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บนคุณภาพชีวิตที่เปน
มิตรตอส่ิงแวดลอม

ยุทธศาสตรชาติดาน
...................

การปรับสมดุลและ
พัฒนา

ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ

ยุทธศาสตรชา ติดาน

การสรางความสามารถ
ในการแขงขัน

ยุทธศาสตรชา ติดาน

฿

บริบทสังคมและเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง และ
ความท้าทายใหม่ ๆ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลย ี
อ ย ่ า งพ ลิ ก โ ฉม ซ่ึ ง จ ะ เป ล่ี ยนพฤ ติ ก ร รมขอ งคน  
และรูปแบบการท�าธุรกิจ งานหลายประเภทอาจจะ 
ถูกแทนด้วยระบบอัตโนมัติ โอกาสของแรงงานที่ใช ้
ทักษะแบบเดิม จะตกงานมากข้ึน แต่ในขณะเดียวกัน
ระบบอัตโนมัติและดิจิทัลสามารถสร้างโอกาสส�าหรับ
งานที่ใช้ทักษะสูงเพิ่มขึ้น ซึ่งการเตรียมคนและรูปแบบ
ทางธุรกิจที่ตอบโจทย์บริบทใหม่ยังเป ็นเรื่องส�าคัญ 
ล�าดับต้น ๆ ของการเปลี่ยนแปลงระยะต่อไปซึ่งเกิดขึ้น
ในอัตราที่ เ ร็ วขึ้ นกว ่ า เดิม เพราะมีการผสมผสาน 
ของเทคโนโลยีหลากหลายสาขาเป็นปัจจัยเร่ง ขณะที่
บริบทเศรษฐกิจการเมืองโลกซับซ้อนขึ้นภายใต้กระแส
โลกาภิวัตน ์ที่ เข ้มข ้น กติกาและมาตรฐานสากล 
จะเข้มงวดขึน้ ทัง้ทางด้านการค้าการลงทนุ สทิธมินษุยชน 
อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ และความเป็นมิตรต ่อ 
สิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ การก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยท�าให ้
แรงงานหายากขึ้นและค่าแรงแพงขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 
รวมทัง้เป็นความเสีย่งต่อภาระงบประมาณและความยัง่ยนื 
ทางการคลังของกองทุนด้านประกันสังคม การออม  

“มีผลิตภาพและความสามารถ
ในการแข่งขันระดับประเทศที่สูงขึ้น

มีการเติบโตอย่างครอบคลุม 
ทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน 

มุ่งเน้นการใช้ระบบมาตรฐาน
และนวัตกรรมในการพัฒนาเศรษฐกิจ

ลดความเหลื่อมล�้าทางเศรษฐกิจ 
และสถาบันทางสังคม
มีสมรรถนะสูงขึ้น”

ดา้นเศรษฐกจิ
ประเด็น  05

159

แผนการปฏริปูประเทศ



และการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ ด้วยปัญหา
เชิงโครงสร้าง และบริบทการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว  
จึงเป็นที่มาของการจัดท�าแผนการปฏิรูประเทศด้าน
เศรษฐกิจ โดยมุ่งเน้นให้เศรษฐกิจไทยต้อง “แข่งขันได้ 
กระจายประโยชน์สู่ประชาชน เติบโตยั่งยืน” แผนการ
ปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ ได้ก�าหนดประเด็นปฏิรูป
ออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ 
 1) การเพ่ิมความสามารถทางการแข่งขัน 
ของประเทศ 

 2) ความเท่าเทียมและการเติบโตอย่างม ี
ส่วนร่วม 

 3) การปฏิรูปด้านสถาบันเศรษฐกิจ 
 

 ซ่ึงมีเร่ืองและประเด็นปฏิรูปจ�านวนรวม 55 
ประเด็น เพื่อการบรรลุเป้าหมายของแผนการปฏิรูป
ประเทศด้านเศรษฐกจิ ดังนี้ 
 1) มผีลิตภาพสูงข้ึน 

 2) มีความสามารถในการแข ่งขันในระดับ
ประเทศสูงข้ึน 

 3) มคีวามเติบโตอย่างครอบคลุมท่ัวทุกภาคส่วน  

 4) มกีารเติบโตอย่างยัง่ยนื

 5) สถาบนัเศรษฐกจิมสีมรรถนะสูง

 และจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้
ไวรัสโควิด-19 ได ้ส ่งผลกระทบต่อการด�าเนินชีวิต 
ของคนท่ัวโลก รวมท้ังการท�ากิจกรรมต่าง ๆ ท้ังในด้าน
เศรษฐกิจและสังคมจากทั่วโลก เกิดเป็น New Normal 
(วิถีใหม่) ที่มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคนในการ 
ด�ารงชีวิตประจ�าวันและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
ภาคส่วนต่าง ๆ จึงต้องร่วมมือกันในการฟื้นฟูการพัฒนา
ในทุกด้านของประเทศ โดยเฉพาะการเร่งปฏิรูป เพื่อให้
เศรษฐกิจไทยขยายตัวสูงข้ึน พร้อมเร่งการลงทุนใน
โครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ รวมทั้งยกระดับ
การใช้และพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้เกิดความ
พร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยี และสร้าง
บรรยากาศการลงทุนในกจิการทีใ่ช้เทคโนโลยสีงู พร้อมให้
ความส�าคญักบัการพัฒนาผลิตภาพและสร้างมลูค่าเพิม่ให้
กับสินค้าและบริการที่เกิดขึ้นจากการสร้างความเข้มแข็ง
ของโครงสร ้างการผลิตของประเทศควบคู ่ ไปกับ 
การปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดล ้อมให ้ เอื้อต ่อ 
การยกระดับขีดความสามารถในการแข ่ง ขันของ 
ผู ้ประกอบการ โดยการสร้างผู ้ประกอบการที่ผลิตได้ 
ขายเป็น สามารถก้าวทันการเปล่ียนแปลงของสถานการณ์
ท่ีเปล่ียนแปลงไป
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ประเด็นท้าทายและข้อเสนอแนะ
 1. การบริหารจัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่  
(Big Data) จ�าเป็นต้องยกระดับการเข้าถึงข้อมูลดิจิทัล 
ที่ส�าคัญของภาครัฐให้มีคุณภาพ สะดวก และรวดเร็ว 
มากยิง่ขึน้ รวมถงึมแีพลตฟอร์มดจิิทลั (Digital Plarform) 
เพื่อให้การบริการของภาครัฐตรงต่อความต้องการ 
ของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถมองเห็น 
ภาพรวมของภาครัฐและเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนา
ความสามารถทางด้านต่าง ๆ ได้
 2. การบรูณาการระหว่างหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้อง 
การขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ 
ในหลายประเด็น ยังมีข้อจ�ากัดในการบูรณาการท�างาน 
ร่วมกนัระหว่างหน่วยงานรบัผดิชอบท่ีระบุไว้ในแผนปฏริปู 
ส่งผลให้การด�าเนินงานด้านการปฏิรูปบางประเด็นล่าช้า 
หรอืไม่ครบถ้วนตามกจิกรรมท่ีระบุไว้ ดงันัน้ การด�าเนนิการ
ในระยะต่อไปเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก�าหนดไว้  
จึงต้องมีการเสริมสร้างกลไกเพื่อให้เกิดการบูรณาการ
ระหว่างหน่วยงานรบัผดิชอบ ตลอดจนการส่งเสรมิให้ภาคี
การพัฒนาอื่น ๆ ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน 
การปฏริปูประเทศให้มากยิง่ขึน้

 3. ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การปฏิรูปใน
หลายประเด็นต้องอาศัยการปรับปรุงหรือแก้ไขกฎหมาย
เพื่อผลักดันการด�าเนินการให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม  
เอื้ออ�านวยต่อการด�าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ รวมทั้ง
ก�ากบัดแูลบงัคับใช้กฎหมายทีม่อียู่อย่างเข้มงวด
 4 .  พัฒนาบุคลากรที่ มี ความ เ ช่ียวชาญ 
เฉพาะด้าน พัฒนาแรงงานให้มทัีกษะเพ่ือรองรับการขยายตวั 
ของอุตสาหกรรมอย ่างแท ้จริ ง  ยกระดับคุณภาพ 
สถานศึกษาและพัฒนาการเรียนการสอนสู่ความเป็นเลิศ 
ในแต่ละสาขา พร้อมทั้งส่งเสริมความเป็นผู้ประกอบการ
โดยร ่วมมือกับภาคเอกชนและสถาบันการศึกษา 
ทีม่ศัีกยภาพ
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สรุปผลการด�าเนินงานที่ผ่านมา ตามประเดน็ปฏิรปูหลกั ทัง้ 3 ด้าน ดงันี้

0501 - 0530 ด้านที่ 1 การปฏิรูปด้านความสามารถในการแข่งขัน

การเพ่ิมผลิตภาพ 
ในส่วนของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ ได้มีการปรับปรุงพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง
องค์การพฒันาพเิศษเพือ่การท่องเทีย่วอย่างยัง่ยนื (ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2562 และโอนหน่วยงาน 
มาสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รวมทั้งได้มีการจัดท�าแผนปฏิบัติการส่งเสริม 
การท่องเที่ยวประจ�าปีที่มุ่งเน้นดึงดูดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเฉพาะ โดยท�าการตลาดเจาะกลุ่ม 
นักท่องเท่ียวตามความสนใจเฉพาะบุคคล และเจาะกลุ่มนักท่องเที่ยวความสนใจพิเศษและ 
ใช้จ่ายสงูอย่างต่อเน่ือง ใน การส่งเสรมิอตุสาหกรรมเป้าหมาย ได้มกีารออกมาตรการส่งเสรมิ
การลงทุนอุตสาหกรรมเป้าหมายท่ีมีความส�าคัญต่อประเทศ ได้แก่ อุตสาหกรรมอาหาร 
อุตสาหกรรมชีวภาพ ยานยนต์ไฟฟ้า เครือ่งใช้ไฟฟ้าอจัฉรยิะ ดจิิทลั และการแพทย์ครบวงจร 
และในช่วงท่ีผ่านมาได้มีนักลงทุนให้ความสนใจและขอรับการส่งเสริมในกิจการที่เก่ียวข้อง 
ในทกุอตุสาหกรรม

การเตรียมความพร้อมด้านแรงงานทักษะ 
เพือ่รองรบัการขยายตวัของการลงทนุในอตุสาหกรรมเป้าหมาย ส�านกังานคณะกรรมการการ
อาชวีศกึษา (สอศ.) ได้ด�าเนินการพฒันาคณุภาพระบบอาชวีศึกษาอย่างต่อเนือ่ง มกีารปรบัปรุง
หลักสูตรอาชีวศึกษาอย่างเป็นระบบ จัดท�าระบบทวิภาคีน�าร่องในอุตสาหกรรมเป้าหมาย  
รวมถึงมีการวิเคราะห์ช่องว่างทางด้านทักษะระหว่างหลักสูตรอาชีวะในปัจจุบันกับทักษะ 
ที่เศรษฐกิจต้องการ ตลอดจนได้จัดท�าระบบการตรวจสอบคุณภาพหลักสูตร เพื่อให้ผู้เรียน 
มสีมรรถนะตรงตามวชิาชพีและการเปลีย่นแปลงของตลาดแรงงาน

การเพ่ิมระดับการแข่งขันทางธุรกิจ 
ได้มีการจดัท�ายทุธศาสตร์ส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม รายสาขา รายพ้ืนที ่และ
รายประเด็น เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งและส่งเสริมความสามารถทางการแข่งขันให้กับ 
ผูป้ระกอบการไทย อกีทัง้ภาครฐัและเอกชนอยูร่ะหว่างการจดัท�ามาตรฐานระยะเวลาสนิเช่ือ
ทางการค้าของภาคธรุกจิ และการพัฒนามาตรการส่งเสริม SME ให้เข้าถงึโอกาสในการจดัซือ้
จดัจ้างภาครฐั
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การรวมกลุ่มในภูมิภาค 
ในประเด็นปฏิรูปคลัสเตอร์และศูนย์กลางการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย ส�านักงาน 
คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกได้มีการด�าเนินโครงการลงทุน 
ในโครงสร้างพืน้ฐานส�าคญั (EEC Project List) อาท ิโครงการรถไฟฟ้าความเรว็สงูเชือ่มสนามบนิ 
โครงการพฒันาท่าเรอือตุสาหกรรมมาบตาพดุ ระยะที ่3 โครงการซ่อมบ�ารงุอากาศยานอู่ตะเภา 
รวมถงึการก�าหนดเขตส่งเสรมิเศรษฐกจิพเิศษ อกีทัง้ กระทรวงอุตสาหกรรม ได้ด�าเนนิโครงการ
เพือ่ยกระดบัและพฒันาศกัยภาพคลสัเตอร์อตุสาหกรรมเป้าหมาย (S-Curve) ตามอัตลกัษณ์
ของพื้นที่ในภูมิภาคต่าง ๆ อาทิ โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายคลัสเตอร์อุตสาหกรรม
แปรรปูการเกษตรจงัหวดัตาก โครงการพฒันาศกัยภาพเครอืข่ายอตุสาหกรรมอาหาร (Food 
Cluster) เพือ่สร้างความเขม็แขง็และเพ่ิมมลูค่าภายใต้อตัลักษณ์ Andaman Brand รวมถึง
ปัจจุบันได้มีการจัดท�าแผนพัฒนาพื้นที่ EEC ทั้งหมด 8 แผนปฏิบัติการ เพ่ือเป็นมาตรการ 
ส ่งเสริมการลงทุนที่ เป ็นรูปธรรม ท�าให้ประเทศไทยมีศักยภาพเพียงพอท่ีจะดึงดูด 
ให้นักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนมากขึ้น 

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในประเทศ
ภาครัฐได้มีนโยบายเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางราง รวมทั้งสิ่งอ�านวยความสะดวก 
ที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อให้ระบบขนส่งทางรางเป็นโครงข่ายหลักที่ใช้ในการเดินทางและขนส่งสินค้า
ภายในประเทศ โดยปัจจุบัน รฟท. อยู่ระหว่างการก่อสร้างรถไฟทางคู่และทางสายใหม ่
จ�านวนรวม 9 เส้นทาง ระยะทาง 1,674 กม. คาดว่าจะเปิดให้บรกิารครบทกุเส้นทางในปี 2569 
นอกจากนี้ หน่วยงานรับผิดชอบอยู่ระหว่างการพัฒนาท่าอากาศยานและท่าเรือหลักที่ส�าคัญ 
เพื่อรองรับการเดินทางระหว่างประเทศและการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนท่ีต่าง ๆ  
ขณะเดยีวกัน การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานระดบัภมูภิาค ผ่านการด�าเนนิการภายใต้ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศท้ังในระดับทวภิาคแีละระดับพหภุาค ีโดยการเร่งรดัขับเคลือ่นโครงการความ
ร่วมมือเพื่อการเช่ือมโยงทางกายภาพระหว่างประเทศทั้งในระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาค 
ตามแผนแม่บทการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ส�าคัญ อาทิ ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ 
ในอนภุมูภิาคลุม่แม่น�า้โขง 6 ประเทศ (Greater Mekong Subregion : GMS) ทัง้นี ้ในการเร่ง
ผลกัดนัการพฒันาโครงสร้างระดบัภมูภิาคก่อให้เกดิความเตบิโตทางเศรษฐกิจในพืน้ทีโ่ครงการ 
ตลอดจดสนบัสนนุการค้าชายแดน ผ่านแดนระหว่างไทยกบัประเทศเพือ่นบ้านอกีด้วย

ระบบนิเวศด้านวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม
ส�านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้มีการขับเคลื่อนการจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนา  
เพื่อสนับสนุนการด�าเนินงานของชุมชนผ่านความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในท้องถิ่น  
โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมการน�าผลงานวจิัยและนวัตกรรมที่ใช้ได้จริงและตรงตามความต้องการ
ของชมุชนไปใช้ในการแก้ไขปัญหาและพฒันาเทคโนโลยใีห้เหมาะสมกับทกุภาคส่วน"
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0531 - 0550 ด้านที่ 2 การปฏิรูปด้านความเท่าเทียมและการเติบโตอย่างมีส่วนร่วม

การยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตในระดับบุคคล 
ได้มีการยกระดับเกษตรกรสู่การเป็นเกษตรปราดเปรื่องและส่งเสริมการท�าเกษตรแม่นย�า 
ด้วยนวัตกรรมการเกษตรผ่านแอพพลิเคชั่นในโทรศัพท์มือถือ ปัจจุบัน กระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์ได้มีการจัดอบรมและสนับสนุนกิจกรรมให้เหมาะสมกับกลุ ่มเป้าหมาย 
อย่างหลากหลายรูปแบบเพ่ือให้ครอบคลมุการพัฒนาเกษตรกรรุน่ใหม่ Young Smart Farmer

การสร้างสมดุลระดับประเทศ
ในประเด็นการจัดตั้งส�านักงานบูรณาการการแก้ปัญหาความยากจนและความเหล่ือมล�้า
ได้ก�าหนดให้ส�านกังานสภาพัฒนาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ เป็นผู้รับผิดชอบ ในการนี้
อยูร่ะหว่างวเิคราะห์ประมวลผล องค์ความรูใ้นการแก้ไขปัญหาความเหลือ่มล�า้ และการพัฒนา
ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางสังคม เพ่ือสนับสนุนการจัดท�าข้อเสนอแนะในเชิง
นโยบาย มาตรการและแนวทางการบรูณาการลดความเหลือ่มล�า้อย่างมปีระสทิธภิาพ ในส่วน 
ระบบเงินโอนเพื่อผู ้มีรายได้น้อย ได้เปิดให้ผู ้มีรายได้น้อยลงทะเบียนรับการช่วยเหลือ 
ด้านค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการด�ารงชีพ และรัฐบาลจะจัดสรรเงินอุดหนุนให้ผ่านการโอนเข้า 
บตัรสวสัดกิารแห่งรฐัตามเงือ่นไขทีก่�าหนด และในส่วนของ การบริหารจัดเก็บภาษี หน่วยงาน
ท่ีเกีย่วข้องได้ปรบัปรงุการบรหิารจดัเกบ็ภาษ ีโดยการน�าเทคโนโลยมีาปรบัใช้กบักระบวนการ
ท�างานต่าง ๆ ให้มคีวามเชือ่มโยงต้ังแต่ต้นจนจบ สร้างการมีส่วนร่วมจากทกุภาคส่วน รวมทัง้
บูรณาการเชื่อมโยงฐานข้อมูลภายในกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน เพื่อเพิ่ม 
ขดีความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ
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0550 - 0555 ด้านที่ 3 การปฏิรูปสถาบันทางเศรษฐกิจ   

ในประเด็นปฏิรูปหน่วยงานบริหารสินทรัพย์ของภาครัฐ พระราชบัญญัติการพัฒนาการ
ก�ากับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562 เป็นกลไกที่สามารถก�ากับดูแลรัฐวิสาหกิจให้
สามารถด�าเนินการไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศที่
เปลี่ยนแปลงไป โดยมีคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) เป็นผู้ก�าหนดนโยบายการ
ด�าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ และมีส�านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)  
เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนนโยบาย ในส่วนประเด็นปฏิรูปสถาบันทางเศรษฐกิจ
เพื่อบริหารการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก SME ภาครัฐได้ให้ความส�าคัญกับ
การส่งเสริมและพัฒนา SME โดยมีการด�าเนินการที่ส�าคัญ อาทิ โครงการศูนย์ให้บริการ 
SME ครบวงจร การพัฒนาฐานข้อมูลการส่งเสริม SME แห่งชาติ และงานพัฒนาองค์ความรู้
ส�าหรับ SME ผ่านเว็บไซต์ เพื่อเป็นเครื่องมือส�าหรับการปรับปรุงมาตรการและกลไกการ
พัฒนา SME ให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการมากยิ่งขึ้น รวมทั้งประเด็น
ปฏิรูปหน่วยงาน ขับเคลื่อน ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยปัจจุบัน
ประเทศไทยมีระบบติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานของหน่วยงานรัฐที่มีการบูรณา
การร่วมกันของหลายภาคส่วน ซ่ึงครอบคลุมถึงหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขับ
เคลื่อน ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาเศรษฐกิจ 
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0501 
ป ี2562 • - ป ี2563 • 

0502 
ป ี2562 • -  ป ี2563 •

0503 
ป ี2562 • -  ป ี2563 •

0504 
ป ี2562 • -  ป ี2563 •

0505 
ป ี2562 • -  ป ี2563 •

0506 
ป ี2562 • -  ป ี2563 •

0507 
ป ี2562 • -  ป ี2563 •

0508
ป ี2562 • -  ป ี2563 •

0509 
ป ี2562 • - ป ี2563 •

0510 
ป ี2562 • - ป ี2563 •

0511 
ป ี2562 • - ป ี2563 •

0512 
ป ี2562 • -  ป ี2563 •

0513 
ป ี2562 • -  ป ี2563 •

0514 
ป ี2562 • -  ป ี2563 •

    อย ่างไรก็ตามยังคงมีประเด็นที่อยู ่ ในขั้นวิกฤตส�าหรับ 
การบรรลุเป้าหมาย ใน 4 ประเด็นปฏิรูป ได้แก่ 1. (0518) Regional  
Integration Committee ท่ีก�าหนดให้มีเจ้าภาพหลักในการวางแผน
นโยบายด้านการรวมกลุ่มในภูมิภาคน้ัน ยังขาดการบูรณาการร่วมกัน
ระหว่างประเทศภายใต้กรอบความร่วมมือต่าง ๆ สืบเนื่องมาจาก 
มีกรอบความร่วมมือในระดับภูมิภาคจ�านวนมาก และเป็นการด�าเนินการ
ที่มีความทับซ้อนในพื้นท่ีเดียวกัน จึงควรให้มีการใช้ประโยชน์จากกลไก
คณะกรรมการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
(กพบ.) ที่มีอยู ่ทดแทนการจัดตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนด้าน 
การรวมกลุ่มในภูมิภาค 2. (0520) พัฒนาเมืองหลัก/เมืองศูนย์กลาง
ของภูมิภาค พบว่าการด�าเนินงานส่วนใหญ่มุ่งไปที่พื้นที่เขตเศรษฐกิจ
พิ เศษชายแดน ซึ่ งไม ่ครอบคลุมการพัฒนาอุตสาหกรรมในพ้ืนที ่
เมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจท่ีระบุในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นพื้นที่และเมืองอัจฉริยะ ดังนั้นเพื่อให ้ เกิดผลอย ่างเป ็น 
รูปธรรมควรพิจารณาระบุประเด็นการพัฒนาเมืองศูนย ์กลาง 
ของภูมิภาคเป็นวาระส�าคัญของหน่วยงาน และใช้กลไกดังกล่าวเร่งรัด
ให้เกิดการด�าเนินการเพื่อพัฒนาคลัสเตอร์ในระดับภูมิภาค 3. (0523) 
ขจัดอุปสรรคด้านการเคล่ือนย้ายคน แม้ว่าจ�านวนการเคลื่อนย้ายคน
ข้ามประเทศจะลดลงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโควิด-19 แต่อาจเป็นปัจจัยเร่งให้เกิดการเคลื่อนย้ายแรงงาน 
ผิดกฎหมายและการค้ามนุษย์ที่เพิ่มมากขึ้น โดยแรงงานในประเทศ
เพื่อนบ ้านมีแนวโน ้มลักลอบเข ้ามาในประเทศไทยทางช ่องทาง
ธรรมชาติตามแนวชายแดน เพ่ือหลีกหนีการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว 
อีกทั้งเข้ามาหาโอกาสในการท�างานด้วย ดังนั้น เพื่อยกระดับมาตรฐาน
และควบคุมความปลอดภัยในการเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามแดน จึงควร
จัดตั้งคณะท�างานด้านการเคลื่อนย้ายแรงงานในภูมิภาคอาเซียนข้ึน 
เพื่อให้ครอบคลุมท้ังประเด็นเรื่องการคัดกรองโรคอุบัติใหม่ อาชญากรรม 
และปัญหาในมิติอื่น ๆ เพื่อสร้างความเชื่อม่ันของประเทศในประเด็น
ความมั่นคง และความปลอดภัยของทรัพย์สิน ตลอดจนเป็นปัจจัยส�าคัญ
ในการส่งเสริมภาคการผลิตของประเทศให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ และ 
4. (0553) ปฏิรูปสถาบันด้านการส่งเสริมผลิตภาพ (Productivity) 
การมาตรฐาน (Standardization) และนวัตกรรม (Innovation) 
จ� า เป ็นต ้อง มีการบูรณาการการท� างานด ้ านการเพิ่ มผลิตภาพ  
การมาตรฐาน และนวัตกรรมอย่างครบวงจร ในรูปแบบหน่วยงานกลาง
ที่ไม่สังกัดกระทรวงใด ๆ เพ่ือท�าหน้าที่ก�าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ 
และแนวทางการบริหารจัดการด ้ านผลิตภาพ การมาตรฐาน  
และนวัตกรรม เพ่ือให้สามารถขับเคลื่อนไปสู ่การปฏิบัติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดแนวทางการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม
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0515 
ป ี2562 • - ป ี2563 • 

0516 
ป ี2562 • -  ป ี2563 •

0517 
ป ี2562 • - ป ี2563 •

0518 
ป ี2562 • - ป ี2563 •

0519 
ป ี2562 • - ป ี2563 •

0520 
ป ี2562 • - ป ี2563 •

0521
ป ี2562 • - ป ี2563 •

0522 
ป ี2562 • - ป ี2563 •

0523 
ป ี2562 • - ป ี2563 •

0524 
ป ี2562 • - ป ี2563 •

0525 
ป ี2562 • - ป ี2563 •

0526 
ป ี2562 • - ป ี2563 •

0527 
ป ี2562 • - ป ี2563 •

0528 
ป ี2562 • - ป ี2563 •

0543 
ป ี2562 • - ป ี2563 •

0544 
ป ี2562 • - ป ี2563 •

0545 
ป ี2562 • - ป ี2563 •

0546 
ป ี2562 • - ป ี2563 •

0547
ป ี2562 • - ป ี2563 •

0548 
ป ี2562 • - ป ี2563 •

0549 
ป ี2562 • - ป ี2563 •

0550 
ป ี2562 • - ป ี2563 •

0551 
ป ี2562 • - ป ี2563 •

0552 
ป ี2562 • - ป ี2563 •

0553 
ป ี2562 • - ป ี2563 •

0554 
ป ี2562 • - ป ี2563 •

0555 
ป ี2562 • - ป ี2563 •

0529 
ป ี2562 • -  ป ี2563 •

0530 
ป ี2562 • - ป ี2563 •

0531 
ป ี2562 • - ป ี2563 •

0532 
ป ี2562 • - ป ี2563 •

0533 
ป ี2562 • - ป ี2563 •

0534
ป ี2562 • - ป ี2563 •

0535 
ป ี2562 • - ป ี2563 •

0536 
ป ี2562 • - ป ี2563 •

0537 
ป ี2562 • - ป ี2563 •

0538 
ป ี2562 • - ป ี2563 •

0539 
ป ี2562 • - ป ี2563 •

0540 
ป ี2562 • - ป ี2563 •

0541 
ป ี2562 • - ป ี2563 •

0542 
ป ี2562 • -  ป ี2563 •
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สถานการณ์ในภาพรวมของเรื่องและประเด็นปฏิรูป 
ในช่วงที่ผ่านมาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและบริการ
ของประเทศไทย เติบโตอย่างต่อเนื่อง และเป็นแหล่ง
สร้างรายได้ที่ส�าคัญให้แก่ประเทศมาตลอด สามารถ
ประเมินได้จากจ�านวนนักท่องเที่ยวท่ีเดินทางมายัง
ประเทศไทย ปี 2562 มีจ�านวนถึง 40 ล้านคน ก่อให้เกิด
รายได้จากการท่องเที่ยวเป็นจ�านวน 2 ล้านล้านบาท  
แต่ในปัจจบุนั ปี 2563 ทีเ่กิดการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัส 
โควิด-19 นั้น ได้ส่งผลกระทบต่อชีวิตและการเดินทาง
ของคนทั่วโลก ท�าให้มีจ�านวนนักท่องเที่ยวท่ีเดินทาง
มายังประเทศไทยเพียง 2.9 ล้านคน ซึ่งลดลงจากปี 2562  
จ�านวนมาก จึงมีความจ�าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการบริหาร
จัดการหน่วยงานด้านการท่องเที่ยวเพื่อให้พร้อมรับ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป พร้อมทั้งจัดท�ามาตรการ
สนับสนุนภาคการท่องเที่ยวของไทย ตลอดจนเตรียม
ความพร้อมรับมือและจัดการกับโรคระบาดหรือภัย
คุกคามอื่นในอนาคต

การด�าเนนิงานทีผ่่านมา กระทรวงการท่องเทีย่วและกฬีา  
ในฐานะหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรม 
การท่องเท่ียวได้ด�าเนินการปรับบทบาทการท�างานของ
หน่วยงานท่องเท่ียวท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
ในการจัดท�ากลยุทธ์ ได้แก่  (1) ถ่ายโอนองค์การบริหาร
การพัฒนาพื้นที่พิเศษการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การ
มหาชน) ตามพระราชกฤษฎีการจัดต้ัง อพท. (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2562   (2) ยกระดบัสถาบนัพลศกึษา เป็น มหาวทิยาลยั
การกีฬาแห่งชาติ (มกช.) ตาม พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยการ
กฬีาแห่งชาต ิพ.ศ. 2562 และได้มกีารปรับเปลีย่นกลุม่งาน
ภายในให้สอดรับกบัสถานการณ์ปัจจุบนั ท้ังนี ้ในส่วนของ
การพัฒนาศกัยภาพในการบริการด้านท่องเท่ียว กระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬาได้จัดท�ายุทธศาสตร์และดึงดูด 
กลุ ่มลูกค้าเป้าหมายเฉพาะ (Customer-segment  
specific plan) โดยผ่านกลไกในแผนปฏิบัติการส่งเสริม
การท่องเท่ียวประจ�าปี รวมท้ังปรับโครงสร้างตลาด 
นักท่องเที่ยวสู ่กลุ ่มตลาดนักท่องเที่ยวคุณภาพผ่าน
กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของ
อตุสาหกรรมการท่องเท่ียวและบรกิารและก�าหนดทศิทาง
ให้ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ เป ็นจุดหมาย 
ปลายทางยอดนิยมอีกด้วย

เรือ่งและประเดน็ปฏรูิปที ่1

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ
ป ี2562 •ป ี2563 •

• เป้าหมาย •
เพ่ือเพิม่ประสทิธภิาพและประสทิธผิลของกระบวนการ
วางแผนและการด�าเนินการของแผนด้านการบริการ 
พร้อมทัง้พัฒนาศักยภาพในการแข่งขนัของอตุสาหกรรม 
การบรกิารในประเทศ

• คา่เปา้หมายทีต่อ้งบรรลภุายในป ี2565 • 
มีแผนกลยุทธ์ด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและ
บริการ รวมทั้งรองรับการบริการด้านการท่องเท่ียว
ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์
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ประเด็นท้าทายที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย
อย ่างไรก็ตาม การจัดท�าแพลตฟอร ์มฐานข ้อมูล 
ขนาดใหญ่ (Big data) เพื่อน�ามาใช้ประโยชน์ในการ
เก็บข ้อมูลที่ส� าคัญของนักท ่องเที่ยว ที่ก�าหนดให ้
กระทรวงการท ่องเที่ยวและกีฬาและหน ่วยงานที ่
เกี่ยวข้องบูรณาการร่วมกันจัดท�าขึ้นนั้น ปัจจุบันอยู ่
ระหว่างเปิดโอกาสให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัด
ท�าแพลตฟอร ์มดังกล ่าว โดยในเบื้องต ้นได ้มีการ
รวบรวมฐานข้อมูลด้านการท่องเที่ยวให้เข้ามาอยู่ใน
เว็บไซต์กลาง อาทิ แหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมท่องเที่ยว 
เส้นทาง ที่พัก สปา 

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย เพื่อเพิ่มสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวให ้มีฐานข ้อมูล 
ขนาดใหญ่  (B ig data) จึงควรเร ่งรัดการพัฒนา 
ระบบฐานข้อมูลด้านการท่องเที่ยว ให้มีการบูรณาการ 
ข้อมูลต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์ อาทิ ข้อมูลการท่องเที่ยว
ชุมชน ข ้อมูลการ เดินทางระหว ่ า งประเทศของ 
นักท่องเที่ยว ข้อมูลเชิงพื้นที่ เป็นต้น เพื่อน�าข้อมูล 
ไปประมวลผลวิเคราะห์ น�าไปสู ่การก�าหนดนโยบาย
และแก้ไขปัญหาด้านการท่องเที่ยว การจัดท�ามาตรการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวท่ีตรงกับกลุ่มเป้าหมาย ตลอดจน
จัดท�าข้อเสนอแนะเพื่อก�าหนดทิศทางกลยุทธ์การตลาด
ด ้านการท ่องเที่ยวให ้ เท ่าทันสถานการณ์ป ัจจุบัน  
รวมทั้ง จัดท�ามาตรการต่าง ๆ ที่จะช่วยฟื ้นฟูและ
บรรเทาผลกระทบภายหลั งจากสถานการณ ์การ 
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยการสร้างความ
ม่ันคงด้านความปลอดภัย และสร้างความมั่นใจใน
ร ะบบส า ธ า รณสุ ข ท้ั ง ด ้ า น สุ ข ภ าพและอนา มั ย  
เพ่ือเป็นการกระตุ ้นการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศ  
ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นของผู ้บริโภค ให้เกิดการ 
ใช้จ่ายจากการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศเพิ่มมากขึ้น
ในรูปแบบการเดินทางต่าง ๆ
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ป ี2562 •
ป ี2563 •

สถานการณ์ในภาพรวมของเรื่องและประเด็นปฏิรูป 
การพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรต้องอาศัยความร่วมมือ
อย่างเป็นระบบตลอดห่วงโซ่การผลิต ตั้งแต่การจัดเตรียม
วัตถุดิบทางการเกษตร การวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม การลงทุนในอุตสาหกรรม และการสร้างและ
ขยายตลาดใหม่ ซ่ึงต้องมีการท�างานท่ีสอดคล้องและ
เ ช่ือมโยงกันทุกภาคส ่วน และถึงแม ้ว ่าจะมีกลไก 
ในรูปของคณะท�างานส่งเสริมเกษตรอุตสาหกรรม  
โดยมีปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธาน และ 
มีผู ้แทนจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวง
อุตสาหกรรม ผู้แทนภาคเอกชน และผู้แทนสภาเกษตรกร
แห่งชาติ เพ่ือหน้าที่ก�าหนดนโยบายและกรอบแนวทาง
การด�าเนินงานส ่งเสริมเกษตรอุตสาหกรรม และ 
บูรณาการรวมถึงการสนับสนุนและบูรณาการการท�างาน
ร่วมกัน แต่การด�าเนินงานขับเคลื่อนในภาพรวมยังมีการ
เชื่อมโยงในห่วงโซ่การผลิตไม่มากเท่าที่ควร

การด�าเนินงานที่ผ่านมา ในปี 2562 มูลค่าผลิตภัณฑ์
มวลรวมของอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปรวม 1.395  
ล้านล้านบาท (ค�านวณจากกลุ่มที่เกี่ยวกับสินค้าเกษตร 
ได้แก่ อาหาร เคร่ืองด่ืม ไม้และผลิตภณัฑ์จากไม้ ยางและ
ผลติภณัฑ์ ยาสบู เครือ่งหนงัและผลติภัณฑ์ และกระดาษ
และผลิตภัณฑ์กระดาษ) เพ่ิมขึ้นเล็กน้อยจาก 1.394  
ล้านล้านบาท ในปี 2561 หรือคิดเป็นอัตราการขยายตัว 
ร้อยละ 0.05 ทั้งนี้ส่วนใหญ่เกิดจากการเพ่ิมขึ้นของกลุ่ม
เคร่ืองด่ืมและผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจโลก และ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 
ที่ท�าให้การผลิตและการตลาดชะลอตัว โดยเฉพาะกลุ่ม
อาหาร ยาสูบ ยางพาราและผลิตภณัฑ์ 

เรือ่งและประเดน็ปฏรูิปที ่2

อุตสาหกรรมการการเกษตร
ป ี2562 •ป ี2563 •

• เป้าหมาย •
เพิ่มศักยภาพและการเติบโตของอุตสาหกรรมเกษตร

• คา่เปา้หมายทีต่อ้งบรรลภุายในป ี2565 • 
มูลค่าของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตรเพิ่มขึ้น

มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป

ปี 62 สีส้ม ปี 63 สีส้ม 

แผนการปฏิรูปประเทศ 05 ด้านเศรษฐกิจ 1 
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 2 อุตสาหกรรมการเกษตร 2 
เป้าหมาย เพิ่มศักยภาพและการเติบโตของอุตสาหกรรมเกษตร 3 
ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี พ.ศ. 2565 มูลค่าของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตรเพิ่มขึ้น 4 

การพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรต้องอาศัยความร่วมมืออย่างเป็นระบบตลอดห่วงโซ่การผลิต ตั้งแต่การจัดเตรียม5 
วัตถุดิบทางการเกษตร การวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม การลงทุนในอุตสาหกรรม และการสร้างและ  6 
ขยายตลาดใหม่ ซึ่งต้องมีการท างานที่สอดคล้องและเชื่อมโยงกันทุกภาคส่วน และถึงแม้ว่าจะมีกลไกในรูปของ7 
คณะท างานส่งเสริมเกษตรอุตสาหกรรม โดยมีปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธาน และมีผู้แทนจากกระทรวง8 
เกษตรและสหกรณ์ กระทรวงอุตสาหกรรม ผู้แทนภาคเอกชน และผู้แทนสภาเกษตรกรแห่งชาติ เพ่ือหน้าที่ก าหนด9 
นโยบายและกรอบแนวทางการด าเนินงานส่งเสริมเกษตรอุตสาหกรรม และบูรณาการรวมถึงการสนับสนุนและ10 
บูรณาการการท างานร่วมกัน แต่การด าเนินงานขับเคลื่อนในภาพรวมยังมีการเชื่อมโยงในห่วงโซ่การผลิตไม่มาก11 
เท่าท่ีควร 12 

การด าเนินงานที่ผ่านมา ในปี 2562 มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปรวม 1.395 ล้านล้าน13 
บาท (ค านวณจากกลุ่มที่เกี่ยวกับสินค้าเกษตร ได้แก่ อาหาร เครื่องดื่ม ไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ ยางและผลิตภัณฑ์ 14 
ยาสูบ เครื่องหนังและผลิตภัณฑ์ และกระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ) เพ่ิมขึ้นเล็กน้อยจาก 1.394 ล้านล้านบาท 15 
ในปี 2561 หรือคิดเป็นอัตราการขยายตัว ร้อยละ 0.05 ทั้งนี้ส่วนใหญ่เกิดจากการเพ่ิมขึ้นของกลุ่มเครื่องดื่ม 16 
และผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจโลก และสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ที่ท าให้ 17 
การผลิตและการตลาดชะลอตัว โดยเฉพาะกลุ่มอาหาร ยาสูบ ยางพาราและผลิตภัณฑ์ 18 
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0502 
สีส้ม 

ที่มา : สศช. 

ปี 62 สีส้ม ปี 63 สีส้ม 

แผนการปฏิรูปประเทศ 05 ด้านเศรษฐกิจ 
1 

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 2 อุตสาหกรรมการเกษตร 
2 

เป้าหมาย เพิ่มศักยภาพและการเติบโตของอุตสาหกรรมเกษตร 
3 

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี พ.ศ. 2565 มูลค่าของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตรเพิ่มขึ้น 
4 

การพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรต้องอาศัยความร่วมมืออย่างเป็นระบบตลอดห่วงโซ่การผลิต ตั้งแต่การจัดเตรียม
5 

วัตถุดิบทางการเกษตร การวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม การลงทุนในอุตสาหกรรม และการสร้างและ 
6 

ขยายตลาดใหม่ ซึ่งต้องมีการท างานที่สอดคล้องและเชื่อมโยงกันทุกภาคส่วน และถึงแม้ว่าจะมีกลไกในรูปของ
7 

คณะท างานส่งเสริมเกษตรอุตสาหกรรม โดยมีปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธาน และมีผู้แทนจากกระทรวง
8 

เกษตรและสหกรณ์ กระทรวงอุตสาหกรรม ผู้แทนภาคเอกชน และผู้แทนสภาเกษตรกรแห่งชาติ เพื่อหน้าที่ก าหนด
9 

นโยบายและกรอบแนวทางการด าเนินงานส่งเสริมเกษตรอุตสาหกรรม และบูรณาการรวมถึงการสนับสนุนและ
10 

บูรณาการการท างานร่วมกัน แต่การด าเนินงานขับเคลื่อนในภาพรวมยังมีการเชื่อมโยงในห่วงโซ่การผลิตไม่มาก
11 

เท่าที่ควร 
12 

การด าเนินงานที่ผ่านมา ในปี 2562 มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปรวม 1.395 ล้านล้าน
13 

บาท (ค านวณจากกลุ่มที่เกี่ยวกับสินค้าเกษตร ได้แก่ อาหาร เครื่องดื่ม ไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ ยางและผลิตภัณฑ์ 
14 

ยาสูบ เครื่องหนังและผลิตภัณฑ์ และกระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ) เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก 1.394 ล้านล้านบาท 
15 

ในปี 2561 หรือคิดเป็นอัตราการขยายตัว ร้อยละ 0.05 ทั้งนี้ส่วนใหญ่เกิดจากการเพิ่มขึ้นของกลุ่มเครื่องดื่ม 
16 

และผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจโลก และสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ที่ท าให้ 
17 

การผลิตและการตลาดชะลอตัว โดยเฉพาะกลุ่มอาหาร ยาสูบ ยางพาราและผลิตภัณฑ์ 
18 
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ปี 62 สสี้ม ปี 63 สีส้ม 

แผนการปฏิรูปประเทศ 05 ด้านเศรษฐกิจ 

1 
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 2 อุตสาหกรรมการเกษตร 

2 
เป้าหมาย เพิ่มศักยภาพและการเติบโตของอุตสาหกรรมเกษตร 

3 
ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี พ.ศ. 2565 มูลค่าของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตรเพิ่มขึ้น 

4 
การพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรต้องอาศัยความร่วมมืออย่างเป็นระบบตลอดห่วงโซ่การผลิต ตั้งแต่การจัดเตรียม

5 
วัตถุดิบทางการเกษตร การวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม การลงทุนในอุตสาหกรรม และการสร้างและ  

6 
ขยายตลาดใหม่ ซึ่งต้องมีการท างานที่สอดคล้องและเชื่อมโยงกันทุกภาคส่วน และถึงแม้ว่าจะมีกลไกในรูปของ

7 
คณะท างานส่งเสริมเกษตรอุตสาหกรรม โดยมีปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธาน และมีผู้แทนจากกระทรวง

8 
เกษตรและสหกรณ์ กระทรวงอุตสาหกรรม ผู้แทนภาคเอกชน และผู้แทนสภาเกษตรกรแห่งชาติ เพื่อหน้าที่ก าหนด

9 
นโยบายและกรอบแนวทางการด าเนินงานส่งเสริมเกษตรอุตสาหกรรม และบูรณาการรวมถึงการสนับสนุนและ

10 
บูรณาการการท างานร่วมกัน แต่การด าเนินงานขับเคลื่อนในภาพรวมยังมีการเชื่อมโยงในห่วงโซ่การผลิตไม่มาก

11 
เท่าที่ควร 

12 
การด าเนินงานที่ผ่านมา ในปี 2562 มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปรวม 1.395 ล้านล้าน

13 
บาท (ค านวณจากกลุ่มที่เกี่ยวกับสินค้าเกษตร ได้แก่ อาหาร เครื่องดื่ม ไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ ยางและผลิตภัณฑ์ 

14 
ยาสูบ เครื่องหนังและผลิตภัณฑ์ และกระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ) เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก 1.394 ล้านล้านบาท 

15 
ในปี 2561 หรือคิดเป็นอัตราการขยายตัว ร้อยละ 0.05 ทั้งนี้ส่วนใหญ่เกิดจากการเพิ่มขึ้นของกลุ่มเครื่องดื่ม 

16 
และผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจโลก และสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ที่ท าให้ 

17 
การผลิตและการตลาดชะลอตัว โดยเฉพาะกลุ่มอาหาร ยาสูบ ยางพาราและผลิตภัณฑ์ 
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ส�าหรบัการด�าเนนิงานทีส่�าคญั อาท ิโครงการป้ันนกัธรุกจิเกษตรอตุสาหกรรม เป็นการพัฒนาศกัยภาพของเกษตรกรให้มี
องค์ความรู้ที่เหมาะสมรองรับการพัฒนาเกษตรสู่การเป็นเกษตรอุตสาหกรรมได้ โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิต 
ในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป เพื่อให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรอย่างรอบด้าน ต้ังแต่การพัฒนาบุคลากร  
การสนับสนุนเครื่องจักรและอุปกรณ์ในการแปรรูปสินค้าเกษตร และการเผยแพร่องค์ความรู้และแนวทางการแปรรูป
สมัยใหม่ รวมถึงการพัฒนาสังคมการประกอบการและการรวมกลุ่มผู้ประกอบการ นอกจากนี้ ในด้านการปรับระบบ 
การผลิตสินค้าเกษตรที่เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมเกษตร มีการจัดท�าโครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตร 
ตามแผนทีเ่กษตรเพือ่การบรหิารจัดการเชงิรกุ (Zoning by Agri-Map) เพ่ือปรับพ้ืนท่ีเพาะปลูกให้สอดคล้องกบัศกัยภาพ
ของแต่ละพ้ืนท่ี โดยมีเป้าหมายพื้นท่ี 128,320 ไร่ ปัจจุบันได้ด�าเนินการปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิตในพื้นที ่
ที่ไม่เหมาะสมแล้ว จ�านวน 101,262 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 78.91 ของพื้นที่ เป้าหมาย

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย
การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกษตรในภาพรวมที่มีความ
พยายามผลักดันให้เกิดการปรับระบบการท�างานให ้
เชื่อมโยงในห่วงโซ่การผลิตระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ยังมีไม่มากเท่าท่ีควร ส่วนใหญ่เป็นการด�าเนินโครงการ
ตามขอบเขตของหน่วยงาน ท�าให้การสนับสนุนและผลัก
ดันอุตสาหกรรมเกษตรอยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์เดิม ขณะที่
การต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ในอุตสาหกรรมอื่นๆ ยังมี 
ข้อจ�ากัด เช่น การแปรรูปของอุตสาหกรรมเศรษฐกิจ
ชีวภาพเป็นผลิตภัณฑ์อุปโภคชีวภาพ เช่น เคร่ืองส�าอาง 
เคมีชีวภาพ พลาสติกชีวภาพ เป็นต้น ซ่ึงเป็นผลจากงบ
วิจัยพัฒนาเทคโนโลยีแปรรูปค่อนข้างสูง ขาดแรงจูงใจ 
ในการลงทุนในอุตสาหกรรมใหม่ รวมถึงขาดโครงการที่
ขบัเคลือ่นในภาพรวม และขาดการเช่ือมโยงของหน่วยงาน
ที่มารับช่วงต่อในด้านการแปรรูปสินค้าไปเป็นผลิตภัณฑ์
ขัน้สงูทีม่มีลูค่าและมโีอกาสทางการตลาด

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุ เป ้าหมาย การศึกษา
วิเคราะห์การพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรใหม่ที่มีศักยภาพ
ด้านการตลาดและการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตร 
และน�าไปสู่การพัฒนาเทคโนโลยีและมาตรการส่งเสริม
การลงทุน รวมท้ังบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วย
งานตลอดห่วงโซ่การผลิต เพ่ือวางแผนและก�าหนด 
เป้าหมายการขับเคลื่อน เพื่อยกระดับความสามารถ 
ในการแข่งขันให้กับอุตสาหกรรมเกษตร ตั้งแต่การ 
จัดเตรียมวตัถุดิบ การวจัิยพัฒนาและการเข้าถึงเทคโนโลยี
ในการแปรรูปสินค้าเกษตรขั้นสูง การก�าหนดมาตรการ
จูงใจและการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเกษตร 
เป้าหมาย ตลอดจนการให้ความช่วยเหลือและค�าปรึกษา 
แก่ผู้ประกอบการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
เกษตรใหม่ๆ 

170

แผนการปฏรูิปประเทศด้านเศรษฐกิจ05

171

แผนการปฏรูิปประเทศด้านเศรษฐกิจ 05 X
 3

8.
84

0
4

Y
  

1.0
17

6 
cm0502



สถานการณ์ในภาพรวมของเรื่องและประเด็นปฏิรูป 
อุตสาหกรรมแปรรูปอาหารเป ็นอุตสาหกรรมที่ม ี
ความส�าคญัต่อประเทศไทย เป็นอตุสาหกรรมท่ีใช้แรงงาน
กว่า 1 ล้านคน หรือร ้อยละ 2.8 ของการจ้างงาน 
ทั้งประเทศ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับภาคเกษตรผ่าน 
การสร้างความยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจฐานราก โดยในปี 
2562 สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิม หรือผลิตภัณฑ์มวลรวม 
ในประเทศให้กับเศรษฐกิจไทยด้วยมูลค่า 922,835  
ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5.5 ของผลิตภัณฑ์ 

มวลรวมในประเทศ หรือ ร้อยละ 20.6 ของ GDP  
ภาคอุตสาหกรรมการผลิต มูลค่าการส่งออกอาหาร 
1,016,932 ล้านบาท หดตวัลดลง ร้อยละ 4.6 เมือ่เทยีบกบั 
ปี 2561 มีส่วนแบ่งตลาดโลกร้อยละ 2.51 เพิ่มขึ้น 
จากปีก่อนร้อยละ 0.80 อยู ่ในอันดับที่ 11 ของโลก  
ขยับข้ึนจากอันดับที่ 12 ของโลกในปี 2561 และเป็น 
อันดับท่ี 2 ของเอเชียรองจากสาธารณรัฐประชาชนจีน  
ก่อให้เกดิรายได้ในธรุกจิเกีย่วเนือ่งกบัอตุสาหกรรมอาหาร 
2.7 ล้านล้านบาท

เรือ่งและประเดน็ปฏรูิปที ่3

อุตสาหกรรมอาหาร
ป ี2562 •ป ี2563 •

• เป้าหมาย •
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวน 
การวางแผนและการด�าเนนิการของอตุสาหกรรมอาหาร  
เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของอุตสาหกรรมอาหาร
ของประเทศไทย และเพิ่มผลประโยชน์จากการเจริญ
เติบโตของอุตสาหกรรมอาหารของภูมิภาค CLMV

• คา่เปา้หมายทีต่อ้งบรรลภุายในป ี2565 • 
อุตสาหกรรมอาหารของประเทศมีศักยภาพในการ
แข่งขันควบคู่กับการสร้างการเติบโตของอุตสาหกรรม
อาหารของภูมิภาค CLMV

ที่มา: ส�านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมอาหาร (ถ่วงน�้าหนักมูลค่าเพิ่ม) ในปี 2556-2563

ปี 62 สีส้ม ปี 63 สีส้ม 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ  1 

เรื่องและประเด็นปฏิรูปท่ี 3 อุตสาหกรรมอาหาร 2 

เป้าหมาย เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการวางแผนและการด าเนินการของอุตสาหกรรมอาหาร 3 

เพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันของอุตสาหกรรมอาหารของประเทศไทย และเพ่ิมผลประโยชน์จากการเจริญเติบโตของ4 

อุตสาหกรรมอาหารของภูมิภาค CLMV 5 

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี พ.ศ. 2565 อุตสาหกรรมอาหารของประเทศมีศักยภาพในการแข่งขันควบคู่กับการสร้าง6 

การเติบโตของอุตสาหกรรมอาหารของภูมิภาค CLMV 7 

อุตสาหกรรมแปรรูปอาหารเป็นอุตสาหกรรมที่มีความส าคัญต่อประเทศไทย เป็นอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานกว่า 1 8 

ล้ านคน หรือร้อยละ 2 .8 ของการจ้ างงานทั้ งประเทศ และสร้างมู ลค่ าเพ่ิ ม ให้ กั บภาค เกษตรผ่ าน 9 

การสร้างความยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจฐานราก โดยในปี 2562 สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิม หรือผลิตภัณฑ์มวลรวมใน10 

ประเทศให้กับเศรษฐกิจไทยด้วยมูลค่า 922,835 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5.5 ของผลิตภัณฑ์มวลรวม 11 

ในประเทศ หรือ ร้อยละ 20.6 ของ GDP ภาคอุตสาหกรรมการผลิต มูลค่าการส่งออกอาหาร 1,016,932 ล้านบาท 12 

หดตัวลดลง ร้อยละ 4.6 เมื่อเทียบกับปี 2561 มีส่วนแบ่งตลาดโลกร้อยละ 2.51 เพ่ิมขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 0.80 13 

อยู่ในอันดับที่ 11 ของโลก ขยับขึ้นจากอันดับที่ 12 ของโลกในปี 2561 และเป็นอันดับที่ 2 ของ เอเชียรองจาก14 

สาธารณรัฐประชาชนจีน ก่อให้เกิดรายได้ในธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมอาหาร 2.7 ล้านล้านบาท 15 

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมอาหาร (ถ่วงน ้าหนักมูลค่าเพิ่ม) ในปี 2556-2563 16 

   17 
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การด�าเนินงานที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม สถานการณ์
การผลิตอุตสาหกรรมอาหารไทยปี 2563 มีการปรับ
ชะลอตัวลดลงร้อยละ 6.58 ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจาก 
การบริ โภคภายในประเทศที่ชะลอตัวตามจ�านวน 
นักท่องเที่ยวที่ลดลง จากมาตรการการปิดประเทศเพื่อ
เว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ในการ
ป ้องกันการแพร ่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19  
อีกปัจจัยที่ส�าคัญคือสภาวะภัยแล้งส่งผลกระทบให้เกิด
การขาดแคลนผลผลิตทางการเกษตรท่ีเป็นวัตถุดิบใน
อุตสาหกรรมส�าคัญ เช่น อ้อยและน�้าตาลทราย แป้งมัน
ส�าปะหลัง เป็นต้น ขณะท่ีอัตราเงินเฟ้อชะลอตัวร้อยละ 
0.9 ตามแนวโน้มราคาน�้ามัน 

ส�าหรับการส่งออกสินค้าอาหารไทย ปี 2563 มีมูลค่า 
1,025,000 ล้านบาท ขยายตัวเพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.8  
ส่วนหนึ่งมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเช้ือ
ไวรัสโควิด-19 ท่ีมกีารแพร่ระบาดอย่างหนักในต่างประเทศ 
ท�าให้มีความต้องการรักษาความมั่นคงทางอาหาร ส่งผล
ให้สนิค้าอาหารของไทยขยายตวัเพิม่ขึน้ โดยสนิค้าอาหาร
ส่งออกทีส่�าคญั 5 รายการ มมีลูค่าขยายตัวเพิม่ขึน้ ได้แก่ 
อาหารพร้อมรับประทาน (+15.2%) ปลาทูน่ากระป๋อง 
(+12.6%) เคร่ืองปรุงรส (+7.3%) ไก่ (+3.4%) และ
สับปะรด (+0.2%) ในขณะที่สินค้าส�าคัญอีก 5 รายการ  
มีมูลค่าการส่งออกลดลง ได้แก่ น�้าตาลทราย (-26.1%) 
มะพร้าว (-13.5%) กุ้ง (-12.4%) แป้งมันส�าปะหลัง 
(-6.8%) และข้าว (-0.7%) ขณะที่การน�าเข้ามีมูลค่า 
405,000 ล้านบาท  ขยายตัวร้อยละ 5.2 โดยประเทศไทย
เกินดุลการค้าอาหารมูลค่า 620,000 ล้านบาท และ
ดุลการค้ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
 

ที่มา: ฝ่ายวิจัยและข้อมูล สถาบันอาหาร รวบรวมและประมวลผลจากฐานข้อมูล Global 
Trade Atlas, UNComtrade และ Trade map หมายเหตุ: f คือตัวเลขคาดการณ์

สถานการณ์การค้า (น�าเข้า ส่งออก และดุลการค้า)

ปิดประเทศเพ่ือเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ในการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-21 
19 อีกปัจจัยที่ส าคัญคือสภาวะภัยแล้งส่งผลกระทบให้เกิดการขาดแคลนผลผลิตทางการเกษตรที่เป็นวัตถุดิบใน22 
อุตสาหกรรมส าคัญ เช่น อ้อยและน้ าตาลทราย แป้งมันส าปะหลัง เป็นต้น ขณะทีอั่ตราเงินเฟ้อชะลอตัวร้อยละ 0.9 23 
ตามแนวโน้มราคาน้ ามัน  24 

ส าหรับการส่งออกสินค้าอาหารไทย ปี  2563 มีมูลค่า 1 ,025,000 ล้านบาท ขยายตัวเพ่ิมขึ้นร้อยละ 0.8 25 

ส่วนหนึ่งมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่มีการแพร่ระบาดอย่างหนักในต่างประเทศ ท า26 

ให้มีความต้องการรักษาความมั่นคงทางอาหาร ส่งผลให้สินค้าอาหารของไทยขยายตัวเพ่ิมขึ้น โดยสินค้าอาหารส่งออก27 

ที่ส าคัญ 5 รายการ มีมูลค่าขยายตัวเพ่ิมขึ้น ได้แก่ อาหารพร้อมรับประทาน (+15.2%) ปลาทูน่ากระป๋อง (+28 

12.6%) เครื่องปรุงรส (+7.3%) ไก่ (+3.4%) และสับปะรด (+0.2%) ในขณะที่สินค้าส าคัญอีก 5 รายการ มีมูลค่าการ29 

ส่งออกลดลง ได้แก่ น้ าตาลทราย (-26.1%) มะพร้าว (-13.5%) กุ้ง (-12.4%) แป้งมันส าปะหลัง (-6.8%) และข้าว (-30 

0.7%) ขณะที่การน าเข้ามีมูลค่า 405,000 ล้านบาท  ขยายตัวร้อยละ 5.2 โดยประเทศไทยเกินดุลการค้าอาหาร31 

มูลค่า 620,000 ล้านบาท และดุลการค้ามีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง  32 

สถานการณ์การค้า (น้าเข้า ส่งออก และดุลการค้า) 33 

 34 

 35 

กระทรวงอุตสาหกรรมได้จัดท าแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร ระยะที่  1  36 
(พ.ศ. 2562–2570) ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดย คณะรัฐมนตรี ได้มีมติรับทราบแผนปฏิบัติการดังกล่าว  37 
เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563 มีเป้าหมายให้ไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตอาหารอนาคตแห่งอาเซียนควบคู่การขับเคล่ือน38 
เศรษฐกิจฐานราก และก้าวขึ้นเป็น 1 ใน 10 ของผู้ส่งออกอาหารของโลกในปี พ.ศ. 2570 โดยที่ผ่านมา รัฐบาลได้ให้39 
ความส าคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารอนาคต ด้วยการบูรณาการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการดังกล่าว ได้แก่ 40 
การพัฒนาศักยภาพและยกระดับขีดความสามารถของผู้ประกอบการอาหารตลอดห่วงโซ่อุปทาน ด้วยการสร้างนักรบ41 
อุตสาหกรรมอาหารพันธุ์ใหม่ (Food Warriors) ให้เป็น Food Warriors/ Food Industry 4.0/ Smart SMEs/ Smart 42 
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ที่มา: ฝ่ายวิจัยและข้อมลู สถาบันอาหาร รวบรวมและประมวลผลจากฐานข้อมูล Global Trade 
Atlas, UNComtrade และ Trade map หมายเหต:ุ f คือตัวเลขคาดการณ ์
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ประเด็นท้าทายที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย 
กระทรวงอุตสาหกรรมได้จัดท�าแผนปฏิบัติการด้านการ
พัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร ระยะที่ 1 (พ.ศ. 
2562–2570) ร ่วมกับหน ่วยงานที่ เกี่ยวข ้อง โดย  
คณะรัฐมนตรี ได้มีมติรับทราบแผนปฏิบัติการดังกล่าว 
เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563 มีเป้าหมายให้ไทยเป็น
ศูนย์กลางการผลิตอาหารอนาคตแห่งอาเซียนควบคู่การ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก และก้าวขึ้นเป็น 1 ใน 10 
ของผูส่้งออกอาหารของโลกในปี พ.ศ. 2570 โดยทีผ่่านมา 
รฐับาลได้ให้ความส�าคญัในการพฒันาอตุสาหกรรมอาหาร
อนาคต ด้วยการบูรณาการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ 
ดังกล่าว ได้แก่ การพัฒนาศักยภาพและยกระดับขีด 
ความสามารถของผู ้ประกอบการอาหารตลอดห่วงโซ่
อปุทาน ด้วยการสร้างนกัรบอตุสาหกรรมอาหารพนัธุใ์หม่ 

(Food Warriors) ให้เป็น Food Warriors/ Food  
Industry 4.0/ Smart SMEs/ Smart Farmer/ Young 
Smart Farmer/ วิสาหกิจชุมชนและเกษตรกรเข้มเข็ง  
ในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านนวัตกรรม ด้านมาตรฐาน 
ความปลอดภัย ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และด้านการตลาด 
พร้อมกับเร่งวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ
ในการแข่งขัน SMEs ผ่านการเชื่อมโยงกลไกและการให้
บริการด้านการวิจัยและพัฒนาผ่านเครือข ่ายเมือง
นวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) โดยจัดให้มี One 
Stop Service และส่งเสริมให้มี Future Food Lab  
ในพื้นที่เมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยายที่อยู่ในอุทยาน
วิทยาศาสตร์ภูมิภาคและมหาวิทยาลัยที่มีศักยภาพ 
ประกอบกับเพิ่มช่องทางการตลาดโดยการจัดแสดงสินค้า
เพ่ือกระตุ้นการบริโภคในประเทศ รวมท้ังเสริมสร้าง 
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ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย อย่างไรก็ตาม 
ทิศทางผู้ประกอบการท่ัวโลกได้ปรับตัวเข้าสู่เทคโนโลยี
อตุสาหกรรมยคุ 4.0 ท้ัง SMEs และกลุ่มธรุกจิ Start-up 
ทีส่ามารถเลอืกใช้เทคโนโลยกีารผลิตใหม่ ๆ ให้เหมาะสม
กับศักยภาพธุรกิจ ซ่ึงจะช่วยให้ธุรกิจมีศักยภาพในการ
แข่งขันสูงข้ึน ซึ่งส�าหรับผู้ประกอบการไทยยังคงมีการ
ผลิตและส่งออกสินค้าอาหารส่วนใหญ่ยังคงเป็นสินค้า 
ในรูปแบบเดิม กล่าวคือสินค้าแปรรูปขั้นต้นที่มีมูลค่า 
เพ่ิมต�า่ ส่งผลท�าให้ประสบปัญหาในการแข่งขันโดยเฉพาะ
กับประเทศก�าลังพัฒนาที่สามารถผลิตสินค้าในรูปแบบ
เดียวกันเข้าสู่ตลาดโลก ดังนั้น ภาครัฐควรเร่งรัดปัจจัย
สนับสนุนที่เอ้ืออ�านวยความสะดวกแก่ผู ้ประกอบการ 
ให้เกดิการลงทนุในเชงิพาณชิย์ เช่น พืน้ทีร่องรบัการผลิต
เชงิพาณชิย์ส�าหรบั Start up หรือผูป้ระกอบการท่ีต้องการ
ทดลองตลาดหรือยังไม่มีโรงงานผลิต นอกจากนี้ ยังช่วย
เป ็นพื้นที่ ในการออกแบบผลิตภัณฑ์อาหารส�าหรับ 
อนาคตใหม่ๆ อาทิ ผลิตภัณฑ์อาหารจากเทคโนโลยี
ชวีภาพ (Food Biotechnology Products) อาหารและ
วตัถดิุบเพือ่ผลติอาหารคุณภาพสงู (High Value Added 
Food Products & Organic Food Ingredients) ได้เพิม่ขึน้  
เพื่อให้เกิดการยกระดับอุตสาหกรรมอาหารสู ่อนาคต 
อย่างเป็นรูปธรรม 
 ปัจจัยเอื้อต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารอย่างครบ

วงจร การเร่งส่งเสริมการสร้างระบบตรวจสอบย้อนกลับ 
(Traceability) และส่งเสริมการลงทุนโดยการเพิ่มเติม
ประเภทกิจการโรงงานผลิตพืช (Plant Factory)  
ตลอดจนการสนับสนุนการท� า เกษตรแปลงใหญ ่  
โดยพัฒนาเกษตรเข้าสู่การผลิตระบบเกษตรสมัยใหม ่
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สถานการณ์ในภาพรวมของเรื่องและประเด็นปฏิรูป 
ปัจจุบันผู ้ประกอบการอุตสาหกรรมชีวภาพของไทย  
ส่วนใหญ่เป็นผูป้ระกอบการผลติเช้ือเพลงิชวีภาพมจี�านวน 
39 ราย แบ่งเป็น ผูผ้ลติเอทานอลจากอ้อย 17 ราย ผู้ผลิต
เอทานอลจากมนัส�าปะหลงั 10 ราย และผูผ้ลติไบโอดีเซล
ประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมัน 12 ราย ผู้ผลิต 
เม็ดพลาสติกชีวภาพ 2 ราย ผู ้ผลิตวัสดุชีวภาพหรือ
ผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพ เช ่น ถุงเพาะช�าต ้นไม ้  
ถงุช้อปป้ิง ภาชนะ หลอด 23 ราย ผูผ้ลติสารเคมชีวีภาพ 
29 ราย โดยบางรายเป็นผู ้ผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพด้วย  

ส่วนผู้ผลิตชีวเภสัชภัณฑ์มีเพียง 6 ราย ซึ่งเป็นจ�านวน 
ที่น้อยมาก เนื่องจากข้อจ�ากัดด้านต้นทุนเทคโนโลย ี
การผลิตที่ค ่อนข้างสูงประกอบกับข้อกฎหมายและ 
กฎระเบยีบด้านทรพัย์สนิทางปัญญาทีไ่ม่เอือ้ต่อการลงทนุ
เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มชีวเภสัชภัณฑ์ โดยมีการอนุมัติ
ให้การส่งเสริมการลงทุนด้านอุตสาหกรรมเทคโนโลยี
ชีวภาพและปิโตรเคมีซึ่ งมีมูลค ่าการลงทุน 39.05  
พันล ้านบาท 221.9 พันล ้านบาท และ 103.58  
พันล้านบาท และ 13.71 พันล้านบาท ในปี 2560 – 2563  
(ม.ค. – ก.ย.) ตามล�าดับ

ที่มา: ส�านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ส�านักงานอ้อยและน�้าตาลทราย 
กรมธุรกิจพลังงาน และสถาบันพลาสติก

เรือ่งและประเดน็ปฏรูิปที ่4

อุตสาหกรรมเศรษฐกิจชีวภาพ
ป ี2562 •ป ี2563 •

• เป้าหมาย •
เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของเศรษฐกิจชีวภาพ
ไทย การพัฒนาและการน�ามาใช ้อุตสาหกรรม
เศรษฐกิจชีวภาพในระดับภูมิภาครวมไปถึงการ 
บูรณาการโซ่อุปทาน

• คา่เปา้หมายทีต่อ้งบรรลภุายในป ี2565 • 
เศรษฐกิจชีวภาพไทยมีศักยภาพในการแข่งขันใน
ระดับภูมิภาคและมีการใช้อุตสาหกรรมเศรษฐกิจ
ชีวภาพแบบบูรณาการตลอดห่วงโซ่อุปทาน
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การด�าเนินงานท่ีผ่านมา หน่วยงานภาครัฐได้มีการ 
บูรณาการร่วมกันเพื่อขับเคลื่อนและยกระดับศักยภาพ
ของอุตสาหกรรมชีวภาพไทยภายใต้มาตรการพัฒนา
อุตสาหกรรมชีวภาพของไทย (พ.ศ. 2561-2570) โดยมี
การด�าเนนิการทีส่�าคญั ได้แก่ การปรับปรงุแก้ไขกฎหมาย
ที่เก่ียวข้องให้เอ้ือต่อการลงทุนในอุตสาหกรรมชีวภาพ 
เช่น ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การให้ตั้ง
โรงงานที่ใช้อ้อยเป็นวัตถุดิบในทุกท้องท่ีท่ัวราชอาณาจักร 
พ.ศ. 2562 ประกาศคณะกรรมการอ้อยและน�า้ตาลทราย 
เรื่ อง ก�าหนดชนิดและคุณภาพน�้ าตาลทรายที่ ให ้ 
โรงงานผลิต พ.ศ. 2562 รวมถึงการสร้างกลไกการออก
ใบรับรองผลิต ภัณฑ ์พลาสติก ท่ีย ่อยสลายได ้ เอง 
ทางชีวภาพ เพื่อเป็นปัจจัยสนับสนุนรองรับการด�าเนิน
มาตรการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีของรัฐบาลและ
เป็นการกระตุ้นความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ชีวภาพภายใน
ประเทศ และการขับเคลื่อนการลงทุนในอุตสาหกรรม
ชีวภาพภายในประเทศ (รูปภาพที่ 2) โดยแบ่งออกเป็น  
(1) พื้นที่เป้าหมายตามมาตรการฯ ซึ่งปัจจุบันมีการผลิต
เชิงพาณิชย์แล้ว และเกิดมูลค่าการลงทุนรวม 50,740 
ล้านบาท ได้แก่ พื้นที่ EEC จ�านวน 9,740 ล้านบาท  

เพ่ือผลิตน�้ายาล้างไต พลาสติกชีวภาพ (Poly Lactic 
Acid: PLA) และเมทิลเอสเทอร์จากน�้ามันปาล์มบริสุทธิ์ 
และพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง (จ.นครสวรรค์) จ�านวน 
41,000 ล้านบาท เพ่ือผลิตเอทานอล และโรงงานไฟฟ้า 
ชีวมวล และมีแผนการขยายการผลิตในส่วนของเคมี
ชวีภาพ เช่น กรดอะมโิน สารสกดัยสีต์ อาหารฟังค์ชัน่นอล 
วิตามิน E สารให้ความหวาน เบต้ากลูแคน พลาสติก
ชีวภาพ และ  (2) พื้นที่ที่มีศักยภาพเพิ่มเติม คาดว่า 
จะเกิดมูลค่าการลงทุนเพ่ิมรวม 97,490 ล ้านบาท  
โดยภาคเอกชนจะเข้าไปลงทุนในท้องถิ่นและน�าแนวคิด 
การพัฒนาเศรษฐกจิชวีภาพ (Bioeconomy) ไปประยกุต์ใช้ 
ตามนโยบายของรัฐบาล ที่เน้นการสร้างความมั่นคงทาง
วัตถุดิบและการวางระบบการส่งเสริมภาคเกษตรในพื้นท่ี 
ตัวอย่างโครงการ เช่น โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม
บลูโอลิโอเทค ซิ ต้ี และโครงการไบโอ ฮับ เอเซีย  
ใน จ.ฉะเชงิเทรา มลูค่าการลงทนุรวม 62,500 ล้านบาท  
โครงการลพบุรีไบโอคอมเพล็กซ์ ใน จ.ลพบุรี มูลค่า 
การลงทุน 32,000 ล้านบาท และโครงการจัดตั้งนิคม
อุตสาหกรรมอุบลราชธานี ใน จ.อุบลราชธานี มูลค่า 
การลงทุน 2,990 ล้านบาท

