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ผลของการพัฒนาเศรษฐกิจที่ผ่านมาอยู่ในระดับที่น่าพอใจช่วยยกระดับประเทศไทยให้อยู่ในกลุ่มประเทศที่มีรายได้
ปานกลาง จากทีเ่คยมฐีานะยากจนแห่งหนึง่ในภูมภิาค แม้การพัฒนาทีผ่่านมาจะช่วยให้ประเทศไทยก้าวหน้าในหลายด้าน 
แต่คงปฏิเสธไม่ได้ว่า ปัจจุบันประเทศไทยต้องเผชิญกับปัญหาเชิงโครงสร้างหลายเรื่อง อาทิ (1) ศักยภาพการเติบโตที่
ลดลง ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการพัฒนาที่มุ่งเน้นปริมาณมากกว่าคุณภาพ การพัฒนาด้านคุณภาพมีน้อยหรือไม่เกิดผล
เต็มที่ทั้งในด้านคุณภาพคน กฎระเบียบ โครงสร้างพื้นฐาน และวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ขณะเดียวกัน
ความสามารถในการดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) ต�่าลง ซึ่งส่วนหนึ่งสะท้อนถึงความเช่ือม่ันใน
โครงสร้างเศรษฐกิจไทยและบรรยากาศการด�าเนินธุรกิจ ประกอบกับมีประเทศคู่แข่งดึงดูดการลงทุนมากขึ้นด้วย 
(2) ปัญหาความเหลื่อมล�้าในหลายมิติ ทั้งในด้านเศรษฐกิจและรายได้ และโอกาสของคนเมืองกับคนในพื้นที่ห่างไกล 
หรือคนรวยกับคนจน และด้านความสามารถในการแข่งขันระหว่างผู้ประกอบการรายเล็ก-รายใหญ่ ผลประโยชน์
ทางภาษีส�าหรับผู้ประกอบการรายใหญ่และรายเล็ก ขณะท่ีโอกาสการเข้าถึงบริการทางสังคมท่ีมีคุณภาพท้ังการศึกษา
และสาธารณสุข รวมท้ังโครงสร้างพื้นฐานยังมีความแตกต่างกันมากในระหว่างกลุ่มต่าง ๆ ส่งผลให้ศักยภาพการสร้าง
อาชีพและรายได้ของคนกลุ่มต่าง ๆ แตกต่างกันมาก (3) ปัญหากลไกและบทบาทภาครัฐที่ไม่เอื้อต่อการขับเคลื่อน
เศรษฐกจิ การท�างานของหน่วยงานภาครฐัขาดการบรูณาการ ท�าให้นโยบายหลายเรือ่ง อาท ิการเพิม่ผลติภาพการผลติ
และการพฒันานวตักรรมการช่วยเหลอืคนจน และการพัฒนาและส่งเสริม SMEs มกีารจัดสรรงบประมาณและด�าเนนิการ
ผ่านหลายหน่วยงาน แต่ประสทิธผิลเชงินโยบายยงัต�า่ และ (4) ปัญหากฎหมายและกฎระเบยีบทีมี่จ�านวนมาก ล้าสมัย 
ขาดการปรับปรุง รวมทั้งมีช่องโหว่จากการใช้ดุลยพินิจ เป็นส่วนหนึ่งที่ท�าให้ปัญหาคอร์รัปชั่นรุนแรงขึ้น ซึ่งมีผล
ให้ต้นทุนการด�ารงชีวิตและการด�าเนินธุรกิจสูงขึ้น หากปัญหาเหล่านี้ไม่ได้รับการแก้ไขจะเหนี่ยวรั้งความก้าวหน้าของ
ประเทศในทุกด้านทั้งด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ฯลฯ

บริบทสังคมและเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง และมีความ
ท้าทายใหม่ ๆ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยอีย่างพลกิโฉม
ซึ่งจะเปลี่ยนพฤติกรรมของคน และรูปแบบการท�าธุรกิจ 
งานหลายอย่างอาจจะถูกแทนด้วยระบบอัตโนมัติ โอกาส
ที่คนที่ใช้ทักษะแบบเดิม ๆ จะตกงานมีมากข้ึน แต่ใน
ขณะเดียวกันระบบอัตโนมัติและดิจิทัลสามารถสร้าง
โอกาสส�าหรับงานที่ใช้ทักษะสูงเพิ่มขึ้น ซ่ึงการเตรียมคน
และรูปแบบทางธุรกิจที่ตอบโจทย์บริบทใหม่ยังเป็น
เรือ่งส�าคัญล�าดบัต้น ๆ การเปลีย่นแปลงระยะต่อไปเกดิขึน้
ในอัตราที่เร็วขึ้นกว่าเดิมเพราะมีการผสมผสานของ

เทคโนโลยีหลากหลายสาขาเป็นปัจจัยเร่ง ขณะท่ีบริบท
เศรษฐกจิการเมอืงโลกซับซ้อนขึน้ภายใต้กระแสโลกาภวัิตน์
ที่เข้มข้น กติกาและมาตรฐานสากลจะเข้มงวดขึ้น ทั้งทาง
ด้านการค้าการลงทุน สิทธิมนุษยชน อาชญากรรม     
ทางเศรษฐกจิ และความเป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม นอกจากนี้ 
การก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัย ท�าให้แรงงานหายากขึ้นและ
ค่าแรงแพงขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ รวมทั้งเป็นความเสี่ยง
ต ่อภาระงบประมาณและความยั่ งยืนทางการคลัง
ของกองทนุด้านประกนัสงัคม การออม และการเคลือ่นย้าย
เงินทุนระหว่างประเทศ 
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ประเด็นท้ำทำยและข้อเสนอแนะ
1. ความเข้าใจในภารกิจของหน่วยงาน ประเด็น
การปฏิรูปหลายเรื่องเป็นภารกิจปกติซึ่งหน่วยงาน
ด�าเนินการอยูแ่ล้ว จงึอาจละเลยในเรือ่งของระยะเวลาทีถ่กู
ระบุไว้ในแผนการปฏิรปูประเทศด้านเศรษฐกจิ ซึง่ส่งผลให้ 
การขับเคลื่อนประเด็นการปฏิรูปไม่เป็นไปตามระยะเวลา
ท่ีก�าหนด ดังนั้น จึงต้องให้ความส�าคัญในการท�าความ
เข้าใจกับหน่วยงานถึงภารกิจในการปฏิรูปประเทศ 
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนให้เกิดผล 
อย่างเป็นรูปธรรม

2. การบูรณาการของหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องในการขบัเคลือ่น
ข้อเสนอการปฏริปู ทีผ่่านมาการขบัเคลือ่นแผนการปฏิรปู
ประเทศด้านเศรษฐกิจในหลายประเด็น ยังมีข้อจ�ากัดใน
การบรูณาการท�างานร่วมกนัระหว่างหน่วยงานรบัผดิชอบ
ท่ีระบุไว้ในแผน ส่งผลให้การด�าเนินงานด้านการปฏิรูป
บางประเด็นล่าช้า หรือไม่ครบถ้วนตามกิจกรรมที่ระบุไว้ 
ดงัน้ัน การด�าเนนิการในระยะต่อไปเพ่ือให้บรรลตุามเป้าหมาย
ท่ีก�าหนดไว้ จึงต้องมีการเสริมสร้างกลไกเพื่อให้เกิด
การบูรณาการระหว่างหน่วยงานรับผิดชอบ ตลอดจน
การส่งเสริมให้ภาคีการพัฒนาอื่น ๆ ให้เข้ามามีส่วนร่วม
ในการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศให้มากยิ่งขึ้น 

3. การเร่งรัดการปรับปรุงและแก้ไขกฎหมาย การปฏิรูป
ในหลายประเด็นต ้องอาศัยการปรับปรุงหรือแก้ไข
กฎหมายเพื่ อกลไกในการขับเคลื่ อนและผลักดัน       
การด�าเนินงาน แต่ยังคงมีกฎหมายหลายฉบับที่ยังอยู่ใน
ขัน้ตอนของการด�าเนนิการปรบัปรุง ดังนัน้ เพือ่การขบัเคล่ือน
การปฏิรูปประเทศให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและ
สามารถบรรลุเป้าหมายท่ีต้ังไว้ ควรเร่งรัดกฎหมาย 
ที่เกี่ยวข้องให้แล้วเสร็จ 

4. ประเดน็ปฏริปูหลายประเดน็ได้เริม่ต้นด�าเนนิการแล้ว 
ต้องเร่งรัดให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ด้านการเพ่ิม 
ผลิตภาพในส่วนของอุตสาหกรรมเป้าหมายของไทย ถึง
แม้ว ่าจะได ้การจัดท�านโยบายส ่ ง เส ริมการลงทุน 
เพื่อดึงดูดการลงทุนและได้มีการอนุมัติโครงการที่ขอรับ
การส่งเสริมไปแล้ว อย่างไรก็ตาม เพื่อเร ่งรัดให้เกิด 
การลงทุนจริงในประเทศ ส�านกังานคณะกรรมการส่งเสรมิ
การลงทุนควรมีมาตรการเร่งรัดให้เกิดการลงทุนจริงใน
พื้นที่โดยเร็ว นอกจากนี้ การด�าเนินการส่วนใหญ่เป็น 
การสนับสนุนและกระตุ้นในด้านการผลิต ดังนั้น จึงควร
ให้ความส�าคัญต่อการกระตุ้นด้านการบริโภคเพื่อให้
สามารถพัฒนาอตุสาหกรรมเป้าหมายให้เกดิผลอย่างเป็น
รปูธรรมโดยเรว็

ด้วยปัญหาเชิงโครงสร้าง และบริบทการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จึงเป็นที่มาของการจัดท�าแผนการปฏิรูประเทศด้านเศรษฐกิจ 
โดยมุ่งเน้นให้เศรษฐกิจไทยต้อง “แข่งขันได้ กระจายประโยชน์สู่ประชาชน เติบโตยั่งยืน” โดยได้แบ่งประเด็นปฏิรูปเป็น  
3 ด้าน ได้แก่ (1) การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยในระยะสั้นเน้นการเพิ่มผลผลิตให้อุตสาหกรรมหลัก  
ระยะกลางเน้นการรวมกลุม่ในภมูภิาค และระยะยาวเน้นการสร้างระบบนเิวศด้านการวจัิยและนวตักรรม (2) ความเท่าเทยีม 
และการเติบโตอย่างมีส่วนร่วม ในระดับบุคคล ชุมชน และประเทศ และ (3) การปฏิรูปสถาบันทางเศรษฐกิจ การปรับกลไก
และบทบาทภาครัฐ แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจแบ่งออกเป็น 55 ประเด็นปฏิรูป และมีเป้าหมายรวมของ 
การปฏิรูปเศรษฐกิจ ประกอบด้วย (1) มีผลิตภาพสูงข้ึน (2) มีความสามารถในการแข่งขันในระดับประเทศสูงขึ้น  
(3) มคีวามเติบโตอย่างครอบคลมุท่ัวทกุภาคส่วน (4) มกีารเตบิโตอย่างยัง่ยนื และ (5) สถาบนัเศรษฐกจิมสีมรรถนะสงู

แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ05

120



0501 - 0530

หวัข้อที ่1 การปฏริปูด้านความสามารถในการแข่งขัน  
ด้านการเพิ่มผลิตภาพ ในส่วนของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ ได้มีการปรับปรุงพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง
องค์การพฒันาพเิศษเพือ่การท่องเทีย่วอย่างยัง่ยนื (ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2562 และโอนหน่วยงานมาสงักดักระทรวงการท่องเทีย่ว
และกีฬา รวมท้ังได้มีการจัดท�าแผนปฏิบัติการส่งเสริมการท่องเที่ยวประจ�าปีที่มุ่งเน้นดึงดูดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเฉพาะ 
โดยท�าการตลาดเจาะกลุ่มนักท่องเที่ยวตามความสนใจเฉพาะบุคคล และเจาะกลุ่มนักท่องเที่ยวความสนใจพิเศษและ
ใช้จ่ายสงูอย่างต่อเนือ่ง ในการส่งเสรมิอตุสาหกรรมเป้าหมาย ได้มีการออกมาตรการส่งเสรมิการลงทนุอตุสาหกรรมเป้าหมาย
ที่มีความส�าคัญต่อประเทศ ได้แก่ อุตสาหกรรมชีวภาพ ยานยนต์ไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะ ดิจิทัล และการแพทย์
ครบวงจร โดยให้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มเติมร้อยละ 50 เป็นระยะเวลา 3 ปี และในช่วงที่ผ่านมา 
ได้มีนักลงทุนให้ความสนใจและขอรับการส่งเสริมในกิจการที่เกี่ยวข้องในทุกอุตสาหกรรม

ด้านการเตรียมความพร้อมด้านแรงงานทักษะ เพ่ือรองรับการขยายตัวของการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย  
ได้ด�าเนินการทบทวนปรับหลักสูตรอาชีวศึกษา โดยได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายในการพัฒนาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2562 จ�านวน 65 สาขาวิชา และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2562 
จ�านวน 92 สาขาวชิา รวมทัง้การยกระดบัคณุภาพของหลักสูตรอบรมอาชวีะ โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวชิาชพีระยะสัน้
ฐานสมรรถนะรวม 36 หลักสูตร นอกจากนี้ ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ซ่ึงได้มีการด�าเนินโครงการ
น�าร่องทวิภาคีที่ส�าคัญ เป็นความร่วมมือระหว่างส�านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และส�านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน (BOI) ได้ใช้ “สัตหีบโมเดล” ซ่ึงเป็นการจับคู่การจัดการเรียนการสอนระหว่างสถานศึกษาในพื้นที่
เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก กับภาคอุตสาหกรรมและนักลงทุนแบบรอบด้าน เพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากร 
ทีม่ทีกัษะ มคีวามเชีย่วชาญในแต่ละสาขาวชิาชพีอย่างแท้จรงิ เบ้ืองต้นได้ด�าเนนิการน�าร่องโดยวทิยาลยั 12 แห่งในพืน้ท่ี 

ด้านการเพิ่มระดับการแข่งขันทางธุรกิจ ได้มีการประกาศใช้ “พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560”  
เมือ่วนัที ่ 5 ตุลาคม 2560 และให้จัดตั้ง “ส�านักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า” ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐ 
ที่ไม่เป็นส่วนราชการและไม่เป็นรัฐวิสาหกิจ มีฐานะเป็นนิติบุคคล รวมทั้ง ได้มีการออกระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
กับภารกิจ เช่น ระเบียบว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นกับผู ้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไปในการพิจารณา 
ออกระเบียบหรือประกาศเกี่ยวกับการก�ากับดูการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2561 และระเบียบว่าด้วยการรับเรื่อง 
ร้องเรยีนและการแสวงหาข้อเทจ็จริง พ.ศ. 2562 เป็นต้น 

ด้านการรวมกลุ่มในภูมิภาค ในประเด็นปฏิรูปคลัสเตอร์และศูนย์กลางการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย ส�านักงาน
คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้จัดท�าแผนภาพรวมเพื่อ
การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก แผนการใช้ประโยชน์ที่ดินในภาพรวม แผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ
ระบบสาธารณูปโภค แผนการด�าเนินงาน และแผนการให้บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จครบวงจรแล้วเสร็จ โดยได้รับ
ความเหน็ชอบจากคณะรฐัมนตรเีมือ่วนัท่ี 30 ตลุาคม 2561 และได้บรรจเุป็นส่วนหนึง่ของแผนแม่บทภายใต้ยทุธศาสตร์ชาติ 
ประเด็น (9) เขตเศรษฐกิจพิเศษแล้ว ขณะเดียวกัน ในส่วนของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในประเทศ ได้มีการเร่งรัด
การลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานส�าคัญ มีการพัฒนาในทุกหมวดการเดินทาง เช่น การเชื่อมโยงทางถนน 11 โครงข่าย 
รวมระยะทาง 5,255.38 กม. เพือ่รองรบัปรมิาณจราจรท่ีเพิม่ขึน้และเป็นการกระจายความเจริญสู่ภมูภิาค การเช่ือมโยง
ทางอากาศโดยพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก ปัจจุบันอยู่ระหว่างกระบวนการจัดหาเอกชน
ผูร่้วมลงทนุ และการเชือ่มโยงทางราง จ�านวน 7 โครงการ ซ่ึงจะทยอยเปิดให้บริการต้ังแต่ปี 2562 เป็นต้นไป ขณะเดยีวกัน 
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การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระดับภูมิภาค ภายใต้ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง   
(ACMECS) ซึง่ปัจจุบนัการท�างานของ ACMECS ได้มกีารจดัท�า ACMECS Connectivity Master Plan ส�าหรบัการจดัตัง้ 
ACMECS Development Fund (เดิม ACMECS Infrastructure Fund) โดยกลไกการบริหารคือกระทรวงการคลัง
ของประเทศสมาชิกทั้ง 5 ประเทศ ซึ่งปัจจุบันกระทรวงการคลังของไทย ได้มีการจัดท�าขอบเขตการบริหารจัดการ
กองทุนเวียนให้ประเทศสมาชิกพิจารณา และเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2561 คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติหลักการงบประมาณ
ส�าหรับสมทบกองทุนให้เงินสมทบ 200 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในระยะเวลา 5 ปี ซ่ึงจะมีผลบังคับใช้เมื่อทุกประเทศ 
ได้ตกลงร่วมกัน

 ระบบนิเวศด้านวจิยัพฒันาและนวตักรรม ในการปฏริปูกรมทรพัย์สินทางปัญญา ได้มกีารปรับโครงสร้างองค์กร ระเบยีบ
รายได้ระบบงานและ IT ซึง่ได้มกีารปรบัปรงุและพฒันาระบบการท�างานแล้ว ทัง้ในด้านการน�าเทคโนโลยเีข้ามาใช้และ 
การพฒันาบคุลากรในการให้บรกิารประชาชน มผีลให้ลดระยะเวลาและข้ันตอนในการจดทะเบยีนสิทธบิตัรลดลงคดิเป็น
ร้อยละ 20 

0531 - 0550

หัวข้อที ่2 การปฏิรปูด้านความเท่าเทยีมและการเตบิโตอย่างมส่ีวนร่วม

ด้านการยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตในระดับบุคคล ได้มีการยกระดับเกษตรกรสู่การเป็นเกษตรปราดเปรื่องและ 
ส่งเสรมิการท�าเกษตรแม่นย�าด้วยนวตักรรมการเกษตรผ่านแอพพลเิคชัน่ในโทรศัพท์มอืถอื ปัจจุบนักระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ร่วมกบักระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร์ วิจยัและนวตักรรม พฒันาระบบแผนทีเ่กษตรเพือ่การบรหิารจดัการ
เชิงรุกออนไลน์ เพือ่ให้ประชาชนทกุคนเข้าถงึและใช้ประโยชน์ได้ผ่านเครอืข่ายอนิเทอร์เนต็ 

ด้านการสร้างสมดุลระดับประเทศ  ในส่วนของการจัดตั้งส�านักงานบูรณาการการแก้ปัญหาความยากจนและ 
ความเหลื่อมล�้า ได้ก�าหนดให้ส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติ
หน้าที่น้ี สอดรับกับการปรับโครงสร้างองค์กรของส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และได้มี
ภารกจิด้านยทุธศาสตร์การลดความเหลือ่มล�า้ และการพัฒนาความเสมอภาคและเท่าเทียมทางสังคม ในส่วนระบบเงินโอน
เพื่อผู้มีรายได้น้อย ที่ผ่านมาได้ด�าเนินมาตรการเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยผ่านการประยุกต์ใช้แนวคิดนี้โดย
จัดให้มีการลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยผ่านโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการของรัฐ เพื่อเป็นฐานข้อมูลและท�าให้ภาครัฐ
ทราบถึงความต้องการของผู้มีรายได้น้อยที่แท้จริง ซ่ึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือยกระดับประสิทธิภาพของการจัดสวัสดิการ
สังคม และการช่วยเหลือของภาครัฐ และในส่วนของประเด็นปฏิรูปเร่ืองการบริหารจัดเก็บภาษี ปัจจุบัน 
กรมสรรพากรได้พัฒนาระบบการหักลดหย่อนภาษีอิเล็กทรอนิกส์เพ่ืออ�านวยความสะดวกให้แก่ผู้บริจาคสามารถ 
ใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ โดยไม่ต้องน�าหลักฐานการบริจาคมาแสดงแก่กรมสรรพากร และเชื่อมโยงกับหน่วยงาน
เจ้าของข้อมูลการลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาต่าง ๆ นอกจากนี้ยังได้พัฒนาระบบการยื่นแบบแสดงรายการภาษี
เงินได้บุคคลธรรมดาทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้สามารถจัดส่งเอกสารที่ใช้ประกอบการขอคืนภาษีได้ทางระบบออนไลน์
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0551 - 0555
หวัข้อที ่3 การปฏริปูสถาบันทางเศรษฐกจิ

ปฏิรูปหน่วยงานบริหารสินทรัพย์ของภาครัฐ ได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติการพัฒนาการก�ากับดูแลและบริหาร
รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562 เม่ือวันที่ 19 พฤษภาคม 2562 ซึ่งถือเป็นกฎหมายหลักฉบับแรกของไทยที่ใช้ในการก�าหนด
นโยบายและขับเคลื่อนการบริหารรัฐวิสาหกิจ ซึ่งจะมีผลให้เกิดการก�ากับดูแลรัฐวิสาหกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

ปฏิรูปสถาบันทางเศรษฐกิจเพื่อบริหารการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก SME ส�านักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ได้จัดท�าข้อมูลภารกิจของหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการส่งเสริมวิสาหกิจ 
ขนาดกลางและขนาดย่อมจ�าแนกตามมิติการพัฒนาหลักเรียบร้อยแล้ว รวมทั้งออกกฎกระทรวงก�าหนดลักษณะของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2562 ตามความที่ให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายภายใต้พระราชบัญญัติ 
ส่งเสรมิวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2562 โดยใช้รายได้เป็นเกณฑ์ในการก�าหนดลกัษณะของ SME 

ปฏิรูปหน่วยงาน ขับเคลื่อน ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาเศรษฐกิจ ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติ 
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. 2561 โดยปรับโครงสร้างและบทบาทหน้าที่ของส�านักงาน 
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติซึ่งครอบคลุมภารกิจดังกล่าวแล้ว  
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อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 1  0501

แม้การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการของไทยที่ผ่านมามีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง 
และเป็นแหล่งสร้างรายได้ที่ส�าคัญให้แก่ประเทศมาเป็นเวลานานนับแต่ช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ 2540 
แต่อย่างไรก็ตาม สภาวะการแข่งขันที่สูงขึ้นภายในภูมิภาค ประกอบกับปัญหาต่าง ๆ ภายใน
ประเทศ ทั้งในเรื่องการบริหารจัดการในส่วนของบทบาทหน้าที่ของกระทรวงการท่องเที่ยวและ
กีฬาและการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย การกระจุกตัวของแหล่งท่องเที่ยว และการเข้าถึงข้อมูล
ด้านการท่องเที่ยว จึงมีความจ�าเป็นที่จะต้องเร่งพัฒนาประสิทธิภาพของการด�าเนินการด้านการ
บริหารจัดการ และประเด็นอื่นท่ีเกี่ยวข้องเพื่อเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันของอุตสาหกรรม 
การท่องเที่ยวไทย
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ด้านการบริหารจัดการ ในช่วงท่ีผ ่านมาได้มีการปรับปรุงพระราชกฤษฎีกาการจัดต้ังองค์การพัฒนาพิเศษ 
เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 เพ่ือให้การบริหารงานและการปฏิบัติภารกิจขององค์การบริหาร 
การพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งข้ึน และได้มี
การโอนกลับมาสังกัดกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาเพ่ือประสิทธิภาพของการบริหารจัดการด้านการท่องเท่ียว ในขณะที่
การวางแผนยุทธศาสตร์ในการดึงดูดกลุ ่มลูกค้าเป้าหมายเฉพาะ การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยได้มีการจัดท�า 
แผนปฏิบัติการส่งเสริมการท่องเที่ยวประจ�าปี โดยมีการก�าหนดทิศทางให้ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็น 
จุดหมายปลายทางยอดนิยม ปรับโครงสร้างตลาดนักท่องเที่ยวสู่กลุ่มตลาดระดับกลาง-บน และเพิ่มรายได้อย่างยั่งยืน
จากการเติบโตของค่าใช้จ่ายมากกว่าจ�านวนนักท่องเท่ียวผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันของ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

อย่างไรก็ตาม การจัดท�าแพลตฟอร์มฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) เพ่ือน�ามาใช้ประโยชน์ในการเก็บข้อมูลที่ส�าคัญ
ของนักท่องเที่ยว ที่ก�าหนดให้กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องบูรณาการร่วมกันจัดท�าขึ้นนั้น 
ปัจจุบันอยู่ระหว่างด�าเนินการโดยเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท�าแพลตฟอร์มดังกล่าว อีกทั้ง 
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเริ่มมีการเก็บข้อมูลจากแพลตฟอร์มกลางอย่างส่ือสังคมออนไลน์ และข้อมูลส�าคัญ 
บางอย่างจากภาคเอกชน เช่น ข้อมูลการใช้บัตรเครดิตของนักท่องเที่ยว เป็นต้น

ดังนั้น เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการท่องเท่ียวของประเทศไทยให้สอดคล้องและเป็นไปในทิศทาง
เดียวกันยิ่งข้ึน ควรให้ความส�าคัญกับการปรับโครงสร้างการบริหารราชการด้านการท่องเที่ยว โดยอาจพิจารณาให้
กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาสามารถบริหารจัดการหน่วยงานที่มีภารกิจหลักเกี่ยวกับการท่องเที่ยว โดยเฉพาะ
ส�านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) เพื่อให้เกิดเอกภาพในการบริหารจัดการ 
ด้านการท่องเที่ยวของประเทศ ในด้านการบริการข้อมูลควรให้มีการแลกเปล่ียนข้อมูลด้านการท่องเที่ยวจากแหล่ง
ข้อมูลอื่น ๆ โดยเฉพาะจากหน่วยงานภาครัฐ เพื่อประกอบการพัฒนาระบบ Big Data ด้านการท่องเที่ยว อันจะท�าให้
เกิดประโยชน์สูงสุด อาทิ ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของชุมชน ข้อมูลการใช้รถโดยสารสาธารณะ ข้อมูลการเดินทางเชื่อม
โยงระหว่างประเทศของนักท่องเท่ียว ข้อมูลเชิงการเข้าใช้บริการในพื้นต่าง ๆ เพื่อน�าไปประมวลและวิเคราะห์ 
เพื่อน�าไปสู่การก�าหนดนโยบายและแก้ไขปัญหาด้านการท่องเท่ียว การจัดท�ามาตรการส่งเสริมการท่องเท่ียวที่ตรงตาม 
กลุ่มเป้าหมาย ตลอดจนการจัดท�าข้อเสนอแนะเพื่อก�าหนดกลยุทธ์ทางการตลาดด้านการท่องเที่ยวอย่างเหมาะสมและ 
ทันต่อสถานการณ์ และในส่วนของยุทธศาสตร์การดึงดูดนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ การจัดท�าแผนการตลาด
ของการท่องเที่ยวแห่งประทศไทยท่ีด�าเนินการอยู่แล้ว ควรมีการติดตามกระแสและความนิยมต่าง ๆ ที่จะสะท้อน 
ต่อพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวเพื่อให้สามารถวิเคราะห์และเจาะกลุ่มเป้าหมายได้ดียิ่งข้ึน และเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ 
ในการแข่งขันของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการของประเทศด้วย



แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ05

126

อุตสาหกรรมการเกษตร
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 2  0502

อุตสาหกรรมการเกษตรเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมหลักท่ีส�าคัญของประเทศไทยที่สร้างมูลค่า 
ทางเศรษฐกิจให้กับประเทศมาอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังเป็นอุตสาหกรรมต้นน�้าที่สามารถน�าผลผลิต
ทางการเกษตรไปแปรรูป ต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมอื่น ๆ ทั้งการน�าไปจ�าหน่าย 
ในรูปแบบของสินค้าเกษตร หรือน�าเข้าสู่กระบวนการแปรรูปของอุตสาหกรรมอาหาร เป็นสินค้า
อาหารหรือเครื่องดื่ม รวมไปถึงการน�าเข้าสู่กระบวนการแปรรูปของอุตสาหกรรมเศรษฐกิจชีวภาพ 
เพื่อเป็นผลิตภัณฑ์อุปโภคชีวภาพ เช่น เครื่องส�าอาง เคมีชีวภาพ พลาสติกชีวภาพ เป็นต้น จึงกล่าว
ได้ว่าอุตสาหกรรมการเกษตรมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรม
เศรษฐกิจชีวภาพโดยตรง ดังนั้น การยกระดับความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรม
การเกษตร จึงมีความส�าคัญและส่งผลดีต่อทั้งการพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมการเกษตร และ
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง

สถานการณ์ของอุตสาหกรรมการเกษตรประเทศไทยในภาพรวม มีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของ
อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป (ค�านวณจากกลุ่มที่เกี่ยวกับสินค้าเกษตร ได้แก่ อาหาร เครื่องดื่ม ไม้
และผลิตภัณฑ์จากไม้ เครื่องหนังและผลิตภัณฑ์ ยางและผลิตภัณฑ์) ซึ่งในปี 2561 ได้ปรับตัวลดลง
เล็กน้อย ร้อยละ 0.11 จากปี 2560 ทั้งนี้ ส่วนใหญ่เกิดจากการลดลงของผลิตภัณฑ์ยางพารา และ
ยาสูบ ซึ่งตลาดมีการชะลอตัวอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ประเทศไทยมีการส่งออกสินค้าเกษตร และ
สินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร คิดเป็นมูลค่ารวม 1.25 ล้านล้านบาท ในปี 2562 ซึ่งลดลงจาก  
1.33 ล้านล้านบาทในปี 2561
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ทั้งนี้ การให้ความส�าคัญตั้งแต่การพัฒนาประสิทธิภาพ
การผลิตต ้นน�้ าผ ่ านโครงการบริหารจัดการพื้นที่
เกษตรกรรม หรือ Zoning by Agri-map ผ่านกลไก
ความร่วมมอืระดบัพืน้ที ่เพือ่ให้เกดิการปรบัเปล่ียนการผลิต
อย่างจริงจัง โดยในปี 2561 มีการปรับเปลี่ยนการผลิต
สินค ้าเกษตรให ้เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่ ได ้ 
599,081.8 ไร ่ การด�าเนินโครงการระบบส่งเสริม
การเกษตรแบบแปลงใหญ่ เพื่อให้เกิดการความร่วมมือใน
การผลิต ซึ่ง ณ ปี 2562 มีการพัฒนาเกษตรแปลงใหญ่
รวม 6,535 แปลง เป็นพื้นที่ 6.02 ล้านไร่ ซึ่งสามารถ
เชื่อมโยงตลาด (ปี 2559 - 2561) ได้จ�านวน 4,583 แปลง 
คิดเป็นมูลค่าซื้อขายรวม 45,173 ล้านบาท การพัฒนา
แหล่งน�้าและชลประทานเพื่อการเกษตร โดยด�าเนิน
โครงการขุดแหล ่งน�้าในไร ่นานอกเขตชลประทาน  
ซึ่งการด�าเนินการตั้งแต่ปี 2548 - 2562 มีจ�านวน
มากกว่า 500,000 บ่อ ความสามารถเก็บกักน�้าได้ 524 
ล้านลกูบาศก์เมตร พืน้ทีไ่ด้รบัประโยชน์มากกว่า 1 ล้านไร่  
มีครัวเรือนได้รับประโยชน์มากกว่า 500,000 ครัวเรือน  
และการพฒันาฐานข้อมลู Big Data และข้อมลูด้านการตลาด 
เพือ่การวางแผนการผลติได้อย่างมปีระสิทธภิาพ นอกจากนี้ 
ในส ่วนการปฏิรูปบทบาทงานพัฒนาอุตสาหกรรม
การเกษตร ขณะนี้กระทรวงอุตสาหกรรมมีการตั้ง
คณะท�างานส่งเสรมิเกษตรอตุสาหกรรม โดยมปีลดักระทรวง
อุตสาหกรรมเป็นประธาน และมีผู ้แทนจากกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กระทรวงอุตสาหกรรม ผู้แทนภาค
เอกชน และผู ้แทนสภาเกษตรกรแห่งชาติ ท�าหน้าที่
ก�าหนดนโยบายและกรอบแนวทางการด�าเนนิงานส่งเสริม
เกษตรอุตสาหกรรม รวมถึงการสนับสนุนและบูรณาการ
การท�างานร่วมกัน

อย่างไรก็ตาม การด�าเนินงานขับเคลื่อนในภาพรวมยังมี
การเชื่อมโยงในห่วงโซ่การผลิตไม่มากเท่าที่ควร ซึ่งอาจ
เกิดจากคณะท�างานฯ ท่ีมีลักษณะบูรณาการยังอยู ่ใน
ระยะแรกภายหลังจากการตั้ง ขณะที่ในส่วนของการผลิต
วัตถุดิบยังต้องเผชิญกับปัญหาความผันผวนที่ส่งผลต่อ
ประสทิธภิาพการผลติและราคาสนิค้า ทัง้จากภยัแล้ง/น�า้ท่วม 
การจัดการที่ดินท�ากิน การพัฒนาเทคโนโลยี การพัฒนา
คุณภาพมาตรฐานให้สอดคล้องกับความต้องการของ
อุตสาหกรรม ดังนั้น ในระยะต่อไปคณะท�างานฯ และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจ�าเป็นต้องพิจารณาทิศทางและ 
เป้าหมายของการพัฒนาอตุสาหกรรมตลอดห่วงโซ่ รวมทัง้
การน�าเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาใช้ในกระบวนการ
ต้ังแต่การผลิตวัตถุดิบ (สินค้าเกษตร) การแปรรูป
ผลติภณัฑ์สร้างมลูค่า การบรหิารจดัการหลงัการเก็บเก่ียว
และระบบโลจิสติกส์ และการจัดการด้านการตลาด
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อุตสาหกรรมอาหาร
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 3  0503

อุตสาหกรรมแปรรูปอาหารเป็นอุตสาหกรรมที่มีความส�าคัญต่อประเทศไทย เป็นอุตสาหกรรมท่ีใช้
แรงงานจ�านวนมาก และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับภาคเกษตรที่สามารถสร้างความยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจ
ฐานราก โดยในปี 2560 สามารถสร้างมลูค่าเพ่ิม หรือผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ ให้กบัเศรษฐกจิไทย
มูลค่า 883,709 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5.7 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ หรือ 
ร้อยละ 21.1 ของ GDP ภาคอุตสาหกรรมการผลิต มูลค่าการส่งออกอาหาร 1,015,816 ล้านบาท 
ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.9 เมื่อเทียบกับปี 2559 มีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 2.3 อยู่ในอันดับที่ 15 
ของโลก มีมูลค่าการลงทุนประมาณ 70,000 ล้านบาท ก่อให้เกิดรายได้ในธุรกิจเกี่ยวเนื่อง 
กับอุตสาหกรรมอาหาร 2.76 ล้านล้านบาท 

2556          2557          2558          2559          2560          2561          2562p   

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมอาหารในปี 2556 - 2562

ที่มา: ส�านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
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อย่างไรก็ตาม สถานการณ์การผลิต
อุตสาหกรรมอาหารไทยปี 2562  
มีการปรับตัวลดลงร้อยละ 2.0 ซ่ึง
เป็นผลมาจากการบริโภคภายใน
ประเทศทีอ่่อนตวัลงตามการชะลอตวั
ของเศรษฐกิจในประเทศ และสวน
ทางกับอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มสูงขึ้น
ร้อยละ 2.5 ตามราคาอาหารสด 
ส�าหรับการส่งออกสินค้าอาหารไทย  
ปี 2562 มมีลูค่า 1,025,500 ล้านบาท 
หดตัวลงร ้อยละ 3.8 ขณะที่มี

การน�าเข้ามูลค่า 401,300 ล้านบาท หดตัวลงร้อยละ 0.1 โดยประเทศไทยเกินดุลการค้าอาหารมูลค่า 624,200  
ล้านบาท และดุลการค้ามีแนวโน้มเพิ่มข้ึนต่อเนื่อง ซึ่งสินค้าอาหารส่งออกหลัก 4 รายการมีมูลค่าขยายตัวเพิ่มขึ้น  
ในขณะที่สินค้าอีก 6 รายการ มีมูลค่าส่งออกลดลง โดยกลุ่มสินค้าอาหาร 4 รายการที่มูลค่าส่งออกขยายตัวเพิ่มขึ้น 
ได้แก่ ไก่ (+0.8%) เครื่องปรุงรส (+4.0%) มะพร้าว (+3.8%) และอาหารพร้อมรับประทาน (+4.6%) ส่วนสินค้า 
6 รายการที่มีมูลค่าส่งออกลดลง ได้แก่ ข้าว (-22.0%) น�้าตาลทราย (-13.7%) ปลาทูน่ากระป๋อง (-6.0%) 
แป้งมันส�าปะหลัง (-2.8%) กุ้ง (-9.2%) และสับปะรด (-15.7%)

กระทรวงอุตสาหกรรมได้จัดท�าแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารของไทย ปี 2562-2571  
ที่อยู่ระหว่างการน�าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน และเพ่ิมมูลค่าการส่งออก
อาหาร รวมทั้งก่อให้เกิดการลงทุนในอุตสาหกรรมอาหารที่ไทยมีศักยภาพในการผลิตจากการเป็นแหล่งวัตถุดิบ 
ทางการเกษตรที่หลากหลาย ซึ่งจะเชื่อมโยงกับวัตถุดิบทางการเกษตรสู่ภาคอุตสาหกรรมโดยตรง เกิดการสร้างงาน
สร้างรายได้กระจายสู่ท้องถิ่น ซึ่งจะน�าไปสู่ฐานความมั่นคงเศรษฐกิจของไทย ทั้งนี้ แผนปฏิบัติการฯ ดังกล่าว ประกอบ
ด้วย (1) มาตรการสร้างนักรบอุตสาหกรรมอาหารพันธุ์ใหม่ โดยสร้างผู้ประกอบการอาหารรุ่นใหม่ให้มีนวัตกรรมอาหาร  
ที่ใช้ฐานความรู้และทักษะเพื่อให้เป็นพลังขับเคลื่อนหลักในการสร้างมูลค่าเพิ่ม สร้างงานสร้างรายได้ (2) มาตรการสร้าง
นวัตกรรมอาหารอนาคต โดยยกระดับนวัตกรรมอาหารอนาคตสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ (3) มาตรการสร้างโอกาสทาง
ธุรกิจ ทั้งในและต่างประเทศผ่านแพลตฟอร์ม (Platform) (4) มาตรการสร้างปัจจัยพื้นฐานเพื่อเร่งการพัฒนา
อุตสาหกรรม โดยลดอุปสรรคในการประกอบธุรกิจ (Ease of Doing Business) เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนา
อุตสาหกรรม 4.0 ควบคู ่ไปกับการเสริมสร้างความโปร่งใส สุจริต ยุติธรรม รับผิดชอบต่อสาธารณะ และ 
การมีส่วนร่วมของภาคเอกชน
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อุตสาหกรรมเศรษฐกิจชีวภาพ
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 4  0504

อุตสาหกรรมเศรษฐกจิชวีภาพ เป็นอตุสาหกรรมทีส่ร้างมลูค่าเพิม่จากการต่อยอดจากอตุสาหกรรมอ่ืน
โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารโดยผ่านกระบวนการแปรรูปที่ต้อง
อาศัยองค์ความรู้ หรือเครื่องมือเทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology) จนเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ชีวภาพ
ต่าง ๆ เช่น เครื่องส�าอาง เคมีชีวภาพ พลาสติกชีวภาพ เป็นต้น ในปัจจุบันประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก 
หันมาให้ความสนใจอุตสาหกรรมเศรษฐกิจชีวภาพมากขึ้น โดยคาดการณ์ว่าอุตสาหกรรมชีวภาพ 
ในตลาดโลกจะเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 13.8 ต่อปี (ช่วงปี พ.ศ. 2558-2568) โดยกลุ่มอุตสาหกรรมเคมี
ชีวภาพมีแนวโน้มการเติบโตรวดเร็วที่สุด ด้วยอัตราการขยายตัว เฉลี่ยร้อยละ 16 ต่อปี รองลงมา
ได้แก่ กลุ่มพลาสติกชีวภาพ และกลุ่มชีวเภสัชภัณฑ์ มีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 12.8 และ 8.6 
ต่อปี ตามล�าดับ โดยประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่มีความพร้อมด้านวัตถุดิบชีวภาพ 
ที่หลากหลายโดยเฉพาะวัตถุดิบจากสินค้าเกษตร รวมทั้งมีฐานการผลิตผลิตภัณฑ์ชีวภาพภายใน
ประเทศ เช่น กรดแลคติก พลาสติกชีวภาพ ตลอดจนเป็นผู้น�าการผลิตและการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพ
ในอาเซียน จึงมีความเป็นไปได้สูงท่ีจะผลักดันให้ประเทศไทยก้าวสู่การเป็น Bio Hub of ASEAN 
ภายในปี 2570 เพื่อมุ่งสู่การเป็นผู้น�าอุตสาหกรรมชีวภาพครบวงจร 

ลงทุนแล้ว
ขยายผลพ้ืนที่ศักยภาพ

การด�าเนินการตามมาตรการอุตสาหกรรมชีวภาพ

นครสวรรค์ 
มูลค่าการลงทุน
(ปี 2562-2564)

41,000 ลบ.

ลพบุรี 
มูลค่าการลงทุน 
32,000 ลบ.

อีสานล่าง 2 
โมเดลเกษตรอุตสาหกรรม

ฉะเชิงเทรา 
มูลค่าการลงทุน 62,500 ลบ.

EEC 
ลงทุนแล้วรวมทั้งสิ้น
(ปี 2560-2564) 
9,740 ลบ.

