2 การเสริมสรางทุนทางเศรษฐกิจเพือ่
การพัฒนาที่ยั่งยืนในแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 10

การเสริมสรางทุนทางเศรษฐกิจ (Economic Capital) เพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืนในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554)

1

บทนํา

1.1 สถานการณในโลกปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและซับซอนมากยิ่งขึ้น ทั้ง
ในดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม และเปนการเปลี่ยนแปลงที่สงผลกระทบซึ่งกันและกันทั้งใน
ทางบวกและลบอยางไมสามารถหลีกเลี่ยงได การพัฒนาประเทศใหยั่งยืนและมั่นคงจึงจําเปนตองสราง
ภูมิคุมกัน สรางภูมิตานทาน และสรางความสมดุลในการพัฒนาแตละดานใหเกิดขึ้น การลงทุนและการ
สรางความเขมแข็งของประเทศจะตองเปนการลงทุนทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมควบคู
กันไป เพื่อใหทุนทางเศรษฐกิจ ทุนทางสังคม และทุนทางสิ่งแวดลอมเปนเสาหลักในการพัฒนาระยะ
ตอไปไดอยางสมดุล
1.2 การสะสมทุนทางเศรษฐกิจเพื่อสนับสนุนการพัฒนาในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10
เพื่อนําไปสูความมั่งคั่งและมั่นคงของประเทศในอนาคตมีความจําเปนอยางหลีกเลี่ยงไมได ในดานหนึ่ง
กระแสโลกาภิวัตนไดทําใหประเทศที่มีดําเนินนโยบายเศรษฐกิจเสรีโดยการเปดประเทศในการคาและ
การลงทุนระหวางประเทศเชนประเทศไทยตองอยูทามกลางกระแสการพัฒนาที่มุงเนนการแขงขันกัน
อยางรุนแรงเพื่อสรางรายไดให กับประเทศ ซึ่งทําใหประเทศไทยตองปรับตั วใหสามารถเชื่อมโยง
เศรษฐกิจของประเทศเขากับระบบเศรษฐกิจโลกไดอยางรูเทาทันเพื่อกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกชาติ
ไดอยางแทจริง แตในอีกดานหนึ่งก็ตองเรงสรางภูมิคุมกันและกลไกภายในประเทศที่จะชวยสนับสนุน
ใหเกิดการกระจายผลประโยชนใหเกิดขึ้นกับประชาชนทุกกลุมในชาติ และแนนอนวาผลประโยชน
ดังกลาวจะเกิดขึ้นอยางทั่วถึงหรือมีการกระจายผลประโยชนจากการพัฒนาอยางเปนธรรมไดนั้น
จะต องสร า งความเข าใจอย างถ อ งแท รว มกั น ของทุ ก ภาคี ก ารพั ฒ นาถึ ง แนวทางการพั ฒ นาทุ นทุ ก
ประเภทและผลของการพัฒนาทุนทางเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นตอสถานการณและทุนทางเศรษฐกิจเอง ตอ
ทุนทางสังคม และตอทุนทางสิ่งแวดลอม รวมทั้งจะตองมีการกําหนดบทบาทของภาคีการพัฒนา และ
ความพยายามรวมกันของภาคีการพัฒนาทุกภาคีในการพัฒนาทุนทั้ง 3 ดาน
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ความหมายและองคประกอบของทุนทางเศรษฐกิจ
ทุนทางเศรษฐกิจ ประกอบดวย ทุน 4 กลุมหลัก ดังนี้

2.1

ทุนทางกายภาพ (Physical capital) : เปนสินทรัพยที่มีตัวตนและสามารถใชใน

การสรางกิจกรรมทางเศรษฐกิจใหเกิดมูลคาทางเศรษฐกิจได ซึ่งประกอบดวย 3 กลุมยอย อันไดแก
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(1) สินทรัพยถาวร (Fixed asset)1 เปนสินทรัพยที่สามารถสรางขึ้นได ไดแก
เครื่องมือเครื่องจักร สิ่งปลูกสราง และซอฟแวร ซึ่งในการผลิตสินคาและบริการเพื่อตอบสนองความ
ตองการของประชาชนในชาติหรือเพื่อการสงออกและสรางเงินตราที่เปนตางประเทศไมวาจะเปนการ
ผลิตโดยภาครัฐหรือโดยภาคเอกชนนั้นจําเปนจะตองใชทุนทางเศรษฐกิจรวมกับทุนทางสังคมและ
สิ่งแวดลอม การรูจักเลือกสรรการใชจายอยางเหมาะสมจะทําใหทั้งภาคประชาชน ภาคธุรกิจเอกชน
และภาครัฐ มีการออม ที่สามารถนําไปใชในการสรางและสะสมสินทรัพยถาวรใหมีเพิ่มขึ้น เพื่อสราง
ชองทางในการสรางรายไดจากสินทรัพยดังกลาว ซึ่งแนนอนวาการเลือกสรรทั้งประเภทและปริมาณ
ของสิ น ทรั พ ย ที่ ส ะสมรวมทั้ ง การใช สิ น ทรั พ ย นั้ น ๆ ในการสร า งรายได ไ ด อ ย า งเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพนั้นตองอาศัยการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งสวนหนึ่งก็มาจากคุณธรรม จริยธรรม และองค
ความรูของผูคนในสังคมนั่นเอง
(2) สินทรัพยดานโครงสรางพื้นฐาน (Infrastructure asset) มี 4 สาขาหลัก
ไดแก ขนสง สื่อสาร พลังงาน และสาธารณูปการ โดยทุนโครงสรางพื้นฐานเหลานี้นับเปนปจจัยพื้นฐาน
ที่สนับสนุนการประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และยังปจจัยพื้นฐานที่
สําคัญในการดํารงชีวิตของประชาชนในทุกระดับ
ตัวอยางของสินทรัพยโครงสรางพื้นฐานใน
รายละเอียดประกอบดวย
ดานขนสง เชน ระบบถนน ระบบราง ทาเรือ ทาอากาศยาน และสิ่ง
อํานวยความสะดวกดานการขนสง เปนตน


ด า นสื่ อ สารโทรคมนาคม เช น ระบบบริ ก ารโทรศั พ ท ป ระจํ า ที่
โทรศัพทเคลื่อนที่ โครงขายหลัก (เคเบิ้ลใยแกว ดาวเทียม วงจรสื่อสารระหวางประเทศ) เปนตน


ดานพลังงาน เชน ระบบผลิตไฟฟา ระบบสง ระบบจําหนาย แหลง
เชื้อเพลิง ทอกาซ/น้ํามัน โรงกลั่น เปนตน




ดานสาธารณูปการ เชน ระบบประปา ระบบบําบัดน้ําเสีย ระบบกําจัด



ดานระบบน้ํา เชน ระบบกักเก็บน้ํา ระบบสงและกระจายน้ํา ระบบ

ขยะ เปนตน
ปองกันน้ําทวม เปนตน

นอกจากนี้ โ ครงสร า งพื้ น ฐานยั ง รวมถึ ง บริ ก ารทางการศึ กษา บริ ก ารทาง
การแพทยและสาธารณสุข ระบบกฎหมาย และกฎระเบียบตางๆ ซึ่งเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหมีการใช
ทุนทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม อยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และนับเปนองคประกอบที่
มีความสําคัญในการดํารงชีวิตของประชาชนอยางมีคุณภาพชีวิตที่ดี และความสรางระเบียบและความ
สงบในสังคม เปนตน

1

ในระดับภาพรวมของประเทศไดมีการประเมินมูลคาของสินทรัพยถาวรไวในบัญชีของสะต็อคทุนของ 2 สถาบันคือ ของภาคเอกชน และ
ของภาครัฐ โดยจําแนกเปนการสะสมทุนภาครัฐและภาคเอกชนตามรายสาขาการผลิต 11 สาขาหลัก ดังนั้นมูลคารวมของสะต็อคทุน
นับวาเปนมูลคาของทุนทางเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งประกอบดวยทุนทั้งที่เปนของสาธารณะในระดับชาติ ระดับชุมชน และทุนของ
ภาคเอกชนซึ่งก็คอื ครัวเรือนประเภทตางๆ นั่นเอง (สินทรัพยของครัวเรือนเกษตร และครัวเรือนธุรกิจ เปนตน)
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(3) ที่ดิน น้ํา ปาไม และระบบนิเวศนก็นับเปนทุนทางกายภาพเชนกันเมื่อ
พิจารณาทุนทางเศรษฐกิจในความหมายอยางกวาง แตอยางไรก็ตามในประเทศไทยนั้นยังไมไดมี
การประเมินมูลคาของที่ดิน น้ํา ปาไม และระบบนิเวศนไวอยางเปนระบบที่เรียกวาบัญชีงบดุลของ
ประเทศ ซึ่งขณะเดียวกันทุนทางกายภาพประเภทนี้ก็นับเปนองคประกอบที่สําคัญยิ่งของทุนทาง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

2.2

ทุนหรือสินทรัพยทางการเงิน (Financial capital/assets) : เปนเครื่องมือที่

แสดงสิทธิเรียกรองและภาระผูกพันระหวางภาคเศรษฐกิจหรือบุคคล ซึ่งทําหนาที่เชื่อมโยงการออมและ
การลงทุน โดยประชาชน ภาคธุรกิจ และรัฐบาลที่มีเงินออมสามารถเลือกที่จะออมไดในรูปแบบตางๆ
ในขณะที่ประชาชน ภาคธุรกิจ หรือรัฐบาลที่ขาดเงินออมแตมีความจําเปนตองใชเงินเพื่อการใชจาย
และการลงทุน ก็สามารถระดมเงินออมจากระบบการเงิน โดยผานเครื่องมือทางการเงินตางๆ เชน การ
ขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินที่รับฝากเงิน หรือการออกพันธบัตรเพื่อจําหนายใหกับประชาชนหรือภาค
ธุรกิจเอกชน เปนตน

ดังนั้นการจัดสรรการใชจายอยางเหมาะสมทั้งในภาคประชาชน ภาคธุรกิจเอกชน และ
ภาครัฐ และมีการระดมการออมและการนําเงินออมมาใชอยางเหมาะสมจะชวยสรางกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจโดยเฉพาะการลงทุนซึ่งมีความจําเปนในการเพิ่มทุนทางเศรษฐกิจเพื่อการพัฒนาในอนาคต
อยางตอเนื่อง ในขณะเดียวกันผลตอบแทนจากการลงทุนและสินทรัพยที่เกิดจากการลงทุนก็นับเปน
การเพิ่ ม ทุ น ทางเศรษฐกิ จ ด ว ยเช น กั น ซึ่ ง เป น การเพิ่ ม ทุ น ทั้ ง ในระดั บ ประชาชน ครั ว เรื อ น และ
ประเทศชาติ และจะเห็นวาในกระบวนการสงเสริมการออมและการระดมเงินออมมาใชเพื่อการลงทุน
นั้นภาคการเงินของประเทศมีบทบาทที่สําคัญ โดยที่ภาคการเงินจะตองมีกลไกและเครื่องมือทางการ
เงิ น รวมทั้ ง การบริ ห ารจั ด การที่ เ หมาะสม เพื่ อ ช ว ยกระตุ น ให เ กิ ด การออมในรู ป แบบที่ ก อ ให เ กิ ด
ประโยชน อ ย า งคุ ม ค า ต อ ผู อ อมและในขณะเดี ย วกัน ก็ ต อ งมี ก ารนํ า เงิ น ออมไปใช สํา หรั บ การสร า ง
กิจกรรมทางเศรษฐกิจอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ สินทรัพยทางการเงิน2 ประกอบดวย
(1)

ทองที่ใชเปนทุนสํารอง และ SDRs ซึ่งดํารงไวโดยธนาคารแหงประเทศไทย

(2) เงินสด เงินฝาก และสินเชื่อ ซึ่งเปนสินทรัพยสวนบุคคลหรือครัวเรือน ของ
ภาครัฐ และภาคธุรกิจเอกชน
(3) เงิ นสะสมประกันชี วิต กองทุนที่เ ปนการออมแบบผูกพันระยะยาว ซึ่ งเปน
สินทรัพยสวนบุคคลหรือครัวเรือน
(4) หลักทรัพย ไดแก หุนทุน ตราสารหนี้ หนวยลงทุน และตราสารอนุพันธ ซึ่ง
เปนสินทรัพยสวนบุคคลหรือครัวเรือน
ครัวเรือน
2

(5)

สิน เชื่ อ ทางการค า และอื่ น ๆ ซึ่ ง เป นสิ น ทรั พ ย ภาคธุ รกิ จ ส ว นบุ ค คลหรื อ

สินทรัพยทางการเงินมีลักษณะเฉพาะที่แตกตางจากทุนประเภทอื่นคือจะมีสถานะเปนทั้งทรัพยสินและหนี้สินในเวลาเดียวกัน หรืออีก
นัยหนึ่ง เปนเครื่องมือที่แสดงสิทธิเรียกรองและภาระผูกพัน (Claims and obligations) ระหวางภาคเศรษฐกิจ ดังนั้นในการวัดความมั่งคั่ง
ของประเทศสวนที่เปนสินทรัพยหรือทุนทางการเงินจึงนับเฉพาะสิทธิเรียกรองสุทธิที่มีกับประเทศอื่นๆ สวนที่เปนสิทธิเรียกรอง/หนี้สิน
ระหวางภาคเศรษฐกิจในประเทศจะถูกหักลางกันไป
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2.3 สิน ทรัพ ยที่ ไม ส ามารถจั บ ตองได ท างกายภาพ แต สามารถอ างสิ ท ธิ
ประโยชนไดในอนาคต (Intangible Capital) : แหลงที่มาของสินทรัพยที่ไมสามารถจับตอง

ไดสวนใหญมาจากการคนพบหรือนวัตกรรม รูปแบบปฏิบัติขององคกร (organizational practices)
และทรัพยากรมนุษย ซึ่งสินทรัพยในกลุมนี้มีแนวโนมที่จะมีความสําคัญเพิ่มขึ้นตามลําดับโดยจะมี
บทบาทในการทดแทนปจจัยการผลิตในรูปที่ดิน พลังงาน หรือวัตถุดิบ มากขึ้น ทั้งนี้ สินทรัพยในกลุม นี้
ประกอบดวย
(1) กลุ ม ที่ มี ก ารจดทะเบี ย นหรื อ สามารถวั ด มู ล ค า เป น ตั ว เงิ น เช น สิ ท ธิ บั ต ร
(patents) ลิขสิทธิ์ (copyright) เครื่องหมายการคา (trade mark) ยี่หอ (brand) สิทธิทางการคา
(franchise)
(2)

ความรู/ภูมิปญญา (knowledge and wisdom)

(3)

วัฒนธรรม (culture)

(4)

ทักษะและศักยภาพของมนุษย (skills)

(5)

การบริหารจัดการที่ดี (good governance)