ที่มา: ส�านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

8 โครงการ (Yeast probiotics / เอนไซม์น�้า / เอนไซม์ไฟเตส / Dried yeast) /
เบต้ากลูแคน / กรดแลคติก / สารให้ความหวาน / แป้งทนการย่อย)

โครงการผลิตน�้ายาล้างไต ผลิตเชิงพาณิชย์ 59
โครงการผลิต PLA (75,000 ตัน/ปี) ผลิตเชิงพาณิชย์ Q4/62

Phase 1 (ผลิตเชิงพาณิชย์ Q3/61) ผลิตเมทิลเอสเทอร์จาก RPO (2 แสนตัน/ปี)
Phase 2 (ผลิตเชิงพาณิชย์ Q2/62) ผลิตกลีเซอรีนบริสุทธิ์ (20,000 ตัน/ปี)

โครงการ Functional Sugar (ย้ายพื้นที่ลงทุนมาจากก�าแพงเพชร)

โครงการลพบุรี ไบโอคอมเพล็กซ์
Phase 1 (63-65) ผลิตเอทานอลจากน�้าอ้อย (6 แสนลิตร/วัน)
ไฟฟ้าจากชีวมวล (50 MW) ปุ๋ยชีวภาพ (ตัน/วัน)
Phase 2 (66-72) ผลิตกรดแลกติก กรดซิตริก สารให้ความหวาน
ยีสต์ เอนไซม์

โครงการ Nakhonsawan Bio Complex (NBC)
Phase 1 (7,500 ลบ.) ผลิตเชิงพาณิชย์ Q1/64
ปรับพื้นที่ และก่อสร้างโรงหีบอ้อย (24,000 ตัน/วัน)
ผลิตเอทานอล (6 แสนลิตร/วัน หรือ 186 ล้านลิตร/ปี)
และไฟฟ้าจากชีวมวล (ก�าลังการผลิตติดตั้ง 85 MW)

Phase 2 ผลิตเชิงพาณิชย์ Q1/66
ผลิต PLA และเคมีชีวภาพ เช่น กรดอะมิโน วิตามิน E
สารสกัดยีสต์ สารให้ความหวาน เบต้ากลูแคน

พื้นที่เป้าหมายตามมาตรการฯ พื้นที่ศักยภาพส่วนขยายผล พื้นที่ลงทุนใหม่

นคิมฯ อบุลราชธาน ี(61-68) พฒันาพืน้ทีแ่ละขยายโครงการเพือ่ผลติอาหาร
ทางการแพทย์ และชวีเคมอีนิทรีย์ เช่น Organic Amino Acid / Organic 
Soluble Fibre สารสกัดจากพืช ผัก และสมุนไพรอินทรีย์

ไบโอฮบัเอเชยี (50,000 ลบ.) (62-65) ประกอบด้วย 53 โครงการย่อย
เพือ่ผลติ Bio Energy, Bio Refinery, ยา เครือ่งส�าอาง , Food & Feed
For future รวมถงึศนูย์เรยีนรู้

นคิมฯ บลโูอลเิทคซติี ้(12,500 ลบ.) (61-65) ผลติไบโอดีเซล Bio-Hydrogenated 
Diesel (BHD) นอร์มอลพาราฟิน Bio-PCM (Phase Change Material)  
สารเปลี่ยนสถานะที่ใช้ในวัสดุก่อสร้าง และไฮโดรเจน
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นอกจากนี้รัฐบาลได้มีมาตรการทางภาษี เพ่ือสร้าง 

ค ว ามต ้ อ งก า ร ใ ช ้ ผลิตภัณฑ์ชีวภาพภายในประเทศ  

โดยออกพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวล 

รัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 702)  

พ.ศ. 2563 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันท่ี  

22 มิถุนายน 2563 โดยมีสาระส�าคัญ คือ ยกเว้นภาษ ี

เงินได้นิติบุคคลให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล 

ส�าหรับเงินได้เป็นจ�านวนร้อยละยี่สิบห้าของรายจ่าย 

ที่ได้จ่ายเป็นค่าซ้ือผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ย่อยสลายได ้

ทางชีวภาพ ส�าหรับรายจ่ายที่ ได ้จ ่ายไปตั้งแต่วันที่  

1  มกราคม 2562 ถึ งวันที่  31 ธันวาคม 2564  

โดยผู ้ประกอบการต้องยื่นขอการรับรองผลิตภัณฑ์

พลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพ และให้กระทรวง

อุตสาหกรรมพิจารณาตรวจสอบ เพื่อออกใบรับรอง

ผลิตภัณฑ์ให้กับผู้ประกอบการ ใช้เป็นหลักฐานประกอบ

การขอลดหย่อนภาษีตามท่ีพระราชกฤษฎีกาก�าหนด 

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย 

ในระยะที่ผ่านมา การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมชีวภาพ 

ของประเทศมีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้าน 

การ เพิ่ มประสิทธิภาพในการผลิตเพื่ อ เพิ่ มมูลค ่ า 

ในอุตสาหกรรมชีวภาพ การปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย 

ที่ เกี่ยวข ้องให ้ เอื้อต ่อการลงทุน มาตรการกระตุ ้น 

ความต้องการใช ้ผลิตภัณฑ์ชีวภาพภายในประเทศ  

อย ่างไรก็ตาม การยกระดับอุตสาหกรรมชีวภาพ 

ของประเทศยังมีข ้อจ�ากัดด้านกฎหมายที่จะช่วยให้ 

ผู ้ประกอบการเพ่ิมผลิตภาพให้กับผลิตภัณฑ์ชีวภาพ 

ที่มีมูลค่าสูงข้ึนได้ จึงควรเร่งรัดแก้ไขปัญหาและอุปสรรค 

ดังกล่าว เพ่ือให้ผู้ประกอบการน�าวัตถุดิบทางการเกษตร

มาใช้ในการผลิตและเพิ่มมูลค่าให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
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ข้อเสนอแนะเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย เพื่อยกระดับศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของเศรษฐกิจ 

ชีวภาพของไทย ควรสนับสนุนการสร้างเศรษฐกิจฐานชีวภาพแบบครบวงจรภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพ  

เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียวท่ีมีการใช้นวัตกรรมและประโยชน์จากทรัพยากรฐานชีวภาพอย่างยั่งยืน  

ส ่งเสริมการสร ้างมูลค ่าเพิ่มจากวัตถุดิบชีวภาพที่ เป ็นมิตรกับสิ่งแวดล ้อมและเศรษฐกิจชีวภาพ ส ่งเสริม 

การพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีจากความหลากหลายทางชีวภาพของวิสาหกิจชุมชนและชุมชนท้องถิ่น และพัฒนา

โครงสร้างพื้นฐานท้ังด้านโลจิสติกส์ ก�าลังคน เทคโนโลยี นวัตกรรม การวิจัยและพัฒนา รวมถึงการเร่งปรับปรุง

กฎหมายที่เก่ียวข้องเพื่อเอื้ออ�านวยต่อการลงทุนในอุตสาหกรรมชีวภาพ
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สถานการณ์ในภาพรวมของเรื่องและประเด็นปฏิรูป 
ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ที่ส�าคัญในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยปี 2562 ประเทศไทยผลิต
และส ่ งออกยานยนต ์ เป ็นอันดับ ท่ี  11 ของโลก  
โดยประเทศที่มีก�าลังการผลิตรถยนต์สูงสุด 5 อันดับแรก 
ของโลก ได้แก่ จีน สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น เยอรมนี และ
อินเดีย อย่างไรก็ตามปริมาณการผลิตรถยนต์ของไทย 
ลดลงร้อยละ 7.1 เมื่อเทียบกับปี 2561 อันเนื่องมาจาก
การแข่งขันที่เพิ่มขึ้นในตลาดโลก

แนวโน้มสถานการณ์อุตสาหกรรมยานยนต์ของโลก 
ในปัจจุบันเป็นการเปลี่ยนจากยานยนต์ท่ีขับเคลื่อน 
ด้วยเครื่องยนต์สันดาปเป็นยานยนต์ไฟฟ้า ส่งผลให้
ประเทศไทยต้องปรับเปลี่ยนโครงสร้างอุตสาหกรรม 
สู่อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า โดยประเทศไทยมีความได้
เปรียบจากการเป ็นฐานการผลิตยานยนต์ที่ส�าคัญ 
สามารถพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีมาต่อยอดได้ 
นอกจากนี้ การส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าจะช่วย
บรรเทาปัญหาส่ิงแวดล้อม เช่น ลดการปล่อยฝุ่นละออง
ขนาดเล็ก PM 2.5 ซึ่งมีสาเหตุมาจากการเผาไหม ้
ที่ ไม ่ สมบู รณ ์ของ เครื่ องยนต ์  และลดการปล ่อย 
ก๊าซเรือนกระจก 

ปัจจุบัน ประเทศไทยมีการจดทะเบียนรถยนต์ประเภท
ยานยนต์ไฟฟ้าสะสมรวมเป็นจ�านวน 172,068 คัน  
โดยแบ่งเป ็นรถยนต์ไฟฟ้าแบบผสม (HEV/PHEV) 
167,767 คัน และรถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่ 4,301 คัน 
โดยปี 2562 มียานยนต์ไฟฟ้าจดทะเบียนใหม่จ�านวน 
32,248 คัน ขณะที่ในระยะ 6 เดือนแรกของปี 2563  
พบว ่ามีการจดทะเบียนยานยนต ์ไฟฟ ้าใหม ่ทั้ งสิ้น  
16,290 คัน และมีสถานีอัดประจุไฟฟ้าสาธารณะจ�านวน 
557 แห่ง (ที่มา: กรมการขนส่งทางบก และสมาคม 
ยานยนต์ไฟฟ้าไทย) อย่างไรก็ตาม การจดทะเบียน 
ยานยนต์ไฟฟ้าใหม่มีแนวโน้มลดลงจากปีก ่อนหน้า 
เนื่องจากอุตสาหกรรมยานยนต์ได้รับผลกระทบจาก 
การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อ 
ห่วงโซ่อุปทานการผลิต ตลอดจนก�าลังซ้ือของผู้บริโภค

ที่มา: International Organization of Motor Vehicle Manufacturers

ปริมาณการผลิตรถยนต์ของไทยในปี 2562 หน่วย : คัน

ปี 62 สีส้ม ปี 63 สีส้ม 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ  1 

เรื่องและประเด็นปฏิรูปท่ี 5 อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า 2 

เป้าหมาย เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าไปสู่การเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าส าคัญ3 
ในระดับภูมิภาค CLMV 4 

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปีพ.ศ.2565 ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าที่ส าคัญใน5 
ภูมิภาค CLMV 6 

ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ที่ส าคัญในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยปี 2562  7 

ประเทศไทยผลิตและส่งออกยานยนต์เป็นอันดับที่ 11 ของโลก โดยประเทศที่มีก าลังการผลิตรถยนต์สูงสุด  8 

5 อันดับแรกของโลก ได้แก่ จีน สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น เยอรมนี และอินเดีย อย่างไรก็ตามปริมาณการผลิตรถยนต์9 

ของไทยลดลงร้อยละ 7 .1 เมื่อ เทียบกับปี  2561 อันเนื่ องมาจากการแข่งขันที่ เ พ่ิมขึ้น ในตลาดโลก  10 

(ที่มา: International Organization of Motor Vehicle Manufacturers) 11 

 12 

ที่มา: International Organization of Motor Vehicle Manufacturers 13 

แนวโน้มสถานการณ์อุตสาหกรรมยานยนต์ของโลกในปัจจุบันเป็นการเปลี่ยนจากยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วย14 

เครื่องยนต์สันดาปเป็นยานยนต์ไฟฟ้า ส่งผลให้ประเทศไทยต้องปรับเปลี่ยนโครงสร้างอุตสาหกรรมสู่อุตสาหกรรม15 

ยานยนต์ไฟฟ้า โดยประเทศไทยมีความได้เปรียบจากการเป็นฐานการผลิตยานยนต์ที่ส าคัญ สามารถพัฒนา 16 

องค์ความรู้และเทคโนโลยีมาต่อยอดได้ นอกจากนี้ การส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าจะช่วยบรรเทาปัญหา17 

สิ่งแวดล้อม เช่น ลดการปล่อยฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ซึ่งมีสาเหตุมาจากการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ของ18 

เครื่องยนต์ และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  19 

ปัจจุบันประเทศไทยมีการจดทะเบียนรถยนต์ประเภทยานยนต์ไฟฟ้าสะสมรวมเป็นจ านวน 172,068 คัน 20 

โดยแบ่งเป็นรถยนต์ไฟฟ้าแบบผสม (HEV/PHEV) 167,767 คัน และรถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่ 4,301 คัน โดยปี 21 

2562 มียานยนต์ไฟฟ้าจดทะเบียนใหม่จ านวน 32,248 คัน ขณะที่ในระยะ 6 เดือนแรกของปี 2563 พบว่ามีการ22 

 2,167,694  

 2,013,710  

2561 2562

ปรมิาณการผลติรถยนตข์องไทยในปี 2562 หนว่ย : คนั 

0506 
ส้ม 

เรือ่งและประเดน็ปฏรูิปที ่5

อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟา้
ป ี2562 •ป ี2563 •

• เป้าหมาย •
เพ่ือเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันอุตสาหกรรมยานยนต์
ไฟฟ้าไปสู่การเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าส�าคัญ
ในระดับภูมิภาค CLMV

• คา่เปา้หมายทีต่อ้งบรรลภุายในป ี2565 • 
ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมยานยนต์
ไฟฟ้าที่ส�าคัญในภูมิภาค CLMV
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รวบรวมโดย สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย

การด�าเนินงานที่ผ่านมา ภาครัฐได้มีนโยบายส่งเสริม
การใช้ยานยนต์ไฟฟ้ามาโดยตลอด ท้ังมาตรการส่งเสริม
การลงทุนเพื่อเพิ่มอุปทาน มาตรการกระตุ้นตลาดภายใน
ประเทศ การเตรียมความพร้อมโครงสร้างพื้นฐานส�าหรับ
ยานยนต์ไฟฟ้า การจัดท�ามาตรฐานยานยนต์ไฟฟ้า  
การบริหารจัดการแบตเตอรี่ ใช ้แล ้ว การก ่อสร ้าง 
ศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติระยะที่ 2  
เพื่อรองรับการทดสอบรถยนต์ไฟฟ้าและชิ้นส่วนต่างๆ  
รวมทั้งการทดสอบรถยนต์ตามมาตรฐานยูโร 5 และ 
ยูโร 6 และมาตรการอื่น ๆ ทั้งนี้ คณะกรรมการนโยบาย 
ยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติได้เห็นชอบแผน Roadmap  
การพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า โดยก�าหนดให ้
ปี พ.ศ. 2573 ประเทศไทยมีการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าคิด
เป็นร ้อยละ 30 ของปริมาณการผลิตทั้งหมด หรือ
ประมาณ 750,000 คัน นอกจากนี้ คณะกรรมการ

นโยบายพลังงานแห่งชาติได้เห็นชอบอัตราค่าไฟฟ้า
ส�าหรับสถานีอัดประจุไฟฟ้าของยานยนต์ไฟฟ้าแล้ว  
ในด้านการส่งเสริมการลงทุน ส�านักงานคณะกรรมการ 
ส่งเสริมการลงทุน (สกท.) มีมาตรการส่งเสริมการลงทุน
ยานยนต์ไฟฟ้า ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ส�าหรับยานยนต์
ไฟฟ้าแล้ว เช่น การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลครอบคลุม
ยานยนต์ไฟฟ้าทุกประเภท ทั้งรถยนต์ รถจักรยานยนต์ 
รถสามล้อ รถโดยสารและรถบรรทุก รวมถึงเรือที ่
ขับเคล่ือนด้วยพลังงานไฟฟ้า ฯลฯ ส�าหรับมาตรการทาง
ด้านภาษีได้ก�าหนดอัตราภาษีของยานยนต์ไฟฟ้าไว้ใน
อัตราที่ต�่ากว่ารถยนต์ที่ใช้เชื้อเพลิง มีมาตรการในการ 
ลดภาษีสรรพสามิต เพื่อให้รถยนต์ไฟฟ้ามีราคาที่ถูกลง  
และยังมีโครงการน�าร่องใช้งานยานยนต์ไฟฟ้ากลุ่มรถ
โดยสารสาธารณะ เพ่ือให้การส่งเสริมเกิดประโยชน์กับ
สาธารณชนในวงกว้าง 

จดทะเบียนยานยนต์ไฟฟ้าใหม่ทั้งสิ้น 16 ,290 คัน และมีสถานีอัดประจุไฟฟ้าสาธารณะจ านวน 557 แห่ง 23 

(ที่มา: กรมการขนส่งทางบก และสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย) อย่างไรก็ตาม การจดทะเบียนยานยนต์ไฟฟ้าใหม่มี24 

แนวโน้มลดลงจากปีก่อนหน้า เนื่องจากอุตสาหกรรมยานยนต์ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 25 

ซึ่งส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานการผลิต ตลอดจนก าลังซื้อของผู้บริโภค 26 

 27 
ที่มา: รวบรวมโดย สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย 28 

ที่ผ่านมา ภาครัฐได้มีนโยบายส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้ามาโดยตลอด ทั้งมาตรการส่งเสริมการลงทุน29 

เพ่ือเพ่ิมอุปทาน มาตรการกระตุ้นตลาดภายในประเทศ การเตรียมความพร้อมโครงสร้างพ้ืนฐานส าหรับยานยนต์30 

ไฟฟ้า การจัดท ามาตรฐานยานยนต์ไฟฟ้า การบริหารจัดการแบตเตอรี่ใช้แล้ว การก่อสร้างศูนย์ทดสอบยานยนต์31 

และยางล้อแห่งชาติระยะที่ 2 เพ่ือรองรับการทดสอบรถยนต์ไฟฟ้าและชิ้นส่วนต่างๆ รวมทั้งการทดสอบรถยนต์32 

ตามมาตรฐานยูโร 5 และยูโร 6 และมาตรการอ่ืน ๆ ทั้งน้ี คณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติได้33 

เห็นชอบแผน Roadmap การพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า โดยก าหนดให้ปี พ.ศ. 2573 ประเทศไทยมี 34 

การผลิตยานยนต์ไฟฟ้าคิดเป็นร้อยละ 30 ของปริมาณการผลิตทั้งหมด หรือประมาณ 750 ,000 คัน นอกจากนี้ 35 

คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติได้เห็นชอบอัตราค่าไฟฟ้าส าหรับสถานีอัดประจุไฟฟ้าของยานยนต์ไฟฟ้า36 

แล้ว ในด้านการส่งเสริมการลงทุน ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (สกท.) มีมาตรการส่งเสริมการลงทุน37 

ยานยนต์ไฟฟ้า ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ส าหรับยานยนต์ไฟฟ้าแล้ว เช่น การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลครอบคลุมยาน38 

ยนต์ไฟฟ้าทุกประเภท ทั้งรถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถสามล้อ รถโดยสารและรถบรรทุก รวมถึงเรือที่ขับเคลื่อนด้วย39 

พลังงานไฟฟ้า ฯลฯ ส าหรับมาตรการทางด้านภาษีได้ก าหนดอัตราภาษีของยานยนต์ไฟฟ้าไว้ในอัตราท่ีต่ ากว่า40 

รถยนต์ที่ใช้เชื้อเพลิง มีมาตรการในการลดภาษีสรรพสามิต เพ่ือให้รถยนต์ไฟฟ้ามีราคาที่ถูกลง และยังมี 41 

โครงการน าร่องใช้งานยานยนต์ไฟฟ้ากลุ่มรถโดยสารสาธารณะ เพ่ือให้การส่งเสริมเกิดประโยชน์กับสาธารณชนใน42 

วงกว้าง อย่างไรก็ตาม การพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าของไทยมีประเด็นท้าทายที่ส าคัญ ดังนี้ ด้านการ43 

พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและศูนย์ทดสอบเพ่ือรองรับการขยายตัวของปริมาณยานยนต์ไฟฟ้า เช่น การเพ่ิมจ านวน44 
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7,701
9,738

12,110

20,669

32,248

32,248

180

แผนการปฏรูิปประเทศด้านเศรษฐกิจ05

181

แผนการปฏรูิปประเทศด้านเศรษฐกิจ 05 X
 3

8.
84

0
4

Y
  

1.0
17

6 
cm0505



ประเด็นท้าทายที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย 
อย่างไรก็ตาม การพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าของ
ไทยมีประเด็นท้าทายที่ส�าคัญ ดังน้ี ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานและศูนย์ทดสอบเพื่อรองรับการขยาย
ตัวของปริมาณยานยนต์ไฟฟ้า เช่น การเพิ่มจ�านวนสถานี
ชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าของส่วนบุคคลและรถยนต์ไฟฟ้า
สาธารณะให้ครอบคลุมและรองรับความต้องการที่เพิ่ม
ข้ึน การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมยานยนต์ไฟฟ้า 
รวมทั้งการพัฒนาแรงงานที่มีทักษะสอดคล้องกับความ
ต้องการของภาคอุตสาหกรรม 

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ในระยะต่อไป 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเร่งรัดการพัฒนาโครงสร้าง 
พ้ืนฐานท่ีสอดรับกับการเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์
ไฟฟ้า โดยให้ความส�าคัญกับการถ่ายทอดเทคโนโลย ี
และนวัตกรรม การพัฒนาบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ 
เฉพาะด้าน และเร่งรัดการให้บริการของศูนย์การทดสอบ 
ยานยนต ์และยางล ้อแห ่งชาติให ้มีความสมบูรณ ์  
เพ่ือลดต้นทุนของผู้ประกอบการในการตรวจสอบรับรอง
มาตรฐานที่ เ ก่ียวข ้อง ส ่งเสริมประชาชนหันมาใช ้
ยานยนต์ไฟฟ้าผ ่านมาตรการทางการเงินหรือภาษี  
รวมท้ังสร ้างแรงจูงใจให ้ เกิดการลงทุนในพ้ืนที่ที่ มี
ศักยภาพ ในประเทศ เช่น โครงการพัฒนาระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ฯลฯ เพื่อให้
ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าส�าคัญ 
ของภูมิภาค CLMV และของโลกต่อไป
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สถานการณ์ในภาพรวมของเร่ืองและประเด็นปฏิรูป อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เป็นอุตสาหกรรมส�าคัญ 
ของประเทศไทยมายาวนานกว่า 50 ปี และมคีวามส�าคัญต่อเศรษฐกจิของประเทศอย่างมาก โดยในปี 2562 ประเทศไทย 
ส่งออกสินค้าไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เป็นอันดับที่ 13 ของโลก และเป็นอันดับที่ 4 ในอาเซียน มีมูลค่า 59,797  
ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือ 1.9 ล้านล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 24.3 ของมูลค่าการส่งออกสินค้าทั้งหมด 
ของประเทศ ก่อให้เกดิการจ้างงานในประเทศมากกว่า 750,000 ต�าแหน่ง ขณะทีก่ารส่งออก 9 เดือนแรกของปี 2563  
มีมูลค่า 43,062 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า เนื่องจากได้รับผลกระทบจาก 
การแพร่ระบาดของ โรคโควดิ-19 ทีป่ระเทศคูค้่าได้ชะลอค�าส่ังซ้ือไว้

ที่มา: กรมศุลกากร รวบรวมโดย: สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

มูลค่าการส่งออกเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (ล้านเหรียญสหรัฐ)

โครงสร้างการผลติของอตุสาหกรรมไฟฟ้าและอเิล็กทรอนกิส์ของไทย ในระยะเวลา 10 ปีท่ีผ่านมาไม่เปล่ียนแปลงมากนกั 
มอีตัราเตบิโตเฉลีย่ประมาณร้อยละ 2.0-3.0 โดยพ่ึงพาผลิตภณัฑ์หลักไม่ก่ีชนดิ เช่น HDD, PCB, IC และ Semiconductor  
ทีม่อีตัราการเตบิโตคงทีแ่ละมแีนวโน้มชะลอตวัลง อีกทั้งลักษณะของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ยังเป็นเพียง 
ผูร้บัจ้างประกอบ หรอื OEM ซึง่ไม่มเีทคโนโลยเีป็นของตนเองเน้นการพ่ึงพาการใช้แรงงานส่วนใหญ่ ไปสู่การผลติสนิค้า 
ที่มีความต้องการของตลาดในอนาคตที่เน้นเทคโนโลยีและนวัตกรรม และสร้าง Supply chain ในอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ใหม่ ๆ ที่ใช้เทคโนโลยีสูงและมีมูลค่าเพิ่มสูงให้เกิดขึ้นในประเทศ

เรือ่งและประเดน็ปฏริปูที ่6

อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟา้อัจฉริยะ
ป ี2562 •ป ี2563 •
• เป้าหมาย •
เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันในระดับภูมิภาคของ
อุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะ การบูรณาการ 
โซ่อุปทาน การยกระดับผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรม
เครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะสู่มาตรฐานระดับสากล

• คา่เปา้หมายทีต่อ้งบรรลภุายในป ี2565 • 
อุตสาหกรรมเครื่องใช ้ไฟฟ ้าอัจฉริยะของไทยมี
ศักยภาพในการแข่งขันในระดับภูมิภาค ที่มีมาตรฐาน
ระดบัสากลและบรูณาการร่วมกันตลอดห่วงโซ่อปุทาน 

ปี 62 สีส้ม ปี 63 สีส้ม 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ  1 

เรื่องและประเด็นปฏิรูปท่ี 6 อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะ 2 

เป้าหมาย เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันในระดับภูมิภาคของอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะ การบูรณาการโซ่3 
อุปทาน การยกระดับผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะสู่มาตรฐานระดับสากล 4 

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปีพ.ศ.2565 อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะของไทยมีศักยภาพในการแข่งขันใน5 
ระดับภูมิภาค ที่มีมาตรฐานระดับสากลและบูรณาการร่วมกันตลอดห่วงโซ่อุปทาน 6 

อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เป็นอุตสาหกรรมส าคัญของประเทศไทยมายาวนานกว่า 50 ปี และ7 

มีความส าคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศอย่างมาก โดย ในปี 2562 ประเทศไทยส่งออกสินค้าไฟฟ้าและ8 

อิเล็กทรอนิกส์เป็นอันดับที่ 13 ของโลก และเป็นอันดับที่ 4 ในอาเซียน มีมูลค่า 59,797 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือ 9 

1.9 ล้านล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 24.3 ของมูลค่าการส่งออกสินค้าทั้งหมดของประเทศ ก่อให้เกิด10 

การจ้างงานในประเทศมากกว่า 750,000 ต าแหน่ง ขณะที่การส่งออก 9 เดือนแรกของปี 2563 มีมูลค่า 43 ,062 11 

ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ 12 

โรคโควิด-19 ที่ประเทศคู่ค้าได้ชะลอค าสั่งซื้อไว้ 13 

 14 

ที่มา: กรมศุลกากร รวบรวมโดย: สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 15 

โครงสร้างการผลิตของอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของไทย ในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา 16 

ไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก มีอัตราเติบโตเฉลี่ยประมาณร้อยละ 2.0-3.0 โดยพ่ึงพาผลิตภัณฑ์หลักไม่กี่ชนิด เช่น HDD, 17 

PCB, IC และ Semiconductor ที่มีอัตราการเติบโตคงท่ีและมีแนวโน้มชะลอตัวลง อีกทั้งลักษณะของผู้ประกอบการ18 

ในอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ยังเป็นเพียงผู้รับจ้างประกอบ หรือ OEM ซึ่งไม่มีเทคโนโลยีเป็นของตนเองเน้นการพ่ึงพา19 

การใช้แรงงานส่วนใหญ่ ไปสู่การผลิตสินค้าที่มีความต้องการของตลาดในอนาคตที่เน้นเทคโนโลยีและนวัตกรรม 20 

และสร้าง Supply chain ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ ๆ ที่ใช้เทคโนโลยีสูงและมีมูลค่าเพ่ิมสูงให้เกิดขึ้นใน21 

ประเทศ 22 
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มูลค่าการส่งออกเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  
(ล้านเหรียญสหรัฐ) 

เครื่องใชไ้ฟฟ้า อิเลก็ทรอนิกส ์ ไฟฟ้าก าลงั 

0506 
ส้ม 

17,320 17,494 17,348
12,157

6,386 6,554 6,686 5,173

36,503 38,061 35,763

25,732
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การด�าเนินงานที่ผ ่านมา ภาครัฐมีมาตรการส่งเสริม
อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะ ซึ่งเป็นอุตสาหกรรม
เป้าหมายที่ส�าคัญ เพื่อพัฒนาและต่อยอดอุตสาหกรรม
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ รักษาการเติบโตและมูลค่า 
การส ่งออก โดยส�านักงานคณะกรรมการส ่งเสริม 
การลงทุน (สกท.) ได้ออกมาตรการส่งเสริมการลงทุน
อุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะ อาทิ กรณีมีการ
ลงทุนหรือมีค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 0.5 ของยอดขายรวมใน 3 ปีแรก หรอืไม่น้อยกว่า 
100 ล ้านบาท จะได ้รับสิทธิประโยชน์การยกเว ้น 
ภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นระยะเวลา 8 ปี เป็นสัดส่วน 
ร้อยละ 100 ของเงินลงทุน เพื่อเป็นการดึงดูดการลงทุน
จากต่างชาติและส่งเสริมกระบวนการผลิตที่ทันสมัย 
ตลอดจนส่งเสรมิการถ่ายทอดเทคโนโลย ีทัง้น้ี ระยะเวลา 
9 เดือนแรกของปี 2563 พบว่ามีกิจการยื่นค�าขอรับ 
การส่งเสริมการลงทุนจ�านวน 106 โครงการ ซึ่งเพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ 13 จากช่วงเดียวกันของปี 2562 และมีมูลค่า 
การลงทนุ 37,550 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 18 เมือ่เทียบกบั 
ช่วงระยะเวลาเดียวกันกับปี 2562 ท่ีมีมูลค่าค�าขอรับ 
การส่งเสรมิการลงทนุจ�านวน 45,650 ล้านบาท ซึง่คดิเป็น
มูลค่าเงินลงทุนที่สูงท่ีสุดในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย 
(ทีม่า: สกท.)

นอกจากนี้ กระทรวงอุตสาหกรรมอยู่ระหว่างจัดท�าแผน
ปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
อจัฉริยะ ระยะที ่1 (พ.ศ. 2563-2570) (แผนระดบัที ่3) 
เพื่อเสนอต่อสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ก่อนน�าเสนอคณะรฐัมนตรต่ีอไป โดยสาระส�าคญัของแผน
ปฏบิตักิารฯ เป็นการยกระดบัอตุสาหกรรมอเิลก็ทรอนกิส์
อจัฉรยิะ โดยมมีาตรการสนบัสนนุต่าง ๆ จากภาครัฐ เพ่ือ
สร้าง Supply chain ท่ีมีมูลค่าและเทคโนโลยีสูงใหม่ ๆ 
ตลอดทั้ง Supply chain ของอุตสาหกรรม ตั้งแต่
อตุสาหกรรมต้นน�า้ เช่น Wafer Fabrication, IC design, 
Micro Electro Mechanical Systems (MEMs),  
Optical Semiconductor, Semiconductor for IoT 

Device ฯลฯ ส�าหรับอุตสาหกรรมกลางน�้าจะเน้น  
การผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อรองรับการพัฒนา
ส�าหรับผลิตภัณฑ์ S-curve ในอนาคต เช่น Sensor  
Module, อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในยานยนต์ไฟฟ้าและ
ยานยนต์ไร้คนขับ และอปุกรณ์ IoT ต่าง ๆ รวมท้ัง พฒันา
ปัจจยัแวดล้อม Eco-system และอตุสาหกรรมสนบัสนนุ 
(Supporting Industry) ในประเทศรองรับ เช่น ระบบ
การผลิตอัตโนมัติ (Automation), โครงสร้างพื้นฐาน 
ด้าน IoT และ Data Analysis, การเตรียมความพร้อม 
ของห้องปฏิบัติการทดสอบ การเตรียมความพร้อม 
ด้านแรงงาน ฯลฯ ส�าหรับอุตสาหกรรมปลายน�้า จะเน้น
การสร้างตลาดส�าหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใหม่ ๆ  
ในประเทศ เช่น Smart Factory, Smart Farming, 
Smart City Smart Appliance, Smart Home ฯลฯ  
ซึ่งจะช่วยให้ประเทศไทยสามารถรักษาฐานการผลิต 
ทีส่�าคญัของโลกและพฒันาสนิค้าไฟฟ้าและอเิล็กทรอนกิส์
ที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้สามารถแข่งขันในตลาด
โลกได้อย่างยัง่ยนื

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย 
อย่างไรก็ตาม อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะ 
มีประเด็นความท้าทาย ดังนี้ การพึ่งพิงกลุ่มสินค้าส่งออก
ที่ส�าคัญเพียงไม่กี่ชนิด โครงสร้างพื้นฐานเพื่อทดสอบ 
วิจัย และพัฒนาท่ีไม่เพียงพอ แรงงานยังขาดทักษะ
เฉพาะด้านที่จ�าเป็นต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม และ
เทคโนโลยเีปล่ียนแปลงอย่างรวดเรว็ ท�าให้การปรบัเปล่ียน 
สินค ้าและกระบวนการผลิตใช ้ เ งินลงทุนสูง และ 
ผูป้ระกอบการในประเทศไม่สามารถเข้าถงึแหล่งเงนิทนุได้ 
รวมทั้งนักลงทุนต ่างประเทศและบริษัทขนาดใหญ่ 
มีแนวโน้มย้ายฐานการผลิตและการลงทุนไปประเทศ 
เพื่อนบ้าน ที่มีศักยภาพ และขาดการผลักดันมาตรการ
ร ่วมลงทุนระหว ่างภาครัฐและเอกชน (Matching  
Investor) เพื่อให ้อุตสาหกรรมเกิดการยกระดับ
กระบวนการผลิตผ ่านเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ  
และการส่งเสริมการผลิตอัตโนมัติในอนาคต
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ข้อเสนอแนะเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย ในระยะต่อไป หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรให้ความส�าคัญกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์
เครื่องไฟฟ้าอัจฉริยะให้มีความหลากหลาย เร่งรัดการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการลงทุน ส่งเสริม 
การถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากบริษัทต่างชาติท่ีเข้ามาลงทุนในประเทศ และพัฒนาแรงงานให้มีทักษะ 
และความรู้ที่มีความเชี่ยวชาญ เพื่อยกระดับศักยภาพอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะและเพิ่มขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันของประเทศ
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สถานการณ์ในภาพรวมของเร่ืองและประเด็นปฏิรูป ปัจจุบันประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันด้าน
เศรษฐกิจดจิิทลัดขีึน้จากอนัดบัที ่40 ในปี 2562 เป็นอนัดบัที ่39 ของโลก ในปี 2563 และมบีคุลากรในอตุสาหกรรม
ดจิทิลัเพิม่ขึน้จาก 2.8 แสนคน ในปี 2560 เป็น 3.8 แสนคน ในปี 2562 โดยท่ีผ่านมาภาครัฐได้ก�าหนดให้อตุสาหกรรม
เศรษฐกจิดจิทิลัเป็น 1 ใน 5 อตุสาหกรรมแห่งอนาคต (New S-Curve) เพ่ือผลักดันให้ประเทศไทยก้าวสู่ Thailand 4.0 
และได้สนบัสนนุให้เกดิการพฒันาดจิทิลัในประเทศอย่างต่อเนือ่งเพ่ือให้เท่าทันกบัสถานการณ์โลก ผ่านการพัฒนาทกัษะ
แรงงานด้านดจิิทลัให้สามารถผลติโปรแกรมและให้บรกิารด้านดจิทิลั รวมถงึส่งเสริมการใช้เทคโนโลยดีจิทิลัในการสร้าง
มลูค่าเพิม่ทางเศรษฐกจิ 

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย 
การพัฒนาอุตสาหกรรมเศรษฐกิจดิจิทัลยังคงต้องเผชิญ
กับความท้าทายทั้งในด้านการลงทุนในอุตสาหกรรม
ดิจิทัลที่มีต้นทุนและค่าใช้จ่ายสูงที่พึ่งพาการลงทุนจาก
ต่างประเทศเป็นหลัก รวมทั้งมีกฎระเบียบที่ซับซ้อน 
ประกอบกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ในขณะที่ประเทศไทยม ี
ข้อจ�ากัดในการรองรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีทั้งจาก
ความพร้อมของบุคลากรและงบประมาณที่ใช้ในการวิจัย
และพัฒนาเทคโนโลยี ท�าให้อาจจะไม่สามารถเพิ่ม
ศักยภาพในการแข่งขันของอุตสาหกรรมเศรษฐกิจ 
ดิ จิทัล และเพิ่มผลประโยชน ์จากการเจริญเติบโต 
ของอุตสาหกรรมเศรษฐกิจดิจิทัลของภูมิภาคได้ตาม 
เป้าหมายท่ีก�าหนด

การด�าเนินงานท่ีผ่านมา ภาครัฐได้ส่งเสริมการพัฒนา
ศักยภาพของผู ้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน และ 
นักเรียน นักศึกษา บุคคลท่ัวไปให้มีทักษะด้านดิจิทัลเพ่ิม
ขึน้ผ่านโครงการส่งเสรมิพาณชิย์อเิลก็ทรอนกิส์อย่างยัง่ยนื 
นอกจากนี้ ยังได้ส ่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
ผ่านการก�าหนดมาตรการพิเศษเพื่อกระตุ ้นการลงทุน 
ผ่านการให้สิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มเติม
จ�านวนร้อยละ 50 เป็นระยะเวลา 3 ปี  เนื่องจากการ
พัฒนาดิจิทัลของไทยส่วนใหญ่เป็นการพ่ึงพาเทคโนโลยี
ผ ่านการลงทุนจากต ่างประเทศ โดยในช ่วงเดือน  
ม.ค. - ก.ย. 2563 มีการออกบัตรส่งเสริมการลงทุน
ส�าหรับผู ้ประกอบการในอุตสาหกรรมดิจิทัล รวม 98 
โครงการ คิดมูลค่าประมาณ 1.36 พันล้านบาท ซึ่งคาดว่า
จ�านวนโครงการและมูลค่าการลงทุนรวมในปี 2563  
จะลดลงจากปี 2562 ที่มีจ�านวนโครงการทั้งสิ้น 126 
โครงการ มูลค่าประมาณ 11.13 พันล้านบาท ส่วนหนึ่ง
เป็นผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
โรคติดเช้ือไวรัสโควิด-19 ท่ีส่งผลให้ผู้ประกอบการชะลอ
การลงทุนเนื่องด้วยผลกระทบทางการเงินและเศรษฐกิจ

เรือ่งและประเดน็ปฏรูิปที ่7

อุตสาหกรรมเศรษฐกิจดิจิทัล
ป ี2562 •ป ี2563 •

• เป้าหมาย •
เพิ่ มศักยภาพในการแข ่ งขันของอุตสาหกรรม  
เศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทย และเพิ่มผลประโยชน์
จากการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมเศรษฐกิจดิจิทัล 
ของภูมิภาค 

• คา่เปา้หมายทีต่อ้งบรรลภุายในป ี2565 • 
มีความสามารถในการแข่งขันด้านเศรษฐกิจดิจิทัล 
ดีขึ้น
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ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป ้าหมาย ภาครัฐควร
พิจารณาก�าหนดมาตรการจูงใจให้ผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิทัล
ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศเข้ามามีส่วนร่วม 
ในการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลและส่งเสริมให้เกิดการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านดิจิทัลภายในประเทศอย่างมี
ระบบ พร้อมทั้งส่งเสริมให้มีการพัฒนาหลักสูตรเพื่อ
พัฒนาหรือเพ่ิมทักษะด้านดิจิทัลให้แก่คนไทยให้สามารถ
รองรับและตรงกับความต้องการที่จะเกิดข้ึนจากการ
พัฒนาอุตสาหกรรมเศรษฐกิจดิจิทัลท้ังในเชิงปริมาณและ
คุณภาพ รวมทั้งการสร้างพื้นฐานความรู ้ความเข้าใจ 
ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการเรียนรู้จนถึง
การท�างานของประชาชนควบคู ่ไปด้วย นอกจากนี้  
ควรพิจารณาทบทวนปรับปรุงกฎระเบียบในการอ�านวย
ความสะดวกให้ผู ้ประกอบการด้านดิจิทัลมาลงทุน 
ในประเทศไทยโดยเทียบเคียงกับประเทศคู ่แข ่งใน
ภู มิภาค ซึ่ งจะช ่วยกระตุ ้นให ้ เกิดการลงทุนภาค
อุตสาหกรรมดิจิทัลภายในประเทศเพิ่ม ข้ึนได ้ตาม 
เป้าหมาย
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สถานการณ์ในภาพรวมของเรื่องและประเด็นปฏิรูป  แนวทางในแผนปฏิรูป มุ่งเน้นการส่งเสริมและพัฒนามาตรการ
จูงใจด้านการฝึกอบรม และการดึงดูดการฝึกอบรมทางด้านอุตสาหกรรมเฉพาะทาง รวมถึงการพัฒนาศักยภาพ 
ในการให้การศึกษาจากการสร้างมาตรการดึงดูดศาสตราจารย์หรือผู้สอนที่มีคุณภาพทั้งในและต่างประเทศเพิ่มขึ้น  
และการอ�านวยความสะดวกให้กบัภาคเอกชนในการจัดต้ังสถาบนัอดุมศกึษา

การด�าเนินงานท่ีผ่านมา หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง 
ได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงอุดมศึกษา วิจัย 
และนวัตกรรม ได ้ด�า เนินการปฏิรูปอุตสาหกรรม 
การศึกษาอย่างต่อเนือ่งตัง้แต่ปี 2560 โดยให้ความส�าคญั
กับการพัฒนาความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาชั้นน�า
ของโลก เข้ามาเปิดและพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถาบัน
อุดมศึกษาชั้นน�าของไทย เพื่อสร ้างก�าลั งคนเ พ่ือ 
ตอบสนองอุตสาหกรรมท่ีมีศักยภาพ และการพัฒนา
ระเบียงเศรษฐกิจพิ เศษภาคตะวันออก (Eastern  
Economic Corr idor หรือ EEC) ซึ่ ง เป ็นพื้นที ่
ที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจสูง โดยมีโครงการส�าคัญ ได้แก่ 
1) โครงการพัฒนาก�าลังคนด้านวิศวกรรมศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมสนับสนุนการลงทุนและเพิ่ม
ขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมในประเทศและ
ภมูภิาคความร่วมด้านการศกึษา (KOSEN) ระหว่างไทย
กบัญีปุ่น่ วงเงนิโครงการ รวม 4,700 ล้านบาท ด�าเนนิการ
ใน 2 วิทยาเขต ได้แก่ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) (KOSEN KMITL) และ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) 
(KOSEN KMUTT) เพื่อผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพในกลุ่ม
วิศวกรนักปฏิบัติ (Practical Engineers) ช่างเทคนิค
วิศวกรรม (Engineering Technician) และนวัตกร  

เรือ่งและประเดน็ปฏรูิปที ่8

อุตสาหกรรมการศึกษา
ป ี2562 •ป ี2563 •

• เป้าหมาย •
เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการ
การศึกษา เพิม่ศกัยภาพในการแข่งขันของอตุสาหกรรม 
การศึกษาของประเทศไทย และใช้ประโยชน์จาก
อุตสาหกรรมการศึกษาดังกล่าว

• คา่เปา้หมายทีต่อ้งบรรลภุายในป ี2565 • 
มูลค่าเพิ่มของอุตสาหกรรมการศึกษา

(Innovator) ให้เพยีงพอต่อความต้องการในการส่งเสริม
การพัฒนาของอตุสาหกรรมเป้าหมาย 
2) ความร่วมมอืระหว่าง สจล. กับมหาวทิยาลัยคาร์เนกี 
เมลลอน (Carnegie Mellon University) ซึ่งเป็น
มหาวิทยาลัยชั้นน�าของโลกด ้านวิทยาศาสตร ์และ
คอมพิวเตอร์ จากประเทศสหรัฐอเมริกา ในการเปิด 
“มหาวิทยาลัยซเีอม็เคแอล” หรอื CMKL University  
ในรูปแบบสถาบันร่วม (Joint Institute) แห่งแรก 
ในเอเชีย  โดยเป ิดรับสมัครนักศึกษาทั้ งหลักสูตร 
ปรญิญาโท และปรญิญาเอก ส�าหรบัคณะวศิวกรรมไฟฟ้า
และคอมพิวเตอร์  และคณะใหม่ คอื นวตักรรมการบนัเทงิ 
(Entertainment Innovation Center) จะเน้นการใช้
เทคโนโลยีพัฒนาวงการบันเทิง ซึ่งมุ่งจัดการการศึกษา 
ในรูปแบบสหวิทยาการเพื่อมุ่งผลิตบุคลากรรุ่นใหม่ไฟแรง
ท่ีมีความรู้เปิดกว้าง มีทัศนคติแบบสากลนิยม (global 
mindset) และมีทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 
3) การจัดตั้งสถาบันระดับอุดมศึกษาด้านการจัดการ
ธรุกิจโรงแรม ของ Les Roches Global Hospitality 
Education ภายใต้ชือ่ Asian Institute of Hospitality 
Management, In Academic Association With 
Les Roches ซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนด้านการ
บริหารจัดการธุรกิจบริการที่ติดอันดับ 1 ใน 3 ของโลก 
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ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ในระยะต่อไป เพื่อให้การจัดการศึกษาโดยสถาบันอุดมศึกษาจากต่างประเทศ 
ก่อให้เกดิประสทิธิ กรรมอย่างแท้จรงิ ควรมกีารสร้างความร่วมมอืกบัสถาบนัการศกึษาของรัฐในประเทศ อาท ิการให้
โอกาสให้นกัศึกษาในสถาบันการศกึษาของรฐัในพืน้ทีไ่ด้มโีอกาสฝึกงานในพ้ืนทีจั่ดการศกึษาของสถาบนัดังกล่าว การให้
โอกาสอาจารย์สถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู ้เทคนิคและรูปแบบการสอน เพื่อให้เกิด 
การถ่ายทอดองค์ความรูแ้ละยกระดบัคณุภาพการจัดการศกึษา  รวมถึงควรเปิดโอกาสให้ EdTech Startup ได้เข้ามามี
ส่วนร่วมกบัการน�าเทคโนโลยด้ีานการศกึษามาพัฒนาระบบการศกึษาไทยให้เป็นรูปธรรมยิง่ข้ึน 

เพือ่เข้ามาจัดการศกึษาใน EEC โดยจะมวีทิยาเขตในกรงุเทพมหานคร และจงัหวัดชลบรุ ี เพือ่พฒันาบคุลากร ด้านการ
โรงแรมทีม่คีณุภาพ สนบัสนนุอตุสาหกรรมการท่องเท่ียวของประเทศไทย โดยเฉพาะระเบยีงเศรษฐกจิฝ่ังตะวนัออก

ประเดน็ท้าทายทีส่่งผลกระทบต่อการบรรลเุป้าหมาย อย่างไรกต็าม การพฒันาความร่วมมอืกบัสถาบนัการศึกษาช้ันน�า
จากต่างประเทศในช่วงที่ผ่านมายังมีจ�านวนไม่มาก ดังนั้น จึงจ�าเป็นต้องมีการพัฒนาทางกฎระเบียบ และมาตรการ 
ทางด้านภาษี เพื่อลดอุปสรรคในการด�าเนินงาน และดึงดูดให้บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านสูงเข้ามาท�างาน 
ในประเทศไทย นอกจากนี้ ความท้าทายที่เป็นโอกาส
ส�าหรับอุตสาหกรรมการศึกษา คือ การเติบโตของ  
EdTech Startup ในประเทศไทย อาทิ “Inskru” เป็นอกีหนึง่ 
คลังความรู ้ส�าหรับคุณครู ท่ีจะเข ้ามาช ่วยเติมเต็ม 
ด้านทักษะและความรู้ออนไลน์ “Vonder” แชทบ็อท 
ด้านการศึกษาท่ีสามารถเข้าถึงนักเรียนท่ัวประเทศแล้ว 
กว่า 70,000 คน “ถามครู” เว็บไซต์และแอพพลิเคชั่น
เรยีนหนงัสอืส�าหรบัเดก็อนบุาลและปฐมวยั 
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สถานการณ์ในภาพรวมของเรื่องและประเด็นปฏิรูป  
ปัจจุบันอุตสาหกรรมการแพทย์ในประเทศไทยมีแนวโน้ม
เตบิโตขึน้เป็นล�าดบัอย่างต่อเนือ่ง อนัเป็นผลมาจากความ
ต้องการบริการสุขภาพท่ีมีมากข้ึนเรื่อย ๆ โดยข้อมูลจาก
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประมาณการมูลค่าตลาด
อุตสาหกรรมการแพทย์ของประเทศไทย พบว่า มีมูลค่า
ตลาดกว่า 16 พันล้าน ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือประมาณ 
5.60 แสนล้าน บาท อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
ของประเทศไทยประกอบด้วย 3 อตุสาหกรรมย่อย ได้แก่  
การให้บริการการแพทย์สมัยใหม่การวิจัยและผลิต
อุปกรณ์ทางการแพทย์และการวิจัยยา-ผลิตเวชภัณฑ์  
โดยมูลค่าอยู่ที่ค่ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลประมาณ 
3.68 แสนล้านบาท การผลิตและ/หรือจ�าหน่ายยา  
1.52 แสนล้านบาท และการผลิตและ/หรือ จ�าหน่าย
อุปกรณ์การแพทย ์เวชภัณฑ์ 0.40 แสนล ้านบาท  
ตามล�าดับ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 
ส่งผลให้อตัราการผลติสนิค้าในประเทศมจี�านวนมากขึน้ 

เรือ่งและประเดน็ปฏรูิปที ่9

อุตสาหกรรมสุขภาพ
ป ี2562 •ป ี2563 •

• เป้าหมาย •
เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของอุตสาหกรรมสุขภาพ
ของประเทศไทย

• คา่เปา้หมายทีต่อ้งบรรลภุายในป ี2565 • 
มูลค่าเพิ่มของอุตสาหกรรมการศึกษา

การด�าเนินงานที่ผ่านมา มีการด�าเนินงานเพ่ือขับเคลื่อน
เป้าหมายของประเด็นปฏิรูป เร่ือง อุตสาหกรรมสุขภาพ 
โดยได ้มีการกระตุ ้นให ้เกิดการลงทุนอย่างรวดเร็ว 
เพือ่ตอบสนองต่อความต้องการใช้ผลติภณัฑ์ทางการแพทย์ 
ในสถานการณ์ปัจจุบัน และส่งเสริมการผลิตผลิตภัณฑ์ 
ที่ส ่ ง เสริมสุขอนามัยที่ดีของประชาชนในประเทศ  
และมาตรการผ่อนปรนเง่ือนไขและบรรเทาผลกระทบต่อ 
ผู้ประกอบการ ประกอบด้วย  (1) มาตรการเร่งรัดการ
ลงทุนในอุตสาหกรรมทางการแพทย์เพื่อรับมือกับ 
โควิด-19 อาทิ การผลิตเคร่ืองมือแพทย์หรือชิ้นส่วน  
วสัดุอปุกรณ์ทางการแพทย์ รวมถึง Non- Woven Fabric  
ที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตหน้ากากอนามัยหรืออุปกรณ์
ป้องกนัส่วนบคุคล ชดุตรวจวนิจิฉัยทางการแพทย์ ยาและ
สารออกฤทธิ์ส�าคัญ โดยมีการให้สิทธิประโยชน์ในการ 
ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 50 เป็นเวลา 3 ปี  
ให้กับกลุ่มอุตสาหกรรมทางการแพทย์ ซึ่งปกติจะได้รับ
สิทธิประโยชน์ในการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 3-8 ปี  
(2) มาตรการผ่อนปรนเพือ่บรรเทาผลกระทบผูป้ระกอบการ 
โดยผ่อนปรนเง่ือนไขและพิจารณาขยายเวลาการด�าเนิน
การส�าหรับกรณีท่ีเกี่ยวข้อง เช่น การขยายเวลาน�าเข้า
เครื่องจักรและเปิดด�าเนินการ การขยายเวลาการด�าเนนิ
การให้ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล การผ่อนผัน 
การขออนุญาตหยุดด�าเนินกิจการชั่วคราวเป็นระยะเวลา
เกินกว่า 2 เดือน และ  (3) มาตรการสนับสนุนการ 
ปรับเปล่ียนสายการผลิตเดิมเพื่อผลิตเครื่องมือแพทย์
หรือชิ้นส่วน รวมถึงอุปกรณ์ที่ใช้เพ่ือวัตถุประสงค์ทาง 
การแพทย์ โดยให้ได้รับสิทธิประโยชน์ยกเว้นอากรขาเข้า
เคร่ืองจักร โดยต้องน�าเข้าภายในปี 2563 และยืน่ขอแก้ไข
โครงการภายในเดือนกนัยายน 2563
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ประเด็นท้าทายที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ส่งผล 
กระทบรนุแรงและค่อนข้างยาวนานต่ออตุสาหกรรมต่าง ๆ 
ทั่วโลก ซ่ึงเป็นอุปสรรคที่ส�าคัญในการดึงดูดนักลงทุน 
ในต่างประเทศให้สามารถเข้ามาลงทุนอุตสาหกรรม
ทางการแพทย์ในประเทศไทยอันเนื่องมาจากข้อจ�ากัด
ด้านการเดินทาง และความปลอดภัยทางด้านสุขภาวะซึ่ง
ยังถือว่าอยู่ในสภาวะที่ค่อนข้างเสี่ยงแม้ว่าประเทศไทยจะ
มกีารคลายล็อกดาวน์แล้วกต็าม

ข้อเสนอแนะเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย ดังนัน้ เพือ่ให้บรรลุ
เป้าหมายของประเด็นการปฏิรูปประเทศควรด�าเนิน
กจิกรรมปฏรูิปท่ีมนียัส�าคญัต่อเป้าหมาย ควรค�านงึถงึการ
สร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนทั้งในและต่างประเทศโดย
อาจมีนโนบายหรือมาตรการท่ีสร ้างความเชื่อ ม่ัน 

ที่มา: กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ในการลงทุน อาทิ มิติด้านการควบคุมการระบาด โดยมีการควบคุมและเฝ้าระวงัอย่างผ่านกลไกของเครอืข่ายสขุภาพ
ระดบัชมุชน เช่น อาสาสมคัรด้านสาธารณสขุ การช่วยเหลอืผูป้ระกอบการท่ีได้รับผลกระทบในระยะส้ัน ซ่ึงอาจจะพจิารณา
และสร้างมาตรการในลดหย่อนการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล การยกเว้นภาษีในส่วนของเคร่ืองมือทางการแพทย์ที่เป็น 
ทีต้่องการของประชาชนในภาวะของสถานการณ์ดังกล่าว

ศักยภาพของอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจรของประเทศไทย
The Potential of Thailand' Medical Industry
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สถานการณ์ในภาพรวมของเรือ่งและประเดน็ปฏิรปู และ
การด�าเนินงานที่ผ่านมา ส�านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา (สอศ.) มีการด�าเนินการเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ระบบอาชีวศึกษา ซึ่งถูกก�าหนดไว้ในแผนปฏิรูปให้ม ี
การทบทวนปรับปรุงหลักสูตรอาชีวศึกษาอย่างเป็นระบบ 
รวมถึงมีการวิเคราะห์ช่องว่างทางด้านทักษะระหว่าง
หลกัสตูรอาชีวะปัจจบัุนกับทกัษะทีภ่าคเศรษฐกจิต้องการ 
การจัดท�าระบบทวิภาคีน�าร่องในอุตสาหกรรมเป้าหมาย 
ตลอดจนจัดท�าระบบการตรวจสอบคุณภาพหลักสูตร  
โดย สอศ. ได ้ปรับปรุ งและประกาศใช ้หลัก สูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2563 เพื่อให้ผู้เรียน
สายอาชีพมีสมรรถนะตรงตามวิชาชีพและบริบท 
การเปลี่ยนแปลงของตลาดแรงงาน โครงการยกระดับ
มาตรฐานทักษะอาชีพผู้เรียนอาชีวศึกษา เพื่อให้นักเรียน 

เรือ่งและประเดน็ปฏรูิปที ่10

การพัฒนาทรพัยากรมนษุย ์– อาชวีศกึษา 
(สนับสนุน)

ป ี2562 •ป ี2563 •

• เป้าหมาย •
พัฒนาระบบอาชีวศึกษาในประเทศไทย

• คา่เปา้หมายทีต่อ้งบรรลภุายในป ี2565 • 
หลักสูตรอาชีวศึกษามีคุณภาพและสามารถน�าไปสู่
การพัฒนาบุคลากร/ นักศึกษาที่ ตรง กับความ
ต้องการในแต่ละอุตสาหกรรม

นักศึกษาได้รับการฝึกทักษะพื้นฐานอาชีพจากการปฏิบัติ
งานจริง และยกระดับมาตรฐานความรู ้ให ้มีความรู  ้
ความสามารถตามมาตรฐาน จ�านวน 50,000 คน การจัดการ
ศึกษาเชิงบูรณาการกับการท�างาน (Cooperative and 
Work Integrated Education: CWIE) โครงการผลิต
อาชวีะพนัธุใ์หม่และบณัฑติพนัธุใ์หม่ และโครงการพัฒนา
และผลิตก�าลังคนของประเทศเพื่อรองรับนโยบาย  
Thailand 4.0 (อาชวีะพรีเมยีม) การสร้างกลไกขับเคลือ่น
อาชีวศึกษายกก�าลังสอง ด้วยศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคล
เพือ่ความเป็นเลศิ (Human Capital Excellence Center: 
HCEC) จ�านวน 50 แห่ง ภายในปี 2563 และ 100 แห่ง 
ภายในปี 2564 โครงการผลิตและพัฒนาก�าลังคน
สนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เพ่ือรองรับ 
ความต้องการก�าลงัคนในอตุสาหกรรม 4.0 จ�านวน 10,000 คน

192

แผนการปฏริปูประเทศด้านเศรษฐกิจ05

193

แผนการปฏริปูประเทศด้านเศรษฐกจิ 050510



ประเด็นท้าทายที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย
อย่างไรก็ตาม การน�าหลักสูตรไปสู ่การปฏิบัติยังคง 
ไม่ครอบคลุมสถานศึกษาในวงกว้าง โดยมีการพัฒนา
หลกัสตูรการเรยีนการสอนด้วย WiL Model แบบเข้มข้น 
ระดับประกาศนียบัตรขั้นสูง (ปวส.) ร่วมกับวิทยาลัย
เทคนคิภาครฐัเพยีง 22 จากทัง้หมด 132 แห่งท่ัวประเทศ 
อีก ท้ัง การปรับคุณภาพหลักสูตรยังท�าได ้ ไม ่ครบ 
ทุกอุตสาหกรรม โดยยังจ�ากัดอยู่เพียงบางสาขาวิชา อาทิ 
สาขาระบบขนส่งทางราง สาขาเมคาทรอนกิส์และหุน่ยนต์ 
และสาขาโลจิสติกส ์ นอกจากนี้  ยังพบปัญหาการ
ขาดแคลนครูและบุคลากรด้านอาชีวศึกษาที่มีคุณภาพ  
ข ้อจ� ากัดทางด ้ านงบประมาณท่ี เ พียงพอส� าห รับ 
สถานศึกษาในการปรับปรุงสภาพแวดล้อม อาคารเรียน
และปฏิบัติการ และจัดซื้ออุปกรณ์และเคร่ืองมือต่าง ๆ  
ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นความท้าทายส�าคัญในการพัฒนา 
ก�าลังคนอาชีวศึกษา อีกทั้ง ยังมีความท้าทายมากขึ้น 
จากบริบทการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่ส่งผลให ้
การผลิตก�าลังคนอาชีวะจ�าเป็นที่ต้องได้รับการยกระดับ
ทกัษะทีม่คีวามซบัซ้อนให้กบัผูเ้รยีนยิง่ขึน้ 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการบรรลุเป ้าหมาย การพัฒนา 
ระบบอาชีวศึกษาในประเทศไทยให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของประเทศในแต่ละอุตสาหกรรม ควรขยายผล
การพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษาที่มีคุณภาพให้ครอบคลุม
ทุกกลุ่มอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอุตสาหกรรมเป้าหมาย 
และให ้ความส� าคัญกับการจัดการเรียนการสอน  
“วิชาการประสานการปฏิบัติ” หรือ อาชีวศึกษาทวิภาค ี
ที่เน้นการฝึกปฏิบัติอย่างเข้มข้นให้มีคุณภาพได้ในวงกว้าง 
และให้อาชีวศึกษาทุกแห่งให ้สามารถจัดการเรียน 
การสอนระบบดังกล่าว ได้อย่างเต็มรูปแบบ ขณะเดยีวกนั 
ควรส ่ง เสริมให ้สถานศึกษายกระดับคุณภาพและ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาที่เป็นจุดแข็ง 
มีมาตรฐานสูง สู ่ความเป็นเลิศในแต่ละแห่งหรือสาขา 
ที่สอดคล้องกับการพัฒนาเชิงพื้นที่และทิศทางการพัฒนา
ประเทศ ส่งเสริมความเป็นผู้ประกอบการโดยความร่วมมือ 
กับภาคเอกชนและสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพ 
ด้านเทคโนโลยีและเน้นการฝึกปฏิบัติอย ่างเข ้มข้น  
เพิ่มขีดความสามารถครูให้มีจิตวิญญาณของความเป็นครู 
ควบคูก่บัการมอีงค์ความรูท้ีลุ่ม่ลึก รอบด้าน และสอดคล้อง 
กบัการเปลีย่นแปลงทางด้านเทคโนโลย ีโดยอาจพจิารณา
สร้างเครือข่ายการพัฒนาครูและต่อยอดกับสถาบัน

อาชีวศึกษาคุณภาพสูงท่ีได้มีการน�าร่องไปแล้วผ่านโครงการต่าง ๆ  ตลอดจนเสริมสร้างภาพลักษณ์และปลูกฝัง 
ทัศนคติที่ดีต่ออาชีวศึกษาให้แก่ผู้ปกครองและนักเรียน เพ่ือให้สามารถพัฒนาแรงงานอาชีวศึกษาได้อย่างเพียงพอ  
มคีณุภาพ รวมถงึสอดคล้องกบัความต้องการของตลาดแรงงาน และการขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศต่อไป
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เรือ่งและประเดน็ปฏรูิปที ่11

การพัฒนาทรพัยากรมนษุย์ 
– อดุมศกึษา (สนับสนุน)

ป ี2562 •ป ี2563 •

• เป้าหมาย •
พฒันาระบบการศกึษาระดบัอดุมศกึษาในประเทศไทย

• คา่เปา้หมายทีต่อ้งบรรลภุายในป ี2565 • 
หลักสูตรการศึกษาในระดับอุดมศึกษามีคุณภาพ
และสามารถน�าไปสู ่การพัฒนาบุคลากร/นักศึกษา 
ที่ตรงกับความต้องการในแต่ละอุตสาหกรรม

สถานการณ์ในภาพรวมของเรื่องและประเด็นปฏิรูป 
ในสถานการณ์ปัจจุบันสะท้อนปัญหาความไม่สอดคล้อง
ทางด ้ านก� าลั งคนระหว ่ า งภาค อุตสาหกรรมกับ 
ภาคการศึกษา ในเชิงปริมาณ หลักสูตรการศึกษาใน 
ระดับ อุดมศึกษาส่วนใหญ่ยังไม่สามารถผลิตแรงงาน 
ขั้นสูงเพื่อรองรับความต้องการทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะ
ในสาขาวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและนวตักรรม ดงัจะเหน็
ได้จากสัดส่วนการผลิตบัณฑิตในสาขาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ีซึง่ค่อนข้างน้อยเมือ่เทยีบกบัสาขาสงัคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์ (ประมาณร้อยละ 31 ต่อร้อยละ 69)  
ในเชิงคุณภาพ แรงงานไทยมีทักษะที่สอดคล้องกับ 
ความต้องการของภาคอุตสาหกรรมต�่า สะท้อนจากดัชนี 

ที่มา: กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

สัดส่วนผู้ส�าเร็จการศึกษาในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
และสาขาสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ ประจ�าปีการศึกษา 2562

Global Competitiveness Index ประจ�าปี 2562-63 
ของ World Economic Forum (WEF) ในส่วนของ 
ตัวชี้วัดด้านชุดทักษะของผู้ส�าเร็จการศึกษา (Skillsets  
of Graduates) ซึ่งพบว่า ประเทศไทยมีผลคะแนน 
ในอนัดับท่ี 116 ในปี 2562-63 จากทัง้หมด 141 ประเทศ 
โดยมีสาเหตุส ่วนหนึ่ งมาจากคุณภาพของสถาบัน
อุดมศึกษาไทยซ่ึงยังมีความสามารถในการแข ่งขัน 
ระดับต�่าในระดับโลก ดังจะเห็นได้จากการจัดอันดับ
มหาวทิยาลัยระดับนานาชาติโดย QS World University 
Ranking ประจ�าปี 2563 ซึ่งพบว่า มหาวิทยาลัยของ
ประเทศไทยไม่ติด 200 อนัดับแรกของโลก
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การด�าเนินงานที่ผ่านมา หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง 
โดยเฉพาะกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ และ
นวัตกรรม (อว.) ได้ด�าเนินการพัฒนาหลักสูตรการศึกษา
ในระดับอุดมศึกษาให้มีคุณภาพและสามารถพัฒนา 
ก�าลังคนให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ  
ผ่านแผนงาน/โครงการที่ส�าคัญต่างๆ อาทิ การปรับปรุง
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิและเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษาให้ตอบโจทย์การเรียนรู้ในยุคปัจจุบัน 
การจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับ 
การท�างาน (Cooperative and Work Integrated  
Education: CWIE)  โครงการพัฒนารูปแบบการจัด 
การเรียนการสอนเพื่อผลิตก�าลังคนด้านวิศวกรรมศาสตร์ 
เทคโนโลยแีละนวตักรรม สนบัสนนุการลงทนุและเพ่ิมขดี
ความสามารถภาคอุตสาหกรรมในประเทศและภูมิภาค 
(หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ 7 ปี: 5 ปี+2 ปี) การจัดตั้ง
ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนเพื่อสนับสนุนการขยาย
ฐานก�าลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมไปถึง
โครงการที่ตอบโจทย์อุตสาหกรรมต่าง ๆ เป็นการเฉพาะ 
เช่น โครงการพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อากาศยาน โครงการ 
ฝึกอบรมหลักสูตรเกษตรก้าวหน้า (Smart Farming) และ
หลกัสตูรพฒันาทกัษะอาชีพกลุม่งานหตัถกรรมสร้างสรรค์ 
เป็นต้น

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย
อย่างไรก็ตาม บริบทการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและ
สังคมที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้เกิดความต้องการ
แรงงานท่ีมีทักษะสูงในอุตสาหกรรมท่ีหลากหลายมากขึ้น 
อาทิ ทักษะการคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking 
Skills)  ขณะที่ความพร ้อมและขีดความสามารถ 
ของอาจารย์ผู้สอน อาคารเรียน และอุปกรณ์การเรียน 
การสอน ตลอดจนประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ทรัพยากรทางการศึกษายังมีอยู่อย่างจ�ากัดและอาจท�าให้ 
ไม่สามารถปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนให้เท่าทัน
กับสภาวการณ์ดังกล่าว นอกจากนี้ การพัฒนาหลักสูตร 
ในสาขาสอดล้องกับภาคอุตสาหกรรม อาทิ สาขา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มีค่าใช้จ่าย 
ค่อนข้างสูง ส่งผลให้ท่ีผ่านมา สถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ  
มีแนวโน้มที่จะผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาที่ลงทุนน้อยกว่า
โดยเปรียบเทียบ อาทิ ด้านสังคมศาสตร์ และมนษุยศาสตร์ 
มากเกินกว่าต�าแหน่งงานที่รองรับ ส่งผลให้ผู้ส�าเร็จการ
ศึกษามีแนวโน้มที่จะมีงานท�าลดลง ท�างานไม่ตรงสาย 
หรือท�างานต�่ากว่าวุฒิการศึกษาที่ได้รับ ซ่ึงจะกระทบต่อ
การพัฒนาประเทศ
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ในระยะต่อไป 
ควรมุ ่งส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาหลักสูตร 
การเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพ และสามารถผลิตแรงงาน 
ขั้นสูงที่สอดคล้องกับความต้องการในแต่ละอุตสาหกรรม 
โดยให้ความส�าคัญกับการออกแบบหลักสูตรให้ทันสมัย
และมีความยืดหยุ่น สามารถปรับปรุงให้เหมาะสมกับ
บริบทความเปล่ียนแปลง อยู่บนฐานความร่วมมือกันของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ตลอดจนครอบคลุม
สมรรถนะหลักที่จ�าเป็นส�าหรับการท�างาน การแก้ปัญหา 
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และการด�ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 อาทิ หลักสูตร 
ฐานสมรรถนะ (Competency-based) นอกจากนี้  
การออกแบบหลักสูตรการศึกษายังควรเป็นไปเพ่ือรองรับ
การจัดการเรียนรู ้ตลอดชีวิต (Life-long Learning)  
ผ่านแนวทาง/มาตรการที่ส�าคัญ อาทิ ระบบการจัด 
การเรียนการสอนแบบชุดการเรียนรู ้ย ่อย (Module 
-Based) ระบบธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank) และ/
หรือระบบคุณวุฒิฉบับย ่อย (Micro Credential)  
เพือ่ส่งเสริมให้คนทกุช่วงวยัสามารถเข้าถงึคณุวฒิุการศกึษา 
ได้สะดวกและสามารถเพิ่มพูนและปรับทักษะ (Upskill - 
Reskill) ได้อย่างต่อเนือ่ง ซึง่จะช่วยยกระดบัศกัยภาพและ 

สร้างความก้าวหน้าในอาชพี หรืออาจสะสมเพ่ือต่อยอดไป
สู่การรับรองคณุวฒุกิารศกึษาในระดับทีสู่งขึน้ นอกจากนี้ 
ยังควรให้ความส�าคัญกับการพัฒนาครูผู ้สอน และ 
การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานทางการศึกษา อาทิ  
สภาพแวดล้อม อาคารเรียน และอุปกรณ์/เครื่องมือ 
การเรียนการสอนต่าง ๆ ซ่ึงจะช่วยยกระดับคุณภาพ
หลักสูตรการศึกษาให้สามารถพัฒนาแรงงานที่ตรงกับ
ความต้องการของภาคอุตสาหกรรม และน�าไปสู่การเพ่ิม
ขีดความสามารถในการแข ่งขันและการขับเคลื่อน 
การพัฒนาประเทศอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
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สถานการณ์ในภาพรวมของเร่ืองและประเด็นปฏิรูป โครงสร้างพื้นทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเทคโนโลยี 
ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเป็นรากฐานที่ส�าคัญในการสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาประเทศในทุกมิติ  
การให้บรกิารโครงสร้างพืน้ฐานในภาคส่วนดงักล่าวในประเทศไทยถกูขบัเคล่ือนโดยภาคเอกชนทัง้ในส่วนของการลงทนุ
และการให้บริการ โดยเฉพาะตลาดอินเตอร์เน็ตเคลื่อนที่ ท�าให้โครงข่ายโทรคมนาคมในประเทศมีการพัฒนา 
ได้อย่างสอดคล้องตามความต้องการใช้งานของประชาชน ปัจจุบนัโครงข่ายโทรคมนาคมของประเทศสามารถรองรบัการ
ใช้งานเทคโนโลยี 2G ไปจนถึง 5G ท�าให้ประเทศไทยมีอันดับการพัฒนาตามดัชนี World Competitiveness ของ  
International Institute for Management Development (IMD) ด้านเทคโนโลย ี(Technology) อยูใ่นอบัดบัที ่10 
จาก 63 ประเทศ ในปี 2563 ซึ่งประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซียอยู่ในอันดับอยู่ท่ี 29 และ 49 ตามล�าดับ 

เรือ่งและประเดน็ปฏริปูที ่12

การเพ่ิมประสิทธิภาพทางเทคโนโลยี 
- โครงสรา้งพ้ืนฐาน

ทางด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ (สนบัสนนุ)

ป ี2562 •ป ี2563 •

• เป้าหมาย •
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

• คา่เปา้หมายทีต่อ้งบรรลภุายในป ี2565 • 
อันดับการพัฒนา International Institute for  
Management Development ( IMD) ด ้าน
เทคโนโลยี (Technology) ดีขึ้นอย่างน้อย 1 อันดับ
ทุกปี

ที่มา: IMD world digital competitiveness ranking 2020

อันดับการพัฒนาตามดัชนี IMD ด้านเทคโนโลยี

2562

4

10

29 29

49

31

2563

ส่วนแบ่งตลาดบริิการอินเทอร์เน็ตเคลื่อนที่ ปี 2563

ที่มา: ส�านักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม กสทช.