      สุราษฎร์ธานี 
- เครือข่าย CoBE ส่วนภูมิภาค
- โมเดลเกษตรอุตสาหกรรม

ที่มา : กระทรวงอุตสาหรรม
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ที่ผ่านมารัฐบาลได้มีการด�าเนินการที่ส�าคัญเพ่ือผลักดัน
อตุสาหกรรมเศรษฐกจิชีวภาพ โดยกระทรวงอตุสาหกรรม
ได้ออกมาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพของไทย  
ปี พ.ศ. 2561-2570 โดยใช้กลไกความร่วมมือระหว่าง
ภาครฐัและภาคเอกชน (Public Private Partnership : 
PPP) และได้มีการด�าเนินการตามแผนการลงทุนตาม
แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพแล้วในหลายพ้ืนที่ 
เช ่น การลงทุนในเขตพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ 
ภาคตะวันออก (EEC) มูลค ่ากว ่า 9 พันล ้านบาท  
โดยมีโครงการลงทุนที่ส�าคัญ เช่น การผลิตน�้ายาล้างไต 
และการผลิตพลาสติกชีวภาพ เป็นต้น ส่วนในเขตพ้ืนที่ 
ภาคเหนือตอนล่าง มีมูลค่าการลงทุนรวมทั้งส้ิน 51,000 
ล้านบาท โดยมีกิจการที่ส�าคัญคือ ไบโอคอมเพล็กซ์  
(Bio Complex) และในเขตพ้ืนที่ภาคอีสานตอนกลาง 
คาดว่าภายในปี 2564 จะมีการลงทุน 29,735 ล้านบาท 
โดยเป ็นการผลิตที่มุ ่ ง เน ้นการใช ้พืชวัตถุ ดิบที่ เป ็น 
เป้าหมายหลัก ได้แก่ อ้อย และมันส�าปะหลัง นอกจากนี้
ยังจะมีการขยายผลการพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพ 
ใน เชิ งพื้ นที่ ไ ปยั งภู มิภาคอื่ นที่ มี ค วาม เหมาะสม 
ทั่วประเทศ ตลอดจนมีการด�าเนินการเพื่อสร้างการรับรู้
ผ่านการประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมฝึกอบรมด้าน 
การลงทุน การเจรจาและท�าข้อตกลงในการลงทุนในเวที
ระหว่างประเทศ โดยหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อให้มี 
การบรรลุเป้าหมายในการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของ
เศรษฐกิจชีวภาพไทย

อย่างไรก็ตาม ในการยกระดับภาคอุตสาหกรรมชีวภาพ
ของไทยยังคงมีปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการปรับปรุง 
ทบทวนกฎหมาย กฎระเบียบ และมาตรการต่าง ๆ เพื่อ
ให้เอื้อต่อการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมชีวภาพ
ของประเทศ รวมทั้งยังคงต้องเร่งพัฒนาขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมชีวภาพ
โดยเน ้นการผลิตที่พึ่ งพานวัตกรรมและเทคโนโลยี 
ในระดับที่สูงขึ้น

ดังนัน้ ในส่วนของการสร้างความเข้มแขง็ให้แก่ผู้ประกอบการ 
ควรเร่งให้มีการสนับสนุนและพัฒนาผู้ประกอบการตลอด
ห่วงโซ่การผลิตของอุตสาหกรรมชีวภาพอย่างครบวงจร 
โดยเร่งรัดการจัดตั้งศูนย์ One stop facilitation center 
เพ่ือเป็นศูนย์กลางการให้บริการแก่ผู ้ประกอบการใน
อตุสาหกรรมนี ้ตลอดจนส่งเสรมิการเพิม่ขดีความสามารถ
ในการแข่งขนัและเพิม่ผลติภาพการผลติของผู้ประกอบการ
ในการสร้างมูลค่าเพิ่มจากทรัพยากรชีวภาพที่มีอยู่อย่าง
หลากหลายให้เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพโดยเน้นการผลติ
บนพื้นฐานของนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อให้เกิด
การพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพอย่างเป็นรูปธรรมโดยเร็ว 
นอกจากนี้ ควรให้ความส�าคัญกับการพัฒนาและปรับปรุง
ปัจจัยสนับสนุน โดยควรเร ่งผลักดันกฎหมาย และ
มาตรการที่เอื้อต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ
ชีวภาพโดยเร็ว โดยเฉพาะด้านวัตถุดิบของเกษตรชีวภาพ 
ควรเร่งรัดการแก้ไข พระราชบญัญติัอ้อยและน�า้ตาลทราย 
(ฉบับที่..) พ.ศ.... 
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อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟา้
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 5 0505

อุตสาหกรรมยานยนต์ของไทยนับได้ว่าเป็นศูนย์กลางการผลิตที่ส�าคัญของการผลิตยานยนต ์
ในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยไทยมีปริมาณการผลิตรถยนต์ในปี พ.ศ. 2561 เป็น
อันดับ 11 ของโลก ท่ามกลางประเทศชั้นน�าในการผลิตรถยนต์ 5 อันดับแรก ได้แก่ จีน สหรัฐอเมริกา 
ญี่ปุ่น อินเดีย และเยอรมนี ด้วยจ�านวนการผลิต 2.16 ล้านคัน หรือเพียงร้อยละ 2 ของปริมาณ 
การผลติรถยนต์นัง่หรอืรถยนต์เพือ่การพาณชิย์ท้ังหมดของโลก 95.63 ล้านคนั อย่างไรกดี็ ระยะหลงั 
การผลิตยานยนต์ของไทยเริ่มชะลอตัวลง เนื่องจากการแข่งขันจากผู้ผลิตในภูมิภาคมีเพิ่มมากขึ้น 
อีกทั้งประเทศไทยยงัต้องการปรบัตัวเพือ่เผชญิกับการเปลีย่นแปลงด้านเทคโนโลยยีานยนต์ทีม่คีวาม
ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ซึ่งปัจจุบันตลาดโลกก�าลังให้ความส�าคัญกับการเปลี่ยนจากการใช้รถยนต์ที่
ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์สันดาป (Internal Combustion Engine : ICE) มาใช้ยานยนต์ไฟฟ้า 
(Electric Vehicle : EV) ประกอบกบักระแสการอนรุกัษ์สิง่แวดล้อมและกระแสการลดการปล่อยก๊าซ
เรอืนกระจก ท�าให้ยานยนต์ไฟฟ้าเป็นทางเลือกหลักของผู้บริโภค และเป็นอุตสาหกรรมที่จะช่วย 
ขับเคลื่อนภาคการผลิตยานยนต์ของไทย เพื่อรักษาฐานทางเศรษฐกิจของประเทศ
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ที่ผ่านมา รัฐบาลก็ได้ให้ความส�าคัญของการเปล่ียนแปลง
และการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า โดยในปี 
2560 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบมาตรการสนับสนุน
การผลิตรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด ้วยพลังงานไฟฟ้าใน
ประเทศไทยให้เกิดผลเป็นรูปธรรม โดยหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องได้มีการขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรม 
ยานยนต ์ตามมาตรการและแผนงานที่ก�าหนดไว ้  
ทั้งการส่งเสริมการลงทุนรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์
ไฟฟ้า การสร้างอุปสงค์ การจัดท�ามาตรฐานของรถยนต์
นั่งไฟฟ้า และการสร้างความตระหนักให้กับประชาชน
และผู้บริโภค โดยมีหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องด�าเนินโครงการ
ส�าคัญ อาทิ การผลักดันโครงการศูนย์ทดสอบยานยนต์
และยางล้อแห่งชาติ (Automotive and Tire Testing 
Research and Innovation Center : ATTRIC)  
เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์และยางล้อไปสู่การเป็น 
“Super Cluster อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่”  
รวมทั้งการเตรียมความพร้อมโดยการให้ความส�าคัญกับ
การพัฒนามาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เพื่อรองรับ  
10 อุตสาหกรรมเป้าหมายแห่งอนาคต อีกทั้งส�านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ร่วมกับหน่วยงาน
ด้านภาษีภายใต้กระทรวงการคลัง ออกนโยบายในการ 
ส ่ ง เ ส ริ ม อุ ต ส าหกร รมยานยนต ์ อ ย ่ า ง ต ่ อ เ น่ื อ ง  
โดยมีมาตรการพิเศษเพื่อกระตุ ้นการลงทุนในภาค
อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า ส�าหรับผู้ประกอบการให้ได้
รับสิทธิและประโยชน์ เช่น การยกเว้นภาษีเงินได้ การลด
หย่อนภาษี รวมท้ังการยกเว้นภาษีน�าเข้าเครื่องจักร และ
วัตถุดิบที่ใช ้ในการผลิต เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรม 
ยานยนต์ไฟฟ้าอย่างเป็นรูปธรรม โดยในปี 2562 ได้มี 
การออกบัตรส่งเสรมิการลงทุนในแก่กจิการยานยนต์ไฟฟ้า
แล้วมลูค่าการลงทนุกว่า 1,300 ล้านบาท 

อย่างไรก็ตาม อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าของไทย 
ยังต ้องเผชิญกับความท้าทายในการก�าหนดทิศทาง 
การพัฒนายานยนต์ไฟฟ้าที่ครอบคลุมต้ังแต่การผลิต  
การใช้งาน การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะ 
ความพร้อมของสถานีชาร์จรถไฟฟ้าสาธารณะ (Charging 
Station) ในการรองรับความต้องการใช้งานของยานยนต์
ไฟฟ้า ต้นทุนการผลิตยานยนต์ภายในประเทศสูงกว่า
ราคาน�าเข้า ขาดมาตรฐานราคาค่าบริการการชาร์จไฟ 
และการปรับปรุงกฎหมายและมาตรฐานยานยนต์ไฟฟ้า
และชิ้นส่วนอย่างครบวงจร นอกจากนี้ ความพร้อมด้าน
วัตถุดิบที่ใช้ผลิตยานยนต์ไฟฟ้าซ่ึงจะต่างจากการผลิต 
ชิน้ส่วนยานยนต์ที่ประเทศไทยมีศักยภาพ ทั้งในด้านของ 
ผู้ผลิตและทักษะของแรงงานในอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่อง 
ยังคงเป็นประเด็นท้าทายส�าหรับประเทศไทยเช่นกัน 

ในระยะต่อไป การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า
ในอนาคตของไทย ยังคงต้องให้ความส�าคัญกับการเร่ง 
ให้เกิดการลงทุนในอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าอย่างเป็น 
รูปธรรม โดยเร่งรัดให้กิจการการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าที่ได้
รบัการออกบตัรส่งเสรมิแล้วมกีารลงทนุโดยเรว็ นอกจากนี ้
ควรมีการมาตรการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรม 
ที่เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า  
เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่นักลงทุนในด้านวัตถุดิบเมื่อ
เข ้ามาลงทุนในประเทศไทย ขณะเดียวกันต ้องมี 
การพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าและอุตสาหกรรม
ที่เกี่ยวเนื่อง อย่างไรก็ดี ในด้านผู้บริโภคควรมีมาตรการ
สนับสนุนการใช้รถยนต์ไฟฟ้าโดยเฉพาะมาตรการทาง
ภาษีทั้งส�าหรับผู ้ซื้อและผู ้ลงทุนในสถานีชาร์จไฟฟ้า 
พร้อมทั้งสร้างความตระหนักรู้ถึงความส�าคัญของการใช้
รถยนต ์พลังงานไฟฟ ้าเพื่อเป ็นการช ่วยลดป ัญหา 
ด้านสิ่งแวดล้อมด้วย
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อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟา้อัจฉริยะ
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 6 0506

ประเทศไทยมอุีตสาหกรรมเครือ่งใช้ไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนกิส์ขนาดใหญ่ ซึง่เน้นการส่งออก แต่ในช่วง
ตั้งแต่ปี 2556 อุตสาหกรรมมีแนวโน้ม และการส่งออกที่ลดลง และการผลิตที่ลดลงสอดคล้องกับ
การลงทุนจากต่างประเทศที่ต�่าลงในไทยระหว่างปี 2556 ถึง 2562 โดยมูลค่าการส่งออกเคร่ืองใช้
ไฟฟ้าและเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ ในปีที่ผ่านมามีมูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 24,324 และ 35,598  
ล้านดอลลาร์ ตามล�าดับ และมีการขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 0.0 และ -7.2 ตามล�าดับ ซึ่งสัดส่วนมูลค่า
การส่งออกต่อการส่งออกทั้งหมดของเครื่องใช้ไฟฟ้าและเคร่ืองอิเล็กทรอนิกส์ในปี 2562 อยู่ที ่
ร ้อยละ 9.9 และ 14.5 ตามล�าดับ โดยสัดส่วนการส่งออกมีแนวโน้มปรับตัวลดลงรวมกับ 
การเปลี่ยนแปลงทิศทางของอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไปทางเคร่ืองใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะ   
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ในช่วงเวลาที่ผ่านมา ในการขับเคลื่อนประเด็นปฏิรูปอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะ ส�านักงานคณะกรรมการ 
ส่งเสริมการลงทุน ได้มีมาตรการพิเศษเพื่อกระตุ้นการลงทุน ซึ่งอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะเป็นหนึ่งใน
อุตสาหกรรมเป้าหมายที่มีความส�าคัญต่อประเทศ โดยมีสิทธิและประโยชน์ เพ่ือลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มเติม
ร้อยละ 50 เป็นระยะเวลา 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ก�าหนดระยะเวลาการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสิ้นสุดลง เพื่อเป็นการ
ดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติ และส่งเสริมกระบวนการผลิตท่ีทันสมัย ท้ังนี้ ในปี 2562 มีโครงการต่างชาติยื่นขอรับ 
การส่งเสริมการลงทุน จ�านวน 339 โครงการ เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ร้อยละ 18.12 เงินลงทุน 83,188.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 165.60 และทุนจดทะเบียนรวม 12,984.6 ล้านบาท เพิม่ขึน้ร้อยละ 172.46 แสดงให้เหน็ถงึการส่งเสรมิการลงทนุ
ที่มีประสิทธิภาพ และขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศที่เป็นที่ยอมรับของนักลงทุนต่างชาติ

อย่างไรก็ตาม ในการด�าเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่
ก�าหนดไว้ในประเด็นการปฏิรูปดังกล่าว ยังมีประเด็น
ท ้าทายที่ส�าคัญซึ่ งควรเร ่งผลักดันมากยิ่ ง ข้ึน อาทิ  
การออกมาตรการร ่วมลงทุนระหว ่างภาครัฐและ 
ภาคเอกชน (Matching Investments) หรือมาตรการ
จูงใจอื่น ๆ ในการยกระดับกระบวนการผลิตผ ่าน
เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ และการส่งเสริมการผลิต
อัตโนมัต ิรวมทัง้ต้องสร้างความสมดลุระหว่างการยกระดบั
ผลิตภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมขีดความสามารถ
ทางการแข่งขันของประเทศไทยให้สูงข้ึน เพื่อป้องกัน
การย้ายฐานการผลติของภาคอตุสาหกรรมไปต่างประเทศ 
นอกจากนี้จะต้องมีแผนการรองรับปัญหาการว่างงาน 
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงการผลิตจากการใช้แรงงานไปสู่
ระบบการผลิตอัตโนมัติที่ใช้แรงงานต�่าอีกด้วย

ดังนั้น เพื่อรักษาการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจประเทศไทยจึงให้ความส�าคัญกับการพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า
อัจฉริยะ ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมเป้าหมาย เนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมที่ส่งผลต่อการพัฒนาภาคการผลิตของประเทศ 
ในระยะต่อไป ภาครัฐจึงมีการก�าหนดมาตรการส่งเสริมการลงทุนเพ่ือให้การผลิตเคร่ืองใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะเป็น
อุตสาหกรรมที่ทันสมัย มีศักยภาพในการผลิตและเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันเพื่อส่งออกสู่ตลาดโลก 

ดังนั้นการด�าเนินการในระยะต่อไป หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
ควรเร่งผลักดันแก้ไขกฎระเบียบข้อจ�ากัดต่าง ๆ ในการ
ลงทุนจากต่างประเทศ เพื่อเป็นการน�าเทคโนโลยีการ
ผลิตสมัยใหม่มาทดแทนการผลิตแบบเก่า และร่วมพัฒนา
สินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อสนองต่อความต้องการ
ภายในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะกลุ่ม CLMV 
รวมถึงการดึงดูดนักลงทุนต่างชาติในภาคธุรกิจขนส่ง  
เพื่อเข ้ามาพัฒนาระบบการขนส่งสินค้าให้มีต ้นทุน 
การขนส่งที่ถูกลงและสามารถเพิ่มขีดความสามารถ
ทางการแข่งขันของประเทศเพ่ือป้องกันการย้ายฐาน 
การผลิตไปยังประเทศอื่น และควรมีมาตรการรองรับ
ปัญหาการว่างงานจากการเลิกจ้างและมีแผนการพัฒนา
แรงงานเป็นแรงงานคุณภาพ มีทักษะการท�างาน สามารถ
ท�างานร่วมกับเทคโนโลยีการผลิตที่สูงขึ้นได้ 
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อุตสาหกรรมเศรษฐกิจดิจิทัล
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 7 0507

ปัจจุบันประเทศไทยได้ให้ความส�าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy)  
เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ เช่นเดียวกับประเทศในกลุ่มอาเซียนโดยในปี 2559 ซ่ึงมีการ
เติบโตของอุตสาหกรรมดิจิทัลอย่างมีนัยส�าคัญ โดยมีมูลค่าถึง 50,000 ล้านเหรียญสหรัฐ และ 
คาดว่าจะขยายตวัถงึกว่า 200,000 ล้านเหรียญสหรัฐในปี 2568 หรือเติบโตในอตัราร้อยละ 17 ต่อปี 
จึงเป็นโอกาสส�าคัญส�าหรับประเทศไทยในการเร่งพัฒนาและส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมนี้ 
โดยต้องเร่งพัฒนาศักยภาพด้านดิจิทัล จากการก�าหนดและปรับปรุงหลักสูตรการอบรมในระดับ
อาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรม และสนับสนุน 
การจัดตั้งสถานฝึกอบรมด้านดิจิทัล 
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การออกบัตรส่งเสริมการลงทุน มกราคม - ธันวาคม 2562
เปรียบเทียบกับปี 2560 และปี 2561 (เงินลงทุน)

ที่มา: ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
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ที่มา: ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
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แม ้ ท่ีผ ่านมาหน ่วยงานภาครัฐได ้มีการด�าเนินการ 
เพื่อให้บริการด้านดิจิทัลและข้อมูลข่าวสารเชิงเศรษฐกิจ
และสังคมแก่ชุมชน แต่การด�าเนินการดังกล่าวยังไม่
ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ อีกทั้ง ทักษะดิจิทัลของ
ประชาชนและแรงงานยังอยู ่ในระดับท่ีต้องเร่งพัฒนา 
เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน นอกจากนี้  
ผู้ประกอบการหรือประชาชนทั่วไปที่ต้องการประกอบ
ธุ ร กิ จ  E -Commerce  ยั ง ค งประสบป ัญหา ใน 
ด้านข้อจ�ากัดของกฎหมาย กฎระเบียบด้านดิจิทัล และ
ปัญหาการคุ ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งป ัญหา
อุปสรรคดังกล่าวควรได้รับการปรับปรุงแก้ไขโดยเร็ว

ทั้งนี้ การเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันของอุตสาหกรรม
เศรษฐกจิดจิทิลัเป็นเรือ่งส�าคัญทีท่กุภาคส่วนต้องมีความรู้
ความเข้าใจร่วมกันและร่วมกันผลักดันให้เกิดผลที่ชัดเจน 
และเพ่ือให้การด�าเนินการบรรลุตามเป้าหมายที่ก�าหนด
ไว้ในประเดน็การปฏริปูดงักล่าว จงึต้องอาศยัการสนบัสนนุ 
จ า ก ภ า ค รั ฐ ใ น ก า ร อ อ ก ม า ต ร ก า ร ช ่ ว ย เ ห ลื อ 
ผู้ประกอบการและการสนับสนุนโครงการ และโอกาส
ผ่านช่องทางโครงการรัฐบาลอเิลก็ทรอนกิส์ (e-Goverment)  
อาทิ การส่งเสริม e-Commerce , e-Documents และ 
e-Learning ดังนั้น การด�าเนินการในระยะต่อไปควรเร่ง
ผลักดันให้มีมาตรการอ�านวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบ
การในการเริ่มต ้นธุรกิจ โดยการปรับปรุงกฎหมาย  
กฎระเบียบด้านดิจิทัล การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 
และควรเร่งผลักดันการเพิ่มมูลค่าสินค้าและธุรกิจบริการ
ด ้วยการประยุกต ์ ใช ้ เทคโนโลยีดิจิทัลสู ่ ช ่ องทาง 
พาณิชย ์ อิ เ ล็ กทรอนิกส ์  ( e -Commerce )  โดย 
ส ่ ง เสริ มการ ใช ้  e -Commerce ในการ เริ่ มต ้น 
การประกอบธุรกิจและเป็นช่องทางทางการตลาด รวมทั้ง 
ควรขยายผลหลัก สูตรอบรมอุตสาหกรรมดิจิทั ล 
ให้ครอบคลุมทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ 

การด�าเนินงานช่วงที่ผ่านมา ส�านักงานคณะกรรมการ 
ส่งเสริมการลงทุน ได้มีมาตรการพิเศษเพื่อกระตุ ้น 
การลงทุนในปี 2562 โดยมีสิทธิและประโยชน์เพื่อลด
หย่อนภาษเีงนิได้นติบิคุคลเพิม่เตมิ ร้อยละ 50 เป็นระยะ
เวลา 3 ปี นับแต่วันที่ก�าหนดระยะเวลาการยกเว้นภาษี
เงินได้นิติบุคคลสิ้นสุดลง ทั้งนี้ มีโครงการที่ได้รับการออก
บัตรส่งเสริมการลงทุน ในปี 2562 จ�านวนทั้งสิ้น 126 
โครงการ คิดเป็นเงินลงทุน 11.13 พันล้านบาท อีกทั้ง 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ 
ได ้มีการด�าเนินการพัฒนาศักยภาพและทักษะของ
นัก เรี ยนอาชี วศึกษาในเขตพื้ น ท่ี เศรษฐกิจพิ เศษ 
ภาคตะวันออกสู่การเป็น Thailand 4.0 เพื่อสนับสนุน 
ในส่วนของกิจกรรมการก�าหนดและปรับปรุงหลักสูตร
การอบรม เกี่ ย วกั บอุ ตสาหกรรมดิ จิ ทั ล ในระดับ
อาชีวศึกษา อีกทั้งส�านักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา 
ได้มีการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา “สุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศึกษา” เพื่อเสริมสร้างเยาวชนอาชีวศึกษาให้เป็น
นักคิด นักประดิษฐ์ โดยอาศัยความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และทักษะวิชาชีพ เป็นพื้นฐานในการปฏิบัติ
คิดค ้น สร ้างสรรค ์ผลงานสิ่งประดิษฐ ์ ท่ีแปลกใหม่ 
นอกจากน้ี ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ
ส�านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ยังได้ร่วมกัน 
จัดท�าโครงการสร้างบัณฑิตพันธุ ์ใหม่และก�าลังคนที่มี
สมรรถนะสูง เพื่อตอบโจทย์ส�าหรับอุตสาหกรรม NEW 
Growth Engine ตามนโยบาย Thailand 4.0 และ 
การปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย

ที่มา: ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

ที่มา: ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
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อุตสาหกรรมการศึกษา
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 8 0508

การพัฒนาคนซึ่งเป็นทรัพยากรที่ส�าคัญในการขับเคลื่อนประเทศในอนาคต ประเทศไทยต้องมี
อุตสาหกรรมการศึกษาและระบบการพัฒนาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ การขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศโดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรมจะต้องให้ความส�าคัญกับการศึกษาในฐานะปัจจัยสนับสนุน
ส�าคัญ ดังนั้น ในการปฏิรูปอุตสาหกรรมการศึกษาเพื่อสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมควรมุ่งเน้น 
ใน 2 ประเด็น คือ การสร้างความต้องการต่ออุตสาหกรรมการศึกษาด้วยการส่งเสริมและพัฒนา
มาตรการด้านการศึกษาอบรม และการดึงดูดการฝึกอบรมทางด้านอุตสาหกรรมเฉพาะทาง รวมถึง
การพฒันาศกัยภาพในการศกึษาจาการสร้างมาตรการดงึดดูบคุลากรทางการศกึษาทีม่คีณุภาพทัง้ใน
และต่างประเทศเพิ่มขึ้น และอ�านวยความสะดวกให้กับภาคเอกชนในการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษา
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อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะมีการสร้างความร่วมมือระหว่าง
ภาครัฐและเอกชน และดงึดูดการลงทุนเพือ่ก่อตัง้สถานศึกษา
เฉพาะทางภายในประเทศเพื่อส่งเสริมให้เกิดสถานศึกษา
ที่สามารถผลิตบุคลากรที่มีทักษะสูงและเป็นที่ต้องการ
ของทัง้ภาคอุตสาหกรรมและบรกิาร กระนัน้การสร้างค่านยิม
และการสนับสนุนให้เยาวชนศึกษาต่อในระดับท่ีสูงข้ึน
ยังคงต้องพัฒนา รวมถึงการช่วยเหลือให้เยาวชนสามารถ
เข้าถึงการศึกษาขั้นพื้นฐานยังมีข้อจ�ากัด อีกท้ัง สถาบัน
การศึกษาของรัฐยังคงปรับตัวได้ช้าและไม่สอดคล้องกับ
บรบิทของเศรษฐกจิและสงัคม ท�าให้อุตสาหกรรมการศกึษา
ของไทยยังขาดการแข่งขันท่ีจะส่งเสริมการพัฒนา
อุตสาหกรรมการศึกษาของประเทศในภาพรวม

โดยในปัจจุบันอุตสาหกรรมการศึกษาของไทยยังมีรูปแบบการพัฒนาแบบเดิมซ่ึงไม่สอดรับกับบริบทของสังคมและ
ความต้องการของผู้เรียน อีกทั้งยังไม่สามารถผลิตบุคลากรท่ีเป็นท่ีต้องการของภาคเอกชน ส่งผลให้เกิดการขาดแคลน
แรงงานที่มีทักษะเฉพาะด้านซ่ึงภาครัฐได้มีมาตรการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรและส่งเสริมให้เกิดการแข่งขัน 
ในอุตสาหกรรมการศึกษา เช่น ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้มีมาตรการส่งเสริมการลงทุนในประเด็น
การพัฒนาบุคลากรแก่ผู้ขอรับการส่งเสริมทั้งในเขตเศรษฐกิจพิเศษ EEC และในพื้นที่อื่น โดยก�าหนดเป็นหนึ่งใน
เง่ือนไขการให้สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมตามคุณค่าโครงการ (Merit based) และมีโครงการความร่วมมือกับสถาบัน 
การศึกษา สถาบันวิจัยศูนย์ความเป็นเลิศในรูปแบบต่าง ๆ เช่น Work Integrated Learning (WiL) เป็นการบูรณาการ
การท�างานในสถานประกอบการเพิ่มเติมในรูปแบบ “โรงเรียนในโรงงาน” หรือ Talent Mobility Program (TM) 
โครงการที่ช่วยเช่ือมโยงระหว่างมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของภาครัฐกับภาคอุตสาหกรรม ในการจัดหาบุคลากร
เฉพาะด้าน เพ่ือเร่งและบ่มเพาะให้เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้และดึงดูดให้เกิดสถาบันการศึกษาของภาคเอกชนที่มี
ศักยภาพจากการน�าเข้าผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศส�าหรับการผลิตบุคลากรท่ีมีคุณภาพและสร้างแรงกดดันให้สถาบัน
การศึกษาของภาครัฐในการปรับตัว

ดังนั้น การด�าเนินงานในระยะต่อไป ควรมีการขับเคลื่อน
การพัฒนาสถาบันการศึกษาของภาครัฐอย่างเข้มข้น 
ผ่านการร่วมมือกับภาคธุรกิจหรือสถาบันการศึกษาจาก
ต่างประเทศเพื่อส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของอุตสาหกรรมการศึกษาของประเทศอย่างยั่งยืน  
อีกท้ังควรกระจายโอกาสทางการศึกษาโดยเฉพาะ 
การศึกษาขั้นพื้นฐานให้เข้าถึงเยาวชนผ่านการช่วยเหลือ
ด้านทุนการศึกษาและอุปกรณ์การเรียนเพ่ือเพ่ิมนักเรียน
เข้าสู่ระบบการศึกษาและเพ่ิมความต้องการในการศึกษา
ต่อในระดบัทีสู่งขึน้แก่เยาวชน ทัง้นี ้ควรตดิตามประเมินผล
นโยบายและการพัฒนาระบบการศึกษาของภาครัฐอย่าง
ใกล้ชิด รวมถึงอ�านวยความสะดวกและส่งเสริมให้เกิด
การสร ้างสถานศึกษาเฉพาะด้านและการฝึกอบรม
ถ่ายทอดองค์ความรู้ท่ีส�าคัญในการพัฒนานักเรียนและ
นักศึกษาให้เป็นแรงงานที่มีทักษะไปควบคู่กัน เพื่อให้เกิด
การพัฒนาอุตสาหกรรมการศึกษาของประเทศจากทั้งฝั่ง
ผู้เรียนและสถาบันการศึกษาให้ตอบโจทย์ความต้องการ
ของประเทศในระยะยาว
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อุตสาหกรรมสุขภาพ
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 9 0509

การเข้าสู่สังคมสูงวัย และกระแสความใส่ใจในสุขภาพของประชาชนในปัจจุบัน ได้ส่งผลต่อการ
เติบโตของอุตสาหกรรมสุขภาพ ซึ่งปัจจัยส�าคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมสุขภาพของไทย จ�าเป็น
จะต้องสร้างมาตรฐานและพัฒนาอุตสาหกรรมสุขภาพให้เป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ  
เพื่อเป็นการสร้างโอกาสและการขยายตัวของอุตสาหกรรมสุขภาพ และสร้างความเชื่อม่ันให้ 
นานาประเทศเข้าร่วมลงทุนในอุตสาหกรรมดังกล่าว รวมทั้งสร้างเอกลักษณ์ในด้านการบริการ 
ของประเทศไทยให้สามารถดึงดูดชาวต่างชาติให้เข้ามาใช้บริการสุขภาพมากยิ่งขึ้น 
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ในช่วงที่ผ่านมาการด�าเนินงานเพื่อขับเคล่ือน
เป้าหมายของประเด็นปฏิรูปอุตสาหกรรม
สุขภาพ มีลักษณะการด�าเนินงานที่เก่ียวข้อง
กั บก า รพัฒนาศั ก ยภาพของบุ คล ากร
ทางการแพทย์ เพื่อเสริมสร้างและพัฒนา
องค์ความรู้ ทักษะ และขีดความสามารถของ
บุคลากรทางการแพทย์ให้มีประสิทธิภาพ 
เพิ่มขึ้น และการผลิตบุคลากรทางการแพทย์ 
ซ่ึงท�าให้จ�านวนบุคลากรทางการแพทย์ใน
ประเทศไทยมจี�านวนเพิม่มากขึน้ และสัดส่วน
บุคลากรทางการแพทย์ต่อประชากรดีข้ึน 
นอกจากนี้ ในส่วนของการสนับสนุนให้เกิด

การลงทุนในอุตสาหกรรมสุขภาพ ภาครัฐมีนโยบายที่ส�าคัญในการขับเคลื่อนที่ส�าคัญ โดยได้มีการจัดท�ายุทธศาสตร์
การพฒันาประเทศไทยให้เป็นศนูย์กลางสขุภาพนานาชาต ิ(Thailand Medical Hub) ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2559 - 2568)  
ที่มุ่งเน้นการเป็นศูนย์กลางบริการสุขภาพ และพัฒนาด้านมาตรฐานบริการทางการแพทย์ ขณะเดียวกันยังได้มีการออก
มาตรการส่งเสริมให้คนต่างชาติที่เป็นกลุ่มเป้าหมายสามารถขยายระยะเวลาพ�านักได้ 90 วัน ส�าหรับผู้ป่วยที่เดินทางมา
รักษาพยาบาลและผู้ติดตาม ซึ่งถือเป็นการด�าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐที่มีการบูรณาการสอดคล้องไปในทิศทาง
สอดคล้องกันอย่างเป็นรูปธรรม ในส่วนของการส่งเสริมการลงทุนจากต่างชาติ ได้มีการก�าหนดนโยบายส่งเสริม 
การลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของอุตสาหกรรมเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์อีกด้วย

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะมีการพัฒนาศักยภาพและผลิตบุคลากรทางการแพทย์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ประเทศไทย 
ก็ยงัประสบปัญหาในเรือ่งบุคลากรทางการแพทย์ไหลออกจากระบบ อนัเน่ืองมาจากปัญหาเร่ืองคณุภาพชวีติ ภาระงานหนัก 
และค่าตอบแทน ในส่วนของการลงทุนพบว่า แม้ว่าในช่วงปี 2562 มีกิจการที่เกี่ยวข้องกับบริการทางการแพทย์ที่ได้รับ
การส่งเสริมการลงทุน เช ่น ศูนย์ฟ ื ้นฟูสุขภาพ ศูนย์กลางทางการแพทย์ และสถานพยาบาล ซ่ึงแสดงถึง 
ความเชื่อมั่นในโอกาสของการด�าเนินธุรกิจในประเทศไทย อย่างไรก็ดี กิจการเหล่านี้ยังไม่เกิดการลงทุนจริงในประเทศ  
ดังนั้นส�านักงานส่งเสริมการลงทุนควรมีมาตรการเร่งรัดให้เกิดการลงทุนจริงในพื้นที่โดยเร็ว

ในการด�าเนินการระยะต่อไป ควรให้ความส�าคัญต่อการผลิตและรักษาบุคลากรทางการแพทย์ให้อยู่ในระบบเพื่อดึงดูด
บคุลากรทางการแพทย์ทีม่คีณุภาพทัง้ในและต่างประเทศให้เข้ามาอยูใ่นอตุสาหกรรมสขุภาพของประเทศไทย ตลอดจน
การสร้างความเชื่อม่ันให้กับนานาประเทศเพื่อเข้ามาลงทุนอุตสาหกรรมสุขภาพในประเทศไทย เพื่อเพิ่มขีดความ
สามารถในการบริการและคุณภาพของอุตสาหกรรมสุขภาพ ซ่ึงจะน�าไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมสุขภาพให้เป็นที่
ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ  โดยควรเร่งรัดมาตรการกระตุ้นการลงทุน Thailand Plus 2563 ให้แก่กิจการที่ลงทุน 
500 ล้านบาท ในปี 2563  หรือไม่น้อยกว่า 1,000 ล้านบาท ภายในปี 2564 โดยให้การลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
เพิ่มเติมร้อยละ 50 เป็นเวลา 5 ปี
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การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ – อาชีวศึกษา  
(สนับสนุน)

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 10 0510

แรงงานทักษะเป็นปัจจัยส�าคัญในการขับเคล่ือนภาคอุตสาหกรรมของประเทศ แต่ในปัจจุบันพบว่า
ประเทศไทยอยู่ในสภาวะขาดแคลนก�าลังคนด้านวิชาชีพทั้งจ�านวน และคุณภาพ ดังนั้น จึงมีความ
จ�าเป็นเร่งด่วนที่จะต้องพัฒนาแรงงานให้มีทักษะและประสบการณ์เพียงพอส�าหรับการรองรับ 
การขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะจากนโยบายส่งเสริมอุตสาหกรรมเป้าหมายของ
รัฐบาล การปฏิรูปการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในส่วนของอาชีวศึกษา ต้องมีการวิเคราะห์ช่องว่าง
ของแรงงานและระบบอาชีวศึกษา และจัดล�าดับความส�าคัญของอาชีวศึกษาในแต่ละอุตสาหกรรม  
 

ในส่วนของการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร ส�านักงาน 
คณะกรรมการอาชีวศึกษาได้มีการพัฒนาและทบทวน
หลักสูตรทุก 5 ปี เพื่อให้มีผู้เรียนในสายอาชีพมีสมรรถนะ
ตรงตามวิชาชีพและรองรับการเปลี่ยนแปลงบริบทของ
ตลาดแรงงาน ซึ่งน�าหลักสูตรที่ปรับปรุงล่าสุดไปใช้ได ้
ในปีการศึกษา 2563 ส�าหรับการด�าเนินการท่ีส�าคัญของ 
ภาครัฐเพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมเป้าหมาย
ที่ส�าคัญ คือ การเตรียมแรงงานในพ้ืนที่อุตสาหกรรม 
เป ้าหมาย โดยเร่ิมจากการจัดต้ังศูนย ์ประสานงาน 
การผลิตและพัฒนาก�าลังคนอาชีวศึกษา ซึ่งมีเป้าหมาย 
ในการผลิตและพัฒนาก�าลังคนอาชีวศึกษาในแต่ละ
ภูมิภาคให้มีคุณภาพมาตรฐานรองรับความต้องการก�าลัง
คนในอุตสาหกรรมเป ้าหมายของประเทศ โดยมี
การด�าเนินงานต้ังแต่การวเิคราะห์และวางแผนความต้องการ

ก�าลังคน การส่งเสริมการสร้างสมรรถนะและทักษะ การสร้างความร่วมมือของทุกภาคส่วนในพื้นที่ 
การส่งเสริมการมีงานโดยมีการจับคู่ผู้ส�าเร็จการศึกษาให้เหมาะสมกับต�าแหน่งงาน การวิจัยและ
พัฒนาในพื้นที่เพื่อพัฒนาก�าลังคน และการสร้างการรับรู้และประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
กับการผลิตก�าลังคน โดยมีพื้นที่น�าร่องที่ส�าคัญคือ ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 
ซึง่ได้มกีารด�าเนนิโครงการน�าร่องทวิภาคทีีส่�าคญั เป็นความร่วมมอืระหว่างส�านกังานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา และส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ได้ใช้ “สัตหีบโมเดล” 
ซึ่งเป็นการจับคู่การจัดการเรียนการสอนระหว่างสถานศึกษาในพ้ืนที่ EEC กับภาคอุตสาหกรรม
และนักลงทุนแบบรอบด้าน เพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีทักษะ มีความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขา
วิชาชีพอย่างแท้จริง เบื้องต้นได้ด�าเนินการน�าร่องโดยวิทยาลัย 12 แห่งในพื้นที่ 

ที่มา : EEC
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อย่างไรก็ดี อุปสรรคส�าคัญของการพัฒนาระบบอาชีวศึกษาของไทย คือ ทัศนคติและค่านิยมของนักเรียนและ 
ผู้ปกครองส่วนใหญ่ท่ีมีต่อภาพลักษณ์และการศึกษาวิชาชีพท�าให้สัดส่วนระหว่างผู้เรียนสายสามัญและสายอาชีพ  
ยังไม่สอดคล้องกับความต้องการด้านก�าลังคนของประเทศท้ังในปัจจุบันและในอนาคต รวมท้ังเม่ือพิจารณาปัจจัย 
ทางด้านรายได้และความเจริญก้าวหน้าในอาชีพยังไม่มีความชัดเจนยังคงเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนต่อ
ของนักเรียนในระดับมัธยม ดังนั้น จึงมีความจ�าเป็นต้องเร่งด�าเนินการวางแผนการผลิตก�าลังคนอาชีวศึกษาให้เพียงพอ
และรองรับกับความต้องการภาคการผลิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมเป้าหมายในอนาคต

เพื่อสร้างความเข้มแข็งในระบบอาชีวศึกษา ภาครัฐควรให้ความส�าคัญในการก�าหนดนโยบายด้านการศึกษาต่อในสาย
วิชาชีพ และการหาตลาดแรงงานเพื่อรองรับผู้ที่ส�าเร็จการศึกษาจากสายวิชาชีพ  การจัดการให้เกิดความสมดุลระหว่าง
ความต้องการแรงงาน และก�าลังแรงงาน โดยควรมีการทบทวนและพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษาอยู ่ เสมอ  
เพือ่ผลติบคุลากรได้อย่างมปีระสทิธิภาพ ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานและรองรบักบัภาคอตุสาหกรรมใหม่ ๆ  
ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยเร่งขับเคลื่อนผ่านโครงการความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อพัฒนาอาชีวศึกษาไทย 
ของประเทศไทย โครงการการผลิตและพัฒนาก�าลังคนสนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก โครงการจัดการศึกษา
เรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) และโครงการสร้างค่านิยมอาชีวศึกษา เป็นต้น 
นอกจากนี้ ควรให้ความส�าคัญกับการปลูกฝังทัศนคติและค่านิยมของนักเรียนและผู้ปกครองที่มีต่อการศึกษาสายอาชีพ 
โดยแสดงให้เหน็ถงึความส�าคญัของงานในสายอาชพีต่อการพฒันาประเทศ โอกาสในการสร้างรายได้ และความก้าวหน้า
ในสายอาชีพ และควรพิจารณาก�าหนดมาตรการจูงใจเพื่อให้ผู้ปกครองและนักเรียนตัดสินใจเข้าสู่การเรียนในระบบ
อาชีวศึกษาเพิ่มขึ้น
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การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ - อุดมศึกษา 
(สนับสนุน)

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 11 0511

ในการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของเศรษฐกิจไทย การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์
ถือเป็นปัจจัยท่ีส�าคัญ โดยเฉพาะการพัฒนาก�าลังแรงงงานขั้นสูงในระดับอุดมศึกษาให้มีความรู้และ
ทักษะระดับสูงตอบสนองความต้องการในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมกรรมเป็นเลิศ โดยเฉพาะ
ก�าลังแรงงานในสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ซึ่งถือเป ็นปัจจัยที่ส�าคัญ 
ในการสนับสนุนการยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของเศรษฐกิจไทย 

อย่างไรก็ตาม สถานการณ์การผลิตก�าลังแรงงานขั้นสูงในปัจจุบัน ยังไม่สอดคล้องกับความต้องการ
ของภาคอุตสาหกรรมในการขับเคลื่อนไปสู่อุตสาหกรรมขั้นสูง โดยปัจจุบันประเทศไทยมีจ�านวน 
ผู ้ส�าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีและสูงกว่าในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซึ่งเป็น
ความต ้องการภาคอุตสาหกรรม ยังมีสัดส ่วนที่น ้อยเมื่อเทียบกับสาขาสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์จ�านวนมาก (ประมาณร้อยละ 30 ต่อร้อยละ 70) ดังนั้น จึงควรมีการปฏิรูประบบการ
ศกึษาในระดับอดุมศกึษาโดยเฉพาะการผลติบณัฑติในสาขาและทกัษะทีส่อดคล้องกบัความต้องการ 
ของภาคอุตสาหกรรม เพื่อลดช่องว่างระหว่างทักษะที่เป็นที่ต้องการของภาคอุตสาหกรรมกับ
แนวทางพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และแรงงานของสถาบันอุดมศึกษา
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80%
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60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%
ต�่ากว่าปริญญาตรี

Lower than bachelor’s
degree level

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปริญญาตรี
(Bachelor’s

degree level)
(Science & Technology)

ปริญญาโท
(Master degree’s

level)
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (Social science & Humanity)

ปริญญาเอก
(Doctoral degree’s

level)

รวม
(Total)

53.34% 31.48% 27.06% 44.57% 42.07%

46.66% 68.52% 72.49% 55.43% 57.93%

สัดส่วนผู้ส�าเร็จการศึกษาในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
และสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
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ที่ ผ ่ านมาหน ่วยงานที่ เกี่ ยวข ้องใน
ประเด็นดังกล่าวได้มีการด�าเนินการ 
เพ่ือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น อาทิ ได้มีการ 
บรูณาการการท�างานร่วมกนัระหว่างภาครัฐ
และภาคเอกชน อาทิ กระทรวงแรงงาน 

สถาบันการศึกษา และภาคเอกชน เพื่อให้มีการปรับหลักสูตรการศึกษาให้สอดรับกับแนวโน้มความต้องการของตลาด
แรงงาน การจัดหลักสูตรฐานสมรรถนะ การจัดการเรียนการสอนรูปแบบสหกิจ นอกจากนี้ได้มีการวางแผนและพัฒนา
สมรรถนะแรงงานให้มีทักษะรอบด้าน เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของภาคอุตสาหกรรมในปัจจุบันและอนาคต 
อย่างไรก็ตาม การขยายผลดังกล่าวยังมีข้อจ�ากัดหลาย ๆ อย่าง อาทิ ข้อจ�ากัดในการเพิ่มบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีจากความพร้อมของจ�านวนอาจารย์ผู้สอนและอุปกรณ์การเรียนการสอนที่รองรับ รวมทั้งข้อจ�ากัดจาก
โครงสร้างประชากรที่จ�านวนวัยเรียนมีแนวโน้มลดลง 

ดังนั้น การด�าเนินมาตรการในการวางแผนการผลิต และ
เพิ่มก�าลังแรงงานสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม กระทรวงการอุดมศึกษาฯ จึงควรมีแผนเพ่ือ
รองรบัสถานการณ์ดงักล่าวข้างต้นในภาพรวม การบรูณาการ
การท�างานร่วมกนัของแต่ละสถาบัน การค�านงึถงึศกัยภาพ 
จุดเด่นของแต่ละมหาวิทยาลัย และการผลิตที่ตอบสนอง
รายพื้นที่ เพื่อให้เกิดการก�าหนดทิศทางและแนวทาง 
การด�าเนินงานต่อไปได ้อย ่างชัดเจน อาทิ มุ ่งเน ้น 
ในการสร้างองค์ความรู้และงานวิจัยมุ่งเน้นผลิตบัณฑิต 
ที่ตอบโจทย์พื้นที่ และมุ่งเน้นในด้านการบริการทางสังคม 
และควรมีการพัฒนาการเรียนการสอนที่ตอบสนอง
ทักษะในศตวรรษที่ 21 การจัดการพัฒนาระบบการผลิต
ที่สามารถเปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถรู้ตัวเองและพัฒนา
ศักยภาพได้ตามความถนัดอย่างแท้จริง มีระบบการเรียน
ที่ยืดหยุ่นโดยไม่ยึดติดกับการเรียนเฉพาะในคณะ/สาขา
วิชาเพ่ือแก้ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรและทรัพยากร 

และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนที่หลุดออกจากระบบสามารถ
กลับมาเรียนได้ใหม่เมื่อพร้อม อาทิ การพัฒนาระบบ
เทียบโอนหน่วยกิต รวมถึงการส่งเสริมการผลิต ดึงดูด 
และพัฒนาคุณภาพของอาจารย์ผู ้สอนอย่างต่อเนื่อง
ตั้งแต่ต้น อาทิ การสอบวัดความรู้วิชาเอกของนักศึกษา
ครูก ่อนท�าการฝึกสอน การก�าหนดมาตรการดึงดูด
อาจารย์หรือนักวิจัยชั้นน�าจากต่างประเทศให้เข้ามาสอน
และท�าการวิจัยในประเทศ และควรมุ่งเน้นการพัฒนา
ทรัพยกรมนุษย์และแรงงานในทุกช่วงวัยและทุกระดับ 
อาทิ การพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น เพื่อยกระดับผลิตภาพ
แรงงาน แก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน และรองรับการ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและภาคการผลิตในภาค
อุตสาหกรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
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การเพ่ิมประสิทธิภาพทางเทคโนโลยี 
- โครงสร้างพ้ืนฐานทางด้าน 
เทคโนโลยีสารสนเทศ (สนับสนนุ) 

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 12 0512

ทุกภาคส่วนได้มีการน�าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการด�าเนินกิจการมากข้ึน โดยเฉพาะใน 
ภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นภาคส่วนส�าคัญในการสนับสนุนการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ
ของประเทศ ประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคเพื่อลดความเหลื่อมล�้า 
ซึ่งหนึ่งในแนวทาง คือ การส่งเสริมให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลสามารถเข้าถึงระบบเทคโนโลยี
ท่ีทันสมัยเพื่อสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพและสร้างรายได้เพิ่มขึ้น ประกอบกับปัจจุบัน 
มีการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว ดังนั้น จึงจ�าเป็นต้องมีการสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน
เพ่ิมเติมเพื่อรองรับต่อการเพิ่มประสิทธิภาพเทคโนโลยีให้สามารถรองรับความต้องการใช้งานที่เพิ่ม
มากขึ้น และสามารถรองรับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปได้ทันต่อสถานการณ์ 
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ปัจจุบันกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้ด�าเนิน
โครงการยกระดับโครงสร ้างพื้นฐานโทรคมนาคม 
เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยขยายโครงข่าย
อินเทอร ์ เน็ตความเร็วสูงให ้ครอบคลุมทั่วประเทศ 
(โครงการเน็ตประชารัฐ) และคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ (กสทช.) ด�าเนินโครงการการจัดให้มีบริการ
โทรคมนาคมพื้นฐานโดยท่ัวถึงและบริการเพื่อสังคม  
ซึ่งการด�าเนินการดังกล่าวเป็นการพัฒนาความเชื่อมโยง
เครือข่ายโทรคมนาคมของประเทศรูปแบบประจ�าที่ให้มี
ความครอบคลมุเพิม่ขึน้ ส่งผลให้ประชาชนสามารถเข้าถงึ
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพและสามารถน�าไป
ประยุกต์ใช้ในการสร้างรายได้ รวมทั้งด�าเนินการเรียกคืน
คลื่นของส�านักงาน กสทช. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน�าคลื่น
ที่ยังไม่ได้ใช้งานอย่างเต็มประสิทธิภาพมาด�าเนินการ 
เปิดประมูล เพื่อให้ทั้งภาครัฐและเอกชนสามารถน�าคลื่น 
ดังกล่าวไปใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งในรูปแบบโทรทัศน์และ
โทรคมนาคม เช่น การเรยีกคนืคลืน่ความถ่ีย่าน 700 MHz 
จากโทรทัศน์ระบบดิจิทัลมาเปิดประมูลใหม่เพื่อให้ใช้ใน
การพัฒนาการสื่อสารโทรคมนาคมระบบ 5G เป็นต้น 

อย่างไรก็ดี จากการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยี
ด้านโทรคมนาคมที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน เป็นการพัฒนา
ประสิทธิภาพการให้บริการ ณ ระดับความเร็ว 30 Mbps 
และ 10 Mbps เพื่อการรับ (Download) และส่ง  
(Upload) ซ่ึงรองรับต่อการใช้งานทั่วไปได้เท ่านั้น  
ในขณะท่ีแนวโน้มในการประกอบธุรกิจมีความต้องการ 
ใช้เทคโนโลยีด้านโทรคมนาคมที่มีประสิทธิภาพสูงทั้งใน
ด้านคุณภาพและความสะดวกต่อการใช้ ดังนั้นระบบ 
ที่ใช้อยู่อาจยังไม่เอื้ออ�านวยต่อการด�าเนินงานที่เหมาะสม 
ในการใช้งานระดับอุตสาหกรรมและธุรกิจสมัยใหม่ได้ 

การด�าเนินการในระยะต่อไป ภาครัฐควรสนับสนุนให้เกิด
การพัฒนาโครงสร ้าง พ้ืนฐานทางด ้านเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางเทคโนโลยีให้ทันต่อ
ความต้องการใช้บริการ โดยเฉพาะการเร่งน�าคลื่นความถี่
ท่ีได้จากการเรียกคืนมาใช้พัฒนาการส่ือสารโทรคมนาคม
ระบบ 5G 
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การเพ่ิมประสิทธิภาพทางเทคโนโลยี   
- Big data (สนับสนุน) 

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 13 0513

การท�าธุรกิจของภาคเอกชนจ�าเป็นต้องใช้ประโยชน์จากข้อมูลจ�านวนมาก เพ่ือประกอบ         
การตดัสนิใจวางแผนทางธุรกจิ ซึง่จ�าเป็นต้องมกีารใช้ข้อมลูขนาดใหญ่ (Big data) รองรับ โดยนอกจาก
ข้อมูลส่วนหนึ่งที่ภาคธุรกิจอุตสาหกรรมต้องพัฒนาข้ึนมาส�าหรับใช้เฉพาะธุรกิจของตนเองแล้ว  
ยังจ�าเป็นต้องอาศัยข้อมูล Big data จากหน่วยงานภาครัฐเพื่อช่วยประกอบการตัดสินใจใน 
การวางแผนเชงิธรุกิจด้วย โดยเฉพาะผูป้ระกอบการวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) อย่างไรกด็ี  
การใช้ข้อมูลจ�านวนมากจะไปเกี่ยวข้องกับสิทธิในการเปิดเผยข้อมูล และการเข้าถึงข้อมูลของ 
ส่วนงานต่าง ๆ จึงจ�าเป็นที่หน่วยงานภาครัฐต้องมีการเพิ่มประสิทธิภาพทางเทคโนโลยีเพื่อรองรับ
ต่อการจัดท�า Big data ส�าหรับให้บุคคลทั่วไปเข้าถึงได้ ในขณะเดียวกันต้องสร้างระบบในการก�ากับ
ดูแลและบริหารจัดการข้อมูลในภาพรวมด้วย เพ่ือสร้างความมั่นใจว่าจะมีการน�าข้อมูล Big data 
ไปใช้ในทางที่ถูกต้อง เกิดประโยชน์ต่อทั้งการประกอบธุรกิจของภาคเอกชน และประเทศชาต ิ
ได้อย่างแท้จริง 
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ปัจจุบัน กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้จัดท�ากรอบการวเิคราะห์ข้อมลูขนาดใหญ่ภาครัฐ (Government  
Big Data Analytics Framework) เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน�าไปพิจารณาด�าเนินการจัดเตรียมข้อมูลส�าหรับให้
บริการแก่บุคคลท่ัวไป และใช้ในการวางแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการประมวลผลภาครัฐ การพัฒนาระบบรายการ
ข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) รวมทั้งได้จัดตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองข้อมูลและคณะท�างาน 
เพื่อช่วยกลั่นกรองข้อมูลที่ควรเปิดเผย ตลอดจนมีการพัฒนาระบบน�าร่องการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ในหลายสาขา 
อาทิ การแพทย์ การสาธารณสุข และการบริหารงานภาครัฐ เพื่อให้เกิดการน�า Big data ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และ
ภาคส่วนต่าง ๆ สามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

อย่างไรก็ตาม การน�า Big data ของภาครัฐไปใช้นั้นยังขาดประสิทธิภาพ เนื่องจากภาครัฐยังไม่มีแพลตฟอร์มกลาง 
เพื่อให้สามารถสืบค้นข้อมูลได้โดยสะดวก และยังไม่มีการรวบรวมข้อมูลโดยการเชื่อมโยงระบบจัดเก็บข้อมูลระหว่าง
หน่วยงาน ท�าให้ต้องใช้ระยะเวลาในการเข้าสืบค้นข้อมูล ประกอบกับมีข้อมูลที่มีความส�าคัญเป็นจ�านวนมาก และยังมี
ปัญหาในการเก็บข้อมูลท่ีซ�้าซ้อนระหว่างหน่วยงาน และยังไม่มีมาตรฐานในการจัดเก็บ ท�าให้เกิดความสับสนใน 
การน�าข้อมูลไปใช้ประโยชน์

ดังนั้น หากจะให้มีการน�า Big data ไปใช้ให้เกิดประโยชน์มากยิ่งข้ึนต้องเร่งจัดท�าฐานข้อมูลกลางของภาครัฐที่เป็น
ระบบและมกีารเช่ือมโยงบนมาตรฐานเดียวกันให้ส�าเรจ็เป็นรปูธรรมโดยเรว็ เพือ่ให้ทนัต่อสถานการณ์ความต้องการใช้งาน
ของทุกภาคส่วน และลดความซ�้าซ้อนในการด�าเนินการพัฒนาฐานข้อมูล ซึ่งจะช่วยให้การจัดสรรงบประมาณเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ในการจัดท�าฐานข้อมูลกลาง Big data ดังกล่าว ต้องค�านึงถึงความสะดวก รวดเร็วต่อ 
การเข้าถึงข้อมูลเพื่อน�าไปใช้ประโยชน์ ควบคู่ไปกับความมั่นคงปลอดภัยในการใช้ข้อมูลด้วย
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การเพ่ิมระดับการแข่งขันทางธุรกิจ 
- หน่วยงานดูแลควบคุมด้านกฎหมาย 
ด้านการแข่งขันทางการค้า และตลาดเสรี
(สนับสนุน)

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 14 0514

การเพิ่มศักยภาพการแข่งขันทางธุรกิจต้องด�าเนินไปภายใต้กรอบความยั่งยืน จึงมีความจ�าเป็น 
ต้องมีกฎหมายและหน่วยงานก�ากับดูแลควบคุมด้านการแข่งขันทางการค้าและการเปิดตลาดเสรี 
ให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู ้บริโภคและผู้รับบริการ แม้ว่าจะมีการแก้ไข
กฎหมายด้านการแข่งขันทางการค้าตั้งแต่ปี 2560 การด�าเนินการตามกฎหมายดังกล่าวถือเป็น 
เรื่องส�าคัญและจ�าเป็นที่จะต้องเร่งด�าเนินการให้เกิดข้ึนอย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
อุตสาหกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมอาหาร และอุตสาหกรรมสาธารณสุข 
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ภายหลังการประกาศใช้พระราชบัญญัติการแข่งขัน
ทางการค้า 2560 ได้จัดตั้งส�านักงานคณะกรรมการ
แข่งขันทางการค้าขึ้น โดยมีอ�านาจหน้าที่ที่ส�าคัญ อาทิ 
การออกกฎกระทรวงท่ีเกีย่วข้องกบัการแข่งขันทางการค้า
ก่อนน�าเสนอต่อคณะรัฐมนตรี ก�าหนดระเบียบหรือ
ประกาศที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติดังกล่าว ก�ากับ
ดูแลการประกอบธุรกิจและก�าหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อให้
มีการแข่งขันทางการค้า โดยในปี 2561 คณะกรรมการฯ 
ได้ผลักดันกฎกระทรวง 2 ฉบับ ได้แก่ (1) การก�าหนด 
ค่าธรรมเนียมการขออนุญาตรวมธุรกิจ การขอวินิจฉัย
เป็นการล่วงหน้า และการคัดหรือรับรองส�าเนาค�าสั่ง 
หรือค�าวินิจฉัย พ.ศ. 2561 และ (2) การคัดเลือก
กรรมการการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2561 รวมทั้ง  
ได้ผลกัดนัระเบยีบ 4 ฉบับ อาทิ การมอบอ�านาจให้บคุคลใด
ปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทน พ.ศ. 2561 และได้ผลักดัน
ประกาศทีเ่กีย่วข้อง 13 ฉบบั อาท ิประกาศคณะกรรมการ
แข่งขนัทางการค้าเรือ่งหลกัเกณฑ์การเป็นผูป้ระกอบธรุกจิ
ซึง่มีอ�านาจเหนอืตลาด พ.ศ. 2561 นอกจากนีส้�านกังานฯ  
ได้พัฒนากลไกและเครื่องมือในการกับดูแลการแข่งขัน
ทางการค้าให้เป็นมาตรฐานสากล โดยได้ลงพืน้ทีต่รวจสอบ
การกระท�าผิดท่ีเข ้าข ่ายตาม พ.ร.บ. การแข ่งขัน 
ทางการค้าฯ ในพื้นที่ต่าง ๆ อาทิ จังหวัดอุดรธานี จังหวัด
บุรีรัมย์ และท้ายที่สุด ในส่วนของการเตรียมความพร้อม
ตลาดเสรี ประเทศไทยได้ลงนามในข้อตกลงการค้าบรกิาร
อาเซยีน (ASEAN Trade in Service Agreement: ATISA) 
ในช่วงการประชุม AEM Retreat ครั้งที่ 25 เมื่อวันที่  
23 เมษายน 2562 ท่ีผ่านมา โดยความตกลงดังกล่าว 
จะถูกน�ามาใช้แทนกรอบความตกลงว่าด้วยบรกิารของ
อาเซยีนฉบบัปัจจบัุน (ASEAN Framework Agreement 
on Service: AFAS) ที่เริ่มใช้ตั้งแต่ปี 2538 

เน่ืองจากส�านักงานคณะกรรมการแข่งขันทางการค้า 
ได้ปรับเปลี่ยนโครงสร้างและอ�านาจหน้าที่ตาม พ.ร.บ.  
การแข่งขันทางการค้าฯ ที่ผ่านมา ท�าให้ ส�านักงานฯ 
ต้องการบคุลากรทีม่คีวามรู ้และความสามารถมาปฏบัิตงิาน
ให้ได้ตามอ�านาจหน้าท่ีทีก่�าหนดอย่างมปีระสิทธภิาพ ดงันัน้ 
เพื่อให้การด�าเนินงานของส�านักงานฯ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ส�านักงานฯ ต้องประยุกต์ใช้นวัตกรรมการ
จดัการองค์ความรูใ้นรปูแบบท่ีเหมาะสมส�าหรบัการพฒันา 
บุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถด�าเนินงาน
ได้ตามค่านยิมขององค์กร อกีทัง้ การประเมนิประสิทธภิาพ 
การด�าเนินงานของส�านักงานฯ ต้องค�านึงถึงการสร้าง
ความเป็นธรรมและการอ�านวยความสะดวกในการ
แข่งขันทางการค้าให้ประชาชนได้รับสินค้าและบริการ 
ที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสม
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คณะท�างานด้านการประชาสัมพันธ์
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 15 0515

การแข ่งขันทางธุรกิจที่ เพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะในบริบทด ้านการค ้าระหว ่างประเทศที่ม ี
การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว การเติบโตทางเศรษฐกิจและความสามารถทางการแข่งขันของ 
กลุ่มเศรษฐกิจหรือตลาดเกิดใหม่ในภูมิภาคหลายแห่งเป็นความท้าทายที่ส�าคัญของประเทศไทย  
การเร่งรัดพัฒนาและยกระดับความสามารถทางการแข่งขันของภาคธุรกิจไทยเป็นสิ่งที่ประเทศไทย
ให้ความส�าคัญอย่างยิ่ง ในขณะเดียวกันการเร่งรัดส่งเสริมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้อง 
ต่อนักลงทุนในต่างประเทศเพื่อดึงดูดการขยายการลงทุนในประเทศไทยเป็นประเด็นที่ทุกภาคส่วน
ให้ความส�าคัญอย่างต่อเนื่องเช่นกัน ทิศทางนโยบายการพัฒนาตลอดช่วงทศวรรษที่ผ่านมา 
ได้เน้นย�้าการส่งเสริมการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศในทุกกลุ่มอุตสาหกรรม ท้ังนี้ ภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศได้ให้ความส�าคัญกับการลงทุนและการประชาสัมพันธ์
ด้านการลงทุนโดยถือเป็นวาระส�าคัญที่ต้องเร่งด�าเนินการ
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ในช่วงทีผ่่านมามกีารด�าเนนิการส่งเสรมิการประชาสมัพนัธ์ 
เพื่อกระตุ ้นการลงทุนจากต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง  
ภายใต้แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (2561-2580) 
และแผนการปฏิรูปประเทศ ไทยได้จัดตั้งคณะท�างาน
ด้านการประชาสัมพันธ์ต่อนักลงทุนต่างชาติ โดยภารกิจ
ดังกล่าวเป็นการด�าเนินงานภายใต้การน�าของส�านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน โดยมีการจัดกิจกรรม
พบนักลงทุนในกลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง และมีการ
สร้างเครือข ่ายความร่วมมือในการด�าเนินการด้าน 
การประชาสัมพันธ ์ด ้านการลงทุนกับหน ่วยงานที่
เกี่ยวข้อง อาทิ EEC ภาคธุรกิจในกลุ่มเป้าหมาย โดย
ความส�าเร็จของการประชาสัมพันธ์ดังกล่าวสะท้อนผ่าน
การขยายตั วของมู ลค ่ าการลง ทุนจากต ่ า งชา ติ 
อย่างต่อเน่ือง การลงทุนโดยตรงต่างประเทศ (Foreign 
Direct Investment: FDI) ที่มีมูลค่าสูงถึง 13,205.11 
ล้านเหรียญสหรัฐ ในปี 2561 จากเดมิทีม่มูีลค่า 8,228.15 
ล้านเหรยีญสหรฐั 

อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันการประชาสัมพันธ์ดังกล่าวยัง
คงกระจุกตัวในกลุ่มเป้าหมายเดิม ซึ่งแม้จะท�าให้เกิดการ
ขยายตัวของการลงทุนแต่ในอนาคตที่มีการแข่งขันท่ีสูง
ขึ้น มาตรการเดิมอาจไม่สามารถด�าเนินไปได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพอันจะส่งผลให้การเร่งรัดการพัฒนาด้าน 
การส่งเสริมการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมแห่งอนาคตท่ี
เป็นเป้าหมายของไทยทั้งในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาค
ตะวันออกและเขตเศรษฐกิจพิเศษอื่น ๆ เติบโตได้ล่าช้า
ไม่ตรงตามเป้าหมาย

ในระยะเร่งด่วนเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย ควรพิจารณา 
การขยายกลุ่มเป้าหมายในการประชาสัมพันธ์ไปสู่กลุ่ม 
นักลงทุนใหม่ ๆ และยกระดับการประชาสัมพันธ์ผ่าน 
ช่องทางที่หลากหลายและการด�าเนินการเชิงรุกมาก 
ยิ่งขึ้น โดยอาจพิจารณาจัดตั้งคณะท�างานประเทศไทย
ด้านการประชาสัมพันธ์ โดยพิจารณาความร่วมมือกับ
ภาคเอกชนที่มีศักยภาพเพื่อการด�าเนินการให ้เกิด 
รปูธรรมโดยเรว็เพือ่ส่งผลให้บรรลเุป้าหมายตามต่อไป 
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การเพ่ิมระดับการแข่งขันทางธุรกิจ 
- วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(สนับสนุน)

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 16 0516

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) เป็นผู ้ประกอบการส่วนใหญ่ของประเทศที่เป็น 
ส่วนส�าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ในขณะเดียวกัน SME ก็เป็นกลุ่มธุรกิจท่ีต้องการความ 
ช่วยเหลือจากนโยบายภาครัฐเป็นแรงขับเคล่ือนท่ีส�าคัญในการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
โดยการอ�านวยความสะดวกในการท�าธุรกิจและจัดตั้งหน่วยงานกลางในการส่งเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมนั้น จะมีส่วนส�าคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมอย่างเป็นเอกภาพและคล่องตัวมากยิ่งขึ้น เพื่อให้เกิดความหลากหลายทางขนาดของธุรกิจ

ในช่วงทีผ่่านมาส�านกังานส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ได้ด�าเนนิการตามแผนปฏริปู
อย ่างต ่อเนื่อง เช ่น การออกกฎกระทรวงก�าหนดลักษณะของวิสาหกิจขนาดกลางและ 
ขนาดย่อม 2562 ซึ่งเป็นการก�าหนดนิยามใหม่แก่ SME โดยให้อ้างอิงจากรายได้เป็นหลัก 
เพื่อสามารถก�าหนดมาตรการช่วยเหลือที่เหมาะสมกับ SME แต่ละขนาด โดยได้ประกาศใน
ราชกจิจานเุบกษาแล้วเมือ่วนัที ่7 มกราคม 2563 ในส่วนของการก�าหนดนโยบายรองรบั SME สสว.  
ได้จัดท�านโยบายและก�าหนดมาตรการส่งเสริม SME ที่สอดคล้องกับ 9 อุตสาหกรรมที่เป็นเลิศ 
ครบถ้วนแล้ว ได้แก่ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์/เคร่ืองใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะ อุตสาหกรรมเศรษฐกิจ
ดิจิทัล อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมเกษตร อุตสาหกรรม
เศรษฐกิจชีวภาพ อุตสาหกรรมท่องเที่ยว อุตสาหกรรมการศึกษา และอุตสาหกรรมสุขภาพ รวมถึง
ได้มีการแก้กฎหมายพระราชบัญญัติโรงงานฉบับใหม่และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว 
ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2562 เพื่ออ�านวยความสะดวกแก่ SME ในการด�าเนินกิจการ
โรงงานการด�าเนินการดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงการขับเคลื่อนตามแผนปฏิรูปอย่างเคร่งครัด  
ซึ่งจะสามารถส่งเสริมและเพิ่มระดับการแข่งขันทางธุรกิจให้แก่ SME ได้ตามเป้าหมาย
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อย่างไรก็ตาม ยังคงมีกิจกรรมที่ต้องด�าเนินการตามประเด็นปฏิรูป เช่น การออกมาตรการส่งเสริม SME และ 
การขับเคลื่อนการส่งเสริมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งต้องมีการด�าเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับปรุงและ 
เพิ่มมาตรการให้สอดคล้องกับบริบทของธุรกิจที่เปลี่ยนไป

ดังนั้น เพื่อให้การด�าเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สสว. ควรด�าเนินกิจกรรมให้ครบถ้วนและต่อเนื่อง 
ตามแผนการปฏิรูป โดยขับเคลื่อนการบูรณาการการท�างานร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในเร่ืองการปรับการท�างาน 
ให้สอดคล้องกับนิยามใหม่ของ SME รวมทั้งติดตาม ประเมินผลการด�าเนินงานส่งเสริม SME ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายแก่หน่วยงานปฏิบัติในการขับเคลื่อนที่เป็นเอกภาพและสอดคล้องกับแผนในแต่ละ
ระดับ เพื่อให้เกิดการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอย่างยั่งยืนในประเทศ

* กรณีที่จ�านวนการจ้างงานเข้าลักษณะของวิสาหกิจขนาดหนึ่ง แต่มีรายได้เข้าลักษณะวิสาหกิจอีกขนาดหนึ่ง ให้ถือรายได้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณา
ที่มา : มติที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
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การเพ่ิมระดับการแข่งขันทางธุรกิจ 
- ความอยากง่ายในการท�าธุรกิจ (สนับสนุน)

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 17 0517

การจัดอันดับความยากง่ายในการท�าธุรกิจของธนาคารโลกเป็นหนึ่งในปัจจัยส�าคัญ ในการลงทุน
ระหว่างประเทศที่นักธุรกิจต่างชาติใช้ในการตัดสินใจเข้ามาประกอบธุรกิจในประเทศไทย  
เป็นกฎเกณฑ์ที่อ�านวยความสะดวกต่อการเริ่มต้นการประกอบธุรกิจเพื่อเป็นปัจจัยการสนับสนุน
ร่วมของหลายอุตสาหกรรม รวมท้ังเป็นปัจจัยที่ก�าหนดขั้นตอน ระยะเวลา และต้นทุนการเร่ิมต้น
ธุรกิจในการขอใบอนุญาตก่อสร้าง การปกป้องผู้ลงทุน และการบังคับใช้สัญญา 

ในช่วงที่ผ่านมาจากการรายงานผลการจัดอันดับความยาก – ง่าย ในการประกอบธุรกิจของ
ธนาคารโลก Doing Business 2020 ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความสะดวกในการประกอบ
ธุรกิจเป็นอันดับที่ 21 จาก 190 ประเทศทั่วโลก ดีขึ้นจากอันดับที่ 27 ในปีที่แล้ว และจัดเป็นอันดับ
ท่ี 3 ของอาเซียนรองจากสิงคโปร์และมาเลเซีย ขณะท่ีค่าคะแนนความยาก – ง่ายในการประกอบ
ธุรกิจ (Ease of Doing Business Score : EODB Score) รวมทุกด้านเท่ากับ 80.10 คะแนน  
ซึ่งเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก ่อนที่ได ้คะแนนเท่ากับ 78.45 คะแนน และได้รับคะแนนดีขึ้น 
ในเกือบทุกด้าน
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ปัจจุบันได้มีการจัดท�าโครงการเพื่อสนับสนุนการเพ่ิม
ระดับการแข่งขันทางธุรกิจที่ส�าคัญ คือ “โครงการ
ทบทวนใบอนุญาตของทางราชการ” เพื่อทบทวน ยกเลิก 
ปรับปรุง หรือแก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับและ
กระบวนงานที่ เกี่ ยวกับการอนุญาต โดยมีการ ต้ัง  
“คณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงหรือยกเลิก
กฎหมายที่ เป ็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพและ 
การด�าเนินธุรกิจของประชาชน” ภายใต้คณะกรรมการ
ด�าเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร ่งด ่วน ด�าเนิน
โครงการทบทวนใบอนุญาตของทางราชการ ตลอดจน
พิจารณาปรับปรุงกฎหมาย หรือกฎ ข้อบังคับ ท่ีมีผลใช้
บังคับอยู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนการ
ปฏิรูปประเทศ รวมท้ังจัดท�าโครงการศึกษา วิเคราะห ์
ทบทวนกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคบั และกระบวนงาน
ทีเ่กีย่วกบัการอนมุตั/ิอนญุาตเพือ่ลดขัน้ตอนการด�าเนนิการ
และการขออนุญาตท่ีไม่จ�าเป็น หรือท่ีเป็นอุปสรรคต่อ
การประกอบอาชีพ รวมถึ งการด�า เนินธุ รกิจของ
ประชาชน โดยการจัดจ้างสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา
ประเทศไทย (ทดีอีาร์ไอ) ด�าเนนิการ เพือ่เป็นข้อมลูการยกระดบั
ผลการจัดอันดับความยาก – ง่าย ในปี 2021 ต่อไป

ทั้งนี้ จากผลการจัดอันดับความยาก – ง่าย ในการ
ประกอบธุรกิจ (EoDB) 10 ด้าน พบว่าประเทศไทยยังมี 
ประเด็นท้าทายท่ีต้องเร่งปรับปรุงใน 4 ด้าน ได้แก ่ 
การเร่ิมต้นธุรกิจ ในเรื่องของระยะเวลาในการจองชื่อ
นิติบุคคล online การคุ้มครองผู้ลงทุนเสียงข้างน้อย  
ซึ่งพบว่ากฎหมายเกี่ยวกับบริษัทมหาชนของไทยยังไม่
คุ ้มครองผู ้ลงทุนเสียงข ้างน ้อยได ้อย ่างครอบคลุม  
ด้านการค้าระหว่างประเทศ ที่ภาคเอกชนยังคงมีการใช้
ระบบ e-payment เพียงร ้อยละ 60 ของจ�านวน  
ผู ้ประกอบการ โดยส่วนใหญ่ท่ียังไม่ได้เข้ามาใช้เป็น 
ธุรกิจ SME และการบังคับให้เป็นไปตามข้อตกลง  
ซึ่งศาลยุติธรรมอยู ่ระหว่างการเผยแพร่การใช้บริการ
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ท่ีเกี่ยวข้องกับศาล (Court auto-
mation) และระบบการยื่นฟ้องทางอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Filing) ให้กับสภาทนายความได้รับทราบอย่างทั่วถึง

ในการนี้ เพื่อด�าเนินการในการปรับปรุงที่ยังเป็นประเด็น
ท้าทายส�าหรับประเทศไทย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
ควรเร่งด�าเนินการปรับลดระยะเวลาจองชื่อนิติบุคคล 
online ให้แล้วเสร็จภายใน 1 วัน ขณะเดียวกันควรเร่ง
ปรับปรุงกฎหมายบริษัทมหาชนเพื่อเพิ่มความคุ้มครองผู้
ลงทุนเสียงข้างน้อยมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเฉพาะ
สิทธิของผู้ถือหุ้นเสียงข้างน้อยกรณีเสียงข้างมากก่อให้
เกิดความเสียหายแก่บริษัท ในส่วนของการใช้ระบบ 
e-Payment ภาครฐัต้องเร่ง ประชาสมัพนัธ์ให้ผูป้ระกอบการ 
SME ในการใช้ระบบ e-Payment ในการท�าธุรกรรม 
พร้อมทั้งการใช้บริการระบบ อิเล็กทรอนิกส์ที่เก่ียวข้อง
กับศาล ซ่ึงเป็นการด�าเนินการตามนโยบายการเป็น 
Digital Government ของไทย นอกจากน้ี เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการท�างาน ควรเร ่งด�าเนินการใน
กิจกรรมที่จะส่งผลให้เกิดการปรับปรุงการอ�านวยความ
สะดวกในการประกอบธุรกิจ เช่น การใช้ระบบ National 
Single Window (NSW) อย่างเต็มรูปแบบกับทุกหน่วย
งานและส�าหรับสินค้าทุกประเภท การพัฒนาระบบ
ทะเบียนแบบบูรณาการส�าหรับการจดทะเบียนแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ให้สามารถสนับสนุนการเร่ิมต้นธุรกิจใหม่
และพัฒนาธุรกิจที่ก�าลังเติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
การจัดตั้งศูนย์การจดทะเบียนท่ีมีวิธีปฏิบัติที่ดี เพ่ือเป็น
ศูนย์เก็บรักษาข้อมูลทะเบียนธุรกิจท่ีมีประสิทธิภาพ 
พร ้อมทั้ งปรับปรุงกรอบกฎหมายให ้สนับสนุนการ
คุ ้มครองผู้ลงทุนเสียงข้างน้อยเพ่ิมขึ้น ปรับปรุงความ
โปร่งใสทางการค้า โดยการเปิดเผยข้อมูลในเรื่องระบบ
คลังข้อมูลทางการค้าของไทย รวมถึงพัฒนากระบวนการ
นิติบัญญัติท่ีมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งยกเลิกหรือทบทวน
กฎหมายที่ล้าสมัยหรือเป็นอุปสรรคต่อการด�าเนินธุรกิจ
อย่างจริงจัง เพื่อให้การประกอบการธุรกิจสามารถขยาย
การผลิตและสร้างนวัตกรรมใหม่ที่ส่งผลต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศในภาพรวมต่อไป
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Regional Integration Committee : 
คณะอนุกรรมการขับเคลื่อน
ด้านการรวมกลุ่มในภูมิภาค

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 18 0518

ประเทศไทยมีส่วนร่วมในประเด็นความร่วมมือระหว่างประเทศภายใต้กรอบความร่วมมือระดับ 
อนุภูมิภาค เช่น GMS, IMT-GT, ACMECS, BIMSTEC, ASEAN ตลอดจนความร่วมมือระดับเวทีโลก 
เพื่อประสานความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจและสังคมให้เกิดความเข้มแข็ง รวมถึงความร่วมมือ 
ในประเด็นที่หลากหลาย เพื่อเตรียมพร้อมรับความท้าทายที่เกิดขึ้นตามกระแสโลก ซึ่งกรอบความ
ร่วมมือแต่ละระดับล้วนมีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบตามภารกิจท่ีแตกต่างกัน เป็นไปตามประเด็นที่
สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน อย่างไรก็ดี ความซับซ้อนของประเด็นความร่วมมือ และความ
ซ�้าซ้อนของกรอบต่าง ๆ ส่งผลให้การบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานยังไม่สามารถเชื่อมโยงได้
อย่างสมบูรณ์ โดยเฉพาะในประเด็นท่ีมีความเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน ด้วยเหตุนี้ แนวทางการ
เชื่อมโยงในประเด็นการขับเคลื่อน จึงควรมีหน่วยงานกลางหรือคณะกรรมการที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้เกิด
การขับเคลื่อนด้านการบูรณาการความร่วมมือให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ลดขั้นตอนและความ
ซ�้าซ้อนของประเด็นความร่วมมือ ให้สามารถด�าเนินการเชื่อมโยงประเทศไทยและประเทศต่าง ๆ  
ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม ในประเด็นความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ มีการจัดต้ังคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศ (กนศ.) ขึ้นมา โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน เพ่ือก�าหนดนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ โดยเฉพาะเพื่อหารือแนวทางการเจรจาข้อตกลงการค้า
เสรีในกรอบต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจ�านวนมาก รวมทั้งการเจรจา FTA กับคู่เจรจา การเข้าร่วมความตกลง
หุ้นส่วนเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก รวมถึงท่าทีในการเจรจาการค้ากับประเทศต่าง ๆ ซึ่งอยู่ในการ
พิจารณาของคณะกรรมการ กนศ. ที่มาจากหน่วยงานด้านเศรษฐกิจ
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ที่ผ ่านมามีการด�าเนินการในลักษณะดังกล ่าวผ ่าน 
คณะกรรมการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน (กพบ.) เพื่อให้เกิดการก�าหนด
ต�าแหน่งเชิงกลยุทธ์และท่าทีของประเทศไทย ให้เกิดการ
ขับเคล่ือนเป้าหมายร่วมกันเพื่อให้การด�าเนินการเป็นไป
อย่างสอดคล้องและส่งเสริมซึ่งกันและกันในทุกกรอบ
ความร ่ วมมือแต ่ ในป ีที่ ผ ่ านมายั ง ไม ่มี การ จัด ต้ั ง 
คณะกรรมการพัฒนาความร ่วมมือทางเศรษฐกิจ 
กับประเทศเพื่อนบ้าน (กพบ.) อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้
เกิดการขับเคลื่อนการรวมกลุ่มในภูมิภาคเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และครอบคลุมประเด็นความร่วมมือที่
หลากหลาย จงึควรเร่งรัดการจดัต้ัง Regional Integration 
Committee หรือคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนด้าน 
การรวมกลุ่มในภูมิภาค ในส่วนของหน่วยงานภาครัฐและ

เอกชนที่เกี่ยวข้อง โดยมีกระทรวงการต่างประเทศเป็น
หน่วยงานหลักเพื่อผลักดันให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม 
และเป็นกลไกที่สามารถบูรณาการข้อมูลเพ่ือสนับสนุน
การตัดสินใจและท่าทีของประเทศไทยต่อประเด็น 
ในกรอบความร่วมมือต่าง ๆ ซ่ึงการด�าเนินการท่ีมี
ประสิทธิภาพจะท�าให้ประเทศได้รับประโยชน์สูงสุดจาก
การเป็นภาคีในแต่ละกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ
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Clusters and Hubs: 
พัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 19 0519

ด้วยภูมิศาสตร์ของประเทศไทยท่ีต้ังอยู่ในจุดศูนย์กลางของภูมิภาค ซ่ึงมีศักยภาพในด้านการผลิต 
ทรพัยากร และก�าลงัคน โดยเฉพาะในด้านอตุสาหกรรมการเกษตร และด้านยานยนต์ ทีม่คีวามพร้อม
ในการเชือ่มโยงและส่งเสริมการกระจายตวัของห่วงโซ่การผลติร่วมกบักลุ่ม CLMV จงึมคีวามเหมาะสม 
ในการวางเป้าหมายให้เกิดการผลิตระดับภูมิภาคหรือ Regional Supply Chain ที่เข้มแข็ง  
โดยส่งเสรมิพืน้ทีจ่งัหวดัทีม่ศัีกยภาพในการพัฒนา อาทิ ขอนแก่นและนครสวรรค์ ท่ีสามารถผลักดัน 
ให้เป็นเขตอตุสาหกรรมเกษตร-อตุสาหกรรมอาหาร-เศรษฐกจิชวีภาพ ตลอดจนพืน้ทีอ่ื่น ๆ ทีม่จีดุเด่น
ทีส่ามารถผลกัดันให้เป็นศนูย์กลางในด้านต่าง ๆ เช่น การท่องเทีย่วสาธารณสขุ และการศกึษา เพือ่ให้
เกดิการส่งเสรมิการพัฒนาในภาคบรกิารควบคูก่นั

ที่มา : ประชาชาติธุริกิจรวบรวม
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การด� า เนินการ เพื่ อส ่ ง เสริ มการพัฒนาอุตสาหกรรมเป ้ าหมายของประ เทศไทย คื อการ จัดตั้ ง 
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC ตลอดจนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่บางส่วนของ 10 
จังหวัด ได้แก่ ตาก มุกดาหาร สระแก้ว ตราด สงขลา เชียงราย หนองคาย นครพนม กาญจนบุรี และนราธิวาส  
ซึ่งให้ความส�าคัญกับพื้นที่ชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อยกระดับให้พื้นที่ดังกล่าวมีการเติบโต  
สร้างโอกาสและรายได้ให้ประชาชนในภูมิภาค ซึ่งขณะนี้มีการด�าเนินการไปแล้วในหลายพื้นที่

