถึงการลดขั้นตอนต่างๆ ระบบการขนส่งอย่างง่ายระหว่างบริษัท
กับบริษัท หรือกระบวนการส่งผ่านข้อมูลการขนสินค้าทางอิเล็กทรอนิกส์
ถ้ามีกฎหมายที่สามารถรับรองเอกสารต่างๆ และท�าธุรกรรมผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ได้ ต้นทุนการจ้างงานตรงส่วนนี้จะลดลง เช่น ค่ามอเตอร์ไซค์
รับจ้างในการส่งเอกสาร เป็นต้น
สาม Green Growth คือ การเปนมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในอดีต
การพัฒนาเศรษฐกิจ อาทิ โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝังทะเลตะวันออก
หรือ Eastern Seaboard Development Program (ESB) ให้ความส�าคัญ
กับเรื่องทุนและแรงงาน แต่ในอนาคตเราต้องให้ความส�าคัญกับประสิทธิภาพ
แรงงานและผลตอบแทนที่สูงขึ้น รวมทั้งให้ความส�าคัญกับเรื่องสิ่งแวดล้อม
เช่น การใช้เครื่องจักรต้องค�านึงว่าเครื่องจักรนั้นมีผลต่อการลดผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมหรือไม่
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การผลิต สินค้า อาชีพ...

ต้อง Green เพื่อความเปนมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ประเด็นการเปลี่ยนแปลงเรื่องสภาวะภูมิอากาศ ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้อม จึงเป็นเรือ่ งทีส่ า� คัญ ดังนัน้ การเติบโตสีเขียว (Green Growth)
ต้อง Green อย่างไร จึงเป็นประเด็นที่ควรให้ความส�าคัญ ดังนี้
หนึ่ง ผลิตภาพการผลิตสีเขียว (Green Productivity) ต้องท�าการ
ศึกษาวิจัยว่าโรงงานอุตสาหกรรมหรือฟาร์มต่างๆ ในกระบวนการผลิตมี
ขั้นตอนใดที่ไม่ Green และปล่อยมลพิษผลกระทบต่อชั้นบรรยากาศ
สอง สินค้าสีเขียว (Green Product) มีบริษัทขนาดใหญ่ของไทยเริ่ม
ท�าการศึกษาวิจัยเรื่องวัตถุชีวภาพ เพื่อน�ามาทดแทนปโตรเคมี และพลาสติก
ชีวภาพ (Bioplastic) เพราะนอกจากใช้ท�าพลังงานเอทานอลแล้วยังเป็น
ส่วนผสมส�าคัญของวัสดุด้วย วัสดุศาสตร์จึงเป็นเรื่องหนึ่งนอกเหนือจาก
เรื่องวัสดุที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นเหล็กหรืออะลูมิเนียมทั้งหลาย วัน
นี้เทคโนโลยีเข้าไปมีส่วนอย่างมากในเรื่องวัสดุเชิงประกอบ (Composite
Materials) โดยในอนาคตชิน้ ส่วนภายในห้องโดยสารรถยนต์เริม่ ใช้วสั ดุชวี ภาพ
(Biomaterial) และสินค้าที่ Green ตรงตามกฎ ระเบียบ ภาครัฐต้องเข้ามาช่วย
ท�าให้สังคมมีการประหยัดพลังงาน ด้วยการออกกฎ ระเบียบง่ายๆ เช่น
การก่อสร้างอาคารบ้านเรือน ต้องมีเรื่องการประหยัดพลังงาน น�าไปสู่การ
คิ ด ค้ น วั ส ดุ ห รื อ การออกแบบ เช่ น การออกแบบให้ ส ามารถรั บ แสงเพื่ อ
ประหยัดไฟ หรือการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ ที่สามารถใช้พลังงานที่สูญเสียอยู่ใน
อาคารน�ากลับมาใช้ใหม่ เป็นต้น
สาม การสร้างอาชีพสีเขียว (Green Jobs) มีอยู่ ๒ ความหมาย
ด้ ว ยกั น ความหมายแรก คื อ ธุ ร กิ จ หรื อ อุ ต สาหกรรมที่ ไ ม่ ส ร้ า งมลพิ ษ
(Clean Industry) หรือไม่เป็นผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม เพราะฉะนัน้ คนท�างาน
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นอกจากเรื่องของการออกแบบซึ่งเปนส่วนหนึ่งของ
เศรษฐกิจสร้างสรรค์แล้ว ยังต้องให้ความส�าคัญกับการ
ประดิษฐ์คิดค้นในเรื่องของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
ทีบ่ ริษทั หรือโรงงานต้องมีความเป็นอยูท่ สี่ ะดวกสบาย มีความปลอดภัย และมี
สุขอนามัยทีด่ ี ซึง่ เป็นส่วนหนึง่ ในการเพิม่ ประสิทธิภาพแรงงาน แม้เป็นโรงงาน
ทีม่ กี ารปล่อยมลพิษออกมาก็สามารถเป็น Green Jobs ได้ ถ้ามีมาตรการต่างๆ
ที่ป้องกันหรือลดมลพิษนั้น รวมถึงดูแลคนงานได้เป็นอย่างดี Green Jobs
ในอีกความหมายหนึ่ง คือ งานที่มีลักษณะปลอดภัยและมีมาตรฐานนั่นเอง

“คน” “เงิน” และ “บริหารแบบบูรณาการ”...
องค์ประกอบในการบริหารประเทศ

การเพิ่มประสิทธิภาพด้านความสามารถในการแข่งขัน ประสิทธิภาพ
ของแรงงาน และการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นับเป็น ๓ เงื่อนไขที่ส�าคัญ แต่
การที่จะเกิดครบทั้ง ๓ เรื่องนั้น มีองค์ประกอบที่ส�าคัญ คือ
หนึ่ง การจัดสรรงบประมาณกับการปรับโครงสร้างก�าลังคนของ
ประเทศ สมัยก่อนมีแผนพัฒนาก�าลังคน ก�าลังคนหมายถึงก�าลังคนทุกภาคส่วน
ทัง้ ข้าราชการควรจะเป็นจ�านวนเท่าไหร่ สาขาใด คนทีจ่ ะเข้าสูต่ ลาดแรงงานใน
ภาคเอกชนเป็นคนประเภทไหน คือแผนพัฒนาประชากรและแผนพัฒนาก�าลัง
คน แต่วนั นีแ้ ผนพัฒนาตรงนีแ้ ยกส่วนกันไปท�า เพราะฉะนัน้ เรือ่ งก�าลังคนของ
ประเทศต้องมีการวางแผนร่วมกัน
สอง การปรับปรุงกระบวนการงบประมาณแผ่นดิน เพือ่ ให้ตอบสนอง
การสนับสนุนความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์
สาม ระบบการบริหารจัดการ นอกจากการปรับกระบวนการก�าลังคน
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ของประเทศและงบประมาณ ต้องมีระบบการบริหารจัดการที่บูรณาการด้วย
หมายความว่ากระบวนการจัดการในการบริหารประเทศ ต้องค�านึงถึงทั้ง
๓ ด้านไปพร้อมกัน และไม่ค�านึงเรื่องการสร้างรายได้ในระยะสั้นมากเกินไป
การกระตุน้ เศรษฐกิจเป็นการชัว่ คราวไม่ใช่การกระตุน้ เศรษฐกิจอย่างต่อเนือ่ ง
แบบสหรัฐอเมริกา

“การออกแบบ” และ “สิ่งประดิษฐ์”...
หัวใจส�าคัญของเศรษฐกิจสร้างสรรค์

การแข่งขันมีการด�าเนินการหลายเรือ่ งด้วยกัน อาทิ การปรับโครงสร้าง
ภาคเศรษฐกิจ การสร้างความเข้มแข็ง ภาคเกษตรให้ระบบเศรษฐกิจ และ
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ หรืออุตสาหกรรมการออกแบบส�าหรับภาคอุตสาหกรรม
ในอนาคต ที่ท�าให้ก้าวพ้นการผลิตสินค้าแบบเดิม สร้างความหลากหลาย
ให้กับสินค้า ซึ่งงานวิจัยในการออกแบบสินค้าทั้งหลายมี ๒ เรื่อง คือ เรื่อง
“การออกแบบ” กับ “สิ่งประดิษฐ์” การออกแบบเป็นเรื่องที่คนไทยท�าเป็น
ส่วนใหญ่ ขณะที่งานประดิษฐ์จะเป็นของต่างชาติในสัดส่วนที่มากกว่า ดังนั้น
งานวิจยั ทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีตา่ งๆ นอกจากเรือ่ งของการออกแบบ
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจสร้างสรรค์แล้ว ยังต้องให้ความส�าคัญกับการ
ประดิษฐ์คิดค้นในเรื่องของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมต่างๆ เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพมากขึ้น
ผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ให้ความ
ส�าคัญเรือ่ งการวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับชุมชน เพราะว่าความหลากหลายและความ
ได้เปรียบของระบบเศรษฐกิจไทยนั้นมีประชาชนในระดับฐานรากเป็นจ�านวน
มาก ภูมิปัญญาชาวบ้านต่างๆ ต้องท�าการศึกษาวิจัยและรักษาไว้ ปัญหาที่
น่าเป็นห่วงคือการถูกต่างชาติไม่อยากใช้ค�าว่าลักขโมย แต่เขารู้ว่าความ
หลากหลายทางชีวภาพเรามีอยู่เป็นจ�านวนมาก ส�าหรับแนวโน้มในอนาคต คือ
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เรื่องผลิตภัณฑ์สุขภาพ อุตสาหกรรมหรือธุรกิจสุขภาพ ไม่ใช่เฉพาะเรื่อง
สถานพยาบาล หรือบุคลากรทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ แต่รวมทั้งผลิตภัณฑ์
ต่างๆ เรือ่ งยายังไม่ได้ทา� ความตกลงกันในเรือ่ งการค้าเสรี แต่ผลิตภัณฑ์สขุ ภาพ
ทั้งหลายถูกจดทะเบียนไปหลายเรื่อง สิ่งใดที่มาจากภูมิปัญญาชาวบ้านหรือ
ภูมิปัญญาไทย ต้องมีการศึกษาวิจัยเพิ่มขึ้น
ส�าหรับภาคการท่องเที่ยว เทคโนโลยีและนวัตกรรม และโครงสร้าง
พื้นฐาน ควรให้ความส�าคัญ คือ การเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคในกรอบ
ของอาเซียนในเรื่อง การแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล�้า คุณภาพของการศึกษา
มาตรฐานการสาธารณสุข การสร้างโอกาสและรายได้ให้กับ SMEs เศรษฐกิจ
ชุมชน และผู้มีรายได้น้อย

แนวคิดพื้นฐาน ๓ เรื่อง…

เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
บริบทของอาเซียนใน ๔ เรื่อง การแข่งขัน ความเหลื่อมล�้า การเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม และการปรับสมดุล การบริหารของภาครัฐ หากเรากลับ
ไปดูเรือ่ งประชาคมอาเซียนจะพบว่าไม่ตา่ งกันเท่าไหร่ ในอาเซียนมีขอ้ ผูกพันที่
เป็นรูปธรรมและตัวเลขเป็นเปอร์เซ็นต์และระยะเวลา การเข้าสูอ่ าเซียนมีอยู่ ๓
เรื่องที่น�ามาวิเคราะห์กันในเวลานี้และก�าลังท�าแผนปฏิบัติการ ได้แก่
๑. กฎบัตรอาเซียน (The ASEAN Charter) คือ ธรรมนูญของอาเซียน
เป็นการก�าหนดบทบาทและกติกาต่างๆ ของอาเซียน เช่น ภาษาทีใ่ ช้ในอาเซียน
ต้องเป็นภาษาอังกฤษ การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน ข้อก�าหนดรวม และข้อบังคับ
ความเป็นชาติอาเซียน
๒. พิมพ์เขียว (Blueprint) มีความส�าคัญและเกีย่ วข้องกับยุทธศาสตร์
ของประเทศหรือแผนพัฒนาของประเทศ เนื่องจากพิมพ์เขียวการจัดตั้ง
ประชาคมอาเซียนมีอยู่ ๓ เรือ่ ง คือ พิมพ์เขียวด้านประชาคมเศรษฐกิจ (ASEAN
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Economic Community Blueprint) พิมพ์เขียวด้านประชาคมการเมือง
และความมั่นคง (ASEAN Political Security Blueprint) และพิมพ์เขียว
ด้านประชาคมสังคมและวัฒนธรรม (ASEAN Socio-Cultural Community
Blueprint) โดยทั้ง ๓ พิมพ์เขียวมีความสอดคล้องกัน อาทิ ระบบการศึกษา
มีหน้าที่ผลิตก�าลังคนให้กับภาคการผลิต คือ ภาคเศรษฐกิจ
ส�าหรับข้อตกลงการเปดเสรีสนิ ค้าและบริการในกลุม่ อาเซียนมีประเด็น
ที่น่าสนใจคือ หนึ่ง สินค้าต้องเปดเสรีอัตราภาษีเปนศูนย์ มีแต้มต่อให้กับ
ประเทศทีล่ า้ หลังกว่าไทย ๔ ประเทศ คือ กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม
รวมทั้งเรื่องบริการที่มีแต้มต่อเรื่องอัตราภาษีเป็นศูนย์ คือ การลดอัตราภาษี
หลังจากประเทศไทย ๓-๔ ปี สอง การเปดเสรีการค้าและการลงทุนของภาค
บริการ โทรคมนาคม บริการสุขภาพ บริการโลจิสติกส์ ซึ่งจะให้คนในอาเซียน
เข้ามาถือหุ้นในประเทศไทย หมายความว่า ไม่ว่าจะเป็นคนประเทศไหนมี
เสรีภาพในการเข้าไปถือหุ้นในประเทศนั้นได้ร้อยละ ๗๐ ในขณะที่กฎหมาย
ไทยให้ชาวต่างชาติถือหุ้นได้เพียงร้อยละ ๔๙ แต่ในประชาคมอาเซียนไม่มีข้อ
กีดกันในเรือ่ งดังกล่าว ซึง่ เป็นประเด็นส�าคัญทีต่ อ้ งพิจารณาต่อไปว่าการเปดเสรี
นีม้ ผี ลกระทบอย่างไร สาม บุคลากรของไทยทีจ่ ะผลิตออกมาต้องมีมาตรฐาน
เทียบเท่ากับในกลุม่ อาเซียน ณ ปัจจุบนั นี้ บางเรือ่ งก้าวหน้า บางเรือ่ งล้าหลัง และ
บางเรื่องเสมอตัว ซึ่งทางกระทรวงศึกษาธิการต้องวิเคราะห์ว่ามีเรื่องอะไรบ้าง
ทัง้ นีม้ คี วามได้เปรียบเสียเปรียบของบุคลากรหรือตลาดแรงงานของเรา เรือ่ งแรก
คือ คุณภาพการศึกษา หลักสูตรเปรียบเทียบได้หรือไม่ในสาขาวิศวกรรม
ด้วยกันเอง ต้องดูว่าปัจจุบันนี้ วิศวกรรมศาสตร์ไทยเราอยู่ที่ตรงไหนใน ๑๐
ประเทศ รวมถึงหลักสูตรอื่นๆ เรื่องที่สอง คือ จ�านวนที่ผลิต และเรื่องที่สาม
คือ ระยะเวลา ถ้าระยะเวลาของการจบการศึกษาแต่ละประเทศไม่เท่ากัน เวลา
ปดเปดภาคเรียนไม่ตรงกัน ใครปดเร็วจะเข้าสู่ตลาดแรงงานได้เร็วกว่า จะเกิด
ความได้เปรียบเสียเปรียบของตลาดแรงงาน เนื่องจากในอนาคตการเคลื่อน
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ย้ายเสรีของตลาดแรงงานเรียกว่า
ไม่มขี อ้ กีดกัน คนฟลปิ ปนส์มาท�างาน
ในเมืองไทยได้ คนไทยไปท�างานใน
“ศึกษากล่มุ สินค้าใน
อินโดนีเซียย่อมท�าได้
สองมิติ คือ มิตไิ ด้เปรียบ
๓. แผนแม่บทว่าด้วยความ
เสี ย เปรี ย บกั บ มิ ติ ค วาม
เชือ่ มโยงระหว่างกันในอาเซียน (Masพร้อมหรือไม่พร้อม”
ter Plan on ASEAN Connectivity)
การเชื่อมโยงนั้นโดยหลักเน้นอยู่สอง
เรื่อง คือ การเชื่อมโยงทางกายภาพ
ถนนหนทางต่ า งๆ กับรถไฟ และ
กฎระเบียบของการให้คนหรือสินค้าข้ามแดนได้โดยที่ไม่มีข้อกีดกัน เพราะ
ฉะนั้นด่านพรมแดนต่างๆ จะมีความส�าคัญในการค้าขายของกลุ่มอาเซียน
มากขึ้น
เมื่อเราทราบทั้ง ๓ เรื่อง ได้แก่ ธรรมนูญ พิมพ์เขียว และแผนแม่บท
การเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน ต้องกลับมาพิจารณาเรื่องการวิเคราะห์
สินค้า โดยศึกษากลุ่มสินค้าในสองมิติ คือ มิติได้เปรียบเสียเปรียบกับมิติความ
พร้อมหรือไม่พร้อม จึงวิเคราะห์สินค้าออกมาเป็นสี่กลุ่มด้วยกัน คือ กลุ่มที่ ๑
ได้เปรียบและพร้อม กลุ่มที่ ๒ ได้เปรียบแต่ไม่พร้อม กลุ่มที่ ๓ เสียเปรียบแต่
พร้อม และ กลุ่มที่ ๔ เสียเปรียบและไม่พร้อม ขอฝากทางมหาวิทยาลัยน�าไป
ศึกษารายละเอียดใน ๔ กลุ่มตรงนี้ว่าในอุตสาหกรรมต่างๆ สินค้าที่ได้เปรียบ
เสียเปรียบ จะเพิ่มความเข้มแข็งเพิ่มขึ้นได้อย่างไร หรือสินค้าที่เสียเปรียบอยู่
ขณะนี้มีงานวิจัยชิ้นใดที่เข้าไปสนับสนุนในการท�าให้สินค้าหลุดพ้นจากความ
เสียเปรียบได้
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ยุทธศาสตร์ป ๒๐๒๐... ที่สอดคล้องกับอาเซียน
Growth &
Competitiveness

การเสริมสร้าง
ความสามารถใน
การแข่งขันของ
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คน / คุณภาพชีวิต /
ความรู / ยุติธรรม

การพัฒนา
กฎหมาย
กฎ และ
ระเบียบ

การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐานและ
โลจิสติกส์

โครงสรางพืน้ ฐาน /
ผลิ
ต
ภาพ / วิจยั และพัฒนา
การเพิ่ม

ศักยภาพของเมือง
เพื่อเชื่อมโยง
โอกาสจาก
อาเซียน

การสร้างความรู้
ความเข้าใจ และ
ความตระหนักถึง
การเป็นประชาคม
อาเซียน

Green Growth

กฎระเบียบ
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สุดท้าย คือเรื่องยุทธศาสตร์
“ ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย มี
ในปี ค.ศ. ๒๐๒๐ กับอาเซียน เมื่อ
ดู ใ นภาพประกอบมี ว งกลม ๒ วง
ความจ�าเปน ต้องมีการ
ซ้อนกันวงแรกผมอธิบายไปแล้วมี ๓
วางผังเมืองและวางแผน
วงกลม คือเรื่องความสามารถในการ
พัฒนาเมือง เพื่อให้ได้
แข่งขัน ความเหลื่อมล�้า ความเป็น
ประโยชน์ จ ากการเป ด
มิตรกับสิ่งแวดล้อม ส่วนตรงกลาง
คือระบบบริหารของภาครัฐ แต่ว่า
ประตูสู่อาเซียนเพิ่มขึ้น”
ในส่วนที่ทับซ้อนตรงนี้มี ๘ เรื่องที่
สอดคล้องกับอาเซียน
เรื่องที่หนึ่ง การเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของสินค้า
บริการ การค้า และการลงทุน
เรื่องที่สอง การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์
เรื่องที่สาม การพัฒนาศักยภาพของเมืองเพื่อเชื่อมโยงโอกาสจาก
อาเซียน
เรื่องที่สี่ การสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักถึงการเป็น
ประชาคมอาเซียน
เรื่องที่ห้า การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการคุ้มครองทางสังคม
เรื่องที่หก การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
เรื่องที่เจ็ด การพัฒนากฎหมาย กฎ และระเบียบ
และเรื่องที่แปด การเสริมสร้างความมั่นคง
ทั้ง ๘ เรื่องในความเป็นจริงอยู่ในกรอบ ๓ ยุทธศาสตร์ปี ๒๐๒๐
ที่ส�าคัญ คือ ประเทศไทยมีความจ�าเป็น ต้องมีการวางผังเมืองและวางแผน
พัฒนาเมือง เพื่อให้ได้ประโยชน์จากการเปดประตูสู่อาเซียนเพิ่มขึ้น เมืองมีอยู่
หลายเมืองด้วยกัน คือ เมืองชายแดน เมืองหลักในภูมิภาค เมืองหลวง เมือง
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ท่องเที่ยว และเมืองน่าอยู่หรือเมืองสร้างสรรค์ ซึ่งลักษณะของแต่ละเมืองไม่
จ�าเป็นต้องเป็นเมืองใหญ่ เมืองเล็กที่มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจไม่มากแต่ว่ามี
เอกลักษณ์และมีความเป็นตัวเอง จะได้ประโยชน์จากความเป็นเอกลักษณ์
หรือความเป็นเมืองน่าอยู่และเมืองการท่องเที่ยวในระยะยาว โดยจะต้องไม่
ท�าลายทรัพยากรธรรมชาติหรือท�าลายวัฒนธรรมประเพณี มีตัวอย่างเมืองใน
ภาคเหนือทีถ่ กู ท�าลายไปแล้วเป็นจ�านวนมาก และมีเมืองหนึง่ ทีอ่ ยูใ่ นภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือ ทีถ่ กู อิทธิพลของวัฒนธรรมตะวันตกเข้าไปท�าลาย ท�าให้สญ
ู เสีย
ความเป็นเอกลักษณ์ของสังคมไทย
สุดท้ายผมคิดว่าใน ๒๐ ปีข้างหน้า คงหนีไม่พ้นในสามกรอบที่ผม
บรรยายไว้คือ (๑) ความสามารถในการแข่งขัน บนฐานของประสิทธิภาพ
(๒) การสร้างสรรค์สินค้าใหม่โดยใช้แนวคิดเรื่องการออกแบบกับสิ่งประดิษฐ์
ณ วันนี้มีบุคลากรด้านการออกแบบมากขึ้น แต่ด้านสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ น้อย
ดังนั้น ต้องจดทะเบียนและต่อยอดไปยังภาคการผลิตหรือภาคธุรกิจ และ
(๓) เรือ่ งความเหลือ่ มล�า้ ทีต่ อ้ งพิจารณาถึงเรือ่ งคุณภาพและโอกาส ทีจ่ ะช่วยให้
ประเทศไทยได้เปรียบระหว่างประเทศในกลุ่มอาเซียนหรือประเทศอื่นๆ
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บทบาทของไทยกับการพัฒนา

“โครงการทวาย”

การบรรยายในโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ
ระดับสูง ป ๒๕๕๖
ณ อาคาร ๗ ชั้น ๑๒ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖

สวัสดีครับท่านผูส้ อื่ ข่าวทุกท่าน ขอบคุณทางสมาคมผูส้ อื่ ข่าวเศรษฐกิจ
ที่ให้โอกาสมาบรรยายเรื่องโครงการทวายว่ามีความส�าคัญต่อเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์อย่างไร บทบาทของรัฐบาล
ไทยและการด�าเนินงานในขั้นต่อไปเป็นอย่างไร

แผนงาน GMS...

สู่การพัฒนาตามแนวพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจ
แผนงานพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขง
๖ ประเทศ (Greater Mekong Subregion : GMS) เริ่มขึ้นตั้งแต่ปี ๒๕๔๑
ในที่ประชุมรัฐมนตรีของประเทศลุ่มน�้าโขง ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟลิปปนส์
ซึง่ ประเทศไทยได้ลงนามในกรอบความร่วมมือตัง้ แต่ปี ๒๕๓๕ โดยการให้ความ
ช่วยเหลือทางวิชาการจากธนาคารพัฒนาเอเชีย หรือเอดีบี (Asian Development Bank : ADB) มีเป้าหมายเพือ่ พัฒนาการค้าการลงทุนในภูมภิ าคนี้ ในการ
พัฒนาสาธารณูปโภคขัน้ พืน้ ฐานหลายสาขา โดยเฉพาะเส้นทางคมนาคม อาทิ
ถนน ระบบไฟฟ้าและโทรคมนาคม ภายหลังวิกฤติเศรษฐกิจในปี ๒๕๔๐ GMS
ให้ความส�าคัญเรือ่ งความร่วมมือตามยุทธศาสตร์ 3 Cs ได้แก่ (๑) การเชือ่ มโยง
(Connectivity) (๒) การพัฒนาขีดความสามารถ (Competitiveness) และ
(๓) ประชาคม (Community) โดยให้ความส�าคัญเรื่อง การพัฒนาตามแนว
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พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขง (GMS Economic Corridors)
ที่ส�าคัญ ๓ แนว คือ แนวเหนือ-ใต้ (North-South Economic Corridors),
แนวตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic Corridor) และแนวใต้
(Southern Economic Corridor)

ระเบียงเศรษฐกิจแนวใต้…
เส้นทางลัดสู่ยุโรปและเอเชียใต้

ระเบียงเศรษฐกิจแนวใต้นั้น เริ่มจากเมืองทวาย เมียนมาร์ มาที่บ้าน
พุน�้าร้อน จังหวัดกาญจนบุรี มากรุงเทพฯ แล้วต่อไปจังหวัดสระแก้ว หรือ
แยกไปจังหวัดระยองและจังหวัดชลบุรี เชื่อมไปเมืองปอยเปต เมืองศรีโสภน
กรุงพนมเปญ และเมืองท่าสีหนุวิลล์ ประเทศกัมพูชา จนถึงนครโฮจิมินห์
และเมืองท่าหวุงเต่า ประเทศเวียดนาม เมื่อ ๒๐ ปีที่ผ่านมามีการศึกษาพื้นที่
ชายทะเลฝังตะวันตกของไทยพบว่าไม่มีเขตการค้า ดังนั้น ความได้เปรียบ คือ
ระยะทางจากชายแดนเมืองทวายถึงประเทศไทย ๑๖๐ กิโลเมตร เป็นระยะทาง
ที่ไม่ไกลมาก ระยะทางจากจังหวัดกาญจนบุรีถึงกรุงเทพฯ อีก ๑๕๐ กิโลเมตร
ใช้เวลา ๑ ชั่วโมงครึ่งถึง ๒ ชั่วโมง แต่สภาพถนน ๑๖๐ กิโลเมตรจากทวาย
มาถึงชายแดนของไทยยังไม่ดี ใช้เวลาในการเดินทางมาก เมื่อเปรียบเทียบ
ระยะทางถึงอีสเทิร์นซีบอร์ด ๒๕๐ กิโลเมตร
อีสเทิร์นซีบอร์ดมีนิคมพัฒนาอุตสาหกรรมอยู่ สินค้าที่ออกไปทาง
ภาคตะวันตกจะสามารถส่งออกทางเรือได้เร็วขึ้น เป็นการลดต้นทุนการขนส่ง
ของไทย แทนการเดินทางอ้อมอีสเทิร์นซีบอร์ดผ่านช่องแคบมะละกาไปยัง
สิงคโปร์ อย่างไรก็ตามขึ้นอยู่กับว่าเมื่อพัฒนาท่าเรือน�้าลึกทวายแล้ว จะมีเรือ
ที่ วิ่ ง ระหว่ า งทวายกั บ อิ น เดี ย ต่ อ ไปยั ง ฝั  ง ตะวั น ออกที่ ยุ โรปเพื่ อ รั บ สิ น ค้ า
หรือไม่ หรือเรือขนาดใหญ่ทเี่ รียกว่า Transshipment ทีม่ ลี กั ษณะคล้ายเรือเมล์
ที่สามารถรับผู้โดยสารตามท่าเรือต่างๆ ได้เรื่อยๆ เปลี่ยนถ่ายสินค้าสินค้าลง
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แล้วน�าสินค้าใหม่ขนึ้ ขนส่งต่อไป ในลักษณะเดียวกันกับรถ ๖ ล้อ รถปก อัพเล็ก
หรือ ๑๐ ล้อของไทยที่ไปรับสินค้าในทุกพื้นที่ โดยพื้นที่ทั้งหมดของโครงการ
จ�านวน ๒๐๔ ตารางกิโลเมตร เรียกว่า “พื้นที่การพัฒนาท่าเรือน�้าลึกและเขต
เศรษฐกิจพิเศษทวาย” ประกอบด้วยท่าเรือน�า้ ลึก ถนนทีเ่ ชือ่ มกับประเทศไทย
และนิคมอุตสาหกรรม ตลอดจนการพัฒนาเมืองเรือ่ งระบบน�า้ และระบบไฟฟ้า
ซึ่งเป็นองค์ประกอบโครงสร้างพื้นฐานที่จ�าเป็น
เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายกับ
อีสเทิรน์ ซีบอร์ด ศักยภาพของท่าเรือน�า้ ลึกทวาย ๒๘๐ ล้านตันต่อปี ๑๔ ล้านทีอยี *ู
ศักยภาพของท่าเรือคลองเตยจ�ากัดไว้ที่ ๑ ล้านทีอยี ู และท่าเรือแหลมฉบังไม่เกิน
๑๐ ล้านทีอยี ู ท่าเรือน�า้ ลึกทวายเมือ่ พัฒนาเต็มระยะจะมีขนาดใหญ่กว่าท่าเรือ
แหลมฉบัง ๒ เท่า และความลึกของท่ามากกว่า ๒๕ ถึง ๔๐ เมตร มีความ
ได้ เ ปรี ย บและสามารถรองรั บ เรื อ บรรทุ ก สิ น ค้ า ขนาดใหญ่ ไ ด้ ม ากกว่ า
ไทยขนส่งสินค้าจากทางบกไปลงเรือที่ท่าเรือทวาย จะลดระยะทางการขนส่ง
ลงครึง่ หนึง่ นอกจากประเทศไทยทีไ่ ด้รบั ประโยชน์แล้ว ประเทศเวียดนามหรือ
จีนจะสามารถส่งสินค้าออกโดยไม่ต้องอ้อมผ่านระเบียงเศรษฐกิจตะวันออกตะวันตก สภาพภูมิศาสตร์ตรงนี้เปนเส้นทางลัดส�าหรับประเทศที่ต้องการ
ส่งออกสินค้าไปทางด้านตะวันตก อาทิ ประเทศจีน และประเทศไทยทีส่ ง่ สินค้า
ออกไปทางยุโรปและเอเชียใต้ ที่ส�าคัญเป็นการเชื่อมโยงระหว่างคลัสเตอร์
และอุตสาหกรรมระหว่างประเทศอินเดียกับประเทศไทย โดยประเทศอินเดีย
ให้ความส�าคัญการเชือ่ มโยงเส้นทางคมนาคมทางบก จึงเกิดความเชือ่ มโยงจาก
อินเดียมาทางบังกลาเทศ เมียนมาร์ แล้วข้ามมาทีป่ ระเทศไทย เพราะฉะนัน้ ใน
อีกกรอบความร่วมมือ คือท�าอย่างไรทีจ่ ะเชือ่ มอนุภาคลุม่ แม่นา�้ โขง ๖ ประเทศ
อาเซียนกับประเทศอินเดียผ่านการเดินทางบกผ่านประเทศต่างๆ ดังกล่าว
* ทีอียู (TEUs) ย่อมาจาก Twenty-foot คือ หน่วยนับสินค้าที่บรรจุในตู้คอนเทนเนอร์
ความยาว ๒๐ ฟุต โดยตู้คอนเทนเนอร์ ๒๐ ฟุตเท่ากับ ๑ ทีอียู
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โครงการทวาย...

การสร้างความร่วมมือระหว่างไทย-เมียนมาร์
โครงการทวายเริม่ จากกรอบความร่วมมือของอนุภาคลุม่ แม่นา�้ โขง ใน
ปี ๒๕๕๓ มีขอ้ เสนอในแผนโลจิสติกส์ทตี่ อ้ งการจะมีทา่ เรือน�า้ ลึกในฝัง ตะวันตก
ของไทยเพือ่ ให้เป็นประตูทางออก ซึง่ ได้พจิ ารณาความเหมาะสมในพืน้ ทีต่ า่ งๆ
ได้แก่ ท่าเรือจังหวัดระนอง แต่ไม่สามารถท�าได้ดว้ ยข้อจ�ากัดทางกายภาพของ
พืน้ ที่ ส่วนทางใต้คอื ท่าเรือทับละมุ จังหวัดพังงา ชุมชนยังขาดความพร้อม และ
ทีพ่ จิ ารณาเป็นจุดสุดท้าย คือ ท่าเรือปากบารา แต่เมือ่ ทางทวายเริม่ มีการพัฒนา
ในเรือ่ งนีเ้ ช่นเดียวกัน ประเทศไทยได้เดินทางไปส�ารวจทีท่ วาย พบว่าท่าเรือทีม่ ี
ขนาดใหญ่ และมีความเปนไปได้สงู สามารถพัฒนาในระยะสัน้ และเปนประโยชน์
ส�าหรับประเทศไทยคือ “ท่าเรือทวาย” ส�าหรับท่าเรือปากบาราพบว่ามีปญ
ั หา
เรือ่ งพืน้ ทีบ่ ริเวณหลังท่า เมือ่ พัฒนาเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่จะมีปญ
ั หาเรือ่ ง
ชุมชน สิง่ แวดล้อม และการท่องเทีย่ ว เนือ่ งจากท่าเรือทีจ่ ะได้รบั ประโยชน์สงู สุด
ต้องมีเขตอุตสาหกรรมหลังท่า อาทิ มาเลเซียต้องพัฒนาอุตสาหกรรมหลังท่าของ
ท่าเรือตันจุงเปเลปัส เพือ่ รองรับเรือทีแ่ ล่นผ่านมาจากท่าเรือสิงคโปร์ทไี่ ม่จา� เป็น
ต้องมีการพัฒนาอุตสาหกรรม ดังนัน้ ในปี ๒๕๕๓ จึงกลับมาเสนอ ครม. ว่าควรให้
ความร่วมมือในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาท่าเรือทวาย ซึง่ เป็นท่าเรือ
ของเมียนมาร์ไม่ใช่ทา่ เรือของไทย ซึง่ เป็นทีม่ าทีบ่ ริษทั อิตาเลียนไทย ดีเวลอปเมนต์
จ�ากัด (มหาชน) ได้สมั ปทานการพัฒนาโครงการท่าเรือทวาย
เหตุ ผ ลส� า คั ญ ที่ ป ระเทศไทยต้ อ งสร้ า งความร่ ว มมื อ กั บ ประเทศ
เมียนมาร์ ได้แก่ (๑) ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของประเทศ ในแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ ที่ให้ความส�าคัญในการสร้างความ
เติบโตทางเศรษฐกิจและการแข่งขัน สิง่ หนึง่ ทีอ่ ยูใ่ นแผนฯ คือ การเชือ่ มโยงกับ
ประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาค ปริมาณการค้าชายแดนที่มากที่สุดคือ มาเลเซีย
ทีด่ า่ นสะเดา รองลงมาเป็นเมียนมาร์ทพี่ งึ่ พาสินค้าบริโภคอุปโภคของไทย โดย
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มีด่านส�าคัญอยู่ที่แม่สอดและแม่สาย จังหวัดเชียงราย กาญจนบุรี และราชบุรี
ที่เป็นแหล่งน�าเข้ากาซธรรมชาติจากเมียนมาร์ในการผลิตไฟฟ้า จะเห็นได้ว่า
ปริมาณการค้ากับเมียนมาร์นนั้ เพิม่ ขึน้ เป็นจ�านวนมาก (๒) ความร่วมมือกันใน
กลุ่ม GMS ไทยผลักดันให้เอดีบี ซึ่งเป็นผู้ประสานงานกรอบความร่วมมือของ
GMS ในฐานะฝายเลขานุการ เข้าไปสนับสนุนและพัฒนาด้านเศรษฐกิจและ
สังคมของเมียนมาร์ในโครงการท่าเรือทวาย ซึง่ เอดีบเี องยังมีขอ้ จ�ากัดเรือ่ งการ
บังคับตามกฎระหว่างประเทศ ที่ญี่ปุนต้องท�าตามนโยบายของสหรัฐอเมริกา
(๓) ภาคเอกชนไทยทีม่ กี ารลงทุนในประเทศเมียนมาร์ อาทิ เอสซีจที สี่ ร้างโรงงาน
ปูนซีเมนต์ไทยที่เมียนมาร์มากว่า ๕๐ ปีแล้ว และ (๔) สินค้าเกษตร ซึ่งไทย
ให้สิทธิประโยชน์พิเศษกับทางเมียนมาร์เรื่องการท�าการเกษตรแบบมีสัญญา
(Contract Farming) โดยเฉพาะสินค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ที่ส่งเข้ามาขายและ
แปรรูปในประเทศไทย ให้โควตาพิเศษในการยกเว้นภาษีน�าเข้า และอ�านวย
ความสะดวกในการด�าเนินการจดทะเบียนแหล่งก�าเนิดสินค้าทีอ่ า� เภอแม่สอด
จังหวัดตากได้ โดยไม่ต้องไปจดทะเบียนที่เมืองย่างกุ้ง

จากบริษัทเอกชนสู่ความร่วมมือ
ในระดับรัฐบาลกับรัฐบาล

นโยบายของไทยมีการสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาของท่าเรือ
ทวายในช่วงปี ๒๕๕๑-๒๕๕๓ ที่ชัดเจนที่สุดคือ ช่วงปี ๒๕๕๕ ในกรอบของ
อาเซียนของไทยทีม่ ขี อ้ ผูกพันจะด�าเนินการแผนการเชือ่ มโยง และความสัมพันธ์
กับเมียนมาร์ที่ดีขึ้น ทางเมียนมาร์เริ่มหารือกับประเทศไทยว่าโครงการทวาย
ซึ่งบริษัทอิตาเลียนไทยฯ ด�าเนินการอยู่เสร็จไม่ทันปี ๒๕๕๘ จึงต้องการให้
โครงการนี้แล้วเสร็จตามกรอบข้อตกลงที่ได้ตกลงไว้กับบริษัทอิตาเลียนไทยฯ
คือ ในปี ๒๕๕๘ อาทิ ถนน ท่าเรือ และนิคมอุตสาหกรรม ตามกรอบความ
ร่วมมือปี ๒๕๕๑-๒๕๕๒ ซึ่งมีการลงนามในบันทึกความเข้าใจหรือเอ็มโอยู
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มีการแบ่งบทบาทการลงทุนของภาคเอกชน
และภาครัฐโดยการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน
เปนหน้าที่ของภาครัฐทั้งหมด
(Memorandum Of Understanding : MOU) เรือ่ งการสร้างท่าเรือทวาย เปน
ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับเมียนมาร์เมื่อปี ๒๕๕๑ ซึ่งการด�าเนินการ
ล่าช้ามาเป็นล�าดับ ท�าให้ในปี ๒๕๕๕ มีความชัดเจนว่าในปี ๒๕๕๘ โครงการ
ทวายไม่สามารถด�าเนินงานได้แล้วเสร็จ
เมือ่ คราวทีน่ ายเต็ง เส่ง ประธานาธิบดีสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
มาเยือนไทย และได้เดินทางไปศึกษาดูงานที่นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง
ผมได้สรุปเรื่องการพัฒนาอีสเทิร์นซีบอร์ดซึ่งต้องใช้ระยะเวลาถึง ๑๐ ปี มีการ
แบ่งบทบาทการลงทุนของภาคเอกชนและภาครัฐ โดยการลงทุนด้านโครงสร้าง
พืน้ ฐานเป็นหน้าทีข่ องภาครัฐทัง้ หมด อาทิ ถนนมอเตอร์เวย์ ส่วนท่าเรือเป็นของ
ภาคเอกชน ทัง้ นี้ ภาครัฐเองมีสว่ นร่วมในการสร้างภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่
อาทิ นิคมอุตสาหกรรมระยองของการนิคมอุตสาหกรรมฯ เมือ่ เปรียบเทียบกับ
โครงการทวายทีเ่ ซ็นสัญญากับทางบริษทั อิตาเลียนไทยฯ คือ ภาคเอกชนด�าเนินการ
เองหมด ทั้งสร้างถนนและท่าเรือเป็นเงินจ�านวนถึง ๒๕๐,๐๐๐ ล้านบาทจาก
บริษัทเดียว ปัญหาคือจะหาเงินจากไหน และที่ส�าคัญคือ บริเวณพื้นที่ของ
โครงการ ๒๐๔ ตารางกิโลเมตร เป็นพื้นที่อยู่ติดกับทะเลและภูเขาไม่ได้เป็น
พื้นที่ราบลุ่มทั้งหมด รวมถึงมีชุมชนอยู่ในพื้นที่ด้วย จึงเกิดปัญหาความล่าช้า
คือ การย้ายชุมชนออกจากพื้นที่ดังกล่าว ถ้าย้ายไม่ได้ทั้งหมดจะไม่สามารถ
ด�าเนินงานโครงการในขั้นตอนต่อไปได้ กรณีเดียวกันกับการสร้างเขื่อนกั้นน�้า
ของไทยทีต่ อ้ งด�าเนินการเป็นขัน้ ตอน เมือ่ แผนการด�าเนินงานได้รบั การอนุมตั ิ
ถึงเริ่มเวนคืนหรือย้ายประชากรออกจากพื้นที่ โดยต้องมีพื้นที่รองรับและทาง
เมียนมาร์ตอ้ งร่วมมือกับบริษทั อิตาเลียนไทยฯ ในการเข้าไปเจรจากับประชาชน
ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่บริเวณนี้ด้วย
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หลังจากปี ๒๕๕๕ ทางเมียนมาร์ได้ชว่ ยเหลือบริษทั อิตาเลียนไทยฯ ใน
การเจรจา และบริษทั ต้องหาเงินมาชดเชยในการย้ายชุมชน และต้องสร้างทีอ่ ยู่
อาศัยใหม่ให้ดว้ ย ประเด็นส�าคัญคือ (๑) การท�าข้อตกลงร่วมกันระหว่างรัฐบาล
เมียนมาร์โดยบริษัทอิตาเลียนไทยฯ ขาดการพิจารณาอย่างครบวงจรหรือ
บูรณาการ ว่าการย้ายประชากรออกจากพืน้ ทีน่ นั้ ต้องมีการให้เงินชดเชย จัดหา
ที่อยู่ใหม่ เตรียมการรองรับเรื่องอาชีพและรายได้ จึงเกิดปัญหาเมื่อประชากร
บางส่วนที่ย้ายออกไปแล้วมีแต่ที่อยู่ใหม่แต่ไม่มีอาชีพรองรับ เนื่องจากโรงงาน
อุตสาหกรรมยังไม่เกิดขึน้ ประชาชนจึงเกิดความไม่แน่ใจทีจ่ ะย้ายออกไป และ
(๒) ต้นทุนการย้ายประชากรทีต่ อ้ งใช้เงินเป็นจ�านวนมาก ท�าให้บริษทั อิตาเลียน
ไทยฯ เพียงบริษทั เดียวไม่สามารถหาเงินชดเชยได้อย่างเพียงพอ จึงมีการหารือ
ร่วมกันว่าให้เป็นความร่วมมือในระดับรัฐบาลกับรัฐบาล มีบันทึกข้อตกลง
ความเข้าใจเพื่อท�างานร่วมกันในรูปแบบคณะกรรมการ ๓ ระดับ คือ คณะ
ท�างานร่วมระดับสูงไทย-เมียนมาร์ (Joint High-level Committee : JHC)
คณะกรรมการประสานร่วมไทย-เมียนมาร์ (Joint Coordination Committee
: JCC) และคณะอนุกรรมการร่วม ๖ สาขา (Joint Sub-Committee : JSC)
ได้แก่ (๑) ด้านโครงสร้างพื้นฐานและการก่อสร้าง ( ๒) ด้านอุตสาหกรรมและ
การพัฒนาธุรกิจ (๓) ด้านไฟฟ้าและพลังงาน (๔) ด้านการพัฒนาชุมชน
(๕) ด้านกฎระเบียบ และ (๖) ด้านการเงินและการลงทุน

การปรับบทบาทภาครัฐ เพื่อการพัฒนาทวาย

การพัฒนาท่าเรือน�้าลึกในโครงการทวาย เป็นโครงการขนาดใหญ่ใช้
เงินลงทุนเป็นจ�านวนมาก แต่มลู ค่าผลตอบแทนทีไ่ ด้รบั จะสูงกว่าการสร้างถนน
เมือ่ มีเรือเข้ามาสามารถเก็บค่าธรรมเนียมได้ หรือถ้ามีโรงงานอุตสาหกรรมจะมี
ลูกค้าที่แน่นอน แต่เป็นการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ต้องใช้ระยะเวลาใน
การคืนทุน ถ้าให้เอกชนมาลงทุนท่าเรือเพียงแห่งเดียว มีความเสี่ยงสูงมากว่า
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จะมีคนมาลงทุนหรือไม่ เนื่องจาก
าลูกค้าทีจ่ ะมาใช้บริการเป็น
“เราต้ อ งปรั บ ปรุ ง ไม่ใครทราบว่
อีกจุดหนึ่งคือการเชื่อมระหว่าง
โครงสร้างพืน้ ฐานบริเวณ ทวายกั บ ประเทศไทยมี ค รบทุ ก
นี้ ไม่เพียงแต่ถนน แต่รวม รูปแบบ คือ ถนน รถไฟ ท่อน�้ามัน
ทั้งระบบราง เพื่อพัฒนา ท่อกาซ และท่อสายส่งไฟฟ้า โดย
เริม่ จากการสร้างถนนเป็นอันดับแรก
ระบบโลจิสติกส์ด้วย”
ซึ่งประเทศไทยกับประเทศญี่ปุนมี
ความเห็นตรงกันในการศึกษาเรื่อง
การขยายถนนเป็น ๔ เลน ๘ เลน หรือ ๑๖ เลน ซึ่งในระยะแรกญี่ปุนเสนอ
เป็นถนน ๓ เลนส่วนไทย ๒ เลน
ดังนั้น ภาครัฐควรเข้ามามีบทบาทเกี่ยวกับโครงการขนาดใหญ่ของ
เมียนมาร์ใน ๒ รูปแบบ คือ (๑) เปนเงินลงทุนของภาครัฐบาลเอง หรือ
(๒) เปนลักษณะของการลงทุนร่วมระหว่างรัฐกับเอกชน อาทิ ถนน ๑๖๐
กิโลเมตร จากทวายมาที่ชายแดนของประเทศไทย ถ้าเมียนมาร์มีเงินลงทุน
จ�ากัดจะให้ภาคเอกชนลงทุนอย่างไร รูปแบบลักษณะนีแ้ ตกต่างจากการลงทุน
รถไฟฟ้าใต้ดินในกรุงเทพฯ ซึ่งไทยสามารถแบ่งอย่างชัดเจนว่ารัฐบาลลงทุน
ระบบรางและอุโมงค์ ส่วนตัวรถและสัญญาณภาคเอกชนเป็นผู้ลงทุน แต่ถนน
ไม่รจู้ ะแยกตรงไหน จึงเริม่ คิดรูปแบบการแยกเรือ่ งถนนกับสะพาน หรืออุโมงค์
ที่ต้องเจาะจากทางเมียนมาร์ โดยตัวอุโมงค์ให้เอกชนเป็นคนท�า ส่วนถนนให้
รัฐบาล หรือทางยกระดับให้เอกชนท�า ส่วนรัฐบาลท�าถนน
ประเด็นส�าคัญ คือ เงือ่ นไขทีท่ างเมียนมาร์สามารถเข้าไปกูเ้ งินในตลาด
เงินต่างประเทศมีจา� กัด ตราบใดทีก่ ารบังคับตามกฎระหว่างประเทศเมียนมาร์
ยังไม่ถูกยกเลิก รวมถึงกรณีที่หนี้เดิมยังไม่ได้ช�าระ จึงไม่มีสิทธิกู้ใหม่ ทั้งนี้
ประเทศญี่ปุนเริ่มเห็นว่าสหรัฐอเมริกาก�าลังส่งสัญญาณยกเลิกการบังคับตาม
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กฎระหว่างประเทศเมียนมาร์ ญี่ปุนจึงร่วมมือกับเมียนมาร์ให้ความช่วยเหลือ
เรื่องการพัฒนาท่าเรือติลาวากับเขตนิคมอุตสาหกรรมติลาวา เงื่อนไขหนึ่งคือ
ความพยายามหารือกับทางเมียนมาร์ให้สามารถกู้เงินในการท�าท่าเรือได้โดย
การยกหนี้เก่าแล้วปล่อยเงินกู้ใหม่ให้ ขณะนี้สหภาพยุโรปยกเลิกการบังคับ
ตามกฎระหว่างประเทศแล้ว เหลือเพียงเรื่องอาวุธ ซึ่งทางรัฐบาลเมียนมาร์
ตระหนักในจุดนี้จึงเริ่มมีการผ่อนคลายทางการเมือง ท�าให้โอกาสการกู้ยืมเงิน
หรือบทบาทของธนาคารระหว่างประเทศ อาทิ เอดีบี หรือเวิร์ลแบงก์ ที่เข้าไป
ช่วยเหลือมีมากขึ้น
อีกจุดหนึ่งคือ เงื่ อ นไขเรื่ อ งสิ่ ง แวดล้ อ มกั บ เรื่ อ งการมี ส ่ ว นร่ ว ม
การให้ความช่วยเหลือของเอดีบีหรือว่าเวิลด์แบงก์ก�าหนดมาตรฐานเรื่อง
สิ่งแวดล้อมสูงมาก เป็นสิ่งที่ทางเมียนมาร์ต้องยอมรับ ซึ่งได้เรียนรู้จากกรณี
ศึกษาของประเทศไทยในการพัฒนาอีสเทิร์นซีบอร์ด ที่สามารถแก้ปัญหาด้าน
เศรษฐกิจแต่ด้านสิ่งแวดล้อมยังไม่สามารถแก้ปัญหาได้ทั้งหมด จึงเกิดปัญหา
ขึ้นที่มาบตาพุด ทั้งเรื่องการบังคับใช้กฎหมายกับการปฏิบัติตามกฎหมาย
การบังคับใช้กฎหมายคือ ภาครัฐ การปฏิบัติตามกฎหมายคือ ผู้ประกอบการ
ส่วนประชาชนคือ การมีส่วนร่วม อาทิ เรื่องกองทุนรอบโรงไฟฟ้าที่ต้องใช้ให้
เกิดประโยชน์กบั ชุมชน ได้เรียนรูจ้ ากไทยเช่นเดียวกัน กฎหมายด้านสิง่ แวดล้อม
ของไทยมีมาตั้งแต่ปี ๒๕๑๕ แต่เมียนมาร์ไม่มี ดังนั้นเมียนมาร์ต้องกลับไปคิด
เรื่องเกณฑ์ในการย้ายชุมชน ซึ่งยังไม่ได้ก�าหนดอัตราชดเชยการเวนคืนที่เป็น
มาตรฐาน ถ้าเป็นการเวนคืนของไทยการชดเชยการเวนคืน จะชดเชยให้ทั้ง
ที่อยู่อาศัย อุปกรณ์ประกอบอาชีพ รวมทั้งต้นไม้ที่อยู่ในพื้นที่

ตั้งนิติบุคคลเฉพาะกิจ เพื่อขับเคลื่อนโครงการทวาย

ขณะนี้เมียนมาร์มีเงื่อนไขในการด�าเนินงานโครงการทวายในระยะ
ต่อไป การลงนามตามกรอบความร่วมมือฉบับใหม่ (New Framework
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Agreement) ต้องมีความชัดเจนเรื่องกฎหมายการลงทุนของเมียนมาร์ และ
ได้รับสิทธิประโยชน์สูงสุดทางด้านภาษี มีการคุ้มครองนักลงทุน และการ
ส่งเงินกลับเข้าประเทศ ซึง่ หลังจากการร่วมหารือเมือ่ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๕
ได้เห็นชอบเรื่องการตั้งกรรมการร่วมกันทั้ง ๓ ระดับ ได้แก่ ระดับนโยบาย
คือ JHC ระดับประสานงาน คือ JCC และระดับอนุกรรมการ คือ JSC และมี
การประชุมทบทวนเรื่องกฎหมายต่างๆ และเห็นชอบในการก�าหนดกลไกการ
ขับเคลือ่ นในโครงการซึง่ เปนนิตบิ คุ คลเฉพาะกิจหรือเอสพีวี (special purpose
vehicle : SPV)
เมือ่ หันกลับมาดูการพัฒนาอีสเทิรน์ ซีบอร์ดของไทยซึง่ ใช้กลไกของรัฐ
คือ คณะกรรมการอีเทิร์นซีบอร์ด ในการขับเคลื่อน โดยท�าหน้าที่ศึกษาความ
เป็นไปได้ ดึงดูดนักลงทุน และแบ่งการด�าเนินการโครงการท่าเรือและถนน
ให้หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานเอกชนเป็นผู้รับผิดชอบ ขณะนั้นนักลงทุน
ขาดความเชื่อมั่นในโครงการอีสเทิร์นซีบอร์ด เพราะยังไม่มีถนน ท่าเรือ หรือ
นิคมอุตสาหกรรม จึงเริ่มต้นสร้างถนนก่อนโดยกรมทางหลวง จากนั้นการ
ท่าเรือฯ เป็นผู้พัฒนาท่าเรือน�้าลึกและการนิคมฯ พัฒนานิคมอุตสาหกรรม
การไฟฟ้าฝายผลิตฯ สร้างโรงไฟฟ้าเพิม่ ขึน้ และกรมชลประทานสร้างอ่างเก็บน�า้
ไม่มงี บประมาณต้องกู้ ขณะนัน้ ประเทศไทยร่วมท�างานกับประเทศญีป่ นุ ตัง้ แต่
เริ่มท�าการศึกษาความเป็นไปได้ในโครงการอีสเทิร์นซีบอร์ด ดังนั้นญี่ปุนจึง
ทราบข้อมูลทั้งหมดว่าโครงการท่าเรือน�้าลึกสามารถคืนทุนภายในระยะเวลา
กี่ปี ระยะเวลาทั้งหมดของโครงการ ในกรณีที่ต้องกู้เงิน อัตราดอกเบี้ยเป็น
เท่าไหร่ และสามารถประมาณการปริมาณการส่งออกสินค้าเมือ่ มีผปู้ ระกอบการ
มาลงทุน
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การขับเคลื่อนในรูปแบบ

“นิติบุคคลเฉพาะกิจ”และ“นิติบุคคลย่อย”

กรณีของโครงการทวายถ้าเมียนมาร์เป็นเจ้าของโครงการทั้งหมด
ไม่ต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างประเทศคงไม่มีปัญหาอะไร คือ ด�าเนินการ
ในลักษณะที่เป็นรูปแบบเหมือนกับอีสเทิร์นซีบอร์ด แต่สุดท้ายเมื่อมีเรื่องเงิน
ลงทุนว่าจะมาจากแหล่งไหน เมียนมาร์จงึ เริม่ ศึกษาและประสานงานกับแหล่ง
เงินทุนต่างๆ จึงพบว่านักลงทุนส่วนมากมาจากประเทศไทย เนื่องจากเป็นผู้
ได้รับผลประโยชน์และมีอุตสาหกรรมขนาดใหญ่อยู่แล้ว ส�าหรับแหล่งเงินทุน
ดอกเบี้ยต�่านั้นมาจากประเทศญี่ปุน ซึ่งมีการลงทุนในประเทศไทยด้วย
จึงเป็นทีม่ าในการเริม่ ท�างานกับประเทศไทย การขับเคลือ่ นในรูปแบบ
“นิติบุคคลเฉพาะกิจหรือเอสพีวี” ที่ร่วมมือกัน ๓ ฝาย คือรัฐบาลไทย รัฐบาล
เมียนมาร์ และรัฐบาลญี่ปุน เป็นบรรษัทขึ้นมาท�าหน้าที่พัฒนาโครงการนี้
โดยเมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๖ ได้ลงนามในกรอบความร่วมมือในการ
จัดตั้งบริษัท ทวาย เอส อี แซด ดีเวลอปเมนต์ จ�ากัด ก�าหนดข้อตกลงสัญญา
ผู้ถือหุ้นแบ่งการพัฒนาร่วมกันเป็น ๓ เฟส คือ เฟสที่ ๑ ระยะ ๕ ปีแรก เริ่มที่
โครงสร้างพืน้ ฐานก่อนขยายต่อไป และนิคมอุตสาหกรรมเริม่ จากอุตสาหกรรม
ขนาดเล็กก่อน เฟสที่ ๒ เริม่ ด�าเนินการจากอุตสาหกรรมหลัก และเฟสที่ ๓ เริม่
ด�าเนินการเต็มรูปแบบ
การถือหุ้นตามข้อตกลงสัญญาผู้ถือหุ้นในขั้นต้น ฝายละร้อยละ ๕๐
เป็นเงินลงทุนฝายละ ๖ ล้านบาท รวมเป็น ๑๒ ล้านบาท นอกจากนี้จะมีการ
ตั้งเอสพีวี ๒ จดทะเบียนในเมียนมาร์ ซึ่งมีหน้าที่ลงทุน ขณะที่เอสพีวี ๑ ที่
จดทะเบียนในไทยท�าหน้าที่บริหาร ให้การสนับสนุนการบริหารโครงการทวาย
ในภาพรวม รวมทัง้ ให้คา� ปรึกษาเชิญชวนและคัดเลือกผูล้ งทุนเข้ามาพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษทวาย โดยฝายเมียนมาร์ถอื หุน้ ผ่าน The Foreign Economic
Relations Development (FERD) หน่วยงานภายใต้กระทรวงวางแผนและ
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พัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติของเมียนมาร์ ส่วนไทยถือหุ้นผ่านส�านักงานความ
ร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) หรือ สพพ.
(Thailand Neighboring Countries Economic Development Cooperation Agency (Public Organization) : NEDA)
เอสพี วี ดั ง กล่าวอยู่ในระหว่างการยกร่ า ง แต่ ในการให้ สั ม ปทาน
ต้องออกกฎหมายส่งเสริมการลงทุนในเมียนมาร์ก่อน ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่าง
กระบวนการพิจารณาของรัฐบาลและรัฐสภาของเมียนมาร์ ถ้ากฎหมาย
ส่งเสริมการลงทุนรวมทั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษประกาศใช้แล้ว จะมี “คณะ
กรรมการบริหารโครงการทวาย (Dawei SEZ Management Committee)”
เป็นผู้ให้สัมปทาน ทั้งนี้การให้สัมปทานในแต่ละเรื่องต้องมี “นิติบุคคลย่อย
หรือเอสพีซี (Special Purpose Companies : SPCs)” เพื่อพัฒนาโครงการ
ทวายใน ๗ สาขาหลัก เอสพีซี ๑ ถึง ๗ มาจากอนุกรรมการทั้ง ๖ คณะ โดยยัง
ไม่ได้ระบุว่าเอสพีวี ทั้ง ๗ แห่ง ที่จะลงทุนกิจกรรมธุรกิจเป็นอย่างไร ตัวอย่าง
เช่น เอสพีวี ๑ อาจจะเป็นการลงทุนเรื่องไฟฟ้า เอสพีซี ๒ การลงทุนการ
ให้บริการเรื่องน�้าเกี่ยวกับอุตสาหกรรม เอสพีซี ๓ บรรษัทท่าเรือ เอสพีซี ๔
นิคมอุตสาหกรรม เอสพีซี ๕ ถนนและทางด่วนพิเศษ เอสพีซี ๖ บรรษัทการ
พัฒนาชุมชน และเอสพีซี ๗ บริษัทเทเลคอม เป็นต้น
สัมปทานดังกล่าวอยู่ภายใต้กรอบความร่วมมือที่เป็นสัญญารวม
ส�าหรับสัญญาย่อยในแต่ละเรือ่ งออกโดยคณะกรรมการบริหารโครงการทวาย
เป็นผู้ให้อนุญาตสัมปทานกับบริษัทย่อยเหล่านี้ หมายความว่ากลไกความ
ร่วมมือของไทยต้องผ่านเอสพีวีตรงนี้ แต่เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วต้อง
ได้รับความเห็นชอบจากเอสพีวีใหญ่ด้วย
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ดึง “ญี่ปุน” ร่วมโครงการทวาย

ขณะนี้อยู่ในระหว่างการจัดตั้งเอสพีวี ถ้าทางเมียนมาร์จ่ายเงินมา
สามารถด�าเนินการจดทะเบียนได้ทันที ทุนจดทะเบียนจ�านวน ๑๒ ล้านบาท
ดูนอ้ ยมากเมือ่ เทียบกับโครงการ ๒๕๐,๐๐๐ ล้านบาท แต่เอสพีวมี หี น้าทีร่ ะดม
ทุนกูเ้ งินจากองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญีป่ นุ (ไจก้า) หรือเอดีบี
มาเพือ่ ร่วมลงทุนในเอสพีซยี อ่ ยได้ บทบาทของประเทศญีป่ นุ ในโครงการทวาย
นัน้ ตัง้ แต่เดือนมกราคม ๒๕๕๖ เมือ่ นายชินโซะ อาเบะ นายกรัฐมนตรีญปี่ นุ เดิน
ทางมาประเทศไทย รัฐบาลไทยได้เชิญชวนรัฐบาลญี่ปุนเข้าร่วมในการพัฒนา
โครงการทวายนี้ ซึง่ มีพฒ
ั นาการมาอย่างต่อเนือ่ ง แต่ญปี่ นุ ต้องการความชัดเจน
เรื่องโครงการทวายจะเปลี่ยนผ่านจากบริษัทอิตาเลียนไทยฯ และการท่าเรือ
ของเมียนมาร์มาเป็นเอสพีวีใหม่ได้อย่างไร รัฐบาลไทยจึงต้องมีการวิเคราะห์
เรื่องความเป็นไปได้ การทบทวนเรื่องการเงิน รวมถึงการเข้ามาลงทุนก่อน
หลังจากทีป่ ระเทศไทยได้เชิญชวนไปหลายครัง้ ทางญีป่ นุ ได้ให้คา� ตอบ
ว่า (๑) ต้องการใช้เวลาศึกษาข้อมูลก่อน และ (๒) รัฐบาลญีป่ นุ มีความรูส้ กึ สับสน
ว่าโครงการทวายเป็นของประเทศไทยหรือของประเทศเมียนมาร์ เมื่อครั้งที่
เจเฮชซีเดินทางมาที่กรุงเทพฯ เราบอกว่าเป็นโครงการของเมียนมาร์ จึงมีข้อ
สงสัยว่าเวลาที่ญี่ปุนประสานงานกับเมียนมาร์ไม่มีการกล่าวถึงเรื่องโครงการ
ทวาย หารือกันแต่เรื่องของติลาวาเพียงอย่างเดียว แต่บอกกับประเทศไทย
ต้องการญี่ปุนมาร่วมพัฒนาโครงการทวายด้วย ซึ่งเรื่องนี้รัฐบาลเมียนมาร์ต้อง
แสดงบทบาทในความเป็นเจ้าของโครงการทวายให้มากขึ้น ส�าหรับบทบาท
ของรัฐบาลไทยคือ ช่วยประสานงานให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้น
การจะให้รฐั บาลญีป่ นุ ร่วมทุนจึงต้องใช้เวลามาก ตลอดจนเมียนมาร์ตอ้ งสร้าง
ความน่าเชื่อถือให้สถาบันการเงินเข้าไปท�าธุรกรรม เพื่อให้ท่าเรือน�้าลึกทวาย
และนิคมอุตสาหกรรมนี้ เปลี่ยนทวายเปนปลายทางการลงทุนแห่งใหม่และ
เปนศูนย์กลางการขนส่งของภูมิภาคที่ส�าคัญ

๑๐๖

การพัฒนาเศรษฐกิจ

๑๐๗

วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ... สู่ความยั่งยืน

๑๐๘

การพัฒนาเศรษฐกิจ

องค์ความรู้น�าไทย...
สู่คลื่นลูกที่ ๔

การบรรยายแก่นักศึกษาหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง
ของสถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ ๑๖
จัดโดย สถาบันวิทยาการตลาดทุน
ณ สถาบันวิทยาการตลาดทุน
๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๖

การบรรยายในครั้งนี้ผมจะพูดเรื่องของแนวทางและแผนการพัฒนา
ส�าหรับอนาคต ซึ่งมีความจ�าเป็นอย่างยิ่ง โดยมีเรื่องสังคมรวมอยู่ด้วย ซึ่งเป็น
อีกด้านหนึ่งที่เราต้องเรียนรู้ไปพร้อมกัน

แนวทาง การพัฒนาประเทศ ที่ผ่านมา

ความจริงมีอกี หลายเรือ่ งนอกจากเรือ่ งเศรษฐกิจและสังคมทีเ่ กีย่ วข้อง
กับยุทธศาสตร์ประเทศหรือแนวทางที่ประเทศควรจะเดินต่อไป ท�าอย่างไร
ให้จีดีพี (Gross Domestic Product : GDP) ของเราสูงขึ้น ที่ผ่านมาพบว่า
บางช่วงจีดพี ขี องเราเติบโตเกิน ๒ หลัก บางช่วงก็วบู ลงมาจนใจหาย ท�าอย่างไร
ให้สดั ส่วนทีเ่ ปลีย่ นแปลงในแง่โครงสร้างมีความสมดุลมากขึน้ ต่อไปโครงสร้าง
ประชากรจะมีจ�านวนลดลง ซึ่งจะกระทบกับการคุ้มครองทางสังคมมากน้อย
เพียงใด หรือกระทบสวัสดิการของคนไทยหรือไม่
การเติบโตทางเศรษฐกิจสูงนั้น ประเทศที่ก�าลังพัฒนาหรือก�าลัง
สร้างประเทศจะมีจีดีพีสูงแน่นอน โดยเฉพาะที่มีการก่อสร้างโครงสร้าง
พืน้ ฐานต่างๆ ต้องคิดพิจารณาต่อว่าสิง่ ก่อสร้างต่างๆ เหล่านีส้ ร้างรายได้ให้กบั
ประเทศหรือไม่ หน้าที่ของ สศช. คือ การวิเคราะห์ว่าโครงสร้างพื้นฐานซึ่ง
ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนภาครัฐมีความเหมาะสมในเชิงเศรษฐศาสตร์ และ

๑๐๙

วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ... สู่ความยั่งยืน

มี ค วามคุ ้ ม ค่ า ทางการเงิ น หรื อ ไม่
เรื่องเหล่านี้เป็นสิ่งที่ต้องรอบคอบ
“ต้ อ งเลื อ กลงทุ น
ระมัดระวัง เพราะหลักการพัฒนา
่ ง่ ผลต่อระบบ
ประเทศใน ๓๐-๔๐ ปีที่ผ่านมา เรา โครงการทีส
มีทรัพยากรจ�ากัดจึงต้องเลือกลงทุน เศรษฐกิ จ ในทางบวก
โครงการทีส่ ง่ ผลต่อระบบเศรษฐกิจ ก่อให้เกิดการจ้างงานและ
ในทางบวก ก่อให้เกิดการจ้างงาน
ก่อให้เกิดรายได้”
และก่อให้เกิดรายได้ ตัวอย่างที่ส�าคัญ
คือ การเปลี่ยนแปลงในช่วงที่มีการ
เปลี่ยนแนวทางการพัฒนาประเทศ ประมาณปี ๒๕๒๐ ในช่วงนั้นแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมคี วามชัดเจนมาก ท�าให้เกิดค�าถามขึน้ มาว่าท�าไม
ปัจจุบันแผนพัฒนาฯ จึงไม่ชัดเจนเหมือนสมัยก่อน

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๕-๗

มุ่งพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างรายได้ต่อหัวเพิ่ม
การพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๕ ถึงฉบับที่ ๗ มีความต่อเนือ่ งกัน
เกิดจาก หนึง่ แผนพัฒนาฯ ถูกถ่ายทอดไปสูผ
่ ปู้ ฏิบตั คิ อื รัฐบาล เพราะฉะนัน้
ความต่อเนื่องของรัฐบาลจึงมีความส�าคัญมากที่จะท�าให้แผนปฏิบัติหรือแนว
นโยบายการพัฒนาประเทศสามารถน�าไปปฏิบัติได้เป็นไปตามแผน แต่อาจมี
ค�าถามเกิดขึ้นว่าท�าไมเศรษฐกิจของจีนจึงเติบโตขึ้นเรื่อยๆ ร้อยละ ๘-๙ ต่อปี
แม้ปีนี้คาดการณ์ว่าจะชะลอตัวลงที่ร้อยละ ๗-๘ แต่ยังนับว่าสูง
ในช่ ว งนั้ น สิ่ ง ที่ ส ามารถสร้ า งรายได้ อ ย่ า งรวดเร็ ว คื อ
ภาคอุตสาหกรรม โดยมีนโยบายมุ่งไปที่โครงสร้างพื้นฐานที่ส�าคัญ ได้แก่
ท่าเรือเพือ่ การส่งออก อุตสาหกรรมทีต่ ามมาคือการผลิตสินค้าเพือ่ การส่งออก
ต้องมีถนนทีส่ ามารถเดินทางไปท่าเรือได้ มีสนามบิน สินค้าทีบ่ รรทุก (Cargo) จึง

๑๑๐

การพัฒนาเศรษฐกิจ

เป็นทีม่ าของการพัฒนาอิสเทิรน์ ซีบอร์ด หรือโครงการพัฒนาพืน้ ทีช่ ายฝัง ทะเล
ตะวันออก ครอบคลุมพืน้ ทีแ่ หลมฉบัง จังหวัดชลบุรี และมาบตาพุด จังหวัดระยอง
ซึ่ ง ขณะนี้ มี ป ั ญ หาว่ า ได้ มี ก ารวางแผนรอบคอบหรื อ ไม่ เพราะสิ่ ง ที่ ยั ง คง
เป็นปัญหาค้างอยูใ่ นเวลานีค้ อื เรือ่ งสิง่ แวดล้อม ซึง่ ขณะนีม้ คี วามซับซ้อนมากขึน้
สอง การมีส่วนร่วมกับวิถีชีวิตของคน เป็นเรื่องที่มีผลกระทบต่อ
การพัฒนามาก ได้แก่ การได้รับการดูแลอย่างเป็นธรรม และมีแผนที่ต้องท�า
อย่างต่อเนื่อง จะสังเกตได้ว่ารายได้ถีบตัวสูงขึ้น โครงสร้างอุตสาหกรรมจึงมี
การเปลี่ยนแปลง ในปี ๒๕๑๙ รายได้ของคนไทยเริ่มเปลี่ยนจากภาคเกษตร
เป็นรายได้จากภาคอุตสาหกรรม

เหตุที่ รายได้ภาคเกษตร เพิ่มขึ้นอย่างช้าๆ

ประเด็นที่เราถามกันคือท�าอย่างไรให้การเติบโตทางเศรษฐกิจสูงและ
สมดุล ภาคเกษตรทีเ่ ติบโตต�า่ ในแง่มลู ค่า แต่ในแง่ของรายได้ไม่ได้ลดลง จึงต้อง
ท�าความเข้าใจให้ดวี า่ ในแง่ของรายได้ภาคเกษตรยังเพิม่ ขึน้ แต่เพิม่ ขึน้ ช้า เพราะ
หนึ่ง มีการปรับปรุงเทคโนโลยีเพื่อปรับปรุงผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้น
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นั้น ได้มีงานวิจัยและพัฒนา
ทางด้านพันธุ์พืชพันธุ์ข้าว ปศุสัตว์ ซึ่งท�ากันอย่างต่อเนื่อง
สอง คือ การบุกรุกพืน้ ทีป่ า ไม้เพือ่ ท�าการเกษตร ท�าให้ปริมาณผลผลิต
เพิม่ ขึน้ เกินความต้องการของตลาด ปัญหานีเ้ ชือ่ มโยงกับนโยบายของรัฐบาลด้วย
เนือ่ งจากแรงจูงใจจากราคาสินค้าเกษตรที่สูงขึ้น ท�าให้เกษตรกรต้องการเพิ่ม
ปริมาณการผลิต จึงบุกรุกพืน้ ทีป่ า ไม้เพือ่ ท�าการเพาะปลูก หรือในพืน้ ทีท่ า� การ
เกษตรชลประทานมีการปลูกข้าวมากกว่า ๒ รอบ ในแง่อุปทานของข้าว เมื่อ
เริ่มรอบที่ ๓-๔ ท�าให้อุปทานมากขึ้น จึงต้องมีการปรับเปลี่ยนพื้นที่เพาะปลูก
ส�าหรับพืน้ ทีท่ ไี่ ม่เหมาะสมจากทีเ่ คยปลูกข้าว เปลีย่ นมาปลูกพืชทีม่ รี าคาชนิดอืน่
ซึ่งมีหลายชนิด เราต้องหารือกับภาคเอกชนว่ามีอะไรบ้าง เช่น การปลูกอ้อย

๑๑๑

วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ... สู่ความยั่งยืน

ประเด็นที่ต้องช่วยกันแก้ไขปญหาภาคเกษตรคือ
การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตร
เพื่อผลิตเป็นน�้าตาล แต่ถ้ารัฐส่งเสริมการปลูกอ้อยโดยไม่ศึกษาเพิ่มเติมให้ดี
อ้อยจะล้นตลาด จึงต้องท�าให้มีความมั่นใจว่าข้อมูลอุปสงค์และอุปทาน
เรื่องน�้าตาลของไทย โลก กับเอเชีย มีปริมาณเพียงพอหรือไม่

แก้ปญหาภาคเกษตร โดยใช้เทคโนโลยี...