0.37%
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การด�าเนินงานท่ีผ ่านมา ภาครัฐได้ให้ความส�าคัญ 
กับการสนับสนุนการลงทุนโครงสร ้างพื้นฐานของ 
ภาคเอกชนอย่างต่อเนือ่ง อาท ิ1) การปรบัปรงุการใช้คล่ืน
ความถี่และการเปิดประมูลคลื่นความถี่ระยะ 700 MHz 
2600 MHz และ 26 GHz เมือ่ช่วงเดอืนกมุภาพนัธ์ 2563 
โดยคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ 
และกจิการโทรคมนาคมแห่งชาต ิ(กสทช.) ก�าหนดเง่ือนไข
การใช้คลืน่โดยผูป้ระกอบการทีช่นะการประมลูคลืน่ระยะ 
2600 MHz ต้องมกีารขยายโครงข่ายให้ครอบคลมุร้อยละ 
50 ของพืน้ที ่EEC ภายใน 1 ปี และครอบคลมุร้อยละ 50 
ของจ�านวนประชากรของ Smart City ภายใน 4 ปี  
เพื่อเป็นการอ�านวยความสะดวกให้แก่อุตสาหกรรมและ
ภาคส่วนอ่ืน  ๆในการน�าเทคโนโลย ี5G ไปเพิม่ประสทิธภิาพ 
การผลิตและการให้บริการ และ 2) การจัดท�าร่างแผน
ปฏิบัติการว่าด้วยการส่งเสริมการใช้ประโยชน์เทคโนโลยี 
5G ของประเทศไทย ระยะท่ี 1 (พ.ศ. 2564 - 2565)  
ของคณะกรรมการขับเคลื่อน 5G แห่งชาติ เพื่อใช้เป็น 
กรอบแนวทางปฏิบัติในการส่งเสริมให้ประเทศไทย
สามารถใช้งานเทคโนโลยี 5G ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
ตลอดจนแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ในการประยุกต์ 
ใช้เทคโนโลยี 5G ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย 
ที่ผ่านมา กสทช. ได้ออกประกาศคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ เรื่อง การใช้โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม 
ร ่วมกันส�าหรับโครงข่ายโทรคมนาคมไร ้สาย โดยมี
วั ตถุ ประสงค ์ เพื่ อสนับสนุนการแข ่ งขั น โดย เสรี 
อย่างเป็นธรรม และให้ผู้ใช้บริการได้รับบริการท่ีมคีณุภาพ
และมีประสิทธิภาพ แต่กฎหมายดังกล่าวเป็นเพียง 
ข ้อก�าหนดที่ยังไม ่ได ้รับความสนใจจากภาคเอกชน 
ในการร่วมมือกัน ผู้ประกอบการจึงยังลงทุน/ปรับปรุง
โครงสร้างพื้นฐานของตนเอง ท�าให้การลงทุนโครงสร้าง
พื้นฐานยังไม่ก่อให้เกิดการใช้งานได้อย่างคุ ้มค่าและ 
มีต้นทุนการให้บริการอยู่ในระดับสูง ส่งผลให้ไม่สามารถ
ก�าหนดราคาการให้บริการทีจ่ะสามารถจูงใจให้ประชาชน
เข้าถึงได้เพ่ิมข้ึน ซ่ึงจะเหน็ได้จากข้อมลูการใช้อนิเทอร์เน็ต
ในครัวเรือนของส�านักงานสถิติแห่งชาติ ที่พบว่าในปี 
2562 มีครัวเรือนท่ีสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตแบบ 
ไร้สายเคล่ือนท่ี  เทคโนโลย ี3G ข้ึนไป คดิเป็นร้อยละ 74.7 
เพ่ิมข้ึนเล็กน้อยจากปี 2561 ท่ีมสัีดส่วนดังกล่าว ประมาณ
ร้อยละ 73.9

ข้อเสนอแนะเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย กสทช. ในฐานะ
หน่วยงานก�ากับดูแลกิจการสื่อสาร ควรให้ความส�าคัญ 
กับการก�าหนดมาตรการและข้อก�าหนดในการจูงใจ 
ให้ผู้ประกอบการลงทุนพัฒนาและใช้ประโยชน์โครงสร้าง
พื้นฐานร่วมกัน ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนสามารถเข้าถึง
บริการส่ือสารเพ่ิมขึ้น นอกจากนี้ ภาครัฐควรก�าหนด
มาตรการในการส่งเสริมให้ประชาชนสามารถประยุกต ์
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมในการพัฒนาทักษะ 
การเรียนรู้และการหารายได้ รวมถึงการพัฒนาภาคธุรกิจ
ต่างๆ อาทิ ภาคอุตสาหกรรม ขนส่ง เกษตรกรรม  
ท่องเท่ียว และการเงิน ซ่ึงจะท�าให้สามารถใช้ประโยชน์
จากการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีความก ้าวหน้า 
อย่างรวดเร็ว
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ป ี2562 •
ป ี2563 •

สถานการณ์ในภาพรวมของเรื่องและประเด็นปฏิรูป 
ปัจจุบันการท�าธุรกิจของภาคเอกชนจ�าเป็นต้องใช้ข้อมูล
ขนาดใหญ่ (Big Data) เพื่อประกอบการตัดสินใจในการ
ด�าเนินธุรกิจ ท้ังนี้  นอกจากข้อมูลส่วนท่ีภาคธุรกิจ
อุตสาหกรรมต้องพัฒนาขึ้นมาส�าหรับใช้เฉพาะธุรกิจ 
ของตนเองแล้ว ยังจ�าเป็นต้องอาศัยข้อมูล Big Data  
จากหน่วยงานภาครัฐร ่วมด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
ผู ้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(SMEs) ที่ยังคงต้องอาศัยข้อมูลจากภาครัฐเป็นหลัก 
เนื่องจากยังขาดศักยภาพและเงินทุนในการพัฒนา 
ฐานข้อมลูของตนเอง อย่างไรกด็ ีการใช้ข้อมลูจ�านวนมาก
จะเกี่ยวข้องกับสิทธิในการเปิดเผยข้อมูล และการเข้าถึง
ข้อมูลของส่วนงานต่าง ๆ จึงจ�าเป็นที่หน่วยงานภาครัฐ
ต้องมีการเพิ่มประสิทธิภาพทางเทคโนโลยีเพื่อรองรับ 
ก า ร จั ดท� า ฐ านข ้ อ มู ล ขน าด ใหญ ่  ( B i g  D a t a )  
ส� าหรับให ้บุคคล ท่ัวไปเข ้ า ถึ ง ได ้  
ในขณะเดียวกันต้องสร้างระบบใน 
การก�ากับดูแลและบริหารจัดการ
ข้อมลูในภาพรวมด้วย เพื่อสร้างความ
เชื่อม่ันว่าจะมีการน�าข้อมูลขนาดใหญ่  
(Big Data) ไปใช้ในทางที่ ถูกต้อง  
เกิดประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจ
ของภาคเอกชนและประเทศชาติ 
ได้อย่างแท้จริง

การด�าเนินงานที่ผ่านมา แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกจิ
และสังคม ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) มุ่งเน้น 
ให้ประเทศไทยสามารถสร้างสรรค์และใช้ประโยชน์ 
จากเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเต็มศักยภาพในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน นวัตกรรม ข้อมูลทุนมนุษย์ และ
ทรัพยากร เพื่อขับเคล่ือนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศสู ่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ขณะท่ี 
แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2560 - 
2564  ซึ่งได้มีการด�าเนินการในประเด็นส�าคัญในช่วงป ี
ทีผ่่านมา เช่น หน่วยงานภาครัฐรวม 60 หน่วยงาน อาทิ 
กรมการขนส่งทางบก กรมการค้าภายใน กรมการจดัหางาน 
กรมการปกครอง เป็นต้น ได้ยกเลิกการเรียกส�าเนาเอกสาร  
อาท ิส�าเนาบตัรประจ�าตัวประชาชน และส�าเนาทะเบยีนบ้าน 
ซึ่งเป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการติดต่อราชการ 
เป็นอย่างมาก 

เรือ่งและประเดน็ปฏรูิปที ่13

การเพ่ิมประสิทธิภาพทางเทคโนโลยี 
- Big Data (สนับสนุน)

ป ี2562 •ป ี2563 •

• เป้าหมาย •
เพิ่มระดับการใช้ Big Data ในการประกอบธุรกิจ
ภายในประเทศไทย

• คา่เปา้หมายทีต่อ้งบรรลภุายในป ี2565 • 
(1) ธุรกิจขนาดเล็กและกลางมีการใช้ Big Data และ 
(2) ธุรกิจทั้งหมดทุกขนาดมีการใช้ Big Data 
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ประเด็นท้าทายที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย
ขณะเดียวกันกระทรวงพาณิชย์ โดยกรมพัฒนาธุรกิจ 
การค้าร่วมมือกับส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ (ส�านกังาน ก.พ.ร.) และส�านกังานพฒันารัฐบาล
ดจิทิลั (องค์การมหาชน) (สพร.) ได้บรูณาการการให้บริการ 
เชื่อมโยงข้อมูลบัญชีผู้ใช้งานนิติบุคคลกับระบบศูนย์กลาง
บริการภาครัฐเพื่อภาคธุรกิจ (Biz Portal) เพ่ือให ้
ห้างหุ้นส่วนและบริษัทจ�ากัดสามารถน�ารหัสผู้ใช้งานและ
รหัสผ่านของนิติบุคคลท่ีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าออก 
ให้ ไปใช้เข ้าระบบ Biz Portal เพื่อเข ้ารับบริการ 
ด้านข้อมูลและการขออนุมัติ/อนุญาตในการประกอบ
ธุรกิจหลายประเภท เช่น การเริ่มต้นธุรกิจ การขอใช้
สาธารณูปโภค การขออนุญาตประกอบธุรกิจร้านอาหาร
และเครื่องดื่ม ธุรกิจท่องเที่ยว ธุรกิจร้านค้าปลีก เป็นต้น 
โดยหลังจากจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจต่อกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้าแล้ว สามารถด�าเนินการอนุมัติ/อนุญาตในการ
ประกอบธรุกจิทีเ่กีย่วข้องผ่านทางออนไลน์ได้ทันที ซ่ึงช่วย
ลดขัน้ตอน แบบฟอร์ม เอกสารหลกัฐานทีต้่องใช้ และลด
ระยะเวลาการจดัตัง้ธรุกจิ จากเดมิ 27 วนัครึง่ เหลือเพียง 
1 วนั โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส�านกังาน ก.พ.ร. 
ร่วมกับ สพร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ด�าเนินการ
พฒันาระบบเพือ่ให้บรกิารเพิม่เตมิในเขตกรงุเทพมหานคร  
จ�านวน 15 ประเภทธุรกิจ เช่น ธุรกิจผลิตครีมบ�ารุง  
เครือ่งส�าอาง ธรุกจิการให้บรกิารดแูลผูป่้วย ธรุกจิพลังงาน
ทดแทน ธรุกิจท่องเทีย่ว เป็นต้น  รวมจ�านวน 30 ใบอนญุาต 
ครอบคลุมการขออนุญาตรายใหม่ แก้ไข/เปลี่ยนแปลง 
และยกเลกิ

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย อย่างไรก็ตาม 
แนวทางการด�าเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการปฏิรูป
เศรษฐกจิ จ�าเป็นทีจ่ะต้องยกระดบัการเข้าถงึข้อมูลดจิิทัล
ส�าคัญของภาครัฐให้มีคุณภาพ สะดวก และรวดเร็วมาก 
ยิ่งข้ึน เพ่ือให้ประชาชนได้ข้อมูลท่ีถูกต้อง เป็นปัจจุบัน 
และตรงต่อความต้องการในการน�าไปใช้ประโยชน์ รวมถงึ
มีแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) และบริการ
ดิจิทัล (Digital Service) ท่ีสอดคล้องกับความต้องการ 
พื้นฐานของประชาชนและภาคธุรกิจเอกชน โดยควรให้
ความส�าคัญใน 5 ด้านหลัก ได้แก่ (1) ด้านการมีรายได ้
และมีงานท�า (2) ด ้านสุขภาพและการสาธารณสุข  
(3) ด้านเกษตรและการบริหารจัดการน�้า (4) ด้านการ 
ท่องเท่ียว และ (5) ด้านการตลาดและการกระจายสินค้า
ส�าหรับเกษตรกร วสิาหกจิชมุชน วสิาหกจิขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (SMEs) และธุรกิจที่เกิดขึ้นใหม่ (Startups) 
รวมทั้งพัฒนาภาครัฐสู ่องค์กรที่มีขีดความสามารถสูง 
เทียบเท่ามาตรฐานสากล เป็นภาครัฐเพื่อประชาชนและ
ขับเคลื่อนโดยความต้องการและการมีส่วนร่วมของ 
ภาคเอกชน สังคม ชุมชน และประชาชน รวมทั้งจัดให้มี
โครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลส�าหรับบริการภาครัฐ และ
การพัฒนาต้นแบบ (Sandbox) ของการน�าเทคโนโลยี
อัจฉริยะมาใช้ประโยชน์ในการให้บริการประชาชนหรือ
เอกชน และทบทวนหรือแก้ไขกฎหมายและกฎระเบียบ 
ที่เป็นอุปสรรค เพื่อเอื้อต่อการพัฒนาหน่วยงานภาครัฐ 
ไปสู่องค์กรดิจิทัล และการพัฒนาและส่งเสริมให้เกิด 
ระบบข้อมูลดิจิทัลของภาครัฐต่อไป
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สถานการณ์ในภาพรวมของเรื่องและประเด็นปฏิรูป สภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปิดให้มีการแข่งขันอย่างเสร ี
และเป็นธรรม เป็นปัจจัยส�าคัญที่จะช่วยผลักดันให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ น�าไปสู่การพัฒนา 
และยกระดับความสามารถของภาคการผลิตและบริการ รวมถึงประโยชน์โดยตรงต่อผู ้บริโภคภายในประเทศ  
หลายประเทศทั่วโลกจึงหันมาให้ความส�าคัญกับการปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจให้เอื้ออ�านวยเพื่อดึงดูด 
การลงทุน สร้างรายได้และการจ้างงานให้กับประเทศ โดยเฉพาะการพัฒนาและปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบ 
ให้เอ้ือต่อการเร่ิมต้น การเติบโต และการแข่งขันของธุรกิจ 

การด� า เนินงานที่ ผ ่ านมา  รั ฐบาลได ้ด� า เ นินการ 
เพือ่สนบัสนนุการเปิดตลาดเสรผ่ีานการเข้าร่วมการเจรจา
ความตกลงการค ้าเสรีกับภาคีต ่าง ๆ โดยปัจจุบัน
ประเทศไทยมีความตกลงทางการค้ากับคู ่เจรจารวม  
14 ฉบับ กับ 18 ประเทศ (รวม RCEP) และอยู่ระหว่าง 
การเจรจาจัดท�าความตกลงอีก 3 ฉบับ ได้แก่ FTA  
ไทย - ปากสีถาน FTA ไทย - ตรุก ีและ FTA ไทย - ศรีลงักา  
ทั้งยังอยู่ระหว่างการพิจารณาความเหมาะสมในการเข้า
ร่วมเจรจาในอนาคตอีก 4 ฉบับ ได้แก่ ความตกลง 
ที่ครอบคลุมและก้าวหน้าส�าหรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ
ภาคพื้นแปซิฟิก (Comprehensive and Progressive 
Trans-pacific Partnership หรือ CPTPP) FTA 

เรือ่งและประเดน็ปฏรูิปที ่14

การเพ่ิมระดับการแข่งขันทางธุรกิจ 
- หน่วยงานดูแลควบคุมด้านกฎหมาย
  การแข่งขันทางการค้า 
  และตลาดเสรี

ป ี2562 •ป ี2563 •

• เป้าหมาย •
จ�ากัดผลกระทบต่อผู้บริโภคจากการผูกขาดทางตลาด 
(Monopoly) และผลกระทบอื่น ๆ จากต�าแหน่ง
ทางการตลาดที่แข็งแกร่งเกินไปของผู ้ผลิต ขจัด
มาตรการการกีดกันเพื่อสนับสนุนให้เกิดตลาดเสรี
ตามแนวทางการเปิดตลาดเสรีที่ประเทศไทยได้ให้ไว้
ในกรอบข้อตกลงอาเซียนด้านการให้บริการ (AFAS)

• คา่เปา้หมายทีต่อ้งบรรลภุายในป ี2565 • 
การเจรจาการค้าเสรีมีความก้าวหน้า การก�ากับดูแล
การแข่งขันทางการค้าและจ�ากัดผลกระทบต่อผู ้
บริโภคจากการผูกขาดทางตลาด (Monopoly) ที่มี
ประสิทธิภาพ และการเผยแพร่ข้อมูลสถานการณ์การ
แข่งขันทางการค้าและการผูกขาดตลาดดีขึ้น

ไทย-สหภาพยุโรป / FTA ไทย-สมาคมการค้าเสรี 
แห่งยโุรป และ FTA ไทย - สหราชอาณาจักรหากพิจารณา
ความก้าวหน้าการด�าเนินการในกรอบความร่วมมือ 
ทางเศรษฐกจิท่ีส�าคญัของไทย ดังเช่น ประชาคมเศรษฐกจิ
อาเซียน จะเห็นได้ว่า การลงทุนโดยตรงจากประเทศ 
กลุ่ม ASEAN ในประเทศไทย ในปี 2562 มีมูลค่ารวม 
163,032.86 ล้านบาท เติบโตมากถึงร้อยละ 214.32  
จากปี 2561 ท่ีมีมูลค่า 51,867.92 ล้านบาท ส่วนหนึ่ง 
เป็นผลจากการลงนามข้อผูกพันภายใต้กรอบความตกลง
ว่าด้วยบริการของอาเซียน (AFAS) ของประเทศสมาชิก
อาเซียนเมือ่ปี 2561 
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ประเด็นท้าทายที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย นอกจากนี ้ยงัได้เร่งรัดการพัฒนาและปรับปรุงด้านกฎหมาย 
โดยอยู่ระหว่างการพิจารณายกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ และกฎเกณฑ์ที่ล้าสมัยไม่สอดคล้องกับ
สถานการณ์ หรือเป็นอุปสรรคต่อการด�าเนินธุรกิจ ซึ่งจะช่วยสร้างบรรยากาศด้านการค้าและการลงทุน ตลอดจน 
ยกระดับความสามารถในการแข่งขันภาคธุรกิจเทคโนโลยีและรูปแบบการด�าเนินธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว  
ข้อจ�ากัดด้านทักษะความรู้และความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการก�ากับดูแลงานด้านการแข่งขัน
ทางการค้า รวมทั้งอุปสรรคในการด�าเนินธุรกิจ และความพร้อมของไทยในการเจรจาเปิดเสรีตลาดสินค้าและบริการ  
และการเปิดเสรีการลงทุน ภายใต้ความตกลงที่มีมาตรฐานสูง เช่น CPTPP/ ไทย-สหภาพยุโรป ล้วนเป็นความท้าทาย
ส�าคัญที่ส่งผลต่อความส�าเร็จในเพิ่มระดับการแข่งขันทางธุรกิจ

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ภาครัฐควรเร่งรัด
การขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อเพิ่มระดับการแข่งขัน 
ทางธุรกิจ โดยการก�ากับดูและบังคับใช ้กฎหมาย 
การแข่งขันทางการค้าอย่างเข้มงวดและเป็นเชิงรุก  
การส่งเสริมการพัฒนาทักษะความเชี่ยวชาญและความรู้
เฉพาะทางให้แก่บุคลากร โดยอาจพิจารณาการท�า 
ความร่วมมือกับภาคเอกชนเพื่อให้เข้าใจรูปแบบและ 
เท่าทนัสภาพแวดล้อมการด�าเนนิการธรุกจิทีเ่ปล่ียนแปลง
ไปอย่างรวดเรว็ นอกจากนี ้ควรเร่งพฒันาปัจจยัแวดล้อม 
(Ecosystem) ที่เอื้ออ�านวยด้านการค้าและการลงทุน  

ซึง่รวมถงึการทบทวนกฎหมายและกฎระเบยีบ (Regulatory 
Guillotine) อย่างเร่งด่วน ตลอดจนเร่งหาข้อยุติในการ
ผลักดันการเจรจาความตกลงการค้าระหว่างประเทศ 
ในกรอบความร่วมมือที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจใน 
ระดับสูง เช่น CPTPP และ FTA ไทย-EU โดยศกึษาเชงิลกึ
และจัดท�ากรอบการเจรจาที่มีความชัดเจนก�าหนด 
ช่วงเวลาการเปลี่ยนผ่านที่เหมาะสมส�าหรับการเตรียม
ความพร้อมของประเทศ เร่งรัดการจัดท�ากลไกการ
เยียวยาผู ้ได ้รับผลกระทบจากการจัดท�าความตกลง  
พร้อมทัง้สร้างความเข้าใจทีถ่กูต้องให้แก่ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสีย
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สถานการณ์ในภาพรวมของเรื่องและประเด็นปฏิรูป 
การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ นับเป็นอีกหนึ่งปัจจัย
ส�าคัญที่ส่งผลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ 
โดยการลงทนุจากต่างประเทศทีเ่ข้ามาในประเทศไม่เพียง
แต่อยู ่ในรูปของเม็ดเงิน แต่ยังรวมไปถึงการถ่ายทอด 
ความรู ้และการพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการและ
นวัตกรรม อันจะน�าไปสู่การเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
ของประเทศและกระตุ้นการเติบโตของเศรษฐกิจของไทย
ผ่านการลงทุนและการจ้างงาน ยุทธศาสตร์ชาติและ
แผนการปฏิรูปประเทศได้ให้ความส�าคัญกับการลงทุน
และการประชาสัมพันธ์ด ้านการลงทุน โดยนับเป็น 
วาระส�าคัญที่ต้องเร่งด�าเนินการส่งเสริมเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารที่เกี่ยวข้องต่อนักลงทุนในต่างประเทศ เพื่อดึงดูด 
การขยายการลงทนุในประเทศไทยในทุกกลุม่อตุสาหกรรม 
และภาคบริการอย่างต่อเนื่อง โดยการปฏิบัติตาม AFAS 
จะเปิดโอกาสให้ประเทศสมาชิกอาเซียนสามารถขยาย 

การค้าและการลงทนุในสาขาบรกิารมายงัไทยได้สะดวกย่ิงขึน้  
อย่างไรกดี็ การลงทนุโดยตรงต่างประเทศ (Foreign Direct 
Investment: FDI) ในปี 2562 มีมูลค่า 4,816.64  
ล ้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงอย ่างมากเมื่อเทียบกับ 
ปีก่อนหน้าทีมี่มลูค่าสงูถงึ 13,186.33 ล้านเหรยีญสหรฐัฯ 
(ธนาคารแห่งประเทศไทย 2563) เนื่องจากภาวการณ์
ชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก และประเทศคู่ค้าคู่ลงทุนหลัก 
เช่น สหรัฐอเมริกา จีน สหภาพยุโรป และอาเซียน ทั้งนี้ 
สถิติการยื่นขอรับการส ่ ง เสริมการลงทุนโดยตรง 
จากอาเซียนในปี 2562 (ม.ค. - ธ.ค.) มมีลูค่าเงินลงทุนรวม
ประมาณ 18,616.83 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.68  
ของเงินลงทุนจากต ่างชาติทั้ งหมดโดยลดลงจาก 
ในปี 2561 ที่มีมูลค่าเงินลงทุนรวมประมาณ 48,214.3 
ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 8.28 ของเงินลงทนุจากต่างชาติ
ทั้งหมด และร ้อยละ 35.5 เป ็นโครงการลงทุนใน
อุตสาหกรรมบริการและสาธารณูปโภค

เรือ่งและประเดน็ปฏรูิปที ่15

คณะท�างานดา้นการประชาสัมพันธ์
ป ี2562 •ป ี2563 •

• เป้าหมาย •
สนับสนุนให้เกิดตลาดเสรีตามแนวทางการเปิดตลาด
เสรีที่ประเทศไทยได้ให้ไว้ใน กรอบข้อตกลงอาเซียน
ด้านการให้บริการ (AFAS)

• คา่เปา้หมายทีต่อ้งบรรลภุายในป ี2565 • 
การลงทุนจากประเทศในเขต ASEAN เพิ่มข้ึน และ
ร้อยละของบริษัทที่ประเทศในเขต ASEAN เป็น
เจ้าของเพิ่มขึ้น

การด�าเนินงานท่ีผ่านมา ปัจจุบันแม้ยังไม่มีการจัดต้ังคณะท�างานประเทศไทยด้านการประชาสัมพันธ์ต่อนักลงทุน 
ต่างชาติ แต่ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (สกท.) ได้มีการจัดกิจกรรมพบนักลงทุนกลุ ่มเป้าหมาย 
อย่างต่อเนือ่ง และมีการสร้างเครอืข่ายความร่วมมอืในการด�าเนนิการด้านการประชาสมัพนัธ์ด้านการลงทนุกบัหน่วยงาน
ทีเ่กีย่วข้อง อาทิ EEC ภาคธรุกจิในกลุม่เป้าหมาย โดยในช่วงสถานการณ์โควดิ-19  สกท. เปิดให้บริการผ่านระบบออนไลน์ 
อาท ิe-Submission ซึง่เป็นระบบการส่งจดหมาย และเอกสารผ่านช่องทางออนไลน์ รวมถึงมบีริการ e-Service ท่ีช่วยให้
นักลงทุนเข้าถึงบริการต่าง ๆ ผ่านเว็บไซต์ www.boi.go.th และในอนาคตอันใกล้นี้ สกท. จะเปิดตัวหน่วยบริการ 
ลกูค้าสัมพันธ์ (Customer Service Unit: CSU) เพือ่อ�านวยความสะดวกในการให้บรกิารแก่นกัลงทนุให้มปีระสทิธภิาพ
มากยิ่งขึ้น โดยเพิ่มบุคลากรรองรับการติดต่อของนักลงทุนผ่านระบบโทรศัพท์ มีระบบการนัดหมายออนไลน์  
และการให้บริการรับส่งเอกสารเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว เพื่ออ�านวยความสะดวกในการติดต่อส�านักงานได้อย่าง 
รวดเร็วมากขึ้น
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ข ้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุ เป ้าหมาย  แนวโน ้ม 

การลงทุนจากต่างประเทศที่มีมูลค่าลดลงในปี 2563  

ยิ่งเป็นปัจจัยเร่งด่วนให้การประชาสัมพันธ์ให้ต่างชาติ 

มาลงทนุจ�าเป็นต้องด�าเนนิการอย่างต่อเนือ่ง โดยพิจารณา

ขยายกลุ ่ ม เป ้ าหมายในการประชาสัมพันธ ์ ไปยั ง 

กลุ่มนักลงทุนรายใหม่ และยกระดับการประชาสัมพันธ ์

ในเชิงรุก โดยสร้างความน่าเชื่อถือให้กับนักลงทุน 

ในด ้านการบริหารจัดการป ัญหาการแพร ่ระบาด 

ของโรคโควิด-19 และมีการปรับปรุงสิทธิพิเศษให้กับ 

นักลงทุนต ่างชาติ เพื่อที่จะสามารถดึงดูดนักลงทุน 

ได้ทันท่วงทีเมื่อเหตุการณ์ด้านโรคระบาดคลี่คลายลง  

และการลงทุนระหว่างประเทศปรับตัวดีขึ้น เพื่อให้ 

การประชาสัมพันธ์ด้านการส่งเสริมการลงทุนในไทย 

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย ในปี 2563 การแพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 ได้ส่งผลกระทบ

ต่อเศรษฐกิจโลกในทุกภาคส่วน โดยเฉพาะการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ และจากอาเซียน เนื่องจาก 

สภาวะเศรษฐกิจโลกถดถอยท�าให้บริษัทมีก�าไรลดลง หรือความจ�าเป็นที่ต้องปิดกิจการ ตลอดจนมาตรการปิดเมือง 

และการแพร่ระบาดของโรคท�าให้มีการเลื่อนหรือยกเลิกการลงทุนออกไป รวทท้ังมีการเคล่ือนย้ายการลงทุน 

และการถอนฐานการผลิตกลับเข้าสู่ประเทศ จึงท�าให้เม็ดเงินลงทุนมีแนวโน้มลดลงจากเดิมมาก

มีเอกภาพ มีทิศทาง และน�าไปสู่การขยายกลุ่มเป้าหมาย

เพ่ิมข้ึน อันจะช่วยส่งเสริมการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรม

แห่งอนาคตที่เป็นเป้าหมายของไทยทั้งในพ้ืนที่ระเบียง

เศรษฐกิจภาคตะวันออกและเขตเศรษฐกิจพิเศษอื่น ๆ  

ให้เป็นไปตามเป้าหมาย จึงควรพิจารณาเร่งรัดการจัดตั้ง

คณะท�างานประเทศไทยด ้านการประชาสัมพันธ ์  

โดยพิจารณาความร่วมมือกับภาคเอกชนท่ีมีศักยภาพ  

โดยอาจปรับเปลี่ยนกลยุทธ์เพื่อให้ความส�าคัญต่อการ

ลงทุนในอุตสาหกรรมที่ก�าลังได้รับความสนใจและมีความ

ส�าคญัมากข้ึนจากเหตุการณ์โควดิ-19 อาทิ ด้านการแพทย์ 

ด้านสาธารณสุขอิเล็กทรอนิกส์ (e-Health) และพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) เพื่อการด�าเนินการ 

ให้บรรลุผลท่ีเป็นรูปธรรมต่อไป
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สถานการณ์ในภาพรวมของเรื่องและประเด็นปฏิรูป 
SME เป็นหน่วยธุรกิจท่ีมีผู้ประกอบการเป็นจ�านวนมาก  
รวมทั้ ง เป ็นแหล ่งการจ ้างงานและกระจายรายได ้
ท่ีมีความส�าคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทย  
โดยในปี 2563 ธรุกจิ SME มมีลูค่าทางเศรษฐกจิสูงถงึ 7.7 
ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 34 ของมูลค่า GDP 
รวมทั้งประเทศ ขณะที่มีการจ้างงานในปี 2562 รวมกว่า 
12 ล้านคน โดยเฉลีย่ประมาณ 4 คนต่อกจิการ อย่างไรกต็าม 
แม้ประเทศไทยจะมีการพัฒนาปัจจัยสนับสนุนและ 
มีนโยบายส่งเสรมิการเตบิโตให้กบั SMEในรปูแบบต่าง ๆ 
แต่เมื่อพิจารณาสัดส่วน GDP ของ SME ต่อ GDP  

เรือ่งและประเดน็ปฏรูิปที ่16

การเพ่ิมระดับทางการแข่งขันทางธุรกิจ 
- วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
  (สนับสนุน)

ป ี2562 •ป ี2563 •

• เป้าหมาย •
พัฒนาระบบนิเวศทางธุรกิจของวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมให้แขง็แกร่งท�าให้เกดิความหลากหลาย 
ทางขนาดของธุรกิจ

• คา่เปา้หมายทีต่อ้งบรรลภุายในป ี2565 • 
สัดส่วน GDP ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(MSME) ต่อ GDP ของวิสาหกิจขนาดใหญ่เพิ่มขึ้น

ของวสิาหกจิขนาดใหญ่ ซึง่สะท้อนให้เห็นถงึความแขง็แกร่ง 
ของ SME ไทยในการแข่งขันกบัธรุกจิขนาดใหญ่ มแีนวโน้ม
เพ่ิมขึน้อย่างต่อเนือ่งนบัต้ังแต่ปี 2561 โดยมสัีดส่วนอยูท่ี่
ร้อยละ 58 และร้อยละ 60.1 ในปี 2562 และยังคง 
เพิ่มสัดส่วนขึ้นอย่างต่อเนื่องคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 57.2 
ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2563 (เดือนมกราคม - กนัยายน 
2563) นอกจากนี้ ไทยยังให้ความส�าคัญกับการพัฒนา
และส่งเสริมผู ้ประกอบการธุรกิจเร่ิมต้น (Startup)  
อย่างเข้มข้น โดยในปี 2562 มีจ�านวนการข้ึนทะเบียน 
ของผู้ประกอบการธุรกิจเร่ิมต้นกว่า 2,200 ราย เพิ่มข้ึน
จากปี 2561 ท่ีมจี�านวน 1,700 ราย
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การด�าเนินงานที่ผ่านมา ในรอบปีท่ีผ่านมาไทยได้มีการ
ประกาศใช้นิยามของ SME ใหม่ โดยอ้างอิงจากจ�านวน
รายได ้และการจ ้างงานที่สามารถน�าไปปรับใช ้กับ 
ทกุประเภทธรุกจิและอตุสาหกรรมได้อย่างชดัเจนมากยิง่ขึน้  
ซึ่งส่งผลดีต่อการก�าหนดนโยบายส�าหรับ SME ได้ตรง 
เป้าหมายมากขึ้น นอกจากนี้ ยังมีการจัดท�ายุทธศาสตร์ 
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รายสาขา 
รายพื้นที่ และรายประเด็นเพื่อพัฒนาความเข้มแข็ง 
และส่งเสริมความสามารถทางการแข่งขันได้ตรงจุด 
และสอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการมาก 
ยิ่งขึ้น ส�าหรับการส่งเสริมการเพิ่มโอกาสในการแข่งขัน 
ให้กับผูป้ระกอบการ MSME และ Startup ไทยนัน้ ภาครฐั
และเอกชนอยู ่ระหว่างการจัดท�ามาตรฐานระยะเวลา 
สนิเชือ่ทางการค้าของภาคธรุกจิ และการพฒันามาตรการ
ส่งเสรมิ SME ให้เข้าถงึโอกาสในการจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐ

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย 
แม้ในภาพรวมการพัฒนาระบบนิเวศทางธุรกิจส�าหรับ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทยจะมีแนวโน้ม 
ที่ดีต่อเนื่องและบรรลุเป้าหมายที่วางไว้แล้ว แต่อย่างไร
ก็ตาม ไทยยังเผชิญกับความท้าทายส�าคัญในการส่งเสริม
ศักยภาพและสร้างความแข็งแกร่งในการแข่งขันให้กับ 
ผู้ประกอบการ MSME และ Startup ไทยให้สามารถ
แข่งขันได ้กับผู ้ประกอบการทั้งในและต่างประเทศ 
อย่างยัง่ยนืและลดความซ�า้ซ้อนในการพัฒนาผู้ประกอบการ  
MSME และ Startup ทั้งในแง่กลุ่มเป้าหมายและมิติ 
การพัฒนาทักษะความเชี่ยวชาญซึ่งปัจจุบันมีข้อสังเกต
ส�าคัญว่า ภาครัฐขาดฐานข้อมูลในการติดตามและดูแล
พัฒนาผู้ประกอบการ MSME และ Startup อย่างเป็น
ระบบจึงน�ามาซ่ึงการด�าเนนิงานท่ีซ�า้ซ้อนดังกล่าว

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ประเด็นหลักส�าคญัคอืการลดความซ�า้ซ้อนในการด�าเนนิงานและเพ่ิมศักยภาพ
ในการส่งเสรมิ SME ควรเร่งรดัการพฒันาฐานข้อมลูกลางของผูป้ระกอบการ SME และ Startup เพือ่ให้เกดิประโยชน์ 
ทั้งต่อภาครัฐในการพัฒนานโยบายและต่อภาคเอกชนด�าเนินธุรกิจ ซึ่งคาดว่าจะเป็นประโยชน์อย่างยั่งยืนในการพัฒนา
ระบบนเิวศทางธรุกจิของวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้แข็งแกร่ง ท�าให้เกดิความหลากหลายทางขนาดของธรุกจิ
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สถานการณ์ในภาพรวมของเรื่องและประเด็นปฏิรูป ท่ีผ่านมาประเทศไทยได้ให้ความส�าคัญกับการพัฒนา 
สภาพแวดล้อมที่เอื้ออ�านวยต่อการด�าเนินธุรกิจมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและจูงใจให้เกิดการลงทุน 
จากทัง้ภายในประเทศและต่างประเทศ อนัจะช่วยเพิม่ขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ 

การจดัอนัดบัความยากง่ายในการประกอบธรุกจิ (Ease of Doing Business: EoDB) โดยธนาคารโลก (World Bank) 
เป็นหนึ่งในตัวชี้วัดส�าคัญที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล สะท้อนถึงประสิทธิภาพการให้บริการของภาครัฐที่เอ้ือต่อ 
การด�าเนนิธรุกิจ ด้วยการวดัผลประเดน็ส�าคญั 10 ด้าน ครอบคลมุทัง้ขัน้ตอนและระยะเวลาการให้บรกิาร การอ�านวย
ความสะดวก ต้นทุนค่าใช้จ่าย กฎหมายและกฎระเบียบของภาครัฐ ตลอดวงจรธุรกิจต้ังแต่การเร่ิมต้นจัดต้ังธุรกิจ  
การด�าเนินการ จนถึงการปิดกิจการ จึงเป็นข้อมูลที่มีนัยส�าคัญต่อการตัดสินใจของนักลงทุน 

การด�าเนินงานที่ผ่านมา ในรอบปี 2020 ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับความยากง่ายในการประกอบธุรกิจอยู่ใน
อนัดบัที ่21 จาก 190 ประเทศทัว่โลก ยกระดบัดขีึน้จากอนัดับท่ี 27 ในปี 2019 โดยได้รับการประเมนิผลการด�าเนนิงาน
ทีด่ขีึน้อย่างมนียัส�าคญัใน 2 ด้าน คอื (1) การขออนญุาตการก่อสร้าง (Construction Permits) จากการปรับลดข้ันตอน 
(Procedures) และระยะเวลา (Time) การขออนุญาตก่อสร้างจากเดิม 19 ขั้นตอน ลดลงเหลือเพียง 14 ขั้นตอน  
และจากเดมิใช้ระยะเวลา 118 วนั ลดลงเหลอืเพียง 113 วนั  และ (2) ด้านการคุม้ครองผูล้งทนุเสยีงข้างน้อย (Protecting 
Minority Investors) จากเดมิอยูใ่นอนัดบัที ่15 มาสู่อนัดับท่ี 3 ในปี 2020 ตามการเพ่ิมข้ึนของคะแนนด้านการคุม้ครอง
สทิธขิองผูถ้อืหุน้ (Ease of Shareholder Suits Index) ท่ีไทยได้รับการประเมนิสูงถึง 9 คะแนน จาก 10 คะแนน 

ภาครัฐได้เร่งรัดการพัฒนาและปรับปรุงด้านกฎหมายอย่างต่อเนื่องตามนโยบายเพ่ือขับเคล่ือนการปฏิรูปกฎหมาย 
ในระยะเร่งด่วน ผ่านคณะกรรมการด�าเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วน ซ่ึงมีภารกิจในการเร่งรัดการปรับปรุง
กฎหมาย กฎระเบียบ และกฎเกณฑ์ที่เป็นอุปสรรคและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
ตามบทบัญญัติมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 และเป็นที่มาของการด�าเนินโครงการ
ทบทวนกฎหมายและกฎระเบียบท่ีบังคับใช้ในปัจจุบัน (Regulatory Guillotine) ซ่ึงเป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐ
และภาคเอกชนในการทบทวนกฎหมายและกฎระเบียบท่ีล้าสมัยหรือเป็นอุปสรรคต่อท�าธุรกิจ โดยภายหลังจาก 
การศกึษาการทบทวนกฎหมายแล้ว

เรือ่งและประเดน็ปฏรูิปที ่17

การเพ่ิมระดับการแข่งขันทางธุรกิจ 
– ความยากง่ายในการท�าธุรกิจ 
   (สนับสนุน)

ป ี2562 •ป ี2563 •

• เป้าหมาย •
เพิ่มความง่ายในการประกอบธุรกิจในประเทศไทย

• คา่เปา้หมายทีต่อ้งบรรลภุายในป ี2565 • 
อันดับของประเทศไทยในการจัดอันดับความยากง่าย
ในการท�าธุรกิจของธนาคารโลกดีขึ้น (อันดับปีฐาน 
พ.ศ. 2560 คือ อันดับที่ 27 จาก 190 ประเทศ) 
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ในรอบปี 2563 ได้มกีารประกาศใช้ระเบยีบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขับเคล่ือนการปฏรูิปกฎหมายในระยะเร่งด่วน 
พ.ศ. 2563 เพื่อเร่งรัดการขับเคลื่อนการลด ละ เลิก และปรับปรุงกฎหมายตามผลการศึกษาจากโครงการทบทวน
กฎหมายและกฎระเบยีบ (Regulatory Guillotine) ในเชงิปฏบิติั ขจดัมาตรการการกดีกนัเพ่ือสนบัสนนุให้เกดิตลาดเสรี 
ส่งเสริมการด�าเนินธุรกิจของผู้ประกอบการและนักลงทุน ตลอดจนยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
ให้พร้อมรับกับโอกาสและการเปลี่ยนแปลงทางการค้าที่รวดเร็วและรุนแรงจากการปรับตัวของเทคโนโลยียุคใหม่ 
และการเปิดตลาดการค้าเสรทีีจ่ะมมีากขึน้ในอนาคตอันใกล้ 
 
ภาครัฐ ได้ให้ความส�าคัญกับการพัฒนาระบบการเงิน
ดิจิทัล (e-payment) โดยมีนโยบายสนับสนุนที่เป็น 
รูปธรรมและต่อเนื่อง เช่น โครงการ Promptpay ที่เริ่ม
ด�าเนินการตั้งแต่ปี 2560 เพื่อให้เป็นรากฐานส�าคัญใน 
การขยายการใช้งาน e-payment รวมทั้งนโยบาย 
ต่อเน่ืองอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องทางการเงิน อาทิ การคืนภาษี
ของกรมสรรพากรผ่านช่องทาง e-payment การให้ความ
ช่วยเหลือทางการเงินแก่ประชาชนของภาครัฐในช่วง
วิกฤติการณ์โควิด-19 อาทิ มาตรการเยียวยาผู้มีรายได้
น ้อย การโอนเ งินของภาคธุร กิจ การบริจาคเงิน
อิ เล็กทรอนิกส ์  ส ่งผลให ้การใช ้งาน e-payment  
ในประเทศไทยเติบโตข้ึนอย่างมีนัยส�าคัญ โดยเพ่ิมขึ้นถึง  
3 เท่า จาก 49 ครัง้ต่อคนต่อปี ในปี 2559 เป็น 151 คร้ัง 
ต่อคนต่อปีในปี 2563 (ณ เมษายน 2563)

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย 
แม้ประเทศไทยจะได้รับการจัดอันดับท่ีดีข้ึนในปี 2563 
และด�าเนินการทบทวนและปรับปรุงกฎหมายอย่าง 
ต่อเนื่อง แต่ยังมีด้านท่ีต้องเร่งรัดและยกระดับการพัฒนา
เพื่อให ้การประเมินคะแนนประกอบการจัดอันดับ 
ในปีต่อไปดีขึ้นโดยเฉพาะใน 2 ด้านคือ (1) ด้านการ 
จดทะเบียนสินทรัพย์ (registering property) และ  
(2) ด้านการช�าระภาษี (Paying Taxes) นอกจากนีย้งัคง
ต้องเผชิญความท้าทายส�าคญัในการพฒันาสภาพแวดล้อม
ทีเ่อือ้ต่อการท�าธรุกจิ โดยเฉพาะอย่างยิง่ การเปลีย่นผ่าน
ไปสู ่รัฐบาลดิจิทัลอย่างสมบูรณ์ เพื่อลดขั้นตอนที่เป็น
อุปสรรคและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของภาครัฐ 
รวมถึงการพัฒนากลไกการก�ากับดูแลให้ตอบโจทย ์
รปูแบบการด�าเนนิธรุกจิทีเ่ปลีย่นแปลงไปในยดิุจิทัล

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป ้าหมาย ภาครัฐควร 
เร ่งเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ โดยลดขั้นตอน  
(Procedure) ลดระยะเวลาในการให้บริการ (Time)  
และลดต้นทุนของผู้ประกอบการ (Cost) อาทิ การทบทวน
บทบาทของหน่วยงานต่าง ๆ และควบรวมภารกิจการให้
บริการสู ่ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)  
เพื่ อ อ� านวยความสะดวกแก ่ แ ร ง ง าน  นั ก ธุ ร กิ จ  
และนกัลงทุนได้อย่างมปีระสิทธภิาพ และลดความซ�า้ซ้อน
การท�างานของภาครัฐ นอกจากนี้ภาครัฐควรเร่งรัด 
การ เปลี่ ยนผ ่ านการด� า เนิ นการภาครั ฐสู ่ ดิ จิ ทั ล 
อย่างสมบรูณ์โดยเร็ว เพ่ือเพ่ิมประสิทธภิาพ ความโปร่งใส 
และความคล่องตัวในการด�าเนนิงานของภาครฐั โดยมุ่งเน้น 
การน�าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้งาน อาทิ ระบบ Block 
Chain มาใช้ในการตรวจสอบยืนยันธุรกรรมต่าง ๆ 
ระหว่างรัฐและเอกชน
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สถานการณ์ในภาพรวมของเรื่องและประเด็นปฏิรูป ประเทศไทยมีความร่วมมือระหว่างประเทศตามกรอบ 
พหภุาคแีละทวภิาค ีซึง่รวมถงึกรอบความร่วมมอืระดับภมูภิาคและอนภุมูภิาค อาทิ ASEAN, GMS, IMT-GT, ACMECS, 
BIMSTEC และ Mekong River Commission (MRC) ไปจนถึงกรอบความร่วมมือในลุ่มแม่น�้าโขงและประเทศ
มหาอ�านาจต่าง ๆ Mekong-Japan, Mekong-Korea, Mekong-Lancang Cooperation (MLC), Lower Mekong 
Initiatives (LMI) (ร่วมกับสหรัฐอเมริกา) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อประสานความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
ให้เกิดความเข้มแข็ง รวมถึงความร่วมมือในประเด็นต่าง ๆ ซึ่งเป็นความสนใจร่วมกันในกลุ่มประเทศสมาชิก ภายใต ้
หลกัการความร่วมมอืและการบรูณาการในภมูภิาค (Regional Cooperation and Integration: RCI)  

เรือ่งและประเดน็ปฏรูิปที ่18

Regional Integration Committee : 
คณะอนุกรรมการขับเคลื่อน
ด้านการรวมกลุ่มในภูมิภาค

ป ี2562 •ป ี2563 •

• เป้าหมาย •
เพื่อให้มีองค์กรที่เป็นเจ้าภาพหลักในการวางแผน
นโยบายด้านการรวมกลุ่มในภูมิภาค (Regional  
Integration) รวมถึงประสานและติดตามผลกับ 
หน่วยงานต่างๆ ซึ่งจะส่งผลให้การด�าเนินนโยบาย 
เป็นไปในทิศทางเดียวกันและมีความต่อเนื่อง

• คา่เปา้หมายทีต่อ้งบรรลภุายในป ี2565 • 
มี การจั ดตั้ ง กล ไกกลาง เพื่ อ ในการบู รณาการ 
การด�าเนินงานด้านการรวมกลุ่มในภูมิภาค

การด�าเนินงานท่ีผ่านมา คณะกรรมการพัฒนาความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (กพบ.)  
เป็นกลไกทีถ่กูจดัตัง้ข้ึนเพือ่ด�าเนินการเกีย่วกบัการก�าหนด 
ต�าแหน่งเชิงกลยุทธ์และท่าทีของประเทศไทยในทุกกรอบ
ความร่วมมือระดับภูมิภาคระหว่างประเทศ อย่างไรก็ดี 
ตั้งแต่ปี 2554 ไม่มีการใช้ประโยชน์จาก กพบ. ท�าให้ 
ขาดกลไกในการก�าหนดท่าทีของไทยในเวทีต่างประเทศ
อย่างเป็นรปูธรรม อย่างไรกต็าม ในประเดน็ความร่วมมือ
ด้านเศรษฐกิจในกรอบภมูภิาค มกีารจัดตัง้คณะกรรมการ
นโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ (กนศ.) ขึ้น โดยมี 
นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน เพื่อก�าหนดนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ โดยเฉพาะเพื่อหารือแนวทางการเจรจาข้อตกลงการค้าเสรีในกรอบต่าง ๆ  
ทีเ่กดิขึน้จ�านวนมาก รวมทัง้การเจรจา FTA กบัคูเ่จรจาและการเข้าร่วมความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจภาคพ้ืนแปซิฟิก 
 

210

แผนการปฏริปูประเทศด้านเศรษฐกิจ05

211

แผนการปฏริปูประเทศด้านเศรษฐกจิ 050518



ประเด็นท้าทายที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย ความท้าทายส�าคัญในการขับเคล่ือนการรวมกลุ่มในภูมิภาค 
คือยังขาดการบูรณาการของไทยกับประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคภายใต้กรอบความร่วมมือต่าง ๆ ทั้งนี้สืบเนื่องมาจาก
ปัจจุบันที่มีกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศในระดับภูมิภาคเกิดขึ้นเป็นจ�านวนมาก และหลายกรอบความร่วมมือ
ด�าเนนิการในพืน้ทีเ่ดยีวกนั อาท ิGMS, ACMECS, BIMSTEC, Mekong River Commission (MRC), Mekong-Japan, 
Mekong-Korea, Mekong-Lancang Cooperation (MLC), Lower Mekong Initiatives (LMI) แต่ยังขาด 
การบูรณาการร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม 

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ควรมีหน่วยงาน
กลางหรือคณะกรรมการที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให ้เกิดการ 
ขับเคลื่อนด้านการบูรณาการความร่วมมือให้เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ ลดขั้นตอนและความซ�้าซ้อนของประเด็น
ความร่วมมอื ให้สามารถด�าเนินการเชือ่มโยงประเทศไทย
และประเทศต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น  
จึงเสนอให้มีการใช้ประโยชน์จากกลไกคณะกรรมการ
พัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อน
บ้าน (กพบ.) ที่มีอยู่แล้วในระบบการบริหารราชการ
แผ่นดินของประเทศ เพื่อทดแทนการจัดต้ังคณะ
อนุกรรมการขับเคลื่อนด้านการรวมกลุ่มในภูมิภาค
ตามข้อเสนอของประเด็นปฏิรูปที่  18 โดย กพบ.  
มีอ�านาจหน้าที่ ได้แก่ (1) ก�าหนดทิศทางนโยบาย และ
ยุทธศาสตร์ความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้ง
การพัฒนาภายในประเทศเพื่อเชื่อมโยงกับประเทศ 
เพื่อนบ้าน ภายใต้กรอบความร่วมมือในระดับอนุภูมิภาค  
ให ้สามารถด�าเนินการได ้อย ่างมีประสิทธิภาพและ 

เป็นเอกภาพ เพ่ือความมั่นคง สันติสุข และความเจริญ
รุ ่งเรืองในภูมิภาค (2) เสนอแนะแนวทางให้ความ 
ช่วยเหลือทางด้านการเงินและวิชาการแก่ประเทศ 
เพ่ือนบ้านทัง้ในด้านเศรษฐกจิ สังคม ส่ิงแวดล้อม และอืน่ๆ  
เ พ่ื อส ร ้ า ง พันธมิ ต รทา ง เ ศ รษฐกิ จ ขอ งประ เทศ 
ในอนุภูมิภาค (3) พิจารณา กลั่นกรอง และบูรณาการ 
แผนงานโครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน และน�าเสนอ 
คณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาตามขั้นตอนต่อไป (4) ก�ากับ
ดูแล และประสานการด�าเนินงานของหน ่วยงาน 
ที่ เกี่ยวข ้องให ้สามารถด�าเนินงานได้อย ่างต ่อเนื่อง  
มีเอกภาพ และเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่ก�าหนดของ
แผนงานความร่วมมือในกรอบต่าง ๆ รวมทั้งให้มีการ
ประเมินผลความส�าเร็จของการด�าเนินงานภายใต้กรอบ
ต่าง ๆ และ (5) แต่งต้ังคณะอนกุรรมการ หรือคณะท�างาน
เพื่อช่วยเหลือ หรือปฏิบัติงานในเรื่องใดได้ตามความ
เหมาะสม
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สถานการณ์ในภาพรวมของเรื่องและประเด็นปฏิรูป 
คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
เป็นกลไกหลักในการด�าเนินการขับเคล่ือนการพัฒนา 
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ท่ีครอบคลุมพื้นที่ 
3 จงัหวดั ประกอบไปด้วย ชลบรุ ีระยองและฉะเชงิเทรา 
เพื่อให้เป็นศูนย์กลางการลงทุนในภูมิภาค ปรับโครงสร้าง
การผลติของประเทศไทย ให้สามารถรองรับและยกระดบั
อุตสาหกรรมสู ่การเป็นอุตสาหกรรมที่มูลค่าสูงและ 
มีศักยภาพในการแข่งขัน เป็นฐานการสะสมเทคโนโลยี
และนวัตกรรม เพื่อให้เกิดการลงทุนในอุตสาหกรรม 
เป้าหมาย ได้แก่ ด้านการเกษตร - อุตสาหกรรมอาหาร -
เศรษฐกิจชีวภาพและศูนย์กลางท่องเที่ยว และบริการใน
ภมูภิาคและสาธารณสุข และการศกึษา อีกท้ังม ีClusters 
เป็นอุตสาหกรรมที่ช ่วยยกระดับการพัฒนาประเทศ  
เสริมสร้างและเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้
ประเทศไทยสามารถแข่งขันบนเวทีโลกได้ 

การด�าเนินงานท่ีผ่านมา เพื่อพัฒนา Clusters และศูนย์กลางของอุตสาหกรรมเป้าหมาย คณะกรรมการนโยบาย 
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกได้มีการด�าเนินโครงการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีส�าคัญ (EEC Project List)  
ซึง่เป็นการลงทนุร่วมกนัระหว่างภาครฐัและเอกชน อาท ิโครงการรถไฟความเรว็สงูเชือ่มสามสนามบนิ โครงการพฒันา
ท่าเรอือตุสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที ่3 ช่วงที ่1 โครงการพัฒนาสนามบนิอูต่ะเภาและเมอืงการบนิภาคตะวนัออก 
 

เรือ่งและประเดน็ปฏรูิปที ่19

Clusters and Hubs: 
พัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย

ป ี2562 •ป ี2563 •

• เป้าหมาย •
พัฒนาอุตสาหกรรมเป ้ าหมายที่ จะ เป ็นกลไก 
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทยและภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง
และเป็นรูปธรรม

• คา่เปา้หมายทีต่อ้งบรรลภุายในป ี2565 • 
อุตสาหกรรมเป้าหมายได้รับการพัฒนาเพื่อเป็นกลไก
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทยและภูมิภาค
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โครงการพฒันาท่าเรอืแหลมฉบงั ระยะที ่3 โครงการซ่อม
บ�ารุงอากาศยานอู่ตะเภา (Maintenance Repair and 
Overhaul :MRO) โครงการเขตส่งเสรมิอตุสาหกรรมและ
นวตักรรมดิจทิลั (EECd) ซึง่อยูใ่นระหว่างการด�าเนนิการ 
โดยคาดว่าบางโครงการจะสามารถเปิดด�าเนินการได้ 
ในปี 2565 รวมถึงการก�าหนดเขตส่งเสรมิเศรษฐกิจพเิศษ 
แบ่งออกเป็น เขตส่งเสรมิเศรษฐกจิพเิศษเพือ่กิจการพิเศษ 
ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อด�าเนินการในโครงสร้างพื้นฐานและ 
ระบบสาธารณูปโภคที่มีประสิทธิภาพและทันสมัยเช่น 
เขตส ่ง เสริมเมืองการบินภาคตะวันออก (EECa)  
เขตส่งเสริมรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน (EECh) 
และเขตส่งเสริมนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ 
ภาคตะวนัออก (EECi) เป็นต้น 

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย 
นอกจากนี้ ยั งมี เ ขตส ่ ง เสริ ม เศรษฐกิ จพิ เศษ เพื่ อ
อุตสาหกรรมเป ้าหมายที่ด� า เนินการด ้วยรูปแบบ 
นิคมอุตสาหกรรม และอุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษ
เฉพาะด้าน เพือ่ลงทนุและพฒันาพืน้ทีเ่พือ่ขายหรือให้เช่า
ในอตุสาหกรรมเป้าหมายพิเศษยานยนต์และอตุสาหกรรม
เป้าหมายพิเศษโลจิสติกส์ ที่ผ ่านมาเป็นช่วงต้นของ 
การด�าเนินในการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานขนาดใหญ่ 
เพื่อรองรับการลงทุนในระยะต่อไป ซึ่งการลงทุนใน 
โครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ ่ เพื่ อสร ้ างความพร ้อม 
ของพ้ืนท่ี ให้รองรับการลงทุนนับเป็นปัจจัยส�าคัญต่อการ
ตัดสินใจของนกัทุนอย่างยิง่ 

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ดังนั้น การที่โครงสร้างพื้นฐานดังกล่าวอยู ่ในระหว่างการ ด�าเนินการ  
ซึง่ท�าให้การลงทนุจากภาคเอกชนมคีวามชะลอตวั รวมถงึแรงงานในพืน้ทีย่งัมทีกัษะความรู ้ทีไ่ม่เพยีงพอและสอดคล้อง
กับอตุสาหกรรมเป้าหมาย ในพืน้ที ่ เพือ่ดงึดูดและเสรมิสร้างประสทิธภิาพ ในการลงทุนเพือ่ขบัเคลือ่นให้เกดิ Clusters 
และศนูย์กลางอุตสาหกรรมเป้าหมาย ภาครฐัจะต้องเร่งรดัลงทนุในโครงสร้างพืน้ฐานให้แล้วเสรจ็ตามแผนการด�าเนนิงาน 
เพือ่รองรบัความต้องการของนกัลงทนุ พร้อมกบัการพัฒนาศกัยภาพแรงงานให้มอีงค์ความรู้ทีเ่ป็นไปตามความต้องการ
ของตลาดแรงงาน อีกทั้งยังต้องก�าหนดนโยบายและมาตรการส่งเสริมการลงทุนให้มีความเหมาะสมแก่กลุ่มประเภท 
ของอตุสาหกรรม ไปจนถงึการประชาสมัพนัธ์และ การท�าตลาดเชงิรุก
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สถานการณ์ในภาพรวมของเรื่องและประเด็นปฏิรูป 
ความเป็นเมืองมคีวามส�าคญัต่อการด�ารงชวีติของประชากร
มากขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยในปี 2563 ประชากรเมือง 
คิดเป ็นสัดส ่วนกว ่าร ้อยละ 50.69 ของประชากร 
ทัง้ประเทศ (ธนาคารโลก, 2563) และมกีารคาดการณ์ว่า
สัดส่วนดังกล่าวจะเพิ่มเป็นร้อยละ 74.3 ภายใน 20 ปี 
(สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 
2563) การพัฒนาเมืองในหลากหลายมิติจึงเป็นประเด็น 
ที่ได้รับความสนใจในทุกระดับ และเป็นหนึ่งในประเด็น
ปฏิรูปที่มีระดับความส�าคัญสูง โดยจะส่งเสริมการพัฒนา
เมืองหลักและศูนย์กลางเพื่อเร่งรัดให้เกิดการกระจาย

เรือ่งและประเดน็ปฏรูิปที ่20

พัฒนาเมืองหลัก/
เมืองศูนย์กลางของภูมิภาค

ป ี2562 •ป ี2563 •

• เป้าหมาย •
การรวมกลุ่มกันในภูมิภาคและการสร้างอุตสาหกรรม
ต่าง ๆ น�ามาซึ่งการเจริญเติบโตของเมืองใหม่ ๆ และ
กระจายความเจริญสู่ท้องถิ่นต่าง ๆ ของไทย

• คา่เปา้หมายทีต่อ้งบรรลภุายในป ี2565 • 
อัตราการเจริญเติบโตของเมือง (Urbanization Rate) 
ของพื้นที่เมืองหลักเพิ่มสูงขึ้น ประชากรมีรายได้เพิ่ม
มากขึ้นอย่างทั่วถึงในทุกพื้นที่

ความเจรญิสูภ่มูภิาค ยกระดบัคณุภาพชวีติของประชาชน
ลดความเหล่ือมล�้าทางรายได้ เพ่ิมขีดความสามารถ
ทางการแข่งขัน และสร้างการเชื่อมโยงระหว่างภูมิภาค 
โดยในช่วงที่ผ่านมา พบว่าการด�าเนินการตามประเด็น 
การปฏิรูปท่ี 20 ยังไม ่เป ็นไปตามระดับท่ีคาดหวัง 
เนือ่งจากยงัไม่ปรากฏผลลพัธ์การปฏริปูอย่างเป็นรปูธรรม  
โดยยังไม่ได้ด�าเนินการจัดต้ังอนุกรรมการขับเคลื่อน 
ด้านการรวมกลุ ่มในภูมิภาคเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา 
เมืองหลักและเมืองศูนย ์กลางของภูมิภาค ร ่วมกับ 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องส่งผลให้ยังขาดการศึกษาการ 
ด�าเนนิการตามแผนปฏรูิปฯ ต่อไป

ที่มา: ธนาคารโลก

สัดส่วนประชากรเมืองของประเทศไทย
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การด�าเนินงานที่ผ่านมา ในช่วงปี 2563 มกีารรายงานผลจากหน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง ดังนี้ 

ที่มา: ส�านักงานสถิติแห่งชาติ

รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือนในพื้นที่เมืองศูนย์กลาง (บาท)

กระทรวงอุตสาหกรรม  ได ้ด�าเนินแผนการสร ้าง
พฒันาการรวมกลุม่คลสัเตอร์อตุสาหกรรม โดยส�านกังาน
อุตสาหกรรมจังหวัดได้ด�าเนินการโครงการเพื่อยกระดับ
และพัฒนาศักยภาพคลัสเตอร์อุตสาหกรรมเป้าหมาย 
(S-Curve) ตามบริบทและอัตลักษณ์ของพื้นที่ในภูมิภาค
ต่าง ๆ อาท ิโครงการพฒันาศกัยภาพเครอืข่ายคลัสเตอร์
อุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรจังหวัดตาก/โครงการ
พัฒนาศักยภาพเครือข่ายอุตสาหกรรมอาหาร (Food 
Cluster) เพื่อสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มมูลค่าภายใต้ 
อตัลกัษณ์ Andaman Brand ฯลฯ

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้ด�าเนินโครงการพัฒนา
ศักยภาพและเชื่อมโยงการรวมกลุ ่มอุตสาหกรรม 
เป้าหมาย เพ่ือยกระดับและขับเคล่ือนอุตสาหกรรม 
เป้าหมายจากการสร้างและเชือ่มโยงการรวมกลุม่คลัสเตอร์  
เป็นกลุ่มระดับ Super Cluster ซึ่งที่ผ่านมาเกิดความ 
ร่วมมือในการรวมกลุ ่มจ�านวน 8 กลุ ่ม 160 กิจการ  
เ พ่ื อ ร ่ วมกั นหาแนวทาง ในพัฒนา ศักยภาพและ 
ยกระดับขีดความสามารถในการแข ่งขันทางธุรกิจ  
พร้อมเติบโตเป็นอุตสาหกรรมแห่งอนาคตที่สามารถ 
กระจายความเจริญไปสู่ท้องถ่ิน

ประเด็นท้าทายท่ีส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย แผนการปฏิรูปเศรษฐกิจในประเด็นการพัฒนาเมืองหลัก/
เมืองศูนย์กลางของภูมิภาคยังขาดความชัดเจนในรายละเอียด โดยเฉพาะในการก�าหนดหน่วยงานผู้รับผิดชอบด�าเนิน 
การศึกษา เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคลัสเตอร์ในภูมิภาค การเจริญเติบโตของเมือง และการกระจายความเจริญ 
สู่ท้องถิ่นอย่างบูรณาการตามวัตถุประสงค์ของการปฏิรูปประเทศ จากการติดตามสถานะการด�าเนินงานในปัจจุบัน  
พบว่าการด�าเนนิงานส่วนใหญ่เป็นการด�าเนนิงานตามนโยบายภาครัฐ อาทิ การพัฒนาอตุสาหกรรมเป้าหมาย S-Curve  
ตามนโยบายรัฐบาล ซึ่งถึงแม้จะมีผลผลิตที่คาดหวังที่สามารถส่งเสริมการบรรลุเป้าหมายของประเด็นปฏิรูปฯ  
แต่ยังปรากฏเพียงนโยบายรายสาขาที่อาจน�าไปสู่การพัฒนาที่เน้นหนักไปในมิติเศรษฐกิจอุตสาหกรรม โดยละเลย 
มิติอ่ืน ๆ เช่น มิติสิ่งแวดล้อม รวมถึงในมิติพื้นที่ การด�าเนินโครงการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมยังคงมุ่งเป้าไปที ่
พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเพียงอย่างเดียว แต่ยังขาดการพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่เมืองศูนย์กลางทาง
เศรษฐกจิทีร่ะบใุนแผนแม่บทภายใต้ยทุธศาสตร์ชาติ ประเด็นพ้ืนท่ีและเมอืงน่าอยูอ่จัฉริยะ ได้แก่ กรุงเทพมหานครและ
ปรมิณฑล เชยีงใหม่ ขอนแก่น ภเูกต็ สงขลา และเมอืงในพ้ืนท่ีระเบยีงเศรษฐกจิพิเศษภาคตะวันออก
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ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป ้าหมาย เพื่อให้เกิด 
การขับเคลื่อนการด�าเนินการตามเรื่องและประเด็น 
ปฏิรูปที่  20 อย ่างเป ็นรูปธรรมและปฏิบั ติได ้จริง 
ภายในช่วงระยะเวลาของแผนปฏิรูปฯ ควรพิจารณา 
ระบุประเด็นการพัฒนาเมืองศูนย์กลางของภูมิภาค 
เพิ่มเป็นหน่ึงในวาระส�าคัญของหน่วยงาน/คณะกรรมการ
ที่มีอ�านาจหน้าท่ีด ้านการพัฒนาภูมิภาคหรือพัฒนา 
เมืองศูนย ์กลางอยู ่ แล ้ว ในป ัจจุ บัน และใช ้กลไก 
ดังกล่าว เพื่อเร่งรัดให้เกิดการด�าเนินการเพื่อพัฒนา
คลัส เตอร ์ ในระดับ ภูมิภาค เร ่ งสร ้ างการ เ ติบโต 
ของเมืองใหม่ และกระจายความเจริญสู ่ท้องถิ่นไทย 
อย่างเป็นรปูธรรม
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สถานการณ์ในภาพรวมของเร่ืองและประเด็นปฏิรูป 
การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเป็นกระบวนการส�าคัญที่
จะส่งเสริมความแข็งแกร่งของรากฐานอุตสาหกรรม 
เป้าหมายและภาคการผลิตท่ีเกี่ยวข้อง โดยเมื่อพิจารณา
ในเชิงโครงสร้างพื้นฐาน สถาบันและระบบการเงิน 
กฎหมายและกระบวนการยตุธิรรม พบว่า ไทยมศีกัยภาพ
เพียงพอท่ีจะผลักดันให้เป็นศูนย์กลางในการท�าธุรกิจ 
ในภูมิภาค โดยอาจส่งเสริมในรูปแบบมาตรการดึงดูด  
Regional Headquarters/ศนูย์วจิยัและพฒันา/Trading 
Centers/Treasury Centers ในพืน้ท่ีทุกภาคทัว่ประเทศ 
โดยเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานครและเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก (EEC) เพื่อให้เกิดโครงข่ายเชื่อมโยง 
จากเมืองศูนย์กลางไปสู่เขตเศรษฐกิจพิเศษในภูมิภาค 
กล่าวคือ ถ่ายทอดองค์ความรู้จากศูนย์วิจัยและพัฒนา 
ในระดับนานาชาติในส่วนกลาง ต่อยอดไปสู่การพัฒนา
อตุสาหกรรมและห่วงโซ่อปุทานในภมูภิาคได้ 

ปัจจบุนัได้มกีารจดัท�าแผนพฒันาพืน้ที ่EEC ทัง้หมด 8 แผน 
ประกอบด้วย (1) แผนปฏบิตักิารการพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน 
(2) แผนปฏิบัติการการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย  
(3) แผนปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากร การศึกษา  
การวิจยั และเทคโนโลย ี(4) แผนปฏิบตักิารการพฒันาและ 

เรือ่งและประเดน็ปฏริปูที ่21

Regional Headquarters/
ศนูยว์จิยัและพัฒนา/Trading Centers/

Treasury Centers

ป ี2562 •ป ี2563 •

• เป้าหมาย •
เพือ่ดงึดดูให้องค์กรระดับนานาชาติเข้ามาตัง้ส�านักงาน
ในประเทศไทย (โดยเฉพาะใน กทม. และ EEC) และ
ดึงดูดการลงทุนโดยตรง โดยเฉพาะการลงทุนด้านวจัิย
และพัฒนาที่จะท�าให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีและ
ความช�านาญสู่ประเทศไทย รวมถึงเพิ่มการจ้างงาน 
ในระดับที่มีค่าตอบแทนสูง

• คา่เปา้หมายทีต่อ้งบรรลภุายในป ี2565 • 
(1) เพิ่มจ�านวนส�านักงานขององค์กรระดับนานาชาติ
ในไทย (2) เพิ่มจ�านวนการจ้างงานในองค์กรระดับ
นานาชาตใินไทย และ (3) เพิม่มลูค่าการลงทนุโดยตรง
จากต่างประเทศ
 

ส่งเสรมิการท่องเทีย่ว (5) แผนปฏบิตักิารการพฒันาเมือง
ใหม่และชุมชน (6) แผนปฏิบัติการการพัฒนาศูนย์กลาง
ธุร กิจและศูนย ์กลางการเงิน (7) แผนปฏิบัติการ 
การประชาสัมพันธ์และการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม
ในการด�าเนนิโครงการกบัประชาชน และ (8) แผนปฏบิตัิ
การการเกษตร ชลประทาน และสิง่แวดล้อม ซ่ึงนอกจาก
นักลงทุนต่างชาติที่เข้ามาลงทุนจะได้รับสิทธิประโยชน์
ตามมาตรการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ EEC ปี 2563 – 
2564 แล้ว นักลงทุนยังจะได้รับสิทธิประโยชน์อื่น ๆ  
เพิ่มเติม อาทิ การยกเว้นอากรขาเข้าส�าหรับเครื่องจักร 
การลดหย่อนภาษีในอัตรา 3 เท่าของต้นทุนงานวิจัยและ
พัฒนาด้านนวตักรรมและเทคโนโลย ีการอนญุาตให้หน่วย
งานต่างประเทศสามารถถอืครองทีด่นิและอสงัหารมิทรพัย์
ส�าหรับการด�าเนนิธรุกจิ เป็นต้น ดังนัน้ การมแีผนพฒันา
พ้ืนท่ีท่ีชัดเจนและมาตรการส่งเสริมการลงทุนที่เป็น 
รูปธรรมท�าให้ประเทศไทยมีศักยภาพเพียงพอที่จะดึงดูด
ให้นกัลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนมากข้ึน 
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การด�าเนินงานท่ีผ่านมา เมือ่พจิารณาการลงทนุโดยตรง
สทุธจิากต่างประเทศ (Net FDI) พบว่า มแีนวโน้มเพ่ิมข้ึน
ในปี 2561 จากการลงทุนในภาคการผลิต โดยเฉพาะ 
การผลิตเครื่องดื่ม เคมีภัณฑ์ เภสัชภัณฑ์ เครื่องจักรและ
เครื่องมือ ยานยนต์ รถพ่วงและรถกึ่งพ่วง เฟอร์นิเจอร์ 
กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย อย่างไรก็ตาม 
การลงทุนจากต่างประเทศมีแนวโน้มลดลงในปี 2562 
และ 2563 ในไตรมาส 1 และ 2 โดยเฉพาะอตุสาหกรรม
ผลิตยานยนต์ รถพ่วงและรถกึ่งพ่วง ในขณะท่ีการผลิต
เฟอร์นิเจอร์ขยายตัวสูงข้ึนอย่างมากในปี 2561 แต่ขยาย
ตวัลดลงในช่วงปี 2562 – 2563 ส่วนหนึง่อนัเนือ่งมาจาก
ประเทศสาธารณรฐัประชาชนจนีซึง่เป็นตลาดส่งออกหลกั
ได้ยกเลกิการน�าเข้าสนิค้าจากต่างประเทศ ซึง่เป็นผลจาก
สถานการณ์การระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย 
เ พ่ือดึงดูดการลงทุนจากผู ้ประกอบการทั้ งในและ 
ต ่างประเทศ รัฐบาลจึงได ้จัดสรรงบประมาณเพื่อ 
ด� า เนินการก ่อสร ้ า ง โครงสร ้ า งพื้ นฐานทางด ้ าน
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมในพื้นที่เขตนวัตกรรม
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) อาทิ 
โรงงานต้นแบบไบโอรีไฟเนอรี โครงการสร้างเคร่ืองก�าเนดิ
แสงซินโครตรอนระดับพลังงาน 3 GeV และห้องปฏิบัติ
การ และศนูย์นวตักรรมการผลิตยัง่ยนื เป็นต้น ซ่ึงจะช่วย
ยกระดับขีดความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรมของประเทศ โดยการกระตุ้นให้เกิดการน�าไป 
ใช ้ประโยชน์ในการปรับปรุงกระบวนการผลิตและ 
ยกระดับความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรม
ของไทยในยคุ 4.0  จากความพร้อมด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
ท่ีจะสามารถสนับสนุนการต่อยอดในการพัฒนาต่อไปใน
อนาคต 

ที่มา: ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

มูลค่าและอัตราการขยายตัวของ Inflows, Outflows และ Net FDI  (หน่วย : ล้านบาท)

 2560 2561 2562 2563  
ม.ค.-มิ.ย. 