ทั้งนี้ มาตรการเร่งด่วนท่ีควรจัดท�าให้พ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจคือการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย และ
การให้สิทธิประโยชน์ที่หลากหลายครอบคลุมความต้องการของนักลงทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการขนาด
กลางและขนาดเล็กในท้องถิ่น ให้สามารถเข้าถึงการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อเชื่อมโยงการสร้างมูลค่าใน
พื้นที่ด้วย

ด้วยเหตุนี้ การเริ่มต้นในระยะแรกอยู่ท่ีการให้ความส�าคัญในด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย ซึ่งในระยะ 
ต่อไป ควรเน้นการเชื่อมโยงห่วงโซ่การผลิตของไทยและประเทศเพื่อนบ้าน โดยลดอุปสรรคทางด้านกฎระเบียบ 
และการเคลื่อนย้ายแรงงาน ให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชน
ในพืน้ที ่นอกจากนี ้ควรส่งเสรมิการเป็นคลัสเตอร์และศนูย์กลางภาคบริการต่าง ๆ ทีม่ศีกัยภาพ เช่น การเชือ่มโยง
เมืองท่องเที่ยวร่วมกับประเทศเพื่อนบ้าน การส่งเสริมเมืองการศึกษาให้ดึงดูดประเทศเพื่อนบ้านมากขึ้น  
ซึ่งการผลักดันการพัฒนาในส่วนของภาคบริการให้ขยายตัวพร้อม ๆ กับภาคอุตสาหกรรมควบคู่กัน จะช่วย 
เสริมสร้างความเข้มแข็งและการเจริญเติบโตภายใน ซึ่งในท้ายที่สุดจะน�าไปสู่การยกระดับการผลิตภายในภูมิภาค 
ให้สูงขึ้น สร้างรายได้ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรตลอดทั้งภูมิภาค
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พัฒนาเมืองหลัก / 
เมืองศูนย์กลางของภูมิภาค

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 20 

การขยายตัวของประชากรและการเพ่ิมขึ้นของความเหล่ือมล�้าระหว่างพ้ืนที่เมืองเป็นสาเหตุส�าคัญ 
ที่ภาครัฐและทุกภาคส่วนจ�าเป็นท่ีจะต้องหันมาให้ความส�าคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ
สนบัสนุนการพฒันาเมอืงรองเพือ่รองรบัการขยายตัวของเมอืงในอนาคต รวมทัง้การขยายโอกาสทาง
เศรษฐกจิและสังคมสูพ่ืน้ทีเ่มอืงอ่ืน ๆ ทัง้นี ้การพฒันาเมืองคอืหน่ึงในประเด็นการพัฒนาทีไ่ด้รับความ
สนใจในทุกระดับ ประเด็นว่าด้วยเรื่องเมืองและถิ่นฐานมนุษย์อย่างยั่งยืนถือเป็นหนึ่งในเป้าหมาย 
การพัฒนาส�าคัญภายใต้วาระการพัฒนาสากลอย่างเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ส�าหรับ
ประเทศไทยประเดน็ว่าด้วยการพฒันาเมอืงหลกัและเมอืงศนูย์กลางของภมูภิาค เป็นหนึง่ในประเดน็
การปฏิรูปที่มีล�าดับความส�าคัญสูง ประเทศไทยมีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมให้เกิดการกระจาย 
ความเจริญสู่ภูมิภาคผ่านนโยบายการเร่งรัดการพัฒนาเมืองหลักและเมืองศูนย์กลางของภูมิภาค  
โดยมีเป้าหมายเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน เร่งลดความเหลื่อมล�้าทางรายได้ ตลอดจน 
เพิม่ความสามารถทางการแข่งขนัและเสรมิสร้างการเช่ือมโยงระหว่างพืน้ท่ี 

ในช่วงท่ีผ่านมามีการด�าเนินการเพื่อการพัฒนาเมืองหลักและเมืองศูนย์กลางของภูมิภาคในข้ันต้น  
โดยภายใต้แผนแม่บทภายใต้ยทุธศาสตร์ชาติ (2561-2580) ประเทศไทยได้ระบพ้ืุนทีเ่ป้าหมายในการ
พฒันาเมอืงหลกั/เมอืงศูนย์กลางของภมูภิาค ตามพืน้ทีค่ลสัเตอร์และเส้นทางการคมนาคม (Clusters/
Hubs/Transport nodes) ประกอบด้วย 6 เมืองหลัก ได้แก่ กรุงเทพและปริมณฑล เชียงใหม่ 
ขอนแก่น เมอืงในพืน้ทีร่ะเบยีงเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัออก สงขลา และภเูกต็ ซึง่การพฒันาเมอืง 
ในพืน้ท่ีระเบียงเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัออกมกีารจดัท�าแผนการพฒันาพืน้ทีร่องรบัในการขบัเคลือ่น
อย่างชดัเจนกว่าพืน้ทีอื่น่ 

ทัง้นี ้ภายใต้แผนการปฏรูิปได้ก�าหนดให้มกีารจัดตัง้อนกุรรมการขบัเคลือ่นด้านการรวมกลุม่ในภูมภิาค 
เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองหลักและเมืองศูนย์กลางของภูมิภาคร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  
จึงจ�าเป็นต้องเร่งรัดการพัฒนากลไกในการขับเคลื่อนและจัดตั้งคณะอนุกรรมการฯ ดังกล่าวโดยเร็ว
เพือ่ให้เกดิผลเป็นรปูธรรม
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Regional Headquarters/ 
ศูนย์วิจัยและพัฒนา/Trading Centers/

Treasury Centers 

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 21 0521

การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเป็นกระบวนการส�าคัญที่จะ
ส่งเสริมความแข็งแกร่งของรากฐานอุตสาหกรรมเป้าหมาย
และภาคการผลิตท่ีเกี่ยวข ้อง โดยเมื่อพิจารณาในเชิง
โครงสร้างพื้นฐาน สถาบันและระบบการเงิน กฎหมาย 
และกระบวนการยุติธรรม พบว่าไทยมีศักยภาพเพียงพอท่ีจะ 
ผลักดันให้เป็นศูนย์กลางในการท�าธุรกิจในภูมิภาค โดยอาจ 
ส่งเสรมิในรูปแบบมาตรการดึงดูด Regional Headquarters/
ศูนย์วิจัยและพัฒนา/Trading Centers/Treasury Centers 
ในเขตกรุงเทพมหานคร หรือ EEC ให้เกิดโครงข่ายเชื่อมโยง
จากเมืองศูนย์กลาง ไปสู ่เขตเศรษฐกิจพิเศษในภูมิภาค  
กล่าวคือ ถ่ายทอดองค์ความรู ้จากศูนย์วิจัยและพัฒนา 
ในระดับนานาชาติในส่วนกลาง ต่อยอดไปสู ่การพัฒนา
อตุสาหกรรมและห่วงโซ่อปุทานในภมูภิาคได้

ในปัจจุบัน ส�านักงานเพื่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก อยู่ระหว่างการศึกษา
เพื่อจัดท�าแผนการพัฒนาเมือง ซึ่งอยู่ในระยะเริ่มต้นเพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสริมการลงทุน
และดึงดูด Regional Headquarters/ศูนย์วิจัยและพัฒนา/Trading Centers/Treasury Centers  
ให้เลือกประเทศไทยเป็นที่ตั้ง 

แม้ว่าการด�าเนินการจัดท�ามาตรการดังกล่าวเป็นส่วนส่งเสริมการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
และเมอืงศูนย์กลางทีส่�าคญั แต่รปูแบบศูนย์วจิยัและพัฒนาในประเทศ ได้มกีารพัฒนาแล้วในหลายพ้ืนที่ 
เช่น วังจันทร์วัลเลย์ จังหวัดระยอง อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในจังหวัดต่าง ๆ ตลอดจน
ภารกิจของภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมวิจัยและนวัตกรรม ซึ่งสามารถส่งเสริมให้เป็นก้าวแรก
ของการวางรากฐานไปสู ่การดึงดูดบรรษัทข้ามชาติ ศูนย์วิจัยนานาชาติให้เลือกประเทศไทย 
ในการลงทุนมากขึ้น 

ด้วยเหตุน้ี ในระหว่างการวางแผนงานเพื่อจัดท�ามาตรการดึงดูด Regional Headquarters/
ศูนย์วิจัยและพัฒนา/Trading Centers/Treasury Centers ประเทศไทยควรสร้างความร่วมมือ
ระหว่างศูนย์วิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมภายในประเทศไทยให้เข้มแข็ง โดยให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของภาครัฐและเอกชนบูรณาการร่วมกัน ทั้งในแง่ขององค์ความรู้ที่สามารถ
ต่อยอดแก่ภาคการผลิตภายในประเทศ และในส่วนของบุคลากร กฎระเบียบ โครงสร้างพื้นฐานให้มี
ความพร้อมท่ีเอื้อต่อการลงทุน โดยเน้นย�้าเป็นจุดแข็งของประเทศไทยที่มีศักยภาพดึงดูดการลงทุน
ต่างชาติได้โดยตนเอง
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ประเด็นด้านการค้าระหว่างประเทศในระยะที่ผ ่านมา ประเทศไทยประสบปัญหาอุปสรรค 
ทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษีที่เพิ่มขึ้น เช่น มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช และมาตรการอุปสรรค
เทคนิคทางการค้าซึ่งส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจในประเทศไทยหลายประการ อีกทั้งการแก้ไขปัญหา
ดังกล่าวใช้เวลายาวนานในการด�าเนินการเจรจาให้บรรลุผล ด้วยเหตุนี้ การใช้ประโยชน์จากกรอบ
ความร่วมมือระหว่างประเทศจะเป็นส่วนส�าคัญในการลดอุปสรรคทางการค้าร่วมกับประเทศภาคี
อื่น ๆ อาทิ การลดข้ันตอนทางการค้าระหว่างประเทศในภาคีสมาชิก การอ�านวยความสะดวก 
ในพื้นที่การค้าชายแดน ตลอดจนพัฒนาห่วงโซ่การผลิตซ่ึงเป็นไปเพ่ือปลดล็อคให้เกิดการรวมกลุ่ม
เป็นภูมิภาคอย่างแท้จริง

การด�าเนินการท่ีผ่านมาเพื่อลดอุปสรรคทางการค้า ได้มุ่งเน้นไปท่ีการส่งเสริมเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
ในพื้นที่ชายแดนเพื่อลดขั้นตอนที่อาจเป็นอุปสรรคทางการค้าโดยให้ไทยจัดตั้งศูนย์บริการแบบ
เบด็เสรจ็ มกีารบรหิารจดัการสาธารณสุขและความมัน่คง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและด่านศลุกากร 
ขณะที่ในด้านการเจรจาการค้าระหว่างประเทศมีการด�าเนินการพัฒนาระบบคลังข้อมูลการค้าของ
อาเซียน (ASEAN Trade Repository - ATR) เพื่อรวบรวมมาตรฐานสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช 
พร้อมทั้งเพิ่มช่องทางให้ผู้ประกอบการสามารถสอบถามและร้องเรียนปัญหาอุปสรรคท่ีเกี่ยวกับ
กฎระเบียบการค้าของรัฐอีกทางหนึ่ง

ส�าหรับประเด็นการขจัดอุปสรรคทางการค้ามีความละเอียดอ่อน และมีความเก่ียวข้องกับความ
ตกลงระหว่างประเทศในหลายระดับ ส่งผลให้การด�าเนินการในระยะที่ผ่านมาเน้นไปที่มาตรการ 
ในประเทศเพื่อส่งเสริมการอ�านวยความสะดวกด้านการค้า ขณะท่ีการค้าระหว่างประเทศ 
โดยเฉพาะการค้าชายแดน จ�าเป็นต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เพื่อเป็นข้อมูลในการ
ปรับปรุงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และประเมินสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงให้ทันท่วงที

ในระยะต่อไป การเจรจาการค้าระหว่างประเทศจะต้องค�านึงถึงประโยชน์ต ่อภาคธุรกิจ
และผู้ประกอบการไทยเป็นส�าคัญ รวมถึงคาดการณ์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นภายหลังผลการเจรจา
และการเตรียมมาตรการรองรับ ทั้งนี้ ควรเน้นย�้าความส�าคัญของการประสานผลประโยชน์ร่วมกัน
ของภาคีสมาชิกภายใต้กรอบความร่วมมือระดับภูมิภาค เพื่อสร้างอ�านาจในการต่อรองท่ีเพ่ิมขึ้น 
และความเป็นเอกภาพของการบูรณาการในระดับภูมิภาค

0522

0521
Borderless Trade:  
ขจัดอุปสรรคทางการค้า

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 22 
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ขจดัอปุสรรคดา้นการเคลือ่นยา้ยคน
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 23 0523

การสนับสนุนประเด็นอุตสาหกรรมเป้าหมาย นอกเหนือจาก
นโยบายพัฒนาเขตพ้ืนท่ี การเตรียมความพร้อมด้านโครงสร้าง
พื้นฐานและขจัดอุปสรรคด้านการค้าแล้ว ก�าลังคน ซึ่งเป็นปัจจัย
ส�าคัญในการผลิต จ�าเป ็นต ้องอาศัยแรงงานที่มีทักษะสูง 
เพื่อสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย ด้วยเหตุนี้  
การเคลื่อนย้ายก�าลังคนโดยเฉพาะจากประเทศเพื่อนบ้าน  
จึงเป็นหนึ่งในปัจจัยสนับสนุนส�าคัญเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรม
เป้าหมายให้เติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ แต่อย่างไรก็ตาม  
ความท้าทายของการเคล่ือนย้ายก�าลังคน จะต้องไม่ก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อความม่ันคงของประเทศ รวมถึงเป็นไปตาม
กฎหมายแรงงานสากล ขณะเดียวกันการอ�านวยความสะดวก
ด้านการผ่านแดน จะต้องเป็นไปอย่างรวดเร็ว และมีเทคโนโลยี 
ไบโอเมทริกส์เพื่อคัดกรองที่ได้มาตรฐาน และนอกเหนือจาก
ประเด็นเ ร่ืองแรงงาน การยกระดับมาตรฐานการตรวจ 
คนเข้าเมืองอย่างมีประสิทธิภาพ ยังส่งผลเชิงบวกต่อประเด็น
ด้านการท่องเที่ยว การใช้บริการทางการแพทย์ และด้านการ
ศึกษา ซึ่งเป็นผลที่เกิดจากภาพลักษณ์ที่มีต่อความเชื่อม่ันของ
ประเทศไทย

อย่างไรก็ตาม ประเด็นการเคลื่อนย้ายก�าลังคน โดยเฉพาะระหว่างไทยและประเทศเพื่อนบ้าน  
ยังมีความแตกต่างในรายละเอียดข้ึนอยู่กับความตกลงของแต่ละประเทศ ส่งผลให้การด�าเนินการ
เพื่อลดอุปสรรคของการเคลื่อนย้ายแรงงานยังไม่สามารถด�าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
ในปัจจุบัน จึงให้ความส�าคัญในมิติของการท่องเที่ยว และการบริการทางการแพทย์ของไทย ที่มีการ
อ�านวยความสะดวกในการตรวจลงตรา การขยายเวลาพ�านกัในประเทศให้แก่บางประเทศ หรอืแม้แต่
การยกเว้นในด่านพรมแดนระหว่างประเทศเพื่อนบ้านเพื่อกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวเชื่อมโยง
ระหว่างกันเพิ่มขึ้น

ในระยะเริ่มต้นของการด�าเนินการผลิตในเขตเศรษฐกิจพิเศษในจังหวัดชายแดน อาจมีการพึ่งพิง
ก�าลงัคนในประเทศเป็นหลกั แต่ในระยะต่อไปหากมกีารขยายก�าลงัการผลติทีม่ากขึน้ การเคลือ่นย้าย 
แรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านจะเป็นความท้าทายส�าคัญของการพัฒนาในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
และในการเติบโตของภูมิภาคได้

ดังนั้น การยกระดับมาตรฐานการผ่านแดน จึงเป็นส่ิงท่ีควรเร่งรัดให้ครอบคลุมท้ังประเด็นเร่ืองการ
คัดกรองโรค อาชญากรรม และแรงงานต่างด้าว โดยปรับปรุงเคร่ืองมือให้มีความทันสมัย สามารถ
เช่ือมโยงฐานข้อมูลด้านความมั่นคงกับสากล ซ่ึงเป็นสิ่งส�าคัญของภาพลักษณ์ความเชื่อมั่นของ
ประเทศในประเด็นความมั่นคง และความปลอดภัยของทรัพย์สิน ตลอดจนเป็นปัจจัยส�าคัญในการ
ส่งเสริมภาคการผลิตของประเทศให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ
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เร่งรัดการเจรจากับประเทศกลุ่มเป้าหมาย
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 24 
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางภูมิศาสตร์ระหว่างประเทศในโลก ปัจจุบันเป็นความท้าทาย 
ที่มีนัยส�าคัญส�าหรับประเทศไทยอย่างสูง แม้ว่าสหรัฐอเมริกาจะยังคงเป็นมหาอ�านาจของโลก
และของภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก แต่ก็ต้องเผชิญกับความท้าทายจากการก้าวขึ้นมามีบทบาทของจีน  
ซึ่งได้ก้าวข้ึนมาเป็นประเทศมหาอ�านาจที่มีบทบาทเชิงรุก และก�าลังมีบทบาทในการก�าหนดทิศทาง
ของโลกมากข้ึน ขณะเดียวกันประเทศอื่น ๆ อาทิ อินเดีย ออสเตรเลีย และรัสเซีย ก็จะพยายาม
ขยายบทบาทและเพิ่มอิทธิพลเพื่อรักษาผลประโยชน์ของตนเช่นกัน นอกจากนี้ การรวมกลุ่ม 
ของประเทศต่าง ๆ ทั้งกลุ ่มที่เป็นองค์การระหว่างประเทศหรือระดับภูมิภาค รวมถึงกรอบ 
ความร่วมมือต่าง ๆ ก็มีบทบาทในการก�าหนดทิศทางการพัฒนาและเสถียรภาพระหว่างประเทศที่
หากสามารถรวมตัวและมีความเป็นปึกแผ่นก็มีศักยภาพท่ีจะพัฒนาเป็นข้ัวอ�านาจท่ีส�าคัญใน
ภูมิภาคที่ถ่วงดุลอ�านาจประเทศมหาอ�านาจได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกที่มีความ
ส�าคัญทางยุทธศาสตร์ เพราะเป็นที่ตั้งของประเทศมหาอ�านาจที่มีพลังอ�านาจและบทบาทด้านความ
มั่นคงหลายประเทศ เป็นภูมิภาคท่ีมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ มีบทบาทส�าคัญในห่วงโซ่อุปทาน 
ทางเศรษฐกิจของโลก เป็นเส้นทางคมนาคมทางทะเลที่ส�าคัญของโลก รวมถึงมีกลุ่มประเทศที่มีการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูง และมีลักษณะเป็นตลาดเกิดใหม่ ขณะเดียวกันภูมิภาคนี้ยังมี 
จุดล่อแหลมต่อเสถียรภาพของภูมิภาค ซ่ึงรวมถึงความขัดแย้งด้านอธิปไตยและประวัติศาสตร์ เช่น 
ความขัดแย้งในทะเลจีนใต้ ทะเลจีนตะวันออก และคาบสมุทรเกาหลี ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงท�าให้
ภูมิภาคนี้เป็นส่วนหนึ่งในสมการของการด�าเนินความสัมพันธ์ภาพใหญ่ระหว่างประเทศมหาอ�านาจ
ที่มีผลประโยชน์ในระดับโลก ดังนั้นการเร่งรัดการเจรจาความร่วมมือและการเจรจาทางการค้า 
กับประเทศกลุ ่มเป้าหมายภายใต้กรอบเจรจาใหม่ ๆ จึงเป็นวาระการพัฒนาท่ีส�าคัญของ
ประเทศไทยอย่างเร่งด่วนเช่นกัน 

ในระยะที่ผ่านมาประเทศไทยได้ยกระดับบทบาทของไทยในเวทีระหว่างประเทศในหลายมิติ 
เพื่อส่งเสริมความสามารถทางการแข่งขันและความเชื่อมั่นของประเทศไทยในเวทีโลก โดยปัจจุบัน
ประเทศไทยให้ความส�าคัญกับการเจรจาความร่วมมือทางการค้าและความร่วมมือเพ่ือการพัฒนา 
กับประเทศหรือกลุ่มประเทศคู่เจรจาใหม่ ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเร่งรัดการเจรจาทางการค้ากับ
พนัธมติรการค้าระดบัทวภิาคใีนตลาดเกดิใหม่ การสนบัสนนุและเร่งรัดการเจรจาความตกลงการค้า
ภายใต้กรอบ Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) ซ่ึงเป็นความตกลง
พันธมิตรทางการค้าระดับภูมิภาค ที่เป็นกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่าง ASEAN  
10 ประเทศ กบัคูภ่าคทีีม่อียู ่6 ประเทศ คอื จีน ญีปุ่น่ เกาหลีใต้ อินเดีย ออสเตรเลีย และนวิซีแลนด์  
ที่ประเทศไทยประสบความส�าเร็จในการมีบทบาทน�าโดยการเร่งรัดให้เกิดการลงนามขั้นต้นใน 
ความตกลง RCEP ในโอกาสเดยีวกันกบัการเป็นประธานอาเซยีนของไทยในรอบปี 2562 ซึง่คาดว่า
ความตกลงดังกล่าวจะได้รับการลงนามและให้สัตยาบันจากประเทศคู่เจรจาอย่างครบถ้วนภายใน 
ปี 2563 ในโอกาสการประชุมสุดยอดผู้น�าอาเซียน ณ ประเทศเวียดนาม โดยคาดว่าความตกลง 
ดังกล่าวจะส่งเสริมให้เกิดโอกาสทางการค้าใหม่ ๆ แก่สินค้าและบริการที่ประเทศไทยมีศักยภาพ
และความสามารถในการแข่งขัน และกระตุ้นให้เกดิการขยายตัวทางการค้าสูต่ลาดใหม่ ๆ  ต่อไปในอนาคต
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นอกจากนี้ ประเทศไทยยังมีความก้าวหน้าในการเร่งรัดการเจรจาความตกลงทางการค้าเพิ่มเติมภายใต้กรอบข้อตกลง
ความครอบคลมุและความก้าวหน้าเพือ่หุ้นส่วนทางการค้าภาคพ้ืนเอเชียแปซิฟิก (Comprehensive and Progressive  
Agreement of Trans-Pacific-Partnership: CPTPP) โดยประเทศไทยอยู่ระหว่างการขออนุมัติหลักการในการ 
เข้าร่วมการเจรจาความตกลงทางการค้า CPTPP ซึ่งคาดว่าความตกลงดังกล่าวจะช่วยขยายโอกาสทางการค้าให้กับ
ไทยและส่งเสริมบทบาทน�าของไทยในภูมิภาคต่อไป

อย่างไรก็ตาม การเร่งรัดการเจรจาทางการค้ายังคงต้องเผชิญความท้าทายทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอก 
อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะความผันผวนของสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและการเมืองระหว่างประเทศ ตลอดจน 
การเปลี่ยนแปลงของข้อก�าหนดและกฎระเบียบทางการค้า รวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของรูปแบบการด�าเนิน
ธุรกิจใหม่ในยุคปัจจุบัน ซึ่งส่งผลให้การท�าเจรจาความตกลงทางการค้ากับคู่เจรจาเพื่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุด 
ต่อประชาชนในกลุ่มเป้าหมายและเกิดประโยชน์ต่อประเทศไทยในภาพรวมมีความล่าช้ากว่าเป้าหมาย

ในการนี้เพื่อให้การด�าเนินการด้านการเจรจาทางการค้าและการพัฒนากับกลุ่มประเทศต่าง ๆ บรรลุผลตามแนวทาง
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ เห็นควรให้มีการจัดต้ังกลไกการติดตามการเจรจาเพื่อให้เกิด
เอกภาพในการด�าเนินงานและส่งเสริมให้เกิดการพัฒนานโยบายเพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นอันเป็นผล
จากการบังคับใช้ความตกลงต่าง ๆ
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ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยลงทุน 
ในต่างประเทศ

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 25 

บริบททางการค้าระหว่างประเทศที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว นโยบายทางการค้าและการลงทุน 
ท่ีเสรแีละเปิดกว้างในโลกปัจจบัุนเสรมิสร้างให้เกดิบรรยากาศในการขยายตัวทางการค้าและการลงทนุ 
รวมถงึกระตุน้ให้เกดิการเปิดโอกาสทางธุรกจิในพ้ืนทีต่ลาดใหม่จ�านวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิง่ประเทศ
ในกลุม่ CLMV และตลาดเกดิใหม่ โดยการส่งเสรมิการลงทนุไทยในต่างประเทศของผูป้ระกอบการไทย
เป็นหนึ่งในแนวทางการพัฒนาที่ประเทศไทยความส�าคัญอย่างต่อเนื่อง โดยเชื่อว่านักลงทุนและ 
ผูป้ระกอบการไทยจ�านวนมากมศีกัยภาพในการแข่งขนัในเวทกีารค้าโลก ทัง้นี ้การส่งเสรมิการลงทนุใน
ต่างประเทศของกลุ่มผู้ประกอบการไทยนั้นมีเป้าหมายเพื่อสร้างผลตอบแทนจากเงินทุนและทักษะ
องค์ความรู้ในการผลิตสินค้าและบริการที่ไทยมีศักยภาพและความสามารถที่โดดเด่น ตลอดจน 
ยกระดับความสามารถของผู้ประกอบการไทยในการสนับสนุนบทบาทของไทยสู่การเป็นชาติการค้า 
ยทุธศาสตร์เชิงรกุว่าด้วยการส่งเสรมิการลงทุนในต่างประเทศจงึเป็นนโยบายส�าคญัทีจ่�าเป็นต้องได้รบั
การผลักดนัอย่างเร่งด่วน

ปัจจุบันประเทศไทยมีการด�าเนินการมาตรการส่งเสริมการลงทุนของนักลงทุนไทยในต่างประเทศ
อย่างต่อเนือ่ง โดยประเทศไทยมแีนวโน้มท่ีจะบรรลุเป้าหมายการเป็นศนูย์กลางทางการค้าการลงทนุ
ของภมูภิาคเอเชยี เหน็ได้จากระดบัการลงทนุโดยตรงของนกัลงทนุไทยในต่างประเทศ ทีม่มีลูค่าสงูถงึ 
3,126,144 ล้านบาท ในปี 2561 โดยมสัีดส่วนการลงทุนในประเทศกลุ่มอาเซียนสูงถึง 931,427.11 
ล้านบาท (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2563) โดยการลงทนุโดยตรงในต่างประเทศของผูป้ระกอบการ
ไทยยังคงมสีญัญาณการเตบิโตอยา่งต่อเนือ่ง ทัง้นีค้วามแขง็ค่าของคา่เงนิบาทในปัจจุบนัเป็นหนึง่ใน
ปัจจัยส่งเสริมส�าคัญให้เกิดการขยายตัวของการลงทุนของผู้ประกอบการไทยในต่างแดน นอกจากนี้ 
ประเทศไทยยังมีการด�าเนินนโยบายต่อเนื่องอื่น ๆ เพ่ือส่งเสริมการลงทุนของผู้ประกอบการไทย 
ทีส่�าคัญ ได้แก่ การส่งเสริมองค์ความรู้ในด้านการลงทุนของผู้ประกอบการไทยในต่างประเทศเพื่อ
เสริมสร้างศกัยภาพให้แก่ผูป้ระกอบการไทย และให้ความรูค้วามเข้าใจด้านการลงทนุในต่างประเทศ

แก่นักลงทุน เจ้าของธุรกิจ ทายาทธุรกิจ
และผู้บริหารระดับสูงที่ได้รับมอบหมายจาก
องค์กรในการบริการงานในต่างประเทศ 
โดยผ่านการด�าเนนิงานของส�านกังานส่งเสรมิ
การลงทนุทีไ่ด้ด�าเนินการจัดตัง้ศนูย์ข้อมลูการ
ลงทุนไทยในต ่างประเทศ (Thai land  
Oversea Investment Centre: TOI) รวมท้ัง
มกีารบรูณาการการท�างานระหว่างหน่วยงาน
ในการส ่งเสริมและดูแลผู ้ประกอบการ  
และนักลงทุนไทยในต่างประเทศผ่าโครงการ
การทูตเพื่อประชาชน
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อย่างไรกด็ ีการด�าเนนิการเพือ่กระตุน้ให้เกิดการลงทุนในต่างประเทศของผูป้ระกอบการไทยนัน้ยงัคงเผชิญความท้าทาย
จากความผันผวนของเศรษฐกิจโลก ตลอดจนการแข่งขันที่เพ่ิมสูงข้ึนท่ามกลางบรรยากาศการค้าและการลงทุนเสร ี
ที่เปิดกว้าง รวมถึงความท้าทายท่ีเกิดจากการเกิดขึ้นของรูปแบบการประกอบธุรกิจใหม่ ๆ ที่น�าเทคโนโลยีเข้ามา 
เป็นตัวช่วยส�าคัญจนเกดิเป็นทัง้โอกาสและอปุสรรคต่อการประกอบกจิการหรอืลงทนุในธรุกจิใหม่ ๆ ในต่างประเทศ

การบรรลเุป้าหมายว่าด้วยการส่งเสรมิให้ผู้ประกอบการไทยลงทุนในต่างประเทศนัน้ ควรด�าเนนิการในสามมาตรการส�าคัญ
ดงันี ้ (1) การส่งเสรมิมาตรการเชงิรุกโดยใช้กลไกทีม่อียูเ่ดิมในการสนบัสนนุและเร่งรัดให้เกดิการขยายตัวของการลงทนุ
ของนกัลงทนุไทยในต่างประเทศทัง้การจัดทพัแนะน�านกัลงทนุเพ่ือเปิดตลาดการลงทนุใหม่ และการบรูณาการการท�างาน
ของทีมประเทศไทยในต่างประเทศให้เข้าถึงกลุ่มผู้ประกอบการและนักลงทุนไทยรายใหม่ ๆ (2) การด�าเนินการเชิงรับ  
ผ่านการยกระดบัศนูย์ข้อมลูดารลงทนุของส�านกังานส่งเสริมการลงทนุหรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องอืน่ให้องค์ความรูท้ีเ่ท่าทนั
การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิศาสตร์โลกเพ่ือท่ีจะพร้อมรับมือและเป็นท่ีปรึกษาด้านการลงทุนให้แก่นักลงทุน
และผู้ประกอบการไทยที่ประสบปัญหาได้ต่อไป  และ (3) การเร่งรัดการจัดตั้งอนุกรรมการด้านการร่วมกลุ่มในภูมิภาค 
เพื่อท�าหน้าที่ร่วมก�าหนดทิศทางและมาตรการเพ่ือส่งเสริมให้เกิดการขยายตัวทางการลงทุนของผู้ประกอบการไทย
ในต่างประเทศให้เป็นไปได้ตามเป้าหมายที่วางไว้
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Connectivity : 
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานในประเทศ

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 26 

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเป็นปัจจัยส�าคัญในการสนับสนุนการกระจายความเจริญทางเศรษฐกิจ
และสังคมสู่พื้นที่ต่าง ๆ โดยเฉพาะการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือการเชื่อมโยงท่ีจะช่วยยกระดับ 
การพัฒนาของพ้ืนที่ ตลอดจนคุณภาพชีวิตของผู้คนให้มีความเป็นอยู่และการเข้าถึงโอกาสทาง
เศรษฐกจิทีด่ขีึน้ อย่างไรกด็ ีภายใต้สถานการณ์การเปลีย่นแปลงในโลกปัจจบุนัการเร่งรดัการพฒันา
โครงสร้างพื้นฐานในประเทศและเชื่อมโยงสู่ภายนอกถือเป็นวาระการพัฒนาที่มีความส�าคัญยิ่ง 
นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเชื่อมโยงของไทยมีเป้าหมายส�าคัญเพื่อส่งเสริม 
การยกระดบัความสามารถทางการแข่งขันของประเทศรองรับความต้องการของประชาชนทัง้ในระดบั
ครวัเรอืน อตุสาหกรรม และการท่องเทีย่ว รวมทัง้มุ่งให้เกิดการเช่ือมโยงตลาดและห่วงโซ่การผลติ 

ในช่วงทีผ่่านมา ประเทศไทยได้เร่งรัดการด�าเนนิการในการจดัล�าดับความส�าคญัของโครงการลงทนุ
เพือ่การพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานในประเทศ ตลอดจนการบรูณาการนโยบายการพฒันาด้านโครงสร้าง
พืน้ฐานเพือ่เชือ่มโยงโครงการพฒันาแนวระเบยีงเศรษฐกจิต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ อาท ิการจัดล�าดบั
ความส�าคัญโครงการพัฒนาเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนแนวระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก และ
การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานเพือ่สนบัสนนุการเช่ือมโยงพืน้ทีอ่ตุสาหกรรมเป้าหมายต่าง ๆ โดยภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติมีการจัดท�าแผนแม่บทว่าด้วยโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์และดิจิทัล ซึ่งมี
การก�าหนดแนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและแผนการพัฒนาการขนส่งที่ครอบคลุมทั้ง
การพัฒนาการเชือ่มโยงท้ังทางถนน ทางอากาศ ทางราง และทางน�า้ ในขณะเดยีวกนัประเทศไทยได้
ด�าเนนิการเร่งรัดการลงทนุโครงสร้างพ้ืนฐานส�าคัญอย่างต่อเนือ่งตามแผนการลงทนุโครงสร้างพ้ืนฐาน
ของกระทรวงคมนาคม โดยในรอบปี 2561 และ 2562 มคีวามก้าวหน้าการด�าเนนิการส�าคญั ได้แก่  
(1) การเร่งรดัการโครงการเชือ่มโยงทางถนนเพือ่รองรบัปริมาณการจราจรทีเ่พิม่ขึน้ เช่ือมโยงระหว่าง
เมืองส�าคัญและเมืองหลักในภูมิภาค และแหล่งอุตสาหกรรมและแหล่งท่องเที่ยวที่ส�าคัญจ�านวน  
11 โครงการ จ�านวนระยะทางรวมกว่า 5,255 กโิลเมตร (2) การพฒันาการเชือ่มโยงทางอากาศ เร่งรดั 
การก่อสร้างสนามบนิเบตง ซึง่ก่อสร้างแล้วเสรจ็และอยูร่ะหว่างการเตรยีมการเปิดให้บรกิารในปี 2563 
การพฒันาสนามบนิอูต่ะเภาและเมอืงการบนิภาคตะวนัออก ซ่ึงอยูร่ะหว่างกระบวนการจัดหาผู้ลงทนุ 
โดยมุ่งให้เกิดการสร้างงานและพัฒนาแรงงานฝีมือในอุตสาหกรรมเป้าหมายตลอดจนสนับสนุน 
ความสามารถทางการแข่งขันของไทยและเชือ่มโยงห่วงโซ่การผลิตของไทยกบัภมูภิาค (3) การพัฒนา 
การเชือ่มโยงทางราง โครงการพฒันาการเชือ่มโยงทางรางอย่างเต็มรูปแบบอยูร่ะหว่างการด�าเนนิการ 
อาทิ รถไฟรางคู่ระยะที่ 1 จ�านวน 7 โครงการ โครงการรถไฟความเร็วสูงจ�านวน 2 โครงการ 
และโครงการพฒันารถไฟความเรว็สงูเชือ่มสามสนามบนิ โดยในภาพรวมคาดว่าโครงการพฒันาระบบราง 
ทั้งหมดจะเปิดให้บริการได้อย่างสมบูรณ์ในปี 2569 (4) การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางน�้า 
มกีารเร่งรดัการยกระดับมาตรฐานการให้บริการ รวมทัง้การเร่งรัดการพัฒนาท่าเรือส�าคญั ๆ  เพ่ือรองรบั
การขยายตวัของการขนส่งและการค้า อาทิ โครงการพฒันาท่าเรอืแหลมฉบงัระยะที ่3 ซึง่อยูร่ะหว่าง
การคัดเลอืกเอกชนร่วมลงทนุและสรรหาผูร้บัจ้าง 
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อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยังคงต้องเผชิญกับความท้าทายในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือการเชื่อมโยงให้เกิดขึ้น 
ได้อย่างสมบูรณ์ตามเป้าหมาย โดยยังคงต้องเผชิญกับความท้าทายทั้งภายในและภายนอกที่ส�าคัญในรอบปีนี้คือความ
ผันผวนทางเศรษฐกิจโลก การเปลี่ยนแปลงของกฎระเบียบระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันทางการค้าการ
เปลีย่นแปลงของการเมอืงและความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศ ซ่ึงล้วนส่งผลกระทบต่อการเร่งรัดการพัฒนาโครงการพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐานของไทยทัง้ทางตรงและทางอ้อม

แนวทางการด�าเนินการในระยะต่อไปเพื่อด�าเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายของประเด็นการปฏิรูปประเทศ ที่ส�าคัญคือ
การเร่งรดัการจดัตัง้กลไกการตดิตามและเร่งรดัการด�าเนนิโครงการพัฒนาทีเ่ชือ่มโยงกัน โดยอาจพิจารณาด�าเนนิการร่วมกัน
กบัคณะอนกุรรมการขบัเคลือ่นด้านการรวมกลุม่ในภมูภิาค เพือ่ให้โครงการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานเพือ่การเชือ่มโยงของ
ไทยนัน้ด�าเนนิการไปอย่างมเีอกภาพและสอดรับกบัทศิทางการพัฒนาของประเทศและเท่าทนัการเปล่ียนแปลงในระดบั
ภมูภิาค
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Connectivity :  
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานระดับภูมิภาค

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 27 0527

บรบิทการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิระหว่างประเทศทีเ่ข้มข้นและการแข่งขนัทางการค้าทีเ่พิม่มากขึน้
ส่งผลให้การเพิ่มความสามารถทางการแข่งขันของประเทศในทุกมิติคือหนึ่งในวาระส�าคัญของ
ประเทศ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเร่งรัดการเชื่อมโยงระหว่างประเทศไทยกับประเทศ 
ในภูมิภาคให้เกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ไร้รอยต่อ คือหนึ่งในพันธกิจส�าคัญ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ทั้งทางกายภาพและโครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจเพ่ืออ�านวยความสะดวกทางการค้าและ 
การลงทุนเป็นปัจจัยสนับสนุนส�าคัญยิ่งส�าหรับประเทศไทยในการมุ่งดึงศักยภาพของพื้นที่ต่าง ๆ 
และใช้ประโยชน์จากการมีที่ต้ังเชิงยุทธศาสตร์ท่ีดีในภูมิภาคตลอดจนการเสริมศักยภาพของ
ประเทศให้ก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจอาเซียนและเป็นจุดเชื่อมต่อท่ีส�าคัญของภูมิภาคเอเชีย
เข้าใกล้เป้าหมายได้เต็มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ที่มา : ส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
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ปัจจุบันประเทศไทยได้ด�าเนินการเร่งรัดการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงในระดับภูมิภาคผ่านการ
ด�าเนินการภายใต้ความร่วมมือระหว่างประเทศทั้งใน
ระดบัทวภิาคแีละระดบัพหภุาค ีอาท ิการเร่งรดัการขับเคล่ือน
โครงการความร่วมมือเพื่อการเช่ือมโยงทางกายภาพ
ระหว่างประเทศทั้งในระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาคตาม
แผนแม ่บทการพัฒนาโครงสร ้ างพื้นฐานที่ ส� าคัญ 
Master Plan on ASEAN Connectivity, ACMECS 
Master Plan, GMS Strategic Framework และ 
IMT-GT Implementation Blueprint และ โครงการ
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีล�าดับความส�าคญัสูงภาย
ใต้แผนงาน IMT-GT (Physical Connectivity Projects: 
PCPs) นอกจากนี้  ประเทศไทยอยู ่ระหว ่างเร ่งรัด         
การด�าเนินการภายใต ้การขับเคลื่อนความร ่วมมือ 
ที่สนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานท่ีส�าคัญ อาทิ 
การผลักดันให้เกิดการจัดตั้งส�านักเลขาธิการ ACMECS 
การเร่งหารือเพื่อผลักดันให้เกิดการจัดตั้งกองทุนระหว่าง
ประเทศ ACMECS Development Fund การเร่งรัด
ผลักดันการเชื่อมโยงบริเวณชายแดนรอบประเทศอย่าง
ไร้รอยต่อและอ�านวยความสะดวกต่อการเคลื่อนย้ายคน 
สินค ้าและบริการได ้อย ่างเต็มประสิทธิภาพ อาทิ  
การเร ่งรัดการเจรจาว ่าด ้วยการขนส่งข ้ามแดนกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน การเร่งรัดการพัฒนาบริเวณชายแดน
ไทย-มาเลเซีย ณ ด่านศลุกากรสะเดา จงัหวดัสงขลา การเร่งรดั
การพฒันาบรเิวณชายแดนไทย-เมยีนมาร์ ณ ด่านศลุกากร
แม่สอด และการพัฒนาบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา  
ณ ด่านศุลกากร จังหวัดสระแก้ว ท้ังน้ี ความพยายามใน
การเร่งรัดการผลักดันการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระดับ
ภูมิภาคเหล่านี้ ก่อให้เกิดความเติบโตทางเศรษฐกิจใน
พื้นที่โครงการ ตลอดจนสนับสนุนให้เกิดการขยายตัวของ
มูลค่าการการค้าชายแดนระหว่างประเทศกับประเทศ
เพื่อนบ้านเฉลี่ยร้อยละ 3.3 คิดเป็นมูลค่าการค้าสูงถึง 1.5 
ล้านบาทในปี 2561 ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 73 ของมูลค่าการ
ค้าระหว่างประเทศของไทย 