สินทรัพยในกลุ มนี้เปนปจจัยสําคัญในการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดลอมของประเทศ โดยที่สินทรัพยในกลุมนี้จะชวยสรางภูมิคุมกันใหกับทุนมนุษยจากแรงกดดัน
และป ญ หาทางสั ง คม การพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย เสริ ม สร า งคุ ณ ภาพชี วิ ต และการเพิ่ ม ขี ด
ความสามารถในการแข ง ขั น จากการเพิ่ ม มู ล ค า ของสิ น ค า และบริ ก าร รวมทั้ ง การใช พ ลั ง งานและ
ทรั พ ยากรธรรมชาติ อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ดั ง นั้ น จะเห็ น ว า สิ น ทรั พ ย ใ นกลุ ม นี้ มี แ นวโน ม ที่ จ ะมี
ความสําคัญเพิ่มขึ้นโดยจะมีบทบาททดแทนปจจัยการผลิตในรูปที่ดิน พลังงาน หรือวัตถุดิบ มากขึ้น
แหลงที่มาของสินทรัพยดังกลาวสวนใหญมาจากการคนพบหรือนวัตกรรม รูปแบบ
ปฏิบัติขององคกร (organizational practices) และทรัพยากรมนุษย และทุนประเภทนี้บางรายการ
สามารถนับ ว าเปนทั้งทุน ทางสังคมและทุน ทางเศรษฐกิ จ และเปน ความเชื่อมโยงระหวางทุน ทาง
เศรษฐกิจและทุนทางสังคมที่สําคัญ

2.4

แรงงาน/ทรัพยากรมนุษย : นับเปนทั้งทุนทางเศรษฐกิจและสังคมที่สําคัญ ใน

ระบบเศรษฐกิจคนจะมีบทบาทเปนทั้งเจาของวัตถุดิบ เปนแรงงาน เปนผูผลิต และเปนผูบริโภค ดังนั้น
คนจึงเปนทั้งผูสรางการพัฒนาและเปนผูรับผลจากการพัฒนา โดยที่แรงงานหรือทรัพยากรมนุษยมี
บทบาทสําคัญในการสรางทุนทางเศรษฐกิจและจะไดรับผลจากการสรางทุนทางเศรษฐกิจ ดังนั้นการ
พัฒนาทุนทางสังคมโดยเฉพาะการเพิ่มคุณภาพของคนหรือแรงงานใหมีศักยภาพ มีจริยธรรมและ
คุณธรรมจะเปนเงื่อนไขที่สําคัญในการสนับสนุนใหมีการเพิ่มประสิทธิภาพการสรางทุนเศรษฐกิจซึ่งก็
จะมีผลตอเนื่องตอการสรางทุนทางสังคมเองในที่สุด
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3

สถานภาพทุนทางเศรษฐกิจ

การประเมินสถานภาพทุนทางเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยรวมที่ผานมาปรากฏวา ความ
เจริญทางเศรษฐกิจของประเทศที่ไดมาตองทุมเทใชทุนหรือทรัพยากรในดานตาง ๆ ไปอยางมาก และ
มีลักษณะของการสรางทุนและการใชทุนซึ่งในดานหนึ่งก็ชวยสรางความมั่งคั่งใหกับประชาชนบางกลุม
ชุมชนบางชุมชน และประเทศชาติ แตในอีกดานหนึ่งก็ทําใหเกิดความเสี่ยงในดานตาง ๆแกประชาชน
ชุมชน และประเทศชาติ ดังนี้

3.1

สถานภาพของทุนทางกายภาพ : โดยจะแยกพิจารณาเปน 2 สวนคือสินทรัพย

ถาวรและโครงสรางพื้นฐาน ดังนี้
(1)

สถานภาพสินทรัพยถาวร (Fixed assets)
ระดับประเทศ

การใชทุนยังขาดประสิทธิภาพทําใหผลตอบแทนของการลงทุน
ต่ําและไมชวยใหเกิดการสะสมทุนอยางตอเนื่อง จึงทําใหการเพิ่มการผลิตสินคาและบริการตองมา
จากการลงทุนเพิ่มขึ้นในเชิงปริมาณ กลาวคือ มีการใชทุนมากขึ้นในเชิงปริมาณเพื่อเพิ่มปริมาณการ
การผลิตสินคาและบริการ แตคุณภาพหรือประสิทธิภาพของการใชทุนโดยเฉลี่ยคอนขางทรงตัวหรือ
ลดลงในบางสาขาการผลิต ดังนั้นเจาของทุนจึงไดรับผลตอบแทนต่ําซึ่งหมายความวาการสะสมทุน
ตอเนื่องจากผลพวงของการใชทุนที่มีอยูจึงอยูในระดับต่ํา


การลงทุนและการสะสมทุนสวนหนึ่งเปนของตางชาติ จึงทําให
เกิดความเสี่ยงจากการยายฐานการลงทุนและการสงกลับผลตอบแทนจากการลงทุนแทนที่จะมีการ
สะสมทุนอยางตอเนื่องในประเทศไทย กลาวคือการสะสมทุนในสินทรัพยถาวรโดยนักลงทุนตางชาติ
หรือบรรษัทขามชาติเพิ่มขึ้นตอเนื่อง ซึ่งนับเปนแหลงทุนสําคัญในการผลิตสินคาและบริการ รวมทั้ง
การจางงานที่สําคัญของประเทศ จึงอาจเกิดความเสี่ยงขึ้นไดหากมีการยายฐานการผลิต หรือมีการสง
ผลตอบแทนจากการลงทุนกลับไปยังประเทศเจาของทุน นอกจากนี้อาจเกิดผลกระทบทางสิ่งแวดลอม
จากการใชเทคโนโลยีที่ประเทศเจาของทุนเห็นวาจะสรางมลพิษกับประเทศตนจึงเลือกที่จะยายฐานการ
ผลิตไปยังประเทศอื่น อยางไรก็ตามประเทศที่ไดรับเลือกเปนฐานการผลิตอาจไดรับประโยชนจากการ
ถายทอดเทคโนโลยีถาแรงงานมีศักยภาพในการรับการถายทอดเทคโนโลยีนั้น


สาเหตุหลัก 2 ประการที่ทําใหประเทศไทยตองพึ่งพาการลงทุนและ
การสะสมทุนของตางชาติอยางตอเนื่องคือ (1) การขาดเงินออมที่นํามาลงทุนเพื่อสรางทุนตอ จึงตอง
อาศัยการกูเงินจากตางประเทศ หรือการดึงดูดใหตางชาติเขามาลงทุนโดยตรงในประเทศไทย แมวา
ในชวงป 2541-2547 ประเทศไทยจะอยูในฐานะที่ดูเหมือนจะมีเงินออมเพียงพอในการลงทุน3 แตทั้งนี้
เปนเพราะการลงทุนของประเทศอยูในระดับต่ํา (ซึ่งสวนหนึ่งเปนผลจากที่มีการลงทุนในระดับที่สูงเกิน
ระดับที่เหมาะสมในชวงกอนหนานั้น) โดยที่การออมของประเทศเพิ่มขึ้นนอย โดยเฉพาะการออมของ
ครัวเรือนและภาครัฐ และ (2) การที่ประเทศไทยขาดทุนประเภทที่จับตองไมไดแตมีมูลคา (Intangible
assets) โดยเฉพาะองคความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การสรางแบรนด หรือแมแตองคความรู
3

หรือดุลบัญชีเดินสะพัดมีฐานะเกินดุล
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ดานการบริหารจัดการการผลิต การตลาด และการกระจายสินคา ซึ่งการขาดแคลนทุนประเภทนี้สวน
หนึ่ ง สะท อ นถึ ง การขาดการลงทุ น ในระดั บ ที่ เ หมาะสมในการพั ฒ นาทุ น มนุ ษ ย แ ละในระยะเวลาที่
ยาวนานตอเนื่อง
ดังนั้นเทคโนโลยีที่ติด (embody) มากับเครื่องจักรที่ตองนําเขา
มาจากตางประเทศนั้นจึงเปนสิทธิบัตรของตางชาติ ทําใหทั้งรายจายการนําเขาเครื่องจักรและ
คาใชจายคารอยัลตี้สูงขึ้นตามไปดวยเมื่อมีการสะสมทุนเพิ่มขึ้น ในปจจุบันบัญชีดุลการชําระเงินของ
ประเทศแสดงวารายไดทั้งผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปของผลประกอบการและคาใชจายคารอยัลตี้
และเครื่องหมายการคาเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง อีกนัยหนึ่งกลาวไดวาผลตอบแทนหรือผลประกอบการที่
เกิดจากการใชทุนในการสรางกิจกรรมทางเศรษฐกิจสวนใหญจะเปนของตางชาติ โดยที่ผลประโยชนที่
ตกแกประชาชน ชุมชน และประเทศ สวนใหญจะเปนคาแรงงานและคาวัตถุดิบจากภายในประเทศ ซึ่ง
มักจะมีสัดสวนต่ํากวาผลตอบแทนของทุนประเภทเทคโนโลยี องคความรู และเงินทุน และในกรณีที่
แรงงานเป น แรงงานไร ฝ มือ ด ว ยแล ว ผลตอบแทนก็จ ะยิ่ง ต่ํา โดยที่ บ อ ยครั้ ง แรงงานตอ งทํ า งานใน
บรรยากาศที่มีความเสี่ยงตอสุขภาพ ในขณะที่ของเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตก็จะกลายเปน
ปญหาและภาระในการจัดการของประเทศไทยถาหากไม มีกลไกทางภาษีสิ่ งแวดลอมที่เหมาะสม
รวมทั้งมีผลกระทบตอคุณภาพชีวิตของประชาชน


การลงทุน เพื่อสะสมทุ นเพิ่ ม และการใชทุน เพื่ อการผลิ ต ส ว น
ใหญ ยั ง เน น การผลิ ต สิ น ค า อุ ต สาหกรรม เช น อุ ต สาหกรรมอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ป โ ตรเลี ย มและ
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง รวมทั้งอุตสาหกรรมยานยนต ซึ่งแมวาจะสรางรายไดใหกับประเทศ จากการ
สงออก และการจางงาน แตก็มีความเสี่ยงที่กอใหเกิดมลภาวะสูง ดังนั้นจึงตองประเมินผลตอบแทน
จากการลงทุนและการใชทุนในสาขาการผลิตตางๆ โดยคํานึงถึงตนทุนดานสังคมและสิ่งแวดลอมดวย


จากสถานภาพและลักษณะการใชทุนดังกลาว แสดงวาประเทศไทย
ยังไมไดใชทุนอยางเต็มประสิทธิภาพ และขาดการตอยอดเพื่อใหเกิดการสะสมทุนอยางเต็มที่โดยอาศัย
องคความรูและคุณภาพของทุนมนุษย ประกอบกับประเทศไทยตองพึ่งพาทุนทางการเงิน ทุนทาง
เทคโนโลยี และวัตถุดิบที่นําเขาจากตางประเทศมากขึ้น จึงทําใหเมื่อมีการขยายกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
เกิดขึ้น แตมีรายไดเงินตราตางประเทศจากการสงออกสินคาและบริการไมเพียงพอตอความตองการใช
เงินตราตางประเทศเพื่อนําเขาสินคาและบริการจากตางประเทศ ซึ่งสะทอนถึงปญหาที่ประเทศมีการรอ
อมต่ํากวาความตองการที่จะลงทุน
การประเมินนี้แสดงถึงประเด็นการพัฒนาที่สําคัญ 2 ประการที่ควรให
ความสําคัญในชวงแผนพัฒนาฉบับที่ 10 คือ
1)
การระดมการออมโดยการเลือกสรรการใชจายในระดับ ที่
เหมาะสม และเลือกแนวทางการออมที่เหมาะสม เปนเงื่อนไขที่สําคัญในการสรางทุนเพิ่มขึ้นอยาง
ตอเนื่อง และ
2)
การนําเงินออมหรือเงินทุนมาใชในการลงทุนอยางเหมาะสม
และสนับสนุนใหเกิดการใชทุนอยางมีประสิทธิภาพและมีผลตอบแทนคุมคาโดยคํานึงถึงผลที่จะเกิดขึ้น
ตอทุนทางสังคมและทุนทางสิ่งแวดลอม เปนอีกเงื่อนไขที่สําคัญในการสรางทุนในอนาคต
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ระดับชุมชน สถานภาพการใชทุนที่ประเมินจากระดับประเทศสวนหนึ่งก็
สะทอนถึงขอเท็จจริงวาการสะสมทุนในระดับชุมชนที่ยังมีนอย โดยสวนใหญอยูในรูปของเครื่องมือทาง
การเกษตร/หัตถกรรม นอกจากนั้นการใชทุนโดยเฉพาะในกลุมของปจจัยโครงสรางพื้นฐานในระดับ
ชุมชนมักเปนขนาดเล็ก อายุการใชงานต่ํา ยังขาดประสิทธิภาพ และในหลายชุมชนการสรางทุนไม
สอดคลองกับเงื่อนไขหรือลักษณะของชุมชน ทําใหในระดับภาพรวมของประเทศเปนการสะสมทุนที่
กระจุกตัวอยูในสาขาเศรษฐกิจใหญ อยางไรก็ตาม ในระยะหลังธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมใน
ชุมชนมีแนวโนมเพิ่มขึ้น จึงนับวาเปนการสะสมทุนในระดับทองถิ่น ซึ่งผลของการใชทุนมักจะเกิด
ขึ้นกับประชาชนในชุมชนนั้น ๆ เชน การสรางงานและการเพิ่มทักษะของประชาชน การสรางคานิยม
หรือทัศนคติของประชาชนในชุมชนตอประเภทของการงานที่ทําและการสรางรายได เชนเดียวกับการ
ใชทรัพยากรในชุมชน รวมทั้งผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับสิ่งแวดลอมของชุมชน แตอยางไรก็ตามองค
ความรูหรือเทคโนโลยีที่แฝงอยู ในเครื่องจักรและอุปกรณตางๆ ของวิ สาหกิ จชุมชนก็ยั งเปนเพี ยง
เทคโนโลยีขั้นพื้นฐาน และการสรางทักษะใหกับประชาชนในชุมชนยังมีนอย
ระดับครัวเรือน การสะสมทุนในระดับครัวเรือนยังกระจุกตัวอยูที่ครัวเรือนที่
มีรายไดสูง โดยที่ครัวเรือนรายไดต่ํายังมีรายไดไมเพียงพอตอตอการใชจาย และมีปญหาหนี้สิน จึงยัง
ขาดการสะสมทุนทั้งในรูปที่เปนเงินออม หรือ ทั้งในรูปของสังหาริมทรัพยและอสังหาริมทรัพย ดังนั้น
ครัวเรือนในกลุมนี้จึงยังไมมีความพรอมที่จะลงทุนเพื่อสรางอาชีพ การดูแลสุขภาพ หรือเพื่อการสราง
องคความรูใหกับลูกหลานไดเต็มที่ การลงทุนของภาครัฐเพื่อสรางโครงสรางพื้นฐานสาธารณะและทุน
สาธารณะประเภทสถานศึกษา สถานพยาบาล รวมทั้งบุคลากรดานการสอนและการแพทยจึงมีความ
จําเปน นอกจากนี้ครัวเรือนในชนบทยังไมสามารถเขาถึงบริการทางการเงินที่หลากหลายทําใหการ
ออมยังมีรูปแบบที่จํากัดอยูที่การฝากเงินกับสถาบันการเงินหรือสหกรณออมทรัพยเปนหลัก โดยที่
ผลตอบแทนจากการออมอาจจะไมจูงใจที่จะกระตุนการออมเทาที่ควร ในขณะที่ในอีกดานหนึ่งการ
เขาถึงแหลงสินเชื่อก็ยังมีจํากัด การพัฒนาการเงินหรือชองทางสินเชื่อจุลภาคหรือรายยอย (Micro
financing and banking) จึงเปนแนวทางสําคัญในการสนับสนุนการสรางทุนในระดับครัวเรือน
โดยเฉพาะครัวเรือนรากหญา
(2)