Foreign Direct 
Investment  

281,254.60 
(122.90) 

426,209.47 
(51.54) 

150,163.45 
(-64.77) 

69,479.15 
(-7.86) 

Inflow 1,938,500.15 
(-5.88) 

1,947,776.62 
(0.48) 

1,845,540.36 
(-5.25) 

855,230.38 
(-9.40) 

Outflow 1,657,245.55 
(-14.29) 

1,521,567.15 
(-8.19) 

1,695,376.91 
(11.42) 

785,751.23 
(-9.54) 

 

ในปี 2562 ได้มีการจัดตั้งศูนย์อาเซียนเพื่อการศึกษาและการหารือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน (ASEAN Centre  
for Sustainable Development Studies and Dialogue : ACSDSD) ขึ้นในพื้นที่กรุงเทพมหานคร  
ซึ่งเป็นศูนย์ของอาเซียนแห่งใหม่ที่จะด�าเนินการท�าหน้าที่สนับสนุนการประสานงานกับองค์การต่าง ๆ ทั้งในระดับ
ภูมิภาคและระดับโลก เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท่ียั่งยืนของประชาคมอาเซียน เสริมสร้างขีดความสามารถ 
ประเทศสมาชิก และส่งเสรมิการหารอืและความร่วมมอืทีเ่ป็นรปูธรรมภายในประชาคมอาเซยีนด้วยกนัเอง และร่วมกับ
ภาคภีายนอกของภมูภิาค
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ข ้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุ เป ้าหมาย กระทรวง 
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  
ได้มีการผลักดันนโยบายในการสร้างฐานให้อุทยาน
วิทยาศาสตร์ภูมิภาคแต่ละแห่งเป ็นศูนย์กลางด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้แก่ภาคเอกชน 
และผู้สนใจในทุกระดับ เปรียบเสมือนประตูผ่านเพื่อให้
ท้องถิน่มกีารพฒันาท้ังด้านเศรษฐกิจและสงัคม โดยอาศยั
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นเคร่ืองมือ  
อีกทั้ ง เพื่อ เป ็นศูนย ์กลางการถ ่ายทอดองค ์รู ้ด ้ าน
วิทยาศาสตร ์  วิ จัยและพัฒนาไปสู ่ พ้ืนที่  ส ่ งผลให ้ 
มีผู้เชี่ยวชาญและบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้าน
วิทยาศาสตร ์  วิจัยและพัฒนากระจายอยู ่ ในพ้ืนที่ 
ทั่วประเทศ เป็นการสร้างความเข้มแข็งในด้านดังกล่าว
ของประเทศ ซึ่งจะมีส่วนส�าคัญในการสร้างแรงจูงใจ 
ให้นักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนในประเทศอีกทางหน่ึง 
โดยได้มอบหมายให้ส�านักงานเลขานุการคณะกรรมการ 
ส่งเสรมิกจิการอทุยานวิทยาศาสตร์ (สอว.) (Science Park 
Promotion Agency : SPA) สนับสนุนการด�าเนินงาน
อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 3 แห่ง 14 มหาวิทยาลัย 

ได ้แก ่ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (Northern  
Science Park) 7 มหาวิทยาลัย อุทยานวิทยาศาสตร์ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (Northeastern Science 
Park) 4 มหาวิทยาลัย และอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ 
(Southern Science Park) 3 มหาวิทยาลัย เนื่องจาก
มหาวิทยาลัยมีความพร้อมในหลาย ๆ ด้าน ทั้งด้าน 
องค ์ความรู ้  ด ้านก�าลังคนท่ีมีความเชี่ยวชาญและ
ประสบการณ์สูง รวมทั้งความพร้อมด้านหลักสูตรและ
เคร่ืองมือท่ีมีจ�านวนมาก โดยผ่านการด�าเนินงานใน  
5 แผนงานหลัก ได้แก่ (1) การบ่มเพาะธรุกจิวทิยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม (2) การพัฒนาบริการอุทยาน
วิทยาศาสตร์ (3) การพัฒนาขีดความสามารถทาง
เทคโนโลยีและวิจัยของภาคเอกชนในพื้นที่ (4) การวิจัย
ร่วมกบัภาคเอกชน และ (5) การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน
อุทยานวิทยาศาสตร์ ซึ่งขณะนี้ ศูนย์อ�านวยการอุทยาน
วทิยาศาสตร์ 3 แห่ง ได้แก่ ภาคเหนอื (จงัหวดัเชียงใหม่) 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดขอนแก่น) และภาคใต้ 
(จังหวัดสงขลา) ได้ด�าเนินการแล้วและสามารถให้บริการ
ภาคเอกชนได้ท่ัวถึงท้ังประเทศ
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สถานการณ์ในภาพรวมของเรื่องและประเด็นปฏิรูป การส่งเสริมการค้าชายแดนเป็นนโยบายการพัฒนาที่ไทย 
ให้ความส�าคัญอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการพัฒนาเมืองชายแดนการยกระดับด่านชายแดนตลอดจนโครงสร้างพ้ืนฐาน  
การปรับปรุงกฎระเบียบเพื่อการเชื่อมโยงบริเวณชายแดนที่มีประสิทธิภาพ ซ่ึงเป็นนโยบายที่ภาครัฐและภาคเอกชน 
ของไทยและภูมิภาคร่วมกันด�าเนินการมาอย่างต่อเนื่องโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือยกระดับการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ 
ของภูมิภาคให้มีประสิทธิภาพและทั่วถึง มุ ่งสร้างให้ประเทศไทยและภูมิภาคเป็นฐานการผลิตที่ส�าคัญของ 
ห่วงโซ่การผลิตโลก (Global Value Chain) โดยหนึ่งในปัจจัยสนับสนุนท่ีส�าคัญในการก้าวสู่เป้าหมายดังกล่าว คือ  
การเร่งรัดการขจัดอุปสรรคทางการค้าโดยเฉพาะอุปสรรคที่มีต่อการเคลื่อนย้ายทรัพยากรการผลิต การขนส่งสินค้า 
และบรกิาร

การด�าเนนิงานท่ีผ่านมา ประเทศไทยได้เร่งรดัด�าเนนิการส่งเสริมปัจจัยสนบัสนนุและลดอปุสรรคในการเคล่ือนย้ายสนิค้า
ระหว่างกันในภูมิภาคในหลายรูปแบบ อาทิ การเร่งรัดการลงทุนเพ่ือการพัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดน การเชื่อมโยง 
พ้ืนท่ีเมืองและชายแดน โดยในรอบปี 2563 ภาครัฐได้ทุ่มงบประมาณกว่า 6,920.9 ล้านบาท ในการพัฒนาพื้นที ่
เขตเศรษฐกิจชายแดนต่อเน่ืองจากงบประมาณกว่า 8,757 ล้านบาทในปี 2562  รวมถึงการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษ 
ภาคตะวนัออก เพือ่ให้เป็นฐานการผลติส�าคญัของภมูภิาคด้วยงบประมาณกว่า 16,036 ล้านบาทในปี 2563 และมกีารลงทนุ
เชือ่มโยงเส้นทางคมนาคมและระบบโลจสีตกิส์เพ่ือเชือ่มพ้ืนท่ีเมอืงและชายแดน รวมท้ังการอ�านวยความสะดวกทางการค้า 
พิธีการทางศุลกากรการเช่ือมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ (NSW) อย่างต่อเนื่องตามแผนการพัฒนาระยะยาว 
นอกจากน้ียังมีการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการอ�านวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายสินค้าข้ามแดน
อย่างต่อเนื่อง อาทิ การด�าเนินการตามข้อตกลงการส่งเสริมการขนส่งข้ามแดนในภูมิภาค GMS-CBTA ในระยะ 
ทดลอง (Early Harvest) หากพิจารณามูลค่าการค้าชายแดนของไทยและประเทศเพ่ือนบ้านในรอบปี 2562  
มีมูลค่ารวม 1,337 ล้านบาท หรือหดตัวลงร้อยละ 3.43 เทียบกับปีก่อนหน้า แต่เมื่อพิจารณาในรายละเอียดจะพบว่า 

เรือ่งและประเดน็ปฏรูิปที ่22

Borderless Trade: 
ขจดัอปุสรรคทางการคา้

ป ี2562 •ป ี2563 •

• เป้าหมาย •
ขจัดอุปสรรคในการเคลื่อนย้ายทรัพยากรการผลิต 
การขนส่งสินค้าและบริการที่สามารถลดต้นทุนการ
ผลิตได้ร้อยละ 9 – 21 และสร้างความสามารถทางการ
แข่งขันทั้งของประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวัน
ออกเฉียงใต ้สู ่การเป ็นแหล่งการผลิตสินค้าและ 
บริการที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยดึงดูดการลงทุน 
สู่ประเทศไทยและภูมิภาคในระยะยาว รวมท้ังช่วยให้
กิจกรรมทางการผลิตที่ ใช ้แรงงานสู งกระจาย 
ไปสู่ภูมิภาคได้สะดวกขึ้น และส่งให้ประเทศไทยก้าว 
สูก่ารผลติสนิค้าและบรกิารในระดบัทีม่มีลูค่าสงูขึน้

• คา่เปา้หมายทีต่อ้งบรรลภุายในป ี2565 • 
จ�านวนอุปสรรคทางการค้าลดลง มูลค่าการส่งออก 
- น�าเข้าของไทยและประเทศ - CLMV และภูมิภาค
เพิ่มขึ้น และมูลค่าการลงทุนจากต่างประเทศและ 
การลงทนุของไทยใน CLMV เพิม่ขึน้ 
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การค้าชายแดนในบางพื้นที่ยังคงเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง อาทิ การส่งออกชายแดนไทย-กัมพูชา และการน�าเข้าบริเวณ
ชายแดนไทย—เมยีนมา ในขณะทีม่ลูค่าการส่งออกของ ASEAN ในภาพรวมชะลอตัวลงในปี 2562 อยูท่ี่ 1,427,178.91 
ล้านเหรยีญสหรฐัฯ จากมลูค่า 1,448,056.50 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2561 แต่มลูค่าการส่งออกเฉพาะในกลุม่ประเทศ 
CLMV กลบัเตบิโตขึน้ในปี 2562 อยูท่ี ่304,311 ล้านเหรียญสหรัฐฯ จาก 278,425.33 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2561 
สะท้อนถึงศักยภาพในการแข่งขันและการดึงดูดการลงทุนท่ีเพ่ิมมากข้ึนของภูมิภาคในการเชื่อมโยงกันสู่การเป็น 
ฐนการผลิตที่ส�าคัญของ  Global Value Chain

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย 
การเปล่ียนแปลงของสถานการณ์ทางการค้าระหว่าง
ประเทศ สงครามทางการค้าระหว่างสหรัฐและจีน 
เป็นความท้าทายและโอกาสส�าคัญของไทยและประเทศ
ในภูมิภาคในการพัฒนาและอ�านวยความสะดวก 
ในการเคล่ือนย้ายทางการค้าระหว่างกันเพ่ือส่งเสริม 
ความสามารถทางการแข่งขันของไทยและภูมิภาค 
สู่การเป็นฐานการผลิตส�าคัญของโลก นอกจากนี้ไทย 
ยังเผชิญความท้าทายส�าคัญในการเร่งรัดการเจรจา 
ภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศให้เกิดการ
ปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐานสากล 
เนื่องจากการขจัดอุปสรรคทางการค้าระหว่างประเทศ
จ�า เป ็นต ้องอาศัยความร ่วมมือในการด�า เนินการ 
อย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย เร่งพัฒนากลไก
การท�างานให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมตามความตกลง
ระหว่างประเทศที่ไทยได้ให้สัตยาบรรณไว้ โดยอาจ
พจิารณากลไกการขบัเคลือ่นทีม่ภีาคส่วนทีเ่กีย่วข้องท้ังรฐั
และเอกชนของไทยและเพือ่นบ้านเข้ามามส่ีวนร่วมในการ
ก�าหนดแนวทางปฏิบัติ การติดตามและประเมินผล  
เพือ่ให้สามารถขจดัอปุสรรคทางการค้าได้อย่างมีประสิทธภิาพ

อย่างไรก็ดี เมื่อพิจารณาผลการประเมินคะแนน Trade 
Facilitation Performance โดย OECD พบว่าในปี 2562 
ไทยได้คะแนนรวม 1.439 จาก คะแนนเต็ม 2.0 ดีขึ้น 
จากปี 2560 ทีไ่ด้คะแนนประเมนิผลดงักล่าวเพียง 1.377 
คะแนนส�าหรบัภาพรวมการด�าเนนิขจดัอุปสรรคทางการค้า
ที่มีผลมาจากมาตรการกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษี 
(Non-Tariff Measures) ไทยมีการลดลงของอุปสรรค
ทางการค้าในกลุ่มมาตรการปกป้องทางการค้าจากเดิม  
8 มาตรการ เหลอืเพยีง 4 มาตรการในรอบปี 2562 และ 
2563 นอกจากนี้ เมื่อพิจารณามูลค่าการลงทุนโดยตรง
จากต่างประเทศใน CLMV ขยายตัวขึ้นจาก 21,362.32 
ล ้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2561 เป ็น 22,837.80  
ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2562 ในขณะที่การลงทุน 
ของไทยในกลุ่มประเทศ CLMV เติบโตอย่างก้าวกระโดด
ในปี 2562 โดยมีมูลค่าการลงทุนโดยตรงในกลุ่ม CLMV 
สูงถึง 162,983.51 ล้านบาท จากเดิม 51,787.13  
ล้านบาทในปี 2561
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สถานการณ์ในภาพรวมของเรื่องและประเด็นปฏิรูป 
ทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยท่ีส�าคัญต่อการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจ ซึ่งการสร ้างอุตสาหกรรมเป้าหมาย 
ระดับภูมิภาคนั้น นอกเหนือจากจะต้องอาศัยนโยบาย
พัฒนาเขตพื้นที่ การเตรียมความพร้อมด้านโครงสร้าง 
พืน้ฐาน และการขจดัอปุสรรคด้านการค้าแล้ว การยกระดบั
และการเตรียมความพร ้อมด ้านก�าลั งคนก็นับว ่ า 
มีความส�าคัญมากเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนา
อุตสาหกรรมมูลค่าสูงที่จ�าเป็นต้องอาศัยแรงงานทักษะสูง 
โดยเฉพาะการอ�านวยความสะดวก การเคลื่อนย้าย
แรงงานต่างด้าวทักษะสูงในอุตสาหกรรมเป้าหมาย 
มูลค่าสูง ซึ่งจะต้องปรับปรุงกฎระเบียบที่เ ก่ียวข้อง  
และสร ้างแรงจูงใจในการดึงดูดก�าลังคนศักยภาพ 
เข้าในประเทศ 

การด�าเนินงานที่ผ่านมา ในช่วงมกราคม – กันยายน  
2563 ประเทศไทยมีนักท่องเที่ยวจ�านวน 6.7 ล้านคน  
ลดลงจาก 25.9 ล ้านคน ในป ี  2562 หรือลดลง 
ร้อยละ 77.3 (กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 2563)  
เช่นเดียวกันกับแรงงานต่างด้าวทักษะสูง ตามนิยาม 
ในพระราชก�าหนดการท�างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 
และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ และพระราชบญัญตัส่ิงเสรมิการลงทนุ 
พ.ศ. 2520 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พบว่าในเดือนตุลาคม 
2563 มีจ�านวน 42,131 คน ลดลงจาก 47,117 คน  
ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อนหน้า หรอืลดลงร้อยละ 10.6 
(กรมการจัดหางาน 2563) อันเป็นผลมาจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 และการด�าเนนิมาตรการ
จ�ากัดการเดินทางข้ามประเทศมาตรการปิดประเทศ 
(Lockdown) ท�าให้ลดปริมาณการเดินทางที่ไม่จ�าเป็น
ตั้งแต่ช่วงต้นปี 2563 เป็นต้นมา

เรือ่งและประเดน็ปฏรูิปที ่23

ขจัดอุปสรรคด้านการเคลื่อนย้ายคน
ป ี2562 •ป ี2563 •

• เป้าหมาย •
เพือ่ขจดัอุปสรรคในการเคล่ือนย้ายคน ดงึดดูบคุลากร
ที่มีคุณภาพ และอ�านวยความสะดวกในการท่องเที่ยว 
การศกึษา ตลอดจนการรับบรกิารด้านการสาธารณสขุ
ในภมูภิาค 

• คา่เปา้หมายทีต่อ้งบรรลภุายในป ี2565 • 
เพิ่มนักท่องเที่ยว ผู้เชี่ยวชาญ นักศึกษา และผู้เข้ารับ
บริการทางสาธารณสุขจากต่างประเทศ
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ประเด็นท้าทายที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย
แม้ว่าจ�านวนการเคลื่อนย้ายคนข้ามประเทศจะลดลง
จากสถานการณ์ที่ควบคุมไม่ได้ แต่ก็มิอาจปฏิเสธได้ว่า 
การแพร ่ระบาดของโรคโควิด-19 เป ็นข ้อจ� ากัด 
ที่ท�าให้ประเด็นปฏิรูปท่ี 23 ไม่สามารถบรรลุเป้าหมาย
ที่ก� าหนดไว ้ ได ้  นอกจากน้ี สถานการณ ์ดั งกล ่าว 
ยังอาจเป็นปัจจัยเร ่งให้เกิดการเคลื่อนย้ายแรงงาน 
ผิดกฎหมายและการค้ามนุษย์ที่เพิ่มมากขึ้น โดยแรงงาน 
ในประเทศเพือ่นบ้านมแีนวโน้มลกัลอบเข้ามาในประเทศไทย 
ทางช่องทางธรรมชาติตามแนวชายแดน เพื่อหลีกหนี
การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศต้นทาง 
มายังประเทศไทยที่มีการควบคุมการแพร ่ระบาด 
ได้ดีกว่า รวมทั้งแสวงหาโอกาสการท�างานในประเทศไทย 

ข้อเสนอแนะเพือ่การบรรลเุป้าหมาย ดงันัน้ เพือ่ยกระดบั
มาตรฐานและควบคุมความปลอดภัยในการเคลื่อนย้าย
แรงงานข้ามพรมแดน จึงควรพิจารณาจัดต้ังคณะท�างาน
ด้านการเคลื่อนย ้ายแรงงานในภูมิภาคอาเซียนขึ้น  
เพ่ือให้ครอบคลุมทัง้ประเด็นเร่ืองการคดักรองโรคอบัุตใิหม่ 
อาชญากรรม และปัญหาในมิติอื่น ๆ โดยร ่วมกัน 
ห า แนว วิ ธี ป ฏิ บั ติ ก า ร จั ด จ ้ า ง แ ร ง ง านต ่ า ง ด ้ า ว 
ทักษะพื้นฐาน-ทักษะสูง การผ่อนคลายด้านกฎระเบียบ
และข้อบังคับในการสร้างแรงจูงใจให้แรงงานต่างด้าว
ทักษะสูงเข้ามาท�างานในภูมิภาค อาทิ การอ�านวยความ
สะดวกด้านการต่อวีซ่า การให้ความคุ้มครองด้านสิทธิ์
ของแรงงาน และรวมไปถึงสิทธิในการรักษาพยาบาล 
และความม่ันคงปลอดภัยด้านอื่น ๆ และการส่งกลับ
แรงงานที่ปลอดภัยต่อสุขภาพและสอดคล้องกับหลักสิทธิ
มนุษยชน รวมท้ังเชื่อมโยงฐานข้อมูลแรงงานเข้ากับ 
ฐานข้อมูลสากล เพื่อสร้างความเชื่อมั่นของประเทศ 
ในประเด็นความมั่นคง และความปลอดภัยของทรัพย์สิน 
ตลอดจนเป็นปัจจัยส�าคัญในการส่งเสริมภาคการผลิต
ของประเทศให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ
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ป ี2562 •
ป ี2563 •

สถานการณ์ในภาพรวมของเรื่องและประเด็นปฏิรูป 
ความสั มพั น ธ ์ ท า งภู มิ ศ าสตร ์ ร ะหว ่ า งประ เทศ 
มีความส� า คัญมาก ข้ึนอย ่ างต ่อ เนื่ อง  เห็นได ้จาก 
การเปลี่ยนแปลงขั้วอ�านาจทางเศรษฐกิจและความมั่นคง
ในโลก ซึ่งแม้ว่าสหรัฐอเมริกาจะยังคงมีเป็นประเทศ
มหาอ�านาจอันดับต้น ๆ ของโลกก็ตาม แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้
ว่าสาธารณรัฐประชาชนจีนได้เข้ามามีบทบาทต่อระบบ
เศรษฐกิจและห ่วงโซ ่คุณค ่าโลกอย ่างมีนัยส�าคัญ  
โดยเฉพาะในช่วงทศวรรษหลังนี้ที่จีนเข ้ามีบทบาท 
ในการก�าหนดทิศทางตลาดการค้า เป็นฟันเฟืองส�าคัญ 
ในห่วงโซ่การผลิตตั้งแต่ต้นน�้าถึงปลายน�้า ซึ่งเน้นย�้าถึง
บทบาทที่จีนเป็นทั้งเป็นคู่ค้าและคู่แข่งของทุกประเทศ 
ในตลาดโลก

การรวมกลุ่มของประเทศต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่ในภมูภิาค 
เอเชีย-แปซิฟิก ทั้งกลุ่มที่เป็นองค์การระหว่างประเทศ 
หรือระดับภูมิภาค อาทิ ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ 
ในเอเชีย-แปซิฟิก (APEC) และอาเซียน (ASEAN) รวมถึง
แผนงานและกรอบความร่วมมือในระดับอนุภูมิภาค อาทิ 
GMS, IMT-GT, ACMECS, BIMSTEC, Mekong-Japan, 

เรือ่งและประเดน็ปฏรูิปที ่24

เร่งรัดการเจรจากับประเทศกลุ่มเป้าหมาย
ป ี2562 •ป ี2563 •

• เป้าหมาย •
เพื่อมุ่งเน้นการเจรจาการค้ากับประเทศกลุ่มเป้าหมาย 
ได้แก่ จนี อนิเดีย และบงักลาเทศ ซ่ึงมีบทบาทหลกัใน
การขยายตลาดและห่วงโซ่อุปทานสู ่ระดับภูมิภาค  
โดยเน้นการขจดัอุปสรรค การสนบัสนนุการค้าการลงทนุ 
และการเสรมิเสร้างอตุสาหกรรมระดบัภมูภิาค

• คา่เปา้หมายทีต่อ้งบรรลภุายในป ี2565 • 
ประเทศไทยมข้ีอตกลงทางการค้ากับประเทศเป้าหมาย 
เพิ่มมูลค่าการค้ากับประเทศเป้าหมาย รวมทั้งเพิ่ม
มูลค่าการลงทุนในไทยและภูมิภาค

MLC, MRC, Mekong-Korea และ Mekong-Ganga ซ่ึงหากสามารถรวมตัวและมีความเป ็นป ึกแผ ่น 
กจ็ะท�าให้มีศักยภาพทีจ่ะพฒันาเป็นขัว้พลงัทีส่�าคญัในภมูภิาคและสามารถถ่วงดลุกับประเทศมหาอ�านาจได้ อย่างไรก็ตาม  
ภูมิภาคนี้ยังมีจุดล ่อแหลมต่อเสถียรภาพและความมั่นคงในภูมิภาค ซ่ึงรวมถึงความขัดแย้งด ้านอธิปไตย 
และประวัติศาสตร์ เช่น ความขัดแย้งในทะเลจีนใต้ ทะเลจีนตะวันออก และคาบสมุทรเกาหลี ด้วยเหตุผลดังกล่าว 
จึงท�าให้ภูมิภาคนี้เป็นส่วนหนึ่งในสมการของการด�าเนินความสัมพันธ์ภาพใหญ่ระหว่างประเทศมหาอ�านาจที่มี 
ผลประโยชน์ในระดับโลก ดังน้ัน การเร่งรัดการเจรจาความร่วมมือและการเจรจาทางการค้ากับประเทศกลุ่มเป้าหมาย
ภายใต้กรอบเจรจาใหม่ ๆ จึงนับเป็นวาระการพัฒนาที่ส�าคัญของประเทศไทย
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การด�าเนินงานท่ีผ ่านมา ในช่วงปี 2562 ในวาระ 
ทีป่ระเทศไทยเป็นประธานอาเซยีน ไทยได้ให้ความส�าคญั
กับการสนับสนุนและเร่งรัดการเจรจาความตกลงการค้า
ภายใต้กรอบ Regional Comprehensive Economic 
Partnership (RCEP) ซึ่งเป็นความตกลงพันธมิตร 
ทางการค้าในระดับภูมิภาคที่เป็นกรอบความร่วมมือ 
ทางเศรษฐกจิระหว่าง ASEAN ทัง้ 10 ประเทศ กับคูภ่าคี 
6 ประเทศ ได้แก่ จนี ญีปุ่น่ เกาหลใีต้ อนิเดยี ออสเตรเลีย 
และนิวซีแลนด์ โดยในวันท่ี 15 พฤศจิกายน 2563  
ในโอกาสการประชุมสุดยอดผู ้น�าอาเซียนคร้ังท่ี 37  
และการประชมุสดุยอดผูน้�า RCEP ครัง้ที ่4 ผ่านระบบการ
ประชุมทางไกล ผู้น�าประเทศ RCEP ทั้ง 15 ประเทศ 
(ยกเว้นอินเดีย) ได้ประกาศแถลงการณ์ร่วม และเป็น 
สักขีพยานการลงนามในความตกลง RCEP ของ 
รัฐมนตรี RCEP ซึ่งถือเป็นกลุ่มความตกลงทางการค้า  
การลงทุนที่ ใหญ ่ ท่ีสุดในโลก ส ่งผลให ้ เกิดโอกาส 
ทางการค้าใหม่ ๆ แก่สินค้าและบริการที่ประเทศไทย 
มีศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน และกระตุ้น
ให้เกิดการขยายตัวทางการค้าสู ่ตลาดใหม่ ๆ ต่อไป 
ในอนาคต ทัง้นี ้ความตกลง RCEP คาดว่าจะมีผลบังคับใช้
ในช่วงกลางปี 2564 ภายหลังท่ีแต่ละประเทศได้ให้
สตัยาบนัผ่านกระบวนการขัน้ตอนภายในประเทศแล้ว

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย
อย่างไรกต็าม ความท้าทายส�าคญัของการบรรลเุป้าหมาย
การเจรจาการค้ากับกลุ ่มประเทศเป้าหมาย คือความ 
ไม่แน่นอนทางการเมืองระหว่างประเทศ โดยเฉพาะ
ประเทศมหาอ�านาจที่จะมีการเปล่ียนแปลงผู้น�าตามวาระ
การครองต�าแหน่ง เช่น สหรัฐอเมริกา นิวซีแลนด์ และ
ญี่ปุ ่น ซ่ึงอาจท�าให้นโยบายการค้าระหว่างประเทศ 
ปรับเปล่ียนตามผู้ทีจ่ะมาด�ารงต�าแหน่ง อกีทัง้ภาวะความ
ถดถอยทางเศรษฐกิจเนื่องมาจากการแพร ่ระบาด 
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ก็นับเป็นปัจจัยเส่ียง 
ที่ส�าคัญที่จะส่งผลให้ประเทศมหาอ�านาจชะลอการเจรจา
การค้ากับกลุ่มประเทศเป้าหมาย และหันมามุ่งพัฒนา
เศรษฐกจิภายในประเทศมากยิง่ข้ึน 

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ทั้งนี้ เพื่อให ้
เป็นไปตามเป้าหมายทีก่�าหนดไว้ในประเดน็การปฏริปูที ่24 
เร่งรัดการเจรจากับประเทศกลุ่มเป้าหมาย ประเทศไทย
ควรใช้ประโยชน์จากความสามารถในการรับมือกับการ
แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่นานาประเทศมีความ 
เชือ่มัน่ต่อระบบสาธารณสุขของไทย ในการสร้างพนัธมติร
การค้าระหว่างประเทศ โดยอาจยื่นข ้อเสนอความ 
ช ่วยเหลือด ้านการสาธารณสุขในการเพิ่มข ้อตกลง 
ทางการค้ากับประเทศเป้าหมาย หรือขยายโอกาส 
ในการลงทุนท้ังในไทยและภมูภิาค นอกจากนี ้อาจส่งเสรมิ
การลงทุนธุรกิจบริการสุขภาพในประเทศเป้าหมาย 
ที่เป็นคู่ค้าที่ส�าคัญ 
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เรือ่งและประเดน็ปฏรูิปที ่25

ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทย
ลงทุนในต่างประเทศ

ป ี2562 •ป ี2563 •

• เป้าหมาย •
ใช้ทีต่ัง้ของประเทศไทยอนัเป็นจดุยทุธศาสตร์ส�าคญัใน
ภูมิภาคให้เป็นประโยชน์ส�าหรับการขยายโอกาสให้ผู้
ประกอบการไทย โดยเฉพาะ SMEs ได้มีโอกาสขยาย
ตลาดและ/หรือการผลิตสู่ภูมิภาค เพ่ือช่วยพัฒนาขีด
ความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยใน
ระดับนานาชาติ

• คา่เปา้หมายทีต่อ้งบรรลภุายในป ี2565 • 
เพิ่มการลงทุนในต่างประเทศของผู้ประกอบการไทย 
และเพ่ิมรายได้จากต่างประเทศของผูป้ระกอบการไทย

สถานการณ์ในภาพรวมของเรื่องและประเด็นปฏิรูป นโยบายทางการค้าและการลงทุนที่เสรีในโลกปัจจุบันน�าไปสู่
การเสรมิสร้างให้เกดิการขยายตวัทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ รวมถึงกระตุน้ให้เกดิการเปิดโอกาสทางธุรกจิในตลาดใหม่
จ�านวนมาก ซึง่การท่ีไทยจะมุง่เน้นการค้าแค่ตลาดในประเทศอาจไม่เพยีงพอ จงึต้องด�าเนนิยทุธศาสตร์เชงิรกุในการแสวงหา
ตลาดใหม่ ๆ และส่งเสรมิให้ผูป้ระกอบการไทยไปลงทนุในต่างประเทศโดยเฉพาะในกลุม่ประเทศ CLMV (Cambodia, Laos, 
Myanmar and Vietnam) และอาเซยีน เพือ่ขยายตลาดการลงทนุให้กว้างขึน้ รวมทัง้ส่งเสรมิการใช้ประโยชน์จากกรอบความร่วมมอื 
ของอาเซยีนกับประเทศนอกกลุม่อาเซยีน ตลอดจนหุน้ส่วนการพัฒนานอกภมูภิาค เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถใช้จุดเด่นในเรือ่ง 
ท่ีตัง้เชงิภมูศิาสตร์ในการแสวงหาวตัถดุบิและแรงงานเพือ่ขยายฐานการผลติ แลกเปลีย่นและเผยแพร่ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี  
เพ่ือสนับสนุนบทบาทของไทยในการเป็นชาติการค้า และก้าวไปเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการค้าที่ส�าคัญ 
ของภูมิภาค ทั้งนี้ การส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศของผู้ประกอบการไทยเป็นหนึ่งแนวนโยบายที่ส�าคัญ 
ของภาครฐั ซึง่ผลกัดันผ่านยทุธศาสตร์เชงิรกุว่าด้วยการส่งเสรมิการลงทนุในต่างประเทศของนกัลงทนุไทยอย่างเร่งด่วน

การด�าเนินงานที่ผ่านมา ประเทศไทยมกีารด�าเนนิการมาตรกาการส่งเสริมการลงทนุของนกัลงทนุไทยในต่างประเทศ
เป็นประเดน็ทีภ่าครฐัให้ความส�าคญัมาอย่างต่อเน่ือง โดยในปี 2562 การลงทนุโดยตรงของนกัลงทุนไทยในต่างประเทศ 
มมีลูค่า 314,233.17 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้าทีม่กีารลงทนุในต่างประเทศ 561,950.91 ล้านบาท โดยมสีดัส่วน
การลงทนุในประเทศกลุม่อาเซยีนสงูถึง 96,470.51 ล้านบาท (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2563) ซ่ึงยงัไม่สามารถบรรลุ
ค่าเป้าหมายของประเดน็ปฏริปูที ่25 ทีก่�าหนดไว้ในปี 2565 ได้ ท้ังนี ้การลงทุนส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในภาคการผลติ 
มีมูลค่า 148,471.94 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 47.2 รองลงมาคือการขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต์และ
จักรยานยนต์ นอกจากนี้ ประเทศไทยยังมีการด�าเนินนโยบายอื่น ๆ เพ่ือส่งเสริมการลงทุนของผู้ประกอบการ อาทิ  
การส่งเสรมิองค์ความรูใ้นด้านการลงทนุของผูป้ระกอบการไทยในต่างประเทศเพ่ือเสริมสร้างศกัยภาพให้แก่ผู้ประกอบการไทย 
และให้ความรู้ความเข้าใจด้านการลงทุนในต่างประเทศแก่นักลงทุน เจ้าของธุรกิจ ทายาทธุรกิจและผู้บริหารระดับสูง 
ที่ได้รับมอบหมายจากองค์กรในการบริการงานในต่างประเทศ โดยผ่านการด�าเนินงานของส�านักงานคณะกรรมการ 
ส่งเสริมการลงทนุทีไ่ด้ด�าเนนิการจดัตัง้ศนูย์ข้อมลูการลงทนุไทยในต่างประเทศ (Thailand Oversea Investment Centre: TOI)  
รวมทั้งมีการบูรณาการการท�างานระหว่างหน่วยงานในการส่งเสริมและดูแลผู ้ประกอบการและนักลงทุนไทย 
ในต่างประเทศผ่านโครงการการทูตเพือ่ประชาชน
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ประเด็นท้าทายที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย
อย่างไรก็ดี ความผันผวนของเศรษฐกิจโลก ตลอดจน 
การแข่งขันที่เพิ่มสูงข้ึนอันเป็นผลจากการเปิดเสรีการค้า
และการลงทนุ รวมถงึความท้าทายทีก่ารเกดิข้ึนของรปูแบบ
การประกอบธรุกิจใหม่ ๆ ทีน่�าเทคโนโลยเีข้ามาเป็นตัวช่วย
ส�าคญัจนเกดิเป็นท้ังโอกาสและอปุสรรคต่อการประกอบกจิการ
หรอืลงทนุในธรุกจิใหม่ ๆ และสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคโควิด-19 ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงที่อาจน�าไปสู่ 
การยกเลกิการลงทนุนอกประเทศ และมาตรการปิดเมอืง
ทั่วโลกเพื่อควบคุมการระบาดของโรคอาจส่งผลกระทบ
ต่อห่วงโซ่มูลค่า ท�าให้หลายบริษัทพิจารณาเน้นการผลิต
ในประเทศมากขึ้น นอกจากนี้ ผู้ประกอบการโดยเฉพาะ 
SMEs ยังต้องได้รับการส่งเสริมศักยภาพในการไปลงทุน 
ในต่างประเทศ เน่ืองจากการด�าเนนิงานเพือ่ส่งเสริมการลงทนุ 
ในต่างประเทศยงัขาดยทุธศาสตร์การลงทุนในตลาดต่าง ๆ  
ทีร่ะบถุงึนโยบายทีเ่ป็นรปูธรรม โดยส่วนใหญ่เป็นการเน้น
ให้ข ้อมูลการลงทุนมากกว่าจัดท�ามาตรการส่งเสริม 
การลงทนุในต่างประเทศส�าหรบัผูป้ระกอบการไทย 

ข้อเสนอแนะเพือ่การบรรลเุป้าหมาย การบรรลเุป้าหมาย 
ว ่ าด ้ วยการส ่ ง เสริมให ้ผู ้ ประกอบการไทยลงทุน 
ในต่างประเทศนั้น จ�าเป็นต้องมีการส่งเสริมมาตรการ 
เชิงรุกโดยใช้กลไกที่มีอยู่เดิมในการสนับสนุนและเร่งรัด 
ให้เกิดการขยายตัวของการลงทุนของนักลงทุนไทย 
ในต่างประเทศ ทั้งการแนะน�านักลงทุนเพื่อเปิดตลาด 
การลงทุนใหม่ และการบูรณาการการท�างานของทีม
ประเทศไทยในต่างประเทศให้เข้าถึงกลุ่มผู้ประกอบการ
และนกัลงทุนไทยรายใหม่ ๆ และยกระดับศนูย์ข้อมลูการ
ลงทุนของส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องอื่นให้เข้ากับสถานการณ์โลกที่
เปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ การเปลีย่นแปลงด้านเทคโนโลยี 
และความท้าทายที่เกิดขึ้นจากโรคระบาด เพ่ือที่จะพร้อม
รับมือและเป็นที่ปรึกษาด้านการลงทุนให้แก่นักลงทุน 
และผู้ประกอบการไทยท่ีประสบปัญหา และเร่งจัดท�า 
แผนยุทธศาสตร์การลงทุนในต่างประเทศซึ่งต ้องม ี
การวิเคราะห์ตลาดและสาขาการลงทุนที่ควรได้รับ 
การสนับสนุนให้มีการลงทุนในต่างประเทศ ตลอดจน 
มีมาตรการส่งเสริมการลงทุนในต่างประเทศส�าหรับ 
ผู ้ประกอบการไทย ทั้งมาตรการจูงใจทางการเงินและ 

ไม่ใช่ทางการเงิน โดยการช่วยเหลือทางการเงินอาจรวมถึงการสร้างโอกาสให้ผู ้ประกอบโดยเฉพาะ SMEs  
เข้าถึงแหล่งเงินกู ้และการประกันการลงทุน ตลอดจนนโยบายยกเว้นภาษี ในขณะเดียวกันก็ควรมีการจัดตั้ง 
หน่วยงานเฉพาะที่จะเป็นหน่วยงานกลางในการสนับสนุนให้ SMEs ขยายธุรกิจ โดยเป็นตัวกลางประสานร่วมมือ 
กบับรษิทัขนาดใหญ่ เพือ่ให้สามารถขยายฐานการลงทุนไปยงัต่างประเทศ
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สถานการณ์ในภาพรวมของเรื่องและประเด็นปฏิรูป 
ประเทศไทยมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม
ขนส่งทั้งภายในประเทศและเชื่อมโยงระหว่างประเทศ
อย่างต่อเนื่องท�าให้ประเทศไทยมีขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ดีขึ้นโดยล�าดับ  
ซึง่ในปี 2563 อยูใ่นอนัดบัที ่44 ดขีึน้จากในปี 2562 ทีอ่ยูใ่น
อันดับที่ 45 อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาการเดินทางและ 
ขนส่งสนิค้าของประเทศพึง่พาการเดนิทางและขนส่งสนิค้า
ทางถนน ซึ่งเป็นผลจากการพัฒนาโครงข่ายทางถนนให้มี
ความครอบคลมุพืน้ท่ีในอดตีทีผ่่านมา ประกอบกบัการขนส่ง
ทางถนนยังมีความได้เปรียบกับการขนส่งรูปแบบอื่นๆ  
ที่เป็นรูปแบบการขนส่งท่ีสามารถเชื่อมโยงการเดินทาง
และขนส่งสินค้าตั้งแต่จุดต้นทางจนถึงจุดหมายปลายทาง 
แต่เนื่องจากการขนส่งทางถนนเป็นรูปแบบการขนส่ง 
ท่ีมีต้นทุนทางเศรษฐกิจสูงสุด ท�าให้รัฐบาลมีนโยบาย
เร่งรดัการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานและสิง่อ�านวยความสะดวก
ในการเดนิทางและขนส่งสนิค้าทางรางและทางน�า้เพิม่ขึน้ 
เพ่ือลดต้นทุนและระยะเวลาที่ใช้ในการเดินทางและ 
ขนส่งสินค้าของประชาชนและผู้ประกอบการในภาคส่วน
ต่างๆ ซึ่งจะช่วยยกระดับความสามารถในการแข่งขัน 
ของประเทศในภาพรวม

การด�าเนินงานที่ผ่านมา ภาครัฐได้มีนโยบายเร่งพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานทางราง รวมทั้งสิ่งอ�านวยความสะดวก 
ทีเ่กีย่วเนือ่ง เพ่ือให้ระบบขนส่งทางรางเป็นโครงข่ายหลกั
ที่ใช ้ในการเดินทางและขนส่งสินค้าภายในประเทศ 
เนือ่งจากเป็นรปูแบบการขนส่งทีส่ามารถพฒันาให้มคีวาม
ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศได้ดีกว่าการขนส่งทางน�้า 
ที่อาจจะมีข้อจ�ากัดทางกายภาพ โดยปัจจุบัน รฟท.  
อยู่ระหว่างการก่อสร้างรถไฟทางคู ่และทางสายใหม่
จ�านวนรวม 9 เส้นทาง ระยะทาง 1,674 กม. และคาดว่า
จะเปิดให้บริการได้ครบทุกเส้นทางในปี 2569 เป็นต้นไป  
และ ขบ. อยู่ระหว่างการพัฒนาส่ิงอ�านวยความสะดวก
เพือ่รองรบัการขนส่งสนิค้าทางรางในบริเวณประตูการค้าหลกั
ที่ส�าคัญ ได้แก่ ศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้า
เชยีงของ จ.เชยีงราย ท่ีคาดว่าจะเปิดให้บริการในปี 2563  
และศูนย์การขนส่งชายแดน จ.นครพนม ที่คาดว่าจะเปิด 
ให้บริการในปี 2567 นอกจากน้ี หน่วยงานรับผิดชอ 
บยังอยู่ระหว่างการพัฒนาท่าอากาศยานและท่าเรือหลัก 
ที่ส�าคัญ เพื่อรองรับการเดินทางระหว่างประเทศและ 
การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิ เศษในพื้นที่ต ่างๆ อาทิ  
การพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังระยะที่  3 และท่าเรือ
อตุสาหกรรมมาบตาพดุระยะที ่3 ท่ีคาดว่าจะเปิดให้บริการ
ในปี 2568 การพัฒนาท่าอากาศยานอู่ตะเภาที่คาดว่า 
จะเปิดให้บริการในปี 2567 

เรือ่งและประเดน็ปฏรูิปที ่26

Connectivity : 
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานในประเทศ

ป ี2562 •ป ี2563 •

• เป้าหมาย •
ขจัดอปุสรรคด้านการขนส่งและโลจสิตกิส์เพือ่เชือ่มโยง
ตลาดและแหล่งการผลิตในห่วงโซ ่อุปทาน และ 
การอ�านวยความสะดวกด้านการเดนิทางซึง่จะช่วยดงึดดู
การลงทุนในภูมิภาค

• คา่เปา้หมายทีต่อ้งบรรลภุายในป ี2565 • 
ลดต้นทนุและระยะเวลาในการเดนิทางและขนส่งสนิค้า
ภายในประเทศ ทั้งนี้ ในปี 2562 ประเทศไทยมีต้นทุน
ค่าขนส่งสินค้าร้อยละ 6.7 ต่อ GDP หรือคิดเป็น
ประมาณร้อยละ 49.7 ของต้นทุนโลจิสติกส์
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ประเด็นท้าทายที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย 

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ�านวยความสะดวก

ด้านคมนาคมขนส่งของประเทศได ้ด�าเนินการโดย 

หน่วยงานรับผิดชอบที่มีอ�านาจและหน้าที่เฉพาะด้าน  

โดยมีการพิจารณาศึกษาความเหมาะสมเป็นราโครงการ

และยั งขาดการพิจารณาแนวทางการบูรณาการ 

การใช้ประโยชน์จากการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

และสิ่งอ�านวยความสะดวกในพ้ืนที่ร ่วมกัน ท�าให้ม ี

การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานท่ีมีกลุ ่มเป้าหมาย 

ที่ใกล้เคียงกันในบางพื้นท่ีโดยเฉพาะพื้นที่ท่ีมีปริมาณ

ความต้องการเดินทางและขนส่งสินค้าอยู ่ในระดับสูง 

อาทิ พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ย่านชุมชนและเมือง 

นอกจากน้ี  หน ่วยงานรับผิดชอบในแต ่ละด ้าน 

ยังไมส่ามารถประสานแผนการพัฒนาร่วมกนัทั้งในด้าน

แผนการเปิดให้บริการและการให้บริการภายหลังจาก

การเปิดให้บริการ เพ่ือลดภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มสูงขึ้น 

จากค่าใช้จ่ายทีเ่กดิข้ึนจากการขนถ่ายหลายครัง้ (Double 

Handling) และอ�านวยความสะดวกด้านการเดินทาง

และขนส่งสินค้าของประชาชนให้สามารถเช่ือมต่อกันได้

อย่างมปีระสทิธภิาพ อาท ิโครงการพฒันาศนูย์ขนส่งสินค้า

ทางรถไฟ (SRTO) การจัดหารถจักร 20 ตัน/เพลา และ

การสรรหาเอกร่วมลงทนุในสถานบีรรจุและแยกสนิค้ากล่อง

ที่ลาดกระบัง กระบัง ส่งผลให้ในช่วงที่ผ่านมาการขนส่ง

สินค้าทางรถไฟ ในเส้นทางดังกล่าวมีแนวโน้มลดลง

แม้ว่าจะมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ�านวย

ความสะดวกเพ่ิมขึ้นก็ตาม 

ข้อเสนอแนะเพือ่การบรรลเุป้าหมาย กระทรวงคมนาคม 

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรร่วมกันพิจารณาจัดท�า

แผนการลงทนุพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่ง

เป็นรายพื้นที่บนเงื่อนไขของการก�าหนดให้ระบบขนส่ง

ทางรางเป็นโครงข่ายหลักท่ีใช้ในการเดินทางและขนส่ง

สินค้าของประเทศ โดยอาจจะเริ่มด�าเนินการในพื้นที ่

ทีม่คีวามส�าคญัทางเศรษฐกจิอยูใ่นล�าดบัสงูเป็นล�าดบัแรก 

ทั้งนี้ แผนการลงทุนฯ อย่างน้อยควรต้องมีการพิจารณา

จัดล�าดับความส�าคัญของโครงการลงทุน ด้านโครงสร้าง

พื้นฐานและสิ่งอ�านวยความสะดวก เพ่ือรองรับการเดิน

ทางและขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบ การก�าหนด

โครงสร้างอัตราค่าบริการและรูปแบบการบริหารจัดการ

ท่ีครอบคลุมต้ังแต ่ต ้นทางจนถึงปลายทางที่ ชัดเจน  

พร้อมทั้งมีการพิจารณาน�าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

เข้ามาใช้ในการบริการจัดการด้วย ซึ่งจะช่วยให้ลด

อปุสรรคทีเ่กดิขึน้ในการขนส่งและโลจิสติกส์เพ่ือเชือ่มโยง

ตลาดและแหล่งการผลิตในห่วงโซ่อุปทาน และการ

อ�านวยความสะดวกด้านการเดินทาง ซึ่งจะช่วยยกระดับ

ขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศและดึงดูด 

การลงทุนในภูมิภาคได้ตามเป้าหมายต่อไป 
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สถานการณ์ในภาพรวมของเรื่องและประเด็นปฏิรูป 
การผลักดันวาระพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมต่อไทย
และประเทศในภูมิภาคและการพัฒนาการอ�านวยความ 
สะดวกทางการค้าและการลงทุน การเสริมศักยภาพ 
ของประเทศให้ก้าวสู ่การเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจและ 
เป็นจุดเช่ือมต่อทีส่�าคญัของภูมิภาคทีใ่ช้ประโยชน์จากการ
มีที่ตั้งเชิงยุทธศาสตร์ท่ีดีของประเทศไทยในภูมิภาค  
จะท�าให้ประเทศไทยมีบทบาทส�าคัญในการสร้างความ
สัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้านและมุ่งไปสู่การพัฒนา
ของภูมิภาคร่วมกันอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเช่ือมต่อไทยและประเทศ
เพื่อนบ้านในกลุ ่ม CLMV (Cambodia-Lao PDR 
-Myanmar-Vietnam) ซึ่งมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ 
ในระดับสูงและยังมีความต้องการในการพัฒนาโครงสร้าง
พืน้ฐานอกีมากในอนาคต ซึง่จะเป็นโอกาสในความร่วมมอื
และช่วยสนับสนุนการเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศไทยในภาพรวม 

การพัฒนามีกลไกและขั้นตอนการด�าเนินงานในการสร้าง 
Platform การท�างานร่วมกันระหว่างไทยและ CLMV 
ผ่านกรอบความร่วมมือที่ส�าคัญ อาทิ ยุทธศาสตร์ความ
ร ่วมมือทางเศรษฐกิจ อิรวดี - เจ ้ าพระยา-แม ่ โขง 
(Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong Economic  
Cooperation Strategy: ACMECS) ซึ่งเป็นกรอบความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจในระดับอนุภูมิภาค เพื่อส่งเสริม 
การพัฒนาอย่างสมดุล ลดช่องว่างทางเศรษฐกิจระหว่าง

ประเทศสมาชิก ได้แก่ กัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว เมียนมา เวียดนาม และไทย และส่งเสริม
ความเจริญอย่างยั่งยืนในอนุภูมิภาค รวมถึงความร่วมมือ
การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษสามฝ่าย อินโดนีเซีย  
- ม า เ ล เ ซี ย - ไทย  ( IMT -GT )  และความร ่ วม มือ 
ทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ ่มแม่น�้าโขง 6 ประเทศ 
(Greater Mekong Subregion: GMS)

เรือ่งและประเดน็ปฏรูิปที ่27

Connectivity : 
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานระดับภูมิภาค

ป ี2562 •ป ี2563 •

• เป้าหมาย •
การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานของประเทศสามารถเสรมิ
ศักยภาพให้ก้าวสู ่การเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจและ 
เป็นจุดเช่ือมต่อทีส่�าคัญของภมูภิาค

• คา่เปา้หมายทีต่อ้งบรรลภุายในป ี2565 • 
มกีลไกการท�างานร่วมกันในระดบัภูมภิาคโดยเฉพาะใน
ระดบั CLMVT ให้เกดิข้ึนได้อย่างสมบรูณ์
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การด�าเนินงานที่ผ ่านมา ประเทศไทยได้ด�าเนินการ
เร่งรัดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเช่ือมโยงในระดับ
ภูมิภาคผ่านการด�าเนินการภายใต้ความร่วมมือระหว่าง
ประเทศทั้งในระดับทวิภาคีและระดับพหุภาคี โดยการ
เร่งรัดขับเคลื่อนโครงการความร่วมมือเพื่อการเชื่อมโยง
ทางกายภาพระหว่างประเทศทั้งในระดับอนุภูมิภาคและ
ภูมิภาคตามแผนแม่บทการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ที่ส�าคัญ ส�าหรับความร่วมมือระดับ CLMVT ในปี 2561 
ในการประชุมผู้น�ายุทธศาสตร์ความร่วมมือ ACMECS  
ได้รับรองแผนแม่บท ACMECS Connectivity Master 
Plan มีเป้าหมายในการเสริมสร้างความเช่ือมโยงแบบ 
ไร้รอยต่อในอนุภูมิภาค การสอดประสานด้านเศรษฐกิจ 
และการพัฒนาภูมิภาคในลักษณะยั่งยืนและมีนวัตกรรม 
(Smart and Sustainable ACMECS) และในปี 2563 
ในการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโส ACMECS ได้เห็นชอบ 
ในหลักการการจัดตั้ง ACMECS Development Fund 
ซึ่งเป็นกองทุนสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ระหว่างประเทศระดับภูมิภาค ทั้งนี้ ประเทศไทยอยู ่
ระหว่างการผลักดันในการสร้างกลไกการท�างานของ  
ACMECS Development Fund และเร่งรัดให้เกิดการ
จัดตั้งส�านักเลขาธิการ AMCECS เพ่ือให้มีเจ้าภาพหลัก 
ในการผลักดันวาระการพัฒนาระดับ CLMVT รวมถึง 
การประสานงานและติดตามผลการด�าเนินงานตาม 
ข้อตกลงต่างๆ ในระดับ CLMVT นอกจากนี้ ประเทศไทย
ได้ด�าเนินการเร่งรัดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยง
ในระดับภูมิภาคผ่านการด�าเนินการภายใต้ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศทั้งในระดับทวิภาคีและระดับพหุภาคี
อื่นๆ เช่น ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่ม
แม่น�้าโขง 6 ประเทศ (Greater Mekong Subregion: 
GMS) ได ้ เร ่งรัดการอ�านวยความสะดวกกิจกรรม 
ทางเศรษฐกิจข้ามพรมแดนภายใต้ความตกลงการอ�านวย
ความสะดวกคมนาคมขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาค

ลุม่แม่น�า้โขง (GMS Cross Border Transport Facilitation 
Agreement: CBTA) โดยเร ่งปรับปรุงกฎระเบียบ 
การด�าเนินงานในด่านพรมแดนและโลจิสติกส์ให้เป็น
มาตรฐานเดียวกันและมีความปลอดภัย เพ่ือเสริมสร้าง
ความสามารถในการแข ่งขันและความพร ้อมของ 
ผู้ประกอบการสู่การเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่มูลค่าโลก 
ต่อไป รวมถึงได้เริ่มด�าเนินการโครงการโครงสร้างพื้นฐาน
ภายใต้กรอบ Regional Investment Framework 
2022 ได้แก่ โครงการพัฒนารถไฟทางคู ่ในประเทศ 
โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง และโครงการพัฒนา
เส้นทางรถไฟเด่นชยั-เชยีงราย-เชยีงของ และความร่วมมือ
การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษสามฝ่าย อินโดนีเซีย  
-มาเลเซีย-ไทย ( IMT-GT) ประเทศไทยได ้ เร ่งรัด 
ผลักดันการเชื่อมโยงบริเวณชายแดนรอบประเทศอย่าง
ไร้รอยต่อและอ�านวยความสะดวกต่อการเคล่ือนย้ายคน 
สินค้า และบริการได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยเร่งรัด
การพัฒนาโครงการส�าคัญ เช ่น การพัฒนาบริเวณ 
ชานแดนไทย-มาเลเซีย ณ ด่านศุลกากรสะเดา จังหวัด
สงขลา และโครงการเมอืงยางพารา จงัหวดัสงขลาเป็นต้น  
ทั้งนี้ ความพยายามในการเร่งรัดการผลักดันการพัฒนา
โครงสร้างระดับภูมิภาคเหล่านี้ก่อให้เกิดความเติบโต 
ทางเศรษฐกิจในพื้นที่โครงการ ตลอดจนสนับสนุนการค้า
ชายแดน-ผ่านแดนระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน
ในปี 2562 คิดเป็นมูลค่า 1,337,282 ล้านบาท หรือ 
ร้อยละ 8.88 ของมูลค่าการค้าระหว่างประเทศของไทย 
โดยเป็นมูลค่าการค้าชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน 
(มาเลเซีย-เมียนมา-สปป.ลาว-กัมพูชา) รวม 1,069,251 
ล้านบาท และมูลค่าการค้าผ่านแดนแดนไทยกับประเทศ
เพื่อนบ้าน (สิงคโปร์-จีนตอนใต้-เวียดนาม) รวม 268,031 
ล้านบาท 
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ประเด็นท้าทายที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย การเจรจาภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศยังมี 
ข้อจ�ากัดที่หลากหลายและเป็นไปตามความพร้อมและสมัครใจของประเทศสมาชิกท่ีเกี่ยวข้อง อาทิ งบประมาณ 
เพื่อสร้างกลไกการท�างานในระดับ CLMVT  นอกจากนี้ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานระดับภูมิภาคหลายโครงการ 
มีการทับซ้อนกันในหลายพื้นที่ ตลอดจนขาดความเชื่อมโยงในรายละเอียด โดยเฉพาะในมิติเชิงเวลาและบริบทการ
เช่ือมโยงกับโครงการพัฒนาท่ีเกี่ยวเน่ืองในพื้นท่ี รวมถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระดับภูมิภาคหลายโครงการ 
มีเอกลักษณ์เฉพาะที่แตกต่างจากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภายในประเทศ 

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย การสร้างกลไก
การท�างานร่วมกันในระดับภูมิภาคโดยเฉพาะในระดับ 
CLMVT ให้เกิดขึ้นได้อย่างสมบูรณ์ จ�าเป็นอย่างยิ่งที่
ประเทศต่าง ๆ จะต้องเร่งรดัการด�าเนนิการภายในให้แล้ว
เสร็จหรอืแสวงหาแนวทางร่วมกนัในการขจดัความท้าทาย
ต่าง ๆ ทีม่อียู ่ เพือ่ให้การประสานงานและตดิตามผลการ
ด�าเนินงานในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในภูมิภาค 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ เนื่องจากความ
ร่วมมือในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ ในภูมิภาค 
จะต้องพิจารณาถึงความพร้อมในการเช่ือมโยงที่เป็น
มาตรฐานเดยีวกนัและอยูบ่นพืน้ฐานระยะเวลาการพฒันา
ที่ใกล้เคียงกัน จึงมีความจ�าเป็นที่ประเทศไทยต้องเร่งรัด
การจดัตัง้กลไกกลางคอื คณะอนกุรรมการขบัเคลือ่นด้าน
การรวมกลุ่มในภูมิภาค ภายใต้คณะกรรมการนโยบาย
เศรษฐกิจระหว่างประเทศ (กนศ.) หรือคณะกรรมการ
พัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน 
(กพบ.) หรือกลไกระดับชาติอื่นๆเพื่อพิจารณาสภานะ
ภาพรวมของการขับเคลื่อนการพัฒนาในประเด็นความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ ก�าหนดทิศทางและจัดล�าดับ
ความส�าคัญในการเร่งจัดการด�าเนินการพัฒนาต่างๆ  
ที่เก่ียวข้องกับนโยบายการพัฒนาระหว่างประเทศให้
สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของประเทศอย่างเป็น
ระบบ
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สถานการณ์ในภาพรวมของเรื่องและประเด็นปฏิรูป 
ประเทศไทยจ�าเป็นต้องมีหน่วยงานกลางที่ท�าหน้าที่ 
เป็นศนูย์กลางการวจิยัและพฒันา เพือ่ด�าเนนิการวางแผน
ยุทธศาสตร ์การวิจัยและพัฒนาแห่งชาติ และดูแล 
ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ฯ ผ่านโครงสร้างการวิจัย
พัฒนาต่าง ๆ ให้สามารถเพิ่มคุณภาพและปริมาณ 
ของการวิจัยและพฒันาได้อย่างต่อเนือ่งในอนาคต รวมถงึ
ท�าหน้าที่ในการดูแลการจัดสรรงบประมาณการวิจัยและ
พัฒนาของประเทศที่สามารถสนับสนุนการพัฒนา
อุตสาหกรรมเป ้าหมายอย ่างมั่นคง สอดคล ้องกับ 
แผนยุทธศาสตร์ชาติ นอกจากนี้ ศูนย์การวิจัยและ 
พัฒนากลางควรจัดท�าประเด็นส�าคัญต่อการพัฒนา 
การวิจัยตามแผนยุทธศาสตร์ เช่น กฎหมาย ทักษะ 
มาตรการจูงใจ และมีหน้าที่ท�างานร่วมกับหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องในการผลักดันให้เรื่องต่าง ๆ เหล่านี้อ�านวย
ความสะดวกต่อการวิจัยและพัฒนาของประเทศ 

เรือ่งและประเดน็ปฏริปูที ่28

การจัดตั้งศูนย์กลางการวิจัยและพัฒนา
ป ี2562 •ป ี2563 •
• เป้าหมาย •
เพื่อจัดตั้งหน่วยงานกลางเพื่อดูแลการวางกลยุทธ์และ
จัดสรรงบประมาณการวิจัยพัฒนาของประเทศ 
ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศและช่วยผลักดันการสร้างมูลค่าทางธุรกิจของ
สทิธบิตัรจากงานวิจยั รวมทัง้เพิม่รายจ่ายเพ่ือการวจัิย 
พัฒนาของภาครัฐและเอกชนการวิจัยพัฒนา และ
ออกมาตรการเพื่อเพิ่มคุณภาพและจ�านวนนักวิจัย 
ในอุตสาหกรรมหลักของประเทศ

• คา่เปา้หมายทีต่อ้งบรรลภุายในป ี2565 • 
คงระดับ/พฒันายกระดบั (1) อนัดับดชันนีวัตกรรมโลก  
(2) ร้อยละของการเพิ่มของการใช้จ่ายการวิจัยพัฒนา
รวมของภาคของภาครัฐและเอกชนในอุตสาหกรรม
และเทคโนโลยเีป้าหมาย (3) ร้อยละของการเพิม่ของการ
ใช้จ่ายการวจิยัพฒันาของภาคเอกชน (4) จ�านวนสทิธบิตัร
ที่ได้รับการอนุมัติในกลุ่มอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
เป้าหมาย (5) จ�านวนของสัญญาลิขสิทธิ์ที่มาจาก
โครงการทีไ่ด้รบัทนุจากศนูย์วิจัยกลาง (6) จ�านวนสดัส่วน
ของนักวิจัยต ่างชาติในศูนย ์วิ จัยของภาครัฐและ
เอกชน (7) จ�านวนบริษัทชั้นน�าต่างชาติที่มาลงทุน 
เปิดศูนย์วิจัย (8) หลักสูตรการท�าการวิจัยร่วมได้รับ
การก�าหนดเป็นหลักสูตรจ�าเป็นส�าหรับการศึกษา 
ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
 

ปัจจุบันส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ซ่ึงเป็นหน่วยงานในก�ากับ 
ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม (อว.) ได้ถูกก�าหนดให้ด�าเนินการด้านจัดท�า
นโยบายแผนยุทธศาสตร์ และกรอบงบประมาณเพื่อการ
จัดสรรทุนวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม 
ของประเทศ โดยมีสภานโยบายการอุดม ศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ท�าหน้าท่ี
พิจารณาให้ความเห็นชอบกรอบวงเงินงบประมาณประจ�าปี
ด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
ของประเทศ รวมท้ังเสนอระบบการจัดสรรและบริหาร 
งบประมาณแบบบูรณาการที่มุ ่งผลสัมฤทธิ์ตามกรอบ
วงเงินดังกล่าว ซ่ึงเมื่อพิจารณาแนวโน้มของการลงทุน 
ด้านการวจัิยและพัฒนาของประเทศไทยในช่วงปี 2559 – 
2561 พบว่า ในปี 2561 มีค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและ
พัฒนามลูค่ารวม 182,357 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจากปี 2559 
คิดเป็นร้อยละ 60 และเมื่อเทียบเป็นสัดส่วนกับ GDP  
ของประเทศแล้ว (GERD/GDP) พบว่า สัดส่วนดังกล่าว
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เพิม่ขึน้อย่างต่อเนือ่งจนมสีดัส่วน GERD/GDP คดิเป็นร้อยละ 1.11 ของ GDP ในปี 2561 โดยมค่ีาใช้จ่ายด้านการลงทนุ
ด้าน R&D จากภาคเอกชนเพิม่ข้ึนต่อเนือ่งจากปี 2559 คดิเป็นร้อยละ 73 ซ่ึงนบัเป็นสญัญาณทีดี่ว่าภาคเอกชนเลง็เหน็
ประโยชน์ด้านการวิจัยและพัฒนามากขึ้น โดยเฉพาะแนวโน้มการปรับตัวที่สอดคล้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรม 4.0  
ส่งผลให้การลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาคาดว่าจะเพ่ิมขึ้นใกล้เคียงเป้าหมายในส้ินปี 2564 ท่ีร้อยละ 1.5 ของ GDP 
อย่างไรก็ตาม การจัดอันดับความสามารถด้านนวัตกรรมของประเทศไทยโดยองค์การทรัพย์สินทางปัญญาแห่งโลก  
ในปี 2563 อยู่ที่อันดับท่ี 44 ลดลงจากอันดับท่ี 43 ในปี 2562 จากทั้งหมด 131 ประเทศ  เนื่องจากสถานการณ ์
การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลให้ภาพรวมการพัฒนาด้านนวัตกรรมต้องชะลอตัวลงอย่างมาก  

การด�าเนินงานท่ีผ ่านมา ในปี 2562 ประเทศไทย 
มีจ�านวนบุคลากรด้าน R&D แบบเทียบเท่าท�างาน 
เต็มเวลารวม 159,507 คน เพิ่มข้ึนจาก 138,644 คน  
ในปี 2561 หรือเพ่ิมขึ้นคิดเป็นร้อยละ 15 โดยมีจ�านวน
บุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาแบบเทียบเท่าท�างาน 
เตม็เวลา (Full Time Equivalent: FTE) เพยีง 24.0 คน
ต่อประชากร 10,000 คน ซึ่งมีระดับต�่าเมื่อเทียบกับ
ประเทศไต้หวัน ญี่ปุ ่น และเกาหลีใต้ ซึ่งอยู ่ที่ระดับ  
70-111 คนต่อประชากร 10,000 คน โดยส่วนใหญ่อยูใ่น
ภาคเอกชน ขณะที่จ�านวนแรงงานด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีของประเทศไทยในป ี  2561 มีจ�านวน 
4,091,397 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 40.0 ของจ�านวน 
ผู ้ส�าเร็จการศึกษาทั้งหมด ซึ่งยังขาดการจัดเก็บข้อมูล 
การประกอบอาชีพหลังจบการศึกษาเพื่อสะท ้อน 
การ เติบ โตของ เส ้นทางการประกอบอาชีพด ้ าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของตลาดแรงงานภายใน
ประเทศ โดยป ัจจุ บันแรงงานเหล ่านั้นมีแนวโน ้ม 
ประกอบอาชีพอื่นที่ไม่ตรงตามองค์ความรู้ที่มีอยู่ สะท้อน
ให้เห็นว่าประเทศไทยต้องเผชิญกับภาวะการเสียโอกาส 
ในการพัฒนาบุคลากรทางด ้านวิทยาศาสตร ์และ
เทคโนโลยีเป็นจ�านวนมาก รวมถึงการเสียโอกาสในการ
สร้างนวตักรรมใหม่ ๆ ของประเทศ