ประเด็นที่ตองชวยกันแกไขปญหาภาคเกษตรคือ การปรับปรุง
ประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตรให้สามารถเพิ่มการผลิตได้โดยอาศัยพื้นที่
ที่ถูกต้องตามกฎหมาย ไม่รุกพื้นที่ปา โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วย
เรื่องระบบฟาร์มมิ่ง เป็นสมาร์ทฟาร์ม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เริ่มเห็น
ว่าการควบคุมกระบวนการผลิตของภาคเกษตรนั้น ต้องใช้ระบบคอมพิวเตอร์
หรือไอทีมาช่วยควบคุมเหมือนกับการเลี้ยงปศุสัตว์ เช่น ตั้งเวลากินอาหาร
และให้เดินออกก�าลัง ฟังเพลง เพื่อช่วยให้สุขภาพสัตว์ดีขึ้น เป็นต้น เป็นโจทย์
ในระยะยาวที่ต้องให้ความส�าคัญ
การใช้เทคโนโลยีทางดาวเทียมถ่ายรูปเพื่อวิเคราะห์ความเหมาะสม
ของพืน้ ที่ เช่น ทีด่ นิ อากาศ อุณหภูมติ า่ งๆ พบว่าพืน้ ทีป่ ลูกข้าวในเวลานีป้ ระมาณ
๗๒ ล้านไร่ มีพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมส�าหรับการปลูกข้าวประมาณ ๒๗ ล้านไร่
จึงจ�าเป็นต้องพิจารณาปลูกพืชที่เหมาะสม เช่น ถ้าจะปลูกอ้อยก็จ�าเป็นต้อง
ดูเรื่องปริมาณความต้องการน�้าตาลทราย ซึ่งพบว่าในตลาดโลกผลิตได้เกิน
ความต้องการบริโภค แต่ในเอเชียกลับพบว่าปริมาณน�า้ ตาลทีผ่ ลิตได้ไม่พอเพียง
กับการบริโภค จึงต้องพิจารณาว่าใครคือผู้บริโภค

๑๑๒
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เน้นอาหารจากธรรมชาติ ไม่มีสารเคมีเจือปน
เกิดโซ่แห่งคุณค่าสินค้าใหม่ น�้าตาลเพื่อสุขภาพ
ก็มาจากอ้อย แต่มีกรรมวิธีแตกต่างกัน

ร่วมกับภาคเอกชนก�าหนดพื้นที่ปลูกอ้อย...
พืชที่มีโซ่แห่งคุณค่ามาก

ในเอเชียบริโภคน�้าตาลมากท�าให้อุปทานไม่เพียงพอ เพราะฉะนั้น
จึงเป็นโอกาสทีจ่ ะผลักดันให้นา� พืน้ ทีท่ ไี่ ม่เหมาะสมในการปลูกข้าว ๒๗ ล้านไร่
ไปปลูกพืชราคาสูง เช่น อ้อย สศช. ได้รว่ มกับภาคเอกชนก�าหนดพืน้ ทีเ่ ป้าหมาย
ในระยะแรกประมาณ ๑.๕ ล้านไร่ เปลี่ยนพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมกับการปลูกข้าว
ไปปลูกอ้อยแทน แต่ระบบของอ้อยเกีย่ วข้องกับโรงงาน เพราะอ้อยทีเ่ กษตรกร
ปลูกโรงงานจะรับซื้อทั้งหมด จึงต้องมีสัญญาระหว่างเกษตรกรและโรงงาน
โรงงานต้องส�ารองเงินทุนให้แก่เกษตรกรส�าหรับค่าปุย ค่าดูแลอ้อย จนกว่าจะ
ตัดอ้อยได้ เมื่อตัดอ้อยได้จึงหักเงินที่จ่ายล่วงหน้าให้เกษตรกร
เราคิดว่าอ้อยเป็นพืชที่เหมาะสม โซ่แห่งคุณค่า (Value Chain) ของ
อ้อยยาว เพราะไม่ได้สิ้นสุดแค่การผลิตน�้าตาล หลายบริษัทผลิตน�้าตาล
เพือ่ สุขภาพ เมือ่ กลับไปวิเคราะห์กลุม่ ผูบ้ ริโภคต่างๆ ของประชากรโลกว่ากลุม่
ไหนบริโภคน�า้ ตาลเพือ่ สุขภาพ พบว่ามีกลุม่ ผูส้ งู อายุสว่ นหนึง่ และคนวัยท�างาน
ซึ่งเป็นห่วงสุขภาพเช่นกัน ดังนั้น แนวโน้มของโลกจึงมุ่งไปในทางเดียวกัน
ในลักษณะที่เน้นอาหารจากธรรมชาติ ไม่มีสารเคมีเจือปน เกิดโซ่แห่งคุณค่า
สินค้าใหม่ น�้าตาลเพื่อสุขภาพก็มาจากอ้อย แต่มีกรรมวิธีแตกต่างกัน รวมถึง
การน�าไปผลิตเป็นเอทานอล
ส�าหรับการปลูกอ้อยเพิม่ มีเป้าหมายทีแ่ ท้จริงอยูท่ ี่ ๑๐ ล้านไร่ ซึง่ จะได้
ผลผลิตเป็นน�้าตาลประมาณ ๑๐ ล้านตัน เมื่อมีอุปทานน�้าตาลเพิ่มขึ้น จึงต้อง
น�าไปผลิตเป็นเอทานอลเพิ่มขึ้น ท�าให้ต้องโยงกับนโยบายพลังงานว่า นโยบาย
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พลังงานทดแทนจะเปลีย่ นหรือไม่ โดยเพิม่ ปริมาณเอทานอลในน�า้ มันไบโอดีเซล
ให้ สู ง ขึ้ น เวลาคิ ด นโยบายแต่ ล ะเรื่ อ งจึ ง ไม่ ไ ด้ สิ้ น สุ ด อยู ่ ที่ ห น่ ว ยงานใด
หน่วยงานหนึ่ง ต้องเชื่อมโยงต่อไปอีก เช่น นโยบายของกระทรวงพลังงาน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงอุตสาหกรรมต้องไปด้วยกัน จึง
จะทราบว่าน�้ามันไบโอดีเซลจะมีโอกาสปรับจาก บี๕ เป็น บี๗ ได้หรือไม่ แล้ว
สุดท้ายบริษัทที่ผลิตรถยนต์ต้องคิดเรื่องเทคโนโลยีมารองรับด้วย
นอกจากนี้ อ้อยยังมีโซ่แห่งคุณค่าอีกเรือ่ งหนึง่ ทีเ่ กีย่ วกับมันส�าปะหลัง
คือการท�าเครื่องปรุงรส ปัจจุบันพบว่าสินค้าประเภทเครื่องปรุงรสเป็นของ
บริษัทญี่ปุนเข้ามาลงทุน บริษัทไทยจะหันมาผลิตเครื่องปรุงรสมากขึ้นหรือไม่
เป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการไทยต้องคิดว่าจะน�าเทคโนโลยีอะไรมาใช้เป็นโอกาส
แต่ต้องค�านึงถึงแนวโน้มของผู้บริโภคด้วย โดยเฉพาะสินค้าจากธรรมชาติ
ประเด็นต่างๆ เหล่านี้อยู่ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ นโยบายรัฐบาล
และบางส่วนอยูใ่ นรัฐธรรมนูญ เมือ่ พูดถึงโซ่แห่งคุณค่า ผมอยากจะเชือ่ มต่อไป
อีกว่าเวลาวัดจีดีพี เราอาจวัดจากข้าว ข้าวโพด ยาง ส่วนสมุนไพรเราจัดอยู่ใน
หมวดอื่นๆ แต่อย่าให้หมวดอื่นๆ ใหญ่มาก บางครั้งเห็นนักวิเคราะห์ท�ามา
๑๐ อันดับแรกประมาณร้อยละ ๔๐ ของทัง้ หมด แต่อนื่ ๆ อีกร้อยละ ๕๐ ท�าให้
ไม่ทราบว่าสิ่งไหนคือเรื่องหลัก สิ่งไหนคือเรื่องรอง

ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร... น�าไทยสู่คลื่นลูกที่ ๔

อย่างเช่นสมุนไพรทีถ่ อื ว่าเป็นหมวดอืน่ ๆ แต่อยูใ่ นหมวดเกษตร และ
เป็นสินค้าส่งออกของไทยทีม่ มี ลู ค่าไม่สงู มาก ประมาณเกือบ ๒,๐๐๐ ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ คือ สมุนไพรทีอ่ ยูใ่ นหมวดเครือ่ งส�าอางและหมวดผลิตภัณฑ์ในห้องน�า้
เช่น สบู่ ยาสระผม ซึง่ เป็นผลิตภัณฑ์ทเี่ กิดจากภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ชุมชน หรือ
สินค้าโอทอป สินค้าหลายอย่างเราพัฒนาได้ในระดับหนึ่งแต่ยังไปไม่ถึงใน
ระดับส่งออก อย่างผลิตภัณฑ์อภัยภูเบศร์ วันนีเ้ ป็นทีย่ อมรับในประเทศไทย มี
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แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ จึงเน้นเรื่อง
การสร้างหลักประกันระยะยาวกับประชากรไทย
โดยเฉพาะเมื่อเราก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
ร้านค้าย่อยเกือบทัว่ ประเทศ แต่สนิ ค้าส่วนใหญ่ยงั ส่งออกไม่ได้ เพราะยังขาด
เทคโนโลยีทเี่ หมาะสม ผูเ้ ชีย่ วชาญญีป่ นุ เคยถามผมว่าท�าไมประเทศไทยไม่ผลิต
เครือ่ งส�าอาง ไม่สร้างตราสินค้า (Brand) ขึน้ มา ผมบอกว่าทีเ่ ป็นแบรนด์จริงๆ คือ
มิสทีน และกิฟฟารีน จึงเกิดแนวคิดว่าถ้าแนวโน้มผูบ้ ริโภคเน้นแนวผลิตภัณฑ์จาก
ธรรมชาติทไี่ ม่มผี ลกระทบ ไม่ระคายเคืองกับผิว จะเป็นโอกาสของประเทศไทย ซึง่
ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ บอกไว้วา่ อะไรคือโอกาสในระยะ ๕ ปี ๑๐ ปีขา้ งหน้า

การเจริญเติบโตของประชากร

ส่งผลต่ออัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ
นอกจากนี้ ปัจจัยส�าคัญที่ส่งผลกับอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจคือ
การเจริญเติบโตของประชากร ต้องวิเคราะห์และพิจารณาอย่างละเอียดว่า
ประชากรกลุ่มไหนที่เป็นลูกค้า เพราะอีก ๓๐ ปีข้างหน้า โครงสร้างประชากร
จะเปลีย่ น วันนีป้ ระเทศไทยมีประชากรทัง้ หมดประมาณ ๖๖ ล้านคน ใน ๓๐ ปี
ข้างหน้าจะเหลือประชากรวัยแรงงานประมาณ ๓๔ ล้านคน ประเทศญี่ปุน
ประชากรทั้งหมดลดลงจาก ๑๔๐ ล้านคน เหลือประมาณ ๑๒๐ ล้านคน
เมื่อประชากรลดลงจึงต้องวิเคราะห์ต่อว่าลูกค้าของธุรกิจที่ก�าลังท�าในเวลานี้
อยู่กลุ่มไหนของประชากร ถ้ากลุ่มลูกค้าสูงอายุขึ้นต้องวิเคราะห์ว่าผู้สูงอายุ
นิยมบริโภคสินค้าประเภทไหนบ้าง ต้องศึกษาพฤติกรรมการบริโภคของกลุม่ นี้
ในอนาคตจึงต้องมองให้ละเอียดลงไปอีก
นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างประชากรยังมีผลกระทบ
ต่อการคุ้มครองทางสังคม แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ จึงเน้นเรื่องการสร้าง
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หลักประกันระยะยาวกับประชากรไทย โดยเฉพาะเมื่อเราก้าวเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุ นั่นหมายความว่าในช่วงวัยท�างานจะต้องมีรายได้ที่สอดคล้องกับ
ผลิตภาพ (Productivity)
ปัจจุบันเราผลิตคนหรือแรงงานเพื่อตอบสนองตามความต้องการของ
ประเทศหรือไม่ ส�าหรับภาคเอกชน วุฒิการศึกษาหรือปริญญาบัตรที่ได้รับ
อาจจะน�ามาวัดได้ส่วนหนึ่ง แต่ต้องเข้าสู่การทดสอบทักษะความสามารถ
(competency) ก่อน บางคนอาจจบสาขาสัตวแพทยศาสตร์แต่มาท�างาน
ในภาคเกษตร จึงต้องพิจารณาว่ามีความสามารถมากน้อยเพียงใด บางคนเรียน
จบได้รับเกียรตินิยมแต่ไม่มีความสามารถ บริษัทเอกชนอาจไม่รับเข้าท�างาน
หรืออาจจะรับเข้าท�างานแต่เงินเดือนไม่เป็นอย่างที่คิดไว้ ถ้าลองเปรียบเทียบ
กับคนทีเ่ ก่งในระดับปานกลาง แต่มที กั ษะในการท�างานมาก เช่น มีทกั ษะเรือ่ ง
ภาษา การค้นคว้า ช่วยบริษัทท�างานหรือช่วยงานราชการได้มาก เรียกว่า
มีความสามารถสูง ค่าตอบแทนก็ควรสูงตามไปด้วย สุดท้ายไม่ว่าจะเป็นเรื่อง
โครงสร้างประชากรหรือความสามารถในการแข่งขัน ก็กลับมาที่คุณภาพคน

โอกาสการลงทุน ในประเทศไทย

แม้ในวันนี้ภาวะตลาดยังหดตัว แต่ประเทศไทยยังมีโอกาสรองรับ
การลงทุนจากต่างประเทศ โดยดูได้จากผู้ประกอบการที่ยื่นขอสิทธิพิเศษ
จากส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (The Board of Investment of
Thailand : BOI) ในวันนีย้ งั มีเงินทุนเข้ามาประมาณ ๘ หมืน่ ถึง ๑ แสนล้านบาท
โดยผู้ประกอบการที่ยื่นขอสิทธิพิเศษจากบีโอไอ ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มยานยนต์
และ อิเล็กทรอนิกส์ ในกลุ่มนี้เราไม่ได้ผลิตในส่วนต้นน�้า เราผลิตในส่วน
ปลายน�า้ ประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตฮาร์ดดิสก์ไดรฟ (Hard Disk Drive : HDD)
รายใหญ่ แต่ปจั จุบนั การใช้ฮาร์ดดิสก์ไดรฟลดลง เปลีย่ นไปใช้โซลิดสเตทไดรฟ
(Solid State Drives : SSD) การส่งออกอิเล็กทรอนิกส์จึงติดลบ แม้ว่า
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ฮาร์ดดิสก์ไดรฟยังเป็นที่ต้องการของตลาดอยู่ เพราะคอมพิวเตอร์โน้ตบุค
คอมพิวเตอร์ตงั้ โตะ หรือคอมพิวเตอร์ทเี่ ป็นศูนย์กลางยังต้องใช้ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ
เพียงแต่ตลาดไม่ได้โตอย่างที่คาดการณ์ไว้ เพราะคอมพิวเตอร์เปลี่ยนไปเป็น
แบบที่ใช้ร่วมกับโทรศัพท์ได้ จึงใช้โซลิดสเตทไดรฟมากขึ้น เช่น บริษัท ซีเกท
เทคโนโลยี หรือบริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล ขณะนี้มีการปรับแผนเรื่องการลด
ก�าลังการผลิตของฮาร์ดดิสก์ไดรฟเปลีย่ นไปผลิตอย่างอืน่ ซึง่ ฐานการผลิตไม่ได้
อยูใ่ นประเทศไทย หรืออย่างเหตุการณ์นา�้ ท่วมในปี ๒๕๕๔ ท�าให้ประเทศญีป่ นุ
กระจายความเสีย่ งธุรกิจไปทีอ่ นื่ ท�าให้การส่งออกของไทยช่วงเดือนกรกฎาคม
ติดลบร้อยละ ๑.๕ และติดลบต่อเนื่อง ๒ เดือน ส่วนกลุ่มปโตรเคมี และกลุ่ม
อุตสาหกรรมอาหาร ยังมีผู้ประกอบการขอสิทธิพิเศษทางบีโอไออยู่เช่นกัน

ไทยต้อง ผลิตแรงงาน รองรับอุตสาหกรรมเทคโนโลยี

เหตุทผี่ ปู้ ระกอบการต่างประเทศยังเข้ามาลงทุนในประเทศไทยเพราะ
มีพื้นฐานความเชื่อมั่นทางด้านเศรษฐกิจของไทย ชอบเมืองไทย และคุณภาพ
แรงงานของไทยสูง เราจึงต้องกลับมาพิจารณาว่าเราจะท�าอย่างไรให้แรงงาน
ของเรามีคุณภาพสามารถรองรับบริษัทที่ผลิตสินค้าเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่เริ่ม
เข้ามาลงทุนในประเทศ ซึ่งค�าตอบคือ หนึ่ง ผลักดันให้สถาบันการศึกษา
ผลิตแรงงานที่เรียนจบทางสายวิทยาศาสตร์ให้มากขึ้น ปัจจุบันคนที่เรียน
สายสังคมศาสตร์เมือ่ เทียบกับสายวิทยาศาสตร์มปี ระมาณร้อยละ ๗๐ ต่อ ๓๐
ถ้ า พิ จ ารณาจากสถิ ติ ก ารส� า รวจของส� า นั ก งานสถิ ติ แ ห่ ง ชาติ ใ นกลุ ่ ม
ผู้ว่างงานพบว่า ผู้ที่ว่างงานมากที่สุดเรียนทางสายสังคมศาสตร์ เราจึงต้อง
หันมาพิจารณาตรงนี้
สอง อุปสงค์ด้านแรงงานในภาคธุรกิจอุตสาหกรรม ไม่ได้ต้องการ
แรงงานที่จบปริญญาตรีเท่านั้น แต่ต้องการในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แต่ระบบการศึกษาของไทย
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จับสินค้าให้ถูก และสินค้าต้องมีเทคโนโลยี
ซึ่งต้องมาจากการวิจัยและพัฒนา
มุง่ ไปทีป่ ริญญาเนือ่ งจากค่านิยม รัฐบาลและ สศช. เห็นว่าเรือ่ งนีม้ คี วามส�าคัญ
จึงช่วยท�ามาตรการ และแผนในระยะสั้นและระยะยาว เนื่องจากเรื่องแผน
ก�าลังคนนั้นเกี่ยวข้องกับหลายกระทรวง

การวิจัยและพัฒนา เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน

นอกจากเรื่องคนแล้ว การวิจัยและพัฒนา (Research and Development : R&D) เป็นเรื่องส�าคัญอีกเรื่องหนึ่ง เช่น น�้ามันร�าข้าวเกี่ยวข้องกับ
ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพค่อนข้างมาก ผมเคยถามญี่ปุนว่า ถ้าเราเน้นผลิตภัณฑ์
เพื่อสุขภาพ ประเทศไทยจะเป็นผู้น�าได้ไหมในอนาคต ญี่ปุนบอกว่าเป็นไปได้
ประเทศไทยน่าจะเป็นคลื่นลูกที่ ๔ ด้วยซ�้าไป คลื่นลูกที่ ๑ อาจเป็นฝรั่ง
คลื่นลูกที่ ๒ ญี่ปุน คลื่นลูกที่ ๓ เกาหลี และคลื่นลูกที่ ๔ คือ ประเทศไทย
ถ้าผลิตภัณฑ์เหล่านี้ยังไม่สามารถส่งออกในระดับนานาชาติได้ ก็ส่งออก
ประเทศเพื่อนบ้านก่อน ต้องมีที่ทดลอง โดยแนะน�าสินค้าเหล่านี้ให้เขารู้จัก
สินค้าทีผ่ ลิตจากน�า้ มันร�าข้าวมีเป็นจ�านวนมาก ผมเคยไปดูงานการผลิต
น�้ามันร�าข้าวของเกษตรกรที่จังหวัดยโสธร พบว่าน�้ามันร�าข้าวที่เกษตรกร
ขายอยู่ขณะนี้ยังไม่บริสุทธิ์ มีตะกอนอยู่เป็นจ�านวนมาก ดังนั้นสิ่งที่ชาวบ้าน
ต้องการให้เข้าไปช่วยคือการปรับปรุงคุณภาพของสินค้าให้สามารถขายได้
โดยใช้การวิจัยและพัฒนา ประเทศที่จะชนะกันได้ เศรษฐกิจจะขยายตัวสูง
หรือไม่สูงในอนาคตจะต้องจับสินค้าให้ถูก และสินค้าต้องมีเทคโนโลยี ซึ่งต้อง
มาจากการวิจัยและพัฒนา
ดั ง นั้ น จุ ด มุ ่ ง หมายหรื อ ทิ ศ ทางการพั ฒ นาคื อ เรื่ อ งวิ ท ยาศาสตร์
เทคโนโลยี และนวัตกรรม บวกกับการวิจัยและพัฒนา เรื่องเหล่านี้คือโจทย์
ของประเทศที่ทุกหน่วยงานต้องร่วมมือกัน ไทยมีสถาบันที่เกี่ยวข้องมีหน้าที่
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ในเรือ่ งของการวิจยั ได้แก่ ส�านักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ (วช.) ส�านักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ส�านักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.) ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
ส�านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
แห่งชาติ (สวทน.) ส�านักงานพัฒนาการวิจยั การเกษตร (สวก.) และสถาบันวิจยั
ระบบสาธารณสุข (สวรส.) หรือเรียกสั้นๆ ว่า “๖ ส ๑ ว” ต้องจับมือกัน
ให้ความช่วยเหลือในด้านของการวิจัยร่วมกับภาคเอกชน โดยแบ่งงานกันท�า
แล้วจึงเข้าไปช่วยเหลือภาคเอกชน
สมัยก่อนโครงการโทรศัพท์บา้ น ๖ ล้านเลขหมาย เคยให้เอกชนประมูล
โดยมี ๒ บริษทั ใหญ่ๆ ได้เป็นผูด้ า� เนินการ ขณะนัน้ เราไม่ได้ใช้ประโยชน์จาก
โครงการเพือ่ สร้างสินค้าภายในประเทศ เมือ่ โครงการโทรศัพท์ ๖ ล้านเลขหมาย
เกิดขึน้ กลับเน้นทีก่ ารน�าเข้าอุปกรณ์ตา่ งๆ อย่างเดียว ไม่ได้ตอ่ ยอดหรือบังคับ
ว่าต้องมีเงือ่ นไขในเรือ่ งการตัง้ โรงงานประกอบชิน้ ส่วนหรือประกอบตัวโทรศัพท์
เคลือ่ นทีห่ รือโทรศัพท์บา้ นส�าเร็จรูป จึงไม่ได้ประโยชน์จากตรงนัน้ แต่วนั นีเ้ ริม่
เข้าใจแล้ว ดังนัน้ โครงการรถไฟความเร็วสูงถ้าเกิดขึน้ จริงอย่างน้อยต้องต่อยอด
ให้มีโรงงานประกอบชิ้นส่วน หรือหารือกับภาคเอกชนที่มีความสามารถ
มีความเชีย่ วชาญภายในประเทศเข้ามาร่วมด�าเนินงาน ต้องมีคนคิดและร่วมมือกัน
ขณะนี้ “๖ ส ๑ ว” ได้เริม่ หารือกันแล้ว แต่ใครจะเป็นคนศึกษาวิจยั
ต้องยอมรับว่านักวิจยั มืออาชีพส่วนหนึง่ มาจากห้องปฏิบตั กิ ารจากมหาวิทยาลัย
เพราะฉะนัน้ ทีส่ า� คัญคือ การยอมให้อาจารย์ออกมาท�างานวิจยั นอกเวลา หรือ
รับงานจากภาคเอกชนซึง่ จะมีสว่ นช่วยให้งานวิจยั ของเราไปได้เร็ว

ต้อง เพิ่มงบประมาณ ในการวิจัยอย่างต่อเนื่อง

ในแง่ของการบูรณาการ สศช. กับส�านักงบประมาณ ได้มกี ารหารือกัน
ในประเด็นงบประมาณของรัฐบาลว่ามีความจริงใจแค่ไหนในการจัดงบประมาณ
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ส่วนนี้ เพราะค�าตอบที่ สศช. ได้
ส่วนใหญ่จะบอกว่าให้ไปก็ใช้ไม่หมด
“มี อ ยู ่ ๒ เรื่ อ งใน
เหมื อ นกั บ ไก่ กั บ ไข่ อ ะไรเกิ ด ก่ อ น
เพราะว่าให้งบประมาณไปหน่วยงาน อนาคต ที่จะท�าให้ประเทศ
ก็ไม่คิดโครงการ ให้เงินไปใช้ไม่หมด ของเราก้าวกระโดดได้ถ้า
จึงต้องอย่าลืมว่างานวิจัยเปนงาน วัดในเชิงจีดพ
ี นี นั้ คือ เรือ่ ง
ทีต่ อ้ งใช้เวลา ไม่สามารถอยูใ่ นกรอบ
เวลางบประมาณ ๑๒ เดือนได้ คือ คนกับเทคโนโลยี”
เริ่ม ๑ ตุลาคม เสร็จ ๓๐ กันยายน
จึงต้องเปนโครงการต่อเนื่อง ผมคิดว่าจริงๆ แล้วเงินทุนส�าหรับการวิจัยของ
ประเทศต้องเป็นเงินทุนที่ปูพื้นฐานส่วนหนึ่ง โดยงบประมาณในปี ๒๕๕๗ นั้น
สศช. กับส�านักงบประมาณได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว
ความจริงผมพูดเรื่องเทคโนโลยีและการวิจัยและพัฒนาค่อนข้างมาก
ยกตัวอย่างเช่น ในแง่ของคนคงมีงานวิจัยอยู่บ้าง แต่ในแง่ของสินค้าอาจยัง
ไม่เพียงพอ ส�าหรับงบประมาณเรื่องการวิจัยและพัฒนา มีมติ ครม. ที่ สศช.
เสนอให้รัฐวิสาหกิจน�าร้อยละ ๓ ของก�าไรจัดไว้เป็นเงินส�าหรับท�าวิจัยและ
พัฒนา แต่ที่ผ่านมานั้นท�าได้เพียงร้อยละ ๑.๗ ซึ่งแสดงว่ารัฐวิสาหกิจนั้น
มีเงินแต่ไม่รู้ว่าจะวิจัยอะไร อย่างไรก็ตาม สศช. จะยังคงเสนอ ครม. บังคับ
ต่อไปว่าต้องท�าให้ได้ร้อยละ ๓ แต่มีรัฐวิสาหกิจที่ขาดทุนอยู่ด้วยที่ท�างาน
ด้านสังคมไม่มีก�าไรจึงต้องอนุโลม แต่ถ้ามีก�าไร ให้มีมาตรการเงินค่าใช้จ่าย
ครึง่ หนึง่ อาจจะใช้ทา� วิจยั และพัฒนาสินค้าในรัฐวิสาหกิจของตัวเอง อีกครึง่ หนึง่
ต้องน�ามาสนับสนุนประเทศชาติ ซึ่ง สศช. พยายามก�าหนดเรื่องนี้ลงไป
ดังนั้นมีอยู่ ๒ เรื่องในอนาคต ที่จะท�าให้ประเทศของเราก้าวกระโดดได้ถ้าวัด
ในเชิงจีดีพีนั้นคือ เรื่องคนกับเทคโนโลยี
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แผนฯ ๑๑ เน้นพัฒนาคน

ความเปนธรรมในสังคมมุ่งสู่สังคมแห่งการเรียนรู้

เรื่องการพัฒนาคนอยู่ในกรอบของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ซึ่งพูดถึง
เรื่องความเปนธรรมในสังคม ความเป็นธรรมในการกระจายรายได้ และเรื่อง
ของโอกาสในทางสังคม ท�าอย่างไรจะให้คนสูงอายุสามารถดูแลคนสูงอายุได้
มาตรการที่ สศช. ก�าหนดไว้ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ว่าคนอายุ ๖๐ ปี ขึ้น
ไปนัน้ บางประเทศให้เกษียณอายุราชการเมือ่ อายุ ๖๕ ปี ส่วนประเทศสิงคโปร์
เปลี่ยนถ่ายคนรุ่นใหม่ได้เร็ว แต่บางประเทศต้องยืดอายุออกไป ของไทยนั้น
มีการยืดอายุในบางสาขาอาชีพ โดยราชการจะเริ่มก่อนคือ การให้โอกาส
การท�างานหลังเกษียณ และให้โอกาสเพิ่มเติมความรู้หลังจากเกษียณอายุ
ราชการจึงเปนเรื่องที่ส�าคัญ
อย่างไรก็ตาม คนส่วนใหญ่ให้ความส�าคัญแต่คนสูงอายุ ไม่ได้มองคนอีก
กลุม่ หนึง่ ทีเ่ รียกว่ากลุม่ ผูด้ อ้ ยโอกาส เช่น กลุม่ คนพิการ กลุม่ นีต้ อ้ งมีมาตรการ
ช่วยเหลือเพิ่มโอกาสเช่นกัน โดยเริ่มจากให้ภาคราชการรับคนพิการท�างานได้
ในบางสาขาให้มีสัดส่วนในการจ้างงานเพิ่มขึ้น และขอความร่วมมือจากทาง
ภาคเอกชนให้ช่วยในเรื่องดังกล่าว แต่ตัวเลขที่ตั้งเป้าหมายไว้ยังไปไม่ถึง
ด้วยติดข้อจ�ากัดในหลายๆ เรื่อง อีกเรื่องหนึ่งคือ สั ง คมแห่ ง การเรี ย นรู ้
เป็นเรื่องคุณภาพของคน

แผนพัฒนาฯ กับ ความเข้มแข็งภาคเกษตร

ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ให้ความส�าคัญเรื่องของความเข้มแข็ง
ภาคเกษตร เรือ่ งความมัน่ คงทางด้านอาหารและพลังงาน การผลิตผลิตภัณฑ์เดิม
และผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เรายังมีโอกาส อย่างเรื่องเครื่องส�าอาง ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
หรือผลิตภัณฑ์อาหารทั้งหลายน่าจะเป็นคลื่นลูกที่ ๔ ได้ ที่จะสามารถเป็น
เจ้าตลาดในอนาคตได้ ความจริงยังมีอีก ๒ เรื่องที่เป็นตลาดใหญ่ของไทยคือ
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เมื่อการติดต่อทางพื้นที่เพิ่มสูงขึ้น
โดยเฉพาะประเทศที่มีชายแดนติดต่อกัน
จะมีโอกาสทางการค้าที่สินค้าไหลไปได้เร็วขึ้น
อาหารฮาลาล สินค้าฮาลาลของไทยมีคุณภาพดี แต่ถ้าขายดีแล้วคุณภาพลด
จะท�าให้ไทยไม่สามารถสร้างแบรนด์ได้ อีกกลุ่มหนึ่งคือเรื่องเกษตรอินทรีย์
ที่โยงกับอาหาร เป็นตลาดที่มีการผลิตขนาดใหญ่มาก

การเชื่อมโยง กลุ่มประเทศอาเซียน

เรื่องโครงสร้างทางเศรษฐกิจ ไม่ใช่เฉพาะเรื่องเกษตรแต่รวมถึง
อุตสาหกรรม ภาคบริการ และการเชือ่ มโยงกับประเทศในภูมภิ าค เจตนารมณ์
ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ คือ ต้องการเชื่อมโยงกับกลุ่มอาเซียน ความจริง
อาเซียนปี ๒๕๕๘ เกิดขึน้ หลังจากทีไ่ ทยมีความสัมพันธ์กบั ประเทศในอนุภมู ภิ าค
ในกรอบลุ่มแม่น�้าโขง อินโดนีเซีย กับประเทศไทย และยังมีอีกหลายกรอบ
ความสั ม พั น ธ์ กั บ ประเทศเพื่ อ นบ้ า น นี่ คื อ จุ ด ประสงค์ แต่ เรื่ อ งที่ ส� า คั ญ
อีกประการหนึง่ คือ รูปแบบการค้าในอาเซียนจะเปลีย่ นแปลงไป เช่น การติดต่อของ
ผูค้ นในอาเซียน หรือผูค้ นนอกอาเซียนทีเ่ ข้ามาในอาเซียน จะเริม่ มีการเดินทาง
โดยทางบกมากขึน้ อย่างแน่นอน เมือ่ การติดต่อทางพืน้ ทีเ่ พิม่ สูงขึน้ โดยเฉพาะ
ประเทศที่มีชายแดนติดต่อกัน จะมีโอกาสทางการค้าที่สินค้าไหลไปได้เร็วขึ้น
กลับมาทีเ่ รือ่ งของโครงสร้างพืน้ ฐานและด่าน ต้องมีการปรับรูปโฉมใหม่
ทั่วประเทศ สุดท้ายจะมีด่าน ๒-๓ ประเภทที่กลายเปนสากล ด่านที่พร้อมเปด
ส�าหรับการค้าขายเป็นด่านถาวรได้ หรือจุดอ่อนตรงไหนที่จะเป็นจุดผ่อนปรน
ต้องเตรียมงบประมาณส�าหรับปรับปรุงไว้ อาจจะตั้งเป็นโครงการแต่ละที่
หรือปรับปรุงทั้งประเทศถ้ามีแหล่งเงินที่สามารถใช้จ่ายส�าหรับการลงทุนกับ
สิ่งเหล่านี้
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การสร้างความสมดุล ภายในและภายนอกประเทศ

อยากจะเรียนว่าสิง่ ทีเ่ ราพูดกันมาตัง้ แต่ตน้ คือ เรือ่ งสมุนไพรและอาหาร
เปนส่วนหนึง่ ของความพยายามสร้างความสมดุลให้เกิดขึน้ ระหว่างต่างประเทศ
กับภายในประเทศ โครงสร้างเศรษฐกิจทีเ่ ปลีย่ นไปเป็นภาคอุตสาหกรรมมากขึน้
แต่เมื่อใดที่เศรษฐกิจโลกมีปัญหา การเติบโตของเราก็ตกลงไปด้วย เพราะมี
บางเรื่องที่ไม่สามารถควบคุมได้ สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ในหลายอุตสาหกรรม
ที่ไทยไม่ได้ส่งออก หลายบริษัทไม่ได้อยู่ในประเทศไทย แต่มีนโยบายของ
บริษัทแม่ที่ควบคุมอยู่ อย่างอุตสาหกรรมรถยนต์และอิเล็กทรอนิกส์มีความ
ชัดเจน เพราะฉะนัน้ การสร้างสมดุลระหว่างการพึง่ พาต่างประเทศกับการสร้าง
เศรษฐกิจภายในประเทศ ถ้าหากเราพึ่งพาภาคเกษตร การต่อยอดเรื่องห่วงโซ่
คุณค่า สร้างสินค้าเกี่ยวกับสมุนไพร สินค้าจากธรรมชาติ การบริโภคใน
ระยะแรกอาจจะต้องช่วยซื้อจากชาวบ้านไปก่อน เช่น สินค้าโอทอป เพราะว่า
ส่งผลกระจายไปถึงชาวบ้าน และจะเป็นก�าลังซือ้ กลับมาอีก ส่วนจะท�าอย่างไร
นั้นภาครัฐต้องเข้าไปช่วยเหลืออย่างจริงจัง กองทุนและมหาวิทยาลัยต่างๆ
ต้องจัดท�าระบบให้เกื้อกูลส�าหรับการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาประเทศ

สศช. ได้รว่ มกับรัฐบาลด�าเนินการจัดท�ายุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
เพื่อเป็นกรอบในการจัดท�างบประมาณปี ๒๕๕๗ โดยมีประเด็นหลัก ๓ เรื่อง
ด้วยกันคือ
๑. การหลุดพ้นจากประเทศที่มีรายได้ปานกลาง โดยสร้างขีดความ
สามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึง่ ต้องตีอกี โจทย์หนึง่ คือ เรือ่ งความยัง่ ยืน
ของรายได้ ถ้าเราต้องการจีดีพีร้อยละ ๔-๕ ซึ่งเป็นศักยภาพการเติบโตใน
ระยะปานกลาง แต่ถา้ เราสามารถเพิม่ ได้อกี ร้อยละ ๑ เป็นร้อยละ ๕-๖ โดยอีก
ร้อยละ ๑ เพิม่ มาจากเรือ่ งผลิตภาพ (Productivity) ซึง่ มาจากเทคโนโลยีและ
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นวัตกรรมกับการวิจัยและพัฒนา แล้วโยงไปที่คุณภาพของทรัพยากรบุคคล
ที่ผลิตออกมาตรงกับความต้องการหรือไม่ หรือในเรื่องเศรษฐกิจสร้างสรรค์
(Creative Economy) เราต้องการกลุ่มคนด้านสังคมศาสตร์ แต่ประเทศไทย
กลุ่มคนสังคมศาสตร์ไปได้ทางเดียวคือเป็นอาจารย์ จบสาขามานุษยวิทยา
บริ ษั ท ไม่ จ ้ า ง สาขาสายอาชี พ จึ ง แคบ แต่ ป ระเทศอื่ น เขาใช้ ส ายอาชี พ
นักโบราณคดี นักมานุษยวิทยา สังคมวิทยา เพราะคนเขาศึกษาลึกซึ้งในเรื่อง
ของลักษณะนิสัย หรือวิถีชีวิตของคนตั้งแต่ในอดีต เพราะฉะนั้นจึงต้องน�า
สิ่งเหล่านี้มาใช้ให้เกิดประโยชน์
๒. การลดช่องว่างทางรายได้ การเติบโตของเรานั้นจะต้องไม่ลืม
คนกลุ่มล่าง หรือการสร้างโอกาสให้กลุ่มที่รายได้ไม่สูงให้สามารถเข้าถึงระบบ
บริการของรัฐได้ การเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างเดียวไม่เพียงพอ ต้องเปนการ
เติบโตทางเศรษฐกิจแบบมีสว่ นร่วม (Inclusive Growth) ด้วย โดยต้องรวมถึง
คนทุกระดับเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในสังคม ในบางประเทศน�าไปสู่ความขัดแย้ง
ทางสังคม และการเปลีย่ นแปลงทางการเมือง ถ้าต้องการให้เศรษฐกิจโตร้อยละ
๘-๙ ไม่ยาก แต่ช่องว่างของรายได้จะห่างจนเกิดความขัดแย้งทางสังคมได้
๓. การเปนมิตรกับสิง่ แวดล้อม จะเห็นได้วา่ การแข่งขันทางด้านสินค้า
ของไทย มีข้อกีดกันทางการค้าเปนจ�านวนมากโดยเฉพาะเรื่องสิ่งแวดล้อม
มีการสร้างมาตรฐานขึน้ มา ดังนัน้ จึงต้องสนใจเรือ่ งสิง่ แวดล้อมด้วย เมือ่ เรารูว้ า่
มีมาตรการกีดกัน แต่ยังผลิตเหมือนเดิมจะขายไม่ได้ หรือการส่งเสริมเกี่ยวกับ
การประหยัดพลังงาน วันนี้นโยบายติดตั้งแผงโซล่าเซลล์บนหลังคา รัฐบาล
เอาจริงกับเรือ่ งนี้ แต่เรือ่ งนีม้ จี ดุ อ่อนอยูท่ แี่ ผงโซล่าเซลล์ตอ้ งน�าเข้าจากต่างประเทศ
เท่านัน้ ถ้าทุกครัวเรือนประมาณ ๒๐ ล้านครัวเรือนหันมาใช้ จะช่วยให้เกิดการ
ประหยัดสืบเนือ่ งจากการขยายการผลิต ท�าให้บางบริษทั สามารถดึงการลงทุน
เข้ามาในประเทศได้ นอกจากครัวเรือนแล้วยังมีชุมชน ส่วนเรื่องธุรกิจ ถ้าเรามี
กฎหมายควบคุมอาคาร ให้มหี ลักในเรือ่ งการประหยัดพลังงานด้วย โครงสร้าง
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อาคารจะต้องมีการเปลีย่ นแปลง กระทรวงพลังงานค�านวณว่าถ้าเรามีพลังงาน
แสงอาทิตย์บนครัวเรือน จะช่วยให้เราประหยัดพลังงานมาใช้ในโรงงาน
ขนาดเล็กได้ ๑ โรง ประมาณ ๒๐๐ เมกะวัตต์ ซึ่งอาจจะท�าได้

แผนฯ ๑๑ ให้ความส�าคัญกับ มิติด้านสังคม

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ให้ความส�าคัญกับผู้สูงอายุเพื่อให้เป็นพลัง
ของประเทศ ไม่ใช่ภาระของประเทศ ซึ่ง สศช. มีหน่วยงานธนาคารสมอง
(Brain Bank) ซึ่งด�าเนินการตามพระราชด�ารัสของสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ ที่มีพระราชประสงค์ให้รวบรวมผู้เกษียณอายุแล้วที่ยัง
แข็งแรงและต้องการท�างานเพื่อสาธารณประโยชน์ ให้มาสมัครลงทะเบียน
กับ สศช. โดยจัดกิจกรรมให้กับวุฒิอาสาธนาคารสมองซึ่งมีงบประมาณ
ช่วยเหลืออยู่ สามารถท�างานได้
ทุกวันนี้เรามองมิติด้านเศรษฐกิจหรือรายได้มากเกินไป อยากให้มอง
อีกมิติหนึ่งคือ มิติทางด้านสังคม ซึ่งเราใช้ค�าว่าความอบอุ่นในครอบครัว
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ เขียนไว้วา่ สิง่ ทีเ่ ราขาดหายไปกับความเจริญรุง่ เรืองคือ
ความอบอุ่นในครอบครัว เกิดปัญหาสังคมเพิ่มขึ้น ทุก ๓ เดือน สศช. จะจัดท�า
รายงานภาวะสังคมเพื่อรายงานว่าท�าไมจึงมีคุณแม่วัยใส ท้องก่อนวัยอันควร
ท�าไมปัญหายาเสพติดที่จับกุมกันได้มากขึ้น แต่ยังไม่หมดไป ซึ่งจะสะท้อน
ปัญหาสังคมออกมา ครอบครัวอบอุน่ คือสถาบันครอบครัวจึงมีความส�าคัญมาก

ตัวเลขจีดีพี วัดความสุขไม่ได้

สุดท้ายขอเรียนว่า ตอนนี้ตัวเลขจี ดี พี ยั ง เป น สิ่ ง ที่ ส ามารถน� า มา
เปรียบเทียบกันได้ แต่ไม่สามารถวัดได้ทุกเรื่อง ไม่สามารถวัดความสุขได้
มีคนพูดถึงความสุขแห่งชาติ (Gross national happiness) ซึ่งแล้วแต่วิธีการ
ตีความ ว่าความสุขของประเทศแต่ละประเทศนั้นคืออะไร มีหลายประเทศ
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เศรษฐกิจไม่ได้เติบโตมาก แต่คนมีความสุข เช่น ประเทศนิวซีแลนด์ เป็นอีก
ตัวอย่างหนึ่ง ประชากรแกะของเขามากกว่าประชากรของคน แต่คนของเขา
มีความสุข จีดีพีไม่ได้โตมาก หรือประเทศภูฏานและเนปาลไม่ได้เป็นประเทศ
ที่ใหญ่มากนัก แต่ท�าไมคนของเขาถึงได้มีสุขภาพแข็งแรง เพราะฉะนั้นการวัด
เรื่องความสุขนั้น จีดีพีเป็นเพียงมิติเดียว ต้องพึงระมัดระวังเวลาที่วัดความสุข
เป็นเดือน จะเห็นโพลต่างๆ ที่พยายามวัดความสุขแต่ละเดือนๆ
อย่างไรก็ตาม การวัดความสุขของคนไม่ใช่การวัดความสุขของคนนี้
บวกกับคนนี้เปนความสุขของคนทั้งประเทศ เพราะบางคนอาจจะให้น�้าหนัก
เรื่องการกิน หรือบางคนอาจบอกว่าเงินส�าคัญกว่า แต่อีกคนบอกว่าไม่ส�าคัญ
ทั้งคู่ เพราะฉะนั้นเรื่องของความสุขตอนนี้ยังวัดไม่ได้ แต่จีดีพีสามารถท�า
ให้เห็นมวลรวมของประเทศได้
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ค�าตอบสู่การก้าวพ้น

กับดักรายได้ปานกลาง
สัมภาษณ์สดรายการ Business Talk
ตึกเนชั่นทาวเวอร์
๑๖ กันยายน ๒๕๕๖

ในปัจจุบันมีการกล่าวถึง “กั บ ดั ก ของประเทศรายได้ ป านกลาง”
กันมาก กับดักของประเทศรายได้ปานกลาง หมายถึง ประเทศยากจนได้พฒ
ั นา
เศรษฐกิจไปสู่การเป็นประเทศที่มีฐานะปานกลาง แต่ไม่สามารถก้าวข้ามไป
สู่การเป็นประเทศที่มีฐานะร�่ารวยได้ เหมือนติดอยู่ในกับดักรายได้ปานกลาง

กับดัก รายได้ประเทศ

กับดักรายได้ในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค หรือระดับโลก เขาจะ
วัดจาก หนึ่ง รายได้ต่อคนต่อป กล่าวคือเขาจะแบ่งรายได้เป็น ๓ ช่วง ได้แก่
รายได้ต�่า ปานกลาง และสูง โดยรายได้ต�่าอยู่ที่ ๑,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐฯ
ในช่วงรายได้ปานกลางมี ๒ ช่วง คือ ปานกลางต�่ากับปานกลางสูง ปานกลาง
ต�่าอยู่ประมาณ ๑,๐๐๐-๔,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐฯ ปานกลางสูงอยู่ประมาณ
๔,๐๐๐-๑๒,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐฯ ของเราอยูท่ ปี่ านกลางขัน้ สูงอยูท่ ปี่ ระมาณ
๕,๘๐๐ ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อคนต่อปี ปีหนึง่ คิดเป็นเงินไทยประมาณ ๒๐๐,๐๐๐
บาท สอง วัดจากความแตกต่างของเงินเฟอทั่วโลก เพื่อน�ารายได้ของแต่ละ
ประเทศมาเปรียบเทียบกันโดยการปรับด้วยเงินเฟ้อของโลกให้เป็นค่าที่
เสมอกัน เราจะเรียกว่า ทริปเปลพี (Tripple “P” : Processing Power
Piority) ส�าหรับประเทศไทยขณะนี้รายได้ต่อหัวของเราอยู่ประมาณ ๕,๘๐๐
ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อคนต่อปี โดยเฉลี่ยของประชากร ๖๓ ล้านคน แต่ถ้าเทียบ
เป็นทริปเปลพี จะอยู่ประมาณ ๔,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐฯ

๑๒๗
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คนที่ อ ยู ่ ใ นระดั บ รายได้
ปานกลางจะเริม่ มาจากรายได้ตา�่ ก่อน
“เศรษฐกิจพอเพียง...
ซึง่ ส่วนใหญ่เป็นประเทศทีพ่ ฒ
ั นาโดย
ใช้ทรัพยากรธรรมชาติ บางประเทศ หลักตรงนี้สามารถน�ามา
มีทรัพยากรมากแต่ประชากรน้อย ใช้ได้ในชีวิตประจ�าวันของ
เพราะฉะนั้นรายได้ต่อหัวหารเฉลี่ย
จึงสูง เช่น สาธารณรัฐประชาธิปไตย ตั ว เราเองไปจนถึ ง การ
ประชาชนลาว (สปป.ลาว) ในช่วงหลัง บริหารนโยบายเศรษฐกิจ
มีการลงทุนจากต่างประเทศเข้าไป ของประเทศ”
พอสมควร แต่ด้วยจ�านวนประชากร
น้อยเลยท�าให้ค่าเฉลี่ยรายได้ต่อคน
ค่อนข้างสูง จึงถูกจัดไปอยู่ประเทศรายได้ปานกลางขั้นต�่าแต่ถึงแม้เขาจะมี
รายได้สูงขึ้น แต่ระดับการพัฒนายังต�่ากว่าประเทศของเรา อย่างไรก็ตามเรา
จะดูแค่ตรงนี้คงไม่ได้ เพราะถ้าเมื่อใดก็ตามที่ได้จัดอยู่ในประเทศรายได้
ปานกลางหรือเป็นประเทศทีร่ า�่ รวยแล้ว สิทธิประโยชน์ตา่ งๆ ทีป่ ระเทศพัฒนา
แล้วทั้งหลายจะให้ก็หมดไป

แผนพัฒนาฯ... ภายใต้หลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง

ส�าหรับเรื่องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ ต้อง
เรียนว่าจากเหตุการณ์วิกฤตเศรษฐกิจต้มย�ากุ้งเป็นต้นมานั้น แนวทางการท�า
แผนฯ ปรับเปลี่ยนจากสมัยก่อนที่เราเรียกว่าเป็นพิมพ์เขียว พิมพ์เขียว คือ
เราวางแผนเสร็จแล้วน�าไปปฏิบัติตามแผนฯ หรือพิมพ์เขียวนั้นๆ แต่หลังจาก
เกิดวิกฤตเศรษฐกิจนัน้ เริม่ เห็นว่ามีประเด็นความอ่อนไหวและมีความสุม่ เสีย่ ง
ค่อนข้างมาก เราจึงให้คนเข้ามามีสว่ นร่วมหรือเฝ้าระวัง โดยรับฟังความคิดเห็น
รวมทั้งได้น้อมน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ วั ทีพ
่ ระราชทานให้ประชาชนน�ามาเปนเข็มทิศน�าทางพัฒนาประเทศ

๑๒๘
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ในช่วงหลังนี้แผนพัฒนาฯจึงเขียนในลักษณะบอกทิศทางการพัฒนาประเทศ
ค�าว่า “เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง” หลักอยู่ที่เรื่อง ความพอประมาณ
มีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี โดยมี ๒ เงื่อนไข คือ เงื่อนไขความรู้และ
คุณธรรม หลักตรงนีส้ ามารถน�ามาใช้ได้ในชีวติ ประจ�าวันของตัวเราเองไปจนถึง
การบริหารนโยบายเศรษฐกิจของประเทศ บางครั้งไม่จ�าเป็นต้องลงทุนจน
เกินตัว ไม่ใช้จ่ายฟุมเฟอย ควรใช้จ่ายของที่มีประโยชน์และสร้างรายได้ให้กับ
ประเทศ ไม่ได้หมายความว่ า เราไม่ ส ามารถที่ จ ะรวยได้ รวยได้ แ ต่ ใช้ ใ ห้
เหมาะสมกับสถานภาพของตัวเอง แม้กระทั่งในชีวิตประจ�าวัน เช่น เรื่อง
ความมั่นคงทางด้านอาหารกับพลังงาน ถ้าเรามีความเข้าใจในหลักการคิด
ตรงนีเ้ หมือนกัน และร่วมกันช่วยประหยัดพลังงานในบ้านเรือน เราก็ไม่จา� เป็น
ต้องลงทุนเรื่องโรงไฟฟ้าเป็นจ�านวนมาก นี่คือหลักง่ายๆ ในการปรับหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในทุกภาคส่วนของสังคม

พัฒนาประเทศให้หลุดพ้น

จากการเปนประเทศรายได้ปานกลาง
เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมจึงต้องค�านึงถึงเรื่อง
การพัฒนาภาคการเกษตร และเป็นประเทศทีก่ า� ลังพัฒนาทีใ่ ช้ทรัพยากรน�ามา
พัฒนาประเทศเป็นหลัก ดังนั้นช่วงต่อมาที่เราได้พัฒนาแนวคิดเปลี่ยนจาก
การใช้ทรัพยากรมาเน้นเรือ่ งการลงทุน จึงเกิดแนวคิดทีจ่ ะดึงดูดการลงทุนจาก
ต่างประเทศให้เข้ามาลงทุนในไทยโดยใช้เทคโนโลยีจากต่างประเทศ จึงเป็น
ทีม่ าของ “โครงการพัฒนาพืน้ ทีบ่ ริเวณชายฝัง ทะเลตะวันออก” หรือ Eastern
Sea board Development Program ที่มีนักลงทุนหรือฐานการผลิตของ
ต่างชาติอยู่ในประเทศไทยค่อนข้างมาก เราพัฒนาเศรษฐกิจจากการใช้
ทรัพยากรมาสู่เรื่องการลงทุน มาสู่การใช้เทคโนโลยี นี่คือการใช้เทคโนโลยี
ซึ่งเราไม่ได้เป็นเจ้าของแต่ได้มาด้วยการซื้อ ซื้อแล้วก็ผลิต ผลิตแล้วจึงส่งออก

๑๒๙
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แนวคิดนีไ้ ด้รบั ค�าแนะน�าจากสถาบันการเงินระหว่างประเทศ อย่างเช่น
ธนาคารโลก หรื อ ธนาคารเพื่ อ การพั ฒ นาเอเชี ย ที่ ไ ด้ บ อกทิ ศ ทางให้ กั บ
ประเทศทีก่ า� ลังพัฒนาว่าอุตสาหกรรมสามารถสร้างรายได้ได้อย่างรวดเร็ว และ
หลังจากทีป่ ระเทศไทยท�าโครงการ Eastern Sea board รายได้กพ็ งุ่ สูงขึน้ โดย
ในปี ๒๕๑๙ เป็นปีที่เปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจจากประเทศที่มีสัดส่วนภาค
การเกษตรมาเป็นอุตสาหกรรม และต่อมาอุตสาหกรรมมีสัดส่วนในผลผลิต
มวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic Product : GDP) สูงขึ้นเรื่อยๆ
แต่แนวคิดต่อไปคือ ถ้าเราท�าอุตสาหกรรม โดยไม่ได้เปนเจ้าของเทคโนโลยี
เรายังคงติดอยูใ่ นกับดักรายได้ปานกลาง ทีย่ งั ไม่สามารถหลุดพ้นจากการเปน
ประเทศรายได้ปานกลางได้
ประเทศที่หลุดพ้นจากการเปนประเทศที่รายได้ปานกลางจะต้องมี
เงื่อนไขอยู่ ๒ - ๓ เรื่อง เรื่องที่หนึ่ง คือ มีการใช้เทคโนโลยี สอง คือเรื่อง
คุณภาพก�าลังแรงงานหรือศักยภาพของแรงงานจะต้องสูงขึน้ เรือ่ ยๆ ทัง้ ระดับ
การศึกษา ทักษะ หรือฝมือ เรื่องที่สาม คือเรื่องทุน หมายถึงการใช้อุปกรณ์
เครื่องมือเครื่องจักรเข้ามาผลิตแทนคน รวมทั้ง ต้องมีการต่อยอดจากการใช้
เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ และนวัตกรรม ส่วนนี้เป็นเงื่อนไขส�าคัญที่ต้องน�ามา
ปรับใช้ในอุตสาหกรรม มิเช่นนั้นก็คงไม่สามารถที่จะหลุดพ้นกับดักนี้ได้

เงื่อนไขการก้าวพ้นกับดัก... สู่ความส�าเร็จ

ประเทศไทยในขณะนี้มีรายได้ต่อคนต่อปีประมาณ ๕,๘๐๐ ดอลลาร์
สหรัฐฯ เป็นเงินไทยประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาทต่อคนต่อปี เป้าหมายต่อไปอยูท่ ี่
๑๒,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งถ้าสูงกว่านี้จะเข้าสู่ประเทศที่มีรายได้ระดับสูง
ต่อจากนี้เราจะมีระยะเวลาที่ก�าหนดไว้ว่าต้องมีเป้าหมาย กลยุทธ์ที่จะไป
ให้ถึงเป้าหมาย คือถ้าเราใช้เส้นแบ่งระหว่างรายได้ปานกลางกับรายได้สูงที่
๑๒,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐฯ จากการประมาณการตัวเลขคร่าวๆ ระยะเวลาที่ใช้

๑๓๐
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น่าจะประมาณ ๑๐- ๑๕ ปีจากนี้ไป ขึ้นอยู่กับสภาพเศรษฐกิจจะมีการเติบโต
มากน้อยเพียงใด โดยขณะนี้อุตสาหกรรมของเราได้พัฒนามามากพอสมควร
นอกจากนี้เงื่อนไขความส�าเร็จอยู่ตรงที่การน�าเทคโนโลยี การวิจัย
และพัฒนา มาใช้ให้มากขึ้น ขอยกตัวอย่าง สาธารณรัฐเกาหลีและสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน เกาหลีเริ่มต้นจากการผลิตรถยนต์ของตัวเอง พัฒนาพร้อมๆ
กับประเทศไทยแต่เขาตัดสินใจที่จะผลิตรถยนต์ใช้ชื่อยี่ห้อเป็นของเกาหลีเอง
ในส่วนเรือ่ งอิเล็กทรอนิกส์เขาต้องการมีแบรนด์ของตัวเอง ในระยะแรกๆ ใครที่
เคยใช้สนิ ค้าของเกาหลีจะทราบว่าคุณภาพต�า่ กว่าเกณฑ์ แต่หลังจากนัน้ เขาเริม่
ลงทุนโดยการซือ้ เทคโนโลยีของประเทศญีป่ นุ แล้วให้มกี ารศึกษาเทคโนโลยีของ
ประเทศญี่ปุน โดยใช้เงินลงทุนเกี่ยวกับการศึกษา วิจัย หรือแม้กระทั่งจีนเอง
ในเรื่องรถไฟความเร็วสูงเขาก็ซื้อเทคโนโลยีจากประเทศเยอรมนี แล้วมาถอด
แบบใหม่ แล้วอนุมตั งิ บประมาณส�าหรับใช้เพือ่ ทีจ่ ะพัฒนาเป็นของตัวเองขึน้ มา
ในท�านองเดียวกันประเทศไทยเองต้องกลับมาดูจดุ แข็งของเราคืออะไร
แม้ว่าอุตสาหกรรมจะเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นจุดแข็งของประเทศ แต่เรามีเรื่อง
การเกษตร ทีต่ อ้ งไม่ลมื ในส่วนนี้ เพราะว่าประชากรประมาณ ๕๐ - ๖๐ เปอร์เซ็นต์
ยังอยู่ในภาคชนบท ดังนั้นการเกษตรจึงนับเปนภาคที่มีความส�าคัญ เราจึง
ต้องน�าเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์มาพัฒนาการเกษตรของเรา ซึ่งวันนี้เรา
มีสถาบันวิจัยมากมาย ถ้าเราตั้งงบประมาณสนับสนุนในส่วนนี้ ให้ส�านักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และมหาวิทยาลัยต่างๆ
ร่วมพัฒนาเทคโนโลยีและไบโอเทคโนโลยี ผมคิดว่าตรงนี้ส�าคัญ และเป็นสิ่งที่
เราต้องก้าวข้ามตรงนี้ให้ได้
ค�าถามอยูท่ วี่ า่ เราต้องใช้เงินแค่ไหนในการลงทุนเพือ่ การวิจยั และพัฒนา
ส่วนอุตสาหกรรมนัน้ เรามีโอกาสเพราะว่าเราสร้างฐานอุตสาหกรรมไว้ทโี่ ครงการ
พัฒนาพืน้ ทีบ่ ริเวณชายฝัง ทะเลตะวันออกส่วนหนึง่ แต่ตอ้ งดูแนวโน้มในโลกว่าต่อ
ไปจะเป็นไปในทิศทางใด ซึง่ ขณะนีม้ แี นวโน้มแล้วว่า หนึ่ง คนอายุยืนยาวขึ้น

๑๓๑
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สอง คนจะเปนห่วงสุขภาพตัวเองมากขึน้ และ สาม เปนห่วงเรือ่ งคุณภาพชีวติ
และสิ่งแวดล้อม เพราะฉะนัน้ สินค้าใดๆ ทีผ่ ลิตออกมาจะต้องหนึง่ ดีตอ่ สุขภาพ
สองปลอดภัยต่อสิง่ แวดล้อม แต่การส่งออกของเรามักจะมีปญ
ั หาจากการกีดกัน
ทางการค้าที่ใช้มาตรการทางด้านสิ่งแวดล้อมเป็นข้อก�าหนดการน�าเข้าสินค้า
เพราะฉะนัน้ คงต้องกลับมาดูวา่ สินค้าทางอุตสาหกรรมเรามีโอกาสในการพัฒนา
หรือไม่ สิ่งที่เราไปได้ดีคือการน�าสินค้าทางการเกษตรมาแปรรูปเป็นพลังงาน
แต่สนิ ค้าเกษตรยังสามารถท�าได้อกี หลายเรือ่ ง ยกตัวอย่าง fossil ﬁeld หมายถึง
การใช้ปโ ตรเคมีมาท�าพลาสติก แต่ถา้ น�ามาผสมไบโอพลาสติกก็จะเป็นพลาสติก
ชีวภาพซึง่ จะกลายเป็นโอกาสของเราตรงนีจ้ ะช่วยให้มลู ค่าสินค้าของเราสูงขึน้ ได้

ปฏิรูปการศึกษา

พัฒนาคุณภาพคน พัฒนาคุณภาพงาน

จะขอพูดถึงประชาคมอาเซียนว่าในกลุ่ม ๑๐ ประเทศ ท�าอย่างไร
ที่ประเทศไทยจะสามารถแข่งขันได้หรือว่าก้าวทันประเทศที่ก้าวหน้ากว่าเรา
เช่น สาธารณรัฐสิงคโปร์ สหพันธรัฐมาเลเซีย และประเทศที่คิดว่าน่าจะอยู่ใน
คูแ่ ข่งทีพ่ อเทียบกันได้ แต่สงิ่ ทีค่ ดิ ว่าน่าจะเป็นเงือ่ นไขส�าคัญคือเรือ่ งคุณภาพ
ของคนเพราะเป็นจุดเริ่มต้นของทุกเรื่อง แต่คุณภาพของคนจะมีได้อย่างไร
ถ้าเราไม่พูดเรื่องการปฏิรูปการศึกษา หรือแม้กระทั่งภาคอุตสาหกรรม ภาค
เอกชนต้องการคนท�างานแต่มกั จะไม่ได้ตรงกับทีอ่ ตุ สาหกรรมต้องการ คุณวุฒิ
อาจจะได้ แต่เรื่องสมรรถนะอาจจะไม่ได้
กระทรวงศึกษาธิการได้งบประมาณมากที่สุดในบรรดาทุกกระทรวง
แต่งบส่วนใหญ่ใช้ด�าเนินการเกี่ยวกับเรื่องฮาร์ดแวร์ ไปสร้างตึก จ่ายเงินเดือน
ซึ่งผมคิดว่าคงต้องปรับเปลี่ยนตั้งแต่ระบบการบริหารและประการส�าคัญต้อง
เปลี่ยนวิธีการเรียนการสอน สาเหตุที่ต้องเปลี่ยนเพราะว่าเด็กหรือพวกเรา
เองก็ตามถูกสอนมาแบบท่องจ�า ดังนั้น เราต้องสอนให้เด็กรู้จักคิดซึ่งในหลาย
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ประเทศเด็กจะมีอสิ รเสรีภาพเรือ่ งการทีจ่ ะเลือกวิชาเรียน แต่หลักทีส่ า� คัญทีส่ ดุ
คือต้องให้เขาคิดเปน
หลายท่านอาจสงสัยว่าท�าไมนักการเมืองหรือพรรคการเมืองใหญ่ๆ
ที่ชนะการเลือกตั้งถึงไม่ให้ความส�าคัญกับกระทรวงศึกษาธิการมากพอที่จะ
สามารถขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยการศึกษา เพราะว่าเรื่องการศึกษาเป็น
เรื่องที่ค่อนข้างจะเห็นผลช้า เป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลา ทุกพรรคการเมืองเขามี
ระยะเวลาการท�างาน ๔ ปี เพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาต้องการคืออะไรที่จะชนะใจ
ประชาชน อะไรที่ให้ผลตอบแทนประชาชนได้โดยเร็วที่สุด เพราะการปฏิรูป
การศึกษาไม่สามารถส�าเร็จเพียงแค่ ๔ ปี แต่ใช้เวลา ๑๐ - ๒๐ ปี อย่างเช่น
เรื่องของการศึกษา ๓ ระบบ การศึกษาในระบบก็คือพวกโรงเรียน สถาบัน
การศึกษา มหาวิทยาลัยต่างๆ การศึกษานอกระบบคือ คนที่ไม่มีโอกาส
เข้าไปเรียนตามเวลาที่ระบุไว้วันจันทร์ถึงศุกร์ ส่วนระบบที่สามก็คือ โรงเรียน
ทีเ่ ปลีย่ นวิธกี ารคิดการเรียนใหม่ หรือแม้กระทัง่ การให้ชมุ ชนรูจ้ กั เรือ่ งการเรียน
การสอนและใช้ภูมิปัญญาของตนเอง หรือบางประเทศที่ก้าวหน้าขึ้นไป
อีกคือ พ่อแม่สอนลูกแล้วลูกไปสอบเทียบผมคิดว่าการศึกษาคือพื้นฐาน
ที่ส�าคัญ ต้องแก้กันที่ระบบการศึกษา ในอนาคตประชากรคนไทยจะลดลง
เพราะว่าอัตราการเกิดค่อนข้างต�่า ดังนั้นเราจะท�าอย่างไรที่จะให้คุณภาพ
ของประชากรเราสูงขึ้น

การวิจัยและพัฒนาเพื่อการลงทุน...
อีกหนึ่งเงื่อนไขของความส�าเร็จ

ในเรือ่ งคอร์รปั ชัน่ หรือเรือ่ งระบบทุนทีย่ งั ไม่มปี ระสิทธิภาพ ส�านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้ท�าแผนไว้
แต่อย่างทีค่ ณ
ุ บรรยง พงษ์พานิช ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารธนาคารเกียรตินาคิน
เรียนไว้ว่าแผนอาจจะพูดกันเกือบทุกเรื่องแต่พูดไม่ครบทุกเรื่อง ผู้ที่มีส่วนได้
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ส่วนเสียในสังคมจะติงบ้างเป็น
ธรรมดา แต่เรือ่ งตลาดเงินตลาด
“การที่ จ ะท� า ให้ ป ระเทศ
ทุนขอเรียนว่าในแผนฯ ได้ให้ เจริญเติบโตต่อไป เราต้อง
ความส�าคัญ ถ้าไม่มีหน่วยงาน
่ งเทคโนโลยีของ
ทีจ่ ะเดินเรือ่ งการท�าแผนพัฒนา กลับมาคิดเรือ
ี่ อดคล้องกับ
ตลาดทุ น หรื อ ธนาคารแห่ ง เรา เทคโนโลยีทส
ประเทศไทยที่จะท�าเรื่องแผน ศักยภาพของประเทศ”
ตลาดเงิ น ก็ จ ะไม่ มี ส่ ว นเรื่ อ ง
การลดบทบาทสถาบันการเงิน
ภาครัฐ อาจจะเป็นเรื่องที่ใหญ่มากเพราะว่าภาครัฐเข้าไปแทรกแซงเรื่องกลไก
ตลาดค่อนข้างมากจึงเป็นภาระ ดังนั้นจะให้ธนาคารเอกชนรับก็คงไม่มี ต้อง
เป็นธนาคารภาครัฐ
ส�าหรับเงือ่ นไขความส�าเร็จผมมองในแง่ดเี พราะว่าเราจะมองไปข้างหน้า
การที่จะท�าให้ประเทศเจริญเติบโตต่อไป เราต้องกลับมาคิดเรื่องเทคโนโลยี
ของเรา เทคโนโลยีที่สอดคล้องกับศักยภาพของประเทศ ดังนั้นจึงวกกลับมา
เรือ่ งวิจยั และพัฒนาอีก ตามทีผ่ มยกตัวอย่างเรือ่ งเกษตร แต่จะกลับมีคา� ถามว่า
เงินที่จะใช้ในการท�าวิจัยและพัฒนา (Research and Development : R&D)
นั้น ขณะนี้มีน้อยมากมีเพียง ร้อยละ ๐.๒ ทั้งนี้ สศช. ได้เสนอคณะรัฐมนตรีว่า
ให้หักรายได้จากรัฐวิสาหกิจร้อยละ ๓ ของก�าไรสุทธิมาท�าในเรื่องการวิจัย
และพัฒนา รัฐวิสาหกิจที่มีขนาดใหญ่เงิน ๓ เปอร์เซ็นต์เป็นเงินจ�านวนมาก
โดยเสนอว่าให้รัฐวิสาหกิจนั้นแบ่งคนละครึ่ง ครึ่งหนึ่งใช้วิจัยและพัฒนา
ในกิจการธุรกิจของตัวเองและอีกครึ่งหนึ่งมอบให้กับประเทศ
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การขับเคลื่อนนโยบาย
การบริหารประเทศ

และภาพรวมการบริหารประเทศ ป ๒๕๕๗
สัมภาษณ์โดยหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ
ฉบับประจ�าวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๖

การขับเคลื่อน นโยบายการบริหารจัดการน�้า

การขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการน�้าเปนนโยบายระยะยาว เปน
โครงงานที่ต้องท�าอย่างต่อเนื่อง ส่วนวิธีการจะท�าอย่างไรขึ้นอยู่กับร่าง
พระราชบัญญัติให้อ�านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานเพื่อการคมนาคมขนส่งของประเทศ พ.ศ. …. หรือกฎหมายเงินกู้
๒ ล้านล้านบาท เป็นกฎหมายการกู้เงินให้กับโครงการ ส่วนโครงการต่างๆ
พร้อมหรือไม่คงต้องศึกษากันอีกครัง้ ดังทีท่ า่ นรองนายกรัฐมนตรี นายกิตติรตั น์
ณ ระนอง กล่าวว่าโครงการไหนที่พร้อมก็อยากให้ด�าเนินการต่อไป ส่วน
โครงการที่อยู่ในขั้นตอนการศึกษาอยู่ก็แล้วไป หากกฎหมายดังกล่าวเกิดมี
เหตุจะต้องชะลอออกไป โครงการที่พร้อมแล้วทางกระทรวงการคลังต้อง
คิดวิธกี ารบริหารเงินในขณะทีก่ ฎหมายยังไม่รองรับจะมีวธิ กี ารบริหารการเงิน
อย่างไร ซึ่งสินเชื่อโครงการสามารถด�าเนินการเองได้ ซึ่งต้องแล้วแต่รัฐบาล
ว่ามีนโยบายว่าจะรอหรือไม่
ประเด็นคือ กระบวนการจะเป็นอย่างไร เรื่องของข้อกฎหมายยังไม่
ชัดเจน บ้างว่ากฎหมายเมื่อผ่านทั้ง ๒ สภาแล้วต้องทูลเกล้าฯ ค�าถามอยู่ที่ว่า
แล้วรัฐบาลขณะนี้ ถ้าไม่มีศาลรัฐธรรมนูญ ไม่มีข้อกังขาเรื่องอะไร ทูลเกล้าฯ
ได้เลยหรือไม่ ในขณะทีม่ กี ารยุบสภาแล้ว เราไม่ได้เรียกนายกรัฐมนตรีรกั ษาการ
เรียกนายกรัฐมนตรี ก็ต้องทูลเกล้าฯ ปกติ อีกด้านหนึ่งถ้าทูลเกล้าฯ แล้ว
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มีขอ้ ผูกพันกับรัฐบาลชุดใหม่หรือไม่
เพราะเราทูลเกล้าฯ ในช่วงทีร่ ฐั บาล
“กรอบแผนพัฒนาฯ
ยุบสภา ก็จะมีค�าถามซึ่งต้องให้นัก
กฎหมายตีความให้กระจ่าง
นั้ น ครอบคลุ ม ทุ ก เรื่ อ ง
ส่ ว นที่ ถ ามว่ า ต้ อ งเข้ า
ของยุทธศาสตร์ประเทศ”
โครงการและให้ไปอยูใ่ นงบประมาณ
ปกติได้ไหม ในปี ๒๕๕๗ ไม่ทนั แล้ว
เพราะว่างบประมาณปี ๒๕๕๗ ผ่านไปแล้ว และสินเชือ่ โครงการ (Project Finance)
๒ ล้านล้านบาท มาจากเงินกู้ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ไม่วา่ จะเป็นค่าเวนคืน ซึง่ แต่กอ่ น
อยูท่ งี่ บประมาณปกติ ขณะนีเ้ ราบอกว่าโครงการหลายโครงการมีคา่ เวนคืนเราก็
ให้ใช้เงินกู้ เพราะฉะนัน้ ค�าถามคือ ถ้าเงินกู้ ๒ ล้านล้านบาท ยังไม่มา ก็ตอ้ งไปเข้า
ปงบประมาณ ๒๕๕๘ ถ้าโครงการพร้อม เริม่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ถามว่าจะรอได้
ไหม สมมุตวิ า่ เปดการประมูลเสร็จเรียบร้อย เงินต้องมาแล้ว เพราะฉะนัน้ วิธกี าร
ต้องขอวงเงินกูส้ นิ เชือ่ โครงการเฉพาะโครงการ และรอรัฐบาลใหม่วา่ จะท�าอย่างไร
ขณะนี้ เราต้ องประเมินสถานการณ์ว่าเป็น อย่ า งไร มี อ ะไรบ้ า งที่
รออยู่ ทิศทางในอนาคตที่ต้องคิดต่อ เพื่อท�ารายงานเสนอรัฐบาลตาม
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
พ.ศ. ๒๕๔๖ เพราะฉะนั้น รายงานฉบับแรกมาจากหลายส่วน และส�านัก
เลขาธิการ ครม. เป็นฝายรวบรวมข้อมูลว่ามีเรื่องอะไรที่ค้างอยู่บ้าง เราต้องให้
ข้อมูลตรงนี้ และประเมินสถานการณ์การพัฒนาประเทศว่าอยู่ในทิศทางและ
ขั้นตอนไหน มีอะไรบ้าง รวมถึงมีปัญหาหรือประเด็นอะไรบ้างที่น่าเป็นห่วง
เพือ่ ใช้เป็นข้อมูลประกอบนโยบายของรัฐบาลชุดใหม่ตอ่ ไป รวมถึงยุทธศาสตร์
ประเทศทีท่ า� กันมา ซึง่ ความจริงแล้วมีอยูใ่ นกรอบของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑
อยู่ที่ว่ามีวิธีการน�าเสนออย่างไร เพราะกรอบแผนพัฒนาฯ นั้นครอบคลุม
ทุกเรื่องของยุทธศาสตร์ประเทศอยู่แล้ว แต่มีวิธีการเสนอคนละแบบ
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สรุปการเติบโต ทางเศรษฐกิจของไทยป ๒๕๕๖

