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บทนํา

1.1 การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ที่ ผ า นมาได ส ร า งความเจริ ญ เติ บ โตทางเศรษฐกิ จ มากขึ้ น
ฐานเศรษฐกิ จมี ความหลากหลายมากขึ้น การแกป ญหาทางเศรษฐกิจหลังวิ กฤตทํ าให เศรษฐกิ จมี
เสถียรภาพมากขึ้น แตอยางไรก็ตามนับวาการขยายตัวทางเศรษฐกิจยังเปนการเรงการขยายตัวดาน
ปริ มาณค อนข างมาก โดยที่ ก ารให ค วามสํ า คั ญ กั บ การเพิ่ ม ผลิ ต การผลิ ต ซึ่ ง จะต อ งขึ้ น อยู กั บ การ
ปรับปรุงประสิทธิภาพทั้งในภาคเอกชนและภาครัฐนั้นยังไมเพียงพอ จึงเกิดความไมสมดุลและยังเปน
ความเสี่ยงโดยเฉพาะภายใตสถานการณที่การแขงขันในระบบเศรษฐกิจและการเงินโลกรุนแรงมากขึ้น
ตามลําดับ การขยายตัวของเศรษฐกิจไทยยังตองขึ้นอยูกับการเพิ่มปริมาณการใชปจจัยการผลิต การ
พึ่งพาวัตถุดิบและคาแรงราคาถูก และตองพึ่งพิงปจจัยภายนอกทั้งวัตถุดิบ ทุนและเทคโนโลยี และ
ตลาดสงออกอยางมาก ในขณะที่เศรษฐกิจภายในประเทศก็ยังขาดความเขมแข็งอยางเพียงพอที่จะ
เปนภูมิคุมกันและลดความเสี่ยงจากภาวะความผันผวนของเศรษฐกิจโลกและปจจัยภายนอกอื่น ๆ
อาทิ ราคาน้ํามัน การแขงขันและการกีดกันทางการคา และความขัดแยงทางการเมืองของประเทศ
ผูนําทางเศรษฐกิจตาง ๆ เปนตน
1.2 จากการประเมินสถานภาพและการใชทุนทางเศรษฐกิจของประเทศแสดงวา คุณภาพ
ทุนของประเทศไทยยังอยูในระดับต่ํา การใชทุนยังขาดประสิทธิภาพ เนื่องจากสาเหตุที่สําคัญคือ โดย
เฉลี่ยแรงงานยังขาดทักษะ ขาดองคความรูและการนําเอาองคความรูมาประยุกตใชอยางสรางสรรคยัง
มีจํากัด ในขณะที่การพัฒนานวัตกรรม วิทยาศาสตรและเทคโนโลยียังมีนอย จึงยังตองพึ่งพาตางชาติ
มากในเรื่องแบรนด สิทธิทางการคาจากตางประเทศ และวิทยาการตางๆ ดังนั้นผลตอบแทนสุทธิจาก
การลงทุ น ที่ เ ป น ของประเทศไทย ชุ ม ชนไทย และแรงงานไทยจึ ง ยั ง อยู ใ นระดั บ ต่ํ า เนื่ อ งจาก
ผลตอบแทนสวนหนึ่งตองไหลกลับออกไปยังตางประเทศ ในขณะที่การลงทุนโดยวิสาหกิจชุมชนหรือ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมซึ่งเปนกิจการของคนไทยยังเปนการลงทุนที่มีผลตอบแทนต่ํา
เนื่องจากยังขาดวิทยาการ นวัตกรรม และการบริหารจัดการที่เหมาะสมทั้งในดานการผลิต การตลาด
และการสงมอบหรือการกระจายสินคา นอกจากนี้การขาดการบริหารจัดการภาคการเงินที่เหมาะสม
และความไมสมดุลในการพัฒนาตลาดเงินและตลาดทุนทําใหยังไมสามารถใชเครื่องมือทางการเงินใน
การสนับสนุนใหเกิดการระดมทุนไปสูสาขาการผลิตที่มีประสิทธิภาพไดอยางเต็มที่ รวมทั้งยังตองเรง
พัฒนาชองทางในการสนับสนุนสินเชื่อสําหรับรายยอยเพื่อใหกลุมรายยอยและรากหญามีโอกาสและ
ชองทางในการพัฒนาทุนของตนไดมากขึ้น โดยที่ในขณะเดียวกันก็ตองจูงใจใหเกิดการออมซึ่งนับเปน
การสรางทุ นตอให เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง และเปนการสรางหลักประกั นสําหรับประชาชนในขณะที่
โครงสรางประชากรเริ่มเขาสูสังคมผูสูงอายุมากขึ้นตามลําดับ
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1.3 การเสริมสรางทุนทางเศรษฐกิจใหเขมแข็งและนํามาใชอยางเอื้อประโยชนตอประชาชน

สวนใหญของประเทศจึงเปนเงื่อนไขที่จําเปนอยางยิ่งสําหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศในระยะ
ยาว ทั้งนี้ตองกําหนดแนวทางสําคัญในการเสริมสรางทุนทางเศรษฐกิจในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10
เพื่อนําไปสูวิสัยทัศนการพัฒนาประเทศไทยในระยะยาวที่มีเปาประสงคที่จะใหระบบเศรษฐกิจไทยเปน
เศรษฐกิจที่เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลกมากขึ้น (openly creative nation) มีโครงสรางฐานการผลิตที่
เปนบริการและการเกษตรในสัดสวนที่เพิ่มขึ้นจากการพัฒนาเพิ่มคุณคาบนฐานความรูและความเปนไทย
เปนเศรษฐกิจที่การบริโภคและการผลิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมมากขึ้น การใชพลังงานมีประสิทธิภาพ
และประหยัด (Green, energy saving & efficiency) และมีการออมมากขึ้นโดยที่ชองวางการออมและ
การลงทุนลดลง ทั้งนี้การกําหนดแนวทางการพัฒนานั้นอยูบนพื้นฐานการวิเคราะหสภาพแวดลอมดาน
ทุนเศรษฐกิจภายในประเทศ ซึ่งแสดงวาประสิทธิภาพการใชทุนยังต่ํา ยังตองพึ่งพาปจจัยภายนอกมาก
และการผลิตยังเปนการผลิตบนฐานทรัพยากรเปนหลัก และการวิเคราะหแนวโนมการเปลี่ยนแปลง
บริบทการพัฒนาที่สําคัญที่ประเทศไทยจะตองเผชิญทั้งที่เปนการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศ และ
การเปลี่ยนแปลงจากภายนอกที่จะมีผลตอการพัฒนาประเทศไทย ซึ่งชี้วา การรวมตัวทางเศรษฐกิจ
และการเงินในยุคโลกาภิวัตนจะเขมขนมากขึ้น และการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอยางกาวกระโดด
และองคความรูและเทคโนโลยีมีการเคลื่อนยายระหวางประเทศอยางเสรีมากขึ้น ซึ่งจะผลักดันให
ประเทศตาง ๆ ตองขับเคลื่อนประเทศดวยการพัฒนาบนฐานความรู (Knowledge based development)
และการบริ ห ารเศรษฐกิ จส ว นรวมอย างมี ป ระสิ ท ธิภ าพเพื่อรัก ษาเสถี ย รภาพทางเศรษฐกิ จอย า ง
ตอเนื่อง นอกจากนี้สภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่เสื่อมโทรมลงมากและภาวะโลกรอน
เปนภัยคุกคามตอความหลากหลายทางชีวภาพ และมาตรฐานดานสิ่งแวดลอมจะเปนเงื่อนไขสําคัญ
สําคัญในการแขงขันในตลาดโลกและการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ในขณะที่การเขาสู
สังคมผูสูงอายุและแนวโนมการเปลี่ยนแปลงในมิติทางสังคมอื่น ๆ รวมทั้งแนวโนมการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมการบริโภค จะสงผลตอการปรับตัวของประเทศไทยทั้งในดานการผลิตสินคาและบริการเพื่อ
ตอบสนองความตองการของผูสูงอายุและพฤติกรรมการบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป เชน สินคาเพื่อ
สุขภาพ และสินคาที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เปนตน และในขณะเดียวกันก็ตองสรางภูมิคุมกันใหกับ
สังคมไทยจากการเลื่อนไหลของวัฒนธรรมและคานิยมอยางไรพรมแดน
1.4 ดังนั้นแนวทางหลักในการเสริมสรางทุนทางเศรษฐกิจในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10
จึงประกอบดวย 4 แนวทางหลักที่มีความเชื่อมโยงกัน ดังนี้
(1) แนวทางการบริหารเศรษฐกิจสวนรวมใหมีเสถียรภาพเพื่อสรางภูมิคุมกัน และ
เอื้ออํานวยตอการปรับโครงสรางการผลิต และการกระจายผลประโยชนจากการขยายตัวอยางเปน
ธรรมในภาคสวนตาง ๆ ของสังคม ซึ่งประกอบดวย แนวทางการพัฒนาและการบริหารดานการเงิน
ดานการคลัง การสงเสริมการออมและการเพิ่มทางเลือกในการระดมทุนในประเทศ และการรดําเนิน
นโยบายการคาและการสรางความรวมมือระหวางประเทศ ใหสนับสนุนการปรับโครงสรางการผลิต
การเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน และการพัฒนาสังคมของประเทศ
(2) แนวทางการปรับโครงสรางการผลิตใหผลิตภาพการผลิตและการเพิ่มคุณคา
ของสิ น ค า และบริ ก ารที่ ผ ลิ ต ในประเทศไทยสู ง ขึ้ น บนฐานความรู แ ละความเป น ไทย โดยใช
กระบวนการพัฒนาคลัสเตอรและหวงโซอุปทาน (supply chain) สนับสนุนการเพิ่มผลิตภาพการผลิต
และหวงโซมูลคาเพื่อสนับสนุนการเพิ่มมูลคา และซึ่งประกอบดวย การปรับโครงสรางการผลิตภาค
เกษตร ภาคอุตสาหกรรมและบริการ และการสงเสริมการลงทุนและการสรางบรรยากาศการลงทุนที่
เอื้ออํานวยใหสนับสนุนการปรับโครงสรางการผลิตสูการผลิตบนฐานความรูและผลิตภาพการผลิตสูง
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(3) การพัฒนาปจจัยสนับสนุนการปรับโครงสรางเศรษฐกิจและการลงทุน ประกอบดวย
แนวทางหลัก คือ
(3.1) การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการขนสงและโลจิสติกส การพัฒนา
โครงสรางพื้นฐานดานอื่น ๆ อาทิ สาธารณูปการและที่อยูอาศัย และการบริหารจัดการดานโครงสราง
พื้นฐานโดยการสรางกระบวนการมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสียในการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานอยาง
เปนระบบ เพื่อใหเกิดความรวมมือ การยอมรับและความโปรงใสในการดําเนินการ
(3.2) การปรับโครงสรางดานพลังงานใหการใชพลังงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
และพัฒนาแหลงพลังงานทางเลือก เพื่อประหยัดเงินตราตางประเทศในการนําเขาพลังงาน ลดตนทุน
การผลิ ต และค า ใช จ า ยในการเดิ น ทางของประชาชน และลดมลพิ ษ ที่ เ กิ ด จากการใช พ ลั ง งานใน
กระบวนการผลิตและการบริโภคของประชาชน
(3.3) การบริ ห ารองค ค วามรู อ ย า งเป น ระบบ ทั้ ง การสั่ ง สม การสร า ง การ
แพรกระจายและการประยุกติ์ใชองคความูและเทคโนโลยีรวมทั้งการใชประโยชนจากองคความรูใน
เชิงพาณิชย และการมีการคุมครองทรัพยสินทางปญญา ลิขสิทธิ์ และสิทธิบัตรอยางเหมาะสม เพื่อ
สนับสนุนการปรับโครงสรางเศรษฐกิจและสังคมเขาสูเศรษฐกิจและสังคมฐานความรู
(3.4) ปรั บ ปรุ ง กฎระเบี ย บและกฎหมายเพื่ อ สนั บ สนุ น การปรั บ โครงสร า ง
เศรษฐกิจและการบริหารจัดการทางเศรษฐกิจที่มีประสิทธิภาพ โปรงใส และตรวจสอบได
(4) การเสริมสรางศักยภาพและสรางภูมิคุมกันของเศรษฐกิจฐานรากเพื่อกระจาย
ความเจริญและรายได
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การวิเคราะหสภาวะแวดลอมทางเศรษฐกิจ

2.1

จุดแข็ง ทุนทางเศรษฐกิจมีจุดแข็งที่จะสนับสนุนการพัฒนาประเทศในระยะตอไป ดังนี้
(1) ฐานการผลิตที่กวางและหลากหลายทั้งสินคาและบริการ โดยที่ในปจจุบันการผลิต
สาขาเกษตร อุตสาหกรรม และบริการคิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 10 35 และ 55 ตอผลิตภัณฑ
มวลรวมในประเทศ ฐานการผลิตที่หลากหลายชวยลดความผันผวนของวัฏจักรเศรษฐกิจไดระดับหนึ่ง
และสามารสรางความเชื่อมโยงระหวางภาคการผลิตเพื่อสรางมูลคาเพิ่มไดมากขึ้น โดยที่ในภาค
การเกษตรมีการผลิตอาหารมีความเพียงพอสําหรับการบริโภคภายในประเทศและเปนประเทศผู
สงออกอาหารที่สํ าคัญของโลก สําหรับภาคการทองเที่ยวนั้นมีค วามได เ ปรียบทั้งในเรื่องสถานที่
ทองเที่ยว วัฒนธรรมไทย และคุณภาพการบริการ ทําใหรายไดจากการทองเที่ยวเพิ่มขึ้นตามลําดับ
และเปนฐานรายไดเงินตราตางประเทศที่มีความสําคัญมากขึ้นและคิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 6
ของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ
(2) มีบรรยากาศเศรษฐกิจที่มีการแขงขันมากขึ้นและมีการคุมครองผูบริโภคที่ครอบคลุม
มากขึ้น เห็นไดจากการดําเนินนโยบายการคาและการลงทุนเสรี นโยบายการสงเสริมการลงทุนจาก
ตางประเทศ การบังคับใชกฎหมายการแขงขันทางการคามีผลในทางปฏิบัติมากขึ้น และมีความตื่นตัว
มากขึ้นในการบังคับใชกฎหมายการคุมครองผูบริโภค
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(3) เสถียรภาพทางเศรษฐกิจอยูในเกณฑดี เมื่อพิจารณาจากอัตราการวางงานที่ต่ําเพียง
รอยละ 1.7 ในป 2548 ทุนสํารองอยูในระดับสูงถึง 52.1 พันลานดอลลาร ณ สิ้นป 2548 และ
หนี้ตางประเทศและหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดในระบบสถาบันการเงินลดลง
(4) สถานที่ตั้งของประเทศเปนศูนยกลางของภูมิภาค จึงไดเปรียบในเชิงยุทธศาสตรการ
ดําเนินธุรกิจที่จะเหมาะสมสําหรับการเปนศูนยกลางทางธุรกิจของภูมิภาค และมีระบบการเชื่อมโยง
การขนสงกับประเทศตาง ๆ ในภูมิภาคที่สะดวก ซึ่งจะสนับสนุนใหเกิดการเชื่อมโยงกระบวนการผลิต
ในภูมิภาคและมีขีดความสามารถในการแขงขันไดมากขึ้น
2.2 จุดออน ซึ่งเปนขอจํากัดและอุปสรรคตอการพัฒนาที่ยั่งยืน และตองแกไข มีดังนี้
(1) การพึ่งพิงปจจัยภายนอกมากทั้งเงินทุน วัตถุดิบ เทคโนโลยีและนวัตกรรม และ
ตลาดสงออกทําใหประเทศไทยออนไหวตอสถานการณภายนอกไดงาย และเปนจุดออนในเชิง
โครงสรางที่ทําใหมีความเสี่ยงที่จะขาดดุลบัญชีเดินสะพัดและดุลการชําระเงินไดงาย
(1.1) การขาดแคลนการออม ในชวง 10 ปที่ผานมาสัดสวนการออมไดมีแนวโนม
ลดลงจากรอยละ 34.8 ในป 2538 เปนรอยละ 24.2 ในป 2542 กอนที่จะเริ่มเพิ่มขึ้นชาๆ สูระดับรอยละ
32.2 ในป 2547 โดยเฉพาะการออมครัวเรือนที่ลดลงเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศและ
เมื่อเทียบกับรายได การออมที่ไมเพียงพอสําหรับการลงทุนทําใหประเทศไทยตองพึ่งพาเงินทุนจาก
ตางประเทศ ทั้งใน 3 รูปแบบ คือ เงินทุนที่เขามาในรูปของการลงทุนโดยตรง เงินกูจากตางประเทศ
และเงินทุนไหลเขาในตลาดหลักทรัพย ซึ่งการขาดแคลนเงินออมสะทอนใหเห็นในรูปของการขาดดุล
บัญชีเดินสะพัด ที่ตองไดรับการสนับสนุน (finance) ดวยเงินทุนไหลเขาจากตางประเทศเขาทั้ง 3 รูปแบบ
ดังกลาว ทําใหประเทศไทยมีความออนไหวจากการเคลื่อนยายเงินทุนระหวางประเทศไดงาย ซึ่งหาก
ไมมีเงินทุนไหลเขามาเพื่อ finance การขาดดุลบัญชีเดินสะพัดหรือเกิดการไหลออกสุทธิของเงินทุน
อยางรวดเร็ว ก็จะทําใหเกิดวิกฤตดุลการชําระเงินและอัตราแลกเปลี่ยนมีความผันผวนได เชนที่เกิด
วิกฤตทางเศรษฐกิจในป 2540
(1.2) การผลิตภายในประเทศทั้งเพื่อการสงออกและการบริโภคภายในประเทศ
ตองพึ่งพิงวัตถุดิบ ชิ้นสวน และเครื่องจักรนําเขาในสัดสวนที่สูง โดยเฉพาะการผลิตสินคา
อุตสาหกรรมเพื่อการสงออก โดยที่การตอยอดเพิ่มมูลคาและคุณคาในกระบวนการผลิตในประเทศ
ยั ง มี น อ ย การพึ่ ง พิ ง วั ต ถุ ดิ บ นํ า เข า ในสั ด ส ว นที่ สู ง เนื่ อ งจากการพั ฒ นากิ จ กรรมการผลิ ต
ภายในประเทศที่สามารถมาเชื่อมโยงหรือปอนวัตถุดิบใหกับกิจกรรมการผลิตเพื่อการสงออกยังไม
คืบหนาไปเทาที่ควร นอกจากนี้การผลิตเพื่อการสงออกและเพื่อการใชภายในประเทศมีมาตรฐานและ
คุณภาพสินคาที่ตางกัน และที่สําคัญกิจกรรมการผลิตเพื่อสงออกจํานวนมากเปนกิจการรวมทุนกับ
ตางชาติหรือโดยบริษัทลูกของบรรษัทขามชาติ ทําใหมีการกําหนดมาตรฐานวัตถุดิบและกึ่งวัตถุดิบที่
สูงกวาที่ผลิตไดในประเทศไทย หรือแมแตเปนการกําหนดเพื่อสนับสนุนใหเกิดการนําเขาจากบริษัท
ลูกภายใตบริษัทแมเดียวกัน
ดังนั้นโดยภาพรวมของประเทศการสงออกที่สูงขึ้นมักจะควบคูไปกับการนําเขา
ที่สูงขึ้นตาม ทําใหผลประโยชนสุทธิที่ตกกับประเทศมีนอย และเปนความเสี่ยงที่จะขาดดุลการคาใน
ภาวะที่ราคาวัตถุดิบในตลาดโลกสูงขึ้นมาก เชน ในกรณีของน้ํามัน เหล็ก และชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส
นอกจากนั้นในปจจุบันการใชจายของประชาชนไทยมีน้ําหนักเพิ่มขึ้นสําหรับการใชจายในกลุมสินคา
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คงทนและกึ่งคงทน อาทิ โทรศัพทมือถือ รถยนต เครื่องมือและเครื่องใชไฟฟา เปนตน ซึ่งการผลิต
สินคากลุมนี้ตองใชวัตถุดิบและชิ้นสวนนําเขาในสัดสวนที่สูง ในปจจุบันสัดสวนการใชจายสินคาคงทน
อยูที่ประมาณรอยละ 25.6 โดยที่เฉพาะกลุมสินคาคงทนนั้นสัดสวนการใชจายไดเพิ่มขึ้นจากรอยละ
9.4 ในป 2544 เปนรอยละ 10.4 ในป 2545 รอยละ 11.6 ในป 2546 และรอยละ 12.4 ในป 2547

โครงสรางตนทุนสินคา
(%)
1. สินคาเกษตรและเกษตรแปรรูป
• กุงแชเย็นและแชแข็ง
• ยางพารา
• อาหารทะเลกระปองและแปรรูป
• ผลิตภัณฑยาง
2. สินคาแฟชั่น
• เสื้อผาสําเร็จรูป
• อัญมณี
3. สินคาที่ใชเทคโนโลยีระดับสูง
• เครื่องใชไฟฟาและสวนประกอบ
• คอมพิวเตอรและสวนประกอบ
• รถยนต
• มอเตอรเครื่องกําเนิดไฟฟา
• แผงวงจรไฟฟา
4. สินคาพื้นฐานและสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร
• ผลิตภัณฑพลาสติก
• เคมีภัณฑ
• น้ํามันสําเร็จรูป
• ผลิตภัณฑเหล็กกลา

ในประเทศ

นําเขา

มูลคาเพิ่ม

ผลผลิตรวม

81.4
88.0
47.9
46.1

0.2
2.6
12.8
21.6

18.4
9.4
39.3
32.3

100.0
100.0
100.0
100.0

59.9
40.4

10.2
31.3

29.9
28.3

100.0
100.0

35.9
36.2
29.0
23.7
1.8

35.2
40.5
44.9
50.4
83.2

28.9
23.3
26.1
25.9
15.0

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

42.0
33.7
5.8
21.5

25.8
29.0
50.7
52.9

32.2
37.3
43.5
25.6

100.0
100.0
100.0
100.0

ที่มา: สศช.

