ทุนทางเศรษฐกิจ (Economic Capital) เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ในแผนพัฒนาฯ 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
กระแสโลกาภิวัตนไดทําใหประเทศที่มีการดําเนินนโยบายเศรษฐกิจเสรีโดยการเปดประเทศในการคา
และการลงทุนระหวางประเทศเชนประเทศไทยตองอยูทามกลางกระแสการพัฒนาที่มุงเนนการแขงขัน
กันอยางรุนแรงเพื่อสรางรายไดใหกับประเทศ ซึ่งทําใหประเทศไทยตองปรับตัวใหสามารถเชื่อมโยง
เศรษฐกิจของประเทศเขากับระบบเศรษฐกิจโลกไดอยางรูเทาทันเพื่อกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกชาติ
ไดอยางแทจริง แตในอีกดานหนึ่งก็ตองเรงสรางภูมิคุมกันและกลไกภายในประเทศที่จะชวยสนับสนุน
ใหเกิดการกระจายผลประโยชนใหเกิดขึ้นกับประชาชนทุกกลุมในชาติ และแนนอนวาผลประโยชน
ดังกลาวจะเกิดขึ้นอยางทั่วถึงหรือมีการกระจายผลประโยชนจากการพัฒนาอยางเปนธรรมไดนั้น
จะต องสร า งความเข าใจอย างถ อ งแทรว มกัน ของทุก ภาคี ก ารพัฒ นาถึง แนวทางการพั ฒ นาทุ นทุ ก
ประเภทและผลของการพัฒนาทุนทางเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นตอสถานการณและทุนทางเศรษฐกิจเอง ตอ
ทุนทางสังคม และตอทุนทางสิ่งแวดลอม รวมทั้งจะตองมีการกําหนดบทบาทของภาคีการพัฒนา และ
ความพยายามรวมกันของภาคีการพัฒนาทุกภาคีในการพัฒนาทุนทั้ง 3 ดาน

2 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 และสรางระเบียบและความสงบใน
สังคม 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 มนี้ เป นป จจัยสําคัญในการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจ 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 วาเป นทั้งทุน ทางสั งคมและทุ น ทางเศรษฐกิจ และเปน ความเชื่อมโยงระหวางทุน ทาง
เศรษฐกิจและทุนทางสังคมที่สําคัญ

2.4

แรงงาน/ทรัพยากรมนุษย : นับเปนทั้งทุนทางเศรษฐกิจและสังคมที่สําคัญ ใน

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

3 สถานภาพทุนทางเศรษฐกิจ
การประเมินสถานภาพทุนทางเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยรวมที่ผานมาปรากฏวา ความ
เจริญทางเศรษฐกิจของประเทศที่ไดมาตองทุมเทใชทุนหรือทรัพยากรในดานตาง ๆ ไปอยางมาก และ
มีลักษณะของการสรางทุนและการใชทุนซึ่งในดานหนึ่งก็ชวยสรางความมั่งคั่งใหกับประชาชนบางกลุม
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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
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
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หรือดุลบัญชีเดินสะพัดมีฐานะเกินดุล
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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 แสดงวาประเทศไทยยังไมไดใช
ทุนอยางเต็มประสิท ธิภาพ และขาดการตอยอดเพื่อใหเกิดการสะสมทุนอยางเต็มที่โดยอาศัยองค
ความรู แ ละคุ ณ ภาพของทุ น มนุ ษ ย ประกอบกั บ ประเทศไทยต อ งพึ่ ง พาทุ น ทางการเงิ น ทุ น ทาง
เทคโนโลยี และวัตถุดิบที่นําเขาจากตางประเทศมากขึ้น จึงทําใหเมื่อมีการขยายกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
เกิดขึ้น แตมีรายไดเงินตราตางประเทศจากการสงออกสินคาและบริการไมเพียงพอตอความตองการใช
เงินตราตางประเทศเพื่อนําเขาสินคาและบริการจากตางประเทศ ซึ่งสะทอนถึงปญหาที่ประเทศมีการรอ
อมต่ํากวาความตองการที่จะลงทุน
การประเมิ น นี้ แ สดงถึ ง ประเด็ น การพั ฒ นาที่ สํ าคั ญ 2
ความสําคัญในชวงแผนพัฒนาฉบับที่ 10 คือ

ประการที่ ค วรให

(1) การระดมการออมโดยการเลือกสรรการใชจายในระดับที่เหมาะสม และเลือก
แนวทางการออมที่เหมาะสม เปนเงื่อนไขที่สําคัญในการสรางทุนเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง และ
(2) การนําเงินออมหรือเงินทุนมาใชในการลงทุนอยางเหมาะสม และสนับสนุนให
เกิดการใชทุนอยางมีประสิทธิภาพและมีผลตอบแทนคุมคาโดยคํานึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นตอทุนทางสังคม
และทุนทางสิ่งแวดลอม เปนอีกเงื่อนไขที่สําคัญในการสรางทุนในอนาคต
ระดับชุมชน สถานภาพการใชทุนที่ประเมินจากระดับประเทศสวนหนึ่งก็สะทอนถึง
ข อ เท็ จ จริ ง ว า การสะสมทุ น ในระดั บ ชุ ม ชนที่ ยั ง มี น อ ย โดยส ว นใหญ อ ยู ใ นรู ป ของเครื่ อ งมื อ ทาง
การเกษตร/หัตถกรรม นอกจากนั้นการใชทุนโดยเฉพาะในกลุมของปจจัยโครงสรางพื้นฐานในระดับ
ชุมชนมักเปนขนาดเล็ก อายุการใชงานต่ํา ยังขาดประสิทธิภาพ และในหลายชุมชนการสรางทุนไม
สอดคลองกับเงื่อนไขหรือลักษณะของชุมชน ทําใหในระดับภาพรวมของประเทศเปนการสะสมทุนที่
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กระจุกตัวอยูในสาขาเศรษฐกิจใหญ อยางไรก็ตาม ในระยะหลังธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมใน
ชุมชนมีแนวโนมเพิ่มขึ้น จึงนับวาเปนการสะสมทุนในระดับทองถิ่น ซึ่งผลของการใชทุนมักจะเกิด
ขึ้นกับประชาชนในชุมชนนั้น ๆ เชน การสรางงานและการเพิ่มทักษะของประชาชน การสรางคานิยม
หรือทัศนคติของประชาชนในชุมชนตอประเภทของการงานที่ทําและการสรางรายได เชนเดียวกับการ
ใชทรัพยากรในชุมชน รวมทั้งผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับสิ่งแวดลอมของชุมชน แตอยางไรก็ตามองค
ความรูหรือเทคโนโลยีที่แฝงอยูในเครื่องจักรและอุปกรณตางๆ ของวิ สาหกิ จชุ มชนก็ยั งเปนเพี ยง
เทคโนโลยีขั้นพื้นฐาน และการสรางทักษะใหกับประชาชนในชุมชนยังมีนอย
ระดับครัวเรือน การสะสมทุนในระดับครัวเรือนยังกระจุกตัวอยูที่ครัวเรือนที่มีรายไดสูง
โดยที่ครัวเรือนรายไดต่ํายังมีรายไดไมเพียงพอตอตอการใชจาย และมีปญหาหนี้สิน จึงยังขาดการ
สะสมทุนทั้งในรูปที่เปนเงินออม หรือ ทั้งในรูปของสังหาริมทรัพยและอสังหาริมทรัพย ดังนั้นครัวเรือน
ในกลุมนี้จึงยังไมมีความพรอมที่จะลงทุนเพื่อสรางอาชีพ การดูแลสุขภาพ หรือเพื่อการสรางองคความรู
ใหกับลูกหลานไดเต็มที่ การลงทุนของภาครัฐเพื่อสรางโครงสรางพื้นฐานสาธารณะและทุนสาธารณะ
ประเภทสถานศึ กษา สถานพยาบาล รวมทั้ งบุ คลากรด านการสอนและการแพทย จึงมี ความจํ าเป น
นอกจากนี้ครัวเรือนในชนบทยังไมสามารถเขาถึงบริการทางการเงินที่หลากหลายทําใหการออมยังมี
รูปแบบที่จํากัดอยูที่การฝากเงินกับสถาบันการเงินหรือสหกรณออมทรัพยเปนหลัก โดยที่ผลตอบแทน
จากการออมอาจจะไมจูงใจที่จะกระตุนการออมเทาที่ควร ในขณะที่ในอีกดานหนึ่งการเขาถึงแหลงสินเชื่อ
ก็ยังมีจํากัด การพัฒนาการเงินหรือชองทางสินเชื่อจุลภาคหรือรายยอย (Micro financing and banking)
จึงเปนแนวทางสําคัญในการสนับสนุนการสรางทุนในระดับครัวเรือนโดยเฉพาะครัวเรือนรากหญา
(2)