ก่อนที่จะพูดถึงภาพรวมการบริหารปี ๒๕๕๗ ผมขอย้อนถึงปี ๒๕๕๖
เล็กน้อยเพื่อสรุปว่าปีนี้จีดีพี (Gross Domestic Product : GDP) ของเรา
โตเท่าไหร่ ความจริงปี ๒๕๕๖ ยังเหลือเวลาอีกเดือนหนึ่งคือเดือนธันวาคม
แต่เดิม สศช. คาดว่าเศรษฐกิจจะโตประมาณร้อยละ ๓ แต่ด้วยเหตุปัจจัยเรื่อง
การเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องอาจจะท�าให้ช่วงปี ๒๕๕๗ มีตัวเลขบางตัวไม่ได้เป็น
ไปตามที่คาดไว้ โดยเฉพาะตัวเลขด้านนักท่องเที่ยวอาจจะลดลงบ้าง แต่ไม่ได้
หมายความว่าติดลบ เพียงแต่ต�่าว่าที่คาดการณ์ไว้ ท�าให้จีดีพีไตรมาสที่ ๔
อาจไม่เป็นไปตามที่คาดไว้
สืบเนื่องจาก ๑-๒ ปีที่ผ่านมา เศรษฐกิจไทยในปี ๒๕๕๕ โตค่อนข้างดี
เพราะเริม่ ฟน จากสถานการณ์นา�้ ท่วม ท�าให้การลงทุน การบริโภคต่างๆ รวมทัง้
นโยบายสนับสนุนการกระตุ้นเศรษฐกิจท�างานได้ค่อนข้างดี ท�าให้ตัวเลขจีดีพี
ของปี ๒๕๕๕ สูงกว่าปกติ แต่พอต้นปี ๒๕๕๖ มีเหตุการณ์วิกฤตยูโร กลางปี
เริ่มเจอผลกระทบจากเศรษฐกิจของประเทศสหรัฐอเมริกาที่ยังไม่ฟนตัว และ
มาตรการผ่อนคลายในเชิงปริมาณทางการเงิน (Quantitative Easing : QE)
ของอเมริกาส่งผลกระทบกับภาคการส่งออกของเรา จุดนีเ้ องท�าให้ การส่งออก
ของเราต�่ากว่าแนวโน้มปกติที่ควรจะเป็น

โอกาสและแรงผลักดัน

การเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยป ๒๕๕๗
ดังนั้นโอกาสในปี ๒๕๕๗ เรื่องแรกคือ การส่งออก เนื่องจากการ
ด�าเนินนโยบายการเงินของอเมริกาเริม่ ทีจ่ ะได้ผล จากข่าวทีธ่ นาคารกลางสหรัฐ
(Federal Reserve : Fed) จะถอนมาตรการผ่อนคลายในเชิงปริมาณทาง
การเงินเร็วกว่าก�าหนด อาจท�าให้เงินไหลกลับไปที่อเมริกา ค่าเงินบาทของเรา
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ในช่วงปลายปี ๒๕๕๖ อ่อนตัว เป็นปัจจัยหนึ่งที่ท�าให้การคาดการณ์หรือการ
บริหารความเสีย่ งในเรือ่ งการแลกเปลีย่ นทีภ่ าคเอกชนหรือภาคธุรกิจต้องค�านึง
ตรงนี้เผื่อไว้ด้วย
ขณะที่กองทุนการเงินระหว่างประเทศคาดการณ์ว่าในปี ๒๕๕๗
เศรษฐกิจโลกจะฟนตัว ส่วนญี่ปุนเริ่มฟนตัวในปี ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา ตั้งแต่
นายชินโซ อาเบะ ขึ้นด�ารงต�าแหน่งนายกรัฐมนตรี จีดีพีของญี่ปุนเป็นบวก
มาตลอด ๔ ไตรมาสติดต่อกัน ท�าให้เห็นสัญญาณทีด่ ขี นึ้ ในแง่ของก�าลังซือ้ ของ
ประเทศมหาอ�านาจทั้งหลาย นั่นจึงเป็นโอกาสที่ท�าให้ภาคการส่งออกของเรา
ในปี ๒๕๕๗ ดี ก ว่ า ในปี ๒๕๕๖ แต่ ทั้ ง นี้ ขึ้ น อยู ่ กั บ การแก้ ป ั ญ หาเรื่ อ ง
การส่งออกสินค้าภาคเกษตรได้มากน้อยเพียงไร เพราะมีสินค้า ๒ ชนิดที่พบ
ปัญหาในปี ๒๕๕๖ และคาดว่าในปี ๒๕๕๗ น่าจะคลี่คลาย คือไก่สดแช่เย็น
แช่แข็งทีส่ ง่ ออกไปประเทศญีป่ นุ ส่วนประเทศสิงคโปร์เพิง่ ยกเลิกมาตรการห้าม
น�าเข้าไก่สดแช่เย็นแช่แข็งเข้าประเทศ เมื่อต้นเดือนธันวาคม ๒๕๕๖
สินค้าอีกชนิดคือกุง้ ทีย่ อดส่งออกท�ารายได้ให้ประเทศเป็นระดับหลัก
แสนล้าน โดยโรคกุง้ ตายด่วนทีเ่ กิดขึน้ ในปี ๒๕๕๖ นัน้ ภาคเอกชนได้แก้ปญ
ั หา
แล้ว แต่สิ่งที่ภาครัฐจะต้องท�าคือต้องช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งรายย่อยที่
ไม่ได้อยู่ในห่วงโซ่ของผู้ผลิตกุ้งรายใหญ่ ดังนั้นปัจจัยบวกในปี ๒๕๕๗ นั้น การ
ส่งออกเป็นล�าดับหนึ่งที่เราน่าจะเข้าไปขยายตลาด และมีมาตรการเข้าไปช่วย
ภาคเอกชนในเรื่องนี้
เรื่องที่ ๒ คือการลงทุน ปี ๒๕๕๗ สศช. ได้ประมาณการไว้ว่า
การลงทุนจะโตประมาณร้อยละ ๔-๕ ซึง่ มีโครงการหลัก ๒ โครงการ โครงการ
แรกคือ การลงทุนด้านคมนาคมขนส่ง หรือที่เรารู้จักกันดีคือ เงินกู้ ๒ ล้าน
ล้านบาท ซึ่งในกฎหมายการให้อ�านาจการกู้เงินโครงการด้านการขนส่ง ได้แก่
รถไฟความเร็วสูง รถไฟทางคู่ การพัฒนาท่าเรือ และการพัฒนาด่านชายแดน
เพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน โครงการที่ ๒ คือ โครงการบริหาร
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การคมนาคมจะช่วยเปดโอกาสให้กับ
สินค้าของเราออกสู่ประเทศเพื่อนบ้าน
หรือน�าวัตถุดิบเข้ามาแปรรูปในประเทศไทย
จัดการน�า้ ๓๕๐,๐๐๐ ล้านบาท ซึง่ มีพระราชกฤษฎีกาเรียบร้อยแล้ว และอยูใ่ น
ขั้นตอนการระดมความคิดเห็นทุกภาคส่วน ซึ่งถ้าทั้ง ๒ โครงการนี้ด�าเนินการ
ไปต่อเนื่อง เม็ดเงินลงทุนในภาครัฐจะเข้ามาเพิ่มในระบบเศรษฐกิจประมาณ
๑๖๐,๐๐๐ ล้านบาท ซึ่งช่วยให้การลงทุนภาครัฐโตกว่าในปี ๒๕๕๖
เรื่องที่ ๓ คือภาคการท่องเที่ยว ปี ๒๕๕๕ และปี ๒๕๕๖ ภาคการ
ท่องเที่ยวค่อนข้างดีมาก เพราะตลาดนักท่องเที่ยวในกลุ่มเอเชียเข้ามาเที่ยว
ในประเทศไทยค่อนข้างมาก เชื่อว่าแนวโน้มปี ๒๕๕๗ ยังดีอยู่ เนื่องจาก
ประเทศไทยเป็นประเทศทีม่ เี สน่หแ์ ละนักท่องเทีย่ วนิยมมาเทีย่ วอยู่ โดยส่วนที่
เพิ่มขึ้นมาในปี ๒๕๕๖ เป็นนักท่องเที่ยวจีนค่อนข้างมาก โดยมีถึงประมาณ
หนึ่งล้านคน เชื่อว่ากระแสความนิยมท่องเที่ยวประเทศไทยยังมีความต่อเนื่อง
ในปี ๒๕๕๗
เรื่ อ งสุ ด ท้ า ย คื อ ประชาคมอาเซี ย น เราเริ่ ม เห็ น การเชื่ อ มโยง
ทางคมนาคมขนส่งระหว่างประเทศถ้าจะมองให้กว้างคือฝัง อาเซียน แต่อาเซียน
ไม่ได้อยู่เฉพาะภายในอาเซียนด้วยกัน ยังเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจใหญ่ของโลก
๒ มุม คือ ทางด้านเหนือเป็นเศรษฐกิจของจีน ด้านตะวันตกเป็นเศรษฐกิจ
ของอินเดีย เชื่อมด้วยระบบการเดินทางหรือระบบโลจิสติกส์ แม้ว่าเส้นทาง
คมนาคมในประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มอาเซียนมีมาตรฐานไม่เท่ากัน แต่ถือว่า
การขนส่งสินค้าท�าได้สะดวกมากขึ้น การคมนาคมจะช่วยเปดโอกาสให้กับ
สินค้ า ของเราออกสู่ประเทศเพื่อนบ้าน หรือน� า วั ตถุ ดิบเข้ า มาแปรรูปใน
ประเทศไทย เป็นโอกาสหนึ่งที่ช่วยให้เศรษฐกิจไทยปี ๒๕๕๗ เติบโตได้อย่าง
ที่เราคาดการณ์ไว้ประมาณร้อยละ ๔-๕
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ทิศทางการลงทุน

ของภาคเอกชนและอัตราการบริโภคครัวเรือน
การลงทุนของภาคเอกชนในปี ๒๕๕๖ นั้นมีอยู่ ๒ ส่วน ส่วนที่หนึ่งคือ
ภาคอสังหาริมทรัพย์ยงั เติบโตได้ดี เศรษฐกิจในภูมภิ าคเริม่ เติบโต และเริม่ เห็น
ทิศทางการเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านและในอาเซียนเป็นการเปดโอกาส
ของตลาดอสังหาริมทรัพย์ในภูมิภาคนี้ให้โตมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ส่วนทีส่ อง การขยายโรงงานในภูมภิ าคยังเติบโต แต่สว่ นทีจ่ ะชะลอไป
บ้างคือ โครงการขนาดใหญ่ของภาคเอกชน ซึ่งส่วนหนึ่งมาจากอุตสาหกรรม
รถยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ โดยในส่วนของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์มีการ
เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี การขยายการลงทุนจึงชะลอตัวลง ส่วนอุตสาหกรรม
รถยนต์นั้น เนื่องจากเราผลิตเกินก�าลังการผลิตในปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๖
ยอดจ�าหน่ายรถยนต์จงึ เริม่ ลดลงสูแ่ นวโน้มปกติทา� ให้ยอดน�าเข้าของเราลดลง
ดังนั้นการลงทุนขยายโรงงานอุตสาหกรรมรถยนต์อาจชะลอลง
ส�าหรับอัตราการบริโภคครัวเรือนของเรานัน้ โดยปกติจะอยูป่ ระมาณ
ร้อยละ ๓-๔ ซึ่งถือว่าเป็นอัตราการบริโภคที่ปกติ แต่ปี ๒๕๕๕ โตมากถึง
ร้อยละ ๖.๗ ถือว่าค่อนข้างสูง มาจากยอดรถยนต์ซงึ่ เป็นยอดค่าใช้จา่ ยประมาณ
ร้อยละ ๒๐ ดังนั้นถ้าตัดยอดรถยนต์ออกไป จะอยู่ที่ร้อยละ ๒-๓ และคาดว่า
ปี ๒๕๕๗ การบริโภคน่าจะอยู่ประมาณร้อยละ ๒.๗ ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติ
ในปี ๒๕๕๗ สศช. ได้ประมาณการจีดพี ไี ว้ทรี่ อ้ ยละ ๔.๕ ซึง่ การทีจ่ ะไป
ถึงจุดนี้ได้ เงื่อนไขส�าคัญที่สุดคือภาคการส่งออก ถ้าเศรษฐกิจอยู่ในภาวะปกติ
ในปีที่ผ่านมาการส่งออกของเราอยู่ที่ร้อยละ ๑๐-๑๕ แต่ปี ๒๕๕๗ อัตราก�าลัง
การผลิตในการส่งออกค่อนข้างลดต�่าลง เช่น รถยนต์ เมื่อปี ๒๕๕๕ และต้นปี
๒๕๕๖ ยอดสั่งซื้อภายในประเทศสูงมาก จึงย้ายยอดสั่งของจากส่งออกมาอยู่
ในประเทศ พอยอดของนโยบายมาตรการรถยนต์คนั แรกหมดไป ต้องย้ายยอด
สั่งของกลับไปยอดส่งออกในต่างประเทศ ซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวกับที่แนวโน้ม
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เศรษฐกิจโลกน่าจะฟน ตัว ซึง่ ท�าให้การส่งออกของเราเพิม่ ขึน้ ประมาณร้อยละ
๗ ซึ่งน่าจะอยู่ในระดับที่ท�าได้
ส่วนการลงทุน ๒ โครงการใหญ่ทชี่ ะลอไปมีผลต่อจีดพี หี รือไม่นนั้ การ
ลงทุนโครงสร้างพืน้ ฐานในกฎหมายเงินกู้ ๒ ล้านล้านบาท อยูใ่ นช่วงการตีความ
ของศาลรัฐธรรมนูญ ในขณะทีโ่ ครงการต่างๆ นัน้ ยังด�าเนินการตามขัน้ ตอนของ
โครงการ เช่น บางโครงการอยูร่ ะหว่างท�าการศึกษาความเป็นไปได้ ซึง่ ยังท�าอยู่
ส่วนโครงการที่มีความพร้อม เช่น เรื่องขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหานคร
อาทิ รถไฟฟ้าสายสีเขียว คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติแล้ว สายสีส้มก็ผ่านการ
พิจารณาของ สศช. ไปแล้ว ตอนนี้อยู่ขั้นเสนอคณะรัฐมนตรี ถ้ารัฐบาลชุดใหม่
เข้ามา โครงการนีก้ ส็ ามารถเข้าสูก่ ระบวนการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีได้เลย
กรณีสายสีส้มที่อยู่ในระหว่างการรอเสนอ ซึ่งจะด�าเนินการได้หรือไม่ต้องรอ
กฎหมายเงินกู้ ๒ ล้านล้านหรือไม่ คงต้องพิจารณาในเรื่องการจัดการด้าน
การเงินให้กับโครงการนี้ อาจจะแยกมาจากโครงการเงินกู้ ๒ ล้านล้านในช่วง
ที่รอรัฐบาลใหม่ จัดเป็นหลายโครงการได้ หรืออาจจะต้องรอรัฐบาลใหม่เพื่อ
ยืนยันกฎหมายเงินกู้ ๒ ล้านล้าน

สศช. เตรียมประเมินผลการพัฒนา เสนอรัฐบาลใหม่

ในช่วงเปลี่ยนรัฐบาล สภาพัฒน์เองคงท�าหน้าที่ในเรื่องการประเมิน
สถานภาพของประเทศ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการภาครัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคเศรษฐกิจ
ต้องดูการเติบโตของเศรษฐกิจในปี ๒๕๕๗ หรือใน ๔ ปีข้างหน้า ทิศทางจะไป
ทางไหน มีเรื่องอะไรบ้างที่ต้องด�าเนินการ เช่น การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ซึง่ ถือว่ามีความจ�าเป็น เนือ่ งจากอัตราล�าดับความสามารถในการแข่งขันของเรา
ไม่กา้ วหน้า ด้วยความอ่อนด้อยในด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน และต้นทุนโลจิสติกส์
ที่ยังสูงอยู่ เพราะฉะนั้นหากไม่ลงทุนในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานด้าน
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โครงการระยะยาวที่ไม่ว่าจะเปลี่ยนรัฐบาลไปแล้ว

ก็ควรจะมีการลงทุนภาครัฐต่อเนื่อง
คือการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง
รถระบบราง หรือเพิม่ ความสะดวกสบายในการเดินทางระหว่างกรุงเทพฯ กับ
หัวเมืองหลักในภูมภิ าคจะท�าให้เราสูญเสียโอกาสตรงนีไ้ ป เพราะโครงการต่างๆ
เหล่านี้ช่วยท�าให้เมืองต่างๆ ในภูมิภาคเจริญเติบโตได้ และจัดท�าการประเมิน
ว่าสถานภาพของโครงการอยู่ในขั้นตอนใด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรัฐบาลชุดใหม่จะ
พิจารณาว่าโครงการใดบ้างทีจ่ ะให้การสนับสนุนหรืออยูใ่ นนโยบายของรัฐบาล
ชุดใหม่ สศช. จะประเมินสถานการณ์ตรงนี้ รวมทั้งสถานการณ์เศรษฐกิจโลก
ว่าจะไปทางไหน มีมาตรการใดบ้างทีเ่ ราจะด�าเนินการ เช่น เรือ่ งการส่งออกคง
ต้องเป็นเรื่องหนึ่งที่รัฐบาลชุดใหม่ควรให้ความส�าคัญ เป็นต้น
ทั้งนี้ โครงการระยะยาวที่ไม่ว่าจะเปลี่ยนรัฐบาลไปแล้วก็ควรจะมีการ
ลงทุนภาครัฐต่อเนื่อง คือการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม
ขนส่ง ต้องยอมรับว่าระบบการขนส่งเป็นเรื่องที่ส�าคัญมาก เพราะเราพึ่งพา
การขนส่งทางถนนประมาณร้อยละ ๘๐ ซึ่งต้องใช้น�้ามัน ซึ่งเป็นต้นทุนโลจิสติ
กส์อยู่ประมาณร้อยละ ๑๐-๒๐ ถ้าเราสามารถประหยัดการขนส่งสินค้าจาก
ระบบการขนส่งทางบกมาเป็นทางน�้าได้จะประหยัดต้นทุนลงได้มาก และควร
เชื่อมโยงระบบขนส่งกับประเทศภูมิภาคอาเซียน ซึ่งวันนี้การขนส่งทางถนน
เชื่อมโยงกันได้ แต่มาตรฐานถนนในประเทศเพื่อนบ้านยังไม่ดีเท่ากับเรา และ
บางจุดในบ้านเรานั้นอาจจ�าเป็นต้องขยาย เพราะปริมาณการขนส่งสินค้า
ระหว่างประเทศในภูมิภาคอาเซียนเพิ่มขึ้นมาก
นอกจากนี้ การเชื่อมโยงกับประเทศภูมิภาคในอาเซียนยังมีเรื่อง
ของโครงการอื่นๆ ด้วย เช่น กรอบความร่วมมืออนุภาคลุ่มแม่น�้าโขงนั้นมี
ยุทธศาสตร์พฒ
ั นารถไฟร่วมกันของประเทศลุม่ แม่นา�้ โขง ซึง่ เรามีการตัง้ สมาคม
การรถไฟของประเทศลุ่มแม่น�้าโขงเพื่อเตรียมรองรับเส้นทางการเดินทางของ
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รถไฟในอาเซียน อย่างกรณีของลุม่ แม่นา�้ โขงจะมีรถไฟจากจีนมาลาวแล้วเชือ่ ม
มาประเทศไทย ซึ่งเป็นโครงการระยะยาวในอนาคตที่เราต้องสนใจ และเรื่อง
การค้าระหว่างประเทศ หรือจะเรียกว่าการค้าชายแดนในภูมิภาคอาเซียน
เพราะเมื่อการขนส่งทางบกมากขึ้น ด่านต่างๆ จ�าเป็นต้องเปดและจ�าเป็นต้อง
ปรับปรุงด่านทัว่ ประเทศในระยะยาว เพือ่ ให้สนิ ค้าเข้าออกได้สะดวก ซึง่ จะเป็น
โอกาสขยายการค้าของเรา

พัฒนาพื้นที่ เชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้าน

ส่วนเรื่องการพัฒนาพื้นที่นั้น ในกรณีพื้นที่ชายฝงทะเลตะวันออก
เราทราบกั น ดี ว ่ า ขณะนี้ มี พื้ น ที่ ค ่ อ นข้ า งจ� า กั ด แต่ โ อกาสในการลงทุ น ใน
ประเทศไทยยังมีอยู่ ความเป็นประชาคมอาเซียนนัน้ ท�าให้เรามองเห็นโอกาสว่า
ถ้าหากประชาคมอาเซียนเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว และร่วมมือกับ
ประเทศเพือ่ นบ้านได้ จะเป็นการสร้างศักยภาพในการขยายฐานอุตสาหกรรม
ผมมองในแง่การขยายฐานการผลิตของกลุ่มประเทศอาเซียน เพราะฉะนั้น
ในพื้นที่ที่เราเคยถูกน�้าท่วม ต้องพิจารณาหาหรือขยายไปในพื้นที่ใหม่ที่เรา
สามารถรองรับได้ โดยต้องเลือกพิจารณาว่าอุตสาหกรรมประเภทไหนทีเ่ ราจะ
รองรับในอนาคต ซึ่งที่ผ่านมาเราเล็งไปที่อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีสะอาด
และเทคโนโลยีชั้นสูง
ส�าหรับการขยายพื้นที่ไปในประเทศเพื่อนบ้านต้องอยู่ที่ความร่วม
มือ อย่างกรณีของการพัฒนาท่าเรือน�้าลึกที่เขตเศรษฐกิจพิเศษที่ทวาย
เป็นโครงการที่อยู่ในกรอบความร่วมมือของอนุภาคลุ่มแม่น�้าโขงในการที่จะ
เชือ่ มโยงท่าเรือฝัง ตะวันตกทีท่ วายเชือ่ มกลับมาทีฐ่ านการผลิตของประเทศไทย
ทีช่ ายฝัง ทะเลตะวันออกคือท่าเรือแหลมฉบัง แต่การเชือ่ มโยงตรงนีไ้ ม่ได้จบอยู่
แค่ระหว่างสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์กับประเทศไทย แต่จุดนี้ยังเชื่อม
ต่อไปทีก่ มั พูชาและโฮจิมนิ ห์ ประเทศเวียดนาม เป็นแนวทีเ่ รามีความร่วมมือกับ
ประเทศลุ่มแม่น�้าโขง ดังนั้นโครงการนี้จะเปดโอกาสให้มีการค้า การลงทุน
รวมทั้งการแข่งขันการผลิตของเรา นอกจากจะเป็นประโยชน์กับเมียนมาร์
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จะเกิดกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ ตามบริเวณชายแดน
ในป ๒๕๕๗ เราต้องเร่งรัดเรื่องนี้ เพื่อเตรียมรองรับ
การเปดประชาคมอาเซียนในป ๒๕๕๘
โดยตรงแล้ ว ยั ง เพิ่ ม ศั ก ยภาพของภู มิ ภ าคในการเป็ น แหล่ ง ผลิ ต สิ น ค้ า
อุตสาหกรรม
ในท�านองเดียวกันเราอาจจะมองว่าทวายเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษเขตหนึง่
และเราก�าลังท�างานร่วมกับประเทศกัมพูชาในสองพืน้ ทีห่ ลักคือ พืน้ ทีจ่ งั หวัด
สระแก้วกับจังหวัดบันเตียเมียนเจยของกัมพูชาเพื่อจะพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
ร่วมกัน และพื้นที่ที่ก�าลังศึกษาร่วมกันคือ พื้นที่จังหวัดตราด-เกาะกง เป็น
สองพื้นที่หลักที่ทางกัมพูชามีเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยขณะนี้นักลงทุนต่าง
ประเทศ โดยเฉพาะนักลงทุนญีป่ นุ เริม่ ขยายโรงงาน และลงทุนก่อสร้างโรงงาน
ในกัมพูชาในส่วนที่เป็นอุตสาหกรรมชิ้นส่วน ซึ่งสุดท้ายอุตสาหกรรมชิ้นส่วน
จะส่งกลับมาประกอบในประเทศไทย โดยเฉพาะชิ้นส่วนของรถจักรยานยนต์
และอิเล็กทรอนิกส์
อี ก ตั ว อย่ า งหนึ่งคือ การพั ฒ นาพื้ น ที่ เ ศรษฐกิ จ ร่ ว มกั น ระหว่ า ง
ประเทศไทยกับ สปป.ลาว ทีจ่ งั หวัดมุกดาหาร-สุวรรณเขต ตรงนีเ้ ป็นอีกจุดหนึง่
ทีอ่ ตุ สาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ของญีป่ นุ น�าชิน้ ส่วนบางอย่างไปผลิตใน สปป.ลาว
แล้วส่งกลับมาประกอบที่ประเทศไทย เป็นต้น ดังนั้นจะเกิดกลุ่มอุตสาหกรรม
ต่างๆ ตามบริเวณชายแดน ในปี ๒๕๕๗ เราต้องเร่งรัดเรือ่ งนี้ เพือ่ เตรียมรองรับ
การเปดประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘
อีกจุดหนึ่งคือทางภาคเหนือ หรือที่เราเรียกว่าแนวพื้นที่เศรษฐกิจ
เหนือ-ใต้ ที่เชื่อมจากจีน สิ่งหนึ่งที่เราเห็นคือ ปัจจุบันนี้นักท่องเที่ยวจีน
เดินทางมาเทีย่ วประเทศไทยนัน้ เขาไม่ได้เดินทางมาทีส่ วุ รรณภูมเิ ป็นจุดแรก แต่
มีการเปดเทีย่ วบินระหว่างเชียงใหม่กบั ประเทศจีน บางจุดเป็นเมืองในภูมภิ าค
กับเมืองในภูมภิ าค แต่สงิ่ ทีเ่ พิม่ มาคือความสะดวกสบายในการเดินทางโดยทาง
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รถยนต์ จะเห็นว่าเริม่ มีรถต่างชาติในแถบประเทศจีน สปป.ลาว และเวียดนาม
เข้ามาท่องเทีย่ วในประเทศไทย ในเวลาเดียวกันเราต้องเปดโอกาสให้นกั ธุรกิจ
ภาคการท่ อ งเที่ ย วของไทยเข้ า ไปท� า ทั ว ร์ หรื อ การท่ อ งเที่ ย วในประเทศ
เพื่อนบ้านในกลุ่มประเทศอาเซียนด้วย โดยเฉพาะทางภาคเหนือโอกาสเรื่อง
การขยายการท่องเที่ยวจะมีสูงขึ้น

การพัฒนา เขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย

ส�าหรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายเป็นความร่วมมือ ๓ ฝาย
คือบริษัท ทวาย ดีเวลอปเมนต์ จ�ากัด (Dawei Development Company
Limited) บริษัทอิตาเลียนไทย ดีเวลอปเมนต์ จ�ากัด (มหาชน) (Italian-Thai
Development Public Company Limited : ITD) และคณะกรรมการ
บริหารโครงการทวาย (Dawei SEZ Management Committee : DSEZMC)
รวมถึงข้อตกลงเรื่องข้อตกลงเลิกสัญญาด้วยความสมัครใจ (Termination
Agreement) ระหว่างเมียนมาร์กับบริษัทอิตาเลียนไทยฯ แล้วเปลี่ยนมาใช้
ข้อตกลงใหม่เป็นระหว่างนิติบุคคลเฉพาะกิจหรือเอสพีวี (Special Purpose
Vehicle : SPV) ที่ตั้งขึ้นมา เป็นการร่วมทุนระหว่างไทยกับเมียนมาร์ เป็น
ผู้ดูแลการพัฒนาโครงการ เพราะฉะนั้นสิ่งที่โครงการทวายด�าเนินการเดิน
หน้าต่อ แบ่งเป็น ๒ เฟส ๒ ระยะ คือ ระยะเริ่มต้นใช้เวลาประมาณ ๕ ปี กับ
ระยะยาวประมาณ ๑๐-๑๕ ปี ทั้งนี้ในระยะเริ่มต้นจะเริ่มท�าสิ่งที่จ�าเป็นที่สุด
ส่วนแรก คือ การพัฒนาถนนเชื่อมระหว่างทวายกับชายแดนของไทย ซึ่งเวลา
นี้มีถนนอยู่แล้วแต่เป็นถนนลูกรัง ต้องพัฒนาให้เป็นถนนแอสฟัสต์ ในระยะ
เริ่มต้น ๒ เลนก่อน เพื่อให้การขนส่งสะดวกมากขึ้น
ส่วนที่ ๒ คือ การพัฒนาท่าเรือขนาดเล็ก ถนนกับท่าเรือขนาดเล็ก
จะรองรับโครงสร้างพื้นฐานหลัก ส่วนท่าเรือน�้าลึกเป็นเรื่องระยะยาว
ส่วนที่ ๓ คือ การตั้งนิคมอุตสาหกรรมในระยะเริ่มต้น โดยได้หารือ
กับทางเมียนมาร์ถึงค�าจ�ากัดความของค�าว่า อุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม
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ในระยะเริ่มต้นนั้น มีค�าจ�ากัดความหรือขอบเขตแค่ไหน เพื่อเปดโอกาส
ให้กับภาคเอกชนที่มีข้อเสนอเข้ามา โดยได้มีข้อเสนอหลัก ๓ เรื่อง คือ
(๑) การพัฒนาถนนกับท่าเรือ และข้อเสนอเพิ่มเติมเรื่องการพัฒนานิคม
อุตสาหกรรมในระยะเริ่มต้น ว่าต้องใช้พื้นที่เท่าไหร่ มีอุตสาหกรรมอะไรบ้าง
(๒) ไฟฟา แหล่งผลิตไฟฟ้าทีใ่ ช้ภายในนิคมอุตสาหกรรมจะด�าเนินการอย่างไร
และ (๓) แหล่งน�้า โดยแหล่งน�้าขนาดเล็กที่ใช้ส�าหรับอุตสาหกรรมในระยะ
เริ่มต้นเป็นอย่างไร
ขณะนี้อยู่ในระหว่างการเขียนโครงการ (TOR) เพื่อส่งให้กับผู้ที่สนใจ
ลงทุน ซึง่ ขณะนีบ้ ริษทั อิตาเลียนไทยฯ ได้แจ้งความจ�านงต้องการลงทุนในระยะ
เริ่มต้นด้วย ซึ่งต้องเข้าใจว่าส่วนที่บริษัทอิตาเลียนไทยฯ ยุติคือสัญญาระหว่าง
บริษทั อิตาเลียนไทยฯ กับเมียนมาร์ ส่วนคูส่ ญ
ั ญาใหม่คอื เอสพีวกี บั ดีเอสอีแซด
เมื่อเป็นเช่นนี้ เรายินดีรับข้อเสนอ ซึ่งทางบริษัทอิตาเลียนไทยฯ สนใจในระยะ
เริ่มต้น ขณะเดียวกันได้เปดโอกาสให้กับเอกชนอื่น ซึ่งญี่ปุนสนใจจะเข้ามา
เสนอเรื่องการพัฒนาท่าเรือ พัฒนาโครงการทวายในระยะเริ่มต้น ๕ ปี เพราะ
เขาต้องเสนอมาทั้ง ๕ ข้อเสนอ คณะกรรมการจะดูความเหมาะสมระหว่าง ๒
บริษัท ต้องรอดูข้อเสนอของภาคเอกชนทั้งสองภาค คือเอกชนของญี่ปุนซึ่ง
ยังไม่รู้ว่าจะเป็นบริษัทไหน แต่เขายินดีและแสดงความสนใจยื่นข้อเสนอเข้า
มาพัฒนาโครงการ
ในระหว่ า งนี้ มี ง านหลายเรื่ อ งที่ ยั ง ต้ อ งด� า เนิ น การ เรื่ อ งแรกคื อ
การจัดท�าโครงการ เพื่อให้บริษัทยื่นข้อเสนอเข้ามา โดยปดรับข้อเสนอการ
พัฒนาโครงการทวายในระยะเริม่ ต้นในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เรือ่ งทีส่ อง
คือ ทบทวนสิง่ ทีบ่ ริษทั อิตาเลียนไทยฯ ได้ลงทุนไปแล้ว เมือ่ บริษทั อิตาเลียนไทยฯ
ได้ยตุ กิ บั ทางเมียนมาร์แล้ว สิง่ ทีต่ อ้ งท�าคือ การประเมินเรือ่ งของผลค่าการลงทุน
ทีจ่ ะต้องคืนให้ โดยบริษทั ทีเ่ ราตัง้ ขึน้ มาใหม่ ต้องท�าการประเมิน ซึง่ ขณะนีก้ า� ลัง
อยูร่ ะหว่างการหาบริษทั ทีป่ รึกษาทีจ่ ะทบทวนตรงนี้ เป็นงานทีต่ อ้ งด�าเนินการ

๑๔๖

การพัฒนาเศรษฐกิจ

ต่อเนื่องเพราะในข้อตกลงก�าหนดว่า อะไรที่ บริษัทอิตาเลียนไทยฯ ได้ท�าไป
แล้ว เราจะคืนให้ตามมูลค่าที่แท้จริง
เรื่องที่สามคือ การจัดท�าแผนแม่บท (Master plan) ระหว่างนี้ทาง
เอสพีวี อยู่ในระหว่างจ้างที่ปรึกษาที่จะท�าแผนแม่บทให้กับโครงการทั้งหมด
ของทวาย เท่าที่ได้มีการหารือกับทางญี่ปุนจะพิจารณาช่วยเหลือการศึกษา
แผนแม่บทด้วย คงต้องท�าคู่ขนานกันไประหว่างที่ปรึกษาไทย กับทางญี่ปุน
ที่เขามีประสบการณ์ในการพัฒนาชายฝังทะเลตะวันออก เข้ามาช่วยดูความ
เป็นไปได้ของแผนแม่บทระยะยาวให้ เหล่านี้เป็นงานที่ด�าเนินการอยู่ระหว่าง
รอรัฐบาลใหม่
ทั้ ง นี้ การรั บ ข้ อ เสนอพั ฒ นาระยะเริ่ ม ต้ น นั้ น คิ ด ว่ า ปลายเดื อ น
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ คงได้ข้อเสนอ อย่างน้อย ๒ ข้อเสนอจากบริษัทอิตาเลียน
ไทยฯ และญี่ปุน ซึ่งเป็นหน้าที่ของเอสพีวี ที่จะพิจารณาเพื่อด�าเนินการตาม
ขัน้ ตอน เพราะเอสพีวตี งั้ มาเพือ่ ท�าหน้าทีป่ ระสานอ�านวยความสะดวกในเรือ่ ง
การหารือกับทางเมียนมาร์ แต่สดุ ท้ายเห็นว่า ข้อเสนอของใครดีนนั้ ทางเมียนมาร์
จะตกลงตามข้อเสนอแนะของเอสพีวี งานก็ไม่สะดุด แต่อยู่ที่รัฐบาลใหม่ว่า
เห็นชอบกับรูปแบบนีห้ รือไม่ โดย สศช. จะไปช่วยประสานโครงการนีใ้ ห้เกิดขึน้

ปจจัยเสี่ยงและ โอกาสด้านเศรษฐกิจ ป ๒๕๕๗

ผมคิดว่าปัจจัยเสี่ยงปี ๒๕๕๗ ในแง่เศรษฐกิจ เรื่องแรกคงเปนภาวะ
เศรษฐกิจโลก ซึ่งต้องยอมรับว่าเศรษฐกิจของเราประมาณร้อยละ ๗๐ ขึ้นอยู่
กับการส่งออก เรื่องที่ ๒ คือ การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน ที่ต้องการ
ความต่อเนื่องและการสานต่อในเรื่องการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพราะเป็น
ตัวน�าให้เกิดการลงทุนต่อภาคเอกชนต่อไป
ส่วนปัจจัยทางการเมืองจะมีผลหรือไม่นั้นเราคาดเดาไม่ได้ อย่างไร
ก็ตาม การท�าธุรกิจต้องมีการวางแผนอย่างต่อเนื่อง ส่วนภารกิจของราชการ
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ประจ�า แผนงานต่างๆ กระทรวงที่เกี่ยวข้องยังต้องด�าเนินต่อไป และต้อง
เตรียมพร้อม รวมทัง้ รอนโยบายรัฐบาลใหม่ทจี่ ะมีประกาศเกีย่ วกับการส่งเสริม
การลงทุน อย่างไรหรือไม่ต่อไป
ในส่วนภาคการส่งออก ค่อนข้างหลากหลาย ตั้งแต่สินค้าเกษตร
หมุนเวียน ต้องเร่งส่งออกกุง้ ส่วนการส่งออกไก่เริม่ มีขา่ วดีในระดับหนึง่ แล้วว่า
ทางญีป่ นุ เริม่ ผ่อนคลายให้ เนือ่ งจากไก่จากไทยนัน้ มีความปลอดภัย ในขัน้ ต่อไป
คือการหารือทางเทคนิคเรือ่ งกฎระเบียบของญีป่ นุ ทีจ่ ะอนุญาตให้นา� เข้าไก่จาก
ประเทศไทย ซึง่ อยูใ่ นขัน้ ตอนการหารือระหว่างไทยกับญีป่ นุ ถ้าการส่งออกกุง้
กับไก่มาช่วยตรงนี้ ภาคเกษตรคงส่งออกได้ถึงแสนล้าน เพราะปี ๒๕๕๖
ที่ผ่านมายอดตกลงมาก ส่วนเรื่องอื่นๆ อาทิ หมวดอาหาร มีสินค้าทะเลอีก
หลายส่วน รวมถึงหมวดภาคเกษตรต้องดูเรื่องการส่งออกข้าว มันส�าปะหลัง
ข้าวโพด ซึ่งควรต้องดูแลในเรื่องการขยายและเร่งระบายสินค้าเกษตรด้วย
ส่วนหมวดอุตสาหกรรม คิดว่าสินค้าส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าเทคโนโลยี
คือรถยนต์ และอิเล็กทรอนิกส์ แต่บังเอิญอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อยู่
ในช่วงเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยี ดังนั้นนโยบายการส่งเสริมการลงทุนหรือการ
เปลี่ยนเทคโนโลยีจากสิ่งที่เคยท�าอยู่คือฮาร์ดดิสก์ไดรฟ ซึ่งเป็นรายใหญ่ที่สุด
ในโลก พอเทคโนโลยีเปลีย่ น ท�าอย่างไรทีจ่ ะสามารถท�าให้ผทู้ ลี่ งทุนในประเทศ
เปลี่ยน หรือต่อยอดเรื่องการได้สิทธิประโยชน์การส่งเสริมการลงทุนได้อย่าง
ต่อเนื่องและเกิดความมั่นใจ ซึ่งจะท�าให้เราสามารถรักษาฐานการผลิตด้าน
อิเล็กทรอนิกส์ เพราะอิเล็กทรอนิกส์ของเราไม่มีต้นน�้า เราเป็นสินค้าคุณภาพ
สูงเสียส่วนใหญ่ หรือแม้แต่ในเรือ่ งของชิน้ ส่วนหรือวัสดุทเี่ กีย่ วข้องกับเรือ่ งของ
คอมพิวเตอร์ที่เป็นแท็บเล็ต หรือแผ่นฟล์มต่างๆ ต้องมีความชัดเจนเพื่อดึงให้
นักลงทุนรักษาประเทศไทยเป็นฐานการผลิตต่อไป
อีกกลุ่มหนึ่ง คือ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and
Medium Enterprises : SMEs) ซึ่งส่วนใหญ่เปนสินค้าที่เปนรูปแบบการด�าเนิน
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ชีวิต (Lifestyle) เปนสินค้าอุปโภค
หมวดเสื้ อ ผ้ า ขณะนี้ เ ปลี่ ย นไป
“ตลาดหนึ่ ง ที่ คิ ด มาก จากสินค้าทีเ่ คยท�าเป็นเสือ้ โหล
ว่าส�าคัญมากคือ ตลาด ส่งออกนั้นลดลง ผู้ที่ตัดเย็บเสื้อผ้า
ราคาถู ก เปลี่ ย นเป็ น ท� า สิ น ค้ า ที่ มี
ภายในอาเซียน”
ดีไซน์ ซึง่ ธุรกิจทีป่ รับตัวได้จะเห็นว่า
การออกเป็นสินค้าดีไซน์หรือตาม
ออร์เดอร์ทเี่ ขาดีไซน์จะได้ประโยชน์มากกว่า หรือสินค้ากลุม่ อัญมณี ปี ๒๕๕๖
ยอดส่งออกตกไปมาก เพราะก�าลังซื้อจากยุโรปลดลง เนื่องจากปี ๒๕๕๖
เศรษฐกิจติดลบอยู่ร้อยละ ๐.๗ ส่วนปี ๒๕๕๗ น่าจะโตได้ประมาณร้อยละ
๑ เพราะเศรษฐกิจในยุโรปเป็นก�าลังซื้อสินค้าที่มีราคา สินค้าไลฟสไตล์ ก�าลัง
ซื้อตรงนี้จะกลับคืนมา ต้องดูตลาด ภาครัฐเองต้องช่วยภาคเอกชนในการน�า
เข้าไปในตลาดเหล่านี้
ในขณะเดียวกัน สิ่งที่ภาคเอกชนเรียกร้องอยู่เสมอคือ เรื่องวัตถุดิบ
วันนีภ้ าครัฐเข้าไปเปดแหล่งวัตถุดบิ ในแอฟริกา อย่างเช่นทีส่ าธารณรัฐโมซัมบิก
เราเปดสถานกงสุล มีบริษัทเอกชนเริ่มเข้าไปส�ารวจแหล่งวัตถุดิบ และอีกกลุ่ม
ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ส�าคัญมาก คือ กลุ่มเฟอร์นิเจอร์ ปีหน้าก�าลังซื้อทางยุโรป
จะกลับมา เนือ่ งจากคนยุโรปเป็นผูท้ ตี่ อ้ งการความประณีต และความละเอียด
อ่อนพิถพี ถิ นั ในตัวสินค้า อุตสาหกรรมพวกเฟอร์นเิ จอร์ เครือ่ งแต่งบ้านทัง้ หลาย
จะมีโอกาสมาก
ส่วนกลุ่มสุดท้ายคือ อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ เช่น เครื่อง
ส�าอาง ผลิตภัณฑ์เกี่ยวข้องกับสุขภาพของคนจะเป็นโอกาสหนึ่งที่คิดว่ายัง
สามารถพัฒนาคุณภาพได้ หรือการสร้างตราสินค้า จะเป็นโอกาสให้เราส่งออก
ได้มากขึน้ เพราะฉะนัน้ สินค้า ๓-๔ กลุม่ นี้ เราต้องเข้าใจว่าจะไปเจาะตลาดตรง
ไหน ซึง่ เรือ่ งนีท้ างกระทรวงพาณิชย์ทราบตลาดดี เพียงแต่วา่ การเชือ่ มโยงจาก
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ความต้องการของตลาดไปสู่ผู้ผลิตของเรามีมากน้อยแค่ไหน อันนี้เป็นสิ่งที่เรา
จะต้องให้ความสนใจให้มาก
อีกตลาดหนึ่งที่คิดว่าส�าคัญมากคือ ตลาดภายในอาเซียน เราคงไม่ได้
ดูเฉพาะประเทศที่เป็นมหาอ�านาจทางเศรษฐกิจเท่านั้น เราต้องไม่ลืมตลาด
อาเซียน ตลาดเพื่อนบ้านซึ่งก�าลังซื้อของประเทศเพื่อนบ้านเราเวลานี้เพิ่มขึ้น
เช่น เมียนมาร์ หรือเวียดนาม เศรษฐกิจของเขาโตขึ้นก�าลังซื้อจึงโตตาม ท�าให้
เรามีโอกาสโดยเฉพาะสินค้าเกี่ยวกับเครื่องใช้อุปโภคบริโภค รวมถึงสินค้า
อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า หรือตลาดชายแดนซึ่งเป็นระดับรากหญ้า
จริงๆ คือชาวบ้านข้ามเขตมาซื้อขายสินค้าพื้นบ้านและพืชผลทางการเกษตร
ตลอดจนสินค้าอุปโภคบริโภคทีม่ คี วามต้องการ โดยเฉพาะสินค้าคุณภาพทีม่ า
จากประเทศไทย

พัฒนาการท่องเที่ยว...

เชื่อมโยงเส้นทางสร้างความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว
ส่วนเรื่องการท่องเที่ยว แต่ก่อนเราพูดถึงประเทศไทยคือกรุงเทพฯ
แต่เดี๋ยวนี้ประเทศไทยไม่ได้อยู่ในกรุงเทพฯ ที่เดียว แต่เปนเมืองในภูมิภาคด้วย
เพราะฉะนั้นในอนาคตเราต้องเปดเที่ยวบินให้มากขึ้นส�าหรับประเทศที่มีก�าลัง
ซื้อเส้นทางเที่ยวบินที่ได้รับความนิยมคือจังหวัดเชียงใหม่ และภูเก็ต การ
เดินทางโดยเครื่องบินไม่ต้องลงที่กรุงเทพฯ จากภูเก็ตเที่ยวทะเลแล้วสามารถ
ไปดูภู เขาที่ เชี ย งใหม่ เปลี่ยนได้ทันที จากภาคใต้ มี บรรยากาศแบบหนึ่ ง
ไปภาคเหนือมีบรรยากาศอีกแบบหนึง่ หรือแม้กระทัง่ การเชือ่ มไปถึงภาคอีสาน
ซึ่งเป็นแหล่งอารยธรรมโบราณสถาน
เพราะฉะนั้นถ้ามองการตลาด หรือการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เรามี
แหล่งท่องเทีย่ วทีเ่ ป็นแหล่งมรดกโลก ถ้าจะไปจังหวัดเชียงใหม่ตอ้ งผ่าน ๒-๓
จังหวัด เช่น จังหวัดนครสวรรค์ พิษณุโลก นีค้ อื เส้นทาง แต่มรดกโลกไม่ได้อยู่
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สิ่งที่เราควรต้องท�าให้มากขึ้นในเรื่องการท่องเที่ยว
คือ ต้องให้การเดินทางและมีที่พักที่สะดวกสบาย
ทีพ่ ษิ ณุโลก อยูท่ สี่ โุ ขทัย ท�าอย่างไรทีจ่ ะสร้างโครงสร้างพืน้ ฐานในการเดินทาง
ถ้าไม่ได้ไปเครื่องบิน ไปทางรถยนต์ที่สามารถเชื่อมต่อจากรถไฟความเร็วสูง
หรืออาจจะเป็นสิง่ ทีเ่ ราคิดต่อในอนาคต หลายประเทศเส้นทางหลักเป็นเส้นทาง
รถไฟความเร็วสูง เพราะรถไฟเป็นรถทีม่ คี วามสะดวกสบาย ในหลายประเทศจึงมี
รถไฟแบบการท่องเทีย่ วเพือ่ ให้ดบู รรยากาศ อาจต้องดูวา่ ถ้าให้เอกชนเข้ามาร่วม
ลงทุน ในเรือ่ งของการพัฒนารถไฟในช่วงสัน้ ๆ เพือ่ เชือ่ มต่อกับการขนส่ง การ
ท่องเทีย่ วของเราจะเปลีย่ นมิติ เมืองทีค่ ดิ ถึงเมืองแรกไม่ใช่ทกี่ รุงเทพฯ ทีเ่ ดียว
แล้ว วันนีถ้ า้ ดูจา� นวนนักท่องเทีย่ วทีเ่ ข้ามาทีส่ นามบินสุวรรณภูมยิ อดลดลง แต่ใน
ภูมภิ าคนัน้ ไม่ได้ลดเลย เพราะเขาสามารถเลือกได้ บางคนอาจจะไม่ได้ตอ้ งการมา
เทีย่ วกรุงเทพฯ แต่ตอ้ งการไปสัมผัสบรรยากาศทีภ่ าคเหนือก็สามารถลงทีจ่ งั หวัด
เชียงใหม่ได้ แล้วเปลีย่ นจากภาคเหนือลงไปใต้ได้ทนั ทีภายใน ๒ ชัว่ โมง เป็นต้น
เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราควรต้องท�าให้มากขึ้นในเรื่องการท่องเที่ยว คือ
ต้องให้การเดินทางและมีที่พักที่สะดวกสบาย ซึ่งเราจะท�าโรงแรมแบบห้าดาว
ทั้งหมดคงไม่ได้ ต้องดูว่ามีขนาดกลาง ขนาดเล็ก ที่ขณะนี้เป็นที่นิยมและ
สามารถสร้างรายได้ ซึ่งจะเป็นบรรยากาศอีกแบบหนึ่ง
ในส่วนของทีร่ ะลึก หรือสินค้าทีน่ กั ท่องเทีย่ วต้องการซือ้ จะต้องดูวา่
ทั้ง ๓ อย่างสัมพันธ์กันดีหรือไม่ ค�าว่าของที่ระลึกอาจดึงเรื่องหนึ่งต�าบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ขึ้นมา และพัฒนาให้เป็นแบรนด์ โดยเฉพาะหมวดอาหารเนื่องจาก
นั ก ท่ อ งเที่ ย วจี น นิ ย มซื้ อ อาหารแพ็ ค และผลไม้ ไ ทย ผลิ ต สิ น ค้ า พวกนี้
ท�าบรรจุภัณฑ์ดีๆ รวมถึงสินค้าที่เป็นงานฝีมือทั้งหลายด้วย อย่าลืมว่าเวลาเรา
เดินทางไปเทีย่ วประเทศไหน เรามักซือ้ ของทีร่ ะลึกติดมือกลับมา การท�าตุก ตา
ที่เป็นสัญลักษณ์สะท้อนวัฒนธรรมสามารถขาย สร้างรายได้ในระดับรากหญ้า
เพียงแต่ต้องท�าให้มีคุณภาพ
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ทิศทางพัฒนาประเทศ ขึ้นอยู่กับรัฐบาลใหม่

สภาพัฒน์มีหน้าที่ในการรวบรวมข้อมูล และประเมินสถานการณ์ว่า
ณ ปัจจุบันสภาพเศรษฐกิจมีแนวโน้มเป็นอย่างไร อะไรบ้างที่มีผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจ หรือว่าสิ่งไหนควรระมัดระวัง เพราะความเชื่อมั่นในเศรษฐกิจไทย
นั้นอยู่ที่ ๒ เรื่องหลักๆ เรื่องแรก คือ นโยบายเศรษฐกิจมหาภาค เรื่องการ
มีวินัยการคลัง ซึ่งเคยท�าได้ในช่วงหนึ่ง และรัฐบาลชุดนี้มีนโยบายเน้นความ
สมดุลทางการคลัง แต่ความจ�าเป็นทางด้านการลงทุน วิธกี ารจัดการคงจะต้อง
ดูทั้ง ๒ ด้าน เรียกว่าการคลังภาครัฐซึ่งมีการคลังแบบในงบประมาณและนอก
งบประมาณ ต้องดูทั้งหมด สิ่งที่เราอยากเห็นคือการลงทุนในโครงการที่ก่อให้
เกิดรายได้อย่างเช่น รถไฟ
เรื่องที่ ๒ คือการสร้างโอกาสในเรื่องของเศรษฐกิจ สุดท้ายรายได้
จะกลับมาในรูปการจัดเก็บภาษี บางครัง้ เราอาจจะมองด้านเดียวว่าลงทุนแล้ว
ขาดดุล สุดท้ายต้องกลับมาดูด้านรายได้ด้วยว่ารายได้มาจากไหนเศรษฐกิจ
โตขึ้นมาจากโครงสร้างพื้นฐานใช่หรือไม่ ต่อมาคือประหยัดแค่ไหน ในเรื่อง
ของรายจ่ายประจ�าอาจจะมีในส่วนราชการต่างๆ หรือจากที่ไม่ได้มาจาก
งบลงทุน แต่เป็นงบรายจ่ายประจ�า เช่น การเข้าไปรักษาราคาสินค้าเกษตร
ซึง่ เป็นรายจ่ายประจ�า ต้องดูวา่ จะประหยัดได้มากน้อยแค่ไหน เราต้องประเมิน
สถานการณ์ว่าเป็นอย่างไร คงจะบอกว่านโยบายอะไรบ้างที่ยังค้างอยู่ แล้วเรา
ต้องท�าอะไรบ้าง
อีกด้านหนึ่งคือ ภาคเศรษฐกิจจริง (Real Sector) เช่น จะส่งเสริม
อุตสาหกรรมไปทางไหน ต้องขึน้ อยูก่ บั รัฐบาล รัฐบาลชุดใหม่จะมีแนวนโยบาย
อย่างไรบ้าง สภาพัฒน์ก็ให้ข้อมูลไป อ�านาจการตัดสินใจขึ้นกับรัฐบาล อีกสิ่ง
ที่นับว่าเป็นโอกาสแต่ผมยังไม่ได้พูดคือเรื่องของความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เราต้องให้ความส�าคัญมากขึ้นในระยะยาว
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ภาวะเศรษฐกิจ ป ๒๕๕๗
สัมภาษณ์โดยหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ
ฉบับประจ�าวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๖

บทบาทภาคการส่งออก

ต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ป ๒๕๕๗
สภาพัฒน์ได้ศกึ ษาวิเคราะห์พบว่าเศรษฐกิจในปี ๒๕๕๗ น่าจะมีอตั รา
การเติบโตได้ ร้อยละ ๔-๕ โดยมีเหตุผลส�าคัญคือ การส่งออก โดยเราคาดว่า
ภาคการส่งออกเป็นปัจจัยขับเคลื่อนที่ส�าคัญ เนื่องจาก ๒ ปีที่ผ่านมา การส่ง
ออกค่อนข้างจะต�่ากว่าศักยภาพที่มีอยู่คือ ปี ๒๕๕๕ การส่งออกมีอัตราการ
เติบโตเพียงร้อยละ ๓ และปี ๒๕๕๖ เกือบจะไม่เติบโตเลย สิ่งนี้แสดงว่าใน ๒
ปีที่ผ่านมา เศรษฐกิจโลกมีปัญหา
อย่างไรก็ตาม ในปี ๒๕๕๗ หลายประเทศมีแนวโน้มที่จะฟนตัว โดย
เฉพาะสหรัฐอเมริกาและยุโรป จากที่ติดลบในปีนี้ เศรษฐกิจจะเป็นบวกในปี
หน้า ดังนั้นการสั่งซื้อสินค้าจากประเทศต่างๆ แม้จะไม่มากเหมือนสมัยก่อน
แต่ในภาพรวมแล้วเศรษฐกิจโลกในปี ๒๕๕๗ จะช่วยสร้างบรรยากาศให้กบั การ
ส่งออกของไทยได้พอสมควร นอกจากนี้ สินค้าในหมวดประมงและปศุสตั ว์ โดย
เฉพาะกุ้ง ที่ผ่านมาพบปัญหาโรคกุ้งตายด่วน ซึ่งเอกชนได้แก้ไขปัญหาไปแล้ว
ส่วนหนึ่ง รวมทั้งภาครัฐได้เข้าไปช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อยด้วย จะส่งผลใน
ปี ๒๕๕๗ แม้การฟน ตัวของสินค้ากุง้ ทะเลส่งออกอาจจะช้าเล็กน้อย แต่คาดว่า
จะเห็นแนวโน้มที่ดีขึ้น สินค้าอีกประเภทคือ ไก่สดแช่เย็นแช่แข็ง ประเทศ
สิงคโปร์ได้เปดตลาดให้เราแล้ว ส่วนญี่ปุนน่าจะเปดตลาดได้ในปี ๒๕๕๗
เพราะว่าได้มีการประสานงานอย่างใกล้ชิดระหว่างหน่วยงานภาครัฐของทั้ง
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ญี่ปุนและไทย ดังนั้น ในส่วนของภาคเกษตรจะช่วยให้ภาคการส่งออกปรับตัว
ได้ดีขึ้น ซึ่งในปี ๒๕๕๗ น่าจะเติบโตได้ประมาณร้อยละ ๗ ตามที่คาดการณ์ไว้

ปจจัยด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ป ๒๕๕๗
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจในปี ๒๕๕๗ ต้องพึ่งภาครัฐบาลในเรื่องการ
ลงทุนด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน ซึง่ ทีท่ ราบมา ในปีนคี้ อื (๑) การลงทุนโครงสร้าง
พื้นฐานโดยใช้เงินกู้ ๒ ล้านล้านบาท โดยการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานของ
รัฐนัน้ จะสร้างโอกาสการเติบโตให้กบั ภาคเอกชน โดยเฉพาะด้านการคมนาคม
ขนส่ง จะช่วยลดต้นทุนในเรื่องการขนส่งสินค้า รวมถึงโครงการส�าคัญอื่นๆ
อาทิ การปรับปรุงหรือการก่อสร้างเส้นทางหลวงใหม่ๆ ซึ่งตรงนี้วัตถุประสงค์
หลักๆ ที่ส�าคัญคือการเชื่อมกับกลุ่มประเทศอาเซียน เชื่อมไปที่ด่านชายแดน
ของเราเพือ่ เปดประตูการค้ากับประเทศเพือ่ นบ้านและประเทศอาเซียน โอกาส
ทางการค้าชายแดนก็จะสูงขึ้น
(๒) โครงการรถไฟหรือระบบราง มี ๒ ระบบ คือระบบรางคู่ จะ
ปรับปรุงเส้นทางเดิมโดยเพิ่มรางรถไฟซึ่งจะช่วยให้เกิดความสะดวกในการ
ขนส่งทางรถไฟมากขึ้น ในเวลาเดียวกันต้องจัดหาเรื่องหัวรถจักรด้วย ซึ่งเป็น
เรื่องที่เราอยากให้เกิดขึ้นในปี ๒๕๕๗
ส่วนระบบรางอีกชนิดหนึ่งคือ รถไฟความเร็วสูง ขณะนี้อยู่ในขั้นตอน
การศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ เพื่อให้โครงการนี้เกิดประโยชน์
กั บ ประชาชนคนไทยและในกลุ ่ ม ประเทศอาเซี ย นอย่ า งแท้ จ ริ ง ช่ ว ยให้
ประชาชนในกลุม่ อาเซียนเดินทางมาประเทศไทย สามารถเชือ่ มโยงไปประเทศ
จีน และทางฝังตะวันตกไปอินเดีย อย่างไรก็ตามเรื่องรถไฟฟ้าความเร็วสูง
เรายังมีเวลาในการศึกษาเพื่อให้มีความรอบคอบมากขึ้น
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การลงทุนภาครัฐ

เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ป ๒๕๕๗
การลงทุนภาครัฐ ทีค่ วรท�าคือ การก่อสร้างหรือปรับปรุงด่านชายแดน
เพือ่ ให้สนิ ค้าและผูโ้ ดยสาร นักท่องเทีย่ วในกลุม่ อาเซียน เดินทางไปมาหาสูก่ นั
ได้สะดวกมากขึน้ เรือ่ งด่านเป็นเรือ่ งส�าคัญ เนือ่ งจากสินค้าและปริมาณการค้า
ในกลุ่มอาเซียนมีมากขึ้นทุกวัน เพราะฉะนั้นเราจะต้องท�าให้การตรวจปล่อย
สินค้าที่จะผ่านชายแดนไปยังอีกประเทศนั้นมีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
การลงทุนของภาครัฐยังมีอีกหลายส่วนที่อยากเพิ่มเติม คือ ส่วนที่ ๑
ท่าเรือ จ�าเป็นจะต้องขยายเพื่อรองรับปริมาณการขนส่งสินค้า ส่วนที่ ๒
ท่าอากาศยานหรือสนามบิน ซึ่งทุกวันนี้ไม่สามารถที่จะรองรับผู้โดยสารที่เพิ่ม
มากขึน้ ได้ รวมทัง้ จะต้องสร้างสนามบินส่วนภูมภิ าคเพิม่ เติม เพราะในปัจจุบนั
มีการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมการเดินทางของนักท่องเทีย่ ว โดยเฉพาะอย่างยิง่
ในกรุงเทพมหานครจะเห็นได้ว่าไม่ได้เป็นต้นทางเสมอไป และไม่ได้เป็น
ปลายทางที่นักท่องเที่ยวจะเดินทางมาถึงประเทศไทย แต่ปัจจุบันนี้ จุดแรก
อาจจะเป็นเชียงใหม่ และภูเก็ต สนามบินในภูมิภาคจะมีความส�าคัญมากขึ้น
ในอนาคต ดังนั้น จึงต้องมีการปรับปรุงสนามบิน ซึ่งการลงทุนตรงนี้จะมีส่วน
ช่วยให้เศรษฐกิจของเราขยายตัวมากขึ้น

ปจจัยด้านการบริโภคภาคประชาชน

และภาคการท่องเที่ยวที่มีผลต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
การบริโภคของประชาชน เป็นอีกหนึง่ ปัจจัยในการขับเคลือ่ นเศรษฐกิจ
ในปี ๒๕๕๖ เรามีการใช้จ่ายค่อนข้างสูง เนื่องจากนโยบายของภาครัฐ โดย
เฉพาะโครงการรถยนต์คันแรก ซึ่งได้สิ้นสุดโครงการแล้ว ก�าลังซื้อรถยนต์จึง
อาจจะอ่อนตัวลงไปบ้าง แต่เราจะเห็นแนวโน้มที่ส�าคัญอย่างหนึ่งคือ การปรับ
ตัวด้านรายได้ของแรงงาน และแนวโน้มราคาสินค้าเกษตรในช่วงเดือนตุลาคม
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อาจจะดีขนึ้ มาเล็กน้อย แต่เนือ่ งจากรายได้ของสินค้าเกษตรขึน้ อยูก่ บั ราคาและ
ปริมาณ ซึง่ ผลผลิตนัน้ ค่อนข้างจะมีมาก ราคาจึงไม่คอ่ ยสูงเท่าไร แต่วา่ โดยรวม
แล้วรายได้ยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่องแม้จะไม่มากนัก
ภาคการท่องเที่ยว ในช่วง ๒ ปีที่ผ่านมาโตเฉลี่ยปีละประมาณร้อยละ
๑๗ จ�านวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มเข้ามา ในอดีตเพิ่มขึ้นปีละ ๑ ล้านคน แต่ ๒ ปีที่
ผ่านมาเพิ่มขึ้นปีละเกือบ ๒ ล้านคน แสดงว่าศักยภาพของภาคการท่องเที่ยว
ของเรามีมาก โดยเชื่อว่าในปี ๒๕๕๗ แนวโน้มนักท่องเที่ยวมาที่ประเทศไทย
นั้นยังมีความต่อเนื่อง ฉะนั้นจึงเป็นโอกาสดีที่ช่วยให้เศรษฐกิจของเราขยาย
ตัวได้ดีขึ้น

ผลกระทบของ ปญหาหนี้ครัวเรือน

หนี้ครัวเรือนในปี ๒๕๕๕ – ๒๕๕๖ นั้น ส่วนหนึ่งเป็นหนี้ของการ
อุปโภคบริโภค เป็นสินเชือ่ ทีธ่ นาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงินต่างๆ รวมทัง้
สหกรณ์ออมทรัพย์ปล่อยกู้ ส่วนใหญ่เป็นการปล่อยกู้เพื่อตอบสนองการซื้อรถ
คันแรก เมือ่ โครงการสิน้ สุด สินเชือ่ ก็จะลดลงไปด้วย อย่างไรก็ตาม ถ้าหากมอง
ในแง่หนี้ด้านหนึ่งอาจจะต้องพิจารณาเรื่องสินทรัพย์ด้วย เพราะด้านหนึ่งเป็น
หนีจ้ ากการผ่อนรถยนต์ แต่วา่ รถยนต์กเ็ ป็นทรัพย์สนิ ของเรา เพียงแต่ตอ้ งค�านึง
ถึงความสามารถในการช�าระหนี้ ซึง่ จากนโยบายทีม่ กี ารปรับค่าแรง ๓๐๐ บาท
รวมทั้งเรื่องโครงการรับจ�าน�าสินค้าเกษตรของรัฐบาลที่ให้หลักประกันเรื่อง
รายได้ ช่วยให้ผู้กู้มีความสามารถในการช�าระหนี้เพิ่มมากขึ้น
ความจริ ง มี โ อกาสมากมายหากเศรษฐกิ จ โดยรวมโตขึ้ น ภาค
อุตสาหกรรมก็จะขยายตัว คนงานก็จะมีรายได้ ในขณะเดียวกัน ภาคเกษตร
ต้องมองเรือ่ งการสร้างสินค้าหรือรูปแบบสินค้า โดยเฉพาะอย่างยิง่ การแปรรูป
ซึง่ พบว่าสินค้าหลายตัวทีห่ ว่ งโซ่มลู ค่าของสินค้าเกษตรนัน้ ไม่ได้ทา� ให้ครบวงจร
เช่น มันส�าปะหลัง เรายังขาดการแปรรูปขัน้ กลาง โดยเฉพาะโรงแป้งซึง่ อาจจะ
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ประเด็นที่น่ากังวลคือเรื่องเศรษฐกิจโลก
มีไม่เพียงพอในบางพื้นที่ เป็นต้น ถ้าหากเราส่งเสริมอุตสาหกรรมเหล่านี้
รายได้กจ็ ะเกิดขึน้ แม้กระทัง่ อุตสาหกรรมน�า้ ตาลก็ยงั มีโอกาส โดยให้เกษตรกร
รายเล็กปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมมาปลูกอ้อยแทน ซึ่ง
สร้างรายได้ที่มากกว่า ดังนั้นหนี้ครัวเรือนในทุกวันนี้ ต้องยอมรับว่าทุกคน
ก็เป็นหนี้ เพียงแต่จะสามารถช�าระหนี้ได้มากน้อยเพียงใด

เศรษฐกิจสหรัฐอเมริกา ปจจัยทีม
่ผ
ี ลกระทบต่อจีดพ
ี ี

ประเด็นทีน่ า่ กังวลคือเรือ่ งเศรษฐกิจโลก ซึง่ ในปีหน้ามีแนวโน้มจะดีขนึ้
เพราะว่าประมาณการการขยายตัวต่อเศรษฐกิจโลกนัน้ ปี ๒๕๕๖ อยูท่ รี่ อ้ ยละ
๒.๙ และปี ๒๕๕๗ น่าจะเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ร้อยละ ๓.๒ อย่างไรก็ตาม ยังมีความ
เสี่ยงอยู่ ขึ้นอยู่กับประเทศมหาอ�านาจ เช่น สหรัฐอเมริกา เป็นต้น เราคาดว่า
เศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาจะดีขึ้น แต่จะดีขึ้นจริงหรือไม่นั้นต้องคอยติดตาม
สถานการณ์ โดยล่าสุดเดือนตุลาคมอัตราการจ้างงานของอเมริกาดีขนึ้ เป้าหมาย
ของอเมริกาคือมาตรการลดขนาดวงเงินกระตุ้นเศรษฐกิจ (Quantitative
Easing) โดยเขาจะเพิ่มปริมาณเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจไปจนกว่าจะถึง
เป้าหมาย คืออัตราการว่างงานลดลงมาเหลือทีร่ อ้ ยละ ๖.๕ ขณะนีอ้ ยูท่ ปี่ ระมาณ
ร้อยละ ๗ อย่างไรก็ตาม มาตรการนีถ้ อื ว่ามีความเสีย่ งต่อประเทศไทยอย่างหนึง่
ซึ่งจะเชื่อมโยงกับการเคลื่อนย้ายเงินทุนออกนอกประเทศสหรัฐอเมริกา
โดยอาจท�าให้เงินทุนทีไ่ หลในตลาดหุน้ ของเราหรือเงินทุนทีไ่ หลเข้ามาลงทุนใน
ประเทศของเราลดลง ซึง่ เราจะเริม่ มองเห็นผลกระทบจากมาตรการนีไ้ ด้ชดั เจน
ขึ้นประมาณกลางปี ๒๕๕๗
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การใช้จา่ ยภาคครัวเรือน ทีม่ ผี ลต่อภาพรวมเศรษฐกิจ

การระมัดระวังเรือ่ งการใช้จา่ ยเป็นเรือ่ งทีด่ ี คือระมัดระวังแล้วใช้จา่ ยในสิง่
ทีม่ คี วามจ�าเป็น กล่าวคือการวางแผนการเงินของครอบครัว หรือประชาชนเองก็
ต้องมีการวางแผน ถ้ามีการวางแผนการใช้จา่ ยทีด่ แี ล้วย่อมมีเงินออม ในเวลานีแ้ ม้
จะบอกว่าเรามีหนีค้ รัวเรือนอยู่ แต่โดยรวมแล้วภาคประชาชนหรือภาคครัวเรือน
ยังคงมีเงินออม แต่เงินออมนัน้ เป็นการออมระยะยาวทีไ่ ม่สามารถน�ามาใช้เดือน
ต่อเดือน หรือปีตอ่ ปีได้ การออมตรงนีเ้ ก็บไว้ในระยะยาวเมือ่ เกษียณอายุหรือ
พ้นวัย ๖๕ ปี ซึง่ หากถามว่าการออมจะกระทบต่อเศรษฐกิจหรือไม่นนั้ ต้องดูตวั เลข
การใช้จา่ ยภาคครัวเรือนตัง้ แต่กลางปีเป็นต้นมา ซึง่ หมวดการใช้จา่ ยทีย่ งั เพิม่ อยู่
จะเป็นหมวดทีจ่ า� เป็นทัง้ สิน้ อาทิ หมวดอาหารเครือ่ งนุง่ ห่ม หมวดสินค้าจ�าเป็น
ในบ้าน เช่น หากมีการซือ้ บ้านหรือคอนโดมิเนียมใหม่ ก็จา� เป็นจะต้องมีอปุ กรณ์
อ�านวยความสะดวก ไม่วา่ จะเป็นทีวี ตูเ้ ย็น ส่วนนีถ้ อื ว่ายังเพิม่ อยู่ แต่สว่ นทีก่ ระทบ
บ้างน่าจะเป็นความต้องการซือ้ รถยนต์หรือสินค้าราคาแพง ซึง่ อาจจะลดลงไปบ้าง

นโยบายส่งเสริมการลงทุน

ปจจัยในการสร้างความเชื่อมั่นนักลงทุน

ความเชื่อมั่นของนักลงทุน คงจะต้องขึ้นอยู่กับนโยบายเศรษฐกิจของ
รัฐบาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายการส่งเสริมการลงทุน ซึ่งจะเป็นการเปด
โอกาสการลงทุนในอุตสาหกรรม โดยมีอุตสาหกรรมใหม่ที่ควรส่งเสริมคือ
อุตสาหกรรมเครือ่ งยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ เครือ่ งนุง่ ห่ม ตัวอย่างเช่น เครือ่ งนุง่ ห่ม
จะมองไปถึงการโยกย้ายการผลิตของเราไปอยู่แถบตะเข็บชายแดนให้มากขึ้น
โดยรัฐบาลอาจจะต้องมีการเจรจากับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่ออ�านวยความ
สะดวกเรื่องการน�าแรงงานเข้ามา
นอกจากนีย้ งั มีเรือ่ งทีค่ วรส่งเสริมเพิม่ เติมคือ เรือ่ งที่ ๑ วิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม หรือ เอสเอ็มอี (SMEs) โดยเฉพาะในกลุม่ ธุรกิจสร้างสรรค์
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(Creative Industry) กลุม่ เอสเอ็มอีเหล่านีม้ มี ากมาย แต่โอกาสทีจ่ ะเข้าถึงแหล่ง
เงินทุนจากธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงินต่างๆ นัน้ เป็นไปได้ยาก แต่วนั นี้
แหล่งเงินทุนเหล่านี้เริ่มเล็งเห็นความส�าคัญของเอสเอ็มอีที่มีแนวคิด มีการ
ออกแบบ มีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย และปรับรูปแบบการให้บริการเพื่อ
ให้สอดคล้องกับผู้บริโภค ธุรกิจพวกนี้จัดว่าเป็นธุรกิจสร้างสรรค์ แม้กระทั่ง
เรื่องธุรกิจการออกแบบทุกวันนี้เกิดขึ้นมากมาย จึงเป็นโอกาสของคนรุ่นใหม่
เรื่องที่ ๒ ธุรกิจด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งเรามักมองข้ามไป ในหลาย
ประเทศนัน้ ธุรกิจนีเ้ ป็นธุรกิจแบบเอสเอ็มอี และมีสว่ นช่วยให้ประเทศเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ที่ส�าคัญที่อยากกล่าวถึงคือธุรกิจรีไซเคิล ปัจจุบันเรามี
การรณรงค์เรื่อง “Reduce Reuse Recycle” ค่อนข้างมาก Reduce คือการลด
ใช้พลังงานซึ่งจะเกิดประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม Reuse คือการน�ากลับมาใช้ใหม่
ของที่ยังดียังพอใช้ได้น�ากลับมาใช้ใหม่ เช่น ตลาดเสื้อผ้ามือสอง เป็นต้น และ
Recycle คือการน�าไปแปรสภาพแล้วน�ากลับมาใช้ใหม่ เช่น สินค้าประเภท
อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟ้า สินค้าในกลุ่มยานยนต์ ที่เป็นขยะเรายังไม่ได้
แยก ถ้าแยกก็จะมีวัสดุที่กลับมาเป็นวัตถุดิบได้
ขยะวันนี้เราสามารถ Recycle ได้เพียงร้อยละ ๑๕ เพราะฉะนั้น หาก
เราท�าได้ดกี จ็ ะเกิดธุรกิจพวกเครือ่ งใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ เช่น เรามีประชากร
ประมาณ ๖๑ ล้านคน นับเป็นครัวเรือนประมาณ ๒๐ ล้านครัวเรือน ซึ่งใน
แต่ละวัน เรามีการเปลี่ยนหลอดไฟอย่างน้อยวันละร้อยละ ๑๐-๒๐ จะท�า
อย่างไรที่จะแยกหลอดไฟออกมา ไม่ให้ไปปะปนกับเศษอาหาร มาแล้วน�าเข้า
สู่ธุรกิจ Recycle ซึ่งต้องมีระบบโรงงานขึ้นมา Recycle เอากลับไปท�าหลอด
ไฟใหม่ เรื่องนี้ถือเป็นเรื่องใหม่ที่คิดว่าผู้ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการลงทุน
ควรพิจารณาให้มากขึน้ เพราะหากท�าได้ ปริมาณของเสียต่อปีทถี่ กู ปล่อยออก
สู่สังคมของเราก็จะน้อยลงไปเรื่อยๆ
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ยุการพั
ทธศาสตร์
ฒนาเมืองเศรษฐกิจชายแดน
เพื่อเชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้าน

การบรรยายพิเศษในการสัมมนาพัฒนาเมืองเศรษฐกิจชายแดน
กรณีบริหารจัดการเมืองใหม่ ช่องสะง�า
อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ
ณ โรงแรมศรีล�าดวน จ.ศรีสะเกษ
๖ มิถุนายน ๒๕๕๗