(1.3) การพึ่งพาพลังงานในระดับสูง (high energy intensity) มูลคาการใชพลังงาน
ตอ GDP เพิ่มขึ้นจากรอยละ 11.6 ในป 2536 เปนประมาณรอยละ 16 ในป 2548 ซึ่งเปนสัดสวนที่สูง
เทียบกับหลาย ๆ ประเทศ และนอกจากนี้ประมาณรอยละ 80 ของพลังงานที่ใชตองนําเขาจาก
ตางประเทศ จึงเปนความเสี่ยงตอฐานะดุลบัญชีเดินสะพัดของประเทศโดยเฉพาะเมื่อราคาพลังงาน
เพิ่มขึ้นมาก ภายใตโครงสรางเศรษฐกิจในปจจุบันในกรณีที่ราคาน้ํามันดิบเพิ่มขึ้น 10 ดอลลารตอ
บาเรลจะทําใหเศรษฐกิจไทยขนายตัวไดนอยลงรอยละ 1 โดยที่หากไมมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
การใชใหประหยัดมากขึ้น ราคาน้ํามันที่เพิ่มขึ้นบาเรลละ 10 ดอลลาร สรอ. จะทําใหมูลคาการนําเขา
น้ํามันเพิ่มขึ้นประมาณ 3,000 ลานดอลลาร สรอ. หรือ 120,000 ลานบาท นอกจากนั้นการใชพลังงาน
จํานวนมากไดสรางมลพิษตอสภาพแวดลอม และเปนอันตรายตอสุขภาพของประชาชน
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6

(1.4) ทุนที่เปนองคความรูดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมของไทย
อยูในระดับต่ํา ทั้งที่เปดเผย (Explicit or Embodied Knowledge) และที่ไมเปดเผยหรือฝงอยูในตัว
อยูภายในผูคนคิดและสรางสรรคผลงาน (Implicit or Disembodied Knowledge) ทําใหประเทศไทย
ตองซื้อเทคโนโลยีจากตางประเทศจํานวนมาก เชน รายจายคาธรรมเนียมทางเทคโนโลยี เพิ่มขึ้น
อยางตอเนื่อง ซึ่งในชวงระยะเวลา 10 ปที่ผานมา คาใชจายดังกลาวเพิ่มขึ้นจาก 71,728 ลานบาท ใน
ป 2538 มาเปน 147,782 ลานบาท ในป 2546 ทําใหประเทศไทยขาดดุลบริการในดานคาใชจายคา
เทคโนโลยีและวิทยาการ ซึ่งมาสาเหตุที่สําคัญดังตอไปนี้คือ
จํานวนผลผลิตจากงานวิจัยและพัฒนาในรูปผลงานตีพิมพ การจด
สิทธิบัตร การสรางตราสินคา และการสรางบริษัทใหมเพิ่มขึ้นแตยังมีจํานวนนอยเมื่อเทียบกับ
ประเทศอุตสาหกรรมใหม เชน ในป 2547 ประเทศไทยมีการตีพิมพบทความดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี มี 2,397 บทความและมี ก ารจดสิ ท ธิ บั ต ร 868 รายการ ในขณะที่ ไ ต ห วั น มี 14,373
บทความและจดสิทธิบัตร 1,177 รายการเปนตน
การลงทุนวิจัยและพัฒนานอกจากจะต่ํากวาเปาหมายที่กําหนดแลว
ยังต่ําอยางมากเมื่อเทียบกับประเทศอุตสาหกรรมใหม เชน ใน 2546 มีคาใชจายดานวิจัยและ
พัฒนาร อยละ 0.26 ของผลิตภัณฑ มวลรวมภายในประเทศ ในขณะที่ตั้งเป าหมายไวรอยละ 0.4
ในขณะที่สิงคโปรมีงบวิจัยและพัฒนารอยละ 2.15 ยิ่งไปกวานั้นยังมีการนําผลงานวิจัยและพัฒนาไป
ใชประโยชนในเชิงพาณิชยนอยมาก สาเหตุที่เปนเชนก็เพราะวาขาดการบริหารจัดการในทิศทางที่มุง
ประสิ ท ธิ ผ ลอย า งแท จ ริ ง งานวิ จั ย และพั ฒ นาเน น ประโยชน ท างวิ ช าการเฉพาะเรื่ อ งมากกว า มุ ง
ตอบสนองความตองการที่แทจริงของภาคเศรษฐกิจและสังคม และภาคเอกชนดําเนินการวิจัยและ
พัฒนาในสัดสวนที่นอยมาก
ขาดแคลนนักวิจัย และครู อาจารยดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพเปนจํานวนมาก และไมสอดคลองกับความตองการของภาคการ
ผลิตและบริการ เชน ในป 2546 ประเทศไทยมีนักวิจัยทํางานเต็มเวลาคิดเปน 2.87 คนตอประชากร
10,000 คน ซึ่งต่ําอยางมากเมื่อเทียบกับประเทศอุตสาหกรรมใหม เชน สิงคโปรมีนักวิจัยสูงถึง 47.8
ตอประชากร 10,000 คน สาเหตุเนื่องมาจากประเทศไทยยังขาดความชัดเจนในเสนทางอาชีพของ
นักวิจัย นอกจากนี้ขาดการสรางนักจัดการและที่ปรึกษาทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมทั้งในระดับบริษัท
ชุมชน และประเทศอยางเปนระบบครบวงจร เพื่อนําพาประเทศใหสามารถพัฒนาวงจรเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมใหมีระดับที่สูงขึ้นและเทียบเทาประเทศชั้นนําของโลก
(2) ขาดการบริหารการจัดใชองคความรูเพื่อสรางมูลคา (Value Creation) ในภาค
การผลิตและบริการ รวมถึงเปนฐานในการสรางรายไดในรูปแบบตางๆ อยางเปนระบบครบ
วงจร การผลิตสินคาและบริการ และฐานรายไดยังตองพึ่งพาทรัพยากรเปนหลัก ซึ่งในปจจุบัน ตนทุน
ราคาวัตถุดิบ คาจางแรงงาน ราคาพลังงาน และตนทุนดานโลจิสจติกสเพิ่มสูงขึ้นอยางรวดเร็ว อีกทั้ง
ปริมาณทรัพยากรที่มีจํากัดและลดลงอยางตอเนื่อง ทําใหตนทุนโดยรวมเพิ่มขึ้นแตผลตอบแทนจาก
การลงทุน รายไดและอํานาจซื้อที่แทจริงของประชาชนลดลง ทรัพยากรที่ลดลงทําใหฐานรายไดไม
สามารถยั่งยืนอยูได นอกจากนี้และการจัดสรร/แบงปนผลประโยชนที่เกิดจากการใชทุนทางสังคมและ
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอมยังไมเปนธรรม จึงยังเปนปญหาความยากจนและการกระจายรายได
ดังนั้นแนวทางการพัฒนาจึงตองมุงสูการพัฒนาบนฐานความรู โดยการบริหารองคความรูและสงเสริม
ความคิดสรางสรรคมากขึ้น (Knowledge-based development)
การบริหารจัดการทุนทางเศรษฐกิจ: 8 พ.ค. 2549
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(3) การผลิตและฐานรายไดยังเปนการพึ่งพาทรัพยากรเปนหลักโดยที่การบริหาร
องคความรูเพื่อเพิ่มมูลคาของสินคาและบริการยังมีนอย ตนทุนราคาวัตถุดิบ คาจางแรงงาน
ราคาพลังงาน และตนทุนดานโลจิสจิกสที่เพิ่มขึ้น ทําใหตนทุนการผลิตเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว ผลตอบแทน
จากการลงทุน และรายไดและอํานาจซื้อที่แทจริงของประชาชนลดลง ทรัพยากรที่ลดลงทําใหฐานรายได
ไมสามารถยั่งยืนอยูได นอกจากนี้และการจัดสรร/แบงปนผลประโยชนที่เกิดจากการใชทุนทางสังคม
และทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอมยังไมเปนธรรม จึงยังเปนปญหาความยากจนและการกระจายรายได
(4) ยังมีความออนดอยในเรื่องมาตรฐานทั้งในภาคการเงินและภาคการผลิตสินคา
และบริการ ประเทศไทยยังมีความออนดอยในเรื่องมาตรฐานที่จะตองผลักดันใหเพิ่มมาตรฐานให
สูงขึ้นเพื่อเปนภูมิคุมกัน และเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน ซึ่งประกอบดวย 3 เรื่องหลัก คือ
การปรับ ตัว เพื่อนําเอากฎเกณฑที่ เ ปนมาตรฐานสากลดานการเงินและหลักเกณฑเ กี่ยวกับความ
โปรงใสทางการเงินของภาคธุรกิจมาบังคับใช เชน Basel II, COSO 2, เปนตน การปรับมาตรฐาน
คุณภาพสินคาและบริการ และการคุมครองทรัพยสินทางปญญา ดังนั้นแนวทางการพัฒนาจึงตอง
ปฏิรูปรูปแบบและการจัดการองคกร (Institutional reform) บังคับใชกฎหมายที่เกี่ยวของอยางมี
ประสิทธิภาพ ปรับโครงสรางระบบสถาบันการเงินซึ่งรวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพการกํากับดูแลภาค
การเงิน
2.3 โอกาส ที่จะสนับสนุนใหประเทศไทยสามารถเสริมสรางทุนทางเศรษฐกิจใหมีความเขมแข็ง
มากขึ้น ไดแก
(1) การรวมตัวทางการคาและการลงทุนของโลก และการเปนสมาชิกในกลุม AFTA และ
มีขอตกลง FTA กับหลายประเทศ และความรวมมือกับประเทศเพื่อบานทําใหประเทศไทยมีศักยภาพ
ในการแขงขันและเปนที่นาสนใจสําหรับนักลงทุนและประเทศคูคา
(2) การเคลื่อนยายฐานการบริการจากประเทศที่พัฒนาแลวที่ขับเคลื่อนโดยความกาวหนา
ของเทคโนโลยีสารสนเทศ นับวาเปนโอกาสของประเทศไทย เนื่องจากประเทศไทยมีศักยภาพในการ
เปนศูนยกลางการบริการในภูมิภาค ตนทุนการดําเนินการยังต่ําโดยเฉพาะคาเชาอาคารสํานักงานเมื่อ
เปรียบเทียบกับฮองกงและสิงคโปร และการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศมีความกาวหนาไปมาก
(3) โอกาสการขยายตลาดสินคาและบริการดานสุขภาพ โดยเฉพาะในกลุมอาหารเพื่อ
สุขภาพและทองเที่ยวพักผอนระยะยาว
(4) การใชทรัพยากรและองคความรูรวมกับประเทศเพื่อนบาน โดยผานเวทีความรวมมือ
IMT-GT GMS ACMECS BIMST-EC and JDA จะชวยเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของ
ประเทศมากขึ้น
(5) การเคลื่อนยายองคความรูและเทคโนโลยีอยางเสรี จะทําใหประเทศประเทศไทย
ไดรับผลประโยชนจากการ spillover และชวยลดระยะเวลาในการพัฒนาใหสั้นลง
2.4 ภัยคุกคาม ที่อาจจะสงผลกระทบในเชิงลบตอการเสริมสรางทุนทางเศรษฐกิจของประเทศ
ไทยในระยะตอไป ไดแก
(1) การเคลื่อนยายทุนอยางเสรี ทําใหประเทศไทยมีความออนไหวตอการเคลื่อนยาย
เงินทุนระหวางประเทศในชวงที่ประเทศไทยกําลังปรับโครงสรางภาคการเงินใหมีความมั่นคงมากขึ้น
และนํามาตรฐานสากลมาใช และโดยเฉพาะตลาดเงินและตลาดทุนของประเทศไทยมีขนาดเล็กเมื่อ
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เทียบกับกองทุนบริหารความเสี่ยงตางชาติที่มีขนาดใหญ ทําใหมีความออนไหวไดงาย ประกอบกับ
การบังคับใชกฎระเบียบยังขาดประสิทธิภาพ และการกํากับดูแลยังขาดความโปรงใส
(2) การเคลื่อนยายสินคาและบริการอยางเสรี ทําใหการแขงขันในตลาดโลกรุนแรงมาก
ขึ้น ซึ่งทําใหประเทศไทยตองเรงปรับโครสรางการผลิต
(3) การเคลื่อนยายแรงงานอยางเสรี ทําใหประเทศไทยมีความเสี่ยงที่จะสูญเสียแรงงานที่
มีทักษะใหกับประเทศที่พัฒนาแลว (Brain drain) ที่กําลังเขาสูสังคมผูสูงอายุ ผลตอบแทนแรงงานและ
มาตรฐานการดํารงชีพสูงกวา
(4) มาตรฐานดานสินคาและบริการที่สูงขึ้น ทั้งในดานการคุมครองความความปลอดภัย
ของผูบริโภค และมาตรฐานและกฎเกณฑดานสิ่งแวดลอม ทําใหประเทศไทยตองเรงยกระดับมาตรฐาน
สินคาและบริการตามมาตรฐานสากล
(5) การคุมครองทรัพยสินทางปญญา ทําใหประเทศไทยตองเรงปรับกฎระเบียบเพื่อให
การคุมครองตามกฎเกณฑสากล คาใชจายคาทรัพยสินทางปญญาเพิ่มขึ้น และตองเรงลงทุนดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และนวัตกรรม แตในขณะเดียวกันก็ตองมีการคุมครองภูมิปญญาทองถิ่น
อยางเหมาะสมเพื่อปองกันการถูกชวงชิงจากประเทศที่พัฒนาแลว
(6) โครงสรางประชากรไทยจะมีแนวโนมเขาสูสังคมผูสูงอายุ ซึ่งจะมีผลกระทบตอการ
พัฒนาเนื่องจาก ประการแรก คนวัยแรงงานมีสัดสวนลดลง ทําใหกําลังการผลิตและผลิตภาพโดย
เฉลี่ยของประเทศลดลงดวย ประการที่สอง อัตราพึ่งพิงสูงขึ้น เพราะประชากรวัยแรงงานตองรับภาระ
เพิ่มขึ้นในการดูแลผูสูงอายุซึ่งมีสัดสวนสูงขึ้น ดังนั้น การเพิ่มผลิตภาพแรงงานในชวงที่ประชากรวัย
แรงงานมีสัดสวนสูงจึงเปนเรื่องที่มีความจําเปนเรงดวน เพื่อใหประเทศสามารถเพิ่มผลิตภาพรวมและ
สรางความมั่งคั่งใหมากที่สุดกอนที่คนกลุมนี้จะมีสัดสวนลดลงในอนาคต ประการที่สาม อัตราการออม
เฉลี่ยลดลง เนื่องจากผูสูงอายุจะมีอัตราการออมลดลงและมีการใชจายจากการออมที่สะสมไวในชวง
ของการทํางานมากขึ้น และ ประการที่สี่ ผลกระทบตอคาใชจายรัฐบาล ทั้งคาใชจายในดานสาธารณสุข
และการดูแลผูสูงอายุ และรายจายกองทุนบําเหน็จบํานาญผูเกษียณอายุ ดังนั้นในชวงแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 10 จึงตองเรงสงเสริมการออม และมีแนวทางในการพัฒนาทุนมนุษยที่ชัดเจน

3

เปาประสงคการพัฒนาเศรษฐกิจ

3.1 วิสัยทัศนระยะยาว ในระยะเวลา 10-15 ปตอจากนี้ไประบบเศรษฐกิจไทยจะเปนเศรษฐกิจ
ที่เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลกมากขึ้น (openly creative nation) มีโครงสรางฐานการผลิตที่เปนบริการ
และการเกษตรในสัดสวนที่เพิ่มขึ้นจากการพัฒนาเพิ่มคุณคาบนฐานความรูและความเปนไทย เปน
เศรษฐกิจที่การบริโภคและการผลิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมมากขึ้น การใชพลังงานมีประสิทธิภาพ
และประหยัด (Green, energy saving & efficiency) มีการออมมากขึ้นและชองวางการออมและการ
ลงทุนลดลง โดยที่ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจมีกระจายความเจริญดีขึ้นและความยากจนหมดไป
จึงเปนระบบเศรษฐกิจที่มีการขยายตัวอยางมีเสถียรภาพ มีคุณภาพ และมีการกระจายผลประโยชน
จากการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยางเปนธรรม
3.2 จุดประสงคของการพัฒนา เพื่อสรางความเขมแข็งของทุนทางเศรษฐกิจ โดยที่
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3.2.1 เพื่อใหเศรษฐกิจมหภาคมีเสถียรภาพ
3.2.2 เพื่อใหโครงสรางการผลิตมีความเขมแข็ง แขงขันได เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และ
ฐานการผลิตที่เปนฐานรากสูงขึ้น
3.2.3 เพื่อใหการบริหารองคความรูมีประสิทธิภาพและเปนระบบ เพื่อสนับสนุนการปรับ
โครงสรางการผลิตบนฐานความรู
3.2.4 เพื่อใหระดับการออมเพิ่มขึ้นเพื่อสนับสนุนการลงทุนของประเทศโดยที่การระดมทุน
ในประเทศมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับทิศทางการพัฒนา และลดความเสี่ยงที่จะเกิดวิกฤตการณการ
ขาดดุลบัญชีเดินสะพัดและดุลการชําระเงิน
3.2.5 เพื่ อให การออมครั วเรื อนเพิ่ มขึ้ นและเป นหลั กประกั นในชี วิ ต โดยเฉพาะในกลุ ม
ประชาชนที่จะเขาสูชวงผูสูงอายุ ซึ่งในขณะเดียวกันก็จะชวยลดภาระของรัฐบาล
3.2.6 โครงสรางพื้นฐานและโลจิสติกสมีคุณภาพการใหบริการมากขึ้น ทั้งการเขาถึงและ
การสรางเครือขายการบริการที่มีความครอบคลุมทั่วถึง ลดหรือประหยัดตนทุนการผลิต ลดตนทุนดาน
เวลาของประชาชนและภาคธุรกิจเอกชน และเพื่อเพิ่มความปลอดภัยแกชีวิตและทรัพยสินของประชาชน
3.2.7 การใชพลังงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นและมีแหลงพลังงานทางเลือกมากขึ้น เพื่อ
ประหยัดเงินตราตางประเทศในการนําเขาพลังงาน ลดตนทุนการผลิตและคาใชจายในการเดินทางของ
ประชาชน และลดมลพิษที่เกิดจากการใชพลังงานในกระบวนการผลิตและการบริโภค
3.3 เปาหมายการพัฒนา เปาหมายการพัฒนาทางเศรษฐกิจในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10
ประกอบดวย
3.3.1 เปาหมายอัตราเงินเฟอ
3.3.2 เปาหมายฐานะดุลบัญชีเดินสะพัด
3.3.3 เปาหมายการคลังยั่งยืน
3.3.4 เปาหมายการจางงาน
3.3.5 เป า หมายการเพิ่ ม ผลผลิ ต ภาพแรงงาน ผลิ ต ภาพการผลิ ต รวม และการเพิ่ ม
ศักยภาพการผลิต
3.3.6 เปาหมายการเพิ่มสัดสวนภาคการผลิตเกษตรและบริการ (ในระยะยาว)
3.3.7 เปาหมายสัดสวนการใชพลังงาน (Energy intensity)
3.3.8 เปาหมายสัดสวนการใชพลังงานทางเลือก
3.3.9 เปาหมายดานโครงสรางพื้นฐาน
3.3.10 อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
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แนวทางเสริมสรางทุนทางเศรษฐกิจในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ 10