สถานภาพทุนโครงสรางพื้นฐาน
ระดับประเทศ

ระบบโครงสรางพื้นฐานของประเทศสามารถตอบสนองความตองการ
ของภาคเศรษฐกิจไดในเชิงปริมาณ แตไมประหยัดและตนทุนสูง


การพัฒนาและการใชงานโครงสรางพื้นฐานเพื่อสนับสนุนกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจยังกระจุกตัวอยูในพื้นที่เศรษฐกิจ/ฐานการผลิตใหญเปนสําคัญ


การขนสงในรูปแบบที่หลากหลาย (Multi
ประสิทธิภาพและขาดการเชื่อมโยงอยางเปนระบบ




ในระดับต่ํา

Modal)

ยังไมมี

การลงทุนดานพลังงานโดยเฉพาะการพัฒนาพลังงานทางเลือกยังอยู
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ระดับชุมชนและครัวเรือน
การกระจายของโครงสร า งพื้ น ฐานด า นสื่ อ สารไม เ ท า เที ย มกั น
กอใหเกิดความเหลื่อมล้ํา (Digital Divide) ซึ่งสงผลตอการเขาถึงขาวสาร ความรู และเปนอุปสรรคใน
การเชื่อมโยงความรูในโลกกวางสูชุมชน ประชาชนที่มีรายไดสูงและมีความรูสามารถเขาถึงขอมูล
ขาวสารไดมากกวาประชาชนที่มีรายไดนอยหรือมีความรูนอย




มีปญหาการคมนาคมเชื่อมโยงอยางเปนระบบระหวางชุมชน แหลง



มีปญหาขาดแคลนน้ําสะอาดเพื่อการอุปโภคและบริโภค

ผลิต และตลาด

จากการประเมินสถานการณของโครงสรางพื้นฐานแสดงวายังมีความ
จําเปนที่ประเทศไทยจะตองลงทุนเพื่อพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพิ่มขึ้น โดยเปนการเพิ่มขึ้นทั้งในดาน
ปริมาณ คุณภาพ และการกระจายโครงสรางพื้นฐานไปสูชุมชนตางๆ อยางเหมาะสมและขณะเดียวกัน
ยังตองสรางความเขาใจรวมกันถึงการใชประโยชนของโครงสรางพื้นฐานซึ่งเปนสินทรัพยสาธารณะ
อยางเกื้อหนุนกันและกัน

3.2

สถานภาพทุนหรือสินทรัพยทางการเงิน:
(1)

ระดับประเทศ

การประเมินในระดับภาพรวมของประเทศแสดงวาสุทธิแลวประเทศ
ไทยมีสินทรัพยตางประเทศนอยกวาหนี้สินตางประเทศ โดยสินทรัพยสวนใหญอยูในรูปเงินสด เงินฝาก
และทุนสํารองระหวางประเทศ ซึ่งเปนสินทรัพยที่มีความมั่นคง แตใหผลตอบแทนต่ํา ขณะที่หนี้สินที่
สําคัญไดแก การลงทุนโดยตรง (FDI) เงินกูยืมจากตางประเทศ และเงินลงทุนในหลักทรัพย ซึ่งให
ผลตอบแทนที่สูงกวาดานสินทรัพย แตก็เปนผลตอบแทนที่เปนของตางชาติ ในขณะที่มีความเสี่ยงใน
การลงทุนสูงกวาของสินทรัพยตางประเทศที่ประเทศไทยถืออยู โดยที่ความเสี่ยงสวนหนึ่งจะเปนความ
เสี่ยงที่ประเทศไทยตองเผชิญดวยเชนกัน เชน การลงทุนที่ไมประสบความสําเร็จจะทําใหแรงงานตอง
ตกงาน หรื อ การลงทุ น ของต า งประเทศในตลาดหลั ก ทรัพ ย ใ นลั ก ษณะของการเก็ง กํ า ไรก็ ก ระทบ
เสถียรภาพของตลาดหลักทรัพยและบรรยากาศการลงทุนในประเทศดวยเชนกัน


การออมโดยรวมของประเทศลดลงจากระดับสูงสุดที่รอยละ 35 ของ
ผลิตมวลรวมในประเทศมาอยูที่ประมาณรอยละ 30 ซึ่งเปนระดับที่ไมเพียงพอตอความตองการลงทุน
ในอนาคต การขาดแคลนการออมจะเปนปญหาทั้งในระดับประชาชน และประเทศ โดยที่ในระดับ
ประชาชนก็จะทําใหขาดแคลนสินทรัพยที่จะสรางทุนตอในอนาคต และในระดับประเทศทําใหตองพึง่ พา
ทุนจากตางประเทศ และการขาดแคลนเงินออมจะสรางแรงกดดันใหอัต ราดอกเบี้ยตองสู งขึ้นและ
กลายเปนตนทุนที่สูงขึ้น


การระดมทุนในตลาดการเงินไทยขาดความสมดุล โดยพึ่งพาระบบ
ธนาคารพาณิ ช ย สู ง กว า การระดมทุ น จากตลาดทุ น มาก รวมทั้ ง การใช ต ราสารหนี้ ร ะดมทุ น ของ
ภาคเอกชนยังมีสัดสวนนอย จึงอาจทําใหเกิดปญหาการกูเงินระยะสั้นมาลงทุนในโครงการที่ใชเวลา
ยาวกอนที่จะไดรับผลตอบแทนหรือมีกระแสรายไดเขามา จึงเกิดปญหากับการสรางทุนที่เปนสินทรัพย
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ในรู ป ของเครื่ อ งจั ก รอุ ป กรณ ที่ ดิ น สิ่ ง ปลู ก สร า ง และซอฟแวร ไ ด ง า ย อย า งไรก็ ต ามในป จ จุ บั น
สถานการณปรับตัวดีขึ้นตามลําดับซึ่งเปนผลจากนโยบายการพัฒนาตลาดทุนอยางตอเนื่อง
การจัดสรรเงินทุ นใหแตละภาคเศรษฐกิจมีความเหลื่อมล้ํากันมาก
ภาคก อ สร า งและอสั ง หาริ ม ทรั พ ย ส ามารถระดมทุ น จากตลาดทุ น ได ใ นสั ด ส ว นสู ง ในขณะที่
ภาคอุตสาหกรรมซึ่งมีสัดสวนตอ GDP สูงสุดก็ยังคงใชสินเชื่อจากสถาบันการเงินเปนหลัก สวนภาค
เกษตรกรรมไดรับจัดสรรเงินทุนในสัดสวนนอยมาก เนื่องจากไมสามารถเขาถึงแหลงทุนในระบบ
การเงินปรกติได


(2)

ระดับชุมชน

มีเพียงองคกรการเงินระดับฐานรากและสถาบันการเงินเฉพาะกิจของ
รัฐเปนแหลงเงินทุนหมุนเวียนใหกับคนในชุมชน


(3)

ระดับครัวเรือน

รูปแบบการออมของครัวเรือนเปลี่ยนไป โดยเงินฝากประจําลดลง แต
เปนการออมในรูปอื่นๆ ที่ใหผลตอบแทนสูงกวา เชน ประกันชีวิต เงินออมผูกพันระยะยาว และกองทุน
รวม ในขณะเดียวกัน การถือครองตราสารทางการเงินที่เพิ่มขึ้นนี้ก็มาจากการเปลี่ยนพฤติกรรมจากที่
เคยถือครองสินทรัพยประเภท ที่ดินและสิ่งปลูกสรางหรืออสังหาริมทรัพย ดวยเชนกัน


ครัวเรือนที่มีรายไดต่ํายังอยูในฐานะที่มีหนี้สินและขาดเงินออม ในป
2547 หนี้สินของครัวเรือนที่มีหนี้สินคิดเปนสัดสวนรอยละ 88.65 ของรายไดครัวเรือน หรือประมาณ
10.6 เทาของรายไดเฉลี่ยตอเดือน และหนี้สินของครัวเรือนยากจนที่มีหนี้สินสูงถึง 16 เทาของรายได
เฉลี่ยตอเดือน


3.3 สถานภาพทุนหรือสินทรัพยที่เปน Intangibles (สินทรัพยที่ไมสามารถ
จับตองได):
ระดับประเทศ
ทุนที่เปน intangibles ในกรอบการพัฒนานี้จะใหความสําคัญกับปจจัยหลักที่จะนําไปสู
การสรางองคความรูที่เปนประโยชนตอการพัฒนา ดังนั้นการประเมินสถานภาพทุนนี้ในระดับประเทศ
จึงใหความสําคัญกับประเด็นดังตอไปนี้
(1) ประเมินวาความสามารถของประเทศในดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของ
ไทยยังต่ํา เมื่อพิจารณาจากเครื่องชี้ตางๆ ดังนี้
จํ า นวนสิ ท ธิ บั ต รที่ จ ดมี น อ ยแม ว า จะมี แ นวโน ม เพิ่ ม ขึ้ น ก็ ต าม
โดยเฉพาะเมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ ประเทศที่ มี ก ารลงทุ น ด า นการวิ จั ย และพั ฒ นาอย า งต อ เนื่ อ ง เช น
ประเทศญี่ปุน และเกาหลี ซึ่งการมีสิทธิบัตรโดยเฉพาะที่เกี่ยวของกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีจะ
สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันและมูลคาสินคาของประเทศ นอกจากนี้ยังพบวาสิทธิบัตร
การประดิษฐของไทยสวนใหญเปนการประดิษฐที่ใชเทคโนโลยีขั้นตน เชน เครื่องขอดเกล็ดปลา เครื่อง
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สอยมะมวง และสูตรการทําน้ําลูกยอ เปนตน ซึ่งสิทธิบัตรการประดิษฐดังกลาว เนื่องจากเปนเพียง
เทคโนโลยีขั้นตน ดังนั้นการสรางมูลคาเพิ่มจากสิทธิบัตรดังกลาวจึงไมสูงมากนัก


ระดับสูง

ดั ง นั้ น ประเทศจึ ง ยั ง ต อ งพึ่ ง หาทุ น ประเภทนี้ จ ากต า งประเทศใน

การลงทุนดานการวิจัยและพัฒนาต่ํา จากขอมูลคาใชจายดานการวิจยั
และพัฒนาของประเทศไทยในชวงป 2542-2544 อยูในระดับเฉลี่ยประมาณปละ 12,596 ลานบาท คิด
เปนอัตราสวนคาใชจายการวิจัยและพัฒนาตอผลิตภัณฑมวลรวมของประเทศ (Gross Expenditure on
Research and Development / Gross Domestic Product : GERD/GDP) เฉลี่ยประมาณ รอยละ
0.25 ตอป โดยคาใชจายดานการวิจัยและพัฒนาดังกลาว เปนการลงทุนโดยภาครัฐ ประมาณรอยละ
60 ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศที่พัฒนาแลว เชน ประเทศญี่ปุน และสหรัฐอเมริกา และประเทศใน
ภูมิภาคเอเชีย เชน เกาหลี มาเลเซีย และสิงคโปร เปนตน พบวา ในประเทศที่พัฒนาแลว มีการลงทุน
ดานการวิจัยและพัฒนาในระดับประมาณ รอยละ 2.1-2.9 โดยประเทศ มาเลเซีย สิงคโปร ไตหวัน และ
เกาหลี มีคาใชจายดานการวิจัยและพัฒนาเทากับรอยละ 0.49, 2.12, 2.16 และ 2.92 ของผลิตภัณฑ
มวลรวมภายในประเทศ ตามลําดับ


สัดสวนผูสําเร็จการศึกษาสาขาวิทยาศาสตรยังต่ํา เมื่อเปรียบเทียบ
จํานวนผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศไทยตอผูสําเร็จ
การศึกษาดานสังคมศาสตร โดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศจีน เกาหลีใต ไตหวัน และสิงคโปร
ประกอบกับ ผูสําเร็จการศึกษาบางสวนก็ยังไดเขาทํางานในสาขาวิชาชีพที่ศึกษามา และยังมีปญหาเรื่อง
คุณภาพ กลาวคือ ผูสําเร็จการศึกษาสวนใหญมีความรูพื้นฐานเพียงพอตอการนํามาใชในการทํางาน
เพี ยงระดั บ หนึ่ งเท านั้ น แต ยั งขาดความคิ ดริ เ ริ่ มและการประยุ กต ความรู พื้ นฐานที่ เ รี ยนมาในการ
ปฏิ บั ติ งานจริ ง เนื่ องจากการพั ฒนาหลั กสู ต รของสถาบั นการศึ กษายั งคงเน นความรู ทางทฤษฎี ที่
สถาบันการศึกษาตองการสอนเปนหลักมากกวาความรูในการปฏิบัติจริงในวิชาชีพหรือการทํางานที่
ภาคอุตสาหกรรมตองการ


ขาดดุลการชําระเงินระหวางประเทศทางเทคโนโลยี เนื่องจากประเทศ
ไทยตองซื้อเทคโนโลยีจากตางประเทศเปนสวนใหญ ดังจะเห็นไดจากตัวเลขรายจายคาธรรมเนียมทาง
เทคโนโลยี ซึ่งประกอบดวยค ารอยัลตี้ และคาธรรมเนียมใบอนุญาต และคาธรรมเนียมความรูทาง
เทคนิคของประเทศไทย ซึ่งในชวงระยะเวลา 8 ปที่ผานมา คาใชจายดังกลาวเพิ่มขึ้นจาก 71,728 ลาน
บาท ในป 2538 มาเป น 146,813 ล า นบาท ในป 2546 ทํ า ให ป ระเทศไทยขาดดุ ล ชํ า ระเงิ น ทาง
เทคโนโลยี (Technology Balance of Payment) ถึงประมาณ 114,312 ลานบาท