สถานภาพทุนโครงสรางพื้นฐาน
ระดับประเทศ

ระบบโครงสรางพื้นฐานของประเทศสามารถตอบสนองความตองการ
ของภาคเศรษฐกิจไดในเชิงปริมาณ แตไมประหยัดและตนทุนสูง


การพัฒนาและการใชงานโครงสรางพื้นฐานเพื่อสนับสนุนกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจยังกระจุกตัวอยูในพื้นที่เศรษฐกิจ/ฐานการผลิตใหญเปนสําคัญ


การขนสงในรูปแบบที่หลากหลาย (Multi
ประสิทธิภาพและขาดการเชื่อมโยงอยางเปนระบบ




ในระดับต่ํา

Modal)

ยังไมมี

การลงทุนดานพลังงานโดยเฉพาะการพัฒนาพลังงานทางเลือกยังอยู

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
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มีปญหาการคมนาคมเชื่อมโยงอยางเปนระบบระหวางชุมชน แหลง



มีปญหาขาดแคลนน้ําสะอาดเพื่อการอุปโภคและบริโภค

ผลิต และตลาด

จากการประเมิ นสถานการณ ของโครงสร างพื้ นฐานแสดงว ายั งมี ความจํ าเป นที่
ประเทศไทยจะตองลงทุนเพื่อพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพิ่มขึ้น โดยเปนการเพิ่มขึ้นทั้งในดานปริมาณ คุณภาพ
และการกระจายโครงสรางพื้นฐานไปสูชุมชนตางๆ อยางเหมาะสมและขณะเดียวกันยังตองสรางความเขาใจ
รวมกันถึงการใชประโยชนของโครงสรางพื้นฐานซึ่งเปนสินทรัพยสาธารณะอยางเกื้อหนุนกันและกัน

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
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
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(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
สอยมะมวง และสูตรการทําน้ําลูกยอ เปนตน ซึ่งสิทธิบัตรการประดิษฐดังกลาว เนื่องจากเปนเพียง
เทคโนโลยีขั้นตน ดังนั้นการสรางมูลคาเพิ่มจากสิทธิบัตรดังกลาวจึงไมสูงมากนัก ดังนั้นประเทศจึงยัง
ตองพึ่งหาทุนประเภทนี้จากตางประเทศในระดับสูง


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
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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
(3) ขาดการออกแบบและการมียี่หอหรือแบรนดที่เปนของไทย เนื่องจากการผลิต
สินคาของไทยสวนใหญเปนลักษณะรับจางผลิต หรือผลิตสินคาที่มีมูลคาไมสูงนัก จึงสะทอนใหเห็นวา
ประเทศไทยยั ง ขาดการออกแบบและการสร า งแบรนด ที่ เ ป น ของไทยโดยตรง ดั งนั้ น ในการสร า ง
มูล คาเพิ่ มให กับ สิ นคาไทยให มากขึ้นจึงจํา เปนต องพั ฒนาการออกแบบและการมียี่หอของไทยให
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
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ตารางแสดงสัดสวนผูมีงานทําจําแนกตามระดับการศึกษา
ประถมและต่ํากวา
มัธยมตน
มัธยมปลาย
อาชีวศึกษา
วิชาชีพชั้นสูง
มหาวิทยาลัย
รวม

2541
70.3
12.1
4.6
3.2
2.6
7.2
100.0

2542
69.4
12.2
5.0
3.1
2.8
7.5
100.0

2543
67.8
12.9
5.6
3.1
2.9
7.7
100.0

2544
65.9
13.0
6.5
3.3
3.2
8.0
100.0

2545
64.6
13.3
6.8
3.3
3.7
8.3
100.0

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

ที่มา : สํานักงานสถิติแหงชาติ
หมายเหตุ : ประมวลผลโดยสํานักพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต, สศช.

(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
ตารางแสดงสัดสวนผูมีงานทําจําแนกตามสาขาการผลิต
สาขาเกษตรกรรม
นอกเกษตรกรรม
- เหมืองแร
- หัตถอุตสาหกรรม
- การกอสราง
- สาธารณูปโภค
- การคาและการธนาคาร
- การขนสง
- การบริการ และอื่น ๆ
รวม

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

ที่มา : สํานักงานสถิติแหงชาติ
หมายเหตุ : ประมวลผลโดยสํานักพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต, สศช.

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
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(3)

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

โดยรวมผลิตภาพแรงงานเฉลี่ยของประเทศในชวงป 2524 – 2545 เพิ่มขึ้น
รอยละ 4.06 โดยผลิตภาพแรงงานของทุกสาขาเพิ่มขึ้น ยกเวนสาขากอสรางและสาขาบริการที่ผลิต
ภาพแรงงานลดลง ทั้งนี้เมื่อพิจารณาการเปลี่ยนแปลงของผลิตภาพแรงงานในแตละชวงเวลาแลว
พบวาผลิตภาพแรงงานเฉลี่ยเพิ่มขึ้นสูงโดยในชวงป 2530 – 2539 เพิ่มขึ้นรอยละ 7.5 แตลดลงรอยละ
4.7 ในชวงป 2540 – 2541 ซึ่งเปนชวงวิกฤตเศรษฐกิจ โดยที่ผลิตภาพแรงงานเกือบทุกสาขาการผลิต
ลดลง ยกเวนสาขาเกษตรกรรม เหมืองแรและยอยหิน และสาขาการบริหารราชการแผนดิน อยางไรก็
ตาม ผลิตภาพแรงงานเฉลี่ยไดปรับตัวเพิ่มขึ้นอยางชา ๆ เฉลี่ยรอยละ 1.3 ในชวงป 2542 – 2544 และ
เปนรอยละ 4.0 ในป 2545
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
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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
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
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ตารางแสดงการเปลี่ยนแปลงผลิตภาพแรงงานรายสาขาในชวงป 2524-2545
อัตราการเปลี่ยนแปลง (รอยละ)
2524-2545 2524-2526 2527-2533 2534-2541 2542-2545
สาขาเกษตร
4.02
1.30
1.97
7.28
3.15
การทําเหมืองแรและเหมืองหิน
13.45
10.59
24.66
10.92
1.05
การหัตถอุตสาหกรรม
3.16
6.92
3.94
1.42
2.47
การกอสราง
-2.53
4.31
1.80
-8.43
-3.43
การไฟฟา กาซ และการประปา
8.49
-7.52
14.17
0.69
26.13
การขนสงและคมนาคม
4.06
-1.39
5.97
3.41
6.14
การคาสงและการคาปลีก
0.57
-0.07
5.12
-2.76
-0.28
สาขาการเงินและตัวกลางทางการเงิน
2.12
-3.71
10.58
-0.30
-3.47
Ownership
3.44
54.16
5.07 -12.82
-4.92
การบริหารราชการแผนดินและการปองกัน
1.85
-3.77
4.19
0.19
5.28
ประเทศ
บริการ
-0.03
-1.64
3.42
-1.03
-2.84
ผลิตภาพแรงงานรวมของประเทศ
4.06
1.94
5.61
4.55
1.98
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
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การลงทุนเพื่อพัฒนาทุนทางกายภาพและสินทรัพยทางการเงินซึ่งมี
ความเชื่อมโยงถึงกัน (Physical and the closely associated financial capital) ซึ่งในที่นี้รวมถึงการ
พัฒนาสถาบันการเงิน และความลึกตลาดการเงินในระบบเศรษฐกิจ ซึ่งมีความจําเปนตอการพัฒนา