จากการวิเคราะหจุดออน จุดแข็ง และการเปลี่ยนแปลงบริบทของการพัฒนาที่จะกลายเปน
โอกาส และภัยคุกคามตอเศรษฐกิจไทยในอนาคต สรุปไดวาประเด็นหลักของการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยในระยะตอไป ประกอบดวย 4 เรื่องสําคัญ คือ
(1) การปรับโครงสรางของเศรษฐกิจไทยใหมีความสมดุลและแขงขันไดในชวง
ศตวรรษแหงเอเชีย (Asian Century) ภายใตแนวโนมที่ประเทศเศรษฐกิจใหม (emerging
economies) ตางๆ ดําเนินนโยบายในการสรางความรวมมือทางการคาและการลงทุนทั้งในรูปขอตกลง
การคาเสรีแบบทวิภาคี (Bilateral Free Trade Agreement) ขอตกลงการคาแบบพหุภาคี (Multilateral
Agreement) และในระดับภูมิภาค (Regionalization) จะทําใหการรวมตัวทางการคา การลงทุน และ
ภาคบริการทั้งในระดับสองประเทศ ระดับภูมิภาคและและการรวมตัวทางการคาหลายฝายมีความเขมขน
และมีบทบาทชัดเจนมากขึ้น และที่สําคัญในระยะตอไปจะเกิดเปนเครือขายทางเศรษฐกิจและการคา
ในระดับโลกที่สําคัญ 3 กลุมที่จะถวงดุลอํานาจการตอรองกัน (A Triangular Balance) ประกอบดวย
(1) กลุมสหภาพยุโรปที่มีการขยายครอบคลุมจํานวนสมาชิกจากยุโรปตะวันออกเพิ่มขึ้น (Eastward
expansion of EU) (2) กลุมการคาเสรีอเมริกา (FTAA) และ (3) กลุมการคาเสรีเอเชีย (Asia Plus)
ซึ่งจะเปนบริบทของการพัฒนาที่การแขงขันในตลาดโลกจะเขมขนมากขึ้น และการสรางเครือขาย
การคาและการลงทุนจะเปนกลยุทธที่สําคัญในการพัฒนาธุรกิจ
นอกจากนั้นการเปลี่ยนแปลงในแนวโนมของการบริโภค รายไดจากการสงออกสินคา
และบริการของประเทศในอนาคตขึ้นอยูกับการเปลี่ยนแปลงแนวโนมของการบริโภคและการวางแผน
อยางถูกตองเพื่อจะพัฒนาสินคาและบริการใหสอดคลองกับความตองการของลูกคา ในประเทศพัฒนา
แลว เชน สหรัฐอเมริกา ยุโรป และญี่ปุน กําลังมีประชากรสวนใหญเขาสูสังคมผูสูงอายุ ความตองการ
ของสิ น ค า และบริ ก ารเฉพาะด าน เช น การดู แลสุข ภาพ การเดิ น ทางท อ งเที่ย วเพื่ อพั ก ผอ น การ
รักษาพยาบาล จะเปนความตองการของกลุมผูซื้อซึ่งมีกําลังซื้อสูงในตลาดโลก ในขณะเดียวกันกลุม
เศรษฐกิ จที่ เจริญเติบโตอยางรวดเร็ ว เชน จีน และอินเดีย ประชากรซึ่ งเปนชนชั้นกลางจะขยาย
ตัวอยางรวดเร็วและมีความตองการบริโภคสินคานอกเหนือจากสินคาที่จําเปนเพื่อการยังชีพ และให
ความสนใจในองคประกอบของสินคาที่สรางความพึงพอใจในการบริโภคมากกวาปจจัยดานราคา
สําหรับกลุมเศรษฐกิจที่ยังมีประชากรในวัยเด็กและวัยทํางานเพิ่มขึ้นจะอยูในกลุมประเทศตลาดใหม
เชน แอฟริกา และตะวันออกกลาง ลูกคาในแตละชวงอายุและในแตละประเทศเปนโอกาสในการสราง
รายไดใหกับสินคาและบริการของประเทศไทยซึ่งรัฐบาลพยายามสรางโอกาสและสนับสนุนภาคเอกชน
ในการเขาถึงตลาดดังกลาวไดมากขึ้น
ภายใตสภาพแวดลอมของเศรษฐกิจยุคโลกาภิวัตนดังกลาว การเคลื่อนยายเงินทุน
สินคา และบริการ รวมทั้งคน ระหวางประเทศมีความคลองตั วมากขึ้น ซึ่งจะทําใหแต ละประเทศ
มี โอกาสขยายตลาดส งออกมากขึ้ น แต ในขณะเดี ยวกั นก็ จะมี ประเทศผู ผลิ ตรายใหม ๆ ที่ มี สิ นค าที่
หลากหลายและราคาถูกลง สงผลใหประเทศไทยตองดําเนินนโยบายการคาในเชิงรุกทั้งในการหาตลาด
เพิ่มเติม และการปรับโครงสรางการผลิตใหสามารถแขงขันไดบนพื้นฐานของการเพิ่มผลิตภาพการ
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ผลิตและการเพิ่มคุณคาของสินคาและบริการบนฐานความรูและความเปนไทย นอกจากนั้นในระยะ
ขางหนามีความเปนไปไดสูงที่ปญหาความไมสมดุลทางเศรษฐกิจในโลกที่สะสมมานาน จะนําไปสูการ
ปรับตัวที่อาจจะรุนแรงและรวดเร็ว นอกจากนั้นยังมีเครื่องมือและกลไกทางการเงินใหม ๆ และการ
ขยายตัวของกองทุนเพื่อการเก็งกําไรที่สรางความผันผวนในราคาสินคาและระบบการเงินของโลก ใน
ระยะตอไปประเทศไทยจึงจําเปนตองเตรียมพรอมตอการผันผวนของคาเงินและอัตราดอกเบี้ยใน
ตลาดโลก โดยการบริหารเศรษฐกิจมหภาคอยางมีประสิทธิภาพเพื่อเปนภูมิคุมกัน
ดังนั้นเพื่อใหเศรษฐกิจไทยมีโครงสรางที่เขมแข็งมากขึ้นและมีขีดความสามารถใน
การแขงขันอยางยั่งยืนบนพื้นฐานของการปรับกระบวนการผลิตสินคาและบริการใหมีประสิทธิภาพ
มากขึ้นและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม รวมทั้งการเพิ่มคุณคาของสินคาและบริการบนฐานความรู ความ
เป น ไทยและการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต แนวทางหลั ก ในการปรั บ โครงสร า งเศรษฐกิ จ จึ ง
ประกอบดวย การบริหารเศรษฐกิจสวนรวมใหมีเสถียรภาพเพื่อสรางบรรยากาศที่เอื้อตอการดําเนิน
ธุรกิจ สถาบันการเงินมีความมั่นคงและตลาดทุนมีการพัฒนามากขึ้นสามารถเปนชองทางการระดมทุน
ที่ มี ประสิ ทธิ ภาพและเป นภู มิ คุ มกั นไม ให การเคลื่ อนย ายเงิ นทุ นระหว างประเทศผั นผวน การปรั บ
โครงสรางการผลิต เกษตร อุตสาหกรรม และบริการ โดยการเพิ่มคุณคาของสินคาและบริการบน
ฐานความรูและความเปนไทย การลงทุนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม การสงเสริมการลงทุนเพื่อการผลิตที่ครบวงจรมากขึ้นภายในประเทศ โดยการเชื่อมโยงการ
ผลิ ต ชิ้ น ส ว นของวิ ส าหกิ จ ขนาดกลางขนาดย อ มเข า กั บ การผลิ ต เพื่ อ การส ง ออก และการพั ฒ นา
โครงสรางพื้นฐานและโลจิสติกส รวมทั้งการสรางความเชื่อมโยงของเศรษฐกิจไทยกับภูมิภาคเอเชียใน
ฐานะเครือขายการคาและการลงทุนไดอยางสนับสนุนซึ่งกันและกัน มีการเชื่อมโยงดานการผลิตและ
การคาในภูมิภาคเอเชียทั้งในแนวตั้งและแนวนอน (Vertical and horizontal integration) รวมทั้งการ
ปฏิรูปกฎหมายเศรษฐกิจและกฎ ระเบียบตาง ๆ (Laws and Regulation Reform) ซึ่งรวมถึงการ
ปฏิรูปองคกร (Institutional Reform)
(2) การพัฒนาบนฐานความรู (Knowledge-based development) ภายใตแนวโนม
กระแสโลกาภิวัตน การคา และการลงทุนเสรีที่เขมขนขึ้น จะสงผลใหมีการเคลื่อนยายระหวางประเทศ
ของสินคาและบริการ องคความรู/สารสนเทศ/เทคโนโลยี แรงงาน/คน และ เงินทุน อยางเสรีมากขึ้น
ดังนั้นการผลิตดวยตนทุนต่ําเปนหลักจะไมสามารถแขงขันและเกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจไดอยาง
ตอเนื่องอีกตอไป ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอยางกาวกระโดด การพัฒนาใน
เทคโนโลยีหลักที่มีความกาวหนาอยางรวดเร็วทั้งเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยี
วัสดุ และนาโนเทคโนโลยี ไดสรางความเปลี่ยนแปลงทั้งดานเศรษฐกิจและสังคมที่มีผลกระทบทั้งดาน
บวกและดานลบ ประเทศที่สามารถคิดคนหรือสามารถประยุกตใชเทคโนโลยีในเชิงพาณิชยจึงจะ
สามารถอยูรอดและสรางความมั่งคั่งและคุณภาพชีวิตใหแกประชากรได เทคโนโลยีจึงเปนอีกปจจัย
หนึ่งที่มีทั้งโอกาสและความเสี่ยงในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ดังนั้นการบริหารองคความรูจึงเปนแนวทางการพัฒนาที่สําคัญในระยะตอไปในการที่
จะสรางมูลคาของสินคาและบริการและเพื่อใหประเทศไทยสามารถแขงขันไดอยางยั่งยืนและประชาชน
มีมาตรฐานการดํารงชีพ โดยจะตองมีการบริหารองคความรูอยางเปนระบบ ทั้งการพัฒนาหรือการ
สร า งองค ค วามรู ร วมถึ ง การนํ า องค ค วามรู ม าใช ผ สมผสานร ว มกั บ จุ ด แข็ ง หรื อ ลั ก ษณะเด น ของ
เศรษฐกิจและสังคมไทย เชน วัฒนธรรม และลักษณะของความเปนไทย เพื่อสรางมูลคาของสินคาและ
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บริการ การลงทุนเพิ่มขึ้นในการพัฒนานวัตกรรมและสงเสริมใหเกิดการใชประโยชนจากองคความรูใน
เชิงพาณิชย และการคุมครองทรัพยสินทางปญญา ลิขสิทธิ์และสิทธิบัตร
(3) การสงเสริมการออมและการเพิ่มทางเลือกในการระดมทุนเพื่อเปนการสราง
ภูมิคุมกันจากการขาดดุลบัญชีเดินสะพัด และเปนการสรางหลักประกันสําหรับประชาชนและ
การเตรียมความพรอมกอนเขาสูชวงสังคมผูสูงอายุ
ในปจจุบันประเทศที่พัฒนาแลวกําลังเขาสูสังคมผูสูงอายุแลว โดยเฉพาะในยุโรป
ญี่ปุน และเกาหลีใต และกําลังเผชิญกับปญหาความไมเพียงพอของกองทุนเกษียณอายุ คาใชจายรัฐบาล
ในเรื่องสาธารณสุขและการรักษาพยาบาลเพิ่มขึ้น ในขณะที่ประสิทธิภาพแรงงานโดยเฉลี่ยลดลง ซึ่ง
จะสงผลกระทบตอการสรางและเพิ่มศักยภาพของทุน นัยสําคัญของการที่ประชากรโลกเขาสูสังคม
สูงอายุตอประเทศไทย มีหลายประการ เชน (1) โอกาสทางธุรกิจในการขยายตลาดสินคาและบริการ
สําหรับผูสูงอายุซึ่งมีขนาดใหญขึ้น (2) ภาวะการออมของโลกจะลดลง และกดดันใหอัตราดอกเบี้ย
สูงขึ้นโดยเฉพาะในประเทศที่เขาสูสังคมสูงอายุกอน และดึงดูดการเคลื่อนยายเงินทุนภายใตกระแส
โลกาภิวัตนที่การเคลื่อนยายเงินทุนระหวางประเทศมีความเสรีมากขึ้น จึงเปนแนวโนมที่เกิดการแยง
ชิงเงินทุน และจะมีการกระจายเงินทุนจากสหรัฐฯ ซึ่งปจจุบันนับวาเปน world’s capital hub ไปสู
ภูมิภาคอื่นมากขึ้น (3) ภายใตแนวโนมที่กําลังคนสามารถเคลื่อนยายไดอยางเสรี ประเทศซึ่งเขาสู
สังคมสูงอายุมีแนวโนมที่จะดําเนินนโยบายดึงดูดการอพยพและยายถิ่นเขาสูประเทศของตน จึงมี
แนวโน ม ของการแข ง ขั น เพื่ อ แย ง ชิ ง แรงงานคุ ณ ภาพและในวั ย กํ า ลั ง ทํ า งานเช น กั น และ (4)
ประสบการณของการเริ่มเขาสูสังคมผูสูงอายุเปนประสบการณ (lesson learned) สําหรับประเทศไทย
ที่ตองเรงกําหนดแนวนโยบายในเรื่องการกระตุนการออม และการปฏิรูปกองทุนบําเหน็จบํานาญและ
กองทุนประกันสังคม รวมทั้งการเตรียมคาใชจายรัฐบาลเพื่อรองรับภาระดานสาธารณสุขที่จะเพิ่มขึ้น
เปนตน รวมทั้งการเรงเพิ่มประสิทธิภาพแรงงานในวัยทํางานอยางตอเนื่องเพื่อชดเชยผลกระทบที่เกิด
จากสัดสวนวัยทํางานที่มีแนวโนมลดลง และการเตรียมการเพื่อใหอยูในวัยทํางานเปนระยะเวลานาน
ขึ้น เชน การเกษียณอายุในวัย 65 ป เปนตน
สําหรับประเทศไทยความสําเร็จของนโยบายวางแผนประชากรในชวง 30 กวาปที่
ผานมา ทําใหอัตราเจริญพันธลดลงจาก 6.3 คนในชวงป 2507 – 2508 เปน 1.82 คนในป 2543 –
2548 คนไทยมีอายุยืนยาวมากขึ้น อายุคาดหมายเฉลี่ยสูงขึ้นสําหรับผูหญิงเปน 74.9 ป และผูชาย
69.9 ป เนื่องจากผลสําเร็จของการพัฒนาสาธารณสุขที่สามารถลดการตายของมารดาและทารกลง
การสงเสริมสุขภาพและการรักษาพยาบาลที่เอื้อตอการมีสุขภาพดีขึ้น ซึ่งสงผลใหโครงสรางประชากร
ไทยเริ่มเขาสูสังคมผูสูงอายุมากขึ้นตามลําดับ กลาวคือ ประชากรวัยเด็ก (0-14 ป) มีสัดสวนลดลง
อยางรวดเร็วจากรอยละ 40.0 ในป 2523 เปนรอยละ 24.3 ในป 2543 และคาดวาจะเปนรอยละ 21 ใน
ป 2554 สําหรับประชากรวัยทํางาน (15-59 ป) ยังคงมีสัดสวนสูงอยางตอเนื่องจนถึงป 2552 โดยเพิ่ม
จากรอยละ 54.6 เปนรอยละ 65.9 ในป 2543 และสูงสุดในป 2552 คือรอยละ 67.1 กอนจะลดลง
ตามลําดับหลังจากนั้น ในขณะที่ประชากรวัยสูงอายุ (60 ปขึ้นไป) มีสัดสวนสูงขึ้นเปนลําดับจากรอย
ละ 5.4 ในป 2523 เปนรอยละ 9.5 ในป 2543 และรอยละ 11.7 ในป 2554 ทําใหประเทศไทยกาวเขา
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สูสังคมผูสูงอายุภายในชวงเวลาอันสั้นประมาณ 20 ป1 กลาวไดวาเร็วที่สุดประเทศหนึ่งในโลก และ
เมื่อพิจารณาสัดสวนประชากรวัยแรงงานของประเทศ จะพบวา ไทยอยูในชวงปนผลประชากรไป
จนถึงป 2552 หรือเหลือเวลาอีกเพียง 3 ปเทานั้นที่ตองรีบพัฒนาและใชประโยชนจากชวงปทองดังกลาว
เนื่องจากเปนชวงที่ประเทศไทยสามารถเรงพัฒนาเพื่อสะสมความมั่งคั่งใหประเทศ แตหลังจากป 2552
เปนตนไป การพัฒนาจะลดนอยถอยลง ถาไมมีการกําหนดแนวทางการพัฒนาดานประชากรที่ดีพอ
สัดสวนประชากรวัยสูงอายุของประเทศเพิ่มขึ้นก็อาจสงผลใหการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ชะลอตัวลงไดเนื่องจากสัดสวนประชากรในวัยทํางานลดลงและประสิทธิภาพแรงงานโดยเฉลี่ยลดลง
ดังเชนที่เกิดขึ้นแลวในประเทศญี่ปุน ดังนั้นการเพิ่มผลิตภาพแรงงานในชวงที่ประชากรวัยแรงงานยังมี
สัดสวนที่สูงอยูจึงมีความจําเปนเรงดวนและตองดําเนินการตอเนื่อง เพื่อใหประเทศสามารถเพิ่มผลิต
ภาพและตอยอดไดอยางตอเนื่องแมวาในยามที่สัดสวนของผูสูงอายุจะสูงขึ้น ประกอบกับปจจุบัน
ประเทศไทยมีปญหาสัดสวนการออมสุทธิทั้งในสวนของภาครัฐและเอกชนตอ GDP ลดลง เนื่องจาก
รายไดเฉลี่ยตอคนตอปเพิ่มขึ้นนอยกวารายจาย และมีแนวโนมวาเมื่อเขาสูสังคมผูสูงอายุสัดสวนการ
ออมจะลดลงตามวัฏจักรชีวิตที่ประชาชนมีแนวโนมที่จะออมนอยลงในยามเขาสูวัยสูงอายุและวัยชรา
และมีการนําเงินออมออกมาใช ในขณะที่ภาครัฐเองก็มีแนวโนมที่จะมีภาระคาใชจายดานสาธารณสุข
เพิ่มขึ้นเมื่อประเทศเขาสูสังคมสูงอายุ ซึ่งจะทําใหการออมภาครัฐมีแนวโนมลดลง ดังนั้นภาครัฐจึงควร
เรงหามาตรการที่จะสงเสริมใหมีการออมใหเกิดขึ้นกอนที่จะเกิดปญหาในอนาคต
เพื่อเปนการเตรียมความพรอมใหมีระดับการออมที่เพียงพอกอนเขาสูสังคมผูสูงอายุ
ใหประชาชนมีหลักประกันและเปนการลดภาระของภาครัฐ และเพิ่มระดับการออมใหสนับสนุนการลงทุน
ของประเทศอยางเพียงพอและลดการพึ่งพาเงินทุนจากตางประเทศ ซึ่งจะเปนการสรางภูมิคุมกันจาก
ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดและดุลการชําระเงิน ในการแกปญหาการขาดแคลน
เงินออมในอนาคต จึงตองมีมาตรการที่จะเพิ่มสัดสวนการออมของประเทศจากรอยละ 31 ของ GDP
ในป 2548 ขึ้นเปนรอยละ 35 ในป 2552 ตามกรอบเศรษฐกิจมหภาคที่มีเสถียรภาพและกรอบการคลัง
ที่ยั่งยืน โดยการสรางโอกาสในการสรางรายไดของประชาชนเพิ่มขึ้น การพัฒนาตราสารทางการเงิน
ใหมีความหลากหลายเพื่อจูงใจใหเกิดการออมภายใตกรอบแนวทางการพัฒนาสถาบันการเงินและ
ตลาดทุนใหมีความมั่นคงมากขึ้น รวมทั้งการเพิ่มรูปแบบการออมใหมีมากขึ้น เชน การจัดตั้งกองทุน
บําเหน็จบํานาญแหงชาติเพื่อเปนการออมภาคบังคับ นอกเหนือจากที่มีอยูแลว ซึ่งไดแก กองทุน
ประกันสังคม ซึ่งเปนการออมภาคบังคับ กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ และกองทุนสํารองเลี้ยง
ชีพซึ่งเปนการออมแบบสมัครใจ
(4) การเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงานและการพัฒนาพลังงานทางเลือก ความ
ตองการใชพลังงานภายในประเทศมีแนวโนมเพิ่มขึ้นตามอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ ทําใหมีการนําเขาเพื่อรองรับความตองการและการขยายตัวโดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรม
และภาคการขนสง และเปนความเสี่ยงที่การสรางรายไดที่เปนเงินตราตางประเทศจะไมเพียงพอตอ
รายจายในรูปของเงินตราตางประเทศ และเกิดการขาดดุลบัญชีเดินสะพัด นอกจากนี้การพลังงานเชื้อเพลิง
เปนจํานวนมากยังสงผลในทางลบตอสภาวะแวดลอมในสภาวะที่ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
1