อย่างไรก็ตาม การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานระดับภูมิภาค
หลายโครงการมีการทับซ้อนกันในหลายพื้นที่ ตลอดจน
ขาดความเชื่อมโยงในรายละเอียดโดยเฉพาะในมิติ 
เชิงเวลาและบริบทการเชื่อมโยงกับโครงการพัฒนา
ที่เก่ียวเนื่องในพื้นที่ โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ระดับภูมิภาคหลายโครงการมี เอกลักษณ ์ เฉพาะ
ที่ แตกต ่ างจากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในประเทศ  
การเจรจาภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ 
มักมีข้อจ�ากัดที่หลากหลายและเป็นไปตามความพร้อม
และสมัครใจของประเทศสมาชิกท่ีเกี่ยวข้อง ตัวอย่างเช่น 
โครงการพัฒนาการเชื่อมโยงทางรางภายใต้ Master 
Plan on ASEAN Connectivity และการพัฒนาระบบ
การขนส่งข้ามแดนอย่างไร้รอยต่อ ซึ่งการเชื่อมโยงเหล่านี้
จะเกิดขึ้นได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพจ�าเป็น
อย่างยิ่งที่ประเทศต่าง ๆ  ต้องเร่งรัดการด�าเนินการภายใน
ให ้ แล ้ ว เสร็ จและมีความพร ้ อมในการ เชื่ อม โยง 
ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และท่ีส�าคัญยิ่งคือการด�าเนิน
การการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีอยู่บนพ้ืนฐานระยะ
เวลาการพัฒนาที่ใกล้เคียงกัน ดังนั้น การจัดล�าดับ 
ความส�าคัญโดยผ่านกลไกการพิจารณาระดับสูงหรือ
หน ่วยงานกลาง จึงมีความจ�าเป ็นที่จะต ้องได ้รับ 
การเร่งรัดด�าเนินการเพื่อให้การด�าเนินการในประเด็น
การพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศเป็นไปอย่าง 
มีเอกภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศในภาพ
รวมได้อย่างถูกบริบทและถูกเวลา

ในระยะต่อไป ต้องเร่งจัดตั้งกลไกกลางเพื่อพิจารณา
สถานภาพรวมของการขับเคล่ือนการพัฒนาในประเด็น
ความร่วมมือระหว่างประเทศ โดยอาจพิจารณาจัดตั้ง
คณะอนุกรรมการว่าด้วยความร่วมมือเพื่อการพัฒนา
ระหว่างประเทศ เพื่อท�าหน้าที่ร ่วมก�าหนดทิศทาง 
และจัดล�าดับความส�าคัญในการเร่งรัดการด�าเนินการ
พัฒนาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนโยบายการพัฒนา
ระหว่างประเทศให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของ
ประเทศอย่างเป็นระบบ
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การจัดตั้งศูนย์กลางการวิจัยและพัฒนา
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 28 0528

ประเทศไทยจ�าเป็นต้องมีหน่วยงานกลางท่ีท�าหน้าท่ีเป็นศูนย์กลางการวิจัยและพัฒนาเพ่ือท�าหน้าที่
วางแผนยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนาแห่งชาติ และการดูแลขับเคล่ือนแผนยุทธศาสตร์ฯ  
ผ่านโครงสร้างการวิจัยพัฒนาต่าง ๆ ให้สามารถด�าเนินการเพิ่มคุณภาพและปริมาณของการวิจัย
และพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องในอนาคต รวมถึงหน้าท่ีในการดูแลการจัดสรรงบประมาณการวิจัยและ
พัฒนาของประเทศท่ีสามารถสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายอย่างมั่นคง สอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์ชาติ นอกจากนี้ ศูนย์การวิจัยและพัฒนากลางควรจัดท�าประเด็นส�าคัญต่อการ
พัฒนาการวิจัยตามแผนยุทธศาสตร์ เช่น เรื่องกฎหมาย เรื่องทักษะ เรื่องมาตรการจูงใจ และ 
มีหน้าที่ท�างานร่วมกับกระทรวงและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการผลักดันให้เรื่องต่าง ๆ เหล่านี้  
เพื่ออ�านวยต่อการวิจัยและพัฒนา 

ปัจจุบันส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) หน่วยงาน 
ในก�ากับของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้ถูกก�าหนดให้ด�าเนิน
การด้านจัดท�านโยบาย แผนยุทธศาสตร์ และกรอบงบประมาณเพื่อการจัดสรรทุนวิจัย 
ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมของประเทศ โดยมีสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ท�าหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นชอบกรอบวงเงินงบประมาณประจ�าปี
ด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ รวมทั้งเสนอระบบการจัดสรร
และบริหารงบประมาณแบบบูรณาการที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ตามกรอบวงเงินดังกล่าว ซึ่งเมื่อพิจารณา
แนวโน้มของการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาในช่วงเวลาดังกล่าว เทียบเป็นสัดส่วนกับ GDP ของ
ประเทศแล้ว (GERD/GDP) พบว่า สัดส่วนดังกล่าวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจนมีสัดส่วน GERD/GDP 
คิดเป็นร้อยละ 1.0 ในปี 2560 และมีสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านการลงทุนด้าน R&D จากภาคเอกชน  
เพ่ิมข้ึนต่อเน่ือง โดยในปี 2561 อยู่ที่ร้อยละ 80 ซ่ึงนับเป็นสัญญาณที่ดีว่าภาคเอกชนเล็งเห็น
ประโยชน์ด้านการวิจัยและพัฒนามากขึ้นอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งมีแนวโน้มการลงทุนด้านการวิจัยและ
พัฒนาท่ีคาดว่าจะเพิ่มข้ึนใกล้เคียงเป้าหมายในสิ้นปี 2564 ที่ร้อยละ 1.5 ของ GDP ซ่ึงที่ผ่านมา 
ส่งผลต่อการจัดอันดับความสามารถด้านนวัตกรรมของประเทศไทยขยับจากอันดับที่ 44 ในปี 
2561 ขึ้นมาเป็นอันดับที่ 43 ในปี 2562 จากทั้งหมด 129 ประเทศ จัดโดย องค์การทรัพย์สินทาง
ปัญญาแห่งโลก
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ทั้งนี้ ในปี 2561 ประเทศไทยมีจ�านวนบุคลากรด้าน R&D 
แบบเทียบเท่าท�างานเต็มเวลา (Full Time Equivalent: 
FTE) เพียง 2.09 คนต่อประชากร 1,000 คน ซึ่งอยู่ใน
ระดับต�่าเมื่อเทียบกับประเทศไต ้หวัน ญ่ีปุ ่น และ
เกาหลีใต้ ซึ่งอยู่ที่ระดับ 7-10 คนต่อประชากร 1,000 คน 
และส่วนใหญ่อยู่ในภาคเอกชน ขณะที่จ�านวนผู้ส�าเร็จการ
ศึ กษา ในสายวิ ทย าศาสตร ์ และ เทค โน โลยี ขอ ง
ประเทศไทย ในปีการศึกษา 2560 มจี�านวน 222,130 คน 
หรื อคิ ด เป ็นร ้ อยละ 40 .0  ของจ� านวนผู ้ ส� า เ ร็ จ 
การศึกษาทั้งหมด ซึ่งยังขาดการจัดเก็บข ้อมูลการ
ประกอบอาชีพหลังจบการศึกษา เพื่อสะท้อนการเติบโต
ของเส้นทางการประกอบอาชีพด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีของตลาดแรงงานภายในประเทศ โดยปัจจุบัน
แรงงานเหล่านั้นมีแนวโน้มประกอบอาชีพอื่นที่ไม่ตรง
ตามองค์ความรู้ที่มีอยู่ สะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยต้อง
เผชิญกับภาวะการเสียโอกาสในการพัฒนาบุคลากรทาง
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นจ�านวนมาก รวมถึง
การเสียโอกาสในการสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ของประเทศ

เป้าหมายการเพิ่มการใช้จ่ายเพื่อการวิจัยและพัฒนา 
(GERD/GDP) เป็นร้อยละ 2 ของ GDP ภายในปี 2565 
อยู่ระหว่างการขับเคลื่อนโดยกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยมีส�านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
(สกสว.) เป็นหน่วยงานขับเคล่ือนด้านการจัดสรรงบ
ประมาณเพ่ือการวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมเป้าหมายของ
ประเทศ และการเพิ่มจ�านวนและคุณภาพของนักวิจัย 
ในอุตสาหกรรมหลัก ผ่านหลักสูตรงานวิจัยร่วมระหว่าง 
ผู ้วิจัยและภาคเอกชน และพัฒนาระบบนิเวศเพื่อการ
พัฒนาและใช้ก�าลังคนคุณภาพตรงตามความต้องการของ
ประเทศ ซึ่งอยู ่ระหว่างการด�าเนินการโดย อว. และ 
หน่วยงานภาคีต่าง ๆ ทั้งจากภาครัฐ สถาบันการศึกษา 
และเอกชน ประกอบกับภาครัฐควรมีการกระตุ้นการใช้
จ่ายงบประมาณเพ่ือการพัฒนาและขับเคล่ือนภารกิจ
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ให้เป็นไป
อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน โดยเพิ่มสัดส่วนการลงทุนภาครัฐ
จากปัจจุบันคิดเป็นร้อยละ 20 เพิ่มเป็น ร้อยละ 30 
ภายในปี 2565 โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมเป้าหมายหลัก
ของประเทศ รวมถึงจัดสรรกองทุนเพื่อการพัฒนาอย่าง 
มีประสิทธิภาพและเป ิดกว ้างส�าหรับนักลงทุนและ 
ผู้ประกอบการที่ต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่สามารถ
ตอบสนองความต ้องการของแนวโน ้มตลาดใหม ่
อย่างต่อเนื่อง 
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การปฏิรูปกรมทรัพย์สินทางปัญญา
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 29 0529

สิทธิบัตรถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่มีความส�าคัญต่อการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมที่มี
วัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองสิทธิและการใช้ประโยชน์ที่เป็นธรรม ซึ่งจะสามารถสะท้อนระดับ 
การพัฒนาประเทศได้จากการยื่นจดทะเบียนหรือการได้รับการจดสิทธิบัตรทั้งในประเทศไทยและ 
ต่างประเทศของคนไทยที่มีสัญชาติไทย ซึ่งกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้มีแผนงานโครงการที่จะเพ่ิม
ความสามารถและสมรรถนะของหน่วยงานเพ่ือให้สามารถให้บริการการจดสิทธิบัตรได้รวดเร็วขึ้น 
รวมถึงเร่งด�าเนินการอนุมัติใบสมัครสิทธิบัตรคงค้างโดยเร็ว เพิ่มศักยภาพให้มีความสามารถ 
เท่าเทียมมาตรฐานนานาชาติในเชิงการลดระยะเวลาท่ีใช้ในการอนุมัติสิทธิบัตรและเผยแพร่สถิติ
ด�าเนินการในลักษณะเดียวกับที่องค์กรในต่างประเทศด�าเนินการอยู่ 

ในปี 2561 ประเทศไทยมีค�าขอจด
ทะเบียนสิทธิบัตรจ�านวน 13,615 
รายการ เพิ่มจาก 12,987 รายการ  
ในปี 2560 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.8 
ขณะที่การได้รับสิทธิบัตร ในปี 2561 
มีจ�านวน 7,439 รายการเพิ่มจาก 
6,541 รายการ ในปี 2560 หรือเพ่ิมขึน้
ร้อยละ 12 แม้ว่ากรมทรัพย์สินทาง
ปัญญาจะสามารถเร่งพิจารณาอนุมัติ
สิทธิบัตรได้มากขึ้นในแต่ละปี หากแต่
ยังมีค�าขอจดทะเบียนสิทธิบัตรคงค้าง
ที่จะต้องเร่งด�าเนินการให้แล้วเสร็จ 
อีกจ�านวนหนึ่ง ดังนั้น การปฏิรูป 
กรมทรัพย์สินทางปัญญาทั้งในเรื่อง
จ�านวนบุคลากร และการพัฒนาระบบ
งานและการเพ่ิมขีดความสามารถทาง
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อลด
ขั้นตอนและระยะเวลาในการประมวล
ผลและให้บริการแก่ภาคประชาชน
รวมถึงผู ้ประกอบการ จึงจ�า เป ็น 
ต้องเร่งด�าเนินการโดยเร็ว 

ที่มา: กรมทรัพย์สินทางปัญญา
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ทั้งนี้ ปัญหาและความท้าทายส�าคัญของการจดทะเบียนสิทธิบัตร ได้แก่ ขั้นตอนที่ซับซ้อนและต้องใช้ระยะเวลา 
ในการตรวจสอบ ขณะท่ีบุคลากรของกรมทรัพย์สินทางปัญญามีจ�านวนจ�ากัด อีกทั้งยังต้องใช้ระยะเวลาในการฝึก
อบรมบุคลากรใหม่ประมาณ 2 ปี เพื่อให้สามารถให้บริการตรวจสอบและจดสิทธิบัตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ 
ต้องรักษาบุคลากรให้คงอยู่ในระบบ

ดังนั้น เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของประเด็นการปฏิรูปกรมทรัพย์สินทางปัญญา จึงต้องเร่งปรับโครงสร้างกรมทรัพย์สิน
ทางปัญญา ทั้งในขั้นตอนและระยะเวลาการพิจารณาสิทธิบัตร และให้ความส�าคัญต่อการด�าเนินการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อรองรับรัฐบาลดิจิทัลและอ�านวยความสะดวกในการให้บริการของภาครัฐด้านการ 
จดทะเบียนสิทธิบัตรให้รวดเร็วมากข้ึนอย่างต่อเนื่อง เช่น ระบบยื่นค�าขอทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing) เพื่อรองรับ 
การยื่นค�าขอโดยไม่ใช้ส�าเนาเอกสารราชการ (e-Smart Card) และระบบการรับช�าระเงินค่าธรรมเนียมด้วยวิธี
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) เป็นต้น รวมถึงก�าหนดระเบียบรายได้และค่าตอบแทนที่สามารถดึงดูดให้ผู้ตรวจสอบ
สิทธิบัตรเดิมที่มีคุณภาพและเชี่ยวชาญเฉพาะด้านกับผู ้ตรวจสอบสิทธิบัตรใหม่ท�างานอยู ่ในหน่วยงานเดิม 
ได้อย่างมั่นคง อีกทั้งเพื่อสร้างแรงจูงใจเพื่อให้บุคลากรรุ่นใหม่เข้าสู่ระบบราชการอย่างต่อเนื่อง

ที่มา : เว็บไซต์กรมทรัพย์สินทางปัญญา



แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ05

178

การตั้งศูนย์กลางเพ่ือส่งเสริม 
ธุรกิจสตาร์ทอัพและสเกลอัพ

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 30 0530

การพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้ระบบนิเวศของธุรกิจสตาร์ทอัพและสเกลอัพเป็นปัจจัย 
ที่สามารถส่งเสริมการเติบโตของธุรกิจได้อย่างมั่นคงในระยะต่อไป ขณะท่ีบริษัทสตาร์ทอัพ 
ในประเทศไทยยังไม่สามารถเติบโตได้เท่าที่ควรและไม่ได้รับการร่วมทุนจากบริษัทร่วมทุน 
ต่างประเทศ ส่วนหนึ่งมาจากการที่ความรู้และทักษะของทีมงานยังไม่เพียงพอที่จะเสนอแผน 
ที่มีศักยภาพในการเติบโตหรือด�าเนินธุรกิจตามแผนเพ่ือสร้างความมั่นใจให้กับบริษัทร่วมทุนได้ 
ท้ังนี้ ผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ และสเกลอัพจ�าเป็นต้องได้รับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะต่าง ๆ  
ท่ีเป็นการสร้างความพร้อมให้แก่ธุรกิจ โดยเฉพาะการพัฒนาความรู ้ด้านนวัตกรรมในเชิงลึก  
ขณะเดียวกันผู้ประกอบการสตาร์ทอัพในช่วงเริ่มต้นนั้น มักมีข้อจ�ากัดด้านแหล่งเงินทุน รัฐบาล 
จึงควรจัดให้มีหน่วยงานที่ท�าหน้าท่ีดูแลยุทธศาสตร์สตาร์ทอัพ และสเกลอัพของชาติโดยเฉพาะ  
เพื่อท�าหน้าที่จัดท�าการประเมินช่องว่างทางการตลาดอย่างต่อเนื่อง เพ่ือวิเคราะห์ความต้องการ
ของสตาร์ทอัพและสเกล การสนับสนุนทั้งด้านการเงินและด้านที่ไม่ใช่การเงิน เช่น การบ่มเพาะ 
โครงการให้ทุน และกิจกรรมประชาสัมพันธ์ส่งเสริมต่าง ๆ รวมถึงประสานงานกับกระทรวงและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อผลักดันนโยบายต่างๆ และสนับสนุนการเติบโตของระบบนิเวศสตาร์ทอัพ
และสเกลอัพอย่างต่อเนื่อง 



แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ 05

179

0530

ปัจจุบันได้มีการจัดตั้งหน่วยบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว 
(One Stop Service: OSS) เพื่อเป็นศูนย์กลางในการ 
ส่งเสริมการด�าเนินธุรกิจ startup ท้ังในและต่างประเทศ 
และท�าหน้าที่ติดต่อประสานงานเพื่ออ�านวยความสะดวก
ในด้านต่าง ๆ ให้แก่ธุรกิจ Startup ขณะเดียวกันได้มีการ
จัดตั้งกองทุนส ่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต ้น หรือกองทุน  
Startup เพื่อสนับสนุนด้านการเงินให้แก่ผู้ประกอบการ
เริ่มต ้นธุร กิจ อย ่างไรก็ตาม ร ่างพระราชบัญญั ติ 
การพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้น พ.ศ. .... อยู่ระหว่างการปรับ
แก้เพื่อให้มีความเหมาะสมกับบริบทการพัฒนาวิสาหกิจ 
เริม่ต้น และ Startup ภายในประเทศ

นอกจากนั้น การสร้างโอกาสการเติบโตทางธุรกิจของ 
Startup ยังเผชิญกับความท้าทายในการขยายสู่ตลาด
จริงที่มีขนาดใหญ่มากข้ึน ซึ่งรัฐบาลควรเร่งผลักดัน  
Regulatory Sandbox เพื่อเป็นพื้นที่ส�าหรับทดลอง
นวัตกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องเข้ามาท�าการทดลอง 
ตรวจสอบ แนะน�าว่าเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาออกมานั้น
สามารถท�างานได้อย่างถูกต้อง มีความปลอดภัย และ 
เป ็นไปตามข ้อบังคับทางกฎหมาย ซึ่ งจะสามารถ
สนับสนุนการทดลองใช้นวัตกรรมเพื่อน�าไปสู ่การเปิด
ตลาดใหม่ได้อย่างเป็นรูปธรรมโดยเร็วต่อไป
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การขยายผลโครงการในพระราชด�าริ 
กว่า 4,000 โครงการทั่วประเทศ

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 31 0531

โครงการในพระราชด�าริกว่า 4,000 โครงการทั่วประเทศ และหลักคิดเกษตรทฤษฎีใหม่  
เป็นแนวทางในการส่งเสริมรากฐานแห่งความรู้ในการประกอบอาชีพให้เกษตรกรให้มีคุณภาพชีวิต
ที่ดีและยั่งยืนด้วยตนเองตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 ควบคู่กับ
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมถึงนวัตกรรม
ใหม่ ๆ จงึจ�าเป็นต้องขยายผลโครงการในพระราชด�าริ และหลักคดิเกษตรทฤษฎใีหม่ไปสู่การน้อมน�า
ไปปฏิบัติ เพ่ือให้ประเทศมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน และเกษตรกรมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดี
ปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐได้มีการน้อมน�าโครงการในพระราชด�าริมาขยายผลสู่เกษตรกร/ชุมชน 
โดยส�านกังานคณะกรรมการพเิศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด�าริ ได้ด�าเนนิการ
รวบรวมข้อมูลโครงการในพระราชด�าริตั้งแต่ปี 2495-2560 ไปแล้ว จ�านวน 4,741 โครงการ /
กิจกรรม



โครงการพัฒนา

- ด้านแหล่งน�้า

- ด้านการเกษตร

- ด้านสิ่งแวดล้อม

- ด้านส่งเสริมอาชีพ

- ด้านสาธารณสุข

- ด้านคมนาคม/สื่อสาร

- ด้านสวัสดิการสังคม/การศึกษา 

โครงการพัฒนาแบบบูรณาการ/

รวมอื่น ๆ

รวม

เหนือ

1,289

43

69

91

16

24

199

107

1,838

กลาง

515

40

42

29

16

22

79

55

798

ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ

877

28

40

131

7

16

57

50

1,206

ใต้

654

28

36

94

8

22

63

35

940

ไม่ระบุพื้นที่ฯ

1

0

1

1

11

0

4

10

28

รวม

3,336

139

188

346

58

84

402

257

4,810

ที่มา  ส�านักงาน กปร. ณ มิถุนายน 2562
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และในปี 2562 ได้มีการขยายผล การด�าเนินงานโครงการในพระราชด�าริเพิ่มขึ้นจากปี 2560 อีก 69 โครงการ ส่งผลให้
โครงการในพระราชด�าริรวมทั้งสิ้น 4,810 โครงการ /กิจกรรม (ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2562) ส�าหรับหลักคิดเกษตร
ทฤษฎีใหม่ ในปี 2559 ได้มีการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจ�าต�าบล 
ในทกุต�าบล จ�านวน 7,424 แห่ง ซึ่งกระจายอยู่ท่ัวประเทศเพ่ือเป็นศูนย์การเรียนรู้ของประชาชน และกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ได้มีการด�าเนินงานขับเคลื่อนโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ส่งผลให้ในปี 2560-2562 มีพ้ืนท่ีการท�าเกษตร
ทฤษฎีใหม่รวมทัง้สิน้ 1,392,527 ไร่ 

แม้ว่าจะมีการน้อมน�าโครงการในพระราชด�าริกว่า 4,000 
โครงการทั่วประเทศ และหลักคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ไปใช้
ในการประกอบอาชีพอย ่างต ่อเนื่อง แต ่ยังพบว ่า 
เกษตรกรส่วนใหญ่ยังประสบปัญหาในการด�าเนินชีวิต
และการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ท�าให้ไม่สามารถ 
ยกระดับคุณภาพชีวิตให้มีความมั่นคงได้เท่าที่ควร เห็นได้
จากมีการเรียกร้องให้ภาครัฐช่วยเหลือเยียวยาในช่วงที่
ราคาสินค้าเกษตรตกต�่าที่ เกิดขึ้นเป็นประจ�าเมื่อถึง 
ฤดูการเก็บเก่ียว จึงเป็นไปได้ว่าเกษตรกรส่วนใหญ่ยังมี 
ข้อจ�ากัดหรืออุปสรรค อาทิ ที่ดินท�ากิน แหล่งน�้า เงินทุน
และหนี้สิน และป ัญหาสุขภาพ เป ็นต ้น ซ่ึงท�าให ้ 
ไม่สามารถด�าเนินกิจกรรมตามโครงการในพระราชด�าริ
และการท�าเกษตรทฤษฎีใหม่ได้เท่าที่ควร

ดังนั้น ภาครัฐควรสร้างความเข้าใจในหลักการของ 
การด�าเนินโครงการในพระราชด�าริและการท�าเกษตร
ทฤษฎีใหม่ในรูปแบบที่เกษตรกรเข้าถึงง่ายและท�าได้จริง 
ต้องมีการติดตาม ก�ากับและดูแลเกษตรกรที่เข้าร่วม
ด�าเนินโครงการฯ อย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งให้ค�าแนะน�า
และค�าปรึกษาในการแก ้ไขป ัญหาให ้ กับเกษตรกร  
เม่ือเกษตรกรมีความมั่นใจและเห็นถึงประโยชน์ใน 
การด�าเนินโครงการฯ ก็จะสามารถปรับเปลี่ยนมาเข้าร่วม
โครงการด้วยความเต็มใจมากขึ้น ส่งผลให้ประเทศมี 
การพัฒนาที่ยั่งยืน
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การสร้างและใช้ Big data ภาคเกษตร
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 32 0532

ปัจจุบันประเทศไทยมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาภาคเกษตรมากมาย แต่กระจัดกระจาย 
อยู่ตามหน่วยงานต่าง ๆ และไม่ได้ถูกน�ามาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ จึงจ�าเป็นต้องมีการ 
เชื่อมโยงข้อมูลของภาคการเกษตรไทย และสร้างฐานข้อมูล Big data ที่เป็นข้อมูลตั้งแต่ระบบการ
ผลติไปจนถงึการตลาด และส่งเสรมิให้เกดิการใช้ข้อมลูเพือ่การท�าการเกษตรกรรมและนโยบายเกษตร 
ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีนโยบายจัดท�า Big Data มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2559  
โดยจัดท�าฐานข้อมูลเกษตรกรกลาง (Farmer ONE) และในปี 2562 ได้พัฒนาต่อยอดสู่โครงการ
พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการเกษตรแห่งชาติ เพื่อบูรณาการฐานข้อมูลด้านการเกษตร 
จากหน่วยงานต่าง ๆ ภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซ่ึงได้มีการลงนามบันทึกความร่วมมือ 
(MOU) การพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการเกษตรแห่งชาติกับหน่วยงานอื่น ๆ จ�านวน 9 หน่วยงาน  
ประกอบด้วย ส�านักนายกรัฐมนตรี กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม กระทรวงการคลัง กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข 
และส�านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) เพ่ือร่วมกันยกระดับการพัฒนาและปฏิรูป 
ภาคการเกษตรให้มีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน ด้วยข้อมูลท่ีครบถ้วน รวดเร็ว แม่นย�า ซึ่งจะช่วยให้
ภาครัฐตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งด้านนโยบาย การพยากรณ์ และการเตือนภัย 
ด้านการเกษตร อีกทั้งทุกภาคส่วนยังสามารถใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูล ซึ่งก่อให้ให้เกิดการต่อยอด
ธุรกิจและบริการใหม่ ๆ ที่ช่วยเพิ่มผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ (GDP) 

การประมวลผล
เหตุการณ์ที่ซับซ้อน

การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่

การขึ้นทะเบียน

การประกอบอาชีพ
รายได้หนี้สิน

สหกรณ์
กลุ่มเกษตรกร

สถานการณ์
ตลาด

ความต้องการ
สินค้า

สต๊อก ภูมิอากาศราคา น�าเข้า
ส่งออก

เกษตรกรและ
สถาบันเกษตร
- Farmer ONE
- สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร
- โครงการของรัฐ

สินค้าเกษตร
- การผลิต
- การตลาด
- สถานการณ์

ดินและพื้นที่
เกษตรกรรม
- ความเหมาะสม
- การใช้ดิน
- ขุดดิน

น�้าและการชลประทาน
- ปริมาณน�้าท่า น�้าเขื่อน
- พื้นที่ชลประทาน

การจัดการข้อมูลเชิงแผนที่

การส�ารวจข้อมูลและรับแจ้งข้อมูล

การจัดการ Business Intelligence

การเชื่อมโยงข้อมูล IoT Platforms

การประมวลผล
ข้อมูลขนาดใหญ่

การใช้ปัญญาประดิษฐ์ 
ประมวลผลข้อมูล

ประมวลผลข้อมูล 
เชิงแผนที่

Dashboard

Big Data กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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การขับเคล่ือนในระยะแรก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ผลักดันฐานข้อมูลสินค้าเกษตรท่ีส�าคัญ 5 ชนิด คือ ข้าว 
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันส�าปะหลัง ปาล์มน�้ามัน และยางพารา รวมทั้งฐานข้อมูลเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนเกษตร และ 
จะขยายเพิ่มอีก 8 สินค้า ให้ครบ 13 สินค้า ภายในปี 2563 รวมทั้งขยายฐานข้อมูลด้านปศุสัตว์และประมงต่อไป  
ซึ่งสามารถเข้าสืบค้นข้อมูลได้ผ่าน  http://agri-bigdata.org และระยะถัดไป จะเร่งด�าเนินการเช่ือมโยงข้อมูล 
ทั้ง 10 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนข้อมูลด้านอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง อาทิ ด้านการตลาด ด้านการแปรรูปสินค้า
เกษตรที่ส�าคัญ ด้านการเงินของเกษตรกร และด้านการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

นอกจากนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีการจัดท�า
แผนที่เกษตรเพื่อบริหารเชิงรุก (Agri-map) เพ่ือให้
เกษตรกรและเจ้าหน้าที่สามารถเข้าถึงและใช้ข้อมูล 
เชิงสารสนเทศด้านการเกษตรในการบริหารจัดการพ้ืนที่
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่าน http://agri-maponline.
moac.go.th/ และจัดท�า Mobile application โดยใช้
ชื่อว่า “เกษตรดิจิทัล” เพื่อเผยแพร่ข้อมูลด้านการเกษตร
ให้ทุกภาคส่วนเข้าใจและเข้าถึงได้ง่าย ส�าหรับนโยบาย
เกษตรที่มีการน�า Agri-map มาใช้ด�าเนินการ ได้แก่  
การปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวเป็นไปเป็นการเกษตรชนิด
อื่น ๆ และโครงการส่งเสริมระบบเกษตรแปลงใหญ่ 
เป็นต้น

แม้ว ่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะมีการพัฒนา  
platform และ Mobile application เกี่ยวกับข้อมูล
ด้านการเกษตร แต่เกษตรกร เจ้าหน้าท่ี และผู้ใช้ข้อมูล
ส่วนใหญ่ยังไม่ทราบว่ามี platform และ Mobile  
application ดังกล่าวแล้ว จึงควรเร่งประชาสัมพันธ ์
ให้ผู ้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูล เพื่อให้สามารถติดตาม 
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนได้อย่างถูกต้อง ครอบคลุม
การน�าไปใช้ประโยชน์ในการจัดการการเพาะปลูก และ
ผลผลิตด้านการเกษตรให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบันและคาดการณ์ในอนาคต
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การพัฒนาแหล่งน�้าและการชลประทาน 
เพ่ือการเกษตร

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 33 0533

น�้าเป็นทรัพยากรที่ส�าคัญในการท�าเกษตรกรรม การพัฒนาทรัพยากรน�้าให้เกษตรกรสามารถเข้าถึง
น�้าได้ทุกพื้นที่และสอดคล้องตามฤดูกาล จึงจ�าเป็นต้องบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ จากข้อมูล
สารสนเทศโครงการชลประทาน ในปี 2561 ระบุว่าการพ้ืนท่ีประเทศไทย 320.70 ล้านไร่ มีพ้ืนที่ 
ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเป็นพื้นที่ชลประทาน 60.30 ล้านไร่ และมีพื้นที่ชลประทานที่พัฒนาแล้ว 
(ผ่านโครงการชลประทานขนาดใหญ่ กลาง และเล็ก) เพียง 33.53 ล้านไร่ เมื่อเทียบกับข้อมูล 
ปี 2560 ซึ่งมีพื้นที่ชลประทาน 32.79 ล้านไร่ หรือเพิ่มขึ้นมาเพียง 763,340 ไร่ เท่านั้น ซึ่งยังเหลือ
พื้นที่ชลประทานท่ียังไม ่ได ้รับการพัฒนาอีก 55.61 ดังนั้นเรื่องการพัฒนาแหล่งน�้าและ 
การชลประทานเพื่อการเกษตรจึงมีความจ�าเป็นและควรเร่งด�าเนินการอย่างยิ่ง

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีแผนงานการพัฒนาแหล่งน�้าและการชลประทานเพื่อการเกษตร 
โดยบูรณาการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยให้ความส�าคัญกับพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพในการพัฒนาเป็น
พื้นที่ชลประทาน ทั้งนี้ ปัญหาภัยแล้งมีผลโดยตรงต่อเกษตรกรและผลผลิตการเกษตร ซ่ึงหนึ่งใน
มาตรการความช่วยเหลือคือการด�าเนินโครงการขุดแหล่งน�้าในไร่นานอกเขตชลประทาน โดยการ
ขุดสระน�้าในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร หรือ “บ่อจิ๋ว” ที่ด�าเนินการโดยกรมพัฒนาที่ดิน  
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน�้าไว้ใช้ในพ้ืนที่ท�าการเกษตรนอกเขตชลประทาน และในพ้ืนที่ 
ท่ีระบบส่งน�้าไปไม่ถึง โดยมีการด�าเนินการตั้งแต่ปี 2548 - 2562 มีจ�านวนมากกว่า 500,000 บ่อ 
ความสามารถเก็บกักน�้าได้ 524 ล้านลูกบาศก์เมตร พื้นที่ได้รับประโยชน์มากกว่า 1 ล้านไร่  
มีครัวเรือนได้รับประโยชน์มากกว่า 500,000 ครัวเรือน ผลจากการด�าเนินโครงการดังกล่าว 
ช่วยบรรเทาปัญหาภยัแล้งให้กบัเกษตรกร ท�าให้สร้างรายได้ และเพิม่ผลผลติให้กบัเกษตรกรมากขึน้ 
โดยในปีงบประมาณ 2563 มีเป้าหมายในการขุดสระน�้าในไร่นาเพิ่มขึ้นอีก 40,000 บ่อทั่วประเทศ 
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นอกจากนี้ ในปัจจุบันมีการจัดท�าแผนแม่บทการบริหาร
จัดการน�้า 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) โดยส�านักงาน
ทรัพยากรน�้าแห่งชาติ ซึ่งมีแผนแม่บทที่ 2 การสร้างความ
มั่นคงของน�้าภาคการผลิต ที่ก�าหนดเป้าหมายด้วยกัน  
7 ด้าน ได้แก่ การจัดการความต้องการ 182 ล้าน ลบ.ม./ปี 
การเพิม่ประสทิธิภาพโครงการแหล่งน�า้ 6,356 ล้าน ลบ.ม. 
การจัดหาน�้าในพื้นที่เกษตรน�้าฝน 13,860 ล้าน ลบ.ม. 
การพัฒนาแหล่งกักเก็บน�้า 13,439 ล้าน ลบ.ม. (พ้ืนที ่
ส่งน�้า 18 ล้านไร่) การพัฒนาระบบผันน�้าและระบบ 
เชื่อมโยงแหล่งน�้า 2,596 ล้าน ลบ.ม. การเพิ่มผลิตภาพ
มูลค่าภาคการผลิต1,242 แปลง (6,210 ไร่) และการเพิ่ม
น�้าต้นทุนจากฝนหลวง 

ทั้งนี้ การขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาแหล่งน�้า
และการชลประทานเพื่อการเกษตรนั้น ยังประสบปัญหา 
คือ ยังมีข้อจ�ากัดด้านงบประมาณ ความเหมาะสมของ
สภาพพื้นที่ที่ไม่อ�านวยการสร้างพัฒนาแหล่งน�้าและพ้ืนท่ี
ชลประทาน รวมท้ังการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และการประชาพิจารณ์จากประชาชนในพื้นที่ที่อาจเกิด
ความขัดแย้งในการลงทุนก่อสร้างระบบชลประทาน
ขนาดใหญ่ 

อย่างไรก็ตาม ในระยะต่อไปหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรให้ความส�าคัญกับการสร้างความรู้ความเข้าใจกับเกษตรกร 
ในพ้ืนที่เป้าหมายของการพัฒนาระบบชลประทาน ควบคู่กับการเผยแพร่องค์ความรู้และภูมิปัญญาในการกักเก็บน�้า 
ในไร่นาขนาดเล็กจากต้นแบบที่สามารถปฏิบัติได้จริง รวมท้ัง เร่งรัดการจัดท�าระบบจัดเก็บข้อมูลเร่ืองการใช้น�้า
ภาคเกษตร และข้อมูลด้านการชลประทาน เพ่ือช่วยในการวางนโยบายน�้าอย่างมีประสิทธิภาพ โดยน�าข้อมูลมาใช้
ประโยชน์ในการติดตาม ประเมินและคาดการณ์แนวโน้มสถานการณ์น�้าและสภาพอากาศ เพ่ือให้ทันต่อสถานการณ์
อุทกภัย และภัยแล้งที่ทวีความรุนแรงขึ้นในทุกปี และควรสร้างฐานความรู้ ฐานงานวิจัย ความร่วมมือ เพ่ือให้เกิดการ
ประยุกต์ใช้ข้อมูล ซึ่งจะน�ามาสู่การสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน�้าในภาคเกษตรของประเทศได้ทั้งในภาวะ
ปกติและภาวะวิกฤติอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
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ส่งเสริม Smart farmer  
และ Precision farming

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 34 0534

การแข่งขันในสินค้าเกษตรในปัจจุบันมีแนวโน้มทวีความรุนแรงที่ เพิ่มมากขึ้น เนื่องจาก 
หลายประเทศท่ีเป็นผู้ผลิตสินค้าเกษตรต่างพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต เพื่อสร้างความมั่นคง
อาหารท่ีแต่ละประเทศพยายามลดการพึ่งพาจากต่างประเทศหากเกิดวิกฤตขาดแคลนอาหาร  
ขณะเดียวกันมีผลผลิตส่งออกเพื่อสร้างรายได้ และตอบสนองต่อความต้องการสินค้าเกษตรและ
อาหารยังคงมีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตามการเติบโตของประชากรโลกที่เพิ่มขึ้น นอกจากเป็นผลจาก
ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต ดังนั้น จึงท�าให้
แต่ละประเทศต้องมีการปรับตัวให้ทันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น โดยประเด็นปฏิรูปท่ีส�าคัญคือ 
การยกระดับเกษตรกรให้เข้าสู่การเป็นเกษตรกรปราดเปรื่องด้วยนวัตกรรมการเกษตรผ่าน Mobile  
Application รวมทั้งสามารถใช้นวัตกรรมและ Mobile Applications ในการวางแผนการผลิตและ
การตลาด เพื่อปรับระบบการผลิตไปสู่เกษตรแม่นย�า (Precision farming) มีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลสอดคล้องกับความต้องการของตลาด

การด�าเนินงานในปัจจุบัน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยศูนย์
เทคโนโลยอีเิลก็ทรอนกิส์ และคอมพวิเตอร์แห่งชาต ิ(เนคเทค) 
ภายใต้ส�านกังานพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ 
(สวทช.) ร่วมพัฒนาระบบแผนที่เกษตรเพ่ือการบริหาร
จัดการเชิงรุกออนไลน์ (Agri-Map Online) เพ่ือให้
ประชาชนทุกคนเข้าถึงได้ผ่านระบบออนไลน์ นอกจากนี้ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยังได้ด�าเนินนโยบายด้าน
การเกษตรเพื่ อ พัฒนาเกษตรกรให ้ เป ็น เกษตรกร 
ปราดเปรื่อง Smart Farmer โดยจัดท�าโครงการพัฒนา
เกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ซึ่งให้ความส�าคัญ
กับการพัฒนา 4 เรื่องส�าคัญ ได้แก่ (1) Smart Thinking 
เกี่ยวกับความคิดซ่ึงเกษตรกรจะต้องเก่ง ดี และแข็งแรง 
(2) Smart Farm พัฒนาระบบการผลิต (3) Digital  
Market ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการตลาด และ 
(4) Excellent Network/Group การสร้างเครือข่าย  
โดยมีกระบวนการพัฒนาตั้งแต่การท�าให้เกษตรกรทราบ
ถึงคุณสมบัติที่ตนเองขาด และได้รับการพัฒนาศักยภาพ
ตามรายบุคคล เร่ิมต้นจากเกษตรกรท่ียังไม่เป็น Smart 
Farmer สู่เกษตรกรที่เป็น Smart Farmer และได้รับการ

ที่มา: กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ปี 2557 - 2560
- เข้าร่วมโครงการ จ�านวน 9,249 ราย
- ผ่านประเมิน จ�านวน 7,598 ราย
- ผ่านประเมิน จ�านวน 1,651 รายหน่วย : ราย
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ผลักดันจนสามารถกลายเป็นเกษตรกร Smart Farmer ต้นแบบได้ในที่สุด ในปี 2562 มีเกษตรกรได้รับการประเมิน
ศักยภาพเป็น Smart Farmer จ�านวน 16,519 ราย มีการพัฒนาเพิ่มศักยภาพ Smart Farmer สู่การเป็น Smart 
Farmer ต้นแบบ จ�านวน 3,850 ราย และมีเครือข่าย Smart Farmer ต้นแบบระดับเขต ที่เป็นต้นแบบให้เพื่อน
เกษตรกรทั้งหมด 385 ราย จากผลการด�าเนินการดังกล่าวส่งผลให้เกิด การรวมกลุ่มเกษตรกร เกิดเครือข่ายที่เข้มแข็ง 
เกิดแหล่งเรียนรู้และช่วยพัฒนาเกษตรกรรายอื่น ๆ และสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

ในระยะถัดไป ควรสนับสนุนโครงการ Smart Farmer / Young Smart Farmer ให้มากขึ้น โดยเป็นลักษณะเครือข่าย
ในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และให้ค�าแนะน�าร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตวกรรม และกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลงานวิจัยด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่จะเป็น
ประโยชน์ในการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้มีความเข้มแข็ง ให้เข้ามาร่วมพัฒนาภาคเกษตรและน�าไปสู่การจัดการแปลง
เกษตรแบบแม่นย�า นอกจากนี้ควรมีการบูรณาการ กิจกรรม/โครงการ ทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก โดยยึดคน 
พื้นที่ สินค้าเป็นหลักและส่งเสริมการใช้สื่อออนไลน์ต่าง ๆ เสริมสร้างการเรียนรู้แก่เกษตรกร ท�าให้เกษตรกรสามารถ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกรวดเร็ว และควรมีการพัฒนาระบบ ฐานข้อมูล Smart Farmer เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือ 
ในการสนับสนุนการท�างานของเกษตรกรให้สะดวกมากยิ่งขึ้น