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย 
อย่างไรก็ตาม ส�านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้มีการ
ขับ เคลื่ อนการจัดตั้ งศูนย ์ วิ จั ยและพัฒนา โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนการด�าเนินงานของชุมชน 
ผ่านความร่วมมอืกบัสถาบนัการศกึษาในท้องถิน่ โดยเน้น
การส่งเสริมการน�าผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ใช้ได้จริง
และตรงตามความต้องการของชุมชนไปใช้ในการแก้
ปัญหาและพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมให้แก่เกษตรกร 
วิสาหกิจ ผู้ประกอบการขนาดเล็ก รวมทั้งสร้างบุคลากร 
ในพื้นที่เพื่อท�าหน้าที่เป็นวิทยากรให้บริการด้านวิชาการ
เพื่อการต่อยอดองค์ความรู้ของชุมชนและเป็นศูนย์เรียนรู้
ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ซึ่งปัจจุบันศูนย์วิจัยและพัฒนา 
มีกระจายอยู่ในทั้ง 4 ภูมิภาคของประเทศไทย ได้แก่  
ภาคใต้ 2 ศนูย์ ภาคเหนอื 2 ศนูย์ ภาคกลางและภาคตะวนั
ออกเฉียงเหนอือย่างละ 1 ศนูย์  โดยในปี 2562 – 2563 
วช. คาดว่าจะกระจายการจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนา
จังหวัดละ 1 แห่ง ซึ่งขณะนี้อยู ่ระหว่างด�าเนินการ 
ท่ัวประเทศ 
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ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ขณะเดียวกัน เป้าหมายการเพิ่มการใช้จ่ายเพื่อการวิจัยและพัฒนา (GERD/
GDP) เป็นร้อยละ 2 ของ GDP ภายในปี 2565 ภาครัฐควรมีการกระตุ้นการใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือการพัฒนาและ 
ขับเคลื่อนภารกิจด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมให้เป็นไปอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน โดยมุ่งเพิ่มสัดส่วน 
การลงทุนภาครัฐจากปัจจุบันคิดเป็นร้อยละ 22 เพ่ิมเป็น ร้อยละ 30 ภายในปี 2565 รวมถึงการลงทุนเพื่อพัฒนา 
ระบบนิเวศส�าหรับการพัฒนานวัตกรรมของประเทศในพื้นที่เขตนวัตกรรม ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก  
หรือ EEC เพ่ือยกระดับการผลิตของผู้ประกอบการในสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาสู่อุตสาหกรรม 4.0 
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สถานการณ์ในภาพรวมของเรื่องและประเด็นปฏิรูป การมีระบบการดูแลและปกป้องทรัพย์สินทางปัญญา 
ที่มีประสิทธิภาพ ก้าวหน้า และเป็นมาตรฐานสากลถือเป็นปัจจัยพ้ืนฐานที่ส�าคัญต่อการสนับสนุนการพัฒนาประเทศ 
โดยเฉพาะการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาประเทศสู่การเป็นประเทศที่มีนวัตกรรม ดังนั้นการยกระดับการท�างาน 
ของหน่วยงานก�ากับดูแลทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศให้มีประสิทธิภาพ และมีศักยภาพเท่าทันกับสภาพการ 
ท�าธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในปัจจุบันจึงเป็นประเด็นส�าคัญและเร่งด่วน โดยเฉพาะการเปล่ียนผ่าน 
การท�างานขององค์กรสูด่จิทิลั

ส่วนหนึ่งของการประเมิน ส�าหรับประเทศไทยในรอบปี 
2563 ได้รับการประเมินคะแนนด้านจ�านวนสัดส่วนสิทธิ
บัตรต่อ GDP ไว้ในอันดับท่ี 76 ลดลงจากอันดับที่ 69  
ในปี 2562

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย 
การพัฒนาระบบทรัพย์สินทางปัญญาของไทยยังคงเผชิญ
ความท้าทายแม้ในระยะท่ีผ่านมากรมทรัพย์สินทางปัญญา
จะมีการพัฒนาการท�างานของหน่วยงานเพื่อยกระดับ 
การให้บริการสู่รูปแบบดิจิทัล แต่อย่างไรก็ตามเม่ือน�า 
ตัวชี้ วัดสากลมาประเมินการพัฒนาระบบทรัพย์สิน 
ทางปัญญาของไทยจะพบว่า ศักยภาพของไทยยังคงไม่มี
ความก้าวหน้ามากนักโดยเฉพาะเมื่อพิจารณาจ�านวน
สัดส่วนสิทธิบัตรต่อ GDP ซึ่งเป็นภารกิจโดยตรงของ 
กรมทรัพย์สินทางปัญญา 

การด�าเนินงานที่ผ ่านมา ประเทศไทยได้เร่งรัดการ 
ยกระดับศักยภาพการท�างานของกรมทรพัย์สนิทางปัญญา 
ผ่านการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการจดทะเบียนและ
รับแจ้งข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา เร่งพัฒนากฎหมาย
ทรัพย ์สินทางป ัญญาให ้ เป ็นสากลและสอดรับกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน ตลอดจนให้ความส�าคัญกับการเผย
แพร่องค์ความรูแ้ละสร้างความรูค้วามเข้าใจท่ีเก่ียวข้องกบั
ทรัพย์สินทางปัญญาให้เป็นบรรทัดฐานส�าคัญของสังคม 
ทัง้นีเ้มือ่พจิารณาข้อมลูสถติพิบว่า ในปี 2563 ประเทศไทย
ได้รับการจัดอันดับใน Global Innovation Index โดย 
องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (World Intellectual 
Property Organization : WIPO) อยู่ในล�าดับที่ 44  
จาก 131 ประเทศปรับจากอันดับอยู ่ในอันดับที่ 43  
จาก 129 ประเทศในปี 2562 โดยไทยได้รบัการจดัอนัดับ
คงที่ในล�าดับที่ 4 ในกลุ่ม 10 ประเทศอาเซียนซึ่งการ
ประเมินดังกล่าวได้วิเคราะห์ปัจจัยเชิงสถาบัน สภาพ
แวดล้อมด้านกฎระเบียบ การสร้างองค์ความรู ้และ 
การขยายตัวระบบทรัพย์สินทางปัญญาโดยเฉพาะสัดส่วน
จ�านวนสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าต่อ GDP มาเป็น

เรือ่งและประเดน็ปฏรูิปที ่29

การปฏิรูปกรมทรัพย์สินทางปัญญา
ป ี2562 •ป ี2563 •

• เป้าหมาย •
เพื่อให้การปกป้องทรัพย์สินทางปัญญา มีความ
รวดเร็ว มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

• คา่เปา้หมายทีต่อ้งบรรลภุายในป ี2565 • 
ยกระดับการพัฒนาระบบทรัพย ์สินทางป ัญญา 
สู ่รูปแบบดิจิทัล ระยะเวลาในการอนุมัติสิทธิบัตร
ลดลง จ�านวนการจดทรัพย ์สินทางป ัญญาเพิ่ม 
มากขึ้น/เติบโตอย ่างต ่อเ น่ือง อันดับ Global  
Innovation Index ของไทยดีขึ้น
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ข้อเสนอแนะเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย ดังนั้นควรมุ่งเน้น
ให้ความส�าคัญกับการเพิ่มประสิทธิภาพในการท�างาน 
เชิงรุกของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบ
ทรัพย์สินทางปัญญาของไทยโดยเฉพาะกรมทรัพย์สิน
ทางปัญญาที่เป็นหน่วยงานหลักของประเทศ และเร่ง
พัฒนาระบบนิเวศ (Ecosystem) ที่ดีของการพัฒนา
ทรัพย์สินทางปัญญาของไทยให้เกิดขึ้นโดยเร็วโดยอาจ
พิจารณาการส่งเสริมความร่วมมือกับภาคเอกชนที่มี
ความเชี่ยวชาญเข้ามาร่วมพัฒนาระบบทรัพย์สินทาง
ปัญญาของไทยและมุ่งสู่การปรับใช้เครื่องมือดิจิทัลเข้ามา
ช่วยอ�านวยความสะดวกในการจดแจ้ง การคุมครองสิทธิ 
และตรวจสอบด้านทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อเพิ่มศักยภาพ
การท�างานในอัตราก้าวกระโดดและเร่งรัดให้เกิดความ
ก้าวหน้าของระบบการพัฒนาทรัพย์สินทางปัญญาท่ีเป็น
ส่วนส�าคัญหนึ่งของการส่งเสริมศักยภาพการเติบโต 
ด้านนวัตกรรมของประเทศ
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สถานการณ์ในภาพรวมของเรื่องและประเด็นปฏิรูป / การด�าเนินงานที่ผ่านมา / ประเด็นท้าทายที่ส่งผลกระทบ 
ต่อการบรรลุเป้าหมาย การพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้ระบบนิเวศของธุรกิจสตาร์ทอัพและสเกลอัพ 
เป็นปัจจัยที่สามารถส่งเสริมการเติบโตของธุรกิจได้อย่างมั่นคง โดยในช่วงปี 2561 มีสตาร์ทอัพที่ได้รับเงินทุน 
สนับสนุน (Funded Startups) เพิ่มขึ้น 63 ราย และสตาร์ทอัพที่เป็นการร่วมลงทุนในลักษณะ Venture Capital  
และ Angel Investor เพิ่มข้ึนจากปีก่อนหน้าจ�านวน 108 และ 35 ราย ตามล�าดับ ซ่ึงเป็นไปในแนวโน้ม 
เช่นเดียวกันกับการเพิ่มข้ึนของมูลค่าการระดมทุนท่ีในปี 2561 มีการระดมทุนจ�านวน 61.25 ล้านเหรียญสหรัฐฯ  
ลดลงจากปี 2560 ที่มีการระดมทุน 106.10 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (Techsauce, 2019) ท้ังนี้ สตาร์ทอัพไทย 
ส่วนใหญ่ที่ได้รับการลงทุนในช่วงปี 2555 - 2561 เป็นธุรกิจประเภทพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce/ 
Marketplace) อาหารและร้านอาหาร (Food & Restaurant) การช�าระเงิน (Payment) โลจิสติกส์ (Logistics)  
และโรงแรมและการท่องเที่ยว (Hotel/Travel) ตามล�าดับ อย่างไรก็ดี การสร้างความตระหนักของภาครัฐ 
และการส่งเสริมผู ้ประกอบการสตาร ์ทอัพท่ีมุ ่งเน ้นทางด้านเทคโนโลยียังคงด�าเนินการอยู ่อย ่างต ่อเนื่อง 

เรือ่งและประเดน็ปฏรูิปที ่30

การตั้งศูนย์กลางเพ่ือส่งเสริม
ธุรกิจสตาร์ทอัพและสเกลอัพ

ป ี2562 •ป ี2563 •

• เป้าหมาย •
การวางกรอบยุทธศาสตร์และการติดตามมาตรการ
การส่งเสริม/ลดต้นทุนในประกอบธุรกิจของสตาร์ท
อัพและสเกลอัพ การเปิดโอกาสการสร้างธุรกิจสตาร์ท
อัพที่สามารถแก้ปัญหาและลดค่าใช้จ่ายของภาครัฐ 
และการเพิ่มจ�านวนและคุณภาพของบริษัทและ
บุคลากรด้าน Technology ในประเทศไทย 

• คา่เปา้หมายทีต่อ้งบรรลภุายในป ี2565 • 
สร้างสตาร์ทอัพที่ได้รับการร่วมลงทุนในวงเงิน 60 
ล้านบาทขึ้นไป เพิ่มจ�านวนสตาร์ทอัพและสเกลอัพ 
ที่เข้ามาใช้แพลตฟอร์มรวบรวมข้อมูลกลาง/ได้รับ
การสนับสนุนผ่านหน่วยงานกลาง/ได้รับการร่วม
ลงทุนจากภาครัฐ ลดงบประมาณภาครัฐจากการใช้
บริการของสตาร์อัพ เพิ่มจ�านวนสตาร์ทอัพหรือ
สเกลอัพที่ได้รับการควบกิจการหรือเข้าตลาดหุ้นใน
ประเทศไทย เพิ่มจ�านวนบริษัทที่ได้รับการร่วมทุน
จากบริษัทร่วมทุนต่างชาติ และเพิ่มจ�านวนบริษัท
และนักศึกษาได้รับการพัฒนาศักยภาพ

แม้ว่าส่วนหนึ่งยังไม่ได้เป็นการพัฒนาและสร้างเทคโนโลยี
เอง เพียงแต่เป็นการน�าเทคโนโลยีมาปรับใช้กับรูปแบบ
ทางธรุกจิใหม่ ๆ ผ่านเครือข่ายดิจิทัลเท่านัน้ ขณะเดียวกนั 
ส�านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช.)  
ได้มีการจัดตั้งอุทยานนวัตกรรม (Innovation Park)  
เพื่อเป็นศูนย์กลางการขับเคลื่อนนวัตกรรมและเพิ่มขีด
ความสามารถให้แก่ภาคเอกชนไทย รวมถงึธุรกจิสตาร์ทอัพ
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และสเกลอพั เพือ่ให้บรกิารแบบจดุเดยีวเบด็เสรจ็ในทกุด้าน
ที่เก่ียวข้องกับกิจกรรมนวัตกรรม และยังเป็นแหล่งรวม
ภาคีนวัตกรรมท่ีส�าคัญของประเทศ เช่น กระทรวง
อุตสาหกรรม รวมถึงศูนย ์บ ่มเพาะธุรกิจในสถาบัน 
การศึกษาและสถาบันวิจัยต่าง ๆ ซึ่งได้มีการพัฒนา 
ยวุสตาร์ทอพับนความร่วมมอืกบัมหาวทิยาลยัทัว่ประเทศ
กว่า 40 แห่ง เพ่ือสร้างและบ่มเพาะความเป็นผูป้ระกอบการ  
ให้แก่นิสิต/นักศึกษา โดยกองทุนยุวสตาร์ทอัพยังได้
ด�าเนินการพัฒนาให้เกิดการขึ้นทะเบียนศูนย์บ่มเพาะ 
ผูป้ระกอบการ (Certified Incubator) จากมหาวทิยาลัย
และหน่วยงานภาคเอกชนทีส่นใจ เพือ่จะได้เป็นหน่วยงาน
กลางที่จะท�าหน้าที่ช่วยบ่มเพาะและเป็นที่ปรึกษาใน 
การจัดตั้งธุรกิจในช่วงเริ่มต้น พร้อมทั้งให้ค�าปรึกษาท้ัง 
ด ้านธุรกิจและการพัฒนาต ้นแบบผลิตภัณฑ์ให ้แก ่
ยุวสตาร์ทอัพในระยะต่อไปปัจจุบันมีศูนย์บ ่มเพาะ 
ผูป้ระกอบการ ภายใต้กองทนุยวุสตาร์ทอพั ประกอบด้วย
อทุยานวทิยาศาสตร์มหาวทิยาลยั และภาคเอกชน ทีผ่่าน
การรบัรองจาก สนช. จ�านวน 16 ศนูย์ กระจายทัง้ 4 ภมูภิาค 

ที่มา : Techsauce (2019)

2 https ://techsauce.co/report/thailand-tech-startup-ecosystem-year-2018/
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  จากภาพที่ 2 พบว่า สตาร์ทอัพไทยส่วนใหญ่ที่ได้รับการลงทุนใน 

ช่วงปี พ.ศ. 2555 ถึง พ.ศ. 2561 เป็นสตาร์ทอัพที่ทำาธุรกิจประเภทพาณิชย์ 

อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce/Marketplace) อาหารและร้านอาหาร 

(Food & Restaurant) การชำาระเงิน (Payment) โลจิสติกส์ (Logistics)  

และโรงแรมและการท่องเที่ยว (Hotel/Travel) ตามลำาดับ อย่างไรก็ดี  

“สตาร์ทอัพ” เพ่ิงถูกแนะนำาให้กับสังคมไทยเพียง 3 ปี เท่านั้น การสร้าง 

ความตระหนักของภาครัฐและการส่งเสริมผู ้ประกอบการสตาร์ทอัพ 

ที่มุ ่งเน้นทางด้านเทคโนโลยีถือว่าทำาได้ดี แต่ไม่ได้เป็นการพัฒนาและ 

สร้างเทคโนโลยีเอง เพียงแต่เป็นการนำาเทคโนโลยีมาปรับใช้กับรูปแบบ 

ทางธุรกิจใหม่ๆ ที่ผ ่านเครือข่ายดิจิทัลเท่านั้น ทั้งนี้ จิรัฐ เจนพึ่งพร 

(2561) ศึกษาเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตของ 

สตาร์ทอัพไทย โดยใช้แบบจำาลองทางเศรษฐศาสตร์เพื่อคำานวณผลผลิต 

ของสตาร์ทอัพที่มีผลต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย โดยพบว่า หากปล่อย 

ให้ระบบนิเวศเติบโตตามธรรมชาติ GDP จะเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.09 และหาก 

สามารถเพิ่มทักษะแรงงานได้ 1 เท่า GDP จะเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.16 จึงเป็น 

คำาถามสำาคัญที่ว่าสตาร์ทอัพจะมีประสิทธิภาพและสามารถขับเคล่ือน 

เศรษฐกิจไทยได้มากน้อยเพียงใด

ภาพที่	2	:	 จ�านวนดีลและจ�านวนสตาร์ทอัพที่ได้รับการลงทุนแบ่งตามประเภท	พ.ศ.	2555	-	2561

ภาพที่	1	:	 การเติบโตของสตาร์ทอัพในประเทศไทยปี	พ.ศ.	2554	-	2561	(ค.ศ.	2011	-	2018)

ที่มา : Techsauce (2019)2

4 สำ�นักง�นคณะกรรมก�รส่งเสริมวิทย�ศ�สตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ที่มา: Tachsauce (2019)2

การเติบโตของสตาร์ทออัพในประเทศไทยปี พ.ศ. 2554 - 2561 (ค.ศ. 2011 - 2018)

ท่ัวประเทศ ประกอบด้วย ภาคเหนอื ภาคตะวนัออกเฉยีง
เหนือ ภาคใต้ และภาคกลาง และยังมีอีกบริษัทเอกชน 
อีก 4 แห่ง ซ่ึงล้วนมีศักยภาพท้ังในด้านการบ่มเพาะ 
แ ล ะ อ บ ร ม ใ ห ้ ค ว า ม รู ้ แ ก ่ นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษ า แ ล ะ 
ผู ้สนใจ ต้ังแต ่ขั้นเริ่มต ้นไอเดียหรือแนวความคิด  
การท�าต้นแบบของธุรกิจ ไปจนถึงการพัฒนาให้เป็น 
ผู้ประกอบการที่มีคุณภาพในการสร้างสรรค์เทคโนโลยี
และนวัตกรรมที่ประโยชน ์ต ่อเศรษฐกิจและสังคม  
ผ่านการสนับสนุนทุนจากกองทุนยุวสตาร์ทอัพสูงสุด 
กว ่ าร ้อยละ 90 พร ้อมด ้วยหน ่วยงานพันธมิตร 
อย่างธนาคารออมสินเข้ามาร่วมสนับสนุนทุนทางธุรกิจ 
(VC) แก่ผู้ประกอบการด้วย
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ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ทั้งนี้ ส�านักงาน
นวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) อยู่ระหว่างการปรับปรุงร่าง
พระราชบญัญตักิารพฒันาวสิาหกจิเริม่ต้น พ.ศ. .... เพ่ือให้
มีความเหมาะสมกับบริบทการพัฒนาสตาร์ทอัพภาย 
ในประเทศ ประกอบกับการสร้างโอกาสการเติบโต 
ทางธุรกิจของสตาร ์ทอัพยังเผชิญกับความท้าทาย 
ในการขยายสู่ตลาดจริงที่มีขนาดใหญ่มากขึ้น ซึ่งรัฐบาล
ควรเร่งผลักดันกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง เช่น Regulatory 
Sandbox เพ่ือเป ็นพื้นที่ส�าหรับทดลองนวัตกรรม 
ท่ีเปิดโอกาสให้ผูเ้กีย่วข้องเข้ามาท�าการทดลอง ตรวจสอบ 
และแนะน�าว ่าเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาออกมานั้น
สามารถท�างานได ้อย ่ างถูกต ้องมีความปลอดภัย  
และเป็นไปตามข้อบังคับทางกฎหมาย เพื่อน�าไปสู่การ 
เป ิดตลาดใหม ่ได ้อย ่างเป ็นรูปธรรมโดยเร็วต ่อไป  
ขณะเดียวกันภาครัฐจ�าเป็นต้องสร้างกลไกเพื่อขับเคลื่อน
การเข ้ าถึ งแหล ่ ง เ งิน ทุน ท่ีหลากหลายมากยิ่ งขึ้ น  
เพื่อส ่งเสริมกลไกการสร้างสตาร์ทอัพและสเกลอัพ 

ของไทยอย่างเข้มแข็ง ซึ่งจ�าเป็นต้องประเมินช่องว่าง
ทางการตลาดอย่างต่อเนื่องเพ่ือวิเคราะห์ความต้องการ
ของสตาร์ทอัพและสเกล การสนับสนุนทั้งด้านการเงิน
และด้านทีไ่ม่ใช่การเงนิ เช่น การบ่มเพาะ โครงการให้ทนุ 
และกิจกรรมประชาสัมพันธ์ส ่งเสริมต่าง ๆ รวมถึง 
ประสานงานกับกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
เพ่ือผลักดันนโยบายต่างๆ และสนับสนุนการเติบโต 
ของระบบนิเวศสตาร์ทอัพและสเกลอัพอย่างต่อเนื่อง
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เรือ่งและประเดน็ปฏริปูที ่31

การขยายผลโครงการในพระราชด�าริ
กว่า 4,000 โครงการทั่วประเทศ

ป ี2562 •ป ี2563 •

• เป้าหมาย •
ชุมชนเป้าหมายทั่วประเทศมีการจัดท�าและขยายผล
โครงการในพระราชด�าริ และเกษตรกรปรับมาท�า 
การเกษตรทฤษฎีใหม่

• คา่เปา้หมายทีต่อ้งบรรลภุายในป ี2565 • 
จ�านวนประชาชนที่น้อมน�าโครงการในพระราชด�าริไป
ปฏิบัติเพิ่มขึ้น และจ�านวนประชาชนที่มีคุณภาพชีวิต 
ทีด่ขีึน้

สถานการณ์ในภาพรวมของเรื่องและประเด็นปฏิรูป การยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง  
สามารถพึ่งพาตนเองได้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านโครงการในพระราชด�าริกว่า 4000 โครงกา 
รทัว่ประเทศ รวมถงึหลกัคดิเกษตรทฤษฎใีหม่เป็นแนวทางทีจ่ะช่วยพัฒนาประเทศสู่ความยัง่ยนื โดยส่งเสริมให้เกิดการ
เรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ผ่านศูนย์การเรียนรู้ท่ัวประเทศ เพ่ือเป็นศูนย์กลางการจัดการการเรียนรู้ รวบรวม ขยายผล  
เช่ือมโยง สร้างเครือข่ายและเผยแพร่องค์ความรู้เก่ียวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่  
เพือ่ให้เกษตรกรรูจ้กัปรบัใช้ความรูส้มยัใหม่จากข้อมูลเทคโนโลย ีสามารถน�าแนวคดิไปใช้ในการด�าเนนิกจิกรรมทางการ
เกษตร ช่วยเพิ่มผลผลิตสร้างรายได้ ซึ่งจะส่งผลให้คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของเกษตรกรดีขึ้น 

การด�าเนินงานที่ผ่านมา ส�านักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ (กปร.)  
ได้ด�าเนินการและรวบรวมข้อมูล โครงการในพระราชด�าริตั้งแต่ปี 2495 - 2562 ไว้จ�านวน 4,810 โครงการ/กิจกรรม  
ซึ่งในปี 2563 ได้มีการขยายผลการด�าเนินงานโครงการในพระราชด�าริเพ่ิมขึ้นจากปี 2562 อีก 67 โครงการ  
ปัจจุบันโครงการในพระราชด�าริ รวมทั้งสิ้น 4,877 โครงการ/กิจกรรม (ข้อมูล ณ เดือนกรกฎาคม 2563 )  

ปี 62 สเีหลือง ปี 63 สเีหลือง 

โครงการพัฒนา 

  ภาค   

รวม 
เหนือ กลาง 

ตะวันออก เฉียง
เหนือ 

ใต้ ไม่ระบุ พ้ืนที่ ฯ 

ด้านแหล่งน้ า 1,310 523 889 663 1 3,386 
ด้านการเกษตร  42 43 29 28 0 142 
ด้านสิ่งแวดล้อม  72 41 47 38 1 199 
ด้านส่งเสริมอาชีพ  91 29 131 95 1 347 
ด้านสาธารณสุข  16 16 7 8 12 59 
ด้านคมนาคม / สื่อสาร  24 22 16 22 0 84 

ด้านสวัสดิการสังคม/การศึกษา 199 76 57 63 4 399 

การพัฒนาแบบบรูณาการ/อื่นๆ  107 58 48 37 11 261 
รวม 1,861 808 1,224 954 30 4,877 

 27 
ที่มา : ส านักงาน กปร. ณ กรกฎาคม 2563 28 

ในส่วนของการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ ตั้งแต่ปี 2559 ได้มีการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ29 
เกษตรทฤษฎีใหม่ในระดับต าบลทั่วประเทศ เพ่ือให้เกิดการพัฒนาสังคมและชุมชนอย่างต่อเนื่อง โดยบูรณาการ 30 
การท างานและประสานความร่วมมือกับภาคี จ านวน 7,424 แห่ง และได้มีการขยายผลการจัดตั้งศูนย์ฯ เพิ่มขึ้น ใน31 
ปี 2563 รวมถึงสรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพและประสบการณ์ เพ่ือให้เกิดการถ่ายทอดอย่างมีส่วนร่วมตามบริบท32 
จริงของแต่ละพ้ืนที่เพาะปลูกอีก 650 แห่ง รวมทั้งสิ้น 8,074 แห่ง (ข้อมูล ส านักงาน กปร. ณ วันที่ 3 พ.ย. 2563) 33 
นอกจากนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีการวางแผนและเริ่มการด าเนินงานขับเคลื่อนโครงการเกษตรทฤษฏี34 
ใหม่ผ่านโครงการ 1 ต าบล 1 กลุ่มทฤษฎีใหม่ ซึ่งการด าเนินงานโครงการจะแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนปี 2564 35 
เป้ าหมายพัฒนาพ้ืนที่ เกษตรทฤษฎีใหม่  จ านวน 4,009 ต าบล  75 จังหวัด  คิดเป็น พ้ืนที่  192 ,432 ไร่ 36 
แบ่งเป็น เกษตรกร ต าบลละ 16 ราย ทุกภาคทั่วประเทศ รวม 64,144 ราย และแรงงานเกษตรทฤษฎีใหม่ ต าบล37 
ละ 8 คน รวม 32,072 ราย 38 

แม้ว่า การด าเนินการของโครงการในพระราชด าริกว่า 4,000 โครงการทั่วประเทศ พร้อมหลักคิดเกษตรทฤษฎีใหม่39 
มีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง แต่เกษตรกรส่วนใหญ่ยังประสบปัญหาในการด าเนินชีวิตและประกอบอาชีพ40 
เกษตรกรรม ซึ่งเป็นผลมาจากข้อจ ากัดและอุปสรรคต่างๆ ของเกษตรกรที่เกิดขึ้น อาทิ ปัญหาการแพร่ระบาดของ41 
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ท าให้เกษตรกรต้องเผชิญกับปัญหาด้านการตลาด ราคาผลผลิตตกต่ า ช่องทางการจัด42 
จ าหน่ายผลผลิตมีความติดขัดและล่าช้า รวมถึงปัญหาของสภาพภูมิอากาศ ท าให้เกษตรกรบางส่วนต้องเลื่อน 43 
การผลิต ส่งผลให้เกษตรกรขาดรายได้ ขาดเงินทุน และประสบปัญหาหนี้สิน นอกจากนี้เกษตรกรยังขาด  44 

ที่มา: ส�านักงาน กปร. ณ กรกฎาคม 2563
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ในส่วนของการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ ตั้งแต่ปี 2559 
ได้มีการจัดต้ังศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ
เกษตรทฤษฎีใหม่ในระดับต�าบลทั่วประเทศ เพื่อให้เกิด
การพัฒนาสังคมและชุมชนอย่างต่อเนื่อง โดยบูรณาการ
การท�างานและประสานความร่วมมือกับภาคี จ�านวน 
7,424 แห่ง และได้มกีารขยายผลการจดัตัง้ศนูย์ฯ เพ่ิมข้ึน 
ในปี 2563 รวมถึงสรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพและ
ประสบการณ์ เพื่อให้เกิดการถ่ายทอดอย่างมีส่วนร่วม 
ตามบริบทจริงของแต่ละพื้นท่ีเพาะปลูกอีก 650 แห่ง  
รวมทัง้สิน้ 8,074 แห่ง (ข้อมลู ส�านกังาน กปร. ณ วนัท่ี 3 
พ.ย. 2563) นอกจากน้ี กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
ได ้มีการวางแผนและเริ่มการด�าเนินงานขับเคลื่อน 
โครงการเกษตรทฤษฏใีหม่ผ่านโครงการ 1 ต�าบล 1 กลุม่
ทฤษฎีใหม่ ซึง่การด�าเนนิงานโครงการจะแล้วเสรจ็ภายใน
เดือนกันยายนปี 2564 เป้าหมายพัฒนาพื้นที่เกษตร
ทฤษฎีใหม่ จ�านวน 4,009 ต�าบล 75 จังหวัด คิดเป็น 
พื้นที่ 192,432 ไร่ แบ่งเป็นเกษตรกรต�าบลละ 16 ราย  
ทกุภาคทัว่ประเทศ รวม 64,144 ราย และแรงงานเกษตร
ทฤษฎใีหม่ ต�าบลละ 8 คน รวม 32,072 ราย

แม้ว่า การด�าเนินการของโครงการในพระราชด�าริกว่า 
4,000 โครงการทั่วประเทศ พร ้อมหลักคิดเกษตร 
ทฤษฎีใหม่มีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง แต่เกษตรกร 
ส ่วนใหญ่ยังประสบป ัญหาในการด�าเนินชีวิตและ 
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ซึ่งเป็นผลมาจากข้อจ�ากัด
และอุปสรรคต่างๆ ของเกษตรกรที่เกิดขึ้น อาทิ ปัญหา
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ท�าให้
เกษตรกรต้องเผชญิกับปัญหาด้านการตลาด ราคาผลผลติ
ตกต�่า ช่องทางการจัดจ�าหน่ายผลผลิตมีความติดขัด 
และล่าช้า รวมถึงปัญหาของสภาพภูมิอากาศ ท�าให้
เกษตรกรบางส่วนต้องเลื่อนการผลิต ส่งผลให้เกษตรกร
ขาดรายได ้ ขาดเงินทุน และประสบปัญหาหนี้สิน  
นอกจากนี้ เกษตรกรยังขาดความเข้าใจและไม่เห็นถึง
ประโยชน์ของการเข้าร่วมเกษตรทฤษฎีใหม่ ซ่ึงปัญหา
เหล ่านี้ท�าให ้ เกษตรกรไม ่สามารถด�าเนินกิจกรรม 
ตามโครงการพระราชด�ารแิละการท�าเกษตรทฤษฎใีหม่ได้ 

ประเด็นท้าทายท่ีส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย อย่างไรก็ตาม ภายใต้สถานการณ์วิกฤตจากการแพร่ระบาด 
ของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ยังมีโอกาสเติบโตของภาคเกษตรไทยจากแรงงานรุ่นใหม่เดินทางกลับบ้าน จึงเป็นโอกาส
ของรฐับาลในการด�าเนนินโยบายจงูใจให้เกษตรกรรุน่ใหม่ท่ีสนใจท�าการเกษตร ในการเข้าถึงแหล่งท่ีดินท�ากนิ การขยาย
โครงข่ายแหล่งน�า้ และการสนบัสนนุนวตักรรมทางการเกษตรและพัฒนาทักษะทางธรุกจิและดิจิตอลให้เกษตรกรรุ่นใหม่ 
เพือ่ยกระดบัภาคเกษตรกรรมสูว่ถิใีหม่ตามหลกัคดิเกษตรทฤษฎใีหม่สู่การพัฒนาอย่างยัง่ยนื 
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ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ภาครัฐควรสร้างความรู ้ความเข้าใจและประยุกต์ใช้การด�าเนินโครงการ 
พระราชด�าริและการท�าเกษตรทฤษฎีใหม่ให้เข้าถึงเกษตรกรรายย่อย รวมทั้งการสนับสนุนปัจจัยการผลิตและเครื่องมือ 
ที่จ�าเป็นผ่านกระบวนการรวมกลุ่มเพื่อให้เกิดความร่วมมือในชุมชนในการท�าเกษตรทฤษฎีใหม่ ตลอดจนการเชื่อมโยง
ผลผลิตที่เกิดขึ้นไปสู่ตลาด เพื่อสร้างรายได้และให้เกษตรกรสามารถประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคง รวมถึงมีภูมิคุ้มกัน
สามารถปรับตัวได้ทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ ควรด�าเนินการแก้ไขปัญหาพื้นฐานให ้
กบัเกษตรกร อาท ิ ปัญหาทีด่นิท�าการเกษตร การเข้าถงึแหล่งเมล็ดพันธุดี์ การมฐีานข้อมลูด้านการเกษตร การส่งเสริม
การตลาด และการสร้างแรงจูงใจแก่แรงงานคืนถิ่นให้หันมาประกอบอาชีพเกษตรกร ซึ่งเป็นปัจจัยที่จะเอื้ออ�านวย 
ต่อการปรับระบบการผลิตให้เหมาะสม
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สถานการณ์ในภาพรวมของเรื่องและประเด็นปฏิรูป ปัจจุบันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับฐานข้อมูภาคเกษตรได้ให ้
ความส�าคัญ และได้มกีารพฒันาปรบัปรงุระบบข้อมลู (Big Data) ต่างๆ ในรปูแบบของ Platform และ Application 
มากขึ้น สามารถน�ามาใช้ในการวางแผนการผลิตและการตลาดได้ในเชิงนโยบาย อาทิ ข้อมูลทางกายภาพ  
(ข้อมูลภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ทรัพยากรต่าง ๆ การเพาะปลูกและการใช้ที่ดินของเกษตรกร) ข้อมูลเกษตรกร  
(ทะเบียนเกษตรกร และการเพาะปลูกในแต่ละปี) ข้อมูลด้านการตลาด ซึ่งถือว่าเป็นข้อมูลที่จ�าเป็นส�าหรับวางแผน 
การเพาะปลูกต้นทางไปจนถึงการตลาด ซึ่งมีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ให้กับเกษตรกรและผู้ท่ีสนใจสามารถ 
เข้าถงึข้อมลูได้

การด�าเนินงานท่ีผ่านมา ตั้งแต่ปี 2559 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีนโยบายจัดท�า Big Data มาอย่างต่อเนื่อง
ผ่านการจัดท�าฐานข้อมูลเกษตรกรกลาง (Farmer ONE) การสร้างแพลตฟอร์ม Application และส่ือดิจิทัล 
เพื่อให้ข้อมูลเชิงสารสนเทศ การลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) 10 กระทรวง เพื่อการพัฒนาระบบฐานข้อมูล 
กับหน่วยงานและกระทรวงต่างๆ  ประกอบด้วย กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงการคลัง กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงมหาดไทย  
กระทรวงสาธารณสุข และส�านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)  และในปี 2563 ได้เพิ่มการจัดตั้ง 
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การสร้างและใช้ Big data 
ภาคเกษตร

ป ี2562 •ป ี2563 •

• เป้าหมาย •
มีฐานข้อมูล Big Data ภาคเกษตร

• คา่เปา้หมายทีต่อ้งบรรลภุายในป ี2565 • 
จ�านวนฐานข้อมลูท่ีรวบรวม เก็บใหม่ และเชือ่มโยงได้ 
รวมถึงจ�านวนเกษตรกรผู้ใช้งาน Web Tool จาก  
Big Data เพ่ิมมากขึน้

กลุ่มข้อมูลด้านแผนงาน / โครงการ 

(1 ชุดข้อมูล)

กลุ่มข้อมูลด้านแหล่งน�้า 

(13 ชุดข้อมูล)

กลุ่มข้อมูลด้านดินและที่ดิน 

(4 ชุดข้อมูล)

กลุม่ข้อมลูด้านการท�าประมงและสตัว์น�า้ 

(1 ชุดข้อมูล)

กลุ่มข้อมูลด้านการวิจัย 

(6 ชุดข้อมูล)

กลุ่มข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม 

(1 ชุดข้อมูล)

กลุ่มข้อมูลด้านเศรษฐกิจและการตลาด 

(53 ชุดข้อมูล)

กลุ่มข้อมูลด้านเกษตรกร/สถานบันเกษตรกร 

(18 ชุดข้อมูล)

กลุ่มข้อมูลด้านภัยธรรมชาต ิ

(3 ชุดข้อมูล)

กลุ่มข้อมูลด้านการเพาะปลูกพืช 

(12 ชุดข้อมูล)

กลุ่มข้อมูลด้านการผลิต 

(9 ชุดข้อมูล)

กลุ่มข้อมูลด้านพืชเศรษฐกิจ 

(8 ชุดข้อมูล)

กลุ่มข้อมูลด้านการท�าปศุสัตว ์

(7 ชุดข้อมูล)

กลุม่ข้อมลูด้านมาตรฐานการผลติและสนิค้าเกษตร

 (4 ชุดข้อมูล)

ศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ 
(NABC) ซึ่งมีการเชื่อมโยง
ข้อมูล 14 กลุ่มข้อมูล 229 
ชุดข้อมูล ดังนี้

244

แผนการปฏริปูประเทศด้านเศรษฐกิจ05

245

แผนการปฏริปูประเทศด้านเศรษฐกจิ 050532



ที่ม
า:

 ศ
ูนย

์ข้อ
มูล

เก
ษต

รแ
ห่ง

ชา
ติ

กา
รเ

ชื่อ
มโ

ยง
ข้อ

มูล
 B

ig
 d

at
a 

ด้า
นก

าร
เก

ษต
ร

244

แผนการปฏรูิปประเทศด้านเศรษฐกิจ05

245

แผนการปฏรูิปประเทศด้านเศรษฐกิจ 050532



ประเด็นท้าทายที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย 
แม ้กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์จะมีการพัฒนา 
การเชื่องโยงข้อมูล การบูรณาการ และสร้างฐานข้อมูล 
Big Data เพื่อให้ข้อมูลด้านการเกษตรแล้ว แต่ยังพบ
ปัญหาการจัดเก็บข้อมูลเพิ่มเติมในทุกระดับที่บางข้อมูล
ส�าคัญอาจเป็นข้อมูลเก่า ขาดรายละเอียด ซึ่งส่วนหนึ่ง
เป็นผลมาจากข้อจ�ากัดในเรื่องของข้อกฎหมายที่ท�าให้ 
ไม ่สามารถเปิดเผยข้อมูลระหว่างหน่วยงานของรัฐ  
และระหว่างหน่วยงานของรัฐกับภาคส่วนต่าง ๆ ได ้ 
จึงท�าให้ไม่สามารถรวบรวมข้อมูลเพื่อมาวิเคราะห์และ
รายงานได้ครบถ้วน นอกจากนี้ ทั้งเกษตรกร เจ้าหน้าท่ี 
และผู้ใช้ข้อมูลส่วนใหญ่ ยังไม่รับรู้ว่ามี Big Data ผ่านสื่อ
เทคโนโลยี ท�าให ้เกษตรกรไม่สามารถน�าข ้อมูลไป 
ใช้ให้เกิดประโยนชน์ได้เต็มประสิทธิภาพ 

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป ้าหมาย ภาครัฐและ 
หน ่วยงานที่ เป ็นศูนย ์กลางข ้อมูล ควรตรวจสอบ 
รายละเอียดของข้อมูล ท้ังในเร่ืองความถูกต้อง ครบถ้วน 
และมีความเป็นปัจจุบันหรือไม่ เพ่ือเร่งพัฒนาความ
สมบู รณ ์ของข ้อมู ล ให ้มี ความชัด เจนและทันต ่อ
สถานการณ์การเปล่ียนแปลง เพ่ือน�าไปสู่การวางแผน
พัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรให้สอดคล้องกับความ
ต้องการ และการบริหารจัดการพ้ืนท่ีเพาะปลูกสินค้า 
ที่ เหมาะสมสอดคล้องกับโรงงานแปรรูปหรือตลาด 
เพื่อลดต้นทุนค่าขนส่งและลดการสูญเสียระหว่างขนส่ง 
นอกจากนี้ควรพิจารณาทบทวนข้อจ�ากัดด้านกฎหมาย
ต ่าง ๆ ในการรวบรวมและเผยแพร ่ข ้อมูลเพื่อให ้ 
เกิดการแลกเปล่ียนข้อมูลและการใช้ประโยชน์ข้อมูล 
ร่วมกัน พร้อมทั้งเร่งการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่ต้องการ 
ใช้ข้อมูลสามารถเข้าถึง โดยเฉพาะสถานการณ์ราคาและ
ตลาด เพ่ือใช้ติดตามการเปล่ียนแปลงท่ีเกดิข้ึน ครอบคลมุ
การน�าไปใช ้ประโยชน ์ในการด�าเนินกิจกรรมทาง 
การเกษตรให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและ
อนาคต 
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สถานการณ์ในภาพรวมของเรื่องและประเด็นปฏิรูป 
ปริมาณน�้าท่ีเหมาะสมเป็นปัจจัยที่ส�าคัญอย่างยิ่งในการ
เพิ่มผลิตภาพของการภาคการเกษตรของประเทศ  
ด้วยสภาวะอากาศที่แปรปรวนที่มีความรุนแรงมากข้ึน 
ในแต่ละปี ทั้งปัญหาภัยแล้ง อุทกภัยและวาตภัย ส่งผล
ความรุนแรงและความเสียหายให้กับผลผลิตทางการ
เกษตร ระบบชลประทานจึงเป็นกลไกส�าหรับที่ช่วยเหลือ
เกษตรกรให้สามารถบริการจัดการการเพาะปลูกในพ้ืนที่
ของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งปัจจุบันอยู่ในช่วง
ของแผนแม่บทการบริหารจัดการน�้า 20 ปี (พ.ศ. 2561-
2580) โดยในแผนแม่บทที ่2 การสร้างความม่ันคงของน�า้
ภาคการผลิต มุ่งเน้นการจัดการความต้องการการใช้น�้า 
การเพิ่มประสิทธิภาพโครงการแหล่งน�้า การจัดหาน�้า 
ในพื้นที่ เกษตรน�้ าฝน การพัฒนาแหล ่งกักเก็บน�้ า  
การพัฒนาระบบผันน�้าและระบบเชื่อมโยงแหล่งน�้า  
การเพิ่มผลิตภาพมูลค่าภาคการผลิต และการเพ่ิมน�้า
ต้นทุนจากฝนหลวง ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้ผลผลิตทางการ
เกษตรมีคุณภาพและปริมาณเพิ่มขึ้น ความเสียหาย 
ของพื้นที่เกษตรลดลง เกษตรมีรายได้เพิ่มขึ้น และมี
คุณภาพชีวิตดีข้ึน 
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การพัฒนาแหล่งน�้า
และการชลประทานเพ่ือการเกษตร

ป ี2562 •ป ี2563 •

• เป้าหมาย •
ขยายพื้นที่การชลประทานและพัฒนาแหล ่งน�้า 
ในไร ่นา ให ้ เกษตรกรสามารถเข ้าถึงได ้มากขึ้น 
ในทุกฤดูปลูก

• คา่เปา้หมายทีต่อ้งบรรลภุายในป ี2565 • 
จ�านวนพื้นที่ชลประทานและแหล่งน�้าในไร่นาเพิ่มขึ้น

การด�าเนินงานท่ีผ่านมา ในปี 2562 พบว่า มีพื้นท่ี
ชลประทานเพิ่มขึ้นมากถึง 1,058,042 ไร่ เมื่อเทียบกับ
ข้อมูลปี 2561 อย่างไรก็ดี พบว่ามีเพียงร้อยละ 57.4  
ของพ้ืนที่ที่มีศักยภาพถูกพัฒนาให้เป็นพ้ืนที่ชลประทาน 
ซ่ึงท�าให้มีเพียงร้อยละ 23 ของพ้ืนท่ีทางการเกษตรที่ได้
รับการพัฒนาเป็นพ้ืนที่ชลประทาน ซ่ึงกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ โดยกรมชลประทาน ได ้ด�าเนินการ 
ในทุกระดับของระบบชลประทาน (ขนาดใหญ่ กลาง และ
เล็ก) ท้ังการจัดการงานชลประทาน ก่อสร้างแหล่งน�้า
สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ. ก่อสร้าง
แหล่งน�้าและระบบส่งน�้าเพื่อชุมชน/ชนบท ก่อสร้าง 
และพัฒนาแหล่งน�้าในพื้นที่รับน�้า จัดการงานก่อสร้าง
โครงการเพื่อ เพิ่มพื้นที่ ชลประทาน ปรับปรุงงาน
ชลประทาน. พัฒนาแหล่งน�้าและเพิ่มพื้นท่ีโครงการ
ชลประทานขนาดใหญ่ โครงการภายใต้กองทุนจัดรูป
ที่ดิน ก่อสร้างแหล่งน�้า เพ่ิมพ้ืนที่ชลประทาน และแก้ไข
ปัญหาด้านน�้า (ภายใต้แผนพัฒนาพื้นที่ระดับภาค)  
รวมถึงการสนับสนุนการบริหารจัดการน�้าชลประทาน

ปี 62 สีส้ม ปี 63 สีส้ม 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ 1 
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 33 การพัฒนาแหล่งน ้าและการชลประทานเพื่อการเกษตร 2 
เป้าหมาย ขยายพื นที่การชลประทานและพัฒนาแหล่งน ้าในไร่นาให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงได้มากขึ นในทุกฤดูปลูก 3 
ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี พ.ศ. 2565 จ้านวนพื นที่ชลประทานและแหล่งน ้าในไร่นาเพิ่มขึ น 4 

ปริมาณน ้าที่ เหมาะสมเป็นปัจจัยที่ส้าคัญอย่างยิ่งในการเพ่ิมผลิตภาพของการภาคการเกษตรของประเทศ  5 
ด้วยสภาวะอากาศที่แปรปรวนที่มีความรุนแรงมากขึ นในแต่ละปี ทั งปัญหาภัยแล้ง อุทกภัยและวาตภัย ส่งผล 6 
ความรุนแรงและความเสียหายให้กับผลผลิตทางการเกษตร ระบบชลประทานจึงเป็นกลไกส้าหรับที่ช่วยเหลือ7 
เกษตรกรให้สามารถบริการจัดการการเพาะปลูกในพื นที่ของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งปัจจุบันอยู่ในช่วง8 
ของแผนแม่บทการบริหารจัดการน ้า 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) โดยในแผนแม่บทที่ 2 การสร้างความมั่นคงของน ้า9 
ภาคการผลิต มุ่งเน้นการจัดการความต้องการการใช้น ้า การเพิ่มประสิทธิภาพโครงการแหล่งน ้า การจัดหาน ้าในพื นที่10 
เกษตรน ้าฝน การพัฒนาแหล่งกักเก็บน ้า การพัฒนาระบบผันน ้าและระบบเชื่อมโยงแหล่งน ้า การเพิ่มผลิตภาพมูลค่า  11 
ภาคการผลิต และการเพิ่มน ้าต้นทุนจากฝนหลวง ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้ผลผลิตทางการเกษตรมีคุณภาพและ 12 
ปริมาณเพ่ิมขึ น ความเสียหายของพื นที่เกษตรลดลง เกษตรมีรายได้เพ่ิมขึ น และมีคุณภาพชีวิตดีขึ น  13 

ในปี 2562 พบว่า มีพื นที่ชลประทานเพิ่มขึ นมากถึง 1,058,042 ไร่ เมื่อเทียบกับข้อมูลปี 2561 อย่างไรก็ดี พบว่ามี14 
เพียงร้อยละ 57.4 ของพื นที่ที่มีศักยภาพถูกพัฒนาให้เป็นพื นที่ชลประทาน ซึ่งท้าให้มีเพียงร้อยละ 23 ของพื นที่15 
ทางการเกษตรที่ได้รับการพัฒนาเป็นพื นที่ชลประทาน ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมชลประทาน ได้16 
ด้าเนินการในทุกระดับของระบบชลประทาน (ขนาดใหญ่ กลาง และเล็ก) ทั งการจัดการงานชลประทาน ก่อสร้าง17 
แหล่งน ้าสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ. ก่อสร้างแหล่งน ้าและระบบส่งน ้าเพ่ือชุมชน/ชนบท 18 
ก่อสร้างและพัฒนาแหล่งน ้าในพื นที่รับน ้า จัดการงานก่อสร้างโครงการเพ่ือเพ่ิมพื นที่ชลประทาน ปรับปรุงงาน19 
ชลประทาน. พัฒนาแหล่งน ้ าและเพ่ิมพื นที่ โครงการชลประทานขนาดใหญ่  โครงการภายใต้กองทุน 20 
จัดรูปที่ดิน ก่อสร้างแหล่งน ้า เพ่ิมพื นที่ชลประทาน และแก้ไขปัญหาด้านน ้า (ภายใต้แผนพัฒนาพื นที่ระดับภาค) 21 
รวมถึงการสนับสนุนการบริหารจัดการน ้าชลประทาน 22 

 23 
พ้ืนที่ (ไร่) / ปี 2560 2561 2562 

พื นที่ประเทศไทย 320,696,888.00  320,696,888.00  320,696,888.00  
พื นทีท่างการเกษตร 149,244,274.00  149,244,274.00  149,244,274.00  
พื นทีท่ี่มีศกัยภาพในการพัฒนาเป็นพื นที่ชลประทาน  60,294,241.00  60,294,241.00  60,294,241.00  
พื นที่ชลประทานที่พัฒนาแล้ว 32,790,000.00  33,530,000.00  34,588,042.00  
ร้อยละของพื นทีท่างการเกษตร 21.97% 22.47% 23.18% 
ร้อยละของพื นทีท่ี่มีศักยภาพในการพัฒนาเป็นพื นที่
ชลประทาน 54.38% 55.61% 57.37% 

ที่มา กรมชลประทาน 24 

0533 
สีส้ม 

ที่มา: กรมชลประทาน246
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ประเด็นท้าทายที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย 
การพัฒนาพ้ืนที่ชลประทานขนาดใหญ่ในปัจจุบันเป็นไป
ได้ยาก เน่ืองจากประเด็นท้าทายในเชิงพื้นที่ ท้ังด้าน 
ความเหมาะสม และการยอมรับจากประชาชนในพื้นที่ 
รวมถึงข้อจ�ากัดด้านงบประมาณ ท�าให้ไม่สามารถขยาย
พืน้ทีช่ลประทานและแหล่งน�า้ได้มากเท่าท่ีควร นอกจากนี้ 
ในการด�าเนินการพัฒนาโครงการยังต้องประสบกับความ
เหมาะสมของแบบแปลนที่ไม่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ 
และไม่เอื้ออ�านวยในการสร้างพัฒนาแหล่งน�้าและพื้นที่
ชลประทาน รวมถึงการใช้ประโยชน์ที่ดินของประชาชน 
ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากแบบแปลนเดิม ประกอบกับ
ต้องเผชิญกับความท้าทายหลายประการ เช่น การติดช่วง
เก็บเกี่ยวผลผลิตของเกษตรกร ท�าให้ต้องด�าเนินการ 
ส ่ งน�้ า เพื่ อสนับสนุนกิจกรรมทางการเกษตรก ่อน  
แล้วจึงด�าเนินการก่อสร้างเมื่อเกษตรกรเก็บเกี่ยวผลผลิต
เสร็จแล้ว การที่ผู้รับจ้างน�าเครื่องจักรและเครื่องมือเข้า
ปฏิบัติ งานไม ่ เป ็นไปตามแผนที่ก� าหนดไว ้  การที ่
พื้นที่ก ่อสร ้างประสบปัญหาอุทกภัย มีฝนตกหนัก  
ท�าให้เกิดน�้าท่วมขังบริเวณก่อสร้าง รวมถึงสถานการณ์
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เป็นอุปสรรค 
ในการเคลื่อนย้ายแรงงานและเครื่องจักรข้ามจังหวัด 
ส่งผลให้การด�าเนินการล่าช้ากว่าแผน

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ด้วยข้อจ�ากัดใน
การขยายพ้ืนที่ชลประทานขนาดใหญ่ ดังนั้นแนวทาง 
การพัฒนาแหล่งน�้าและการชลประทาน เพื่อการเกษตร
ในระยะต่อไปจึงต้องมุ่งเน้นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการโครงสร้างพ้ืนฐานการส่งน�้าที่มีอยู่ เพื่อลด
การน�้าสูญเสียในกระบวนการส่งน�้าสู ่พื้นท่ีการเกษตร 
โดยอาจน�าเทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยเสริมให้การบริหาร
จัดการมีประสิทธิภาพมากขึ้น ควบคู่ไปกับการเพิ่มพื้นที่
แหล ่งน�้ าด ้วยโครงการขนาดกลางและขนาดเล็ก  
เพื่อกระจายแหล่งน�้าในไร่นา ซ่ึงต้องมีการศึกษาและ
ออกแบบขนาดและลักษณะของโครงการให้เหมาะสม 
กบัลกัษณะเฉพาะของพ้ืนที ่ เพือ่ให้เกิดผลประโยชน์สงูสดุ
ต่อเกษตรกรและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากน้ี  
ในขั้นตอนของการออกแบบโครงการและวางแผน 
การด�าเนินงานควรมีกระบวนการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชนในการศึกษาสภาพพ้ืนที่ เพ่ือให้เข้าใจถึงความ
ต้องการใช้ประโยชน์ทั้งปัจจุบันและอนาคต รวมถึงช่วง
เวลาการก่อสร้างทีเ่หมาะสมส�าหรับสภาพของแต่ละพืน้ที่ 
และท่ีส�าคัญควรเร่งส่งเสริมการเพิ่มความสามารถในการ
กกัเกบ็น�า้ในพ้ืนท่ีของเกษตรกร โดยอาจใช้การจัดรูปทีด่นิ
ตามโคกหนองนาโมเดล ควบคู่ไปกับการส่งเสริมความ
ตระหนักและให้องค ์ความรู ้ ในการใช ้ทรัพยากรน�้า 
อย่างมปีระสิทธภิาพ
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สถานการณ์ในภาพรวมของเรื่องและประเด็นปฏิรูป 
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันท่ีมีการแข่งขัน 
ที่รุนแรง ข้อจ�ากัดด้านฐานทรัพยากรทางการเกษตร  
โดยเฉพาะที่ดิน และแหล่งน�้า รวมถึงจ�านวนแรงงานใน
ภาคการเกษตรท่ีลดลง ขณะท่ีแนวโน้มความต้องการ
อาหารที่เพิ่มข้ึนจากจ�านวนประชากรโลกที่เพิ่มมากขึ้น 
ล้วนเป็นปัจจัยที่ท�าให้ภาคการเกษตรต้องเร่งปรับตัว 
เพื่อเพิ่มปริมาณและคุณภาพของผลผลิต นอกจากนี้  
รูปแบบการประกอบธุรกิจที่ เปลี่ยนไปสู ่ยุคดิ จิทัล  
เป ็นโอกาสที่ท� าให ้ เกษตรกรสามารถขายผลผลิต 
ของตนเองส่งถึงมือผู ้บริโภคโดยตรง ปัจจัยทั้งหมด 
แสดงให้เห็นถึงความจ�าเป็นท่ีเกษตรกรต้องยกระดับ
ตนเองให้เป็นผู้ประกอบการเกษตรที่มีองค์ความรู้ที่รู้จัก
การน�าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ประโยชน์ ซ่ึงที่ผ่านมา 
ได้มีการผลักดันโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปร่ือง 
(Smart Farmer) มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพของเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer/Young 
Smart Farmer และยกระดับเป็นผู้ประกอบการเกษตร 
ที่มีศักยภาพในด้านการผลิต การแปรรูป การบริหาร
จัดการ และการตลาดสินค้าเกษตรการใช้ประโยชน ์
จากข้อมูล นวัตกรรม และเทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมถึง 
การเชื่อมโยงเครือข่ายเกษตรกรต้นแบบ เพื่อการด�าเนิน
ธรุกจิอย่างทนัยคุสมยัมคีวามเข้มแขง็และพึง่พาตนเอง

เรือ่งและประเดน็ปฏริปูที ่34

ส่งเสริม Smart farmer 
และ Precision farming

ป ี2562 •ป ี2563 •

• เป้าหมาย •
การส่งเสรมิ Smart Farmer และ Precision farming 
ในการยกระดับการท�าเกษตรกรรม

• คา่เปา้หมายทีต่อ้งบรรลภุายในป ี2565 • 
จ�านวนเกษตรกรที่ผ ่านการประเมินเป็น Young 
Smart Farmer และจ�านวนเกษตรกรที่หันมาท�า 
Precision farming เพิ่มขึ้น

การด�าเนินงานที่ผ่านมา ในปี 2562 พบว่า เกษตรกร 
รุ ่นใหม่ได้รับการอบรมพัฒนาให้เป็น Young Smart 
Farmer (YSF) จ�านวน 2,969 ราย ซึ่งมากกว่าเป้าหมาย
ที่ต้ังไว้ที่ 2,875 ราย โดยมีผู้ผ่านการประเมินเป็น YSF 
2,537 ราย รวมแล้วต้ังแต ่เ ร่ิมด�าเนินโครงการมา 
ในปี 2557 จนถึงปัจจุบัน มีจ�านวนผู้ได้เข้ารับการอบรม 
15,538 และมีผู้ผ่านการประเมินเป็น YSF แล้ว 13,051 
ราย โดยหน่วยงานภาครัฐได้มีการจัดอบรมและกิจกรรม
สนับสนุนให้เหมาะสมกับแต่ละกลุ ่มเป้าหมายหลาก
หลายรูปแบบ ได้แก่ การสัมมนาเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อน
การพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ การพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่
ให้เป็น Young Smart Farmer การอบรมหลักสูตร 
เพิ่มศักยภาพ Young Smart Farmer การสัมมนา 
เชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพการพัฒนา Smart Farmer 
และ Young Smart Farmer การอบรมเตรียมความ
พร้อมทหารกองประจ�าการ สู ่การเป็นทายาทเกษตร 
รุ่นใหม่ การจัดท�าเอกสารเผยแพร่ผลงาน Young Smart 
Farmer การปรับปรุงและพัฒนาศูนย์บ่มเพาะเกษตรกร
รุ่นใหม่ในทั้ง 77 จังหวัด การอบรมเพิ่มศักยภาพการ
ด�าเนินงานศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ การอบรม
พัฒนาเพิ่มศักยภาพเกษตรกรและสร้างเครือข่าย Smart 
Farmer/Smart Farmer ต้นแบบ ระดับจังหวัด และ 
การจัดเวทีเครือข่าย Smart Farmer/Smart Farmer 
ต้นแบบและแสดงผลงานระดับประเทศ 
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ประเด็นท้าทายที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย 
การสนับสนุนปัจจัยขั้นพื้นฐานที่สอดคล้องกับความ
ต้องการส�าหรับผู ้ ท่ีสนใจประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์ความรู ้ในการเพาะปลูกและ 
การจัดการฟาร์มที่ดี เทคโนโลยีการเกษตร การจัดหา
ปัจจัยเมล็ดพันธุ์ดี และการใช้ปุ๋ย รวมถึงการเข้าถึงแหล่ง
เงินทุน/สินเชื่อ ซึ่งจะเป็นการอ�านวยความสะดวกและ
เป็นต้นแบบส�าหรบัการน�าไปประยกุต์ใช้ทกัษะในสาขาอืน่ 
เช่น การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล/โปรแกรมคอมพิวเตอร์  
และการใช้ทักษะด้านวิศวกรรม/เครื่องกล เป็นต้น  
ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต ่อการขยายเครือข่าย Smart  
Farmer และ Precision farming 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย ควรสนับสนุน 
รูปแบบหรือกลไกการด�าเนินโครงการ ที่มุ ่งเน้นการ
สนับสนุนให้เกษตรกรสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเอง
ได้อย่างเต็มที่ โดยเฉพาะในด้านองค์ความรู้ การเข้าถึง
แหล ่งเงินทุน/สินเชื่อ และการแบ่งเบาความเสี่ยง 
ในการลงทุน โดยเฉพาะด้านองค์ความรู้ควรมุ่งเน้นระบบ
ฐานข้อมูลด้านการเกษตรท่ีมีประสิทธิภาพและทันสมัย 
เพียงพอในการวิเคราะห์สถานการณ์ด้านการผลิตและ 
การตลาด มพีืน้ทีห่รอืเวทแีลกเปลีย่นองค์ความรู้ ความคดิเหน็ 
และประสบการณ์ ทัง้ในรูปแบบออนไลน์ และการพบปะ
ระหว ่างเกษตรกรผู ้ที่สนใจการน�าเทคโนโลยีหรือ 
องค์ความรูใ้หม่ๆ มาใช้ประโยชน์ โดยมกีารสนบัสนนุจาก
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงการอุดมศึกษา 
วทิยาศาสตร์ วจัิยและนวตักรรม และกระทรวงศกึษาธกิาร 
เพ่ือเชื่อมโยงข้อมูลงานวิจัยด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ที่จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาเกษตรกรรุ ่นใหม่ให้มี
ความเข้มแขง็ ให้เข้ามาร่วมพัฒนาภาคเกษตรและน�าไปสู่
การจัดการแปลงเกษตรแบบแม่นย�า ควบคู่ไปกับการ 
ส่งเสริมกลไกสินเชื่อและมาตรการจูงใจในการลงทุน  
เพ่ือให้เกษตรกรสามารถตัดสินใจลงทุนได้ง ่ายยิ่งขึ้น 
นอกจากนี้ควรมีการบูรณาการ กิจกรรม/โครงการ 
ท้ังหน่วยงานภายในและภายนอก โดยยดึคน พืน้ท่ี สนิค้า
เป็นหลัก และส่งเสริมการใช้ส่ือออนไลน์ต่างๆ เสริมสร้าง
การเรียนรู้แก่เกษตรกร ท�าให้เกษตรกรสามารถเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารได้สะดวกรวดเร็ว และควรมีการพัฒนา
ระบบ ฐานข้อมูล Smart Farmer เพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือ 
ในการสนับสนุนการท�างานของเกษตรกรให้สะดวก 
มากยิง่ข้ึน

62 ส้ม 63 ส้ม 

 29 
ที่มา กรมส่งเสริมการเกษตร 30 

การสนับสนุนปัจจัยขั้นพ้ืนฐานที่สอดคล้องกับความต้องการส าหรับผู้ที่สนใจประกอบอาชีพเกษตรกรรม 31 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์ความรู้ในการเพาะปลูกและการจัดการฟาร์มที่ดี เทคโนโลยีการเกษตร การจัดหาปัจจัย32 
เมล็ดพันธุ์ดี และการใช้ปุ๋ย รวมถึงการเข้าถึงแหล่งเงินทุน/สินเชื่อ ซึ่งจะเป็นการอ านวยความสะดวกและ 33 
เป็นต้นแบบส าหรับการน าไปประยุกต์ใช้ทักษะในสาขาอ่ืน เช่น การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล/โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 34 
และการใช้ทักษะด้านวิศวกรรม/เครื่องกล เป็นต้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการขยายเครือข่าย Smart Farmer และ 35 
Precision farming  36 

ควรสนับสนุนรูปแบบหรือกลไกการด าเนินโครงการ ที่มุ่งเน้นการสนับสนุนให้เกษตรกรสามารถพัฒนาศักยภาพ37 
ของตนเองได้อย่างเต็มที่ โดยเฉพาะในด้านองค์ความรู้ การเข้าถึงแหล่งเงินทุน/สินเชื่อ และการแบ่งเบาความเสี่ยง38 
ในการลงทุน โดยเฉพาะด้านองค์ความรู้ควรมุ่งเน้นระบบฐานข้อมูลด้านการเกษตรที่มีประสิทธิภาพและทันสมัย 39 
เพียงพอในการวิเคราะห์สถานการณ์ด้านการผลิตและการตลาด มี พ้ืนที่ หรือเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ 40 
.ความคิดเห็น และประสบการณ์ ทั้งในรูปแบบออนไลน์ และการพบปะระหว่างเกษตรกรผู้ที่สนใจการน าเทคโนโลยี41 
หรือองค์ความรู้ใหม่ๆ มาใช้ประโยชน์ โดยมีการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงการอุดมศึกษา 42 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือเชื่อมโยงข้อมูลงานวิจัยด้านเทคโนโลยีและ43 
นวัตกรรมที่จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้มีความเข้มแข็ง ให้เข้ามาร่วมพัฒนาภาคเกษตรและ44 
น าไปสู่การจัดการแปลงเกษตรแบบแม่นย า ควบคู่ไปกับการส่งเสริมกลไกสินเชื่อและมาตรการจูงใจในการลงทุน 45 
เพ่ือให้ เกษตรกรสามารถตัดสินใจลงทุนได้ง่ายยิ่งขึ้น  นอกจากนี้ควรมีการบูรณาการ กิจกรรม/โครงการ 46 
ทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก โดยยึดคน พ้ืนที่ สินค้าเป็นหลัก และส่งเสริมการใช้สื่อออนไลน์ต่างๆ เสริมสร้าง47 
การเรียนรู้แก่เกษตรกร ท าให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกรวดเร็ว และควรมีการพัฒนาระบบ 48 
ฐานข้อมูล Smart Farmer เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการสนับสนุนการท างานของเกษตรกรให้สะดวกมากยิ่งขึ้น 49 
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 29 
ที่มา กรมส่งเสริมการเกษตร 30 

การสนับสนุนปัจจัยขั้นพ้ืนฐานที่สอดคล้องกับความต้องการส าหรับผู้ที่สนใจประกอบอาชีพเกษตรกรรม 31 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์ความรู้ในการเพาะปลูกและการจัดการฟาร์มที่ดี เทคโนโลยีการเกษตร การจัดหาปัจจัย32 
เมล็ดพันธุ์ดี และการใช้ปุ๋ย รวมถึงการเข้าถึงแหล่งเงินทุน/สินเชื่อ ซึ่งจะเป็นการอ านวยความสะดวกและ 33 
เป็นต้นแบบส าหรับการน าไปประยุกต์ใช้ทักษะในสาขาอ่ืน เช่น การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล/โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 34 
และการใช้ทักษะด้านวิศวกรรม/เครื่องกล เป็นต้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการขยายเครือข่าย Smart Farmer และ 35 
Precision farming  36 

ควรสนับสนุนรูปแบบหรือกลไกการด าเนินโครงการ ที่มุ่งเน้นการสนับสนุนให้เกษตรกรสามารถพัฒนาศักยภาพ37 
ของตนเองได้อย่างเต็มที่ โดยเฉพาะในด้านองค์ความรู้ การเข้าถึงแหล่งเงินทุน/สินเชื่อ และการแบ่งเบาความเสี่ยง38 
ในการลงทุน โดยเฉพาะด้านองค์ความรู้ควรมุ่งเน้นระบบฐานข้อมูลด้านการเกษตรที่มีประสิทธิภาพและทันสมัย 39 
เพียงพอในการวิเคราะห์สถานการณ์ด้านการผลิตและการตลาด มี พ้ืนที่ หรือเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ 40 
.ความคิดเห็น และประสบการณ์ ทั้งในรูปแบบออนไลน์ และการพบปะระหว่างเกษตรกรผู้ที่สนใจการน าเทคโนโลยี41 
หรือองค์ความรู้ใหม่ๆ มาใช้ประโยชน์ โดยมีการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงการอุดมศึกษา 42 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือเชื่อมโยงข้อมูลงานวิจัยด้านเทคโนโลยีและ43 
นวัตกรรมที่จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้มีความเข้มแข็ง ให้เข้ามาร่วมพัฒนาภาคเกษตรและ44 
น าไปสู่การจัดการแปลงเกษตรแบบแม่นย า ควบคู่ไปกับการส่งเสริมกลไกสินเชื่อและมาตรการจูงใจในการลงทุน 45 
เพ่ือให้ เกษตรกรสามารถตัดสินใจลงทุนได้ง่ายยิ่งขึ้น  นอกจากนี้ควรมีการบูรณาการ กิจกรรม/โครงการ 46 
ทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก โดยยึดคน พ้ืนที่ สินค้าเป็นหลัก และส่งเสริมการใช้สื่อออนไลน์ต่างๆ เสริมสร้าง47 
การเรียนรู้แก่เกษตรกร ท าให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกรวดเร็ว และควรมีการพัฒนาระบบ 48 
ฐานข้อมูล Smart Farmer เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการสนับสนุนการท างานของเกษตรกรให้สะดวกมากยิ่งขึ้น 49 

2,119 
2,377 2,331 2,422 

3,320 
2,969 

1,731 

2,182 
1,849 1,836 

2,916 

2,537 

388 
195 

482 586 
404 432 

 -

 500

 1,000

 1,500

 2,000

 2,500

 3,000

 3,500

2557 2558 2559 2560 2561 2562

รา
ย

เกษตรกรรุ่นใหม่ที่เข้าโครงการ

ผ่านประเมินเป็น YSF

ไม่ผ่านประเมิน

62 ส้ม 63 ส้ม 

 29 
ที่มา กรมส่งเสริมการเกษตร 30 

การสนับสนุนปัจจัยขั้นพ้ืนฐานที่สอดคล้องกับความต้องการส าหรับผู้ที่สนใจประกอบอาชีพเกษตรกรรม 31 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์ความรู้ในการเพาะปลูกและการจัดการฟาร์มที่ดี เทคโนโลยีการเกษตร การจัดหาปัจจัย32 
เมล็ดพันธุ์ดี และการใช้ปุ๋ย รวมถึงการเข้าถึงแหล่งเงินทุน/สินเชื่อ ซึ่งจะเป็นการอ านวยความสะดวกและ 33 
เป็นต้นแบบส าหรับการน าไปประยุกต์ใช้ทักษะในสาขาอ่ืน เช่น การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล/โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 34 
และการใช้ทักษะด้านวิศวกรรม/เครื่องกล เป็นต้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการขยายเครือข่าย Smart Farmer และ 35 
Precision farming  36 