ความเร็วของการเพิ่มประชากรสูงอายุพิจารณาไดจากแนวโนมของอัตราเพิ่มประชากรสูงอายุเมื่อเปรียบเทียบกับอัตราเพิ่มประชากร
ทั้งหมด หรือพิจารณาจากจํานวนปที่ใชในการเพิ่มสัดสวนประชากรอายุ 65 ปและมากกวาจากรอยละ 7 เปนรอยละ 14 (นิยามของ
องคการสหประชาชาติ)
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เสื่อมโทรมลงและมลภาวะทางอากาศไดสรางปญหากับชั้นบรรยากาศของโลกจนสงผลกระทบตอ
ความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติบอยครั้งขึ้น ประเทศไทยจึงตองเพิ่มประสิทธิภาพ
การใชเพลังงานและมีการพัฒนาพลังงานทางเลือกเพื่อลดการพึ่งพาพลังงานนําเขาลง โดยที่การ
พัฒนาพลังงานทางเลือกนั้นก็ตองคํานึงถึงทั้งปญหาสิ่งแวดลอม ความยั่งยืน ความปลอดภัย และ
ความมั่นคงในการใชพลังงานประกอบกันอยางเปนระบบ
ภายใตประเด็นการพัฒนาเศรษฐกิจใน 4 เรื่องสําคัญดังกลาว ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคม ฉบับที่ 10 จึงมีแนวทางในการพัฒนาและเสริมสรางทุนทางเศรษฐกิจใน 4 แนวทางหลัก
ประกอบดวย
4.1 แนวทางการบริหารเศรษฐกิจสวนรวมใหมีเสถียรภาพ และเอื้ออํานวยตอการปรับ
โครงสรางการผลิต และการกระจายผลประโยชนจากการขยายตัวอยางเปนธรรมในภาคสวนตาง ๆ
ของสังคม ซึ่งประกอบดวย
4.1.1 แนวทางการพัฒนาและการบริหารดานการเงินเพื่อรักษาเสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจ สนับสนุนการปรับโครงสรางการผลิตไปสูระบบการผลิตที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพมาก
ขึ้น และชวยกระจายความเจริญและความเปนธรรมไปสูภาคสวนตาง ๆ ของสังคม
4.1.2 แนวทางการพัฒนาและการบริหารดานการคลัง เพื่อสนับสนุนการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจอยางมีเสถียรภาพ และกระจายความเจริญสูภูมิภาคและการอนุรักษสิ่งแวดลอมอยาง
ยั่งยืนภายใตกรอบความยั่งยืนทางการคลัง
4.1.3 แนวทางการส ง เสริ ม การออมและการเพิ่ ม ทางเลื อ กในการระดมทุ น ใน
ประเทศ เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดวิกฤตการณการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดและดุลการชําระเงิน อัน
เนื่ อ งมาจากการขาดแคลนการออมและการระดมทุ น ที่ ไ ม เ หมาะสม และเพื่ อ ให ป ระชาชนสร า ง
หลักประกันในชีวิตโดยมีการออมที่พอเพียงโดยเฉพาะในกลุมประชาชนที่จะเขาสูชวงผูสูงอายุ ซึ่งใน
ขณะเดียวกันก็จะชวยลดภาระของรัฐบาลโดย
4.1.4 แนวทางการดํ า เนิ น นโยบายการค า และการสร า งความร ว มมื อ ระหว า ง
ประเทศ ใหสนับสนุนการปรับโครงสรางการผลิต การเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน และการ
พัฒนาสังคมของประเทศ
4.2 แนวทางการปรับโครงสรางการผลิตใหผลิตภาพการผลิตและการเพิ่มคุณคาของ
สิ น ค า และบริ ก ารที่ ผ ลิ ต ในประเทศไทยสู ง ขึ้ น บนฐานความรู แ ละความเป น ไทย โดยใช
กระบวนการพัฒนาคลัสเตอรและหวงโซอุปทาน (supply chain) สนับสนุนการเพิ่มผลิตภาพการผลิต
ซึ่งประกอบดวย
4 แนวทางที่สําคัญ คือ
4.2.1 ปรับโครงสางการผลิตภาคเกษตรใหประเทศไทยมีความมั่นคงและปลอดภย
ดานอาหาร เปนแหลงผลิตอาหารที่สําคัญของโลก และเปนแหลงผลิตไฟเบอรและวัสดุเพื่อสนับสนุน
สาขาอื่นนอกจากการเปนแหลงผลิตอาหาร รวมทั้งสนับสนุนกสรผลิตสินคาเกษตรที่มีโอกาสใหม เชน
พืชสําหรับการผลิตลังงานทดแทน และสินคาที่สอดลองกับรสนิยมผูบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป
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4.2.2 ปรั บ โครงสร า งภาคอุ ต สาหกรรมให เ ป น ฐานการผลิ ต ระดั บ ภู มิ ภ าค/โลก
สําหรับอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพสูง และวางรากฐานใหกับอุตสาหกรรมใหมที่มีศักยภาพและแนวโนม
ที่ดี บนพื้นฐานการสรางมูลคาโดยใชองคความรู/นวัตกรรม
4.2.3 ปรับโครงสรางภาคบริการใหเปนแหลงรายไดสําคัญของประเทศ โดยอาศัย
ความโดดเดนดานวัฒนธรรมและวิถีชีวิตความเปนไทย และความหลากหลายทางชีวภาพ เปนจุดแข็ง
สําคัญในการขยายตลาดธุรกิจการทองเที่ยว พรอมทั้งการขยายฐานการผลิตภาคบริการที่มีศักยภาพ
เพื่อสนองความตองการของตลาดกลุมลูกคาและการดําเนินธุรกิจสมัยใหม
4.2.4 ส ง เสริ ม การลงทุ น และการสร า งบรรยากาศการลงทุ น ที่ เ อื้ อ อํ า นวยให
สนับสนุนการปรับโครงสรางการผลิตสูการผลิตบนฐานความรูและผลิตภาพการผลิตสูง
4.3 การพั ฒ นาป จ จั ย สนั บ สนุ น การปรั บ โครงสร า งเศรษฐกิ จ และการลงทุ น
ประกอบดวยแนวทางหลัก ดังนี้
4.3.1 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการขนสงและโลจิสติกสเพื่อยกระดับคุณภาพ
การใหบริการทั้งการเขาถึงและการสรางเครือขายการบริการที่มีความครอบคลุมทั่วถึง พัฒนาโครงสราง
พื้นฐานดานอื่น ๆ อาทิ สาธารณูปการและที่อยูอาศัย และบริหารจัดการดานโครงสรางพื้นฐานโดย
การสรางกระบวนการมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสียในการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานอยางเปนระบบ
เพื่อใหเกิดความรวมมือ การยอมรับและความโปรงใสในการดําเนินการ
4.3.2 ปรับโครงสรางดานพลังงานใหการใชพลังงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นและ
พัฒนาแหลงพลังงานทางเลือก เพื่อประหยัดเงินตราตางประเทศในการนําเขาพลังงาน ลดตนทุนการ
ผลิตและคาใชจายในการเดินทางของประชาชน และลดมลพิษที่เกิดจากการใชพลังงานในกระบวนการ
ผลิตและการบริโภคของประชาชน
4.3.3 บริหารองคความรูอยางเปนระบบ ทั้งการสั่งสม การสราง การแพรกระจาย
และการประยุกติ์ใชองคความูและเทคโนโลยีรวมทั้งการใชประโยชนจากองคความรูในเชิงพาณิชย
และการมีการคุมครองทรัพยสินทางปญญา ลิขสิทธิ์ และสิทธิบัตรอยางเหมาะสม เพื่อสนบสนุนการ
ปรับโครงสรางเศรษฐกิจและสังคมเขาสูเศรษฐกิจและสังคมฐานความรู
4.3.4 ปรับปรุงกฎระเบียบและกฎหมายเพื่อสนับสนุนการปรับโครงสรางเศรษฐกิจ
และการบริหารจัดการทางเศรษฐกิจที่มีประสิทธิภาพ โปรงใส และตรวจสอบได
4.4 แนวทางการเสริ ม สร า งศั ก ยภาพและสร า งภู มิ คุ ม กั น ของเศรษฐกิ จ ฐานราก เพื่ อ
กระจายความเจริญและรายได
4.1 แนวทางการบริหารเศรษฐกิจสวนรวมเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจใหมั่นคง
สนั บ สนุ น การปรั บ โครงสร า งการผลิ ต ให เ ศรษฐกิ จ มี ก ารขยายตั ว อย า งมี คุ ณ ภาพ และ
สนับสนุนใหเกิดการกระจายผลประโยชนจากการขยายตัวอยางเปนธรรมในภาคสวนตาง ๆ
ของสังคม
การบริหารเศรษฐกิจสวนรวมในระยะ 5 ป ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 มีจุดมุงหมาย
หลักในการรักษาเสถียรภาพของเศรษฐกิจใหมั่นคง สนับสนุนการขยายตัวของฐานเศรษฐกิจที่มีคุณภาพ
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และสนับสนุนใหเกิดการกระจายผลประโยชนจากการขยายตัวอยางเปนธรรมในภาคสวนตาง ๆ ของ
สังคม โดยแนวทางหลักในการบริหารเศรษฐกิจมหภาคในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่
10 ประกอบดวย (1) การดําเนินนโยบายการเงินและการคลังที่มีความสอดประสานเพื่อรักษาเสถียรภาพ
ทางเศรษฐกิจ (2) การสรางความยั่งยืนของฐานะการคลังโดยการบริหารรายได รายจาย ทรัพยสิน
และการกระจายอํานาจการคลังสูทองถิ่นอยางมีประสิทธิภาพ (3) การปรับโครงสรางระบบสถาบัน
การเงินและการดําเนินนโยบายการกํากับและตรวจสอบสถาบันการเงินที่มีประสิทธิภาพเพื่อใหระบบ
สถาบันการเงินมีความมั่นคง มีการแขงขันและมีเสถียรภาพในการสงเสริมการออมและการระดมทุน
ไดอยางสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาประเทศ รวมทั้งเปนภูมิคุมกันความเสี่ยงไมใหเกิดวิกฤตจาก
การเคลื่อนยายเงินทุนระหวางประเทศ (4) การพัฒนาระบบการเงินฐานรากเพื่อสนับสนุนการออมและ
การสรางรายไดในระดับฐานรากและการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางขนาดยอมและวิสาหกิจชุมชน (5)
การพัฒนาตลาดทุนใหมีผลิตภัณฑที่หลากหลายและขนาดใหญขึ้นเพื่อเพิ่มบทบาทในการระดมทุน
ระยะยาวของประเทศและเปนทางเลือกในการออมและการลงทุนของประชาชนทั้งโดยตรงและโดย
ออม (6) การสงเสิมการออมและการเพิ่มทงเลือกในการระดมทุน และ (7) การใชประโยชนจากความ
รวมมือทางการคาและการลงทุนระหวางประเทศเพื่อนําไปสูการปรับฐานการผลิตของเศรษฐกิจไทยให
แข็งแกรงสามารถขยายตัวตอเนื่องอยางมีคุณภาพไดในระยะยาว โดยการเตรียมความพรอมของ
เศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศใหมีองคความรูที่จะสามารถรูเทาทันและมีภูมิคุมกันจากผลกระทบ
ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภายใตกระแสโลกาภิวัตน โดยมีแนวทางการพัฒนาตามลําดับความสําคัญ
ดังนี้
4.1.1 แนวทางการพัฒนาดานการเงินเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
สนับสนุนการปรับโครงสรางการผลิตไปสูระบบการผลิตที่มีคณ
ุ ภาพและประสิทธิภาพมากขึ้น
และชวยกระจายความเจริญและความเปนธรรมไปสูภาคสวนตาง ๆ ของสังคม โดยการดําเนิน
นโยบายการเงินที่โปรงใสตรวจสอบไดและมีความสอดคลองกับปจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจเพื่อรักษา
เสถียรภาพดานราคาและอัตราแลกเปลี่ยน
การกํากับดูแลสถาบันการเงินมีความโปรงใสและมี
ประสิทธิภาพ มีการดูแลการเคลื่อนยายเงินทุนระหวางประเทศไมใหผันผวน การพัฒนาตลาดทุนมี
ความกาวหนาและมีการกํากับดูแลอยางมีประสิทธิภาพทําใหการพึ่งพาแหลงเงินทุนมีความสมดุลมาก
ขึ้นระหวางระบบธนาคารและตลาดทุน การสงเสริมการออมทําใหการพึ่งพาเงินทุนในประเทศและการ
ระดมทุนจากตางประเทศมีความสมดุลมากขึ้นและลดความเสี่ยงที่จะเกิดวิกฤตดุลการชําระเงิน การ
สรางความรวมมือทางการเงินกับประเทศในภูมิภาคเพื่อรองรับวิกฤตจะชวยใหประเทศไทยมี
ความสามารถในการเผชิญวิกฤตไดดีขึ้น
ระบบสถาบันการเงินมีความมั่นคงมากขึ้นจากการปรับ
โครงสรางระบบสถาบันการเงินซึ่งจะทําใหสถาบันการเงินมีแนวโนมที่จะมีขนาดใหญขึ้นจากการ
รวมตัวและควบรวม การดําเนินงานของระบบประกันเงินฝาก การดําเนินงานของศูนยขอมูลเครดิต
และการบังคับใชเกณฑมาตรฐานคุณภาพเงินกองทุนของสถาบันการเงินที่สูงขึ้น ซึ่งจะชวยสงเสริม
การออมและสนับสนุนใหมีการระดมทุนไปสูภาคเศรษฐกิจจริงอยางเหมาะสม และมีการพัฒนาระบบ
การเงินฐานรากอยางเปนระบบเพื่อสนับสนุนการออมและการสรางรายไดในระดับรากหญาและชุมชน
ซึ่งเปนการกระจายความเจริญและความเปนธรรม
(1) การดําเนินนโยบายการเงินที่โปรงใสและยืดหยุนเหมาะสมกับ
ปจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจของประเทศ
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(1.1) ทบทวนรูปแบบการดําเนินนโยบายการเงินใหเหมาะสมกับพลวัตรของ
โครงสรางและพื้นฐานทางเศรษฐกิจ รวมทั้งทบทวนเปาหมายและองคประกอบของเงินเฟอที่ใชเปน
หมายนโยบายเปนระยะ ๆ เพื่อใหสอดคลองกับศักยภาพการขยายตัวทางเศรษฐกิจทีเ่ ปลี่ยนไปและ
พลวัตรของพฤติกรรมและลักษณะกิจกรรมทางเศรษฐกิจ โดยที่การตัดสินใจในการดําเนินนโยบาย
การเงินมีความโปรงใส ตรวจสอบได และบรรลุเปาประสงคในการกําหนดระดับอัตราดอกเบี้ยที่เอื้อตอ
การพัฒนาและการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจอยางยั่งยืน
(1.2) เพิ่มขีดความสามารถในการติดตาม และดูแลการเคลื่อนยายเงินทุน
ระหวางประเทศใหอยูในระดับที่เหมาะสม เพื่อลดความเสี่ยงการไหลออกของเงินทุนอยางฉับพลัน
โดยการพัฒนาระบบขอมูล และพัฒนาขีดความสามารถในการวิเคราะห เพื่อสรางระบบเตือนภัยที่มี
ประสิทธิภาพและเพื่อกําหนดแนวทางในการปองกันลวงหนา
(1.5) เพิ่มความเปนอิสระในการดําเนินนโยบายการเงินของธนาคารแหง
ประเทศไทยและปองกันการแทรกแซงโดยทางการเมือง
(2) การปรับโครงสรางระบบสถาบันการเงินใหมีความมั่นคงและสามารถ
แขงขันไดภายใตสภาพแวดลอมใหมจากการเปดเสรีทางการเงิน เพื่อใหสถาบันการเงินสามารถ
ทําหนาที่รักษาเสถียรภาพ
ระดมเงินออม
และเปนแหลงเงินทุนใหกับภาคการผลิตอยางมี
ประสิทธิภาพ สามารถใชประโยชนและมีภูมิคุมกันจากการเคลื่อนยายเงินทุนอยางเสรี นอกจากนี้ตอง
พัฒนาระบบการเงินฐานรากเพื่อสนับสนุนการออมสําหรับประชาชนในชุมชนตาง ๆ และเพื่อสงเสริม
การกระจายความเจริญ โดย
(2.1) การสรางความมั่นคงและเขมแข็งของสถาบันการเงินภายใต
บรรยากาศทางการเงินทีก่ ารแขงขันมากขึ้นและมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว
(2.1.1) ยกระดับการประเมินและบริหารความเสีย่ งของสินทรัพยของ
สถาบันการเงินใหเปนมาตรฐานสอดคลองกับมาตรฐานสากลในการวัดความเพียงพอ ( M i n i m u m
c a p i t a l r e q u i r e m e n t s ) ของเงินกองทุนที่จะนํามาใช ( B a s e l I I ) ในป 2 5 5 1 โดย
การยกระดับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบ
ฐานขอมูลลูกคาของสถาบันการเงินเพื่อใหมีขอมูลเพียงพอสําหรับการคํานวณความเสี่ยงดานเครดิต
ในการประเมินความเสี่ยงอยางรอบคอบ
ยกระดับการจัดอันดับความนาเชื่อถือของเครดิต (Creditrating system)
เพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรดานการประเมินความ
เสี่ยงของสถาบันการเงิน และการคํานวณ Value at Risk (VAR)
(2.1.2) การพัฒนาเครื่องมือทางการเงินเพื่อการลดและกระจายความ
เสี่ยงของสินทรัพย
(2.1.3) การออกผลิตภัณฑหรือบริการทางการเงินใหม ๆ เพื่อสงเสริม
การออม อํานวยความสะดวกแกภาคธุรกิจเอกชน และเพื่อเพิม่ ขีดความสามารถในการแขงขันกับ
ธนาคารตางชาติที่มีการพัฒนากาวหนากวาภายใตสภาพแวดลอมทางการเงินที่มีการแขงขันมากขึ้น
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จากการเปดเสรีภาคบริการทางการเงินตามขอตกลงระหวางประเทศและถูกขับเคลื่อนโดย
ความกาวหนาทางเทคโนโลยีที่ทําใหการบริการระหวางประเทศมีความคลองตัวและตนทุนต่ํา
(2.1.4) การกําหนดกรอบของการบริหารความเสีย่ งรวมของสถาบัน
การเงินเพื่อเปนกรอบในการจัดสรรเงินทุนของสถาบันการเงิน ทั้งการใหสินเชื่อ การลงทุนใน
หลักทรัพย และตราสารทางการเงินอื่น ๆ
(2.1.5) การบริหารการใชจายของธนาคารพาณิชยอยางมีประสิทธิภาพ
เชนการลงทุนในเครื่องมือที่มีเทคโนโลยีมาใชเพื่อลดคาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน
ซึ่งจะสงผลถึง
ความสามารถในการทํากําไรและการแขงขันในที่สุด โดยเฉพาะเมื่อประเทศตองเปดเสรีทางการเงิน
รวมทั้งการปรับปรุงกิจการของธนาคารใหเปนที่ยอมรับทั้งภายในและภายนอกประเทศในเรื่อง
มาตรฐานการบัญชี ความโปรงใส และความสามารถในการบริหารสินทรัพย
(2.2) การเพิ่มประสิทธิภาพและความโปรงใสของการกํากับดูแล
สถาบันการเงิน
ใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมทางการเงินที่มีความเปลีย่ นแปลงอยู
ตลอดเวลา ทั้งนี้เพื่อใหระบบสถาบันการเงินมีความมั่นคง โดย
(2.2.1) ปรับการกํากับดูแลใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมทางการเงิน
และโครงสรางของระบบสถาบันการเงินทีเ่ ปลี่ยนไป โดย
ปรับเปลี่ยนวิธีการกํากับดูแลสถาบันการเงินจากระบบราย
สถาบันเปนกํากับตามการดําเนินกิจกรรมทางการเงิน (function) เพื่อใหสอดคลองกับรูปแบบการ
ดําเนินธุรกิจทีจ่ ะมีการซอนทับระหวางสถาบันการเงินตางประเภทมากขึ้น
โดยไมมีเสนแบงธุรกิจ
การเงินที่ชัดเจน
กําหนดมาตรฐานการกํากับดูแลในทิศทางที่สอดคลองกัน
ทั้งหรือมีมาตรฐานเดียวกัน เพื่อปองกันการหาประโยชนจากการกํากับที่ตางกัน (Regulatory
arbitrage)
กําหนดมาตรการกํากับดูแลเพื่อรองรับการเปดเสรีภาค
การเงิน ไมใหเกิดการผูกขาดจากสถาบันการเงินตางชาติซึ่งมีขนาดใหญ มีความไดเปรียบดานตนทุน
เครือขาย และเทคโนโลยี
(2.2.2) การใชระบบค้าํ ประกันเงินฝากแบบจํากัดจํานวนเพื่อลดตนทุน
ของรัฐบาลในการค้ําประกันเงินฝากและเปนการสรางวินัยแกทั้งลูกคาและธนาคารในการบริหาร
เงินทุน โดย
กําหนดเงื่อนไขการปฏิบตั ิทชี่ ัดเจนสําหรับการดําเนินงาน
ของสถาบันประกันเงินฝาก สรางความเขาใจกับผูมีสว นไดเสียและกําหนดขอบเขตความคุมครองผูฝาก
เงิน และเบี้ยประกันที่เหมาะสม โดยตองมีการกําหนดเรื่องอํานาจหนาที่ของสถาบันประกันเงินฝากใน
การตรวจสอบและประเมินสถานการณและการดําเนินงานของธนาคารอยางชัดเจนเนื่องจากสถาบัน
ประกันเงินฝากจะตองเปนผูร ับผิดชอบในการฟนฟูฐานะของสถาบันการเงินที่มีปญ
 หาหรือชําระหนี้คืน
ใหกับลูกคาในกรณีที่ตองปดสถาบันการเงิน
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แกไขกฎหมายที่เกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลการดําเนินงาน
และการตรวจสอบสถาบันการเงิน
ใหประชาชนไดรับขอมูลที่เพียงพอในการประเมินความเสี่ยงและ
ตัดสินใจฝากเงิน
(2.3) เพิ่มประสิทธิภาพและความครอบคลุมของการใหบริการของ
ระบบการเงินฐานรากใหสามารถสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานราก
โดยการพัฒนาองคกรการเงินชุมชนใหมีความเขมแข็งเพื่อสงเสริมการออมรายยอยและการ
พัฒนาวิสาหกิจชุมชน และการใชสถาบันการเงินเฉพาะกิจเปนกลไกในการระดมเงินทุนใหกับ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมและเศรษฐกิจฐานราก
(2.3.1) การสรางความเขมแข็งขององคกรการเงินชุมชน โดย
สนับสนุนใหมฐี านะเปนนิตบิ ุคคล มีอิสระในการตัดสินใจ
และดําเนินงาน และใหสามารถทําธุรกรรมในนามกลุมไดภายใตกรอบการกํากับดูแลที่ออกแบบใหเปน
มาตรฐานหรือกติกากลางเพือ่ คุมครองผูมีสวนไดเสียโดยไดรับยกเวนภาษีเงินไดเชนเดียวกับสหกรณ
เพิ่มขีดความสามรถบุคคลากรในระดับชุมชนใหสามารถ
บริหารจัดการเงินทุนและการทําบัญชีของกลุมการเงินไดอยางมีประสิทธิภาพ และมีจริยธรรมเพื่อใหมี
ความโปรงใสในการเปดเผยขอมูลและสรางธรรมาภิบาลในองคกรระดับชุมชนนั้น ๆ
สรางกลไกเชือ่ มโยงเงินทุนระหวางกลุมการเงินดวยกัน
และกลุมการเงินกับสถาบันการเงิน เพื่อใหการระดมทุนภายในประเทศและการบริหารสภาพคลองทาง
การเงินเกิดประโยชนสูงสุดในการสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจอยางมีเสถียรภาพ
สนับสนุนใหเกิดการรวมทุน
การระดมทุนและสราง
เครือขายทางการเงินเพื่อสรางความมั่นคงทางสังคมในระดับพื้นที่
(2.3.2) การใชสถาบันการเงินเฉพาะกิจเปนกลไกในการระดม
เงินทุนใหกับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมและเศรษฐกิจฐานราก โดย
กําหนดเปาหมายกลุมธุรกิจและผูประกอบการที่ตองการ
สนับสนุนตามกรอบแนวยุทธศาสตรการปรับโครงสรางการผลิต
ขยายฐานการบริการของธนาคารเพื่อวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอมใหทั่วถึงและครอบคลุมวิสาหกิจชุมชน
เพิ่มประสิทธิภาพการประเมินผลการดําเนินงานของ
สถาบันการเงินเฉพาะกิจ เชน การแยกบัญชีธรุ กิจเชิงพาณิชยกับธุรกิจตามนโยบาย เพื่อการ
ตรวจสอบ ประเมินผลการดําเนินงาน และใชในการสนับสนุนเงินทุนใหสอดคลองกับเปาหมายการ
พัฒนา และการสรางความมั่นคงของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
(3) เพิ่มบทบาทของตลาดทุนในการเปนทางเลือกในการออมและ
การระดมทุนของประชาชนทั้งโดยตรงและโดยออม ซึ่งจะทําใหตลาดตราสารทุนและตลาด
ตราสารหนี้มีสัดสวนทัดเทียมกับระบบธนาคาร สามารถใหบริการแกผูประกอบการไดกวาง
ขึ้นและลดความเสี่ยงที่จะเกิดจากความไมสมดุลระหวางอายุสินเชื่อและอายุโครงการลงทุน
และเปนการพัฒนาตลาดทุนไทยใหมีความทัดเทียมกับตลาดทุนอื่น ๆ มีมาตรฐานสากล และ
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สามารถใชประโยชนจากการเคลื่อนยายทุนอยางเสรีภายใตกระแสโลกาภิวตั นและการเปด
เสรีทางการคาและบริการทางการเงิน โดย 4 แนวทางหลัก คือ
(3.1) เพิ่มอุปสงคหรือเงินลงทุนในตลาดทุน เพื่อใหตลาดมีความลึก
หรือขนาดใหญขึ้นซึ่งจะลดความเสี่ยงจากการเคลื่อนยายเงินทุน โดย
(3.1.1) ขยายการออมระยะยาวทั้งภาคสมัครใจและภาคบังคับ และให
ผูออมเลือกรูปแบบการลงทุนของกองทุนไดตามความสามารถในการรับความเสีย่ งและปรับเปลี่ยนได
ตามความเหมาะสม
(3.1.2) สนับสนุนการลงทุนผานกองทุนซึ่งบริหารโดยผูเชี่ยวชาญและ
มีศักยภาพในการวิเคราะหการลงทุน และเพิ่มผูลงทุนสถาบันในประเทศใหมีสัดสวนใกลเคียงกับ
ผูลงทุนสถาบันในตลาดตางประเทศ
(3.1.3) กระจายหุนรัฐวิสาหกิจใหกับรายยอยในสัดสวนสูงซึ่งจะชวย
เพิ่มจํานวนนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย และกระจายผลประโยชนจากการแปรรูปรัฐวิสาหกิจไดอยาง
เปนธรรมมากขึ้น
(3.1.4) พัฒนาตลาดพันธบัตรเอเชียเพื่อขยายโอกาสในการระดมทุน
ใหกับโครงการที่มีประสิทธิภาพ
(3.1.5) พัฒนาและสงเสริมการใชกองทุนรวมทุน (Venture capital)
ในการสนับสนุนธุรกิจใหม ๆ ที่มีศักยภาพ แตมีระยะเวลาคืนทุนนาน หรือธุรกิจที่เปนเปาหมายของ
นโยบาย
(3.2) เพิ่มอุปทานหรือผลิตภัณฑในตลาดทุน เพื่อเพิ่มทางเลือกในการ
ออมและการระดมทุน โดย
(3.2.1) เพิ่มสัดสวน free float ของหุนที่จดทะเบียน เพื่อใหมีสภาพ
คลองมากขึ้น
(3.2.2) สนับสนุนใหมีการซื้อขายตราสารทางการเงินประเภทใหม ๆ
โดยตองสรางความรูความเขาใจในตราสารแตละประเภทใหกับผูลงทุน ผูออกตราสาร และตัวกลางใน
ตลาด
(3.2.3) ภาครั ฐ ออกพั น ธบั ต รระยะต า ง ๆ หมุ น เวี ย นในตลาดใน
ปริมาณที่มากพอ เพื่อตอบสนองความตองการลงทุนที่เพิ่มขึ้น และสรางอัตราผลตอบแทนอางอิง
ใหกับตราสารภาคเอกชน
