รายงานการศึกษาสวนบุคคล
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เรื่อง การขับเคลื่อนโมเดลประเทศไทย 4.0 และยุทธศาสตรชาติ :
ศึกษาเปรียบเทียบกับการขับเคลือ่ นยุทธศาสตร
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บทสรุปสําหรับผูบริหาร
การศึ ก ษาเรื่ อ งการขั บ เคลื่ อนโมเดลประเทศไทย 4.0 และยุ ท ธศาสตร ช าติ : ศึ ก ษา
เปรียบเทียบกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรตามวิสัยทัศนของมาเลเซีย ค.ศ. 2020 หรือ Vision 2020
มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษากลไกการขับเคลื่อนโมเดลประเทศไทย 4.0 และยุทธศาสตรชาติ 20 ป โดย
การเปรียบเทียบกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรตามวิสัยทัศนของมาเลเซีย ค.ศ. 2020 ซึ่งประเทศไทย
ยัง ไมเ คยกํ า หนดวิ สัย ทั ศน แ ละยุ ท ธศาสตร ชาติ ร ะยะยาวมาก อ น แตเ ป นเรื่ อ งสํ า คัญ ที่ มีผ ลต อ
การพัฒนาประเทศไทยใหมีความกาวหนาเพื่อนําไปสูความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนเพื่อนําไปสูการเปน
ประเทศพัฒนาแลว เปนนโยบายสําคัญของรัฐบาลและเปนภารกิจของสวนราชการตาง ๆ ที่จะตอง
จัดทํายุทธศาสตรของตนใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติดงั กลาว
ทั้ง นี้ ผูศึกษามีความสนใจกับ แนวทางในการพัฒ นาประเทศของมาเลเซียที่ไดป ระกาศ
วิสัยทัศนและดําเนินยุทธศาสตรของประเทศ ตั้งแตป พ.ศ. 2534 โดยมีเปาหมายที่จะทําใหมาเลเซีย
เปนประเทศที่พัฒนาแลวอยางสมบูรณ (fully developed country) ภายในป ค.ศ. 2020 หรือ พ.ศ.
2563 การกําหนดวิสัยทัศนของมาเลเซียและการดําเนินยุทธศาสตรเพื่อใหเปนไปตามวิสัยทัศนสงผล
ใหมาเลเซียสามารถพัฒนาประเทศเจริญกาวหนาอยางรวดเร็ว จนเปนที่คาดหมายวามาเลเซียจะเปน
ประเทศที่สองในภูมิภาคอาเซียนตอจากสิงคโปรที่จะกาวพนจากกับดักรายไดปานกลาง (Middle–
Income Trap) ไปสูประเทศที่มีรายไดสูง (High–Income Nation) ภายในป พ.ศ. 2563 (ค.ศ.
2020)
ทั้งนี้ ผลการศึกษาพบวาการขับเคลื่อนโมเดลประเทศไทย 4.0 และยุทธศาสตรชาติ 20 ป
ของไทยแตกตางจากกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตรภายใตวิสัยทัศน ค.ศ. 2020 ของมาเลเซีย กลไก
การขับเคลื่อนของมาเลเซียนั้น ภาคเอกชนมีบทบาทนําในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรโดยการจัดตั้ง
Performance Management and Delivery Unit หรือ PEMANDU เปนหนวยงานในสังกัดสํานัก
นายกรัฐมนตรีโดยมีนายกรัฐมนตรีเปนประธาน และมี CEO มาจากภาคเอกชนและใชวิธีการของ
เอกชนในการกํากับ ดูแลการขับเคลื่อนยุทธศาสตร ตลอดจนการจัดทําตัวชี้วัดการดําเนินงานของ
หนวยราชการตาง ๆ วาเปนไปตามยุทธศาสตรที่กําหนดเอาไวหรือไม และรายงานตอคณะรัฐมนตรี
หากมีปญหาในการดําเนินการก็เสนอตอนายกรัฐมนตรีเพื่อใหสั่งการตอไป นอกจากนี้ยุทธศาสตรของ
มาเลเซียยังยึดโยงกับประชาชนโดยยึดเอาประชาชนเปนศูนยกลาง เริ่มจากการสอบถามความเห็น
ของประชาชนแลวนําไปคัดกรองและเสนอตอคณะรัฐมนตรีเพื่อกําหนดเปนนโยบายและยุทธศาสตร
หลังจากนั้นก็นําเขาสูหองปฏิบัติการ (LAB) เพื่อใหผูเชี่ยวชาญทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชนพิจารณา
ใหความเห็นตลอดจนจัดทําตัวชี้วัด แลวนําไปสอบถามความเห็นของประชาชนอีกครั้งหนึ่งกอนจะ
ประกาศใชเปนยุทธศาสตร การยึดโยงกับประชาชนและการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนทําให
ประชาชนมีความรูสึกเปนเจาของยุทธศาสตรรวมกัน สงผลใหมาเลเซียสามารถดําเนินยุทธศาสตรไป
ไดอยางราบรื่นโดยไดรับการสนับสนุนจากประชาชน
สวนโมเดลประเทศไทย 4.0 เปนโมเดลที่เ สนอโดยรัฐบาลและยุท ธศาสตรชาติ 20 ป
มีคณะกรรมการยุทธศาสตรชาติซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเ ปนประธาน องคประกอบของคณะกรรมการ

จ
สวนใหญมาจากภาคราชการซึ่งจะทําใหการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติเปนไปในแนวทางที่รัฐบาล
กําหนด ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติการจัดทํายุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2560 กําหนดใหมีการสอบถาม
ความเห็นของประชาชนดวย
การดําเนินยุทธศาสตรในการพัฒ นาประเทศนั้นเปนกลยุท ธในการบริห ารเพื่อใหบรรลุ
วัตถุประสงคตามวิสัยทัศน ยุทธศาสตรจึงควรมีความยืดหยุนสามารถแกไขเพิ่มเติมไดตามสถานการณ
เพื่อใหสามารถสนองตอบตอสภาพแวดลอมและสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว นอกจากนี้
การแกไขเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตรชาติของไทยในอนาคตจะตองไดรับความเห็นชอบจากรัฐสภาซึ่งทํา
ใหการแกไขเปลี่ยนแปลงกระทําไดยาก การจัดทํายุท ธศาสตรใหมีลั กษณะที่มีส ภาพบัง คับ หรือมี
กฎหมายรองรั บ อาจไม ส ามารถสนองตอบต อ ความเปลี่ ย นแปลงได ใ นยุ ค ที่ เ ทคโนโลยี มี ก าร
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ซึ่งแตกตางจากการดําเนินยุทธศาสตรของมาเลเซียภายใตวิสัยทัศน ค.ศ.