ศรีสะเกษ... จากเมืองปดสู่เมืองเปด

ผมให้ความส�าคัญกับจังหวัดศรีสะเกษเปนอย่างยิ่ง และการสัมมนา
ในวันนี้เน้นการพัฒนาเมืองเศรษฐกิจชายแดนช่องสะง�า อ�าเภอภูสิงห์ หรือ
ที่เรียกว่า “เมืองใหม่ช่องสะง�า” ซึ่งจังหวัดได้มุ่งมั่นพัฒนาตั้งแต่ปี ๒๕๔๖ ผม
ได้ไปดูพื้นที่หลายครั้ง พบว่าการด�าเนินการในด้านต่างๆ ยังไม่สมบูรณ์ โดย
เฉพาะอย่างยิ่งถนนช่วงที่ไปช่องสะง�าผ่านชุมชนประมาณเกือบ ๑๐ กิโลเมตร
ในหน้าฝนล�าบากมาก เมื่อท่านรองปลัดจังหวัดลงไปดูพื้นที่บอกว่าเป็นถนน
ขรุขระ ซึ่งได้น�าเรียนท่านผู้ว่าราชการจังหวัด และท่านแจ้งว่าได้งบประมาณ
เพื่อปรับปรุงแล้ว
ผมเป็ น คนจั ง หวั ด ศรี ส ะเกษและมี ค วามผู ก พั น กั บ จั ง หวั ด นี้ ม าก
ในอดีตศรีสะเกษเป็นเมืองที่ค่อนข้างปด ถ้าต้องการซื้อสินค้าต้องเดินทางโดย
รถยนต์ไปจังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษมีโรงแรมเพียงแห่งเดียวส�าหรับรองรับ
นักท่องเที่ยว คือ โรงแรมพรหมพิมาน ปัจจุบันศรีสะเกษเป็นเมืองเปด ในการ
จัดการแข่งขันกีฬาครั้งที่แล้วได้รับค�าชมอย่างมาก แม้ว่าจะเป็นจังหวัดเล็กๆ
แต่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นด้วยโรงแรมและรีสอร์ทที่มีคุณภาพจ�านวนมาก
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และมีผู้มาพักตลอดปีเป็นจ�านวนมากเช่นกัน ท�าให้มีรายได้จากการท่องเที่ยว
มาเพิม่ ในส่วนทีไ่ ด้จากพืชผลเกษตรทีม่ แี หล่งผลไม้เพิม่ ขึน้ ในอ�าเภอกันทรลักษ์
และอ�าเภอขุนหาญ

พัฒนานิคมการท่องเที่ยว

และดูแลปริมาณการผลิตภาคเกษตร
ผมได้น�าเรียนที่ประชุม ครม. สัญจร ถึงจุดเด่นของจังหวัดในการน�า
เสนอยุทธศาสตร์จังหวัด และได้หารือกับผู้แทนจังหวัดสกลนครเกี่ยวกับการ
สร้างฐานะให้กบั จังหวัด หรือการสร้างรายได้ให้กบั ประชาชน โดยไม่ตอ้ งพัฒนา
ทุกอย่าง แต่เลือกพัฒนาเฉพาะที่เป็นจุดเด่นในระดับประเทศเท่านั้น เช่น
ในทวี ป ยุ โรปบางประเทศเน้ น ด้ า นการท่ อ งเที่ ย ว ไม่ นิ ย มพั ฒ นาด้ า น
อุตสาหกรรม ซึ่งจังหวัดศรีสะเกษไม่จ�าเป็นต้องมีนิคมอุตสาหกรรม แต่มุ่ง
พัฒนานิคมการท่องเที่ยวแทนได้
“นิคม” หมายถึง เขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยเน้นการท่องเที่ยวในระดับ
ประเทศ ในกรณีของ สปป.ลาว ไม่ต้องพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เหมือน
ประเทศไทยที่มีอุตสาหกรรมหนัก ได้แก่ อุตสาหกรรมปโตรเคมี อุตสาหกรรม
รถยนต์ จนถึงอุตสาหกรรมเบาที่เน้นการใช้แรงงาน โดย สปป.ลาว ไม่จ�าเป็น
ต้องมีอุตสาหกรรมรถยนต์ แต่มีอุตสาหกรรมที่สนับสนุนอุตสาหกรรมรถยนต์
ของไทย และมุ่งผลิตไฟฟ้าขายประเทศต่างๆ ในทวีปยุโรปแทน
ปัจจุบนั ประเทศไทยพัฒนาตามแนวทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ โดยน้อมน�าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพือ่ สร้าง
ความสมดุล โดยภาคเกษตรพึง่ พืชผลไม้หลายชนิด เพือ่ ลดความเสีย่ ง มีองค์ความรู้
ทีช่ ดั เจน รวมทัง้ การใช้ประโยชน์จากภูมปิ ญ
ั ญาชาวบ้าน หรือปราชญ์ชาวบ้าน
ในแผนพัฒนาฯ มีประเด็นการพัฒนาในทุกด้าน แต่เมือ่ จังหวัดน�าแผนพัฒนาฯ
มาใช้ ควรพิจารณาเลือกแนวทางเฉพาะด้านทีจ่ า� เป็นและเหมาะสมเท่านัน้
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นอกจากนี้ ควรรั ก ษาความ
เปนเอกลักษณ์พืชหลักของไทย เช่น
“ควรรักษาความ
ข้าว ซึง่ ศรีสะเกษเป็นจังหวัดทีป่ ลูกข้าว
หอมมะลิเป็นหลัก แต่ปจั จุบนั ประชากร
เปนเอกลักษณ์พชื หลัก
ทั่วโลกมีความห่วงใยสุขภาพ จึงนิยม
ของไทย”
บริโภคข้าวหอมมะลิอินทรีย์มากกว่า
ข้ า วหอมมะลิ ที่ ใช้ ปุ  ย เคมี ที่ มี ส ารปน
เปอน เป็นอันตรายต่อร่างกาย ซึ่งเราสามารถน�าปัจจัยต่างๆ มาพิจารณาเพื่อ
การผลิตและสามารถก�าหนดราคาตลาดได้ นอกจากนี้ ภาครัฐควรศึกษาข้อมูล
ด้านการตลาดและแจ้งเกษตรกรให้ลดปริมาณการผลิตและควบคุมปริมาณการ
ผลิต เนื่องจากเมื่อมีผลผลิตทางการเกษตรล้นตลาดท�าให้ราคาลดลง และ
เมื่อมีการปลูกยางจ�านวนมากตามเส้นทางช่องสะง�า ควรด�าเนินการควบคุม
ปริมาณการผลิตให้น้อยลง ส่วนจังหวัดระยองแต่เดิมนั้นเป็นพื้นที่สวนยาง
แต่วันนี้ถูกบุกรุกเพราะก�าหนดให้เป็นพื้นที่พัฒนาอุตสาหกรรมมาประมาณ
๑๐ ปีแล้ว และก�าลังพัฒนาต่อยอดตามพันธสัญญาของประชาคมอาเซียน

มุ่งเศรษฐกิจเสรี... เชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้าน

ผมได้มีโอกาสร่วมประชุมกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
ซึ่งท่านหัวหน้า คสช. ได้เน้นย�้าให้ใช้ระบบเศรษฐกิจแบบเสรี เร่งรัดการพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษ รวมทั้งการช่วยเหลือผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม (SMEs) ถ้าภาคเอกชน ๗๗ จังหวัดทั่วประเทศไทย จ่ายค่าแรง
๓๐๐ บาท ตามข้อบังคับของกฎหมายจะท�าให้แรงงานกลับมาท�างานในท้องถิน่
มากขึ้น ประเด็นอยู่ที่ว่ามีงานให้ท�าหรือไม่ หรือมีงานพอกับค่าแรงหรือไม่
ขณะนีโ้ ครงสร้างประชากรเปลีย่ นเร็วมาก ในชนบทมีเฉพาะปู ย่า ตา ยาย และ
หลาน ส่วนพ่อ แม่ เข้าไปท�างานในเมือง แต่ในอนาคต ๑๐-๒๐ ปี จะรุนแรง
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มากขึ้นอีก เพราะวันนี้สัดส่วนของผู้สูงอายุประมาณ ๖๐-๖๕ ปี ยังสามารถ
ท�างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนผู้สูงอายุในวัย ๗๐ ปี เริ่มเข้าสู่ช่วงเวลา
พักผ่อน เก็บเกีย่ วประโยชน์ทสี่ ร้างสมมาเพือ่ สร้างความสุขในช่วงปลายของชีวติ
ตามสถิตสิ า� มะโนประชากรล่าสุดระบุอตั ราการเกิดของประชากรไทย
ลดลง ท�าให้เด็กวัยเรียนลดลง ประชากรเข้าสู่ตลาดแรงงานลดลง นับเป็นข้อ
จ�ากัดทีเ่ ป็นภัยคุกคามทีจ่ ะมีผลต่อเศรษฐกิจไทย แต่ขณะนีย้ งั มีแรงงานจ�านวน
มากในประเทศเพื่อนบ้าน ในเมียนมาร์มีประมาณ ๕๐-๖๐ ล้านคน กัมพูชามี
แรงงานไม่ถึง ๑๐ ล้านคน สปป.ลาว มี ๕ ล้านคน อุตสาหกรรมที่ใช้แรงงาน
เริ่มย้ายไปบริเวณชายแดน ซึ่งภาคเอกชนต้องหนีค่าแรงในเขตกรุงเทพฯ ที่สูง
ขึ้น หัวหน้า คสช. ก�าลังตัดสินใจเร่งพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่ง สศช. ได้รับ
มอบหมายจากรัฐบาลที่แล้วให้ศึกษาเรื่องนี้มี ๑๒ เขต แต่ไม่มีเรื่องการพัฒนา
พืน้ ทีช่ อ่ งสะง�า เนือ่ งจากสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและสภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทยไม่เสนอเรื่องดังกล่าว

น�าบทเรียนของไทยประยุกต์ ใช้พฒ
ั นาประเทศเพือ่ นบ้าน

ส�าหรับการส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมหรือรายได้ของไทยไม่ได้มา
จากอุตสาหกรรมทีใ่ ช้แรงงานเพียงอย่างเดียว แต่ได้นา� เข้าวัตถุดบิ จากประเทศ
เพือ่ นบ้าน ซึง่ โรงงานทีใ่ ช้แรงงานมากได้เคลือ่ นย้ายไปตัง้ ในจังหวัดชายแดน หรือ
ไปลงทุนในประเทศเพือ่ นบ้าน ซึง่ ควรระวังข้อกล่าวหาเกีย่ วกับการเอาเปรียบการ
ใช้วัตถุดิบของประเทศเพื่อนบ้าน เช่น กรณีรถไฟความเร็วสูงที่จีนลงทุนจาก
คุนหมิงถึงเวียงจันทน์ ลาวใช้เวลาต่อรองกับจีนทีต่ อ้ งการใช้พนื้ ที่ ๒ ข้างทาง
ข้างละ ๒ กิโลเมตร และให้คนจีนเดินทางด้วยรถไฟสายนัน้ เข้ามาท�างาน ดังนัน้
การเจรจาเกีย่ วกับรถไฟไทย-จีน จึงเป็นประเด็นทีน่ า่ เป็นห่วงและให้ความส�าคัญ
ขณะที่ สปป.ลาว กัมพูชา หรือเมียนมาร์ ต้องการพัฒนาประเทศ
ในการพัฒนาคนควรค�านึงถึงผลกระทบด้านสิง่ แวดล้อม ตลอดจนการยอมรับ
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จากภาคประชาชน จึงควรน�ากรณีของ
ไทยไปเปนบทเรียนในการพัฒนาประเทศ
“ จึ ง ค ว ร น� า
เพื่ อ นบ้ า นด้ ว ย โดยศึกษาจากกรณี
กรณี ข องไทยไปเป น
ตัวอย่าง เช่น การพัฒนาพื้นที่ชายฝัง
บทเรียนในการพัฒนา
ทะเลตะวันออก (ESB) จังหวัดชลบุรี
ประเทศเพือ่ นบ้านด้วย”
และจังหวัดระยอง ซึ่งมีผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้ อ ม โดยเมี ยนมาร์มุ่งมั่นจะ
พัฒนาพื้นที่ในลักษณะเดียวกับพื้นที่ชายฝังทะเลตะวันออกของไทย เพราะ
ต้องการดึงดูดนักลงทุนเพื่อการลงทุนขนาดใหญ่อย่างไรก็ตามเราสามารถน�า
เทคโนโลยีใหม่ๆ ในปัจจุบันมาใช้แก้ปัญหาได้มาก โดยเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม

พัฒนาภาคบริการ รองรับการเปดประชาคมอาเซียน

เมื่อ ๓๐ ปีที่ผ่านมา การพัฒนาภาคเกษตรเพื่อสร้างรายได้ท�าได้ช้า
ส่วนการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมซึ่งขณะนั้นปัจจัยต่างๆ มีราคาถูก ได้แก่
แรงงาน ที่ดิน สามารถสร้างรายได้อย่างรวดเร็ว ในขณะที่ภาคบริการสามารถ
สร้างรายได้ที่เร็วกว่า โดยมีอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และการค้าธุรกิจรวม
อยู่ด้วย เช่น บริการทางการแพทย์ บริการด้านการศึกษา ทั้งนี้ การให้บริการ
ทางการแพทย์ที่เป็นคนไข้จากประเทศเพื่อนบ้านมีหลายระดับ โดยแรงงาน
ต่างด้าวที่จ่ายค่าประกันจะได้รับสิทธิการรักษาพยาบาล ส่วนกลุ่มที่มีฐานะ
จะเข้ากรุงเทพฯ เพื่อรับการรักษาในโรงพยาบาลเอกชน หรือโรงพยาบาล
ของรัฐที่มีคลินิกพิเศษ หรือรักษาในโรงพยาบาลใหญ่ๆ ในต่างจังหวัด เช่น
โรงพยาบาลขอนแก่น
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ในการพัฒนาประเทศเมื่อต้องการให้พื้นที่ยากจน

ห่างไกลความเจริญทั้งส่วนที่เปนเมืองชายแดนมีความเจริญเติบโตขึ้น
จะมุ่งพัฒนาพื้นที่ให้เปนเขตเศรษฐกิจพิเศษ

พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ...
สร้างความเจริญให้พื้นที่

นโยบายการลงทุนข้ามแดน โดยเฉพาะการเข้าไปลงทุนในประเทศ
เพื่อนบ้าน การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่ง สศช. อยู่ระหว่างการศึกษา
๑๒ พื้นที่ที่จะพัฒนาเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ และปัญหาบริเวณชายแดน
เมือ่ ต้องการพัฒนาพืน้ ทีช่ นบทให้เจริญ โดยเฉพาะสร้างเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ
มีกรณีตวั อย่างของจีน คือ เซีย่ งไฮ้ ซึง่ อยูท่ างซีกตะวันออกของจีน พัฒนาเร็วมาก
แต่สว่ นทีย่ ากจนของจีน คือ ซีกตะวันตกกับซีกตอนใต้ซงึ่ มีพนื้ ทีต่ ดิ ทะเล ดังนัน้
เมื่อต้องการพัฒนาภาคใต้ให้เจริญเติบโตเช่นกัน จึงได้ตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ
โดยภาครัฐจัดสรรงบประมาณเพือ่ การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ และสิ่งอ�านวยความสะดวกต่างๆ ซึ่งในการพัฒนาประเทศ
เมื่อต้องการให้พื้นที่ยากจนห่างไกลความเจริญทั้งส่วนที่เปนเมืองชายแดน
และไม่ได้เปนเมืองชายแดนมีความเจริญเติบโตขึ้น จะมุ่งพัฒนาพื้นที่ให้เปนเขต
เศรษฐกิจพิเศษ เช่น กรณี ESB เป็นต้น
พืน้ ทีท่ งั้ ๑๒ แห่ง ทีอ่ ยูร่ ะหว่างการศึกษาในขณะนี้ เมือ่ เปรียบเทียบกับ
จังหวัดศรีสะเกษ โดยส่วนใหญ่มีอยู่ ๒ ประเภท ประเภทที่หนึ่ง ตัวจังหวัดหรือ
อ�าเภอเมืองทีม่ พี นื้ ทีต่ ดิ ชายแดน ประเภททีส่ อง ไม่ใช่ตวั จังหวัดหรืออ�าเภอเมือง
แต่เป็นอ�าเภออื่นที่มีพื้นที่ติดชายแดน เช่น จังหวัดมุกดาหารและนครพนม
ซึ่งมีตัวเมืองอื่นๆ ติดชายแดน และอีกประเภทหนึ่ง เช่น อ�าเภอสะเดา จังหวัด
สงขลา อ�าเภอภูสนิ อ�าเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ เป็นรูปแบบการพัฒนา
ที่ศูนย์การบริหารราชการไม่ได้อยู่ที่ตัวจังหวัด แต่กระจายอ�านาจการบริหาร
ของจังหวัดไปสู่พื้นที่ต่างๆ ซึ่งการพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษ ควรขอให้ภาครัฐ
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จัดสรรงบประมาณพัฒนาพื้นที่ใน ๑๐ อ�าเภอ เพื่อการสร้างเมืองและนิคม
ส�าหรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ จะมุง่ พัฒนาด้านอุตสาหกรรม โครงสร้าง
พื้นฐาน อาทิ สนามบิน โลจิสติกส์ การท่องเที่ยว โดยให้พื้นที่มีอ�านาจในการ
บริหารจัดการและการให้สิทธิประโยชน์
ส�าหรับพื้นที่ชายแดนระหว่างเมียนมาร์-จีน ไม่มีนิคมอุตสาหกรรม
เป็นเพียงศูนย์การขนถ่ายสินค้า เพราะประเทศในอาเซียนมีระบบการจราจร
ไม่เหมือนกัน มีการได้เปรียบเสียเปรียบ โดยจีนมีข้อกีดกันไม่ให้รถของไทย
เข้าไปในจีน แต่จีนใช้อ�านาจทีเ่ หนือกว่าผลักดันให้รถของจีนเข้ามาในไทยเป็น
จ�านวนมากขึ้นเรื่อยๆ ในจังหวัดเชียงราย
ในขณะที่ การค้าชายแดนระหว่างไทย-กัมพูชา ที่มุกดาหารมีศูนย์
เปลี่ยนถ่ายสินค้าระหว่างไทย-กัมพูชา รถที่กัมพูชาเข้ามาได้ถึงศูนย์เปลี่ยน
ถ่ายสินค้าของไทย ไม่ตอ้ งมีกระบวนการศุลกากร เนือ่ งจากมีการรับรองจาก
โรงงานต้นทางกับปลายทางผ่านเข้ามาได้ เปลี่ยนเฉพาะหัวรถลากเท่านั้น ซึ่ง
เป็นการบริหารจัดการในลักษณะเขตเศรษฐกิจพิเศษ

เตรียมโครงสร้างพื้นฐาน

รองรับการลงทุนจากต่างประเทศ

ปัจจุบันมีบริษัทญี่ปุนไปลงทุนในประเทศเพื่อนบ้าน แต่ยังไม่เข้ามา
ลงทุนที่ช่องสะง�า อย่างที่ ปอยเปต เกาะกง มีโรงงานญี่ปุนไปตั้งในนิคม
เขตเศรษฐกิจพิเศษของกัมพูชา ผลิตสินค้าส�าเร็จรูป ส่วนทีส่ วุ รรณเขต สปป. ลาว
มีบริษทั ญีป่ นุ ตัง้ โรงงานกล้องถ่ายรูปนิคอนผลิตชิน้ ส่วนของกล้องถ่ายรูปเกือบ
ทั้งหมด คือท�าตัวกล้องเสร็จแล้วแต่ยังถ่ายรูปไม่ได้ ต้องมาประกอบที่เมือง
ไทยเพื่อขาย เนื่องจากการติดตั้งระบบความจ�าต้องใช้คอมพิวเตอร์ สปป.ลาว
ไม่ต้องท�าเลนส์แต่มาท�าที่โรงงานในจังหวัดระยอง ชลบุรี พระนครศรีอยุธยา
และปทุ ม ธานี หรื อ ในอนาคตจะมี โรงงานในเขตเศรษฐกิ จ พิ เ ศษใหม่ ใ น
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จังหวัดปราจีนบุรี ประเภทชิ้นส่วน
“การพัฒนาบทบาท ส่ ง มาประกอบในประเทศไทย
จั ง หวั ด ศรี ส ะเกษ โดย โดยประเทศไทยจะควบคุ ม การ
ต ด้ า นส� า คั ญ ๆ พร้ อ มท� า การ
การลงทุ น ที่ ช ่ อ งสะง� า ผลิ
ศึกษาวิจัยการออกแบบ (Model)
ต้องพัฒนาโครงสร้าง และเชิญชวนบริษัทญี่ปุนให้มาตั้ง
พื้นฐานให้พร้อมต่อการ ศูนย์วิจัยการออกแบบใหม่ๆ ใน
เปนแหล่งอุตสาหกรรม ประเทศไทย
การส่งออกสินค้าส�าเร็จรูป
และระบบโลจิสติกส์”
เช่ น สิ น ค้ า ที่ ป อยเปต เกาะกง
ส่ ง ออกทางท่ า เรื อ สี ห นุ วิ ล ล์ ซึ่ ง
ไกลมากและไม่มีโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมรองรับ จึงต้องใช้ท่าเรือแหลมฉบัง
โดยต้ อ งให้ มี ขั้ น ตอนการตรวจสิ น ค้ า ที่ ร วดเร็ ว เพื่ อ ให้ ทั น กั บ เรื อ ที่ เข้ า มา
รับสินค้า นอกจากนี้ รถบรรทุกสินค้าไม่สามารถเข้าด่านได้ ต้องใช้เวลา
ในการเปลี่ยนหัวรถลากก่อน ซึ่งเมื่อมีปัญหาล่าช้าจะมีผลกระทบต่อการ
ตรวจปล่ อ ย ท� า ให้ ร ถสิ น ค้ า ไปถึ ง ท่ า เรื อ ช้ า ศุ ล กากรเป็ น ผู ้ ค วบคุ ม การ
น�าเข้า-ส่งออก ต้องให้ความส�าคัญเกี่ยวกับการตรวจและปล่อยให้รถขนส่ง
สินค้าไปให้ทันเรือ
ส�าหรับข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการพัฒนาบทบาทจังหวัดศรีสะเกษ
โดยการลงทุนที่ช่องสะง�า ต้องพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้พร้อมต่อการ
เปนแหล่งอุตสาหกรรมและระบบโลจิสติกส์ ที่สามารถผลิตและส่งสินค้า เช่น
ส่งลูกวอลเลย์บอลไปที่ท่าเรือแหลมฉบังได้ทันที ถ้าศุลกากรสามารถใช้ระบบ
เทคโนโลยีในการระบุสิ่งต่าง ๆ โดยอาศัยคลื่นวิทยุ (Radio Frequency
Identiﬁcation : RFID) เพือ่ เก็บข้อมูลหรือระบุขอ้ มูลแบบอัตโนมัติ ด้วยการใช้
ระบบเมือ่ รถวิง่ ผ่านสินค้าจะได้รบั การตรวจสอบ และผ่านได้หากมีเอกสารครบ
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ถ้วน ยกเว้นต้องการตรวจสอบ
สิ่งของแปลกปลอมในรถ เหมือน
ลูกวอลเลย์บอลของบริษัท มิกา
ซ่าอินดัสตรีส์ (ไทยแลนด์) จ�ากัด
ที่ผลิตในเกาะกงแล้วสามารถส่ง
ออกได้ทันที

เน้นจุดเด่นของจังหวัด

เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม

“ต้องสนับสนุนจุดเด่น
ทางเศรษฐกิจของจังหวัด
โดยพั ฒ นาโครงสร้ า ง
พืน้ ฐาน ผังเมือง ปรับปรุง
กฎระเบียบ”

นอกจากนี้ ต้องพัฒนาพืชผลไม้หลักของจังหวัดให้มีจุดเด่นมาก
ยิ่งขึ้น ซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดและท่านหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัด
ได้พยายามที่จะสร้างจุดเด่นของผลผลิตในจังหวัด และจัดเทศกาลเชิญชวน
นักท่องเที่ยวให้มารับประทานผลไม้ของจังหวัด และยังส่งออกทุเรียนไปยัง
ประเทศจีนด้วย
แม้ว่าศรีสะเกษไม่มีพื้นที่ติดชายแดนจีนแต่อาศัยช่องทางผ่านจังหวัด
อื่นๆ และประสานการท�างานกับจังหวัดใกล้เคียง จึงต้องพัฒนาโลจิสติกส์
อย่างเช่นจังหวัดมุกดาหารเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษได้รับการส่งเสริม จึงได้
รับประโยชน์โดยตรง แต่ถ้าโรงงานนิคอนขนย้ายสินค้าคือตัวกล้องลงมาถึง
จังหวัดอยุธยาได้ภายในวันเดียว จังหวัดมุกดาหารจะไม่ได้รับประโยชน์อะไร
ท�าอย่างไรที่จะท�าให้รถขนกล้องของโรงงานนิคอนหยุดที่มุกดาหาร เพื่อใช้
บริการร้านอาหาร และที่พักดีๆ ในเส้นทางคมนาคม ตามมาตรฐานผู้ขับรถ
บรรทุกต้องพัก ๑ ชั่วโมง เมื่อขับมา ๔ ชั่วโมง ต้องศึกษาว่าคนขับรถบรรทุก
ต้องหยุดพักที่ไหนบ้าง เพื่อให้จังหวัดที่อยู่ถัดจากจังหวัดชายแดนหาแนวทาง
สร้างประโยชน์ ต้องช่วยกันคิดต่อว่าเราจะท�าอย่างไร
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บทบาทของจังหวัดศรีสะเกษที่ส�าคัญในการสร้างรายได้ ประกอบ
ด้วย หนึ่ง พืชผลเกษตร โดยยึดเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสร้างรายได้ที่มั่นคง
สอง การค้าชายแดนช่องสะง�า สาม การท่องเที่ยว ต้องสนับสนุนจุดเด่นทาง
เศรษฐกิจของจังหวัดโดยพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน ผังเมือง ปรับปรุงกฎระเบียบ
ให้อ�านาจแก่จังหวัดในการบริหารจัดการได้ ทั้งนี้กรมปาไม้อนุญาตให้ใช้พื้นที่
ในการพัฒนาช่องสะง�า ส่วนโครงสร้างพื้นฐานเป็นเงื่อนไขของเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ รัฐบาลจะสนับสนุนงบประมาณให้พื้นที่ที่มีศักยภาพ เพื่อสร้างถนน
ทางรถไฟ เมื่อรัฐบาลยอมรับว่าพื้นที่ใดเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษจะต้องด�าเนิน
การด้านโครงสร้างพื้นฐานทันที

พัฒนาเส้นทางคมนาคม

หนุนการท่องเที่ยวและขนส่งสินค้า
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๔ ที่เชื่อมระหว่างศรีสะเกษ-กรุงเทพฯ
มีการจราจรหนาแน่น เนื่องจากมีโรงงานน�้าตาลจ�านวนมาก เป็นเส้นทางที่
เลาะตะเข็บชายแดน ในขณะทีเ่ ส้นทางถนน ๔ เลนช่วงศรีสะเกษ-อุบลราชธานี
ความยาว ๕๕ กิโลเมตร มีคอขวดทีย่ งั ขาดตอนช่วงนางรอง-อุบลราชธานี เพียง
ระยะสั้นๆ เท่านั้นจะสามารถเข้าถึงจังหวัดศรีสะเกษได้ ทางหลวงหมายเลข
๒๔ จึงเป็นคอขวดที่ส�าคัญ ซึ่งได้เคยเสนอขอให้ใช้เงินกู้ รวมทั้งขอกันเงินไว้
เบิกเหลือ่ มปีแล้วแต่ไม่ทนั จึงไม่สามารถขออนุมตั เิ บิกจ่ายได้ อย่างไรก็ตามได้ขอ
ให้กระทรวงคมนาคมช่วยพิจารณาปรับปรุงเส้นทางนี้ เพือ่ ช่วยให้การเดินทาง
ระหว่างกรุงเทพฯ-ศรีสะเกษ-อุบลราชธานี คล่องตัวขึน้ สามารถลดความหนาแน่น
ในช่วงเทศกาล และเป็นประโยชน์ต่อจังหวัดอุบลราชธานี ทั้งนี้เส้นทางจาก
ปอยเปต เกาะกง สามารถเดินทางไปใช้ท่าเรือที่เวียดนามได้ ขณะที่ไทย
ส่งสินค้าทางท่าเรือแหลมฉบัง และสินค้าจากศรีสะเกษก็สามารถใช้ทา่ เรือของ
เวียดนามได้เช่นกัน เนือ่ งจากมีเส้นทางทีเ่ ชือ่ มต่อกัน ดังนัน้ ต้องร่วมกันพิจารณา
เกี่ยวกับกรณีการท่องเที่ยวและการขนส่งสินค้า จะท�าอย่างไรให้ได้ประโยชน์
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คอขวดในเส้นทางเชื่อม
จังหวัดศรีสะเกษ-อุบลราชธานี
“ต้องเจรจากับกัมพูชา
นั้ น มี ศั ก ยภาพเพี ย งพอ โดย
เกี่ ย วกั บ การพั ฒ นาเขต
กระทรวงคมนาคม กระทรวง
เศรษฐกิ จ พิ เ ศษหรื อ เขต
การคลัง และ สศช. ต้องร่วมกัน
เศรษฐกิจชายแดน ซึ่งเปน
แก้ ป ั ญ หาคอขวดในเส้ น ทาง
เขตเศรษฐกิจพิเศษร่วม”
ดังกล่าวที่ค้างมาตั้งแต่ปี ๒๕๕๓
โดยการจั ด สรรงบประมาณให้
นอกจากนี้ ยังมีคอขวดที่ประสบ
อุบัติเหตุบ่อยที่สุด คือเส้นทางที่ต่อจากอ�าเภอกันทรารมย์ไป และที่อ�าเภอ
อุทมุ พรพิสยั มีลกั ษณะเป็นรูปตัวเอส ซึง่ การแก้ปญ
ั หาโดยใช้รถไฟทางคูย่ งั เป็น
นโยบายที่จังหวัดได้ให้ความส�าคัญในการจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาพื้นที่
ช่องสะง�า เกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง โดยแบ่งเป็นระยะสั้น ระยะ
กลาง และระยะยาว ซึ่งมีก�าหนดเวลาชัดเจน

เขตเศรษฐกิจชายแดน และการขนส่งสินค้าข้ามแดน

เมื่อพิจารณาสภาพปัจจุบันที่เรามีทุนเดิมอยู่แล้ว ในระยะสั้น เราได้
พื้นที่จากกรมปาไม้เพื่อพัฒนา การค้าบริเวณชายแดน และการค้าระหว่าง
ประเทศ เช่น ปูนซีเมนต์ วัสดุก่อสร้าง ส่งไปเสียมราฐ เสียมเรียบเป็นการ
ค้าขายในระดับประเทศ และระดับท้องถิ่น โดยมีการอนุโลมไม่เก็บภาษีสินค้า
การค้าข้ามแดนผ่านประเทศทีส่ ามทีจ่ งั หวัดจันทบุรี มีพอ่ ค้าเวียดนาม
เข้ามาซื้อผลไม้ทางชายแดน เราควรเข้าไปดูแล แต่ถ้าเราดูแลเกษตรกรไม่ได้
ทั่วถึง จะเป็นโอกาสให้นายทุนเวียดนามเข้ามาควบคุมการบริหารจัดการสวน
ของไทย นอกจากนี้ ต้องเจรจากับกัมพูชาเกี่ยวกับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษหรือเขตเศรษฐกิจชายแดน ซึง่ เปนเขตเศรษฐกิจพิเศษร่วม ขณะนีม้ ี ๒ พืน้ ที่
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คือ ปอยเปตกับเกาะกง ซึ่ง สศช.
่ระหว่างเจรจากับกัมพูชา และ
“ท้องถิ่นต้องเข้มแข็ง อยู
ถ ้ า ช ่ อ ง ส ะ ง� า มี ค ว า ม พ ร ้ อ ม
เพือ่ ให้รฐั บาลเห็นศักยภาพ ก ร ะ ท ร ว ง ค ม น า ค ม มี ก ร อ บ
ความร่ ว มมื อ ทวิ ภ าคี กั บ กั ม พู ช า
และให้การสนับสนุน”
อยูแ่ ล้ว ผมจะท�าหน้าทีใ่ นส่วนของ
การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษใน
การเจรจากับกัมพูชา ซึ่งโรงงานจะอยู่ในกัมพูชา ฝังไทยจะเป็นศูนย์เปลี่ยน
ถ่ายสินค้าหรือการพัฒนาตลาดดังเช่นช่องสะง�า
ที่อรัญประเทศ มีข้อถกเถียงเนื่องจากด่านหนาแน่นมาก เราได้
พิจารณาหาพื้นที่ใหม่ที่อรัญประเทศ ปอยเปต โดยจะขยายด่านศุลกากรออก
ไปเพื่อการขนส่งสินค้า ในระยะต้นเรามีทุนเดิมอยู่แล้ว คือ เมืองใหม่ พ่อค้า
ของกัมพูชาจะเข้ามาขายสินค้าควรเดินทางมาอีก ๒ กิโลเมตร เพื่อมาค้าขาย
ที่ตลาด ถ้าเราไม่ใจแข็งยอมให้ค้าขายกันอยู่ในบริเวณชายแดน จะท�าให้เกิด
ชุมชนขึ้น และเมืองใหม่ที่เราสร้างไว้จะไม่ได้ใช้ประโยชน์ จึงควรหารือร่วมกัน
เพื่อการด�าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ

พัฒนาอุตสาหกรรมสะอาด...
สร้างเขตเศรษฐกิจพิเศษช่องสะง�า

ส� า หรั บ การพั ฒ นาช่ อ งสะง� า เป น เขตเศรษฐกิ จ พิ เ ศษ ผมจะน� า
ประสบการณ์ทไี่ ปศึกษาดูงานโมเดลเมืองอุตสาหกรรมของญีป่ นุ มาประยุกต์ใช้
แต่ ไ ม่ ใช่ โ มเดลของชายแดน เพราะญี่ ปุ  น ไม่ มี เ มื อ งชายแดนที่ ติ ด ต่ อ กั น
ทางบกมีแต่ติดต่อกันทางทะเล แต่เป็นตัวอย่างความส�าเร็จของการพัฒนา
เมืองอุตสาหกรรมทีไ่ ม่กอ่ มลพิษ โดยเมือ่ ประมาณ ๑๐๐ ปีทผี่ า่ นมา ถ้ามีควันขึน้
ทางปล่องควันแสดงว่าโรงงานมีงานท�าตลอดเวลา แสดงถึงความเจริญรุ่งเรือง
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ปัจจุบันควันไม่ได้แสดง
“ จุ ด เ ด น ด ้ า น ก า ร
ถึ ง ความรุ ่ ง เรื อ ง แต่ แ สดงถึ ง
ผลกระทบข้ า งเคี ย งที่ มี ต ่ อ
ท่ อ งเที่ ย ว ซึ่ ง ล้ ว นเป น
คุ ณ ภาพชี วิ ต ของคนที่ อ ยู ่ ใ น
ปจจัยส�าคัญต่อการพัฒนา
บริเวณพื้นที่นั้น ญี่ปุนสามารถ
ศักยภาพเศรษฐกิจชายแดน
เปลี่ยนจากอุตสาหกรรมสกปรก
ของจังหวัดศรีสะเกษ”
มาเป็ น อุ ต สาหกรรมที่ ส ะอาด
เป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ มได้
ท�าให้ประชาชนในชุมชนทุกคน
อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข เงื่อนไข คือ ท้องถิ่นต้องเข้มแข็ง เพื่อให้รัฐบาล
เห็ น ศั ก ยภาพและให้ ก ารสนั บ สนุ น จั ด สรรงบประมาณส่ ว นกลางเพื่ อ
พั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐาน รวมทั้ ง ภาคเอกชน ชุ ม ชนในพื้ น ที่ ต ้ อ งมี
ส่ ว นร่ ว มด้ ว ย ทั้ ง นี้ ควรด� า เนิ น การศึ ก ษาวิ จั ย เมื อ งเศรษฐกิ จ ชายแดน
ช่องสะง�า เพื่อการตรวจสอบและแก้ไขปัญหา ซึ่งญี่ปุนได้ท�าการวิจัยและเกิด
ความคิดสร้างสรรค์ เกิดนวัตกรรม เทคโนโลยี มีนักวิทยาศาสตร์ และ
นักประดิษฐ์
ส�าหรับศรีสะเกษ นับเป็นจังหวัดที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นเมืองเปด
มีนักกีฬาทีมชาติวอลเลย์บอล มีศูนย์ฝกกีฬาที่มวกเหล็ก นักกีฬาทีมชาติไทย
ได้ใช้ประโยชน์ เนือ่ งจากจังหวัดศรีสะเกษมีทพี่ กั ทีส่ ะอาด การคมนาคมสะดวก
มีศักยภาพด้านเศรษฐกิจชายแดน และพืชผลทางการเกษตรที่อุดมสมบูรณ์
พร้ อ มค� า ชมในด้ า นการให้ บ ริ ก ารที่ มี คุ ณ ภาพเป็ น เลิ ศ และราคาย่ อ มเยา
ทั้งที่พัก อาหาร โดยเฉพาะข้าวเหนียวมะม่วงอันลือชื่อ และจุดเด่นด้าน
การท่องเที่ยว ซึ่งล้วนเป็นปัจจัยส�าคัญต่อการพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจ
ชายแดนของจังหวัดศรีสะเกษ
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รัฐสวัสดิการ

และสวัสดิการสังคม

เรียบเรียงจากหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ
ฉบับประจ�าวันที่ ๑๓-๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๓

หลังจากทีร่ ฐั บาลได้มอบ “โครงการประชาวิวฒ
ั น์” เป็นของขวัญปีใหม่
ให้กับประชาชน หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ ได้สัมภาษณ์ นายอาคม
เติมพิทยาไพสิฐ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ เพื่อสร้างความเข้าใจในมาตรการประชาวิวัฒน์

ผลกระทบที่มีต่อเศรษฐกิจ
จากมาตรการประชาวิวัฒน์

หลังจากที่รัฐประกาศมาตรการประชาวิวัฒน์ ซึ่งจะมีผลต่อเศรษฐกิจ
ในด้านพลังงานที่มากขึ้น และเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับค่าครองชีพ แต่ถ้าเรา
ตรึงราคาไว้ได้ก็จะช่วยลดแรงกดดันด้านเงินเฟ้อ เนื่องจากเป็นมาตรการด้าน
การคุ้มครองสวัสดิการต่างๆ ที่ช่วยให้ประชาชนมีเงินเหลือและสามารถน�าไป
ใช้จ่ายได้มากขึ้น ซึ่งเป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว รวมทั้งการ
เพิ่มระดับการศึกษาให้ดีขึ้นด้วย แต่รัฐควรสนับสนุนด้านการสร้างอาชีพ
ในเรื่องราคาอาหารสด เช่น หมู ไก่ ไข่ เราต้องสร้างความตื่นตัวให้
ผู้บริโภค เพื่อช่วยสร้างแรงกดดันต่อผู้ผลิต โดยให้ผู้บริโภคมีส่วนร่วมในการ
ก�าหนดราคา เพราะในปัจจุบันผู้ผลิตเป็นผู้ก�าหนดราคา โดยรัฐบาลจะต้อง
ให้ข้อมูลที่เป็นจริงในเรื่องต้นทุนการผลิต และการตั้งราคาที่เหมาะสม เพราะ
รัฐบาลจะได้ไปสนับสนุนระบบสหกรณ์ ซึ่งเราคาดหวังว่าจะมีความแข็งแรง

๑๗๕
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พอในการเพิ่มผลผลิต และน�าไปสู่
การลดต้นทุน ซึ่งเรามีกฎหมาย
ป้ อ งกั น การผู ก ขาด กฎหมาย
การแข่งขัน และกฎหมายการ
คือ
คุม้ ครองผูบ้ ริโภคแต่ทแี่ ตกต่าง
จากประเทศพั ฒ นาแล้ ว ที่
ตั้งแต่
อ�านาจอยู่ที่ผู้บริโภค ซึ่งท�าให้
ผู้ผลิตไม่สามารถโกงได้ ตอนนี้
เราก� า ลั ง ดู ใ นเรื่ อ งอ� า นาจเหนื อ
ตลาดที่จะต้องท�าให้มีความชัดเจน

รัฐสวัสดิการ

รัฐจะเปนผู้ออกให้

หมดทุกอย่าง

เกิดจนเสียชีวิต

จากเงินภาษี

รัฐสวัสดิการ กับสวัสดิการสังคม

ที่มีการจัดเก็บ

หากรัฐบาลต้องใช้นโยบายหรือมาตรการที่เป็นสวัสดิการฟรีถาวร จะ
ท�าให้เกิดภาระงบประมาณและจะต้องหาเงินมาชดเชยในส่วนนี้ที่นอกเหนือ
จากทีไ่ ด้จากการให้รฐั วิสาหกิจกู้ ซึง่ รัฐบาลจะต้องดูแลสวัสดิการของประชาชน
ให้ทั่วถึง ส่วนที่จะใช้ว่า “รัฐสวัสดิการ” หรือ “สวัสดิการสังคม” รัฐบาลต้อง
ท�าให้ชัดเจน เพราะว่ารัฐสวัสดิการกับสวัสดิการสังคมนั้นต่างกัน
“รัฐสวัสดิการ” คือ รัฐจะเป็นผู้ออกให้หมดทุกอย่างตั้งแต่เกิดจน
เสียชีวิตจากเงินภาษีที่มีการจัดเก็บ กล่าวคือ ประเทศที่มีระบบรัฐสวัสดิการ
สมบูรณ์แบบ ประชาชนจะต้องจ่ายคืนมาในรูปแบบของภาษี รัฐบาลจึงจะ
สามารถน�าเงินส่วนนีไ้ ปดูแลคนทัง้ ประเทศในระบบฟรีได้ทงั้ หมด เช่น ในสังคม
ยุโรปที่ฟรีหมดทุกอย่าง เพราะว่ามีการจัดเก็บภาษี ซึ่งภาษีของรัฐสวัสดิการ
นั้นจะสูงมาก เพราะเก็บเงินมาแล้วเอามากระจายให้คนที่รายได้น้อย ส่วน
“สวัสดิการสังคม” จะดูแลในส่วนทีม่ คี วามจ�าเป็น หรือสวัสดิการขัน้ พืน้ ฐานที่
จ�าเป็นส�าหรับประชาชน โดยรัฐจะให้หลักประกันไว้ตามความจ�าเป็น แต่ส่วน
ที่เกินความจ�าเป็นก็เป็นหน้าที่ของประชาชน

๑๗๖

การพัฒนาสังคม

งบประมาณ ด้านสวัสดิการสังคม

ปัจจุบันภาระด้านงบประมาณในเรื่องสุขภาพของกลุ่มข้าราชการ
๑๒,๓๖๐ บาทต่อคนต่อปี และจากข้อมูลปี ๒๕๕๒ กลุ่มประกันสุขภาพถ้วน
หน้า ๒,๒๐๒ บาทต่อคน กลุ่มแรงงานในระบบ ๑,๔๐๔ บาทต่อคน ซึ่งในปี
๒๕๕๔ ในกลุ่มของประกันสุขภาพถ้วนหน้าจะเพิ่มเป็น ๒,๙๑๘ บาทต่อหัว
เพราะมีการเพิม่ ในเรือ่ งการฟอกไต เอดส์ และจิตเวช และในกลุม่ แรงงานนอก
ระบบ รัฐบาลได้ประกาศชัดเจนแล้วว่าจะต้องเข้าถึงกลุ่มนี้ให้ได้ถึงจะเรียกว่า
เป็นสังคมสวัสดิการ
ในปี ๒๕๕๓ มีการใช้งบประมาณในด้านสวัสดิการต่างๆ ได้แก่ ด้าน
สาธารณสุขประมาณ ๓๖๙,๐๐๐ ล้านบาท โครงการเรียนฟรีประมาณ ๗๓,๐๐๐
ล้านบาท และสวัสดิการสังคมประมาณ ๙๔,๐๐๐ ล้านบาท ซึง่ ตัง้ แต่ปี ๒๕๕๐
ค่าใช้จา่ ยทัง้ หมดประมาณ ๓๓๕,๐๐๐ ล้านบาท เพิม่ เป็น ๕๓๗,๐๐๐ ล้านบาท
เมือ่ เทียบกับตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product
: GDP) ก็จะเห็นได้ว่าค่าใช้จ่ายที่ประมาณการตามประชากรในปี ๒๕๕๓ ที่
ค่อนข้างสูง โดยจะไปสิน้ สุดในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ และจะเพิม่ ขึน้ ประมาณ
๒๐๐,๐๐๐ ล้านบาท รวมสวัสดิการสังคมประมาณ ๗๕๐,๔๐๑ ล้านบาท
การที่ จ ะท� า ให้ เ อกชนเข้ า มามี บ ทบาทในเรื่ อ งการดู แ ลสั ง คม รั ฐ
จะต้องหาสิ่งจูงใจเพื่อให้เอกชนมีส่วนร่วม เพราะจะมีส่วนช่วยในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพของคนงานของเขา และรัฐจะต้องเข้าไปส่งเสริมให้ประชาชน
รู้จักออมหลังเกษียณ หรือที่เรียกว่า กองทุนการออมแห่งชาติ เริ่มตั้งแต่อายุ
๒๐ ปี ครอบคลุมทั้ง ๖๔ ล้านคน
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ควรมีการปรับโครงสร้างราคาพลังงาน
หรือโครงสร้างอาหารบนพื้นฐานที่ว่า

ผู้ที่ใช้น้อยควรจะต้องจ่ายน้อย ผู้ที่ใช้มากควรจะต้องจ่ายมาก

การบริหารจัดการ มาตรการสวัสดิการฟรี

มาตรการสวัสดิการฟรีจะเป็นทุนระยะยาวรัฐบาลจึงมีหลักการในการ
บริหารจัดการ โครงสร้างพลังงานในอนาคตและเพื่อลดภาระงบประมาณ
กล่าวคือ ควรมีการปรับโครงสร้างราคาพลังงาน หรือโครงสร้างอาหาร
บนพืน้ ฐานทีว่ า่ ผูท้ ใี่ ช้นอ้ ยควรจะต้องจ่ายน้อย ผูท้ ใี่ ช้มากควรจะต้องจ่ายมาก
ซึ่งจะสอดคล้องในเรื่องของการประหยัดพลังงาน ในกรณีมาตรการค่าไฟฟรีก็
เช่นกัน ถ้าใช้มากก็ต้องจ่ายมาก เงินที่จ่ายก็จะเข้าไปเติมในส่วนของคนที่จ่าย
น้อย เป็นการจัดเก็บแบบก้าวหน้าตามปริมาณที่ใช้
ดังนั้น คนที่มีรายได้น้อยควรได้รับในเรื่องของหลักประกัน เช่น
มาตรการของ น�้า ไฟ รถเมล์ รถไฟ ฟรี เริ่มมีมาตั้งแต่ปี ๒๕๕๑ โดยนายสมัคร
สุนทรเวช เป็นนายกรัฐมนตรี ซึง่ ขณะนัน้ น�า้ มันมีราคาสูง รัฐจึงเข้ามาช่วยเหลือ
และต่อเนื่องมาปี ๒๕๕๒ ราคาน�้ามันยังไม่มีความแน่นอนเพราะเศรษฐกิจ
ติดลบทั่วโลก และในปี ๒๕๕๓ ราคาพลังงานยังไม่คงที่และเพื่อเป็นการ
ช่วยเหลือประชาชนจึงได้ตรึงราคาพลังงานไว้

หลักเกณฑ์ ในการให้สวัสดิการฟรี

กาซแอลพีจี เป็นพลังงานที่จะปล่อยราคาลอยตัว แต่พอยึดหลักการ
ทรัพยากรในประเทศ และการใช้มากใช้น้อยแล้ว ท�าให้ผู้มีรายได้น้อยควรได้
รับการช่วยเหลือบนโครงสร้างราคาทีร่ ฐั บาลสนับสนุน จึงท�าให้ตอ้ งมีการแยก
ตลาดระหว่างภาคประชาชน และภาคอุตสาหกรรมขนส่ง จะช่วยให้ป้องกันใน
เรื่องที่เราต้องการช่วยคนกลุ่มหนึ่ง แต่คนอีกกลุ่มหนึ่งกลับได้ประโยชน์

๑๗๘

การพัฒนาสังคม

การก�าหนดราคาภาคอุตสาหกรรมการขนส่งทีแ่ พงกว่าในช่วงนีจ้ า� เป็น
ต้องใช้กองทุนพลังงานเข้าไปช่วย บางส่วนในเรือ่ งมาตรการรถเมล์ฟรีอาจต้อง
น�าเงินงบประมาณเข้าไปช่วย หลังจากปรับโครงสร้างตลาด โครงสร้างราคาได้
ก็จะท�าให้ได้เงินมาทดแทนในเรือ่ งเงินงบประมาณโดยทีร่ าคาก็ยงั เป็นราคาตาม
ความเป็นจริง แต่ถ้ามีการปรับโครงสร้างการแยกตลาดกาซแอลพีจีส�าหรับ
ครัวเรือนและอุตสาหกรรมแล้ว เราต้องเปลีย่ นโครงสร้างพลังงานในภาคขนส่ง
เพือ่ ส่งเสริมการใช้กา ซเอ็นจีวดี ว้ ย ซึง่ กระทรวงพลังงานต้องดูอตั ราราคาทีค่ วร
จะเป็น โดยขยายราคาภาคขนส่งเพิ่มขึ้น และจะช่วยให้ภาคอุตสาหกรรมและ
ภาคครัวเรือนได้ประโยชน์
ในอนาคตภาระหน้าที่ของกองทุนพลังงานยังต้องรักษาเสถียรภาพ
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราคาน�้ามันก็จะเปลี่ยนไปตรงที่กองทุนน�้ามันไม่ได้อุดหนุน
ในเรื่องของแอลพีจี

การหางบประมาณ เพื่อบริหารกิจการด้านพลังงาน

การที่ จ ะให้ ป ระชาชนได้ ร าคาพลั ง งานราคาที่ ถู ก จ� า เป็ น ต้ อ งมี
โครงสร้างตลาด การแยกตลาดโดยการก�าหนดราคาที่แตกต่างกัน ก็จะมีเงิน
เข้ามาอุดหนุน ในระยะยาวก็ตอ้ งดึงเงินจากค่าภาคหลวง ซึง่ เป็นรายได้อกี อย่าง
หนึง่ ของรัฐ ทีเ่ ก็บจากค่าปโตรเลียม ค่าน�า้ มันดิบ โดยการให้สมั ปทานไปก็ตอ้ ง
มีค่าภาคหลวงต่อปริมาณที่ขุดขึ้นมาใช้หรือที่ก�าหนดไว้ต่อปี
ในอนาคตถ้ามีการปรับตัวตามราคาตลาดโลก รายได้ที่ได้รับกลับมา
ก็จะปรับตามไปด้วยเช่น เหมืองทองเขาขุดขึ้นมา ๑ กิโลกรัม เขาก็เสียค่า
ภาคหลวง X บาท แต่ถ้าเป็นราคาตลาดเขาขุดขึ้นมา ๑ กิโลกรัม ก็จะเป็น
X+Y ซึ่งค่าภาคหลวงที่เคยเก็บก็จะต้องเพิ่มขึ้น ซึ่งจะช่วยให้รัฐได้ประโยชน์
เพราะหลังจากที่สัมปทานหมดอายุ ก็ต้องมีการฟนฟูซึ่งอาจจะใช้เงินมากกว่า
ที่เราเก็บได้
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นโยบายและทิศทาง
ในการพัฒนาที่อยู่อาศัย
ของประเทศไทยในอนาคต

กิจกรรมวันที่อยู่อาศัยสากล ประจ�าป ๒๕๕๖
(World Habitat Day 2013) จัดโดย การเคหะแห่งชาติ
ห้องประชุมวทัญู ณ ถลาง การเคหะแห่งชาติ
๗ ตุลาคม ๒๕๕๖

“World habitat Day” วันที่อยู่อาศัยโลก เป็นสิ่งที่ประเทศไทย
ตระหนักและให้ความส�าคัญกับเรื่องนี้ โดยถือเป็นปัจจัยขั้นพื้นฐานของการ
ด�ารงอยู่ของมนุษย์ ทุกวันนี้แม้ว่าสถานการณ์ที่อยู่อาศัยของเราจะดีขึ้นโดย
ล�าดับ แต่ยังมีคนอีกกลุ่มหนึ่งที่ไร้ที่อยู่อาศัย เป็นกลุ่มที่ด้อยโอกาสทางสังคม
การแก้ปัญหานี้ให้หมดไปเป็นเรื่องยาก แม้ประเทศที่ร�่ารวยก็ยังมีกลุ่มคนที่
ด้อยโอกาสทางสังคมซึง่ ไร้ทอี่ ยูอ่ าศัย ทัง้ นีแ้ ผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ง
ชาติได้ให้ความส�าคัญกับเรือ่ งนีม้ าโดยตลอด จึงได้ให้มกี ารจัดตัง้ การเคหะแห่ง
ชาติขึ้น

ข้อมูลและความต้องการกลุ่มเปาหมาย...
สิ่งส�าคัญการวางแผนโครงการที่อยู่อาศัย

หากพูดถึงทีอ่ ยูอ่ าศัย ต้องมองถึงธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของภาคเอกชน
ซึง่ ทุกวันนีเ้ ติบโตรวดเร็วมากทัว่ ทุกหนแห่ง เราไม่เคยคิดว่าบริษทั อสังหาริมทรัพย์
ที่ท�าธุรกิจในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จะขยายออกไปยังหัวเมือง
ในหลายภูมิภาค รวมทั้งจังหวัดที่ไม่ใช่หัวเมืองขนาดใหญ่ ขณะนี้กลับมีการ
ก่อสร้างทีอ่ ยูอ่ าศัยทีม่ คี ณ
ุ ภาพไม่แพ้ทกี่ อ่ สร้างในกรุงเทพฯ และปริมณฑล

๑๘๐

การพัฒนาสังคม

เมื่อหันกลับมามองว่าแล้วการเคหะแห่งชาติอยู่จุดใดของตลาด เรา
ต้องมองกลุ่มลูกค้าเป็นส�าคัญ แน่นอนว่าบ้านราคา ๓๐-๕๐ ล้านบาทนั้นเรา
คงไม่ทา� ต้องปล่อยเป็นตลาดของภาคเอกชน ส่วนกลุม่ ทีเ่ ป็นระดับกลางอยูใ่ น
วิสยั ทัศน์ทกี่ ารเคหะจะเข้าไปรุกและเจาะตลาดในพืน้ ทีใ่ ดบ้าง ในขณะทีล่ กู ค้า
ที่ส�าคัญอีกกลุ่มคือ กลุ่มล่างหรือคนจนซึ่งมีหลายระดับด้วยกัน จึงต้องแบ่ง
กลุ่มรายได้ของลูกค้าให้ดี และอยากฝากว่าเป็นเรื่องส�าคัญที่ทางฝายวิชาการ
จะต้องติดตามสถานการณ์และข้อมูลทัง้ ในแง่ระดับประเทศและภูมภิ าค รวมทัง้
น�ามาใช้ให้เปนประโยชน์ อาทิ ข้อมูลที่ทางส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) จัดท�ามาตลอด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องจีดีพี
(GDP) ซึ่งเราวัดทั้งในระดับประเทศและจังหวัด ซึ่งพบว่าประชาชนในระดับ
ภูมิภาคมีช่องว่างระหว่างคนจนกับคนรวย รวมถึงข้อมูลประชากรและเส้น
ความยากจน เหล่านีเ้ ป็นข้อมูลทีภ่ าคเอกชนน�าไปใช้กนั มาก เนือ่ งจากต้องการ
รู้ว่าประชาชนมีก�าลังซื้อเท่าไร มีความหนาแน่นของประชากรอยู่ที่จังหวัดใด
และน�าข้อมูลเหล่านี้มาใช้ในการวางแผนการท�าธุรกิจ หากเราน�าข้อมูลตรงนี้
มาใช้ จะช่วยให้เรารู้ว่าจะสามารถเจาะตลาดช่องทางใดได้บ้าง
ส�าหรับกลุ่มที่พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์มีอยู่ ๓ กลุ่ม กลุม่ แรก
กลุ่มเอกชน กลุ่มที่ ๒ การเคหะแห่งชาติ ที่ดูแลคนที่มีรายได้น้อย และ
กลุ่มที่ ๓ สถาบันการพัฒนาองค์กรชุมชน ซึ่งดูแลคนที่จนที่สุด เราควร
ศึกษาวิธีการพัฒนาของแต่ละกลุ่ม จะได้แนวคิดและลักษณะของโครงการใน
แต่ละกลุ่มว่าเขาคิดกันอย่างไร อย่างกลุ่มคนที่ดูแลคนที่มีความยากจนที่สุด
หลักคิดของเขาคือการมีส่วนร่วม การยอมรับ เมื่อทุกคนมีส่วนร่วมยอมรับ
กันแล้ว ก็จะสามารถพัฒนาโครงการได้ กล่าวคือเป็นการพัฒนาตามแนวคิด
ที่เขาอยากจะเห็น อย่างไรก็ตาม เราต้องใส่แนวคิดของเราเข้าไปด้วย เช่น
อะไรบ้างที่เป็นทรัพย์สมบัติส่วนตัว และอะไรบ้างที่เป็นทรัพย์สมบัติส่วน
รวม อะไรบ้างที่ถือว่าเป็นคุณภาพชีวิตของคนส่วนรวม การเคหะอยู่ในกลุ่ม
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การขยายตัวของเมือง

ช่วยให้เกิดโอกาสการท�าธุรกิจที่อยู่อาศัยมากขึ้น
รวมทั้งมีความส�าคัญกับประชาคมอาเซียน
ที่ดูแลคนจนที่ก�าลังเตรียมจะขึ้นเป็นกลุ่มคนชั้นกลาง จึงต้องไปดูว่าความ
ต้องการเขาอยู่ตรงไหน
อีกแนวคิดที่ผมคิดว่ามีความส�าคัญมากคือ การขยายตัวของเมือง
ช่ ว ยให้ เ กิ ด โอกาสการท� า ธุ ร กิ จ ที่ อ ยู ่ อ าศั ย มากขึ้ น รวมทั้งมีความส�าคัญ
กั บ ประชาคมอาเซี ย น เนื่ อ งจากเมื อ งในภู มิ ภ าคจะเชื่ อ มต่ อ กั บ ประเทศ
เพือ่ นบ้าน นอกจากนี้ คนในปัจจุบนั มักย้ายถิน่ ฐานไปหาแหล่งทีม่ งี านท�า ถ้าการ
คมนาคมและค้าขายสะดวก โอกาสที่เขาจะไปตั้งโรงงานที่จังหวัดใดจังหวัด
หนึ่งในภูมิภาคมีความเป็นไปได้สูง ยกตัวอย่างเช่น อุตสาหกรรมสิ่งทอ วันนี้
ย้ายไปอยู่ที่แม่สอดกันมาก สิ่งที่ตามมาคือ คนจะเดินทางจากภาคหนึ่งไปตั้ง
รกรากท�างานอีกภาคหนึ่ง แน่นอนที่สุดว่าจะต้องหาที่อยู่อาศัย ดังนั้นเราต้อง
น�ามาวิเคราะห์ประกอบกัน

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
กับการพัฒนาเรื่องที่อยู่อาศัย

ขณะนี้อยู่ระหว่างการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ สิ่งที่ผมคิดว่าจะเป็นประโยชน์กับการท�าแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ ๑๒ คือนโยบายเรื่องที่อยู่อาศัย สศช. อยู่คู่กับการเคหะมาตั้งแต่
แรกเริ่ม ในสมัยนั้นเรามีคณะกรรมการนโยบายที่อยู่อาศัยแห่งชาติ เป็นจุด
เริ่มต้นที่ท�าให้เราคิดเรื่องความมั่นคงของคนไทยในเรื่องที่อยู่อาศัย แต่วันนี้
เมื่อธุรกิจเอกชนเติบโต คนที่อยู่กลุ่มล่างถูกละเลย แม้ว่าเราจะมีโครงการ
บ้านเอื้ออาทร แต่กลุ่มเป้าหมายไม่ใช่กลุ่มล่างสุด
วันทีอ่ ยูอ่ าศัยสากล (World Habitat Day) นัน้ จะเป็นสิง่ กระตุน้ เตือน
ให้ระลึกถึงเสมอว่า คนที่ไร้ที่อยู่อาศัยนั้นยังมีอยู่อีกมาก ผมคิดว่าบ้านเราอาจ
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คนและสังคมที่มีคุณภาพโดยมี

ประเด็นหลักที่เน้นคือเรื่องความเปนธรรมในสังคม
จะมีความได้เปรียบเนือ่ งจากการพัฒนาได้เติบโตขึน้ มาเรือ่ ยๆ พร้อมๆ กับการ
ดูแลคนไทยทั้งหมดอย่างทั่วถึง คือไม่ได้เน้นทางเศรษฐกิจแต่เพียงด้านเดียว
เราดูเรื่องคุณภาพชีวิตและคนยากจนด้วย เพราะหากดูเส้นความยากจนหรือ
สัดส่วนจ�านวนคนจนของเราจากร้อยละ ๔๐-๖๐ ในอดีตประมาณ ๓๐-๔๐
ปีที่แล้ว ปัจจุบันเหลือน้อยกว่าร้อยละ ๑๐ เมื่อเปรียบเทียบกับบางประเทศ
ซึ่งยังยากจนหรือต้องการปัจจัยพื้นฐานอีกมาก แต่เราอาจจะด้อยกว่าในบาง
เรื่องซึ่งต้องแก้กันไป เช่น การศึกษา เป็นต้น
ในแผนพัฒนาฯ นั้น พูดเรื่องคนและสังคมที่มีคุณภาพโดยมีประเด็น
หลักทีเ่ น้นคือเรือ่ งความเป็นธรรมในสังคม และสังคมแห่งการเรียนรู้ ก่อนอืน่
อยากจะเรียนให้เข้าใจถึงค�าว่าความเป็นธรรมคืออะไร โจทย์นมี้ มี าเมือ่ ช่วง ๓-๔
ปีที่ผ่านมา เกิดความขัดแย้งทางความคิดและมีมูลเหตุของโจทย์ดังกล่าวคือ
ความเป็นธรรม ทั้งในเรื่องรายได้และสถานะทางสังคม โดยในแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ ๑๑ เราเน้นเรือ่ งให้มกี ารกระจายรายได้ และโอกาสในการเข้าถึงบริการ
ของรัฐ ฉะนัน้ หากมองเรือ่ งทีอ่ ยูอ่ าศัยเป็นบริการของรัฐก็คงไม่ใช่ แต่เป็นโอกาส
ในการเข้าถึงของคนยากคนจน หรือคนทีม่ รี ายได้เพียงแค่ใช้จา่ ยในแต่ละวัน
เรื่องต่อมาคือ การปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจซึ่งพูดไว้ ๓ เรื่องคือ
การปรับโครงสร้างทางด้านเกษตรกรรม อาหาร และความมัน่ คงทางพลังงาน
เป็นหัวใจของแผนพัฒนาฯ ในระยะ ๕ ปีข้างหน้านั้น ความมั่นคงทางด้าน
อาหารเป็นสิ่งที่จ�าเป็นต้องท�าควบคู่ไปกับความมั่นคงทางพลังงาน เพราะว่า
ในช่วงที่ผ่านมานั้น เราท�าเรื่องพลังงานได้ค่อนข้างประสบความส�าเร็จสูงมาก
โดยเฉพาะเรือ่ งเกีย่ วกับไบโอเทคโนโลยี รายได้ของเกษตรกรเพิม่ ขึน้ จากสินค้า
พืชผลทั้งหลายที่แปรรูปมาเป็นเอทานอล เช่น มันส�าปะหลังและปาล์มน�้ามัน
เป็นต้น ประเด็นคือ หากเราท�าตรงนี้รายได้เพิ่มขึ้น อาหารย่อมแพงขึ้น
หลักคิดตรงนี้คือ ท�าอย่างไรให้เกิดความสมดุลระหว่างอาหารและพลังงาน
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การปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างมีคณ
ุ ภาพ ความหมาย
คือ ภาคอุตสาหกรรมและภาคการท่องเที่ยวและบริการ จะท�าอย่างไรที่จะ
ท�าให้สินค้าของเรามีราคาสูงขึ้น และท�าให้เรามีสินค้าที่ต่อยอดและไม่ใช้หรือ
พึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างชาติ ตลอดจนลดต้นทุนโลจิสติกส์ หรือมีการสร้าง
โครงสร้างพื้นฐานซึ่งเป็นที่มาของโครงการ ๒ ล้านล้านบาท ในขณะเดียวกัน
ต้องมีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติดว้ ย โดยเน้นเรือ่ งการท�าอย่างไร
ให้เราเป็นประเทศทีป่ ล่อยกาซคาร์บอนไดออกไซด์ตา�่ ลง วันนีเ้ ราจึงมีโครงการ
อีโคคาร์ ๒ หรือรถที่ประหยัดพลังงานและปล่อยกาซคาร์บอนไดออกไซด์
น้อยลง รวมทั้งเรื่องภัยพิบัติ ในแผนฯ ได้ก�าหนดไว้เช่นกัน บางท่านถามว่า
แผนฯ ต้องมีการปรับหรือไม่หลังจากที่มีเหตุการณ์น�้าท่วมในปี ๒๕๕๔ ผม
ได้แจ้งว่าไม่ต้องมีการปรับแผนฯ เนื่องจากแผนพัฒนาฯ เป็นแผนชี้ทิศทางว่า
ควรจะท�าอะไรบ้าง ซึ่งเรื่องภัยพิบัติก็มีเขียนอยู่ในแผน

แนวคิดการพัฒนา ที่อยู่อาศัยเพื่อรองรับประชากร

ส�าหรับประเด็นการพัฒนาที่อยู่อาศัย ขอยกตัวอย่างแนวคิดจาก
หน่วยงานต่างๆ เช่น องค์การนาซ่ามีความคิดที่จะแก้ปัญหาประชากรล้นโลก
และทีอ่ ยูอ่ าศัยไม่เพียงพอ ได้มกี ารค้นคว้าหาทีอ่ ยูแ่ ละทรัพยากรนอกโลก จึงเกิด
สถานีอวกาศขึ้น หรือการประกวดออกแบบที่อยู่อาศัยเมื่อช่วงปี ๒๕๕๔ ว่า
เราจะอยู่กับน�้าอย่างไร มีค�าถามว่าคนไทยในที่ราบลุ่มภาคกลางเมื่อสมัย
ร้อยปที่ผ่านมา คนจังหวัดอยุธยา สิงห์บุรี อ่างทอง เขาอยู่กับน�้าอย่างไร
ซึ่งหลังจากได้เห็นบ้านของเขาพบว่า บ้านของเขาจะยกระดับขึ้นมาประมาณ
สองเมตร ใต้ถุนโล่ง หากจะใช้ประโยชน์ในช่วงที่ไม่มีน�้าสามารถใช้เป็นที่
พักผ่อนหรือท�ากิจกรรมต่างๆ แต่ทุกวันนี้ ความสูงสองถึงสองเมตรครึ่งไม่
เพียงพอ นั่นเป็นเพราะว่าสภาวะภูมิอากาศของโลกมีผลมาก จากปัจจัยเรื่อง
หิมะขั้วโลกละลาย หรือเรื่องตัดไม้ท�าลายปา เมื่อไม่มีที่กักเก็บน�้า เวลาฝนตก
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น�า้ ทีม่ าจากภูเขาจึงลงมาทัง้ หมด เมือ่ ลงมาจะเกิดการตีบตันทีต่ วั เมือง เนือ่ งจาก
ไม่มีทางให้น�้าไหล โครงสร้างพื้นฐานทั้งหลายที่ไม่ได้คิดเรื่องของทิศทางน�้า
ดังนั้น ถนนและทางหลวงต่างๆ จึงไปกีดขวางทางน�้าไหล
ทุกวันนี้หากพูดถึงมาตรการเกี่ยวกับน�้าเรามักจะพูดถึงการบรรเทา
แต่การปรับตัวให้อยู่ร่วมกับน�้าได้เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เราต้องกลับมาทบทวนว่า
ในพื้นที่ชุมชนทั้งหลาย ผู้คนที่อาศัยอยู่ตามล�าน�้า แม่น�้าต่างๆ เมืองที่มีแม่น�้า
ไหลผ่าน มีการปรับตัวอย่างไร เป็นสิง่ ทีเ่ ราจะต้องคิดถึงทบทวน ผมจ�าได้วา่ ท่าน
นายกรัฐมนตรี ได้ให้ไปคิดเมื่อครั้งน�้าท่วม ปี ๒๕๕๔ ว่าท�าอย่างไรจะย้ายคน
ออกจากริมคลอง เพือ่ ไม่ให้ไปกีดขวางทางน�า้ ซึง่ เป็นเรือ่ งไม่งา่ ยทีจ่ ะย้ายคนที่
รุกล�า้ คลองต่างๆ ให้ออกมา เราจะสร้างแฟลตขึน้ มาภายในระยะเวลาสัน้ ๆ ก็ไม่
สามารถท�าได้ เราต้องหาสถานที่ และสถานที่ก็ไม่ได้อยู่ใกล้กับที่เดิมที่เขาเคย
อยู่ จึงเป็นความยากล�าบาก แต่แนวความคิดคือ ท�าอย่างไรทีจ่ ะจัดรูปแบบแนว
พืน้ ทีต่ รงนัน้ ให้รอดพ้นจากน�า้ ท่วม ย้ายคนออกมา อันนีเ้ ป็นสิง่ ทีฝ่ ากไปคิดกัน
เรื่องเกี่ยวกับความจ�ากัดของพื้นที่อีกเรื่องหนึ่งคือ บ้านควรกะทัดรัด
มากขึ้ น เน้ น การใช้ ป ระโยชน์ ใ ช้ ส อยอย่ า งเต็ ม ที่ เนื่ อ งจากพื้ นที่ มี จ�า กั ด
การออกแบบต่างๆ เช่น เตียงนอนที่สามารถพับเก็บได้ เพื่อมีพื้นที่ใช้สอยท�า
กิจกรรมอืน่ เมือ่ ถึงเวลานอนจึงดึงลงมา ฉะนัน้ การใช้ประโยชน์จากพืน้ ทีอ่ ย่าง
เต็มที่เป็นสิ่งจ�าเป็นอย่างยิ่ง นอกจากนี้ บางประเทศไม่มีพื้นที่ต้องออกไปท�า
ในทะเล เช่น การพัฒนาโครงการที่ประเทศดูไบ เป็นต้น แต่เรายังไม่ถึงขั้นนั้น
วัตถุประสงค์ที่น�ามาเสนอตรงนี้คือต้องการชี้ให้เห็นว่า พื้นที่มีจ�ากัดมากขึ้น
แม้กระทั่งน�้า และอากาศ สิ่งที่จะตามมาคือ พื้นที่ส่วนตัวจะถูกจ�ากัดมากขึ้น
สังเกตได้วา่ ทุกวันนีโ้ ครงการของภาคเอกชนทีอ่ ยูต่ ามแนวเส้นทางรถไฟฟ้า วันนี้
เขามีที่จอดรถให้หรือไม่ แต่ก่อนเราอาจจะต้องการที่จอดรถ แต่ปัจจุบันอาจ
จะไม่จ�าเป็น เพราะอยู่ใกล้รถไฟฟ้า เขาลดทอนตรงนั้นลงไปเพิ่มพื้นที่ใช้สอย
ในอาคารส่วนอื่นๆ แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะที่ตั้งแต่ละที่ว่าอาจจะแตกต่าง
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กัน เพราะฉะนั้นมีความเป็นไปได้ว่าพื้นที่ส่วนตัวลดลงไปให้กับพื้นที่ส่วนรวม
มากขึ้น

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กับที่อยู่อาศัย

ปัจจุบัน ที่อยู่อาศัยต้องมีการพึ่งพาเทคโนโลยีด้วย ทุกวันนี้ตึกที่ไม่มี
การเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สาย (WiFi) ถือว่าล้าสมัย แม้กระทั่งบ้านคนจน ลูก
หลานต้องมีมือถือ ใช้ส่งเมล ส่งข้อความ และเข้าอินเทอร์เน็ตได้ สิ่งนี้ได้เข้า
มาทดแทนโทรศัพท์พนื้ ฐาน นอกจากนี้ เราจะเห็นว่าปัจจุบนั มีทวี อี จั ฉริยะหรือ
Smart TV ซึ่งในอนาคตจะมีคุณสมบัติที่ดียิ่งขึ้น เช่น เมื่อดูละครโทรทัศน์ เรา
รู้จักพระเอกนางเอกทุกคนแล้ว แต่ไม่รู้จักผู้ช่วยนางเอกซึ่งเป็นดาราใหม่ หาก
อยากรู้จักเพียงแตะที่ตัวละครในโทรทัศน์ก็จะมีรายละเอียดขึ้นมา หรือถ้าเขา
พูดศัพท์สแลงในภาพยนตร์ต่างประเทศ กดทีวีที่มีระบบสัมผัสก็จะรู้ค�าแปล
ทั้งนี้ในอนาคตจะมีการโต้ตอบระหว่างเทคโนโลยีกับมนุษย์มากขึ้น
การที่จะพ้นจากการเปนประเทศรายได้ปานกลางได้นั้น เราต้องมี
ความสามารถในการแข่งขัน ต้องต่อยอดเรื่องวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แต่ต้องค�านึงถึงคนระดับล่างด้วยเพื่อลดความเหลื่อมล�้า โดยการท�าให้ทุกคน
โตไปพร้อมกัน ในหลายประเทศในลาตินอเมริกาเกิดปัญหาเรื่องการจลาจล
คอร์รปั ชัน่ และความยากจน ซึง่ เกิดขึน้ เพราะคนจนถูกแบ่งผลประโยชน์ทเี่ ขา
ควรจะได้ด้วยวิธีการต่างๆ ที่ไม่เป็นธรรม ถ้าผลประโยชน์ต่างๆ กระจายไปถึง
คนระดับล่างได้อย่างเป็นธรรม ทุกคนก็จะมีส่วนร่วม การพัฒนาประเทศก็จะ
เกิดความยั่งยืน
อย่างไรก็ตาม ความยั่งยืนจะไม่เกิดขึ้นหากการพัฒนาที่เราท�านั้นเกิด
คาร์บอนบั่นทอนสุขภาพ เช่น กรณีมาบตาพุด จังหวัดระยอง มีการพัฒนา
อุตสาหกรรมมาก แต่ไม่มีการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ชาวบ้านสูด
สารพิษทีอ่ อกมาจากโรงงานก็จะเป็นโรคมะเร็ง ถ้าเป็นเช่นนีช้ มุ ชนก็ไม่มคี วามสุข
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ดังนั้นต้องค�านึงถึงสิ่งแวดล้อมด้วย นี่คือหลักของเศรษฐกิจพอเพียง จะต้อง
ดูความสมดุล แต่จะท�าไม่ได้หากภาครัฐไม่มีประสิทธิภาพ ภาครัฐต้องมี
ประสิทธิภาพในการให้บริการด้วย