(3.2.4) สนับสนุนใหภาคธุรกิจสามารถระดมทุนดวยการออกหุนกูโดย
มีตนทุนดําเนินการที่ไมสูงนัก
(3.2.5) เพิ่ ม นวั ต กรรมทางการเงิ น ใหม ๆ เพื่ อ ลดความเสี่ ย งของ
ผูประกอบการและผูลงทุนในตลาดทุนไทย เชน สนับสนุนตราสารอนุพันธ Securitization เพื่อเปน
ชองทางระดมทุนในโครงการขนาดใหญ และการออก structured products
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(3.2.6) เพิ่มศักยภาพในการใหบริการและเพิ่มความแข็งแกรงมั่นคง
ของสถาบันตัวกลาง โดยผลักดันใหมีขนาดทุนที่สูงขึ้นเพื่อใหสามารถทําธุรกรรมไดทุกประเภท และ
จัดลําดับเวลาในการกําหนดใหเริ่มมีการแขงขันเสรีดานราคากอนนําไปสูการเปดรับการแขงขันจาก
ผูประกอบการตางประเทศ
(3.2.7) เพิ่ มขี ด ความสามารถของบุค ลากรสายอาชีพ ด า นเงิ น โดย
การอบรมอยางต อเนื่องเพื่ อใหทันตอนวั ตกรรมทางการเงินที่มีการเปลี่ ยนแปลงไปอยางรวดเร็ ว
โดยเฉพาะภายใตการรวมตัวทางการเงินของโลก รวมทั้งการเพิ่มปริมาณบุคลากรสายอาชีพทาง
การเงินอยางเพียงพอโดยตองมีการกําหนดมาตรฐานรองรับ
(3.3) สงเสริมใหวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมเขาสูระบบของการ
เปนบริษัทจดทะเบียน มีการออกตราสารทุนและตราสารหนี้เพื่อเปนเครื่องมือในการระดม
ทุนเพิ่มขึ้น โดยการเพิ่มศักยภาพในการวางแผนและการบริหารทางการเงินของวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม และการประชาสัมพันธถึงการดําเนินงานของตลาด Market for Alternative
Investment (MAI)
(3.4) ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ และการกํากับดูแลตลาดทุน เพื่อ
สรางเสถียรภาพของตลาดทุน
(3.4.1) ปรั บ ปรุ ง โครงสร า งภาษี เ งิ น ได จ ากการลงทุ น ในตลาด
หลักทรัพยและตลาดตราสารหนี้ใหมีความเปนกลาง
(3.4.2) กําหนดแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในกรณีที่ผูออกตราสารหนี้ไม
สามารถชําระหนี้ไดตามกําหนด
(3.4.3) สงเสริมการสรางศักยภาพของธุรกิจในการปฏิบัติตามเกณฑ
การบริหารจัดการที่ดี (Corporate governance: CG) มีแนวปฏิบัติในการประเมินระดับ CG ที่มี
ประสิทธิภาพโดยหนวยงานหรือคนกลาง มีการเปดเผยการจัดระดับ และใหแรงจูงใจแกกิจการที่มี CG
ระดับดี
4.1.2 แนวทางการพัฒนาดานการคลัง เพื่อสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
อยางมีเสถียรภาพ และกระจายความเจริญสูภมู ิภาคและการอนุรักษสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
ภายใตกรอบความยั่งยืนทางการคลัง
โดยเนนการรักษาวินัยการคลังและบริหารหนีส้ าธารณะ
เพื่อใหสามารถลดหนี้สาธารณะไดอยางตอเนื่อง ดวยการควบคุมการกอหนี้ใหม การเขมงวดการใช
เงินกูโดยพิจารณาจัดสรรแกโครงการลงทุนที่มีความสําคัญและความจําเปนสูง การพิจารณาทบทวน
การจัดลําดับความสําคัญและหลักเกณฑการจัดทําแผนงานและโครงการลงทุนภาครัฐและเพิ่มบทบาท
ภาคเอกชนในกิจการของรัฐ
การบริหารหนี้ใหมีสกุลเงินที่เหมาะสมและมีสัดสวนของหนี้
ภายในประเทศมากขึ้น การควบคุมรายจายรัฐบาลไมใหเพิ่มสูงเกินไปและมีประสิทธิผลในการใชจาย
โดยใชระบบงบประมาณที่เนนผลงานและกําหนดกรอบการใชภาครัฐระยะปานกลาง (Medium Term
Expenditure Framework: MTEF) ในขณะเดียวกันมีการขยายฐานภาษี และเพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดเก็บรายได บริหารทรัพยสินของรัฐบาลใหเกิดประโยชนสูงสุด และการสรางความเขมแข็งของ
เศรษฐกิจชุมชน โดยเพิ่มศักยภาพองคการปกครองสวนทองถิ่นเพื่อสนับสนุนใหการกระจายอํานาจ
และถายโอนภารกิจสูทองถิ่นตอบสนองตอความตองการของทองถิ่นไดอยางแทจริง รวมถึงการเรง
ปฏิรูปโครงสรางภาษีอากรใหเอื้ออํานวยตอภาคการผลิต การลงทุน และสงเสริมการกระจายรายไดที่
เปนธรรม และปฏิรูปกองทุนบําเหน็จบํานาญ กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ และกองทุนประกันสังคมเพื่อ
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สรางความมั่นคงในการดํารงชีวิตของประชาชนและลดภาระตอภาครัฐในระยะยาว โดยมีแนวทางหลัก
ที่นอกเหนือไปจากการดําเนินงานตามปกติของกระทรวง ทบวง กรม ที่รับผิดชอบ ดังนี้
(1) การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการคลัง มีความโปรงใส และมีระบบ
ติดตามประเมินผลที่ดีภายใตหลักความคุมคา
โดย
(1.1) สรางความโปรงใสทางการคลัง โดยการสรางความเขาใจที่ถูกตองดาน
สถานการณและการเปดเผยขอมูลดานการคลังตอสาธารณะ และมีการเปดเผยกระบวนการวางแผน
การจัดทํา และรายงานผลการบริหารงบประมาณ ภายใตการกําหนดบทบาทและขอบเขตความ
รับผิดชอบของภาครัฐที่ชัดเจนและมีกรอบกฎหมายและการบริหารจัดการทางการคลังที่ชัดเจน
(1.2) พัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงทางการคลังที่ดี เพื่อใหรับรูถึงความ
เสี่ยงทางการคลังทั้ง 4 ประเภท อันไดแก ความเสี่ยงจากการไมรูสถานการณคลังที่แทจริงของรัฐบาล
ความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของเศรษฐกิจมหภาค ความเสี่ยงที่เกิดจากความไมยั่งยืนทางการ
คลัง และความเสี่ยงอันเนื่องมาจากความออนแอของโครงสรางการคลังและหนวยงานบริหารจัดการ
ดานการคลัง
(2) การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารรายจายงบประมาณแผนดิน
โดย
(2.1) การพัฒนาฐานขอมูลการคลังสาธารณะของประเทศ (Consolidated
Public Sector Account) ซึ่งประกอบดวย ขอมูลการคลังรัฐบาลซึ่งรวมเงินนอกงบประมาณและ
กองทุนนอกงบประมาณ องคกรปกครองสวนทองถิ่น และรัฐวิสาหกิจ ใหมีความสมบูรณ เพื่อจะได
รับรูถึงสถานะทางการคลังที่แทจริงของภาครัฐ รวมทั้งการพัฒนาระบบบัญชีที่สามารถแสดงใหเห็น
หนี้สินในอนาคต (Contingent liabilities) ที่อาจจะกลายเปนความเสี่ยงทางการคลัง
(2.2) จัดลําดับความสําคัญของการใชจาย ที่ใหลําดับความสําคัญแกการใช
จายเพื่อพัฒนาสังคมทั้งทางดานการศึกษาและสาธารณสุข และการพัฒนาวิทยาศาสตร วิจัยและ
พัฒนา เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สนับสนุนการปรับโครงสรางการผลิต และการ
บริหารองคความรูเพื่อการพัฒนาบนฐานความรู โดยการจัดทํากรอบงบประมาณรายจายระยะปานกลาง
(Medium-term Expenditure Framework: MTEF) ภายใตกรอบการรักษาเสถียรภาพในระดับมหภาค
และความจําเปนในการใชจายของรัฐบาลตามลําดับความสําคัญของการพัฒนา ซึ่งจะทําใหการบริหาร
การคลังมีความยืดหยุนและมีการปรับเปลี่ยนไดทันตอเหตุการณ ซึ่งจะเปนการลดความเสี่ยงตอฐานะ
การคลัง
(2.3) จัดทําระบบติดตามประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงานดานการ
ใชจายรัฐบาลที่มีประสิทธิภาพภายใตหลักความคุมคาของการใชจาย
(2.4) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารรายจายนอกงบประมาณและกองทุนนอก
งบประมาณอยางมีประสิทธิภาพและโปรงใส เพื่อลดความเสี่ยงตอฐานะการคลัง โดยการจัดระบบกองทุน
และเงินทุนหมุนเวียนที่รัฐบาลสนับสนุนใหมีประสิทธิภาพ และความโปรงใสในการบริหารการคลังและ
เพื่อลดภาระงบประมาณที่ซ้ําซอนหรือไมมีความจําเปน
(2.5) ปฏิรูประบบประกันสังคมและระบบบําเหน็จบํานาญเพื่อใหฐานะที่มั่นคง
ในระยะยาวเมื่อเขาสูสังคมผูสูงอายุ และลดภาระรายจายของรัฐบาล และเพื่อเปนการสงเสริมการออม
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(2.6) ส ง เสริ ม ให เ อกชนเข า มามี ส ว นร ว มในการลงทุ น และแข ง ขั น การ
ใหบริการดานโครงสรางพื้นฐานและการใหบริการสาธารณะ (Public Private Partnership) มากขึ้น
โดยการปรับปรุงระเบียบ/กฎหมายใหเอื้ออํานวย
(3) การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได โดย
(3.1) บริหารระบบการจัดเก็บใหมีประสิทธิภาพและสอดคลองตอโครงสราง
ทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไป โดยการสรางความเขาใจใหมากขึ้นเกี่ยวกับกฎหมายภาษีทั้งตอผูเสียภาษี
และผูจัดเก็บภาษี รวมทั้งการสรางความรูความเขาใจกับประชาชน และการกําหนดมาตรฐานและสราง
ธรรมาภิบาลในกลุมบุคลากรจัดเก็บภาษี วิชาชีพบัญชีและการตรวจสอบบัญชี และมีการถอดถอน
ใบอนุญาตและลงโทษทางกฎหมายอยางเขมงวดในกรณีที่ทําการปกปดขอมูลทางบัญชีที่มีเจตนารมณ
ทําใหรัฐบาลตองสูญเสียรายไดจากการจัดเก็บภาษี
(3.2) ปรับโครงสรางภาษีใหสอดคลองกับแนวทางการปรับโครงสรางการ
ผลิตและการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันในภาคการผลิต และเปนโครงสรางภาษีที่มีความเปน
ธรรมตอประชาชน อาทิ การขยายชวงรายไดใหกวางขึ้น (bracket) เพื่อใหสอดคลองกับขนาดและการ
ขยายตัวของเศรษฐกิจใหมากขึ้น การกําหนดอัตราภาษีการนําเขาวัตถุดิบและภาษีสินคาสําเร็จรูป
เปนตน
(3.3) ใชมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการพัฒนาสังคมและอนุรักษสิ่งแวดลอม
การใชทรัพยสินของภาครัฐเพื่อเสริมสรางคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอมที่ดี และชวยเหลือผูมีรายได
นอยและผูประกอบการรายยอยใหมีที่อยูอาศัยและที่ทํากิน
(4) การบริหารทรัพยสินของภาครัฐที่มีอยูใหมีผลตอบแทนอยางเหมาะสม
และใชประโยชนจากทรัพยสินอยางคุมคา
(4.1) การพั ฒ นารั ฐ วิ ส าหกิ จ ให มี ก ารดํ า เนิ น งานอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ มี
การบริหารจัดการที่ดี และรายงานผลการดําเนินงานอยางโปรงใส โดยมีกฎหมายกํากับดูแลอยางมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งสงเสริมใหเกิดการแขงขันในการใหบริการจากภาคเอกชน เพื่อใหเกิดสวัสดิการ
สูงสุดแกประเทศ
(4.2) การบริ ห ารทรั พ ย สิ น และสร า งรายได จ ากทรั พ ย สิ น ที่ รัฐ มี อ ยู ใ ห เ กิ ด
ประโยชนตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสรางรายไดใหกับภาครัฐ โดยกรมธนารักษทําหนาที่บริหารที่ดิน
และสิ่งกอสรางของภาครัฐใหเกิดประโยชน และจัดตั้งบรรษัทวิสาหกิจแหงชาติเพื่อทําหนาที่ในการ
บริหารทรัพยสินและสรางมูลคาเพิ่มจากทรัพยสินที่รัฐมีอยู
(5) การกระจายอํานาจสูทองถิ่นเพื่อการกระจายความเจริญสูภูมิภาค โดย
การกระจายอํานาจดานการจัดเก็บภาษี การกระจายอํานาจดานการจัดทํางบประมาณและ
การเบิกจาย และการระจายอํานาจดานการกอหนี้ ภายใตกรอบการรักษาวินัยทางการคลัง
การเพิ่มขีดความสามารถขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และการเตรียมความพรอมดาน
กฎระเบียบและความรับผิดชอบ
(5.1) การพัฒนาแหลงรายไดขององคการสวนทองถิ่นเพื่อใหสามารถพึ่งพิง
รายไดที่จัดเก็บเองไดมากกวาเงินอุดหนุนจากรัฐบาลกลาง โดย
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การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการจั ด เก็ บ ภาษี ใ ห แ ก อ งค ก รปกครอง
สวนทองถิ่น และการแบงแยกประเภทการจัดเก็บภาษีโดยรัฐบาลกลางและรัฐบาลทองถิ่นอยางชัดเจน
การปฏิรูปโครงสรางภาษีขององคกรปกครองสวนทองถิ่นอยางเปน
ระบบ เชน การนําภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรางมาใชแทนภาษีโรงเรือนและที่ดินและภาษีบํารุงทองที่
การเก็บภาษีสิ่งแวดลอม เพื่อเพิ่มรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
การปฏิ รู ป การบริ ห ารจั ด การเงิ น เหลื อ จ า ยสะสมขององค ก ร
ปกครองสวนทองถิ่น ใหเอื้อประโยชนสูงสุดตอการหารายไดจากการบริหารเงินสะสม
(5.2) การแบงบทบาทการดําเนินภารกิจอยางชัดเจน ทั้งการแบงบทบาท
ระหวางองคกรปกครองส ว นท อ งถิ่น และรัฐ บาลกลาง การดํา เนิ นภารกิจรว มกัน ในการใหบ ริก าร
สาธารณะ และการดําเนินภารกิจรวมกันระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นเองที่มีความเชื่อมโยงกัน
(5.3) การใหอิสระแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการจัดทํางบประมาณ
ของตนเองอยางโปรงใสและตรวจสอบได โดยสนับสนุนใหประชาชนเขามามีสวนรวมในจัดทํา การ
บริหารจัดการ การตรวจสอบ และประเมินผลการใชจาย
(5.4) การจัดทํากรอบงบประมาณที่ครอบคลุมงบประมาณที่ไดรับการจัดสรร
ภายใตยุทธศาสตรจังหวัด เพื่อใหสะทอนกรอบวงเงินงบประมาณเพื่อการพัฒนาทองถิ่นที่แทจริง
(5.5) กระจายอํานาจดานการกอหนี้และการบริหารหนี้ใหกับองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ภายใตเงื่อนไขที่กําหนดและการรักษาเสถียรภาพโดยรวมของประเทศ โดยที่รัฐบาลไม
ค้ําประกันเงินกู
(5.6) การเพิ่มขีดความสามารถของบุคคลากรในองคกรปกครองสวนทองถิ่น
เพื่อใหการบริหารการคลังสวนทองถิ่นมีประสิทธิภาพมากขึ้น และสอดคลองกับแนวทางการพัฒนา
ทองถิ่นและชุมชน
4.1.3 แนวทางการสงเสริมการออมและและการเพิ่มทางเลือกในการระดมทุนใน
ประเทศ เพือ่ ลดความเสีย่ งที่จะเกิดวิกฤตการณการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดและดุลการชําระเงิน
อันเนื่องมาจากการขาดแคลนการออมและการระดมทุนที่ไมเหมาะสม และเพื่อใหประชาชน
สรางหลักประกันในชีวติ โดยมีการออมที่พอเพียงโดยเฉพาะในกลุมประชาชนที่จะเขาสูช วง
ผูสูงอายุ ซึ่งในขณะเดียวกันก็จะชวยลดภาระของรัฐบาล โดย
(1) สรางฐานรายไดที่มั่นคงสําหรับประชาชน และการสรางพฤติกรรมการออม
(2) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนเพื่อการออมตาง ๆ และปองกัน
ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากการรวมศูนยการบริหาร
(3) และพัฒนาระบบการออมตาง ๆ เชน การออมภาคบังคับ โดยการจัดตั้งกองทุน
บําเหน็จบํานาญแหงชาติ ที่มีกรอบโครงการบําเหน็จบํานาญครอบคลุมแรงงานทั้ง 13 ลานคน และ
พัฒนากองทุนการออมใหเปนระบบการออมเพื่อการชราภาพสําหรับแรงงานนอกระบบ ที่มีความ
ครอบคลุมครบถวนสําหรับกําลังแรงงานของประเทศทั้งหมด
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(4) การพัฒนาระบบสถาบันการเงินและตลาดทุนใหมีความมั่นคง มีเสถียรภาพ
กลไกตลาดทํางานอยางมีประสิทธิภาพทําใหเงินออมของประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัย และมี
ผลตอบแทน
(5) การพัฒนาองคกรการเงินฐานรากเพื่อเปนทางเลือกในการออมของประชาชน
ที่เปนรากหญา
(6) สงเสริมการออมทั้งระบบของประเทศ ทั้งการออมภาคครัวเรือน การออม
ภาครัฐ และการออมภาคธุรกิจเอกชนเพื่อใหการออมรวมของประเทศมีพอเพียงเพื่อการลงทุนของ
ประเทศ
4.1.4 ดําเนินนโยบายการคาระหวางประเทศและสรางความรวมมือกับประเทศ
เพื่อนบาน ใหสนับสนุนการปรับโครงสรางการผลิต การเพิม่ ขีดความสามารถในการแขงขัน
และการพัฒนาสังคมของประเทศ
(1) รวมกับประเทศพันธมิตรในการเจรจา WTO รอบ Doha Round ใหมีการเปด
เสรีการคาสินคาเกษตรและไมใหเกิดความเสียเปรียบ เชน กฎระเบียบดาน IPR
(2) ผลักดันความรวมมือของประเทศในภูมิภาคใหมีความกาวหนาในการกาวสู
EAC ทั้ง 3 ดาน ไดแก Economic community, Social community and Security community โดย
การขยายความรวมมือ ASEAN และ ASEAN+3
(3) เรงพัฒนามาตรฐานสินคาเพื่อปองกันสินคานําเขาที่ไมไดมาตรฐานหรือเปน
อันตรายตอผูบริโภค
(4) สรางกลไกเพื่อรองรับผลกระทบที่เกิดจากการตกลงการคาเสรีตาง ๆ เพื่อ
ชวยเหลือธุรกิจหรือผูประกอบการที่ถูกผลกระทบจากการเปดเสรีใหสามารถปรับตัวเพื่อแขงขันหรือ
ปรับไปสูธุรกิจอื่นและบรรเทาผลกระทบดานสังคมระหวางการปรับตัว ในขณะที่มีการขยายตลาดสงออก
โดยการทํา FTA กับประเทศที่มีชองทางการคาสําหรับประเทศไทยในทวีปอเมริกาใต ตะวันออกกลาง
และแอฟริกา
(5) สนับสนุนใหเอกชนไดประโยชนจาก FTA ที่ไดตกลงแลวใหเกิดประโยชน
สูงสุด โดยการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน Logistics ปรับปรุงกฎระเบียบ จัด trade mission ของภาครัฐ
รวมเอกชน
(6) สงเสริมความรวมมือกับประเทศในแถบลุมแมน้ําโขง (Greater Maekong
Su-region: GMS) โดยพัฒนาโครงขายโครงสรางพื้นฐานหลักเชื่อมโยงแนวพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ
(Economic Corridors) ปรับปรุงกฎระเบียบทั้งในประเทศและระหวางประเทศเพื่ออํานวยความสะดวก
การคาการลงทุนขามพรมแดน ควบคูกับการดูแลและปองกันผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดลอม
(7) ใหความชวยเหลือและรวมมือกับ development partners ในการใหความ
ชวยเหลือประเทศเพื่อนบานภายใตกรอบ ACMECS ดวยการสรางงานและยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน โดยเฉพาะบริเวณชายแดนไทยและประเทศเพื่อนบาน เพื่อลดชองวางการพัฒนา โดย
มุงเนนการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน การอํานวยความสะดวกการทองเที่ยวเชื่อมโยง เชน Single VIsa
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การสนับสนุนการผลิตรวมบนฐานของความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ เชน การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ และ contract farming
(8) สงเสริมความรวมมือทางเศรษฐกิจตามกรอบ IMT-GT และ กรอบJDS ให
เกิดประโยชนกับจังหวัดภาคใต ในการเสริมสรางโอกาสการพัฒนาที่เทาเทียมในพื้นที่กรอบความ
รวมมือ ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคง เสริมสรางบทบาทของภาคเอกชน นําโดยสภาธุรกิจ
และใหความสําคัญตอความรวมมือและขอคิดเห็นจากองคกรการปกดรองสวนทองถิ่น และภาคีการ
พัฒนาทุกภาคสวน พรอมดวยการลดชองวางจากการพัฒนา เพื่อขจัดเงื่อนไขของปญหาดานความ
มั่นคง ตามแนวพื้นที่ชายแดน โดยภาครัฐเสริมสรางความเขมแข็งดานการพัฒนาความเชื่อมโยงดาน
โครงขายการคมนาคมขนสงและโครงสรางพื้นฐานที่จําเปน และมาตรการอํานวยความสะดวก ทาง
การคาการลงทุน การทองเที่ยวและบริการ สรางเครือขายดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย การเปด
บริการเสรีดานโทรคมนาคม บริการดานที่ปรึกษา และการเงินสงเสริมความรวมมือในการพัฒนาดาน
การเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตอเนื่อง รวมทั้งมุงเนนการพัฒนาสงเสริมโอกาสในการรวมมือ
ภาคเอกชน ในโครงการที่มีศักยภาพ เชน การพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล
(9) การขยายความรวมมือตามกรอบ IMT-GT สูสาขาที่มีความจําเปนในโลก
ปจจุบัน ซึ่งมีวิกฤติดานปญหารวมกัน ซึ่งสรางผลกระทบตออนุภูมิภาคอยางกวางขวาง เชน ความ
รวมมือดานสาธารณสุข เพื่อปองกันภัยจากโรคระบาดในคนและสัตว การปองกันบรรเทาสาธารณภัย
จากภัยธรรมชาติประเภทใหมที่มีผลกระทบกวางขวาง เชน คลื่นยักษสึนามิ ความรวมมือดานพลังงาน
ทดแทน เพื่อบรรเทาปญหาจากวิกฤติราคาน้ํามัน
(10) เพิ่มบทบาทการเปนหุนสวนการพัฒนาของประเทศไทยโดยพัฒนาบทบาท
ของสํานักงานความรวมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบาน (สพพ.) ใหเปนองคกรความรวมมือ
ในภูมิภาคระดับสากล
(11) สรางความสัมพันธและการเปนพันธมิตรที่ดีกับประเทศเพื่อนบานโดยการ
เชื่อมโยงวัฒนธรรม people to people
4.2 แนวทางการปรับโครงสรางการผลิตใหผลิตภาพการผลิตและการเพิ่มคุณคาของ
สินคาและบริการที่ผลิตในประเทศไทยใหสูงขึ้น บนฐานความรูและความเปนไทย โดยใช
กระบวนการพัฒนาคลัสเตอรและหวงโซอุปทาน (supply chain) สนับสนุนการเพิ่มผลิตภาพ
การผลิต ซึ่งรวมถึงการสนับสนุนการลงทุนจากตางประเทศเพื่อการถายทอดทางเทคโนโลยี
การไปลงทุ น ในต า งประเทศของนั ก ธุ ร กิ จ ไทยเพื่ อ สร า งผลตอบแทนที่ ดี และการสร า ง
บรรยากาศทางการลงทุนภายในประเทศ
4.2.1 การปรับโครงสรางการผลิตภาคเกษตรใหประเทศไทยมีความมั่นคงและ
ความปลอดภัยดานอาหาร (Food security and food safety) เปนแหลงผลิตอาหารที่สําคัญ
ของโลกเปนแหลงผลิตไฟเบอรและวัสดุเพื่อสนับสนุนสาขาอื่นนอกจากการเปนแหลงผลิต
อาหาร และสนับสนุนการผลิตสินคาเกษตรที่มีโอกาสใหม เชน พลังงานทดแทน (Bio-fuel)
และสินคาที่สอดคลองกับรสนิยมของผูบริโภคที่เปลี่ยนไป โดย
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(1) สงเสริมการวิจัยและพัฒนาสินคาอาหารเพื่อใหเปนแหลงการผลิตอาหารที่
สําคัญของโลกที่มีคุณภาพมาตรฐาน และความปลอดภัย (Food Safety) เพื่อสรางความเชื่อมั่นแก
ผูบริโภคสินคาในระยะยาว
(2) สนับสนุนการใช ภูมิปญญาทองถิ่นและวัฒนธรรมไทย
รวมทั้งความ
หลากหลายทางชีวภาพในการสรางมูลคาสินคา (Value Creation) เพื่อสรางผลิตภัณฑที่หลากหลาย
และมีมูลคาสูงบนพื้นฐานการใชองคความรู
(3) สงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของชุมชนและการใชภูมิปญญาทองถิ่น
และวั ฒ นธรรมไทย ในการสร า งมู ล ค า เพิ่ ม ทางเศรษฐกิ จ ให แ ก คนในชุ ม ชน รวมทั้ ง มี ก ารสร า ง
เครือขายในการดําเนินการของชุมชนใหเกิดขึ้น
(4) สงเสริมการสรางตราสินคา (Branding) ใหเปนที่รูจักและยอมรับของผูบริโภค
ทั้งตลาดในประเทศและตางประเทศ
(5) พัฒนาสถาบันเกษตรกร กระบวนการจัดทําแผนชุมชน และวิสาหกิจชุมชน
ในการสรางเครือขาย และเปนกลไกในการเชื่อมโยง (Networking) การสรางมูลคาตลอดหวงโซการ
ผลิต (Value Chain) ระดับชุมชนกับประเทศ เพื่อสรางความเขมแข็งและความสามารถในการแขงขัน
(6) สงเสริมการทําการเกษตรที่ยั่งยืน อาทิ เกษตรผสมผสาน เกษตรทฤษฎีใหม
เกษตรอินทรีย บนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสรางความมั่นคงดานอาหารในครัวเรือน มีผลผลิตที่
หลากหลาย ซึ่งจะชวยลดความเสี่ยงดานราคาและมีมูลคาผลผลิตสูง