ควรสนับสนุนรูปแบบหรือกลไกการด าเนินโครงการ ที่มุ่งเน้นการสนับสนุนให้เกษตรกรสามารถพัฒนาศักยภาพ37 
ของตนเองได้อย่างเต็มที่ โดยเฉพาะในด้านองค์ความรู้ การเข้าถึงแหล่งเงินทุน/สินเชื่อ และการแบ่งเบาความเสี่ยง38 
ในการลงทุน โดยเฉพาะด้านองค์ความรู้ควรมุ่งเน้นระบบฐานข้อมูลด้านการเกษตรที่มีประสิทธิภาพและทันสมัย 39 
เพียงพอในการวิเคราะห์สถานการณ์ด้านการผลิตและการตลาด มี พ้ืนที่ หรือเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ 40 
.ความคิดเห็น และประสบการณ์ ทั้งในรูปแบบออนไลน์ และการพบปะระหว่างเกษตรกรผู้ที่สนใจการน าเทคโนโลยี41 
หรือองค์ความรู้ใหม่ๆ มาใช้ประโยชน์ โดยมีการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงการอุดมศึกษา 42 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือเชื่อมโยงข้อมูลงานวิจัยด้านเทคโนโลยีและ43 
นวัตกรรมที่จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้มีความเข้มแข็ง ให้เข้ามาร่วมพัฒนาภาคเกษตรและ44 
น าไปสู่การจัดการแปลงเกษตรแบบแม่นย า ควบคู่ไปกับการส่งเสริมกลไกสินเชื่อและมาตรการจูงใจในการลงทุน 45 
เพ่ือให้ เกษตรกรสามารถตัดสินใจลงทุนได้ง่ายยิ่งขึ้น  นอกจากนี้ควรมีการบูรณาการ กิจกรรม/โครงการ 46 
ทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก โดยยึดคน พ้ืนที่ สินค้าเป็นหลัก และส่งเสริมการใช้สื่อออนไลน์ต่างๆ เสริมสร้าง47 
การเรียนรู้แก่เกษตรกร ท าให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกรวดเร็ว และควรมีการพัฒนาระบบ 48 
ฐานข้อมูล Smart Farmer เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการสนับสนุนการท างานของเกษตรกรให้สะดวกมากยิ่งขึ้น 49 
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62 ส้ม 63 ส้ม 

 29 
ที่มา กรมส่งเสริมการเกษตร 30 

การสนับสนุนปัจจัยขั้นพ้ืนฐานที่สอดคล้องกับความต้องการส าหรับผู้ที่สนใจประกอบอาชีพเกษตรกรรม 31 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์ความรู้ในการเพาะปลูกและการจัดการฟาร์มที่ดี เทคโนโลยีการเกษตร การจัดหาปัจจัย32 
เมล็ดพันธุ์ดี และการใช้ปุ๋ย รวมถึงการเข้าถึงแหล่งเงินทุน/สินเชื่อ ซึ่งจะเป็นการอ านวยความสะดวกและ 33 
เป็นต้นแบบส าหรับการน าไปประยุกต์ใช้ทักษะในสาขาอ่ืน เช่น การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล/โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 34 
และการใช้ทักษะด้านวิศวกรรม/เครื่องกล เป็นต้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการขยายเครือข่าย Smart Farmer และ 35 
Precision farming  36 

ควรสนับสนุนรูปแบบหรือกลไกการด าเนินโครงการ ที่มุ่งเน้นการสนับสนุนให้เกษตรกรสามารถพัฒนาศักยภาพ37 
ของตนเองได้อย่างเต็มที่ โดยเฉพาะในด้านองค์ความรู้ การเข้าถึงแหล่งเงินทุน/สินเชื่อ และการแบ่งเบาความเสี่ยง38 
ในการลงทุน โดยเฉพาะด้านองค์ความรู้ควรมุ่งเน้นระบบฐานข้อมูลด้านการเกษตรที่มีประสิทธิภาพและทันสมัย 39 
เพียงพอในการวิเคราะห์สถานการณ์ด้านการผลิตและการตลาด มี พ้ืนที่ หรือเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ 40 
.ความคิดเห็น และประสบการณ์ ทั้งในรูปแบบออนไลน์ และการพบปะระหว่างเกษตรกรผู้ที่สนใจการน าเทคโนโลยี41 
หรือองค์ความรู้ใหม่ๆ มาใช้ประโยชน์ โดยมีการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงการอุดมศึกษา 42 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือเชื่อมโยงข้อมูลงานวิจัยด้านเทคโนโลยีและ43 
นวัตกรรมที่จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้มีความเข้มแข็ง ให้เข้ามาร่วมพัฒนาภาคเกษตรและ44 
น าไปสู่การจัดการแปลงเกษตรแบบแม่นย า ควบคู่ไปกับการส่งเสริมกลไกสินเชื่อและมาตรการจูงใจในการลงทุน 45 
เพ่ือให้เกษตรกรสามารถตัดสินใจลงทุนได้ง่ายยิ่งขึ้น  นอกจากนี้ควรมีการบูรณาการ กิจกรรม/โครงการ 46 
ทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก โดยยึดคน พ้ืนที่ สินค้าเป็นหลัก และส่งเสริมการใช้สื่อออนไลน์ต่างๆ เสริมสร้าง47 
การเรียนรู้แก่เกษตรกร ท าให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกรวดเร็ว และควรมีการพัฒนาระบบ 48 
ฐานข้อมูล Smart Farmer เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการสนับสนุนการท างานของเกษตรกรให้สะดวกมากยิ่งขึ้น 49 
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ที่มา: กรมส่งเสริมการเกษตร
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สถานการณ์ในภาพรวมของเรื่องและประเด็นปฏิรูป รัฐบาลได้มีการด�าเนินมาตรการประกันภัยพืชผลให้กับ 
สินค้าเกษตรที่ส�าคัญอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2559 ได้แก่ สินค้าข้าว และข้าวโพดเล้ียงสัตว์ เพ่ือบรรเทาความเสียหาย 
ที่อาจเกิดขึ้นจากภัยพิบัติธรรมชาติ เนื่องจากมีความเสี่ยงหลายด้าน เช่น ภัยพิบัติ สถานการณ์ภัยแล้ง ราคาสินค้า
เกษตรกรตกต�่าในช่วงฤดูเก็บเกี่ยว เพื่อสร้างหลักประกันด้านต้นทุนการผลิตและลดภาระหนี้สิน เพ่ือให้เกษตรกร 
มีเงินน�ามาลงทุนปลูกพืชต่อในรอบการเพาะปลูกใหม่ ควบคู่กับเงินช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรจากภัยพิบัติธรรมชาติ 
จากรัฐบาล นอกจากนี้ ยังมีการขับเคลื่อนระบบเกษตรพันธสัญญา ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาระบบ
เกษตรพันธสัญญา พ.ศ. 2560 เพื่อก�ากับดูและคุ้มครองเกษตรกรในระบบเกษตรพันธสัญญาต้ังแต่การผลิตจนถึง 
การจ�าหน่ายให้เป็นธรรม 

การด�าเนินงานที่ผ่านมา ระบบประกนัภยัพชืผล กรณสิีนค้าข้าว พบว่า มเีกษตรกรเข้าร่วมโครงการประกนัภยัข้าวนาปี
เพิม่มากขึน้ โดยในปี 2563 มพีืน้ทีร่บัประกนัภยัรวมแล้วกว่า 44 ล้านไร่ คดิเป็นอตัราเข้าถึงร้อยละ 72.57 จากทัง้หมด 
60 ล้านไร่ ถือว่าเป็นปีที่มีสัดส่วนสูงสุดตั้งแต่เริ่มด�าเนินการมา และมีเบี้ยประกันภัยรวม 3,758 ล้านบาท จ�านวน
เกษตรกรรวม 3 ล้านราย (เพิม่ขึน้จาก 30 ล้านไร่ในปี 2562) ส�าหรับกรณสิีนค้าข้าวโพดเล้ียงสัตว์ ในปี 2562 ทีเ่ป็นปีแรก

เรือ่งและประเดน็ปฏริปูที ่35

การพัฒนาระบบประกันภัยพืชผล
และระบบเกษตรพันธสัญญา

ป ี2562 •ป ี2563 •

• เป้าหมาย •
มีระบบประกันภัยพืชผล และเกษตรกรับรู้ สามารถใช้
ประโยชน์จากกลไกคุม้ครองในระบบเกษตรพันธสญัญา

• คา่เปา้หมายทีต่อ้งบรรลภุายในป ี2565 • 
จ�านวนความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ประกันภัย 
และจ�านวนเกษตรกรที่เข ้าร ่วมโครงการ รวมทั้ง
จ�านวนเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์จากระบบเกษตร
พันธสัญญา

ในการด�าเนินงาน พบว่าผลการด�าเนนิงาน 1 ปี สามารถ
คุ ้มครองพื้นท่ีปลูกข้าวโพดเป็นจ�านวน 1.8 ล้านไร่ 
ทั่วประเทศ มีเบี้ยประกันเข้าสู่ระบบประกันภัย จ�านวน 
76 ล้านบาทและจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้กับเกษตรกร
แล้วจ�านวน 348 ล้านบาท ส่วนในปี 2563 โครงการ
ประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มีพื้นท่ีประกันภัยรวมกว่า  
2 ล้านไร่ คดิเป็นอตัราเข้าถงึร้อยละ 71.82 มีเบีย้ประกนั
ภัยรวม 325 ล ้านบาท นอกจากนี้  มีการพัฒนา
แอปพลิ เคชันเพื่ อ เกษตรกร “มะลิซ ้อน- รี คัลท ์” 
ในโครงการประกันข้าวนาปีและโครงการประกันภัย
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ส�าหรับรายงานความเสียหายจากภัย
ธรรมชาตไิด้สะดวกและรวดเรว็ รวมทัง้ยงัช่วยลดระยะเวลา
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ประเด็นท้าทายที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย 
การสร้างความเข้าใจและเพ่ิมมาตรการขยายระบบ
ประกันภัยไปยังพืชอ่ืนๆ เช่น ถ่ัวเหลือง มันส�าปะหลัง 
อ้อย เป็นต้นเพ่ือเป็นแรงจูงใจให้เกษตรกรสนใจเข้าร่วม
โครงการมากข้ึน มีการประชาสัมพันธ ์  การสร ้าง
นวัตกรรมใหม่ๆ ท่ีทันสมัยเพื่อให ้เกษตรกรเข ้าถึง
โครงการได้ง่ายขึ้น และสร้างความมั่นใจให้กับเกษตรกร 
ที่ เข ้าร ่วมโครงการว ่าจะได้รับผลตอบแทนท่ีคุ ้มค ่า 
ซึ่ ง จะน� า ไปสู ่ แนวทางการปรั บลด เ งิ นสมทบจา 
กงบประมาณของรัฐในการร่วมโครงการประกันภัยพืชผล
ของเกษตรกร นอกจากนี้ การสร้างการรับรู้และยอมรับ
แนวทางการท�าเกษตรพันธสัญญาระหว่างเกษตรกรและ
ผู้ประกอบการเพื่อให้การขับเคลื่อนเกิดผลเป็นรูปธรรม
ได้อย่างแท้จริง

ข ้อ เสนอแนะเพื่ อการบรรลุ เป ้ าหมาย ภาครัฐ 
ควรเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างความรู ้ความเข้าใจ 
แก่เกษตรกร สหกรณ์ และวิสาหกิจชุมชน ให้ได้รับรู ้ 
ถึงประโยชน์ของระบบประกันภัยพืชผล โดยเฉพาะใน
พื้นที่ที่มีความเสี่ยงจากภัยพิบัติธรรมชาติ ซ่ึงจะท�าให ้
ได ้รับความสนใจจากเกษตรกรเพ่ิมมากขึ้น รวมทั้ง  
ควรจัดท�าต ้นแบบที่ เป ็นที่ยอมรับในการท�าเกษตร 
พันธสัญญา เพื่อสร้างการยอมรับทั้งในส่วนของเกษตรกร
และผู้ประกอบการ และสามารถน�าไปขับเคล่ือนให้เกิด 
ผลเป็นรูปธรรมได้

ตรวจสอบและอนมุตัจ่ิายเคลมเหลอืระยะเวลาเพยีง 7-15 วนัเท่านัน้จากปกตินานถึง 60 วนั ส�าหรับการขับเคล่ือนระบบ
เกษตรพันธสัญญา ได้มีการประชาสัมพันธ์กลไกการด�าเนินงานและสาระส�าคัญของพระราชบัญญัติส่งเสริมและ 
พัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ. 2560 รวมถึงแนะน�าระบบเกษตรพันธสัญญา พร้อมทั้งหลักเกณฑ์และข้อควรรู้
ก่อนการท�าสัญญา และจัดท�าคู่มือส�าหรับประชาชนและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจ 
ในระบบเกษตรพันธสัญญาอย่างต่อเนื่อง ซ่ึงปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดท�า (ร่าง) แผนการพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา 
ระยะ 2 ปี (พ.ศ. 2564-2565) เพือ่ใช้เป็นกรอบในการก�าหนดนโยบายการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพนัธสญัญา
ของประเทศ และสร้างการบรูณาการการขบัเคลือ่นเชงินโยบายร่วมกบัหน่วยงานท่ีเกีย่วข้องได้อย่างเป็นรูปธรรม
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สถานการณ์ในภาพรวมของเรื่องและประเด็นปฏิรูป การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมและภูมิปัญญา 
ในการพัฒนาสินค้าเกษตร ตั้งแต่การเพาะปลูก การแปรรูป และการตลาด เพื่อพัฒนาการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่ม 
ได้มีความพยายามด�าเนินการอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงที่ผ่านมาการประยุกต์ใช้งานวิจัยและพัฒนาของไทยยังมีข้อจ�ากัด  
ซึ่งตั้งแต่ปี 2561 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ร่วมมือเครือข่าย 6 ภาคี ได้แก่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
กระทรวงพาณชิย์ กระทรวงอตุสาหกรรม ภาคเกษตรกร ภาควชิาการ และภาคเอกชน ร่วมกบัสถานศกึษาทัว่ประเทศ 
จัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเป็นแหล่งบริการเกษตรกรที่รวบรวมองค์ความรู ้ทางด้านเทคโนโลยี 
และนวัตกรรมการเกษตร เพื่อสร้างรายได้กับชุมชนและเกษตรกรได้
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การจัดตั้ง Centre of Excellence 
ส�าหรับภาคเกษตร

ป ี2562 •ป ี2563 •

• เป้าหมาย •
การจัดต้ังศูนย์ Center of Excellence ประจ�าภาค 
ทั่วประเทศ

• คา่เปา้หมายทีต่อ้งบรรลภุายในป ี2565 • 
จ�านวนเกษตรกรจ�านวนการจัดตั้ง Center of  
Excellence ส�าหรับภาคเกษตรร่วมกับมหาวิทยาลัย
ในพื้นที่

การด�าเนินงานที่ผ่านมา ในปี 2562 กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ได้มีการด�าเนินการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยี
และนวัตกรรม AIC แล้ว จ�านวน 83 ศูนย์ ครอบคุลม  
77 จังหวัด  แบ่งเป็น ภาคเหนือศูนย์ AIC 17 แห่ง  
ศูนย์ความเป็นเลิศ 2 แห่ง  รวม 19 แห่ง ภาคกลางศูนย์ 
AIC 26 แห่ง ศูนย์ความเป็นเลิศ 3 แห่ง รวม 29 แห่ง  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือศูนย์ AIC 20 แห่ง ศูนย์ความ
เป็นเลิศ 1 แห่ง รวม 21 แห่งและภาคใต้ ศูนย์ AIC 14 
แห่ง โดยให้ศูนย์ AIC เป็นแหล่งผลักดันเทคโนโลยี
การเกษตรและนวัตกรรมการการเกษตร ผ่านการวิจัย 
พัฒนา การลงทุน การแปรรูป การบริหารจัดการ 
เ ชิงพาณิชย ์  รวมถึงเป ็นแหล ่งบริการองค ์ความรู  ้
รูปแบบใหม่ที่ทันสมัยและสร้างสรรค์ ในด้านเทคโนโลยี
และนวัตกรรมการเกษตร ส�าหรับรูปแบบแนวทาง 
การขับเคลื่อนของศูนย์เทคโนโลยีนวัตกรรม จะเน้น 
ส่งเสริมเทคโนโลยีเกษตร โดยจะใช้ฐานข้อมูลเดิมท่ีมีอยู่
ผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
เข้าด้วยกัน โดยจะรวบรวมปราชญ์เกษตร ช่างเกษตร  
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ประเด็นท้าทายที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย 
บทบาทการมีส่วนร่วมของศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ในการขับเคลื่อนงานในชุมชนกับภาคส่วนต่าง ๆ ในพื้นที่  
เพื่อถ่ายทอดงานวิจัยไปสู่ชุมชน การพัฒนาและประยุกต์
ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ และการบริหารจัดการธุรกิจชุมชนในเชิง
พาณิชย์ เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรและชุมชน ซึ่งต้อง
อาศัยการด�าเนินงานอย่างต่อเนื่อง และความร่วมมือ 
ของทั้ งภาครัฐและภาคเอกชน ช ่วยกันสนับสนุน 
การด�าเนินงานของศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรมต่อไป

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุ เป ้าหมาย หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องควรให้การสนับสนุนการด�าเนินงานในแต่ละ
ศูนย ์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมให ้ สอดคล ้อง กับ 
ความต้องการและความจ�าเป็นตามสภาพภูมิสังคมนั้น ๆ 
รวมทั้ งการประสานความร ่วมมือจากภาคส ่วนอ่ืน  
โดยเฉพาะภาคเอกชน และภาควิชาการในการสนับสนุน
กิจกรรมตามเป้าหมายการพัฒนาภาคเกษตรในแต่ละ
พื้นท่ี ตั้งแต่การพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่มีความ 
โดดเด่น การสร้างองค์ความรู้และเทคโนโลยี การพัฒนา
คุณภาพมาตรฐาน การเชื่อมโยงตลาด และการบริหาร 
จัดการโลจิสติกส์ในพื้นที่ รวมถึงการแก้ไขปัญหาและ 
ข้อจ�ากดัในห่วงโซ่การผลติ เพือ่น�าไปสู่การสร้างมลูค่าเพิม่
แก่ผลผลิตและความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ

ซ่ึงเป็นเกษตรกรต้นแบบ ท่ีใช้เทคโนโลยีท่ีเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทคโนโลยีสมัยใหม่ เน้นการจัดการพื้นที่ 
แปลงใหญ่ ดึงดูดกลุ่ม Young Smart Farmer เข้าร่วม เสริมสร้างองค์ความรู้ ด้าน e-commerce การสร้าง story 
และ Packaging ด้านธุรกิจการเกษตร รวมถึงกฎระเบียบมาตรการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร เพื่อให้เกษตรกร  
มีองค์ความรู้ มีเครือข่ายที่ดี มีภูมิคุ้มกันที่เข้มแข็งพร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตให้มั่นคง มีการปรับเปลี่ยนให้เกษตรกร
หันมาสู่วิถีเกษตรกรรมยั่งยืนผลผลิตพืชผลการเกษตรปลอดภัย เป็นแนวทางหนึ่งท่ีจะท�าให้เกษตรกร ลดผลกระทบ
ด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมด้วยการใช้เทคโนโลยีนวัตกรรม พัฒนาระบบบริหารจัดการ การผลิตพืชในระบบแม่นย�า
เพิ่มผลผลิตต่อพื้นท่ี ลดต้นทุนการใช้ทรัพยากรการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อีกทั้งการช่วย
เหลือเกษตรกรรายย่อย เกษตรกรยากจน ตลอดจนส่งเสริมนวัตกรรม เทคโนโลยีที่เหมาะสม ในการพัฒนาการผลิต 
และการแปรรูปการผลิต ผลิตภัณฑ์การเกษตร
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สถานการณ์ในภาพรวมของเรื่องและประเด็นปฏิรูป 
บริบทการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ทั้งในด้าน
เทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนาให้มีความก้าวหน้ามากข้ึน  
ในขณะทีค่วามเข้มข้นในการแข่งขันทางเศรษฐกิจส่งผลให้
ทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจเกิดการเปลี่ยนแปลง 
อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะแรงงานและทักษะของแรงงาน 
ซึ่งมีความเสี่ยงสูงท่ีจะถูกแทนท่ีด้วยการใช้เครื่องมือ
อัตโนมัติและดิจิทัล ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจึงต้องเร ่ง 
บูรณาการในการพัฒนาฝีมือแรงงานให้มีทักษะที่สูงข้ึน
เพื่อรองรับความต้องการของตลาดแรงงานท่ีมีความ 
หลากหลาย ตลอดจนเพ่ือเพิ่มโอกาสในการท�างาน 
และสร้างรายได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มแรงงานนอก
ระบบ ซ่ึงเป็นแรงงานท่ีมีความหลากหลายและเป็น
แรงงานกลุ ่มใหญ่ท่ีสุดของประเทศไทย และเป็นพลัง 
ขับเคลื่อนที่ส�าคัญของระบบเศรษฐกิจไทย ซ่ึงส่วนใหญ่
เป็นแรงงานที่มีทักษะต�่า และมีรายได้น้อย ท�าให้ขาด
โอกาสในการเข ้าถึงการพัฒนาทักษะและศักยภาพ
แรงงาน
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การส่งเสริมให้แรงงานเข้าถึงแหล่งทุน
เพ่ือพัฒนาทักษะอย่างทั่วถึง

และเท่าเทียม

ป ี2562 •ป ี2563 •

• เป้าหมาย •
ส่งเสริมให้แรงงานเข้าถึงแหล่งทุนเพื่อพัฒนาทักษะ
อย่างทัว่ถึงและเท่าเทยีม

• คา่เปา้หมายทีต่อ้งบรรลภุายในป ี2565 • 
มีการจัดตั้งองค์กรเพื่อเป็นศูนย์กลางที่รับผิดชอบเร่ือง
ทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานโดยเฉพาะ เพื่อให้
แรงงานสามารถเข้าสู่ระบบการฝึกฝนพัฒนาแรงงาน
ได้โดยไม่มีอุปสรรคในด้านแหล่งเงินทุน

การด�าเนินงานที่ผ่านมา โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  
ได้ร่วมกับบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม  
ในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ
พัฒน าทั กษะและส ่ ง เ ส ริ ม ก า รป ร ะกอบอ า ชี พ  
เพื่อจัดสวัสดิการและส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งทุนและ 
การประกอบอาชีพอิสระ อีกทั้งยังมีกองทุนเพื่อความ
เสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ซ่ึงได้จัดท�าโครงการ
พัฒนา ระบบทดลอ งก า รพัฒนาทั กษะแ ร ง ง าน 
ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสโดยใช้ชุมชนเป็น
ฐานน� า ร ่ อ ง ใน  50  พ้ืน ท่ี ท่ั วประ เทศ  ตลอดจน 
ได ้จัดท�าความร ่วมมือกับกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร ์  วิจัยและนวัตกรรม และส�านักงาน 
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในการด�าเนินโครงการทุน
นวัตกรรมสายอาชีพขั้นสูงเพื่อสร้างโอกาสให้กับเยาวชน
ผู ้ขาดแคลนทุนทรัพย ์และด ้อยโอกาสได ้ศึกษาต ่อ 
ในสายอาชีพ โดยในปี 2562-2563 มีสถานศึกษาเข้าร่วม
โครงการจ�านวน 66 แห่งจาก 40 จังหวัดท่ัวประเทศ  
มีนักศึกษาได้รับทุนแล้วท้ังสิ้น 4,890 ทุน รวมทั้งกลไก
ภาครฐัอืน่ ๆ อาท ิกองทุนพฒันาฝีมอืแรงงาน ซึง่สนบัสนนุ
กลุ ่มแรงงานให้สามารถกู ้ยืมเงินจากกองทุนพัฒนา 
ฝีมือแรงงานในอัตราดอกเบี้ยต�่า เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ทักษะและฝีมือของตนเองให้สูงข้ึน การจัดตั้งกองทุน
พัฒนาฝีมือแรงงาน เพ่ือเป็นทุนหมุนเวียนส�าหรับใช้จ่าย
เกี่ยวกับการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 
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ประเด็นท้าทายที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย 
อย่างไรก็ดี การส่งเสริมให้แรงงานเข้าถึงแหล่งทุน 
เพื่อพัฒนาทักษะ ยั งคงมีอุปสรรคหลายประการ  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งทัศนคติของคนไทยซ่ึงมักมองว่า 
การพัฒนาทักษะไม่ใช่เรื่องจ�าเป็นและไม่คุ้มค่ากับเวลา 
ที่ต ้องสูญเสียไป เน่ืองจากหลักสูตรการศึกษาหรือ 
การอบรมมักมีระยะเวลาการอบรมที่ยาวนาน อีกท้ัง 
การจดัการหลกัสตูรยงัไม่ต่อเนือ่งและเป็นระบบ ขาดการ 
บูรณาการการจัดหลักสูตรและการบริหารจัดการข้อมูล
ความต้องการแรงงานระหว่างภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 
ท�าให ้การอบรมเพื่ อพัฒนาทักษะแรงงานยังไม ่มี
ประสิทธิภาพและตรงเป้าหมายเท่าที่ควร รวมทั้งกองทุน

นอกจากนี้ ภาครัฐยังได้ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพแรงงานนอกระบบ ผ่านโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน 
ด้านอาชีพ เพ่ือช่วยเหลือผู้เดือดร้อนด้านอาชีพให้สามารถเพิ่มพูนศักยภาพในทักษะใหม่ โดยการให้ค่าจ้างวันละ 
300 บาท และมีกิจกรรมฝึกอาชีพท่ีสนับสนุนค่าอาหารแบบเหมาจ่ายมื้อละ 80 บาท และการฝึกอาชีพตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงในครัวเรือน เป็นการฝึกอบรมระยะสั้น 15 วัน เพื่อให้สามารถประกอบอาชีพอิสระ เช่น การปลูก
ผักไฮไดรโปนิกส์ การตัดเย็บเสื้อผ้า การขายสินค้าออนไลน์ เป็นต้น โดยผ่านโครงการเพิ่มอาชีพ เพิ่มรายได้ของกรมการ
จัดหางาน โดยผู้อบรมจะได้รับมอบเครื่องมือในการประกอบอาชีพเมื่อจบการอบรม

ซึ่งสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับแรงงานยังไม ่มีการ
ติดตามประเมินผล และรายงานผลการปฏิบั ติงาน 
ที่ชัดเจนและเป็นระบบ ท�าให้ไม่สามารถวิเคราะห์จุดแข็ง 
และจุดอ่อนของแต่ละกองทุนหรือโครงการเพ่ือน�าไป
ต่อยอดในการปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพ คุ้มค่า 
และสามารถน�าไปวิเคราะห์แนวทางการด�าเนินงานใน
อนาคตได้อย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ แหล่งเงินทุน 
ส่วนใหญ่ในการพัฒนาศักยภาพแรงงานยังจ�ากัดอยู ่
เฉพาะแรงงานในระบบ เนื่องจากมักเป็นความร่วมมือ
ระหว่างภาครัฐกับบริษัทเอกชน ท�าให้แรงงานนอกระบบ
ขาดโอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุนจะช่วยพัฒนาและ 
ยกระดับคุณภาพชีวิต 
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ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป ้าหมาย ส�าหรับการ
ด�าเนินงานในระยะต่อไป ภาครัฐควรร่วมกับภาคส่วน 
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนามาตรการเพื่อสร้าง 
แรงจงูใจให้แรงงานมคีวามกระตอืรอืร้นทีจ่ะพฒันาทกัษะ
จ�าเป็น และสถานประกอบการเห็นความส�าคัญในการ 
ส่งเสรมิการพฒันาทกัษะของลกูจ้างอย่างต่อเนือ่ง รวมทัง้
ให้ภาคเอกชนเข้ามาเป็นผูส้นบัสนนุการศกึษาและรูปแบบ
การพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่เข้มข้น เพื่อให้ผลิตแรงงาน
เข้าสู ่อุตสาหกรรมที่เฉพาะเจาะจง เช่น การให้ทุน 
ในลักษณะพันธะสัญญาระหว่างผู ้รับทุนและบริษัท 
ผู ้ให้ทุนหลังจากการส�าเร็จจากการฝึกอบรม อีกทั้ง  
ภาครัฐยังต้องให้ความส�าคัญกับการกระจายแหล่งเงินทุน
และการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพส�าหรับแรงงาน
นอกระบบให้มากขึ้น ผ ่านการผลักดันให้เกิดกลไก 
ที่ เป ็นรูปธรรมเพื่อด�าเนินการพัฒนาแรงงานกลุ ่มนี้ 
อย่างเป็นระบบ ตัง้แต่การให้ความรูใ้นการประกอบอาชพี 
การพัฒนาทักษะ การจัดหาเงินทุนส�าหรับการลงทุน  

โดยมีระบบการติดตามประเมินผลและรายงานผลอย่าง
ต่อเนื่อง เพ่ือน�าผลการด�าเนินการท่ีได้มาวิเคราะห์หา
แนวทางในการด�าเนินการและขยายผลในระยะต่อไป 
นอกจากนี้ ภาครัฐต้องร่วมมือกับทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวข้อง
ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีมาช่วยพัฒนาระบบฐาน
ข้อมูลความต้องการแรงงาน เพื่อน�าไปเป็นฐานในการ
พัฒนาหลักสูตรที่ตอบโจทย์ความต้องการได้อย่างแท้จริง 
รวมถงึมกีารจดัเกบ็ชัว่โมงการอบรมและวดัผลประเมินผล
รายบคุคล ซึง่จะช่วยให้การพฒันาแรงงานมปีระสิทธภิาพ
และประสบความส�าเร็จมากข้ึน 
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สถานการณ์ในภาพรวมของเรื่องและประเด็นปฏิรูป 
การเปลี่ยนแปลงของตลาดแรงงานอย่างรวดเร็วจากการ
พัฒนาของเทคโนโลยีในปัจจุบัน ประกอบกับความ
ท้าทายใหม่ จากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้
หน่วยงานภาครัฐและภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องต้องเร่งทบทวน
การวางแผนผลิตและพัฒนาก�าลังคนของประเทศเพื่อ
ตอบสนองต่อบริบทและความต้องการของประเทศที่มี 
อยู่เดิม ภายใต้แนวทางรองรับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคต โดยจ�าเป็นต้องมีการวางแนวทางผลิตและพัฒนา
ก�าลังคนทุกช่วงวัยให้มีสมรรถนะที่จ�าเป็นส�าหรับการ
ฟื้นฟูและปรับโครงสร้างเศรษฐกิจใหม่ ผ่านการพัฒนา
ปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาให้ตรงตามความต้องการของ
ตลาดแรงงาน มีการพัฒนารูปแบบการฝึกอบรม และ
สร้างศูนย์การฝึกอบรมแรงงานเพื่อพัฒนาทักษะแรงงาน
ตามความต้องการของกลุ ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย  
ตลอดจนการเชื่อมโยงแรงงานเข้าสู่ตลาดอย่างครบวงจร 
ผ่านการจัดตัง้ Matching Platform ทีส่ามารถอ�านวยความ
สะดวกในด้านการจัดหาแรงงานและสร้างฐานข้อมูล 
ในส�าหรับการวิเคราะห์แนวโน้มตลาดแรงงานในอนาคต

เรือ่งและประเดน็ปฏรูิปที ่38

การสร้างแรงงานคุณภาพ 
(Super Worker) และเชื่อมโยงแรงงาน
สู่ตลาดอย่างครบวงจร

ป ี2562 •ป ี2563 •

• เป้าหมาย •
เพื่อพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรในระดับอุดมศึกษา
ให้สามารถสร้างแรงงานได้ตรงตามความต้องการของ
ตลาดแรงงาน แรงงานสามารถเพิ่มหรือปรับความรู้
และทักษะเพื่อให้มีความสอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาด ตลอดจนการเชือ่มโยงแรงงานสูต่ลาดอย่าง
ครบวงจร ผ่านการจัดต้ังศูนย์ฝึกอบรมแรงงานและ 
Matching Platform บูรณาการเพ่ือเป็นเครื่องมือใน
การจัดหาแรงงานและสร้างฐานข้อมูลส�าหรับการ
วเิคราะห์ตลาดแรงงานในอนาคต

• คา่เปา้หมายทีต่อ้งบรรลภุายในป ี2565 • 
ประเทศไทยมีหลักสูตรระดับอุดมศึกษาที่สามารถ
สร้างแรงงานได้ตรงตามอุตสาหกรรมเป้าหมาย  
รวมทั้งมีจ�านวนแรงงานที่จบจากหลักสูตรเข ้าสู ่
อุตสาหกรรมเป้าหมายเพิ่มข้ึน อัตราการว่างงาน
ลดลง และแรงงานมีรายได ้และผลผลิตเพ่ิมขึ้น  
ตลอดจนมีศูนย์การฝึกอบรมแรงงานและ Matching 
Platform ที่สามารถเชื่อมโยงแรงงานเข้าสู ่ตลาด 
อย่างครบวงจร

การด�าเนนิงานทีผ่่านมา ภาครฐัได้ร่วมมอืกบัภาคส่วนต่าง ๆ 
ที่ เกี่ยวข ้องด�าเนินการพัฒนาระบบการศึกษาและ 
หลักสูตรการศึกษา อาทิ โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่และ
ก�าลงัคนทีม่สีมรรถนะ มรีะยะเวลาด�าเนนิการ 7 ปี (2563 
- 2569) เพ่ือสร้างบัณฑิตพันธุ ์ใหม่และก�าลังคนที่มี
สมรรถนะและศักยภาพสู งส� าหรับการท� างานใน
อุตสาหกรรมใหม่สู ่ New S-Curve โดยประยุกต์ใช้
หลักสูตรและการ เรี ยนการสอนที่ เน ้นการสร ้ า ง
ประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติในสภาพแวดล้อม
จริงผ่านความร่วมมือกับสถานประกอบการหรือภาค
อุตสาหกรรม ท้ังในรูปแบบ degree และ non-degree 
การพัฒนาหลักสูตรน�าร่อง 30 หลักสูตร ที่ผ่านมากระ
ทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร์ วจัิยและนวตักรรม ร่วม
กบัสถาบนัอดุมศกึษา 19 แห่ง พฒันาหลกัสตูรน�าร่อง 30 
หลกัสตูร ซึง่ครอบคลมุ 9 ทกัษะใน 12 สาขาอตุสาหกรรม 
8 กลุ่มสาขาวิชาชีพ  และโครงการฝึกอบรมหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ ให ้กับผู ้ เรียนสาย
อาชวีศกึษาในระดบัประกาศนยีบตัรวิชาชพี (ปวช.) ชัน้ปีท่ี 
3 และระดบัประกาศนยีบัตรวชิาชพีชัน้สงู (ปวส.) ชัน้ปีท่ี 2 
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ก่อนท่ีจะเข้าสู่ภาคการผลิต เพื่อให้มีทักษะไปใช้ในการ
ท�างานหรอืประกอบอาชพีได้จรงิ 

นอกจากการด�าเนินการด้านการพัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตรแล้ว ประเทศไทยยังได้ด�าเนินการพัฒนาทักษะ
แรงงาน ทั้งในระบบและนอกระบบอย่างครอบคลุม 
ทกุกลุ่มเพือ่ผลติแรงงานให้มอีงค์ความรูแ้ละทกัษะตรงกบั
ความต้องการ ของภาคการผลิต อาทิ การพัฒนาทักษะ
ฝีมอื (Up-skill/Re -skill) ให้สอดคล้องกับต�าแหน่งงานทีท่�า 
โดยมีหลักสูตร อาทิ ภาษาอังกฤษ การประยุกต์ใช้ IOT 
เพื่อการท�างาน การเขียนแบบคอมพิวเตอร์ มีการด�าเนิน
การพฒันาแรงงานคณุภาพ (Super Worker) และเชือ่มโยง
แรงงานสูต่ลาดอย่างครบวงจร โดยได้ก�าหนดแผนงานหรอื
โครงการหลกัทีมุ่ง่เน้นการเพิม่ศกัยภาพแรงงานเพ่ือรองรับ 
Thailand 4.0 เช่น การพัฒนาฝีมือแรงงานรองรับ
อตุสาหกรรมศกัยภาพและบรหิารแห่งอนาคต ผ่านโครงการ
ศูนย ์ฝ ึกอบรมความเป ็นเลิศด ้านเทคโนโลยีชั้นสูง  
โดยมุง่เน้นในกลุ่มอตุสาหกรรม 5 กลุม่ อาท ิอตุสาหกรรม
และบรกิารดจิทัิล ข้อมลู และปัญญาประดิษฐ์ มกีารพฒันา
แพลตฟอร ์ม thailandfutureworkforce.com  
เพ่ือรองรับบัณฑติจบใหม่ และพฒันาผูท้ีจ่บในสาขาต่าง ๆ 
ทัง้สงัคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์เพือ่พฒันาบุคลากรเหล่านี้
ให้เป็นก�าลังคนดิจิทัล อาทิ User Experience Design 
(UXD) animation design data analytics python  
cybersecurity ตลอดจนโครงการ “ก้าวสู่งานที่ดี คนมี
คุณภาพ” เพื่อการพัฒนาแพลตฟอร์มรวบรวมความ
ต้องการแรงงาน (Demand) และก�าลงัแรงงาน (Supply) 
และด�าเนนิการจับคูง่าน (Matching) ท�าให้เกดิการจ้างงาน 
โดยทีผ่่านมาได้ด�าเนนิการโดยมผีูม้าใช้บรกิาร 62,358 คน 
และมีผู ้สมัครงานได้รับการบรรจุเข้าท�างาน จ�านวน 
45,248 คน คิดเป็นร้อยละ 72.57 ของผู้สมัครงานมาใช้
บริการ และในปัจจุบันก�าลังอยู ่ระหว่างการพัฒนา
แพลตฟอร์ม (Job Matching Platform) : ผู้รับจ้าง  
โดยผู ้รับจ้างได้พัฒนาระบบสารสนเทศในข้ันของการ 
จดัเก็บความต้องการของผูใ้ช้งานแล้ว

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย
รัฐบาลได้พยายามด�าเนินนโยบายและมาตรการเชิงรุก 
อาทิ การพัฒนาทักษะแรงงาน การพัฒนาระบบจับคู่
ต�าแหน่งงาน และการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาให้มี
ความสอดคล้องกับตลาดแรงงานและสอดรับกับการ
เปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบันซ่ึงเป็นยุคแห่งการ
เปลี่ยนผ่านไปสู่เศรษฐกิจฐานความรู้ นวัตกรรม และ
ดิจิทัล ซ่ึงเน้นการประยุกต์ใช้เครื่องมืออัตโนมัติและ
ดิจิทัลในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ นโยบายดังกล่าวยังไม่
เพียงพอกับการรับมือกับสถานการณ์ของตลาดแรงงาน
ไทยที่มีความชะลอตัว ตลอดจนการด�าเนินนโยบายเพื่อ
พัฒนาและยกระดับในบางประเด็นไม่สามารถด�าเนิน
การครอบคลุมประชากรทุกกลุ่ม อาทิ โครงการบัณฑิต
พันธุ ์ใหม่ เนื่องจากมีค่าใช้จ ่ายในการด�าเนินการสูง 
นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วจากการพัฒนา
เทคโนโลยีท�าให้เกิดอาชีพและทักษะใหม่ ๆ ซึ่งส่งผลให้
แรงงานต้องปรับปรุงทักษะให้ท�างานร่วมกับเทคโนโลยี 
และการเปลี่ยนแปลงของตลาดที่มีความรวดเร็วได้ อาทิ 
นักพัฒนาวิศวกรรมด้านซอฟต์แวร์ นักวิเคราะห์ข้อมูล
ขนาดใหญ่ ท�าให้ภาครัฐต้องเผชิญกับความท้าทายใน
การวางแนวทางผลิตและพัฒนาก�าลังคนให้มีสมรรถนะ
ที่จ�าเป็นส�าหรับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจใหม่
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ข้อเสนอแนะเพือ่การบรรลเุป้าหมาย ภาครฐัจงึต้องร่วมกบั
ทุกภาคส่วนที่ เกี่ยวข ้องในการพัฒนาก�าลังแรงงาน 
เ พื่ อ ให ้ มี ส ม ร รถนะและคุณสมบั ติ ที่ ส อด รั บกั บ 
ความเปลีย่นแปลงท้ังในปัจจุบันและอนาคต อาทิ การเร่ง
ปรับปรุงหลักสูตรระดับอุดมศึกษาร่วมกับภาคเอกชนเพื่อ
ให้สอดคล้องกับความต้องการแรงงานในตลาดโดยเฉพาะ
กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายแห่งอนาคต ผ่านการเชื่อม
ทักษะแรงงานที่ต้องการกับระบบการศึกษา โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ การคิดเชิงนวัตกรรม 
และภาษาต่างประเทศ เพือ่ลดช่องว่างทกัษะ มกีารด�าเนนิ
การช ่ วยเหลือบัณฑิตจบใหม ่  ซึ่ งขาดทักษะและ
ประสบการณ์การท�างาน โดยมีระบบบริการจัดหางานให้
กับบัณฑิตใหม่ มีการเร่งพัฒนาความรู้และทักษะแรงงาน
อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในวัยแรงงานและวัยสูงอายุ  
ผ่านการปรบัเปลีย่นรปูแบบและหลกัสตูรการเรยีนการสอน

ทีต่อบโจทย์การพฒันา อาท ิการจดัการเรยีนการสอนแบบ 
Non-Degree เช่น การเรยีนแบบชดุการเรยีนรูย่้อย หรอื 
Micro-Credentials ทีม่กีารก�าหนดผลลพัธ์ของการเรยีนรู้
โดยเน้นสมรรถนะท่ีจ�าเป็นในตลาดงาน ตลอดจนการเร่ง
พัฒนาการบูรณาการและเชื่อมโยงข้อมูลการผลิตและ
พฒันาก�าลงัคนอย่างเป็นเอกภาพและมพีลวัตจากทุกภาคส่วน 
เนื่องจากข้อมูลดังกล่าวมีความส�าคัญในฐานะจุดเร่ิมต้น
ของการวางแผนผลิตและพัฒนาก�าลังคน ซ่ึงจะสามารถ
สะท้อนสภาพที่แท้จริงที่จ�าเป็นต่อการวางแผนและ
ออกแบบนโยบายได้ นอกจากนี้ ภาครัฐยังต้องร่วมกับ 
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการจัดท�าระบบการติดตามและ
ประเมินผลแรงงานที่ผ่านการอบรมว่าแรงงานสามารถ 
น�าทักษะท่ีได้รับจากการอบรมไปใช้ประโยชน์ได้จริง  
และเกดิผลสมัฤทธิท์ีเ่ป็นรปูธรรมหรอืไม่ เพือ่วางแผนการ
พฒันาปรบัปรงุหลกัสตูรให้มปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้
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เรือ่งและประเดน็ปฏริปูที ่39

การสร้างความเข้มแข็ง 
ให้แก่ระบบสถาบันการเงินชุมชน

ป ี2562 •ป ี2563 •

• เป้าหมาย •
มีการจัดต้ังโครงข ่ายสถาบันการเงินประชาชน 
ธนาคารผู ้ประสานงานพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศส�าหรับการให้บริการทางการเงินและ 
ส่งมอบโครงข่าย และมี Matching Fund ส�าหรับ
กองทุนสวัสดิการชุมชน

• คา่เปา้หมายทีต่อ้งบรรลภุายในป ี2565 • 
จัดตัง้โครงข่ายสถาบนัการเงนิชมุชนให้พร้อมให้บรกิาร
ทางการเงิน และจัดให้มี Matching Fund ส�าหรับ
กองทนุสวสัดกิารชมุชน

สถานการณ์ในภาพรวมของเร่ืองและประเด็นปฏิรูป 
สถาบันการเงินชุมชน เป็นหนึ่งในกลไกในการสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน ซึ่งจะสามารถเป็นเครือข่ายส�าคัญ 
ในการท�าหน้าที่ให้บริการทางการเงิน สร้างธุรกิจชุมชน
ผ่านการสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน สร้างระบบสวัสดิการ
ให้สมาชิกในชุมชนผ่านการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการ  
รวมทั้งแก้ปัญหาที่ดินหลุดมือให้แก่สมาชิกในชุมชน 
ผ ่านการท�าหน้าที่ ในลักษณะเดียวกับธนาคารที่ดิน  
ซึ่งจะเป็นกลไกในการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน
อย่างยั่งยืน 

การด�าเนินงานที่ผ่านมา พระราชบญัญตัสิถาบนัการเงิน
ประชาชน พ.ศ. 2563 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
และมผีลบงัคบัใช้เมือ่วนัที ่28 สงิหาคม 2562 ซ่ึงส่งเสริม
และสนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้ คุณภาพชีวิต และ
สวัสดิการของประชาชนในระดับพื้นที่ เป็นการยกระดับ
องค์กรการเงินชุมชนให้มีสถานะเป็นนิติบุคคล โดยมี
ธนาคารผู้ประสานงานเป็นพี่เลี้ยงช่วยจัดท�าและพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และจะน�าไปสู ่การจัดตั้ง 
โครงข่ายสถาบนัการเงนิประชาชน โดยข้อมลู ณ ส้ินเดือน
กันยายน 2563 ธนาคารชุมชนเปิดให้บริการ 477 แห่ง 
โดยไม่เปิดบริการเพิ่มนับตั้งแต่ปี 2562 เนื่องจากการ
ประกอบธุรกิจบริการการช�าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ 

(ธรุกจิบรกิาร e-Payment) ต้องปฏิบตัติามพระราชบัญญัต ิ
ระบบการช�าระเงิน พ.ศ. 2560 และประกาศธนาคาร 
แห่งประเทศไทย ซ่ึงระบบ GSB Corporate Internet 
Banking (CoIB) ร่วมกับ Mobile Banking (MyMo)  
ยังมีข ้อจ�ากัดในด้านการตรวจสอบตัวตนของลูกค้า  
ท�าให้ไม่สามารถด�าเนนิการตามพระราชบญัญัตดิงักล่าวได้ 
ทั้ งนี้  ธนาคารอยู ่ระหว ่างการพัฒนาเคร่ืองมือการ 
ให้บริการให้มีความเหมาะสมและปรับปรุงให้เป็นไปตาม
มาตรฐานของธนาคารแห่งประเทศไทยก�าหนด และให้
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติดังกล่าว เพื่อเตรียมความ
พร้อมรองรับสถาบนัการเงินชมุชนต่อไป
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ประเด็นท้าทายที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย 
บริการธนาคารชุมชนบางแห่งที่ตั้งอยู ่ในแหล่งชุมชน 
ยังไม่สามารถแข่งขันกับสถาบันการเงินและเคาน์เตอร์
เซอร์วสิได้ รวมทัง้การยกเว้นค่าธรรมเนยีมการท�าธรุกรรม
ทางการเงินของรัฐบาล ส่งผลให้ประชาชนสามารถ 
ท�าธุรกรรมได้ด้วยตนเอง ท�าให้สถาบันการเงินชุมชน 
มี ป ริ ม าณการท� า ธุ ร ก ร รมที่ น ้ อ ยลง  นอกจากนี้  
การสนับสนุนงบประมาณสวัสดิการชุมชน (Matching 
Fund) ยังไม่ครอบคลุมสมาชิกทั้งหมด

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ธนาคารออมสิน 
และธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
ในฐานะพ่ีเล้ียงสถาบันการเงินชุมชนควรปรับปรุงระบบ 
ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติระบบการช�าระเงิน  
พ.ศ. 2560 และประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย  
และขยายการช่วยเหลือไปยังสถาบันการเงินชุมชน 
เพ่ิมเติม ขณะเดียวกันควรประชาสัมพันธ์ให้คนในชุมชน
รบัรูข้้อมลูข่าวสารการให้บรกิารของสถาบนัการเงนิชมุชน
เพ่ิมข้ึน เพ่ือให้ประชาชนในแต่ละพ้ืนท่ีเข้าถึงบริการ
ทางการเงินมากขึ้น อันจะน�าไปสู ่การแก้ปัญหาความ
เหลือ่มล�า้ของการเข้าถงึแหล่งทนุของชมุชนได้ นอกจากนี้ 
ควรจัดให้มีการอบรมหรือด�าเนินการด้วยวิธีอื่นใดเพื่อให้
ประชาชนเข้าใจความเหลื่อมล�้าและรับรู้สิทธิที่พึงได้ของ
ตนด้วย ซ่ึงจะเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชมุชนอย่าง
แท้จริงและยัง่ยนื
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เรือ่งและประเดน็ปฏริปูที ่40

การพัฒนาธุรกิจชุมชน
ป ี2562 •ป ี2563 •
• เป้าหมาย •
ชุมชนมีเครือข่าย (cluster – based) และมีสินค้า
ประจ�าพื้นที่ (Product Champion) ทั่วประเทศ 
ประชาชนในชุมชนสามารถใช ้  E-Commerce  
platform ในการสร้างรายได้ ม ีcenter of excellence 
ในทุกพื้นที่เป ้าหมาย และทั่วทุกภาคทั่วประเทศ  
รวมทั้งสถาบันการเงินในชุมชนและศูนย์การเรียนรู้
ชุมชนในทุกพื้นที่เป้าหมายมีอินเตอร์เน็ตใช้

• คา่เปา้หมายทีต่อ้งบรรลภุายในป ี2565 • 
ชมุชนมกีารรวมกลุม่สร้างเครอืข่าย มสีนิค้าประจ�าพ้ืนที่ 
และสามารถใช้ E-Commerce platform ในการสร้าง
รายได้ครอบคลุมทั่วประเทศ สถาบันการเงินชุมชนมี
อนิเตอร์เนต็ใช้อย่างครอบคลมุ

สถานการณ์ในภาพรวมของเร่ืองและประเด็นปฏิรูป 
ธุรกิจชุมชน เป็นหัวใจส�าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ฐานรากอย่างย่ังยืน โดยปัจจุบันยังคงประสบปัญหาการ
พัฒนาต่อยอด เนื่องจากขาดกลไกในการพัฒนาอย่างเป็น
ระบบ ขาดการสนับสนุนจากภาครัฐอย่างครบวงจร  
ขาดความต่อเนื่องในการด�าเนินงาน เนื่องจากหน่วยงาน
ยังคงท�างานในลักษณะต่างคนต่างท�า ขาดการบูรณาการ
ระหว่างหน่วยงาน แต่ละหน่วยมุ่งเน้นดูแลเฉพาะกลุ่ม
ธุรกิจในเครือข่ายของตน ชุมชนท่ีด�าเนินการโดยสมาชิก
ในชุมชนยังต้องการการสนับสนุนทางด้านองค์ความรู ้  
ทั้งในด้านการบริหารจัดการและช่องทางตลาด เพื่อให้
สามารถอยู่รอดและขยายกิจการได้ การปฏิรูปจึงมุ่งเน้น
การสร้างกลไกการสนับสนุนในรูปแบบใหม่อย่างเป็น
ระบบ บูรณาการการท�างานในระยะยาว โดยการน�า
เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาสนับสนุนและต ่อยอด  
เพื่อยกระดับชุมชนให้เติบโตอย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืน

การด�าเนินงานที่ผ่านมา ปี 2562 มีจ�านวนวิสาหกิจ
ชุมชน 85,436 ราย คิดเป็นร้อยละ 2.75 ของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม โดยมีการขยายตัวร้อยละ  
2.68 จากปีก่อนหน้า ขณะเดียวกันเมื่อพิจารณาในด้าน
รายได้ จากการขายสินค้า OTOP ในปี 2563 อัตราการ
เติบโตของมูลค่าสินค้า OTOP เมื่อเทียบกับปีฐาน  
(ปี 2560) เพ่ิมข้ึนท่ีร้อยละ 68.1 โดยปัจจุบนัส่วนราชการ
ได้มีการด�าเนินงานเพ่ือขับเคล่ือนประเด็นปฏิรูปดังกล่าว 
ด้วยการสร้างกลไกสนับสนุนรูปแบบใหม่เพ่ือยกระดับ
ธุรกิจชุมชน โดยการส่งเสริมเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน 
เพ่ือการพัฒนาท่ียัง่ยนื ภายใต้ศนูย์แห่งความเป็นเลศิ หรอื  
Excellence Center ซ่ึงมอียูจ่�านวน 8 ศนูย์ โดยคดัเลอืก
ผู ้ ประกอบการ SMEs ที่ มี ศักยภาพทั่ วประเทศ 
เข้าสู่กระบวนการพัฒนาและต่อยอดธรุกจิ จ�านวน 8 แห่ง 
ใน 4 ภมูภิาคท่ัวประเทศ เพ่ือพัฒนายกระดับสินค้าชมุชน 
โดยม ี8 Product Champions ท่ีมศีกัยภาพพร้อมแข่งขนั
ในตลาดทั้ งในและต ่างประเทศ รวมทั้ งการจัดให ้
ผู้ประกอบการท่ีผลิตสินค้าชุมชนที่ต้องการเป็นจุดบริการ 
e-Commerce ชุมชน ขึ้นทะเบียนผ ่านเว็บไซต ์  
www.thailandpostmart.com ด้านการยกระดับ 
การจ�าหน่ายสนิค้าและบรกิาร (Operation Improvement)  
เพื่อให้ร้านค้าชุมชนปรับรูปแบบการจ�าหน่ายสินค้า/
บริการให้เป็นดิจิทัล

แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ 1 

เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ 40 : การพัฒนาธุรกิจชุมชน 2 

เป้าหมาย ชุมชนมีเครือข่าย (cluster – based) และมีสินค้าประจ าพ้ืนที่ (Product Champion) 3 
ทั่วประเทศ ประชาชนในชุมชนสามารถใช้ E-Commerce platform ในการสร้างรายได้ มี center of 4 
excellence ในทุกพ้ืนที่เป้าหมาย และทั่วทุกภาคทั่วประเทศ รวมทั้งสถาบันการเงินในชุมชนและศูนย์การ5 
เรียนรู้ชุมชนในทุกพ้ืนที่เป้าหมายมีอินเตอร์เน็ตใช้  6 

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี พ.ศ.2565 ชุมชนมีการรวมกลุ่มสร้างเครือข่าย มีสินค้าประจ าพ้ืนที่ และ7 
สามารถใช้ E-Commerce platform ในการสร้างรายได้ครอบคลุมทั่วประเทศ สถาบันการเงินชุมชนมี8 
อินเตอร์เน็ตใช้อย่างครอบคลุม 9 

ธุรกิจชุมชน เป็นหัวใจส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน โดยปัจจุบันยังคงประสบปัญหาการ10 
พัฒนาต่อยอด เนื่องจากขาดกลไกในการพัฒนาอย่างเป็นระบบ ขาดการสนับสนุนจากภาครัฐ อย่าง 11 
ครบวงจร ขาดความต่อเนื่องในการด าเนินงาน เนื่องจากหน่วยงานยังคงท างานในลักษณะต่างคนต่างท า   12 
ขาดการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน แต่ละหน่วยมุ่งเน้นดูแลเฉพาะกลุ่มธุรกิจในเครือข่ายของตน ชุมชน 13 
ที่ด าเนินการโดยสมาชิกในชุมชนยังต้องการการสนับสนุนทางด้านองค์ความรู้ ทั้งในด้านการบริหารจัดการและ14 
ช่องทางตลาด เพ่ือให้สามารถอยู่รอดและขยายกิจการได้  การปฏิรูปจึงมุ่งเน้นการสร้างกลไกการสนับสนุน 15 
ในรูปแบบใหม่อย่างเป็นระบบ บูรณาการการท างานในระยะยาว โดยการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรม 16 
มาสนับสนุนและต่อยอด เพ่ือยกระดับชุมชนให้เติบโตอย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืน 17 

ปี 2562 มีจ านวนวิสาหกิจชุมชน 85,436 ราย 18 
คิดเป็นร้อยละ 2.75 ของวิสาหกิจขนาดกลางและ19 
ขนาดย่อม โดยมีการขยายตัวร้อยละ 2.68 จาก 20 
ปี ก่ อ น ห น้ า  ข ณ ะ เ ดี ย ว กั น เ ม่ื อ พิ จ า ร ณ า 21 
ใ น ด้ า น ร า ย ไ ด้  จ า ก ก า ร ข า ย สิ น ค้ า  OTOP 22 
ในปี 2563 อัตราการเติบโตของมูลค่าสินค้า 23 
OTOP เมื่อเทียบกับปีฐาน (ปี 2560) เพ่ิมขึ้นที่ร้อย24 
ละ 68.1 โ ดยปั จ จุ บั นส่ วนราชการ ได้ มี กา ร25 
ด าเนินงานเพ่ือขับเคลื่อนประเด็นปฏิรูปดังกล่าว 26 
ด้ ว ย การสร้ า งกล ไกสนั บสนุ น รู ปแบบใหม่ 27 
เพ่ือยกระดับธุรกิจชุมชน โดยการส่งเสริมเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายใต้ศูนย์แห่ง 28 
ความเป็นเลิศ หรือ Excellence Center ซึ่งมีอยู่จ านวน 8 ศูนย์ โดยคัดเลือกผู้ประกอบการ SMEs ที่มี29 
ศักยภาพท่ัวประเทศเข้าสู่กระบวนการพัฒนาและต่อยอดธุรกิจ จ านวน 8 แห่งใน 4 ภูมิภาคทั่วประเทศ 30 
เพ่ือพัฒนายกระดับสินค้าชุมชน โดยมี 8 Product Champions ที่มีศักยภาพพร้อมแข่งขันในตลาดทั้งในและ31 
ต่างประเทศ รวมทั้งการจัดให้ผู้ประกอบการที่ผลิตสินค้าชุมชนที่ต้องการเป็นจุดบริการ e-Commerce ชุมชน 32 
ขึ้นทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.thailandpostmart.com ด้านการยกระดับการจ าหน่ายสินค้าและบริการ 33 
(Operation Improvement) เพ่ือให้ร้านค้าชุมชนปรับรูปแบบการจ าหน่ายสินค้า/บริการให้เป็นดิจิทัล 34 
มีผู้ประกอบการลงทะเบียนเพ่ือน าสินค้ามาจ าหน่ายผ่านเว็บไซต์ thailandpostmart.com ตั้งแต่ปี 2560 - 35 
กันยายน 2563 รวม 2,671 ราย โดยในไตรมาส 4 ของปีงบประมาณ 2563 (ก.ค.-ก.ย.) มีรายได้จาก 36 

ปี 62 สีเหลือง ปี 63 สีเหลือง 

0539 
สีเหลือง 
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มีผู้ประกอบการลงทะเบียนเพื่อน�าสินค้ามาจ�าหน่ายผ่าน
เว็บไซต์ thailandpostmart.com ต้ังแต่ปี 2560 - 
กันยายน 2563 รวม 2,671 ราย โดยในไตรมาส 4  
ของปีงบประมาณ 2563 (ก.ค.-ก.ย.) มีรายได้จากการ
จ�าหน่ายสินค้าทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์ รวมท้ังส้ิน 
31.09 ล้านบาท นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนา Smart  
Farmer น�าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการท�าการเกษตร 
ปีละ 100,000 ราย และส่งเสริมการเติบโตของ SMEs  
ภาคเกษตรกรรมให้เป็นหวัขบวน ปีละ 10,000 ราย ตลอดจน
ปรับเปลี่ยนภารกิจที่ท�าร่วมกับกองทุนหมู่บ้าน ซ่ึงเดิม
ธนาคารเป็นเพียงผู ้ ให ้บริการและสนับสนุนสินเชื่อ  
มาเป็นการท�าแผนแม่บทชุมชนร่วมกับกองทุนหมู่บ้าน 
เพื่อก�าหนดแนวทางการด�าเนินงานให ้ชัดเจนและ 
เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน 

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย
อย่างไรกต็าม ในการพัฒนาธรุกิจชมุชนให้มคีวามสามารถ
ในการแข่งขัน ยังมีความจ�าเป็นต้องได้รับการสนับสนุน
จากภาครฐัอย่างต่อเนือ่ง โดยเฉพาะการส่งเสรมิองค์ความรู้
ด้านการตลาด การพัฒนาสินค้าชุมชนให้มีคุณภาพและ
มาตรฐาน การสร้างจุดเด่น/จุดขายให้กับสินค้าชุมชน 
อาทิ การพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือการบรรจุหีบห่อให้มี
เอกลักษณ์เฉพาะตัว การสร้างองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี
และนวตักรรม โดยเฉพาะความรู้เร่ือง Back office เพ่ือ
ให้สามารถบริหารจัดการแพลตฟอร์มออนไลน์ของชุมชน
ได้เอง รวมถึงการพัฒนากลไกเพ่ือให้เกษตรกรสามารถเข้า
ถงึเทคโนโลยทีางการเกษตร ทัง้นี ้การส่งเสรมิให้หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องด�าเนินการร่วมกันอย่างบูรณาการและให้เกิด
ความต่อเนื่องเป็นสิ่งที่จ�าเป็นอย่างยิ่งในการยกระดับ
ธรุกจิชมุชนให้สามารถพ่ึงพาตนเองและมคีวามยัง่ยนื

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ดังนั้น การด�าเนินการในระยะต่อไปหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องควรด�าเนินการใน
ลักษณะให้มีการบูรณาการการท�างานระหว่างหน่วยงาน สร้างกลไกที่เอื้อให้ชุมชนสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีและ
นวตักรรมมากยิง่ขึน้ รวมทัง้ส่งเสริมให้มกีารพฒันาทักษะท่ีจ�าเป็นให้แก่ชมุชน โดยเฉพาะทักษะการสร้างอัตลักษณ์สนิค้า
ในแต่ละชุมชน ทกัษะตลาด และทกัษะด้านเทคโนโลยแีละนวตักรรม โดยเฉพาะอย่างยิง่สนิค้าเกษตรหรืออตุสาหกรรม
เกษตรในชมุชน เพ่ือให้สามารถบรหิารจดัการและพ่ึงพาตนเองได้ในระยะยาวและยัง่ยนื
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เรือ่งและประเดน็ปฏริปูที ่41

การจัดตั้งกองทุน 
Social Investment Fund (SIF)

ป ี2562 •ป ี2563 •

• เป้าหมาย •
จดัต้ัง Social Investment Fund (SIF) ภายในปี 2561

• คา่เปา้หมายทีต่อ้งบรรลภุายในป ี2565 • 
มีกองทุน Social Investment Fund (SIF)

สถานการณ์ในภาพรวมของเร่ืองและประเด็นปฏิรูป เนื่องจากข้อจ�ากัดด้วยงบประมาณ ท�าให้การจัดสวัสดิการ 
ของภาครัฐไม่เพียงพอต่อการลงทุนพัฒนาชุมชนขาดความครอบคลุมท่ัวถึงประชาชนในทุกกลุ่ม ประกอบกับ 
ในแต่ละพืน้ทีม่คีวามพยายามจดัตัง้กลุม่สวสัดกิารชมุชนของตน เพ่ือช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาในแต่ละพ้ืนท่ี แต่กระนัน้
จากข้อมูลของ พอช. ยังพบว่ามีชุมชนมากกว่า 60,000 แห่ง ท่ัวประเทศต้องการเงินทุนเพ่ือสนับสนุนการด�าเนินการ 
ด้านต่างๆ 

การด� า เนินงานที่ ผ ่ านมา รัฐบาลจึงผลักดันให ้ม ี
พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. 2562  
โดยมีผลบังคับใช ้แล ้วเมื่อ 19 พฤษภาคม 2562  
และได้ก�าหนดให้มีการจัดตั้งส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจ
เพื่อสังคม เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้ความช่วยเหลือ  
และพัฒนาวิสาหกิจเพ่ือสังคมและกลุ่มกิจการเพื่อสังคม
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยปัจจุบันมีกิจการ 
ที่จดทะเบียนเพื่อจัดตั้งเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมจ�านวน 
141 แห่ง (ข้อมูล ณ วันท่ี 28 กันยายน 2563) ทั้งน้ี  
ภายใต้พ.ร.บ. ดังกล่าวก�าหนดให้มีการจัดต้ังกองทุน  
Social Investment Fund (SIF) เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
และพัฒนาวิสาหกิจเพื่อสังคม อันจะน�าไปสู่การแก้ไข
ปัญหาเพ่ือพัฒนาชุมชน สังคม หรือสิ่งแวดล้อม โดยให้
วิสาหกิจเพื่อสังคมกู้ยืมส�าหรับด�าเนินการก่อตั้ง ปรับปรุง 
และพัฒนาวิสาหกิจเพื่อสังคม ให้ความช่วยเหลือด้านเงิน
ทุนในการประกอบกิจการในระยะแรก โดยมีก�าหนด 

เวลาไม่เกนิ 2 ปี ซ่ึงสามารถก�าหนดระยะเวลาได้รวมแล้ว
ไม่เกิน 4 ปี ให้ความช่วยเหลือส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ 
หน่วยงานรัฐ หรือองค์กรเอกชนเพื่อใช ้ด�าเนินการ 
ตามแผนปฏิบั ติ การส ่ ง เส ริม วิสาหกิ จ เพื่ อสั งคม  
ให้ความช่วยเหลือหรืออดุหนนุ ร่วมทุน หรือด�าเนนิการใด
ร่วมกับนิติบุคคลอื่น เกี่ยวกับการก่อตั้ง การขยายกิจการ 
การวิจัย การพัฒนา และการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม 
ให้มปีระสิทธภิาพเพ่ิมข้ึน 

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย
อย่างไรก็ตาม ปัจจุบัน ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อ
สังคม อยู่ระหว่างจัดท�า (ร่าง) ระเบียบคณะกรรมการ 
ส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ในการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ ในการบริหารกองทุนส่งเสริม
วิสาหกิจเพ่ือสังคม พ.ศ. 2563 เพ่ือเตรียมการขอจัดตั้ง
กองทุน Social Investment Fund (SIF) ต่อไป
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ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย แม้ว่าจะมกีารก�าหนดเง่ือนไขและมาตรการต่าง ๆ  แต่การด�าเนนิงานของกองทนุ
ยังไม่ได้เริ่มต้น ประกอบกับปัจจุบันยังมีกิจการท่ีจดทะเบียนวิสาหกิจเพื่อสังคมเป็นจ�านวนน้อย ดังนั้น การด�าเนินงาน 
ในระยะต่อไป ยงัคงต้องมุง่เน้นให้ความส�าคญักบัการส่งเสรมิให้กิจการเข้ามาเป็นวสิาหกจิเพือ่สังคมมากขึน้ และเร่งรดั
การจัดต้องกองทุน Social Investment Fund (SIF) เพื่อใช้เป็นกลไกส่งเสริมให้มีวิสาหกิจเพื่อสังคมด�าเนินการ 
อย่างมปีระสทิธภิาพมากขึน้ ทัง้นีเ้มือ่ด�าเนนิการจดัต้ังกองทุน Social Investment Fund (SIF) ควรผลักดันให้วสิาหกจิ
เพือ่สงัคมขอรบัการจดัสรรงบประมาณจากกองทนุ เพ่ือใช้ในการด�าเนนิงานของวสิาหกจิของตนให้มีประสทิธภิาพยิง่ขึน้

266

แผนการปฏริปูประเทศด้านเศรษฐกิจ05

267

แผนการปฏริปูประเทศด้านเศรษฐกจิ 050541



เรือ่งและประเดน็ปฏริปูที ่42

การจัดตั้งส�านักงานบูรณาการ
การแก้ไขปญัหาความยากจนและเหลือ่มล�า้

ป ี2562 •ป ี2563 •

• เป้าหมาย •
ประเทศมีหน่วยงานขับเคลื่อนเพื่อแก ้ไขป ัญหา 
ด ้านความยากจนและความเหลื่อมล�้ า  รวมทั้ ง 
มงีบบรูณาการด้านความยากจนและเหลือ่มล�า้ ฐานข้อมลู 
ด้านความยากจนและความเหลื่อมล�้าที่ครบวงจร  
การวิจัยและรายงานสถานการณ์ความยากจนและ
ความเหลื่อมล�้าผ่านเครื่องช้ีด้านต่าง ๆ เพื่อก�าหนด
นโยบาย กระบวนการติดตามและประเมินผลที่มี
ประสทิธภิาพ และ ex ante assessment ส�าหรบัการ
จดัสรรงบประมาณ น�าไปสู่ผลลพัธ์ทีเ่ป็นรปูธรรม

• คา่เปา้หมายทีต่อ้งบรรลภุายในป ี2565 • 
ประเทศมีหน่วยงานขับเคลื่อนเพื่อแก ้ไขป ัญหา 
ด ้านความยากจนและความเหลื่อมล�้ า  รวมทั้ ง 
มงีบบรูณาการด้านความยากจนและเหลือ่มล�า้ ฐานข้อมลู 
ด้านความยากจนและความเหลื่อมล�้าที่ครบวงจร  
การวิจัยและรายงานสถานการณ์ความยากจนและ
ความเหลื่อมล�้าผ่านเครื่องชี้ด้านต่าง ๆ เพื่อก�าหนด
นโยบาย กระบวนการติดตามและประเมินผล 
ที่มีประสิทธิภาพ และ ex ante assessment ส�าหรับ
การจัดสรรงบประมาณ น�าไปสู่ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม
มากยิ่งขึ้น

สถานการณ์ในภาพรวมของเรื่องและประเด็นปฏิรูป 
ปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล�้าของการกระจาย
รายได ้ เป ็นป ัญหาส�าคัญที่ด�ารงอยู ่ ในสังคมไทยมา 
โดยตลอด ซึ่งส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม 
และสิ่งแวดล้อมของประเทศ อีกทั้งกลไกการจัดการ 
แก ้ ไ ขป ัญหาความ เหลื่ อมล�้ า มี หลากหลายและ
กระจัดกระจายตามหน่วยงานต่าง ๆ จ�านวนมาก ท�าให้
การก�าหนดทิศทางการแก ้ ไขป ัญหาไม ่มี เอกภาพ  
จึงจ�าเป็นต้องจัดตั้งส�านักงานบูรณาการการแก้ไขปัญหา
ความยากจนและเหลื่อมล�้า เพื่อเป็นกลไกการแก้ไข
ปัญหาอย่างบูรณาการ ทั้งในด้านนโยบาย งบประมาณ 
และแผนงาน/โครงการส�าคัญ ที่จะส่งผลกระทบเชิงบวก
ในวงกว้างทั้งในระดับประเทศ หน่วยงาน และพื้นที่ โดย
มีปัจจัยที่ส�าคัญ คือ ระบบข้อมูล เครื่องมือและกลไก
ความร ่วมมือจากภาครัฐ  เอกชน วิชาการ และ 
ประชาสังคม และท้องถิ่น เพื่อน�าไปสู่การพัฒนาคุณภาพ
ชวีติของประชากรส่วนใหญ่ของประเทศทีก่�าลังประสบกบั
ปัญหาความเหลื่อมล�้าหลายมิติ 