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

การแขงขันเพื่อจะเปนผูนําทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมระหวาง 3 ขั้ว
อํานาจจะมีความเขมขนมากขึ้น และการแขงขันในฐานะประเทศเดียวจะขาดอํานาจการตอรอง ดังนั้น
ความเชื่อมโยงของเศรษฐกิจไทยกับภูมิภาคเอเชียในฐานะเครือขายเชิงกลยุทธจะเปนแนวทางที่สําคัญ
โดยที่การเชื่อมโยงดานการผลิตและการคานั้นตองเปนความเชื่อมโยงหรือรวมตัวทั้งในแนวตั้งและ
แนวนอน (Vertical and horizontal integration)


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


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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ประเทศทั้ งสองดั ง กล า ว ในขณะเดี ย วกั นการแข งขัน จากทั้ ง สองประเทศนี้ ก็จะรุ 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
กับการลงทุนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวมทั้งการสรางบรรยากาศ
ทางเศรษฐกิจที่คลองตัว และมีเสถียรภาพ
ตลาดการคาขยายตัวและโอกาสทางการคาภาคธุรกิจมากขึ้น มีการยายฐาน
การผลิต และความรวมมือดานการคาและการลงทุนในกลุมภูมิภาค การสะสมทุนจะเกิดขึ้นอยางไร
พรมแดนระหวางประเทศตางๆ ในภูมิภาค แตทั้งนี้ประเทศไทยจะไดรับผลประโยชนอยางเต็มที่ก็
ตอเมื่อธุรกิจมีความสามารถในการแขงขัน/การผลิตมีประสิทธิภาพ สินคามีคุณภาพ มีลักษณะเฉพาะ
นโยบายรัฐบาลรวมถึงกฎระเบียบเอื้ออํานวยตอการลงทุน


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
ภาพและตอยอดไดอยางตอเนื่องแมวาในยามที่สัดสวนของผูสูงอายุจะสูงขึ้น ประกอบกับปจจุบัน
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 :

การสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไปพรอมกับการเพิ่มหรือ
พั ฒนาสวัสดิ ก ารสังคม และการดู แลทรั พยากรธรรมชาติข องประเทศ คื อการพัฒ นาทุนต างๆ ใน
รูปแบบที่เหมาะสมตามหลักการที่สําคัญ 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 แวดลอ 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
และบริ
ก
ารที
เ
่
ป
น
ที
ต
่
อ

งการของผู
บ

ริ
โ
ภค
และบริการที่เปนที่ตองการของผูบริโภค
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

การปรับโครงสรางภาคอุตสาหกรรม

การปรับโครงสรางการทองเที่ยว การบริการ และการคา

การบริหารการเงินการคลัง

วิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม

การพัฒนาระบบโลจิสติกส

การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

การพัฒนารัฐวิสาหกิจ

การพัฒนาขีดความสามารถในการดําเนินยุทธศาสตรชาติ

(2)

ยุทธศาสตรดานการตางประเทศและเศรษฐกิจระหวางประเทศ

การดําเนินนโยบายตางประเทศเชิงรุก

การสงเสริมความสัมพันธกับนานาประเทศ

การสงเสริมความรวมมือภายใตกรอบพหุภาคีและการสรางบทบาท

(3)

การพัฒนากฎหมายและสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองทีด่ ี

การปรับปรุงกฎหมาย

การปรับปรุงกระบวนการยุติธรรม

การพัฒนาระบบราชการ

การปองกันและปราบปรามทุจริต

การเสริมสรางธรรมาภิบาลในภาคเอกชนและสังคม

ไทยในเวทีโลก
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6.2

ยุทธศาสตรการพัฒนาทุนทางการเงิน

ยุทธศาสตรในการบริหารจัดการสินทรัพยทางการเงินเพื่อใหสามารถสนับสนุนการ
สรางและใชทุนประเภทอื่นอยางมีประสิทธิภาพ และสอดคลองกับเปาหมายการพัฒนาในระยะยาว
นอกเหนือจากที่ปรากฏในแผนบริหารราชการแผนดิน
(1) การรักษาเสถียรภาพภายนอกดานดุลบัญชีเดินสะพัดและเงินสํารอง
ระหวางประเทศ โดยดูแลการบริโภค การลงทุน และการนําเขาใหอยูในระดับที่เหมาะสม ซึ่งจะชวยให
อัตราแลกเปลี่ยนมีเสถียรภาพ ความเชื่อมั่นตอฐานะประเทศอยูในระดับดี สามารถดึงดูดเงินลงทุนจาก
ตางประเทศมาใชสนับสนุนการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ ขณะเดียวกันควรมีการบริหารจัดการเงิน
สํารองระหวางประเทศใหเกิดผลตอบแทนที่ดีในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได ซึ่งจะเพิ่มรายไดใหกับ
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
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ออมของคนในชุมชน เพื่อใหการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ และองคกรการเงินมีความยั่งยืน เปน
กลไกสนับสนุนการแกปญหาและการพัฒนาของชุมชนในระยะยาว

6.3 ยุทธศาสตรการพัฒนาทุนที่เปน Intangibles (สินทรัพยที่ไมสามารถ
จับตองได) :
ในกรอบการพัฒนาทุนหรือสินทรัพยที่เปน intangibles นี้ไดใหความสําคัญกับปจจัย
หลักที่จะนําไปสูการสรางองคความรูที่เปนประโยชนตอการพัฒนา ซึ่งในทางปฏิบัติประเทศไทยก็ไดมี
การจัดทํากรอบยุทธศาสตรการพัฒนาที่ครอบคลุมเรื่องดังกลาวไวคอนขางมากแลว ดังนั้นในกรอบการ
พัฒนานี้จะขอใหความสําคัญกับเรื่องที่จําเปนตองเรงรัดหรือคํานึงถึงเปนอันดับแรก ดังนี้
(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
หรือ หลี ก เลี่ ย งที่จะไม ใ หก ารคุ ม ครองทรั พย สิน 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 ประเทศไทยจึ งจํ าเป นต อ งกํา หนดแนวทางการคุมครองทรั พ ยสิน ทางปญ ญาให
เหมาะสมกับระดับการพัฒนาประเทศในแตละชวงเวลา
(4) สงเสริมการใชทรัพยสินทางปญญาในเชิงพาณิชย เพื่อสรางมูลคาเพิ่ม
ใหกับผลิตภัณฑ โดยการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการดัดแปลง ปรับปรุง และพัฒนาตอยอด
เทคโนโลยีที่มีอยูในสาขาการผลิตที่สําคัญ โดยเฉพาะการแปรรูปวัตถุดิบเกษตร อุตสาหกรรมอาหาร
และอุปกรณเพื่อการรักษาสภาวะแวดลอม รวมทั้งการพัฒนาเครื่องมือเครื่องจักรของคนไทย เปนตน

6.4

ยุทธศาสตรการพัฒนาแรงงาน/ทรัพยากรมนุษย

(1) การสรางสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิต พัฒนาคนใหมีความรูคูคุณธรรมและ
จริยธรรม เตรียมความพรอมใหสอดคลองกับการพัฒนาและการแขง ขันของประเทศ
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(2) การอนุรักษ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงาม และพัฒนาภูมิปญญาใหเกิด
ประโยชนตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
(3)

การเสริมสรางสุขภาวะของประชาชนอยางครบวงจรและมีคุณภาพมาตรฐาน

(4) การเสริมสรางความมั่นคงของชีวิตและสังคม ซึ่งจะลดความเสี่ยงที่กลายเปน
ตนทุนทางเศรษฐกิจและสังคม
(5) การเตรียมความพรอมแกสังคมเพื่อใหผูสูงอายุเปนทรัพยากรที่มีคุณคาของ
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