(2) การเพิ่มคุณคาของสินคาโดยใชเอกลักษณไทย หรือภูมิปญญาทองถิ่นยังมี
นอย เนื่องจากมีหนวยงานที่เกี่ยวของและมีบทบาทในเรื่องการคุมครองภูมิปญญาทองถิ่นมีหลาย
หนว ยงาน อาทิ กรมทรั พยสิ นทางปญญา กระทรวงพาณิ ชย กระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดลอม
กระทรวงวัฒนธรรม และกรทรวงสาธารณสุข จึงทําใหการกําหนดนโยบายใหสอดคลองกันไมชัดเจน
ซึ่งสงผลใหการนําเอกลักษณไทย หรือภูมิปญญาทองถิ่นไปเพิ่มมูลคาสินคามีเฉพาะผูผลิตในวงจํากัด
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(3) ขาดการออกแบบและการมียี่หอหรือแบรนดที่เปนของไทย เนื่องจากการผลิต
สินคาของไทยสวนใหญเปนลักษณะรับจางผลิต หรือผลิตสินคาที่มีมูลคาไมสูงนัก จึงสะทอนใหเห็นวา
ประเทศไทยยั ง ขาดการออกแบบและการสร า งแบรนด ที่เ ป น ของไทยโดยตรง ดั งนั้ น ในการสร า ง
มูล คาเพิ่ มให กับ สิ นค าไทยใหมากขึ้ นจึ งจํา เป นตองพั ฒนาการออกแบบและการมี ยี่หอของไทยให
กาวหนาตอไป และในปจจุบันยังตองรับจางผลิตโดยใชแบรนดตางประเทศ

3.4

การประเมินสภาพภาพของทุนดานแรงงาน/ทรัพยากรมนุษย

(1) สัดสวนผูมีงานทําที่มีการศึกษาในระดับปริญญาตรีในป 2547 อยูที่รอยละ 9.3
เพิ่มขึ้นจากรอยละ 7.2 ในป 2541 และรอยละ 8.0 ในป 2544 อยางไรก็ดี สัดสวนกําลังแรงงานที่มี
ระดับการศึกษาเพียงระดับประถมศึกษาและต่ํากวาในป 2547 สูงถึงรอยละ 61.9 ซึ่งแสดงวาประเทศ
ไทยยังตองพึ่งพาแรงงานไรฝมือหรือทักษะต่ําเปนสัดสวนที่สูง
ตารางแสดงสัดสวนผูมีงานทําจําแนกตามระดับการศึกษา
2541
2542
2543
2544
2545
ประถมและต่ํากวา
70.3
69.4
67.8
65.9
64.6
มัธยมตน
12.1
12.2
12.9
13.0
13.3
มัธยมปลาย
4.6
5.0
5.6
6.5
6.8
อาชีวศึกษา
3.2
3.1
3.1
3.3
3.3
วิชาชีพชั้นสูง
2.6
2.8
2.9
3.2
3.7
มหาวิทยาลัย
7.2
7.5
7.7
8.0
8.3
รวม
100.0 100.0 100.0
100.0 100.0
ที่มา : สํานักงานสถิติแหงชาติ
หมายเหตุ : ประมวลผลโดยสํานักพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต, สศช.

2546
62.9
13.8
7.4
3.3
3.8
8.7
100.0

2547
61.9
14.1
7.8
3.2
3.8
9.3
100.0

(2) โครงสรางผูมีงานทําจําแนกรายสาขาการผลิต สาขาเกษตรกรรมที่มีสัดสวน
ในผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศประมาณรอยละ 9.3-10.4 ในชวงป 2541-2547 แตมีจํานวนผูมีงานทํา
สูงถึงรอยละ 38.9-44.7 ของผูมีงานทําในชวงเดียวกัน แสดงใหเห็นวาผลิตภาพหรือประสิทธิภาพ
แรงงานในสาขาเกษตรกรรมยังอยูในระดับต่ํา
ขณะที่สาขานอกภาคเกษตรที่รองรับผูมีงานทําประมาณรอยละ 54.7-61.1
ในชวงป 2541-2547 แตมีสัดสวนในผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศถึงรอยละ 89.6-90 แสดงใหเห็นวา
สาขาการผลิตนอกภาคเกษตรบางสาขาเปนสาขาการผลิตที่ใชปจจัยทุนเขมขน (Capital intensive)
โดยเฉพาะอุตสาหกรรมเพื่อการสงออกที่จําเปนตองใชวัตถุดิบและปจจัยการผลิตจากตางประเทศสูง
ซึ่งหากไมสามารถเชื่อมโยงใหสอดคลองกับวัฒนธรรมและภูมิปญญาของไทยแลว จะทําใหพฤติกรรม
การบริโภคของประเทศที่มีความโนมเอียงในการบริโภคสินคาที่มีแบรนดเนมจากตางประเทศเพิ่มขึ้น
อยางรวดเร็ว และสงผลตอเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต
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ตารางแสดงสัดสวนผูมีงานทําจําแนกตามสาขาการผลิต
2541
44.7
55.3
0.1
15.2
5.4
0.7
15.3
3.3
15.3
100.0

2542
45.3
54.7
0.2
15.0
4.6
0.5
15.5
3.3
15.6
100.0

2543
44.4
55.6
0.1
16.0
4.8
0.5
15.6
3.1
15.4
100.0

2544
42.2
57.8
0.1
17.7
4.9
0.5
14.0
3.2
17.4
100.0

สาขาเกษตรกรรม
นอกเกษตรกรรม
- เหมืองแร
- หัตถอุตสาหกรรม
- การกอสราง
- สาธารณูปโภค
- การคาและการธนาคาร
- การขนสง
- การบริการ และอื่น ๆ
รวม
ที่มา : สํานักงานสถิติแหงชาติ
หมายเหตุ : ประมวลผลโดยสํานักพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต, สศช.

(3)

2545
41.6
58.4
0.2
17.8
5.2
0.5
14.4
3.1
17.3
100.0

2546
40.1
59.9
0.2
18.3
5.5
0.5
14.7
3.1
17.6
100.0

2547
38.9
61.1
0.2
18.4
5.9
0.5
15.2
3.2
17.7
100.0

โครงสรางผูมีงานทําจําแนกตามกลุมอายุ

ตารางแสดงสัดสวนผูมีงานทําจําแนกตามอายุ
2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547
15-19
5.9
5.3
5.3
5.4
4.8
4.5
4.8
20-24
12.2 12.1 11.6 11.5 11.4 11.3 10.9
25-29
14.6 14.6 14.5 14.6 14.3 14.3 13.9
30-34
14.4 14.3 14.3 14.1 14.2 14.1 14.1
35-39
13.4 13.5 13.4 13.3 13.3 13.3 13.2
40-44
12.0 12.2 12.2 12.3 11.7 11.9 12.0
45-49
9.6
9.8 10.1 10.0 11.0 10.9 10.5
50-54
7.0
7.3
7.6
7.6
7.8
8.0
8.1
55-59
5.4
5.2
5.2
5.2
5.3
5.5
5.7
60+
5.5
5.5
5.8
5.9
6.2
6.4
6.7
รวม
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
ที่มา : สํานักงานสถิติแหงชาติ
หมายเหตุ : ประมวลผลโดยสํานักพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต, สศช.

(4) ผลิตภาพแรงงานของประเทศไทยในชวงป 2524 – 2545 โดยรวมผลิตภาพ
แรงงานเฉลี่ยของประเทศในชวงป 2524 – 2545 เพิ่มขึ้นรอยละ 4.06 โดยผลิตภาพแรงงานของทุก
สาขาเพิ่มขึ้น ยกเวนสาขากอสรางและสาขาบริการที่ผลิตภาพแรงงานลดลง ทั้งนี้เมื่อพิจารณาการ
เปลี่ยนแปลงของผลิตภาพแรงงานในแตละชวงเวลาแลว พบวาผลิตภาพแรงงานเฉลี่ยเพิ่มขึ้นสูงโดย
ในชวงป 2530 – 2539 เพิ่มขึ้นรอยละ 7.5 แตลดลงรอยละ 4.7 ในชวงป 2540 – 2541 ซึ่งเปนชวง
วิกฤตเศรษฐกิจ โดยที่ผลิตภาพแรงงานเกือบทุกสาขาการผลิตลดลง ยกเวนสาขาเกษตรกรรม เหมือง
แรและยอยหิน และสาขาการบริหารราชการแผนดิน อยางไรก็ตาม ผลิตภาพแรงงานเฉลี่ยไดปรับตัว
เพิ่มขึ้นอยางชา ๆ เฉลี่ยรอยละ 1.3 ในชวงป 2542 – 2544 และเปนรอยละ 4.0 ในป 2545
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สาขาเกษตรกรรม ผลิตภาพแรงงานเพิ่มขึ้นตอเนื่อง แตชะลอตัวลง
ในชวงป 2540 – 2541 โดยเพิ่มขึ้นเพียงรอยละ 0.9 แตไดปรับตัวดีขึ้นมากในชวงป 2542 – 2544 และ
ป 2545 ซึ่งเพิ่มขึ้นรอยละ 3.9 และ 0.9 ตามลําดับ


สาขาเหมืองแรและยอยหิ น ผลิตภาพแรงงานเพิ่มขึ้นในทุกชว ง
โดยเฉพาะในชวงป 2524 – 2529 ผลิตภาพแรงงานเฉลี่ยไดเพิ่มขึ้นสูงมากเฉลี่ยรอยละ 32.7 อยางไรก็
ตามในระยะตอมาผลิตภาพแรงงานเฉลี่ยไดชะลอตัวลงโดยเปนเฉลี่ยรอยละ 7.9 ในชวงป 2530 –
2544 และลดลงในป 2545 รอยละ 18.7


สาขาหัตถอุตสาหกรรม ผลิตภาพแรงงานโดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตอเนื่อง
กอนหนาที่ประเทศจะประสบภาวะวิกฤต โดยระหวางป 2524 – 2539 ผลิตภาพแรงงานเพิ่มขึ้นรอยละ
4.3 แตลดลงคอนขางมากรอยละ 4.1 ในชวงวิกฤตเศรษฐกิจป 2540 – 2541 อยางไรก็ตามผลิตภาพ
แรงงานเฉลี่ยไดปรับตัวขึ้นอยางชา ๆ เมื่อเศรษฐกิจปรับตัวดีขึ้นในชวงป 2542-2544 และปรับตัวดีขึ้น
ชัดเจนในป 2545 ทั้งนี้อุตสาหกรรมที่มีผลิตภาพแรงงานเฉลี่ยเพิ่มขึ้นสูง ไดแก อุตสาหกรรมโรงกลั่น
น้ํ า มั น เคมี ภั ณ ฑ ยาสู บ ผลิ ต ภั ณ ฑ ย าง เครื่ อ งจั ก ร อุ ป กรณ ข นส ง และยานยนต เป น ต น สํ า หรั บ
อุตสาหกรรมที่มีผลิตภาพแรงงานเฉลี่ยลดลง ไดแก อุตสาหกรรมไมและผลิตภัณฑที่ทําจากไม และ
เครื่องเรือนที่ทําจากไม


สาขากอสราง ผลิตภาพแรงงานเฉลี่ยของสาขาไดลดลงตั้งแตตั้งแต
ป 2530 เปนตนมา และลดลงมากถึงเฉลี่ยรอยละ 13.6 ในชวงป 2540 – 2541 และลดลงตอเนื่องถึงป 2545


สาขาไฟฟา ประปา และโรงแยกกาซ ผลิตภาพแรงงานเพิ่มขึ้นสูง
ตั้งแตป 2530 เปนตนมา แตไดลดลงรอยละ 13.5 ในชวงป 2540 – 2541 อยางไรก็ตามในชวงป 2542
– 2544 ผลิตภาพแรงงานโดยเฉลี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วเปนรอยละ 27.5 และเปนรอยละ 22.2
ในป 2545


สาขาขนสงและคมนาคม ผลิตภาพแรงงานปรับตัวเพิ่มขึ้นตอเนื่อง
ในชวงกอนวิกฤต ยกเวนในชวงป 2540 – 2541 ผลิตภาพแรงงานเฉลี่ยลดลงรอยละ 2.1 แตไดปรับตัว
เพิ่มขึ้นสูงเปนรอยละ 6.0 ในชวงป 2542 – 2544 และเปนรอยละ 6.6 ในป 2545


สาขาคาสงและคาปลีก ในชวงป 2524 – 2529 ผลิตภาพแรงงาน
ของสาขาคาสงและคาปลีกลดลงรอยละ 1.1 แตไดปรับตัวเพิ่มขึ้นในชวงป 2530 – 2539 รอยละ 4.2
แตไดลดลงอีกครั้งในชวงป 2540 – 2541 รอยละ 10.9 และไดปรับตัวขึ้นเปนรอยละ 1 ในชวงป 2542
– 2544 กอนที่จะลดลงในป 2545 รอยละ 4.1


สาขาธนาคาร ประกันภัย และอสังหาริมทรัพย ผลิตภาพแรงงาน
เฉลี่ยเพิ่มขึ้นสูงในชวงป 2530 – 2539 รอยละ 14.3 แตไดปรับตัวลดลงรุนแรงในชวงวิกฤตเศรษฐกิจป
2540 – 2541 รอยละ 26.8 และลดลงตอเนื่องในชวงป 2542 – 2544 รอยละ 9.1 อยางไรก็ตามในป
2545 ผลิตภาพแรงงานเฉลี่ยไดปรับตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 13.3


สาขาที่อยูอาศัย ผลิตภาพแรงงานเฉลี่ยเพิ่มขึ้นสูงในชวงป 2524 –
2529 รอยละ 23.6 และชะลอตัวลงเปนรอยละ 3.4 ในชวงป 2530 – 2539 ซึ่งตอมาเมื่อเกิดวิกฤต
เศรษฐกิจในป 2540 ผลิตภาพแรงงานเฉลี่ยไดลดลงรุนแรง และลดลงตอเนื่องถึงป 2545 แตลดความ


14

รุนแรงลง โดยในชวงป 2540 – 41 ลดลงรอยละ 39.9 และลดลงตอเนื่องรอยละ 3.2 ในป 2542 – 2544
และลดลงรอยละ 10.2 ในป 2545
สาขาบริการ ผลิตภาพแรงงานเฉลี่ยในชวงป 2524 – 2529 เพิ่มขึ้น
ในระดับต่ํารอยละ 1.3 และไดลดลงในชวงป 2540 – 2541 รอยละ 4.9 และลดลงตอเนื่องในชวงป
2542 – 2544 รอยละ 4.0 สําหรับป 2545 ผลิตภาพแรงงานเฉลี่ยเพิ่มขึ้นรอยละ 0.8


ตารางแสดงการเปลี่ยนแปลงผลิตภาพแรงงานรายสาขาในชวงป 2524-2545
อัตราการเปลี่ยนแปลง (รอยละ)
สาขาเกษตร