การด�าเนินงานที่ผ่านมา คณะรัฐมนตรีเหน็ชอบระเบยีบ
ส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบูรณาการเพ่ือพัฒนา
ความเสมอภาคและความเท่าเทยีมทางสังคม พ.ศ. 2563 
เ ม่ื อ วันที่  9  มิ ถุ น ายน  2563  และประกาศ ใน 
ราชกจิจานเุบกษา เมือ่วนัท่ี 17 กรกฎาคม 2563 ภายใต้
ระเบยีบส�านกันายกรัฐมนตรีฯ ก�าหนดให้มคีณะกรรมการ 
บูรณาการเพื่อพัฒนาความเสมอภาคและความเท่าเทียม
ทางสั งคม (กบสท. )  เป ็นกลไกระดับนโยบายใน 
การขับเคลื่อนการพัฒนาความเสมอภาคและความ 
เท ่ า เที ยมทางสั งคม ให ้ เป ็ น ไปอย ่ า งบู รณาการ  
และมีประสิทธิภาพ โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน 
และมี  สศช .  ท� าหน ้ าที่ เ ลขานุ การของ  กบสท .  
เพื่อสนับสนุนและประสานการด�าเนินงานให ้ เ กิด 
การบูรณาการการพัฒนาความเสมอภาคและความ 
เท่าเทยีมทางสงัคมระหว่างหน่วยงานของรฐัและภาคส่วน
ต ่าง  ๆ ที่ เ ก่ียวข ้องบั ง เกิดผลอย ่าง เป ็นรูปธรรม 
และมีประสิทธิภาพ โดยในช่วงระหว่างการผลักดัน  
ร ่ า ง ระ เบี ยบส� านั กนายกรั ฐมนตรี ฯ  ส� านั ก ง าน 
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) 
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ท�าการศึกษา รวบรวม ประมวลองค์ความรู ้เรื่องการ 
แก ้ไขป ัญหาความเหลื่อมล�้า และการพัฒนาความ 
เสมอภาคและความเท่าเทียมทางสังคม เพื่อสนับสนุน 
การจัดท�าข ้อเสนอแนะเชิงนโยบาย มาตรการและ
แนวทางการบูรณาการการลดความเหลื่อมล�้าและ 
ความยากจนที่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในช่วงหลัง
สถานการณ์โควดิ – 19 หรอืสถานการณ์ความเปลีย่นแปลง
ท่ีอาจเกิดขึ้นในอนาคตท่ีส่งผลกระทบต่อการเพิ่มความ
เหลื่อมล�้าหลายมิติในประชากรกลุ ่มต่าง ๆ ในภาพ 
รวมและในระดับพื้นที่ อาทิ ความเหลื่อมล�้าด้านรายได้ 
ด้านสาธารณสุข ด้านการศึกษาด้านสวัสดิการสังคม 
บทบาทของภาคส่วนต่าง ๆ และกลไกการแก้ไขปัญหาทัง้
ในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งพัฒนากรอบแนวคิด
การตดิตามสถานการณ์ความ ยากจนและความเหลือ่มล�า้
ในระดบัพืน้ที ่ โดยใช้ดชันคีวามก้าวหน้าของคน (Human 
Achievement Index : HAI) ดชันคีวามยากจนหลายมติิ
ระดบัประเทศ (National Multidimensional Poverty 
Index : MPI) เป็นกรอบการคดัเลอืกพืน้ท่ีส�าหรบัติดตาม
สถานการณ ์ ค ว ามยากจนและความ เหลื่ อ มล�้ า  
เพือ่ประเมนิสถานการณ์จรงิทีเ่กดิขึน้ และวเิคราะห์ช่องว่าง
ผลการพัฒนาในพื้นท่ีตามแต่ละมิติของ MPI และ HAI  
น�าไปสู่การจัดท�าข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาในพื้นที่

ที่ส่งผลต่อการลดความยากจนและเหลื่อมล�้า นอกจากนี้ 
ได ้จัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู ้ เพื่อจัดการความรู ้การ 
ขับเคล่ือนการลดความเหล่ือมล�้าและแก ้ไขป ัญหา 
ความยากจนทีส่ะท้อนผลลัพธ์การพฒันาทีส่ามารถปฏบัิติ
ได้จริงในบริบทของประเทศไทย จากตัวอย่างต้นแบบ 
ที่ดี (Best Practice) ของการขับเคลื่อนงานเพื่อลด 
ความเหลื่อมล�้าและแก้ไขปัญหาความยากจนกับภาคส่วน
อื่ น  ๆ  เพื่ อแสวงหาแนวทางร ่ วมในการผลักดัน 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อการลดความเหลื่อมล�้า 
และแก้ไขปัญหาความยากจนที่สอดคล้องกับทิศทาง 
การพัฒนาของประเทศ ได้แก่ เวที “บทเรียนจาก 
พื้นที่ - การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและการสร้างพลัง
ทางสังคม เพื่อแก้ไขความยากจนและความเหลื่อมล�้า” 
ตัวอย่างการขยายผลการแก้ไขปัญหาความยากจน 
และความเหลื่อมล�้าในระดับพื้นที่  จ�านวน 4 พ้ืนที่  
ประกอบด้วย (1) เครือข่ายผู้มีรายได้น้อยแก้ไขปัญหา 
ที่อยู ่อาศัย เทศบาลนครนครสวรรค์ (2) เครือข่าย 
บ้านมั่นคงเมืองชุมแพ จังหวัดขอนแก่น (3) สถาบัน 
การเงินชุมชนต�าบลหนองสาหร่าย จังหวัดกาญจนบุรี 
และ (4) สภาองค์กรชุมชนต�าบลปลาบ่า จังหวัดเลย  
ซึ่ งมี กระบวนการแก ้ ไขป ัญหาความยากจนและ 
ความเหลื่อมล�้าในชุมชนแบบมีส่วนร่วมอย่างเข้มข้น  

ที่มา: ส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
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มีการแลกเปลีย่นความเหน็ข้อเสนอแนะแนวทางการสนบัสนนุจากภาครฐัในการขยายผลการด�าเนนิการให้ครอบคลุมใน
ระดบัพืน้ทีท่ัว่ประเทศ และ เวท ี“มมุมองคนรุน่ใหม่ : แนวทางการพัฒนาประเทศ ภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโควดิ – 19” รวมทัง้สร้างเครอืข่ายความร่วมมอืระหว่างคนรุน่ใหม่ ภาคประชาสงัคม และหน่วยงานภาครฐัในการ 
ขบัเคลือ่นการการพฒันาประเทศให้กว้างขวางมากยิง่ข้ึน

อีกทั้ง รัฐบาลเล็งเห็นถึงความส�าคัญของการเร่งแก้ไข
ปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล�้า จึงได้จัดตั้งศูนย์
อ�านวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย
อย่างยัง่ยนืตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง (ศจพ.) 
เพ่ือขจัดความยากจนและความเหล่ือมล�้าของประชาชน
ในประเทศ รวมถึงการพัฒนาคนทุกช่วงวัย เพื่อให้
ประชาชนมีความอยู่ดีมีสุข ได้รับผลประโยชน์จากการ
พัฒนามากขึ้นโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ซ่ึงใช้ข้อมูลจาก
ระบบการพัฒนาคนแบบชี้เป้า (TPMAP) เป็นข้อมูลหลัก
ในการด�าเนนิการการขจดัความยากจนและความเหลือ่มล�า้ 
รวมถึงการพัฒนาคนทุกช่วงวัย โดยได้มีการแต่งตั้งคณะ
กรรมการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่าง
ยัง่ยนืตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง (คจพ.) ซึง่มี
นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมาย
เป็นประธาน มีอ�านาจหน้าที่ในการก�าหนดนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ แนวทาง มาตรการ และอ�านวยการ สั่งการ 
เร่งรัด ก�ากับดูแลตรวจสอบ ติดตามการด�าเนินงานของ
ส่วนราชการและองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้ด�าเนินงาน

ที่มา: ส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

นอกจากนี้ สศช. ยังได้ขับเคลื่อนการใช้ระบบบริหาร
จัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า (Thai People 
Map and Analytics Platform : TPMAP) เพ่ือพัฒนา
แก้ไขปัญหาด้านความยากจนและความเหลื่อมล�้าในพื้นที่
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โดยร่วมกับภาคี
เครือข่ายการพัฒนาระดับพื้นที่ EEC ลงพ้ืนที่ส�ารวจ 
ครัวเรือนตามการชี้เป้าความยากจนหลายมิติจากระบบ 
TPMAP ณ อ�าเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี ซึ่งน�าไปสู่การ
พัฒนาการบริหารและจัดเก็บข้อมูลเชิงพื้นที่ในเขตเมือง
มากขึ้น เพื่อให้เกิดการหาวิธีการพัฒนาคนทุกช่วงวัย  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการแก้ไขปัญหาความยากจนและ
ความเหลื่อมล�้าให้ครอบคลุมประชากรที่อาศัยอยู่ในเมือง
มากขึ้น โดยอาศัยกลไกจากภาคีพัฒนาระดับพื้นที่ มีการ
พัฒนาคุณภาพข้อมูลโดยเริ่มจากวิธีการส�ารวจ/จัดเก็บ 
กระบวนการพัฒนาข้อมูล และการตรวจสอบ/ตรวจทาน
ข้อมูล รวมทั้งการพัฒนาเวทีความร่วมมือระหว่าง 
ภาคีพัฒนาเพื่อให้เกิดการขยายผลอย่างบูรณาการ 
ในทกุภาคส่วน
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ตามแนวทางที่ก�าหนดไว้ โดยมุ ่งเน้นต่อการบรรลุผล 
เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติตามหลักความสัมพันธ ์
เ ชิง เหตุและผล อีก ท้ังจัดตั้ ง ศูนย ์อ� านวยการขจัด 
ความยากจนและพัฒนาคนทกุช่วงวยัอย่างยัง่ยนืตามหลกั
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ในระดับจังหวัด 
และระดับต่าง ๆ ท่ีสอดคล้องกับภูมิสังคมและประเด็น
การพฒันา 

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด – 19 ส่งผลกระทบ
ต่อคุณภาพชวีติของคนในวงกว้าง ท�าให้สถานการณ์ความ
ยากจนและความเหลื่อมล�้าปรากฏชัดเจนมากยิ่งข้ึน  
โดยเฉพาะกลุ่มคนเปราะบางท่ีไม่สามารถตั้งรับปรับตัวได้
ทันต่อสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลง ดังนั้น ข้อมูล  
เครื่องมือและกลไกการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนที่มี
ประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์ภาวะฉุกเฉิน 
จึงมีความจ�าเป็นในการออกแบบและจัดท�ามาตรการให้
ความช่วยเหลือเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและความ
เหลื่อมล�้าอย่างยั่งยืน ซึ่งจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อน
และฟ้ืนฟสูภาพความเป็นอยูข่องผูไ้ด้รบัผลกระทบ รวมท้ัง
สร้างภูมิคุ้มกันให้กับประเทศในการรับมือกับปัญหาความ
เปลีย่นแปลงในอนาคตได้

ข้อเสนอแนะเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย ควรเร่งด�าเนิน
การเชือ่มโยงข้อมลูในระบบ TPMAP กบัฐานข้อมลูต่าง ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะข้อมูลประชากรกลุ่มเปราะบาง 
อาทิ ข้อมลูผู้พ้นโทษของกระทรวงยติุธรรม ข้อมลูแรงงาน
นอกระบบของกระทรวงแรงงาน ข้อมูลเกษตรกรของ
กระทรวงการเกษตรและสหกรณ์ เ พ่ือให ้มีข ้อมูล 
ท่ีครบถ้วน ครอบคลุมครบทุกกลุ่มเป้าหมาย ซึง่จะช่วยให้
มีข ้อมูลไปใช้ประกอบการวิเคราะห์การเข ้าถึงและ 
การจัดสรรสวัสดิการต่าง ๆ ของรัฐที่เหมาะสม รวมทั้ง 
ลดปัญหา “ภาวะตกหล่น” หรือการเข้าไม่ถึงกลุ ่ม 
เป้าหมายที่แท้จริง (Exclusion error) อันจะท�าให้
ประเทศไทยมีเครื่องมือในการสนับสนุนการตัดสินใจ 
เชิงนโยบายในการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความ
เหลือ่มล�า้และการพัฒนาคนทกุช่วงวยัทีม่ปีระสทิธภิาพได้ 
รวมท้ังผลักดันกลไกการแก้ไขปัญหาความยากจนและ
ความเหลื่อมล�้าตามระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การบูรณาการเพ่ือพัฒนาความเสมอภาคและความ 
เท่าเทยีมทางสงัคม พ.ศ. 2563 และศนูย์อ�านวยการขจดั
ความยากจนและพัฒนาคนทกุช่วงวยัอย่างยัง่ยนืตามหลกั
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ให้เกิดผลสัมฤทธิ ์
ในการขับเคล่ือนอย่างเป็นรูปธรรม
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เรือ่งและประเดน็ปฏริปูที ่43

การขยายความคุม้ครอง
ของกองทนุประกนัสงัคม

ป ี2562 •ป ี2563 •

• เป้าหมาย •
แรงงานนอกระบบและเกษตรกรเข้าสู่ระบบประกันสงัคม

• คา่เปา้หมายทีต่อ้งบรรลภุายในป ี2565 • 
แรงงานนอกระบบและเกษตรกรเข้าสูร่ะบบประกนัสงัคม

สถานการณ์ในภาพรวมของเรื่องและประเด็นปฏิรูป 
แม้ว่าการเข้าถึงระบบประกันสังคมของแรงงานนอก
ระบบจะเพิม่ขึน้ แต่ยงัคงมจี�านวนค่อนข้างน้อยเมือ่เทยีบ
กบัแรงงานนอกระบบทัง้หมด โดยสิง่ส�าคญัในการขบัเคลือ่น 
ให้แรงงานนอกระบบเข้าสู ่ความคุ ้มครองของระบบ
ประกันสังคมเพิ่มมากขึ้น ได ้แก ่ การปรับปรุงสิทธิ
ประโยชน์ที่สามารถจูงใจแรงงานนอกระบบ การสร้าง
ความตระหนกัรูถ้งึความส�าคญัของการมหีลกัประกนั และ
การเพิ่มช่องทางในการจ่ายเงินสมทบที่เหมาะสมกับกลุ่ม
เป้าหมาย ซึง่จะท�าให้การขบัเคลือ่นการด�าเนนิการให้เกิด
ผลได้อย่างเป็นรปูธรรม

เป็นผู้ท�างานที่ไม่มีหลักประกันสังคมใด ๆ อย่างไรก็ตาม 
แรงงานนอกระบบสามารถขอรับสิทธิเป็นผู้ประกันตน
ตามมาตรา 39 และมาตรา 40 ซึ่งเป็นการประกันตน 
ในรูปแบบภาคสมัครใจได้ โดยในปี 2562  มีจ�านวน 
ผู ้ประกันตนตามมาตรา 39 จ�านวน 1.6 ล ้านคน 
ขณะที่จ�านวนผู ้ประกันตนตามมาตรา 40 มีจ�านวน
ทั้งหมด 3.1 ล้านคน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20.04  
ของแรงงานนอกระบบท้ังหมด

การด�าเนินงานที่ผ่านมา  ในปี 2563 (ข้อมูล ณ  30 
ก.ย.) ผู ้ประกันตนตามมาตรา 39 และ 40 มีจ�านวน 
เพ่ิมข้ึน โดยผู้ประกนัตนมาตรา 39 มจี�านวน 1.8 ล้านคน 
เพิม่ขึน้จากปี 2562 ร้อยละ 7.4 ขณะทีจ่�านวนผูป้ระกนัตน
ตามมาตรา 40 มีจ�านวนทั้งหมด 3.4 ล้านคน เพิ่มขึ้น 
จากปี 2562 ร้อยละ 9.6 ท้ังนี ้ท่ีผ่านมาส�านกังานประกนั
สังคมได้มีการด�าเนินการเพ่ิมสิทธิประโยชน์ในกลุ ่ม 
ผู้ประกันตนมาตรา 40 เพ่ือจูงใจให้แรงงานนอกระบบ 
เข ้ามาเป ็นสมาชิกในกองทุนประกันสังคม รวมทั้ง  
การปรบัปรงุกฎหมายเพือ่เปิดโอกาสให้ผูป้ระกอบอาชพีอสิระ 
ที่มีอายุไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์สามารถสมัครเป็นผู้ประกัน
ตนมาตรา 40 ได้ (จากเดิม 60 ปี)การใช้กลไกกลุ ่ม 
เครือข่าย “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน โรงงาน) เพ่ือเพิม่
ช่องทางสร้างการรับรู้ ประชาสัมพันธ์ และการเข้าถึง 
สิทธิประ โยชน ์ประกัน สั งคม และการน� าระบบ
อิเล็กทรอนิกส์และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ 
ในการให้บรกิารประกนัสงัคมเพือ่อ�านวยความสะดวกต่าง ๆ 

จากการส�ารวจการท�างานของประชากร ของส�านักงาน
สถติแิห่งชาต ิพบว่า ในปี 2562 ประเทศไทยมจี�านวนผู้ท่ีมี
งานท�าทั้งสิ้น 37.5 ล้านคน โดยเป็นแรงงานนอกระบบ 
20.4 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 54.3 ของผู้มีงานท�า
ทัง้หมด ซึง่มจี�านวนลดลงจากปี 2561 โดยประชากรกลุม่นี้

0
500,000

1,000,000
1,500,000
2,000,000
2,500,000
3,000,000
3,500,000

มาตรา 39 มาตรา 40 

จ านวน (คน) 
หลักประกันทางสังคมส าหรับกลุ่มแรงงานนอกระบบ 

ปี 2561 

ปี 2562 

ปี 2563 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ 1 
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 43 การขยายความคุ้มครองของกองทุนประกันสังคม 2 

เป้าหมาย แรงงานนอกระบบและเกษตรกรเข้าสู่ระบบประกันสังคม  3 

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี พ.ศ. 2565 แรงงานนอกระบบและเกษตรกรที่เข้าสู่ระบบประกันสังคมเพิ่มข้ึน 4 

แม้ว่าการเข้าถึงระบบประกันสังคมของแรงงานนอกระบบจะเพิ่มขึ้น แต่ยังคงมีจ านวนค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับแรงงาน5 
นอกระบบทั้งหมด โดยสิ่งส าคัญในการขับเคลื่อนให้แรงงานนอกระบบเข้าสู่ความคุ้มครองของระบบประกันสังคมเพิ่ม6 
มากขึ้น ได้แก่ การปรับปรุงสิทธิประโยชน์ที่สามารถจูงใจแรงงานนอกระบบ การสร้างความตระหนักรู้ถึงความส าคัญ7 
ของการมีหลักประกัน และการเพิ ่มช่องทางในการจ่ายเงินสมทบที ่เหมาะสมกับกลุ ่มเป้าหมาย  ซึ ่งจะท าให้ 8 
การขับเคลื่อนการด าเนินการให้เกิดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม 9 

จากการส ารวจการท างานของประชากร ของส านักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า ในปี 2562 ประเทศไทยมีจ านวนผู้ที่มีงานท า10 
ทั้งสิ้น 37.5 ล้านคน โดยเป็นแรงงานนอกระบบ 20.4 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 54.3 ของผู้มีงานท าทั้งหมด ซึ่งมี11 
จ านวนลดลงจากปี 2561 โดยประชากรกลุ่มนี้เป็นผู้ท างานที่ไม่มีหลักประกันสังคมใด ๆ อย่างไรก็ตาม แรงงานนอก12 
ระบบสามารถขอรับสิทธิเป็นผู้ประกันตนตาม13 
มาตรา 39 และมาตรา 40 ซึ่งเป็นการประกันตนใน14 
รูปแบบภาคสมัครใจได้ โดยในปี 2562  มีจ านวน15 
ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 จ านวน 1.6 ล้านคน16 
ขณะที่จ านวนผู้ประกันตนตามมาตรา 40 มีจ านวน17 
ทั้งหมด 3.1 ล้านคน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20.04 18 
ของแรงงานนอกระบบทั้งหมด อย่างไรก็ตาม ในปี 19 
2563 (ข้อมูล ณ  30 ก.ย.) ผู้ประกันตนตามมาตรา 20 
39 และ 40 มีจ านวนเพิ่มขึ้น โดยผู้ประกันตน21 
มาตรา 39 มีจ านวน 1.8 ล้านคน เพิ่มขึ้นจากปี 22 

2562 ร้อยละ 7.4 ขณะที่จ านวนผู้ประกันตนตาม23 
มาตรา 40 มีจ านวนทั้งหมด 3.4 ล้านคน เพิ่มขึ้น24 
จากปี 2562 ร้อยละ 9.6 ทั้งนี้ ที่ผ่านมาส านักงานประกันสังคมได้มีการด าเนินการเพิ่มสิทธิประโยชน์ในกลุ่มผู้ประกันตน25 
มาตรา 40 เพื่อจูงใจให้แรงงานนอกระบบเข้ามาเป็นสมาชิกในกองทุนประกันสังคม รวมทั้ง การปรับปรุงกฎหมายเพื่อเปิด26 
โอกาสให้ผู้ประกอบอาชีพอิสระที่มีอายุไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์สามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 ได้ (จากเดิม 60 ปี) 27 
การใช้กลไกกลุ่มเครือข่าย “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน โรงงาน) เพื่อเพิ่มช่องทางสร้างการรับรู้ ประชาสัมพันธ์ และ 28 
การเข้าถึงสิทธิประโยชน์ประกันสังคม และการน าระบบอิเล็กทรอนิกส์และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการให้บริการ29 
ประกันสังคมเพื่ออ านวยความสะดวกต่าง ๆ  30 

แม้ว่าภาครัฐจะมีการด าเนินการต่าง ๆ เพื่อขยายความคุ้มครองของกองทุนประกันสังคมไปยังแรงงานนอกระบบและ31 
จ านวนผู้ประกันตนตามมาตรา 39 และมาตรา 40 จะมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง  แต่แรงงานนอกระบบ 32 
ที่เข้าร่วมกองทุนประกันสังคมยังมีจ านวนค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับแรงงานนอกระบบทั้งหมด ซึ่งส่วนหนึ่งเนื่องจากสิทธิ33 
ประโยชน์หรือเงื่อนไขที่มีอาจจะยังไม่จูงใจ การมีข้อจ ากัดจากการอยู่ในพื้นที่ห่างไกล การมีรายได้ที่ไม่เพียงพอ รวมถึง 34 
การไม่ตระหนักถึงความส าคัญของการมีหลักประกันทางสังคม  35 

ที่มา : ส านักงานหลักประกันสังคม  
หมายเหต ุ: แรงงานนอกระบบรวมถึงเกษตรกร 
 
 

 

 

0543  
สสี้ม 

 

 

62 สสี้ม 63 สีส้ม 
 

ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย
หมายเหตุ: แรงงานนอกระบบรวมถึงเกษตรกร

มูลค่าการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ
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ประเด็นท้าทายที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย
แม้ว ่าภาครัฐจะมีการด�าเนินการต่าง ๆ เพื่อขยาย 
ความคุม้ครองของกองทนุประกนัสังคมไปยงัแรงงานนอก
ระบบและจ�านวนผูป้ระกนัตนตามมาตรา 39 และมาตรา 
40 จะมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่แรงงาน 
นอกระบบที่เข้าร่วมกองทุนประกันสังคมยังมีจ�านวน 
ค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับแรงงานนอกระบบทั้งหมด  
ซ่ึงส่วนหนึง่เนือ่งจากสิทธปิระโยชน์หรอืเงือ่นไขท่ีมอีาจจะ
ยังไม่จูงใจ การมีข้อจ�ากัดจากการอยู ่ในพื้นที่ห่างไกล  
การมีรายได้ที่ไม่เพียงพอ รวมถึงการไม่ตระหนักถึง 
ความส�าคญัของการมหีลกัประกนัทางสงัคม 

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ดังนัน้ การด�าเนนิ
งานในระยะต่อไป ยังคงต้องมุ ่งเน้นให้ส�าคัญกับการ
ปรับปรุงสิทธิประโยชน์หรือเงื่อนไขที่สามารถจูงใจ
แรงงานนอกระบบได้มากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง 
(ผูม้รีายได้น้อย) เช่น การเพิม่ความคุ้มครองให้แก่แรงงาน
นอกระบบทั้งในด้านการเจ็บป่วย ทุพพลภาพ เสียชีวิต 
รวมถงึหลังวยัเกษยีณ การพิจารณาเงินสมทบทีเ่หมาะสม
กบัรายได้และความสามารถในการจ่าย เป็นต้น นอกจาก
นี้ควรให้ความส�าคัญในการปรับปรุงกลไกการท�างานของ
ระบบประกันสังคมเพื่ออ�านวยความสะดวกให้ผู ้ที่อยู ่
ห่างไกลสามารถเข้าถึงระบบได้ง่ายขึ้น รวมทั้งการสร้าง
การตระหนักรู้ถึงความจ�าเป็นและความส�าคัญของการมี
หลักประกันทางสังคมในการเป็นเครื่องมือบริหารการ
จัดการความเสี่ยงที่จะสามารถช่วยคุ้มครองให้สามารถ
รับมือกับเหตุการณ์ที่ ไม ่คาดคิดประเภทต่าง ๆ ได ้  
และช่วยบรรเทาความเดอืดร้อนทางการเงนิ ท้ังนี ้ผลกระทบ
จากการแพร่ระบาดของ โควดิ-19 อาจจะเป็นตวัแปรส�าคัญ 
ที่ท�าให้แรงงานนอกระบบได้ตระหนักถึงความส�าคัญ 
ของการมีหลักประกันทางสังคมและเข้าร่วมกองทุน
ประกนัสังคมเพ่ิมข้ึน
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เรือ่งและประเดน็ปฏริปูที ่44

การประสานโครงการสวสัดกิารในปัจจบุนั
ป ี2562 •ป ี2563 •
• เป้าหมาย •
เพือ่บรูณาการการจดัสรรสวัสดิการของหน่วยงานรฐัแบบ
ถกูฝาถกูตวัโดยใช้ระบบ Big Data

• คา่เปา้หมายทีต่อ้งบรรลภุายในป ี2565 • 
งบประมาณที่ใช้ในการจัดสรรสวัสดิการต่อหัวลดลง

สถานการณ์ในภาพรวมของเรื่องและประเด็นปฏิรูป 
ในช่วงตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาภาครัฐได้ให้ความส�าคัญ
กบัการก�าหนดให้มสีวสัดกิารและมาตรการทางสงัคมต่าง ๆ 
เพือ่ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างรอบด้าน
ในทุกมิติและครอบคลุมในทุกกลุ ่มเป ้าหมายอย่าง 
เหมาะสมโดยปัจจุบันการจัดสวัสดิการและมาตรการทาง
สงัคมให้แก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ โดยหน่วยงาน
ภาครัฐมีมากกว่า 50 โครงการ ไม่ว่าจะเป็นสวัสดิการ
ตลอดช่วงชีวิตที่ครอบคลุมตั้งแต่เด็กแรกเกิด วัยเรียน  
วยัท�างาน และวยัสูงอายุ เช่น เงนิอดุหนนุเพ่ือการเลีย้งดู
เด็กแรกเกิด ประกันสุขภาพถ้วนหน้า เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ 
การกู ้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพจากกองทุนผู ้สูงอายุ 
เป ็นต ้น  สวั สดิ การส� าหรับกลุ ่ ม เป ้ าหมาย เช ่น  
เงนิช่วยเหลอืเกษตรกร สวสัดกิารช่วยเหลอืผูม้รีายได้น้อย 
เงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ เบ้ียยังชีพคนพิการ เป็นต้น 
และสวัสดกิารส�าหรบัผูป้ระสบปัญหา อาท ิ เงนิช่วยเหลอื
ผู้ประสบปัญหาทางสังคมในกรณีฉุกเฉิน เงินช่วยเหลือ

เกษตรกรผู ้ประสบภัยพิบัติ และกองทุนยุติธรรมให ้
ค�าปรึกษาด้านกฎหมาย อย่างไรก็ตาม สวัสดิการและ
มาตรการสังคมดังกล่าวได้ถูกออกแบบและขับเคลื่อน
อย่างแยกส่วนตามบทบาทภารกิจของแต่ละหน่วยงาน 
บนฐานข้อมูลท่ีแตกต่างกัน ท�าให้ภาพรวมการจัดสรร
สวัสดิการและงบประมาณของภาครัฐยังไม่สามารถ
ก�าหนดนโยบายการช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงการ
ติดตามประเมินผลการด�าเนินงานได้อย่างถูกต้องแม่นย�า
และมีประสิทธิภาพมากนัก โดยเฉพาะข้อมูลงบประมาณ
ทีใ่ช้ในการจดัสรรสวสัดกิารต่อหวัซึง่เป็นเป้าหมายตวัชีว้ดั
ส�าคัญในการสะท้อนความส�าเร็จของประเด็นการปฏิรูป
ดังกล่าว ดังนั้น การมีฐานข้อมูลกลางท่ีสามารถเชื่อมโยง
ข้อมูลจากหน่วยงานทั้งหมดที่เกี่ยวข้องเข้าด้วยกันจะเป็น
ปัจจัยส�าคญัท่ีสนบัสนนุให้การประสานโครงการสวัสดกิาร
สามารถบรรลุผลได้อย่างเป็นรูปธรรม

การด�าเนินงานที่ผ่านมา  หน่วยงานรัฐและหน่วยงานอืน่
ท่ีเกี่ยวข้องได้ให้ความส�าคัญกับการบูรณาการโครงการ
สวัสดิการต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้นโดยมีการสร้างระบบฐาน
ข้อมลูขนาดใหญ่ (Big data) และระบบการบริหารจดัการ
ข้อมูลกลุ่มเป้าหมายเพ่ือช่วยในการออกแบบและจัดสรร
สวัสดิการได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยการ
ด�าเนนิงานทีส่�าคญัในช่วงทีผ่่านมา อาท ิ1) ระบบบรหิาร
จัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า (Thai People 
Map and Analytics Platform: TPMAP) ซึ่งเป็นการ
รวบรวมและเชือ่มโยงฐานข้อมลูต่าง ๆ ของภาครฐัไว้ด้วยกนั
เพื่อช่วยให้การก�าหนดเป้าหมายของการพัฒนาคนเป็นไป
อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยเป็นการเช่ือมโยง
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ระหว่างฐานข้อมลูต่าง ๆ ทีส่�าคญัของภาครฐั เช่น ข้อมลูความจ�าเป็นพ้ืนฐาน กระทรวงมหาดไทย ข้อมลูมรีายได้น้อย 
กระทรวงการคลงั ข้อมลูการใช้ไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภมูภิาค ข้อมลูสิทธกิารรักษาพยาบาล ส�านกังานหลักประกนัสุขภาพ
แห่งชาต ิ ข้อมลูนกัเรยีนทีไ่ด้รบัสวสัดกิารช่วยเหลอื กองทนุให้กูย้มืเพ่ือการศกึษา เป็นต้น 2) โครงการจัดท�าฐานข้อมูล
เป้าหมายตามช่วงวยัเพือ่บรูณาการแผนงานพฒันาคณุภาพชวีติ ซ่ึงเป็นการบรูณาการความร่วมมอืระหว่างการเคหะแห่ง
ชาติและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยในชุมชนของการ
เคหะแห่งชาต ิและ 3) การบรูณการฐานข้อมลูประชาชนและการบรกิารภาครฐั (Population Information Linkage 
Center) โดยการให้ส�านักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เป็นหน่วยงานกลางในการเชือ่มโยงฐานข้อมลูประชาชนของ
ส่วนราชการต่าง ๆ อาทิ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวง
ศกึษาธกิาร และกระทรวงกลาโหม

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย
การบูรณาการการจัดสรรสวัสดิการและมาตรการสังคม
ของหน่วยงานรัฐให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับ
ชีวิตความเป็นอยู ่ของประชาชนในแต่ละกลุ ่มยังคงมี
ประเด็นท้าทายส�าคัญหลายประการ อาทิ ความแตกต่าง
ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูลของแต่ละ
หน่วยงาน ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการบูรณาการฐานข้อมูล
สารสนเทศทีเ่กีย่วเนือ่งและจ�าเป็น การขาดเจ้าหน้าทีแ่ละ
บุคลากรท่ีมีสมรรถะเฉพาะด้านในการพัฒนาและเชื่อม
โยงฐานข้อมูลขนาดใหญ่ระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ  
ความร่วมมือร่วมระหว่างหน่วยงานในการเชื่อมโยง 
ฐานข้อมูลในระดับบุคคลภายใต้ประเด็นและข้อจ�ากัด
เกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy) และการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลของประชากรกลุ่มเป้าหมาย ตลอดจน
การผลักดันให ้เกิดการใช ้ประโยชน์จากฐานข้อมูล 
ทีร่วบรวมสวสัดิการต่าง ๆ อย่างเป็นรปูธรรมเพือ่ส่งเสริม
ให้หน่วยงานภาครัฐเล็งเห็นถึงความส�าคัญของความ 
ถูกต้องและความส�าคัญของการประสานความร่วมมือ

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย การด�าเนินงาน 
ในระยะต่อไปจ�าเป็นท่ีจะต้องมุ ่งเน้นท่ีการยกระดับ
โครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบเทคโนโลยสีารเทศ และสมรรถนะ
ของเจ้าหน้าท่ีบุคลากรของหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีบทบาท
หน้าที่ในการรับผิดชอบดูแลระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ 
เพื่อน�าไปสู่การบูรณาการเชื่อมโยงฐานข้อมูลให้เป็นฐาน
ข้อมูลเดียวกัน โดยอาจสร้างแพลตฟอร์มในการเชื่อมโยง
ระหว่างฐานข้อมูลขนาดใหญ่ของแต่ละหน่วยงานที่ได้เริ่ม
ด�าเนินการแล้วเพื่อต่อยอดจากการสร้างฐานข้อมูลขนาด
ใหญ่ท่ีมีหน้าที่เฉพาะของแต่ละหน่วยงานเข้าเป็นศูนย์
รวบรวมข้อมูลกลาง (Collective big data center)  
เช่น TPMAP ฐานข้อมลูประชาชนและการบรกิารภาครฐั 
ฐานข้อมูลกรมบัญชีกลาง เป็นต้น นอกจากนี้ ยังต้อง 
ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลสวัสดิการส�าหรับ
การออกแบบนโยบาย และการติดตามประเมินผล 
เพ่ือช่วยให้กระบวนการจัดสรรสวัสดิการแต่ละหน่วยงาน
มคีวามเชือ่มโยงระหว่างกนั และสามารถจัดสรรสวสัดกิาร
ให้ตรงกับความจ�าเป็นและบริบทของกลุ่มเป้าหมาย 
ได้อย่างครอบคลุมและเหมาะสมบนหลักฐานเชิงประจกัษ์ 
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เรือ่งและประเดน็ปฏริปูที ่45

ระบบเงนิโอนเพ่ือผูม้รีายไดน้อ้ย 
(Negative Income Tax: NIT)

ป ี2562 •ป ี2563 •

• เป้าหมาย •
วเิคราะห์ ออกแบบ และน�าระบบ NIT มาประยกุต์ใช้ 
ในประเทศไทย

• คา่เปา้หมายทีต่อ้งบรรลภุายในป ี2565 • 
จ�านวนผู้มีรายได้น้อยลดลง

สถานการณ์ในภาพรวมของเรื่องและประเด็นปฏิรูป 
นโยบายที่ส�าคัญของภาครัฐท่ีมีส่วนช่วยในการแก้ไข
ปัญหาความยากจนและลดความเหลือ่มล�า้ในการกระจาย
รายได้ คือ โครงการประชารัฐสวัสดิการ ซึ่งเป็นการ
ประยุกต์ใช้แนวคิดการจัดเก็บรายได้ภาษีแบบติดลบ 
(Negative Income Tax: NIT) โดยการเปิดให้ผูม้รีายได้
น้อยมาลงทะเบียนรับการช่วยเหลือด้านค่าใช้จ่ายต่าง ๆ 
ในการด�ารงชีพ และรัฐบาลจะจัดสรรเงินอุดหนุนให ้
ผ่านการโอนเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นรายเดือนตาม
เงื่อนไขที่ก�าหนด เพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพให้แก่
ผู้มีรายได้น้อยได้ตรงกลุ่มเป้าหมาย และเป็นมาตรการ
พัฒนาระบบภาษีภายใต้แนวคิด NIT ท่ีมีจุดมุ่งหมายเพ่ือ
ให้ผู ้มีรายได้น้อยมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน รวมทั้งภาครัฐ
สามารถน�าฐานข้อมูลที่ได้จากการลงทะเบียนของผู้มีราย
ได้น้อยไปใช้ในการด�าเนินมาตรการสวัสดิการต่าง ๆ  
ผ่านมาตรการทางการเงินการคลังได้อย่างเหมาะสมและ
สอดคล้องกับกลุ ่มเป้าหมายมากขึ้น ทั้งนี้ การด�าเนิน
มาตรการช่วยเหลอืผูม้รีายได้น้อยผ่านบตัรสวสัดิการแห่งรัฐ 
มีส่วนช่วยให้ผู้มีรายได้น้อยในประเทศลดลง โดยข้อมูล
ล่าสุดจากการรายงานภาวะสังคมไตรมาสที่สามของปี 
2563 ของ สศช. เมือ่วนัที ่16 พฤศจิกายน 2563 พบว่า 
สัดส่วนความยากจนมีแนวโน้มลดลงจากร้อยละ 9.85 
ในปี 2561 เหลอืร้อยละ 6.24 ในปี 2562 คดิเป็นจ�านวน 
4.3 ล้านคน หรอืคดิเป็นครวัเรอืนยากจนทัง้สิน้ 1.31 ล้าน
ครัวเรือน ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลจากระบบบริหารจัดการ
ข้อมลูการพฒันาคนแบบชีเ้ป้า (Thai People Map and 
Analytics Platform : TPMA) โดยใช้ข้อมูลจากข้อมูล

ความจ�าเป็นพ้ืนฐาน (จปฐ.)  ของกระทรวงมหาดไทย และ
ข้อมูลผู้มาลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งพิจารณาความ
ยากจนใน 5 มติิ ได้แก่ สุขภาพ ความเป็นอยู ่การศึกษา 
รายได้ และการเข้าถึงบริการภาครัฐ โดยภาพรวม
ประเทศไทย พบว่า ในปี 2562 มคีนจนจ�านวน 983,316 คน 
คิดเป็นสัดส่วนคนจนเป้าหมาย ร้อยละ 2.67 ของคนที ่
ได้รับการส�ารวจ (จปฐ.) (จ�านวน 36,893,084 คน) ซึง่เมือ่
เทยีบกบัปี 2561 มจี�านวนคนจนจ�านวน 1,336,145 คน 
แต่มีสัดส่วนคนจนเป้าหมายร้อยละ 3.65 ของคนที่ได้รับ
การส�ารวจ (จปฐ.) (จ�านวน 36,647,817 คน) อย่างไร
ก็ตาม ข้อมูลสัดส่วนความยากจนของ สศช. เป็นข้อมูลที่
ค�านวณมาจากผลการส�ารวจไม่สามารถลงลึกเป็นราย
บุคคลได้ แต่ข้อมูลจาก TPMAP เป็นข้อมูลรายบุคคล 
ที่สามารถเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลระบบอื่นๆ ได้ ดังนั้น  
จึ งจ� า เป ็นต ้ องด� า เนินการ เชื่ อม โยงระบบข ้อมู ล 
ของ TPMAP ให้ครอบคลุมจ�านวนประชากรทั้งหมด 
ของประเทศ อาทิ ประชากรในเขตเมือง ผู ้ใช้บริการ 
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

การด�าเนินงานที่ผ ่านมา ในปีที่ผ่านมาสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลให้เศรษฐกิจ 
หดตัวอย่างรุนแรง และการว่างงานมากขึน้ ถอืเป็นปัจจยั
เส่ียงส�าคัญท่ีจะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนจาก
การมีรายได้ท่ีลดลง ซ่ึงจะกระทบต่อสถานะความเป็นอยู่
และความยากจน โดยหากพิจารณาผลกระทบต่อ 
ความยากจนจากวิกฤตเศรษฐกิจท่ีผ่านมา เช่น วิกฤต
ต้มย�ากุ้ง วิกฤตซับไพรม์ เป็นต้น จะส่งผลให้ครัวเรือน 
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เป็นคนยากจนเพิ่มขึ้นโดยจากปัญหาวิกฤตโควิด-19  
ดังกล่าว ภาครัฐยังคงด�าเนินการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย 
ที่ผ ่านการลงทะเบียนและมีคุณสมบัติตามที่ก�าหนด 
จะได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เงินโอนส�าหรับซื้อสินค้า 
ที่จ�าเป็นต่อการครองชีพ และค่าโดยสารระบบขนส่ง
สาธารณะ และส ่วนลดค่าสาธารณูปโภค เป ็นต ้น  
โดยจ�านวนเงินโอนที่ได้รับจะแตกต่างกันตามเงื่อนไข 
ที่รัฐบาลก�าหนด รวมท้ังได้มีการให้ความช่วยเหลือ 
เพ่ิมเติมในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  
โดยการให้ความช่วยเหลอื เยยีวยา และชดเชยแก่ผู้มีราย
ได้น้อย ซึ่งเป็นการช่วยเหลือเยียวยาผู้มีบัตรสวัสดิการ 
แห่งรฐัทีต่กหล่นจากมาตรการเยยีวยาอืน่ ๆ โดยการโอน
เงินเข ้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รายละ 3,000 บาท  
แบ่งจ่ายให้เดือนละ 1,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน 
(พฤษภาคม – กรกฎาคม 2563) 

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย
ทัง้นี ้ระบบฐานข้อมลูของภาครัฐทีย่งัไม่มีความเชือ่มโยงกนั 
ถือเป็นประเด็นท้าทายที่ส�าคัญที่ส่งผลกระทบต่อการ
บรรลุเป้าหมายในการวิเคราะห์และออกแบบการด�าเนิน
นโยบาย และเป็นอุปสรรคในการจัดท�าระบบ NIT  
ในประเทศไทย รวมท้ังส่งผลให้การจัดท�านโยบายหรือการ
ด�าเนินมาตรการประสบปัญหาด้านการใช้ข้อมูลเพื่อการ
ติดตาม ประเมินผล และพัฒนาระบบให้สวัสดิการให้มี
ประสิทธภิาพมากข้ึน 

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ในระยะต่อไปหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องควรศกึษาแนวทางเชือ่มโยงฐานข้อมลูทัง้ใน
ส่วนส�าหรับจัดท�าระบบภาษีและสวัสดิการสังคมให้มีความเชื่อมโยงกัน เพื่อให้ภาครัฐมีข้อมูลในการติดตามประเมินผล
การให้สวัสดิการในแต่ละประเภท และน�ามาปรับปรุงสวัสดิการให้เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการในแต่ละพ้ืนที่ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยอาจพิจารณาน�าฐานข้อมูล TPMAP ซ่ึงเป็นระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคน
แบบชีเ้ป้าทีส่ามารถใช้ระบุปัญหาท้ังความยากจน เด็กแรกเกดิ การศกึษา ผูส้งูอาย ุรวมทัง้ การพฒันาสภาพทีอ่ยู่อาศยั 
มาใช้ส�าหรบัพฒันาต่อยอดการวเิคราะห์และออกแบบ NIT ท่ีเหมาะสมกบับริบทการพัฒนาของประเทศไทยได้ 
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เรือ่งและประเดน็ปฏริปูที ่46

เงนิบ�านาญ
ป ี2562 •ป ี2563 •
• เป้าหมาย •
กระบบประกันสังคมมคีวามยัง่ยนืและประชาชนออมเงนิ
เพือ่การเกษียณอายเุพิม่ขึน้

• คา่เปา้หมายทีต่อ้งบรรลภุายในป ี2565 • 
ระบบระบบประกันสังคมมีความยั่งยืนและประชาชน
ออมเงินเพื่อการเกษียณอายุเพิ่มขึ้น

สถานการณ์ในภาพรวมของเร่ืองและประเด็นปฏิรูป ประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมสูงอายุต้ังแต่ พ.ศ. 2548 และ
ก�าลังจะก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมสูงอายุระดับสมบูรณ์ใน พ.ศ. 2566 โดยคาดการณ์ว่าใน พ.ศ. 2576 ประเทศไทย 
จะก้าวเข้าสู ่สังคมสูงอายุระดับสุดยอด ดังนั้นเพื่อให้ประชาชนเตรียมความพร้อมเข้าสู ่วัยเกษียณอย่างมีคุณภาพ  
มรีายได้และชวีติความเป็นอยูท่ีด่ ีและช่วยแบ่งเบาภาระงบประมาณของภาครัฐในการดูแลผู ้สูงอายุจึงท�าให้เกิดระบบ 
การออมเงินเพื่อการเกษียณอายุในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งการออมภาคบังคับ และการออมภาคสมัครใจ ส�าหรับการออม 
ภาคบังคับ เป็นการออมที่ภาครัฐจัดให้กับผู้ที่เป็นแรงงานในระบบ ส่วนแรงงานนอกระบบหรือผู้ประกอบอาชีพอิสระ  
ซึง่ไม่มีการออมภาคบงัคบั มเีพยีงการออมภาคสมคัรใจทีร่ฐัจดัให้ คอื ประกนัสงัคมมาตรา 39 มาตรา 40 และกองทุน 
การออมแห่งชาต ิ (กอช.) ซึง่ปัจจบัุนแม้ว่าแรงงานนอกระบบจะเข้าเป็นสมาชกิประกนัสงัคมตามมาตรา 39 มาตรา 40 
และกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) เพิ่มขึ้น แต่ยังคงน้อยเมื่อเทียบกับแรงงานนอกระบบทั้งหมด นอกจากนี้ 
สังคมสูงอายุได้ส่งผลให้กองทุนประกันสังคมต้องจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพเพ่ิมขึ้น โดยผลจากการศึกษา 
ของส�านักงานประกนัคมร่วมกบัองค์การระหว่างประเทศ ซ่ึงประเมนิค่าทางคณติศาสตร์ประกนัภยัของกองทนุชราภาพ 
พบว่า หากไม่ด�าเนนิการปฏรูิประบบบ�านาญประกนัสังคมแล้ว รายรับจะไม่เพียงพอกบัรายจ่ายในแต่ละปีท�าให้ต้องดึง
กองทุนสะสมออกมาใช้ภายใน 28 ปี และเงินสะสมจะหมดภายใน 38 ปี นับจากปี 2559 ท้ังนี้ ปัจจุบันประเทศไทย 
ได้มีการด�าเนินการเพื่อป้องกันประเด็นข้างต้น โดยที่ผ่านมายังมีความท้าทายในหลายประการในการขับเคลื่อนการ
ด�าเนินการ อาทิ การสร้างดึงดูดให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเกิดการออมมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะกลุ ่มแรงงาน 
นอกระบบที่ไม่มีสวัสดิการรองรับ การเร่งผลักดันกฎหมายที่เก่ียวข้อง เพื่อให้เกิดกลไกหนุนเสริมการสร้าง 
หลักประกันทางสังคมที่ยั่งยืน
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การด�าเนินงานที่ผ่านมา โดยในปีที่ผ่านมาภาคส่วนท่ี
เกี่ยวข้องได้ด�าเนินการขับเคลื่อนการด�าเนินการต่าง ๆ 
อาท ิกองทนุการออมแห่งชาต ิ (กอช.) ได้มุง่เน้นการสร้าง
เครือข่ายเพิ่มมากขึ้น ผ่านตัวแทน กอช. ที่เป็นบุคคล
ประจ�าหมู่บ้านเพ่ืออ�านวยความสะดวกให้สมาชิกและ
ประชาชนได้เข ้าถึงการออมกับ กอช. เพิ่มมากขึ้น 
นอกจากนี ้ยงัเพ่ิมช่องทางบรกิารผ่าน บรษิทั บิก๊ซ ีซูเปอร์
เซ็นเตอร์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัท แกร็บแท็กซี่ 
(ประเทศไทย) จ�ากดั ซึง่จากเดมิ กอช. มช่ีองทางรับสมคัร
สมาชิกผ่านทาง ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน 
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคาร
อาหารสงเคราะห์ ที่ว่าการอ�าเภอ ส�านักงานคลังจังหวัด 
สถาบันการเงินชุมชน เทสโก้โลตัส เคาน์เตอร์เซอร์วิส 
และตู้บุญเติม รวมแล้วกว่า 160,000 หน่วยทั่วประเทศ 

แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านเศรษฐกิจ 1 

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 46 เงินบ านาญ 2 

เป้าหมาย การสร้างความยั่งยืนให้กับระบบประกันสังคม และประชาชนออมเงินเพื่อการเกษียณอายุ  3 

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี พ.ศ. 2565 ระบบประกันสังคมมีความยั่งยืนและประชาชนออมเงินเพื่อการเกษียณอายุ4 

เพิ่มขึ้น 5 

ประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมสูงอายุตั้งแต่ พ.ศ. 2548 และก าลังจะก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมสูงอายุระดับสมบูรณ์ใน 6 
พ.ศ. 2566 โดยคาดการณ์ว่าใน พ.ศ. 2576 ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่สังคมสูงอายุระดับสุดยอด ดังนั้นเพื่อให้ประชาชน7 
เตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยเกษียณอย่างมีคุณภาพ มีรายได้และชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี และช่วยแบ่งเบาภาระงบประมาณของ8 
ภาครัฐในการดูแลผู้สูงอายุจึงท าให้เกิดระบบการออมเงินเพื่อการเกษียณอายุในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งการออมภาคบังคับ และ9 
การออมภาคสมัครใจ ส าหรับการออมภาคบังคับ เป็นการออมที่ภาครัฐจัดให้กับผู้ที่เป็นแรงงานในระบบ ส่วนแรงงานนอก10 
ระบบหรือผู้ประกอบอาชีพอิสระ ซึ่งไม่มีการออมภาคบังคับ มีเพียงการออมภาคสมัครใจที่รัฐจัดให้  คือ ประกันสังคม11 
มาตรา 39 มาตรา 40 และกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ซึ่งปัจจุบันแม้ว่าแรงงานนอกระบบจะเข้าเป็นสมาชิก12 
ประกันสังคมตามมาตรา 39 มาตรา 40 และกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) เพิ่มขึ้น แต่ยังคงน้อยเมื่อเทียบกับแรงงาน13 
นอกระบบทั้งหมด นอกจากนี้สังคมสูงอายุได้ส่งผลให้กองทุนประกันสังคมต้องจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพเพิ่มขึ้น 14 
โดยผลจากการศึกษาของส านักงานประกันคมร่วมกับองค์การระหว่างประเทศ ซึ่งประเมินค่าทางคณิตศาสตร์ประกันภัย15 
ของกองทุนชราภาพ พบว่า หากไม่ด าเนินการปฏิรูประบบบ านาญประกันสังคมแล้ว รายรับจะไม่เพียงพอกับรายจ่าย  16 
ในแต่ละปีท าให้ต้องดึงกองทุนสะสมออกมาใช้ภายใน 28 ปี และเงินสะสมจะหมดภายใน 38 ปีนับจากปี 2559 17 
ทั้งนี้ปัจจุบันประเทศไทยได้มีการด าเนินการเพื่อป้องกันประเด็นข้างต้น โดยที่ผ่านมายังมีความท้าทายในหลายประการ 18 
ในการขับเคลื่อนการด าเนินการ อาทิ การสร้างดึงดูดให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเกิดการออมมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะกลุ่ม19 
แรงงานนอกระบบที่ไม่มีสวัสดิการรองรับ การเร่งผลักดันกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดกลไกหนุนเสริมการสร้าง20 
หลักประกันทางสังคมที่ยั่งยืน 21 

โดยในปีที่ผ่านมาภาคส่วนที่ เกี่ยวข้องได้ด า เนินการ22 
ขับเคลื่อนการด าเนินการต่าง ๆ อาทิ กองทุนการออม23 
แห่งชาติ (กอช.) ได้มุ่งเน้นการสร้างเครือข่ายเพิ่มมากขึ้น 24 
ผ่านตัวแทน กอช. ที่เป็นบุคคลประจ าหมู่บ้านเพื่ออ านวย25 
ความสะดวกให้สมาชิกและประชาชนได้เข้าถึงการออมกับ 26 
กอช. เพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ ยังเพิ่มช่องทางบริการ 27 
ผ่าน บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากัด (มหาชน) และ28 
บริษัท แกร็บแท็กซี่ (ประเทศไทย) จ ากัด ซึ่งจากเดิม กอช.  29 
มีช่องทางรับสมัครสมาชิกผ่านทาง ธนาคารกรุงไทย 30 
ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์31 
การเกษตร ธนาคารอาหารสงเคราะห์ ที่ว่าการอ าเภอ 32 
ส านักงานคลังจังหวัด สถาบันการเงินชุมชน เทสโก้โลตัส 33 
เคาน์เตอร์เซอร์วิส และตู้บุญเติม รวมแล้วกว่า 160,000 34 
หน่วยทั่วประเทศ นอกจากนี้ยังเพิ่มการอ านวยความสะดวกให้แก่สมาชิก กอช. โดยการพัฒนาช่องทางแอปพลิเคชัน 35 
ให้สมาชิกสามารถเข้าถึงเงินออมได้ทุกที่ ทุกเวลา ตรวจสอบสิทธิ สมัครส่งเงินออมสะสมอีกด้วย ปัจจุบัน กอช. มีจ านวน36 
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จ านวนสมาชิก กอช. 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

ที่มา : กองทุนการออมแห่งชาติ ที่มา: กองทุนการออมแห่งชาติ

จ�านวนสวมชิก กอช.

นอกจากนี้ยังเพิ่มการอ�านวยความสะดวกให้แก่สมาชิก 
กอช. โดยการพัฒนาช่องทางแอปพลิเคชันให้สมาชิก
สามารถเข้าถึงเงินออมได้ทุกที่ ทุกเวลา ตรวจสอบสิทธิ์ 
สมัครส่งเงินออมสะสมอีกด้วย ปัจจุบัน กอช. มีจ�านวน
สมาชิกประมาณ 2.39 ล้านคน โดยเพิ่มขึ้นจากปี 2562 
ประมาณ 52,424 คน นอกจากนี ้ส�านกังานประกนัสงัคม 
อยู่ระหว่างด�าเนินการผลักดันการปฏิรูประบบบ�านาญ
ชราภาพ ซ่ึงได้ด�าเนนิการดังนี ้ (1) การขยายอายกุารเกิด
สิทธิการรับบ�านาญชราภาพจาก 55 ปี เป็น 60 ปี  
(2) การปรับฐานเงินเดือนที่ใช้ในการค�านวณเงินชราภาพ 
และ (3) การปรับสูตรค�านวณการจ่ายเงินบ�านาญชราภาพ
เพื่อสร้างเสถียรภาพของกองทุนประกันสังคมให้สามารถ
รองรบัสงัคมสงูวยัในอนาคตเพือ่ให้ผูส้งูอายมุคีณุภาพชีวติ
ท่ีดีมรีายได้เพียงพอต่อการด�ารงชวีติ 
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ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ดงันัน้ ยงัคงต้อง
ให้ความส�าคัญในการสร้างการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อ
ส่งเสรมิและดึงดูดให้ประชาชนกลุม่เป้าหมายเกดิการออม
มากยิ่งข้ึน โดยเฉพาะกลุ ่มแรงงานนอกระบบที่ไม่มี
สวัสดิการรองรับการเร่งผลักดันกฎหมายที่เก่ียวข้อง  
รวมทัง้การปรับปรงุสทิธปิระโยชน์หรอืเงือ่นไขทีส่ามารถจูงใจ
แรงงานนอกระบบให้เข้ามาเป็นสมาชิกได้มากยิ่งขึ้นโดย
เฉพาะกลุ่มเปราะบาง (ผู้มีรายได้น้อย) ทั้งนี้ ผลกระทบ
จากโควิดอาจจะส่งผลให้แรงงานนอกระบบตระหนักถึง
ความส�าคัญของระบบการออมเพ่ือการเกษียณมากยิ่งขึ้น 
และเข้ามาเป็นสมาชิกเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ต้องเร่งหา
มาตรการหรือแนวทางต่าง ๆ รวมทั้งให้ความส�าคัญกับ
การบริหารการลงทุน เพื่อให้ได้อัตราผลตอบแทนที่สูงสุด
เนื่องจากเงินกองทุนประกันสังคมกรณีชราภาพเป็นเงิน
ออมจ�านวนมาก ผลตอบแทนท่ีได้จากการลงทุนจงึเป็นอกี
ปัจจัยหนึง่ ท่ีจะท�าให้ประกนัสังคมความยัง่ยนืเพิม่ขึน้

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย
แม้ว่าหน่วยงานของรัฐจะมีการด�าเนินการเพื่อจูงใจให้
แรงงานนอกระบบออมเงินเพื่อการเกษียณอายุและมี 
แรงงงานนอกระบบออมเงินเพื่อการเกษียณอายุเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเน่ือง อย่างไรก็ตามยังคงมีจ�านวนน้อยเหมือน
เทยีบกบัแรงงานนอกระบบทัง้หมด ทัง้นี ้ เนือ่งจากระบบ
การออมเงินเพื่อการเกษียณอายุอาจมีสิทธิประโยชน์ที่ไม่
น่าดึงดูดใจ การไม่ได้ตระหนักถึงความส�าคัญของการมี
ระบบการออมเพื่อการเกษียณ และการประชาสัมพันธ์ที่
อาจยังไม่ทั่วถึงโดยเฉพาะในพ้ืนที่ห่างไกล นอกจากนี้
ประเดน็ความยัง่ยนืของระบบประสงัคมเป็นเร่ืองทีจ่ะต้อง
ตระหนกัถงึความส�าคญั
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เรือ่งและประเดน็ปฏรูิปที ่47

การบริหารจัดเก็บภาษี
ป ี2562 •ป ี2563 •

• เป้าหมาย •
เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี อ�านวยความ
สะดวกแก่ผู้เสียภาษี และสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติ
ตามกฎหมายภาษี

• คา่เปา้หมายทีต่อ้งบรรลภุายในป ี2565 • 
รายได ้สุทธิของรัฐบาลต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศไม่ต�่ากว่าร้อยละ 19.0 ภายในปี 2565

สถานการณ์ในภาพรวมของเรื่องและประเด็นปฏิรูป 
การจัดเก็บภาษีขึ้นอยู่กับสถานการณ์เศรษฐกิจทั้งภายใน
และภายนอกประเทศ รวมท้ังต้องมีการบริหารจัดเก็บ
ภาษีที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งการปฏิรูปการบริหารจัดเก็บ
ภาษีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีอ�านวยความ
สะดวกให้แก่ผู้เสียภาษี ลดต้นทุนในการจัดเก็บภาษี และ
บรูณาการการจัดเกบ็ภาษขีองหน่วยงานจดัเกบ็ภาษต่ีาง ๆ 
โดยน�ารูปแบบองค์กรจัดเก็บภาษีกึ่งอิสระ (Semi –  
autonomous Revenue Agency: SARA) มาใช้  
เพื่อสร้างความเป็นอิสระของหน่วยงานจัดเก็บภาษี  
แต่อย่างไรก็ตาม การจัดตั้งองค์กรเพื่อท�าหน้าที่หลัก 
ในการจดัเกบ็ภาษ ี ส่งผลให้เกดิความซ�า้ซ้อนกบัหน่วยงาน
จัดเก็บภาษี

การด�าเนินงานท่ีผ่านมา ในปีที่ผ ่านมาหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องได้มีความพยายามปรับปรุงการบริหารจัดเก็บ
ภาษโีดยการน�าเทคโนโลยดีจิทิลัมาปรบัใช้กบักระบวนการ
ท�างานต่าง ๆ ให้มคีวามเชือ่มโยงตัง้แต่ต้นจนจบ สร้างการ
มีส ่วนร ่วมจากทุกภาคส่วน เพื่อให ้ผลลัพธ ์ของทุก
กระบวนการตรงตามความต้องการของผูร้บับรกิารและผูม้ี
ส่วนได้ส่วนเสีย รวมทัง้มกีารบูรณาการเช่ือมโยงฐานข้อมูล
ภายในกับหน่วยงานภายนอกท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน 
การถ่ายโอนภารกิจให้ภาคส่วนอื่น ๆ ด�าเนินการแทน  
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เช่น 
การพัฒนาระบบการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่นักท่องเที่ยว
ผ่าน “Application Thailand VRT” ด้วย Blockchain 
แบบ Digital เต็มรูปแบบที่แรกของโลก (The World’s 
First VAT Refund for Tourists App powered by 
Blockchain) การบูรณาการเชื่อมโยงฐานข้อมูลระหว่าง
หน่วยงานทัง้ภาครฐัและภาคเอกชน เพือ่อ�านวยความสะดวก 
ในการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐผ่านการสื่อสาร 
ในช่องทางต่าง ๆ รวมถึงการส่งเสริมการเปิดให้บริการ 
Open API เพื่อให้ผู้เสียภาษีจัดเตรียมและน�าส่งข้อมูล 
การย่ืนแบบฯ ผ่านโปรแกรมซอฟต์แวร์ออนไลน์ของ  
startup เช่น iTAX และ noon.in.th เป็นต้น หรอืการให้บรกิาร  
e-Stamp Duty ของ Digital Access Platform เพ่ือเพิม่
ความสะดวกสบายและท�าให้การจดัการภาษเีป็นเรือ่งง่าย 
นอกจากนี้ ได้มีการพัฒนาระบบ My Tax Account  
ให้ผู ้เสียภาษีเข้าตรวจสอบข้อมูลค่าลดหย่อนภาษีที ่
เชือ่มโยงข้อมลูจากหน่วยงานภายนอก อ�านวยความสะดวก 
และลดการเก็บรักษาเอกสารรูปแบบกระดาษ ได้แก่  
เงินสะสมเข้ากองทุนบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ (กบข.) 
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เงนิบรจิาค (e-Donation) เบ้ียประกนัสขุภาพ และประกนัสงัคม ดังนัน้ การด�าเนนิการพฒันาและปรบัปรุงการบรหิาร 
จัดเก็บภาษีดังกล่าวเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี รวมทั้งการอ�านวยความสะดวกให้แก่ผู ้เสียภาษ ี
ยงัเป็นการสร้างแรงจงูใจให้ผูม้หีน้าทีเ่สยีภาษเีตม็ใจทีจ่ะเสยีภาษมีากขึน้

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย
ส�าหรับแนวคิดการจัดตั้งองค์กรจัดเก็บภาษีกึ่งอิสระ หรือ 
SARA ซึ่งได้มอบหมายให้ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ (กพร.) เป็นผูร้บัผดิชอบในการศกึษาความ
เป็นไปได้และความเหมาะสมของการจดัตัง้องค์กร เพือ่ท�า
หน้าที่เป็นกลไกที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร
จดัเก็บภาษ ีแต่อย่างไรกต็าม การจัดตัง้องค์กรดงักล่าวอาจ
ก่อให้เกิดความซ�้าซ้อนของหน่วยงานจัดเก็บภาษี ซึ่งถือ
เป็นประเด็นท้าทายของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องที่จะต้อง
ด�าเนินการศกึษาให้เหมาะสมกบับรบิทของประเทศไทย

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย การด�าเนินการ 
ในระยะต่อไปกระทรวงการคลงั ควรให้ความส�าคัญกับการ
เพ่ิมประสิทธภิาพการจัดเกบ็ภาษอีย่างต่อเนือ่งในรปูแบบ
การเสียภาษีที่เหมาะสมและสามารถอ�านวยความสะดวก
ให้แก่ประชาชน เพื่อให้การบริหารจัดเก็บภาษีมีความ 
ทนัสมยัและสอดคล้องกบับรบิททางสงัคมอยูเ่สมอ
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เรือ่งและประเดน็ปฏรูิปที ่48

ระบบภาษี
ป ี2562 •ป ี2563 •

• เป้าหมาย •
ระบบภาษีมีความเป็นธรรมและสะท้อนความสามารถ
ในการจ่ายภาษขีองผูเ้สยีภาษี

• คา่เปา้หมายทีต่อ้งบรรลภุายในป ี2565 • 
การจัดเก็บภาษีสอดคล้องกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
รูปแบบใหม่

สถานการณ์ในภาพรวมของเรื่องและประเด็นปฏิรูป 
ระบบภาษีที่ดีควรมีโครงสร้างภาษีที่สอดคล้องกับบริบท
ของเศรษฐกิจและสังคม เพื่อลดความเหลื่อมล�้าและสร้าง
ความเป็นธรรมในสังคม ซึ่งโครงสร้างรายได้จากภาษี
อากรของไทยยังพึ่งพิงจากฐานการบริโภคหรือภาษีทาง
อ้อมเป็นหลัก หน่วยงานภาครัฐจึงได้มีการทบทวนและมี
การบังคับใช้ภาษีในหลายรูปแบบทั้งภาษีฐานรายได้และ
ภาษีฐานทรัพย์สิน แต่ความพยายามใช้ภาษีเพื่อเป็น
เครื่องมือในการลดความเหลื่อมล�้าโดยหาแนวทางให้ผู้มี
รายได้สูงมีส่วนร่วมในการจ่ายภาษีเพิ่มขึ้นนั้น ยังอยู่ใน
ขั้นตอนของการศึกษาวิเคราะห์เพื่อให้เกิดการบังคับใช้ที่
มีประสิทธิภาพ ในขณะเดียวกัน มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ท่ีก่อให้เกิดรายได้ตามบริบทการเปลี่ยนแปลงของสภาพ
เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ที่ยังไม่ได้น�ามารวมเป็น
ฐานการเสียภาษี ดังนั้น ภาครัฐจึงต้องศึกษาวิเคราะห์
แนวทางในการเก็บภาษีรูปแบบใหม่ ๆ ให ้มีความ
ครอบคลุมบนพื้นฐานของความเป็นธรรม

การด�าเนินงานทีผ่่านมา ในปีท่ีผ่านมาภาครัฐมกีารศกึษา
แนวทางการจัดเกบ็ภาษกีจิกรรมทางเศรษฐกจิรปูแบบใหม่ ๆ 
ท่ีก่อให้เกิดรายได้และยังไม่ได้น�ามารวมเป็นฐานการ 
เสยีภาษี เพ่ือท�าให้การจัดเกบ็ภาษมีคีวามครอบคลุมกจิกรรม
ทางเศรษฐกิจที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น และ
สนับสนุนการลดความเหลื่อมล�้าโดยค�านึงถึงความเป็น
ธรรมของระบบภาษแีละท�าให้การจัดเกบ็ภาษเีป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ โดยเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563 คณะ
รฐัมนตรไีด้มมีตเิห็นชอบร่างพระราชบญัญตัแิก้ไขเพิม่เตมิ
ประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  (การจัดเก็บภาษี
มูลค่าเพิ่มกรณีการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์จาก 
ต่างประเทศ (e-Service) ) ซ่ึงเป็นการแก้ไขปรบัปรงุหลกั
เกณฑ์ในการจัดเก็บภาษมีลูค่าเพ่ิมของผู้ประกอบการทีอ่ยู่
นอกราชอาณาจักรที่ประกอบกิจการให้บริการโดยใช้วิธี
การทางอิเล็กทรอนิกส์ตามประมวลรัษฎากร โดยก�าหนด
ให้ผู้ประกอบการที่ได้ให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ในต่าง
ประเทศแก่ผู้ท่ีไม่ได้เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษี
มลูค่าเพิม่ในประเทศ และได้มกีารใช้บริการนัน้ในประเทศ 
เช่น Facebook, Google, Netflix, Grab, LINE,  
Shopee และ Lazada เป็นต้น
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ประเด็นท้าทายที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย
การชะลอตัวของเศรษฐกิจและการค้าโลกส่งผลกระทบ 
ต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยในปี 2563 – 2564  
ซึ่ งมีข ้อจ�ากัดจากการฟ ื ้นตัวของภาคการส ่งออก  
ภาคบริการ และการท่องเท่ียว รวมท้ังมีความเสี่ยง 
ทีจ่ะได้รับผลกระทบจากเศรษฐกจิโลก และความไม่แน่นอน 
ของการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลให้รายได้ 
ของภาคธุรกิจและครัวเรือนภายในประเทศได้รับผล 
กระทบเป็นวงกว้างมากขึ้น ซึ่งถือเป็นอุปสรรคส�าคัญ
ประการหนึ่งที่ท�าให้การด�าเนินงานยังไม่เป็นไปตาม 
เป ้าหมายการปฏิรูประบบภาษี เ น่ืองจากภาครัฐมี  
ความจ�าเป็นต้องด�าเนินมาตรการทางภาษีเพื่อช่วยเหลือ
และเยียวยาให้แก่ประชาชนและผู้ประกอบการที่ได้รับผล 
กระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 
อย่างเร ่งด่วน เช่น มาตรการคืนสภาพคล่องให้แก่ 
ผู้ประกอบการในประเทศ มาตรการลดอตัราดอกเบีย้จ่าย
ของผู้ประกอบการนิติบุคคล มาตรการภาษีสนับสนุนให ้
ผูป้ระกอบการ SMEs ทีย่งัคงการจ้างงานลูกจ้างไว้และจ่าย
ค่าจ้าง โดยให้สามารถหักรายจ่ายค่าจ้างในเดือนเมษายน 
– กรกฎาคม 2563 ได้ 3 เท่า รวมถึงยงัให้มกีารลดอตัรา
ภาษทีีด่นิและสิง่ปลกูสร้างในอตัราร้อยละ 90 ของจ�านวน
ภาษีที่ค�านวณได้ส�าหรับภาษีที่ต้องช�าระภายในเดือน
สงิหาคม 2563 ส�าหรบัท่ีดนิหรอืสิง่ปลกูสร้าง 4 ประเภท
ตามลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดิน ได้แก่ เกษตรกรรม  
ทีอ่ยูอ่าศยั พาณิชยกรรม และทีร่กร้างว่างเปล่า เป็นต้น 

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป ้าหมาย หน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้องควรมีการศึกษาวิเคราะห์การจัดเก็บภาษี 
ที่เกิดจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจและธุรกรรมทางการเงิน
รปูแบบใหม่ ๆ ในปัจจบุนัตามบรบิทการเปลีย่นแปลงทาง
เศรษฐกจิ สงัคม และเทคโนโลย ีรวมถงึควรมกีารพิจารณา
ทบทวนเกณฑ์การยกเว้นเงินได้ ค่าลดหย่อน และทบทวน
ปรบัอตัราภาษใีห้สอดคล้องกบัภาวะเศรษฐกจิทีจ่ะกลบัมา
ขยายตัวหลังจากวิกฤตโควิด-19 เพื่อเป็นการขยายฐาน
ภาษีให้เพิ่มมากข้ึน นอกจากนี้ ในช่วงที่เศรษฐกิจไทย
สามารถกลับมาเติบโตได้ตามศักยภาพหลังจากวิกฤต 
โควดิ-19 ควรให้ความส�าคญัในการปรับโครงสร้างการจดั
เก็บภาษีให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ 
สงัคม และเทคโนโลย ีเช่น การจดัเก็บภาษ ีE-commerce,  
Online-trade และ E-logistics เป็นต้น เพือ่ให้การจัดเก็บ
ภาษีสอดคล้องกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจในรูปแบบต่าง ๆ 
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เรือ่งและประเดน็ปฏรูิปที ่49