แม้ว่ามีการด�าเนินโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง 
(Smart Farmer) อย่างต่อเนื่อง แต่ยังคงประสบปัญหา
คนรุ่นใหม่ขาดแรงจงูใจในการประกอบอาชพีเกษตรกรรม  
ทัง้ในด้านองค์ความรูแ้ละแหล่งสนิเชือ่ ซึง่กระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์ได้มีการด�าเนินโครงการ Young Smart 
Farmer เพื่อสร ้างเกษตรกรรุ ่นใหม่เข ้ามาทดแทน
เกษตรกรสูงวัย รวมถึงสร้างแรงจูงใจให้คนรุ่นใหม่หันมา
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม จากการด�าเนินงานท่ีผ่านมา
จนถึงปัจจุบันมีแนวโน้มผู ้ เข ้าร ่วมโครงการ Young 
Smar t  Fa rmer  เพิ่ มมาก ขึ้ น  โดย ในป ี  2562  
มีเกษตรกรรุ่นใหม่เข้าร่วมโครงการจ�านวน 2,886 ราย 
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การพัฒนาระบบประกันภัยพืชผล
และระบบเกษตรพันธสัญญา

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 35 0535

การท�าเกษตรของเกษตรกรเป็นอาชีพที่ต้องแบกรับความเสี่ยงที่เกิดข้ึนค่อนข้างมาก อาทิ ภัยพิบัติ 
และราคาสินค้าเกษตรตกต�่าในช่วงฤดูการเก็บเกี่ยว ท�าให้ประสบปัญหาผลผลิตเสียหายและ
ขาดทุนจากการลงทุน ซึ่งที่ผ่านมารัฐบาลต้องสูญเสียงบประมาณเพื่อเยียวยาความเสียหาย 
จากภัยพิบัติให้กับเกษตรกรและแก้ไขปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต�่ามาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น 
แนวทางการปฏิรูประบบประกันภัยพืชผลและระบบเกษตรพันธสัญญาทั้งในระดับเกษตรกร 
สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน จึงเป็นกลไกที่เข้ามาช่วยสร้างหลักประกันและบรรเทา
ผลกระทบจากการลงทนุ ท�าให้ภาระหนีส้นิลดลง และมเีงนิทนุเพยีงพอส�าหรบัการเพาะปลกูในรอบต่อไป

รัฐบาลได้น�ากลไกระบบประกันภัยพืชผลมาใช้กับสินค้า
เกษตรตั้งแต่ป ี 2559 โดยเร่ิมที่สินค้าข ้าว ซึ่งเป ็น 
พืชเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติและ 
การระบาดของศัตรูพืชเป็นประจ�า โดยในปีแรกเกษตรกร 
ยังไม่สนใจเข้าร่วมโครงการ ต่อมาในปี 2561 มีเกษตรกร
สนใจเข้าร่วมโครงการจ�านวนมากขึ้น ให้มีพื้นที่เข้าร่วม
โครงการคิดเป็นร้อยละ 93.34 ของพื้นที่เป้าหมาย
ทั้งหมด (30 ล้านไร่) ส่งผลให้ในปีเดียวกันได้ขยายผล 
การท�าประกันภัยมายังสินค้าข้าวโพดเล้ียงสัตว์ และ
ด�าเนินโครงการประกันภัยข้าวและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มา
อย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2562 เกษตรกรผู้ปลูกข้าวได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้งและตามมาด้วยน�้า
ท่วม ส่งผลให้มีพื้นที่ได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติ 
จ�านวน 3.73 ล้านไร่ จากพื้นที่เป้าหมาย 30 ล้านไร่ และ 

จ่ายค่าสินไหมทดแทนไปแล้วกว่า 3,700 ล้านบาท เกษตรกรได้รับประโยชน์จากการท�าประกันภัย
จ�านวนกว่า 300,000 ราย คิดเป็นสัดส่วนค่าสินไหมทดแทนหรือเบ้ียประกันภัยท่ีรัฐบาลอุดหนุน 
(1,740 ล้านบาท) หรือประมาณร้อยละ 200 ส�าหรับระบบเกษตรพันธสัญญา ปัจจุบันได้ม ี
พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ. 2560 ซึ่งมีคณะกรรมการส่งเสริม
และพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา เป็นกลไกก�ากับดูแลและคุ้มครองเกษตรกรในระบบเกษตร
พันธสัญญาต้ังแต่ระดับการผลิตไปจนถึงการขายผลผลิต และขับเคล่ือนเพื่อพัฒนาระบบเกษตร
พันธสัญญาให้เป็นธรรม 
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การจัดท�าระบบประกันภัยพืชผลที่ภาครัฐด�าเนินการ  
ยังคงเป็นการสนับสนุนงบประมาณ (อุดหนุนเบี้ยประกัน) 
เพื่อให้เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ ซึ่งยังไม่ได้เกิดจาก
ความสมัครใจของเกษตรกรเองทั้งหมด เนื่องจาก
เกษตรกรมีความกังวลเรื่องการจ่ายเบี้ยประกันภัยที่มี
ราคาแพง รวมทั้งยังไม่มั่นใจต่อระบบประกันภัยพืชผล 
ว่าจะสามารถลดภาระหนี้สินให้กับเกษตรกรและมีเงินทุน
เพียงพอส�าหรับการเพาะปลูกในรอบต่อไปหากเกิด 
ภัยพิบัติ ซึ่งส่งผลขนาดผู้เอาประกันที่น้อย และมีผลต่อ
ค่าเบ้ียและการขยายผลไปสู ่สินค้าเกษตรชนิดอื่นได ้
ส�าหรับการท�าเกษตรพันธสัญญา มีข้อจ�ากัดที่เกิดจาก
ความสมัครใจและไว้เน้ือเช่ือใจซ่ึงกันและกันระหว่าง
เกษตรกรและผู ้ประกอบการที่รับซ้ือสินค้าที่จะตกลง 
ซื้อขายร่วมกัน เนื่องจากมีข้อผูกพันทางสัญญา จึงท�าให้
ระบบเกษตรพันธสัญญาได้รับความสนใจค่อนข้างน้อย 
แม้ว่าจะมีกลไกในคุ ้มครองเกษตรกรในระบบเกษตร 
พันธสัญญาต้ังแต่ระดับการผลิตไปจนถึงการขายผลผลิต 
และขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญาให้เป็น
ธรรมแล้ว

การพัฒนาระบบประกันภัยพืชผล ภาครัฐควรสร้างความเข้าใจและเพิ่มมาตรการจูงใจให้เกษตรกรมีความมั่นใจ 
ต่อระบบการประกันภัยพืชผล เพื่อให้เกษตรกร สหกรณ์ และวิสาหกิจชุมชนเข้าร่วมโครงการโดยสมัครใจเพิ่มมากขึ้น  
ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทประกันภัยสามารถคิดค่าเบี้ยประกันภัยได้ในราคาถูกและจ่ายค่าสินไหมทดแทนได้มากขึ้น รวมถึง
สามารถขยายผลไปยังสินค้าเกษตรอื่น ๆ ต่อไปได้ และการพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา คณะกรรมการส่งเสริมและ
พัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา ควรเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ความเข้าใจให้เกษตรกร สหกรณ์ และ
วิสาหกิจชุมชนรับรู้และรับทราบถึงการใช้ประโยชน์พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา  
พ.ศ. 2560 ที่เป็นตัวช่วยในการคุ้มครองเกษตรกรในระบบเกษตรพันธสัญญาให้เกิดความเป็นธรรม
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การจัดตั้ง Centre of Excellence 
ส�าหรับภาคเกษตร

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 36 0536

องค์ความรู้จากการวิจัยและพัฒนามีความส�าคัญต่อการพัฒนาศักยภาพภาคเกษตรและเกษตรกร 
ตั้งแต่การเพาะปลูก การแปรรูป และการตลาด ซึ่งที่ผ่านมาการประยุกต์ใช้งานวิจัยและพัฒนา 
ของไทยค่อนข้างน้อยและน�ามาใช้ให้เกิดผลในเชิงพาณิชย์ต�่ากว่าที่ควร ภายใต้แผนการปฏิรูปฯ  
จึงให้ความส�าคัญกับการสร้างกลไกพัฒนานวัตกรรมในระดับพ้ืนที่ โดยร่วมมือกับสถาบันการศึกษา
ทั่วประเทศ เพื่อส่งเสริมการท�าการวิจัยและพัฒนาที่ใช้ได้จริงและตรงกับความต้องการของชุมชน 
และเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรและชุมชนได้ 

ปัจจุบันกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรม ให้เป็นแหล่ง
บริการเกษตรกรท่ีรวบรวมองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร สามารถน�า 
องค์ความรู้ต่าง ๆ ไปใช้ในการลดต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตร พัฒนาสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพและ
มาตรฐาน และพัฒนาต่อยอดการผลิตไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่ม โดยบูรณาการร่วมกันใน 6 ภาคี 
คือ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกร  
ภาควิชาการ และภาคเอกชน ร่วมกับมหาวิทยาลัยที่ได้รับการคัดเลือกในพื้นที่ และมีรูปแบบ
โครงสร้าง 1 จังหวัด 1 ศูนย์ 

ในปี 2563 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะด�าเนินการจดัต้ังศนูย์ AIC ให้แล้วเสรจ็ จ�านวน 77 ศนูย์ 
ภายในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาในพ้ืนท่ีจังหวัดท้ัง 77 จังหวัด และให้มีศูนย์แห่งความ
เป็นเลิศ เป็นศูนย์เครือข่ายศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรมภายในจังหวัด ได้แก่ ศูนย์ความเป็นเลิศ
ทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตร และศูนย์วิจัย ทดลอง ทดสอบด้านเทคโนโลยี 
และนวัตกรรมทางการเกษตร ส�าหรับรูปแบบแนวทางการขับเคลื่อนของศูนย์เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม จะเน้นการส่งเสริมเทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรมในรูปแบบต่าง ๆ โดยจะใช้ฐานข้อมูล
เดิมท่ีมีอยู ่ผสมผสานระหว่างภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทคโนโลยีเข้าด้วยกัน รวบรวมเกษตรกร
ต้นแบบที่ใช้เทคโนโลยีที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทคโนโลยีสมัยใหม่ โดยเฉพาะกลุ่มเกษตรปราด
เปรื่องรุ่นเยาว์ และเน้นการจัดการในพื้นที่แปลงใหญ่ ตลอดจนเสริมสร้างองค์ความรู้ทั้งด้านการค้า
อิเล็กทรอนิกส์ การสร้างเรื่องราว และพัฒนารูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์ รวมถึงมาตรการและกฎระเบียบ
ต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องด้านการเกษตร เพ่ือให้เกษตรกรไทยมีองค์ความรู ้และมีเครือข่ายที่ดี  
ซึ่งการด�าเนินงานดังกล่าวยังอยู่ในระยะเริ่มต้นจึงต้องอาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วน
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การจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรม เป็นเพียงการ
เชื่อมโยงชุมชนและเกษตรกรกับมหาวิทยาลัยในพื้นที่
ร ่วมกันพัฒนานวัตกรรมทางการเกษตรและถ่ายทอด 
งานวิจัยอย่างมีส่วนร่วมไปสู่ชุมชนให้สามารถน�าไปใช ้
เพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรและชุมชน ซึ่งควรสร้างผู้น�า
ชุมชนโดยเฉพาะกลุ่มเกษตรปราดเปรื่องรุ่นเยาว์ ให้เกิด
ขึ้นในพื้นท่ี เพื่อให้ท�างานร่วมกับมหาวิทยาลัยที่มีความ
พร ้อมในด ้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม และร่วมกันผลักดันเทคโนโลยีและนวัตกรรม
การเกษตรไปสู่การบริหารจัดการเชิงพาณิชย์ให้สามารถ
เกิดผลิตภัณฑ์ที่สร้างรายได้ให้กับชุมชนต่อไป
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การส่งเสริมให้แรงงานเข้าถึงแหล่งทุน 
เพ่ือพัฒนาทักษะอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 37 0537

บริบทการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในในปัจจุบัน ส่งผลให้ทิศทางของการพัฒนาสู่เศรษฐกิจที่มีการใช้
เครื่องมืออัตโนมัติและดิจิทัลมีแนวโน้มชัดเจนขึ้นอย่างต่อเนื่อง ท�าให้มีความต้องการทักษะและ
อาชีพท่ีเปล่ียนแปลงไป ท้ังน้ี มีการคาดการณ์ความต้องการแรงงานที่มีทักษะเฉพาะในหลากหลาย
สาขาอาชีพ  อาทิ จากการประมาณการของส�านักงาน EEC พบความต้องการในกลุ่มอาชีพ  
System Integrator ในปี 2562 – 2565 ประมาณ 4,500 คน ขณะที่ยังไม่มีหลักสูตรสอนด้าน 
ดังกล่าวโดยตรง รวมถึงประมาณการความต้องการก�าลังคนที่เก่ียวเนื่องกับสาขาอาชีพด้าน
ซอฟแวร์ ประมาณ 43,000 คน และกลุ่มงานในสาขาการแปรรูปอาหารอีกประมาณ 45,000 คน 
และปัญหาขาดแคลนแรงงานที่มีคุณสมบัติตามที่ต้องการถึงร้อยละ 38.8 นอกจากมิติความต้องการ
ที่จ�าแนกตามอาชีพแล้ว หากพิจารณาถึงคุณลักษณะของแรงงานไทย จะพบว่า มีสัดส่วนการใช้
แรงงานฝีมือเพียงร้อยละ 14.4 แต่มีการใช้แรงงานไร้ฝีมือในภาคอุตสาหกรรมการผลิตสูงถึงร้อยละ 
83.5 ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงช่องว่างของทักษะ ทั้งของแรงงานไร้ฝีมือที่ไม่สามารถตอบสนองต่อความ
ต้องการของนายจ้างและทักษะของผู้ประกอบการในการบริหารจัดการแรงงานทักษะฝีมือต�่า  
โดยช่องว่างดงักล่าวล้วนเป็นอปุสรรคส�าคญัต่อการขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศไทย 4.0 นอกจากนี้ 
เมื่อพิจารณาถึงผลกระทบการทดแทนแรงงานด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม พบว่า จากรายงาน
ของ OECD (2018) ประเมินว่าในอีก 15 ปีข้างหน้า ร้อยละ 14 ของแรงงานมีความเสี่ยงสูงที่จะถูก
ทดแทนด้วยเทคโนโลยี และอีกร้อยละ 30 ต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทักษะที่ใช้ในการท�างาน 
ดังน้ันจึงมีความจ�าเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องพัฒนาฝีมือแรงงานให้มีทักษะที่สูงขึ้นเพื่อรองรับความต้องการ
ของตลาดแรงงานที่มีความหลากหลาย ตลอดจนเพื่อเพิ่มโอกาสในการท�างานและสร้างรายได้  

ปัจจุบันกระทรวงแรงงานร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม เพื่อสร้างโอกาสการเข้าถึงแหล่งทุนเพื่อพัฒนาทักษะแรงงานอย่างต่อเนื่อง 
 โดยอยู่ระหว่างด�าเนินการจัดตั้งองค์กรเพื่อให้เป็นศูนย์กลางในการน�าเสนอ รวบรวม วางแผน และ
ก�าหนดวิธีการหรือเงื่อนไขในการจัดสรรทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อเป็นการบริการ
เบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ส�าหรับแรงงานที่ต้องการเข้าถึงแหล่งทุนในการพัฒนาทักษะ และส่งเสริมให้
ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาแรงงานที่มีข้อจ�ากัดด้านเงินทุน เพื่อให้มีโอกาสเข้าสู่
ตลาดแรงงานท่ีให้ผลตอบแทนที่สูงขึ้น และลดอุปสรรคทั้งในแง่ของแหล่งเงินทุน การขาดรายได ้
ในขณะฝึกฝนพัฒนาฝีมือ หรือการกีดกันจากนายจ้าง อย่างไรก็ตาม ความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
ภาครัฐยังไม่เข้มแข็งพอส�าหรับการสร้างโอกาสให้แก่แรงงานทักษะเฉพาะ โดยเฉพาะในยุคที่มี 
การทดแทนแรงงานด้วยเทคโนโลยี ดิจิทัล และเครื่องจักรกลสมัยใหม่ ทั้งนี้ ควรสร้างภาคีความร่วม
มือจากภาคเอกชนและสถาบันการศึกษาอย่างกว้างขวาง เพื่อให้ทราบจ�านวนแรงงานที่ก�าลังจบ 
การศึกษาและทักษะที่จะต้องพัฒนาเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงานโดยเร็ว รวมทั้งการพัฒนาแรงงานเดิม
ให้มีทักษะท่ีหลากหลาย น�าไปสู ่การผลิตบุคลากรที่มีทักษะเพื่อเข้าสู ่ตลาดแรงงานและการมี
คุณภาพชีวิตที่ดีได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป
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อย่างไรก็ตาม การพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานของไทยยังคงมีปัญหาและอุปสรรค รวมทั้งมีข้อจ�ากัดในการเข้าถึง 
แหล่งเงินทุนของแรงงานเพื่อพัฒนาทักษะยังคงมีข้อจ�ากัด ประกอบกับทัศนคติส่วนใหญ่ของแรงงานไทยที่มองว่า 
การพัฒนาทักษะไม่ใช่เร่ืองจ�าเป็น รวมท้ังโครงสร้างทางสังคมและสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้อต่อการเรียนรู้และการพัฒนา
ทักษะ ตลอดจนความไม่เชื่อมโยงกันของแพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ 

ดังน้ัน นอกเหนือจากการส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุน 
ควรมีมาตรอื่น ๆ เพื่อจูงใจและสร้างทัศนคติที่ดีต่อการ
พัฒนาทักษะอย่างต่อเนื่อง เช่น การใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลท่ีระบุถึงความ
ต้องการแรงงาน (จ�านวนและคุณลักษณะ) ในแต่ละ
อุตสาหกรรม เพื่อให้การอบรมและพัฒนามีความเฉพาะ
เจาะจงและเกิดประโยชน์อย่างแท้จริง บูรณาการการ
ท�างานร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริม 
ให้มีการน�าเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมมาใช้ในการ
เรียนการสอนออนไลน์แบบเปิด (MOOCs) ที่มีความ
หลากหลายและน่าสนใจเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้วย
ตนเองตามความสนใจและเหมาะสมกับช่วงวัยต่าง ๆ 
(นอกจากหลักสูตรพื้นฐานในระดับมหาวิทยาลัย)  
การพัฒนา Platform การฝึกอบรมคุณภาพสูงจากภาค
รัฐที่ไม่มีค่าใช้จ่ายหรือค่าใช้จ่ายไม่สูงมาก ที่สามารถ
รองรับความต้องการของผู ้ที่ต ้องการยกระดับทักษะ 
ได้อย่างทั่วถึง ครอบคลุมกับการพัฒนาทักษะการท�างาน

ตอบโจทย์ศตวรรษที่ 21 และอุตสาหกรรมเป้าหมาย  
น�าไปสู่การเพิ่มผลิตภาพแรงงานในที่สุด รวมทั้งส่งเสริม
มาตรการจูงใจ เพื่อเพิ่มผลิตภาพและความสามารถ 
ในการแข่งขัน อาทิ การศึกษาหารูปแบบสิทธิประโยชน์
ส�าหรับนายจ้างและลูกจ้างในการพัฒนาทักษะอย่าง 
ต่อเนื่อง การประยุกต์ใช้รูปแบบโมเดลของประเทศ
สิงคโปร์ ในการส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจให้คนเกิดการ
เ รี ยน รู ้  การส ่ ง เส ริมการ จัดท� า ระบบเที ยบ โอน
ประสบการณ์ โดยพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาให้
เชื่อมโยงกับระบบคุณวุฒิวิชาชีพ มีกลไกการวัดและ
ประเมินผลเพื่อเทียบโอนความรู ้และประสบการณ ์
หน่วยการเรียนที่ชัดเจน และให้แรงงานสามารถสะสม
ความรู ้ การฝึกอบรม และประสบการณ์เพื่อใช ้ใน 
การศึกษาต่อในระดับสูงต่อไปได้ รวมทั้งพัฒนาระบบ 
การพัฒนาก�าลังคนที่มีทักษะขั้นสูงให้สามารถน�าความรู้
และทักษะมาใช้ในการแก้ปัญหา การสร้างและพัฒนา
นวัตกรรมได้
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การสร้างแรงงานคุณภาพ  
(Super Worker) และเชื่อมโยงแรงงาน
สู่ตลาดอย่างครบวงจร

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 38 0538

บริบทการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในในปัจจุบัน ส่งผลให้ทิศทางของการพัฒนาสู่เศรษฐกิจที่มีการใช้
เครื่องมืออัตโนมัติและดิจิทัลสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ความต้องการแรงงานที่มีทักษะ 
เฉพาะด้านเป็นท่ีต้องการมากข้ึน ขณะท่ีการพัฒนาฝีมือแรงงานยังไม่สอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาดแรงงาน โดยเฉพาะแรงงานทักษะทางเทคนิคเฉพาะของแต่ละอุตสาหกรรม หน่วยงาน
ภาครัฐและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สถาบันการศึกษา จ�าเป็น
ต้องสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงความต้องการของตลาดและแนวทางการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน  
เพือ่ให้สามารถพฒันาฝีมอืแรงงานได้อย่างมปีระสิทธภิาพและเหมาะสมกบัเทคโนโลยท่ีีเปล่ียนแปลงไป

ปัจจบัุนกระทรวงแรงงาน โดยกรมพฒันาฝีมอืแรงงาน ได้รบัจดัสรรงบประมาณ 2,645.77 ล้านบาท 
เพื่อด�าเนินการพัฒนาแรงงานคุณภาพ (Super Worker) ) และเชื่อมโยงแรงงานสู่ตลาดอย่าง 
ครบวงจร ตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นไป โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้ก�าหนดแผนงาน/โครงการหลัก 
ที่มุ่งเน้นการเพิ่มศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับ Thailand 4.0 เช่น การพัฒนาฝีมือแรงงานรองรับ
อุตสาหกรรมเป้าหมายและอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชั้นสูง ในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
การยกระดับแรงงานไทยให้ได้มาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อรองรับการแข่งขัน การจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรม
เทคโนโลยีชั้นสูงรองรับอุตสาหกรรมแห ่งอนาคต การพัฒนาฝ ีมือแรงงานเพื่อรองรับ 
การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีของภาคอุตสาหกรรมและบริการ การเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0 
รวมถึงพัฒนามาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เพื่อรองรับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายแห่งอนาคต 
และการประกันคุณภาพการฝึกอบรมฝีมือแรงงานในรายอุตสาหกรรมเป้าหมาย

นอกจากนั้น ยังได้ก�าหนดแผนงาน/โครงการสนับสนุนด้าน Training Platform สานพลังประชารัฐ
พัฒนาศักยภาพแรงงาน การพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์ เพื่อรองรับธุรกิจขนส่งและการค้า
ระหว่างประเทศ การวิจัย ศึกษาการฝึกอบรมฝีมือแรงงานกับการเพ่ิมผลิตภาพแรงงาน 
ใน 5 อุตสาหกรรมเป้าหมาย (S - Curve) การศึกษารูปแบบการฝึกอบรมฝีมือแรงงานกับการ 
เพิ่มผลิตภาพแรงงานใน 5 อุตสาหกรรมเป้าหมาย (New S - Curve) รวมถึงศึกษารูปแบบ แนวทาง
การพัฒนาเครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงานให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
เพื่อรองรับการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมและบริการในอนาคต ขณะเดียวกันการจัดต้ังกองทุน
พัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนส�าหรับใช้จ่ายเกี่ยวกับการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 
เป็นอีกกลไกส�าคัญในการพัฒนาฝีมือแรงงานอย่างมีประสิทธิภาพ
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อย่างไรก็ตาม หน่วยงานรับผิดชอบควรสนับสนุน 
การสร้างความเชื่อมโยงและต่อยอดการพัฒนาฝีมือ
แรงงานผ่านการพัฒนาแพลตฟอร์มฝึกอบรมคุณภาพสูง
จากรัฐที่ไม่มีค่าใช้จ่ายหรือค่าใช้จ่ายไม่สูงมาก ที่สามารถ
รองรับความต้องการของผู้ที่ต้องการยกระดับทักษะได้
ทั่วถึง ครอบคลุมกับการพัฒนาทักษะการท�างานตอบ
โจทย์และอุตสาหกรรมเป้าหมาย กลไกการจัดให้มี 
Matching Platform เพื่อสนับสนุนการจัดหาแรงงาน
และสร้างฐานข้อมูลในการวิเคราะห์ความต้องการ
แรงงานในตลาด ร่วมกับภาคเอกชนและอุตสาหกรรม 
เป้าหมายอย่างใกล้ชิด รวมถึงการปรับปรุงหลักสูตรระดับ
อุดมศึกษาร่วมกับภาคเอกชนเพื่อให้สอดคล้องกับความ

ต้องการแรงงานในตลาดโดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรม 
เป้าหมายแห่งอนาคต โดยส่งเสริมบทบาทของสมาคม
อุตสาหกรรมแต ่ละอุตสาหกรรมเป ็นกลไกหลักใน 
การก�าหนดกรอบและวางแผนพัฒนาทักษะเฉพาะใน
แต่ละอุตสาหกรรม และให้ภาครัฐเป็นกลไกหลักใน 
การสนับสนุนการด�าเนินงานด้านการฝึกอบรมคุณภาพสูง 
และวางระบบพื้นฐานอื่น ๆ เพื่อเชื่อมแพลตฟอร์มรัฐและ
เอกชนเข้าด้วยกัน รวมถึงการพัฒนาสิทธิประโยชน์ด้าน
ก า ร ส ่ ง เ ส ริ ม ก า ร ฝ ึ ก อ บ ร ม แ ก ่ ผู ้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร  
นอกเหนือจากการให้สิทธิประโยชน์แก่แรงงานเพื่อจูงใจ
การส่งแรงงานไปพัฒนาทักษะอย่างต่อเนื่อง
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การสร้างความเข้มแข็งให้
แก่ระบบสถาบันการเงินชุมชน

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 39 0539

บริการการเงินในระดับชุมชนที่มีอยู ่ในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นสถาบันการเงินชุมชน สถาบัน 
การจัดการเงินทุนชุมชนกลุ่มออมทรัพย์ กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง สหกรณ์ กองทุนสวัสดิการ
ชุมชน ฯลฯ ยังไม่สามารถท�าให้ชุมชนเข้าถึงบริการทางการเงินได้อย่างแท้จริงและยั่งยืนได้ 
เนื่องจากยังมีข้อจ�ากัดหลายประการ อาทิ การขาดโครงสร้างทางการเงินที่เหมาะสม ขาดแม่ข่าย 
ในการสร้างศักยภาพในการพัฒนามาตรฐาน และยกระดับการเชื่อมโยงระหว่างพื้นที่ ขาดกฎหมาย
เพื่อรองรับการเป็นนิติบุคคลขององค์กรการเงินระดับฐานรากบางส่วน รวมท้ัง ขาดการรองรับการ
รวมกลุ่มข้ามชุมชน ที่มีข้อจ�ากัดการเชื่อมโยงระหว่างกัน การกู้ยืมข้ามกลุ่มยังมีความเส่ียงสูง  
การแก้ปัญหาความเหลื่อมล�้าในการเข้าถึงบริการทางการเงินและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากในระดับ
ชุมชนอย่างเป็นระบบและยั่งยืน จึงจ�าเป็นต้องยกระดับการบริหารจัดการของสถาบันการเงินชุมชน
เข้าสู่โครงข่ายสถาบันการเงินประชาชน ผ่านการสนับสนุนโดยธนาคารผู้ประสานงาน สร้างการ
บริหารจัดการทุนชุมชน เพื่อให้สมาชิกในชุมชนได้รับบริการทางการเงินที่ดีขึ้น มีแหล่งทุน 
ในการประกอบการ เป็นการสนับสนุนการจัดสวัสดิการโดยชุมชน น�าไปสู่การสร้างวิสาหกิจชุมชน
ในระยะต่อไปได้ 

พระราชบัญญัติสถาบันการเงินประชาชน พ.ศ.2562 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และ 
มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 ซึ่งจะน�าไปสู่การจัดตั้งโครงข่ายสถาบันการเงินประชาชน 
โดยจะต้องท�าการปรับกรอบระยะเวลาด�าเนินการให้สอดคล้องกับความเป็นจริง ขณะเดียวกัน 
หน่วยงานภาครัฐได้ด�าเนินการศึกษาข้อมูลเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยศึกษาสถิติที่เกี่ยวข้องกับ 
ความยากจน ความเหลื่อมล�้าทางสังคมและเศรษฐกิจ โอกาสในการเข้าถึงทรัพยากรและบริการ
สาธารณะ และรายได้ต่อครัวเรือนของประชาชนในพื้นที่ย้อนหลัง 10 ปี และลงพื้นที่สังเกตการ 
เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการแก้ปัญหาของรัฐบาล ความพึงพอใจต่อการปฏิบัติ
หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ ประเมินความต้องการของชุมชน (Community Needs Assessment) 
เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนระดมความคิดเกี่ยวกับสภาพปัญหา และความต้องการของชุมชน
ในการพัฒนา และมองไปถึงอนาคตระยะกลางและระยะยาว เพื่อใช้เป็นกลไกส�าคัญในการขับ
เคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมต่อไป รวมทั้ง พัฒนาคุณภาพกองทุนสวัสดิการชุมชนโดยสนับสนุน 
งบประมาณในการจัดสวัสดิการชุมชนให้ครอบคลุมสมาชิกทุกช่วงวัย และพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศส�าหรับการให้บริการทางการเงิน โดย ณ สิ้นเดือนกันยายน 2562 ได้เปิดให้บริการ
ธนาคารชุมชน 477 แห่ง มีการท�าธุรกรรม จ�านวน 55,917 รายการ ประชาชนในชุมชนสามารถเข้า
ถึงบริการทางการเงิน 1,144,800 ราย จ�านวนบริการธนาคารชุมชนใช้ระบบงาน GSB Corporate 
Internet Banking (CoIB) กับ Mobile Banking (MyMo) จ�านวน 246 แห่ง และยังไม่ใช้ระบบใด 
ๆ จ�านวน 231 แห่ง
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อย่างไรก็ดี ปัจจุบันธนาคารออมสินอยู่ระหว่างตรวจสอบ
และปรับปรุงกระบวนการเป็นตัวแทนการรับช�าระเงิน
ทางอิเล็กทรอนิกส์ให ้เป ็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคาร 
แห่งประเทศไทยก�าหนด เพือ่ให้สอดคล้องพระราชบญัญติั 
ระบบการช�าระเงิน พ.ศ. 2560 ซึ่งอาจมีผลกระทบ 
กับองค์กรการเงินชุมชน/สถาบันการเงินชุมชนในปัจจุบัน 
ซึ่งให้บริการการท�าธุรกรรมทางการเงินท่ีเป็นไปตาม
บริบทของแต่ละชุมชน ท�าให้องค์กรการเงินชุมชน/
สถาบันการเงินชุมชน อาจไม่สามารถเข้าร่วมการเป็น
ตัวแทนการให้บริการการช�าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ของ
ธนาคาร อีกท้ังบริการธนาคารชุมชนบางแห่งตั้งอยู่ใน
แหล่งชุมชน ท�าให้ไม่สามารถแข่งขันกับสถาบันการเงิน
และเคาน์เตอร์เซอร์วิส จากปัจจัยดังกล่าวท�าให้มีปริมาณ
การท�ารายการน้อย ขณะเดยีวกนัการสนบัสนนุงบประมาณ
สวัสดิการชุมชน (matching fund) ช่วงท่ีผ่านมา ยังไม่
เพียงพอที่จะครอบคลุมสมาชิกท้ังหมด นอกจากนี้ 
ประชาชนในระดับพื้นที่ยังไม่มีความเข้าใจเกี่ยวกับ 
ธรรมาภิบาลและแนวคิดเกี่ยวกับความเหลื่อมล�้าซ่ึงส่งผล
ต่อการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินความต้องการของชุมชน
อย่างแท้จริง 

ด้วยเหตุนี้ เพื่อผลักดันให้สถาบันการเงินชุมชนเข้าร่วม
การเป็นตัวแทนให้บริการการช�าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
ของธนาคาร ซ่ึงเป็นการยกระดับการบริหารจัดการ
สถาบันการเงินชุมชนเข้าสู ่โครงข่ายสถาบันการเงิน
ประชาชน อันจะน�าไปสู่การแก้ปัญหาความเหลื่อมล�้า
ของการเข ้าถึงแหล่งทุนของชุมชนได ้ ควรจัดให ้มี 
การสร้างความรู้ความเข้าใจและตระหนักเห็นถึงความ
ส�าคัญของการด�าเนินการดังกล่าว ตลอดจนการขยาย
การสนับสนุนงบประมาณสวัสดิการชุมชน (matching 
fund) ออกไปให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น เพ่ือสนับสนุน 
ให ้สมาชิกในชุมชนมีแหล ่งทุนในการประกอบการ  
สร้างการบริหารจัดการทุนในชุมชนได้ นอกจากนี้ ควรจัด
ให ้มีการอบรมหรือด�าเนินการด ้วยวิธีอื่นใดเพื่อให ้
ประชาชนเข้าใจความเหลื่อมล�้าและรับรู ้สิทธิที่พึงได้ 
ของตนด้วย ซึ่งจะเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน
อย่างแท้จริงและยั่งยืน

ที่มา : กระทรวงการคลัง
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ธุรกิจชุมชนเป็นหัวใจในการสร้างงาน สร้างรายได้ และขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน  
แม้ประเทศไทยจะมีธุรกิจชุมชนหลายรูปแบบ ทั้งวิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ และกลุ่มองค์กรต่าง ๆ 
แต่ยังคงประสบปัญหาในการพัฒนาต่อยอด เนื่องจากขาดกลไกการพัฒนาอย่างเป็นระบบ รวมทั้ง
การสนับสนุนทางด้านนโยบายจากภาครัฐในปัจจุบันยังขาดความต่อเนื่องและขาดการบูรณาการ
ระหว่างหน่วยงาน โดยแต่ละหน่วยงานมุ่งเน้นดูแลเฉพาะกลุ่มธุรกิจชุมชนในเครือข่ายท่ีรับผิดชอบ 
รวมทั้งธุรกิจชุมชนที่ด�าเนินการโดยสมาชิกในชุมชนยังต้องการการสนับสนุนทางด้านองค์ความรู้
ทางด้านการบรหิารจดัการและช่องทางการตลาด เพ่ือให้สมาชกิอยูร่อดและสามารถขยายกจิการได้ 
จึงมีความจ�าเป็นในการปฏิรูปเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน เพื่อให้ชุมชนเป็นกลไกส�าคัญใน
การสร้างการพัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมจากฐานรากควบคู่ไปกับการด�าเนินนโยบายระดับ
มหภาค อันจะน�าไปสู่การเติบโตอย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืน 

ที่ผ่านมาได้มีการด�าเนินงานของส่วนราชการเพื่อขับเคลื่อนประเด็นปฏิรูปดังกล่าว โดยส่วนใหญ่
เป็นโครงการท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการในชุมชน เพื่อยกระดับขีดความ
สามารถในการแข่งขันและก่อให้เกิดการสร้างรายได้ได้ด้วยตนเอง อาทิ การอบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน การอบรมถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ การอบรม
การท�าแผนธุรกิจ เป็นต้น นอกจากนี้ยังได้มีการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายและพันธมิตรทางการค้า 
ในรูปแบบคลัสเตอร์รายพื้นที่และกลุ ่มผลิตภัณฑ์ เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู ้การประกอบธุรกิจ  
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ท�าให้เกิดการส่งต่อเทคโนโลยีและกลุ่มลูกค้าระหว่างกันเป็นการขยายตลาด
ให้กว้างข้ึน ท�าให้ที่ผ่านมาธุรกิจชุมชนมีการขยายตัวเพ่ิมข้ึน อย่างเช่นอัตราการเติบโตของมูลค่า
สินค้า OTOP ในปี 2561 ที่เติบโตขึ้นร้อยละ 24.4
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อย่างไรก็ตาม ในการพัฒนาธุรกิจ
ชุมชนให ้มี ขี ดความสามารถ 
ในการแข ่ง ขันนั้น ยัง มีความ
จ� า เ ป ็ นที่ จ ะ ต ้ อ ง ไ ด ้ รั บ ก า ร
สนบัสนนุจากภาครฐัอย่างต่อเนือ่ง 
ทั้งในส่วนที่ด�าเนินการอยู ่แล้ว 
แ ล ะ ก า ร ด� า เ นิ น ก า ร อื่ น  ๆ  
เพิ่มเติม เพื่อส ่งเสริมให้ธุรกิจ
ชุมชนสามารถพัฒนาสินค้าและ
บริการ รวมท้ังเพ่ิมช่องทางการ
ขายสิ นค ้ า ให ้ สอดคล ้ อ งกั บ
พฤติกรรมผู้บริโภคในปัจจุบันท่ีมี
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

ดังนั้น การด�าเนินการในระยะต่อไปหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องควรด�าเนินการ 
ในลักษณะบูรณาการ เพ่ือจัดท�าโครงการฝึกอบรม และโครงการพัฒนาทักษะ 
ที่สอดรับกับอุปสงค์ของสินค้าและบริการ ศักยภาพ และทรัพยากรที่ใช้ใน 
การผลิตของแต่ละพื้นที่ ใช้การตลาดน�าการผลิต และผลิตสินค้าตามความต้อง 
การของตลาด สร้างอัตลักษณ์ประจ�าถิ่นเจาะกลุ่มลูกค้าเพ่ือให้สินค้าได้รับ 
การยอมรับและสามารถสร้างรายได้อย่างยั่งยืน นอกจากนี้ควรมุ่งเน้นการพัฒนา
ช่องทางการตลาดและรูปแบบการน�าเสนอผลิตภัณฑ์ทางออนไลน์ให้มากขึ้น เพื่อ
ให้ธุรกิจท่ีอยู ่ในชุมชนสามารถจ�าหน่ายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ เพราะการตลาดออนไลน์ถือเป็นช่องทางส�าคัญที่ช่วยเพิ่ม
ศักยภาพทางธุรกิจ และท�าให้ธุรกิจประสบความส�าเร็จอย่างยั่งยืน สอดรับกับ
กระแสบริโภคนิยมที่คนรุ่นใหม่ที่ใช้ช่องทางออนไลน์ในการซ้ือสินค้า โดยเฉพาะ
การท�าการประชาสัมพันธ์และการตลาดผ่านส่ือสังคมออนไลน์ ที่สามารถเข้าถึง 
ตัวผู้บริโภคได้ใกล้ชิดมากขึ้น เช่น เฟสบุ๊ค ไลน์ ฯลฯ 
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การจัดตั้งกองทุน  
Social Investment Fund (SIF)

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 41 0541

ปีที่ผ่านมา พบว่าภาครัฐมีงบประมาณไม่เพียงพอในการลงทุนพัฒนาชุมชนอย่างครอบคลุมและ 
ทั่วถึงทั้งประเทศ นอกจากนี้ การจัดสรรงบประมาณยังมีความเหล่ือมล�้าสูง ขาดการบูรณาการ
ระหว่างหน่วยงาน และไม่สอดคล้องกับความต้องการในระดับพ้ืนท่ี ส่งผลให้เกิดความเหล่ือมล�้าใน
การพัฒนาเชิงพื้นท่ี ข้อมูลจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) พบว่ามีชุมชนที่มี
ศักยภาพในการแก้ปัญหาแต่ต้องการเงินทุนสนับสนุนเพื่อพัฒนาพื้นที่ในหลายด้าน ซึ่งไม่สามารถใช้
งบท้องถิ่นได้เพียงอย่างเดียว การจัดต้ังกองทุน Social Investment Fund (SIF) จึงเป็นการน�า
เครื่องมือในการลงทุนทางสังคมรูปแบบใหม่มาใช้แก้ไขปัญหาความเหลื่อมล�้าภายในประเทศ 
อย่างบูรณาการและยั่งยืน พัฒนาเครือข่ายผู ้น�าชุมชนและวิสาหกิจเพ่ือสังคมท่ีมีศักยภาพ 
ทั่วประเทศ ซึ่งประกอบไปด้วยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนักธุรกิจ นักวิชาการ 
นักการเมือง สนับสนุนและให้ค�าแนะน�าเพื่อจัดท�าโครงการต่าง ๆ ท�าให้เกิดเครือข่ายชุมชนขึ้น 
สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและเศรษฐกิจฐานราก คู่ขนานไปกับการด�าเนินนโยบายระดับ
มหภาคของรัฐ เพื่อสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมทางสังคมและการพัฒนาพื้นที่ผ ่านกลไก 
การบริหารจัดการกองทุนแบบมีส่วนร่วม ตลอดจนสร้างระบบนิเวศ โครงสร้างพ้ืนฐาน และตลาด
การลงทุนทางสังคมในประเทศไทยเพื่อการแก้ปัญหาความเหลื่อมล�้าอย่างบูรณาการและยั่งยืน  
ซึ่งจะสามารถลดภาระทางด้านงบประมาณของรัฐและแก้ปัญหาความเหลื่อมล�้าได้ 
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ที่ผ่านมาหลังจากพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือ
สั งคม  พ .ศ .  2562  มี ผล บั งคับ ใช ้ แล ้ ว เมื่ อ วั นที่  
22 พฤษภาคม 2562 ได ้ก�าหนดมาตรการในการ
สนับสนุนวิสาหกิจเพื่อสังคมที่ได้รับการจดทะเบียน จะได้
รับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ อาทิ สิทธิประโยชน์ด้านภาษี
อากรตามประมวลรัษฎากร สิทธิประโยชน์ด้านการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ และสิทธิประโยชน์
ตามกฎหมายอื่น รวมทั้งบุคคลที่สนับสนุนกิจการของ
วิสาหกิจเพื่อสังคมจะได้รับสิทธิประโยชน์ด้านภาษีอากร
เช่นกัน โดยก�าหนดให้มีการจัดตั้งส�านักงานส่งเสริม
วิสาหกิจเพื่อสังคม เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้ความ 
ช่วยเหลือ และพัฒนาวิสาหกิจเพื่อสังคมและกลุ่มกิจการ
เพื่อสังคมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนั้น ปัจจุบัน 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการได้ด�าเนินการจัดตั้ง
ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมแล้วและอยู่ระหว่าง
ด�าเนินการสรรหาผู้อ�านวยการส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจ
เพื่อสังคม 