การสร้างชุมชนนอกเมือง...
กระจายความเจริญอย่างทั่วถึง

อีกประเด็นหนึ่งที่จะกล่าวถึงคือ “ความเปนเมือง” ซึ่งจะมีการอยู่
กันเป็นกลุ่มมากขึ้น มีสิ่งอ�านวยความสะดวกครบครัน สมัยก่อนเราบอกว่า
กรุงเทพฯ แออัดมาก ต้องการตัดกระแสจราจรให้รถเข้าสู่กรุงเทพฯ โดยตรง
เพือ่ ไม่ให้รถติดขัดมาก จึงได้สร้างถนนวงแหวนขึน้ ซึง่ ขณะนีเ้ รามีถนนวงแหวน
๓ รอบ แต่ประเทศเกาหลีมถี งึ ๕ รอบ ในวงแหวนแต่ละวงนัน้ เป็นการกระจาย
ความเจริญออกไป เมื่อไม่อยากให้รถเข้ามาในกรุงเทพฯ แต่คนในกรุงเทพฯ
โดยเฉพาะบริเวณรอบนอกจะใช้สิ่งอ�านวยความสะดวกต่างๆ ไปพักผ่อน ไป
กินอาหารในช่วงวันหยุดได้อย่างไร จึงเกิดเป็นศูนย์การค้าชุมชนขึ้นมา
อย่างไรก็ตาม ศูนย์การค้าชุมชนของเราไม่ได้ตรงตามแนวคิดเสียที
เดียว เพราะตามหลักแล้วควรสร้างนอกเมือง เช่น ประเทศญีป่ นุ จะมีหา้ งขนาด
กลางส�าหรับคนในชุมชน คนทีท่ า� ธุรกิจตรงนีเ้ ขาเห็นช่องทางท�าการตลาดโดย
ใช้ความเป็นชุมชน ไม่ใช่เรื่องที่อยู่อาศัยอย่างเดียว ยกตัวอย่าง โครงการของ
การเคหะ ๒ โครงการที่ผมชื่นชม คือ บางพลีและคลองจั่น ซึ่งเป็นตัวอย่างที่
เราเริ่มพัฒนามาในยุคแรกๆ ผมคิดว่าโครงการนี้ประสบความส�าเร็จ เพราะ
ได้คิดเรื่องความเป็นชุมชนด้วยไม่ใช่เป็นแค่ที่อยู่อาศัย แต่เป็นที่ที่ทุกคนอยู่
และใช้ชีวิตร่วมกัน มีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน เพียงแต่ขณะนี้ทรุดโทรมลงไป
บ้าง อาจต้องไปช่วยปรับภูมิทัศน์ อันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ผมเข้าใจว่าโครงการ
ของการเคหะในบางโครงการท่านจะท�าในลักษณะเปดพื้นที่ข้างหน้า เพื่อให้เปน
ศูนย์การค้าสาธารณะที่คนในโครงการและบุคคลภายนอกเข้ามาใช้ประโยชน์ได้
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ความเจริญก็จะเกิดขึ้น

ความปลอดภัยและบริการสาธารณะ
เพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัยและคุณภาพชีวิต

ผมคิดว่าในอนาคตนั้นเมื่อเกิดชุมชนแล้ว ควรค�านึงถึงคุณภาพชีวิต
ของชุมชนด้วย สมัยก่อนเราอาจคิดว่าบ้านของการเคหะคุณภาพดีแล้ว แต่
วันนี้เมื่อเทียบคุณภาพและมาตรฐานของภาคเอกชน เขาให้ความส�าคัญเรื่อง
วัสดุ คุณภาพ และการออกแบบด้วย นอกจากนี้บ้านในปัจจุบันต้องดูเรื่องการ
ประหยัดพลังงาน และเทคโนโลยี วันนี้จะเห็นว่านโยบายรัฐบาลบอกว่า เรา
ส่งเสริมให้บ้านเรือนติดแผงโซล่าเซลล์ หรือหลังคาโซล่าเซลล์ ลงทุนประมาณ
หนึ่งแสนต่อหนึ่งหลังคา สามารถประหยัดพลังงานได้ทันที เพราะสามารถน�า
พลังงานจากโซล่ามาใช้ภายในบ้าน แล้วยิง่ ใช้วสั ดุทเี่ ป็นหลอดประหยัดไฟด้วย
ก็ยงิ่ ประหยัด พลังงานทีเ่ หลือก็ขายให้กบั การไฟฟ้า สิง่ นีค้ อื เรือ่ งความเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม
เรื่องต่อมาที่ควรค�านึงถึงคือ ระบบการรักษาความปลอดภัย ซึ่งมีทั้ง
การรักษาความปลอดภัยส่วนรวม กับสิ่งที่เทคโนโลยีที่เข้ามาช่วยเรื่องความ
ปลอดภัย ดังนั้นเราอาจจะมีหน่วยรักษาความปลอดภัย หรือ รปภ. ส่วนกลาง
และระบบรองรับอืน่ ๆ เช่น กล้องโทรทัศน์วงจรปด หรือระบบไฟส่องสว่างส่วน
กลาง ผมเคยไปดูบ้านรอบนอก ในเขต ๓๐-๕๐ ล้าน ทางเข้าค่อนข้างแคบ
และมืดเพราะเขาประหยัดไฟ ซึ่งท�าให้เกิดความรู้สึกไม่ปลอดภัย เราจึงต้อง
วิเคราะห์ให้ครบทุกประเด็นด้วย
ต่อมาเป็นเรื่องบริ ก ารสาธารณะ เรื่องนี้ขึ้นอยู่ที่พวกเรา คงต้อง
วิเคราะห์นโยบายการพัฒนาและทิศทางการเติบโตของเมืองว่าจุดใดจะเจริญ
เติบโต เพราะคนจนเขาไม่ได้อยูก่ บั ที่ เขาย้ายไปเรือ่ ยตามแหล่งทีม่ งี านท�า และ
เมือ่ ใดทีต่ รงนัน้ มีความยัง่ ยืนเรือ่ งรายได้และอาชีพแล้ว เขาจะปักหลักอยูท่ นี่ นั่
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ผมคิดว่าสิ่งที่เราอาจย่อหย่อนไปสักหน่อยคือ ผังเมืองที่ล้าสมัย ไม่มี
การต่ออายุ ท�าให้การเติบโตไม่มกี ารควบคุม ซึง่ ตรงนีเ้ ป็นหน้าทีข่ องกรมโยธาธิการ
และผังเมือง ปัจจัยต่างๆ ที่กล่าวนี้ เรามองถึงเป้าหมายในอนาคตด้วย รวมทั้ง
ต้องไปเทียบเคียงดูว่าแนวคิดของเราตรงกับตลาดหรือไม่ เอกชนอาจจะไม่คิด
เรือ่ งความปลอดภัย หรือเขาอาจจะให้ความปลอดภัยสูงสุด หรือเขาอาจจะให้
สิ่งอ�านวยความสะดวกสูงสุด อันนี้ก็แล้วแต่แนวคิดของแต่ละภาคส่วน

ปจจัยที่ควรค�านึงถึงใน

การพัฒนาที่อยู่อาศัยในอนาคต

ปจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาในอนาคตมีอยู่ ๓ เรื่อง คือ หนึ่ง
เทคโนโลยี สอง สังคมผู้สูงอายุ ซึ่งมีอยู่ ๒ กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้สูงอายุ และอีก
กลุ่มที่ไม่ค่อยมีการกล่าวถึงคือกลุ่มผู้ด้อยโอกาส วันนี้นโยบายรัฐบาลให้ความ
ส�าคัญกับเรื่องนี้มาก เรื่องผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และภาคเอกชนเริ่มพัฒนา
โครงการของตนเองเพือ่ รองรับกลุม่ คนเหล่านี้ เช่น ทีจ่ งั หวัดพระนครศรีอยุธยา
มีโครงการของเอกชนทีม่ กี ารผสมผสานระหว่างทีอ่ ยูอ่ าศัยกับเรือ่ งการบริการ
สุขภาพ คือมีผู้ดูแลให้พร้อม ดังนั้นหมู่บ้านที่เขาขาย เขาไม่ได้ขายให้คนสูง
อายุ เขาขายให้ลูกหลานด้วย เป็นการสร้างความอบอุ่นในครอบครัว ให้คน
รุ่นใหม่เข้าใจในความเป็นครอบครัว คนสูงอายุในอนาคตจะต้องอยู่ในสถานที่
ที่มีความพร้อมทุกอย่าง หากเกิดเหตุฉุกเฉิน เกิดโรคหัวใจ และความดัน จะ
มีบริการไว้พร้อมซึ่งไม่ใช่เฉพาะเรื่องฉุกเฉิน แต่มีแนวคิดเรื่องการดูแลสุขภาพ
ทางกายภาพด้วย ผมคิดว่าเรือ่ งนีเ้ ป็นสิง่ ส�าคัญ และเป็นโอกาสในการท�าธุรกิจ
ในอนาคตของภาคเอกชน
กลับมาดูของเรา ถามว่าคนจนกว่าจะไปถึงโรงพยาบาลได้ต้องใช้เวลา
ถ้าหากเป็นชุมชนที่เรามีบริการได้ครบเกือบทุกเรื่อง ผมเชื่อว่าหมอพร้อมที่จะ
เปดคลินิก หรือไม่ว่าใครก็ตามก็พร้อมที่จะมาให้บริการ
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ความต้องการของผู้บริโภค
การแข่งขัน ผังเมือง การเปดประชาคมอาเซียน

เหล่านี้เปนปจจัยที่เราควรน�ามาวิเคราะห์เช่นกัน
สาม ความเปนมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อย่างเช่น ท�าเลที่ตั้ง วัสดุก่อสร้าง
การอนุรักษ์ทรัพยากร การจัดการของเสีย เหล่านี้เป็นเรื่องของเทคโนโลยีซึ่ง
เป็นเรื่องที่จ�าเป็นในอนาคต ไม่เช่นนั้นเราจะแข่งขันกับเอกชนไม่ได้
ส่วนปัจจัยอืน่ ๆ ทีเ่ ราจะต้องคิดมีอกี หลายเรือ่ ง เช่น ความต้องการของ
ผู้บริโภค การแข่งขัน ผังเมือง การเปดประชาคมอาเซียน เหล่านี้เป็นปัจจัยที่
เราควรน�ามาวิเคราะห์เช่นกัน รวมถึงรูปแบบการด�าเนินงาน ในวันนี้เราควร
ลงทุนทั้งหมดหรือไม่ สภาพัฒน์เคยได้ให้ข้อเสนอแนะว่าในบางโครงการอาจ
จะให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมด้วย
สิ่งที่ผมเล่ามาให้ฟังทั้งหมดนั้น เป็นเรื่องที่ท่านอาจจะวิเคราะห์
อยู่แล้ว แต่อยากจะฝากปัจจัยที่ ต้องน�ามาคิดวิเคราะห์ในบางโครงการ เช่น
การส�ารวจศักยภาพพืน้ ทีท่ วั่ ประเทศ ไม่จา� เป็นทีจ่ ะต้องท�าแบบปูพรม แต่ควร
พิจารณาเรื่องต�าแหน่งที่ตั้งกับการขยายตัวเมือง ผมอยากให้ลองกลับไปดู
โครงการโครงสร้างพื้นฐานว่าจะใช้ประโยชน์อะไรจากโครงการเหล่านี้ ไม่ใช่
มองแค่ความทันสมัย เพราะว่าทุกประเทศที่ลงทุนโครงการใหญ่ขนาดนี้ต้อง
มีการสร้างประโยชน์กับเมืองที่มีเส้นทางผ่าน
ผมคาดหวังว่าท่านจะบอกกับเราว่าในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ นั้น
มีอะไรที่ท่านดูแล้วคิดว่าเป็นประโยชน์ก็อยากจะให้มาช่วยกันผลักดัน สศช.
ก็ยินดี สิ่งที่ สศช. ถามอยู่เสมอคือ ท่านต้องวิเคราะห์อุปสงค์และอุปทานของ
ที่อยู่อาศัย ซึ่งผมไม่ทราบว่าวันนี้เรามีค�าตอบหรือยัง ถ้าเราทราบว่าสาเหตุที่
คนไทยยังขาดที่อยู่อาศัยก็สามารถน�าไปเปนนโยบายและวางแผนให้ชัดเจน
ต่อไป ขอขอบคุณอีกครัง้ ทีใ่ ห้โอกาส สศช. มาแบ่งปันความคิดกับท่านทัง้ หลาย
ขอบคุณครับ

๑๙๐

๔

การพัฒนาสังคม

การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
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อนาคต

“เศรษฐกิจสีเขียว”
ของประเทศไทย

Thailand’s Green Economic Outlook
ปาฐกถาพิเศษในการสัมมนาเรือ่ ง“Green Forum : Green Economy
ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจไทยยั่งยืน”
เรียบเรียงจากกรุงเทพธุรกิจออนไลน์
๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๔

การเติบโตของ เศรษฐกิจสีเขียว สู่การเติบโตของประเทศ

ปัจจุบันหลายประเทศก�าลังพูดถึงการพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียว หรือ
“Green Economy” ซึ่งตามค�านิยามขององค์การสหประชาชาติ หมายถึง
การพัฒนาความเปนอยู่ของมนุษย์ ส่งเสริมความเปนธรรมทางสังคม รวม
ทัง้ ลดความเสีย่ งด้านสิง่ แวดล้อมและความเสือ่ มโทรมของระบบนิเวศ เศรษฐกิจ
สีเขียวจึงประกอบไปด้วย การลดคาร์บอน การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
และการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน
การเติบโตของประเทศตามทิศทางการเติบโตของเศรษฐกิจสีเขียว
เป็นการพัฒนาที่มุ่งไปสู่การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยที่กิจกรรมภายใต้แนวทางการพัฒนาดังกล่าวต้อง
มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดกาซเรือนกระจกในปริมาณทีไ่ ม่สง่
ผลกระทบท�าให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม และไม่สูญเสีย
ความสมดุลในการทีจ่ ะค�า้ จุนการด�ารงชีพ และสนับสนุนวิถชี วี ติ การด�าเนินชีวติ
ของประชากรในทุกสาขาการผลิต
การที่สังคมไทยจะก้าวไปสู่การเป็นสังคมสีเขียวได้นั้น จ�าเป็นจะต้อง
ก�าหนดยุทธศาสตร์ประเทศโดยการ “จัดสมดุล” ระหว่างเศรษฐกิจ สิง่ แวดล้อม
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และสังคม ด้วยการก�าหนด “กติกา” ร่วมกันในแต่ละภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง ได้แก่
รัฐ ภาคธุรกิจ และภาคประชาชนให้เกิดความชัดเจน เพื่อเดินไปในทิศทาง
เดียวกัน แทนการก�าหนดกติกาโดยรัฐซึง่ จะน�าไปสูก่ ารลดปัญหาความขัดแย้ง
ที่เกิดขึ้น รวมทั้งต้อง “ปลูกจิตส�านึก” ของคนในสังคมให้ตระหนักถึงความ
ส�าคัญของปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมด้วย
ในเรื่องของการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและการมีส่วนร่วม
ของประชาชนทุกภาคส่วนนั้นคือ ค�าจ�ากัดความ และหากเราตีความตรงนี้
แล้วถามว่า วงจรการใช้ทรัพยากรและความเป็นอยู่ของมนุษย์ของเราอยู่ตรง
ไหน และมิติในการพัฒนาของเรานั้นจ�าเปนต้องพิจารณาใน ๓ ด้าน ได้แก่
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เราจะมองข้ามสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปไม่ได้ เพราะ
เราพูดถึงเทคโนโลยีการผลิต ก็เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม เพราะเทคโนโลยีการ
ผลิตปัจจุบันก็ต้องค�านึงถึงการท�าสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น ถามว่าใครเป็นคนได้รับ
ผลกระทบ ก็คอื ทัง้ ผูผ้ ลิตก่อนซึง่ ก็คอื ประชาชน และผูบ้ ริโภคทัว่ ไป และกระทบ
ไปยังประชาชนและสิ่งแวดล้อม

จากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑...
สู่แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑

ส�าหรับการพัฒนาประเทศของเราในช่วง ๕๐ - ๖๐ ปีทผี่ า่ นมา แบ่งเป็น
ช่วงแรก แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑ - ๗ เป็นช่วงที่เรา
มีทรัพยากรเหลือเฟอ คือตั้งแต่ปี ๒๕๐๐ - ๒๕๓๙ เป็นช่วงที่เราใช้ทรัพยากร
อย่างฟุมเฟอย เพื่อมุ่งที่จะพัฒนาประเทศให้เจริญเติบโต มีจีดีพีที่เติบโต และ
เป็นช่วงที่ทรัพยากรมีราคาถูก ท�าให้เศรษฐกิจเราเติบโตมากมาย แต่ผลที่
ตามมาก็คือผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและผลกระทบต่อสถาบันทางสังคม
ความสามารถในการแข่งขันของเราต้องพิจารณาเกีย่ วกับว่ามีประเทศเกิดใหม่ทมี่ ี
ต้นทุนทางทรัพยากรถูกกว่าเรา เราไม่ได้เป็นประเทศทีม่ ที รัพยากรถูกอีกต่อไป

๑๙๔

การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ช่ ว งที่ ส อง คื อ ตั้ ง แต่ ป ี
๒๕๔๐ หรือแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๘
“สิง่ ทีป่ กปองการค้า เป็นต้นมา เป็นช่วงที่ทรัพยากรไม่
ระหว่างประเทศก็คือข้อ สามารถน�ามาใช้อย่างฟุมเฟอยได้
ก�าหนดที่ไม่ใช่มาตรการ เราต้องกลับมาดูความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศ ควบคู่กับ
ทางภาษี”
การพัฒนาอย่างสมดุล ก็เลยก�าหนด
ทิศทางว่าการพัฒนาต่อไปในอนาคต
ต้องใช้คนเป็นศูนย์กลาง การพัฒนาคนเป็นค�าตอบว่าต่อไปประเทศของเรา
จะพัฒนาต่อไปได้หรือไม่ได้ขึ้นอยู่ที่คุณภาพของคน การพัฒนาจะต้องมีความ
สมดุลทั้ง ๓ ด้าน คือ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ต่อมาในช่วงแผน
พัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ก็มสี งิ่ ทีต่ อ้ งเพิม่ เข้าไปอีกก็คอื เรือ่ งเทคโนโลยี และการเป็น
มิตรต่อสิง่ แวดล้อม เป็นเรือ่ งส�าคัญ เทคโนโลยีแบบทีร่ จู้ กั กันนัน้ เป็นเทคโนโลยี
ทีไ่ ม่ได้เรียนกันอยูใ่ นมหาวิทยาลัย แต่เป็นเทคโนโลยีทสี่ ามารถน�ามาใช้ปรับปรุง
การผลิตและเพิ่มความสามารถในการดูแลสิ่งแวดล้อม

อุตสาหกรรมสีเขียว...

ข้อก�าหนดทางการค้าระหว่างประเทศ
ท�าไมเราจึงต้องพูดถึงเรือ่ งสิง่ แวดล้อมมากขึน้ เพราะมาตรฐานสินค้า
จากภายนอก เริ่มก�าหนดมากขึ้น คือ นอกจากเรื่องของสิทธิมนุษยชนแล้ว
ข้อก�าหนดในเรือ่ งสิง่ แวดล้อมจะมีความส�าคัญมากขึน้ ในการซือ้ ขายกับต่างประเทศ
เพราะสาเหตุทกี่ ารค้าทุกวันนีเ้ ป็นการค้าเสรี สิง่ ทีป่ กปองการค้าระหว่างประเทศ
ก็คอื ข้อก�าหนดทีไ่ ม่ใช่มาตรการทางภาษี อะไรก็ตามทีไ่ ม่เป็นมิตรกับสุขภาพของ
คน ไม่เป็นมิตรกับสังคม ก็จะถูกข้อก�าหนดทีเ่ ข้มข้นขึน้ เช่น สายการบินทีน่ า� ไป
ใช้ในสหภาพยุโรป ได้ถกู เรียกเก็บภาษีจากการปล่อยกาซคาร์บอนไดออกไซด์ สิง่
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เหล่านีช้ ใี้ ห้เห็นว่ามาตรการเหล่านีม้ คี วามเข้มข้นมากขึน้ อะไรก็ตามทีไ่ ม่เป็นมิตร
กับสุขภาพของคน ในยุโรปและอเมริกาได้กา� หนดเรือ่ งเหล่านีเ้ ป็นปัญหาในเรือ่ ง
ของความปลอดภัย ย้อนกลับไปดูถงึ แหล่งก�าเนิดของวัตถุดบิ ว่ามีความปลอดภัย
หรือไม่ และเป็นเรือ่ งทีเ่ รียกว่า “การกีดกันทางการค้าทีไ่ ม่ใช่มาตรการทางภาษี”
อีกประการหนึ่งคือ มาตรการเรือ่ งการขนส่งกับพลังงาน เป็นเรื่อง
ทีม่ คี วามส�าคัญและเกีย่ วข้องกันมาก วิกฤตน�า้ มันในปี ๒๕๑๙-๒๕๒๐ เป็นวิกฤต
น�้ามันครั้ ง แรกที่ เ ผชิ ญ อยู ่ น�้ า มั น และก า ซธรรมชาติ เ ป็ น เรื่ อ งที่ ใช้ แ ล้ ว
หมดไปเช่นกัน ความจ�าเป็นที่จะท�าให้ภาคการขนส่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ปล่อยมลพิษน้อยและใช้พลังงานน้อย ก็เป็นเรือ่ งทีเ่ ราต้องมาช่วยกันคิดว่าสิง่ ที่
เราต้องท�าเรือ่ ง การขนส่งสีเขียว หรือ “Green Transport” จะต้องท�ากันอย่างไร
ส่ ว นผสมของน�้ า มั น และเชื้ อ เพลิ ง ฟอสซิ ล ทั้ ง หลาย จะต้ อ งเปลี่ ย นเป็ น
เชื้อเพลิงไบโอดีเซล เช่น เอทานอล ในหลายประเทศ เช่น บราซิล มีเอทานอล
ร้อยละ ๑๐๐ ในประเทศไทยเรายังไม่ได้ส่งเสริมกันขนาดนั้น แต่ในอนาคต
เชือ่ ว่าแรงผลักดันให้ใช้เชือ้ เพลิงเหล่านีจ้ ะมีมากขึน้ และมีสว่ นท�าให้การลดการ
ใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล เพื่อลดการปล่อยกาซคาร์บอนไดออกไซด์
ภาคอุตสาหกรรมถือว่าเป็นภาคทีม่ กี ารปล่อยกาซคาร์บอนไดออกไซด์
ในอดีตการลดการปล่อยกาซคาร์บอนไดออกไซด์ ต้องเปลี่ยนเทคโนโลยี
ปจจุบนั นอกจากเปลีย่ นเทคโนโลยีใหม่ให้ชว่ ยลดกาซคาร์บอนไดออกไซด์ยงั ต้อง
ใช้เทคโนโลยีทปี่ ระหยัดพลังงาน โดยได้สนิ ค้าทีม่ คี ณ
ุ ภาพเช่นเดิม ส�าหรับภาค
การเกษตร ต้องปรับตัวในเรื่องการลดใช้ปุยเคมี ยาฆ่าแมลง รวมไปถึงการลด
มลพิษ มลภาวะทางธุรกิจ บริการ เช่น โรงแรม รีสอร์ท ซึ่งเป็นแหล่งปล่อย
น�้าเสียเป็นเรื่องที่ต้องเร่งด�าเนินการแก้ไขเพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชน
สิ่งที่อยากให้รัฐบาลสนับสนุนส�าหรับอุตสาหกรรมก็คือเรื่องของ 3R
คือ Reuse Reduce และ Recycle เนื่องจากในอุตสาหกรรมในปัจจุบันนั้น
ต้องค�านึงทั้งกระบวนการตั้งแต่เริ่มต้น ไม่ให้มีของเสียหรือมีน้อยที่สุด นั่นคือ
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การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การลงทุนขยายอุตสาหกรรมของไทยจะมุ่งเน้นไปที่
อุตสาหกรรมสะอาด และสินค้าที่มีความคิดสร้างสรรค์

สิ่งที่เราอยากให้เกิดขึ้นในระยะเวลา ๕ ปีข้างหน้า นอกจากนี้ การก�าหนด
ยุทธศาสตร์สเี ขียวประเทศไทยอาจเป็นแนวทางส�าคัญทีน่ า� ไปสูก่ ารเปลีย่ นผ่าน
ของเทคโนโลยีการผลิตที่ใส่ใจด้านสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

สินค้าสีเขียว ทุนทางวัฒนธรรม สินค้าสร้างสรรค์...

ทิศทางใหม่การพัฒนาประเทศ

ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ เราพูดกันถึง
เรือ่ ง (๑) ความเปนธรรมในสังคม นโยบายของรัฐบาลโดยเฉพาะการกระจาย
รายได้ การเข้าถึงบริการสาธารณะ (๒) สังคมแห่งการเรียนรู้ นัน่ ก็เป็นเรือ่ ง
ทีเ่ กีย่ วข้องกับการศึกษา (๓) ความเข้มแข็งของภาคเกษตร ความมัน่ คงทาง
อาหาร และพลังงาน เราจัดในหมวดหมูเ่ ดียวกันเพราะเห็นความส�าคัญของทุกๆ
เรือ่ งควบคูก่ นั เราคงไม่อยากเห็นพืชพลังงานทีไ่ ปท�าให้ราคาสินค้าเกษตรสูงขึน้
แต่กลับเสียความมัน่ คงทางอาหาร อันนีเ้ ราคงไม่อยากเห็นภาพแบบนัน้ แต่อยาก
เห็นภาพทีม่ คี วามสมดุลกันมากกว่า (๔) การปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจให้มี
ประสิทธิภาพอย่างยัง่ ยืน ในอดีตเรามุง่ เน้นการใช้ทรัพยากร แต่ในอนาคตนัน้
การปรับโครงสร้าง เราไม่ได้มองแค่เรือ่ งของอุตสาหกรรมขนาดใหญ่
ในบรรดาอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เราต้องพิจารณาให้มีมาตรฐานของ
สิ่งแวดล้อมให้มากขึ้น และการลงทุนขยายอุตสาหกรรมของไทย จะมุ่งเน้น
ไปที่อุตสาหกรรมสะอาด และสินค้าที่มีความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นรายได้
จากทุนทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องในภาคการท่องเที่ยว ซึ่งเรายังใช้น้อย ได้แก่
วัฒนธรรมไทย โบราณสถาน วิถีชีวิต สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นสินค้าและ
เชือ่ มโยงกับเศรษฐกิจและสินค้าต่างๆ ได้ โดยใช้แนวคิดในเรือ่ งของการออกแบบ
ให้มากขึ้น เพราะการออกแบบเท่านั้นในเวลานี้จะท�าให้สินค้าของเรามีราคา
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มากขึ้น เนื่องจากมีความแตกต่างกับ
สินค้าในตลาด ดูไปถึงวัสดุที่ใช้ วิธีการ
“สิ่งหนึ่งที่จะมุ่ง
และสามารถมุ่งแนวความคิดไปที่สินค้า
เน้นก็คือ การพัฒนา
ทีเ่ ป็นสินค้าสีเขียว หรือ “กรีน” ได้ วันนี้
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ สี เ ขี ย ว
อุ ต สาหกรรมที่ เรี ย กว่ า อุ ต สาหกรรม
สะอาดมีอะไรบ้าง เช่น พลาสติก หาก
(Green Economy)”
ยังใช้พลาสติกเหมือนเดิม ไม่ช้าต้นทุน
ในการจั ด การสิ่ ง แวดล้ อ มของเราจะ
สูงขึ้น แต่หากใช้พืชเกษตรที่น�ามาสู่การท�าไบโอพลาสติก จะสามารถช่วยลด
ปัญหาสิ่งแวดล้อมได้หรือไม่ อย่างไร
ปัจจุบัน ไบโอพลาสติกยังแพงอยู่ ท�าอย่างไรให้ราคาถูกลง วิธีการคือ
สร้างการตลาด สร้างการยอมรับ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภค และการ
ผลิตจ�านวนมาก อันนี้เป็นสิ่งที่ผมจะเรียนว่าจะต้องมีการคิดออกแบบ และ
ท�าวิจัยเพื่อสามารถผลักดันมาใช้ได้จริง อีกเรื่องหนึ่งที่พูดไว้ในแผนพัฒนาคือ
การเชื่อมโยงกับโลก และประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคนี้ และสุดท้ายเป็นเรื่องของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อันนั้นคือทิศทางหลักๆ ในการพัฒนา
ประเทศภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑
อีกสิ่งหนึ่งที่จะมุ่งเน้นก็คือ “การพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียว” (Green
Economy) มีเรื่องส�าคัญคือ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อการผลิตและ
การบริโภค ให้สินค้าที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันทดแทนด้วยสินค้าที่เป็นมิตรต่อ
สิง่ แวดล้อม วัตถุดบิ ต่างๆ เป็นพืชไร่ทงั้ หมด พืชเกษตรไม่ได้ทา� ได้แต่พชื พลังงาน
แต่ทา� ได้อกี หลายอย่างเช่น สินค้าไบโอ และสร้างมูลค่าให้กบั เศรษฐกิจของเรา
ต้องผลิตเพื่อเปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภคด้วย
คนที่ปล่อยมลพิษออกสู่สิ่งแวดล้อมมีอยู่ ๒ - ๓ ส่วน ภาคการผลิตนั้น
ปล่อยแน่นอน และในภาคครัวเรือนไม่ว่าจะเป็นการใช้เครื่องปรับอากาศใน
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การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การพัฒนาประเทศต้องอยู่บนพื้นฐานของ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา
บ้าน ซึง่ เครือ่ งใช้ไฟฟ้าทุกอย่างน�าไปสูก่ ารใช้ไฟฟ้า ใช้มากเท่าไหร่กเ็ ท่ากับการ
ปล่อยกาซคาร์บอนเท่านัน้ แม้วา่ โรงไฟฟ้าจะไม่ได้อยูใ่ นพืน้ ทีป่ ระเทศไทยก็ตาม

แนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย

การพัฒนาประเทศต้องอยูบ่ นพืน้ ฐานของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
และการวิจัยและพัฒนาดังนั้นเราจะเห็นว่าการวิจัยและพัฒนา รัฐบาลได้
ประกาศเรื่องการเพิ่มงบประมาณในการวิจัยและพัฒนาเป็นร้อยละ ๒ ของ
จีดีพี โดยเป็นเรื่องที่ท้าทายมากเนื่องจาก ในปัจจุบันงบประมาณในการวิจัย
และพัฒนาของประเทศมีเพียงร้อยละ ๑ ของจีดีพีเท่านั้น จีนเองก็ประกาศงบ
ของการวิจัยและพัฒนาของประเทศ ซึ่งมากกว่าประเทศไทย นอกจากนั้น
การจะไปสู่เศรษฐกิจสีเขียวได้หรือไม่ ยังต้องมีมาตรการจูงใจหรือมาตรการ
ทางภาษี มาตรการทางภาษีต้องถือว่าเป็นเครื่องมือในการจัดสรรทรัพยากร
ของชาติ ซึ่งหากจะไปสู่เรื่องกรีนนั้นเราก็จ�าเปนต้องมีมาตรการจูงใจ รวมทั้ง
มีการสนับสนุนอย่างเข้มข้นให้กับโรงงานต่างๆ เพื่อให้อุตสาหกรรมสีเขียว
ด�าเนินไปได้ รวมทั้งการสนับสนุนในเรื่องของเทคโนโลยี และที่ส�าคัญต้องมี
การสนับสนุนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
เราพูดเสมอว่าเอกชนเป็นตัวน�าในเรื่องการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ
ประเทศ แต่ตอ้ งยอมรับว่าภาคเอกชนจะขับเคลือ่ นเรือ่ งใดต้องดูตลาด การขับ
เคลื่อนของแต่ละภาคส่วน ต้องมีฝายที่น�า ซึ่งเรื่องนี้ผมคิดว่าแล้วแต่ว่าจะเป็น
ฝายภาคประชาชน รัฐ หรือเอกชน แต่ภาครัฐควรจะเป็นตัวน�าในการขับเคลือ่ น
ซึ่งแม้ว่าการใช้จ่ายของภาครัฐ จะไม่ถึงร้อยละ ๒๐ ของจีดีพีก็ตาม แต่ก็มี
ความหมาย เพราะการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐเป็นเงินก้อนใหญ่ ที่ก�าหนด
มาตรฐานการจัดซือ้ จัดจ้าง และเป็นจุดเริม่ ต้นในการส่งสัญญาณในการสนับสนุน
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สิ่งที่เราอยากเห็นก็คือ การเรียนรู้ในเรื่อง

การประหยัดพลังงาน การใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างมีจิตส�านึกเพื่อให้เกิดความยั่งยืน
เรื่องเหล่านี้จะผลักดันต่อไปได้อย่างไร บางเรื่องอาจท�าไม่ได้ทั้งหมด
อาจต้องมีการขับเคลือ่ นแบบโครงการน�าร่องให้เป็นตัวอย่าง มีการพูดกันมาก
ในเรือ่ งของเมืองทีม่ รี ะบบสือ่ สารด้วยเทคโนโลยี หรือ “Smart City” และสังคม
ที่ ค นสามารถติ ด ต่ อ สื่ อ สารอย่ า งอิ ส ระผ่ า นสื่ อ ออนไลน์ หรื อ “Smart
Community” ก็แล้วแต่เราจะผลักดัน ออกแบบให้ท�าอย่างไร เช่น การ
ออกแบบเมืองที่ใช้พลังงานและมีการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ
ต้องยอมรับว่าการออกแบบอย่างนี้ต้องใช้เทคโนโลยี และการลงทุนเพื่อ
สิ่ ง แวดล้ อ มมี ต ้ น ทุ น ที่ สู ง เนื่ อ งจากปั จ จุ บั น เรายั ง ต้ อ งใช้ เ ทคโนโลยี จ าก
ต่างประเทศ ซึ่งการสามารถพัฒนาเมืองแบบนี้ได้ยังสามารถขายคาร์บอน
เครดิต ซึง่ ประเทศพัฒนาแล้วจะซือ้ คาร์บอนเครดิตจากการพัฒนาพืน้ ทีเ่ หล่านี้
ทั้งหมดนี้ก็คงจะเป็นแนวทางถึงการขับเคลื่อนเรื่องนี้ต่อไปอย่างไร
แต่อย่างทีผ่ มกราบเรียนไปก่อนหน้านีว้ า่ เรือ่ งพลังงานและภาคขนส่งเป็นเรือ่ ง
ทีส่ �าคัญ ถ้าหามาตรการมารองรับ และเป็นปัจจัยให้กบั ผู้บริโภคนั้นมีการปรับ
เปลี่ยนพฤติกรรม หากภาครัฐมีการสนับสนุนเรื่องพลังงานทดแทน นโยบาย
ของภาครัฐก็ต้องออกมาจูงใจให้นโยบายเหล่านี้ประสบความส�าเร็จ สุดท้าย
ผมขอจะเรียนว่าในส่วนของสภาพัฒน์ ที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนแผน
พัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ก็อาจจะมีส่วนที่หยิบยกออกมาผลักดันร่วมกับบาง
ภาคส่วน สิ่งที่เราอยากเห็นก็คือ การเรียนรู้ในเรื่องการประหยัดพลังงาน
การใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีจิตส�านึกเพื่อให้เกิดความ
ยั่งยืน
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ทิกับศความเชื
ทางประเทศไทย
่อมั่นด้านภัยพิบัติ

ปาฐกถาพิเศษในการสัมมนา
เรื่อง “เจาะลึก ๖ มาตรการเร่งด่วนบริหารจัดการน�้า ป ๕๕”
จัดโดย หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ
ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น
๒๕ มกราคม ๒๕๕๕

เรี ย นท่ า นประธานกรรมการบริ ห าร หนั ง สื อ พิ ม พ์ ฐ านเศรษฐกิ จ
วิทยากร และแขกผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่าน ก่อนอื่นขอขอบคุณหนังสือพิมพ์
ฐานเศรษฐกิจที่กรุณาให้ผมมาเปดและปาฐกถาพิเศษในการสัมมนาในวันนี้
ขณะนี้หลายท่านอาจจะยังเป็นห่วงว่าปีนี้น�้าจะท่วมอีกหรือไม่ เป็น
ค�าถามที่อยู่ในใจของทุกคน เนื่องจากเราเพิ่งผ่านพ้นภาวะน�้าท่วมเมื่อปลายปี
ที่แล้ว และในเวลานี้หลายท่านก็ก�าลังซ่อมบ้าน ซื้อของใช้เข้าบ้าน หลายท่าน
ยังไม่แน่ใจว่าจะซื้อดีหรือไม่ เพราะอีกไม่กี่เดือนฝนก็จะเริ่มตก ขอเรียนว่า
ซื้อได้ เนื่องจากรัฐบาลพยายามเร่งแก้ไขปัญหาต่างๆ เพื่อสร้างความมั่นใจว่า
ในปีนี้แม้เราห้ามน�้าไม่ให้มานั้นคงไม่ได้ ประเด็นส�าคัญจึงอยู่ที่ว่าถ้าน�้ามาแล้ว
เราจะจัดการอย่างไร ถ้าหากน�้ามาในปริมาณเท่ากับปีที่แล้ว เราต้องมีระบบ
การบริหารจัดการที่ดีกว่า ซึ่งหมายความว่าน�้าไม่ควรจะท่วม หรือว่าถ้าหาก
มากกว่าปีทแี่ ล้ว ผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ ต้องน้อยกว่าปีทแี่ ล้ว เราจึงพยายามสร้าง
อนาคตที่ดีกว่าด้วยหลักการ BBB : Build Back Better คือ ซ่อมแซม ปลูก
สร้าง และปรับปรุงให้ดีกว่าเดิม

กลไกและมาตรการ บริหารกับการจัดการน�้า

ในช่วงหน้าฝนที่ก�าลังจะมาถึงหลายท่านคงเห็นแล้วว่าน�้าในเขื่อนปีนี้
มีมากกว่าปีที่แล้ว ค่าเฉลี่ยมากกว่าปีที่แล้วประมาณสองถึงสามเท่าตั้งแต่ฝน
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ยังไม่มา จึงเป็นสัญญาณว่าปริมาณ
น�า้ ปีนคี้ อ่ นข้างมากกว่าปีทแี่ ล้วหลาย
“การบริหารจัดการ
เท่า และหลายท่านบอกว่ามีความ
น�้าในเขื่อน เรากักเก็บน�้า
เสี่ยงถ้าไม่รีบปล่อยน�้าในเวลานี้จะมี
เพื่อ หนึ่ง การเกษตร
ปัญหาเหมือนปีที่แล้ว
ก่ อ นอื่ น ขอเรี ย นว่ า การ
และสอง การผลิตกระแส
บริหารจัดการน�้าในเขื่อน เรากักเก็บ
ไฟฟา”
น�า้ เพือ่ หนึง่ การเกษตร และสอง การ
ผลิตกระแสไฟฟ้า แม้ปัจจุบันเราจะ
ยังคงมีแนวความคิดเดิม คือ ท�าเพื่อประโยชน์ทั้งสองดังกล่าว แต่เราต้องมอง
อนาคตด้วย วันนี้เฉพาะสองสิ่งนี้คงไม่พอ ต้องพิจารณาเรื่องความสมดุลว่า
การกักเก็บน�้าเพื่อให้เหมาะสม เราควรจะเก็บเท่าไหร่ ซึ่งรัฐบาลได้แต่งตั้งคณะ
กรรมการเพื่อบริหารจัดการน�้ารวมถึงดูแลเรื่องความสมดุลนี้ด้วย คือ คณะ
กรรมการยุทธศาสตร์เพื่อวางระบบบริหารจัดการทรัพยากรน�้า หรือที่เรียก
ว่า กยน. กับ คณะกรรมการยุทธศาสตร์เพือ่ การฟน ฟูและสร้างอนาคตประเทศ
หรือที่เรียกว่า กยอ. รวมทั้งมีคณะกรรมการที่จัดท�าแผนบริหารจัดการน�้า
ประจ�าปีรว่ มพิจารณาการปล่อยหรือกักเก็บน�า้ ในแต่ละวันว่าต้องเป็นปริมาณ
เท่าใด ทัง้ นีค้ ณะกรรมการ กยน. ได้ยกร่างแผนบรรเทาอุทกภัยในระยะเร่งด่วน
ประกอบด้วยการด�าเนินงานที่ส�าคัญ ๖ ด้าน คือ (๑) แผนการบริหารจัดการ
เขื่อนเก็บน�้าหลัก (๒) แผนฟนฟูและปรับปรุงประสิทธิภาพก่อสร้างและกรอบ
วงเงินแผนการด�าเนินการเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพสิ่งก่อสร้าง (๓) แผนการ
พัฒนาระบบคลังข้อมูลระบบพยากรณ์และเตือนภัย (๔) แผนงานเผชิญเหตุ
เฉพาะพื้นที่ (๕) แผนงานการก�าหนดพื้นที่รับน�้านองและมาตรการเยียวยา
และ (๖) แผนงานปรับปรุงองค์กรเพื่อบริหารจัดการน�้า
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นอกจากนี้ ยังได้จัดท�าร่าง
ยุทธศาสตร์การบรรเทาอุทกภัยใน
“ฝนทิ้ ง ช่ ว งเป น พืน้ ทีล่ มุ่ น�า้ แบบบูรณาการและยัง่ ยืน
ปญหาที่น่าเปนห่วงมาก กรณีลุ่มน�้าเจ้าพระยา ประกอบด้วย
(๑) การฟนฟูและอนุรักษ์ปาและ
ที่สุดส�าหรับเกษตรกร”
ระบบนิ เวศ (๒) การสร้ า งเขื่ อ น
กักเก็บน�้า-การบริหารจัดการการใช้
พื้นที่ราบลุ่ม-แนวทางการบริหาร
จัด การและพั ฒ นาการใช้ที่ดิน (๓) ระบบฐานข้ อ มู ล การพยากรณ์ แ ละ
เตือนภัย (๔) กฎหมายรองรับการชดเชยต่อเกษตรกรในพื้นที่รับน�้าหลาก
(๕) มีองค์กรบริหารจัดการน�้ารวมแบบเบ็ดเสร็จ และ (๖) การสร้างความ
เข้าใจ การยอมรับ และการมีส่วนร่วมในการจัดการอุทกภัยขนาดใหญ่
ของทุกภาคส่วน

การวิเคราะห์ความเปนไปได้
และแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

รัฐบาลได้มีกลไก แผนงาน และมาตรการช่วยเหลือชัดเจน แต่เวลา
ฝนทิ้งช่วงเป็นปัญหาที่น่าเป็นห่วงมากที่สุดส�าหรับเกษตรกร เพราะฉะนั้น
ความสมดุลในการบริหารจัดการน�้าถือว่าเป็นเรื่องที่ส�าคัญ และในอีกไม่กี่วัน
ข้างหน้า เราจะมีการประชุมหารือเรื่องแผนบริหารน�้าประจ�าปี หรือ แผนการ
ปล่อยน�า้ ประจ�าปี เพือ่ ให้หน่วยปฏิบตั นิ า� ไปปฏิบตั ไิ ด้ โดยเฉพาะการไฟฟ้าฝาย
ผลิตแห่งประเทศไทยและกรมชลประทานซึง่ เป็นหน่วยงานหลักทีพ่ จิ ารณาว่า
จะท�าอย่างไรในแต่ละปี แต่ละเดือน และแต่ละวัน เกี่ยวกับความสมดุลในการ
บริหารจัดการน�้า ซึ่งเป็นสิ่งที่คาดเดาได้ยากเนื่องจากประเทศไทยมีทั้งพื้นที่
น�า้ ท่วมและฝนแล้ง ดังทีก่ ล่าวไว้แล้วว่า “ฝนทิง้ ช่วง” เป็นสิง่ ส�าคัญและน่าเป็น
ห่วงมากที่สุด หากฝนทิ้งช่วงเมื่อไหร่เกษตรกรจะล�าบาก เราต้องเตรียมพื้นที่
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ในการบริหารจัดการน�้า มีหลักที่ควรค�านึงถึง คือ

การ Build Back Better

ว่าตรงไหนจะเป็นพื้นที่รับน�้า ซึ่งเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากในการก�าหนดพื้นที่
ให้ชดั เจน ขึน้ อยูก่ บั การพยากรณ์หรือการท�าแบบจ�าลองทีท่ า� บนสมมติฐานทีม่ ี
ความเป็นไปได้ ส�าคัญที่สุด คือ ต้องศึกษาวิเคราะห์ความเปนไปได้ของโอกาส
ทีจ่ ะเกิดขึน้ ด้วย ซึง่ เป็นหน้าทีข่ องนักวิชาการทีจ่ ะต้องร่วมกันคิดวิเคราะห์เพือ่
ให้ได้ข้อสรุปที่ชัดเจน
อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะมีข้อสรุปการวิเคราะห์ร่วมกันว่าปริมาณน�้า
จากการพยากรณ์จะเป็นอย่างไร สุดท้ายต้องมีแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
คือ เพื่อป้องกันไว้ด้วย เนื่องจากอาจมีความคลาดเคลื่อนและต้องบอกด้วยว่า
ความคลาดเคลื่อนมีประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ ดังนั้นแม้จะมีแบบจ�าลองที่ดีที่สุด
ก็ยังจะต้องมีการค�านวณค่าอื่นๆ อีกด้วย รวมทั้งต้องมีมาตรการที่จ�าเป็น
นอกเหนือจากที่จะต้องท�าใหม่ให้ดีกว่าเดิม

สิ่งแวดล้อม : ข้อควรค�านึงในการบริหารจัดการน�้า

ในเวลาเดียวกันเราต้องไม่ลมื ความสมดุลระหว่างเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อมด้วย วันนี้ถ้าเราเดินไปในพื้นที่ที่เคยน�้าท่วม อาจจะไม่ค่อยรู้สึกว่า
เมื่อ ๓-๔ เดือนที่ผ่านมา ชาวบ้านเดือดร้อนกันอย่างไร แม้ว่าจะยังเห็นรอย
คราบน�้าที่เคยท่วมขัง เราอาจลืมๆ ไปบ้าง เพราะทุกคนมัวยุ่งอยู่กับการท�ามา
หากิน แต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงในช่วงหลังน�้าลดคือ ขยะกับสิ่งแวดล้อม บางครั้งเรา
อาจจะมองข้ามจุดนี้ไป บางคนบอกว่าสิ่งแวดล้อมเกี่ยวข้องตรงไหน อยากจะ
เรียนว่าบางพืน้ ทีใ่ น กทม. ในบางซอย องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) และ
องค์การบริหารส่วนต�าบล (อบต.) ต้องมาช่วยกันขนย้าย ซึ่งไม่สามารถน�ารถ
ขนาดใหญ่มาขนย้ายได้เพราะซอยเล็กแคบ จึงยังคงมีขยะกระจายอยู่ รวมทั้ง
ตามคลองต่างๆ ซึ่งเป็นหน้าที่หนึ่งในมาตรการของคณะกรรมการ กยน. ที่จะ
จัดสรรงบประมาณให้ทั้งในเขตและนอกเขตพื้นที่ กทม. ด�าเนินการ
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มาตรการทั้งหลาย จะไม่ส�าเร็จ
ถ้าหากขาดการมีส่วนร่วมและให้คนเปนศูนย์กลาง
ในการบริหารจัดการน�้า มีหลักที่ควรค�านึงถึง คือ การ Build Back
Better หรือ ซ่อมแซม ปลูกสร้าง และปรับปรุงให้ดีกว่าเดิมตามที่ได้กล่าว
ข้างต้น ซึ่งผมคิดว่าส�าคัญมาก เช่น เราต้องกลับไปดูว่าเรามีแหล่งซับน�้ามาก
เพียงพอทีจ่ ะเก็บกักน�า้ ไว้ไม่ให้ไหลบ่าลงมามากเกินไปหรือไม่ และเราสามารถ
ใช้ประโยชน์จากแหล่งซับน�้าได้อย่างเต็มที่หรือไม่ อย่างไร

ปลูกปาแบบไม่ปลูก... ตามแนวพระราชด�าริ

แหล่งซับน�า้ คือ “ต้นน�า้ ” ต้นน�า้ คือปาอนุรกั ษ์ตา่ งๆ ค�าว่า “ปาอนุรกั ษ์”
หากพิจารณาแล้วจะพบว่าปาอนุรกั ษ์ซงึ่ เป็นปาเศรษฐกิจนัน้ มีความสัมพันธ์กนั
และเชือ่ มโยงไปถึงการด�ารงชีวติ ของคนในปา ดังนัน้ คนจะสามารถอยูร่ ว่ มกับปา
โดยไม่ท�าลายได้หรือไม่ การจะให้ปาอยู่ได้นั้นจึงไม่เพียงแต่การเข้าไปปลูกปา
อย่างเดียว การปลูกปามีความหมายมากกว่าการน�ากล้าไปปักไว้แล้วรอให้เติบโต
นัน่ คือ หนึง่ “ปา” จะอยูไ่ ด้โดยปล่อยให้อยูอ่ ย่างนัน้ โดยไม่เข้าไปรบกวน กล่าวคือ
“การปลูกปาแบบไม่ปลูกปา” ตามแนวพระราชด�าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
สอง ต้องรักษาปา โดยไม่ทา� ลายต้นไม้ สาม ให้คนอยูก่ บั ปาได้ โดยสร้างอาชีพ
ให้คนอยูใ่ นปาได้ เพือ่ ช่วยดูแลปา นัน่ คือสิง่ ทีป่ อ้ งกันปัญหาตัง้ แต่ตน้ เหตุ ดังนัน้
๖ มาตรการเร่งด่วนในการบริหารจัดการน�า้ จึงต้องรวมการอนุรกั ษ์ปา ต้นน�า้ ด้วย

“คน” และ “การมีส่วนร่วม”

ปจจัยส�าคัญของความส�าเร็จ

นอกจากนี้สิ่งที่ส�าคัญคือ การมีส่วนร่วมกับบทบาทของภาคส่วนที่
ส�าคัญ มาตรการทั้งหลาย จะไม่ส�าเร็จถ้าหากขาดการมีส่วนร่วมและให้คน
เปนศูนย์กลาง จะสังเกตว่าใน ๖ มาตรการนัน้ ถ้าเราแบ่งมาตรการเป็น ๒ กลุม่
คือ กลุ่มแรกกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐาน เช่น การท�าอ่างเก็บน�้า
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ฝายกั้นน�้า ประตูระบายน�้า คูคลอง หรือแม้กระทั่งการสร้างเขื่อนกั้นน�้าหรือ
เขื่อนริมแม่น�้า เป็นต้น และกลุ่มที่สอง คือ กลุ่มที่ไม่เกี่ยวข้องกับโครงสร้าง
พื้นฐาน เช่น กฎระเบียบต่างๆ ส�าคัญที่สุดก็คือ ผังเมือง ทั้ง ๖ มาตรการ
ในสองกลุ่มนี้ หากประชาชนหรือคนในชุมชนไม่เข้าใจหรือไม่ได้เข้ามามี
ส่วนร่วมจะไม่มีประโยชน์ จึงเป็นบทบาทหน้าที่ของประชาชนที่ควรจะต้อง
เข้าใจและให้ความร่วมมือเพื่อให้มาตรการนั้นส�าเร็จ
สิ่งที่เราเห็นในเหตุการณ์น�้าท่วมปีที่แล้วคือ การป้องกันซึ่งมีทั้งคน
ที่ได้ประโยชน์และคนที่ไม่ได้ประโยชน์ เราจะเสริมสร้างความสมดุลอย่างไร
เพื่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกันกับมาตรการบริหารจัดการน�้า ผมเชื่อว่าทุก
ประเทศที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับน�้าท่วมก็คงจะด�าเนินการไม่ส�าเร็จแน่นอน
หากไม่ได้รับความร่วมมือจากภาคประชาชน ไม่ว่าจะเป็นประเทศที่มีระบบ
เศรษฐกิจเหมือนเรา หรือมีการปกครองแบบเสรีนิยมหรือสังคมนิยม ก็ยังต้อง
ให้ความส�าคัญในเรื่องของคนเช่นเดียวกัน ซึ่งเป็นสองเรื่องที่ผมคิดว่าบางครั้ง
เราอาจจะต้องพูดเพิ่มเติมนอกเหนือจาก ๖ มาตรการดังกล่าว

การลงทุน ด้านการบริหารจัดการน�้า

ในมาตรการการบริหารจัดการน�้า เรายังไม่ได้มีการด�าเนินโครงการ
ขนาดใหญ่ ส่วนใหญ่จะเป็นโครงการขนาดกลาง ขนาดเล็ก และขนาดเล็กจิ๋ว
ตามมาด้วยการสร้างสิ่งก่อสร้าง เช่น เขื่อน อ่างเก็บน�้า ถนน ยกตัวอย่าง
เขื่อนกั้นน�้าในเขตนิคมอุตสาหกรรม เป็นต้น การพิจารณาการออกแบบ
ทางด้านวิศวกรรม หรือโครงสร้างพื้นฐานการก่อสร้างต่างๆ ที่มีความจ�าเป็น
ซึ่งขอใช้ค�าว่า Non request investment ความหมายว่า การลงทุนอาจ
ไม่ต้องลงทุนมากเกินความจ�าเปน เพราะบางครั้งการมีสิ่งก่อสร้างเพื่อป้องกัน
น�้าท่วมเป็นประเด็นในแง่ของการบริหาร การมีส่วนร่วมของประชาชนและ
การอนุรักษ์ปาไม่ได้เป็นประเด็นปัญหา
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ถ้าเราสามารถด�าเนินการในเรือ่ งพืน้ ทีต่ น้ น�า้ ได้ดี มีแหล่งซับน�า้ แหล่ง
กักเก็บน�้า และมีระบบการบริหารการปล่อยน�้าที่ดี สิ่งก่อสร้างที่อยู่บริเวณ
กลางน�้าหรือปลายน�้าอาจไม่จ�าเป็นต้องสร้างขนาดใหญ่ เป็นการลงทุน
ตามสิ่งก่อสร้างด้านวิศวกรรมซึ่งจ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพิจารณาโครงการ
ด้านความคุ้มค่า ความคุ้มทุน ในแง่ของเศรษฐกิจ หรือผลตอบแทนทางด้าน
สังคม สิ่งแวดล้อม
ส�าหรับก�าแพงที่เขตบริเวณนิคมอุตสาหกรรมนั้น ควรสร้างสูงกี่เมตร
อาจต้องถามผู้เชี่ยวชาญชาวญี่ปุนถึงมาตรฐานความสูง ว่าจะเป็น ๒, ๓ หรือ
๔ เมตร ขึ้นอยู่กับการคาดการณ์ว่าปริมาณน�้าในอนาคตจะมากเท่าใด ถ้าเรา
สร้างก�าแพงที่สูงเกินไปและหากภายในร้อยปีระดับน�้าไม่มากขนาดนี้ คิดว่า
การลงทุนมากอาจเกินความจ�าเป็น
ในหลายประเทศมีการออกแบบสิ่งก่อสร้างต่างๆ หลายรูปแบบ โดย
การทดสอบระดับสูงสุด (Extreme Test) ว่าถ้าระดับน�้ามามากที่สุดและมี
การเกิดเหตุภัยพิบัติสูงสุดในระดับกลางและต�่า ต้องดูว่าโอกาสที่จะเกิด
เหตุการณ์แบบนี้อีก (Return Period) จะเป็นไปได้ภายในกี่ปี ถ้าเราบอกว่า
อีก ๕๐ ปี น�้าไม่ท่วม การลงทุนด้านการบริหารจัดการน�้าก็อาจไม่จ�าเป็นต้อง
สร้างสิ่งก่อสร้างเพื่อป้องกันน�้าท่วมในระดับขั้นสูงสุด แต่ถ้าบอกว่าอีก ๕๐ ปี
จะเกิดน�้าท่วมหนัก และผมเชื่อว่าก็น่าจะเกิดเหตุการณ์นั้น ด้วยเหตุที่ว่าการ
เปลีย่ นแปลงสภาวะภูมอิ ากาศโลกมีผลต่อการเกิดน�า้ ท่วม ถ้ารวมปัจจัยนีแ้ ล้ว
ความรุนแรงในอนาคตน่าจะมีโอกาสเกิดมากขึ้น แต่ลงทุนขนาดไหนจึงจะ
เหมาะสม ปลอดภัย และไร้ความเสี่ยง
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การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน...
สู่โอกาสการพัฒนาเศรษฐกิจ

พอพูดถึงเรื่องน�้าก็มักจะหมายถึงระบบป้องกัน ทั้งในส่วนที่เป็น
สิง่ ก่อสร้าง และไม่ใช่สงิ่ ก่อสร้างดังนัน้ หากน�า้ มามาก เท่ากับ หรือมากกว่าเมือ่
ช่วงปลายปี ๒๕๕๔ สิ่งส�าคัญที่เราจะต้องพิจารณา คือ ระบบคมนาคมขนส่งที่
ปลอดภัย ไม่วา่ น�า้ จะท่วมมากน้อยเพียงไรต้องสามารถขนส่งวัตถุดบิ เข้าสูแ่ ละ
ส่งออกจากโรงงาน คนงานสามารถเดินทางไปท�างานได้ โดยคณะกรรมการ
กยอ. ก�าลังพิจารณาทางเลือกในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานใหม่ในอนาคต
ตามหลัก ซ่อมแซม ปลูกสร้าง และปรับปรุงให้ดีกว่าเดิม
ยกตัวอย่างโครงการทางหลวงสายวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร
รอบที่ ๓ หรือ วงแหวนรอบที่ ๓ คือทางเลือกการก่อสร้างโครงสร้างพืน้ ฐานทีจ่ ะ
รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจในเขต กทม. และปริมณฑล อีกเรือ่ งทีส่ า� คัญ
คือ ระบบรถไฟ เป็นทางเลือกที่จ�าเป็นนอกเหนือจากภาวะราคาน�้ามันและ
ต้นทุนโลจิสติกส์ทเี่ พิม่ ขึน้ ถ้าเราพัฒนารถไฟเพือ่ เตรียมรับมือกับสภาพน�า้ ท่วม
เพือ่ ให้ประชาชนยังสามารถเดินทางได้ แต่การออกแบบระบบรถไฟความเร็วสูง
จ�าเป็นจะต้องหลีกเลี่ยงพื้นที่น�้าท่วม หรือทางหลวงที่เชื่อมระหว่างภาคเหนือ
ภาคกลาง และภาคใต้ หรือเส้นทางหลวงระหว่างภาคตะวันออก ภาคตะวันตก
เพราะเวลาเกิดน�้าท่วมเส้นทางเหล่านี้ใช้ไม่ได้
ดังนัน้ ถึงเวลาแล้วทีต่ อ้ งมีทางหลวงเพิม่ ขึน้ นอกเหนือจากทางหลวง
สายเอเชีย และรถไฟทางหลวงสายเอเชียที่มีอยู่ในปจจุบัน เปนเรื่องของการ
สร้างโอกาสการพัฒนาเศรษฐกิจกับความสามารถในการแข่งขัน และการลด
ความเสี่ยงในอนาคต เพราะอุตสาหกรรมที่ก�าลังเติบโตในไทย มีนักลงทุน
ต่างชาติก�าลังเข้ามาลงทุนมาก ผลการส�ารวจขององค์การส่งเสริมการค้า
ต่างประเทศของญีป่ นุ (Japan External Trade Organization : JETRO) หรือ
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ที่รู้จักกันดีในชื่อ “เจโทร” ว่าหลังการเกิดน�้าท่วมครั้งใหญ่เมื่อปลายปี ๒๕๕๔
พบว่าประมาณร้อยละ ๗๐ ยังอยู่ประเทศไทย และอีกร้อยละ ๓๐ ต้องการ
ย้ายออกจากพื้นที่บริเวณน�้าท่วม ปัญหาจึงอยู่ที่ว่าเราจะมีพื้นที่รองรับหรือไม่

การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ...
อีกหนึ่งความเชื่อมั่นเพื่อการลงทุน

จากปัญหาดังกล่าว คือ เมือ่ นักลงทุนต่างชาติรวู้ า่ น�า้ ท่วม อยากจะย้าย
เรามีพื้นที่ให้เขาย้ายไหม จึงกลับมาสู่ประเด็นว่าเราต้องสร้างพื้นที่ “พัฒนา
พื้นที่เศรษฐกิจใหม่” ต้องร่วมกันวิเคราะห์ว่าพื้นที่ตรงไหนมีศักยภาพในการ
รองรับอุตสาหกรรมเหล่านี้ ต้องเป็นพื้นที่ที่ปลอดจากความเสี่ยง มีน�้าท่วม
น้อยทีส่ ดุ และต้องเป็นพืน้ ทีแ่ นวเขตเศรษฐกิจตะวันออก ตะวันตก (East-West
Economic Corridor) หรือพืน้ ทีแ่ นวเขตทางตอนใต้ (South Economic Corridor) ที่เชื่อมพม่า ไทย กัมพูชา East-West Economic Corridor เชื่อมไทย
ลาว เวียดนาม และจีน ในพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ต้องมีพื้นที่
ทีจ่ ะสามารถรองรับได้พร้อมกับสร้างสิง่ จูงใจทีจ่ ะช่วยให้นกั ลงทุนอยากย้ายไป
ไม่ว่าจะเป็นมาตรการส่งเสริมการลงทุนของส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุน (The Board of Investment of Thailand : BOI) มาตรการภาษี
รวมทั้งโครงสร้างพื้นฐานต้องสามารถรองรับได้ โดยพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ควร
มีระยะทางเทียบกับอยุธยาไปท่าเรือ แต่ถ้าย้ายไปไกลกว่านั้น เราต้องให้
หลักประกันว่าระยะเวลาของการเดินทางเท่ากัน ระยะทางไกลกว่าแต่ว่า
การเดินทางเทียบเท่ากับอยุธยามากรุงเทพฯ หรือไปโครงการพัฒนาพื้นที่
บริเวณชายฝังทะเลตะวันออก (Eastern Seaboard) เท่ากัน คือ ต้องมีระบบ
การคมนาคมขนส่งที่รวดเร็ว ซึ่งเป็นบทบาทของภาครัฐที่จะเข้าไปสนับสนุน
การสร้างระบบรถไฟที่เชื่อมพื้นที่เศรษฐกิจ ซึ่งคณะกรรมการ กยอ. ก�าลัง
ด�าเนินการอยู่

๒๐๙

วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ... สู่ความยั่งยืน

ม า ต ร ก า ร ก า ร บ ริ ห า ร
จัดการน�้าหรือการป้องกันน�้าท่วม
“พืน้ ทีเ่ ศรษฐกิจใหม่
ทุกคน ทุกฝายต้องร่วมมือกัน ใน
ควรมีระยะทางเทียบกับ
ประเทศทีเ่ กิดวิกฤตภัยพิบตั ติ า่ งๆ มี
อยุธยาไปท่าเรือ แต่ถ้า
สองเรื่องที่เกิดขึ้น คือ หนึ่ง ความ
ย้ายไปไกลกว่านั้น เรา
ร่ ว มมื อ ของคนในประเทศที่ เ ป็ น
น�้าหนึ่งใจเดียวกัน สอง หลังจาก
ต้ อ งให้ ห ลั ก ประกั น ว่ า
ภัยพิบัติต่างๆ นั้น ส่วนใหญ่จะเกิด
ระยะเวลาของการ
นวัตกรรมใหม่ ท างด้านวิศวกรรม
เดินทางเท่ากัน”
การออกแบบ การค้นคว้าและพัฒนา
ระบบพยากรณ์ อ ากาศ ระบบ
เทคโนโลยีตา่ งๆ จะตามมา จึงเชือ่ ว่าในโอกาสนีเ้ ราควรใช้วกิ ฤตให้เป็นโอกาส
จากบทเรียนให้เป็นประโยชน์กับประเทศไทย ซึ่งเชื่อว่าในอนาคต พวกเรา
จะสบายใจได้ และใครทีย่ งั ไม่ตดั สินใจซือ้ เฟอร์นเิ จอร์กน็ า่ จะซือ้ ได้ ไม่ตอ้ งรอ
จะได้ชว่ ยกระตุน้ เศรษฐกิจอีกทางหนึง่ ด้วย
ความร่วมมือร่วมใจของคนในชาติ ความร่วมมือในการพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรม ซึ่งขีดความสามารถของนักวิชาการไทยมีมาก ขอให้
เชือ่ มัน่ และเราจะผ่านพ้นในเรือ่ งทีห่ ลายคนไม่สบายใจในปีนี้ มัน่ ใจได้ครับ
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๕
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การก้าวสู่
ประชาคมอาเซียน
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เส้นทางประเทศไทย...
สู่ประชาคมอาเซียน

การน�าเสนอในการอภิปรายภาพรวม
การประชุมประจ�าป ๒๕๕๖ ของ สศธ.
เรื่อง “เส้นทางประเทศไทย... สู่ประชาคมอาเซียน”
ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี
๑๖ กันยายน ๒๕๕๖

องค์ประกอบ ของประชาคมอาเซียน

ประชาคมอาเซียนมีองค์ประกอบที่ส�าคัญ ได้แก่ (๑) กฎบัตรอาเซียน
หรือธรรมนูญอาเซียน เป็นการก�าหนดกติกาการด�าเนินงานร่วมกัน คล้าย
กับรัฐธรรมนูญของแต่ละประเทศที่มีบทบัญญัติในเรื่องของหลักการปฏิบัติ
ต่อคนในประเทศ (๒) ประชาคมอาเซียน แบ่งออกเป็น ๓ เสาหลัก ได้แก่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน และ
ประชาคมการเมืองความมั่นคงอาเซียน โดยมีพิมพ์เขียวเพื่อจัดตั้งประชาคม
อาเซียน การน�าพิมพ์เขียวออกมาปฏิบัตินั้น จะปฏิบัติผ่านแผนแม่บทการ
เชื่อมโยงภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Master Plan on Connectivity) ซึ่งแผน
แม่บทเป็นแผนปฏิบัติการ คือ มีกรอบระยะเวลาที่ชัดเจน และแหล่งที่มาของ
เงินงบประมาณ
(๓) การเชื่อมโยงกันเปนประชาคม ประกอบด้วย ๒ ส่วนที่ส�าคัญ
คือ ๑) การเชื่อมโยงทางกายภาพที่ไม่มีจุดแบ่ง (Seamless Connectivity)
หมายความว่า การเดินทางทางกายภาพมีความสะดวก ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง
ทิศทางหรือพลังงาน และ ๒) ระบบปฏิบตั กิ าร หมายถึง กฎระเบียบของภาครัฐ
ทีใ่ ช้ในการปฏิบตั งิ าน เช่น การเคลือ่ นย้ายสินค้าจากประเทศหนึง่ ไปอีกประเทศ
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หนึง่ อาจติดอยูท่ ดี่ า่ นศุลกากรนานเกินควร ท�าให้ตน้ ทุนต่างๆ ของเอกชนเพิม่
ขึ้น อาทิ ค่าใช้จ่ายการพักแรม หรือค่าใช้จ่ายการพักรอการปลดปล่อยที่ด่าน
นอกจากนี้ ยังครอบคลุมถึงการเดินทางข้ามประเทศของนักท่องเที่ยว
ทัง้ นี้ เมือ่ รวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนแล้ว จะมีการติดต่อกันระหว่าง
กลุ่มประเทศอาเซียน โดยการเดินทางทางบกเพิ่มขึ้นเพราะการเดินทางทาง
บกมีความสะดวกเรือ่ งการขนส่งสินค้า รวมทัง้ การท่องเทีย่ วในรูปแบบใหม่ ซึง่
การท่องเทีย่ วนีต้ รงกับภาษาอังกฤษ ๒ ค�า ได้แก่ Tourism กับ Traveling การ
ท่องเทีย่ วรูปแบบใหม่จะเป็น Traveling มากขึน้ การติดต่อทางบกไม่ได้จา� กัด
เฉพาะประเทศในกลุม่ อาเซียน อาเซียนมีอาณาเขตติดต่อกับหลายประเทศ อาทิ
จีน เมือ่ มีการเดินทางทางบก การค้าขายจะเชือ่ มต่อไปยังประเทศจีน
ประเทศในกลุม่ อาเซียนมีประชากรประมาณ ๖๐๐ ล้านคน จีนตอนใต้
ที่อยู่ในกรอบความร่วมมืออนุภาคลุ่มแม่น�้าโขงมีประชากรประมาณ ๑๕๐
ล้านคน เส้นทางบกนี้จะครอบคลุมประชากรประมาณ ๗๕๐ ล้านคน ทั้งนี้
ยังไม่นับรวมประชากรจากซีกตะวันตกของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
ที่มีพื้นที่ติดต่อกับอินเดีย ซึ่งเป็นการมองที่ข้ามกรอบของกลุ่มอาเซียนออกไป

โอกาสของไทย ในประชาคมอาเซียน

เมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ประเทศไทยจะเผชิญกับทั้งโอกาสและ
ผลกระทบ ถ้าพิจารณาแต่เรื่องผลกระทบ โดยไม่หาทางแก้ไขจุดอ่อน ไทยก็
จะติดอยู่กับเรื่องของผลกระทบตลอดไป แต่ถ้ามองผลกระทบแล้ว สามารถ
พลิกผลกระทบขึน้ มาเปนโอกาสได้ ก็จะเปนประโยชน์แก่ประเทศ ไม่วา่ จะมองจาก
ตัวเราเอง หรือประเทศอื่นในกลุ่มอาเซียน ซึ่งประเทศในกลุ่มอาเซียนต่างมอง
หาโอกาส ดังนัน้ การปรับปรุงจุดอ่อนเป็นหน้าทีซ่ งึ่ แต่ละประเทศต้องปรับปรุง
แก้ไข โดยมีประเด็นส�าคัญ ได้แก่
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ไทยตั้งอยู่ในภูมิศาสตร์ที่ดี
อยู ่ ใ นจุ ด ศู น ย์ ก ลางที่ ส� า คั ญ ต่ อ
การเชื่ อ มโยงกั บ ประเทศนอก
กลุม่ อาเซียน ส่งผลให้เศรษฐกิจ
ของไทยขยายตัวเป็นอันดับ ๒
อยู่ในจุด
เมื่ อ พิ จ ารณาจากผลิ ต ภั ณ ฑ์
ที่ส�าคัญต่อการเชื่อมโยง
มวลรวมของประเทศ แต่หาก
กับประเทศ
พิ จ ารณาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ม วลรวม
นอกกลุ่ม
ของประเทศต่อหัว พบว่า ไทยอยู่
อันดับที่ ๔ เช่นเดียวกับด้านการลงทุน
จากต่างประเทศ ทั้งนี้ หากพิจารณาในด้าน
ความสามารถในการแข่งขัน โอกาสของไทยอยูร่ ะดับกลาง และไม่เปลีย่ นแปลง
มากนัก อยู่อันดับที่ ๔ มาโดยตลอด
ประสิทธิภาพของโครงสร้างพื้นฐานยังเปนจุดอ่อนส�าคัญของไทย
ผลการจัดอันดับของสถาบันเพือ่ การพัฒนาการจัดการ (Institute for Management Development : IMD) และ เวิลด์ อีโคโนมิค ฟอรัม (World Economic
Forum : WEF) พบว่า จุดอ่อนของไทยอยูท่ โี่ ครงสร้างพืน้ ฐานเป็นหลัก อย่างไร
ก็ตาม การจัดอันดับของ IMD ปี ๒๕๕๖ พบว่า อันดับด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ของไทยเพิม่ ขึน้ เล็กน้อย ดังนัน้ หากรัฐบาลลงทุนในโครงการ ๒ ล้านล้านบาท
ก็จะท�าให้ประสิทธิภาพการขนส่งหรือการเดินทางของไทยดีขึ้น

ไทยตั้งอยู่ใน

ภูมิศาสตร์ที่ดี

ศูนย์กลาง

อาเซียน

สถานการณ์ประเทศไทย ก่อนเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

สถานการณ์ประเทศไทยก่อนเข้าสู่ประชาคมอาเซียนจะพิจารณาใน
ประเด็นหลักๆ ในเรือ่ งคุณภาพการศึกษาไทย ปัจจุบนั มีการจัดอันดับคุณภาพ
การศึกษาจากหลายสถาบันทั้งภายในประเทศและระดับโลก เมื่อพิจารณา
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การพิจารณาคุณภาพการศึกษาของไทย