524-2545

524-2526

527-2533

534-2541

542-2545

.02

.30

.97

.28

.15

การทําเหมืองแรและเหมืองหิน
3.45
0.59
4.66
0.92
การหัตถอุตสาหกรรม
3.16
6.92
3.94
1.42
การกอสราง
-2.53
4.31
1.80
-8.43
การไฟฟา กาซ และการประปา
8.49
-7.52
14.17
0.69
การขนสงและคมนาคม
4.06
-1.39
5.97
3.41
การคาสงและการคาปลีก
0.57
-0.07
5.12
-2.76
สาขาการเงินและตัวกลางทางการเงิน
2.12
-3.71
10.58
-0.30
Ownership
3.44
54.16
5.07
-12.82
การบริหารราชการแผนดินและการปองกันประเทศ
1.85
-3.77
4.19
0.19
บริการ
-0.03
-1.64
3.42
-1.03
4.06
1.94
5.61
4.55
ผลิตภาพแรงงานรวมของประเทศ
ที่มา : โครงการศึกษาความเชื่อมโยงเศรษฐกิจมหภาคและประสิทธิภาพการผลิตรายสาขา

.05
2.47
-3.43
26.13
6.14
-0.28
-3.47
-4.92
5.28
-2.84
1.98

และเมื่ อ มี ก ารปรั บ ให แ สดงเฉพาะเส น แนวโน ม โดยใช เ ทคนิ ค
Hodrick- Presscot Filter เพื่อลดความผันผวนอันเกิดจากปจจัยความผิดปกติและปจจัยทางวัฏจักร
ตางๆ อย า งไรก็ ต าม อั ต ราการเปลี่ ย นแปลงในแตล ะช ว งยั งแสดงถึง ความผัน ผวนบ า งพอสมควร
ยกเวนในสาขาเกษตรที่อัตราการเปลี่ยนคอนขางคงที่ สําหรับสาขาอุตสาหกรรมในชวงแรกผลิตภาพ
แรงงานมีการปรับเพิ่มเร็วกอนที่จะปรับเพิ่มในอัตราที่ชาลงในชวงหลัง ๆ ซึ่งสวนหนึ่งนาสะทอนถึงผล
จากการลงทุนในเครื่องจักรอุปกรณที่เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วในชวงที่เศรษฐกิจมีการขยายตัวสูง ทําให
capital deepening เพิ่มขึ้น โดยที่การพัฒนาในดานทักษะ องคความรู และประสิทธิภาพที่เกิดจาก
embedded knowledge ของตัวแรงงานเองที่ไมไดเพิ่มขึ้นมาก จึงทําใหผลิตภาพแรงงานเพิ่มขึ้นไม
มากในช ว งที่ เ ศรษฐกิ จ ขยายตั ว ช า ลง นอกจากนั้ น อาจจะยั ง สะท อ นถึ ง ความไม ยื ด หยุ น ของ
ตลาดแรงงานจึงไมเกิดการ squeeze productivity จากแรงงานในชวงที่เศรษฐกิจชะลอตัวหรือถดถอย
เชนในกรณีที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกา ประกอบกับการจางงานแบบไมเต็มเวลายังไมคอยเปนแนวทาง
การดําเนินธุรกิจที่เปนที่นิยมในประเทศไทยเทาใดนัก จึงเห็นไดวาไมวาจะใชจํานวนแรงงานหรือ
จํานวนชั่วโมงแรงงานในการคํ านวณผลิตภาพแรงงานก็ไมไดแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงผลิ ตภาพ
แรงงานที่แตกตางกันเทาใดนัก
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ตารางแสดงการเปลี่ยนแปลงผลิตภาพแรงงานรายสาขาในชวงป 2524-2545
(ปรับโดยโดยใชเทคนิค Hodrick- Presscot Filter)
อัตราการเปลี่ยนแปลง (รอยละ)
2524-2545 2524-2526 2527-2533 2534-2541 2542-2545
สาขาเกษตร
3.97
3.59
3.84
4.47
3.47
การทําเหมืองแรและเหมืองหิน
12.53
30.47
14.08
8.22
4.99
การหัตถอุตสาหกรรม
2.90
3.25
3.61
2.84
1.49
การกอสราง
-3.47
1.18
-0.29
-5.24
-8.99
การไฟฟา กาซ และการประปา
6.77
3.03
6.56
7.22
9.01
การขนสงและคมนาคม
3.98
2.77
3.95
4.50
3.91
การคาสงและการคาปลีก
0.55
1.42
2.86
-0.01
-3.05
สาขาการเงินและตัวกลางทางการเงิน
1.49
5.96
8.21
-0.08
-10.47
Ownership
-10.86
-5.52
-7.72
-10.31
-21.46
การบริหารราชการแผนดินและการปองกันประเทศ
1.27
1.07
1.19
0.94
2.26
บริการ
0.12
1.40
1.37
-0.36
-2.05
ผลิตภาพแรงงานรวมของประเทศ
4.58
6.11
6.30
4.08
1.41
ที่มา : โครงการศึกษาความเชื่อมโยงเศรษฐกิจมหภาคและประสิทธิภาพการผลิตรายสาขา

(5) นอกจากนี้ประเมินวาการขาดความคิดสรางสรรค และการคิดคนประดิษฐที่ยัง
มีนอย รวมทั้งการนําเอาวั ฒนธรรมที่ มีเอกลักษณไทยมาประยุกตใชเ พื่อเพิ่ มมูล คาของสินคาและ
บริการยังมีนอย ทําใหการเพิ่มมูลคาของสินคาและบริการยังมีนอย
จากการประเมินสถานภาพและการใชทุนทางเศรษฐกิจทั้ง 4 ประเภทแสดงวา
คุณภาพทุนของประเทศไทยยังอยูในระดับต่ํา การใชทุนยังขาดประสิทธิภาพ เนื่องจากสาเหตุที่สําคัญ
คือ โดยเฉลี่ยแรงงานยังขาดทักษะ ขาดองคความรูและการนําเอาองคความรู มาประยุกตใชอยาง
สรางสรรคยังมีจํากัด ในขณะที่การพัฒนานวัตกรรม วิทยาศาสตรและเทคโนโลยียังมีนอย จึงยังตอง
พึ่ง พาต า งชาติ ม ากในเรื่ อ งแบรนด สิ ท ธิ ท างการคา จากต า งประเทศ และวิท ยาการต า งๆ ดั ง นั้ น
ผลตอบแทนสุทธิจากการลงทุนที่เปนของประเทศไทย ชุมชนไทย และแรงงานไทยจึงยังอยูในระดับต่ํา
เนื่องจากผลตอบแทนสวนหนึ่งตองไหลกลับออกไปยังตางประเทศ ในขณะที่การลงทุนโดยวิสาหกิจ
ชุ ม ชนหรื อ วิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย อ มซึ่ ง เป น กิ จ การของคนไทยยั ง เป น การลงทุ น ที่ มี
ผลตอบแทนต่ําเนื่องจากยังขาดวิทยาการ นวัตกรรม และการบริหารจัดการที่เหมาะสมทั้งในดานการ
ผลิ ต การตลาดและการสงมอบหรื อการกระจายสินค า นอกจากนี้ก ารขาดการบริ หารจั ดการภาค
การเงินที่เหมาะสม และความไมสมดุลในการพัฒนาตลาดเงินและตลาดทุนทําใหยังไมสามารถใช
เครื่องมือทางการเงินในการสนับสนุนใหเกิดการระดมทุนไปสูสาขาการผลิตที่มีประสิทธิภาพไดอยาง
เต็มที่ รวมทั้งยังตองเรงพัฒนาชองทางในการสนับสนุนสินเชื่อสําหรับรายยอย (Micro credit/banking)
เพื่อใหกลุมรายยอยและรากหญามีโอกาสและชองทางในการพัฒนาทุนของตนไดมากขึ้น โดยที่ใน
ขณะเดียวกันก็ตองจูงใจใหเกิดการออมซึ่งนับเปนการสรางทุนตอใหเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง และจากการ
ประเมินแสดงใหเห็นวาหลักการที่สําคัญประการหนึ่งในการพัฒนาทุนที่ทุกภาคีการพัฒนาจะตอง
คํานึงถึงคือ การลงทุนอยางสมดุลใน 3 ดาน ประกอบดวย
การลงทุนเพื่อพัฒนาทุนทางกายภาพและสินทรัพยทางการเงินซึ่งมี
ความเชื่อมโยงถึงกัน (Physical and the closely associated financial capital) ซึ่งในที่นี้รวมถึงการ
พัฒนาสถาบันการเงิน และความลึกตลาดการเงินในระบบเศรษฐกิจ ซึ่งมีความจําเปนตอการพัฒนา
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การลงทุนในทรัพยากรมนุษยและทุนทางสังคมซึ่งมีความเชื่อมโยงถึง
กัน (Human and the closely associated social capital)


การลงทุ น ในการพั ฒ นาแหล ง ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละทุ น ทาง
สิ่งแวดลอมซึ่งมีความเชื่อมโยงถึงกัน (Natural and the closely associated environmental capital)


4

แนวโน ม การเปลี่ ย นแปลงที่ มี ผ ลต อ ทุ น ทางเศรษฐกิ จ และการกํ า หนด
ประเด็นหรือบริบทหลักของการพัฒนาเศรษฐกิจไทยในระยะตอไป

จากการวิเคราะหแนวโนมการเปลี่ยนแปลงปจจัยแวดลอมของการพัฒนาทั้ง 5 ดาน4 พบวา
ประเด็นหลักของการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยในระยะตอไป ประกอบดวย 4 เรื่องสําคัญ ดังนี้

4.1

ศตวรรษแหงเอเชีย (Asian Century): ภายใตแนวโนมที่ประเทศเศรษฐกิจ

ใหม (emerging economies) ตางๆ ยังดําเนินนโยบายในการสรางความรวมมือทางการคาและการ
ลงทุนทั้งในรูปขอตกลงการคาเสรีแบบทวิภาคี (Bilateral Free Trade Agreement) ขอตกลงการคา
แบบพหุภาคี (Multilateral Agreement) และในระดับภูมิภาค (Regionalization) จะทําใหการรวมตัว
ทางการคาและการลงทุนทั้งในระดับสองประเทศ ระดับภูมิภาคและและการรวมตัวทางการคาหลาย
ฝายมีความเขมขนและมีบทบาทชัดเจนมากขึ้น และที่สําคัญในระยะตอไปจะเกิดเปนเครือขายทาง
เศรษฐกิจและการคาในระดับโลกที่สําคัญ 3 กลุมที่จะถวงดุลอํานาจการตอรองกัน (A Triangular
Balance) ประกอบดวย (1) กลุมสหภาพยุโรปที่มีการขยายครอบคลุมจํานวนสมาชิกจากยุโรป
ตะวันออกเพิ่มขึ้น (Eastward expansion of EU) (2) กลุมการคาเสรีอเมริกา (FTAA) และ (3) กลุม
การคาเสรีเอเชีย (Asia Plus) ทั้งนี้ ซึ่งมีประเด็นสําคัญที่จะมีผลตอการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
ไทย ดังนี้
(1) การแขงขันเพื่อจะเปนผูนําทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมระหวาง 3 ขั้ว
อํานาจจะมีความเขมขนมากขึ้น และการแขงขันในฐานะประเทศเดียวจะขาดอํานาจการตอรอง ดังนั้น
ความเชื่อมโยงของเศรษฐกิจไทยกับภูมิภาคเอเชียในฐานะเครือขายเชิงกลยุทธจะเปนแนวทางที่สําคัญ
โดยที่การเชื่อมโยงดานการผลิตและการคานั้นตองเปนความเชื่อมโยงหรือรวมตัวทั้งในแนวตั้งและ
แนวนอน (Vertical and horizontal integration)
(2) เศรษฐกิ จ จี น และอิ น เดี ย ที่ มี แ นวโน ม ขยายตั ว อย า งต อ เนื่ อ งจะทํ า ให ก ลุ ม
เศรษฐกิจเอเชียเปนเครื่องจักรใหมที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกที่สําคัญ (New Engine of World
Economic Growth) ประเทศไทยจะตองดําเนินนโยบายการคาและการลงทุนที่สรางเครือขายกับ
ประเทศทั้ งสองดั ง กล า ว ในขณะเดี ย วกั นการแข งขัน จากทั้ง สองประเทศนี้ ก็ จะรุ น แรงและมี ค วาม
ได เ ปรี ย บมากขึ้ น จากความได เ ปรี ย บด า นทรั พ ยากรมนุ ษ ย แ ละการพั ฒ นาด า นวิ ท ยาศาสตร แ ละ
เทคโนโลยี รวมทั้งการไดเปรียบจากความเปนตลาดใหญ ดังนั้นประเทศไทยตองใหลําดับความสําคัญ
4

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไดจัดทํา “กรอบยุทธศาสตรการปรับโครงสรางเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศในระยะ 4 ป (2548-2551)” ขึ้นเพื่อศึกษาการปรับโครงสรางเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวม โดยสวนหนึ่งไดมีการศึกษาถึง
เรื่องการเปลีย่ นแปลงของ 5 บริบทการพัฒนา ซึ่งประกอบดวย บริบทดานการรวมตัวขอกลุมเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงในตลาดเงิน
ของโลก บริบทดานเทคโนโลยี บริบทดานสังคม บริบทดานสิ่งแวดลอม และบริบทดานแนวโนมพฤติกรรมของผูบริโภค
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กับการลงทุนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวมทั้งการสรางบรรยากาศ
ทางเศรษฐกิจที่คลองตัว และมีเสถียรภาพ
(3) ตลาดการคาขยายตัวและโอกาสทางการคาภาคธุรกิจมากขึ้น มีการยายฐาน
การผลิต และความรวมมือดานการคาและการลงทุนในกลุมภูมิภาค การสะสมทุนจะเกิดขึ้นอยางไร
พรมแดนระหวางประเทศตางๆ ในภูมิภาค แตทั้งนี้ประเทศไทยจะไดรับผลประโยชนอยางเต็มที่ก็
ตอเมื่อธุรกิจมีความสามารถในการแขงขัน/การผลิตมีประสิทธิภาพ สินคามีคุณภาพ มีลักษณะเฉพาะ
นโยบายรัฐบาลรวมถึงกฎระเบียบเอื้ออํานวยตอการลงทุน
(4) การยายฐานการผลิตภายในภูมิภาคเอเชียเองก็ทําไดงายขึ้น ทําใหมีความ
เสี่ยงจากการยายฐานการผลิตไปยังแหลงที่มีแรงจูงใจในการลงทุนดีกวา ในขณะที่การแขงขันทางดาน
การคาก็มีความรุนแรงมากขึ้น ซึ่งจะทําใหเศรษฐกิจไทยตองปรับตัวใหการใชทุนใหมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น มีการพัฒนาทุนมนุษยและองคความรูซึ่งจะทําใหเกิดการพัฒนา intangible assets อยางตอเนื่อง