(7) สนับสนุนการผลิตสินคาเกษตรที่มิใชอาหาร (Non-Food) และมีโอกาสใหม
ทางการตลาด อาทิ สมุนไพร Fiber สินคา OTOP
4.2.2 การปรับโครงสรางภาคอุตสาหกรรมใหเปนฐานการผลิตระดับภูมิภาค/โลก
สําหรับอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพสูง และวางรากฐานใหกับอุตสาหกรรมใหมที่มีศักยภาพและ
แนวโนมที่ดี บนพื้นฐานการสรางมูลคาโดยใชองคความรู/นวัตกรรม โดย
(1) การลงทุนเพื่อสราง พัฒนา และขับเคลื่อนอุตสาหกรรมใหมที่มีศักยภาพสูง
(Potential Industries) และอุตสาหกรรมโอกาสใหม (New Wave Industries) โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุม
อุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องดานชีวภาพ (Bio-based Industries)
(2) จัดทําแผนที่นําทางการบริหารจัดการสิทธิบัตร (Patent Management Road
Mapping) เพื่อใหผูประกอบการใชตอยอดในการผลิตผลิตภัณฑเปาหมายในกลุมอุตสาหกรรมใหม
และกลุมอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพสูงที่แขงขันไดดีอยูแลว
(3) จัดใหมีโครงสรางพื้นฐานและระบบอํานวยความสะดวก เชน ศูนยแลกเปลี่ยน
เรียนรู (Knowledge Sharing Center) ศูนยทดสอบผลิตภัณฑ (Product Testing Center) และ
ศูนยรับรองมาตรฐาน (Certified Center) เปนตน
(4) การสรางระบบวิจัยในเชิงประยุกตอยางบูรณาการ เพื่อมุงสรางนวัตกรรม ทั้ง
ในรูปของผลิตภัณฑและกระบวนการผลิต (Products and Process Innovation) โดยการสงเสริมการ
สรางขีดความสามารถดานเทคโนโลยี (Technological Capability) ตั้งแตการไดมาและการเขาถึง
เทคโนโลยีจากตางประเทศ (Acquiring higher foreign technology) และการสรางขบวนการเชื่อมโยง
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ทั้งระหวางและภายในองคกร (Intra and Inter-firm) รวมทั้งการใชเทคโนโลยีที่ไดมา หรือใช
ภูมิปญญาทองถิ่น และในที่สามารถปรับปรุง วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่มีอยูใหมีศักยภาพสูงขึ้น เพื่อ
สรางความเปนพิเศษและแตกตาง
(5) สรางหรือสนับสนุนใหเกิดผูประกอบการที่เกื้อหนุนตอการสรางนวัตกรรม
โดยใชระบบบมเพาะธุรกิจ ซึ่งเชื่อมโยงกับระบบสนับสนุนอื่นๆ ไดแก แหลงเงินทุน และกระบวนการ
จัดองคความรู โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
(6) การส ง เสริ ม สถาบั น เฉพาะทางภายใต ก ระทรวงอุ ต สาหกรรม กระทรวง
พาณิชย และกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ใหมีบทบาทและความรับผิดชอบที่ชัดเจนในการ
พัฒนาอุตสาหกรรม กลุมอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของโดยตรง โดยใชแนวทางคลัสเตอร
(7) สงเสริมกระบวนการใชเทคโนโลยีสะอาด (Clean Technology) ใหเปนที่
แพร ห ลาย เพื่ อ การใช ท รั พ ยากรอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และลดปริ ม าณขยะที่ ก อ ให เ กิ ด มลพิ ษ ต อ
สิ่งแวดลอม
(8) พัฒนาบุคลากรทั้งในระบบและการฝกอบรมใหมี Competence โดยสถาบัน
การ ศึกษาและสถาบันอื่น ๆ ใหสอดคลองกับความตองการที่จะยกระดับอุตสาหกรรมรายสาขา ควบคู
ไปกับการสรางสํานึกและทักษะใหเกิด Industrial Habit (Mind & Spirit)
4.2.3 การปรับโครงสรางภาคบริการ ใหเปนแหลงสรางรายไดหลักของประเทศ
โดยอาศัยความโดดเดนและหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรมและวิถีชีวิตความ
เปนไทย เปนจุดขายสําคัญในการขยายตลาดธุรกิจการทองเที่ยว พรอมทั้งขยายฐานการผลิต
ภาคบริการที่มีศักยภาพ เพื่อสนองความตองการของตลาดกลุมลูกคาและการดําเนินธุรกิจ
สมัยใหม โดย
(1) พัฒนาธุรกิจการทองเที่ยวไทย ใหเปนศูนยกลางการทองเที่ยวทางธรรมชาติ
และวัฒนธรรมของภูมิภาค โดยมีแนวทางที่สําคัญ
(1.1) พั ฒ นาฟ น ฟู แ หล ง ท อ งเที่ ย วทางธรรมชาติ ประวั ติ ศ าสตร แ ละ
โบราณสถาน ในเชิงกลุมพื้นที่ (Cluster) รวมทั้งการเสริมสรางเอกลักษณความเปนไทย (Thainess and
Hospitality) ทั้งการอนุรักษวัฒนธรรมทองถิ่น วิถีชีวิตชุมชน และภูมิปญญาชาวบาน เพื่อสรางสินคา
ทองเที่ยวใหมๆ (New Product) แกธุรกิจการทองเที่ยวไทย และเปน Destination ของตลาด
ทองเที่ยวโลก
(1.2) ส งเสริ มการลงทุ นพั ฒนาธุ รกิ จบริ การต างๆ เชื่ อมโยงกั บ ธุ รกิ จการ
ท องเที่ ยว เพื่ อ สร า งมู ล ค า เพิ่ ม ให แ ก ธุ ร กิ จ และขยายตลาดกลุ ม นั ก ท อ งเที่ ย วเฉพาะด า น (Niche
Market) อาทิ ธุรกิจบริการสุขภาพ ธุรกิจ MICE, Long Stay, Shopping สินคา OTOP และแหลง
ทองเที่ยวประเภท Man Made เปนตน
(1.3) พัฒนาคุณภาพธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการทองเที่ยว เพื่อใหมีมาตรฐาน
สอดคลองกับความตองการของนักทองเที่ยว อาทิ ธุรกิจโรงแรม บริษัทนําเที่ยว รานจําหนายสินคา
ของที่ระลึก และภัตตาคาร รานอาหาร เปนตน
(1.4) สงเสริมตลาดการทองเที่ยว เพื่อรักษาฐานตลาดเดิมและขยายสูตลาด
ใหมๆ ที่มีศักยภาพ เชน ตลาดรัสเซียและกลุมประเทศที่เคยเปนอาณานิคมของรัสเซีย (CIS) และ
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ตลาดตะวันออกกลาง โดยอาศัยเครื อขายความรวมมือจากภาครั ฐ ภาคธุรกิจเอกชน และผูแทน
การตลาดที่ประจําอยูในตางประเทศ เพื่อดําเนินกลยุทธการตลาดรวมกัน
(1.5) พัฒนาปจจัยพื้นฐานตางๆ ใหเอื้อตอการดําเนินธุรกิจการทองเที่ยว ทั้ง
โครงขายการคมนาคมเพื่อการเขาถึงและเชื่อมโยงแหลงทองเที่ยว มาตรฐานความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน สิ่งอํานวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน และการปรับปรุงกฎระเบียบที่เปนอุปสรรคตอการ
ดําเนินธุรกิจการทองเที่ยว ตลอดจนการพั ฒนาบุคลากรทางการทองเที่ยวใหสอดคลองกับความ
ตองการของธุรกิจ และชวยเสริมสรางขีดความสามารถในการบริหารจัดการขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
(1.6) สรางเครือขายความรวมมือในการอนุรักษและพัฒนาแหลงทองเที่ยว
ธรรมชาติ ประวัติศาสตร และวัฒนธรรม ระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน และองคกรชุมชนในทองถิ่น
รวมทั้งสนับสนุนการรวมกลุมของชุมชนในรูปแบบตางๆ เพื่อเชื่อมโยงการประกอบอาชีพของคนใน
ทองถิ่นกับกิจกรรมการทองเที่ยว เพื่อชวยสรางงาน สรางรายไดแกชุมชน
(2) พัฒนาขีดความสามารถในการแขงขั นของธุรกิจบริการที่มีศักยภาพ เพื่ อ
ขยายตลาดธุรกิจบริการใหกวางขวางมากยิ่งขึ้น ไดแก บริการการศึกษานานาชาติ บริการสุขภาพ
ธุรกิจคาปลีก คาสง บริการทางการเงิน บริการประกันภัย ธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ และธุรกิจ
ภาพยนตรไทย เปนตน
(2.1) พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของธุรกิจบริการ ใหเปนที่ยอมรับและ
สามารถตอบสนองความตองการของตลาดโลก รวมทั้งรองรับการเปดเสรีภาคบริการ
(2.2) เสริ ม สร า งบรรยากาศการลงทุ น ภายในประเทศ และการลงทุ น ใน
ตางประเทศของคนไทย โดยการปรับปรุงกฎระเบียบขอกฎหมายใหเอื้อตอการลงทุนและการแขงขันที่
เปนธรรม สรางมาตรการจูงใจเพื่อสงเสริมการลงทุน การเขาถึงแหลงเงินทุน และการพัฒนาโครงสราง
พื้นฐานที่จําเปนเพื่อรองรับการลงทุน เปนตน
(2.3) สรางเครือขายความรวมมือเชิงธุรกิจระหวางวิสาหกิจขนาดใหญ ขนาด
กลาง และขนาดเล็ก รวมถึงวิสาหกิจชุมชน ตลอดทั้งหวงโซการผลิต (Supply Chain) เพื่อสราง
พลังตอรองทางการคา รวมทั้งการสรางงาน และสรางรายไดแกชุมชน
(2.4) ส ง เสริ ม การตลาดที่ อ ยู บ นพื้ น ฐานของงานวิ จั ย เชิ ง ลึ ก (In-depth
market research) เพื่อใหการดําเนินกลยุทธสอดคลองกับความตองการของผูใชบริการ และสามารถ
เจาะตลาดใหมๆ ที่มีศักยภาพ
(2.5) พัฒนาองคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรมใหมๆ แกผูประกอบการ
ไทย เพื่อใหการผลิตและการใหบริการตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและตางประเทศ
4.2.4 การสงเสริมการลงทุนและการสรางบรรยากาศการลงทุนที่เอื้ออํานวย ให
สนับสนุนการปรับโครงสรางการผลิตสูการผลิตบนฐานความรูและผลิตภาพการผลิตสูง
(1) สงเสริมการลงทุนจากตางประเทศในสาขาที่ใชเทคโนโลยีระดับสูง (High
tech/high end) และสาขาที่เปนโอกาสใหม รวมทั้งกระตุนใหมีการถายทอดเทคโนโลยีและสรางความ
เชื่อมโยงกับผูประกอบการภายในประเทศ
(2) สงเสริมผูประกอบการไทยที่มีศักยภาพไปลงทุนในตางประเทศเพิ่มขึ้น และ
ใหมีกองทุนระดับชาติเพื่อสงเสริมการลงทุนตางประเทศ
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(3) สรางแรงจูงใจตอนักลงทุนทั้งในประเทศและตางประเทศ โดยการปรับปรุง
กฎหมายและสิทธิประโยชนการลงทุน โดยใชวิธีการเชิงรุก เพื่อกระตุนใหเกิดการลงทุนตามทิศทาง
และเปาหมายของการปรับโครงสรางภาคการผลิต
4.3 แนวทางการพั ฒ นาป จ จั ย สนั บ สนุ น การบริ ห ารเศรษฐกิ จ ส ว นรวมอย า งมี
ประสิทธิภาพ และการปรับโครงสรางเศรษฐกิจและการลงทุน
4.3.1 แนวทางการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและโลจิสติกส โดยพัฒนาโครงขาย
ขนสงผูโดยสารและสินคา และการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อลดตนทุนการขนสง ประหยัด
พลังงาน และเพิ่มความปลอดภัยแกชีวิตและทรัพยสินของประชาชน
(1) การพั ฒ นาโครงสร า งพื้ น ฐานด า นการขนส ง และการบริ ห ารจั ด การ
โลจิสติกส ใหมีโครงขายที่เชื่อมโยงอยางบูรณาการ มีการจัดการที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
(1.1) พั ฒ นาเครื อ ข า ยโลจิ ส ติ ก ส ใ นประเทศให เ ชื่ อ มโยงอย า งบู ร ณาการ
ทั้งเครือขายภายในและการเชื่อมตอไปสูตางประเทศ โดยการพัฒนาระบบการขนสงเชื่อมโยงหลาย
รูปแบบ (Multimodal) ระบบการขนสงสนับสนุน (Feeder) รวมทั้งศูนยรวบรวมและกระจายสินคาตาม
จุดยุทธศาสตรตางๆภายในประเทศ รวมทั้งยกระดับประสิทธิภาพกระบวนการอํานวยความสะดวก
ทางการคา
(1.2) ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการโลจิสติกสในภาคการผลิตให
เชื่อมโยงถึงกันตลอดหวงโซอุปทาน และพัฒนาธุรกิจการใหบริการโลจิสติกส บุลคลากร และกลไกการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร
(1.3) สนั บ สนุ น การใช รู ป แบบและวิ ธี ก ารบริ ห ารจั ด การขนส ง เพื่ อ การ
ประหยัดพลังงาน (Transport Management for Energy Saving) โดยสนับสนุนระบบขนสงทางราง
ทางน้ํา และทางทอ การเปลี่ยนรูปแบบพลังงานไปสูรูปแบบที่มีตนทุนต่ํา การประยุกตใชวิธีการจัดการ
ขนสงที่ทันสมัย และการใชเทคโนโลยีการขนสง เพื่อนําไปสูการลดตนทุนการขนสงทั้งในระดับธุรกิจ
และระดับประเทศ
(1.4) พั ฒ นาโครงข า ยระบบขนส ง มวลชนในเขตกรุ ง เทพมหานครและ
ปริมณฑลใหมีความสมบูรณ เพื่อใหเกิดความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา (Time Saving) และลด
การใชพลังงาน (Energy Saving)
(2) กระจายการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานในพื้นที่ภูมิภาคให ประชาชนมี
โอกาสเขาถึงบริการไดอยางทั่วถึง เพียงพอ และสอดคลองกับความตองการของพื้นที่
(2.1) ขยายโครงขายการใหบริการโครงสรางพื้นฐานดานโทรคมนาคม และ
ระบบประปาในพื้นที่ชนบทใหทั่วถึง เพียงพอ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต และสรางโอกาสในการรับรู
ขาวสาร พัฒนาความรู และเพิ่มรายไดใหแกประชาชน
(2.2) วางแผนพัฒนาที่อยูอาศัยใหสอดคลองกับแหลงงาน และพื้นที่ฐานการ
ผลิต รวมทั้งใหความสําคัญในการสรางชุมชนที่นาอยู เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
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(3) การบริหารจัดการดานโครงสรางพื้นฐาน ที่โปรงใส มีการใชทรัพยากร
อย า งประหยั ด คุ ม ค า และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ภายใต ก ารมี ส ว นร ว มของผู มี ส ว นได เ สี ย
(Stakeholders)
(3.1) สรางกระบวนการมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสีย (Stakeholders) ในการ
พัฒนาโครงสรางพื้นฐานอยางเปนระบบ เพื่อใหเกิดความรวมมือ การยอมรับและความโปรงใสในการ
ดําเนินโครงการ
(3.2) มุ ง เน น ให มี ก ารศึ ก ษาความเหมาะสมของโครงการ (Project’s
Feasibility Study) และการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม สังคมและชุมชนอยางละเอียดรอบคอบ
เพื่อใหแนใจวาโครงการมีความคุมคาในการลงทุนและมีมาตรการลดผลกระทบดานสิ่งแวดลอมและ
สังคมที่ชัดเจน โดยเนนใหมีกระบวนการกลั่นกรองโครงการ และการบังคับใชกฎหมายดานสิ่งแวดลอม
อยางเครงครัด
(3.3) ส งเสริม ให เ อกชนเข ามี ส ว นร ว มในการลงทุน (Public
Private
Partnership) และแขงขันการใหบริการดานโครงสรางพื้นฐานมากขึ้น โดยมีการปรับปรุงระเบียบและ
กฎหมาย ใหมีความคลองตัวและยึดความโปรงใส รวมทั้งเรงรัดการจัดตั้งองคกรกํากับดูแลรายสาขา
เพื่อทําหนาที่คุมครองผูบริโภค และกํากับดูแลการแขงขันที่โปรงใสและเปนธรรม
(3.4) สงเสริมการจัดการดานอุปสงค (Demand Side Management) และ
สรางจิตสํานึกในการใชทรัพยากรรวมกันอยางประหยัด คุมคาและมีประสิทธิภาพ
4.3.2 แนวทางการบริหารองคความรูอยางเปนระบบ ทั้งการสั่งสม การสราง การ
แพรกระจายและการประยุกตใชองคความรูและเทคโนโลยีรวมทั้งการใชประโยชนจากองค
ความรูในเชิงพาณิชย และมีการคุมครองทรัพยสินทางปญญา ลิขสิทธิ์และสิทธิบัตรอยาง
เหมาะสม ทั้งนี้เพื่อปรับโครงสรางเศรษฐกิจและสังคมเขาสูเศรษฐกิจและสังคมฐานความรู
(1) พัฒนากําลังคนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทั้งในเชิงปริมาณและ
คุณภาพ เพื่อใหสามารถรองรับกับเทคโนโลยีกับเทคโนโลยีใหม ๆ และสรางสังคมแหงการ
เรียนรู โดย
(1.1) เรงสรางบุคลากรระดับสูงและนักวิจัย โดย
(1.1.1) สนับสนุนทุนการศึกษาระดับสูงทั้งในและตางประเทศในสาขา
ที่เปนความตองการของประเทศในอนาคต
(1.1.2) พั ฒ นากํ า ลั ง คนทางเทคโนโลยี ใ น 4 สาขาหลั ก ได แ ก
เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีวัสดุ นาโนเทคโนโลยี และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(1.1.3) กําหนดมาตรการจูงใจในการสงเสริมอาชีพและรักษานักวิจัย
ใหอยูในระบบ
(1.1.4) สงเสริมความรวมมือในการทําวิจัยกับตางประเทศ รวมทั้งการ
นําเขานักวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อถายทอดประสบการณใหแกคนไทย
(1.1.5) เรงสรางนักเทคโนโลยีโดยใชกลไกโครงการวิจัยขนาดใหญที่
ตอบโจทยปญหาความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมที่สําคัญในระยะยาว
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(1.2) เรงรัดพัฒนาบุ คลากรดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศ
อยางเปนระบบ ตั้งแตระดับประถมจนถึงอุดมศึกษา โดย
(1.2.1) เร ง ปฏิ รู ป การศึ ก ษาและพั ฒ นาการเรี ย นรู เพื่ อ เสริ ม สร า ง
แนวคิดและองคความรูเกี่ยวกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ใหรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงและวิทยาการ
สมัยใหม โดยใหหนวยงานที่เกี่ยวของรวมจัดทําหลักสูตรการศึกษา และวิธีการเรียนการสอนทั้งใน
และนอกระบบการศึกษาใหทันสมัย เนนใหผูเรียนรูจักคิด วิเคราะห และแกปญหาอยางมีระบบ มี
เหตุผลเปนวิทยาศาสตร และลงมือปฏิบัติดวยตนเอง
(1.2.2) สงเสริ มเด็ กอัจฉริยะ โดยเพิ่มจํานวนโรงเรียนวิทยาศาสตร
และโรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตรทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ รวมทั้งจัดตั้งมหาวิทยาลัยเฉพาะ
ทางดาน วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (Research University)
(1.2.3) ใหทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษาและปริญญาตรีในสาขาที่
สําคัญแกผูที่มีผลการเรียนดี
(1.2.4) ปรับปรุงสถาบันการศึกษาใหมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น โดยอาศัย
เทคโนโลยีและอุปกรณสารสนเทศชวยการเรียนการสอน
(1.2.5) กระจายแหล งเรี ย นรู ดา น ว&ท ไปสูภู มิ ภ าค โดยการใช สื่ อ
อิเล็กทรอนิกสและการสื่อสารทางไกล รวมทั้งพัฒนาคายวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสําหรับเยาวชน
ทั่วไป
(1.3) พัฒนาครู อาจารยดาน ว&ท ใหมีคุณภาพและเพียงพอตอการเรียน
การสอน โดย
(1.3.1) สงเสริมใหมีการพัฒนาศักยภาพของตนเองอยูตลอดเวลา โดย
จัดใหมีการฝกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู จัดสรรทุนเพื่อศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น
(1.3.2) พัฒนาสื่อการเรียนการสอนใหมีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
(1.3.3) นําเขาผูเชี่ยวชาญและอาจารยตางประเทศเพื่อทดแทนบุคลากร
ที่ขาดแคลนในระยะสั้น
(1.4) ผลิตกําลังคนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ ตรงความ
ตองการของภาคการผลิตและบริการ เนนใหผูที่จบออกมาสามารถปฏิบัติงานไดทันที โดย
(1.4.1) ปรับหลักสูตรการเรียนการสอน โดยเนนการพัฒนาทักษะใน
การปฏิบัติงานควบคูกับภาคทฤษฎี เพื่อเตรียมความพรอมเขาสูตลาดแรงงาน
(1.4.2) พั ฒ นาศั ก ยภาพแรงงาน และส ง เสริ ม นั ก อุ ต สาหกรรมให มี
ความรูที่ทันสมัยตลอดเวลา โดยจัดหลักสูตรฝกอบรมเพื่อเพิ่มคุณภาพกําลังคนในอุตสาหกรรมหลัก
(1.4.3) สนับสนุนการจัดตั้งสถาบันฝกอบรมเฉพาะทางดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี โดยความรวมมือระหวางภาครัฐและเอกชน
(1.5) กระตุนใหประชาชนตระหนักในความสําคัญ มีความรูความเขาใจที่
ถูกตองเกี่ยวกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อใหเกิดแรงสนับสนุนในการพัฒนาอยางตอเนื่อง โดย
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(1.5.1) สรางเครือขายและแนวรวมของบุคคลและองคกรที่ทํางานดาน
ความตระหนักดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อใหการดําเนินงานในดานดังกลาวมีความเปน
เอกภาพ และมีทิศทางในการดําเนินงานที่ชัดเจน
(1.5.2) เพิ่มปริมาณและปรับปรุงคุณภาพเนื้อหาดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีผานสื่อตางๆ โดยการจัดรายการขาววิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในชวงเชาทางวิทยุ หรือ
หลังขาวทางโทรทัศน และการสรางบุคลากรดานวิทยาศาสตรนิเทศ
(1.5.3) สงเสริมใหนักวิทยาศาสตรและนักการเมืองมีบทบาทโดยตรง
ในการเผยแพรความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
(1.5.4) พัฒนาแหลงเรียนรูและศูนยการเรียนรูชุมชนดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีที่มีอยูใหมีศักยภาพมากขึ้นสามารถสรางแรงบันดาลใจใหแกเด็กและเยาวชน และ
สามารถใหความรูแกชุมชนในการนําวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไปใชในการประกอบอาชีพได
(2) การพัฒนาและผลิตองคความรูและเทคโนโลยี ดวยการสนับสนุนการ
พัฒนากระบวนการไดมาซึ่งองคความรูและเทคโนโลยี วิจัยและพัฒนา ตามศักยภาพของคน
ไทยและนํามาผสมผสานกับภูมิปญญาทองถิ่น
(2.1) ส ง เสริ ม กระบวนการเรี ย นรู ท างเทคโนโลยี ที่ เ ป น ระบบและสร า ง
มูลคาเพิ่ม ผานการลงทุนจากตางประเทศทั้งในรูปของการสงเสริมการลงทุนภายในประเทศ ( Inward
Foreign Direct Investment) และการลงทุนภายนอกประเทศ (Outward Foreign Direct Investment)
เชน กระตุนใหบริษัทขามชาติมีกิจกรรมการวิจัยและพัฒนาในประเทศใหมากขึ้น และสนับสนุนให
ภาครั ฐ และเอกชนที่ ไ ด รั บ การสนั บ สนุ น การลงทุ น มี แ ผนงานด า นวิ จั ย และพั ฒ นา เพื่ อ สร า งฐาน
เทคโนโลยีของตนเอง
(2.2) สงเสริมหนวยงานวิจัยและสถาบันการศึกษาใหเปนแหลงผลิตงานวิจัย
และองคความรูดานวิทยาศาสตร ผลิตความรูใหมที่จําเปนตอการปรับปรุงและพัฒนาเทคโนโลยี ใหทัน
กระแสการเปลี่ ย นแปลงของเทคโนโลยี ใ หม รวมทั้ ง เพิ่ ม จํ า นวนสถาบั น วิ จั ย ที่ ทํ า หน า ที่ พั ฒ นา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมโดยตรง
(2.3) ปรับปรุงระบบวิจัยและพัฒนาของภาครัฐ เพื่อใหผลงานวิจัยสอดคลอง
กับความตองการของภาคการผลิต รวมทั้งพัฒนาหนวยปฏิบัติการวิจัยเฉพาะทางในสาขาเทคโนโลยีที่
สําคัญใหเปนศูนยแหงความเปนเลิศในระดับมาตรฐานสากล
(2.4) เพิ่มขีดความสามารถของสถาบันวิจัยภาครัฐ มหาวิทยาลัย บริษัท/
สถาบันเอกชนในการใหบริการและสนับสนุนเทคโนโลยีภาคการผลิต การคา และบริการ โดยเฉพาะ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมไดอยางเหมาะสมและตอเนื่อง และทันตอการเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยี
(3) สนับสนุนการทําวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม และผลักดันไปสูการใช
ประโยชนในเชิงพาณิชย รวมทั้งการนําภูมิปญญาทองถิ่นมาพัฒนาเพื่อสรางคุณคาทาง
เศรษฐกิจ ตลอดจนมีการบริหารจัดการดานทรัพยสินทางปญญาอยางมีประสิทธิภาพ โดย
(3.1) สนับสนุนการปรับปรุงและพัฒนาตอยอดเทคโนโลยีที่มีอยูในสาขาการ
ผลิตโดยเนนการเพิ่มผลิตภาพการผลิต การพึ่งพาตนเอง สรางมูลคาเพิ่ม (Value Creation) เพื่อสราง
สมรรถนะในการแขงขันของประเทศ และการกาวสูสังคมเศรษฐกิจฐานความรูในสาขาที่สําคัญ ดังนี้
การบริหารจัดการทุนทางเศรษฐกิจ: 8 พ.ค. 2549