ต้องพิจารณาจากหลายๆ ปจจัย

คุณภาพการศึกษาไทยจากคะแนนผลการสอบจากแบบทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติขั้นพื้นฐาน (ONET) พบว่า คุณภาพการศึกษาของไทยค่อนข้างต�่า
เนื่องจากนักเรียนทุกระดับชั้นมีค่าคะแนนเฉลี่ยในทุกวิชาต�่ากว่าร้อยละ ๕๐
ยกเว้นวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลการจัดอันดับของ WEF ที่พบว่า คุณภาพการศึกษาของไทยต�่ามากและ
ต�่ากว่ากัมพูชา
อย่างไรก็ตาม การวัดคุณภาพการศึกษาไม่ควรพิจารณาทีค่ ะแนนสอบ
หรือการจัดอันดับเพียงอย่างเดียว ต้องพิจารณารายละเอียดการวัดคุณภาพ
ของระบบการศึกษาว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร กัมพูชาเป็นประเทศ
เกิดใหม่ ระบบการศึกษาภาคบังคับสามารถเริม่ ต้นได้ดี มีประสิทธิภาพ ขณะที่
การพิจารณาคุณภาพการศึกษาของไทย ต้องพิจารณาจากหลายๆ ปัจจัย อาทิ
การให้ความรู้วิชาที่เรียนในสถาบันการศึกษา สมรรถนะทางการศึกษา เมื่อ
พิจารณาการจัดอันดับการศึกษาของ IMD พบว่า ไทยอยู่ในอันดับที่สูงกว่า
กัมพูชา แสดงให้เห็นว่าแต่ละสถาบันมีวิธีการวัดที่แตกต่างกัน
ประสิทธิภาพแรงงาน การเพิ่มขึ้นของประสิทธิภาพแรงงานขึ้นอยู่
กับสภาพการณ์และเหตุการณ์ของแต่ละประเทศ บางประเทศที่เป็นประเทศ
เกิดใหม่ ประสิทธิภาพแรงงานมีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ เช่นเดียวกับไทยเมือ่ ๓๐-๔๐
ปีก่อนในช่วงที่ไทยเริ่มพัฒนาประเทศ ประสิทธิภาพแรงงานของไทยก็เพิ่มขึ้น
เช่นกัน เนือ่ งจากมีการใช้ทรัพยากรทีอ่ ดุ มสมบูรณ์ ประเทศเกิดใหม่ในปัจจุบนั
จึงมุ่งพัฒนาประเทศในแนวทางเดียวกันกับไทย เมื่อ ๓๐-๔๐ ปีก่อนที่เน้น
การใช้ทรัพยากรและการใช้แรงงานราคาถูกเป็นหลัก ส่งผลให้ประสิทธิภาพ
แรงงานในกลุ่มประเทศเกิดใหม่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นโดยตลอด ส�าหรับประเทศ
ที่มีรายได้ปานกลาง หรือประเทศที่มีความก้าวหน้า ประสิทธิภาพแรงงานจะ
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ขึ้นอยู่กับการเติบโตทางเศรษฐกิจ การน�าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ
นวัตกรรมมาใช้ประโยชน์
ประชากรสูงอายุ มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นทั่วโลก โดยเฉพาะ ๒ ประเทศ
ที่มีจ�านวนผู้สูงอายุสูงกว่าค่าเฉลี่ยของโลก คือ ญี่ปุน และไทยที่มีแนวโน้ม
ผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผลต่อคุณภาพของคน และผลิตภาพแรงงาน
ก�าลังคนของไทยทีอ่ ยูใ่ นวัยแรงงานมีนอ้ ย สิง่ ทีเ่ ราต้องให้ความส�าคัญคือ จะท�า
อย่างไรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในแรงงานของไทย รวมทั้งปัจจุบันไทยมี
ต้นทุนโลจิสติกส์ประมาณร้อยละ ๑๔ แต่ปญ
ั หาคอขวดทีส่ า� คัญแบ่งเป็น ๒ ส่วน
คือ (๑) ต้นทุนการขนส่ง และ (๒) ต้นทุนสินค้าคงคลัง หรือโกดังเก็บสินค้า
หรือต้นทุนการเก็บรักษาสินค้า นอกจากนี้ ยังมีค่าบริหารจัดการอีกประมาณ
ร้อยละ ๑ ดังนั้น การช่วยเหลือภาคเอกชน เพื่อลดต้นทุนในการขนส่งสินค้า
คือ การลงทุนในเรื่องของการคมนาคมขนส่งหรือการปรับปรุงระบบราง

กรอบและทิศทาง การด�าเนินงาน

ทัง้ นี้ มีกรอบและทิศทางการด�าเนินงานประกอบด้วย (๑) ยุทธศาสตร์
ประเทศไทย เป็นกรอบแนวทางในการสร้างความเข้มแข็งให้กับประเทศไทยให้
เข้าสูป่ ระชาคมอาเซียนได้อย่างภาคภูมใิ จ และสามารถทีจ่ ะแข่งขันกันได้ในกลุม่
ประเทศอาเซียน ซึ่งยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศมีแนวทางที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (๒) กลไกการด�าเนินงาน มีหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ ๓ หน่วยงาน ได้แก่ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมทั้งคณะ
กรรมการอาเซียนเป็นกลไกส�าหรับการบูรณาการการท�างานร่วมกัน ซึ่งคณะ
กรรมการอาเซียนท�าหน้าที่ในการติดตามความก้าวหน้าการด�าเนินงานตาม
๓ เสาหลัก โดยมี สศช. ท�าหน้าที่ในการบูรณาการแผนการขับเคลื่อนอาเซียน
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การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

การปรับปรุงกฎหมาย เพื่อลดขั้นตอนการด�าเนินงาน เป็นเรื่องของ
การจัดการระบบมากกว่าเรื่องของกฎระเบียบ เช่น การขนส่งสินค้าผ่าน
ประเทศในลุ่มน�้าโขงมีขั้นตอนมาก และใช้เวลานาน เนื่องจากกฎหมายไม่เอื้อ
อ�านวย ไทยต้องมีกฎหมายในประเทศรองรับ เพื่อไม่ต้องมีการตรวจสินค้า
ซ�้าซ้อนหลายครั้ง อาทิ การส่งสินค้าจากประเทศไทยไปประเทศเวียดนาม
ต้องผ่านประเทศลาว เมือ่ ผ่านออกจากประเทศไทย สินค้าก็จะถูกตรวจทีด่ า่ น
หนึ่งครั้ง เมื่อข้ามไปที่ฝังลาว ฝังลาวก็จะตรวจอีกหนึ่งครั้ง ก่อนออกจาก
ประเทศลาว ก็จะตรวจอีกครัง้ หนึง่ และเวียดนามก็จะตรวจอีก ซึง่ ขัน้ ตอนต่างๆ
เหล่านี้ เพิม่ ต้นทุนและเป็นภาระแก่ภาคเอกชน ดังนัน้ จึงควรท�าข้อตกลงว่าจะ
ตรวจร่วมกันครัง้ เดียว โดยไทยจะต้องส่งเจ้าหน้าทีเ่ ข้าไปร่วมตรวจในประเทศ
เพื่อนบ้าน เพื่อลดขั้นตอนการด�าเนินงาน
การคุ้มครองทางสังคมให้แก่แรงงานไทย ไทยตั้งเป้าหมายในการ
ให้การคุ้มครองหรือให้หลักประกันแรงงานทั้งหมดทั้งที่อยู่ในและนอกระบบ
ปัจจุบันไทยมีมาตรา ๔๐ ภายใต้กฎหมายประกันสังคมรองรับ และการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการคมนาคมขนส่ง การเป็นประชาคมอาเซียนจะต้องเชื่อมโยง
กันได้ทางกายภาพ สามารถเชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน หรือกลุ่มประเทศ
ในอาเซียนได้อย่างสะดวกไร้รอยตะเข็บ เช่น การเดินทางทางบก ในอดีต
พิจารณาเฉพาะประเทศไทยกับกลุม่ ประเทศอินโดจีน แต่ปจั จุบนั ต้องพิจารณา
ในด้านภาคใต้ของไทยลงไปถึงมาเลเซียและสิงคโปร์ด้วย ซึ่งจะเชื่อมโยงจาก
กลุ่มอาเซียนตอนใต้ขึ้นมาสู่อาเซียนตอนบนได้
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การพัฒนาที่สอดคล้องกับ

๓ เสาหลักของประชาคมอาเซียน

ด้านเศรษฐกิจ ต้องลงทุนโครงสร้างพืน้ ฐานเพือ่ เป็นปัจจัยส่งเสริมและ
สนับสนุนการพัฒนาและการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ
ด้านสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ต้องปรับพืน้ ฐานทางด้านการศึกษา
หรือการสือ่ สาร โดยใช้ภาษาทีท่ กุ คนเข้าใจได้งา่ ย ในกฎบัตรอาเซียนได้กา� หนด
ให้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการของกลุม่ อาเซียน ดังนัน้ ทุกประเทศจะใช้
ภาษาอังกฤษ แต่การใช้ภาษาสือ่ สารในการท�าธุรกิจหรือราชการ ต้องใช้ทกั ษะ
และความเข้าใจในเรื่องของภาษา ทั้งพูด อ่าน เขียน เพื่อให้เข้าใจบริบทที่
ตรงกัน ตลอดจนการใช้ภาษาของประเทศเพื่อนบ้าน ดังเช่นประเทศญี่ปุน
ในช่วงแรกที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทย แม้จะมีคนไทยที่ไว้ใจได้ช่วยติดต่อ
ด้านการค้าให้ แต่นักลงทุนชาวญี่ปุนก็พยายามเรียนภาษาไทย ซึ่งนักลงทุน
ชาวญี่ปุนที่เข้าไปลงทุนในต่างประเทศ มักจะเรียนรู้ภาษาของประเทศที่จะไป
ลงทุน ดังนั้น จึงควรส่งเสริมในเรื่องการปรับหลักสูตรหรือการเรียนภาษาของ
ประเทศในกลุม่ อาเซียน และปรับระบบการคุม้ ครองทางสังคมทัง้ ผูบ้ ริโภคและ
แรงงาน รวมทั้งการจัดการสิ่งแวดล้อม
ด้านการเมืองและความมั่นคง พิจารณาทั้งระบบยุติธรรม หรือการ
ส่งเสริมธรรมาภิบาล และสิ่งที่จะตามมาจากการเปดเสรีหรือการเชื่อมโยง
อย่างเสรี ได้แก่ ปัญหายาเสพติด และการก่อการร้าย ตลอดจนปรับปรุง
ประสิทธิภาพของภาครัฐ ในเรือ่ งการน�าระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการท�างาน
มากขึ้น (E-government)
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การเจริญเติบโต

อย่างยั่งยืนและสมดุล

การอภิปรายในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ชี้น�าเศรษฐกิจ:
ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงในภาคธุรกิจไทย”
งานเฉลิมฉลอง ๘๐ ป และการสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ
ครั้งที่ ๓๐ จัดโดย หอการค้าไทย
ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี
๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

ผมขอขอบคุณหอการค้าไทยอีกครั้งที่ให้โอกาสได้มาพูดคุยกัน และ
ได้ฟังท่านนายกรัฐมนตรีของราชอาณาจักรภูฏาน รวมทั้งอาจารย์ศุภชัย
พานิชภักดิ์ เลขาธิการองค์การสหประชาชาติ ซึ่งได้พูดในสิ่งที่เราใฝฝัน และ
อยากจะเห็นในอนาคตนั้นเป็นอย่างไร ดังนั้น เราจะท�าอย่างไรต่อไปเพื่อให้
เกิดเป็นจริงได้

ยุทธศาสตร์ประเทศ : Country Strategy

อาจารย์ศุภชัยใช้ค�าว่า Logarithm คือ ต้องมองระยะยาว และมอง
กันนานเป็น ๑๐ ปี หลังจากเกิดวิกฤตต้มย�ากุ้ง ยุทธศาสตร์การพัฒนาต่างๆ
ของเราไม่ค่อยก้าวหน้าเท่าที่ควร ไม่ว่าจะเป็นยุทธศาสตร์ของประเทศ
ของรัฐบาล และของภาคเอกชนทัง้ หลาย เราท�ากันมาค่อนข้างมาก ท�าอย่างไร
จะช่วยให้เกิดการบูรณาการ เนื่องจากทุกวันนี้เราต่างคนต่างท�าค่อนข้างมาก
บางโครงการถึงเวลาท�าแยกเม็ดเงินออกไปแต่ละกระทรวง เม็ดเงินกระจาย
ไม่มีความเป็นเอกภาพ เราเห็นจุดอ่อนตรงนี้ ดังนั้น เราต้องบูรณาการ
ยุทธศาสตร์ทงั้ หมด เป็นยุทธศาสตร์ทคี่ นในสังคมเห็นร่วมกันเป็น “หนึง่ ประเทศ
หนึง่ วิสยั ทัศน์” (One Country One Vision) คือ มุง่ ไปสูเ่ ปาหมายและวิสยั ทัศน์
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เดียวกัน (One Objective One Vision) แล้วร่วมผลักดันให้เกิดการปฏิบัติสู่
เปาหมายอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งต้องท�าให้การเติบโตกระจายอย่างเป็น
ธรรม แม้ว่าจะแก้ไขปัญหาไม่ได้ทั้งหมด ประเทศอเมริกาเองก็ยังมีช่องว่าง
ระหว่างรายได้อยู่ค่อนข้างมาก แต่ว่าสิ่งที่เราต้องเน้นคือการมีส่วนร่วมและ
กระจายโอกาสในการเข้าถึง
ความจริงเราพูดเรื่องภาคีการพัฒนาหรือว่าประชาสังคม ซึ่งแน่นอน
ที่สุดคือมีทั้ง ภาคประชาชน ภาครัฐ ภาคเอกชน และการมีส่วนร่วม เราพูด
กันมาตลอด แต่การท�าให้เกิดขึ้นเป็นจริงนั้นต้องการแรงสนับสนุนจากทุก
ภาคส่วนอย่างมาก ขณะนี้หอการค้าไทยกับสภาพัฒน์ได้ร่วมมือกันอย่างน้อย
๒ โครงการ คือ โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงหอการค้าไทย ที่ท�า
อย่างไรให้ภาคเอกชนหรือสภาพัฒน์เข้าไปมีส่วนร่วมในการกระตุ้นหรือ
สนับสนุน อีกโครงการหนึ่งคือโครงการความร่วมมือในการขับเคลื่อนแผน
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ ระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน
นับเป็น ๒ โครงการที่ส�าคัญ

ปจจัยผลกระทบ

จากการเปลี่ยนแปลงสู่การจัดท�ายุทธศาสตร์พัฒนาประเทศ
สิ่งที่เราคิดว่าน่าจะเป็นยุทธศาสตร์ของประเทศนั้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง
ปัจจัยแวดล้อมของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป เรื่องการเปลี่ยนแปลงของสภาวะ
ภูมิอากาศซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เรื่องทรัพยากรที่หายากมากขึ้นทุกวัน ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อประเทศไทย
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศและการใช้ทรัพยากร
ร่วมกัน ซึ่งได้มีการกล่าวถึงตั้งแต่แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การใช้แม่น�้าร่วมกัน ว่าต่อไปในอนาคตนั้นจะมีปัญหามากขึ้น
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ส่วนเรื่องโครงสร้างประชากรของโลกจากพันล้านคนเป็นเก้าพัน
ล้านคน สภาพัฒน์ท�าวิจัยออกมาแล้วพบว่าในช่วงปี ๒๕๗๐-๒๕๘๐ มีคน
ท�างานน้อยลง คนสูงอายุมากขึ้น เพราะฉะนั้นโครงสร้างของประชากรมี
ผลกระทบต่อเศรษฐกิจแน่นอน รวมทั้งเรื่องเทคโนโลยีและกฎระเบียบต่างๆ
วันนี้ค่อนข้างชัดเจนว่าภาคส่งออกของเราติดลบร้อยละ ๓ ในไตรมาสที่ ๓
สาเหตุหนึง่ คือก�าลังการซือ้ ลดลงเพราะว่าเศรษฐกิจตกต�า่ แต่อกี ข้อหนึง่ เกิดจาก
มีข้อกีดกันทางการค้า ซึ่งในอนาคตคงจะรุนแรงมากขึ้น

ยุทธศาสตร์ประเทศและการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน...

แนวทางหลักในการพัฒนาประเทศ

เรื่องที่ผมจะพูดนั้นคงจะเป็นสองเรื่องเดียวกัน คือ หนึ่ง ยุทธศาสตร์
ประเทศ เนื่องจากสภาพัฒน์ได้ช่วยยกร่างให้รัฐบาลใช้ในการประชุมเชิงปฏิบตั ิ
การของหัวหน้าส่วนงานราชการ เมือ่ วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๕ เรือ่ งทีส่ องก็คอื
การเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน ทัง้ สองเรือ่ งนีไ้ ด้นา� เสนอคณะรัฐมนตรีเมือ่ วันที่ ๓๑
ตุลาคม ๒๕๕๕ เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดท�ากรอบงบประมาณในปี ๒๕๕๗
เพราะฉะนั้นหลายเรื่องที่เราน�ามาเป็นประเด็นนั้นได้รับความส�าคัญ และการ
ยอมรับในระดับนโยบายที่จัดเป็นเรื่องเร่งด่วน และมีการจัดสรรงบประมาณ
ในปี ๒๕๕๗ แต่ไม่ได้หมายความว่าทุกเรื่องต้องใช้งบประมาณ เราไม่ได้พูดถึง
วงเงิน หากแต่เราได้หารือร่วมกันว่าเข้าใจเรือ่ งตรงกันหรือไม่ ถ้าตรงกันแล้วจึง
มาร่วมพิจารณาถึงเรื่องค่าใช้จ่ายกันอีกครั้งหนึ่ง
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เงื่อนไขของทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ
ให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืนและมีคุณภาพ

กลับมาสู่เรื่องทิศทางการพัฒนา
ของประเทศเรา ผมคิดว่าเศรษฐกิจ
ของเรามี ค วามจ� า เป็ น ต้ อ งเจริ ญ
เติบโต แต่การเจริญเติบโตต้อง
อยู่บน ๓ เงื่อนไข เงื่อนไขที่ ๑
และ
คือการเจริญเติบโตบนความ
สามารถในการแข่งขันได้ หาก
จะช่วยให้เราสามารถ
มองในแง่เศรษฐกิจ ประเทศ
ก้าวกระโดดไปสู่
เราต้องอยู่ได้ในตลาดโลกและ
ตลาดภูมิภาค แต่หากมองในแง่
ความยั่งยืนจะต้องมีคุณภาพ ตัวเลข
ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ หรือจีดีพี
ที่เราแถลงค�านวณเป็นเปอร์เซ็นต์ เราไม่ได้แถลง
เรื่องคุณภาพ เพราะฉะนั้นในอนาคตต้องมีตัวชี้วัดเพิ่มมาอีกหนึ่งตัว ที่จะช่วย
ให้ทราบว่านอกจากจีดีพีของเราที่ค�านวณได้แล้ว ประสิทธิผลของเราเพิ่มขึ้น
เท่าไร เพือ่ ใช้เป็นมาตรวัดในระดับประเทศให้ภาคเอกชนใช้เปรียบเทียบธุรกิจ
ของตนว่ามีความแตกต่างกับค่าประมาณการของประเทศมากน้อยเพียงใด
เงื่อนไขที่สอง คือ การกระจายรายได้ เงื่อนไขของเราคือค�าว่า
“การเติบโตอย่างมีคุณภาพ” ต้องสามารถแบ่งปันได้ แบ่งปันในอัตราส่วน
ทีเ่ ป็นธรรมส�าหรับคนทีม่ สี ว่ นร่วมในระบบการผลิตหรือระบบเศรษฐกิจของเรา
เมื่อมีการเติบโตแล้ว ต้องมีการกระจายรายได้ด้วย ซึ่งขณะนี้รายได้ของ
เราอยู่ที่ประมาณ ๕ พันเหรียญสหรัฐฯ ส่วนประเทศไทยเราจะหลุดจาก
การเป็นประเทศที่มีรายได้ปานกลางเมื่อไรนั้น มีการค�านวณแล้วว่าเกณฑ์

การใช้

วิทยาศาสตร์

เทคโนโลยีเพิ่มขึ้น

จุดนั้นได้
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เปรียบเทียบของประเทศที่เป็นประเทศที่ร�่ารวย ประเทศที่มีรายได้อยู่ล�าดับ
แรกอยู่ที่ ๑๒,๔๐๐ เหรียญสหรัฐฯ ขณะนี้เราอยู่ประมาณครึ่งหนึ่ง คาดว่า
จะใช้เวลาประมาณอีก ๑๐-๑๕ ปี จึงจะหลุดพ้นตรงนี้ แต่หากเราสามารถ
เพิ่มประสิทธิผล (Productivity) ได้ โดยการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เพิ่มขึ้น จะช่วยให้เราสามารถก้าวกระโดดไปสู่จุดนั้นได้
เงื่อนไขที่สาม คือความเปนมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green) ซึ่งไม่ใช่
เรือ่ งใหม่ เป็นเรือ่ งทีเ่ รารูก้ นั มานานแล้ว อาจารย์ศภุ ชัยได้กล่าวถึงกองทุนสีเขียว
(Green Fund) ซึง่ ผมคิดว่าเป็นเรือ่ งทีน่ า่ สนใจ ในขณะนีเ้ รามีกองทุนสิง่ แวดล้อม
แต่เงือ่ นไขในการใช้กองทุนสิง่ แวดล้อมส่วนใหญ่ใช้สา� หรับการท�าวิจยั ไม่ได้ใช้ใน
ภาคเอกชนในการปรับกระบวนการผลิตสินค้าของตัวเอง ทั้งที่สามารถท�าให้
มีความเป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อมมากขึน้ ได้ เรือ่ งนีอ้ าจจะไม่ตอ้ งใช้เงินเลย แต่ใช้
การผลักดันด้วยนโยบายเพื่อให้เกิดแนวคิดการรักษาสิ่งแวดล้อมร่วมกัน ยก
ตัวอย่างเรือ่ งกฎของการควบคุมอาคารเป็นสิง่ หนึง่ ทีไ่ ม่ยากเลย ถ้าทุกคนเข้าใจ
ร่วมกัน เราต้องหาทางให้การลงทุนภาครัฐเข้าไปช่วยเพือ่ ให้เกิดอุปสงค์ในเรือ่ งนี้

การปรับสมดุลระหว่างเงื่อนไข
ของการพัฒนาเศรษฐกิจ

สิง่ ทีเ่ ชือ่ มโยงระหว่างความเหลือ่ มล�า้ กับความเป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อมนัน้
ส่วนใหญ่เป็นเรื่องกฎระเบียบ ส่วนเรื่องขีดความสามารถในการแข่งขัน
(Competitiveness) กับเรื่องความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเกี่ยวข้องและ
ครอบคลุมถึงเรื่องโครงสร้างพื้นฐาน การวิจัยและการพัฒนา รวมถึงเรื่อง
ประสิทธิผลด้วย หากเราปรับระบบบริหารจัดการของภาครัฐ ปรับกระบวนการ
ภายในของการบริหารจัดการ สิง่ นีจ้ ะเปนตัวควบคุมก�ากับไม่ให้เน้นการพัฒนา
ในด้านใดด้านหนึ่งมากเกินไป
เพราะฉะนั้นต้องมีกรรมการเป็นผู้ควบคุมซึ่งอยู่ที่ระบบงบประมาณ
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และก�าลังคนที่จัดสรรให้ในการที่จะท�าให้อุตสาหกรรมของเรานั้นสามารถ
แข่งขันได้ หรือจัดงบประมาณให้ตอบสนองต่อการลดความเหลื่อมล�้าได้
มากขึน้ โดยอาจจะมีทงั้ ระยะสัน้ และระยะยาว ขึน้ อยูก่ บั ว่าเราให้นา�้ หนักเรือ่ ง
การลดความเหลื่อมล�้ามากน้อยเพียงใด

การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
เพื่อเตรียมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

เรื่องการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนั้น เรามีการก�าหนดตัวชี้วัดภายใน
ระดับหนึ่งแล้ว เป็นระดับมหภาค ยกตัวอย่างเรื่องขีดความสามารถในการ
แข่งขัน มีการก�าหนดการเพิ่มอัตรารายได้ต่อหัว การรักษาอัตราการเติบโตให้
ได้ประมาณร้อยละ ๕-๖ คิดว่าเป็นอัตราทีเ่ หมาะสมส�าหรับประเทศของเราใน
ขณะนี้ หรือแม้กระทัง่ เรือ่ งการเติบโตของเศรษฐกิจแบบมีสว่ นร่วม (Inclusive
Growth) มีดัชนีที่เราประมาณการไว้ในเบื้องต้น หรือเรื่องการเติบโตสีเขียว
(Green Growth) ได้ประมาณการเรื่องการปล่อยกาซคาร์บอนไดออกไซด์
เป็นต้น
ขีดความสามารถในการแข่งขันที่กล่าวกันคือเรื่องโซนนิ่งภาคเกษตร
และความมั่นคงทางอาหาร (Food Security) ขอเล่าถึงเหตุการณ์เมื่อครั้งที่ผม
ได้ไปจัดกิจกรรมทางการตลาดที่ประเทศอังกฤษ ได้มีค�าถามจากนักลงทุนว่า
ประเทศไทยนัน้ จะใช้หนีจ้ ากการลงทุนเรือ่ งโครงสร้างพืน้ ฐาน ๒ ล้านล้านบาท
ได้อย่างไร ค�าตอบก็คอื เราต้องหาอุตสาหกรรมทีช่ ว่ ยสร้างรายได้ให้ประเทศไทย
ซึ่งความจริงมีหลายอุตสาหกรรม โดยขณะนี้ก�าลังค้นคว้าข้อมูลในเรื่องนี้เพิ่ม
เติมร่วมกับทางเอกชน รวมทัง้ สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA)
เราได้ศกึ ษาร่วมกันในเรือ่ งอุตสาหกรรมท่องเทีย่ ว เทคโนโลยี โครงสร้างพืน้ ฐาน
หรือเรือ่ งการเชือ่ มต่อ เป็นตัวอย่างทีเ่ ราคิดว่าเป็นเรือ่ งทีจ่ ะต้องให้ความส�าคัญ
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การวิเคราะห์เพือ่ จัดท�า ยุทธศาสตร์สป
ู่ ระชาคมอาเซียน

เราได้มกี ารวิเคราะห์จดุ อ่อนจุดแข็งของการเข้าสูป่ ระชาคมเซียนเมือ่ เปด
เสรีแล้ว ต้องมาดูวา่ สินค้าและบริการใดทีป่ ระเทศไทยสามารถแข่งขันได้ มีการ
วิเคราะห์รว่ มกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ซึง่ ข้อเสนอของภาคเอกชนมีสนิ ค้า
อยูท่ งั้ หมดเกือบ ๓๐ รายการ โดยได้วเิ คราะห์ในมิตขิ องการได้เปรียบเสียเปรียบ
และความพร้อมทีจ่ ะเปดเสรีทางการค้า รวมทัง้ มีเงือ่ นไขหลายเรือ่ งทีเ่ ราต้องน�ามา
พิจารณา อาทิ เงือ่ นไขของการเปดเสรี เช่น การขนส่งนัน้ ต้องร้อยละ ๗๐ ในปี
๒๕๗๓ เป็นต้น รัฐบาลจึงต้องก�ากับและติดตามให้มกี ารแก้ไขกฎระเบียบต่างๆ
เพือ่ ให้มกี ารเปดเสรีได้ตามก�าหนด แต่การเปดเสรีนนั้ ต้องเตรียมความพร้อมของ
เราก่อน โดยอาจจะมีกองทุนต่างๆ เข้ามาช่วยในกรอบของอาเซียน
ส�าหรับการวิเคราะห์จดุ อ่อนจุดแข็งของการเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียนนัน้
ได้แก่ การบริการ และ ข้อผูกพันของเราทีม่ ตี อ่ อาเซียน ซึ่งมี ๓ ระดับ คือ หนึง่
กฎบัตรของอาเซียน (ASEAN Charter) สอง พิมพ์เขียวเพื่อจัดตั้งประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC Blueprint) และสาม แผนแม่บทว่าด้วยความเชือ่ มโยง
ระหว่างกันในอาเซียน (ASEAN Connectivity) ทั้ง ๓ เรื่องนั้นเราต้องน�ามา
บูรณาการกันเป็นยุทธศาสตร์เดียว และแยกประเด็นออกเป็น ๘ เรื่อง ที่เรา
คิดว่าจ�าเป็นจะต้องมีการเตรียมความพร้อม ซึง่ ใน ๘ เรือ่ งนีจ้ ะมีความคล้ายคลึง
กับยุทธศาสตร์ประเทศ

ยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อม
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน

การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนทั้ง ๘ เรื่องดังกล่าว
ได้แก่ เรื่องที่ ๑ คือ ความสามารถในการแข่งขันของสินค้า การค้า และ
การลงทุน เรื่องที่ ๒ คือคุณภาพชีวิตกับการคุ้มครองทางสังคม ซึ่งเป็น
ข้อบังคับของอาเซียนเหมือนกัน เพียงแต่ตอ้ งมีการปรับระดับของกฎหมายให้มี
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ความใกล้เคียงกัน เรือ่ งที่ ๓ คือ โครงสร้างพืน้ ฐานกับระบบขนส่ง ประเทศไทย
ค่ อ นข้ า งที่ จ ะได้ เ ปรี ย บ เพราะว่ า เราอยู ่ ใ นกรอบอนุ ภ าคความร่ ว มมื อ
ลุ่มแม่น�้าโขง เราค่อนข้างมีความพร้อมในการเชื่อมโยง เพียงแต่ขีดความ
สามารถหรือก�าลังการผลิตของเราไม่เพียงพอเท่านั้น กล่าวคือ หลังจากเปด
ประชาคมอาเซียนแล้ว จะมีสนิ ค้าทีไ่ หลเข้ามาในประเทศไทย แต่บางครัง้ ไม่ได้
เข้ามาขายในประเทศ แต่เข้ามาแล้วส่งผ่านไปขายประเทศที่ ๓ เพราะฉะนั้น
จะมีการขนส่งสินค้าโดยผ่านประเทศไทยเพิ่มขึ้น จึงต้องมีการขยายสนามบิน
แต่สิ่งที่ส�าคัญกว่านั้นคือ ในอนาคตการเชื่อมโยงทางบกจะมีมากขึ้น ดังนั้น
เราต้องพิจารณาว่าระบบตรวจสอบสินค้าของศุลกากรทีด่ า่ นนัน้ สามารถท�าให้
เสร็จภายใน ๑ ชั่วโมงหรือไม่ หากท�าได้ สินค้าของเราก็ไม่ต้องค้างที่ชายแดน
สามารถไหลผ่านต่อไปได้อย่างรวดเร็ว
เรือ่ งโครงสร้างพืน้ ฐานและระบบขนส่ง ไม่ได้มเี ฉพาะสิง่ ทีเ่ ป็นรูปธรรม
แต่รวมถึงกฎระเบียบซึ่งวันนี้มีการกล่าวถึงกันมาก ขอเรียนว่าเรื่องข้อตกลง
ว่าด้วยการขนส่งข้ามชายแดน (Cross – Border Transport Agreement)
เป็นกฎหมาย ๓ ฉบับ ตอนนี้เราผ่านวาระหนึ่งไปแล้ว ที่เราต้องปรับเรื่องการ
ตรวจสอบรถขนส่งสินค้าร่วมกัน ยังขาดอีก ๒ ฉบับ คือการยอมรับว่ารถที่วิ่ง
เข้ามานั้นไม่ต้องเสียภาษี เป็นรถที่ใช้เพื่อการขนส่งสินค้า และการอนุโลมให้
เจ้าหน้าทีข่ องเราไปท�างานในต่างประเทศ ถ้าท�าทัง้ ๕ ฉบับได้ตรงนี้ ด่านหลักๆ
๔ ด่านของประเทศไทย จะสามารถท�าเรื่องความร่วมมือระหว่างศุลกากร
ระหว่างได้
เรื่องที่ ๔ คือ ทรัพยากรมนุษย์ จุดที่เราเน้นมากคือ (๑) เรื่องรูปแบบ
กับเรือ่ งสาระของระบบการศึกษา ซึง่ ขณะนีเ้ ริม่ มีการปรับให้เข้าสูม่ าตรฐานของ
อาเซียนให้เท่าเทียมกัน (๒) ลดความได้เปรียบเสียเปรียบของก�าลังแรงงานที่
จะเข้าสู่ตลาด โดยมหาวิทยาลัยเริ่มทยอยปรับเวลาปดเปดภาคเรียน เพื่อให้
บัณฑิตจบการศึกษาพร้อมกับประเทศอื่นๆ ในอาเซียน (๓) ปรับหลักสูตรให้
สามารถเทียบกันได้ ดังนัน้ ในอนาคตหากเด็กของเราไปเรียนทีม่ าเลเซีย กลับมา
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ก็สามารถนับเป็นเครดิตต่อเนือ่ งได้ และ (๔) วิชาชีพทีส่ ามารถย้ายแรงงานฝีมอื
อย่างเสรีในประชาคมอาเซียน ขณะนี้มีอยู่ ๗ สาขา ได้แก่ แพทย์ ทันตแพทย์
พยาบาล นักบัญชี วิศวกร สถาปนิก และนักส�ารวจ ซึ่งในอนาคตจะต้องมีมาก
ขึ้น เพราะฉะนั้นคุณภาพของบุคลากรตรงนี้เกี่ยวข้องกับภารกิจของกระทรวง
แรงงาน และกระทรวงศึกษาธิการค่อนข้างมาก
เรื่องที่ ๕ คือ การพัฒนากฎหมาย กฎ และระเบียบต่างๆ เพื่ออ�านวย
ความสะดวกด้านการค้า การลงทุน และสอดรับกับพันธกรณีและข้อตกลง
อาเซียน เรื่องที่ ๖ คือ การสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักถึง
ความส�าคัญของอาเซียน เรื่องที่ ๗ คือ การเสริมสร้างความมั่นคง เพื่อน�า
ไปสู่ภูมิภาคที่มีบรรทัดฐาน เอกภาพ และสันติภาพร่วมกัน
เรื่องที่ ๘ คือ การเพิ่มศักยภาพของเมืองเพื่อเชื่อมโยงโอกาสของ
อาเซียน เรือ่ งนีท้ างรัฐบาลให้ความส�าคัญมาก เพราะเมืองทัง้ หลายในอนาคตที่
อยูบ่ ริเวณชายแดน จะมีความส�าคัญในเชิงเศรษฐกิจมากขึน้ รวมทัง้ เราต้องมอง
เมืองคูเ่ มืองแฝดทีอ่ ยูบ่ ริเวณชายแดนทัง้ หลาย ท�าอย่างไรจึงจะเกิดประโยชน์ใน
เชิงเศรษฐกิจมากขึ้น ซึ่งมีความคิดอยู่ว่าเมืองหลักในขณะนี้มีอยู่ ๔ เมือง คือ
เชียงราย มุกดาหาร โดยมุกดาหาร มีจุดท�าโครงการทดลองที่ท�าให้เกิดความ
ร่วมมือของศุลกากรระหว่างประเทศ ฝัง ซ้ายของเราคือ อ�าเภอแม่สอด จังหวัด
ตาก ภาคกลางคือ อ�าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว นับเป็น ๔ เมืองหลัก
ที่เราวางไว้ อย่างไรก็ตาม ไม่ได้จ�ากัดอยู่แค่ ๔ เมือง เพราะประตูที่จะเปดสู่
อาเซียนมีมากกว่านี้แน่นอน และที่จะเพิ่มขึ้นมาคือ จังหวัดกาญจนบุรีจะเป็น
เมืองหน้าด่านอีกเมืองหนึ่ง ที่จะเป็นประตูเชื่อมกับประเทศเมียนมาร์ ขณะนี้
ความร่วมมือกับเมียนมาร์คือ ท่าเรือน�้าลึกทวาย ซึ่งมีความชัดเจนมากขึ้น
นอกเหนือไปจากเมืองที่ผมพูดถึง ทางฝังภาคอีสานจะมีสะพานข้าม
แม่น�้าโขง เชื่อว่าในอนาคตคงจะมีมากขึ้น เพราะฉะนั้นการใช้เมืองบริเวณ
ชายแดนเปนประตูสู่อาเซียนนั้นจะมีความส�าคัญมากยิ่งขึ้นในอนาคต ต้อง
พยายามแยกแยะว่าความเป็นเมืองของแต่ละเมืองนั้น อะไรคือจุดเด่นและ
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จุดด้อย จะเป็นเมืองทีส่ นับสนุนเรือ่ งการขนส่ง จะเป็นเมืองทีท่ า� เรือ่ งเศรษฐกิจ
พิเศษเน้นอุตสาหกรรม หรือจะเป็นเมืองที่เน้นเรื่องการท่องเที่ยว ขณะนี้เรา
ก�าลังท�างานกับกระทรวงมหาดไทย และคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน
เพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) ของจังหวัด เพราะว่ามีกลไกในระดับ
จังหวัดที่เชื่อมตรงนั้น นี่คือ ๘ เรื่องที่อยู่ในยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน

แผนพัฒนาฯ กับการผลักดันสู่รูปธรรม

เรื่องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่ใครๆ บอกว่าสวยหรู
นั้นจ�าเป็นต้องฝันครับ สภาพัฒน์มีหน้าที่คิดแล้วบอกไปยังภาคเอกชนและ
ประชาชน สมัยก่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๘ เราคิดแล้วบอกกับรัฐบาล
แต่ตงั้ แต่ปี ๒๕๔๐ เป็นต้นมา เราไม่ได้คดิ คนเดียว เพราะเราคิดกับภาคเอกชน
และภาคประชาชน และไม่ได้บอกรัฐบาลอย่างเดียว เราบอกกับประชาชน และ
ภาคเอกชน สภาพัฒน์จึงไม่ใช่เจ้าของแผนฯ เพียงคนเดียว แต่มีประชาชนทั้ง
ประเทศเป็นเจ้าของร่วมกัน
ที่ บ อกว่ า แผนฯ สวยหรู แ ล้ ว ไม่ เ ป็ น ไปตามแผน ไม่ จ ริ ง เสมอไป
ผมยกตัวอย่าง สมัย ๒๐ ปีก่อน เราคงคิดไม่ถึงว่าจะสามารถขับรถจาก
กรุงเทพมหานครไปมุกดาหารข้ามไปที่แขวงสุวรรณเขตในลาว ผ่านไปยัง
ฮานอย แล้วไปเซี่ยงไฮ้ได้ วันนี้ขับรถไปได้ครับ เพียงแต่มีความไม่สะดวกเรื่อง
กฎกติกาของการข้ามแดน และสะพานที่เชียงของ จังหวัดเชียงรายนั้นใกล้จะ
แล้วเสร็จ เพราะฉะนั้น เราจะสามารถเดินทางไปคุนหมิงทางรถยนต์ได้
สิ่งเหล่านี้คือความร่วมมือในกลุ่มประเทศลุ่มแม่น�้าโขงซึ่งเราได้เขียนไว้
ในแผนพัฒนาฯ เพียงแต่ว่าการขับเคลื่อนนั้น สศช. เป็นหน่วยงานหลักแล้ว
ขับเคลื่อนร่วมกับอีก ๕ ประเทศ เมื่อตกลงกันแล้ว แต่ละฝายมีหน้าที่กลับมา
ท�างานในส่วนของตน เช่น การเจรจาเรื่องการออกค่าใช้จ่ายกับประเทศจีนใน
การข้ามสะพานข้ามแม่น�้าโขงที่จังหวัดเชียงราย สภาพัฒน์และกรมทางหลวง
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ได้ช่วยกัน เมื่อตกลงว่าออกค่าใช้จ่ายกันประเทศละครึ่ง จึงจ�าเป็นต้องท�าให้
ได้ ดังนั้นที่บอกว่าแผนฯ สวยหรูแล้วท�าไม่ได้ผลหรือเปนรูปธรรม ผมคิดว่า
ไม่ใช่ทั้งหมด

เศรษฐกิจสร้างสรรค์ จุดประกายความคิดสูภ่ าคเอกชน

นอกจากนี้ บางครั้งเราขายความคิดให้ภาคเอกชนน�าไปท�าให้เกิดผล
เปนรูปธรรม ต้องขอขอบคุณทางบริษัทละมุนในโอกาสนี้ ที่ท่านช่วยกรุณามา
ออกร้านให้เมือ่ ครัง้ เราจัดงานทีข่ อนแก่น ซึง่ ในครัง้ นัน้ เราต้องการขายความคิด
ของ “เศรษฐกิจสร้างสรรค์” ค�าว่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์นั้นไม่ใช่ว่าเราพูดถึง
เศรษฐกิจสร้างสรรค์หรือปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแล้วเป็นค�าพูดเพื่อมา
ขอเงินงบประมาณของทางรัฐบาล เมือ่ เราเข้าใจความคิดแล้วน�าไปประยุกต์ใช้
ให้เข้ากับอุตสาหกรรมกับธุรกิจของเรา มีตัวอย่างมากมายที่เอกชนท�าไปก่อน
ที่เราจะน�าเสนอความคิดนี้เสียอีก
เราพยายามจุดประกายให้กบั รัฐบาลรับทราบว่า การปรับตัวเป็นเรือ่ ง
ที่ส�าคัญมาก เพราะฉะนั้นการจะช่วยให้เศรษฐกิจสามารถโตได้นั้น มีทางเดียว
คือ ต้องสร้างสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น ข้าวไม่ได้ขายเป็นกระสอบละ ๑๐๐
กิโลกรัม ท่านแบ่งขายออกมาเป็น ๕ กิโลกรัม เป็น ๑ กิโลกรัม บรรจุหีบห่อให้
สวยงาม ข้าวที่มีคุณภาพสามารถขายได้ราคาเพิ่มขึ้น หรือแม้กระทั่งวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) หลายแห่ง เช่น บริษัทบาธรูมดีไซน์ เป็น
ตัวอย่างที่ดีมาก ผมพูดชื่อนี้คนไทยบอกว่าไม่รู้จักเลย ท่านจะรู้จักได้อย่างไร
ในเมื่อสินค้าไม่ได้ขายในเมืองไทย แต่ส่งขายในต่างประเทศ หรือสินค้าของ
บริษัทละมุนนั้น ไปปรากฏในเครื่องแต่งกายในต่างประเทศ ในหนังฮอลลีวูด
ในราคาที่คนไทยซื้อไม่ได้เพราะมีดีไซน์เฉพาะตัว ซึ่งเป็นแนวคิดเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ นี่คือสิ่งที่ผมเรียนว่าบางครั้งเราคิดว่าเราขายความคิด เมื่อมีคน
เข้าใจความคิดแล้วน�าไปท�า ท่านจะรับประโยชน์ และผลประโยชน์จะกลับมา
สู่ประเทศเองครับ
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แนวทางการพัฒนา

งานวิจัยภาคการเกษตร

สู่ประชาคมอาเซียน

การบรรยายพิเศษ
ในการประชุมวิชาการกรมพัฒนาที่ดิน ป ๒๕๕๕
จัดโดย กรมพัฒนาที่ดิน
ณ วังรี รีสอร์ท จ.นครนายก
๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕

ประเทศไทยเตรียมพร้อม เข้าสู่ประชาคมอาเซียน

การเตรี ย มความพร้ อ มของประเทศไทยเข้ า สู ่ ป ระชาคมอาเซี ย น
เป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลโดยกรอบของอาเซียนมี ๓ เรื่องหลัก คือ
(๑) กฎบัตร คือ กฎหมายของอาเซียน ทีก่ า� หนดเรือ่ งทัว่ ไปทีท่ กุ ประเทศต้องท�า
เช่น ภาษา ได้แก่ ภาษาการท�างานและภาษาราชการทีส่ ามารถใช้รว่ มกัน หรือ
การที่มีส�านักงานอาเซียนในแต่ละประเทศนับเป็นข้อบังคับ (๒) พิมพ์เขียว
ประกอบด้วย ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community
: AEC) กระทรวงพาณิชย์เป็นผู้รับผิดชอบ ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม
อาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community : ASCC) รับผิดชอบโดย
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และประชาคมการเมือง
และความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political-Security Community : APSC)
รับผิดชอบโดยกระทรวงการต่างประเทศ และ (๓) แผนแม่บทความเชื่อมโยง
ในภูมิภาคอาเซียน ดูแลโดยกระทรวงการต่างประเทศ
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สถานการณ์เปลี่ยนแปลงที่จะมีผลกระทบ

กับประเทศไทย เราจะเตรียมพร้อมอย่างไร
ทั้งนี้ แนวทางการบริหารของรัฐบาล มีแนวความคิดว่าถ้าแยกงาน
ออกไป จะท�าให้ดแู ลและคุมงานได้ยาก ต้องมีกลไกกลางทีค่ อยติดตามว่า เมือ่ ถึง
วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๘ หรือนับวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ความตกลงทีท่ า� กัน
ไว้ในอาเซียน มีเรือ่ งใดทีท่ า� แล้วหรือยังไม่ได้ทา� หรือเรือ่ งใดท�าแล้วแต่ยงั ไม่เสร็จ

ครม. มอบ สศช. ประสานงานเพื่อ

การพัฒนาสู่อาเซียน

เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๖ ซึ่งเป็นการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
เกี่ยวกับอาเซียนเป็นครั้งแรก คณะรัฐมนตรีได้มอบหมายให้ส�านักงานคณะ
กรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เปนผู้ประสานงาน
กับหน่วยงานต่างๆ เพื่อน�าเสนอข้อมูลให้กับรัฐบาล และมอบหมายให้ปลัด
กระทรวงทุกกระทรวงเป็นผู้น�าเสนอ และส�านักปลัดมอบหมายให้กรมต่างๆ
รวบรวมแผนงาน/โครงการ และวิเคราะห์ผลกระทบที่เกี่ยวข้อง เป็นการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการในล�าดับแรกท�าให้เห็นภาพว่าแต่ละกระทรวงมีงานที่
ซ�้าซ้อนกันหรือไม่
ยกตัวอย่างด้านภาษาอังกฤษ ให้กระทรวงศึกษาธิการรับไปส่วนหนึ่ง
และกระทรวงแรงงานรับไปส่วนหนึ่ง ถามว่าเราจะใช้ทรัพยากรได้อย่างมี
ประโยชน์สูงสุดหรือไม่ และจะท�าอย่างไรให้มีการใช้ภาษาอังกฤษได้เร็วขึ้น
ทัง้ ในภาคธุรกิจ ภาคแรงงาน และภาคราชการ เพือ่ เป็นการเตรียมความพร้อม
ท่านนายกรัฐมนตรีมแี นวคิดให้สอนภาษาอังกฤษและภาษาของประเทศสมาชิก
อาเซียนในภาคค�่า เนื่องจากมีประเทศที่มีระดับการแข่งขันมากกว่าเรา อาทิ
สิงคโปร์ มาเลเซีย และเราไม่ได้แข่งกับประเทศในอาเซียนเท่านัน้ แต่ตอ้ งแข่งขัน
กับประเทศนอกกรอบอาเซียนด้วย
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ผมขอกล่าวใน ๒-๓ ประเด็น ได้แก่ สถานการณ์เปลี่ยนแปลงที่จะมี
ผลกระทบกับประเทศไทย เราจะเตรียมพร้อมอย่างไร และทิศทางการพัฒนา
ในภาคเกษตร เมือ่ ๓ วันทีผ่ า่ นมา กรมพัฒนาทีด่ นิ ได้นา� เสนอผลงานหัวข้อวิจยั
ต่างๆ เป็นไปในทิศทางที่ตรงกันกับเรื่องอาเซียน และที่ส�าคัญที่สุดคือตรงกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งเราต้องการมากที่สุด

แนวทางการพัฒนา เศรษฐกิจไทยในกรอบ AEC

ส�าหรับการท�างานในกรอบของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC ระบุ
ไว้ ๔ เรื่อง ได้แก่ หนึ่ง ตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน สอง ความสามารถใน
การแข่งขัน สาม การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเท่าเทียมกัน และ สี่ การบูรณาการ
เข้ากับเศรษฐกิจโลก คือ การขยายฐานการผลิตเดียว โดยไม่ได้มองประเทศ
ใดประเทศหนึ่งแยกออกมาเหมือนในอดีตแล้ว แต่เป็นฐานการผลิตเดียวกัน
หรือตลาดเดียวกัน
หนึง่ ตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน ไม่มกี า� แพงภาษีสนิ ค้าทุกประเภท
เช่น สินค้าบริการการซือ้ สินค้าทุกประเภทในประเทศสิงคโปร์ การขายข้าวและ
ผลิตภัณฑ์เกษตรอืน่ ๆ ในกลุม่ ประเทศอาเซียน เพียงแต่เปรียบเทียบราคาต้นทุน
ว่าของใครท�าได้ถูกกว่ากัน แต่เมื่อกล่าวถึงฐานการผลิตอาจจะยากเพราะว่า
ทุกประเทศจะมีโครงสร้างเศรษฐกิจที่คล้ายๆ กัน มีฐานการผลิตเกษตรเป็น
ส่วนใหญ่ และเป็นสินค้าประเภททีค่ ล้ายๆ กัน ยกเว้นประเทศสิงคโปร์ทไี่ ม่มเี รือ่ ง
การเกษตร ทัง้ นีใ้ ห้แยกประเภทห่วงโซ่อปุ ทาน (Value Chain) ออกเป็น ๓ ช่วง
ได้แก่ ต้นน�า้ กลางน�า้ ปลายน�า้ ต้องพิจารณาว่าสินค้าทีจ่ ะส่งไปนัน้ อยูใ่ นช่วงต้นน�า้
กลางน�า้ หรือปลายน�า้ ไทยท�าทัง้ ๓ เรือ่ ง ตัง้ แต่ตน้ น�า้ คือ วัตถุดบิ ในภาคเกษตร
กลางน�า้ คือ การแปรรูป และปลายน�า้ คือ การบรรจุหบี ห่อ
เมื่อเราเข้าใจห่วงโซ่อุปทานแล้ว ต้องก้าวข้ามต่อไปอีกว่า งานวิจัย
เกีย่ วกับปจจัยของเกษตรกรเปนสินค้าห่วงโซ่อปุ ทานทีส่ ามารถแข่งขันได้ หรือ
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เปนสินค้าทีผ
่ บู้ ริโภคมีความต้องการหรือไม่ ดังนัน้ ต้องดูปลายน�า้ และตลาดว่า
ในปัจจุบันโลกเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใด ผู้บริโภคชอบสินค้าประเภทใด
มีโครงสร้างตลาดเป็นอย่างไร เป็นตลาดของเยาวชน คนท�างาน หรือเป็นตลาด
ของผู้สูงอายุ รูปแบบการบริโภคมีความแตกต่างกันออกไป โดยที่ประชากร
ส่วนใหญ่มีกระแสความเป็นห่วงสุขภาพสูงมาก ต้องการบริโภคสินค้าที่ปลอด
สารพิษ ท�าให้คนมีอายุยืนยาวมากขึ้น ซึ่งถ้าเราจับกระแสได้ จะสามารถครอง
ตลาดสินค้าเกษตรในตลาดโลกได้
สอง การแข่งขัน ซึ่งมีหลายมิติ ตั้งแต่การคุ้มครองผู้บริโภค การ
จดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา ภาษี และการค้าอิเล็กทรอนิกส์ เกี่ยวกับ
การคุ้มครองผู้บริโภค เมื่อผู้บริโภคพบสินค้าที่มีต�าหนิต้องได้รับการคุ้มครอง
ทีผ่ า่ นมากฎระเบียบในการคุม้ ครองค่อนข้างหย่อนยาน และไทยมีปญ
ั หาสินค้า
เกษตรในตลาดโลก เนื่องจากต่างประเทศมีกฎเกณฑ์การคุ้มครองผู้บริโภค
สูงมาก จึงน�ามาเป็นเครื่องมือกีดกันทางการค้าได้
นอกจากนี้ เราควรให้ความส�าคัญกับการจดทะเบียนทรัพย์สินทาง
ปญญาหรือการจดทะเบียนลิขสิทธิ์ เพือ่ ประโยชน์ของประเทศต่อไปในอนาคต
เนื่องจากผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือการวิจัยพืชพันธุ์ของไทยโดยบริษัท
ต่างชาติใช้พชื พันธุต์ า่ งๆ ของประเทศไทยเป็นวัตถุดบิ ค่อนข้างมาก โดยเฉพาะ
ผลิตภัณฑ์ทางด้านสุขภาพ ซึ่งเทคโนโลยีชีวภาพหรือความหลากหลายทาง
ชีวภาพมีความเชื่อมโยงกัน จึงต้องมีการประเมินผลทางด้านเศรษฐกิจและ
สังคม โดยผลงานวิจัยหรือการพัฒนาโครงการต่างๆ ของกรมที่ดินต้องโยง
ไปถึงชุมชนที่เป็นเจ้าของภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อให้ได้รับประโยชน์อย่างทั่วถึง
และช่วยแก้ไขปัญหาความยากจน และความเหลื่อมล�้าของรายได้ประชากร
สาม การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเท่าเทียมกัน เกี่ยวกับวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม (SMEs) ปัจจุบันภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม หรือภาค
บริการมี SMEs จ�านวนมาก แต่ในภาคเกษตรถามว่ามี SMEs หรือไม่ จากข้อมูลของ
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ส�านักงานสถิติแห่งชาติ สินค้าในภาคเกษตรส่วนใหญ่เป็นของผู้ประกอบการ
ธุรกิจขนาดใหญ่ แต่เกษตรกรไทยเป็นปัจเจกหรือเป็นการรวมกลุ่มกันเพื่อ
การผลิตหรือเป็นเกษตรเชิงธุรกิจเล็กๆ จึงต้องพิจารณาการสร้างความ
เข้มแข็งและรายได้ของเกษตรกรรายย่อย
สี่ การบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก การเข้าสูห่ ว่ งโซ่อปุ ทาน (Global
Supply Chain) เช่น เศรษฐกิจโลกในปี ๒๕๕๔ มีผลกระทบจากการที่ภาค
อุตสาหกรรมของไทยได้รับผลกระทบจากน�้าท่วมอย่างรุนแรง ๒ ประเภท
ได้แก่ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และอุตสาหกรรมรถยนต์ ส่งผลให้สินค้าใน
โลกขาดแคลน เนือ่ งจากต้องน�าสินค้าเหล่านีไ้ ปประกอบชิน้ ส่วนเพือ่ ท�ารถยนต์
ท�าให้รถยนต์ไม่สามารถส่งออกได้ กล่าวคือ ประเทศอื่นที่ซื้อชิ้นส่วนจากไทย
เกิดปัญหา Supply Shock ในช่วงระยะประมาณ ๓-๖ เดือน ซึ่งสินค้าด้าน
เทคโนโลยีและการสือ่ สารส่วนใหญ่ผลิตในประเทศไทยได้รบั ผลกระทบ แสดง
ว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของวงจรการผลิตของโลก

ทิศทางการพัฒนา เกษตรไทยในกรอบ AEC

เมื่อพิจารณาการพัฒนาภาคเกษตรไทยในกลุ่มอาเซียน ไทยต้องมี
วิสัยทัศน์ในการสร้างความเข้มแข็ง ซึ่งธุรกิจขนาดใหญ่ในประเทศไทยมุ่ง
ส่งออกสู่อาเซียน จึงต้องพิจารณาประเทศเพื่อนบ้านที่มีระดับการพัฒนาที่
ด้อยกว่าไทย โดยเข้าไปมีบทบาทในการช่วยเหลือหรือส่งเสริม ส่วนการน�าเข้า
วัตถุดิบเพื่อน�ามาแปรรูป หรือจะเข้าไปพัฒนาเป็นตลาดสินค้าไทย ซึ่งมีหลาย
โครงการที่สามารถท�ากับประเทศเพื่อนบ้าน เช่น การท�าเกษตรฟาร์มมิ่ง และ
การท�าพันธสัญญาต่างๆ เป็นต้น ซึ่งกรมที่ดินควรพิจารณาด�าเนินโครงการ
ให้มีความเชื่อมโยงกับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ส�าหรับการน�าเสนอเกี่ยวกับการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ การบ�ารุง
ดิน การอนุรักษ์ดิน เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ
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และสังคม และการประเมินผล นับเป็นการพัฒนาที่ครบวงจร จึงขอให้พัฒนา
ตามทิศทางนี้ต่อไป

ภาคเกษตรไทย ในประชาคมอาเซียน

เมือ่ เข้าสูป่ ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ภาคการผลิตจะได้รบั ผลกระทบ
จึ ง ต้ อ งวิ เ คราะห์ ว ่ า เมื่ อ มี ก ารเป ด เสรี ก ารค้ า ที่ ทุ ก อย่ า งต้ อ งเริ่ ม จากศู น ย์
แต่เรายังมีข้อได้เปรียบจากสินค้าที่มีความพร้อมและมีความได้เปรียบในการ
แข่งขัน ถ้าน�า ๒ มิตินี้มาพิจารณาร่วมกันจะพบว่า จากข้อมูลของกรมเจรจา
การค้าภาคเกษตรอุตสาหกรรมมีความพร้อมใน ๒ กลุ่มหลัก คือ กลุ่ม
อาหารส�าเร็จรูปและกลุ่มอาหารน�้าตาลทราย แต่การค้าการลงทุนในภาค
เกษตรมีความพร้อมอยู่ไม่กี่เรื่อง ส่วนที่ได้เปรียบเพราะว่าไทยเป็นผู้ส่งออก
หลักของโลก แต่สินค้ายางพารายังไม่มีความพร้อม หรือกลุ่มที่เสียเปรียบ
หรือไม่พร้อม คือ กลุ่มสินค้าประมง ส่วนที่พร้อมแต่ยังมีความเสียเปรียบอยู่
คือ กลุ่มข้าวและมันส�าปะหลัง
ดังนั้นควรด�าเนินการเพื่อปรับปรุงใน ๕ เรื่อง ได้แก่ หนึ่ง มาตรฐาน
สินค้า สอง กฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง โดยเฉพาะกฎหมายการแข่งขันทางการค้า
สาม ประเด็นการเก็บภาษีซ�้าซ้อน โดยเฉพาะกรณีที่เชื่อมโยงกับสินค้าภาค
อุตสาหกรรม สี่ การเปดสาขาวิชาชีพทีม่ ที กั ษะมากกว่า ๗ สาขา ได้แก่ วิศวกร
สถาปนิก แพทย์ พยาบาล ทันตแพทย์ นักบัญชี นักส�ารวจ เพือ่ สามารถท�างาน
ในประเทศสมาชิกอาเซียนได้อย่างเสรี และห้า ระบบข้อมูลเครือข่ายการผลิต

กรมที่ดิน เตรียมพร้อมเข้าสู่อาเซียน

กรมพัฒนาทีด่ นิ ต้องเตรียมการในเบือ้ งต้นก่อนเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน
โดยผมขอฝากข้อคิดไว้ ๓ ประการ คือ หนึ่ง เรื่องที่เกี่ยวข้องกับ AEC จะท�าให้
สมดุลได้อย่างไร สอง ผลิตภัณฑ์กับวัตถุดิบ การใช้ประโยชน์เกี่ยวกับสินค้า

๒๓๖

การก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

ภาคเกษตร ๓ เรื่อง คือ อาหาร พลังงาน และวัสดุ ซึ่งได้ระบุไว้ในแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ คือยุทธศาสตร์เกี่ยวกับความมั่นคง
ด้านอาหารและพลังงาน เป็นทางเลือกว่าเราจะพัฒนาเรือ่ งอาหารและพลังงาน
โดยต้องเพิ่มผลิตภาพด้านการผลิต ซึ่งจะเป็นตัวชี้วัดว่าไทยแข่งขันได้หรือไม่
ในกลุ่มประเทศอาเซียนด้วยกัน
สาม การเพิม่ ประสิทธิภาพการใช้ทดี่ นิ (Land Use) ได้มคี วามพยายาม
มานับ ๑๐ ปี ในการปฏิรูปที่ดิน โดยเฉพาะพื้นที่ชลประทาน ซึ่งยังไม่มีความ
ก้าวหน้าเท่าที่ควร การปฏิรูปที่ดินและการท�าโซนนิ่ง จะช่วยให้สามารถเพิ่ม
ผลผลิตได้ ซึ่งรัฐบาลอยู่ระหว่างพิจารณาด�าเนินการ โดยกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการใช้ที่ดินและโซนนิ่งไปใน
ระดับหนึง่ แล้ว ในการวางแผนโซนนิง่ หรือการวางแผนเกีย่ วกับพืชแต่ละประเภท
นั้น ต้องค�านึงถึงโลจิสติกส์ของประเทศว่าโลจิสติกส์แบบไหนที่เราอยากจะ
เห็น ท่านจะต้องบอกมา เพือ่ ให้คนทีท่ า� เรือ่ งโครงสร้างพืน้ ฐานสามารถก�าหนด
ทิศทางการลงทุนด้านถนนหรือรถไฟได้อย่างถูกต้อง ประเด็นส�าคัญเกี่ยวกับ
โลจิสติกส์กับประเทศเพื่อนบ้าน คือ เรื่องสินค้าที่เน่าเสียง่าย จึงต้องเร่ง
พิจารณาปรับปรุงกฎระเบียบเกี่ยวกับการตรวจปล่อยสินค้าน�าเข้าวัตถุดิบ
จากประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้งพิจารณาและค�านึงถึงแนวโน้มความต้องการ
ของตลาดโลก อาทิ แนวโน้มการบริโภคสินค้าที่ปลอดภัยต่อสุขภาพ
ส่วนโลจิสติกส์ของประเทศ หรือระบบขนส่งสินค้าของไทยไม่แพ้ใคร
ในกลุ่มอาเซียน ถนนที่ไม่ได้มาตรฐานมีน้อยมาก ในขณะที่ประเทศเพื่อนบ้าน
มีถนนไม่ได้มาตรฐานมากกว่าไทย แต่ไทยจะต้องพัฒนาให้ถนนหรือซอยต่างๆ
เชื่อมโยงไปยังแหล่งผลิตให้มากขึ้น
ส�าหรับความสามารถในการแข่งขันและการบริหารความเสี่ยง เรามี
หลักเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาน�าทางในการบริหารจัดการภาคเกษตรที่
มุ่งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เพื่อป้องกันผลกระทบจากวิกฤตยูโร
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จัดให้มีการศึกษาวิจัยเพื่อให้การพัฒนาด้านต่างๆ
มีทิศทางที่ชัดเจน
ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น

ที่มีผลกระทบต่อการส่งออกยางพาราและสิ่งทอของไทย ซึ่งควรตระหนัก
อยู่เสมอว่าความสามารถในการแข่งขันของไทยขึ้นอยู่กับการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติ โดยต้องจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ และมีการ
ใช้ประโยชน์อย่างชาญฉลาด เพราะไม่เช่นนัน้ ความหลากหลายทางชีวภาพของ
ประเทศไทยจะหมดไปกับประเทศมหาอ�านาจทั้งหลาย

การวิจัย : บทบาทส�าคัญของกรมพัฒนาที่ดิน

กรมพัฒนาที่ดินควรให้ความส�าคัญกับงานวิจัย เพื่อหาแนวทาง
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยเฉพาะเมื่อต้องน�าเข้า
วัตถุดิบจากประเทศเพื่อนบ้านเพื่อมาผลิตสินค้าภายในประเทศ รวมทั้งการ
บริหารความเสีย่ ง ซึง่ แม้จะมีโครงการประกันภัยพืชผล แต่เกษตรกรทีเ่ ข้าร่วม
โครงการมีจ�านวนน้อย ตลอดจนในการพัฒนาระบบต่างๆ อาทิ การท�าโซนนิ่ง
การใช้ที่ดิน และการเชื่อมโยงระบบโลจิสติกส์เพื่อช่วยประหยัดต้นทุนของ
ภาคเอกชนและเกษตรกร โดยจัดให้มกี ารศึกษาวิจยั เพือ่ ให้การพัฒนาด้านต่างๆ
มีทิศทางที่ชัดเจน ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น
นอกจากนี้ เวทีในต่างประเทศให้ความส�าคัญกับการพัฒนาโซนนิ่ง
พืชเศรษฐกิจ และการใช้ทดี่ นิ ซึง่ ไทยได้มกี ารแต่งตัง้ กรรมการโลจิสติกส์ตงั้ แต่
ปี ๒๕๔๖ เพื่อดูแลสินค้าหลายประเภทที่ต้องมีโลจิสติกส์เชื่อมโยงกัน และ
เป็นโอกาสในการน�าเสนอแผนการใช้ประโยชน์จากที่ดิน และอาชีพในกลุ่ม
โลจิสติกส์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพหรือวัสดุ ซึ่งภาคเอกชนได้พัฒนาไปมาก
ที่ส�าคัญไทยต้องเร่งปรับปรุงแนวทางการจดลิขสิทธิ์ และน�ากรณีของแรงงาน
มาประยุกต์ใช้ เพื่อให้สามารถได้รับการคุ้มครองทั้งประเทศต่อไป
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สถานะไทย
อยู่ตรงไหน? ใน AEC

การเสวนาในการประชุมวิชาการระดับชาติ
ด้านธุรกิจและเศรษฐกิจ ครั้งที่ ๖ ประจ�าป ๒๕๕๖
จัดโดย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชาออคิด
๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

เตรียมความพร้อมประเทศไทย
ต้องมองไกลนอกอาเซียน

การเตรียมความพร้อมของประเทศไทยเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (Asean Economic Community : AEC) ต้องมองไกลออกไปนอก
ประชาคมอาเซียน ซึ่งผมจะเน้น ๓ เรื่อง ได้แก่ โลก อาเซียน และอนุภูมิภาค
เนื่องจากประเทศไทยต้องติดต่อเชื่อมโยงนอกกลุ่มอาเซียนด้วย ส�าหรับ
นักลงทุนทีส่ นใจเข้ามาลงทุนในประเทศไทย มีดชั นีชวี้ ดั ปจจัยทีน่ กั ลงทุนน�ามา
พิจารณา ได้แก่ หนึ่ง ตลาด สอง วัตถุดิบ สาม แรงงาน และ สี่ บรรยากาศ
และสิ่งแวดล้อม ซึ่งนักลงทุนเห็นว่าเมืองไทยน่าอยู่ คนไทยมีอัธยาศัยดี เช่น
นักลงทุนญี่ปุนนิยมมาลงทุนในประเทศไทยแม้ว่าจะไม่สามารถสื่อสารด้วย
ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษได้ก็ตาม ขณะที่นักธุรกิจจีนไม่สามารถพูดภาษา
อังกฤษได้เก่งกว่านักธุรกิจไทย แต่มีความกล้าออกไปท�าธุรกิจในต่างประเทศ
มากกว่านักธุรกิจไทย
การเป ด ประชาคมอาเซี ย นในปี ๒๕๕๘ นั บ เป็ น เรื่ อ งส� า คั ญ ใน
ยุทธศาสตร์ประเทศ ถ้าไทยมีความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนจะ
สามารถก้าวข้ามไปพิจารณาความเชื่อมโยงนอกกลุ่มอาเซียนได้แต่สถานะ
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ถ้าไทย

ของไทยยังเป็นรองสิงคโปร์ที่แม้ว่า
จะไม่ มี ท รั พ ยากรและสิ น ค้ า
แต่มีความสามารถ
มีความพร้อมในการเข้าสู่ ทีด่ผ้ าลินตเอง
ก า ร บ ริ ห า ร อุ ป ท า น
(Management Supply) จึง
จะสามารถก้าวข้ามไปพิจารณา
สามารถขายสินค้าจากประเทศ
ต่างๆ ได้ ดังนัน้ สถาบันการศึกษา
ความเชื่อมโยงนอกกลุ่ม
ไทยจึ ง ควรปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต ร
ด้านการบริหารให้มีความทันสมัย
มากยิ่งขึ้น เพื่อยกระดับความสามารถ
ในการแข่งขันของไทย
เมื่อพิจารณาถึงดัชนีความยากง่ายในการท�าธุรกิจของแต่ละประเทศ
พบว่านักลงทุนต่างประเทศที่มาลงทุนในประเทศไทยต้องประสบปัญหาใน
การท�าเรื่องขออนุญาตต่างๆ เช่น การโอนเงิน การเจรจาการค้า FTA เมื่อเปด
เสรีทางการค้า ไม่ตอ้ งเสียภาษี ปริมาณการค้าเพิม่ ขึน้ แต่ยงั อยูไ่ ด้เมือ่ สามารถ
ท�าการค้าในต้นทุนที่ถูกกว่า ใครมีต้นทุนสูงกว่าจึงต้องเลิกไป และเลือกค้าใน
ด้านที่ตนเก่งกว่า เพราะปริมาณการค้า การผลิต และความสามารถในการ
แข่งขันเพิ่มขึ้น แต่ส�าหรับสินค้าเมื่อภาษีเป็นศูนย์ ใครเก่งอะไร ใครได้เปรียบ
เสียเปรียบ สามารถเลือกหมวดการขนส่งหรือโลจิสติกส์ที่เหมาะสมในการ
ขนส่งสินค้า ได้แก่ ถนน ไฟฟ้า รถไฟ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ประชาคมอาเซียน

อาเซียนได้

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เปดประตูสู่อาเซียน

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ประเทศ
เน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ในกรอบความร่วมมือการพัฒนาอนุภูมิภาค
ลุ่มแม่น�้าโขง ๖ ประเทศ (Greater Mekong Subregion : GMS) ได้แก่ ลาว
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กัมพูชา เวียดนาม เมียนมาร์ ไทย และจีนตอนใต้ คือ ยูนนาน ทัง้ ๖ ประเทศร่วม
กันพัฒนาเศรษฐกิจ โดยเน้นความร่วมมือในการพิจารณากฎระเบียบภายใน
ประเทศ และร่วมกันพัฒนาเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจ ตะวันออก-ตะวันตก
และ เหนือ-ใต้ (East-West and North-South Economic Corridor)
ที่ผ่านมาไม่เชื่อกันว่าจะสามารถขับรถข้ามประเทศไปได้ แต่ขณะนี้
การคมนาคมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีความสะดวกสบายมาก มีสะพาน ๓
สะพาน และจะมีสะพานที่ ๔ ในอนาคต เชือ่ ว่าจะมีสะพานมากกว่าในกรุงเทพฯ
ทีม่ สี ะพานข้ามแม่นา�้ เจ้าพระยา ๘ สะพาน เมือ่ มีถนน จะท�าให้สามารถส่งสินค้า
ไปขายที่ลาว เวียดนาม หรือจีน ผลไม้จากภาคเหนือส่งออกด้วยรถ ๖ ล้อ ทาง
จังหวัดนครพนม และจังหวัดมุกดาหารโดยขนถ่ายและผ่านด่านศุลกากรตรวจ
ที่ชายแดนไทย ลาว เวียดนาม ซึ่งการตรวจทั้ง ๓ ประเทศท�าให้เสียเวลา จึง
ได้หารือตกลงกันให้ตรวจเพียงครั้งเดียว ซึ่งเมื่อเริ่มสร้างถนนได้มีการเจรจา
เกีย่ วกับจ�านวนรถ กฎระเบียบ และเขตชายแดน เพือ่ ให้สนิ ค้าผ่านไปได้รวดเร็วขึน้

พัฒนาเกษตรและอุตสาหกรรม

สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ส�าหรับสาเหตุที่ความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยลดลง
เนื่องจากต้นทุนการผลิตสินค้าสูงขึ้น แม้ว่าอัตราค่าจ้างแรงงาน ๓๐๐ บาท
ไม่ได้สงู ทีส่ ดุ ในกลุม่ อาเซียน แต่อตุ สาหกรรมได้เริม่ ย้ายฐานการผลิตไปประเทศ
เพื่อนบ้านที่มีแรงงานถูกกว่า เช่น โรงงานผลิตสินค้าสิ่งทอ ซึ่งในอดีตสินค้า
สิ่งทอของไทยมีขีดความสามารถสูงที่สุดในภูมิภาคอาเซียน แต่ขณะนี้ได้ย้าย
ไปกัมพูชา เวียดนาม และเมียนมาร์ ในอนาคตควรใช้เครื่องจักรในการผลิต
สินค้าไทยมากกว่าใช้แรงงาน โดยเฉพาะกลุม่ สินค้าทีน่ กั ลงทุนต่างชาติมาลงทุน
ในประเทศไทย หรือใช้เปนฐานการผลิตอุตสาหกรรมต่างๆ ได้แก่ อุตสาหกรรม
เครื่องใช้ในครัวเรือน อิเล็กทรอนิกส์ รถยนต์ อาหาร ซึ่งเป็นการปรับแนวทาง
การผลิต เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
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ไทย
ต้องปรับตัวเพื่อสร้าง

นอกจากนี้ ประเทศไทยมี
ฐานอุตสาหกรรมรถยนต์ที่ใหญ่
ที่ สุ ด ในอาเซี ย น มี บุ ค ลากร
ที่ มี ศั ก ยภาพ โดยอาเซี ย น
ความสามารถ
มี ข ้ อ ตกลงเกี่ ย วกั บ การใช้
ชิ้นส่วนมาตรฐานเดียวกัน รถ
ในการผลิต
ยี่ห้อเดียวกันที่ผลิตในประเทศ
เนื่องจากสินค้าที่เคยมี
อินโดนีเซีย หรือมาเลเซีย สามารถ
กลับมี
ใช้ ชิ้ น ส่ ว นที่ ผ ลิ ต ในประเทศไทย
ได้ ไทยต้องปรับตัวเพื่อสร้างความ
สามารถในการแข่งขันในการผลิตเนือ่ งจากสินค้า
ที่เคยมีต้นทุนต�่ากลับมีต้นทุนสูงขึ้น ไทยควรรักษาอุตสาหกรรมที่ถนัดไว้ โดย
เร่งพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการผลิต ประเทศอินเดียและประเทศ
จีนเริ่มแผ่อิทธิพลเป็นมหาอ�านาจ อาเซียนจึงต้องเร่งสร้างความร่วมมือในการ
พัฒนาเพือ่ แข่งขันกับจีนและอินเดีย ซึง่ ไทยควรพิจารณาปรับปรุงกฎระเบียบ
ต่างๆ ในการเจรจา FTA (Free Trade Area) และเร่งพัฒนาอุตสาหกรรมที่
ยังไม่ถนัด ส่วนสินค้าภาคเกษตรได้มกี ารปรับตัวพอสมควร ซึง่ สินค้าไทยไม่แพ้
อาเซียนแต่แพ้จีน จึงควรใช้เศรษฐกิจสร้างสรรค์มาเพิ่มขีดความสามารถของ
สินค้าไทย เช่น หอม กระเทียม เพื่อให้มีคุณภาพและเป็นที่ต้องการของตลาด