4.2 เศรษฐกิจและสังคมฐานความรู (Knowledge-based economic and
social development) : ภายใตแนวโนมกระแสโลกาภิวัตน การคา และการลงทุนเสรีที่เขมขนขึ้น

จะสงผลใหมีการเคลื่อนยายระหวางประเทศของสินคาและบริการ องคความรู/สารสนเทศ/เทคโนโลยี
แรงงาน/คน และ เงินทุน อยางเสรีมากขึ้น ดังนั้นการผลิตดวยตนทุนต่ําเปนหลักจะไมสามารถแขงขัน
และเกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจไดอยางตอเนื่องอีกตอไป ประเทศไทยจึงจําเปนตองสนับสนุนการ
พัฒนานวัตกรรม การรวมทุนแบบใหม และการเสริมสรางองคความรู โดยนํามาใชผสมผสานรวมกับจุด
แข็งหรือลักษณะเดนของเศรษฐกิจและสังคมไทย เชน วัฒนธรรม และลักษณะของความเปนไทย เพื่อ
สรางมูลคาของสินคาและบริการ

◎ ทิศทางการลงทุน
การลงทุนในทรัพยากรมนุษย ：การพัฒนาเศรษฐกิจเคลื่อนจากการลงทุนเพื่อสะสมทุนเพิ่มขึ้น
(investment-driven หรือ capital accumulation) ไปสูกรขับเคลื่อนดวย
นวัตกรรม (innovation-driven) และในระยะตอไปดวยการขับเคลื่อนดวยองคความรู
(knowledge-driven) ซึ่งกําลังคนที่มีความรูความสามารถ จริยธรรม และคุณธรรมจะ
เปนหัวใจหลักของการพัฒนา
driven by
knowledge

Invent
driven by
innovation

Innovate

Imitate

1980’s

driven by
investment

1990’s

2000’s

2010’s

2020’s
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4.3 สังคมผูสูงอายุ ปญหาการออม และผลิตภาพการผลิต (Aging, dissavings, and productivity) : ประเทศที่พัฒนาแลวไดเขาสูสังคมผูสูงอายุแลว โดยเฉพาะใน

ยุ โ รป ญี่ ปุ น และเกาหลี ใ ต และกํ า ลั ง เผชิ ญ กั บ ป ญ หาความไม เ พี ย งพอของกองทุ น เกษี ย ณอายุ
คาใชจายรัฐบาลในเรื่องสาธารณสุข และการรักษาพยาบาลเพิ่มขึ้น ในขณะที่ประสิทธิภาพแรงงานโดย
เฉลี่ยลดลง ซึ่งจะสงผลกระทบตอการสรางและเพิ่มศักยภาพของทุน นัยสําคัญของการที่ประชากรโลก
เขาสูสังคมสูงอายุตอประเทศไทย มีหลายประการ เชน (1) โอกาสทางธุรกิจในการขยายตลาดสินคา
และบริการสําหรับผูสูงอายุซึ่งมีขนาดใหญขึ้น (2) ภาวการณออมของโลกจะลดลง และกดดันใหอัตรา
ดอกเบี้ยสูงขึ้นโดยเฉพาะในประเทศที่เขาสูสังคมสูงอายุกอน และดึงดูดการเคลื่อนยายเงินทุนภายใต
กระแสโลกาภิวัตนที่การเคลื่อนยายเงินทุนระหวางประเทศมีความเสรีมากขึ้น จึงเปนแนวโนมที่เกิด
การแยงชิงเงินทุน (3) ภายใตแนวโนมที่กําลังคนสามารถเคลื่อนยายไดอยางเสรี ประเทศซึ่งเขาสูสังคม
สูงอายุมีแนวโนมที่จะดําเนินนโยบายดึงดูดการอพยพและยายถิ่นเขาสูประเทศของตน จึงมีแนวโนม
ของการแขงขันเพื่อแยงชิงแรงงานคุณภาพและในวัยกําลังทํางานเชนกัน และ (4) ประสบการณของ
การเริ่มเขาสูสังคมผูสูงอายุเปนประสบการณ (lesson learned) สําหรับประเทศไทยที่ตองเรงกําหนด
แนวนโยบายในเรื่ อ งการกระตุ น การออม และการปฏิ รู ป กองทุ น บํ า เหน็ จ บํ า นาญและกองทุ น
ประกันสังคม รวมทั้งการเตรียมคาใชจายรัฐบาลเพื่อรองรับภาระดานสาธารณสุขที่จะเพิ่มขึ้น เปนตน
รวมทั้งการเรงเพิ่มประสิทธิภาพแรงงานในวัยทํางานอยางตอเนื่องเพื่อชดเชยผลกระทบที่เกิดจาก
สัดสวนวัยทํางานที่มีแนวโนมลดลง และการเตรียมการเพื่อใหอยูในวัยทํางานเปนระยะเวลานานขึ้น
เชน การเกษียณอายุในวัย 65 ป เปนตน
สัดสวนประชากรวัยสูงอายุของประเทศเพิ่มขึ้นก็อาจสงผลใหการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ชะลอตัวลงไดเนื่องจากสัดสวนประชากรในวัยทํางานลดลงและประสิทธิภาพแรงงานโดยเฉลี่ยลดลง
ดังเชนที่เกิดขึ้นแลวในประเทศญี่ปุน ดังนั้นการเพิ่มผลิตภาพแรงงานในชวงที่ประชากรวัยแรงงานยังมี
สัดสวนที่สูงอยูจึงมีความจําเปนเรงดวนและตองดําเนินการตอเนื่อง เพื่อใหประเทศสามารถเพิ่มผลิต
ภาพและตอยอดไดอยางตอเนื่องแมวาในยามที่สัดสวนของผู สูงอายุจะสูงขึ้น ประกอบกับปจจุบั น
ประเทศไทยมีปญหาสัดสวนการออมสุทธิทั้งในสวนของภาครัฐและเอกชนตอ GDP ลดลง เนื่องจาก
รายไดเฉลี่ยตอคนตอปเพิ่มขึ้นนอยกวารายจาย และมีแนวโนมวาเมื่อเขาสูสังคมผูสูงอายุสัดสวนการ
ออมจะลดลงตามวัฏจักรชีวิตที่ประชาชนมีแนวโนมที่จะออมนอยลงในยามเขาสูวัยสูงอายุและวัยชรา
และมีการนําเงินออมออกมาใช ในขณะที่ภาครัฐเองก็มีแนวโนมที่จะมีภาระคาใชจายดานสาธารณสุข
เพิ่มขึ้นเมื่อประเทศเขาสูสังคมสูงอายุ ซึ่งจะทําใหการออมภาครัฐมีแนวโนมลดลง ดังนั้นภาครัฐจึงควร
เรงหามาตรการที่จะสงเสริมใหมีการออมใหเกิดขึ้นกอนที่จะเกิดปญหาในอนาคต

4.4 ประสิทธิภาพการใชพลังงานและการพัฒนาพลังงานทางเลือก (Green,
energy-saving trend): ความตองการใชพลังงานภายในประเทศมีแนวโนมเพิ่มขึ้นตามอัตราการ

เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ทําใหมีการนําเขาเพื่อรองรับความตองการและการขยายตัว
โดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรมและภาคการขนสง และเปนความเสี่ยงตอการที่การสรางรายไดที่เปน
เงิ น ตราต า งประเทศจะไม เ พี ย งพอต อ รายจ า ยในรู ป ของเงิ น ตราต า งประเทศ (การขาดดุ ล บั ญ ชี
เดินสะพัด) นอกจากนี้การพลังงานเชื้อเพลิงเปนจํานวนมากยังสงผลในทางลบตอสภาวะแวดลอม จึง
จําเปนตองมีการพัฒนาพลังงานทางเลือกเพื่อลดการพึ่งพาพลังงานนําเขาลง ซึ่งในขณะเดียวกันการ
พัฒนาพลังงานทางเลือกนั้นก็ตองคํานึงถึงทั้งปญหาสิ่งแวดลอม ความยั่งยืน ความปลอดภัย และความ
มั่นคงในการใชพลังงานประกอบกันอยางเปนระบบ
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5

ความเชื่อมโยงระหวางทุนทางเศรษฐกิจ สังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม ในการผลิตและการใชสินคาและบริการ
5.1

ความเชื่อมโยง : ในกระบวนการผลิตสินคา และบริการ เพื่อสนองความตองการของ

ประชาชนในประเทศ และเพื่อสรางรายไดเงินตราตางประเทศจากการสงออกไปยังตลาดโลกนั้น ตองใชทุน
ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เปนองคประกอบ อยางไรก็ตาม
การขยายตัวของผลผลิตและรายไดที่สรางขึ้นนั้นไมสามารถใชเปนเครื่องวัดความสุขหรือสวัสดิการสังคมที่
ดีได แตตัวชี้วัดความสุขที่สําคัญคือสวัสดิการสังคม (welfare)5 หรือความอยูดีมีสุขของประชาชนนั่นเอง
ซึ่งสวัสดิการสังคมจะเกิดขึ้นควบคูไปกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่มีเสถียรภาพและยั่งยืนได หากการ
พัฒนาเศรษฐกิจสามารถสรางรายไดสวนเกินไดเพียงพอเพื่อไปเสริมสรางสวัสดิการสังคมใหเกิดขึ้น ซึ่ง
มิฉะนั้นแลวสวัสดิการสังคมอาจจะไมเพิ่มขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจ
ในขณะเดียวกัน การสรางรากฐานทุนทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะ ที่ดิน ปาไม แร
ธาตุ และน้ํา ใหเปนวัตถุดิบและปจจัยการผลิตของภาคเศรษฐกิจไดอยางมีคุณภาพนั้นเปนสิ่งจําเปนใน
การพัฒนาเศรษฐกิจอยางยิ่ง เนื่องจากทรัพยากรที่เสื่อมโทรมลงหมายถึงตนทุนทางเศรษฐกิจที่สูงขึ้น
ดังนั้นการดูแลทรัพยากรธรรมชาติใหสามารถใชประโยชนไดอยางคุมคาและยั่งยืนจึงเปนปจจัยหรือ
ตนทุนสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไปพรอมกัน

5.2

หลักการ : การสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไปพรอมกับการเพิ่มหรือพัฒนา

สวัสดิการสังคม และการดูแลทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ คือการพัฒนาทุนตางๆ ในรูปแบบที่
เหมาะสมตามหลักการที่สําคัญ ดังนี้
(1) ทุนมนุษยตองมีศักยภาพและธรรมาภิบาล (labor productivity and good
governance) มีการสงเสริมใหเกิดการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี โครงสรางพื้นฐาน กฎระเบียบ
และการบั ง คั บ ใช ก ฎหมายอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ รวมทั้ ง การรั ก ษาสิ่ง แวดล อ มตามหลั ก “ผู ที่ ส ร า ง
มลภาวะคือผูที่ตองรับผิดชอบจายภาษีสิ่งแวดลอม polluter pay principle (PPP)” ซึ่งทั้งหมดนี้เปน
องคประกอบสําคัญที่จะสนับสนุนการสะสมทุนเศรษฐกิจใหเกิดในระดับที่เหมาะสมในแตละสาขาการ
ผลิ ต รวมทั้ งเป น กรอบให มี ก ารใช ทุ น ทุ ก ประเภทอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเพื่อ สร า งมู ล ค า เพิ่ ม และมี
ผลตอบแทนของการลงทุนที่คุมคาเพื่อชวยสรางทุนในอนาคตได
(2) ในขณะเดี ย วกั น การใช ทุ น ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ มอย า งมี
ประสิทธิภาพก็ตองอาศัยทุนมนุษยที่มีศักยภาพและธรรมาภิบาล (labor productivity and good
governance) การสงเสริมใหเกิดการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี โครงสรางพื้นฐาน กฎระเบียบ
และการบังคับใชกฎหมายอยางมีประสิทธิภาพ ดวยเชนกัน มิฉะนั้นแลว การใชทุนทางสังคมและ
ธรรมชาติสิ่งแวดลอมเพื่อการผลิตสินคาและบริการอยางสิ้นเปลืองและเสื่อมโทรมก็จะลดผลิตภาพ
แรงงานและทุนอื่นในอนาคต หรือกลายเปนตนทุนในอนาคตได และจะสงผลใหใหคาจางแรงงานที่
แทจริง (real effective wage) สูงขึ้นโดยที่ผลิตภาพไมเพิ่มขึ้น อาทิ แรงงานที่มีปญหาสุขภาพจะทําให
คาใชจายประกันสังคมตองเพิ่มสูงขึ้น และสงผลใหผลตอบแทนของการลงทุนในอนาคตต่ําลง หรือการ
5

สวัสดิการสังคมประกอบดวย (1) ความยั่งยืนของ การใชจายหรือการมีกินมีใช การพัฒนาทรัพยากรมนุษย และสิ่งแวดลอม และ (2)
ความมีคุณภาพ การกระจายอยางเปนธรรม และความมีเสถียรภาพ ของการใชจาย การพัฒนาของทรัพยากรมนุษย และสิ่งแวดลอม
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ขยายกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีความเสี่ยงกับอัตราเงินเฟอที่อาจสูงขึ้นอันเนื่องจากตนทุนการผลิตตอ
หนวยที่เพิ่มขึ้นจะลิดรอนกําลังซื้อและสวัสดิการของประชาชน
กรอบแนวคิดความเชื่อมโยงของทุนแตละประเภท

ชองวางของ

GreenGDP
GDP
Green

การบริหาร
จัดการ
เศรษฐกิจ

เกิดจากการนําทุนประเภทตาง ๆ มาใชประกอบกัน

GoldenGDP
GDP
Golden

ยภาพการ
ศัศักกยภาพการ
ผลิตต
ผลิ
การผลิต
(output gap)

ผลผลิตต
ผลผลิ
ทาง
ทุทุนนทาง
กายภาพ
กายภาพ
ทรัพพยยททาง
าง
สิสินนทรั
การเงินน
การเงิ
แรงงานและ
และ
แรงงาน
intangible
intangible
assets
assets

ชองวางของ
ความสุขหรือ
สวัสดิการ

ชองวางของความยั่งยืน

(welfare gap)

(Sustainability gap)