34

(3.1.1) สาขาการเกษตร เนนการสงเสริมการวิจัยและพัฒนาดาน
เทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิต และอนุรักษและพัฒนาการใชทรัพยากรธรรมชาติทาง
การเกษตรอยางยั่งยืน
(3.1.2) สาขาการอุตสาหกรรมการผลิต ใหความสําคัญกับการวิจัย
และพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต เทคโนโลยีวัสดุ นาโนเทคโนโลยี เทคโนโลยีชีวภาพ และเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการออกแบบวัสดุทางวิศวกรรม กระบวนการผลิต รวมทั้งสรางผลิตภัณฑ
ใหมๆ ใหมีความหลากหลาย นําไปสูการพัฒนาอุตสาหกรรมฐานความรู
(3.1.3) สาขาพลังงาน สงเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีประหยัด
พลังงาน พลังงานหมุนเวียน และพลังงานทดแทนตางๆ เพื่อใหมีการใชเชื้อเพลิงฟอสซิลนอยลง
(3.1.4) สาขาสิ่งแวดลอม เนนการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑปองกัน
และขจัดมลพิษ เพื่อทดแทนการนํ าเขาและสงเสริมการสงออก รวมทั้งการวิจัยเทคโนโลยีสะอาด
เพื่อสรางโอกาสใหมทางธุรกิจและเตรียมความพรอมในการรองรับมาตรการการคาที่ใชเงื่อนไขดาน
สิ่งแวดลอม
(3.1.5) สาขาการบริการ
ใหความสําคัญกับการวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศ และซอฟตแวรคอมพิวเตอรและโทรคมนาคม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางการคา
บริการ การขนสง การเงิน และการทองเที่ยว อีกทั้งเนนการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย
และสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและทดแทนการนําเขา
(3.1.6) สาขาผลิ ต ภั ณ ฑ ชุ ม ชน (OTOP) ต อ ยอดภู มิ ป ญ ญาท อ งถิ่ น
ดวยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และใหความรูดานการบริหารจัดการ เพื่อพัฒนากระบวนการผลิต
สรางผลิตภัณฑใหมีความหลากหลาย มีมูลคาเพิ่ม ไดมาตรฐานและเชื่อมโยงสินคาจากชุมชนสูตลาด
ทั้งในและตางประเทศ
(3.2) ปรับปรุงมาตรการจูงใจทางการเงิน การคลัง และสิทธิประโยชนอื่นๆ
รวมทั้งจัดตั้งกองทุนรัฐรวมเอกชนเพื่อการวิจัยและพัฒนาในอุตสาหกรรมเปาหมาย เพื่อสงเสริม
เอกชนใหลงทุนดานวิจัยและพัฒนาใหเหมาะสมและสอดคลองกับภาคการผลิต
(3.3) สงเสริมความรวมมือระหวางภาครัฐ สถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและ
เอกชน ในการพัฒนาขีดความสามารถดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวมทั้งจัดตั้งบริษัทรวมทุนใน
การพัฒนาเทคโนโลยีและหนวยบมเพาะเทคโนโลยี ตลอดจนสนับสนุนการวิจัยเชิงนวัตกรรม การ
ออกแบบ และการวิศวกรรมใหมากขึ้น
(3.4) จัดใหมีกลไกในการจัดสรรผลประโยชนที่เกิดจากการวิจัยและพัฒนาใน
เชิงพาณิชยไปยังผูที่เปนเจาของผลงาน เพื่อสรางแรงจูงใจใหมีการสรางผลงานที่สามารถนําไปใช
ประโยชนเพิ่มขึ้น
(3.5) พัฒนากระบวนการแพรกระจาย ถายทอดองคความรูและเทคโนโลยี
ไปสูภาคการผลิตและบริการ โดย
(3.5.1) พัฒนากลไกการผลิตงานวิจัย การสงตอความรู ผานการปรับ
บทบาทของมหาวิทยาลัยใหสามารถทําการวิจัยเพื่อสรางองคความรูพื้นฐาน และถายทอดเทคโนโลยี
ไปสูภาคการผลิตและบริการ
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(3.5.2) สนับสนุนและสงเสริมการเชื่อมโยงและรวมมือเปนเครือขายใน
รูปคลัสเตอรในสาขาการผลิตเปาหมายเพื่อใหมีการไหลเวียนขอมูลและความรูอันจะนําไปสูการพัฒนา
ขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมและขีดความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรม
เปาหมาย
(3.6) สงเสริมการพัฒนานวัตกรรม โดย
(3.6.1) เรงสรางนวัตกรรุนใหมๆ โดยใหสถาบันการศึกษาสราง
หลักสูตรในการสอนทักษะการการบริหารจัดการนวัตกรรมแกผูบริหารระดับกลางและระดับสูงของ
ธุรกิจขนาดเล็ก รวมทั้งใหทุนการฝกงานแกนักศึกษาที่มีแนวโนมสรางนวัตกรรม
(3.6.2) จัดตั้งศูนยขยายนวัตกรรมตนแบบ เพื่อสงเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอม
(3.6.3) สนับสนุนใหภาคอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย และภาครัฐ รวมมือ
กันเพื่อสรางเทคนิควิธีการนําฐานขอมูลสิทธิบัตรไปใชสําหรับการคนพบใหมๆ
(3.6.4) ปรับระบบจูงใจดานการเงินเพื่อสนับสนุนการสรางนวัตกรรม
ของภาคเอกชนใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
(4) พั ฒ นาโครงสร า งพื้ น ฐานด า นวิ ท ยาศาสตร เทคโนโลยี วิ จั ย และ
นวัตกรรม เพื่อสนับสนุนการปรับโครงสรางการผลิตและสังคม
(4.1) เร ง พัฒ นาและยกระดั บ ศู น ยแห ง ความเปน เลิศ เฉพาะทาง ในสาขา
เทคโนโลยีที่สําคัญในมหาวิทยาลัยและหนวยงานวิจัย เพื่อสรางองคความรูสําหรับการนําไปตอยอด
การใชประโยชนทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิผล
(4.2) สนั บ สนุน ให มีกิ จ กรรม/สถาบั น ที่เ ปน แกนในการเชื่ อ มโยงสถาบั น
การวิ จั ย บุ ค ลากรด า นวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี และภาคอุ ต สาหกรรม เพื่ อ การพั ฒ นาขี ด
ความสามารถทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมในทุกภูมิภาคของประเทศ อาทิ หนวยบมเพาะเทคโนโลยี
อุทยานวิทยาศาสตร
(4.3) พั ฒ นาโครงสร า งพื้ น ฐานบริ ก ารด า นวิ ท ยาศาสตร เ ทคโนโลยี เพื่ อ
สนับสนุนการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ โดยขยายบริการไปสูภูมิภาค และสนับสนุน
ภาคเอกชนเขามารวมลงทุน รวมทั้งใหองคกรทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของรัฐเรงสรางเครือขาย
ในทุกภูมิภาค เพื่อกระจายความรูไปสูภาคการผลิตและชุมชนทั่วประเทศ เพื่อนําไปประยุกตใชในการ
พัฒนาผลิตภัณฑใหมๆ และการพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่นใหมีคุณภาพ
(4.4) พัฒนาระบบการจัดการทรัพยสินทางปญญา เพื่อสนับสนุนใหมีการนํา
ผลงานวิจัยและพัฒนาไปใชใหเกิดประโยชนในเชิงพาณิชย โดยใหมีการจัดตั้งสํานักงานอนุญาตใหใช
สิทธิในเทคโนโลยี (Technology Licensing Office: TLO) เพื่อทําหนาที่บริหารจัดการทรัพยสินทาง
ป ญ ญา โดยให ค วามสํ า คั ญ กั บ การคุ ม ครองทรั พ ย สิ น ทางป ญ ญาแก ม หาวิ ท ยาลั ย การแบ ง ป น
ผลประโยชน และสรางความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยและภาคอุตสาหกรรม เพื่อนําองคความรูและ
เทคโนโลยีไปพัฒนาหรือตอยอดในเชิงอุตสาหกรรม
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(4.5) พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการแพรกระจายถายทอด
องคความรูไปสูภาคการผลิตและบริการโดยผานเครือขายที่รัฐไดจัดสรางไวแลว พรอมทั้งเชื่อมโยง
ไปสูเครือขายสารสนเทศใหครอบคลุมกลุมเปาหมายมากยิ่งขึ้น
(5) ปรั บ ระบบบริ ห ารจั ด การด า นวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี ให
ความสําคัญกับ
(5.1) เรงผลักดัน รางพระราชบัญญัติวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ
เปนกฎหมาย
(5.2) ผลั ก ดั น การสร า งกลไกในการประสานนโยบายด า น ว&ท ในระดั บ
ผูบริหารระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของใหมีเอกภาพ อาทิ เพิ่มหลักสูตรการบริหารจัดการดาน ว&ท ไว
ในหลักสูตรผูบริหารระดับสูง
(5.3) เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดําเนินงานของหนวยงานดาน
วิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี ข องภาครั ฐ โดยเน น ระบบการประเมิ น ผลที่ วั ด ความก า วหน า หรื อ
ความสําเร็จดวยผลงาน
4.3.3 แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงานและเรงรัดการพัฒนาพลังงาน
ทดแทน เพื่อประหยัดเงินตราตางประเทศในการนําเขาพลังงาน ลดตนทุนการผลิตและคาใชจายดาน
พลังงานของประชาชน และลดมลพิษที่เกิดจากการใชพลังงานในกระบวนการผลิตและการบริโภคของ
ประชาชน โดยมีเปาหมายที่จะเพิ่มสัดสวนการใชพลังงานทางเลือกเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 8 ของการใช
พลังงานทั้งหมดเมื่อสิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 มีปริมาณแหลงสํารองพลังงานของประเทศเพียงพอตอ
ความตองการใชในระยะเวลา 50 ป และลดสัดสวนการใชพลังงานตอมูลคาการผลิตภาคอุตสาหกรรม โดย
(1) จัดหาแหลงพลังงานทั้งในและตางประเทศเพิ่มเติม รวมทั้งหาแหลงพลังงาน
ใหม ๆ เพื่อสรางความมั่นคงดานพลังงานของประเทศในระยะยาว
(2) รณรงคการใชพลังงานทดแทนตาง ๆ และประชาสัมพันธสรางความเขาใจ
และใหคําปรึกษาแกภาคครัวเรือน ภาคธุรกิจเอกชนและรัฐใหมีสวนมีสวนรวมในกระบวนการผลิต
พลังงานทดแทน การลดการใชพลังงาน และสรางจิตสํานึกในการอนุรักษพลังงาน
(3) ศึกษา วิจัย และพัฒนาพลังงานทางเลือก พลังงานหมุนเวียน รวมทั้ง ปรับปรุง
ภาคการผลิตโดยใชเทคโนโลยีที่ประหยัดพลังงาน เพื่อลดการพึ่งพาพลังงานฟอสซิล
4.3.4 ปรั บ ปรุ ง กฎหมาย และกฎระเบี ย บเพื่ อ สนั บ สนุ น การบริ ห ารเศรษฐกิ จ
สวนรวมอยางมีประสิทธิภาพ และสนับสนุนการปรับโรงสรางเศรษฐกิจ
4.4 การเสริมสรางศักยภาพและสรางภูมิคุมกันของเศรษฐกิจฐานราก เพื่อกระจาย
ความเจริญและรายได โดย
4.4.1 สรางความมั่นคงของสถาบันครอบครัว ทั้งดานอาหาร ที่อยูอาศัย ที่ดินทํากิน
รายได และการออม
4.4.2 อนุรักษวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น และพัฒนาตอยอดภูมิปญญาทองถิ่น
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4.4.3 จัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอมในชุมชน โดยเฉพาะแหลงน้ํา คุณภาพดิน ปาไม
เพื่อสนับสนุนคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในพื้นที่
4.4.4 พัฒนาและใหบริการดานโครงสรางพื้นฐาน การศึกษา สาธารณสุข และการเขาถึง
แหลงทุนและบริการทางการเงิน รวมทั้งการแปลงสินทรัพยเปนทุนและการเสริมสรางความเขมแข็ง
ของกองทุนตาง ๆ ในชุมชน
4.4.5 พัฒนาเทคโนโลยีและบริหารจัดการทั้งภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการใน
ทองถิ่น อาทิ การพัฒนาพันธุพืช การออกแบบผลิตภัณฑ การสงเสริมดานการตลาด และการปรับปรุง
มาตรฐานการผลิต
4.4.6 พัฒนาวิสาหกิจชุมชน และสงเสริมใหเกิดการเชื่อมโยงกับวิสาหกิจขนาดกลาง
ขนาดใหญ
4.4.7 สนับสนุนใหใชแผนชุมชนใหเปนกลไกในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ที่เชื่อมโยง
กับกลไกการบริหารจัดการสวนทองถิ่นและภูมิภาค
4.4.8 สรางแรงจูงใจใหผูประกอบอาชีพและธุรกิจรายยอยที่อยูนอกระบบเขาสูระบบ
และใหการสนับสนุนและพัฒนาธุรกิจที่เขาสูระบบแลว