การสร้างความมั่นคงด้านที่ดิน
ให้กับประชาชน

ป ี2562 •ป ี2563 •

• เป้าหมาย •
กลุ่มเกษตรกรและผู ้มีรายได้น้อยมีทีดินท�ากินและ 
ทีอ่ยูอ่าศยั

• คา่เปา้หมายทีต่อ้งบรรลภุายในป ี2565 • 
จ�านวนโครงการที่อยู่อาศัยส�าหรับผู้มีรายได้น้อย และ
จ�านวนประชาชนที่ได้รับประโยชน์ในด้านความมั่นคง
ทางที่ดิน

สถานการณ์ในภาพรวมของเรื่องและประเด็นปฏิรูป 
การครอบครองที่ดินในประเทศไทยกว่าร ้อยละ 90 
กระจุกตัวอยู่กับกลุ่มบุคคลและนิติบุคคล ซ่ึงเป็นกลุ่ม
ประชากรเพียงร้อยละ 10 ของประชากรทั้งประเทศ 
โดยที่ดินในการถือครองของกลุ่มดังกล่าวกว่า 45 ล้านไร่ 
ถูกปล่อยทิ้งร ้างไม่ถูกน�ามาใช้ประโยชน์ ในขณะที่
เกษตรกรและผู้มีรายได้น้อยในภูมิภาคต่าง ๆ ซึ่งไม่มีที่ดิน
ท�ากินและที่อยู ่อาศัยเป ็นของตัวเองมีแนวโน้มเพิ่ม
จ�านวนสูงข้ึนอย ่างต ่อเนื่อง จากข้อมูลจากการจด
ทะเบียนคนจนของกระทรวงมหาดไทย ระบุว ่ามี
เกษตรกรและคนจนในสั งคมไทยท่ีมีป ัญหาที่ ดิน  
มีจ�านวนรวมกันไม่น้อยกว่า 3.2 ล้านครอบครัว นอกจาก
นี้ยังพบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ (ร้อยละ 32.84) ถือครอง
ท่ีดินจ�านวน 10 – 19 ไร่ รองลงมาเป็น 20 – 39 ไร่  
ที่มีสัดส่วนการถือครองร้อยละ 25.95 และมีเกษตรกร
ร้อยละ 10 ที่ถือครองที่ดินแปลงใหญ่ (มากกว่า 40 ไร่) 
นอกจากนี้ยังมีลูกจ้างภาคเกษตรที่ไม่เป็นเจ้าของที่ดิน
และไม่ได ้เช ่าที่ดินอีกร ้อยละ 0.85 ของผู ้ ท่ีท�างาน 
ในภาคเกษตรทั้งหมด ซึ่งในจ�านวนนี้เป็นคนจนและ 
กลุ่มเปราะบาง (bottom 40) กว่าร้อยละ 68

ทั้งนี้ การกระจุกตัวของการถือครองที่ดินในสังคมไทย 
นับเป็นปัญหาเรื้อรังของประเทศมาอย่างยาวนานและ 
มีแนวโน้มทวีความรุนแรงขึ้น โดยการสูญเสียที่อยู่อาศัย
และที่ดินท�ากิน เป็นสาเหตุส�าคัญที่ส่งผลให้ประชาชน 
ต้องอพยพโยกย้ายเข้ามาท�างานในเมืองและก่อให้เกิด

วังวนของปัญหาขาดแคลนที่พักอาศัยในเขตเมืองตามมา 
การด�าเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหา
ที่อยู่อาศัยส�าหรับผู้มีรายได้น้อย และการเสริมสร้างความ
มั่นคงทางที่ดินให้แก่เกษตรกร ครัวเรือนผู้ขาดแคลนที่ 
ดินท�ากินและที่อยู่อาศัย จึงมีความท้าทายสูง ทั้งในมิติ
ด ้านแหล่งเงินทุนเพื่อการกู ้ยืมให้แก ่เกษตรกรและ 
ผู ้ยากจน เพื่อรักษาสิทธิในท่ีดินท�ากินและที่พักอาศัย 
ตลอดจนการบริหารจัดการเพื่อจัดสรรพื้นที่สาธารณะ 
พื้นที่รกร้างว่างเปล่าและพื้นที่ป ่าเส่ือมโทรมเพ่ือน�า 
มาใช้ให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจแก่เกษตรกรและ 
ผู้ไร้ที่ดินท�ากินได้อย่างยั่งยืน 

การด�าเนนิงานทีผ่่านมา การบังคบัใช้พระราชบญัญติัท่ีดนิ
และสิง่ปลกูสร้าง พ.ศ. 2562 ตัง้แต่วันที ่1 มกราคม 2563 
เป็นต้นมา นับเป็นจุดเริ่มต้นของการแสดงถึงความมุ่งมั่น 
ในการด�าเนินงานเพื่อลดปัญหาความเหลื่อมล�้าในเร่ือง
ที่ดินท�ากิน ที่เน้นบริหารจัดการการการถือครองที่ดิน 
ว่างเปล่าด้วยอัตราภาษี นอกจากนี้ กระทรวงการคลัง  
โดยสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน ยังได้ด�าเนินงาน
ร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ด�าเนินการทบทวน รวบรวม
ข้อมูลท่ีเกี่ยวข ้องเพ่ือน�าไปประกอบการจัดท�าร ่าง 
พระราชบัญญัติธนาคารท่ีดิน พ.ศ. .... เพ่ือให้เกษตรกร 
และผู้ยากจนสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนส�าหรับการกู้ยืม
เพ่ือให้ได้มท่ีีดินท�ากนิและท่ีอยูอ่าศยัเป็นของตนเอง ยิง่ไป
กว่านั้น คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ยังผลักดัน
การด�าเนินโครงการจัดที่ดินท�ากินให้ชุมชนมาอย่างต่อ
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เนื่องตั้งแต่ พ.ศ. 2558 ส่งผลให้ปัจจุบัน 
ได้มีการจดัทีด่นิท�ากนิให้ประชาชแล้วเป็นจ�านวน
ถงึ 919 พืน้ที ่ครอบคลมุ 70 จงัหวดั ประชาชนทีไ่ด้รบั
การจัดสรรพืน้ท่ีท�ากนิเป็นจ�านวน 56,726 ราย รวมทัง้ ได้มกีารส่งเสริมและพฒันาอาชพีให้แก่ผูเ้ข้าร่วมโครงการแล้ว 176 
พ้ืนทีใ่น 60 จงัหวดั ส�าหรบัการด�าเนนิงานด้านการจดัทีอ่ยูอ่าศยัให้ชมุชนนัน้ การเคหะแห่งชาต ิได้วางแผนด�าเนนิการ
ก่อสร้างในปี 2563 จ�านวน 5,262 หน่วย แบ่งเป็นโครงการเคหะชมุชน และบรกิารชุมชน 4,448 หน่วย โครงการอาคาร
เช่า 224 หน่วย และโครงการบ้านเอ้ืออาทร 590 หน่วย 

ประเด็นท้าทายท่ีส่งผลกระทบต่อการบรรลเุป้าหมาย มุง่ความส�าคญัในเรือ่งการบรหิารจดัการประเด็นทีเ่กีย่วเนือ่งกบั
ความไม่เสมอภาคในการถอืครองทรพัย์สนิ ทัง้ท่ีเป็นบ้าน ท่ีดิน และส่ิงปลูกสร้างท่ีใช้ในการประกอบธรุกจิเกษตรฯ และ
ทรพัย์สนิทางการเงนิ เนือ่งจากการถอืครองทรพัย์สนิทีก่ระจุกตวัสงูอยูใ่นความครอบครองของกลุม่คน/สถาบนั/กลุ่มธรุกิจ
เพยีงไม่ก่ีกลุ่ม เป็นปัจจยัส�าคญัท่ีส่งผลให้ความเหลือ่มล�า้ทางด้านรายได้ในภาพรวมของประเทศสงูขึน้ เพราะทีด่นินบัเป็น
ทรพัย์สนิประเภทปัจจยัการผลติทีส่�าคญัในการสร้างผลตอบแทนทีม่อัีตราการตอบแทนสงูและยงัคงเป็นปัจจัยพืน้ฐานของ
การด�าเนนิกิจกรรมทางเศรษฐกจิเพือ่เสรมิสร้างรายได้ให้เพ่ิมสูงขึน้และน�าไปสู่กระบวนการสะสมความมัง่คัง่ทีไ่ม่สิน้สดุต่อไป 
จุดมุ่งเน้นในการด�าเนินงานเพื่อเสริมสร้างการเจริญเติบโตของประเทศในทุกมิติ พร้อมไปกับการกระจายความ 
เท่าเทียมทางรายได้ระหว่างกลุ่ม/พื้นที่ลงได้อย่างสัมฤทธิ์ผลในระยะต่อไป จึงควรให้ความส�าคัญกับการกระจายสิทธิ 
ในการถอืครองทีดิ่นโดยเฉพาะท่ีดินท�ากินของเกษตรกร ผ่านการปฏริปูทีด่นิ และการจดัสรรท่ีดินท�ากนิให้แก่ผูข้าดโอกาส  
มรีายได้น้อยในสงัคมอย่างเป็นธรรม เพือ่ให้กลุ่มเปราะบางในภาคการเกษตรเหล่านีไ้ด้มีทีด่นิท�ากนิเป็นของตนเอง ร่วมกับ
การด�าเนินงานด้านการจดัเกบ็ภาษท่ีีดนิและสิง่ปลกูสร้างในอตัราท่ีจะช่วยเสรมิสร้างให้เกดิการกระจายรายได้อย่างเหมาะสม 
ทัง้นี ้บทบาทภารกจิการด�าเนนิงานของหน่วยงานท่ีเกีย่วเนือ่งกบัท่ีดินท�ากนิและท่ีอยูอ่าศยั ท้ังในมติิด้านระเบยีบ กลไก 
สถาบนัและการด�าเนินมาตรการทางภาษ ีรวมถึงการบังคบัใช้กฎหมาย จ�าเป็นต้องจ�าแนกให้ชดัเจนเพือ่ทีก่ารด�าเนนิงาน
ซึ่งมีแนวโน้มทับซ้อนกันของแต่ละหน่วยงานจะได้ประสานงานกันได้อย่างลงตัวเพ่ือบรรลุเป้าหมายหลักได้อย่างเป็น 
รปูธรรม

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ในระยะต่อไป ควรมุ่งขยายฐานภาษีและปรับโครงสร้างภาษีให้เป็นกลไกในการ 
กระจายรายได้และลดความเหลื่อมล�้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการขยายฐานภาษีให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น โดยปรับ
โครงสร้างภาษีให้มกีารพึง่พงิภาษทีางอ้อมน้อยลง ทบทวนมาตรการทางด้านรายจ่ายภาษ ี(การหกัค่าใช้จ่าย การลดหย่อน
ภาษี) ให้มีความเป็นธรรม รวมถงึการจดัเกบ็ภาษจีากฐานทรพัย์สนิในอตัราทีช่่วยให้เกดิการกระจายรายได้อย่างเหมาะสม 
เช่น ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีมรดก ภาษีก�าไรส่วนเกินทุน (Capital gains tax) เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่รัฐ 
และดงึทรพัยากรจากกลุม่ผู้มรีายได้สงู กระจายไปยงักลุม่ผูม้รีายได้น้อยได้อย่างมปีระสทิธภิาพ ๆ 
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สถานการณ์ในภาพรวมของเรื่องและประเด็นปฏิรูป 
ภาคเอกชนเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่ส�าคัญในการแก้ไข
ปัญหาความเหลื่อมล�้า โดยเฉพาะการลดปัญหาความ
เหลื่อมล�้ า ในระดับพื้นที่ ในช ่วงสถานการณ ์ความ
เปลี่ยนแปลงและผลกระทบการวิกฤติการแพร่ระบาด
โควิด – 19 โดยที่ผ่านมารัฐบาลส่งเสริมและสนับสนุน
การมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการลดความเหล่ือมล�้า
ผ่านกลไกประชารัฐที่มีคณะท�างานการพัฒนาเศรษฐกิจ
ฐานรากและประชารัฐ เป็นกลไกการขับเคลื่อนการ
สร ้างสัมมาชีพเต็มพื้น ท่ี  และสนับสนุนการสร ้าง
แพลตฟอร ์ม  ได ้ แก ่  เครื อข ่ าย เพื่ อความยั่ ง ยื น 
แห่งประเทศไทย (Thailand Responsible Business 
Network : TRBN) เพื่อเป ็นตัวกลางในการเชื่อม 
ภาคเอกชนที่ต้องการเข้ามามีส่วนร่วมเป็นหุ ้นส่วนใน
การสนับสนุนการพัฒนาประเทศ ทั้งการสร้างโอกาส 
สร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและ
เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้เข ้มแข็งอันจะน�าไป 
สู ่การแก้ไขปัญหาลดความเหลื่อมล�้าของประเทศได้ 
โดยมีปัจจัยความส�าเร็จ ได้แก่ บทบาทในการมีส่วนร่วม
ของภาคีการพัฒนาในการขับเคลื่อนการด�าเนินงานท่ี
น�าไปสู่การแก้ไขปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล�้า

การด�าเนนิงานทีผ่่านมา คณะท�างานการพฒันาเศรษฐกจิ
ฐานรากและประชารัฐ ได้ขับเคลื่อนโครงการพัฒนา 
เพ่ือลดความเหลื่อมล�้าและสร ้างความยั่งยืนให ้กับ 

เศรษฐกิจฐานรากในชุมชนกว ่ า  900 โครงการ  
ใน 3,000 กว ่าชุมชนซ่ึงภาคเอกชนได ้มีบทบาท 
ในการช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน การตลาดส�าหรับ 
สินค ้าชุมชน และการใช ้วิสาหกิจเพื่อสังคม (SE)  
เพื่อตอบโจทย์ด้านสังคม อาทิ การเปิดร้านประชารัฐ 
รักสามัคคี ภายใต้แนวคิดการพัฒนาช่องทางการขาย
ระดับประเทศ โดยใช้เป็นศูนย์รวมจัดแสดงและจ�าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ชุมชนจากเครือข ่ายประชารัฐรักสามัคคี  
ปัจจุบันร้านประชารัฐรักสามัคคี สนับสนุนช่องทาง 
การจัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนรวมแล้วกว่า 159,000 
รายการ  จาก 425 ชุมชน  ได้แก่ เครื่องดื่ม (8.88%)  
ผ้าและเคร่ืองแต่งกาย (0.31%) อาหาร (22.56%) ของใช้
ในครัวเรือน (63.93%) สมุนไพร ไม่ใช่อาหาร (0.97%) 
และเกษตร (2.88%) สามารถสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน 
รวมกว่า 13 ล้านบาท  และในช่วงการแพร่ระบาดของ 
โควิด – 19 ภาคเอกชนมีบทบาทส�าคัญในการมีส่วนร่วม
เพื่อเร่งแก้ไขและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน
ผูไ้ด้รบัผลกระทบทัง้ระยะสัน้และระยะยาว ประกอบด้วย 
(1) มาตรการช่วยเหลอืทางการเงนิ เช่น ธรุกจิขนาดใหญ่
ช่วยแก้ไขสภาพคล่องให้คู่ค้าในห่วงโซ่อุปทาน สนับสนุน 
Credit Term โดยช�าระเงินให้คู่ค้าเร็วขึ้น กลุ่มธนาคาร
และสถาบันการ เงินช ่ วยบรรเทาผลกระทบตาม 
ความรุนแรงของแต่ละราย ออกมาตรการ Soft Loan  
ให้แก่ผู ้ประกอบการรายย่อยลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู ้ 
ทุกประเภท ปรับโครงสร ้างหนี้  รวมถึงมาตรการ 

เรือ่งและประเดน็ปฏรูิปที ่50

การสรา้งความมสีว่นรว่มจากภาคเอกชน
ในการลดความเหลือ่มล�า้

ป ี2562 •ป ี2563 •

• เป้าหมาย •
มีกลไกในการจับคู ่ภาคเอกชนและธุรกิจชุมชน 
ผ่านแพลตฟอร์ม ทั้งแบบออนไลน์และระดับพื้นที ่
ขับเคลื่อนโดยประชารัฐ ภายในปี 2561 และชุมชนมี 
รายได้และองค์ความรู้ในการประกอบธุรกิจเพิ่มขึ้น
จากการสนบัสนนุของภาคเอกชน

• คา่เปา้หมายทีต่อ้งบรรลภุายในป ี2565 • 
มีกลไกในการจับคู ่ภาคเอกชนและธุรกิจชุมชน 
ผ่านแพลตฟอร์ม ทั ้งแบบออนไลน์และระดับพ้ืนที่ 
ขับเคลื่อนโดยประชารัฐ และชุมชนมีรายได้และองค์
ความรู้ในการประกอบธุรกิจเพิ่มขึ้น
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ลดค่าครองชพี เป็นต้น (2) การช่วยเหลอืสงัคมจากภาคเอกชนในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ การผลิตหน้ากากอนามยัแจกจ่าย
ให้บุคลากรทางการแพทย์ การจ้างงานเพิ่มหรือการประกาศนโยบายไม่ปลดพนักงาน การร่วมกันแจกจ่ายอาหาร 
ให้กลุ่มเปราะบาง การเปิดให้รายย่อยใช้พื้นที่ในการขายอาหาร ส่งเสริมให้ความรู้และนวัตกรรมในการประกอบอาชีพ
หรือแนวคิดในการด�าเนินธุรกิจให้ผู้ประกอบการรายย่อยน�าไปใช้ประกอบอาชีพหรือสร้างรายได้เพิ่มในช่วงวิกฤติ  
อกีทัง้ ผูป้ระกอบการด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารสนบัสนนุการท�างาน Online แก่ประชาชน โดยเปิดบรกิาร
แพลทฟอร์มต่าง ๆ ให้ใช้ฟรี อาทิ การประชุมออนไลน์ การขายของออนไลน์ ในขณะที่กลุ่มธุรกิจเพ่ือสังคม (SE)  
มีการรวบรวมกองทุนช่วยเหลือ หรือระดมพลังชุมชนช่วยเหลือสังคมโดยการระดมทุน จัดหาอาหารราคาถูก  
หรือการตั้งกองทุนทางการแพทย์ เพื่อช่วยเหลือบุคลกรทางการแพทย์ (3) การจับมือของกลุ่มเอกชนเสนอมาตรการ 
ทางเศรษฐกิจให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา โดยมีการตั้งคณะท�างานเอกชน 5 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มมาตรการสินเช่ือ
ดอกเบีย้ต�า่ กลุ่มมาตรการส�าหรบัการกลบัมาเปิดธรุกิจใหม่ กลุ่มมาตรการเพือ่ธุรกจิ SMEs กลุม่มาตรการเพือ่ภาคเกษตร 
และกลุ่มมาตรการเพื่อแก้ไขปัญหาด้วยดิจิทัล โดยมีองค์ประกอบของแต่ละกลุ่มจากผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจด้านต่าง ๆ  
ของประเทศมาร่วมมอืกนั

อย่างเป็นรูปธรรม อาทิ ต่อยอดการด�าเนินโครงการ 
วิภาวดีฯ ไม่มีขยะ ที่ร่วมกับส�านักงานคณะกรรมการ 
ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และบริษัทจด
ทะเบียนไทยและบริษัทเอกชน 31 บริษัท ตามแนวคิด
เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) มาสู  ่
การแก้ปัญหาขยะจากการใช้บริการเดลิเวอรี่อาหาร 
ที่เพ่ิมมากขึ้น ในโครงการ “ส่งพลาสติกกลับบ้าน”  
รวมไปถึงร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ ริเริ่มโครงการสนับสนุน
ป่าชุมชน เพื่อส่งเสริมโครงการพื้นฐานในการผลิตและ
สร้างรายได้ภาคเกษตรกรรม บรรเทาผลกระทบของ
ประชาชนที่อพยพกลับท้องถิ่น และสร้างกลไกการดูดซับ
คาร์บอนไดออกไซด์ในระยะยาว ลดผลกระทบเชิงลบ 
และเพิ่มผลกระทบเชิงบวกด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม 
ในทกุกระบวนการ นอกจากน้ี ภาคเอกชนได้มกีารบรูณาการ
ความร่วมมอืกบัหน่วยงานภาครฐัในพืน้ทีจ่งัหวดัขอนแก่น 
โดยใช้ระบบ TPMAP Logbook เป็นเครื่องมือในการ
ค้นหา คัดกรอง และติดตามกลุ่มเป้าหมายยากจนแบบ 
ชีเ้ป้าได้อย่างตรงจดุ รวดเรว็ และไม่ซ�า้ซ้อน เพ่ือเป็นข้อมูล
ต้ังต ้นให ้แก ่ ผู ้ เ กี่ยวข ้องใช ้ในการแก ้ไขป ัญหาและ 
ยกระดับคุณภาพชีวิตของกลุ่มเป้าหมายยากจนภายใต้
โครงการ “คู ่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก้จนคนขอนแก่น”  
ซึ่ งภาคเอกชนเข ้ ามามีส ่ วนร ่วมในการสนับสนุน 
ด้านการประกอบอาชีพ การจ้างงาน การตลาด และ
สวัสดิการ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนคนขอนแก่น  

รวมทั้ ง เครือข ่ายเพื่อความยั่ งยืนแห ่งประเทศไทย  
(TRBN) ได้ขับเคลื่อนการท�างานโดยช่วงสถานการณ์  
การแพร่ระบาดของโควดิ – 19 โดยจดัท�าแผนระยะเร่งด่วน
เพื่อสนับสนุนการรับมือ วิกฤติของภาคธุรกิจหรือ  
ESG in COVID ภายใต้แนวคิด “Business for Better 
Future” ซ่ึงใช้ TRBN เป็นพ้ืนที่กลางในการเชื่อม 
องค์ความรู ้และทรัพยากรเพื่อสร้างพลังร ่วมในการ 
แก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยยกระดับผลลัพธ์ 
ในการด�าเนินการ ESG (Environmental-Social- 
Governance) ของธุรกิจและลดความเสี่ยงปัญหาสังคม
และสิง่แวดล้อมในภาพรวม ทีจ่ะได้รบัผลกระทบจากการ
ชะลอตวัของธรุกจิ ดงันี ้ (1) การสร้างแรงบันดาลใจ ESG 
Best Practices เกี่ยวกับมาตรการขององค์กรต่าง ๆ  
ในการรบัมอืกับโควดิ-19 และบทพสิจูน์ของธรุกจิทีใ่ช้ ESG 
เพื่อสร ้างภูมิคุ ้มกันองค์กร และรับมือสถานการณ์ 
ความเปลี่ยนแปลง สามารถดูแลสวัสดิการพนักงานด้าน
สุขภาพและความปลอดภัย ตลอดจนคู่ค้าและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียต่าง ๆ ไปจนถึงการลงทุนเพื่อลดความเหลื่อมล�้า 
ในมิตต่ิาง ๆ ทางสงัคม และร่วมกนัสร้าง New Normal  
ที่น�าไปสู่การพัฒนาท่ียั่งยืนข้ึนในภาพรวม และสามารถ 
เป็นผูใ้ห้ในภาวะวกิฤตไิด้ (2) เชือ่มให้เกดิ: ESG in Action 
โดย TRBN ร่วมกบัภาคต่ีาง ๆ ผนกึพลงัสังคมในการระดม
ทรัพยากรเพื่อแก้ปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น 
จากผลกระทบการแพร ่ ระบาดของโควิด  –  19  
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และลดความเหลื่อมล�้าของสังคมโดยประชาชนสามารถเข้าถึงบริการของภาครัฐได้  มีสุขภาพท่ีดี มีทักษะ มีความรู้  
มีอาชีพ มีรายได้ที่เพียงพอ ต่อการด�ารงชีวิตอย่างมีความสุข และมีคุณภาพชีวิตที่ดีพ้นจากปัญหาความยากจน 
ได้อย่างยัง่ยนื

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ต้องเร่งขยายและ
บูรณาการการด�าเนินงานของเครือข่ายความร่วมมือ
ระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ โดยเฉพาะภาคเอกชนให้มีความ
สอดคล้องเชือ่มโยงกนั ขยายโอกาสการพฒันาผูป้ระกอบการ 
SMEs และกิจการเพือ่สงัคม (SE) ในชมุชนเข้ามามส่ีวนร่วม
ในการพัฒนาความเป็นอยู ่ของคนในชุมชนให้ดีขึ้น  
นอกเหนือจากการด�าเนินงานผ่านกลไกบริษัทประชารัฐ 
รักสามัคคีประเทศไทย จ�ากัด และเครือข่ายเพื่อความ

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย 
ภาคเอกชนถือเป็นภาคีการพัฒนาท่ีส�าคัญท่ีมีบทบาทใน
การแก้ไขปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล�้า โดย
เฉพาะในช่วงวิกฤติจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
โควดิ-19 ยงัคงสร้างผลกระทบอย่างต่อเนือ่งจนถงึปัจจบุนั 
และได้ส ่งผลกระทบต่อสถานการณ์ความเหลื่อมล�้า 
อย่างมาก โดยเฉพาะปัญหาความเหลือ่มล�า้ในระดบัพืน้ที่ 
ซึง่ภาคต่ีาง ๆ จะช่วยหนนุเสรมิการท�างานให้กบัหน่วยงาน
ของภาครฐัได้เป็นอย่างดี ยั่งยืนแห่งประเทศไทยร่วมเป็นผู้

ส นั บ ส นุ น ก า ร พั ฒ น า 
ทีผ่่านมา รวมทัง้เชือ่มโยงกจิกรรม
ทางเศรษฐกิจของพื้นท่ีท่ีมีความ 
เจริญกับพื้นที่ชนบทโดยรอบผ่าน
กลไกความร่วมมอืของภาคเอกชน 
ในพ้ืนที่ เพ่ือช่วยยกระดับรายได้
และกระจายความเจรญิไปสูภ่มูภิาค 
และท้องถิ่น รับมือกับความเสี่ยง
และก้าวผ่านวิกฤติต่าง ๆ อย่างมี
ภูมิคุ้นกันที่ดีได้
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เรือ่งและประเดน็ปฏริปูที ่51

ปฏรูิปสถาบนั
เพ่ือการบรหิารจดัการยทุธศาสตร์

การพัฒนาเศรษฐกิจ

ป ี2562 •ป ี2563 •

• เป้าหมาย •
การเสริมสร้างสมรรถภาพและความยัง่ยนืทางเศรษฐกจิ 
และการมีสถาบนัเพือ่การบรหิารจดัการยทุธศาสตร์การ
พฒันาเศรษฐกิจตามหลัก PDCA

• คา่เปา้หมายทีต่อ้งบรรลภุายในป ี2565 • 
สถาบันทางเศรษฐกิจมีความยืดหยุ่นและสอดคล้อง 
กับบรบิทของสถานการณ์โลกทีม่กีารเปลีย่นแปลง

สถานการณ์ในภาพรวมของเรื่องและประเด็นปฏิรูป 
การเสริมสร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจจ�าเป็นจะต้องอาศัย
การท�างานร ่วมกันอย่างบูรณาการระหว่างสถาบัน 
ทางเศรษฐกิจ ทั้งในด้านงบประมาณ การคลัง และข้อมูล
ทางด ้ านเศรษฐกิจ  โดยการปฏิรูปกฎหมายและ 
กฎระเบียบจะช่วยยกระดับและอ�านวยความสะดวก 
ในการปรับโครงสร้างและกลไกในการด�าเนินงานของ 
หน่วยงานที่เก่ียวข้องให้สามารถเชื่อมต่อกันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ นอกจากนี้ การปฏิรูประบบเทคโนโลยีและ
ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) และการรับฟังความคิดเห็น
จากทุกภาคส่วนเป็นปัจจัยส�าคัญท่ีจะช่วยในการตัดสินใจ
และบริหารจัดการยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 
มีประสิทธิภาพและครอบคลุมมากขึ้น ซึ่งการด�าเนินงาน
ของสถาบันทางเศรษฐกิจที่ผ ่านมาจะเน้นหนักไปท่ี 
การยกระดับสถาบันทางเศรษฐกิจด ้านฐานข ้อมูล 
ทางด้านเศรษฐกิจมากกว่าสถาบันด้านงบประมาณ 
และด้านการคลัง

ส�าหรับการยกระดับประสิทธิภาพการด�าเนินงานของ
สถาบันเศรษฐกิจ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้จัดตั้ง
สถาบันนโยบายสาธารณะและการพัฒนา (IPPD) ภายใต้
มูลนิธิพระยาสุริยานุวัตรของส�านักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ขึ้น เพื่อเป ็น 

หน่วยงานวิจัยส�าหรับการจัดท�านโยบายที่เหมาะสมและ
เสริมสร ้างศักยภาพในประเด็นการพัฒนาที่มีความ
ท้าทายด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ อาทิ  
การพัฒนาเคร่ืองมือและระบบการวิเคราะห์ข ้อมูล 
ขนาดใหญ่ (Big Data) เพื่อการตัดสินใจเชิงนโยบาย 
ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม การออกแบบและ
การพัฒนานโยบายสาธารณะ นอกจากนี้ ในช่วงที่มี
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สศช.  
ได ้มีการจัดท�า (ร ่าง) แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต ้
ยุทธศาสตร์ชาติ อันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิค-19 
พ.ศ. 2564 - 2565 เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการฟื้นฟู
ด ้านเศรษฐกิจและสังคม โดยยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและแนวคิดล้มแล้วลุกไว (Resilience) 
ใน 3 มิติการพัฒนา ได้แก่ การพร้อมรับ (Cope) การปรับ
ตัว (Adapt) และการเปล่ียนแปลงเพ่ือพร้อมเติบโต 
อย่างยั่งยืน (Transform) หรือ C.A.T. พร้อมแนวทาง 
การพัฒนาใน 4 ด้านที่ต้องให้ความส�าคัญเป็นพิเศษ 
ได้แก่ การเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากภายใน
ประเทศ การยกระดับขีดความสามารถของประเทศ 
เพื่อรองรับการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว  
การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของคน และการ
ปรับปรุงและพัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานเพ่ือส่งเสริมการฟื้นฟู
และพัฒนาประเทศ 
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การด�าเนินงานท่ีผ่านมา ในส่วนของกระทรวงดจิทัิลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม ได้มีการจัดตั้งสถาบันส่งเสริมการ
วิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ (สวข. หรือ 
GBDi) เป็นหน่วยงานภายใต้ส�านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ
ดจิทิลั (DEPA) เพือ่ส่งเสรมิการใช้ประโยชน์จาก Big Data 
ของหน่วยงานต่าง ๆ ส�าหรบัการตดัสนิใจและด�าเนนิงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการให้ค�าปรึกษาในการน�า 
Big Data มาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม  
การออกแบบต้นแบบน�าร่อง การสร้างแพลตฟอร์ม 
พัฒนาบุคลากรด้านข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อตอบสนอง 
ความต ้องการของภาครัฐและเอกชน และการให ้
ความช่วยเหลือแก่หน่วยงานภาครัฐเพื่อท่ีจะสามารถ 
ให้บรกิารประชาชนได้อย่างเป็นรปูธรรม 

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย
การด�าเนินการเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพและความยั่งยืน
ทางเศรษฐกิจควรมีการปฏิรูปสถาบันทางเศรษฐกิจ 
ในด้านงบประมาณ การคลงั และข้อมลูทางด้านเศรษฐกจิ
ควบคู่กันไป โดยมีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียน�ามาใช้ในการปรับปรุง เพื่อให้การด�าเนินงาน 
ในอนาคตมคีวามครอบคลมุและเป็นไปในทศิทางเดยีวกัน 

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ท้ังนี ้ในการเสรมิ
สร้างสมรรถภาพและความยั่งยืนทางเศรษฐกิจจ�าเป็นจะ
ต้องมีการทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างเชิงสถาบันของ
หน่วยงานทีท่�าหน้าทีใ่นการบรหิารจดัการยทุธศาสตร์ทาง
เศรษฐกิจให้มีความยืดหยุ่น เตรียมพร้อมรับวิกฤตการณ์
ทางเศรษฐกจิ ทนัต่อบรบิทการเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็
ของโลก และผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงทาง
เทคโนโลยีที่มีความเป็นพลวัตสูงในปัจจุบัน เพ่ือเตรียม
ความพร้อมและวุฒิภาวะขององค์กรในการพัฒนาไปสู่
รัฐบาลดิจิทัล โดยอาศัยกลไก PDCA ในการติดตาม
ประเมินผลและบูรณาการความเชื่อมโยงร่วมกับหน่วย
งานอื่น รวมถึงอาจมีการเพิ่มเติมกระบวนการตรวจสอบ
ควบคมุซึง่กันและกัน (Check and Balance) เพื่อสร้าง
สมดุลอ�านาจระหว่างหน่วยงาน 
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เรือ่งและประเดน็ปฏริปูที ่52

การปฏริปูหนว่ยงานบริหารสินทรพัย์
ของภาครฐั (รัฐวิสาหกจิ)

ป ี2562 •ป ี2563 •

• เป้าหมาย •
รัฐวิสาหกิจด�าเนินการตามภารกิจหลักได้อย่างมี
ประสทิธภิาพ

• คา่เปา้หมายทีต่อ้งบรรลภุายในป ี2565 • 
รัฐวิสาหกิจด�าเนินงานตามบทบาทและเป้าหมาย 
ที่ก�าหนดได้อย่างครบถ้วน

สถานการณ์ในภาพรวมของเรื่องและประเด็นปฏิรูป รัฐวิสาหกิจเป็นกลไกของรัฐในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 
และการลงทุนของประเทศ รวมถึงเป็นผู้ให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ดังน้ัน ภาครัฐจ�าเป็นต้องมีการปฏิรูป 
การก�ากับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจให้สอดคล้องกับมาตรการท่ีเป็นท่ียอมรับในระดับสากลซ่ึงครอบคลุมถึง 
การก�าหนดบทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบของผู้ก�าหนดนโยบาย ผู้ก�ากับดูแลรัฐวิสาหกิจ ผู้ถือหุ้นในรัฐวิสาหกิจ 
และรัฐวิสาหกิจให้ชัดเจน โดยการจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจเพื่อก�าหนดเป้าหมาย นโยบายและทิศทาง 
ในการพัฒนารัฐวิสาหกิจในภาพรวมทั้งระบบ เพ่ือยกระดับประสิทธิภาพการด�าเนินงานของรัฐวิสาหกิจให้มีภารกิจ 
ทีเ่หมาะสมกบับรบิทของเศรษฐกจิและสงัคมท่ีเปล่ียนแปลงไป 

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย
ส�าหรับประเด็นการเพ่ิมประสิทธภิาพ เพ่ิมความเป็นอสิระ
และความคล่องตัวให้กับรัฐวิสาหกิจโดยการจัดตั้งบรรษัท
วิสาหกิจแห ่ งชาตินั้ น  ป ั จจุบันมีพระราชบัญญัติ 
การพัฒนาการก�ากับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ  
พ.ศ. 2562 เป็นกลไกทดแทนที่สามารถก�ากับดูแล
รัฐวิสาหกิจให ้สามารถด�าเนินกิจการเป ็นไปอย ่าง 
มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับบริบทการพัฒนา 
ของประเทศที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมีคณะกรรมการ
นโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) เป็นผู ้ก�าหนดนโยบาย 
การด�า เนินงานของรัฐวิสาหกิจ  และมีส� านักงาน 
คณะกรรมการ นโยบายรัฐวสิาหกิจ (สคร.) เป็นหน่วยงาน
หลักในการขับเคล่ือนนโยบาย

การด�าเนินงานที่ผ่านมา รัฐวิสาหกิจสามารถจ�าแนก
ประเภทได้เป็น (1) รัฐวิสาหกิจประเภทบริษัทมหาชน  
ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจกลุ่มที่สามารถหารายได้ได้ด้วยตนเอง 
(2) รัฐวิสาหกิจประเภททีแ่สวงหาก�าไรได้โดยไม่เป็นภาระ
งบประมาณ (3) รัฐวิสาหกิจท่ีด�าเนินการในเชิงสังคม 
โดยไม่แสวงหาก�าไร และ (4) รัฐวิสาหกิจท่ีขาดทุน  
ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจที่เป็นภาระงบประมาณภาครัฐ ทั้งนี้ 
เมื่ อพิจารณาการน�าส ่ งรายได ้ของรัฐวิสาหกิจใน
ปีงบประมาณ 2563 พบว่า รฐัวสิาหกจิมกีารน�าส่งรายได้
รวมทั้งสิน้ 188,861 ลา้นบาท ใกลเ้คียงกบัประมาณการ 
และสงูกว่าปีก่อนร้อยละ 11.6 เนือ่งจากมกีารน�าส่งรายได้
บางส่วนเหลือ่มมาจากปีงบประมาณ 2562 โดยรัฐวสิาหกจิ 
ที่น�าส่งรายได้สูงกว่าประมาณการ 3 อันดับแรก ได้แก่  
(1)  บริ ษัท กสท โทรคมนาคม จ�ากัด (มหาชน)  
(2) ส่านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล และ (3) การไฟฟ้า 
ฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย 
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ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ทั้งนี้ นอกจากนี้ ในระยะต่อไป คนร. ควรเร่งด�าเนินการจัดท�าแผนพัฒนา
รัฐวิสาหกิจ เพื่อก�าหนดเป้าหมาย นโยบาย และทิศทางในการพัฒนารัฐวิสาหกิจให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและ
แผนพัฒนาประเทศใน ด้านต่าง ๆ โดยค�านึงถึงภารกิจและบทบาทหน้าที่ของรัฐวิสาหกิจที่มีต่อการพัฒนาประเทศ 
เป็นส�าคัญ ตลอดจนให้มีการจัดท�าแนวทางการก�ากับดูแลกิจการที่ดีเพื่อเป็นช่องทางในการส่งผ่านนโยบายของภาครัฐ
ไปยังรัฐวิสาหกิจให้มีความชัดเจนและโปร่งใส และให้มีการเปิดเผยข้อมูลการประเมินผลการด�าเนินงาน รวมทั้ง 
มแีนวทางทีชั่ดเจนในการก�าหนดบทบาทและทศิทางการด�าเนนิงานของรฐัวสิาหกจิ โดยค�านงึถงึสภาพแวดล้อมปัจจุบัน
และการเปลี่ยนแปลงในอนาคตที่จะท�าให้ภารกิจและบทบาทของรัฐวิสาหกิจเปลี่ยนแปลงไปโดยเน้นการปรับบทบาท
รัฐวิสาหกิจให้เป็นเพียงผู้ให้บริการเป็นหลัก (Operator) ลดการด�าเนินงานท่ีซ�้าซ้อนระหว่างหน่วยงานของรัฐ รวมทั้ง 
มกีารปรบัปรงุกฎหมายทีเ่กีย่วข้องในการสนบัสนนุบทบาทท่ีชัดเจนของรัฐวสิาหกจิ

292

แผนการปฏริปูประเทศด้านเศรษฐกิจ05

293

แผนการปฏริปูประเทศด้านเศรษฐกจิ 050552



เรือ่งและประเดน็ปฏริปูที ่53

การปฏริปูสถาบนัดา้นการสง่เสรมิ
ผลติภาพ (Productivity) 

การมาตรฐาน (Standardization) 
และนวตักรรม (Innovation) 

ป ี2562 •ป ี2563 •

• เป้าหมาย •
ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
โดยบูรณาการการท�างานด้านการเพิ่มผลิตภาพ  
การมาตรฐาน และนวตักรรมของประเทศให้เป็นระบบ
ครบวงจร

• คา่เปา้หมายทีต่อ้งบรรลภุายในป ี2565 • 
จะต้องมีหน่วยงานกลางที่ท�าหน้าท่ีวางแผนและ 
ขับเคลื่อนการพัฒนาผลิตภาพและการมาตรฐานของ
ประเทศในภาพรวมและรายสาขาอย่างมีบูรณาการ 
เพื่ อ เ สริ มสร ้ า งความสามารถ ในการแข ่ ง ขัน 
ของประเทศ และภายในปี 2564 ต้องมีการบูรณาการ
หน่วยงานด้านการส่งเสริมผลิตภาพ การมาตรฐาน 
และนวัตกรรรมเป็นหน่วยงานเดียวกันที่มีเอกภาพใน
ลักษณะ Single Agency เพื่อท�าหน้าที่ ในการ 
บรูณาการระดับนโยบายการขับเคลื่อนนโยบาย และ
การติดตามประเมินผลนโยบายและยุทธศาสตร์ 
ในการส่งเสริมผลิตภาพ การมาตรฐาน และนวัตกรรม
ทั้งระบบของประเทศ

สถานการณ์ในภาพรวมของเรื่องและประเด็นปฏิรูปและการด�าเนินงานที่ผ่านมา การเพิม่ขดีความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศผ่านกลไกการยกระดับการตรวจรับรองและการพัฒนาระบบการมาตรฐาน จะช่วยผลักดันให้เกิด
การพฒันาคุณภาพสนิค้าและผลติภณัฑ์อย่างเป็นระบบครบวงจร อกีทัง้ปัจจบุนัการต่อสูเ้พ่ือการแข่งขนัด้านการค้าและ
การปกป้องผู้ประกอบการไทยในตลาดต่างประเทศจ�าเป็นต้องพึ่งพาความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี โดยเฉพาะด้าน
มาตรฐานสินค้าเพื่อการส่งออก ดังนั้น การควบรวมเพื่อจัดตั้งสถาบันใหม่ท่ีมีภารกิจเฉพาะด้านผลิตภาพและการ
มาตรฐาน จะเป็นการปรับระบบการมาตรฐานของประเทศให้เป็นมาตรฐานเดียวกันและมีความสามารถเทียบเท่า
มาตรฐานสากล รวมถึงพฒันาห้องทดสอบทีม่เีคร่ืองมอืทนัสมยั รองรับความต้องการของระบบตลาดทีป่รับเปลีย่นตาม
กระแสโลกได้อย่างมปีระสทิธภิาพ 

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย ประเทศไทยจงึจ�าเป็นต้องมกีารบรูณาการการท�างานด้านการ
เพิม่ผลติภาพ การมาตรฐาน และนวตักรรมอย่างครบวงจร ในรูปแบบหน่วยงานกลางท่ีไม่อยูภ่ายใต้สังกดักระทรวงใด ๆ 
เพื่อท�าหนา้ที่ก�าหนดนโยบาย ยทุธศาสตร์ และแนวทางการบรหิารจดัการด้านผลติภาพ การมาตรฐาน และนวัตกรรม 
เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงควรบูรณาการหน่วยงานที่มีภารกิจเก่ียวข้อง  
ได้แก ส�านกังานคณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ ภายใต้ส�านกังานมาตรฐานผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรม ส�านกังาน
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มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ภายใต้
กระทรวงสาธารณสุข และกรมวิทยาศาสตร์บริการภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
เข้าไว้ด้วยกัน รวมเป็นหน่วยงานกลางโดยใช้ชือ่ว่า ส�านกังานคณะกรรมการบริหารการส่งเสรมิผลติภาพ การมาตรฐาน
และนวตักรรมแห่งชาติ 

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป ้าหมาย การจัดตั้งหน่วยงานใหม่ดังกล่าวเป็นการด�าเนินการภายใต้แนวทาง 
การควบรวมหน่วยงานเดมิทีม่อียูแ่ล้ว โดยไม่ใช่การต้ังหน่วยงานใหม่พร้อมอตัราก�าลังคนใหม่ ซ่ึงแนวทางการด�าเนนิการ
จ�าเป็นต้องปรับปรุงพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. 2551 ให้เป็น พระราชบัญญัติการบริหารการส่งเสริม
ผลติภาพ การมาตรฐาน และนวตักรรมแห่งชาต ิพ.ศ. .... ควบคูไ่ปด้วย โดยปัจจบุนั กระทรวงอตุสาหกรรมอยูร่ะหว่าง 
จัดท�าร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว พร้อมด้วยก�าหนดกรอบการหารือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้แนวทาง 
การด�าเนินงานที่ชัดเจน อย่างไรก็ตาม เนื่องจากหน่วยงานแต่ละแห่งต่างมีภารกิจท่ีแยกจากกันมาโดยตลอด  
การควบรวมหน่วยงานจงึเป็นกระบวนการทีจ่ะต้องหารอืร่วมกนัเพือ่ออกแบบโครงสร้างหน่วยงานทีม่ปีระสทิธภิาพและ
เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็วต่อไป

เรือ่งและประเดน็ปฏริปูที ่52

การปฏริปูหนว่ยงานบริหารสินทรพัย์
ของภาครฐั (รัฐวิสาหกจิ)
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เรือ่งและประเดน็ปฏริปูที ่54

การปฏริปูสถาบนัทางเศรษฐกจิ
เพ่ือบรหิารการสง่เสรมิวิสาหกจิขนาดกลาง

และขนาดเลก็ SMEs

ป ี2562 •ป ี2563 •

• เป้าหมาย •
มีศูนย์บริการ SME แบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One 
Stop Service for SMEs) ทีส่ามารถเข้าถงึแก้ปัญหา 
และเชื่อมโยงมาตรการและกลไกสนับสนุนต่าง ๆ  
ของภาครฐั  SME เป็นมอือาชพี สามารถปรับตวัรบัมอื
กระแสการเปลี่ยนแปลงได้อย่างทันถ่วงที มีความ
รอบรู ้  และสามารถประยุกต ์ใช ้ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม SME ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน
และผลิตภาพที่เพิ่มขึ้นได้อย่างก้าวกระโดดด้วยการ 
จัดท�าคลังข้อมูลภาครัฐ  และเช่ือมต่อระบบข้อมูล 
ทกุประเภทของหน่วยงานทีใ่ห้บรกิารประชาชนของรฐั 

• คา่เปา้หมายทีต่อ้งบรรลภุายในป ี2565 • 
การขยายตัวของ GDP SME เพิ่มขึ้นเฉลี่ยไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 5 ความคุ้มค่าของการส่งเสริมและพัฒนา 
SME ภายใต้แผนบูรณาการส่งเสริม SME เพิ่มขึ้นจาก
ปีก่อนหน้า และมีระบบฐานข้อมูล SME ที่มีการ 
บูรณาการระหว่างหน่วยงาน

สถานการณ ์ในภาพรวมของเรื่ องและ
ประเด็นปฏิรูป ภาครัฐได้ให้ความส�าคัญกับ
การส่งเสริมและพัฒนาเพื่อยกระดับความ
สามารถในการแข่งขันของ SME ในฐานะท่ี
เป็นรากฐานทางเศรษฐกิจทีส่�าคญั ช่วยให้เกิด
กระจายรายได ้และลดความเหลื่ อมล�้ า 
ทางเศรษฐกิจของประเทศ จากจ�านวน 
ผูป้ระกอบการ SME กว่า 3 ล้านราย และมีการ
จ้างงานกว่า 12 ล้านคน ทั้งนี้ หากพิจารณา
สถิติผลิตภณัฑ์มวลรวมของ SME (GDP SME) 
ในช่วง 6 เดอืนแรกของปี 2563 (เดอืนมกราคม  
– มิถุนายน 2563) มีมูลค่ารวม 3,251,139 
ล้านบาท หดตัวลงร้อยละ 8.30 หลังจากท่ี
ขยายตัวร้อยละ 7.40 ในปี 2561 และร้อยละ 

4.05 ในปี 2562 อันเป็นผลกระทบจากการจ�ากัดกิจกรรมทางเศรษฐกิจเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 และ
การขาดความเชื่อมั่นในการใช้จ่ายของประชาชน ท�าให้อัตราการขยายตัวเฉล่ียระหว่างปี 2561 – 2563 อยู่ที่ร้อยละ 
1.05 ซึง่ต�า่กว่าค่าเป้าหมายเฉลีย่อยูท่ีร้่อยละ 5.0

งบประมาณบูรณาการฯ SME  (หน่วย: ล้านบาท)
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แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ 1 

เรื่องและประเด็นปฏิรปูที่ 54 การปฏิรูปสถาบันทางเศรษฐกจิเพื่อบริหารการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด2 
เล็ก SMEs 3 

เป้าหมาย  มีศูนย์บริการ SME แบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop Service for SMEs) ที่สามารถเข้าถึงแก้ปัญหา 4 
และเชื่อมโยงมาตรการและกลไกสนับสนุนต่าง ๆ ของภาครัฐ   SME เป็นมืออาชีพ สามารถปรับตัวรับมือกระแสการ5 
เปลี่ยนแปลงได้อย่างทันถ่วงที มีความรอบรู้ และสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม SME ให้มีขีดความสามารถ6 
ในการแข่งขันและผลิตภาพที่เพิ่มขึ้นได้อย่างก้าวกระโดดด้วยการจัดท าคลังข้อมูลภาครัฐ  และเชื่อมต่อระบบข้อมูลทุก7 
ประเภทของหน่วยงานที่ให้บริการประชาชนของรัฐ  8 

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี พ.ศ. 2565 การขยายตัวของ GDP SME เพิ่มข้ึนเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ความคุ้มค่าของ9 
การส่งเสริมและพัฒนา SME ภายใต้แผนบูรณาการส่งเสริม SME เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า และมีระบบฐานข้อมูล SME ที่มี10 
การบูรณาการระหว่างหน่วยงาน 11 

ภาครัฐได้ ให้ความส าคัญกับการ12 
ส่งเสริมและพัฒนาเพ่ือยกระดับ13 
ความสามารถในการแข่งขันของ 14 
SME ในฐานะที่เป็นรากฐานทาง15 
เ ศ รษฐกิ จที่ ส า คัญ  ช่ ว ย ใ ห้ เ กิ ด16 
กระจายรายได้และลดความเหลื่อม17 
ล้ าทางเศรษฐกิจของประเทศ จาก18 
จ านวนผู้ประกอบการ SME กว่า 3 19 
ล้านราย และมีการจ้างงานกว่า 12 20 
ล้านคน ทั้ งนี้  หากพิจารณาสถิติ21 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมของ SME (GDP 22 
SME) ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 23 
2563 (เดือนมกราคม – มิถุนายน 24 
2563) มีมูลค่ารวม 3,251,139 ล้าน25 
บาท หดตัวลงร้อยละ 8.30 หลังจาก26 
ที่ขยายตัวร้อยละ 7.40 ในปี  2561 และร้อยละ 4.05 ในปี  2562 อันเป็นผลกระทบจาก 27 
การจ ากัดกิจกรรมทางเศรษฐกิจเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 และการขาดความเชื่อมั่นในการใช้จ่ายของ28 
ประชาชน ท าให้อัตราการขยายตัวเฉลี่ยระหว่างปี 2561 – 2563 อยู่ที่ร้อยละ 1.05 ซึ่งต่ ากว่าค่าเป้าหมายเฉลี่ยอยู่ที่ 29 
ร้อยละ 5.0 30 

ส าหรับการด าเนินงานในการส่งเสริม SME ภายใต้งบประมาณบูรณาการฯ ปี 2563 มีจ านวน SME ที่ได้รับการพัฒนา 31 
รวม 460,325 ราย จากเป้าหมายจ านวน 387,000 ราย ก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจรวม 25,843.43 ล้านบาท คิดเป็น 32 
15 เท่าของวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรรวม เพิ่มขึ้นจาก 6 เท่าในปี 2561 และปี 2562 เนื่องจากหลายหน่วยงานได้33 
ปรับวิธีการส่งเสริม SME ไปสู่ระบบออนไลน์เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 และสะดวกต่อ34 
การเข้าถึงของผู้ประกอบการ รวมทั้งให้ความส าคัญกับการเพิ่มคุณภาพการให้บริการมากยิ่งขึ้น 35 

0554 
สเีหลือง 

3,487.34

  วงเงินที่ได้รับจัดสรรงบประมาณตามแผนบูรณาการฯ ปี 2563 (ไม่รวม สสว.)

  วงเงินที่ได้รับจัดสรรงบประมาณตามแผนบูรณาการฯ ปี 2563 รวมงบประมาณ สสว.

  วงเงินคงเหลือตามแผนบูรณาการฯ ภายหลังการโอนคืนงบประมาณจากสถานการณ์ COVID-19

3,810.41

3,328.37

1,738

949 1,711

ที่มา: สสว.

2560 2561 2562 2563
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การด�าเนินงานท่ีผ่านมา  ส�าหรบัการด�าเนนิงานในการส่งเสริม SME ภายใต้งบประมาณบูรณาการฯ ปี 2563 มจี�านวน 
SME ที่ได้รับการพัฒนารวม 460,325 ราย จากเป้าหมายจ�านวน 387,000 ราย ก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
รวม 25,843.43 ล้านบาท คดิเป็น 15 เท่าของวงเงนิงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรรวม เพ่ิมข้ึนจาก 6 เท่าในปี 2561 และ 
ปี 2562 เน่ืองจากหลายหน่วยงานได้ปรับวิธีการส่งเสริม SME ไปสู่ระบบออนไลน์เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ ์
การแพร่ระบาดของโควิด-19 และสะดวกต่อการเข้าถึงของผู้ประกอบการ รวมทั้งให้ความส�าคัญกับการเพิ่มคุณภาพ 
การให้บรกิารมากยิง่ขึน้

ภาครัฐได้ให้ความส�าคญักบัการส่งเสริมและพฒันา SME โดยได้จดัสรรงบประมาณในลกัษณะบรูณาการด้านการพัฒนา 
SME อย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี 2559 ส�าหรับการจัดสรรงบประมาณแผนบูรณาการประจ�าปีงบประมาณ 2563  
(ไม่รวมงบประมาณของส�านกังานส่งเสริมวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)) มจี�านวนรวม 1,738.04 ล้านบาท 
ภายหลังมีการโอนคืนงบประมาณเพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 จ�านวน 27.38 ล้านบาท  
คงเหลอืงบประมาณด�าเนนิการจ�านวน 1,710.67 ล้านบาท โดยมหีน่วยงานร่วมด�าเนนิการ 8 กระทรวง รวม 22 หน่วยงาน 
ซ่ึงเป็นการด�าเนินการขับเคลื่อนการส่งเสริม SME ที่แตกต่างกันตามศักยภาพ รวมทั้งการพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้ 
เอ้ืออ�านวยต่อการส่งเสริม SME ส่วนใหญ่จัดสรรเป็นงบประมาณในการพัฒนาผู้ประกอบการรายย่อย ร้อยละ 54  
และวสิาหกจิในระยะเริม่ต้น ร้อยละ 30 ขณะทีก่ารพฒันาปัจจยัแวดล้อมต่อการส่งเสรมิ SME ยงัได้รบัความส�าคญัน้อยอยู่
ทีเ่พยีงร้อยละ 5 ของงบประมาณรวม 
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ในส่วนของ สสว. ในฐานะทีเ่ป็นผูป้ระสานการบรูณาการ (System Integrator) ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจ�าปี 2563 และงบประมาณจากกองทนุส่งเสริมวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม วงเงินรวม 1,893.74 ล้านบาท 
เพื่อใช้การส่งเสริมและสนับสนุน SME โดยจัดสรรเป็นงบประมาณในการพัฒนากลไกการส่งเสริมให้เข้าถึง MSME  
และเศรษฐกิจชุมชน และการสร้างสังคมผู้ประกอบการให้เติบโตและก้าวสู่สากล เกือบร้อยละ 80 และการยกระดับ 
การบรูณการ MSME ของประเทศด้วย BIG DATA ร้อยละ 4 ของวงเงินท่ี สสว. ได้รับการจัดสรรรวม โดยมกีารด�าเนนิงาน
ที่ส�าคัญ อาทิ 1) โครงการศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (SME One-Stop Service Center : OSS) โดยบริการ 
ให้ค�าปรึกษาแนะน�าหรือบริการส่งต่อภาครัฐแก่ SME จ�านวน 186,558 ราย 2) โครงการพัฒนา SME PORTAL  
และระบบกลางในการให้บรกิารวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม ผ่านเวบ็ไซด์ smeone.info 3) การพัฒนาฐานข้อมลู
การส่งเสริม SME แห่งชาติ และงานพัฒนาองค์ความรู้ส�าหรับ SME (Knowledge Center) ผ่านเว็บไซต ์
www.smeknowledgecenter.com ซึง่มผีูเ้ข้าใช้บริการ ณ 30 กนัยายน 2563 จ�านวน 226,098 ครัง้ 4) การด�าเนนิงาน
ในการติดตามและประเมินผลโครงการส่งเสริม SME ภายใต้แผนบูรณาการด้านการพัฒนา SME  เพื่อเป็นเครื่องมือ
ส�าหรับการปรับปรุงมาตรการและกลไกการพัฒนา SME ให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการมากยิ่งขึ้น  
5) โครงการยกระดับศักยภาพ SME โดยพัฒนาระบบผู้ให้บริการทางธุรกิจ (Service Provider) ให้เอกชนสามารถ 
เป็นหน่วยงานส่งเสริม SME (Business Development Service : BDS) เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการ 
ของภาคธุรกิจได้ดียิ่งขึ้น 6) การส่งเสริม SMEs ให้เข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐและภาคเอกชน โดยด�าเนินการ 
ร่วมกบักรมบญัชกีลาง ซึง่ ณ วนัที ่9 พฤศจกิายน 2563 มจี�านวน SME ท่ีข้ึนทะเบยีนจ�านวน 601 ราย นอกจากนี ้ยงัอยู่
ระหว่างการพฒันาโครงการ SME Academy 365 เพ่ือให้บริการองค์ความรู้ในการด�าเนนิธรุกจิแก่ SME อย่างเป็นระบบ
ทัง้ในรปูแบบออนไลน์และออฟไลน์ การพฒันาระบบการประเมนิศกัยภาพ SME (SME Scoring) และฐานข้อมลู SME 
Big Data เพือ่เป็นเครือ่งมอืในการประเมนิศกัยภาพของผู้ประกอบการและคดัเลือกให้เข้าร่วมโครงการของภาครฐั
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ประเด็นท้าทายที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย 
การบริหารการส่งเสริม SME ของภาครัฐ ยังมีประเด็น
ท้าทายทีส่่งผลต่อการบรรลเุป้าหมายและต้องเร่งปรบัปรงุ 
อาทิ การด�าเนินกิจกรรมของบางหน่วยงานมีความล่าช้า
ไม่เป็นไปตามแผนจากการระบาดของโควิด-19 การขึ้น
ทะเบยีน SME ทีย่งัคงมจี�านวนผูป้ระกอบการขึน้ทะเบยีน
เป็นจ�านวนน้อย โครงการบูรณาการยังมีลักษณะเป็นการ
รวบรวมกิจกรรมและงบประมาณของหน่วยงานซึ่งส่วน
ใหญ่เป็นโครงการในลักษณะเดิม ๆ โดยการให้ความรู ้
พื้นฐานทั่วไปซึ่งไม่ตอบโจทย์ความต้องการเฉพาะของ 
SMEแต่ละกลุม่ ทัง้ยงัขาดการเชือ่มโยงส่งต่อการให้ความ
ช่วยเหลืออย่างเป็นระบบ และน�าบทเรียนที่ได้จากการ
ติดตามและประเมินผลมาใช้ในการปรับปรุงหรือยกเลิก
โครงการเพือ่ให้การด�าเนนิงานเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ
และมคีวามคุม้ค่ามากยิง่ขึน้ 
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ข้อเสนอแนะเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย ควรเร่งปฏรูิปและพัฒนาระบบการส่งเสริม SME ให้สามารถตอบความต้องการ 
โดยมีหลกัการท่ีส�าคัญคอื มุง่เน้นให้ผู้ประกอบการทกุระดับสามารถเข้าถงึได้ง่ายและมต้ีนทนุต�า่ การจดัท�าแผนงานและ
โครงการของภาครัฐได้คุณภาพมาตรฐานสามารถแก้ปัญหาเชิงลึกของผู้ประกอบการท่ีมีระดับการพัฒนาแตกต่างกัน 
โดยก�าหนดตวัชีว้ดัเชงิคณุภาพแทนตวัชีว้ดัเชงิปรมิาณเพือ่ให้สามารถวดัผลและน�าไปสูก่ารปรบัปรงุแผนงาน/โครงการที่
มปีระสทิธภิาพตอบโจทย์ผูป้ระกอบการได้ดยีิง่ข้ึน โดยเร่งรัดการด�าเนนิการท่ีส�าคญั ดังนี้
1. จูงใจให้ SME ขึ้นทะเบียน และเร่งรัดการพัฒนาระบบฐานข้อมูล SME ระบบวินิจฉัยเพื่อประเมินปัญหาและ 

ความต้องการเพื่อคัดกรองผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการและส่งต่อการให้ความช่วยเหลือระหว่างหน่วยงาน  
ตลอดจนระบบการรายงานการติดตามและประเมินผลการเข้าร่วมมาตรการและแผนงาน/โครงการของภาครัฐ 
พร้อมทัง้เชือ่มโยงให้เป็นระบบเดยีวกนั

2. ทบทวนการจดัท�าแผนงาน/โครงการให้ได้คณุภาพมาตรฐาน สามารถแก้ปัญหาเชงิลึกของผู้ประกอบการท่ีมรีะดบัการ
พฒันาแตกต่างกนัตามขนาด สาขาธรุกจิ และความเชีย่วชาญ ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐ มุง่เน้นให้บริการความรูพ้ืน้ฐาน
ทัว่ไปและความรูข้ัน้สงู สถาบนัเฉพาะทาง เน้นการถ่ายทอดเทคโนโลยแีละให้ค�าปรึกษาแนะน�าเชงิลึกโดยผูเ้ชีย่วชาญ 
สถาบนัวชิาการ เน้นการวจิยัพฒันาและต่อยอดในเชงิพาณชิย์ พร้อมท้ังปรับปรงุรูปแบบการส่งเสริมให้อยูใ่นช่องทาง
ออนไลน์มากยิง่ขึน้ และมกีารรายงานผลเพ่ือน�าไปสู่การปรับปรุงทบทวนอย่างเป็นระบบ 

3. เร่งพัฒนาระบบ BDS และการให้สิทธิประโยชน์อื่น ๆ ท่ีสามารถจูงใจให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา 
SME โดยเฉพาะการถ่ายทอดความรู ้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง การบริหารจัดการธุรกิจแบบมืออาชีพ และ 
การพฒันามาตรฐานสนิค้าและบรกิารสูส่ากล 

4. เร่งรัดการพัฒนาปัจจัยแวดล้อมที่เอื้ออ�านวยต่อการด�าเนินธุรกิจและมีผลกระทบสูง โดย 1) เร่งรัดการพัฒนาและ
ปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบให้เอื้อต่อการท�าธุรกิจ อาทิ การก�าหนดมาตรฐานระยะเวลาการให้สินเชื่อการค้า
ของภาคธรุกจิและบงัคับใช้โดยเรว็เพือ่ให้เกิดความเป็นธรรมทางการค้า รวมทัง้ผลักดันการบงัคบัใช้พระราชบัญญตัิ
หลกัประกนัทางธรุกจิให้เกดิผลอย่างเป็นรปูธรรมเพ่ือสนบัสนนุการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของผู้ประกอบการ 2) ส่งเสรมิ
ตลาด โดยเพิ่มประสิทธิภาพการส่งเสริม SMEs ให้เข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐและภาคเอกชน 3) สร้างแรง
จงูใจและสทิธปิระโยชนให้ SME ประยกุต์ใช้เทคโนโลยแีละดิจิทัลเพ่ือรองรับการท�าธรุกจิรูปแบบใหม่ อาทิ สนบัสนนุ
ให้ SME ใช้ ERP Platform หรอืซอฟท์แวร์ในการบริหารจัดการธุรกจิ และพัฒนา Platform กลางในการรวบรวม
ข้อมลูของ SMEs ทีเ่ชือ่มโยงกบัสถาบนัการเงินเป็น Information Based Lending เพ่ือให้ SMEs เข้าถึงสนิเชือ่ได้
ง่ายขึ้น 4) ขยายผลระบบศูนย์กลางบริการภาครัฐเพ่ือธุรกิจ (Biz Portal) ให้ครอบคลุมทุกการให้บริการและการ
พิจารณาอนญุาตของภาครฐัเพ่ืออ�านวยความสะดวกให้แก่ผูป้ระกอบการ รวมทัง้เร่งรดัการพฒันา SME Academy 
Online Platform เพือ่เป็นคลงัรวบรวมความรู้ออนไลน์ทีผู้่ประกอบการเข้าถึงได้
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เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 55

ปฏิรูปหน่วยงาน ขับเคลื่อน ติดตาม  
และประเมินผลการพัฒนาเศรษฐกิจ

ป ี2562 •ป ี2563 •

• เป้าหมาย •
(1) ระบบประเมินผลการพัฒนาประเทศมีความ
สอดคล้องกบัลักษณะของนโยบายทีเ่น้นการบรูณาการใน
หลายมติแิละการมส่ีวนร่วมจากทกุภาคส่วน (2) แนวคดิ 
วธิกีาร และสร้างตวัแบบ และระบบการตดิตามประเมนิ
ผลการด�าเนินงานตามยุทธศาสตร์ส�าคัญของประเทศ 
โดยเฉพาะ ยทุธศาสตร์ชาต ิและแผนพฒันาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ให้สะท้อนผลสัมฤทธ์ิการพัฒนา 
ท่ีถกูต้อง ชดัเจน ทนัต่อสถานการณ์ และมส่ีวนร่วมจาก
ทุกภาคส่วน (3) เพิ่มประสิทธิภาพในการประเมินผล
ยุทธศาสตร์ส�าคัญของประเทศ ให้สามารถมีเทคนิค 
วธิกีาร และเครือ่งมอืการวัดผลทีไ่ด้มาตรฐานและเป็นที่
ยอมรบั และ (4) ใช้เป็นเครือ่งมอืในการตดิตามประเมนิ
ผลยทุธศาสตร์ส�าคญัของประเทศทีไ่ด้มาตรฐานสากลโดย
เฉพาะแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่12 
และยทุธศาสตร์ชาต ิ20 ปี 

• คา่เปา้หมายทีต่อ้งบรรลภุายในป ี2565 • 
ระความส�า เร็จในการจัดท�าระบบติดตามและ
ประเมินผลทีม่กีารบรูณาการร่วมกนัของหลายภาคส่วน

สถานการณ์ในภาพรวมของเร่ืองและประเด็นปฏิรูป 
หน่วยงานขับเคลื่อน ติดตาม และประเมินผลการพัฒนา
เศรษฐกจิทีมี่ประสทิธภิาพจะเป็นกลไกส�าคญัท่ีช่วยให้การ
ประเมินผลการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเป็นไปได้
อย่างเป็นบรูณาการ สามารถสะท้อนผลสมัฤทธ์ิการพัฒนา
ที่ถูกต้อง ชัดเจน ทันต่อสถานการณ์ และมีส่วนร่วมจาก
ทุกภาคส่วน ส่งผลให้การออกแบบมาตรการการพัฒนา
ต่าง ๆ มีความสอดคล้องตามข้อเท็จจริงและข้อมูลเชิง
ประจักษ์ โดยในปัจจุบันประเทศไทยมีระบบติดตาม
และประเมินผลการด�าเนินงานของหน่วยงานของรัฐ
ที่ มี ก ารบู รณาการร ่ วมกั นของหลายภาคส ่ วน  
ซึ่งครอบคลุมถึงหน่วยงานต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับ 
การขับเคลื่อน ติดตาม และประเมินผลการพัฒนา
เศรษฐกิจด้วยแล้ว  

การด�าเนินงานที่ผ่านมา ปีงบประมาณ 2563 สศช.  
ได้ด�าเนินการจัดท�าระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ 
(Electronic Monitoring and Evaluation System of 
National Strategy and Country Reform :  
eMENSCR) ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ตามระเบยีบว่าด้วยการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด�าเนินการตาม
ยทุธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2562 
แล้วเสร็จ โดยระบบ eMENSCR เป็นระบบข้อมูล 
ขนาดใหญ่ท่ีสามารถจัดเก็บข้อมูลการด�าเนินการภาครัฐ
ในระบบอเิลก็ทรอนกิส์ ซึง่สะท้อนให้เหน็ถึงการด�าเนนิการ
ทีส่อดคล้องกบั 6 ยทุธศาสตร์ชาติ 23 แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ 12 แผนการปฏิรูปประเทศ รวมทั้งแผน
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ส่งผลให้
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สามารถทราบถึงสถานะของการด�าเนินการ และปัญหาอุปสรรคในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจในภาพรวม 
จ�าแนกตามหน่วยงาน จ�าแนกตามพืน้ที ่และประเด็นการพัฒนา ซ่ึงจะช่วยให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมนิผลการ
ด�าเนนิงาน เป็นระบบบนฐานข้อมลูเชงิประจกัษ์ ท�าให้สามารถออกแบบนโยบาย และมาตรการการด�าเนนิการต่อไปได้
สอดคล้องกบัข้อเทจ็จรงิ  

ข้อเสนอแนะเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย โดยระยะต่อไป 
สศช. จะด�าเนินการพัฒนาแพลตฟอร์มวิเคราะห์ข้อมูล
และปัญญาประดิษฐ์เพ่ือสนับสนุนการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูป
ประเทศ เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐและภาคีการพัฒนา
สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่ผ่านการ
ประมวลผลและวเิคราะห์โดยระบบ ส�าหรบัประยกุต์ใช้ให้
สอดคล้องกับความต้องการ รวมทั้งเป็นเครื่องมือส�าหรับ 
ผู้บริหารประเทศ คณะกรรมการระดับชาติ หน่วยงาน 
ภาครฐั ภาคกีารพฒันาและภาคประชาชน ในการติดตาม
การด�าเนินการตามยุทธศาสตร ์ชาติและการปฏิรูป
ประเทศในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือลดการท�างานที่ซ�้าซ้อน
ของหน่วยงาน เกิดการบูรณาการร่วมกันในหลายมิติ 
ของหน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ และเกิดความยั่งยืนส�าหรับ
การขับเคล่ือน ติดตาม และประเมนิผล 

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย
อย่างไรก็ตามเพือ่ให้การขับเคลือ่น ตดิตาม และประเมนิผล 
ผ ่านระบบ eMENSCR มีประสิทธิภาพมากที่สุด  
จ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ความส�าคัญกับปัจจัยน�าเข้า  
ให้มีความถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน ตรงตามสถานการณ์
หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง และช่วงระยะเวลาที่ก�าหนด 
เ พ่ือการพัฒนาท้ังในส ่วนของระบบที่ จะสามารถ 
ตอบสนองผ่านแพลตฟอร์มที่มีความซับซ้อนมากขึ้น  
และเพื่อให้สามารถวิเคราะห์หาช่องว่างของนโยบาย 
(Pol i cy  Gap)  วิ เคราะห ์แนวโน ้มสถานการณ ์  
เพ่ือประโยชน์ต่อการจัดท�านโยบายและวางแผนการ
พัฒนาประเทศให้ดียิ่งข้ึนต่อไป 
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