การวิเคราะหสถานะของทุน
ลักษณะของการใชทุนทางเศรษฐกิจ
และผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงบริบทของการพัฒนา
ประเภททุน
1. Physical
capital
1.1 fixed
assets

แผนบริหารราชการ
แผนดิน
 การปรับ
โครงสรางสาฃา
เกษตรกรรม
อุตสาหกรรม
และบริการ เพื่อ
สรางมูลคาเพิ่ม
และเพิ่ม
ประสิทธิภาพ

สถานะของทุน

ปจจัยแวดลอมและผลกระทบ

ประเด็น/ความเชื่อมโยงกับทุนอื่น ๆ

ปริมาณและ
คุณภาพของทุน
ระดับประเทศ
มีการเพิ่มทุนใน
เชิงปริมาณ และใช
ทุนมากขึ้นในเชิง
ปริมาณแต
คุณภาพหรือ
ประสิทธิภาพของ
การใชทุนโดย
เฉลี่ยคอนขางทรง
ตัวหรือลดลงใน
บางสาขาการผลิต
(ขอมูลตามตาราง)

การรวมกลุมทางเศรษฐกิจ
(+) ตลาดการคาใหญขึ้นและ
โอกาสทางการคาภาคธุรกิจมาก
ขึ้น การreallocation ของทุนและ
ฐานการผลิตทําไดงายขึ้น ทําให
เกิดการลงทุนใน fixed assets
มากขึ้น
เงื่อนไข : ธุรกิจมีความสามารถ
ในการแขงขัน/การผลิตมี
ประสิทธิภาพ,สินคามีคุณภาพ มี
ลักษณะเฉพาะ/นโยบายรัฐบาล
รวมถึง rule and regulation
เอื้ออํานวยตอการลงทุน
(-)การยายฐานการผลิตทําไดงาย
มากขึ้น ทําใหมีความเสี่ยงจาก
การยายฐานการผลิตที่ที่ให
แรงจูงใจในการลงทุนดีกวา
(+)การแขงขันทางดานการคามี
ความรุนแรงมากขึ้นทําใหเศรษฐกิจ
ไทยตองปรับตัวใหมีการใชทุนใหมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
(-) ผลกระทบตอภาคการผลิตที่
ไมสามารถปรับตัวได

 ทุนมนุษยที่มีศักยภาพและ
จริยธรรม (labor productivity and
good governance) นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี โครงสรางพื้นฐาน และ
rule and regulation ที่เอื้ออํานวย
ตอการใชทุนเปนเงื่อนไขที่จะชวย
ทําใหมีการใชทุนอยางมี
ประสิทธิภาพ สรางมูลคาเพิ่ม และ
เปนการลงทุนที่เปน productive
inv. เพื่อสนับสนุนกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ
 ทุนทรัพยากรและสิ่งแวดลอมที่
เสื่อมโทรมจะลดผลิตภาพแรงงาน
และทุนอื่น ในอนาคต และ
กลายเปนตนทุนในอนาคต
 effective wage จะสูงขึ้น และ
แขงขันการดึงดูดการลงทุนจาก
ตางประเทศไดยากขึ้น

 นโยบายของรัฐ (รวมนโยบายภาษี
การเงิน และการจัดสรรเงินทุน)
อาจบิดเบือนการใชทุนได
 กลไกภาครัฐเพื่อลดผลกระทบ
เชน การตั้งกองทุน

 การบริหาร
การเงินการคลัง
ที่สามารถจัดสรร
เงินทุนใหแก
ระบบเศรษฐกิจ
อยางทั่วถึง

(+) ตลาดการคาใหญขึ้นและ
โอกาสทางการคาภาคธุรกิจมาก
ขึ้น ทําใหเศรษฐกิจชุมชนมี
โอกาสในการขยายตลาดมากขึ้น
เงื่อนไข : วิสาหกิจชุมชนผลิต
สินคาที่มีคุณภาพ ใชภูมิปญญา
ทองถิ่นและวัฒนธรรมมาสราง
มูลคาเพิ่ม นโยบายรัฐบาล
สนับสนุนความสามารถในการ
แขงขันวิสาหกิจชุมชน (ทั้งดาน
การผลิตและการตลาด)

 การพัฒนาศักยภาพคนในชุมชน
และชุมชน (เนนการสราง
กระบวนการเรียนรู) และทุนทาง
สังคม การบริหารจัดการทุนชุมชน
เปนปจจัยสนับสนุนใหเกิดการ
สะสมทุนในระดับชุมชน
 ใชทุนทางสังคม(ความรูและ
วัฒนธรรมรวม)ในการสรางวิสาหกิจ
ชุมชนใหมีความเปนสถาบัน

 การสงเสริม
ประชาธิปไตย
และกระบวนการ
ประชาสังคมใน
ดานเศรษฐกิจ

ระดับชุมชน
การสะสมทุนใน
ระดับชุมชนยังมี
นอย เชน การ
รวมกลุมกันซื้อ
เครื่องมือทางการ
เกษตร/หัตถกรรม
การใชทุนในระดับ
ชุมชนไมมี
ประสิทธิภาพ

 การพัฒนา
วิทยาศาสตร
เทคโนโลยี วิจัย
และนวัตกรรม
 การพัฒนาโลจิส
ติกสและ
โครงสราง
พื้นฐาน

ยุทธศาสตร
อื่น ๆ

2
ประเภททุน

สถานะของทุน

แผนบริหารราชการ
แผนดิน

ปจจัยแวดลอมและผลกระทบ

ประเด็น/ความเชื่อมโยงกับทุนอื่น ๆ

(-) โอกาสของบริษัทขนาดใหญมี
มากกวาวิสาหกิจชุมชน
เนื่องจากมีความสามารถในการ
แขงขันที่มากกวา

 การรวมมือกันระหวางระหวาง
บริษัทขนาดใหญและ SMEs ใน
วงจรการผลิต (ขาด intangible
assets ประเภท การบริหารจัดการ
และการพัฒนา know how ของ
SMEs )

ระดับครัวเรือน
การสะสมทุนใน
ระดับครัวเรือนยัง
กระจุกตัวที่
ครัวเรือนที่มี
รายไดสูง ทั้งนี้
สวนหนึ่งเนื่องจาก
ครัวเรือนยากจน
ขาดเงินออมและ
แหลงเงินทุน

(-) โอกาสของบริษัทขนาดใหญ
มีมากกวาวิสาหกิจชุมชน
เนื่องจากมีความสามารถในการ
แขงขันที่มากกวา อาจทําให
ความเหลื่อมล้ําของการกระจาย
รายไดมีมากขึ้น

 การกระจายโอกาสในการเขาถึง
ทุน/โครงสรางพื้นฐาน และการ
พัฒนาศักยภาพของครัวเรือน
โดยเฉพาะครัวเรือนยากจน เพื่อ
สนับสนุนใหเกิดการ enhance การ
ใชทุน

การขจัดความยากจน
 การสรางระบบ
การแปลง
สินทรัพยเปนทุน
 การปรับ
โครงสรางหนี้
ภาคครัวเรือน

Source of
Finance for
capital
accumulation
ระดับประเทศ
 การสะสมทุน
ในสินทรัพย
ถาวรพึ่งพา
เงินลงทุน
โดยตรงจาก
ตางประเทศ
(บรรษัทขาม
ชาติ)
 การสะสมทุน
ภาคเอกชน
เนนที่ที่อยู
อาศัย ภาค
การผลิต และ
ขนสงสื่อสาร
 การระดมทุน
ในประเทศ
สวนใหญเปน
สินเชื่อ
ธนาคาร
พาณิชยใน
ประเทศ

การเคลื่อนยายเงินทุน
สัดสวนการเคลื่อนยายเงินทุน
ระหวางประเทศเพือ่ ลงทุน
ทางตรงลดลงและโครงสรางการ
ลงทุนโดยตรงจากตางประเทศมุง
สูการผลิตสาขาบริการมากขึ้น
และในอุตสาหกรรมการผลิตที่ใช
เทคโนโลยีสูงมากขึ้น

 การลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ
ตองทําใหเกิดการถายทอด
เทคโนโลยี ซึ่งจะชวยพัฒนา
ศักยภาพคนตอไป

 การปรับ
โครงสราง
อุตสาหกรรม
และภาคบริการ

 ภาคบริการตองมีการพัฒนามากขึ้น
และภาคอุตสาหกรรมตองปรับตัว
ใหสามารถรองรับเทคโนโลยีใหม ๆ
ไดมากขึ้น

 การพัฒนา
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

บริบททางสังคมและ
พฤติกรรมผูบริโภค
(-)การรับวัฒนธรรมตะวันตกมาก
ขึ้นและพฤติกรรมบริโภคที่
เปลี่ยนแปลงไปโดยบริโภคตาม
การโฆษณามากขึ้นเศรษฐกิจ
ชุมชนบางอยางอาจสูญหาย เชน
ขนมไทย

การเปดเสรีทางการเงินและ
การรวมกลุมทางการเงิน
(+)การเปดเสรีทางการเงินและ
การรวมกลุมทางการเงิน ทําให
เปนแหลงระดมเงินทุนไดมากขึ้น

 การพัฒนาคนให
มีความพรอมใน
การองรับการดูด
ซับองคความรู
และการถายทอด
เทคโนโลยี

 ตลาดเงินตลาดทุนในประเทศตองมี
การพัฒนาและ มีประสิทธิภาพ
 การกระจายการเขาถึงเงินทุนทั้งใน
เชิงปริมาณและคุณภาพ เพื่อให
สนับสนุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

 การพัฒนาตลาด
เงิน ตลาดทุนและ
การเพิ่มประสิทธิ
ภาพการกํากับดูแล
เพื่อดูแลใหการ
ระดมทุนไปสูภาค
การผลิตที่มี
ประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร
อื่น ๆ

3
ประเภททุน

สถานะของทุน
ระดับชุมชน
การปลอยกูใหกับ
การรวมกลุมของ
กองทุนหมูบาน/
กองทุนในชุมชน
ยังมีนอย
ระดับครัวเรือน
การระดมทุนสวน
ใหญจาก ธกส
กองทุนสัจจะ หรือ
นายทุนนอกระบบ
เทคโนโลยี
ระดับประเทศ
เทคโนโลยีที่ติดมา
กับเครื่องจักรนั้น
เปนการนําเขามา
จากตางประเทศ,
รายจายการนําเขา
เทคโนโลยีเพิ่มขึ้น
ตอเนื่อง

ระดับชุมชน/
ครัวเรือน
ระดับการใช
เทคโนโลยีของ
SMEs อยูในระดับ
ใชแรงงานเขมขน
มากกวาที่จะมีการ
ใชเทคโนโลยีหรือ
การพัฒนา R&D
การใชทุนในการ
ผลิต
การลงทุนสวน
ใหญเนนการผลิต
ภาคอุตสาหกรรม

ปจจัยแวดลอมและผลกระทบ

ประเด็น/ความเชื่อมโยงกับทุนอื่น ๆ

เทคโนโลยีโลกที่มกี ารพัฒนา
อยางรวดเร็ว
(-)ประกอบกับการพัฒนาดาน
เทคโนโลยีของไทยอยูในระดับต่ํา
ทําใหการใชเทคโนโลยีเพื่อสราง
มูลคาเพิ่มทําไดจํากัด
(+)การสะสมทุนในการผลิตที่ใช
เทคโนโลยีดานสาธารณสุขที่มาก
ขึ้นจะชวยพัฒนาคุณภาพชีวิต
เงื่อนไข การพัฒนาเทคโนโลยี
ดานสาธารณสุขและนโยบาย
สนับสนุน
(+)การสะสมทุนในการผลิตที่ใช
เทคโนโลยีเพื่อประหยัดพลังงาน/
ลดมลดิษ จะชวยเพิ่มทุนทาง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
เงื่อนไข การพัฒนาเทคโนโลยี
ดานพลังงาน/ลดมลพิษและ
นโยบายสนับสนุน

การพัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยี การ
พัฒนาเทคโนโลยี R&D โครงสราง
พื้นฐานดานเทคโนโลยี เปนเงื่อนไขใน
การสรางมูลคาเพิ่มของทุน

แผนบริหารราชการ
แผนดิน
 การพัฒนาระบบ
การเงินจุลภาค

การพัฒนา
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

การกระจายโอกาสการเขาถึงเทคโนโลยี

ความรูดานเทคโนโลยีไมกระจาย
ไปสูคนในชนบททําใหโอกาสของ
การสะสมทุนของคนในชนบทต่ํา
กวาการสะสมทุนของคนในเมือง

การพัฒนาเทคโนโลยี, R&D และ
บริบทดานสิ่งแวดลอม
จิตสํานึกคนใหรักษาสิ่งแวดลอม
(+)ขอตกลงพันธะสัญญาดาน
สิ่งแวดลอมทําใหตองมีการผลิตที่
ใชเทคโนโลยีสะอาดมากขึ้น

การปรับโครงสราง
สาฃาเกษตรกรรม
อุตสาหกรรม และ
บริการ เพื่อสราง
สมดุลย

ยุทธศาสตร
อื่น ๆ

4
ประเภททุน

สถานะของทุน
เชนอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส
ปโตรเลียมและ
อุตสาหกรรมที่
เกี่ยวเนื่อง และ
อุตสาหกรรมยาน
ยนตซึ่งกอใหเกิด
มลภาวะสูง
โครงสราง
พื้นฐาน
ระดับประเทศ
 สามารถ
ตอบสนอง
ความตองการ
ของภาค
เศรษฐกิจได
ในเชิงปริมาณ
 การพัฒนา
และการใช
งานโครงสราง
พื้นฐานเพื่อ
สนับสนุน
กิจกรรมทาง
เศรษฐกิจยัง
กระจุกตัวอยู
ในพื้นที่
เศรษฐกิจ/
ฐานการผลิต
สําคัญ
 การขนสง
Multi Modal
ยังไมมี
ประสิทธิภาพ
 ตองพัฒนา
รูปแบบการใช
พลังงานใหมี
ประสิทธิภาพ
มากขึ้น
ระดับชุมชนและ
ครัวเรือน
 มีปญหาใน
ดานการ
กระจายของ
โครงสราง
พื้นฐานดาน

ปจจัยแวดลอมและผลกระทบ

ประเด็น/ความเชื่อมโยงกับทุนอื่น ๆ

การรวมกลุมทางเศรษฐกิจ
เงื่อนไข
(+) เกิดความรวมมือในการ
 การลงทุนดานโครงสรางพื้นฐาน
พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
เพื่อรองรับปริมาณการคาระหวาง
เชื่อมโยงระหวางประเทศ เชน
ประเทศที่เพิม่ ขึ้น จําเปนตอง
โครงขายถนน / รถไฟ พลังงาน
พิจารณาใหอยูในระดับที่เหมาะสม
และสื่อสาร เปนตน สงผลให
คํานึงถึงแนวโนมเทคโนโลยี และ
ปริมาณการใชงานโครงสราง
การสรางมูลคาเพิม่ ใหเกิดขึ้นกับ
พื้นฐานที่ไดลงทุนไปแลวเพิ่ม
ประเทศ จากการเชือ่ มโยงโครงขาย
มากขึ้น (Utilization) และ
โครงสรางพื้นฐาน โดยเฉพาะกับ
สามารถนําทรัพยากรมาใช
ประเทศเพื่อนบาน และการ
รวมกัน เชน ดานพลังงาน
สนับสนุนใหเอกชนเขามีสวนรวม
(-) จําเปนตองลงทุนขยายขีด
มากขึ้น (Public Private
ความสามารถ (Capacity) ของ
Partnership: PPP)
โครงสรางพื้นฐานบางประเภท
เชน ทาเรือ ทาอากาศยาน และ
โครงขายรถไฟ เปนตน เพื่อ
รองรับปริมาณการใชงานที่คาด
วาจะเพิ่มขึ้น ซึ่งอาจสงผลกระทบ
ตอภาระดานงบประมาณ
(-) ตองลงทุนปรับปรุงคุณภาพ
ของโครงสรางพื้นฐาน ดานการ
ขนสง และขยายโครงขายสื่อสาร
เพื่อใหชุมชนสามารถนําผลผลิต
ออกสูตลาดไดอยางมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
 ตองพิจารณาทางเลือกของ
เทคโนโลยี
เทคโนโลยีที่เหมาะสม และ
(+) มีทางเลือกมากขึ้นในการนํา
เปรียบเทียบผลตอบแทนหรือความ
เทคโนโลยีใหมๆมาใชในการ
คุมคาทางเศรษฐกิจ
พัฒนาโครงสรางพื้นฐานใหมี
 ตองมีความจริงจังในการถายทอด
ความทันสมัย เพื่อเสริมสรางขีด
เทคโนโลยีที่นําเขามา เพื่อให
ความสามารถทางการแขงขัน
สามารถพัฒนาตอยอดไดในอนาคต
ของประเทศ เชน เทคโนโลยีดาน
การสื่อสาร ขนสงและพลังงาน
ความเชื่อมโยงทุนสังคม
เปนตน
การเพิ่มผลิตภาพ (Productivity)
(+) สามารถพัฒนาโครงขาย
ของทุนมนุษย
สื่อสาร เพื่อสรางการเขาถึง