+

ทาง
ทุทุนนทาง
ทรัพพยากร
ยากร
ทรั
ธรรมชาติ
ละ
ธรรมชาติแและ
แวดลออมม
สิสิ่ง่งแวดล

+

ทาง
ทุทุนนทาง
สั
ง
คมและ
สังคมและ
ฒนธรรม
นธรรม
วัวัฒ

=

สวัสสดิดิกการ
าร
สวั
ความมั่ง่งคัคั่ง่ง
ความมั
และ
และ
ความสุ
ความสุขข

ลักษณะของการใชทุน : ธรรมาภิบาล นวัตกรรม การสรางมูลคา และการเพิ่มผลิตภาพการผลิต

ทุนทรัพยากรเดิมที่มีอยู

การเปลี่ย่ยนแปลงพฤติ
นแปลงพฤติกกรรมของผู
รรมของผูบบริริโภคเป
โภคเปนนปปจจจัจัยย
การเปลี
สํ
า
คั
ญ
ที
ช
่
ถ
้
ี
ึ
ง
โอกาสของธุ
ร
กิ
จ
และความสามารถใน
สําคัญที่ชี้ถึง โอกาสของธุรกิจและความสามารถใน
การแขงงขัขันนของเศรษฐกิ
ของเศรษฐกิจจทีที่ต่ตอองปรั
งปรับบตัตัววให
ใหเสนอสิ
เสนอสินนคคาา
การแข
และบริกการที
ารที่เป่เปนนทีที่ต่ตอองการของผู
งการของผูบบริริโภค
โภค
และบริ
ซึซึ่ง่ง
เปลี
ย
่
นแปลงไปอย
า
งต
อ
เนื
อ
่
ง
เปลี่ยนแปลงไปอยางตอเนื่อง

คน/แรงงาน (ทักษะ ความรู จริยธรรม
และคุณธรรม)
ทรัพยากรธรรมชาติ
วัฒนธรรมและคุณคาทางวัฒนธรรม
องคความรูพื้นฐานของทองถิ่น
เอกลักษณความเปนไทย
“Thainess”

การออกแบบ การสร างแบรนด สําหรั บสินคาและ
บริ การ
การสร างมูลคา/คุณคาสินคา
การลงทุนอยางเหมาะสมในทุนทั้ง 3 ประเภท
(เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม)

+
องคความรู
เทคโนโลยีใหม
นวัตกรรม

การบริ หารจัดการ
การดําเนินนโยบายเพื่อสนับสนุนใหเกิด
การจัดสรรทรั พยากรอยางมี
ประสิทธิภาพ

• ตอบสนองความตองการ
สินคาและบริ การใหมในตลาด
• ผลตอบแทนที่คุมคาจากการ
ลงทุนสําหรั บเจาของทุนและ
เจาของวัตถุดิบ
• ตอยอดการสะสมทุนอยาง
ตอเนื่อง
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6

ขอเสนอยุทธศาสตรการพัฒนาทุนทางเศรษฐกิจ

จากการประเมิ น สถานภาพของแต ล ะองค ป ระกอบในทุ น เศรษฐกิ จ พรอ มทั้ ง ได วิ เ คราะห
แนวโนมการเปลี่ยนแปลงที่มีผลตอทุนเศรษฐกิจ โดยไมละเลยความเชื่อมโยงระหวางทุนแตละประเภท
ที่สําคัญตอการพัฒนาประเทศแลว การพัฒนาทุนทางเศรษฐกิจมียุทธศาสตรที่สําคัญ ดังนี้

6.1

ยุทธศาสตรการพัฒนาทุนทางกายภาพ

ในการพั ฒ นาทุ น ทางกายภาพนั้ น ให ค วามสํ า คั ญ กั บ กรอบยุ ท ธศาสตร เ พื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพการใชทุนทางเศรษฐกิจและการระดมทุนเพื่อสรางกิจกรรมทางเศรษฐกิจในสาขาการผลิต
ตางๆ อยางเหมาะสม กรอบยุทธศาสตร จึงครอบคลุมประเด็นทางยุทธศาสตร ดังนี้
(1)

การปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหสมดุลและแขงขันได ซึ่งประกอบดวย


การปรับโครงสรางภาคเกษตร

พั ฒ นาเทคโนโลยี ก ารเกษตร ปรั บ ปรุ ง สายพั น ธุ พื ช และ
ประสิทธิภาพการผลิตใหเหมาะสมตามสภาพพื้นที่ และลงทุนในการวิจัยและพัฒนาเพื่อสรางผลิตภัณฑ
ที่มีมูลคาสูง (จากการระดมความเห็นระดับภูมิภาค)
•

สนั บ สนุ น การแปรรู ป สิ น ค า จากพื ช เศรษฐกิ จ ซึ่ ง สามารถ
นํามาใชประโยชนไดทุกสวน (Zero waste concept) (จากการระดมความเห็นระดับภูมิภาค)
•

สงเสริมการพัฒนาเกษตรอินทรียและลดการใชปุยเคมีเพื่อ
การเพิ่มผลผลิตตอไรใหสูงขึ้น และไมทําลายวิถีชีวิตชาวบาน และทรัพยากร โดยใหความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับเกษตรอินทรียอยางแทจริง (จากการระดมความคิดเห็นในระดับภูมิภาค)
•

สนับสนุนเกษตรทางเลือก เชน การปลูกพืชและเลี้ยงสัตว (ไร
นาสวนผสม) (จากการระดมความคิดเห็นในระดับภูมิภาค)
•

กระจายการถือครองกรรมสิทธิ์ในที่ดินใหกับแรงงานในภาค
เกษตร (จากการระดมความคิดเห็นในระดับภูมิภาค)
•

สนั บ สนุ น การรวมกลุ ม ในระดั บ ชุ ม ชน รวมทั้ ง สร า งความ
รวมมือในลักษณะคลัสเตอร เพื่อสรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ (จากการระดมความคิดเห็นในระดับ
ภูมิภาค)
•



การปรับโครงสรางภาคอุตสาหกรรม

สนั บ สนุ น การรวมกลุ ม ในระดั บ ชุ ม ชน รวมทั้ ง สร า งความ
รวมมือในลักษณะคลัสเตอร เพื่อสรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ (จากการระดมความคิดเห็นในระดับ
ภูมิภาค)
•
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การปรับโครงสรางการทองเที่ยว การบริการ และการคา

ส ง เสริ ม การท อ งเที่ ย วโดยการบู ร ณาการการทํ า งานของ
หนวยงานการสงเสริมและพัฒนาดานการทองเที่ยวใหมีการประสานกันอยางเปนระบบ และสราง
มาตรฐานดานบริการทองเที่ยวที่เนนการสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ ควบคู
กับการอนุรักษวัฒนธรรมและวิถีชีวิตทองถิ่นอยางเหมาะสม โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีวัฒนธรรมประเพณี
ทองถิ่นเปนการเฉพาะ เชน จังหวัดชายแดนภาคใตหรือสงเสริมอิสานเหนือใหเปนแหลงทองเที่ยวเชิง
ธรรมะ (จากการระดมความคิดเห็นในระดับภูมิภาค)
•

นําวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่นไปสรางมูลคาเพิ่มใหกับ
การทองเที่ยว (จากการระดมความคิดเห็นในระดับภูมิภาค)
•

เชื่อมโยงเครือขายแหลงทองเที่ยวที่สําคัญกับประเทศเพื่อน
บาน โดยยึดการอนุรักษและความปลอดภัยเปนหลัก (จากการระดมความคิดเห็นในระดับภูมิภาค)
•



การบริหารการเงินการคลัง

ดานนโยบายการคลัง กระจายอํานาจ/’งบประมาณไปสูระดับ
ชุมชน และปรับปรุงระบบการจัดเก็บภาษีใหเห็นธรรม ไมซ้ําซอน (จากการระดมความคิดเห็นในระดับ
ภูมิภาค)
•



วิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม



การพัฒนาระบบโลจิสติกส

พัฒนาเครือขายระบบโลจิสติกส ทั้งระบบขนสงทางบก ทาง
น้ํา และทางอากาศใหมีประสิทธิภาพเพื่อลดตนทุนการผลิต ครอบคลุมทุกกิจกรรมที่เกี่ยวของ (จาก
การระดมความคิดเห็นในระดับภูมิภาค)
•

สนับสนุนการใชการขนสงโดยระบบรางและการขนสงทางน้ํา
ใหมากขึ้น เพื่อประหยัดการใชพลังงาน (จากการระดมความคิดเห็นในระดับภูมิภาค)
•

สงเสริมการใช NGV
โดยขยายเครือขายสถานีบริการ
Natural Gas ใหทั่วถึง (จากการระดมความคิดเห็นในระดับภูมิภาค)
•

พัฒนาผลิตภัณฑชุมชน/OTOP ใหครอบคลุมทุกขั้นตอนของ
หวงโซอุปทาน (Supply chain) ตั้งแต การผลิตและบรรจุภัณฑ การขนสงและกระจายสินคา และ
การตลาด (จากการระดมความคิดเห็นในระดับภูมิภาค)
•



การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

พั ฒ นาระบบการชลประทานให เ หมาะสมกั บ พื้ น ที่ โดยใช
เทคโนโลยีและบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ โดยสามารถเก็บกักน้ําและนํามาหมุนเวียนใชไดใน
•
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ภาวะวิกฤตได อาทิ ระบบชลประทานทอขนาดเล็กในพื้นที่ โดยเนนใหมีน้ําตนทุนและหมุนเวียนใชได
ตามฤดูกาลเพาะปลูก (จากการระดมความคิดเห็นในระดับภูมิภาค)
กระจายระบบสาธารณู ป โภคไปสู ช นบทให ทั่ ว ถึ ง และ
เพียงพอ (จากการระดมความคิดเห็นในระดับภูมิภาค)
•

จัดระบบการใชประโยชนที่ดิน เปนเขตตาง ๆ (zoning) ใน
ทุกสาขาการผลิต ทั้งภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม เชน จัดเขตการเพาะปลูกเพื่อการบริโภคใน
ทองถิ่น และเพื่อการสงออก (จากการระดมความคิดเห็นในระดับภูมิภาค)
•

(2)



การพัฒนารัฐวิสาหกิจ



การพัฒนาขีดความสามารถในการดําเนินยุทธศาสตรชาติ

ยุทธศาสตรดานการตางประเทศและเศรษฐกิจระหวางประเทศ


การดําเนินนโยบายตางประเทศเชิงรุก



การสงเสริมความสัมพันธกับนานาประเทศ



การสงเสริมความรวมมือภายใตกรอบพหุภาคีและการสรางบทบาท

ไทยในเวทีโลก
(3)

6.2

การพัฒนากฎหมายและสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองทีด่ ี


การปรับปรุงกฎหมาย



การปรับปรุงกระบวนการยุติธรรม



การพัฒนาระบบราชการ



การปองกันและปราบปรามทุจริต



การเสริมสรางธรรมาภิบาลในภาคเอกชนและสังคม

ยุทธศาสตรการพัฒนาทุนทางการเงิน

ยุทธศาสตรในการบริหารจัดการสินทรัพยทางการเงินเพื่อใหสามารถสนับสนุนการ
สรางและใชทุนประเภทอื่นอยางมีประสิทธิภาพ และสอดคลองกับเปาหมายการพัฒนาในระยะยาว
นอกเหนือจากที่ปรากฏในแผนบริหารราชการแผนดิน
(1) การรักษาเสถียรภาพภายนอกดานดุลบัญชีเดินสะพัดและเงินสํารอง
ระหวางประเทศ โดยดูแลการบริโภค การลงทุน และการนําเขาใหอยูในระดับที่เหมาะสม ซึ่งจะชวยให
อัตราแลกเปลี่ยนมีเสถียรภาพ ความเชื่อมั่นตอฐานะประเทศอยูในระดับดี สามารถดึงดูดเงินลงทุนจาก
ตางประเทศมาใชสนับสนุนการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ ขณะเดียวกันควรมีการบริหารจัดการเงิน
สํารองระหวางประเทศใหเกิดผลตอบแทนที่ดีในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได ซึ่งจะเพิ่มรายไดใหกับ
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ประเทศอีกทางหนึ่ง ทั้งนี้ ความรวมมือทางการเงินในภูมิภาคเปนแนวทางหนึ่งที่จะชวยรักษา
เสถียรภาพของคาเงินของประเทศสมาชิกได
(2) การติดตามและกํากับดูแลการเคลื่อนยายเงินทุน โดยเฉพาะเงินทุนระยะ
สั้นซึ่งมีลักษณะของการเก็งกําไรในราคาสินทรัพยตาง ๆ มากกวาเปนการลงทุนที่กอใหเกิดประโยชน
ทางเศรษฐกิจตอประเทศ
(3) เปดโอกาสใหสถาบันการเงินไทยทําธุรกรรมการเงินใหม ๆ เพื่อใหมี
เครื่องมือทางการเงินที่หลากหลาย ตอบสนองความตองการของตลาดไดมากขึ้น รวมทั้งสามารถใช
เปนเครื่องมือในการลดความเสี่ยงโดยรวมของผูประกอบการไดหากมีความรูความเขาใจในการใชอยาง
ถูกตอง และเพื่อสถาบันการเงินไทยมีประสบการณ สามารถแขงขันกับผูใหบริการจากประเทศที่มี
พัฒนาการของตลาดการเงินสูงได ในภาวะที่การคาบริการมีแนวโนมเปดเสรีมากขึ้น โดยมีการกํากับ
ดูแลใหมีการบริหารความเสี่ยงอยางเหมาะสม
(4) การสงเสริมการออมในประเทศ เพื่อลดการพึ่งเงินทุนจากตางประเทศ และ
สะสมเงินไวรองรับความตองการใชเงินระดับบุคคลในยามที่มีอายุสูงขึ้น โดยมีมาตรการขยายการ
ออมเพื่อการเกษียณอายุใหครอบคลุมประชากรมากขึ้น มีระบบการค้ําประกันเงินฝากแบบจํากัด
จํานวน เพื่อกระตุนใหมีการบริหารจัดการเงินออมอยางมีประสิทธิภาพ กระจายไปยังเครื่องมือทาง
การเงินอื่นนอกเหนือจากเงินฝากมากขึ้น ในขณะเดียวกัน ผูฝากรายยอยจะยังไดรับการคุมครอง และ
เมื่อการออมของภาคครัวเรือนกระจายไปสูเครื่องมือทางการเงินที่หลากหลายมากขึ้น และมีผูใหบริการ
ที่แตกตางกัน จําเปนตองมีกลไกการกํากับดูแลสถาบันการเงินที่ใหบริการแกประชาชนที่ครบทั้ง
ระบบ เพื่อไมใหเกิดการหลบเลี่ยงหาประโยชนจากชองวางของการกํากับดูแล
(5) ดานการระดมทุนและจัดสรรทุนใหกับภาคการผลิต นอกเหนือจากการ
พัฒนาตลาดทุนในประเทศแลว ตลาดตราสารหนี้เอเชียจะเปนอีกชองทางหนึ่งสําหรับการระดม
เงินทุนของภาคธุรกิจและภาครัฐ ซึ่งการระดมทุนจากตลาดนั้น โครงการลงทุนจะตองมีประสิทธิภาพ
และมีการเปดเผยขอมูลใหสามารถตรวจสอบได และใชสถาบันการเงินเฉพาะกิจเปนกลไกในการ
สนับสนุน SMEs ผูประกอบการขนาดเล็กและเศรษฐกิจฐานราก ซึ่งไมสามารถระดมทุนตรงจาก
ตลาดและบริการของธนาคารพาณิชยไมสามารถตอบสนองไดทั่วถึง นอกจากนี้ควรดําเนินการสราง
ความเขมแข็งใหกับองคกรการเงินระดับฐานราก ซึ่งเปนแหลงเงินทุนหมุนเวียนและสงเสริมการ
ออมของคนในชุมชน เพื่อใหการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ และองคกรการเงินมีความยั่งยืน เปน
กลไกสนับสนุนการแกปญหาและการพัฒนาของชุมชนในระยะยาว
(6) สรางวินัยทางการเงินใหมีพฤติกรรมการใชจายที่พอเพียง (จากการระดม
ความคิดเห็นในระดับภูมิภาค)