5

ภาคีการพัฒนา

การดําเนินการเพื่อผลักดันใหแนวทางและยุทธศาสตรการพัฒนาบังเกิดผลในทางปฏิบัติและ
เปนไปตามเปาหมายการพัฒนาในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 ภาคีพัฒนาที่จะมีบทบาทสําคัญ
ประกอบดวย
5.1 ภาคีการพัฒนาในการบริหารเศรษฐกิจมหภาคใหมีเสถียรภาพ ประกอบดวย
5.1.1 ธนาคารแหงประเทศไทย หนวยงานหลักที่กําหนดทิศทางนโยบายการเงิน และ
นโยบายการกํากับสถาบันการเงินและขับเคลื่อนการปรับโครงสรางสถาบันการเงินภายใตการกํากับ
ของกระทรวงการคลัง (ในกรณีที่ไมแยกบทบาทการกํากับสถาบันการเงินออกจาก ธปท.)
5.1.2 กระทรวงการคลั ง หน ว ยงานหลั ก ที่ จ ะต อ งดํ า เนิ น นโยบายการคลั ง ที่ ส อด
ประสานกั บ นโยบายการเงิ น บริ ห ารการคลั ง ทั้ ง ด า นรายจ า ย การจั ด เก็ บ รายได และบริ ห ารหนี้
สาธารณะ การกระจายอํานาจสูทองถิ่น และการปฏิรูประบบการออมของประเทศ รวมทั้งการดําเนิน
นโยบายภาษีที่เอื้อตอการกระจายรายไดและแกปญหาความยากจน
5.1.3 สํานักงบประมาณ จัดทํางบประมาณรายจายประจําปตามกรอบยุทธศาสตรการ
พัฒนาและแผนบริหารราชการแผนดิน โดยรวมกับ สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ธนาคารแหงประเทศ
ไทย และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
5.1.4 สํ า นั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห ง ชาติ ร ว มกั บ
กระทรวงการคลัง สํานักงบประมาณ และธนาคารแหงประเทศไทยในการกําหนดกรอบเศรษฐกิจมหภาค
และวงเงินงบประมาณของประเทศในทิศทางที่เสริมสรางเสถียรภาพและเพิ่มคุณภาพของการขยายตัว
และสงเสริมการออมในทุกระดับ
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5.1.5 คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย เปนองคกรหลักในการกํากับ ดู แ ลใหต ลาด
หลักทรัพยและสมาชิกดําเนินการตามแนวทางบรรษัทภิบาล และรักษาเสถียรภาพของตลาดทุน
5.1.6 ตลาดหลักทรัพย สงเสริมการขยายตัวของตลาดหลักทรัพยอยางมีเสถียรภาพ
5.1.7 รัฐวิสาหกิจ เพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานเพื่อลดภาระของรัฐบาล
5.1.8 สมาคมธนาคาร รวมกับธนาคารแหงประเทศไทย และกระทรวงการคลังในการ
ปรับโครงสรางระบบสถาบันการเงิน
5.1.9 กองทุนต าง ๆ ที่รัฐ บาลสนับสนุนเงินทุน รว มกั บกระทรวงการคลัง สํ านั ก
งบประมาณ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และหนวยงานเจาของ
กองทุน จัดระบบกองทุนใหดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได และยกเลิกในกรณีที่
มีความซ้ําซอนหรือภารกิจไมสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาในอนาคต
5.1.10 กระทรวงต า งประเทศ กระทรวงพาณิ ช ย และสํ า นั ก งานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ การกําหนดและการผลักดันไปสูการปฏิบัติของยุทธศาสตร
การคาและการลงทุนระหวางประเทศ
5.1.11 กระทรวงพาณิ ช ย กระทรวงเกษตร กระทรวงอุ ต สาหกรรม และกระทรวง
พัฒนาทองเที่ยวและการกีฬา รวมกันสงเสริมการสงออกสินคาและบริการ
5.1.12 กระทรวงพาณิชย กระทรวงการคลัง ธนาคารแหงประเทศไทย กระทรวงพลังงาน
และ สศช. รวมกันติดตามสถานการณดานการนําเขาและกําหนดมาตรการในการบริหารการนําเขา
อยางมีประสิทธิภาพ โดยความรวมมือของภาคเอกชน
5.1.13 องคกรการเงินฐานราก และองคกรปกครองสวนทองถิ่น
5.2 ภาคีการพัฒนาในการปรับโครงสรางการผลิต
5.2.1 การปรับโครงสรางการผลิตภาคเกษตร
(1) ภาครัฐ ประกอบดวย ก.เกษตรฯ / ก.พาณิชย / ก.อุตสาหกรรม / ก.วิทย /
สถาบันการศึกษา/ก.มหาดไทย/ก.วัฒนธรรม / ก.สาธารณสุข รวมมือและประสานกันในการกําหนด
นโยบาย/ปรับกฎระเบียบ สงเสริม สนับสนุน และทําการวิจัยและพัฒนา และการใหทุนการศึกษา
(2) ภาคเอกชน/ชุมชน ประกอบดวย สภาอุตสาหกรรมฯ / สภาหอการคาฯ
สนับสนุนการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม ลงทุนในธุรกิจ และสหกรณ / วิสาหกิจชุมชน
5.2.2 การปรับโครงสรางภาคอุตสาหกรรม
(1) ภาครัฐ ประกอบดวย ก.อุตสาหกรรม / ก.เกษตรฯ / ก.พาณิชย / ก.วิทย /
ICT ในการกําหนดนโยบาย/จัดทํากฎหมาย สงเสริม สนับสนุน และทําการวิจัยและพัฒนา
และดําเนินโครงการพัฒนา
(2) เอกชน ประกอบดวย สภาอุตสาหกรรมฯ / สภาหอการคาฯ / ในการ
วิจัย พัฒนา และนวัตกรรม การปรับกระบวนการผลิต
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(3) รัฐวิสาหกิ จ สถาบันเฉพาะทาง และองคการมหาชน สนับสนุนการวิจัย
พัฒนา และการรวมทุนดานนวัตกรรม
5.2.3 การปรับโครงสรางภาคบริการ
(1) ภาครัฐ ประกอบดวย กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา กระทรวงวัฒนธรรม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติแ ละสิ่ งแวดล อม และกระทรวงพาณิช ย ร ว มกับกระทรวงคมนาคม
กระทรวงมหาดไทย และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ กําหนด
นโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาการทองเที่ยวและธุรกิจบริการที่มีศักยภาพ และดําเนินแผนงาน/
โครงการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตรใหบรรลุตามเปาหมาย รวมทั้งการสนับสนุนการศึกษาวิจัยเชิง
วิชาการ และการเสริมสรางทักษะและองคความรูแกแรงงานและผูประกอบการ
(2) ภาคเอกชน ประกอบดวย สภาอุตสาหกรรมทองเที่ยวแหงประเทศไทย
สภาหอการคาแหงประเทศไทย และสมาคมธุรกิจการคาและการทองเที่ยว รวมกับภาครัฐกําหนด
ยุทธศาสตรและผลักดันไปสูการปฏิ บัติ สงเสริมการตลาด พัฒนามาตรฐานธุรกิจและบุ คลากรให
สอดคลองกับความตองการของตลาด
(3) องค กรชุ ม ชนในทองถิ่ น รว มมือ กับ ภาครัฐ และภาคเอกชนเพื่อ ส งเสริ ม
ธุรกิจการทองเที่ยวในพื้นที่ รวมทั้งการรวมมือในการอนุรักษ พัฒนาแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ
วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของทองถิ่นใหเกิดความมั่นคงและยั่งยืน
(4) องคการมหาชนและองคกรอิสระ ไดแก องคการบริหารการพัฒนาพื้นที่
พิเศษเพื่อการทองเที่ยวอยางยั่งยืน (อพท.) สํานักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.)
บริษัทไทยลองสเตย จํากัด และบริษัทไทยแลนด พริวิเลจ คารด จํากัด ทําหนาที่พัฒนาพื้นที่พิเศษ
และสงเสริมการตลาดเฉพาะกลุมที่มีศักยภาพ
5.3 ภาคีในการพัฒนากําลังคนในดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
5.3.1 ภาครัฐบาล ประกอบดวย ศธ. เปนหนวยงานหลัก โดยมี วท. กพ. กค. รง. อก.
มห. เปนหนวยงานนับสนุน ในการดานตาง ๆ ดังนี้
กําหนดนโยบายและความตองการกําลังคนดาน ว&ท มาตรการจูงใจเพื่อ
การพัฒนากําลังคนดาน ว&ท
สนับสนุนทุนการศึกษาระดับสูงทั้งในและตางประเทศ
ปฏิรูปการศึกษา
จัดทํา/ปรับหลักสูตรการศึกษา
พัฒนาครู อาจารย
พัฒนาสื่อการเรียนการสอน
พัฒนาศักยภาพแรงงาน
กระตุนใหประชาชนตระหนักในความสําคัญดาน ว&ท
พัฒนาแหลงและศูนยการเรียนรู
สรางเครือขาย
5.3.2 ภาคธุรกิจเอกชน
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ใหขอมูลในเรื่องตางๆ เชน สาขาและจํานวนคนที่ตองการ
รวมปฏิรูปการศึกษา ปรับหลักสูตรการศึกษา จัดทําสื่อการเรียนการสอน
ใหสอดคลองความตองการของภาคการผลิต
รับนักเรียน นักศึกษาเขาฝกงาน
5.3.3 รัฐวิสาหกิจ มี วว. เปนหนวยงานสนับสนุน
รวมปฏิรูปหลักสูตรและระบบการศึกษาใหสอดคลองกับความตองการของ
ประเทศ
รวมผลิตบัณฑิตระดับปริญญาโท-เอก กับสถาบันการศึกษา
รับนักเรียน นิสิต นักศึกษาเขาฝกอบรม/ฝกงาน
5.3.4 องคกรอิสระ ประกอบดวย สกว. เปนหนวยงานสนับสนุน ใหทุนการศึกษาและ
วิจัย และรวมปฏิรูปหลักสูตรและระบบการศึกษา
5.3.5 องคการมหาชน ประกอบดวย สสวท. เปนหนวยงานสนับสนุน
ใหทุนการศึกษา
พัฒนาสื่อการเรียนการสอน
ฝกอบรมครูดาน ว&ท
5.4 ภาคีในการพัฒนาและผลิตองคความรูและเทคโนโลยี ดวยการสนับสนุนการ
พัฒนากระบวนการไดมาซึ่งองคความรูและเทคโนโลยี วิจัยและพัฒนา ตามศักยภาพของคน
ไทยและนํามาผสมผสานกับภูมิปญญาทองถิ่น
5.4.1 ภาครัฐบาล ประกอบดวย วท. เปนหนวยงานหลัก โดยมี ศธ. วช. สวรส. สธ.
อก. กษ. พพ. สงป. กค. มท. สถาบันการศึกษา เปนหนวยงานสนับสนุน
สงเสริมและสนับสนุนการทําวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมของภาครัฐและเอกชน
ปรับปรุงระบบวิจัยและพัฒนา
พัฒนาหนวยงานปฏิบัติการเฉพาะทางในสาขาเทคโนโลยีที่สําคัญใหเปน
ศูนยแหงความเปนเลิศ
ปรับปรุงมาตรการจูงใจและสิทธิประโยชนตางๆ
สงเสริมภาคีความรวมมือระหวางรัฐ สถาบันการศึกษา และเอกชน
สงเสริมและสนับสนุนการเชื่อมโยงการทํางานในลักษณะเครือขาย
5.4.2 ภาคธุรกิจเอกชน
ใหขอมูล
ทําวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม
5.4.3 รัฐวิสาหกิจ ประกอบดวย วว.
ใหขอมูล ทําวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม
5.4.4 องคการมหาชน สนช. ใหทุนอุดหนุนการวัย
5.4.5 องคกรอิสระ สกว. สวก. ใหทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา
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5.5 ภาคี ใ นการพั ฒ นาโครงสร า งพื้ น ฐานด า นวิ ท ยาศาสตร เทคโนโลยี วิ จั ย และ
นวัตกรรม เพื่อสนับสนุนการปรับโครงสรางการผลิตและสังคม
5.5.1 ภาครั ฐ บาล มี วท. เป น หน ว ยงานหลั ก โดยมี ศธ. พณ. เป น หน ว ยงาน
สนับสนุน
สรางเครือขายความรวมมือ
ขยายบริการดานมาตรวิทยาและสารสนเทศไปยังภูมิภาค
พัฒนาระบบการจัดการทรัพยสินทางปญญาเพื่อนําไปสูการใชประโยชน
5.5.2 ภาคธุรกิจเอกชน
ร ว มมื อ กั บ ภาครั ฐ ในการนํ า ผลงานผลวิ จั ย /องค ค วามรู ไ ปพั ฒ นาใช
ประโยชนในเชิงพาณิชย
5.5.3 รั ฐ วิ ส าหกิ จ มี วว. ร ว มมื อ กั บ ภาครั ฐ และเอกชนเพื่ อ ผลั ก ดั น ให มี ก ารนํ า
ผลงานวิจัยไปใชประโยชนเชิงพาณิชย
5.6 ภาคีในการปรับระบบบริหารจัดการดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
5.6.1 ภาครัฐบาล มี วท. เปนหนวยงานหลัก โดยมี อก. กษ. ศธ. รง. ฯลฯ เปนหนวยงาน
สนับสนุน โดย
ประสานความรวมมือในการผลักดันนโยบาย วท. เพื่อสนับสนุนภาคการ
ผลิตและบริการ
นําระบบการประเมินผลที่วัดความสําเร็จดวยผลงานมาใชในหนวยงาน
5.7 ภาคีในการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานและโลจิสติกส
5.7.1 ภาครัฐ ประกอบดวย ก.คมนาคม ก.พลังงาน ก.พาณิชย ก.ICT ก.คลัง
ก.อุตสาหกรรม ก.มหาดไทย ก.การพัฒนาสังคมฯ ก. ทรัพยากรธรรมชาติฯ กทม. อปท. กําหนด
นโยบาย และทําการศึกษาความเหมาะสม/ดําเนินโครงการ
5.7.2 รัฐวิสาหกิจ ประกอบดวย ทอท. บกท. รฟท. รฟม. กทท. ปตท. กฟผ. กปน.
กปภ. ทีโอที กสท. อจน. กคช. จัดทําการศึกษาความเหมาะสมของโครงการ/ดําเนินโครงการและ
ใหบริการ
เอกชน: ใหขอมูลดานปญหา/อุปสรรคที่เกี่ยวกับการใชบริการโครงสราง
พื้นฐานสาขาตางๆ และเขารวมงาน/ดําเนินการใหบริการดานโครงสรางพื้นฐานรวมกับภาครัฐ
5.7.3 สมาพันธโลจิสติกสแหงประเทศไทย
5.7.4 หนวยงานอิสระ ประกอบดวย กทช. และสตง. กํากับดูแล และตรวจสอบการ
ดําเนินการใหมีความโปรงใส และสอดคลองกับความตองการในการพัฒนา
5.7.5 องคกรมหาชน ประกอบดวย สวทช. ศึกษา วิจัย และใหขอมูลที่เปนประโยชน
เกี่ยวกับการพัฒนา
5.7.6 ปชช./NGO รวมใหขอมูลเกี่ยวกับโครงการ และตรวจสอบการดําเนินการใหมี
ความโปรงใส และสอดคลองกับความตองการในการพัฒนา
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5.7.7 สื่อ ประชาสัมพันธ/เผยแพรขอมูลและขอเท็จจริงของโครงการ
5.8 ภาคีในการพัฒนาดานพลังงาน
5.8.1 ภาครัฐ ประกอบดวย ก.พลังงาน ก.อุตสาหกรรม ก.มหาดไทย กําหนดนโยบาย
และทําการศึกษาความเหมาะสม/ดําเนินโครงการ
5.8.2 ภาคเอกชน ใหความรวมมือในการปรับปรุงกระบวนการผลิตและการดําเนินงาน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงาน
5.8.3 รัฐวิสาหกิจ ประกอบดวย ปตท. กฟผ. กฟน. กฟภ. จัดทําการศึกษาความ
เหมาะสมของโครงการ/ดําเนินโครงการและใหบริการ
5.8.4 หนวยงานอิสระ ประกอบดวย สตง. ตรวจสอบการดําเนินการใหมีความโปรงใส
5.8.5 องคกรมหาชน ประกอบดวย สวทช. ศึกษา วิจัย และใหขอมูลที่เปนประโยชน
เกี่ยวกับการพัฒนา
5.8.6 ปชช./NGO รวมกันประหยัดและอนุรักษพลังงาน ใหขอมูลเกี่ยวกับโครงการ
และตรวจสอบการดําเนินการใหมีความโปรงใส และสอดคลองกับความตองการในการพัฒนา
5.8.7 สื่อ ประชาสัมพันธ/เผยแพรขอมูลและขอเท็จจริงของโครงการ
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