แผนบริหารราชการ
แผนดิน

ยุทธศาสตร
อื่น ๆ

ยุทธศาสตรที่ 3 :
การปรับโครงสราง
เศรษฐกิจใหสมดุล
และแขงขันได
- การพัฒนา
ระบบโลจิสติกส
- การพัฒนา
โครงสราง
พื้นฐาน
ยุทธศาสตรที่ 5 :
การตางประเทศและ
เศรษฐกิจระหวาง
ประเทศ
- การสงเสริม
ความสัมพันธ
กับนานา
ประเทศ

ยุทธศาสตรการ
ปรับโครงสราง
ทางเศรษฐกิจ
และสังคม
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ประเภททุน

สถานะของทุน

ปจจัยแวดลอมและผลกระทบ

สื่อสาร
กอใหเกิด
ความเหลื่อม
ล้ํา (Digital
Divide) ซึ่ง
สงผลตอการ
เขาถึง
ขาวสาร
ความรู และ
เปนอุปสรรค
ในการ
เชื่อมโยง
Local to
Global
 มีปญหาการ
คมนาคม
เชื่อมโยง
ระหวางชุมชน
แหลงผลิต
และตลาด
 มีปญหาขาด
แคลนน้ํา
สะอาดเพื่อ
การอุปโภค
และบริโภค

(Access) ฐานความรู และขอมูล
ใหแกประชาชนในพื้นที่หางไกล
ไดสะดวกขึ้น โดยใชตนทุนที่
ต่ําลง
(-) อาจกอใหเกิดปญหาขาดดุล
บัญชีเดินสะพัดเนื่องจากตอง
นําเขาเทคโนโลยี
(-) กรณีที่มีการนําเทคโนโลยี
หลายประเภทมาใชในการพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน อาจกอใหเกิด
การลงทุนเกินความจําเปนหรือมี
ความซ้ําซอน

ประเด็น/ความเชื่อมโยงกับทุนอื่น ๆ

 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดาน
สื่อสารจะชวยเพิ่มโอกาสการเขาถึง
แหลงความรู และความสะดวกใน
การติดตอสื่อสารระหวางชุมชนและ
ครอบครัว
 การประยุกตใช ICT ในการพัฒนา
บริการสาธารณสุขใหทั่วถึง รวดเร็ว
มากขึ้น
 อาจมีการใช ICT ในการเขาถึง
ขอมูลที่ไมเหมาะสม
 การพัฒนาระบบการขนสงในเมืองที่
มีประสิทธิภาพจะชวยประหยัดเวลา
ในการเดินทาง ทําใหประชาชนมี
การเปลี่ยนแปลงของ
เวลาใหกับครอบครัวมากขึ้น
ประชากรและสังคม
คุณภาพชีวิตดีขึ้น
เงื่อนไข
(-) แนวโนมสังคมผูสูงอายุ
(Aging Society) จําเปนตอง
 ตองพัฒนาโครงขายสื่อสารและ
ลงทุนปรับปรุงโครงสรางพื้นฐาน
โครงขายขนสงระดับชุมชนเพื่อ
บางประเภท เพื่ออํานวยความ
อํานวยความสะดวกในการ
สะดวกในการเขาถึงบริการ
เชื่อมโยงแหลงวัตถุดิบ แหลงผลิต
(Accessibility) ใหแกผูสูงอายุ
และตลาดเขาดวยกัน
 ชุมชนตองมีความรูความเขาใจใน
สิ่งแวดลอมและ
การประยุกตใช ICT ในการเพิ่มพูน
ความรูและการทําธุรกิจ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ความเชื
่อมโยงทุนทรัพยากร
(-) การเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ
มีแนวโนมรุนแรงและมีความถี่
การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเปน
มากขึ้น จําเปนตองลงทุนสราง
เครื่องมือในการแกไขปญหา
ระบบเตือนภัยและระบบปองกัน สิ่งแวดลอม
ที่มีประสิทธิภาพ เชน ระบบ
 การพัฒนาระบบบําบัดน้ําเสีย/ขยะ
ปองกันน้ําทวม การแกไขปญหา
จะสงผลใหสภาพแวดลอมและ
ภัยแลง
คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น
 การพัฒนาระบบ Mass Transit จะ
ชวยประหยัดการใชพลังงานและลด
มลพิษที่เกิดขึ้นในเขตเมือง
 การพัฒนาพลังงานหมุนเวียนจะ
ชวยลดมลพิษที่เกิดขึ้นจากการใช
Fossil Fuel
เงื่อนไข
ตองใหความสําคัญในการพิจารณา
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่อาจเกิด
จากการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานใน
ดานตางๆ และดําเนินมาตรการลด
ผลกระทบอยางจริงจัง

แผนบริหารราชการ
แผนดิน

ยุทธศาสตร
อื่น ๆ
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ประเภททุน
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assets

สถานะของทุน

ปจจัยแวดลอมและผลกระทบ

ประเด็น/ความเชื่อมโยงกับทุนอื่น ๆ

 ในระดับประเทศ
ไทยมีสินทรัพย
ตางประเทศ
นอยกวาหนี้สิน
สินทรัพยสวน
ใหญเปน เงิน
สด เงินฝาก
และทุนสํารอง
ระหวางประเทศ
ซึ่งเปน
สินทรัพยที่มี
ความมั่นคง แต
ใหผลตอบแทน
ต่ํา ขณะที่
หนี้สินที่สําคัญ
ไดแก FDI เงิน
กูยืมจาก
ตางประเทศ
และเงินลงทุนใน
หลักทรัพย ซึ่ง
มีตนทุนสูงกวา
ดานสินทรัพย

 การเคลื่อนยายเงินทุนได
อยางเสรี และ International
pool of savings ขยายตัว จะ
ทําใหมีเงินทุนไหลเขามากขึ้น
แตการตรวจสอบและติดตาม
จะยากขึ้น
 การลงทุนในรูปแบบ
Portfolio และ Hedge funds
จะ ขยายตัวมากขึ้น ซึ่งมีทั้งที่
กระจายการลงทุนเพื่อลด
ความเสี่ยงโดยรวม และที่เปน
กองทุนเก็งกําไรในราคา
สินทรัพย

 เปนแหลงเงินสําหรับการสะสมทุน
ของภาครัฐและเอกชน (Fixed
assets)
 ความกาวหนาทางเทคโนโลยี และ
โครงสรางพื้นฐานทําใหธุรกรรม
การเงินคลองตัว (Fixed &
intangible assets)

 มีเครื่องมือทางการเงินใหม
ตอบสนองความตองการของ
ตลาดไดดีขึ้น สวนใหญจะเริ่ม
ใชในตลาดการเงินที่มี
พัฒนาการสูง เทคโนโลยี
กาวหนา