ในการแข่งขัน

ต้นทุนต�่า
ต้นทุนสูงขึ้น

พัฒนามาตรฐานแรงงานไทย...
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

การผลิตสินค้าต้องมีองค์ประกอบ ได้แก่ โลจิสติกส์ โครงสร้างพืน้ ฐาน
แรงงาน ทัง้ นี้ กลุม่ อาเซียนมีขอ้ ตกลงให้สามารถเคลือ่ นย้ายแรงงานอย่างเสรี
ใน ๗ สาขาวิชาชีพ ได้แก่ วิศวกรรม การส�ารวจ สถาปัตยกรรม แพทย์
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ทันตแพทย์ พยาบาล บัญชี และจะมีสาขาการบริการ/การท่องเที่ยว เพิ่มใน
อนาคตซึ่งแต่ละประเทศมีเงื่อนไขข้อตกลงและข้อปฏิบัติไม่ตรงกัน โดยไทย
ต้องพิจารณาปรับมาตรฐานวิชาชีพให้สอดคล้องกับประเทศในกลุ่มอาเซียน
แม้ว่าจะได้ตกลงเปดเสรีแล้ว แต่ยังมีก�าแพงหรือปัจจัยที่เป็นประโยชน์ของ
แต่ละประเทศที่จะต้องให้ความส�าคัญ เช่น ในกรณีของประเทศไทยเข้าร่วม
เจรจาในกลุ่มเล็กๆ เมื่อมีสินค้าและบริการที่มีคุณภาพสูงกว่า จึงจ�าเป็นต้อง
ป้องกัน เนื่องจากจะมีผลกระทบต่อสาขาวิชาชีพต่างๆ
แม้ไทยจะเปดเสรีการค้าแล้ว แต่ยังมีสาขาวิชาชีพที่ไทยยังไม่เคยเปด
ขณะทีผ่ ปู้ ระกอบการในไทยยังจ้างแรงงานในราคาต�า่ แต่แรงงานต่างชาติยนิ ดี
ท�างานในประเทศไทย เนือ่ งจากมีบริการด้านสาธารณูปโภคสาธารณูปการทีด่ ี
ซึ่งประเทศไทยยังคงหาแรงงานได้ง่ายกว่าประเทศฟลิปปนส์ แต่แรงงานต้อง
ท�างานที่ไม่ตรงกับวุฒิการศึกษา เช่น ผู้ที่ส�าเร็จการศึกษาวิศวกรรมศาสตร
บัณฑิตต้องท�างานในด้านอื่น เป็นต้น ส�าหรับการใช้ใบขออนุญาตประกอบ
อาชีพ แต่ละประเทศยังใช้หลักการของตนเอง ส่วนสถาบันการศึกษาจะ
ปรับปรุงช่วงเวลาการเรียนการสอนให้สอดคล้องกัน เพื่อไม่ให้เสียเปรียบ
ประเทศอื่นในการเข้าสู่ตลาดแรงงาน ในอนาคตจะมีผู้ช�านาญทางเทคนิค
เฉพาะทาง (Technician) สามารถท�างานในประเทศต่างๆ ได้ การก�าหนด
มาตรฐานแรงงานจะช่วยลดปัญหาการไหลเข้าของแรงงานต่างด้าวที่จะส่ง
ผลกระทบต่อแรงงานไทย และควรเปดโอกาสให้บุคลากรทางการแพทย์
สามารถเลือกท�างานในประเทศในกลุ่มอาเซียนได้
ภาครัฐควรให้โอกาสแรงงานในการเรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อน�าความรู้มา
พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มคี ณ
ุ ภาพดีขนึ้ และมีนโยบายจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว
โดยให้ย้ายไปท�างานในนิคมอุตสาหกรรม และเขตเศรษฐกิจพิเศษ ส�าหรับ
แรงงานเมียนมาร์ที่เข้ามาทางชายแดนอ�าเภอแม่สอด ควรให้มีใบอนุญาต
เดินทางไป-กลับ ผ่านแดนใน ๑ วัน (Day Pass) เช่นเดียวกับแรงงานมาเลเซีย
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ควรเร่งพัฒนาคุณภาพแรงงานไทย

เพื่อให้สินค้าไทยสามารถแข่งขันได้ในระดับโลก
ที่เดินทางเข้าไปท�างานในสิงคโปร์ในตอนเช้าและเดินทางกลับมาเลเซียใน
ตอนเย็น รวมทั้งการลดปัญหาการจัดการคุณภาพแรงงาน ด้วยการสร้าง
ความเจริญด้านเศรษฐกิจให้กับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อให้แรงงานเหล่านี้
กลับไปท�างานในประเทศของตนเมือ่ ประเทศเพือ่ นบ้านมีกา� ลังซือ้ จะซือ้ สินค้า
ไทยเพิ่มขึ้น รวมทั้งการตั้งโรงงานในประเทศเพื่อนบ้านเพื่อให้แรงงานไม่ต้อง
เดินทางเข้ามาท�างานในประเทศไทย
ในอนาคตนักลงทุนต่างชาติโดยเฉพาะญี่ปุน จะใช้ประเทศไทยเป็น
ฐานการผลิต เมื่อเปดเส้นทาง East-West Economic Corridor การเดินทาง
ระหว่างมุกดาหาร-สุวรรณเขต นครพนม-ท่าแขก เมืองท่าเหล่านีจ้ ะช่วยให้การ
เดินทางสะดวกขึน้ และผูป้ ระกอบการไทยสามารถเปดปัม น�า้ มันเพือ่ สร้างงาน
ในประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งนี้ ควรเร่งพัฒนาคุณภาพแรงงานไทยเพื่อให้สินค้า
ไทยสามารถแข่งขันได้ในระดับโลก สร้างความเจริญเติบโตของเศรษฐกิจไทย เพือ่
กระจายความเจริญสู่ประชาชนระดับล่าง
ในกลุ่มประเทศประชาคมอาเซียนที่มีการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกัน มี
แรงงานทีไ่ ร้ฝมี อื ใกล้เคียงกันมีระเบียบแรงงานต่างด้าวทีส่ มั พันธ์กนั จึงเป็นการ
ยากทีจ่ ะกีดกันแรงงานจากประเทศเพือ่ นบ้าน เช่น เมียนมาร์ และกัมพูชา ซึง่ มี
การอ้างอิงทางวิชาการว่าในอดีตค่าจ้างแรงงานไทยสะท้อนผลผลิตทีด่ ขี นึ้ จึงไม่
เป็นธรรมต่อแรงงานที่ขยันแต่ได้ค่าแรงต�่า นอกจากนี้ ผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ทีต่ อ้ งจ่ายค่าแรง ๓๐๐ บาท ได้รบั ผลกระทบ
จากวิกฤตสกุลเงินยูโร เมื่อปี ๒๕๕๕ ซึ่งรัฐบาลไทยมีแนวทางส่งเสริม SMEs
โดยตั้งกองทุนในธนาคารสินเชื่อหรือธนาคาร SMEs เพื่อค�้าประกัน และ
จัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ขึ้น
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มุ่งผลิตสินค้า ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ในการผลิตสินค้าต้องค�านึงถึงความเป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อมเป็นส�าคัญ
เพือ่ ช่วยยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของเศรษฐกิจไทย ซึง่ แผนการ
ส่งออกของกระทรวงพาณิชย์ปี ๒๕๕๖ ระบุขนาดตลาดสินค้าไทยในต่าง
ประเทศที่ส�าคัญได้แก่ สหรัฐฯ และยุโรป ซึ่งแม้จะมีปัญหาด้านเศรษฐกิจที่
ยังไม่ฟนตัวชัดเจน แต่หากไทยสามารถผลิตสินค้าปลอดสารเคมี (Organics)
เพือ่ ส่งไปขายให้แก่ชาวอเมริกนั และชาวยุโรป โดยเฉพาะยุโรปตะวันตกทีน่ ยิ ม
อาหารปลอดสารเคมี (Organics Food) และอาหารเพือ่ สุขภาพ นอกจากนีย้ งั
มีตลาดอาหารฮาลาลในสหรัฐฯ ที่ต้องการอาหารที่ผลิตอย่างถูกต้องตามหลัก
ศาสนาอิสลาม และเป็นประโยชน์ตอ่ สุขภาพ ดังนัน้ จึงควรดูแลการผลิตสินค้า
ให้อยูใ่ นกรอบของการเปนมิตรกับสิง่ แวดล้อม เพือ่ สร้างมูลค่าเพิม่ ให้แก่สนิ ค้า
นอกจากนี้ อาหารในภาคอี ส านส่ ว นใหญ่ มี ป ระโยชน์ ต ่ อ สุ ข ภาพ
เนื่องจากเน้นผลิตภัณฑ์ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือเปนผลิตภัณฑ์สีเขียว
ที่มีการตรวจสอบความสดของผลิตภัณฑ์พืชผัก โดยมุ่งผลิตเพื่อให้คนไทย
บริโภคและส่งออกไปขายต่างประเทศ และสามารถส่งเสริมให้มีการปลูกพืช
ผักในฝังลาว และขอให้กรมศุลกากรอนุมัติให้สินค้าเข้าสู่ตลาดของไทยได้
แต่ต้องตรวจสอบคุณภาพให้ดี ภาคอีสานควรพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร
เพื่อสร้างรายได้ทดแทนอุตสาหกรรมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่ส่งออกไป
เวียดนามแล้วได้รับผลกระทบจากค่าแรง ๓๐๐ บาท และเนื่องจากจังหวัด
ขอนแก่นอยู่บนเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (East-West
Economic Corridor) โดยที่ถนนเพชรบูรณ์-หล่มสัก-พิษณุโลก เป็นถนน
๕ เลนส์ ท�าให้จังหวัดขอนแก่นสามารถเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากการอยู่
บนเส้นทางดังกล่าว และสามารถส่งออกสินค้าเกษตรที่ท่าเรือแหลมฉบังได้
นอกจากนี้ ผลไม้ภาคอีสานตอนล่างยังเป็นที่นิยมของชาวจีน เวียดนาม และ
กัมพูชา แม้พนื้ ทีเ่ พาะปลูกในจังหวัดขอนแก่นจะไม่เหมาะสมเท่ากับภาคอีสาน
ตอนล่าง แต่ควรส่งเสริมให้ชาวขอนแก่นปลูกพืชผลไม้มากขึ้นเพราะอยู่บน
เส้นทางเศรษฐกิจ
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พัฒนาโครงการทวายและโครงการปากบารา

เชื่อมโยงสู่อาเซียน

โครงการพั ฒ นาเขตเศรษฐกิ จ พิ เ ศษทวายเป็ น ยุ ท ธศาสตร์ ป ระตู
ภาคตะวันตก ที่เน้นการขยายท่าเรือ สร้างนิคมอุตสาหกรรม ซึ่งเมียนมาร์
มี ค วามพร้ อ มในการพั ฒ นาพื้ น ที่ และเป็ น ประโยชน์ ต ่ อ เศรษฐกิ จ ไทย
ซึ่งในการพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ไทยต้องเคารพกติกาการรักษา
สิ่งแวดล้อม โดยใช้อุปทานภายในประเทศผลิตสินค้าส่งออก ขณะที่นักลงทุน
ญี่ ปุ  น ในไทยจะเข้ ม แข็ ง มากขึ้ น แม้ ป ระสบปั ญ หาอุ ท กภั ย เมื่ อ ปี ๒๕๕๔
แต่สามารถย้ายฐานไปจังหวัดปราจีนบุรี นครราชสีมา และฉะเชิงเทรา ที่จะ
เป็นแหล่งอุตสาหกรรมสะอาด และมีความเชื่อมโยงกับภาคอีสาน ภาครัฐ
จึงต้องเตรียมโครงสร้างพื้นฐานไว้รองรับด้วย
การพัฒนาโครงการปากบารา และโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย
ท�าให้ไทยมีท่าเรือที่ส�าคัญเพิ่มขึ้น รวมทั้งเปนศูนย์กลางการขนส่งทางบก
รัฐบาลได้ให้ความสนใจกับการลงทุนโครงการ ๒ ล้านล้านบาท เพื่อพัฒนา
ระบบการเดินทางภายในประเทศ นอกจากนีเ้ มือ่ มีการเปดเสรีทางการค้าและ
การลงทุน ธนาคารไทยสามารถขยายบริการด้านการเงินไปยังประเทศต่างๆ
เช่น จีน เมียนมาร์ ลาว เวียดนาม และกัมพูชาได้
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การเตรียมไทย...

สู่ประชาคมอาเซียน

การสัมมนาวิชาการประจ�าป ๒๕๕๕
เรื่อง “ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน :
มายาคติ ความเปนจริง โอกาสและความท้าทาย”
จัดโดย สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)
ณ โรงแรมบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์
๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

สวัสดีครับท่านผูม้ เี กียรติและผูเ้ ข้าร่วมสัมมนาทุกท่าน ผมมีความยินดี
เป็นอย่างยิง่ ทีไ่ ด้รว่ มสัมมนาวิชาการประจ�าปี ๒๕๕๕ ของสถาบันวิจยั เพือ่ การ
พัฒนาประเทศไทย (Thailand Development Research Institute : TDRI)
โดยปีนเี้ ป็นหัวข้อเรือ่ ง “ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน : มายาคติ ความเป็นจริง
โอกาสและความท้าทาย” ซึ่งเป็นหัวข้อที่ทันสมัย โดยผมจะกล่าวถึงเรื่อง
“ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและช่องว่างทางรายได้”

๓ เงื่อนไขกับ การเจริญเติบโตของประเทศ

ตัวชีว้ ดั ความเจริญเติบโตของประเทศทีเ่ รามักวัดจากตัวเลขผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product : GDP) และความสุขมวลรวม
ประชาชาติ (Gross National Happiness : GNH) นัน้ มีเงือ่ นไข ๓ ประการ คือ
๑. รายได้ของประชาชาติต้องมีระดับรายได้ที่สูงขึ้น และให้หลุดพ้น
จากการมีช่องว่างหรือความเหลื่อมล�้าระหว่างรายได้
๒. พืน้ ฐานของความสามารถในการแข่งขัน ซึง่ ก�าลังการผลิตจะต้อง
มีประสิทธิภาพ และมีความสามารถในการแข่งขันอย่างมีคณ
ุ ภาพ โดยสามารถ
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ขยายอัตราการเจริญเติบโตไปสู่ทุก
ระดับของสังคม เพื่อลดช่องว่าง
ความเหลื่อมล�้าในสังคม และ
เพื่อให้การเจริญเติบโตเป็นไป
จะต้องค�านึงถึงความปลอดภัย
ของมนุษย์ อย่างยั่งยื๓.น ความเป น มิ ต ร
กั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม เงื่อนไขของ
ต้องควบคู่ไปกับ
ความสามารถในการแข่งขันทีจ่ ะ
การเติบโตสีเขียว
กระจายไปสู ่ ใ นระดั บ เศรษฐกิ จ
รากหญ้า ซึง่ เป็นรากฐานของประเทศ
ต้องค�านึงถึงสิ่งแวดล้อมในอนาคต

การพัฒนา

สินค้าในอนาคต

และก�าลังการผลิต

อนาคตสีเขียว ของประเทศไทย (Green Growth)

ในอนาคตโครงสร้างประชากรจะเป็นประชากรผู้สูงอายุ และคนจะมี
ความห่วงใยในเรื่องของสุขภาพมากขึ้น ดังนั้น การพัฒนาสินค้าในอนาคตจะ
ต้องค�านึงถึงความปลอดภัยของมนุษย์ และก�าลังการผลิตต้องควบคู่ไปกับ
การเติบโตสีเขียว (Green Growth) ซึ่งเป็นเรื่องจ�าเป็นและต้องใช้ต้นทุนที่สูง
แต่ถา้ หากเรามีการรณรงค์ปรับเปลีย่ นนโยบายทางด้านเศรษฐกิจมหภาค เพือ่
เอือ้ อ�านวยต่อการขยายตลาดสินค้าทีเ่ ป็นสีเขียว จะช่วยให้เกิดการใช้ทรัพยากร
ร่วมกันได้มากขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการด�าเนินการ
เราสามารถพัฒนาการเติบโตสีเขียวได้ เช่น กฎกติกาในการก่อสร้าง
อาคารประหยัดพลังงานนับเป็นเครื่องมือหนึ่งในการกระตุ้นเศรษฐกิจและ
สร้างสินค้าใหม่ๆ และในการให้ฉลากเขียว (Green Tag) หรือผลิตภัณฑ์ที่ได้
รับการรับรองว่าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและเหมาะสมที่จะใช้ในการก่อสร้าง
(Green Product Certiﬁcation) ไม่ควรค�านึงถึงแต่เพียงประโยชน์ทจี่ ะได้รบั
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จากการเพิ่มประสิทธิภาพของโรงงานเท่านั้น แต่ควรให้ความส�าคัญกับการที่
โรงงานมีขั้นตอนการผลิตที่สะอาดและมีหลักการขจัดมลพิษที่ถูกต้อง รวมทั้ง
การส่งเสริมสินค้าเป็นวัสดุชีวภาพ (Bio-material)

สังคมคาร์บอนต�า่ กับ การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ

ก า ซคาร์ บ อนไดออกไซด์ นั้ น มาพร้ อ มกั บ การเจริ ญ เติ บ โตทาง
เศรษฐกิจ โดยสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นประเทศที่ปล่อยกาซคาร์บอนฯ
สู ง ที่ สุ ด ประเทศไทยแม้ ไ ม่ ไ ด้ ป ล่ อ ยก า ซคาร์ บ อนฯ สู ง ที่ สุ ด ในอาเซี ย น
แต่หากเราไม่ปรับเปลี่ยนระบบการขนส่งทางรถมาเป็นระบบราง จะท�าให้
กาซคาร์บอนฯ ในประเทศไทยสูงขึ้นอย่างแน่นอน โดยในภาคอุตสาหกรรม
มีมาตรการในการปรับเปลี่ยนระบบในโรงงาน อาทิ การติดตั้งเทคโนโลยี
ที่ทันสมัยในการผลิต และการประหยัดพลังงาน
ส�าหรับภาคเกษตรยังไม่มีประเทศใดที่ยอมลดการปล่อยกาซมีเทน
ออกจากภาคเกษตร ซึ่งการมีส่วนร่วมในการประหยัดพลังงาน เช่น การ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้พลังงาน การคัดแยกขยะที่เป็นปัญหาใน
ระยะยาวของประเทศ ในขณะนี้เราสามารถรีไซเคิลขยะมูลฝอยได้เพียง ๑
ใน ๓ เท่านั้น

แผนแม่บทการเชื่อมโยงระหว่างอาเซียน
(Master Plan on ASEAN Connectivity)

เมือ่ กล่าวถึงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต้องค�านึงถึงเรือ่ ง (๑) กฎบัตร
อาเซียน หรือรัฐธรรมนูญของประเทศในกลุม่ อาเซียน (๒) การจัดท�าพิมพ์เขียว
เพื่อจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Blue Print) และ (๓) แผนแม่บทการ
เชื่อมโยงระหว่างอาเซียน (Master Plan ASEAN Connectivity) เป็นการ
เชื่อมโยงครอบคลุม ๓ มิติ คือ
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หนึ่ ง ด้ า นกายภาพ เป็นเรื่องที่ไทยได้เปรียบ กล่าวคือทางด้าน
ภูมิศาสตร์ ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของอาเซียน นอกจากนี้ เนื่องจากใน
ช่วงที่ ดร.เสนาะ อูนากูล ด�ารงต�าแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ในสมั ย นั้ น ได้ ส ร้ า งความร่ ว มมื อ ในระดั บ
อนุภูมิภาคในเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อมโยงด้านต่างๆ ซึ่งขณะนั้นไม่มีใครคิดถึง
เรื่องการเดินทางจากประเทศไทยหรือจากสิงคโปร์ขึ้นไปถึงคุนหมิงได้ วันนี้
เราก�าลังสร้างสะพานเชียงของ-ห้วยทราย ซึง่ จะเสร็จประมาณปลายปีนี้ จะช่วย
ให้การเดินทางโดยรถยนต์สะดวกมากขึน้ กล่าวคือสามารถเดินทางจากย่างกุง้
เข้ามาในประเทศไทย ไปลาว แล้วขึ้นไปเมืองหนานหนิงและมลฑลกวางสี
ได้แล้ว การพัฒนาพื้นที่ตอนใต้เพื่อสร้างความเชื่อมโยงระหว่างทวายกับพื้นที่
บริเวณชายฝังทะเลตะวันออก (Eastern Seaboard) ที่ก�าลังด�าเนินการอยู่
ขณะนี้ โดยการใช้ทนุ เดิมทีม่ อี ยูร่ วมกับการเพียรพยายามกว่า ๒๐ ปี เพือ่ ให้การ
เดินทางเชื่อมโยงระหว่างพื้นที่ต่างๆ เกิดขึ้นได้จริง
สอง การปรับกฎระเบียบตามด่านพรมแดนให้เปนมาตรฐานเดียวกัน
โดยการลดระยะเวลาการตรวจปล่อยชายแดนให้ใช้เวลาน้อยที่สุด ซึ่งจะช่วย
ลดภาระต้นทุน รวมทั้งสร้างโอกาสในการค้าขาย และการซื้อวัตถุดิบกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน โดยจะต้องแก้ไขกฎหมาย ๕ ฉบับ ซึ่ง ๓ ฉบับ ได้ส่งให้
วุฒิสภาพิจารณาผ่านวาระแรกไปแล้ว ถ้าหากว่าเราไม่เร่งปรับกฎระเบียบ
การใช้โอกาสจากอาเซียน โดยเฉพาะความร่วมมือระหว่าง ๖ ประเทศลุ่ม
แม่นา�้ โขง ประเทศไทยจะได้ประโยชน์นอ้ ยลงไป เนือ่ งจากประเทศไทยจะเป็น
จุดเชื่อมต่อระหว่างประเทศ จะเห็นได้ว่าสินค้าจากสิงคโปร์ขึ้นไปเซี่ยงไฮ้
ต้องผ่านประเทศไทย โดยมีระยะทาง ๖,๐๐๐ กิโลเมตร เป็นการส่งโดยตรง
ระหว่างประเทศ (Door to Door) ด้วยรถบรรทุก เนื่องจากการเดินทางโดย
เครื่องบินต้องใช้ต้นทุนสูง ส่วนทางเรือต้องใช้เวลานาน แต่การเดินทางไปตาม
ถนนสามารถส่งเข้าสู่โรงงานได้ทันที ดังนั้น โลจิสติกส์จึงเป็นปัจจัยส�าคัญ
ที่เป็นต้นทุนของความได้เปรียบเสียเปรียบในกลุ่มอาเซียน
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สาม การเชื่อมโยงในภาคประชาชน ถ้าหากเราพิจารณาพิมพ์เขียวของ
แผนแม่บทว่าด้วยการเชื่อมโยงมิติในระบบการศึกษา โดยการปรับมาตรฐาน
และคุณภาพให้เท่าเทียมกัน เนื่องจากความได้เปรียบเสียเปรียบในการเข้าสู่
ตลาดแรงงานอยู่ที่ความแตกต่างของอัตราค่าจ้างหรือเงินเดือน ซึ่งหากใคร
สามารถผลิตคนและแรงงานได้มาตรฐาน ก็จะเป็นสิ่งจูงใจและมีโอกาสเข้าสู่
ตลาดแรงงานในอาเซียนได้เร็วกว่า

การเตรียมความพร้อม เข้าสู่ประชาคมอาเซียน

เมื่อน�าแผนแม่บทในกรอบของอาเซียนมาพิจารณา มีหลายประเด็น
ที่ควรตระหนักและให้ความส�าคัญ ได้แก่ (๑) ความสามารถในการแข่งขัน
สินค้าและบริการในกรอบเสรีอาเซียน โดยต้องพิจารณาว่าเราพร้อมเพียงใด
และมีการเตรียมผู้ประกอบการอย่างไร สินค้าใดที่เราได้เปรียบและพร้อมที่
จะเปดเสรีในกลุ่มอาเซียน (๒) การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการคุ้มครอง
ทางสังคม การปรับกฎกติกาต่างๆ ให้มีมาตรฐานที่ใกล้เคียงกันมากที่สุด
ไม่วา่ จะเป็นมาตรฐานของการคุม้ ครองผู้บริโภค มาตรฐานของมาตรการทาง
สังคม กฎหมายคุ้มครอง กฎหมายการแข่งขันต่างๆ (๓) โครงสร้างพื้นฐาน
และระบบโลจิสติกส์ โดยเน้นด้านกายภาพ (๔) การเตรียมความพร้อม
ด้านทรัพยากรมนุษย์ (๕) กฎระเบียบที่ควรน�ามาพิจารณาในกลุ่มอาเซียน
รวมทั้งด้านธุรกิจการค้าต่างประเทศ และการขอเสรีภาพในการถือหุ้นส่วน
ช่อ งทางการอนุ โลมที่เราไปผูก พันไว้กับอาเซีย นนั้ น เพี ย งแจ้ ง กระทรวง
พาณิชย์จะสามารถด�าเนินการได้ทันที โดยมีการพิจารณาเกี่ยวกับความ
จ�าเป็นเร่งด่วนของกฎระเบียบต่างๆ (๖) การเสริมสร้างความมั่นคง และ
ความยุติธรรมของคนในสังคมระหว่างประเทศ และโอกาสในการพัฒนาเมือง
โดยเฉพาะบริเวณติดชายแดนระหว่างประเทศในกลุ่มอาเซียน ทางบกจะมี
ความส�าคัญมาก เพราะฉะนั้นการวางแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ หรือ
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การพัฒนาการอ�านวยความสะดวกสินค้าผ่านแดนจะมีความส�าคัญต่อการใช้
โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้อย่างสมบูรณ์ โดยจะต้องพิจารณา
กรอบการพัฒนาประเทศไปพร้อมๆ กัน

การประยุกต์ใช้ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในอาเซียน

กรอบของประเทศต้องพิจารณาหลักการพื้นฐานของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่เน้นปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จาก
ประสบการณ์ที่เป็นบทเรียนทางการเงินเมื่อปี ๒๕๔๐ ท�าให้เราต้องน้อมน�า
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทีเ่ น้นความสมดุล การมีภมู คิ มุ้ กัน การสร้าง
องค์ความรู้ ทุนทางวัฒนธรรมและความหลากหลายทางชีวภาพ น�ามาประยุกต์
ใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด รวมทั้งการพิทักษ์ปกป้องทรัพย์สินทางปัญญา
สิทธิบัตรความหลากหลายทางชีวภาพที่มีอยู่จ�านวนมาก
นอกจากนี้ เราควรน�าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้
ในกรอบของอาเซียน การเจรจา การใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ โดยประเทศไทย
ต้องพิจารณาเกีย่ วกับความสมดุลของการพัฒนาให้มากทีส่ ดุ สภาพัฒน์ซงึ่ มี
ส่วนร่วมในการจัดงานในวันนีจ้ ะได้ใช้ประโยชน์ในการเตรียมแผนบูรณาการให้
กับรัฐบาลในอีก ๒-๓ เดือนข้างหน้า
ขอขอบคุณทุกท่านทีเ่ ข้าร่วมการสัมมนา ขอบคุณผูส้ นับสนุน ขอบคุณ
ท่านวิทยากร ขอบคุณท่านอาจารย์เสนาะ อูนากูล และอาจารย์อัมมาร์
สยามวาลา การสัมมนาครัง้ นีค้ งจะได้ประโยชน์สา� หรับผูท้ เี่ กีย่ วข้อง ได้แนวคิด
ในการน�าไปศึกษาวิจัยต่อเพื่อประเทศไทยในฐานะผู้ริเริ่มประชาคมอาเซียน
ประชาคมอาเซียนเป็นจริงขึน้ มาได้ ไม่ใช่เป็นเพียงมายาคติอกี ต่อไป ขออนุญาต
ปดการประชุม ขอบคุณมากครับ
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การพัฒนาโลจิสติกส์
และโครงสร้างพื้นฐาน
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ทิศทางแผนยุทธศาสตร์
โลจิสติกส์ไทย

กับการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
การบรรยายในการสัมมนา
“ทิศทางโลจิสติกส์ไทยกับการก้าวสูป่ ระชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน”
จัดโดย สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (TNSE)
ณ โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ
๒๒ กันยายน ๒๕๕๔

ภาครัฐ-ภาคเอกชนร่วมชี้ ทิศทางแผนโลจิสติกส์

ประเทศไทยก�าลังเข้าสูแ่ ผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของ
ประเทศไทย ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐) ในระยะ ๕ ปีของแผนฯ ฉบับแรก
นั้นนับเป็นการเริ่มต้น ยังไม่สามารถด�าเนินการในหลายส่วนให้บรรลุความ
ส�าเร็จได้ทันที ซึ่งในแผนฯ ฉบับที่ ๒ นี้ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ได้ร่วม
กันสนับสนุนให้มีการด�าเนินการอย่างเข้มข้นขึ้น โดยน�าประเด็นการรวมเปน
ประชาคมอาเซียนในป ๒๕๕๘ เป็นปัจจัยหนึ่งในการก�าหนดแผนฯ ซึ่งในส่วน
ทีส่ ภาพัฒน์รบั ผิดชอบโดยตรง คือ กรอบของอนุภมู ภิ าคเกีย่ วกับความเชือ่ มโยง
กับกลุ่มอาเซียนตอนบน นับตั้งแต่ประเทศไทยทางฝังซ้ายมีสาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมาร์ ทางฝังขวาขึ้นไปมีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ราชอาณาจักรกัมพูชา ต่อไปถึงสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ซึ่งโลจิสติกส์ครอบคลุมระบบขนส่งและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
การขนส่งด้วย โดยพาหนะในการขนส่งสินค้า ได้แก่ รถ เรือ เครือ่ งบิน และรถไฟ
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เปาหมายหลัก เสริมสร้างศักยภาพ
การแข่งขันของอาเซียน

การรวมตัวของประชาคมอาเซียนมีเป้าหมายทีค่ อ่ นข้างชัดเจน ๔ เรือ่ ง
เพื่อชวยเสริมสรางศักยภาพในการแขงขันของอาเซียนกับโลกภายนอก
ได้แก่
หนึ่ง ตลาดฐานการผลิตเดียวกัน มีเป้าหมายมุ่งเป็นตลาดเดียวกัน
หมายถึง จะต้องดูแลการเคลื่อนย้ายสินค้า การบริการ การลงทุน เงินทุน และ
แรงงานมีฝมี อื ระหว่างกันอย่างเสรี รวมทัง้ การเปดเสรีในภาคบริการสาขาต่างๆ
ซึ่งรวมสาขาโลจิสติกส์ด้วย
สอง การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในกลุ่มอาเซียน โดยเน้น
การด�าเนินนโยบายเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดย
มุ่งพัฒนาด้านต่างๆ อาทิ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร โครงข่ายพลังงาน และการคุ้มครองทรัพย์สินทาง
ปัญญา ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับกฎระเบียบต่างๆ ด้วย เช่น นโยบายการแข่งขัน
มีกฎระเบียบทีจ่ ะต้องปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับการเปดเสรีอาเซียน หรือ
ในระบบการลงทุนแบบโครงข่ายพลังงาน เสาไฟฟ้า เสาส่ง มีมาตรฐานและ
มีเสถียรภาพหรือไม่ ดังนั้น การเชื่อมโยงระบบไฟฟ้าในอาเซียน จะมีความ
สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นจ�าเป็นจะต้องพัฒนาการลงทุนร่วมกัน
ปัจจุบันโครงข่ายพลังงานอยู่ในลักษณะการเชื่อมโยงที่เป็นการเจรจา
ระหว่าง ๒ ประเทศ ยังไม่เป็นการเชื่อมโยงอาเซียน หรือตลาดอาเซียน เรา
พยายามที่จะด�าเนินการในอนุภูมิภาค ๖ ประเทศลุ่มแม่น�้าโขงก่อน หาก
สามารถท�าได้จะเป็นกลุม่ ๖ ประเทศแรกทีม่ แี นวคิดในการเปดเสรีซอื้ ขายไฟฟ้า
เป็นตลาดเดียว ซึง่ ในเดือนธันวาคมนีจ้ ะมีมติจดั ตัง้ ศูนย์ขอ้ มูลในการเป็นตลาด
ซือ้ ขายไฟฟ้าใน ๖ ประเทศดังกล่าว นับเป็นจุดเริม่ ต้นการเปดเสรีซอื้ ขายไฟฟ้า
สาม การพั ฒ นาทางเศรษฐกิ จ ที่ เ ท่ า เที ย มกั น โดยมุ ่ ง ส่ ง เสริ ม
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การมีส่วนร่วมการขยายตัวของ
“เป น การพั ฒ นายก วิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม (SMEs) การให้ความช่วยเหลือ
ระดั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต ของ แก่ ป ระเทศสมาชิ ก ใหม่ โดย
ประชาชนในกลุ ่ ม อาเซี ย น เฉพาะกัมพูชา ลาว เมียนมาร์
ทั้ ง หมด และสร้ า งความ และเวียดนาม เงื่อนไขเสรีในการ
เข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจ ลงทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการถือ
หุ้นของประเทศต่างๆ ในอาเซียน
และสังคมอย่างยั่งยืน”
มีข้อยกเว้นด้านภาษี ทั้งนี้ ยังมี
ประเทศในกลุม่ สมาชิกอาเซียน ๔
ประเทศที่มีระดับการพัฒนาล้าหลัง ซึ่งเราต้องยอมรับในเงื่อนไขพิเศษในการ
ดูแลประเทศเพื่อนบ้านเหล่านี้
สี่ การบูรณาการเปาหมายเพื่อให้สอดคล้องกับเศรษฐกิจโลกอย่าง
สมบูรณ์แบบ โดยเน้นเขตการค้าเสรี และการสร้างพันธมิตรทางเศรษฐกิจ
กับประเทศคู่ค้าที่ส�าคัญ

เปดเสรีอาเซียน : ยกระดับคุณภาพชีวิต
สร้างกลุ่มเศรษฐกิจสู่เวทีการแข่งขันโลก
ในการรวมตัวกันเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี ๒๕๕๘ เป็น
เพียงจุดเริม่ ต้นอย่างเป็นทางการทีป่ ระเทศไทยและประเทศเพือ่ นบ้านจะก้าว
สูเ่ วทีการแข่งขันใหม่ทเี่ รียกว่า “New Business Platform” ซึง่ มีความท้าทาย
มากขึน้ จากเวทีการค้าซึง่ จ�ากัดเฉพาะทรัพยากรในขอบเขตของแต่ละประเทศ
จะขยายเป็นการแข่งขันในลักษณะของกลุ่มเศรษฐกิจบนเวทีการค้าโลก ซึ่ง
แต่ละประเทศที่อยู่ในระยะการเปลี่ยนผ่านนี้จ�าเป็นต้องมองการณ์ไกลว่า
เปาหมายของการพัฒนาของกลุม่ อาเซียนไม่ใช่เพือ่ การแสวงหา หรือการแข่งขัน
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เพือ่ หาผลประโยชน์กนั เองภายในกลุม่ ของสมาชิก แต่เปนการพัฒนายกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชนในกลุ่มอาเซียนทั้งหมด และสร้างความเข้มแข็ง
ทางด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืนของประชาชนในภูมิภาคอาเซียน ยึด
ประโยชน์ของการเพิม่ รายได้บนพืน้ ฐานของความร่วมมือและพึง่ พาทรัพยากร
ร่วมกัน เพื่อจะสร้างให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่สามารถต่อยอดสู่กรอบ
ภูมภิ าคอืน่ ให้กว้างขวางต่อไป โดยไม่ยดึ ติดกับการได้เปรียบเสียเปรียบกับการ
เปดเสรีอาเซียน
เป้าหมายการรวมตัวของประชาคมอาเซียนมีแผนแม่บททีผ่ นู้ า� อาเซียน
ให้การรับรองไว้คอื แผนแม่บทว่าด้วยการเชือ่ มโยงระหว่างกันในอาเซียน ซึง่ ให้
ความส�าคัญกับการเปดการค้าและการเคลื่อนย้ายสินค้าอย่างเสรี และการ
พัฒนาความเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐาน โดยเฉพาะในกลุ่ม ๖ ประเทศ
ลุ่มแม่น�้าโขง ได้แก่ ไทย เมียนมาร์ ลาว กัมพูชา เวียดนาม และจีนตอนใต้
๒ มลฑล คือ มลฑลยูนนานและกวางสี มีประชากรรวมกันประมาณ ๓๕๐
ล้านคน โดยมีเงื่อนไขการเปดเสรีธุรกิจบริการโลจิสติกส์ในบริบทอาเซียน
ได้แก่ การบริการขนส่งพัสดุสนิ ค้าทางทะเล ทางเรือ ถนน ราง และทางอากาศ
การบริการบรรจุภัณฑ์ และการรับบริการศุลกากร ซึ่งที่ผ่านมา สศช. ได้น�า
เสนอระบบการขนส่งอย่างรวดเร็วเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจไทยให้เข้มแข็ง
ส�าหรับสัดส่วนการยอมให้นักลงทุนสัญชาติอาเซียนด้วยกันเข้ามา
ลงทุนถือหุน้ ในบริษทั ไทยนัน้ จะต้องอนุญาตให้ได้รอ้ ยละ ๗๐ ในอีก ๒ ปีขา้ งหน้า
ซึ่งปัจจุบันบริการบางสาขาไม่มีกฎหมายเฉพาะทางดูแล จึงมีความเสี่ยง
อาจท�าให้ผู้ประกอบการได้รับผลกระทบ เมื่อรวมเป็นสัญชาติอาเซียนแล้ว
จะต้องเร่งปรับปรุงกฎหมายเฉพาะของแต่ละประเทศ เพือ่ ให้สอดคล้องกับหลัก
การเปดเสรีของกลุ่มอาเซียนเป็นตลาดเดียวซึ่งจะต้องปรับปรุงแก้ไข พระราช
บัญญัติกฤษฎีกา การประมวลกฎหมายการค้าการลงทุนมากกว่า ๑๐๐ ฉบับ
อาจจะปรับปรุงทั้งหมดหรือท�าแบบรวบยอด คือออกกฎหมายมา ๑ ฉบับ
เพื่อทดแทนกฎหมายที่จะต้องแก้ไข โดยกฎหมายแต่ละฉบับมีความเฉพาะตัว
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ดังนั้นการที่จะออกกฎหมายฉบับใดฉบับหนึ่งเพื่อทดแทนกฎหมายมากกว่า
๑๐๐ ฉบับ เป็นเรื่องที่ยากล�าบาก ประเด็นนี้ภาครัฐจะต้องให้ความสนใจ
จึงต้องท�าความเข้าใจร่วมกันในการปรับปรุงกฎระเบียบต่างๆ

สร้างเส้นทาง เชื่อมโยงอาเซียน

เมื่อ ๒๐ ปีก่อน ไม่คาดคิดว่าจะสามารถเดินทางโดยใช้ถนนข้าม
พรมแดนประเทศไทยไปประเทศอื่นๆ ได้ แต่ ณ วันนี้สามารถเดินทางข้าม
แม่น�้าโขงด้วยสะพานต่างๆ ดังนี้ หนึ่ง สะพานหนองคาย-เวียงจันทน์ และ
สะพานข้ามแม่น�้าเหือง ที่จังหวัดเลย สอง สะพานข้ามแม่น�้าโขงที่จังหวัด
มุกดาหาร-สุวรรณเขต สาม สะพานนครพนม-ท่าแขก จะเปดในวันที่ ๑๑
พฤศจิกายนนี้ ซึ่งจะท�าให้เส้นทางไปฮานอยสั้นลง สี่ สะพานเชียงของห้วยทราย จังหวัดเชียงราย ข้ามไปเมืองห้วยทรายของประเทศลาว สามารถ
ทะลุไปเมืองคุนหมิงได้ และมีสะพานข้ามไปเมียนมาร์และทะลุไปจีน ซึ่งใน
การพัฒนาเส้นทางต่างๆ บางโครงการที่ข้ามระหว่างประเทศเป็นการให้เงินกู้
และการให้ความช่วยเหลือ เช่น สะพานนครพนม สะพานเชียงของ-ห้วยทราย
นอกจากนี้ ยังมีโครงข่ายถนนภายในของแต่ละประเทศในกลุ่ม ๖
ประเทศทีต่ กลงให้พฒ
ั นากันเอง เช่น เมือ่ ข้ามจากมุกดาหารจะสามารถใช้เส้นทาง
หมายเลข ๙ ซึง่ ลาวสร้างโดยเงินกูจ้ ากธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) เพือ่ ให้สามารถ
เดินทางไปเวียดนามได้ ในแผนแม่บทว่าด้วยความเชือ่ มโยงระหว่างกันในอาเซียน
มีการพัฒนาการขนส่งทางรถไฟ และโครงข่ายทางถนนเพือ่ ขยายขอบเขตของ
กลุม่ ประเทศลุม่ แม่นา�้ โขงใช้งบประมาณ ๓๖๐ ล้านบาท ซึง่ สร้างเสร็จประมาณ
ร้อยละ ๗๐-๘๐ และประเทศทีม่ พี นื้ ทีช่ ายแดนติดต่อกันบนแผ่นดินใหญ่ ตัง้ แต่
ประเทศสิงคโปร์ มาเลเซียขึน้ มา สามารถเชือ่ มโยงกันได้ ยกเว้นประเทศทีเ่ ป็น
หมูเ่ กาะเท่านัน้ โดยมีบริษทั โลจิสติกส์ของชาวไทยร่วมทุนกับชาวต่างประเทศ และ
บริษทั ของต่างประเทศ ซึง่ ได้ใช้ประโยชน์จากการเชือ่ มโยงเส้นทางภูมภิ าคนีแ้ ล้ว
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โครงการที่ถือว่ามีล�าดับความส�าคัญเร่งด่วน
คือ การอ�านวยความสะดวกด้านศุลกากร
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียว

หากในอนาคตการเดินทางไปมาหาสู่กันในระหว่างภูมิภาคเชื่อมโยง
ไปทางจีนได้ ผมเชื่อว่าปริมาณการจราจรจะเพิ่มขึ้นโดยล�าดับ การเดินทาง
การขนส่งสินค้า แม้กระทั่งสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ จากสิงคโปร์ไปถึงจีนใช้ทาง
เรือ เครื่องบิน หรือขนส่งทางรถยนต์ แม้ว่าระยะทางจากประเทศสิงคโปร์
ถึงเซี่ยงไฮ้ประมาณ ๖,๐๗๐ กิโลเมตร ใช้เวลาทั้งหมด ๖ วันเต็ม หรือ ๑๔๔
ชั่วโมง ซึ่งต้นทุนจะถูกกว่าการขนส่งทางเครื่องบินประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท
ต่อตู้ นับเป็นการเปดมิตใิ หม่ในการก่อสร้างโครงสร้างพืน้ ฐาน ซึง่ เป็นสิง่ จ�าเป็น
ทีจ่ ะท�าให้การขนส่งสินค้า การขายหรือการลงทุนขยายตัวได้มากขึน้ ในอนาคต

องค์ประกอบ การรวมตัวเปนอาเซียน

ส�าหรับวิสัยทัศน์ของแผนแม่บทดังกล่าว คือ “การพัฒนาให้อาเซียน
เปนศูนย์รวมของชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่อยู่ร่วมกันอย่างสันติภาพ
มั่นคง และเจริญรุ่งเรือง รวมทั้งรวมตัวกันเปนหุ้นส่วนการพัฒนาอย่างเปน
พลวัต และเปนประชาคมที่เอื้ออาทร” โดยประเทศสมาชิกอาเซียนจะเชื่อมโยง
กันอย่างเป็นรูปธรรมตามแผนแม่บทได้ดว้ ยองค์ประกอบ ๓ ประเด็นหลัก ดังนี้
ประเด็นที่ ๑ โครงสร้างพืน้ ฐานทางกายภาพ เป็นโครงสร้างพืน้ ฐานด้าน
คมนาคมขนส่ง เทคโนโลยีสารสนเทศ และโครงข่ายพลังงาน โครงการทีม่ กี ารจัด
อันดับความส�าคัญสูงและมีกา� หนดเวลาชัดเจน คือ โครงข่ายทางหลวงอาเซียน
เส้นทางรถยนต์ สิงคโปร์-คุนหมิง การพัฒนาปรับปรุงศักยภาพท่าเรือ ๔๗ แห่ง
ในอาเซียน โครงการ ASEAN Power Grid และโครงการท่อกาซในอาเซียน
ประเด็นที่ ๒ ความเชื่อมโยงด้านกฎระเบียบ เพื่ออ�านวยความสะดวก
ด้านการค้าและการขนส่ง โครงการที่ถือว่ามีล�าดับความส�าคัญเร่งด่วน คือ
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การอ�านวยความสะดวกด้านศุลกากรด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียว ในระดับ
ประเทศและระดับอาเซียน โดยไทยมุง่ พัฒนาการเชือ่ มโยงข้อมูลอิเล็คทรอนิกส์
ของประเทศ (National Single Window System) เพื่ออ�านวยความสะดวก
ให้แก่ผู้ประกอบการในการตรวจสอบใบอนุญาตและใบรับรองต่างๆ จากการ
เชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการ
น�าเข้า ส่งออกสินค้า แต่ผู้ประกอบการเป็นห่วงเกี่ยวกับการตรวจปล่อยสินค้า
ข้ามแดน โดยควรลดขั้นตอนในการตรวจปล่อยสินค้า เช่น รถบรรทุกที่วิ่งจาก
สิงคโปร์ไปเซี่ยงไฮ้ ผ่านทั้งหมด ๖ ประเทศ หากต้องตรวจขาเข้า ๑ ครั้ง
ขาออกอีก ๑ ครั้ง เมื่อต้องผ่านเข้าประเทศต่างๆ ๖ ประเทศ ต้องถูกตรวจรวม
๑๒ ครัง้ บรรจุภณ
ั ฑ์สนิ ค้าจะถูกเปดแล้วปดบ่อยครัง้ ท�าให้สนิ ค้าทีเ่ น่าเสียง่าย
และสินค้าแช่แข็ง รวมทั้งสินค้าที่อยู่ในบรรจุหีบห่อได้รับความเสียหาย ถ้า
ไม่ระมัดระวังการเปดและปดเพื่อการตรวจสอบดังกล่าว
ข้อตกลงเรือ่ ง “ระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์” ณ จุดเดียว ระหว่าง ๖
ประเทศลุม่ แม่นา�้ โขง โดยให้ผา่ นการตรวจเฉพาะขาเข้า เช่น สินค้าจากไทยไป
เวียดนามผ่านด่านมุกดาหาร ไปถึงสุวรรณเขต จะมีเจ้าหน้าทีศ่ ลุ กากรของไทย
และเจ้าหน้าที่ของลาวร่วมกันตรวจ ณ จุดเดียว และสินค้าที่มาจากเวียดนาม
จะเข้าไทย เมื่อถึงด่านประเทศลาวไม่ต้องตรวจ มาตรวจที่ฝังไทย ณ จุดเดียว
การท�าเช่นนี้ได้จะต้องมีเจ้าหน้าที่จากฝังไทยไปประจ�าที่ฝังลาว โดยต้องแก้ไข
กฎหมายรองรับ ขณะนีไ้ ด้มกี ารเสนอสภาผูแ้ ทนราษฎรเพือ่ พิจารณากฎหมาย
ของกรมศุลกากรและกระทรวงคมนาคม ๒ ฉบับ ซึง่ ๑๐ ประเทศมีความมุง่ มัน่
ที่จะด�าเนินการในเรื่องนี้ โดยเฉพาะ ๖ ประเทศลุ่มแม่น�้าโขงมีความมุ่งมั่นสูง
ในการผลักดันให้ตรวจปล่อยสินค้าเพียงครั้งเดียว
ประเด็นที่ ๓ ความเชื่อมโยงด้านประชาชน (People to People)
เป็นการเชื่อมโยงการเดินทางติดต่อ ประเพณีและวัฒนธรรม การประกอบ
อาชีพ รวมถึงการเชื่อมโยงไปสู่การท่องเที่ยว
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องค์ประกอบการรวม
ตัวเปนอาเซียนตามแผนแม่บท
“เปนการขยายอาณาเขต
ความเชื่อมโยงดังกล่าว จะช่วย
ให้เกิดปรากฏการณ์ใหม่ทางการ ของการแข่งขันจากในภาคพืน้
ค้าและการแข่งขัน โดยเฉพาะการ ทวีปทีไ่ ทยมี ๕๐๐,๐๐๐ ตาราง
เปลี่ ย นแปลงรู ป แบบขอบเขต กิ โ ลเมตร เป น ๔.๔ ล้ า น
การท�าธุรกิจในตลาดในหลาย ตารางกิโลเมตร”
มิ ติ เช่ น ตลาดของผู ้ บ ริ โ ภค
เพิ่มขึ้นจากการที่ประเทศไทย
มีประชากร ๖๗ ล้านคน จะเพิ่มขนาดประชากรในตลาดอาเซียนเป็น ๖๐๐
ล้านคน และเป็นการขยายอาณาเขตของการแข่งขันจากในภาคพืน้ ทวีปทีไ่ ทย
มี ๕๐๐,๐๐๐ ตารางกิโลเมตร เป็น ๔.๔ ล้านตารางกิโลเมตร เพราะฉะนั้น
ประชากรและพื้นที่จะเพิ่มขึ้น ซึ่งพื้นที่จะครอบคลุมทั้งผืนดินและผืนน�้า โดย
รวมพืน้ ทีช่ ายแดนทีเ่ ชือ่ มกันทางบกและหมูเ่ กาะของฟลปิ ปนส์และอินโดนีเซีย
อีกจ�านวนมาก
ส�าหรับภาษาที่ใช้ในการสื่อสารทางธุรกิจนั้น คงไม่ใช้ภาษาไทยภาษา
เดียว จะมีภาษาอังกฤษ และมีการสื่อสารมากกว่า ๑๐ ภาษาท้องถิ่น คนไทย
ไม่นิยมเรียนภาษาเพื่อนบ้าน ขณะที่ประชาชนในประเทศเพื่อนบ้านเรียน
ภาษาไทยกันมาก เช่น คนเวียดนามในจังหวัดมุกดาหาร และจังหวัดนครพนม
เรียนภาษาไทยทางอินเทอร์เน็ตสามารถพูดไทยได้คล่อง แต่คนไทยในพืน้ ทีไ่ ม่
สามารถพูดภาษาเวียดนามได้ ถ้าเราไม่รู้ภาษาของเพื่อนบ้าน จะท�าให้มีความ
ไว้ใจกันน้อยลง ภาครัฐจึงต้องสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ภาษาของประเทศ
เพื่อนบ้านให้มากขึ้น
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ปรับตัวบริหารธุรกิจไทย เข้าสู่อาเซียน

กระบวนการผลิตสินค้าและบริการในห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain)
ในภู มิ ภ าค ตั้ ง แต่ ก ารจั ด หาสิ น ค้ า จะเปลี่ ย นแปลงไปอย่ า งชั ด เจนตาม
ประสิทธิภาพของต้นทุนการผลิต ซึ่งขึ้นอยู่กับแหล่งต้นทุนการผลิตและการ
น�าส่งสินค้าถึงมือผู้บริโภคที่ถูกกว่าในแต่ละพื้นที่ หมายถึงระบบการบริหาร
ธุรกิจภายในประเทศ เช่น บริษทั ขนส่งอาหาร (SSP Group Public Company
: SSP) ของไทยมีความช�านาญในการประกอบการเฉพาะภายในประเทศ
แต่ไม่มีความรู้และประสบการณ์ในการจัดการธุรกิจในประเทศอื่น จึงเป็น
จุดอ่อนที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งผู้ประกอบการไทยต้องออกไปหา
แหล่งทรัพยากรการผลิตของประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคมากขึ้น
นอกจากนี้ ธุรกิจไทยทีจ่ ะขยายไปสูป่ ระเทศเพือ่ นบ้านได้นนั้ เนือ่ งจาก
มีความได้เปรียบด้านเงินทุน เทคโนโลยี และการบริหารจัดการ เช่น ธุรกิจปาล์ม
น�้ามัน น�้าตาล อาหารสัตว์ และอาหารชนิดต่างๆ ในอนาคต ธุรกิจไทยจึงควร
แสวงหาวัตถุดิบในประเทศเพื่อนบ้านมาใช้ประโยชน์ เพื่อลดต้นทุนการผลิต
หรือต้นทุนในการขนส่งไปถึงผู้บริโภค ซึ่งจะเป็นข้อได้เปรียบทางด้านต้นทุน
ด�าเนินการ นับเป็นความสามารถในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า
ส�าหรับประเด็นท้าทายของนักธุรกิจท้องถิ่น คือ ธุรกิจไทยที่เคยดูแลเฉพาะ
ธุรกิจขนาดเล็ก และมีกติกาการแข่งขันชัดเจน รวมถึงพฤติกรรมของผู้ผลิต
และผู้บริโภคไม่ซับซ้อน จะอยู่รอดได้อย่างไรเมื่อตลาดใหญ่ขึ้น
ที่ผ่านมาไทยมีผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
จ�านวนมาก แต่การที่เราเก่งในธุรกิจขนาดเล็กนั้นไม่ได้หมายความว่าเราจะ
เก่งในการบริหารธุรกิจขนาดใหญ่ด้วย จะต้องใช้ทักษะการท�างานที่มีความ
ซับซ้อนมากขึ้น เช่น สนามบินสุวรรณภูมิมีขนาดใหญ่กว่าสนามบินดอนเมือง
สิบเท่าระบบการติดต่อสือ่ สาร และการดูแลผูโ้ ดยสารจึงแตกต่างกันมาก เพราะ
ฉะนั้นเราจะน�าวิธีการบริหารสนามบินดอนเมืองมาใช้กับสนามบินสุวรรณภูมิ
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ไม่ได้ ดังนัน้ นักธุรกิจไทยจึงต้องปรับตัวจากการบริหารธุรกิจขนาดเล็กไปสูก่ าร
บริหารธุรกิจขนาดใหญ่ขึ้น

มุ่งลงทุนโลจิสติกส์ เพิ่มขีดความสามารถ

การแข่งขันในกลุ่มอาเซียน

จากการศึกษาของประเทศอินเดียชีว้ า่ ถ้าลงทุนด้านโลจิสติกส์รอ้ ยละ ๑
สิง่ ทีจ่ ะได้ตอบแทนคืนมาจากจีดพี มี ากกว่าร้อยละ ๑ หมายความว่าการลงทุน
โลจิสติกส์ไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างพื้นฐาน การลดขั้นตอนกฎระเบียบต่างๆ
การพัฒนาบุคลากร และการใช้เทคโนโลยี จะช่วยลดต้นทุนของการผลิตทางด้าน
โลจิสติกส์ และการผลิตสินค้า ช่วยให้สินค้าสามารถแข่งขันได้ ซึ่งเป็นการ
ช่วยเพิม่ จีดพี ขี นึ้ ดังนัน้ เราจึงควรให้ความส�าคัญกับการลงทุนพัฒนาโลจิสติกส์
ประเทศไทยควรมุง่ ลงทุนด้านโลจิสติกส์เพือ่ ขยายโอกาสให้เพิม่ ขึน้ ซึง่
ประกอบด้วย หนึง่ การมีตลาดขยายกว้างขึน้ มีผลต่อการใช้กจิ กรรมทางโลจิสติกส์
ในการเคลื่อนย้ายสินค้าตลอดห่วงโซ่อุปทานเพิ่มขึ้น สอง ภาวะการแข่งขันที่
รุนแรงขึน้ จะเป็นปัจจัยกระตุน้ ให้ผปู้ ระกอบการไทยเร่งพัฒนาศักยภาพของตน
ให้แข่งขันได้ในภูมิภาค สาม โอกาสของบริษัทขนส่งอาหารรายย่อยของไทย
จะได้รบั ประโยชน์ในระดับทีเ่ รียกว่าเป็นกิจกรรมท้องถิน่ เนือ่ งจากรูจ้ กั เครือข่าย
ภายในประเทศแต่ไม่ครอบคลุมภายนอกประเทศ จึงต้องปรับปรุงให้เก่งทัง้ ใน
ประเทศและนอกประเทศด้วย การที่จะยกระดับให้เป็นมาตรฐานสากล ต้องรู้
ในแต่ละชัน้ เครือข่ายของประเทศอืน่ ๆ ด้วย เนือ่ งจากบริษทั SSP ของต่างชาติ
ทีเ่ ข้ามามีมากขึน้ จากการเปดเสรีทางการค้า และจ�าเป็นต้องใช้เครือข่ายภายใน
ประเทศที่เป็นจุดแข็งของเรา โดยต้องพัฒนาให้มากขึ้น เพื่อยกระดับให้พร้อม
ที่จะออกไปลงทุนในต่างประเทศ
ประเด็นความเสี่ยงที่ส�าคัญคือ การรวมกลุ่มของอาเซียนอาจส่ง
ผลให้ประเทศเพื่อนบ้านที่ผลิตสินค้าคล้ายกัน ต้องแข่งขันกันรุนแรงมากขึ้น
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หลายประเทศในเอเชียสามารถก้าวผ่าน
ไปสู่ประเทศที่มีระดับการแข่งขัน
โดยเน้นการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี

จึงควรเพิ่มประสิทธิภาพการบริการด้านโลจิสติกส์โดยพิจารณาว่าการบริหาร
จัดการด้านโลจิสติกส์ของเราสู้เขาได้หรือไม่ เช่น ประเทศสิงคโปร์มีศักยภาพ
ในการบริหารจัดการโลจิสติกส์ได้ดีกว่าไทย เนื่องจากมีการพัฒนาอยู่ตลอด
เวลา นอกจากนี้ การปรับเปลีย่ นด้านเทคโนโลยี นับเป็นความเสีย่ งอีกด้านหนึง่
ส�าหรับ SSP ขนาดย่อม ขนาดกลาง ซึ่งมีเครือข่ายน้อยท�าให้มีแรงผลักดัน
ให้รวมกลุ่ม หรือควบรวมกิจการ หรือถูกซื้อกิจการและปดกิจการลง รวมทั้ง
การที่บุคลากรต่างชาติไหลเข้ามาท�างานในประเทศไทยมากขึ้น จะท�าให้เกิด
ปัญหาการแย่งงาน ขณะที่แรงงานไทยมีข้อเสียเปรียบในด้านภาษาซึ่งเป็น
ประเด็นที่ส�าคัญมาก
นอกจากการประเมินสถานการณ์การแข่งขันของกลุม่ ประเทศเพือ่ นบ้าน
ในอาเซียนแล้ว ไทยยังให้ความส�าคัญกับรูปแบบของประเทศคู่ค้า ซึ่งคู่ค้าเดิม
ของประเทศสมาชิกอาเซียน ได้แก่ สหรัฐฯ ญี่ปุน จีน เกาหลีใต้ จากการศึกษา
ตัวอย่างด้านการแข่งขันทางการค้าและบริการโลจิสติกส์ของต่างประเทศ พบ
ว่าหลายประเทศในเอเชียสามารถก้าวผ่านไปสู่ประเทศที่มีระดับการแข่งขัน
โดยเน้นการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี แต่ในหลายประเทศก้าวไปสู่ขั้นการ
ขับเคลื่อนนวัตกรรมแล้ว ซึ่งเป็นปัจจัยที่สร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน
ส� า เร็ จ สามารถข้ า มผ่ า นบทบาทเดิ ม ของตนเองที่ เ ป็ น เพี ย งผู ้ ผ ลิ ต สิ น ค้ า
ใช้แรงงานและทรัพยากรภายในประเทศเป็นหลัก เช่น ญี่ปุน สิงคโปร์ ไต้หวัน
ฮ่องกง แต่อีกหลายประเทศไม่สามารถก้าวข้ามช่วงเปลี่ยนผ่านนี้ไปได้ ยังใช้
รูปแบบเดิม เช่น ประเทศบราซิล อินโดนีเซีย ฟลิปปนส์ เวียดนาม และไทย
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ตัวอย่าง

ของจีน

ความส�าเร็จ

“กรณี ป ระเทศจี น
แต่ เ ดิ ม เป น เพี ย งแหล่ ง
ท รั พ ย า ก ร ข อ ง โ ล ก
ต่อมามีการปรับตัวอย่าง
รวดเร็ ว จนกลายเป น
ผู ้ ผ ลิ ต รายใหญ่ ข อง
โลก”

ที่ผ่านมาการใช้แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแบ่งเป็น
๓ ช่วง ช่วงที่ ๑ เป็นการใช้ทรัพยากร
เพื่อผลิตสินค้า และการผลิตภาค
เกษตรเป็นหลัก ช่วงที่ ๒ เป็นช่วง
การลงทุ น เช่ น โครงการพั ฒ นา
พื้นที่บริเวณชายฝังทะเลตะวันออก
(Eastern Seaboard) อันน�ามาสู่
การพัฒนาอุตสาหกรรม ซึ่งเรามีความได้เปรียบที่มีแรงงาน และที่ดินราคาถูก
แต่ในช่วงที่ ๓ ตั้งแต่แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ คือเริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม
๒๕๕๔ เป็นต้นมา เราไม่สามารถท�าแบบเดิมได้อีกต่อไป แต่ควรมุ่งแข่งขัน
และปรับใช้เทคโนโลยี เช่น การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการเกษตรกรรม
โดยไม่ต้องพึ่งทรัพยากรธรรมชาติจ�านวนมากอย่างช่วงที่ผ่านมา
ตัวอย่างของการพัฒนาแบบก้าวกระโดดทางด้านการแข่งขันในช่วง
๒๐ ปีที่ผ่านมาที่ค่อนข้างชัดเจน คือ กรณีของประเทศจีน แต่เดิมเป็นเพียง
แหล่งทรัพยากรของโลก ต่อมามีการปรับตัวอย่างรวดเร็วจนกลายเป็นผู้ผลิต
รายใหญ่ของโลก ในปัจจุบันกลายเป็นผู้ผลิต ผู้ค้า และผู้ให้บริการทางธุรกิจ
อย่างเต็มตัว อย่างที่เห็นทั่วไปในตลาดอาเซียน ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๕
ของจีน มุ่งพัฒนาเทคโนโลยีและลงทุนในต่างประเทศ เช่น จีนมาซื้อผลไม้
ในไร่ของประเทศไทย เราจึงควรเร่งพัฒนาผลผลิตผลไม้ที่ชาวจีนนิยมบริโภค
เพื่อสร้างโอกาสให้แก่เกษตรกรไทย
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“ ผู ้ ป ระกอบกา ร
สามารถยกระดับตัวเอง
จากเดิมทีข่ ายเพียงสินค้า
และอรรถประโยชน์ จ าก
ตัวสินค้ามาเปนการขาย
แบรนด์”

สร้างเครือข่ายกระจาย
สินค้า... คุมช่องทางการ
ตลาด

การขยั บ ตั ว ขึ้ น มาเป็ น ผู ้
ค้าและผู ้ บริ ก ารสิ นค้ า ในตลาดใน
ภูมิภาค จะมีวิวัฒนาการที่แตกต่าง
ไปจากแนวคิ ด ในอดี ต ซึ่ ง มุ ่ ง ผลิ ต
ด้ ว ยการย้ า ยฐานเศรษฐกิ จ ไปยั ง
ต่างประเทศ เพื่อให้อยู่ใกล้แหล่ง
ผลิตราคาถูกและเป้าหมายผู้บริโภคใหม่ๆ แต่รูปแบบที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในปจจุบันกลับเน้นการรุกคืบเพื่อครอบครองตลาดหรือลูกค้า
ก่อน คือ เข้าไปยึดตลาดและน�าสินค้าไปก่อน เป็นการขายตรง ตลอดจน
มีความรูด้ า้ นเครือข่าย มีการพัฒนาบริหารธุรกิจ แล้วจึงเข้าไปควบคุมกิจการ
และบริหารในระดับพื้นที่ ทั้งในด้านการตลาด การผลิต และการจัดจ�าหน่าย
ท�าให้สินค้าติดตลาดเป็นที่เชื่อมั่นของผู้บริโภค
ทัง้ นี้ ผูป้ ระกอบการสามารถยกระดับตัวเองจากเดิมทีข่ ายเพียงสินค้า
และอรรถประโยชน์จากตัวสินค้ามาเปนการขายแบรนด์ การติดแบรนด์ของสินค้า
ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มได้ง่ายและสูงกว่ามาก น�าไปสู่การปรับกระบวนการผลิต
จากการเป็นผูผ้ ลิตมาเป็นผูจ้ า้ งการผลิต สุดท้ายผูป้ ระกอบการต่างชาติจะจ้าง
ไทยผลิตเหมือนเดิม เราจึงยังคงอยูใ่ นวงจร ไม่หลุดจากการเป็นผูร้ บั จ้าง ท�าใน
ส่วนที่เกิดมูลค่าเพิ่มต�่า ส่วนมูลค่าเพิ่มที่สูงเกิดจากการบรรจุหีบห่อ และการ
จัดส่งสินค้า ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในมือของนักธุรกิจต่างชาติ
การยกระดับประเทศไทยไปสู่รูปแบบการค้าดังกล่าว คือ การสร้าง
บทบาททางธุรกิจของผู้ประกอบการให้สามารถคุมช่องทางการตลาด หรือ
เส้นทางการค้าของตนเองได้อย่างสมบูรณ์แบบ ซึ่งเราต้องรู้ว่าเส้นทางการ

๒๖๗

วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ... สู่ความยั่งยืน

พฤติกรรมของผู้บริโภคจากที่เคย

มองหาสินค้าเพียงอย่างเดียว เปลี่ยนเปนผู้บริโภคที่ต้องการ
ซื้อบริการหรือซื้อแนวทางการแก้ปญหา
ขนส่งสินค้าของประเทศไทยไปทางไหน โดยที่ผู้ค้ามีโอกาสในการเลือกค้า
และบริการที่ตรงกับความต้องการของประเทศปลายทาง เลือกเส้นทางการ
ขนส่งและกระจายสินค้าในจุดทีต่ อ้ งการ และทีส่ า� คัญยังสามารถบริหารจัดการ
เครือข่าย เพื่อสร้างบริการที่เปนการแก้ปญหาให้กับลูกค้าอย่างเต็มรูปแบบ
แต่ความกลัวจากจุดนี้คือการที่ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ของไทยเป็นผู้ด�าเนิน
การทีแ่ หล่งผลิตต้นทาง ซึง่ ถูกรุกตลาดเข้ามาจนกลายเป็นเพียงลูกจ้าง ซึง่ ได้รบั
ส่วนแบ่งในตลาดในฐานะลูกจ้างคนหนึ่งในห่วงโซ่ของการผลิตและสินค้า
เท่านั้น ดังที่เห็นตัวอย่างชัดเจนในวงการธุรกิจผู้ให้บริการโลจิสติกส์ของไทย
ซึ่งเกิดขึ้นมาแล้วระยะหนึ่ง

ยกระดับผู้ประกอบการไทย…
สู่การเปนเจ้าของธุรกิจครบวงจร

ดังนั้นจึงมีความส�าคัญอย่างยิ่ง ที่ทุกภาคส่วนควรตระหนักและตื่นตัว
กับการแข่งขันในรูปแบบใหม่ และสามารถเข้าใจกันในวงกว้าง เพื่อธุรกิจไทย
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการขนาดเล็ก ได้มีโอกาสเตรียมความพร้อมใน
การปรับปรุงองค์กรและพัฒนาหน่วยงานของตน เพื่อใช้ประโยชน์จากโอกาส
นี้พัฒนาไปสู่การเป็นเจ้าของกิจการ เพื่อสร้างโอกาสการเปดธุรกิจแบบใหม่
ผลการประเมินข้อเท็จจริงจากการส�ารวจโดย สศช. พบว่าผูบ้ ริหารชัน้
น�าของไทยมีแนวโน้มเปลีย่ นแปลงใน ๒ ประเด็นหลัก ได้แก่ หนึง่ ผูป้ ระกอบการ
ไทยได้รบั ผลก�าไรหรือมูลค่าเพิม่ จากเศรษฐกิจเพียง ๑ ส่วนเท่านัน้ ในฐานะผูร้ บั
จ้างผลิตสินค้าภายในประเทศ และ สอง ผู้ประกอบการไทยเพียงน้อยรายที่
เก็บเกี่ยวมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจส่วนใหญ่อีก ๓ ส่วนที่เป็นค่าบริการ

๒๖๘

การพัฒนาโลจิสติกส์และโครงสร้างพื้นฐาน

จากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร
“ไม่ ไ ด้ ม องเฉพาะ ระดั บ สู ง ส่ ว นใหญ่ ร ะบุ ว ่ า ตนยั ง
ประสิ ท ธิ ภ าพในบริ ษั ท คงมีสถานะเป็นเพียงลูกจ้าง รวม
ของไทยเท่านั้น แต่มอง ทั้ ง พฤติ ก รรมของผู ้ บ ริ โ ภค และ
คุณภาพการแข่งขันของธุรกิจไทย
เชื่ อ มโยงไปถึ ง บริ ษั ท ยังมีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงค่อนข้าง
โลจิ ส ติ ก ส์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ชัดเจน พฤติกรรมของผู้บริโภคมี
กั บ บริ ษั ท ในเครื อ ที่ อ ยู ่ การเปลี่ยนแปลงรูปแบบในหลายๆ
ในห่วงโซ่อุปทานของไทย เรื่อง คือ พฤติกรรมของผู้บริโภค
จากที่เคยมองหาสินค้าเพียงอย่าง
ด้วย”
เดียว เปลีย่ นเปนผูบ้ ริโภคทีต่ อ้ งการ
ซื้อบริการหรือซื้อแนวทางการแก้
ปญหาจากผู้ขายมากขึ้น มีตัวอย่างจ�านวนมากในธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ คือ การ
ออกแบบอย่างเบ็ดเสร็จ กล่าวคือ มีการใช้ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยแก้ไข
ปัญหาแบบครบวงจรให้ลูกค้า ซึ่งผลที่ได้ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ แต่เปนวิธีแก้ปญหา
แบบครบวงจร ที่สามารถเลือกรูปแบบได้ตามต้องการ นี่คือการมองตลาด
ไทยในอนาคต

เชื่อมโยงโลจิสติกส์ในองค์รวม...
ตอบสนองลูกค้าในรูปแบบเสมือน

ส�าหรับประเทศคูค่ า้ เดิมนัน้ แนวโน้มจะเปลีย่ นเป็นการให้ความส�าคัญ
กับผู้บริโภคใหม่ที่มาจากประเทศเพื่อนบ้านที่มีก�าลังซื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
เรามองผูบ้ ริโภคไม่เพียงเฉพาะในประเทศไทยเท่านัน้ ต้องมองประเทศเพือ่ นบ้าน
ด้วย รวมทั้งวางบทบาทจากผู้กระจายสินค้าเป็นผู้บริหารจัดการเครือข่าย
ปัจจุบนั เราตระหนักดีวา่ เครือข่ายเป็นเรือ่ งทีส่ า� คัญทีจ่ ะช่วยให้การส่งสินค้าและ

๒๖๙

วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ... สู่ความยั่งยืน

จ�าเปนที่ผู้ประกอบการไทยจะต้องหาทางเข้าถึงตลาด

และกลุ่มลูกค้าให้ได้มากที่สุด เพื่อสามารถเข้าไปคุมช่องทาง
การค้าและการกระจายสินค้าอย่างครบวงจร
บริการถึงมือผู้บริโภครวดเร็วขึ้น ดังนั้น ต้องเพิ่มประสิทธิภาพการท�างานใน
ระดับองค์กรในองค์รวมของผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด จากองค์กรไปสู่ผู้มีส่วน
ได้เสีย (Stakeholder) คือ ไม่ได้มองเฉพาะประสิทธิภาพในบริษทั ของไทยเท่านัน้
แต่มองเชื่อมโยงไปถึงบริษัทโลจิสติกส์ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทในเครือที่อยู่ใน
ห่วงโซ่อุปทานของไทยด้วย ถ้าพิจารณาเพียงเฉพาะองค์กรเพียงอย่างเดียว
ค่า ใช้ จ ่ า ยด้ า นโลจิ สติก ส์จ ะไม่ลดลง เพราะฉะนั้น จึ ง ต้ อ งพิ จารณาเป็ น
องค์รวมว่า บริษัทมีรายได้ ค่าใช้จ่าย ประสิทธิภาพลดลงหรือเพิ่มขึ้นอย่างไร
น�าเทคโนโลยีมาใช้ได้หรือไม่ จัดรถขนส่งจ�านวนเท่าใด เมื่อถึงปลายทางมีการ
ตรวจปล่อยกี่ครั้ง เมื่อส่งสินค้าต่อไปมีการเพิ่มต้นทุนหรือไม่อย่างไร เป็นต้น
ทีผ่ า่ นมาการติดต่อธุรกิจเป็นแบบหนึง่ ต่อหนึง่ แต่ในปัจจุบนั เป็นธุรกิจ
แบบกลุม่ เครือข่ายมากขึน้ และจากการทีเ่ รามีทรัพยากรแรงงานค่อนข้างมาก
ได้เปลี่ยนเป็นภาวะขาดแคลนแรงงาน นับเป็นปรากฏการณ์ที่ต้องยอมรับว่า
ก�าลังแรงงานของไทยมีจา� นวนจ�ากัด รวมทัง้ มีขอ้ จ�ากัดด้านฝีมอื แรงงาน ท�าให้
เป้าหมายของการแข่งขันในอนาคต เปลี่ยนจากเน้นลดต้นทุนและความเร็วใน
การตอบสนองลูกค้าแต่เพียงอย่างเดียว มาเป็นการแข่งขันทีม่ รี ปู แบบคงที่ และ
เป็นแบบเสมือน (Virtual) มากขึน้ คือไม่เห็นตัวสินค้า ไม่มกี ารจัดเก็บข้อมูลเชิง
กายภาพ และแข่งขันแบบทันที ซึ่งเกิดขึ้นแล้วในประเทศเกาหลีและประเทศ
ญี่ปุน โดยผู้บริโภคไม่จ�าเป็นต้องไปห้างสรรพสินค้า เพียงเดินอยู่ที่สถานี
รถไฟฟ้าใต้ดินจะมีป้ายบอกให้ใช้โทรศัพท์สแกนเพื่อเลือกสั่งสินค้า และจะ
ได้รับสินค้าทันทีเมื่อกลับถึงบ้าน คือ เมื่อเดินผ่านตรงไหนที่มีป้ายประกาศ
ตรงนั้นเท่ากับมีสินค้า ถ้าพอใจราคาสามารถสแกนสั่งซื้อสินค้าได้ ผู้ซื้อ
ไม่จา� เป็นต้องเห็นตัวสินค้า จึงเป็นแบบเสมือนไปจับจ่ายใช้สอยในห้างสรรพสินค้า