อย ่ างไร ก็ตาม การบรรลุ เป ้ าหมายของประเด็น 
ในการจัดตั้งกองทุน Social Investment Fund ยังไม่
สามารถด�าเนินการได้ เนื่องจากการพัฒนาในระดับ 
ชมุชนยงัเป็นการพฒันาเพือ่มุง่ไปสูก่ารลดความเหล่ือมล�า้ 
ที่ ส� า คัญยั ง ค งมี ป ัญหาด ้ าน งบประมาณ ดั งนั้ น  
การวเิคราะห์หาแนวทางการลงทนุเพือ่สงัคมในรปูแบบอืน่
เพื่ อ ให ้ยั งคงสามารถขับเคลื่ อนการพัฒนาชุมชน 
เพื่อแก้ปัญหาความเหลื่อมล�้าให้ได้อย่างยั่งยืนจึงเป็น
ประเด็นท้าทายส�าคัญ 

ดังนั้น เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและเศรษฐกิจ
ฐานราก ควรมีการสนับสนุนให้เกิดการสร้างนวัตกรรม
ทางสังคมและการพัฒนาพ้ืนที่ผ ่านกลไกการบริหาร
จัดการกองทุนแบบมีส่วนร่วมในรูปแบบใหม่ ๆ อาทิ  
การร่วมมือกับภาคเอกชนที่มีศักยภาพในการส่งเสริม 
การลงทุนเพ่ือพัฒนาทางสังคม การร่วมมือกับตลาด 
หลักทรัพย์ในการส่งเสริมการระดมทุนรูปแบบใหม่ ๆ 
ผ่านตลาดหลักทรัพย์ โดยเฉพาะการลงทุนเพื่อเน้น
ผลลัพธ์เพื่อสังคม อาทิ โครงการพัฒนาระบบสนับสนุน
ทางการเงินและการลงทุน (SE Bank) มาตรการจูงใจ 
ในการลงทุนผ่านกองทุน SIF และสามารถน�ามาลดหย่อน
ภาษีได้ นอกเหนือจากการท�ากิจกรรมความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร รวมถึงการเป็น
หน่วยงานกลางในการจัดสรรเงินบริจาคที่กระจุกตัวไป
กระจายและพัฒนาสังคมอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 
นอกจากนี้ ในการขับเคลื่อนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนั้น 
ควรเร่งด�าเนินการผลักดันการออกกฎหมายล�าดับรอง
ภายใต้ พ.ร.บ. วิสาหกิจเพ่ือสังคม พ.ศ. 2562 อาทิ  
ร่างประกาศคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม 
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการส่งเสริมและ
สนับสนุนด้านสิทธิประโยชน์ พ.ศ. ....  ร่างประกาศคณะ
กรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม เร่ือง หลักเกณฑ์  
วิธีการ และอัตราการน�าส่งเงินสมทบเข้ากองทุนและเงิน
เพิ่มของวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. .... เพื่อให้วิสาหกิจ 
เพ่ือสังคมได้รับการส่งเสริมอย่างเป็นรูปธรรม อันจะน�า
ไปสู่การสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมโดยรวมอย่างทั่วถึง
และเป็นธรรม
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การจัดตั้งส�านักงานบูรณาการ 
การแก้ไขปัญหาความยากจนและเหลื่อมล�้า

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 42 0542

ปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล�้าของการกระจายรายได้เป็นปัญหาส�าคัญที่ด�ารงอยู่ในสังคม
ไทยมาโดยตลอด ซึ่งส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของประเทศ  
อีกทั้งกลไกการจัดการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล�้ามีหลากหลายและกระจัดกระจายตามหน่วยงาน
ต่าง ๆ จ�านวนมาก ท�าให้การก�าหนดทิศทางการแก้ไขปัญหาไม่มีเอกภาพ จึงจ�าเป็นต้องจัดตั้ง 
ส�านักงานบูรณาการการแก้ไขปัญหาความยากจนและเหล่ือมล�้า เพ่ือเป็นกลไกการแก้ไขปัญหา 
อย่างบูรณาการ ท้ังในด้านนโยบาย งบประมาณ และแผนงาน/โครงการส�าคัญที่จะส่งผลกระทบ 
เชิงบวกในวงกว้างทั้งในระดับประเทศ หน่วยงาน และพื้นที่ รวมถึงสร้างกลไกความร่วมมือจาก 
ภาครัฐ เอกชน วิชาการ และประชาสังคม และท้องถิ่น เพ่ือน�าไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชากรส่วนใหญ่ของประเทศที่ก�าลังประสบกับปัญหาความเหลื่อมล�้าในหลากหลายมิติ 

ทั้งนี้ ส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้ยกร่างระเบียบส�านักนายก
รัฐมนตรีว่าด้วยการบูรณาการเพื่อลดความเหลื่อมล�้าและแก้ไขปัญหาความยากจน พ.ศ. ....   
เพื่อเป็นเครื่องมือและกลไกในการบูรณาการการแก้ไขปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล�้า 
ให้เกดิประสิทธภิาพ และยัง่ยนืตามแนวทางการพัฒนาประเทศ ซ่ึงคณะรฐัมนตรมีมีตเิหน็ชอบในหลัก
การ เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 และให้ส่งร่างระเบียบฯ ดังกล่าว ให้คณะกรรมการตรวจสอบร่าง
กฎหมายและร่างอนุบัญญัติท่ีเสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา โดยมีมติให้ปรับชื่อร่างระเบียบ
ส�านักนายกรัฐมนตรีฯ เป็น “ร่างระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบูรณาการเพ่ือพัฒนา
ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางสังคม พ.ศ. ....” ก�าหนดให้มีกลไกการขับเคลื่อนงาน 
ในรูปแบบคณะกรรมการที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน รองนายกรัฐมนตรีเป็นรองประธาน
กรรมการ กรรมการประกอบด้วยรัฐมนตรี ภาคเอกชน ผู้ทรงคุณวุฒิ และก�าหนดให้ สศช. ท�าหน้าที่
เป็นกรรมการและเลขานุการแทนการจัดตั้งส�านักงานบูรณาการการแก้ไขปัญหาความยากจนและ
เหลือ่มล�า้ ซึง่คณะกรรมการมอี�านาจหน้าทีใ่นการวางแนวทางการด�าเนนิการระหว่างหน่วยงานของรฐั 
รวมทั้งส่งเสริม สนับสนุนและประสานการด�าเนินงานตามภารกิจ แผนงานหรือโครงการของหน่วย
งานของรัฐและเอกชนท่ีเกี่ยวข้องในการพัฒนาความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางสังคม อีกทั้ง 
เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีในการจัดท�าหรือปรับปรุงกฎหมาย กฎ และมาตรการต่าง ๆ เพื่ออ�านวย
ความสะดวกให้เกิดการบูรณาการการพัฒนาความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางสังคมระหว่าง
หน่วยงานของรัฐและภาคส่วนต่าง ๆ ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนของส�านักเลขาคณะรัฐมนตรี (สลค.)  
ส่งร่างระเบียบฯ ฉบับปรับปรุงให้ สศช. ยืนยัน เพื่อเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้ 
สศช. ได้ประสานงานอย่างต่อเนื่องกับ สลค. เพื่อติดตามความก้าวหน้า และระหว่างที่ร่างระเบียบฯ 
ยังไม่มีผลบังคับใช้ สศช. ได้ด�าเนินการในภารกิจที่เกี่ยวข้องไปพลางก่อนภายใต้ความรับผิดชอบ
ของกองยุทธศาสตร์การพัฒนาความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางสังคม สศช. 



Thai People Map and Analytics Platform 
https://www.tpmap.in.th/ 
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อย่างไรก็ตาม เมื่อ สศช. เสนอร่างระเบียบส�านักนายก 
รัฐมนตรีฯ ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาลงนามและประกาศ
ใช้แล้วนั้น สศช. ควรเร่งผลักดันให้เกิดการบูรณาการ 
เพ่ือพัฒนาความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางสังคม 
โดยน�าระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบ 
ชี้เป้า TPMAP :Thai People Map and Analytics 
Platform ซึ่งเป็นระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลขนาด
ใหญ่เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล�้าที่มี
อยู่หลายมิติ อาทิ มิติรายได้ มิติการศึกษา มิติการเข้าถึง
บริการสาธารณะ มาใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการแก้ไข
ป ัญหาความยากจนและลดปัญหาความเหลื่อมล�้า 

ในระดับพ้ืนที่ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ โดยเคร่ืองมือดังกล่าวจะ
ช่วยวิเคราะห์และจัดล�าดับความส�าคัญ/ความเร่งด่วน
ของปัญหา รวมท้ังสามารถระบุพื้นที่ เป ้าหมายและ 
ตัวกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นคนยากจนได้อย่างถูกต้อง แม่นย�า 
อันจะเป็นผลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหา
ความยากจน ลดความเหลื่อมล�้าสามารถด�าเนินมาตรการ
และนโยบายเพื่อแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุดยิ่งขึ้น
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การขยายความคุ้มครองของกองทุน
ประกันสังคม

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 43 0543

ในประเทศที่พัฒนาแล้วมักมีการสร้างหลักประกันทางสังคมอย่างเพียงพอให้กับประชาชน 
ผ่านระบบประกันสังคมหรือรัฐสวัสดิการ แต่ส�าหรับกรณีของประเทศไทย ถึงแม้ว่าโครงการประกัน
สังคมจะได้ด�าเนินการมาเป็นเวลานานแล้ว จ�านวนผู้ประกันตนที่อยู่ในระบบประกันสังคมยังเป็น
คนส่วนน้อย เนือ่งจากโครงสร้างของตลาดแรงงานของประเทศไทยทีม่แีรงงานนอกระบบจ�านวนมาก 
โดยเฉพาะในภาคเกษตรกรรม รวมถึงแนวโน้มของคนรุ่นใหม่ที่มีทัศนคตินิยมการท�างานอิสระ
 
โดยในปัจจุบัน ประเทศไทยมีผู้ที่มีงานท�าท้ังหมดประมาณ 38.3 ล้านคน โดยเป็นแรงงานนอก
ระบบ 21.2 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 55.3 ซึ่งคนกลุ่มนี้เป็นผู้ท�างานที่ไม่มีหลักประกันสังคมใด ๆ  
อย่างไรก็ตาม ส�านักงานประกันสังคมมีมาตรการในการส่งเสริมให้กลุ่มแรงงานนอกระบบมีหลัก
ประกัน โดยการขอรับสิทธิเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 39 และมาตรา 40 ซึ่งเป็นการประกันตน 
ในรปูแบบภาคสมคัรใจ โดย ณ สิน้ปี 2562 มจี�านวนผู้ประกนัตนตามมาตรา 39 ท้ังหมด 1.6 ล้านคน 
เพิ่มขึ้นจากปี 2561 คิดเป็นร้อยละ 5.6 ขณะที่จ�านวนผู้ประกันตนตามมาตรา 40 มีทั้งหมด 1.6 
ล้านคน เพิม่ขึน้จากปี 2561 ท่ีร้อยละ 14.4 โดยทีผ่่านมา ส�านกังานประกนัสงัคมได้มกีารด�าเนนิการ 
เพื่อส่งเสริมให้แรงงานนอกระบบเข้ามาเป็นสมาชิกผู้ประกันตนในกองทุนประกันสังคม อาทิ การใช้
ระบบอิเล็กทรอนิกส์และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการให้บริการประกันสังคม  
การเพิ่มสิทธิประโยชน์และเพิ่มทางเลือกการจ่ายเงินสมทบใหม่ รวมถึงการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้าง
การรับรู้ให้แก่แรงงานนอกระบบ
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อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจ�านวนผู้ประกันตนตามมาตรา 39 
และมาตรา 40 จะมีแนวโน้มท่ีเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง  
แต ่ เ ม่ือพิจารณาสัดส ่วนของผู ้ประกันตนดังกล ่าว 
ต่อจ�านวนแรงงานนอกระบบทั้งหมด คิดเป็นเพียงร้อยละ 
20.7 ทั้งนี้ เนื่องจากแรงงานนอกระบบส่วนใหญ่ของ
ประเทศไทยเป็นแรงงานในภาคเกษตรกรรม และอยู่ใน
พ้ืนที่ชนบทท�าให้ขาดการเข้าถึงระบบประกันสังคม 
แม้ว่าจะมีการน�าระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการให้
บริการ แต่การใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการให้บริการ
อาจไม่ใช่รูปแบบที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายดังกล่าว 
นอกจากนี้ แรงงานนอกระบบยังขาดความตระหนักรู ้
ในความส�าคัญของการมีหลักประกันทางสังคมเพ่ือความ
มั่นคงในการด�ารงชีวิต ในขณะที่สิทธิประโยชน์ของ
แรงงานนอกระบบภายใต้ระบบประกันสังคมเองยังคง 
ไม่สามารถจูงใจให้แรงงานนอกระบบเข้าสู่ระบบได้มาก
เท่าที่ควร

ดังนั้น การด�าเนินงานในระยะต่อไป ควรให้ความส�าคัญ
ในการสร้างความตระหนักและการรับรู้ถึงความส�าคัญ
ของการมีหลักประกัน โดยเฉพาะในกลุ่มคนรุ่นใหม่ การปรับปรุงสิทธิประโยชน์ท่ีสามารถจูงใจแรงงานนอกระบบ 
ได้มากยิ่งขึ้น เช่น การแก้ไขกฎหมายเพื่อให้ผู ้ประกันตนสามารถตัดสินใจในการเลือกแผนการลงทุนที่ได้รับผล
ตอบแทนตามความสามารถในการยอมรับความเส่ียงของแต่ละคน เป็นต้น รวมถึงการเพ่ิมช่องทางในการจ่ายเงิน
สมทบที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะในเขตชนบท อาทิ การออกหน่วยเคล่ือนท่ีเพ่ือให้บริการงานประกัน
สังคมแบบเบ็ดเสร็จแก่ประชาชนในพื้นที่
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การประสานโครงการสวัสดิการในปัจจุบัน
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 44 0544

ที่ผ่านมาหน่วยงานรัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการจัดสวัสดิการสังคมและก�าหนดให้มีมาตรการ
ทางสังคมซึ่งจากข้อมูลความยากจนและเหล่ือมล�้า ปี 2561 พบว่า จ�านวนคนจนเพ่ิมข้ึนจาก
ประมาณ 5.3 ล้านคนในปี 2560 เป็นประมาณ 6.7 ล้านคน ในปี 2561 หรือมีสัดส่วนคนจนเพิ่มขึ้น
จากร้อยละ 7.87 ของประชากรทั้งประเทศเป็นร้อยละ 9.85 ตามล�าดับ แต่เมื่อพิจารณาในช่วง
หลายปีที่ผ่านมาจ�านวนคนจนมีจ�านวนลดลงอย่างมากจากร้อยละ 65.17 ในปี 2531 เหลือเพียง
ร้อยละ 9.60 ในปี 2561 ในขณะที่ความเหลื่อมล�้าทางสังคมยังลดลงไม่มากนักแต่เมื่อพิจารณาเพียง
รายมิติความเหลื่อมล�้าด้านสวัสดิการมีพัฒนาการดีขึ้นอย่างต่อเนื่องในการแก้ไขปัญหาความ
ต้องการข้ันพื้นฐานในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย เช่น กลุ่มผู้มีรายได้น้อย ผู้ที่ยากจน และผู้ด้อยโอกาส 
เป็นต้น อย่างไรก็ตาม การจัดสวัสดิการและมาตรการทางสังคมขั้นพ้ืนฐานให้แก่ประชาชนยังคงมี
ความทับซ้อน และไม่ครอบคลุมและทั่วถึงอย่างแท้จริง จึงจ�าเป็นและควรเร่งด�าเนินการประสาน
การด�าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการสังคมและมาตรการทางสังคมอย่างยิ่ง

             2557      2558          2559         2560        2561
ผู้สูงอายุยากจนที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้พิการ   1,485,170  977,257     1,362,882  1,216,114  1,397,147
ผู้สูงอายุยากจนทั้งหมด           1,643,560  1,086,012  1,489,429  1,325,303  1,540,844
สัดส่วน (%)            90.4  90.0       91.5          91.8         90.7

ประชากรที่ได้รับสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

ประชากรที่ได้รับเบี้ยยังชีพคนพิการ (หน่วย:คน)

สัดส่วนประชากรที่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

การจัดสรรสวัสดิการสังคมและมาตรการทางสังคม

ที่มา: ส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ที่มา: ส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ที่มา: ส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ปี 2562

          2557    2558        2559         2560   2561
ผู้พิการที่ยากจนที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้พิการ 247,672  180,922   249,988     234,096 304,743
ผู้พิการที่ยากจนทั้งหมด   370,897  262,409   366,486     317,036 402,624
สัดส่วน (%)      66.8    68.9       68.2 73.8        75.7

    การได้รับบัตรสวัสดิการคิดเป็น    สัดส่วนผู้ที่ได้รับบัตรสวัสดิการ    
    สัดส่วนต่อผู้ที่ได้รับทั้งหมด (%)    ต่อประชากรในแต่ละกลุ่ม (%)
คนไม่จนที่ได้รับ                84.47    13.55  
คนจนที่ได้รับ      15.53     22.80
รวม        100.00              14.46   
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การด�าเนินงานในปัจจุบัน หน่วยงานรัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ให้ความส�าคัญกับการก�าหนดให้มีสวัสดิการสังคม
และมาตรการทางสังคมท่ีมีความครอบคลุมและสามารถตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐานของแต่ละกลุ่มเป้าหมาย
มากขึ้น โดยมีการจัดสวัสดิการสังคมตามองค์ประกอบ 4 ด้านหลัก ประกอบด้วย 1) การบริการสังคม 2) การช่วยเหลือ
ทางสังคม 3) การประกันสังคม และ 4) การช่วยเหลือเกื้อกูลของภาคประชาชน เพื่อให้ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึง
สวัสดิการสังคมและมาตรการทางสังคมขั้นพื้นฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุม ทั่วถึง และเป็นธรรมตั้งแต่ช่วงวัย
เด็กแรกเกิด/ปฐมวัย วัยเรียน วัยแรงงาน วัยสูงอายุ และการจัดสวัสดิการส�าหรับกลุ่มเฉพาะ เช่น กลุ่มผู้มีความพิการ  
ผู้มีรายได้น้อย ผู้ที่ยากจน และผู้ด้อยโอกาส เป็นต้น ซ่ึงในปัจจุบันมีรวมกันมากกว่า 40 โครงการ ท�าหน้าที่ให้ความ 
ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนคนไทย ตั้งแต่เกิดจนเสียชีวิต

นอกจากนี้ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ด�าเนินการพัฒนางานสวัสดิการสังคม ซึ่งเป็น 
การสร้างหลักประกันระบบสวัสดิการสังคมข้ันพ้ืนฐานให้ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั่วถึง 
และเป็นธรรม โดยประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีส่วนร่วมรับผิดชอบในการจัดสวัสดิการสังคมและมาตรการ
ทางสังคม รวมทั้งก�าหนดให้มีกลไกการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการด�าเนินงานร่วมกัน 

ทั้งนี้ การขับเคลื่อนการประสานการจัดสวัสดิการสังคม
และมาตรการทางสังคมของภาครัฐให้บรรลุเป้าหมาย
การเกิดการบูรณาการจัดสรรสวัสดิการของหน่วยงานรัฐ
ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ยังมีข้อจ�ากัด 
ในประเดน็ ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศของแต่ละหน่วยงาน 
และการบูรณาการฐานข้อมูลสารสนเทศที่เก่ียวข้อง 
และจ�าเป็นในการน�ามาใช้ประกอบการจัดสวัสดิการ
สังคมและมาตรการทางสังคม จึงส่งผลให้สวัสดิการสังคม
และมาตรการทางสงัคมบางประเภททับซ้อน ขาดประสทิธภิาพ  
ไม่ครอบคลุม และไม่เป็นธรรม อาทิ มีผู้สมควรจะได้รับ
ความช่วยเหลือจากรัฐแต่ไม่ได้รับ และมีผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์
ความช่วยเหลือหรือได้รับความช่วยเหลือจากโครงการ
ลักษณะเดียวกันแล้วแต่ยังคงได้รับสวัสดิการเพิ่มอีกด้วย 
อย่างไรก็ตาม การด�าเนินงานของหน่วยงานรัฐและ 
หน่วยงานทีเ่ก่ียวข้องกบัการจดัสวสัดกิารสงัคมและมาตรการ 
สังคมก�าลังเผชิญกับความท้าทายในประเด็นการเข้าสู ่
สังคมสูงวัย จึงต้องมีมาตรการและการเตรียมพร้อมเพ่ือ
รับมือกับการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับประชากรที่จะส่งผล
ต่อการจัดสวัสดิการสังคมและมาตรการทางสังคมที่
หลากหลายและเพิ่มขึ้นได้อย่างทันถ่วงที

อย่างไรก็ตาม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ
สวสัดิการของรัฐทกุหน่วยงาน ควรเร่งด�าเนนิการบูรณาการ 
เชื่อมโยงฐานข้อมูลให้เป็นฐานข้อมูลเดียวกัน ซึ่งจะท�าให้
ข้อมูลของแต่ละหน่วยงานมีความเชื่อมโยงกัน สามารถ
ตรวจสอบย้อนกลับกันได้ พร้อมกับการน�าข้อมูลมา
วิเคราะห์และประมวลผลเพื่อใช้เป็นข้อมูลบนหลักฐาน
เชิงประจักษ์ส�าหรับประกอบการบริหารราชการต่อไป 
โดยอาจใช้แพลตฟอร์มของหน่วยงานเป็นถังข้อมูลกลาง
และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถน�าข้อมูลในส่วนที่
เกี่ยวข้องไปใช้ประโยชน์ต่อไป เพื่อให้หน่วยงานสามารถ
จัดสรรสวัสดิการและมาตรการทางสังคมต่าง ๆ  ให้กับ
กลุ่มเป้าหมายได้อย่างเหมาะสมและครอบคลุม ตลอดจน
ติดตามความคืบหน้าของการจัดสรรสวัสดิการต่าง ๆ อัน
เป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพการด�าเนินงานและเกิดความ
คุ้มค่ากับงบประมาณด้วย
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ระบบเงินโอนเพ่ือผู้มีรายได้น้อย  
(Negative Income Tax: NIT)

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 45 0545

ในอดีตที่ผ่านมาภาครัฐได้ด�าเนินมาตรการเพ่ือช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อย เพ่ือลดความ
เหลือ่มล�า้และแก้ปัญหาความยากจน แต่ยงัมปีระเด็นท้าทายในการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้มรีายได้น้อย 
ได้ตรงกลุ่มเป้าหมาย เนื่องจากไม่มีฐานข้อมูลที่เพียงพอส�าหรับการด�าเนินมาตรการ ท�าให้เกิดภาวะ
ตกหล่น  และภาวะรั่วไหล ดังนั้น การด�าเนินนโยบายเพื่อเป้าหมายในการลดความเหลื่อมล�้าใน
การกระจายรายได้ควรด�าเนินการควบคู่ไปกับมาตรการทางด้านรายจ่าย โดยการพิจารณาน�า 
หลักการหรือรูปแบบของ NIT หรือเครดิตภาษีการท�างาน มาใช้ด�าเนินมาตรการจะช่วยวางระบบ
ฐานข้อมูลและพัฒนากลไกในการน�าผู้ที่อยู่นอกระบบภาษีเข้าสู่ระบบภาษี รวมทั้งภาครัฐสามารถ
น�าฐานข้อมูลคนจนที่ได ้จาก NIT ไปปรับปรุงการจัดสรรงบประมาณทางด้านสวัสดิการ 
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ในกรณีของประเทศไทยได้มีการเริ่มต้นประยุกต์ใช้แนวคิด NIT โดยจัดให้มีการลงทะเบียนผู้มี 
รายได้น้อยผ่านโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการของรัฐ เพื่อเป็นฐานข้อมูลและท�าให้ภาครัฐ 
ทราบถึงความต้องการของผู้มีรายได้น้อยท่ีแท้จริง ซ่ึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือยกระดับประสิทธิภาพของ
การจัดสวัสดิการสังคม และการช่วยเหลือของภาครัฐ ซึ่งนอกจากภาครัฐจะสามารถน�าฐานข้อมูลที่
ได้ไปใช้ในการด�าเนินมาตรการสวสัดกิารต่าง ๆ เพือ่เป็นการเพ่ิมรายได้ของประชาชนลดค่าใช้จ่ายใน
ครวัเรอืน เพิ่มความม่ันคงในชีวิต และส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงสวัสดิการต่าง ๆ ผ่านมาตรการ
ทางการเงินการคลังท่ีมีอยู่เดิมให้ดียิ่งขึ้นแล้ว ภาครัฐยังสามารถใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลใน 
การออกมาตรการทางการคลังใหม่ ๆ รวมถึงสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐท่ีสามารถน�าข้อมูล
จากโครงการลงทะเบียนฯ ดังกล่าวไปวิเคราะห์ในเชิงลึก เพื่อใช้ในการก�าหนดนโยบายและวางแผน 
ในการออกมาตรการทางการเงินที่เหมาะสมและตรงกลุ่มเป้าหมายยิ่งขึ้นด้วย 
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อย่างไรก็ตาม ภาครัฐต้องให้ความส�าคัญกับการติดตามตรวจสอบสถานะผู้ลงทะเบียนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการติดตาม
ประเมินผลการด�าเนินมาตรการเพื่อให้สามารถปรับปรุงมาตรการให้เหมาะสมสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย และน�าไปสู่
การใช้ NIT เต็มรูปแบบต่อไป 

“เสาหลักทางการคลังและเศรษฐกิจ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
โดย กลุ่มสารนิเทศการคลัง สำานักงานปลัดกระทรวงการคลัง

วิสัยทัศน์กระทรวงการคลัง

สถานีข่าวกระทรวงการคลัง

กรมบัญชีกลางได้ผลิตบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 
ภายใต้โครงการไทยนิยม ย่ังยืน ในกลุ่มผู้พิการ 
ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้ที่ไม่สามารถ
เดินทางมาลงทะเบียนได้ในปี 2560 มีผู้มีสิทธิ
ท่ีผ่านคุณสมบัติ จำานวนท้ังส้ิน 3,140,409 ราย 
ซึ ่งได้ผลิตบัตรสวัสดิการฯ แล้ว จำานวน 
3,121,307 ราย และได้แจกบัตรสวัสดิการฯ 
ให้แก่ผู้มีสิทธิซึ่งได้นำาไปใช้จ่ายแล้ว จำานวน 
3,046,447 ใบ คิดเป็นร้อยละ 97 ต่อบัตร 
ท่ีผลิต (ข้อมูล ณ วันท่ี 22 พฤษภาคม 2562) 
ท้ังน้ี หากผู้มีสิทธิท่านใดท่ียังไม่ได้รับบัตรสวัสดิการฯ 
สามารถนำาบัตรประจำาตัวประชาชนตัวจริง
ไปแสดงตน เพื่อรับบัตรได้ที่สำานักงานคลัง
จังหวัด/กรุงเทพมหานคร ตามที่อยู่ปัจจุบัน

กรมบัญชีกลางจัดทำาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (ไทยนิยม ยั่งยืน) 

ที่ได้ลงทะเบียนไว้ โดยจะขอให้ลงลายมือชื่อ 
เพ่ือเป็นหลักฐานยืนยันการรับบัตรสวัสดิการฯ 
ซ่ึงผู้มีสิทธิสามารถรับได้ต้ังแต่บัดน้ี จนถึงวันท่ี 
20 ธันวาคม 2562 หากไม่มารับภายใน 
วันดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ ์ หลังจากที ่
ผู้มีสิทธิที่มารับบัตรฯ เรียบร้อยแล้ว จะเริ่มใช้ 
สิทธิได้หลังจากรับบัตรไปแล้ว 2 วัน เนื่องจาก 
ต้องดำาเนินการเปิดสิทธิของบัตร (Activate) 
เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ที่ไม่มีสิทธิแอบอ้างนำาเงิน
ในบัตรไปใช้

ในการจั ดทำ าบั ตรสวั สดิ การแห่ ง รั ฐ 
สำาหรับผู้ที่มาลงทะเบียนในรอบดังกล่าว  
ซึ่งเหลืออยู่ประมาณ 19,000 ราย โดยคาดว่า 
จะดำาเนินการผลิตแล้วเสร็จและแจกบัตรฯ ได้ 

ภายในต้นเดือนกรกฎาคม 2562 นี้ ประมาณ 
12,000 ราย ส่วนที่เหลือยังไม่สามารถผลิต 
บัตรฯ ได้เนื่องจากผู้มีสิทธิบางรายมีข้อมูลไม่
ครบถ้วน เช่น ไม่มีรูปภาพ เพราะยังไม่ได้ทำา
บัตรประจำาตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ด 
หรือกรณีข้อมูลที่ลงทะเบียนไว้ไม่ตรงกับ
ข้อมูลจากทะเบียนราษฎร์ ดังนั้น ขอให้ผู้มี
สิทธิบางรายที่ไม่แน่ใจว่าข้อมูลของตนถูก
ต้องหรือไม่ ไปติดต่อกับทีมไทยนิยม ยั่งยืน 
เพื่อดำาเนินการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง ซึ่งหาก
พ้นกำาหนดระยะเวลาที่ดำาเนินการผลิตบัตร
ในครั้งนี้ อาจทำาให้หมดสิทธิในการรับบัตร
สวัสดิการแห่งรัฐ 

กรมบัญชีกลางจัดทำาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สำาหรับผู้มีสิทธิที่ลงทะเบียนรอบเพิ่มเติมโครงการไทยนิยม ยั่งยืน  
คาดว่าพร้อมแจกบัตรได้ต้นเดือนกรกฎาคม 2562 ผู้มีสิทธิท่ียังไม่ได้รับบัตรสวัสดิการฯ ให้รีบติดต่อทีมไทยนิยม ย่ังยืน 
เพื่อตรวจสอบข้อมูลของตนเองให้ถูกต้องก่อนหมดสิทธิ  

หากผู้มีสิทธิท่านใดที่ยังไม่ได้รับ 
บัตรสวัสดิการฯ สามารถนำา 

บัตรประจำาตัวประชาชนตัวจริง 
ไปแสดงตน เพื่อรับบัตรได้ที่ 
สำานักงานคลังจังหวัด/

กรุงเทพมหานคร  
ตามที่อยู่ปัจจุบันที่ได้ลงทะเบียนไว้
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เงินบ�านาญ
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 46 0546

จากสถานการณ์ท่ีประเทศไทยก�าลังก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ โดยประเด็นปัญหาที่มีความ 
ท้าทาย คือ กลุ ่มผู ้ที่มีความเปราะบางและมีความเส่ียงท่ีมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น โดยจากรายงาน
สถานการณ์ความยากจนและเหลื่อมล�้าปี 2561 ชี้ให้เห็นว่ามีผู้สูงอายุกว่าร้อยละ 10.7 ที่มีปัญหา
ความยากจน ประกอบกับสัดส่วนของผู้สูงอายุท่ีอยู่ตามล�าพังเพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 6.3 ในปี 2545 
เป็นร้อยละ 10.8 ในปี 2560 ด้วยเหตุนี้ จึงต้องเร่งหามาตรการมาแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยหนึ่ง 
ในมาตรการที่มีความจ�าเป็นอย่างยิ่ง คือ การปรับปรุงระบบหลักประกันทางสังคมเพื่อสร้างความ
ยั่งยืนทางการคลังและเป็นการเตรียมการเพื่อรองรับการก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัย 

ในห้วงเวลาท่ีผ่านมาได้มีการด�าเนินงานโดยภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขประเด็นปัญหาดังกล่าว 
อาทิ กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ได้มีการพัฒนารูปแบบการตลาดและผลิตภัณฑ์ เพื่ออ�านวย
ความสะดวกแก่ประชาชนที่เป็นกลุ่มแรงงานนอกระบบ เช่น เกษตรกร ผู้ประกอบอาชีพรับจ้าง  
ส่งผลให้ปัจจุบันมีสมาชิกในกองทุนเพิ่มขึ้นจากปี 2561 กว่า 1,604,837 คน นอกจากนี้ ส�านักงาน
ประกันสังคม ได้มีการผลักดันการปฏิรูประบบบ�านาญชราภาพ เพื่อสร้างเสถียรภาพของกองทุน
ประกันสังคมให้สามารถรองรับสังคมสูงวัยในอนาคตเพื่อให้ผู ้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีรายได้ 
เพียงพอต่อการด�ารงชีวิต ในส่วนของส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง ขณะนี้อยู ่ระหว่างผลักดัน 
กฎหมายส�าคญั 2 ฉบับได้แก่ (1) ร่างพระราชบญัญตัคิณะกรรมการนโยบายบ�าเหนจ็บ�านาญ พ.ศ. .... 
เพื่อสนับสนุนให้เกิดการจัดท�านโยบายของระบบบ�าเหน็จบ�านาญในภาพรวมของประเทศให้มีความ
สอดคล้องกัน รวมถึงพัฒนาระบบบ�าเหน็จบ�านาญให้ครอบคลุมผู้พ้นวัยท�างานท้ังหมดให้เพียงพอ
ต่อการด�ารงชีพ มีความเป็นธรรม เกิดความมั่นคงและยั่งยืน และ (2) ร่างพระราชบัญญัติกองทุน
บ�าเหน็จบ�านาญแห่งชาติ พ.ศ. .... เพ่ือให้แรงงานในระบบ ได้แก่ ลูกจ้างเอกชน ลูกจ้างชั่วคราว 
ส่วนราชการ พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่องค์การมหาชน พนักงานรัฐวิสาหกิจ มีการออมเพื่อการ
เกษียณอายุเพิ่มขึ้นและเพียงพอในการด�ารงชีพ ซ่ึงการด�าเนินการดังกล่าวข้างต้นจะช่วยส่งเสริม 
ให้คนไทยมีหลักประกันทางสังคมที่ดีขึ้นเมื่อก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัย

ที่มา: ข้อมูลจากการส�ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ส�านักงานสถิติแห่งชาติ 
       ประมวลผลโดยกองพัฒนาข้อมูลและตัวชี้วัดสังคม สศช.
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อย่างไรก็ตาม การด�าเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ในประเด็นการปฏิรูปดังกล่าว ยังต้อง
อาศัยการผลักดันโดยภาคส่วนท่ีเก่ียวข้องอย่างต่อเนื่อง ทั้งในส่วนของการเร่งรัดกฎหมายและกลไก 
ที่เกี่ยวข้อง 

ดังนั้น การด�าเนินการในระยะต่อไปควรเร่งผลัดดันในประเด็นส�าคัญต่าง ๆ อาทิ (1) สร้างการ
ประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อส่งเสริมและดึงดูดให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเกิดการออมมากยิ่งข้ึน โดยเฉพาะ
กลุ่มแรงงานนอกระบบท่ีไม่มีสวัสดิการรองรับ (2) เร่งผลักดันกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดกลไกหนุน
เสริมการสร้างหลักประกันทางสังคมท่ียั่งยืน (3) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเด็นดังกล่าวควรมีการ 
บูรณาการข้อมูลกัน เพื่อให้การด�าเนินมาตรการต่าง ๆ ไม่เกิดความซ�้าซ้อนและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ผู้สูงอายุที่อยู่คนเดียวตามล�าพังในครัวเรือน
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การบริหารจัดเก็บภาษี
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 47 0547

การจัดเก็บภาษี เป็นเครื่องมือส�าคัญในการบริหารประเทศ ที่ผ่านมารายได้จากภาษีที่รัฐจัดเก็บได้
ในแต่ละปีข้ึนอยู่กับหลายปัจจัย คือ สภาพเศรษฐกิจภายในและภายนอกประเทศ และการบริหาร
จัดเก็บภาษี ทั้งนี้ การบริหารจัดเก็บภาษีที่มีประสิทธิภาพ และท�าให้รัฐมีรายได้ที่มั่นคงนั้น มีความ
ส�าคัญมาก เช่น การบริหารจัดเก็บภาษีที่มีประสิทธิภาพจะช่วยให้ภาครัฐจัดเก็บภาษีได้เป็นระบบ  
มีความโปร่งใส และลดต้นทุนในการจัดเก็บภาษี ดังนั้น ประเทศไทยจึงควรให้ความส�าคัญกับ 
การปฏิรูประบบบริหารจัดเก็บภาษี โดยมุ ่งเน้นการเพ่ิมประสิทธิภาพและความโปร่งใสใน 
การจัดเก็บภาษี การอ�านวยความสะดวกให้แก่ผู้เสียภาษี การลดต้นทุนในการจัดเก็บภาษี และ 
บูรณาการการจัดเก็บภาษีของหน่วยงานจัดเก็บภาษีต่าง ๆ โดยรูปแบบองค์กรจัดเก็บภาษีก่ึงอิสระ  
(Semi – autonomous Revenue Agency: SARA) ซึ่งจะเป็นทางเลือกในการปฏิรูประบบบริหาร
จัดการภาษีของไทยได้ 
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ปัจจุบันในส่วนของแนวคิดการจัดตั้งองค์กรจัดเก็บภาษี
กึ่งอิสระ หรือ SARA ได้มีการมอบหมายให้ส�านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) เป็นผู ้รับ 
ผิดชอบในการศึกษาความเป็นไปได้และความเหมาะสม
กับบริบทของประเทศไทยเพื่อเป็นกลไกท่ีจะช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดเก็บภาษีในอนาคต  
ในขณะที่กระทรวงการคลังได้มีการด�าเนินการที่ส�าคัญ 
ในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี โดยน�าระบบ  
e – Donation เพื่ออ�านวยความสะดวกให้แก่ผู้บริจาค
สามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ โดยไม่ต้องน�าหลักฐาน
การบริจาคมาแสดงแก่กรมสรรพากร และการเชื่อมโยง
กับหน่วยงานเจ้าของข้อมูลการลดหย่อนภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาต่าง ๆ ผ่านระบบ Open API เพื่อลดภาระ
ในการจัดเก็บเอกสารและการน�าส่งเอกสารของผู ้เสีย
ภาษีให้กับกรมสรรพากร อย่างไรก็ตาม การพัฒนาระบบ
ข้อมูลภาษี กรมสรรพากรได้มีการจัดท�าระบบประมวล
ข้อมูลผลการจัดเก็บภาษีอากรเช่ือมโยงข้อมูลภาครัฐ 
จัดท�าข้อมูลสถิติผลการจัดเก็บภาษีอากรทุกประเภทภาษี 
แยกเป็นรายปีงบประมาณ รายไตรมาส รายเดือน  
รายหน่วยจัดเก็บ รายประเภทภาษี เป็นรายไตรมาส 
ผ่านระบบ IT Center ของกระทรวงการคลัง

ท้ังนี้ ยังมีความท้าทายท่ีส�าคัญในการด�าเนินการให้บรรลุ
เป้าหมายการปฏิรูป เนื่องจากการน�ารูปแบบหน่วยงาน
จัดเก็บภาษี SARA มาใช้ ต้องมีการจัดต้ังองค์กรขึ้น 
เพื่อท�าหน้าที่หลักในการจัดเก็บภาษี ส่งผลให้เกิดความ 
ซ�้าซ้อนของหน่วยงานจัดเก็บภาษีและอาจก่อให้เกิดภาระ
ด้านงบประมาณของภาครัฐ ซึ่งไม่สอดคล้องกับมาตรการ
บริการจัดการก�าลังคนภาครัฐ (พ.ศ. 2562 - 2565)  
ที่มุ่งเน้นการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรของภาครัฐ 
และการบริหารอัตราก�าลังท่ีมีอยู่เดิมให้เกิดความคุ้มค่า
และมีประสิทธิภาพ

การด�าเนินการในระยะต่อไปกระทรวงการคลัง ควรให้
ความส�าคัญกับการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี
อย่างต่อเน่ืองในรูปแบบการเสียภาษีท่ีเหมาะสมและ
สามารถอ�านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน รวมทั้ง  
เร่งด�าเนินการพัฒนาระบบข้อมูลภาษีเพื่อให้มีการเปิด
เผยข้อมูลการจัดเก็บภาษีและการบูรณาการระหว่าง
หน่วยงานต่าง ๆ ซ่ึงท�าให้การจัดเก็บภาษีมีความโปร่งใส
และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
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ระบบภาษี
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 48 0548

ภาษี เป็นมาตรการทางการคลังเพื่อลดความเหลื่อมล�้าและสร้างความเป็นธรรมในสังคม รวมท้ัง 
เป็นเคร่ืองมือส�าคัญในการเสริมสร้างขีดความสามารถของประเทศ ที่ผ่านมาโครงสร้างระบบภาษีของ
ไทยยังไม่สอดคล้องต่อระบบของสังคม โดยยังไม่เอื้อให้เกิดการกระจายรายได้ ซ่ึงโครงสร้างรายได้
จากภาษีอากรของไทยยังพึ่งพิงจากฐานการบริโภคหรือฐานภาษีทางอ้อมเป็นหลัก และโครงสร้าง
อัตราภาษียังเอื้อประโยชน์ให้กับผู้เสียภาษีจากฐานรายได้ โดยเฉพาะจากทรัพย์สินและความมั่งค่ัง  
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินและผลตอบแทนจากเงินทุนมีภาระภาษีในสัดส่วนที่ต�่า ขณะที่รายได้จาก
ค่าตอบแทนแรงงานมีระบบภาษีควบคุมเข้มงวดและชัดเจน แต่อัตราภาษีขั้นสูงได้มีการปรับลดลง 
และมีสิทธิยกเว้นการลดหย่อนภาษีค่อนข้างมาก ท�าให้ยิ่งซ�้าเติมความเหลื่อมล�้าในการกระจาย 
รายได้