 เปนเครื่องมือในการลดความเสี่ยงของ
ผูประกอบการ
 พฤติกรรมและความรูความเขาใจของ
คนในการใชประโยชนเครื่องมือทาง
การเงิน (Social capital)

 การออม
 การเขาสูสังคมผูสูงอายุ และ
โดยรวมของ
อายุเฉลีย่ ของคนทีส่ ูงขึ้น ทํา
ประเทศลดลง
ใหตอ งเพิ่มอัตราการออมให
จากระดับสูงสุด
เพียงพอรองรับความตองการ
ที่ 35% ตอ
ใชเงินยามชรา โดยไมเปน
GDP มาอยู
ภาระของรัฐ
ประมาณ 30%
ซึ่งเปนระดับที่
ไมเพียงพอตอ
ความตองการ
ใชเงินในอนาคต

 ทุนทางสังคม

แผนบริหารราชการ ยุทธศาสตร
แผนดิน
อื่น ๆ
 สงเสริมให สง.
 การรักษา
และตลาดเงินทุน
เสถียรภาพ
มีธรรมาภิบาล
ภายนอกดาน
ตาม
ดุลบัญชี
มาตรฐานสากล
เดินสะพัด
(3.4.8)
และเงินสํารอง
ระหวาง
ประเทศ
 การบริหารจัด
การเงินสํารอง
ระหวาง
ประเทศ
 การติดตาม
และกํากับ
ดูแลการ
เคลื่อนยาย
เงินทุน
 ความรวมมือ
ทางการเงินใน
ภูมิภาค
(CMI)
 สงเสริมให สง. และ  เปดโอกาส
ตลาดเงินทุนมีธรร
ให สง. ไทย
มาภิบาลตาม
ทําธุรกรรม
มาตรฐานสากล
การเงินใหม ๆ
(3.4.8)
เพื่อใหทนั
กับชาติอื่น
สามารถ
แขงขันได
โดยมีการ
กํากับดูแลให
มีการบริหาร
ความเสี่ยง
 สงเสริมการออม
 ขยายการ
ของประเทศ สราง
ออมเพื่อการ
วินัยในการใชจาย
เกษียณอายุ
ของภาคครัวเรือน
ใหอยูในระดับที่
เหมาะสม (3.4.5)
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ประเด็น/ความเชื่อมโยงกับทุนอื่น ๆ

 รูปแบบการ
ออมของ
ครัวเรือน
เปลี่ยนไป เงิน
ฝากประจํา
ลดลง มีการ
ออมในรูปของ
เครื่องมือทาง
การเงินอื่นที่ให
ผลตอบแทนสูง
กวา เชน
ประกันชีวิต
เงินออมผูกพัน
ระยะยาว และ
กองทุนรวม
 การระดมทุนใน
ตลาดการเงิน
ไทยขาดความ
สมดุล พึ่งพา
ระบบ ธพ. สูง
กวาระดมทุน
จากตลาดทุน
มาก และการใช
ตราสารหนี้
ระดมทุนของ
ภาคเอกชนยังมี
สัดสวนนอย
 การจัดสรร
เงินทุนใหภาค
เศรษฐกิจมี
ความเหลื่อมล้ํา
กันมาก ภาค
กอสรางและ
อสังหาฯ ไดรับ
เงินทุนใน
สัดสวนสูง
ภาคอุตสาหกรร
มซึ่งมีสัดสวนตอ
GDP สูงสุด
ยังคงใชสินเชื่อ
เปนหลัก ภาค
เกษตรกรรม
ไดรับจัดสรร
เงินทุนใน
สัดสวนนอยมาก

 ความตองการลงทุนใน
สินทรัพยทางการเงินและ
อสังหาริมทรัพยบางประเภท
จะมีมากขึ้นจากการบริหารจัด
การเงินออม
 จะมีการนําเงินออมบางสวน
ไปลงทุนในตางประเทศ เพื่อ
หาผลตอบแทนที่ดีกวา

 ทุนทางสังคม ความรูของประชาชน
ในเรื่องผลตอบแทนและความเสี่ยง
และ Good governance ของ
ผูประกอบการในการบริหารจัด
การเงินของลูกคา

 การขยายตัวของกองทุนทั้งใน
ประเทศและจากตางประเทศ
จะทําใหความตองการตราสาร
และสภาพคลองของตลาดทุน
เพิ่มขึ้น

 การมีธนาคารเพื่อรายยอย
(แผนพัฒนาระบบสถาบัน
การเงิน) และการประเมิน
ความเสี่ยงตาม Basel II จะ
ทําใหธนาคารปรับ Port
สินทรัพย ใหความสําคัญกับ
SMEs มากขึ้น

แผนบริหารราชการ
แผนดิน

ยุทธศาสตร
อื่น ๆ
 ระบบการค้ํา
ประกันเงิน
ฝากแบบ
จํากัดจํานวน
 กลไกกํากับ
ดูแลสถาบัน
การเงินที่
ครบทั้งระบบ

 พัฒนาตลาดทุนให  พัฒนาตลาด
เปนแหลงระดมทุน
ตราสารหนี้
ระยะยาวของ
เอเชีย
องคกรธุรกิจทุก
ขนาด (3.4.4)

 โครงการลงทุนตองมีประสิทธิภาพ
(Knowledge ในการใชทุน และการ
บริหารจัดการ)

 สรางความ
เขมแข็งและ
โปรงใสใหกับ
ตลาดการเงิน
สนับสนุนใหภาค
ธุรกิจ/ประชาชนมี
โอกาสและ
ชองทางที่จะ
เขาถึงแหลงทุน
ตาง ๆ ได (3.4.3)

 การใช
สถาบัน
การเงิน
เฉพาะกิจ
เพื่อ
สนับสนุน
เศรษฐกิจ
ฐานรากและ
SMEs
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3.Intangible
assets

สถานะของทุน
 มีองคกรการเงิน
ระดับฐานราก
เปนแหลง
เงินทุน
หมุนเวียนใหกับ
คนในชุมชน
แทนสินเชื่อจาก
สง. มีทั้งองคกร
ที่ตั้งจากเงิน
ออมของ
ประชาชน และ
เงินทุนจากรัฐ
 ธนาคาร
พาณิชยขาด
ประสิทธิภาพ
ชวงหางของ
อัตราดอกเบี้ย
สูงกวา
Effective
interest spread
มาก การจัดสรร
เงินทุนจากเงิน
ฝากไปสูสินเชื่อ
ไมมี
ประสิทธิภาพ
และคุณภาพ
ของสินทรัพยต่ํา
 ตลาดหุนไทยยัง
ขาดเสถียรภาพ
มีการซื้อขาย
แบบเก็งกําไรใน
สัดสวนสูง นัก
ลงทุนตางชาติมี
อิทธิพลตอ
ความ
เคลื่อนไหวของ
ราคามาก
1. ระดับประเทศ
1) ความสามารถ
ของประเทศใน
ดาน S&T ต่ํา
ดังนี้
 จํานวน
สิทธิบัตรที่
จดมีนอย

ปจจัยแวดลอมและผลกระทบ

ประเด็น/ความเชื่อมโยงกับทุนอื่น ๆ
 Social capital การรวมกลุมของ
ประชาชน เพื่อชวยเหลือกันในเรื่อง
เงินทุน การผลิต การตลาด

แผนบริหารราชการ ยุทธศาสตร
แผนดิน
อื่น ๆ
 ยกระดับกองทุน
 การสราง
หมูบานที่มีความ
ความ
พรอมใหเปน
เขมแข็ง
ธนาคารหมูบาน
ใหกับองคกร
(1.2.1)
การเงิน
ระดับฐาน
ราก

 การเปดเสรีการคาบริการ และ
แผนพัฒนาระบบสถาบัน
การเงิน จะทําใหมีการแขงขัน
ในธุรกิจสถาบันการเงินมาก
ขึ้น

 มีการเคลื่อนยายทุนระหวาง
ประเทศในรูปของ Portfolio
investment มากขึ้น
 การขยายตัวของกองทุนใน
ประเทศจะทําใหมีนักลงทุน
สถาบันและการลงทุนระยะ
ยาว ชวยใหตลาดมีเสถียรภาพ
มากขึ้น