6.3 ยุทธศาสตรการพัฒนาทุนที่เปน Intangibles (สินทรัพยที่ไมสามารถ
จับตองได) :
ในกรอบการพัฒนาทุนหรือสินทรัพยที่เปน intangibles นี้ไดใหความสําคัญกับปจจัย
หลักที่จะนําไปสูการสรางองคความรูที่เปนประโยชนตอการพัฒนา ซึ่งในทางปฏิบัติประเทศไทยก็ไดมี
การจัดทํากรอบยุทธศาสตรการพัฒนาที่ครอบคลุมเรื่องดังกลาวไวคอนขางมากแลว ดังนั้นในกรอบการ
พัฒนานี้จะขอใหความสําคัญกับเรื่องที่จําเปนตองเรงรัดหรือคํานึงถึงเปนอันดับแรก ดังนี้
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(1) เนนหลักสูตรหรือเรงผลิตบุคลากรดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น
เพื่ อ เป น ฐานรองรั บ การพั ฒ นาและวิ จั ย โดยการเร ง รั ด จั ด ทํ า กรอบการพั ฒ นาบุ ค ลากรด า น
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศอยางเปนระบบ ตั้งแตระดับประถมจนถึงอุดมศึกษา รวมทั้ง
การพัฒนาครู-อาจารยที่มีคุณภาพ และกลไกสนับสนุนทางการศึกษา เพื่อนําไปสูการสรางฐานบุคลากร
ที่มีคุณภาพอยางเพียงพอและสอดคลองกับความตองการของประเทศ
(2) สงเสริมภาคเอกชนใหมีการลงทุนในการวิจัยและพัฒนา (R&D) เพิ่มขึ้น
เนื่องจากบทบาทของภาคเอกชนมีความสําคัญมากทั้งในฐานะที่เปนผูนําในดานการทํา R&D และผูใช
นวัตกรรมใหเกิดประโยชนในทางเศรษฐกิจ แตพบวาภาคเอกชนกลับยังไมมีบทบาทที่เขมแข็งในการ
ลงทุนเพื่อทํา R&D ดังนั้นจึงควรจัดกลไกหรือแหลงเงินทุนสนับสนุนอยางเพียงพอในทุกขั้นตอนของ
การพัฒนานวัตกรรม พรอมทั้งการสรางบรรยากาศที่เอื้ออํานวยใหกับการลงทุนดังกลาว
(3) วางแนวทางในการคุมครองทรัพยสินทางปญญาใหเหมาะสมกับการ
พัฒนาประเทศ เนื่องจากปจจุบันประเทศไทยอยูในระบบการคาโลกจึงไมสามารถขัดกับกติกาสากล
หรื อ หลี ก เลี่ ย งที่จะไม ใ ห ก ารคุม ครองทรัพย สิ น ทางปญ ญาได อย า งไรก็ ต ามการให ก ารคุม ครองที่
เขมงวดเกินไปก็จะสงผลใหประเทศที่ยังไมเขมแข็งทางทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสามารถทํา
วิศวกรรมยอนหลังหรือเรียนรูลอกเลียน/ตอยอดเชิงสรางสรรค ซึ่งนับเปนกาวแรกหรือทางลัดในการ
เรียนรูเทคโนโลยีได ในขณะเดียวกันหากไมมีการใหการคุมครองทรัพยสินทางปญญาที่เหมาะสมก็อาจ
เปนสิ่งจูงใจใหมีการสรางนวัตกรรมใหมๆ ใหเกิดขึ้น หรือมีการเขามาลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ
เพิ่ม ขึ้น ได ดั งนั้ น ประเทศไทยจึงจํ าเป นต อ งกํา หนดแนวทางการคุมครองทรั พ ยสิ น ทางปญ ญาให
เหมาะสมกับระดับการพัฒนาประเทศในแตละชวงเวลา
(4) สงเสริมการใชทรัพยสินทางปญญาในเชิงพาณิชย เพื่อสรางมูลคาเพิ่ม
ใหกับผลิตภัณฑ โดยการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการดัดแปลง ปรับปรุง และพัฒนาตอยอด
เทคโนโลยีที่มีอยูในสาขาการผลิตที่สําคัญ โดยเฉพาะการแปรรูปวัตถุดิบเกษตร อุตสาหกรรมอาหาร
และอุปกรณเพื่อการรักษาสภาวะแวดลอม รวมทั้งการพัฒนาเครื่องมือเครื่องจักรของคนไทย เปนตน

6.4

ยุทธศาสตรการพัฒนาแรงงาน/ทรัพยากรมนุษย

(1) การสรางสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิต พัฒนาคนใหมีความรูเทาทันในทุก
เรื่องควบคูไปกับการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม
(2) พัฒนาฝมือแรงงานทั้งแรงงานภาคเกษตรและนอกภาคเกษตร ใหรองรับตอการปรับ
โครงสร างเศรษฐกิ จ รวมทั้ งให แรงงานไทยไปแข งขั นในตลาดแรงงานต างประเทศได โดยเตรี ยมหลั กสู ตรใน
สถาบันการศึกษาใหสอดคลองกับความตองการตลาดแรงงาน และตําแหนงงานวาง ควบคูไปกั บ การเพิ่ม ทั ก ษะ
อาชีพ ใหแรงงาน (จากการระดมความคิดเห็นในระดับภูมิภาค)
(3) การอนุรักษ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงาม และพัฒนาภูมิปญญาใหเกิด
ประโยชนตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม นอกจากนี้ในระดับชุมชนควรมีการความรูในเรื่องลิขสิทธิ์
การถายทอดและตอยอดภูมิปญญา เชนควรสงเสริมสถาบันผูสูงอายุ ปราชญชาวบาน ในการถายทอด
ภูมิปญญาทองถิ่นสูเยาวชน (จากการระดมความคิดเห็นในระดับภูมิภาค)
(4)

การเสริมสรางสุขภาวะของประชาชนอยางครบวงจรและมีคุณภาพมาตรฐาน
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(5) การเสริมสรางความมั่นคงของชีวิตและสังคม ซึ่งจะลดความเสี่ยงที่กลายเปน
ตนทุนทางเศรษฐกิจและสังคม
(6) การเตรียมความพรอมแกสังคมเพื่อใหผูสูงอายุ เปนทรัพยากรที่มีคุณคาของ
ระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

7

บทบาทของภาคีการพัฒนาและผูมีสวนรวม

การสรางความสมดุลและยั่งยืนในการใชทุนทางเศรษฐกิจเพื่อใหเกิดความมั่งคั่งของประเทศ
นั้ น จํ า เป น ต อ งได รั บ ความร ว มมื อ จากทุ ก ภาคส ว นการพั ฒ นาทั้ ง ในระดั บ ครอบครั ว ชุ ม ชน และ
ระดับประเทศ โดยแตละภาคสวนจะตองคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของประเทศ พรอมทั้งมุงรับผิดชอบ
กั บ บทบาทในการพั ฒ นาประเทศของตนป น สํ า คั ญ มิ ฉ ะนั้ น แล ว การพั ฒ นาประเทศคงไม ป ระสบ
ความสําเร็จตามที่ไดวางเปาหมายไว

7.1

ทุกภาคสวน (จากการระดมความเห็นระดับภูมิภาค)

(1) รวมกันการยกระดับและดูแลมาตรฐานสินคาและบริการ อาทิ การจัดทํา GAP
Standard, Crop zoning etc.
(2)

7.2

ใหบริการการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบแกประชาชน

ภาครัฐ (จากการระดมความเห็นระดับภูมิภาค)

(1) สรางความรู ความเขาใจ และขอมูลขาวสาร เกี่ยวกับนโยบายรัฐบาล แนว
ปฏิบัติ รวมทั้งบทบาทของผูที่เกี่ยวของ ใหถูกตองและชัดเจน
และทั่วถึง

(2)

ประเมินผลความสําเร็จและลมเหลวตามแผนฯสูสาธารณชนอยางกวางขวาง

(3) ร ว มกั บ ภาคี ร ว มพั ฒ นาในการกํ า หนดบทบาทการพั ฒ นาให ชั ด เจนตลอด
กระบวนการพัฒนาตั้งแตขั้นของการรวมคิด รวมดําเนินการ และติดตามประเมินผล
(4) พัฒนาความรูตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง เชน การพัฒนาทุนความรู ภูมิ
ปญญาตาง ๆ เพื่อสรางมูลคาเพิ่ม การพัฒนาพลังงานทดแทน การสงเสริมการใชปุยชีวภาพ และ
สรางความเขาใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อใหสามารถประยุกตใชไดอยางเหมาะสม
และสอดคลองกับศักยภาพของพื้นที่ ทั้งนี้ตองมีการบูรณาการระหวางกระทรวงตางๆ ที่เกี่ยวของ
เชน กระทรวงแรงงาน กระทรวงเกษตร กระทรวงศึกษาฯ กรมการพัฒนาชุมชน และสถาบันการศึกษา
(5)
(6)
ใหมีความสมดุล

สงเสริมการทําเกษตรที่ดีที่เหมาะสม (Good agricultural practice)
ดําเนินนโยบายดานการเกษตรใหเหมาะสมทั้งในเรื่องการผลิตและการตลาด
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(7) สงเสริมการจัดตั้งเครือขายความรวมมือของชุมชนและสถาบัน การศึกษา
โดยเฉพาะในเรื่องการพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่น
(8) แกไขกฎหมายที่เกี่ยวของ เพื่อแกไขปญหาความยากจน ลดอุปสรรคดาน
การคาระหวางประเทศ (รวมทั้งการคาชายแดน) และลดผลกระทบดานลบจากการเปดการคาเสรี
บานมากขึ้น

(9)

สงเสริมการคาชายแดนทองถิ่นใหมีการแลกเปลี่ยนสินคากับประเทศเพื่อน

(10) บริหารจัดการแรงงานตางชาติ เชน การควบคุมไมใหแรงงานตางดาวเขามา
ผิดกฎหมาย และควบคุมไมใหมีแรงงานตางดาวในบางสาขาการผลิตที่กระทบตอการจางงานแรงงาน
ไทย รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการแรงงานตางชาติเพื่อใหมีแรงงานเพียงพอกับความ
ตองการของทองถิ่น
(11) ตัดสินใจใหชัดเจนในทางเลือกของผลประโยชนระหวางการเพิ่มรายไดจากการ
ผลิต กับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ เชน การสงเสริมอุตสาหกรรม การทองเที่ยวเชิงอนุรักษ

7.3

สถาบันการศึกษา (จากการระดมความเห็นระดับภูมิภาค)

(1) ใหส ถาบัน การศึก ษาเป น แกนนําชุมชนใหมีการวิจัยทองถิ่น เพื่อนําทุนทาง
สังคม ทุนทางปญญา ทุนทางทรัพยากรฯ ที่มีอยูในทองถิ่นมาตอยอดเสริมกับการวิจัยที่มีอยูในทองถิ่น
มีการวิจัยตลาด เพื่อรองรับการผลิต และใชการวิจัยเพื่อแกปญหาและสรางภูมิคุมกันในทองถิ่น
(2) ใหสถาบันการศึกษารวมมือกับทุกภาคสวนในการใหการศึกษาทั้งในระบบและ
นอกระบบแกเยาวชนและประชาชน

7.4

ภาคธุรกิจเอกชน (จากการระดมความเห็นระดับภูมิภาค)

(1)
ศักยภาพเพิ่มขึ้น

7.5
ชุมชน

สนั บ สนุ น การพั ฒ นาทั ก ษะฝ มื อ แรงงานในสถานการประกอบการให มี

ภาคประชาชน (จากการระดมความเห็นระดับภูมิภาค)
(1)

ใหประชาชนมีสวนรวมในการวิจัยและพัฒนาเพื่อสะทอนความตองการของ

(2) สงเสริมใหภาคประชาชนเขามามีสวนรวมในกระบวนจัดสรรงบประมาณและ
ติดตามการทํางานของรัฐ
กําหนดไว
ประเมินผล

(3)

ให ป ระชาชนมี ส ว นร ว มในการกํ า หนดและปรั บ แก ก ฎหมายตามกรอบที่

(4)

จั ด ทํ า และประสานเครื อ ข า ยแผนชุ ม ชนพึ่ ง ตนเอง ปฏิ บั ติ ต ามแผน และ
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(5) ใช ผ ลการพั ฒ นาเป น เครื่ อ งชี้ วั ด ผลงานและเงื่ อ นไขในการสนั บ สนุ น
นักการเมืองทองถิ่นในการเลือกตั้งรอบตอไป

7.6

ภาคสื่อมวลชน (จากการระดมความเห็นระดับภูมิภาค)

(1) สร า งสื่ อ เพื่ อ ส ง เสริ ม การสร า งทุ น ทางเศรษฐกิ จ ทุ น ทางสั ง คม ทุ น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
(2)

ไทย

สรางคานิยมไมใหมีการบริโภคที่ฟุมเฟอยและสงเสริมและอนุรักษวัฒนธรรม

(3) สรางระบบการสื่อสารเรื่องนโยบาย มาตรการ ยุทธศาสตร งบประมาณ และ
อื่นๆจากภาครัฐลงไปสูชุมชนในแตละระดับอยางตอเนื่องและตรงกับขอเท็จจริงโดยใชขอความที่เขาใจ
งาย เพื่อมิใหเกิดการบิดเบือน และตีความผิด

8

ประเด็นที่ตองทําความชัดเจนเพิ่มเติม
8.1

8.2
ทางการเงิน

การออมเพื่อเตรียมความพรอมในการเขาสูสังคมผูสูงอายุ
การสรางภูมิคุมกันใหกับระบบเศรษฐกิจในการรองรับตอการรวมกลุมทางการคาและ

8.3 แนวทางการสร า งมู ล ค า เพิ่ ม และการเพิ่ ม ผลิ ต ภาพการผลิ ต ให ภ าคเกษตร
อุตสาหกรรม และบริการที่ชัดเจน
8.4

แนวทางการดําเนินนโยบายเศรษฐกิจระหวางประเทศ