การด�าเนินการเพื่อใช้ภาษีเป็นเครื่องมือในการลดความเหลื่อมล�้า ในช่วงท่ีผ่านมาภาครัฐได้มี 
การศึกษาวิเคราะห์และทบทวนภาษีต่าง ๆ เช่น กรมสรรพากรได้มีการปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา โดยเริ่มมีผลบังคับใช้ส�าหรับเงินได้พึงประเมินที่ได้รับต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 
เป็นต้นไป เพื่อช่วยให้ผู้มีเงินได้ได้รับประโยชน์จากการปรับปรุงการหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อน 
ที่เพิ่มข้ึน ช่วยให้ผู้มีเงินได้เสียภาษีในแต่ละเดือนลดลง ส่งผลให้มีเงินได้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลด ี
ต ่อสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ และส�าหรับภาษีฐานทรัพย ์ สินได ้มีผลบังคับใช ้ 
ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้างต้ังแต่วันท่ี 13 มีนาคม 2562 โดยการจัดเก็บภาษี
ส�าหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป เป็นต้น รวมถึงได้มี
การศึกษาการจัดเก็บภาษีแบบใหม่ให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยี เศรษฐกิจ และสังคม 
ในปัจจุบัน เพื่อให้ระบบภาษีมีความครอบคลุมทุกภาคส่วนมากยิ่งขึ้น

ที่ผ่านมา แม้ว่าหน่วยงานภาครัฐมีการทบทวนและมีการบังคับใช้ภาษีในหลายรูปแบบท้ังภาษ ี
ฐานรายได้และภาษีฐานทรัพย์สิน แต่ความพยายามใช้ภาษีเพื่อเป็นเครื่องมือในการลดความเหลื่อมล�้า 
โดยหาแนวทางให้ผู ้มีรายได้สูงมีส่วนร่วมในการจ่ายภาษีเพ่ิมนั้น ยังอยู่ในข้ันตอนของการศึกษา
วิเคราะห์เพื่อให้เกิดการบังคับใช้ที่มีประสิทธิภาพ ในขณะเดียวกัน มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ก่อ 
รายได้เกิดขึ้นตามบริบทการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ที่ยังไม่ได้น�ามา
รวมเป็นฐานการเสียภาษี ดังนั้น ภาครัฐจึงต้องศึกษาวิเคราะห์แนวทางในการเก็บภาษีรูปแบบใหม่ ๆ  
ให้มีครอบคลุมบนพื้นฐานของความเป็นธรรม



แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ 05

215

0548

การด�าเนินงานที่จะบรรลุเป้าหมายของประเด็นปฏิรูปนี้ 
คือ หน ่วยงานที่ เกี่ ยวข ้องควรเร ่ ง ศึกษาแนวทาง 
การวิเคราะห์และทบทวนระบบของภาษีตามบริบทของ
สังคมไทย โดยค�านึงถึงความเป็นธรรมของระบบภาษี
และการพัฒนาและปรับปรุงเครื่องมือที่ ใช ้ส�าหรับ 
การสนับสนุนการด�าเนินงานท่ีเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี 
ให้มีประสิทธิภาพและมีความทันสมัยอยู่เสมอ เพื่อให ้

การจัดเก็บภาษีเป ็นไปตามพลวัตและกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ และมีประสิทธิภาพในการจัดเก็บ นอกจากนี้ 
ควรมีการศึกษาวิเคราะห์แนวทางการเก็บภาษีที่เกิดจาก 
กิจกรรมทางเศรษฐกิจและธุรกรรมทางการเงินรูปแบบ
ใหม่ ๆ ในปัจจุบันตามบริบทการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ซ่ึงถือเป็นรายได ้
พึงประเมินที่ต้องเสียภาษีเช่นกัน



ที่ดินของรัฐ 
183 ล้านไร่
57.26%

ที่ดินของเอกชน 
138 ล้านไร่

42.74%

กรมที่ดินออกเอกสิทธิ์ (โฉนดที่ดิน, น.ส.3 ก,น.ส.3 ใบจอง)
ไปแล้ว 31.4 ล้านโฉนด เนื้อที่ 127 ล้านไร่

เอกสารสิทธิ์ท่ีกรมที่ดินออกไป 90%
กระจุกตัวอยู่กับกลุ่มบุคคลและนิติบุคคล 50 ราย

ซึ่งเป็นเพียง 10% ของประชากรทั้งหมด

ที่ดินเหล่านี้ถูกปล่อยทิ้งร้างไว้โดยไม่ท าประโยชน์ 48 ล้านไร่
ท าให้เกิดการสูญเปล่าทางเศรษฐกิจ 127,384.03 ล้านบาท

ปัจจุบันมีเกษตรกรรายย่อยไม่มีที่ดินเป็นของตัวเอง 811,892 ครอบครัว
และในส่วนที่ต้องเช่าที่ดินท ากินมีจ านวนไม่น้อยกว่า 1.5 ล้านครอบครัว

“ประเทศไทยมีเนื้อที่ 321 ล้านไร”่
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การสร้างความมั่นคงด้านที่ดิน 
ให้กับประชาชน

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 49 0549

ข ้อมูลการครอบครองที่ดินของภาคส ่วนต ่าง ๆ ในประเทศไทยของมูลนิธิสถาบันที่ดิน 
แห่งประเทศไทยพบว่าที่ดินจ�านวน 321 ล้านไร่ แบ่งเป็นที่ดินของรัฐ 183 ล้านไร่ ของเนื้อที่ทั้งหมด 
ส่วนท่ีเหลือ 138 ล้านไร่ เป็นที่ดินของเอกชน ที่ผ่านมากรมท่ีดินออกเอกสารสิทธิ์ไปแล้วทั้งสิ้น  
31.4 ล้านโฉนด โดยเอกสารสิทธิกว่าร้อยละ 90 กระจุกตัวอยู่กับกลุ ่มบุคคลและนิติบุคคล  
ในสัดส่วนร้อยละ 10 ของประชากรทั้งประเทศ ซึ่งที่ดินเหล่านี้ถูกปล่อยทิ้งร้างไว้โดยไม่ท�าประโยชน์ 
มีมากถึง 48 ล้านไร่ ท�าให้เกิดการสูญเปล่าทางเศรษฐกิจ เพราะเป็นที่ ดินที่ถูกกว้านซื้อ 
เพื่อเก็งก�าไรโดยไม่ได้น�ามาใช้ประโยชน์จริง ซึ่งตรงกันข้ามกับการถือครองที่ดินของเกษตรกร หรือ
ผูม้รีายได้น้อยในภมูภิาคต่าง ๆ โดยพบว่าปัจจบัุนเกษตรกรรายย่อยไม่มทีีด่นิเป็นของตวัเองไม่น้อยกว่า 
811,892 ครอบครัว และในส่วนที่ต้องเช่าที่ดินเพื่อท�ากินมีจ�านวนไม่น้อยกว่า 1.5 ล้านครอบครัว 
รวมทั้งข้อมูลการสูญเสียที่ดินท�ากินของเกษตรกรรายย่อยจากสาเหตุอื่น ๆ เช่น การถูกไล่ร้ือ ฟ้อง
ร ้องจากเจ ้าของท่ีดิน โดยเฉพาะประเด็นความเหลื่อมล�้าทางที่ดินน�ามาซึ่งความสูญเสีย 
ท่ีอยู่อาศัยท่ีดินท�ากิน ส่งผลให้ที่ดินตกไปอยู่กับกลุ่มนายทุน เกิดปัญหาการกระจุกตัวของการถือ
ครองที่ดิน จึงท�าให้ผู้ขาดแคลนที่ดินท�ากินส่วนหนึ่งอพยพเข้ามาท�างานภายในเมือง ก่อให้เกิด
ปัญหาขาดแคลนที่พักอาศัยในเขตเมืองตามมา ดังนั้น การแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยใช้กลไก
เศรษฐกิจในรูปแบบธนาคารที่ดินเพ่ือสร้างความมั่นคงด้านที่ดินท�ากินและที่อยู ่อาศัยให้กับ
เกษตรกรและกลุ่มผู้มีรายได้น้อยลดการอพยพเข้ามาท�างานในเขตเมือง ขณะเดียวกันโครงการที่อยู่
อาศัยเพื่อผู้มีรายได้น้อยก็จะเป็นการช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนที่อยู่อาศัยในเขตเมือง 
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รัฐบาลมีนโยบายจัดท�าโครงการบ้านเอื้ออาทรตั้งแต ่
ป ี  2547  ภายหลั ง ได ้ มี การ เป ล่ียน ช่ือ โครงการ  
เป็นโครงการเคหะชุมชน มอบหมายให้กระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และกระทรวง
การคลัง เป ็นผู ้จัดท�าโครงการ เพื่อป ้องกันปัญหา 
การขาดแคลนที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อย นับตั้งแต่เริ่ม
ด�าเนินโครงการบ้านเอื้ออาทรมาจนถึงปัจจุบัน ได้อนุมัติ
สินเชื่อให้แก่ผู้ได้รับสิทธิไปแล้วกว่า 213,696 ราย ต่อมา
เพ่ือลดปัญหาการถือครองที่ดินว่างเปล่าได้มีการออก
พระราชบัญญัติที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 
ประกาศและมีผลบังคับใช้เป็นกฎหมาย ตั้งแต่วันที่ 1 
มกราคม 2563 แบ่งเป็น 4 ประเภท ประกอบด้วย พื้นที่
เกษตรกรรม ท่ีอยู่อาศัย พื้นท่ีอ่ืน ๆ และพื้นที่รกร้างว่าง
เปล่า ซึ่งพื้นที่รกร้างว่างเปล่าเมื่อไม่มีการใช้ประโยชน์
เป็นทุก 3 ปี จะมีการคิดอัตราภาษีเพิ่มขึ้น เพื่อเป็น 
การลดความเหลื่อมล�้ าในเรื่องที่ดินท�ากิน รวมท้ัง 
การออกพระราชบัญญัติคุ ้มครองประชาชนในการท�า
สัญญาขายฝากท่ีดิน เพื่อเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัย 
พ.ศ. 2562 และเพื่อช่วยเหลือผู้ขายฝากที่ดิน นอกจากนี้ 
กระทรวงการคลัง ได้มีการเสนอ (ร่าง) พระราชบัญญัติ
ธนาคารท่ีดิน พ.ศ. .... ปัจจุบันอยู ่ระหว่างขั้นตอน 
การพิจารณาทางกฎหมาย ซึ่งท�าให้การด�าเนินการเพ่ือ
การสร้างความมั่นคงทางที่ดินให้แก่เกษตรกรยังไม่ 
คืบหน้ามากนัก อย่างไรก็ดี กระทรวงการคลังได้สนับสนุน
ภารกิจของสถาบนับรหิารจดัการธนาคารทีด่นิ (องค์การมหาชน) 
เพ่ือเป็นกลไกในการพัฒนาเศรษฐกิจและบริหารจัดการ
ที่ดิน รวมทั้งเป็นแหล่งเงินทุนเพื่อให้เกษตรกรได้มีสิทธ์ิ 
ในที่ดินและได้ใช้ประโยชน์ในที่ดินอย่างมั่นคงในรูปของ
ธนาคาร ให้การกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจนได้มีที่ดิน
ท�ากินและที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง 

ท้ังนี้ ยังมีความท้าทายท่ีส�าคัญในการด�าเนินการให้บรรลุ
เป้าหมายการปฏิรูป นอกจากการจัดสรรที่ดินให้กับ 
ผู ้ที่จ�าเป็นอย่างเท่าเทียมกันแล้ว ประเด็นส�าคัญ คือ  
การสร้างอาชีพที่มั่นคงและเพียงพอกับการด�ารงชีพ 
ควบคู่ไปกับการพัฒนาส่ิงอ�านวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน
และชุมชนที่ปลอดภัยเข้มแข็ง เพื่อให้ประชาชนสามารถ
ด�ารงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพและเกิดความยั่งยืนต่อการ
จัดสรรทรัพยากรที่ดินที่มีอยู่อย่างจ�ากัดต่อไป

ในระยะต่อไป ควรให้ความส�าคัญกลไกการด�าเนินของ
สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)  
ในการช่วยเหลือเกษตรกร เป็นแหล่งเงินทุนเพ่ือการกู้ยืม
ให้แก่เกษตรกรและผู้ยากจน เพื่อคงสิทธิในที่ดินท�ากิน
และที่พักอาศัย เช่น การไถ่ถอนจ�านอง การไถ่ทรัพย์จาก
การขายฝาก รวมทั้ง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเร่งสร้าง
อาชีพและสวัสดิการขั้นพื้นฐาน นอกจากนี้ ควรเร่ง
สนับสนุนการขยายตัวของโครงการที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ที่มี
รายได้น้อยให้ครอบคลุมท่ัวประเทศไทยเพื่อเสริมสร้าง
ความม่ันคงในการอยู่อาศัย และยกระดับคุณภาพชีวิต 
ให้แก่ผู้ด้อยโอกาสให้ได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง
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การสร้างความมีส่วนร่วมจากภาคเอกชน 
ในการลดความเหลื่อมล�้า

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 50 0550

การพัฒนาประเทศท่ีผ่านมา แม้จะประสบความส�าเร็จและมีความก้าวหน้ามาอย่างต่อเนื่อง  
แต่ยังคงมีปัญหาด้านความเหลื่อมล�้าและความยากจนท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของคนในสังคมและ
อาจส่งผลต่อความมั่นคงของประเทศในระยะยาว ดังนั้น การที่จะช่วยเหลือคนเหล่านั้นให้พ้นจาก
ความยากจน เพื่อน�าประเทศสู่ความเจริญและมั่งคั่งได้นั้น จ�าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของ 
ทั้งรัฐบาล ภาคเอกชน และภาคประชาชน ซ่ึงสร้างความมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการลดความ
เหลื่อมล�้าผ่านกลไกประชารัฐ โดยการสร้างแพลตฟอร์มระดับประเทศเพ่ือเป็นตัวกลางในการ 
เชื่อมเอกชนที่ต้องการด�าเนินโครงการ CSR กับธุรกิจชุมชน สามารถเป็นกลไกส�าคัญในการจับคู่ 
รวมทั้งสร้างรายได้และองค์ความรู้ที่จะน�าไปสู่การลดความเหลื่อมล�้าได้
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โดยที่ผ ่านมา ภาครัฐได้ส ่งเสริมและดึงบทบาทของ 
ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาและแก้ไข
ปัญหาความเหลื่อมล�้าผ่านการขับเคลื่อนโครงการสาน
พลังประชารัฐ ท่ีเป็นการร่วมด�าเนินการระหว่างภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพ่ือร่วมขับเคลื่อนการ
เพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันของประเทศ  
ลดความเหลื่อมล�้า และยกระดับประเทศให้หลุดพ้นจาก
กับดักรายได้ปานกลาง โดยมีบริษัทประชารัฐรักสามัคคี
ประเทศไทย จ�ากัด ซึ่งเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมท�าหน้าที่
เป็นตัวกลางในการจับคู ่เชื่อมโยงการท�างานกับภาค ี
การพัฒนาที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันพิจารณาแนวทางแก้ไข
ปัญหาของชุมชน ให้ค�าแนะน�าชุมชน และรวบรวม 
องค์ความรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาชุมชนให้เกิด
ความเข้มแข็งและสามารถบริหารจัดการได้ด้วยตนเอง 
อาทิ การส่งเสริมการเข้าถึงปัจจัยการผลิตและแหล่งทุน  
การสนับสนุนองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการ
แปรรูปและต่อยอดผลิตภัณฑ์และบริการของชุมชน 
ที่มีความโดดเด่นและสะท้อนเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่ 
ตลอดจนการพัฒนาระบบความเชื่อมโยงแอปพลิเคชัน
กับภาคเอกชนในรูปแบบประชารัฐ พัฒนาฐานข้อมูล
เกษตรกรกลาง โดยน�าเทคโนโลยีข ้อมูลขนาดใหญ่  
(Big Data) ส�าหรับจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งได ้
ติดต้ังระบบเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และระบบฐาน
ข้อมูล Big Data โดยบูรณาการข้อมูลภาคเกษตรระหว่าง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการจัดท�าฐานข้อมูลที่ส�าคัญ 
ในรูปแบบดิจิทัลเพื่อให้บริการประชาชนและชุมชน 
มีข้อมูลและมีศักยภาพเพียงพอที่จะพัฒนาตัวเองต่อไปได้

ในขณะที่ภาคเอกชนส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สมาคมบริษัทจดทะเบียน
ไทยชมรม CSR Club และสถาบันไทยพัฒน์ ได้ส่งเสริม
ให้บริษัทจดทะเบียนและองค์กรธุรกิจที่สนใจท่ัวไป 
ตระหนักและให้ความส�าคัญกับการด�าเนินธุรกิจที่มีความ
รับผิดชอบต่อสังคม เช่น การส่งเสริมการรับรู้ประเด็น
ปัญหาทางสังคม การตลาดเพื่อมุ ่งแก้ไขปัญหาสังคม  

การอาสาช่วยเหลือชุมชน การบริจาคเพ่ือการกุศล  
การประกอบธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคม เป็นต้น  
โดยเผยแพร่ข้อมูลการด�าเนินงานซึ่งครอบคลุมทั้งการ
ด�าเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม (ESG)  
ในรูปแบบของการจัดท�ารายงานความยั่งยืน ปัจจุบันมี
องค์กรทีไ่ด้จดัท�ารายงานความยัง่ยนื ในปัจจุบนักว่า 100 แห่ง 
นอกจากนี้  ได ้ก ่อต้ังเครือข ่ายเพ่ือความยั่งยืนแห่ง
ประเทศไทย (Thailand Responsible Business  
Network: TRBN) เป็นพื้นที่กลางส่งเสริมท�าธุรกิจอย่าง
รับผิดชอบที่มีจุดมุ ่งหมายหลักเพื่อเป็นเครือข่ายของ
ธุรกิจท่ีมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม ร่วมมือแลกเปลี่ยน 
ต่อยอด และบูรณาการกับภาคส่วนอื่นในการให้ข้อมูล 
ที่เป็นประโยชน์แก่ธุรกิจในการผนวกเป้าหมายความ
ยั่งยืนกับการประกอบการ และสนับสนุนความร่วมมือ 
ในวงกว ้างเ พ่ือการสร ้างสรรค ์นวัตกรรมที่น�าไปสู ่ 
การเปลี่ยนแปลงเชิงระบบ ช่วยแก้ไขปัญหาความยากจน
และลดความเหลื่อมล�้า อันจะน�าไปสู่การพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนและสร้างผลกระทบเชิงบวกระดับประเทศได้

อย่างไรกต็าม ยงัต้องเร่งขยายและบรูณาการการด�าเนนิงาน
ของเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน  
และภาคชุมชนให้มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกันตลอด
ห่วงโซ่การพัฒนาตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง โดย
เฉพาะการพัฒนาศักยภาพของกลุ่มประชากรร้อยละ 40 
ที่มีรายได้ต�่าสุด และกลุ่มผู้เปราะบาง รวมทั้งส่งเสริมให้
เ กิ ดการลงทุ นและการขยาย โอกาสการพัฒนา 
ผู้ประกอบการ SME และกิจการเพื่อสังคม (SE) ในชุมชน
เข้ามามีส ่วนร่วมในการพัฒนาความเป็นอยู ่ของคน 
ในชมุชนให้ดีขึน้ โดยมภีาคเอกชนผ่านกลไกบรษิทัประชารฐั
รักสามัคคีประเทศไทย จ�ากัด และเครือข่ายเพื่อความ
ยั่งยืนแห่งประเทศไทยร่วมเป็นผู ้สนับสนุนการพัฒนา  
อันจะน�าไปสู่การสร้างอาชีพ สร้างงาน สร้างมูลค่าเพิ่ม 
ให้เกิดรายได้ที่ม่ันคง แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชน รวมท้ังสร้างเสริมศักยภาพความเข้มแข็งของ
ชุมชนและลดความเหลื่อมล�้าได้
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ปฏิรูปสถาบันเพ่ือการบริหาร 
จัดการยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 51 0551

การปรับเปลี่ยนระบบ กระบวนการ และกลไกในการบริหารจัดการยุทธศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพ 
มีความจ�าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะน�าไปสู ่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน รวมถึงการปฏิรูปกฎหมาย 
ที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับโครงสร้างและอ�านาจหน้าที่ของหน่วยงานต่าง ๆ เช่น ส�านักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส�านักงบประมาณ และส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
เป็นต้น เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพและความเชื่อมั่นขององค์กร นอกจากนี้ การปฏิรูประบบ
เทคโนโลยีและระบบข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ยังเป็นกลไกส�าคัญที่จะช่วยให้การบริหารจัดการ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจมีประสิทธิภาพมากขึ้น เนื่องจากการจัดเก็บข้อมูลที่เป็นระบบ 
น�ามาซึ่งความสะดวกรวดเร็วในการน�าข้อมูลไปใช้
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การปฏิรูปสถาบันเพื่อการบริหารจัดการยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจอยู่ระหว่างการด�าเนินการในการหาแนวทาง
ร่วมกันในการปรับปรุงบทบาทของสถาบันทางเศรษฐกิจให้มีความสอดคล้องกับบริบทในปัจจุบัน โดยมีส�านักงาน 
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการปฏิรูปศักยภาพขององค์กรที่มุ่งเน้นการปฏิรูป
ระบบการคัดสรรผู้บริหารระดับสูงในหน่วยงานส�าคัญที่เกี่ยวข้องกับระบบการบริหารจัดการยุทธศาสตร์และแผนด้าน
เศรษฐกิจของประเทศ 

ทั้งนี้ กระบวนการปรับปรุงบทบาทของหน่วยงานด้านเศรษฐกิจยังมีประเด็นที่ต้องหารือเพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน จ�าเป็น
ต้องมีการจดัประชุมรบัฟังความคดิเห็นทุกภาคส่วนทีอ่าจท�าให้เกิดความล่าช้าในการด�าเนนิการในระยะต่อไป อย่างไรกด็ี 
การประกาศใช้พระราชบัญญตัสิภาพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. 2561 ที่มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
และอ�านาจหน้าที่ของหน่วยงาน เป็นอีกหนึ่งกลไกขับเคล่ือนการปรับเปล่ียนบทบาทเพ่ือรองรับการวางแผนพัฒนา 
ภายใต้บริบทที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วต่อไป 

การปฏิรูประบบคัดสรรผู้บริหารระดับสูงในหน่วยงานด้านการบริหารจัดการยุทธศาสตร์จ�าเป็นต้องออกแบบแนวทาง
ให้ชัดเจนโดยเร็ว เพื่อให้สามารถขยายผลได้อย่างต่อเนื่องและในวงกว้าง รวมทั้งเร่งด�าเนินการจัดท�าพระราชบัญญัต ิ
ที่สนับสนุนให้เกิดการบริหารจัดการตลอดวงจร P-D-C-A เพ่ือสร้างกลไกให้เกิดการบูรณาการเชื่อมโยงที่แข็งแกร่ง 
ผ่านการปฏิรูปกฎหมายท่ีเอื้อต่อการปรับโครงสร้างของหน่วยงานด้านเศรษฐกิจต่าง ๆ ตลอดจนการพัฒนาระบบ
ติดตามประเมินผลและการบูรณาการระบบการรายงานประเมินผล เพื่อให้หน่วยงานรับผลการประเมินไปปรับปรุง
ยุทธศาสตร์หรือแผนงานให้มีความเหมาะสมต่อไป
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การปฏิรูปหน่วยงานบริหารสินทรัพย์
ของภาครัฐ (รัฐวิสาหกิจ)  

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 52 0552

ปัจจบุนัรฐัวสิาหกจิมรีปูแบบทีห่ลากหลายมากขึน้และมลัีกษณะการประกอบกจิการซับซ้อนมากขึน้ 
ขณะท่ีการขับเคลื่อนการบริหารรัฐวิสาหกิจขาดความเป็นเอกภาพในการด�าเนินงานเพ่ือบรรลุ 
เป้าหมายและการก�าหนดนโยบายที่ชัดเจน ส่งผลต่อการขาดความต่อเนื่องในการด�าเนินการ  
ขณะที่กฎหมายและกฎระเบียบท่ีมีจ�านวนเพ่ิมขึ้น ส่งผลให้เกิดเป็นข้อจ�ากัดในการด�าเนินงานของ
รฐัวสิาหกจิ รวมถงึการเปลีย่นแปลงของระบบเศรษฐกจิในประเทศและผลกระทบจากเศรษฐกจิโลก 
จึงจ�าเป็นต้องมีกลไกสนับสนุนการด�าเนินงานของรัฐวิสาหกิจให้มีความเข้มแข็งและสามารถเติบโต
ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน  สอดคล้องกับหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี และโปร่งใส ดังนั้น  
การผลักดันให้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการพัฒนาการก�ากับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ 
พ.ศ. .... จึงเป็นการสร้างประโยชน์เพื่อให้การก�ากับดูแลรัฐวิสาหกิจเป็นไปในเชิงรุกได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพในระยะยาว 
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เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 พระราชบัญญัติการพัฒนาการก�ากับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562 ได้มีการ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยมีผลใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศ ซ่ึงถือเป็นกฎหมายหลักฉบับแรกของไทย 
ที่ใช้ในการก�าหนดนโยบายและขับเคลื่อนการบริหารรัฐวิสาหกิจ อย่างไรก็ตาม การจัดตั้งหน่วยงานท่ีท�าหน้าที่เจ้าของ 
(บรรษัทวิสาหกิจแห่งชาติ) เพื่อดูแลรัฐวิสาหกิจกลุ่มที่มีภารกิจเชิงธุรกิจ นั้น การพิจารณาของกรรมาธิการวิสามัญ 
ในชั้นสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ได้มีการยกเว้นประเด็นเร่ืองการจัดตั้ง “บรรษัทวิสาหกิจแห่งชาติ” เนื่องจาก 
มีข้อขัดแย้งจากภาคส่วนที่เป็นสหภาพแรงงาน สนช. จึงเห็นควรให้ตัดประเด็นนี้ออกไปเพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้า 
ในการประกาศใช้พระราชบัญญัติดังกล่าว ซึ่งจะมีผลให้เกิดการก�ากับดูแลรัฐวิสาหกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

ทั้งนี้ ภายหลังการบังคับใช้พระราชบัญญัติการพัฒนาการก�ากบัดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562 คณะกรรมการ 
นโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) ภายใต้ พ.ร.บ. ดังกล่าว ที่มีส�านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)  
เป็นฝ่ายเลขานุการ ควรปรับปรุงภารกิจและก�าหนดกรอบนโยบายการด�าเนินการของรัฐวิสาหกิจให้มีความสอดคล้อง
กับพระราชบัญญัติการพัฒนาการก�ากับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562 ด้วย

ดังนั้น คนร. ควรเร่งด�าเนินการจัดท�าแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ โดยก�าหนดเป้าหมาย นโยบาย และทิศทางในการพัฒนา
รัฐวิสาหกิจที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และแผนพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ อันจะต้องค�านึงถึงภารกิจของ
รัฐวิสาหกิจในบริบทที่เปลี่ยนแปลง และบทบาทหน้าที่ของรัฐวิสาหกิจที่มีต่อการพัฒนาประเทศ รวมถึงก�าหนดกรอบ
นโยบายการพัฒนาและทิศทางการลงทนุของรฐัวสิาหกจิโดยเรว็ต่อไป นอกจากนี ้ ในประเด็นการจัดตั้งบรรษัทวิสาหกิจ
แห่งชาติ เป็นอีกหนึ่งกลไกส�าคัญที่จะมีส่วนช่วยให้เกิดรูปแบบการบริหารงานและก�ากับการด�าเนินธุรกิจของ
รัฐวิสาหกิจกลุ่มที่มีภารกิจเชิงธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนในยุคท่ีมีการเปล่ียนแปลงของบริบทการพัฒนา
อย่างรวดเร็ว ซึ่ง สคร. อาจพิจารณาความเป็นไปได้ในการผลักดันประเด็นปฏิรูปด้านนี้ในระยะต่อไป
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การปฏริปูสถาบนัดา้นการสง่เสรมิผลติภาพ 
(Productivity) การมาตรฐาน (Standard) 
และ นวัตกรรม (Innovation) 

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 53 0553

เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ จ�าเป็นต้องมีการบูรณาการการท�างาน
ด้านการเพิ่มผลิตภาพ และการมาตรฐาน และนวัตกรรมของประเทศให้ครบวงจร ในรูปแบบ 
หน่วยงานกลางที่ไม่อยู่ภายใต้สังกัดกระทรวงใด ๆ เพ่ือท�าหน้าท่ีก�าหนดนโยบาย แผนแม่บท และ
แนวทางการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมผลิตภาพ การมาตรฐาน และนวัตกรรมของประเทศ  
ให้สามารถขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจากแนวทางดังกล่าว จึงได้มีการ
เสนอให้รวมหน่วยงานจากกระทรวงต่าง ๆ ท่ีมีภารกิจเกี่ยวข้องกับผลิตภาพ การมาตรฐาน และ
นวตักรรม ทีใ่นปัจจุบนัสงักัดอยูใ่นหลายหน่วยงาน เช่น ส�านกังานคณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ 
ภายใต้ส�านกังานมาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม ส�านกังานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 
ภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ภายใต้กระทรวงสาธารณสุข  
กรมวิทยาศาสตร์บริการ ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มารวม
อยู ่ในหน่วยงานกลางโดยใช้ชื่อว ่า ส�านักงานคณะกรรมการบริหารการส่งเสริมผลิตภาพ  
การมาตรฐานและนวัตกรรมแห่งชาติ โดยการจัดตั้งหน่วยงานใหม่เป็นการด�าเนินการภายใต้
แนวทางการควบรวมหน่วยงานเดมิทีม่อียูแ่ล้วโดยไม่ใช่การต้ังหน่วยงานใหม่พร้อมอตัราก�าลงัคนใหม่ 
ทั้งนี้ การตั้งหน่วยงานกลางดังกล่าวควรด�าเนินการปรับปรุงพระราชบัญญัติการมาตรฐาน 
แห่งชาติ พ.ศ. 2551 ให้เป็น พระราชบัญญัติการบริหารการส่งเสริมผลิตภาพ การมาตรฐาน  
และนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. .... ควบคู่ไปด้วย
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ในช่วงทีผ่่านมากระบวนการสร้างความเข้าใจและการหารือร่วมระหว่างหน่วยงานทีจ่ะควบรวมกันยงัไม่มคีวามคืบหน้านกั 
โดยเฉพาะประเด็นการเสนอพระราชบัญญัติการบริหารการส่งเสริมผลิตภาพการมาตรฐาน และนวัตกรรมแห่งชาติ 
พ.ศ. .... ซึ่งอยู่ในขั้นตอนการยกร่าง พ.ร.บ. ขณะที่แนวทางการควบรวมเพื่อตั้งหน่วยงานใหม่ยังไม่มีแนวทางที่ชัดเจน

อย่างไรก็ตาม หน่วยงานแต่ละแห่งต่างมีภารกิจท่ีแยกจากกันมาโดยตลอด การควบรวมหน่วยงานจึงเป็นกระบวนการ
ที่จะต้องหารือร่วมกันอย่างละเอียด โดยเฉพาะประเด็นความพร้อมและความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติส�าหรับการจัดตั้ง
หน่วยงานใหม่ จึงท�าให้ประเด็นปฏิรูปนี้มีความล่าช้า 

ดังน้ัน การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศผ่านกลไกการยกระดับการตรวจรับรองและการพัฒนา
ระบบการมาตรฐาน ซึ่งจะมีส่วนช่วยผลักดันให้เกิดการพัฒนาคุณภาพสินค้าและผลิตภัณฑ์อย่างเป็นระบบครบวงจร 
จ�าเป็นจะต้องมีการหารือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างรอบคอบ โดยเฉพาะหน่วยงานที่จะต้องปรับเปล่ียนโครงสร้าง 
การด�าเนินการภายใต้ประเด็นปฏิรูปนี้ พร้อมทั้งขยายระยะเวลาในการผลักดันให้เกิดผลสัมฤทธิ์ออกไปอีกระยะหนึ่ง  
เพื่อให้สามารถด�าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป
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การปฏริปูสถาบนัทางเศรษฐกจิ 
เพ่ือบรหิารการสง่เสรมิวิสาหกจิขนาดกลาง 
และ ขนาดเลก็ SME

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 54 0554

ในช่วงที่ผ่านมาภาครัฐได้พัฒนากลไกสนับสนุนและส่งเสริมแก่ผู้ประกอบการ SME ทั้งในด้าน 
การอุดหนุนเงิน มาตรการทางภาษี การเข้าถึงตลาดภาครัฐ และการให้ค�าปรึกษา แต่การด�าเนินการ 
ที่ผ่านมาเป็นไปในลักษณะต่างคนต่างท�าตามภารกิจของหน่วยงานยังไม่มีการบูรณการท�างาน 
ร่วมกันอย่างชัดเจน ขณะที่ผู้ประกอบการที่ขอรับการส่งเสริมมีจ�านวนน้อย เนื่องจากส่วนใหญ่ไม่
ทราบถึงมาตรการการให้ความช่วยเหลือต่าง ๆ ของภาครัฐ รวมถึงมาตรการสนับสนุนและส่งเสริม
ยังขาดการบูรณาการอย่างเป็นระบบ ขาดการเชื่อมโยงส่งต่อการพัฒนาในแต่ละขั้นตอนของวงจร
ธุรกิจ ตั้งแต่เริ่มต้นธุรกิจ การพัฒนาผู้ประกอบการ การตลาด และการได้รับเงินทุนสนับสนุน 
การด�าเนินงาน ท�าให้ผู้ประกอบการขาดการสนับสนุนที่จะยกระดับความสามารถในการแข่งขันใน
ตลาดได้อย่างแท้จริง และหากพิจารณาการจัดสรรงบประมาณบูรณาการส่งเสริม SME ในปี 2561 
จ�านวน 3,810 ล้านบาท โดยร้อยละ 62 จัดสรรให้แก่โครงการส�าหรับผู้ประกอบการใหม่และ 
ผู ้ประกอบธุรกิจ SME ทั่วไป โดยไม่ได้ตระหนักถึงความส�าคัญของการสร้างระบบนิเวศ 
เพื่อผู้ประกอบการ SME ซึ่งได้รับจัดสรรงบประมาณเพียงร้อยละ 11
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ปัจจบุนัส�านกังานส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม 
(สสว.) ได้ด�าเนินการส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจ 
ขนาดกลางและขนาดย่อมอย่างต่อเนื่องและเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน เช่น การจัดตั้งศูนย์ให้บริการ SME  
ครบวงจร (SME One-stop Service Center : OSS)  
ที่ท�าหน้าที่ให้ความรู้และค�าปรึกษากับ SME และติดต่อ
ประสานงานระหว ่าง SME กับหน ่วยงานอื่น  ๆ  
ซึ่งครอบคลุมทั้ง 77 จังหวัด ทั่วประเทศ และมีจ�านวน 
ผู้ประกอบการเข้ารับบริการให้ค�าปรึกษาทางธุรกิจแล้ว 
180,130 ราย และได้จัดงาน SME ONE FEST ที่สร้าง
โอกาสทางการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการทั้งรายเดิมและ
รายใหม่ ซึ่งก่อให้เกิดมูลค่าการซื้อขายล่วงหน้าภายใน  
1 ปี จ�านวน 900 ล้านบาท การเจรจาจับคู่ธุรกิจระหว่าง
ผู้ประกอบการไทยและต่างชาติ มาตรการเพิ่มขีดความ
สามารถและส่งเสริมความรู้ให้กับ SME ในการป้องกัน
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งมีส่วนส�าคัญในการ
ช่วยให้ SME สามารถปรับตัวและรับมือกับสภาวะ
แวดล้อมที่มีความผันผวนสูงขึ้นได้ในระยะยาว การจัดต้ัง
กองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  
เพื่อเป็นเครื่องมือหลักในการขับเคลื่อนเพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ในการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมครอบคลุมทุกมิติการพัฒนา เป็นต้น

นอกจากนั้น ในปี 2562 สสว. ได้จัดสรรงบประมาณจาก
กองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
ให ้ส� านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
เพ่ือด�าเนินโครงการปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ขั้นตอน
เพ่ือขับเคลื่อนการอ�านวยความสะดวกในการประกอบ
ธรุกิจ ซึง่มเีป้าหมายเพือ่ปรับปรงุกฎหมาย วิธปีฏบัิติต่าง ๆ  
ตามกรอบการประเมินความยาก-ง่ายในการประกอบ
ธุรกิจ (Doing Business) รวมถึงลดอุปสรรคต่อการ
ประกอบธุรกิจของ SME ในสาขาธุรกิจบริการ ทั้งนี้  
ในระยะต่อไป สสว. ควรมีการศึกษากฎหมายที่เอื้อและ
ลดอุปสรรคต่อการประกอบธุรกิจของ SME ตลอดจน
ผลักดันการจัดท�าร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้
ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. .... เพื่อให้ 
ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ภาครัฐให้การสนับสนุน 
งบประมาณเป็นของผู ้ประกอบการที่สามารถน�าไป 
ต่อยอดเชิงพาณิชย์ได้อย่างคล่องตัวมากขึ้น
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ปฏริปูหน่วยงาน ขบัเคลือ่น ตดิตาม  
และประเมนิผลการพัฒนาเศรษฐกจิ

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 55 0555

การบูรณาการการท�างานระหว่างหน่วยงานที่มีบทบาทขับเคลื่อน ติดตาม และประเมินผล 
การพัฒนาเศรษฐกิจ ยังประสบปัญหาและข้อจ�ากัดหลายด้าน ท�าให้การติดตามประเมินผลมีความ
ซ�้าซ้อนและเป็นภาระแก่หน่วยงาน ทั้งในระดับกระทรวงและพื้นที่ที่ต้องจัดท�ารายงานหลายฉบับ
เพื่อส่งให้หน่วยกลาง ประกอบกับขาดระบบการติดตามประเมินผลก่อนด�าเนินการ ทั้งในระดับ
ยุทธศาสตร์และระดับแผนงานโครงการ เนื่องจากหน่วยงานประเมินผลในประเทศส่วนใหญ ่
ให้ความส�าคัญกับการติดตามประเมินผลเมื่อโครงการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ท�าให้ขาดการถ่ายทอด
เชื่อมโยงระหว่างวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดและแนวทางของยุทธศาสตร์ประเทศสู่การจัดท�า
แผนงาน/โครงการ ของหน่วยปฏิบัติขณะที่การประเมินผลขณะด�าเนินงานไม่สามารถสะท้อนกลับ
ไปที่หน่วยงานปฏิบัติให้มีการปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับบริบทท่ีเปล่ียนแปลงไป  
รวมทั้งผลการติดตามประเมินผลหลังจากเสร็จส้ินการด�าเนินงานแล้วไม่สามารถสะท้อนกลับไป 
ท่ีหน่วยงานปฏิบัติและหน่วยงานจัดท�าได้ จึงท�าให้รูปแบบการติดตามประเมินผลการพัฒนา 
ไม่สามารถน�ามาก�าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างสอดคล้องกับบริบทการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว
เช่นในปัจจุบันได้ 
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ทั้งนี้ ปัจจุบันพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ พ.ศ. 2561 โดยกฎกระทรวงแบ่ง 
ส่วนราชการได้มีการจัดตั้งสถาบันนโยบายสาธารณะ 
เพื่อการพัฒนา เพื่อท�าหน้าท่ีด�าเนินโครงการเสริมสร้าง
ศกัยภาพของ สศช. ในรปูแบบสถาบันภายใต้มลูนธิิพระยา
สริุยานวุตัรแล้ว โดยมีแผนงาน/โครงการที่ส�าคัญต่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เช่น แผน
งานการสร้างฐานส�าหรับการวิเคราะห์วิจัยด้านเศรษฐกิจ
และสังคมเชิงลึก โครงการพัฒนาเครื่องมือและระบบการ
วิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เพื่อการตัดสินใจ
เชิงนโยบายทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
โครงการออกแบบนโยบายพฒันาสาขาการผลติและบริการทีจ่ะ
เป็นเครื่องจักรการเติบโตทางเศรษฐกิจใหม่ของประเทศ 
เป็นต้น อีกทั้ง สศช. อยู ่ระหว่างด�าเนินการพัฒนา 
และปรับปรุงระบบการติดตามและประเมินผลของ
ยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ (eMENSCR) 
โดยพัฒนาร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) เพื่อวางระบบในการ
ติดตามประเมินผลแบบมีส่วนร่วมท่ีสามารถเช่ือมโยง
แผนในระดับต่าง ๆ ตั้งแต่ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท
ภายใต ้ยุทธศาสตร ์ชา ติ  แผนการปฏิรูปประเทศ  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนปฏิบัติการ
ทั้ ง ในระดับกระทรวงภาคและจั งหวัด ได ้อย ่ า งมี
ประสิทธิภาพต่อไป

อย่างไรก็ตาม การจัดท�าพระราชบัญญัติส�านักงาน 
ขับเคล่ือนและประเมินผลแห่งชาติ ซ่ึงเป็นการจัดตั้ง
หน่วยงานใหม่อาจไม่สอดคล้องกับมาตรการบริหาร
จัดการก�าลังคนภาครัฐ (พ.ศ. 2562 - 2565) ที่มุ่งเน้น 
ล ด ภ า ร ะ ค ่ า ใ ช ้ จ ่ า ย ด ้ า น บุ ค ล า ก ร ข อ ง ภ า ค รั ฐ  
และการบริหารอัตราก�าลังท่ีมีอยู่เดิมให้เกิดความคุ้มค่า
และมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังขัดกับมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2562 เรื่อง การทบทวนข้อเสนอ
ให้จัดตั้งหน่วยงานของรัฐตามแผนการปฏิรูปประเทศ 
แ ล ะ อ า จ มี ค ว า ม ซ�้ า ซ ้ อ น กั บ พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ 
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. 2561  
ดังนั้น อาจพิจารณากลไกหรือเครื่องมือในการติดตาม
ประเมินผลที่มีอยู ่ในปัจจุบัน ที่สามารถพัฒนาต่อยอด
และขับเคลื่อนภารกิจดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ต่อไปได้ในระยะยาว