๒๗๐

การพัฒนาโลจิสติกส์และโครงสร้างพื้นฐาน

โดยสรุปภายในสภาวะการแข่งขันใหม่ ซึ่งมีตัวกระจายสินค้าออกไป
เช่นนี้ ปจจัยจะขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของการน�าส่งสินค้าเพื่อเชื่อมโยงการ
ผลิตและการจัดซื้อหาวัตถุดิบ เป็นการแข่งขันในระดับสูงขึ้นในระดับห่วงโซ่
อุปทาน ซึ่งถ้าต้องการได้เปรียบทางการแข่งขัน จ�าเปนที่ผู้ประกอบการไทย
จะต้องหาทางเข้าถึงตลาดและกลุ่มลูกค้าให้ได้มากที่สุด เพื่อสามารถเข้าไปคุม
ช่องทางการค้าและการกระจายสินค้าอย่างครบวงจร เพือ่ สนับสนุนผูป้ ระกอบการ
ไทยให้สามารถแข่งขันได้ภายใต้สภาวะแวดล้อมใหม่ ดังนั้นในการจัดท�าแผน
พัฒนาโลจิสติกส์ จึงควรก�าหนดแนวทางการพัฒนาระบบโลจิสติกส์และการ
ปรับตัวของผู้ประกอบการไทยใน ๔ ปัจจัย ได้แก่ หนึ่ง การพัฒนาคุณภาพ
สินค้า สอง การบริหารจัดการต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ สาม การศึกษา
และเรียนรูค้ แู่ ข่งในธุรกิจอย่างสม�า่ เสมอ และ สี่ การมองหาพันธมิตรทางธุรกิจ
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อขยายตลาดและเพิ่มฐานลูกค้าให้กว้างขึ้น

ยกระดับผู้ประกอบการไทย
เปนผู้ประกอบการข้ามชาติ

เราสามารถยกระดับผูป้ ระกอบการไทยให้เป็นผูป้ ระกอบการข้ามชาติ
จากการเป็นผู้ผลิตสินค้าไปเป็นนักธุรกิจ และการสนับสนุนให้ธุรกิจบริการ
ของไทยมีโอกาสเข้าไปควบคุมช่องทางการค้าในตลาดคู่ค้าที่ส�าคัญได้ด้วย
มาตรการต่างๆ เช่น มาตรการภาษี สิทธิประโยชน์ต่างๆ รวมทั้งกระทรวง
พาณิชย์ควรมีโปรแกรมดึงดูดนักธุรกิจไทยออกสู่ต่างประเทศให้มากขึ้น สร้าง
พันธมิตรใกล้ชดิ ระหว่างผูป้ ระกอบการในภาคการผลิตและผูจ้ ดั หาบริการด้าน
โลจิสติกส์ (Logistics Service Provider : LSP) เพื่อเพิ่มก�าลังในการรุกไป
ด้วยกัน ด้วยการจับมือกันไป รวมทัง้ ต้องสนับสนุนภาคเอกชนให้มคี วามเข้มแข็ง
มีกลไกที่ส�าคัญในการพัฒนาโลจิสติกส์ที่ท�างานใกล้ชิดกับภาครัฐ เนื่องจาก
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จีดพี ที เี่ ติบโตนัน้ มาจากภาคเอกชนร้อยละ ๗๐-๘๐ ในขณะทีภ่ าครัฐมีบทบาท
เป็นเพียงผู้อ�านวยความสะดวก และมีส่วนแบ่งในจีดีพีไม่ถึงร้อยละ ๒๐
ส�าหรับการขับเคลือ่ นการพัฒนาโลจิสติกส์ในปัจจุบนั มีปจั จัยเกีย่ วกับ
อาเซียนเพิม่ เข้ามา เพราะฉะนัน้ จึงขึน้ อยูก่ บั ภาครัฐว่าจะท�างานร่วมกันอย่างไร
ขณะนี้ สศช. อยูร่ ะหว่างยกร่างแผนแม่บทเพือ่ ก�าหนดเป้าหมาย และระยะเวลา
ให้สอดคล้องกับการเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ เพือ่ ให้ผปู้ ระกอบการ
ไทยสามารถแข่งขันและอยูร่ อดได้ในทีส่ ดุ ซึง่ มีทงั้ ประเด็นทีเ่ ป็นทัง้ โอกาสและ
ความเสี่ยงที่จะต้องตระหนัก ต้องมีการปรับตัว ซึ่งจะมีคณะกรรมการพัฒนา
ระบบโลจิสติกส์แห่งชาติ (กบส.) ที่ท�างานใกล้ชิดกับภาคเอกชน ส�าหรับ
โลจิสติกส์ในอีก ๒ ปีข้างหน้า การถือหุ้นของนักลงทุนสัญชาติอาเซียน
จะเพิ่มเป็นร้อยละ ๗๐ และการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการหรือการ
น�าเทคโนโลยี GPS มาใช้ เพื่อการขนส่งสินค้า นับว่าส�าคัญต่อทุกท่าน สุดท้าย
หวังว่าประธานสภาผู้ส่งออกจะร่วมมือกับ สศช. ในการผนึกก�าลังร่วมกัน
วางแผนงานต่อไป ขอบคุณครับ
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การปฏิรูปโครงสร้างพื้นฐาน
ของประเทศไทย

Thailand’s Infrastructure Transformation
การปาฐกถาในการสัมมนา
“Thailand Focus 2012 : Positioning Thailand for the
Next Growth Phase”
จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๕

เศรษฐกิจไทยกับการพัฒนาโลจิสติกส์

เมือ่ เร็วๆ นี้ ประเทศไทยได้ประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ ซึ่งมีแนวทางการพัฒนาประเทศมุ่งไปในทิศทางเดียวกัน
กับนโยบายรัฐบาล ที่เน้นการเจริญเติบโตใหม่ของไทยในศตวรรษหน้าให้
สามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก โดยต้องค�านึงถึงประเด็นต่างๆ อาทิ หนึ่ง ปัจจัย
ที่จะช่วยให้เศรษฐกิจไทยเติบโตได้ประมาณร้อยละ ๕-๖ ภายใน ๑๐ ปี สอง
การลงทุนภาครัฐต�า่ กว่าค่าเฉลีย่ ทีไ่ ด้มกี ารลงทุนในอดีตเมือ่ ๒๐-๔๐ ก่อน สาม
ภูมิทัศน์ใหม่ของระบบการคมนาคมขนส่งในภูมิภาคเอเชีย สามารถเดินทาง
โดยทางบกไปฮานอยด้วยรถยนต์ รถบรรทุก รถโดยสาร และในอนาคต บริษทั
ปตท. จ�ากัด (มหาชน) สามารถส่งน�า้ มันไปตามท่อโดยทางบกถึงมณฑลยูนนาน
เนื่องจากสะพานข้ามแม่น�้าโขงจะแล้วเสร็จในปี ๒๕๕๖
สี่ ทางด้านตะวันตกของไทย คือ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
มีพนื้ ทีต่ ดิ ต่อเชือ่ มโยงกับไทยที่ อ�าเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยจะต้องเร่งปรับปรุง
ถนนในเมียนมาร์ เพื่อให้สามารถเชื่อมโยงกันตามแนวตะวันออกตะวันตก
ส�าหรับอาเซียนได้มีการจัดท�าแผนแม่บทว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกันใน
อาเซียนเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ในทางภูมิศาสตร์สามารถเชื่อมโยง
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ต้องพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน

ด้านการคมนาคมขนส่งของไทย ให้สามารถลดค่าใช้จ่าย
ด้านโลจิสติกส์ และพัฒนาความเชื่อมโยงการขนส่ง
การคมนาคมทางบกระหว่างประเทศไทยกับประเทศต่างๆ ในอาเซียน และ ห้า
ค่าใช้จา่ ยด้านโลจิสติกส์ของไทยซึง่ ค่อนข้างสูง โดยตัวเลขที่ สศช. ประกาศเมือ่
๒-๓ เดือนที่ผ่านมา สูงถึงร้อยละ ๑๕-๑๖ ของจีดีพี ขณะที่ประเทศที่พัฒนา
แล้ว ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยด้านโลจิสติกส์อยู่ที่ประมาณร้อยละ ๑๐

พัฒนาโลจิสติกส์ไทย เชื่อมสู่ประชาคมอาเซียน

สาเหตุที่ค่าใช้จ่ายด้านโลจิสติกส์ของไทยสูง เนื่องจากครึ่งหนึ่งเป็นค่า
ใช้จ่ายด้านการขนส่งทางถนน ซึ่งโดยทั่วไปใช้รถบรรทุก ดังนั้น จึงต้องพัฒนา
ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งของไทย ให้สามารถลด
ค่าใช้จ่ายด้านโลจิสติกส์ และพัฒนาความเชื่อมโยงการขนส่งทางบกภายใน
ประเทศทั้งในเมืองและระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นกุญแจส�าคัญที่ผมจะขอเน้น
รัฐบาล สศช. และกระทรวงคมนาคม วางแผนการลงทุนด้านโครงสร้าง
พื้นฐานใน ๑๐ ปีข้างหน้าด้วยงบประมาณ ๘๐ พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ การ
ลงทุนจะเน้นไปทีก่ ารขนส่งทางบก เนือ่ งจากมีความส�าคัญต่อประเทศไทยและ
ภูมิภาคอาเซียน ในการที่จะลดค่าใช้จ่ายด้านโลจิสติกส์จากร้อยละ ๑๕-๑๖
เหลือเพียงร้อยละ ๑๐-๑๑ นั้น ควรมุ่งพัฒนาระบบรางแทนการขนส่งทาง
ถนน และในจ�านวน ๘๐ พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ของการลงทุนนี้ ประมาณ
ร้อยละ ๔๐-๕๐ จะใช้ในการพัฒนาระบบราง รถไฟฟ้าความเร็วสูงระหว่างเมือง
ส�าหรับการพัฒนารถไฟที่มีมากว่า ๑๐๐ ปีแล้ว ยังต้องปรับปรุงให้ดีขึ้นเพื่อใช้
ขนส่งสินค้าระหว่างเมือง โดยไม่ได้เน้นที่ความเร็วเหมือนรถไฟความเร็วสูง
แต่ต้องการให้การขนส่งตรงต่อเวลาจากจุดหนึ่งไปยังจุดหนึ่ง
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การปฏิรูปการขนส่งของประเทศไทยจะมุ่งลงทุนระบบรางเพื่อลด
ค่าใช้จา่ ยด้านโลจิสติกส์ โดยใช้ระบบทีห่ ลากหลาย ซึง่ การคมนาคมในกรุงเทพฯ
ที่ใช้ระบบขนส่งที่เชื่อมโยงกันระหว่างรถไฟฟ้า รถเมล์ เรือเมล์ ได้ช่วยลดเวลา
และค่าใช้จ่ายในการเดินทาง โดยระบบขนส่งผสมผสานนี้ถือเป็นกุญแจส�าคัญ
ในการพัฒนาโลจิสติกส์
ผมคิดว่าคนส่วนใหญ่กังวลเกี่ยวกับความต่อเนื่องของการด�าเนินการ
ขอเรียนว่าแม้จะมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง แต่โครงการและแผนงาน
ยังคงด�าเนินการต่อไป โดยการประสานงานระหว่างกระทรวง ทบวง กรม
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สศช. และกระทรวงคมนาคม เพื่อให้โครงการรถไฟฟ้า
สายสีม่วงยังคงด�าเนินการต่อไป จึงขอยืนยันว่าความไม่แน่นอนทางการเมือง
จะไม่ส่งผลกระทบต่อโครงการและแผนงาน หลักส�าคัญคือหน่วยงานที่
เกีย่ วข้องยังร่วมกันผลักดันให้งานเดินหน้าต่อไป โดยกระทรวงต้องด�าเนินการ
ให้เป็นไปตามขั้นตอนของกฎระเบียบ เพื่อไม่ให้โครงการล่าช้า โดยเจ้าหน้าที่
ภาครัฐของหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบต้องท�างานและประสานงานกันอย่างใกล้ชดิ

เร่งปรับปรุงกฎระเบียบ อ�านวยความสะดวก

เมือ่ พิจารณาถึงความเชือ่ มโยงระหว่าง ๑๐ ประเทศในอาเซียนทีข่ ณะนี้
ด้านกายภาพสามารถเชือ่ มโยงกันอย่างสะดวก เช่น จากบรูไนไปจีน หรือเวียดนาม
แต่มอี ปุ สรรคทีก่ ฎระเบียบในการเดินทางข้ามชายแดนของแต่ละประเทศ ดังนัน้
วิสยั ทัศน์การปฏิรปู ด้านโครงสร้างพืน้ ฐานจึงต้องเน้นด้านกฎระเบียบด้วย โดย
พิจารณากฎหมายการตรวจคนเข้าเมือง เพื่อช่วยลดระยะเวลาการเดินทาง
โดยพัฒนาระบบการท�างานของการตรวจคนเข้าเมืองบริเวณชายแดนให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ ซึง่ ได้มกี ารหารือในการประชุมโครงการพัฒนาความร่วม
มือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขง (GMS) และการประชุมในกรอบ
อาเซียน เพือ่ ช่วยให้การเดินทางของประชาชนและการขนส่งสินค้าข้ามชายแดน
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เป็นไปอย่างเสรีและสะดวกรวดเร็ว
โดยเฉพาะสิ น ค้ า ขนส่ ง ระหว่ า ง
“ควรมีการหารือ ประเทศไทยกับมาเลเซียมีปริมาณ
ระหว่าง ๑๐ ประเทศอาเซียน เป็นอันดับ ๑ ประมาณร้อยละ ๑๐
ขอให้ด่านศุลกากรท�างาน ของสินค้าทัง้ ประเทศ ท�าอย่างไรจะ
ให้การขนส่งบริเวณชายแดนมีความ
ตลอด ๒๔ ชั่วโมง”
สะดวกรวดเร็ว เนือ่ งจากในปัจจุบนั
ผู้โดยสารและสินค้าเดินทางขนส่ง
มาพร้อมกัน ท�าให้รถบรรทุกจอดรอคิวยาวประมาณ ๑-๒ กิโลเมตร จึงควรให้มี
การแยกกันระหว่างผูโ้ ดยสารและสินค้า เพือ่ ช่วยลดเวลาเช่นเดียวกับการด�าเนิน
การของสนามบิน
นอกจากนี้ ควรมีการหารือระหว่าง ๑๐ ประเทศอาเซียน ขอให้ด่าน
ศุลกากรท�างานตลอด ๒๔ ชัว่ โมง จากทีป่ จั จุบนั ด่านปดเวลา ๒๒ นาฬกา ท�าให้
รถบรรทุกต้องค้างคืนทีด่ า่ น จึงไม่ควรให้หยุดรอด่านเปด เพราะประเทศไทยมี
ระบบขนส่งทีส่ ะดวกรวดเร็ว ใช้เวลาประมาณ ๑-๒ ชัว่ โมง สามารถเดินทางจาก
ประเทศลาวถึงโรงงานในพืน้ ทีช่ ายฝัง ทะเลตะวันออกของไทยได้ จึงขอเน้นเรือ่ ง
การปรับปรุงกฎระเบียบด้านการขนส่งของทุกประเทศ รวมทั้งประเทศไทย
ซึง่ ขณะนีป้ ระเทศไทยมีความพร้อมรองจากสิงคโปร์และมาเลเซียในการอ�านวย
ความสะดวกการข้ามด่านชายแดน

ภาครัฐ-ภาคเอกชน ร่วมลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน

ส�าหรับงบประมาณของโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานประมาณ
๘๐ พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งครึ่งหนึ่งของค่าใช้จ่ายในการลงทุนจะดูแลโดย
รัฐบาล ประมาณร้อยละ ๒๐ อยู่ภายใต้หลักการความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคเอกชน (Public Private Participation : PPP) โดยอยู่ในขั้นเตรียม
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การ ขณะนี้ประเทศไทยมีสภาพคล่อง มีเงินคงคลัง ในการขับเคลื่อนเงินทุน
เพือ่ สนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน ซึง่ รัฐบาลจะรับผิดชอบการก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐานเพื่อสาธารณประโยชน์ประมาณร้อยละ ๒๐ แต่การด�าเนิน
การระบบรางและระบบขนส่งรถไฟฟ้าจะให้ภาคเอกชนเป็นผู้ดูแล มี สศช.
เป็นหน่วยงานหลักในการร่วมผลักดันการปรับปรุงกฎหมายต่างๆ เกี่ยวกับ
PPP เสนอรัฐบาลว่าโครงการใดที่เหมาะสมต่อการลงทุนหรือใช้หลักการ PPP
ถ้ามีการเสนอนโยบาย PPP เกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานใดแล้ว จะต้องให้ภาค
เอกชนท�างานกับกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ สศช. เป็นผู้จัดท�าการศึกษาความเป็นไปได้ โดยเริ่มตั้งแต่การ
ศึกษาขั้นต้น ซึ่ง สศช. จะหารือร่วมกับคณะกรรมการ และหาแนวทางด�าเนิน
การอย่างรวดเร็ว ตลอดจนวิเคราะห์โครงการและส่งกลับไปที่คณะกรรมการ
หรือคณะรัฐมนตรีเพื่อการตัดสินใจ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลการหารือและข้อตกลง
ซึง่ กฎหมายใหม่ได้ผา่ นการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีและการตรวจสอบของ
สภานิติบัญญัติด้วยแล้ว ผมคิดว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงกระบวนการเล็กน้อย
เพื่อให้การท�างานของรัฐบาลเป็นไปอย่างรวดเร็ว

พัฒนาระบบขนส่ง ในประเทศเชื่อมโยงสู่อาเซียน

ผมขอแบ่งโครงการขนส่งเป็น ๓ ส่วน ส่วนที่หนึ่ง ระบบการขนส่ง
รถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ส่วนทีส่ อง ระบบการขนส่งภายใน
ประเทศ และส่วนที่สาม การสร้างเส้นทางเชื่อมโยงระหว่างประเทศ
ส่ ว นที่ ห นึ่ ง ระบบการขนส่ ง รถไฟฟ า ในกรุ ง เทพมหานครและ
ปริมณฑล โดยโครงข่ายรถไฟฟ้าตามแผนการพัฒนาโครงการระบบขนส่ง
มวลชนทางรางในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ๑๐ เส้นทาง ประกอบด้วย
(๑) สายสีแดงเข้ม (ธรรมศาสตร์ – มหาชัย) (๒) สายสีแดงอ่อน (ศิริราช –
ศาลายา – ตลิ่งชัน – หัวหมาก) (๓) แอร์พอร์ตลิงก์ (ดอนเมือง – บางซื่อ –
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พญาไท – สุวรรณภูมิ) (๔) สายสีเขียวเข้ม (ล�าลูกกา – สมุทรปราการ)
(๕) สายสีเขียวอ่อน (ยศเส – บางหว้า) (๖) สายสีน�้าเงิน (บางซื่อ – หัวล�าโพง
– ท่าพระ – พุทธมณฑลสาย ๔) (๗) สายสีม่วง (บางใหญ่ – ราษฎร์บูรณะ)
(๘) สายสีส้ม (ตลิ่งชัน – มีนบุรี) (๙) สายสีชมพู (แคราย – มีนบุรี)
(๑๐) สายสีเหลือง (ลาดพร้าว – ส�าโรง)
ส�าหรับระบบขนส่งมวลชนทางราง มีสถานะภาพการให้บริการของ
รถไฟฟ้า ปี ๒๕๕๕ ดังนี้ หนึ่ง เปดให้บริการแล้ว ๓ เส้นทาง ประกอบด้วย
(๑) รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (หัวล�าโพง – บางซื่อ) (๒) รถไฟฟ้า
BTS มีระยะทาง (ช่วงหมอชิต – แบริง่ และช่วงสนามกีฬาแห่งชาติ – ตลาดพลู)
(๓) รถไฟฟ้าเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ช่วงพญาไท – สุวรรณภูมิ
สอง อยูร่ ะหว่างด�าเนินการก่อสร้าง ๑ เส้นทาง คือ รถไฟฟ้าสายสีแดง ช่วงบางซือ่
– ตลิง่ ชัน สาม อยูร่ ะหว่างประกวดราคา ๔ เส้นทาง ประกอบด้วย (๑) โครงการ
รถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ (๒) โครงการรถไฟฟ้าสายสีน�้าเงิน
ช่วงบางซือ่ – ท่าพระ และช่วงหัวล�าโพง - ท่าพระ – บางแค (๓) โครงการรถไฟฟ้า
สายสีเขียว ช่วงแบริ่ง – สมุทรปราการ (๔) รถไฟฟ้าสายสีแดง ช่วงบางซื่อ –
รังสิต และสี่ อยูร่ ะหว่างเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีขออนุมตั กิ อ่ สร้าง ๑ เส้นทาง
ได้แก่ โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ - คูคต
ส่วนทีส่ อง ระบบการขนส่งภายในประเทศ โดยระบบรางมี ๒ โครงการ
ประกอบด้วย โครงการรถไฟความเร็วสูง และโครงการระบบรางคู่ ซึง่ ระบบรางคู่
ได้ผา่ นการพิจารณาของ สศช. แล้ว แต่จะได้รบั การสนับสนุนด้านการเงินหรือ
ไม่ขนึ้ อยูก่ บั กระทรวงคมนาคมทีเ่ ป็นผูห้ าแหล่งเงินทุน ส�าหรับรถไฟความเร็วสูง
จะใช้เวลาอีกประมาณ ๕-๖ เดือน เพือ่ ให้การจัดท�าการศึกษาความเป็นไปได้โดย
กระทรวงคมนาคมแล้วเสร็จ โครงการเร่งด่วนของรถไฟความเร็วสูงโครงการแรก
คือ กรุงเทพฯ - เชียงใหม่ ส่วนโครงการที่ ๒ คือ กรุงเทพฯ - หนองคาย โดย ๒
สายแรก คาดว่ากระบวนการพิจารณาจะเสร็จสิน้ ภายใน ๑๒ เดือน
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ส่วนที่สาม การสร้างเส้นทางเชื่อมโยงระหว่างประเทศ โดยเฉพาะ
ระหว่างไทย-เมียนมาร์ เพื่อสามารถเชื่อมสู่โครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ทวาย โครงการท่าเรือน�้าลึกทวาย และโครงการนิคมอุตสาหกรรมทวาย
โดยเร่งพัฒนาการคมนาคมจากชายแดนในจังหวัดกาญจนบุรี โดยระยะทาง
จากชายแดน ถึงจังหวัดกาญจนบุรีประมาณ ๗๐ กิโลเมตร และจากจังหวัด
กาญจนบุรีถึงวงแหวนเชื่อมโยงกับกรุงเทพฯ และพื้นที่ชายฝังทะเลตะวันออก
ประมาณ ๙๖ กิโลเมตร โดยจะเสนอโครงการต่อทีป่ ระชุมคณะรัฐมนตรีในเร็วๆ นี้
ผมคิดว่าเราพัฒนาไปเร็วกว่าเมียนมาร์เกี่ยวกับความเชื่อมโยงระหว่าง ๒
ประเทศนี้ และใน ๑๒ เดือนข้างหน้า จะมีการด�าเนินโครงการสร้างถนน และ
ก่อสร้างระบบรางเชื่อมโยง เหนือ-ใต้ ซึ่งจะแล้วเสร็จในปี ๒๕๕๖
ส�าหรับการขยายสนามบินสุวรรณภูมิ ทางขึ้นลงของเครื่องบินที่ ๓
การก่อสร้างสนามวิง่ กลาง ได้ผา่ นการอนุมตั ไิ ปแล้ว ปัจจุบนั สนามบินสุวรรณภูมิ
รองรับผูโ้ ดยสารได้ ๔๕ ล้านคนต่อปี เราต้องการเพิม่ เป็น ๖๐ ล้านคน โดยต้อง
ขยายสถานีรับส่งผู้โดยสาร และทางขึ้นลงของเครื่องบิน ซึ่งคาดว่าจะสามารถ
ก่อสร้างแล้วเสร็จภายใน ๑๒ เดือน

ไทยมุ่ง พัฒนาการค้าและคุณภาพชีวิต

ความร่วมมือระหว่างไทยกับเมียนมาร์ในระยะยาว รวมทั้งความร่วม
มือระหว่างประเทศในภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขง โดยระเบียงเศรษฐกิจทางใต้จาก
ทวายไปกาญจนบุรี กรุงเทพฯ อรัญประเทศ พนมเปญ และโฮจิมินห์ เป็น
ระยะทางยาวไกล ถ้าโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายได้รับการพิจารณา
ประโยชน์ที่จะได้รับคือ หนึ่ง มีท่าเรือทางตะวันตกส�าหรับการขนส่งทางทะเล
การขนส่งสินค้าจากพื้นที่ชายฝังทะเลตะวันออกจะใช้เวลาสั้นลงครึ่งหนึ่ง ผล
การศึกษาระบุว่าการขนส่งจากพื้นที่ชายฝังทะเลตะวันออกไปอินเดียใช้เวลา
ประมาณ ๖ วัน เมื่อโครงการท่าเรือน�้าลึกแล้วเสร็จ จะสามารถลดเวลาการ
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เดินทางได้ครึ่งหนึ่งคือ ๓ วัน นอกจากนี้ยังช่วยลดระยะเวลาการเดินทาง
ระหว่างพื้นที่ชายฝังทะเลตะวันออกกับเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย มุ่งสู่อินเดีย
ตะวันออกกลาง และยุโรปด้วย
สอง เปดพื้นที่ใหม่ส�าหรับอุตสาหกรรมบางประเภทที่ไม่สามารถหา
พื้นที่ตั้งโรงงานได้ จะสามารถตั้งได้ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย ตัวอย่าง
อุตสาหกรรมหนักบางประเภท เช่น โรงงานถลุงเหล็กที่ครึ่งหนึ่งของผลผลิต
ส่งมายังประเทศไทยเพื่อป้อนวัตถุดิบให้แก่อุตสาหกรรมไทย ในการพัฒนา
ระเบียงเศรษฐกิจทางใต้ระหว่างไทยและเมียนมาร์ เชื่อมโยงระหว่างพื้นที่
ชายฝัง ทะเลตะวันออกกับทวายจึงเป็นกุญแจส�าหรับโครงการนี้ สาม เปดพืน้ ที่
ใหม่ของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจตลอดเส้นทางกาญจนบุรี - กรุงเทพฯ
ระยะทางประมาณ ๙๖-๑๐๐ ก.ม. เป็นโอกาสของวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมที่ขาดแคลนแรงงาน สามารถไปตั้งใกล้กับชายแดน โดยสามารถ
พัฒนาระเบียงเศรษฐกิจส�าหรับอุตสาหกรรมไทยได้เช่นเดียวกัน
ทั้งนี้ ภาคเอกชนไทยได้รับข้อตกลงจากรัฐบาลเมียนมาร์ให้พัฒนา
ท่าเรือน�้าลึกทวายและเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย แต่โครงการมีขนาดใหญ่มาก
เกินไปส�าหรับบริษทั เดียวจะระดมเงินทุน รัฐบาลมุง่ มัน่ จะท�างานร่วมกับรัฐบาล
เมียนมาร์ จึงได้จดั ท�าบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding
: MOU) โครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายและพืน้ ทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ ให้รฐั บาลทัง้
สองร่วมกันพัฒนาและระดมทุนเพื่อโครงการดังกล่าว
นอกจากการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษแล้ว ไทยยังสนับสนุนเมียนมาร์
ในการพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ของประชาชนด้ ว ย เราต้ อ งการให้ ป ระชาชน
ที่อาศัยตามแนวระเบียงเศรษฐกิจระหว่างทวายกับชายแดนไทยประมาณ
๑๓๐ กิโลเมตร อพยพมาท�างานในเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย ตลอดจนเมือง
ทวาย โดยมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนบริเวณชายแดนตามแนวระเบียง
เศรษฐกิจ ทั้งนี้ ไทยไม่ได้ค�านึงถึงเพียงผลประโยชน์ที่จะได้รับจากโครงการ
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ไทยไม่ได้ค�านึงถึงเพียงผลประโยชน์ที่จะได้รับ
จากโครงการทวาย แต่มุ่งพัฒนาคุณภาพสังคม
ของประชาชนเมียนมาร์ด้วย
ทวาย แต่มุ่งพัฒนาคุณภาพสังคมของประชาชนเมียนมาร์ด้วย รวมทั้งการ
พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายทีร่ ว่ มลงนามใน MOU ดังกล่าว ต้องแน่ใจว่าจะ
มีแรงงานรองรับเพียงพอ ซึง่ ไทยได้ขอให้รฐั บาลเมียนมาร์พฒ
ั นามหาวิทยาลัย
และวิทยาลัยต่างๆ เพือ่ พัฒนาความรูแ้ ละทักษะของประชาชนเมียนมาร์ ขณะ
เดียวกันรัฐบาลไทยยังสนับสนุนการพัฒนาสุขภาพอนามัยและการสาธารณสุข
ของประชาชนเมียนมาร์
ทีผ่ า่ นมาได้มกี ารหารือกับปลัดกระทรวงการต่างประเทศของเมียนมาร์
เพื่อติดตาม MOU ระหว่างประเทศทั้งสอง โดยได้ระบุความร่วมมือ ๗ ข้อ
ข้อแรกคือ โครงสร้างพื้นฐาน สอง พลังงาน สาม อุตสาหกรรมและนิคม
อุตสาหกรรม สี่ ภาคสังคม ห้า กฎระเบียบ หก การเงิน เจ็ด ด้านสาธารณสุข
ซึ่งได้มีการหารือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อให้โครงการด�าเนินต่อไป ขณะที่นายก
รัฐมนตรีได้มอบหมายให้กระทรวงที่เกี่ยวข้องท�างานร่วมกับรัฐมนตรีของ
เมียนมาร์ โดยมี สศช. ท�าหน้าที่เป็นเลขานุการโครงการ

วางกรอบ บริหารจัดการน�้า เพื่อปองกันน�้าท่วม

ส�าหรับการแก้ไขปัญหาน�้าท่วมเมื่อปลายปี ๒๕๕๔ รัฐบาลได้จัดตั้ง
คณะกรรมการบริหารจัดการน�า้ และอุทกภัย และได้อนุมตั งิ บประมาณจ�านวน
๓๐ พันล้านบาทเพือ่ พัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานโดยเฉพาะถนน ซึง่ ได้มกี ารจัดท�า
ข้อก�าหนดภารกิจในการด�าเนินการ (Term of Reference : TOR) ส�าหรับ
หน่วยงานในต่างประเทศที่สนใจเสนอกรอบแนวคิดในการบริหารจัดการน�้า
และการป้องกันน�้าท่วม คาดว่าในการจัดท�ากรอบแนวคิดจะใช้งบประมาณ
๓๐๐ ล้านบาท ซึง่ อยูร่ ะหว่างรอใบสมัครจัดท�ากรอบแนวคิดจากองค์กรในต่าง
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ประเทศและบริษัทในประเทศไทยด้วย เมื่อกรอบแนวคิดได้รับการอนุมัติแล้ว
จึงจะด�าเนินการออกแบบระบบ
ส�าหรับการประมูลโครงการเดี่ยว ซึ่งเราไม่ทราบว่าประสบการณ์จาก
ต่างประเทศเป็นอย่างไร วิธีใดคือการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดส�าหรับประเทศไทย
โดยเฉพาะที่ราบลุ่มแม่น�้าเจ้าพระยาและลุ่มน�้าที่เหลืออีก ๑๗ ลุ่มน�้า ซึ่งจะ
ต้องมีการน�าเสนอกรอบแนวคิดให้ครอบคลุมการวัดในเชิงโครงสร้างและเชิง
ปริมาณ การวัดในเชิงโครงสร้างขึ้นอยู่กับความต้องการแหล่งน�้า เขื่อน หรือ
เครื่องมือป้องกันน�้าท่วม ซึ่งเรายังคงรอใบสมัคร โดยจะเร่งด�าเนินการให้
แล้วเสร็จภายในไตรมาสแรกของปี ๒๕๕๖
ทั้งนี้ หวังว่าประมาณไตรมาสที่สองจะเป็นช่วงเวลาที่การประมูล
แล้วเสร็จ เพราะไตรมาสแรกต้องท�ากระบวนการต่างๆ ได้แก่ การจัดท�ากรอบ
แผนงานและการออกแบบให้แล้วเสร็จ โดยที่ยังไม่ทราบคุณภาพของดิน
บริเวณใต้น�้า สภาพภูมิศาสตร์ เราเรียกว่าเป็นการออกแบบอย่างสมบูรณ์
เป็นกระบวนการออกแบบและสร้าง โดยยังไม่ทราบว่ามีผู้มาท�าการประมูล
มากน้อยเพียงใด แต่ได้แจกใบสมัครประมาณ ๓๐๐ ชุดไปยังองค์กรใน
ต่างประเทศ รวมทั้งในประเทศไทยด้วย คาดว่าประมาณเดือนกันยายน
จะได้รับการสมัครจากบริษัทและประเทศที่สนใจ

เร่งปฏิรปู การศึกษา สู่ความต้องการของตลาดแรงงาน

เราได้รับทราบถึงปัญหาการขาดแคลนแรงงานของไทยมาระยะหนึ่ง
จากการส�ารวจสภาวะแรงงาน มีผู้ที่ขาดทักษะในการท�างานจ�านวนมาก และ
ภายหลังอุทกภัยมีความต้องการแรงงานในการซ่อมแซมบ้านเรือน บริษัท
โรงงาน โดยต้องยอมรับว่าเรามีแรงงานจ�ากัด ในการประมาณการจ�านวน
ประชากรใน ๓๐ ปีขา้ งหน้า ซึง่ ชัดเจนว่าหลังจาก ๑๐ ปีไปแล้วประชากรของเรา
จะลดลง โดยอีก ๑๐ ปีขา้ งหน้าเมือ่ จ�านวนประชากรเพิม่ ขึน้ ถึง ๖๗ ล้านคนแล้ว
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การขาดแคลนแรงงานนับเปนปจจัยส�าคัญในการ

พัฒนาอุตสาหกรรมในอนาคต จึงไม่สามารถเน้น
อุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานมากในประเทศไทยอีกต่อไป
อั ต ราการเพิ่ ม ของประชากรจะ
ค่อ ยๆ ลดลงตามล�าดับ ท�าให้มี
“ รั ฐ บ า ล ใ ห ้ ค ว า ม
แรงงานลดลง ซึ่งการขาดแคลน ช่วยเหลือในการเคลือ
่ นย้าย
แรงงานนับเปนปจจัยส�าคัญในการ
โรงงานไปยั ง พื้ น ที่ ต ่ า งๆ
พั ฒ นาอุ ต สาหกรรมในอนาคต
จึงไม่สามารถเน้นอุตสาหกรรมที่ ทั้งนี้ เพื่อให้เชื่อมโยงกับ
ใช้แรงงานมากในประเทศไทยอีกต่อ การพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
ไป โดยเฉพาะแรงงานที่ท�างานใน พิเศษทวาย”
โรงงาน
ทั้งนี้ ในประเทศต่างๆ แรงงานด้อยฝีมือได้ย้ายไปท�างานบริการ
กันมาก ซึ่งกรณีดังกล่าวเกิดขึ้นในประเทศไทยด้วย ส�าหรับอุตสาหกรรมที่ยัง
ต้องการแรงงานด้อยฝีมือหรือไร้ฝีมือจากประเทศอื่นโดยเฉพาะประเทศ
เพื่อนบ้าน จึงต้องพิจารณาแนวทางให้คนงานต่างด้าวสามารถท�างานได้อย่าง
ถูกต้องตามกฎหมายในประเทศไทย ดังนั้น ไทยจึงต้องหาแนวทางพัฒนา
แรงงานที่เหมาะสมสอดคล้องกับประเภทของอุตสาหกรรมในอนาคต การหา
วิธีให้แรงงานต่างด้าวท�างานอย่างถูกกฎหมาย หรือการย้ายฐานอุตสาหกรรม
ไปยังพื้นที่ชายแดน โดยรัฐบาลให้ความช่วยเหลือในการเคลื่อนย้ายโรงงาน
ไปยังพื้นที่ต่างๆ ทั้งนี้ เพื่อให้เชื่อมโยงกับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย
มีพื้นที่ ๒ แห่งที่เหมาะสมส�าหรับการใช้แรงงานจ�านวนมาก แห่งแรก คือ
จังหวัดกาญจนบุรี แห่งที่สอง คือ อ�าเภอแม่สอด จังหวัดตาก ตามแนวระเบียง
เศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก ซึ่งสามารถจ�ากัดพื้นที่และควบคุมแรงงาน
ต่างด้าวได้
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นอกจากนี้ ประเทศไทยควรเร่งปฏิรูปการศึกษาเพื่อให้มีสาขาที่
ภาคเอกชนต้องการเพียงพอ ซึ่งจากการส�ารวจแรงงานโดยส�านักงานสถิติ
แห่งชาติ มีผู้ส�าเร็จการศึกษา ๕ สาขาที่หางานได้ยาก ได้แก่ (๑) การบริหาร
(๒) การบัญชี (๓) มนุษยศาสตร์ (๔) ศิลปะ และ (๕) เทคโนโลยีสารสนเทศและ
คอมพิวเตอร์ ทั้งนี้ ควรเสนอให้มีการศึกษาสาขาที่ภาคอุตสาหกรรมต้องการ
โดยเฉพาะวิทยาศาสตร์ รวมทั้งสาขาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ ซึ่งแม้ว่า
จะมีผู้ส�าเร็จการศึกษาใน ๒ สาขานี้มากก็ตาม แต่สิ่งที่เราสอนนักศึกษานั้น
ไม่ตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ซึ่ง สศช. และรัฐบาลญี่ปุน
ได้ร่วมหารือเพื่อหาแนวทางพัฒนาการศึกษาด้านอุตสาหกรรมเครื่องยนต์
และอิเล็กทรอนิกส์ในอนาคตด้วย

ปรับปรุงกฎระเบียบ

ตามมาตรฐานสากลปองกันคอร์รัปชั่น
ส�าหรับปัญหาด้านคอร์รัปชั่น ส่วนใหญ่คนไทยมองว่าการจัดท�า
โครงการของภาครัฐมีปญ
ั หาคอร์รปั ชัน่ ในระดับนโยบาย แม้วา่ การด�าเนินการ
โครงการลงทุนภาครัฐจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบที่ดีแต่อาจไม่ได้ยึดตามกฎ
ระเบียบทีถ่ กู ต้อง ดังนัน้ เพือ่ ให้แน่ใจว่า ครม. จะไม่อนุมตั โิ ครงการทีไ่ ม่ยดึ ตาม
กฎระเบียบ ด่านแรกต้องผ่าน สศช. ก่อน เพื่อพิจารณาความเป็นไปได้ โดย
สศช. จะต้องวิเคราะห์อย่างละเอียดว่าคุม้ ค่าต่อการลงทุนหรือไม่ โดยจะท�างาน
ร่วมกับกระทรวงต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง และน�าหลักปฏิบตั ทิ เี่ ปนมาตรฐานสากลมาใช้
เพื่อให้ได้ประโยชน์มากที่สุด รวมทั้งชักชวนให้หน่วยงานต่างๆ ปรับปรุงกฎ
ระเบียบโดยประยุกต์ใช้กฎระเบียบของธนาคารโลกหรือธนาคารพัฒนาเอเชีย
เช่น กรณีการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะโครงการเงินกู้ ดังนั้น ถ้าผู้ท�าสัญญา
ไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานเอกสาร การจัดซื้อจัดจ้างจะไม่สามารถด�าเนินการได้
ซึ่งได้เคยเกิดขึ้นกับโครงการก่อสร้างบางโครงการแล้ว
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เร่งลงทุนพัฒนาการสื่อสารและระบบโลจิสติกส์...

บทสรุปการปฏิรูปโครงสร้างพื้นฐานไทย

การลงทุนด้านสื่อสารโทรคมนาคมจะใช้งบประมาณ ๘๐ พันล้าน
เหรียญสหรัฐฯ ซึ่งถือว่าต�่า ประมาณร้อยละ ๒-๓ จะใช้ในการลงทุนพัฒนา
เส้นใยแก้วน�าแสง 3G หรือ 4G โดย สศช. และกระทรวงเทคโนโลยีและการ
สื่อสารอยู่ระหว่างน�าเสนอ ครม. เพื่อพิจารณาอนุมัติ ส�าหรับเป้าหมายของ
การขยายเครือข่ายอินเทอร์เน็ต นักกฎหมายด้านการสื่อสารโทรคมนาคม
มีระเบียบปฏิบัติและมาตรฐานส�าหรับบริษัทที่ได้รับสัมปทาน เพื่อไม่ให้
ประชาชนในต่ า งจั ง หวั ด ได้ รั บ บริ ก ารต�่ า กว่ า มาตรฐานหรื อ ประชาชนใน
กรุงเทพฯ รัฐวิสาหกิจและบริษัทต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบเพื่อให้การขยาย
การให้บริการอินเทอร์เน็ตเปนไปอย่างครอบคลุมและทัว่ ถึง โดยเฉพาะอย่างยิง่
การใช้การสื่อสารโทรคมนาคมด้านการบริการทางสังคม อาทิ การศึกษา
สุขภาพอนามัย และสาธารณสุข
ในปี ๒๕๕๖ ผมหวังว่าเราจะสามารถช่วยเหลือภาคเอกชนในการลด
ค่าใช้จ่ายด้านโลจิสติกส์ แม้ว่าค่าใช้จ่ายด้านโลจิสติกส์ยังไม่ลดลงจากร้อยละ
๑๕ เหลือร้อยละ ๑๐ ภายใน ๑ ปี แต่ภาครัฐสามารถช่วยเหลือภาคเอกชน
ในการลดเวลาในการขนส่งสินค้าผ่านแดน โดยหากมีโครงการระบบรางแล้วจะ
ช่วยลดค่าใช้จ่ายประมาณร้อยละ ๑ หรือ ๒ ซึ่งช่วยเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขันของภาคเอกชน ซึง่ สศช. อยูร่ ะหว่างเร่งจัดท�าแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐) ให้
แล้วเสร็จก่อนน�าเสนอ ครม. โดยมุ่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและปรับปรุงกฎ
ระเบียบ ซึ่งเป็นกุญแจส�าคัญในการลดค่าใช้จ่ายด้านโลจิสติกส์ของประเทศ
ต่อไป
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ทิศทาง

แผนยุทธศาสตร์โลจิสติกส์

การเสวนาในงาน
“Thailand International Logistics Fair 2013 : TILOG 2013”
จัดโดย สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย
ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา
๖ กันยายน ๒๕๕๖

ภาครัฐ-ภาคเอกชน

ร่วมขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์โลจิสติกส์

ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
(สศช.) และสมาพันธ์โลจิสติกส์ได้ร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาโลจิสติกส์ ช่วย
ให้ระบบโลจิสติกส์ของประเทศได้รับการพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น โดยได้ร่วม
กันจัดท�าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของไทย ซึ่งขณะนี้ได้
ด�าเนินการต่อเนื่องถึงแผนฯ ฉบับที่ ๒ (ปี ๒๕๕๕-๒๕๖๐) แผนมีทิศทาง
และกรอบแผนงานที่หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจะต้องร่วมกันร่างแผนและ
โครงการ เพื่อให้ทราบทิศทางการพัฒนาโลจิสติกส์ของประเทศ และร่วม
ผลักดันความร่วมมือในโครงการต่างๆ ต่อไป
ความร่วมมือในการจัดท�าแผนฯ ดังกล่าว ช่วยให้ภาคเอกชนสามารถ
พัฒนาธุรกิจของตนไปในทิศทางที่ถูกต้อง เงื่อนไขที่ส�าคัญ คือ การเตรียม
ความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งในการประชุมประจ�าปีของ สศช.
ในวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๖ เรื่อง “เส้นทางประเทศไทย... สู่ประชาคม
อาเซียน” จะร่วมกันพิจารณาโจทย์ คือ อาเซียน แต่โจทย์ที่ใหญ่กว่าอาเซียน
คือ โจทย์ของประเทศกับโลก เพราะธุรกิจไทย ไม่วา่ จะอยูใ่ นภาคอุตสาหกรรม

๒๘๖

การพัฒนาโลจิสติกส์และโครงสร้างพื้นฐาน

หรือเกษตรกรรม ไม่ได้แข่งขันใน
กลุ่มอาเซียนด้วยกันเอง แต่ออกไป
แข่ ง ขั น นอกกลุ ่ ม อาเซี ย น จึ ง ต้ อ ง
พิจารณาอาเซียนส่วนหนึ่งและโลก
อีกส่วนหนึ่งด้วย

ทิศทาง แผนยุทธศาสตร์
โลจิสติกส์ ฉบับที่ ๒

“ มุ ง ป รั บ ป รุ ง
โลจิสติกส์ภายในโรงงาน
ให้มีการกระจายงานเพื่อ
เพิม่ ผลผลิตให้สงู ขึน้ และ
เน้นการประหยัดต้นทุน”

ส�าหรับทิศทางของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของไทย
ฉบับที่ ๒ เน้น ๓ ประเด็นหลัก ได้แก่ หนึ่ง การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน
สอง ระบบอ�านวยความสะดวกสินค้าข้ามแดน และสาม การพัฒนาก�าลังคน
หนึ่ง การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Management) ห่วงโซ่อุปทานเกี่ยวข้องกับธุรกิจโลจิสติกส์ตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง
ซึ่งโรงงานอุตสาหกรรมควรปรับปรุงห่วงโซ่การผลิตและการบริหารห่วงโซ่
อุปทานตามยุทธศาสตร์หรือแผนบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน มุ่งปรับปรุง
โลจิสติกส์ภายในโรงงานให้มีการกระจายงานเพื่อเพิ่มผลผลิตให้สูงขึ้น และ
เน้นการประหยัดต้นทุน เนื่องจากค่าแรงงาน ๓๐๐ บาท เป็นต้นทุนที่สูง
ซึ่งแนวทางดังกล่าวได้ระบุไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์
ของไทย ฉบับที่ ๑
สอง ระบบอ�านวยความสะดวกสินค้าข้ามแดน ขณะนีม้ าเลเซีย สิงคโปร์
ฟลิปปนส์ อินโดนีเซีย ต่างมุ่งส่งสินค้าสู่ตลาดจีนซึ่งต้องผ่านด่านประเทศไทย
โดยด่านสะเดาในขณะนี้มีช่องทางผ่านสินค้าและคนเข้า-ออก เพียงช่องทาง
เดียว จึงท�าให้ตดิ ขัดเสียเวลา ดังนัน้ จึงควรแยกเลน เช่นเดียวกับด่านสุวรรณเขต
และด่านที่จังหวัดนครพนม หนองคาย หรือเชียงของ นอกจากนี้รัฐบาล
ได้จดั สรรพืน้ ทีส่ ร้างศูนย์กระจายสินค้า หรือศูนย์เปลีย่ นถ่ายสินค้า เพือ่ อ�านวย

๒๘๗

วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ... สู่ความยั่งยืน

ความสะดวกในการตรวจสอบสินค้าตามขัน้ ตอนศุลกากรก่อนส่งสินค้าออกไป
ชายแดน
ทั้งนี้ รัฐบาลได้ก�าหนดให้มีการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม
ขนส่ง โดยเฉพาะในบริบทของประชาคมอาเซียน มุ่งการเชื่อมโยงระหว่าง
ประเทศ เพื่อลดต้นทุนทางโลจิสติกส์ เนื่องจากก่อนสินค้าข้ามแดนต้องเสีย
เวลาอยู่ที่ด่านพักสินค้าที่โกดังเพื่อการตรวจสอบต่างๆ นับเป็นต้นทุนในการ
เสียเวลา และท�าให้สินค้าที่เน่าเสียได้ไปถึงปลายทางในสภาพที่ไม่สมบูรณ์ จึง
ควรให้ด่านเปด ๒๔ ชั่วโมง เพื่อให้ระบบการปลดปล่อยสินค้าที่ด่านเร็วขึ้น ไม่
ต้องพักรอสินค้าที่ด่าน
ส�าหรับการบริการขนส่งเครือข่ายโลจิสติกส์ตามเส้นทางยุทธศาสตร์
หรือระบบการอ�านวยความสะดวกทางการค้า หรือการขยายเครือข่ายของผูใ้ ห้
บริการโลจิสติกส์ ในการอ�านวยความสะดวกการค้าและการขนส่ง ผูป้ ระกอบการ
ควรพิจารณาโครงข่ายเชื่อมโยงของประเทศเพื่อนบ้าน โดยใช้ระบบบอก
ต�าแหน่งบนพื้นโลก (Global Positioning System : GPS) ให้เป็นประโยชน์
ต่อธุรกิจ ซึ่งรัฐบาลจะเข้าไปช่วยเหลือในลักษณะเงินกู้หรือเงินให้เปล่า เพื่อ
ปรับปรุงถนนให้เป็นเส้นทางคมนาคมหลักของผู้ประกอบการไทย ช่วยให้
อุตสาหกรรมรถยนต์ของไทยเติบโตขึ้น
สาม การพัฒนาก�าลังคน ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ อาทิ รถบรรทุก และ
การประกอบการเกี่ยวกับการขนส่งสินค้า ควรให้ความส�าคัญกับความสุขใน
สถานที่ท�างาน (Happy Work Place) เนื่องจากต้นทุนความเสียหายในการ
ขนส่งสินค้าเกิดจากคนขับรถ จึงควรสร้างขวัญและก�าลังใจ เพราะเชือ่ ว่าถ้าคน
ส่งสินค้ามีสุขภาพดี อารมณ์ดี สิ่งแวดล้อมดี จะช่วยให้มีวินัย สามารถท�างาน
ได้อย่างมีคุณภาพ เช่นเดียวกับการท�างานในภาคอุตสาหกรรม ถ้าคนงาน
มีสขุ ภาพดี สิง่ แวดล้อมดี ผลผลิตต่อชิน้ จะสูงขึน้ น�าไปสูก่ ารเพิม่ ขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ โดยภาครัฐต้องเข้าไปช่วยเหลือผู้ประกอบการ
ให้มากขึ้น

๒๘๘

การพัฒนาโลจิสติกส์และโครงสร้างพื้นฐาน

เส้นทางโลจิสติกส์
เพื่อการค้าการลงทุน

“การเป ด ประชาคม
อาเซียนในป ๒๕๕๘ จะช่วย
ให้มีการติดต่อค้าขายกัน
มากขึ้น โดยที่ประเทศไทย
เปนศูนย์กลางการติดต่อ
ของอาเซียน”

การเปดประชาคมอาเซียน
ในปี ๒๕๕๘ จะช่ ว ยให้ มี ก าร
ติ ด ต่ อ ค้ า ขายกั น มากขึ้ น โดยที่
ประเทศไทยเป็ น ศู น ย์ ก ลางการ
ติดต่อของอาเซียน เมื่อพิจารณา
ตลาดประเทศไทยและตลาด
ประเทศเพื่ อ นบ้ า นรวมกั น นั บ ว่ า มหาศาล เฉพาะไทยประเทศเดี ย วมี
ประชากรถึ ง ๖๐ กว่ า ล้ า นคน แต่ เราจะไม่ ม องเฉพาะประเทศไทยกั บ
ประเทศเพื่ อ นบ้ า น เช่ น ลาว กั ม พู ช า เวี ย ดนาม เท่ า นั้ น แต่ จ ะมอง
ไปถึ ง ตลาดใหญ่ คื อ ตลาดจี น ซึ่ ง มี ค วามเชื่ อ มโยงทางบกกั บ อาเซี ย น
ซึ่งขณะนี้มีรถบรรทุกวิ่งจากสิงคโปร์ไปเซี่ยงไฮ้ ผ่านเส้นทางที่พัฒนามา
ยาวนานถึง ๒๐ ปี ได้แก่ North-East, North-South, East-West Economic
Corridor โดย East-West ตั้งแต่เมียนมาร์ ไทย ลาว เวียดนาม เชื่อมไปจีน
ส่วน North-South ตั้งแต่ประเทศไทย ลาว เมียนมาร์ จีน เส้นทางเหล่านี้
เป็นเส้นทางขนส่งทางบกทีพ่ ฒ
ั นาในกรอบความร่วมมืออนุภมู ภิ าคลุม่ แม่นา�้ โขง
เพื่อพัฒนาการค้าและการลงทุน
ทัง้ นี้ ในเดือนธันวาคม ๒๕๕๖ จะมีการเปดสะพานเชียงของ ห้วยทราย
ท�าให้การขนส่ง การค้าระหว่างไทย-จีน ไม่ตอ้ งขนถ่ายจากรถบรรทุกลงเรือและ
ไปขึน้ รถบรรทุกอีกทอดหนึง่ ต่อไป และเราจะเห็นว่านักท่องเทีย่ วจีนน�ารถจาก
ประเทศจีนมาเทีย่ วเชียงใหม่ได้ ซึง่ ท�าให้มปี ริมาณรถเพิม่ มากขึน้ กว่า ๑๐๐ คัน
ภาคเอกชนสามารถท�าธุรกิจด้านโลจิสติกส์ตามทีไ่ ด้มกี ารเจรจาตกลงกันไว้ โดย
ต้องมองว่าเป็นโอกาส ไม่ใช่ผลกระทบหรือภัยคุกคาม

๒๘๙

วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ... สู่ความยั่งยืน

ใ น แ ผ น ยุ ท ธ ศ า ส ต ร ์
โลจิ ส ติ ก ส์ ร ะบุ ว ่ า จะยกระดั บ
“ยกระดับผู้ประกอบการ
ผู้ประกอบการไทยสู่ระดับสากล
ไทยสู ่ ร ะดั บ สากลให้ ม าก
ให้มากยิ่งขึ้น โดยการใช้เทคโนโลยี
ยิ่งขึ้น โดยการใช้เทคโนโลยี
ในธุ ร กิ จ โลจิ ส ติ ก ส์ รวมทั้ ง จะ
ในธุรกิจโลจิสติกส์”
ต้ อ งเข้ า ใจการใช้ ก ฎหมายของ
ประเทศเพื่ อ นบ้ า น การพั ฒ นา
เครื่ อ งมื อ ขั บ เคลื่ อ นธุ ร กิ จ การ
ส่งมอบสินค้าและมีความสามารถในการใช้ภาษา เพื่ อ เข้ า ไปคุ ม เครื อ ข่ า ย
(Network) ในประเทศเพื่อนบ้าน ดังเช่น บริษัท ลินฟ้อกซ์ ทรานสปอร์ต
(ประเทศไทย) จ�ากัด ที่ขยายกิจการรถบรรทุกให้ก้าวข้ามไปเป็นเจ้าของ
คุมโครงข่ายการกระจายสินค้าในประเทศเพื่อนบ้านได้

๒๙๐

๗

รูจัก

“อาคม เติมพิทยาไพสิฐ”

วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ... สู่ความยั่งยืน

๒๙๒

รู้จัก “อาคม เติมพิทยาไพสิฐ”

๒๙๓

วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ... สู่ความยั่งยืน

น้อมน�าหลักการทรงงานใน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ในการท�างาน

เรียบเรียงจากวารสารศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดิน
เชิงคุณธรรม
ส�านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)
สิงหาคม ๒๕๕๔

“...คนที่ไม่มีความสุจริต คนที่ไม่มีความมั่นคง ชอบแต่มักง่ายไม่มีวัน
จะสร้างสรรค์ประโยชน์ส่วนรวมที่ส�าคัญอันใดได้ ผู้ที่มีความสุจริต
และความมุง่ มัน่ เท่านัน้ จึงจะท�างานส�าคัญยิง่ ใหญ่ทเี่ ปนคุณ เปนประโยชน์
แท้จริงได้ส�าเร็จ...”
(พระราชดํารัส ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๒๒)
เดือนสิงหาคม ๒๕๕๓ สือ่ มวลชนหลายฉบับเสนอข่าวการเปลีย่ นแปลง
ภายในส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือ
“สภาพัฒน์” กล่าวคือ ทีป่ ระชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมตั ใิ ห้ นายอาคม
เติมพิทยาไพสิฐ รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ขึน้ ด�ารงต�าแหน่งเลขาธิการฯ แทน ดร.อ�าพน กิตติอา� พน เลขาธิการฯ
คนเดิม โดยมีผลตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓

๒๙๔

รู้จัก “อาคม เติมพิทยาไพสิฐ”

ในช่วงเวลานั้น สื่อต่างๆ ทั้งสิ่งพิมพ์และวิทยุโทรทัศน์ต่างเสนอ
ตรงกันว่าเลขาธิการ สศช. คนใหม่ “คุณภาพคับแก้ว” ดร.อ�าพน ยังได้กล่าวกับ
สื่อมวลชนว่า อาคม เติมพิทยาไพสิฐ เป็นคนที่มีคุณภาพมีความรู้ทางวิชาการ
และสามารถประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ได้เป็นอย่างดี เป็นผูม้ คี วามรูเ้ รือ่ ง
เศรษฐกิจมหภาคและวิถชี นบท ทีส่ า� คัญยังท�างานโดยยึดหลักวิชาการ ซือ่ สัตย์
สุจริตโปร่งใส ไม่มีประวัติด่างพร้อย
บทบาทหน้าที่ในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ รวมถึงการลงทุนของ
ประเทศคือภาระของบุคคลที่เรียกได้ว่าเป็นหมายเลข ๑ ของส�านักเสนาธิการ
ฝายเศรษฐกิจของรัฐบาล ดังที่อาคม เคยให้สัมภาษณ์ว่า
“งานส�าคัญของสภาพัฒน์ คือนโยบายและแผนพัฒนาประเทศ หัวใจ
ของงานคือท�าอย่างไรให้ประเทศก้าวย่างอย่างมัน่ คง มีเสถียรภาพ มี
อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างมีคณ
ุ ภาพ จึงเปนงานทีอ่ ยูน่ งิ่
ไม่ได้ ต้องคิดตลอด”
นอกจากความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่รู้เหน็ดเหนื่อยแล้ว
สิ่งที่เลขาธิการ สศช. ยึดมั่นไม่เสื่อมคลายคือคุณธรรมความดี ท�าให้ในป
๒๕๕๔ นี้ เขาได้รบั การเสนอชือ่ ให้เปน ๑ ใน ๒๗ บุคคลต้นแบบความซือ่ ตรงใน
ภาครัฐ อันเป็นโครงการที่ขับเคลื่อนโดยศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
ร่วมกับส�านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
ข้อมูลจากบทสัมภาษณ์นี้ เป็นเพียงส่วนหนึง่ จากความคิดและแนวทาง
การปฏิบตั งิ านของอาคม เติมพิทยาไพสิฐ ทีน่ า่ จะสร้างแรงบันดาลใจ หรือเป็น
แบบอย่างให้กับข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานทุกท่านได้เป็นอย่างดี

๒๙๕

วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ... สู่ความยั่งยืน

รับผิดชอบและมีวินัย คือหัวใจของการท�างาน

อาคม เติมพิทยาไพสิฐ กล่าวว่าแนวคิดในการท�างานคือ รับผิดชอบ มี
วินยั พัฒนาตนเองอย่างต่อเนือ่ ง โดยยึดหลักความซือ่ ตรงในการปฏิบตั ติ นและ
ปฏิบัติงาน มุ่งประโยชน์ส่วนรวม และยึดมั่นในจรรยาข้าราชการ ๕ ประการ
เป็นส�าคัญ
“ได้ แ ก่ ก ารยึ ด มั่ น และยื น หยั ด ในสิ่ ง ที่ ถู ก ต้ อ ง มี ค วามซื่ อ สั ต ย์ แ ละ
รับผิดชอบ โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ ไม่เลือกปฏิบัติและ
มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ค�านึงถึงผลกระทบที่มีต่อภาคีใน ๔ ระดับ
ได้แก่ สังคม ประเทศชาติ องค์กร เพื่อนร่วมงาน และตนเอง”
หลายคนที่มีโอกาสได้ร่วมงานกับท่านเลขาธิการ สศช. มักสังเกตว่า
ท่านมีรอยยิ้มในการปฏิบัติหน้าที่เสมอ แม้จะมีภาระหนักแบกไว้บนบ่า อาจ
เป็นผลมาจากการที่ท่านยึดหลักว่า ความสุขอยู่ทุกกระเบียดนิ้วที่ท�างาน
“มีความสุขและพอใจกับการท�างาน ถือว่างานทุกชิน้ ทีไ่ ด้ทา� เปนไปเพือ่
พัฒนาตนเองให้ถึงซึ่งที่สุดแห่งความดี เปนการท�างานเพื่อพัฒนา
ตนเองให้เจริญงอกงาม น�าไปสู่การคิดดี ท�าดีมีความถูกต้อง”
เป็นหลักคิดที่ได้มาจากธรรมะของพระพุทธทาสที่สอนว่า “ธรรมะ
คือการท�างาน”
“การมีธรรมะในการท�างาน คือท�างานอย่างมีความสุข มีความ
รับผิดชอบ มีหลักคิด มีเหตุมีผล มีตรรกะในการวิเคราะห์ศึกษา
ต่างๆ และรับผิดชอบงานในส่วนที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุดก็ถือว่า
ได้ปฏิบัติธรรมแล้ว รวมทั้งใช้ปญญาให้เกิดประโยชน์กับองค์กร
และประเทศชาติด้วย”

๒๙๖

รู้จัก “อาคม เติมพิทยาไพสิฐ”

ยึดหลักการทรงงาน ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เนื่องจาก สศช. เป็นหน่วยงานข้อมูลเชิงลึก การได้มาซึ่งข้อมูลจึงเป็น
สิ่งส�าคัญ เลขาธิการ สศช. กล่าวว่า ได้ยึดแนวทางหลักการทรงงานใน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั อันประกอบด้วยการศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ
การค�านึงถึงภูมสิ งั คม และประโยชน์สว่ นรวม มาเป็นแนวทางในการปฏิบตั งิ าน
“การที่จะพระราชทานโครงการใดโครงการหนึ่ง พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวจะทรงศึกษาข้อมูลรายละเอียดอย่างเปนระบบทั้งจาก
ข้อมูลเบื้องต้น เอกสาร แผนที่ สอบถามจากเจ้าหน้าที่ นักวิชาการ
และราษฎรในพื้นที่ ให้ได้รายละเอียดข้อมูลทีถ่ กู ต้อง อีกทัง้ ต้องค�านึง
ถึงสภาพภูมิประเทศและสังคมวิทยาเกี่ยวกับลักษณะนิสัยของคน
ตลอดจนวัฒนธรรมประเพณีแต่ละท้องถิน่ ทีม่ คี วามแตกต่างกัน เพือ่
จะได้พระราชทานความช่วยเหลือได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว ตรงตาม
ความต้องการของประชาชน”
เลขาธิการ สศช. ได้อัญเชิญพระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว เรื่องการท�างานเพื่อประโยชน์ส่วนรวมและความซื่อสัตย์ รวม
ทั้งการค�านึงถึงภูมิสังคม มาถ่ายทอดให้ฟังว่า
“...คนไม่มีความสุจริต คนไม่มีความมั่นคง ชอบแต่มักง่ายไม่มีวัน
จะสร้างสรรค์ประโยชน์ส่วนรวมที่ส�าคัญอันใดได้ ผู้ที่มีความสุจริต
และความมุ่งมั่นเท่านั้นจึงจะท�างานส�าคัญยิ่งใหญ่ ที่เปนคุณประโยชน์
แท้จริงได้ส�าเร็จ...”
(พระราชดํารัส ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๒๒)

๒๙๗

วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ... สู่ความยั่งยืน

“…การพั ฒ นาจะต้ อ งเป น ไปตามภู มิ ป ระเทศทางภู มิ ศ าสตร์ แ ละ
ภูมิประเทศทางสังคมศาสตร์ในสังคมวิทยาคือ นิสัยใจคอของคนเรา
จะไปบังคับให้คนอืน่ คิดอย่างอืน่ ไม่ได้ เราต้องแนะน�า เราเข้าไปช่วยโดยที่
จะคิดให้เขาเข้ากับเราไม่ได้ แต่ถา้ เราเข้าไปแล้ว เราเข้าไปดูวา่ เขาต้องการ
อะไรจริงๆ แล้วก็อธิบายให้เขาเข้าใจหลักการของการพัฒนานี้ ก็จะ
เกิดประโยชน์อย่างยิ่ง...”
(พระราชกระแส อางอิงจากบทความเรื่อง
“ภูมิสังคมกับแนวพระราชดําริ” โดย นายมนูญ มุกขประดิษฐ
กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา อดีตเลขาธิการ
คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ)
นอกจากจะยึดพระบรมราโชวาทเป็นแนวทางในการท�างานด้วยความ
ซื่อตรงแล้ว อาคม เติมพิทยาไพสิฐ ยังได้หยิบยกคติประจ�าใจของพระยา
สุริยานุวัตร (เกิด บุนนาค) นักเศรษฐศาสตร์คนแรกของประเทศไทย ที่ว่า
“ธมโมหเวรักขติธัมมจารี” มาเป็นแรงบันดาลใจด้วย โดยขยายความถึง
ความหมายของคติให้ฟังว่า
“หมายถึง ธรรมนั่นแหละ ย่อมอารักขาผู้ประพฤติธรรม คือความ
มานะอันกล้าหาญที่จะประพฤติตนเปนธรรมให้จงได้ โดยไม่ย่อท้อ
ต่ออุปสรรคนั้น จะส่งเสริมให้เพื่อนเชื่อถือ สมัครเข้าร่วมสามัคคี
เปนก�าลังแข็งแรงได้มนั่ คง ถ้าหากว่า อคติสปี่ ระการใดจะไม่เข้าครอบง�า
ท�าลายความสามัคคีให้ก�าลังนี้ลดน้อยลง เสื่อมทรามลง อคติสี่
ก็ได้แก่ ฉันทาคติ ล�าเอียงเพราะชอบ โทสาคติ ล�าเอียงเพราะชัง
โมหาคติ ล�าเอียงเพราะหลง และภยาคติ ล�าเอียงเพราะกลัว”

๒๙๘

รู้จัก “อาคม เติมพิทยาไพสิฐ”

มุ่งขับเคลื่อน องค์กรต้นแบบ
อาคม เติมพิทยาไพสิฐ ได้กล่าวถึงแนวทางในการส่งเสริมความซือ่ ตรง
ของบุคลากร สศช. ว่า
“มุ่งพัฒนาบุคลากร ให้มีกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีความ
ขยันหมั่นเพียรและพัฒนาตนเองอย่างสม�่าเสมอ ให้ความส�าคัญกับ
การท�างานเปนทีม และมีความรูค้ คู่ ณ
ุ ธรรม สามารถแสดงความคิดเห็น
ในนาม สศช. ได้อย่างมีศักดิ์ศรี ร่วมใจกันท�างานอย่างไม่แบ่งพรรค
แบ่งพวก ปฏิบตั งิ านโดยค�านึงถึงผลประโยชน์สว่ นรวม และมุง่ พัฒนา
ประเทศให้ประชากรไทยมีความสุข รู้ รัก สามัคคี”
หลังจากได้ร่วมลงนามในปฏิญญาแจ้งความจ�านงพร้อมพัฒนา สศช.
สู่การเป็นองค์กรแห่งความซื่อตรงภาครัฐ ได้มีการจัดตั้งกลุ่มงานคุ้มครอง
จริยธรรม* ปฏิบัติงานภายในการก�ากับดูแลของเลขานุการคณะกรรมการ
จริยธรรม สศช. รับผิดชอบงานด้านการคุ้มครองเผยแพร่จริยธรรมและงาน
ประสานข้าราชการใสสะอาด ซึง่ คุณอาคมเล่าว่า ช่วงทีผ่ า่ นมาได้มกี ารประชุม
ยกร่าง “แผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนา สศช. เป็นองค์กรต้นแบบความซื่อตรงใน
ภาครัฐ” ไปแล้ว
“สาระส�าคัญคือปรัชญาการขับเคลื่อนฯ ที่น้อมน�าหลักการทรงงาน
ในเรื่องการเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา มาเปนแนวทางในการพัฒนาคนให้
เปนคนดี มีเปาหมาย ๒ ระดับ คือระดับองค์กร และระดับบุคคล ระดับ

* ปัจจุบันคือ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.)

๒๙๙

วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ... สู่ความยั่งยืน

องค์กรคือมุ่งสร้างและส่งเสริม สศช. เปนต้นแบบแห่งความใสสะอาด
ให้สามารถขยายเครือข่ายความร่วมมือคิดดีท�าดี ไปสู่องค์กรอื่นๆ
ส่วนระดับบุคคล คือมุง่ ปลูกฝงบุคลากรทุกระดับให้ปฏิบตั ภิ ารกิจเพือ่
ประโยชน์สุขของประชาชน มีจิตส�านึกปฏิบัติหน้าที่อย่างเที่ยงธรรม
ผดุงเกียรติและศักดิ์ศรีของข้าราชการที่ควรแก่ความไว้วางใจและ
เชื่อมั่นของประชาชน ตลอดจนด�ารงตนตั้งมั่นเปนแบบอย่างที่ดีงาม
สมกับเปนข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”
นอกจากความคาดหวังถึงผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์แล้ว ผลผลิต
ส่วนหนึง่ ทีค่ าดว่าจะได้รบั จากการขับเคลือ่ นโครงการนี้ คือต้นแบบผลงานหรือ
กระบวนการท�างานของสายงานต่างๆ ใน สศช. ทีพ่ ฒ
ั นาสูก่ ารเป็นองค์กรแห่ง
ความซือ่ ตรง สือ่ รูปแบบต่างๆ ทีเ่ ผยแพร่ความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับความซือ่ ตรง
ในภาครัฐ รวมถึงระบบฐานข้อมูลเกีย่ วกับความซือ่ ตรงทีพ่ ร้อมต่อการใช้งาน
ขณะเดียวกัน เลขาธิการ สศช. ยังได้ฝากข้อคิดถึงประชาชนโดย
ชักชวนมาสร้างสังคมแห่งความซื่อตรงร่วมกัน
“อยากฝากให้ประชาชนทุกคน โดยเฉพาะข้าราชการและส่วนราชการ
ต่างๆ ในฐานะทีเ่ ปนกลไกหลักในการพัฒนาประเทศ หมัน่ ศึกษาพระบรม
ราโชวาท พระราชด�ารัส หลักการทรงงาน โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด�าริ และแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
พระราชด�าริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ และ
น้อมน�ามาเปนแนวทางประพฤติปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด และเปน
ส่วนหนึง่ ในการสร้างสังคมไทยให้อยูเ่ ย็นเปนสุขบนพืน้ ฐานของการมี
ความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ และรู้ รัก สามัคคี ให้เกิดขึ้นในเร็ววัน”

๓๐๐

รู้จัก “อาคม เติมพิทยาไพสิฐ”

๓๐๑

ประวัติ
นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงคมนาคม และ
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
วัน เดือน ปเกิด : ๒๕ กันยายน ๒๔๙๙
การศึกษา

: เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
: M.A. Development Economics, Williams
College, U.S.A.
: ศิลปศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ศรีสะเกษ

ประวัติการท�างาน
๒๕๕๗ - ปัจจุบัน : รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
๒๕๕๗
: สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
๒๕๕๓ - ปัจจุบัน : เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ
๒๕๔๗ - ๒๕๕๓ : รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ
๒๕๔๖ - ๒๕๔๗ : ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน สศช.
๒๕๔๓ - ๒๕๔๖ : ผู้ช่วยเลขาธิการ สศช.
๒๕๔๒ - ๒๕๔๓ : เจ้าหน้าทีว่ เิ คราะห์นโยบายและแผน ๙ ชช. (ผูเ้ ชีย่ วชาญ)
๒๕๓๙ - ๒๕๔๒ : ผู้อ�านวยการกองวิเคราะห์และประมาณการเศรษฐกิจ

การอบรม
• นักบริหารระดับสูง ก.พ. รุ่นที่ ๓๕
• วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.)
รุ่นที่ ๔๖
• สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร DAP
51/2006, DCP 92/2007, ACP 22/2008
• สถาบันวิทยาการตลาดทุน หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ ๑
• สถาบันวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ ๒
• นักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน
(วธอ.) รุ่นที่ ๑
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับพระราชทาน
• มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.) ได้รับเมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓
• มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)
ได้รับเมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๑
• เหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.) ได้รับเมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๗
ต�าแหน่งในคณะกรรมการระดับชาติปฏิบัติหน้าที่กรรมการและเลขานุการ อาทิ
• คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
• คณะกรรมการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
• คณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการของ
ประเทศ
• คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ
• คณะกรรมการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝังทะเลตะวันออก

ปฏิบัติหน้าที่กรรมการ อาทิ
• คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ
• คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ คณะกรรมการบริหารนโยบาย
พลังงาน
• คณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
• คณะกรรมการนโยบายการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว
• คณะกรรมการศูนย์อา� นวยการเตรียมความพร้อมประเทศไทยในการเข้า
สู่ประชาคมอาเซียน
• คณะกรรมการก�าหนดนโยบายและการบริหารจัดการทรัพยากรน�้า
• คณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
• คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
• คณะกรรมการที่ปรึกษาของ คสช. ด้านโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคม
• คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
• คณะกรรมการที่ปรึกษาการพัฒนาระบบนวัตกรรมของประเทศ
• คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการมันส�าปะหลัง
ภารกิจพิเศษ
• นายกสมาคมชาวศรีสะเกษ

วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์
ที่อยากให้คนไทยได้อ่าน...

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ เลขาธิการสภาพัฒน์ ชี้แนวทาง “พัฒนาคน
พัฒนาประเทศ” สร้างเสริมศักยภาพ คุณภาพชีวิตและการมีส่วนร่วม
ใช้การวิจัยและพัฒนาเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน น�ำองค์ความรู้ไทย
สู่คลื่นลูกที่ ๔ สร้างความแตกต่างด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ภายใต้
แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์และสังคมสีเขียว พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
การสื่อสาร และโลจิสติกส์ รองรับการแข่งขันและการเป็นศูนย์กลาง
เชื่ อ มโยงในภู มิ ภ าคอาเซี ย น พร้อมก้าวสู่โอกาสการพัฒนาเศรษฐกิจ
ในเวที โ ลกสากล โดยน้ อ มน� ำ หลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
ในการด�ำรงชีวิตและปฏิบัติงาน ให้เกิดประโยชน์กับประเทศชาติและ
ประชาชนอย่างสูงสุดและยั่งยืน

สำ�นักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๔๗
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๔๖ www.nesdb.go.th
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วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ... สู่ความยั่งยืน

วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์

การพัฒนาประเทศ...
สู่ความยั่งยืน

ผ่านมุมมอง นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
และเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
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