1.บริบทดานการรวมตัวของ
กลุมเศรษฐกิจและการ
เปลี่ยนแปลงในตลาดเงิน
ของโลก
 เปดโอกาสทางเศรษฐกิจ
เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะกับจีน
และอินเดีย

ตองปรับตัวทั้งในการบริหารเศรษฐกิจ
สวนรวมและจุลภาค เพื่อใหแขงขันได
ดังนี้
 การสราง value creation
 R&D and innovation
 การรับและการใชประโยชนและ
คุมครองทรัพยสินทางปญญา

1. ยุทธฯ ที่ 3:
 เนน
หลักสูตร/
พัฒนาขีด
ผลิต
ความสามารถในการ
บุคลากร
แขงขันของประเทศ
ดาน S&T
โดยการใชฐานความรู
เพิ่มขึ้น
ดานวิทยฯ
เทคโนโลยี วิจัย และ
นวัตกรรม โดยมี
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สถานะของทุน

ปจจัยแวดลอมและผลกระทบ

ประเด็น/ความเชื่อมโยงกับทุนอื่น ๆ

 การจด
สิทธิบัตรโดย
คนไทยต่ํา
กวาตางชาติ
 ขาดดุลการ
ชําระ เงิน
ทาง
เทคโนโลยี
 คาใชจาย
R&D สวน
ใหญมาจาก
ภาครัฐ
 สัดสวน
ผูสําเร็จ
การศึกษา
สาขา
วิทยาศาสตร
ยังมีนอย
2) การเพิ่มคุณคา
ของสินคาโดย
ใชเอกลักษณ
ไทย หรือภูมิ
ปญญา ทองถิ่น
ยังมีนอย
3) ยังขาด brand
นํา
2. เปรียบเทียบ
กับประเทศอื่น
ความสามารถ
ทางการแขงขัน
ทางดาน S&T ต่ํา
มากเมื่อเทียบกับ
ประเทศที่พัฒนา
แลว ดังนี้
 สัดสวน R&D
ตอ GDP ต่ํา
 บุคลากร R&D
ตอประชากรต่ํา
 บทความดาน
วิทยาศาสตรที่
ไดรับการ
เผยแพรต่ํา
 การจด
สิทธิบัตรต่ํา ทั้ง
ที่ใหแกผูที่

 รวมมือกับอินเดียที่มี
บุคลากรดาน S&T
(software) จํานวนมาก
 ระบบการคาโลกยุงยากมาก
ขึ้น
 มีแรงกดดันใหคุมครองและ
ปองปรามทรัพยสินทาง
ปญญา
 การคุมครองที่เขมงวดอาจ
ชวยเพิ่ม FDI และการ
กระจาย S&T

 พัฒนาเทคโนโลยี เชื่อมโยงกับ
การศึกษา/ การฝกอบรม
 สรางความสามารถ/โอกาสในการ
เขาถึงเทคโนโลยี
 พัฒนาความรู/ทักษะในการใช
เทคโนโลยี
 เรงพัฒนาและใชประโยชนจากการปน
ผลทางประชากร
 เนนหลักสูตร S&T ใหมากขึ้นทั้ง
ประเภทพื้นฐานและประยุกต
 ยกระดับทักษะแรงงาน

2. บริบทดานเทคโนโลยี
 สามารถเขาถึงเทคโนโลยี
ไดสะดวกขึ้น
 ขีดความสามารถในการ
แขงขันเปนปญหาทั้ง
ระดับบนและลาง
(nutcracker)
 มีความเหลื่อมล้ําในการ
เขาถึงและใชประโยชนจาก
เทคโนโลยี
3. บริบทดานสังคม
 พัฒนาทรัพยากรมนุษย
ผาน ICT
 มีชวงปนผลทางประชากร
จนถึงป 2551
 ระบบการศึกษายังไม
สามารถสรางคนไดตรงกับ
ความตองการ
 การผลิตและพัฒนา
กําลังคนใหปฏิบัติงานได
จริงยังเปนปญหา
4. บริบทดานสิ่งแวดลอม
 เกิดปรากฏการณ global
warming
 biodiversity ลดลง
5. บริบทดานแนวโนม
พฤติกรรมผูบริโภค
 เปนโอกาสของธุรกิจในการ
ปรับตัวใหรองรับกระแส

แผนบริหารราชการ ยุทธศาสตร
แผนดิน
อื่น ๆ
ตัวชี้วัด และกลยุทธ
 สงเสริม
หลัก ดังนี้
ภาคเอกชน
1) ตัวชี้วัด
ใหลงทุนใน
R&D
 งานวิจัยที่ได
เพิ่มขึ้น
มาตรฐาน
 วางแนวทาง
 นักวิจัยและ
ในการ
นวัตกรรม
คุมครอง
 จํานวนลิขสิทธิ์
ทรัพยสิน
และสิทธิบัตร
ทางปญญา
2) กลยุทธหลัก
ใหเหมาะสม
 ผลักดัน R&D
กับระดับการ
และขับเคลื่อน
พัฒนา
นวัตกรรม
ประเทศ
 จัดตั้งและ

สงเสริมการ
พัฒนา
ใชทรัพยสิน
โครงสราง
ทางปญญา
พื้นฐานทาง
เชิงพาณิชย
S&T บุคลากร
ดาน S&T
รวมทั้งการวิจัย
พื้นฐาน และ
การใหบริการ
ทาง
วิทยาศาสตร
ไปสูภูมิภาค
 สงเสริมการตอ
ยอดภูมิปญญา
และความเปนไทย
 ผลักดันใหมีการ
จดทะเบียน
ทรัพยสินทาง
ปญญาของคน
ไทย และการ
นําไปใชในเชิง
พาณิชย
 สรางสภาพแวด
ลอมที่เอื้อตอ
การเรียนรู
สรางสรรค
 พัฒนาระบบ
บริหารดาน
S&T ใหมี
เอกภาพทั้ง
ระดับปฏิบัติและ
นโยบาย
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สถานะของทุน

ปจจัยแวดลอมและผลกระทบ

อาศัยใน
ประเทศ และที่
คุมครองใน
ตางประเทศ
 จํานวน
สิทธิบัตรที่
บังคับใชตอ
ประชากรต่ํา

ความตองการของผูบริโภค
ที่เปลี่ยนแปลงไปอยาง
ตอเนื่อง

ประเด็น/ความเชื่อมโยงกับทุนอื่น ๆ

แผนบริหารราชการ
แผนดิน
2. ประเด็นยอยใน
ยุทธฯ อื่น:
1) สรางสภาพแวด ลอม
แหลงเรียนรู การ
ศึกษาวิจัยและ
นวัตกรรมใหม ที่เอื้อ
ตอการเรียนรูแบบ
บูรณาการ (ยุทธฯ 2:
ก.การสรางสังคมแหง
การเรียนรู )
2) สรางมูลคาสินคา
เกษตร โดยสงเสริม
R&D นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีชีวภาพ
ควบคูกับภูมิปญญา
ทองถิ่น (ยุทธฯ 3 :
ก.การปรับโครงสราง
ภาคเกษตร)
3) พัฒนาระบบ
สนับสนุนการเพิ่ม
ขีดฯ โดยพัฒนา
ทักษะและความรู
ของบุคลากรให
สอดคลองกับความ
ตองการของอุตฯ ทั้ง
ระดับพื้นฐาน
วิชาชีพเฉพาะ และ
ดาน S&T (ยุทธฯ 3:
ข.การปรับโครงสราง
ภาคอุตฯ)
4) พัฒนาองคความรู
และฐานขอมูล
ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ภูมิ
ปญญาทองถิ่น
และการจด
ทะเบียนเพื่อ
คุมครองพันธุกรรม
พืชของชุมชน
ทองถิ่น (ยุทธฯ 4:
ข.การคุมครองและ
ใชประโยชนความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพ)

ยุทธศาสตร
อื่น ๆ