2020 ที่มีความยืดหยุนสามารถเปลี่ยนแปลงไดเพื่อใหเหมาะสมกับสถานการณและสภาพแวดลอมที่มี
การเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว
นอกจากนี้ การกําหนดยุทธศาสตรชาติระยะยาว 20 ป จะสงผลผูกพันตอรัฐบาลชุดใหมใน
อนาคตที่จ ะตองผูกพันดําเนินยุท ธศาสตรใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป หากการดําเนิน
นโยบายของรัฐบาลชุดใหมไมสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติอาจจะเปนอุปสรรคตอการบริหารราชการ
แผนดินหรือทําใหการบริหารราชการแผนดินไมสามารถดําเนินการไดอยางราบรื่น นอกจากนี้ในชวง
ระยะเวลา 20 ป สภาพแวดลอมและภู มิทัศน ท างการเมือ งและเศรษฐกิจ ระหวางประเทศอาจ
เปลี่ ยนแปลงไป การดํ าเนินยุ ท ธศาสตรก็ ควรมีก ารปรับ เปลี่ยนให เ หมาะสมและสอดคลอ งกั บ
สถานการณที่เปลี่ยนแปลงไปและหากการแกไขปรับเปลี่ยนยุทธศาสตรกระทําไดยากก็อาจทําใหการ
ดําเนินยุทธศาสตรไมสามารถสนองตอบตอสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไปได
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กิตติกรรมประกาศ
การศึก ษาเรื่ อ งการขั บ เคลื่ อ นโมเดลประเทศไทย 4.0 และยุท ธศาสตรช าติ : ศึ ก ษา
เปรียบเทียบกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรตามวิสัยทัศนของมาเลเซีย ค.ศ. 2020 หรือ Vision 2020 นี้
ผูศึกษามีความสนใจแนวทางการพัฒนาประเทศของมาเลเซียที่มีความมุงมั่นในการพัฒนาประเทศให
เจริญ กาวหนาแมวาจะตองเผชิญ กับ อุป สรรคหลายประการ รวมทั้งปญหาเรื่องการแบง แยกทาง
เชื้อชาติอยางรุนแรง แตมาเลเซียก็สามารถพัฒนาประเทศเจริญกาวหนาอยางรวดเร็ว ภายใตวิสัยทัศน
ค.ศ. 2020 จนเปนที่คาดหมายวามาเลเซียจะเปนประเทศที่สองในภูมิภาคอาเซียนที่กาวพนกับดัก
รายไดปานกลางตอจากประเทศสิงคโปร
ผูศึกษาขอขอบคุณสถาบันการตางประเทศเทวะวงศวโรปการ กระทรวงการตางประเทศ ที่
ไดจัดการอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูต รุนที่ 9 ป 2560 และขอขอบพระคุณนางนันทนา ศิวะเกื้อ
อธิบดีกรมอเมริกาและแปซิฟกใต ที่อนุมัติใหผูศึกษาสมัครเขารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูต
รุนที่ 9 ในครั้งนี้อันนํามาซึ่งโอกาสในการศึกษาคนควาขอมูลเกี่ยวกับโมเดลประเทศไทย 4.0 และ
รางกรอบยุทธศาสตรชาติ 20 ปตลอดจนวิสัยทัศนของมาเลเซีย ค.ศ. 2020 ในรายละเอียดมากยิ่งขึ้น
และผูศึกษาขอขอบพระคุณ ทานเอกอัครราชทูต ดร. จริยวัฒน สันตะบุตร อาจารยที่ปรึกษา ผูชวย
ศาสตราจารย ดร. อรทัย กกผล อาจารยที่ปรึกษา และ ดร. กาญจนา วานิชกร อาจารยที่ปรึกษา
ที่ไดกรุณาใหคําแนะนําและขอคิดเห็นในการทํารายงานสวนบุคคลในครั้งนี้จนสําเร็จลงดวยดี
ทายที่สุดนี้ ผูศึก ษาขอขอบคุณทานเอกอัครราชทูต นงนุช เพ็ชรรัตน เอกอัครราชทูต
ประจํากระทรวง ทานผูอํานวยการสถาบันการตางประเทศเทวะวงศวโปการ และเจาหนาที่สถาบัน
การตางประเทศเทวะวงศวโรปการทุก ทาน ที่ไดจัดฝก อบรมหลัก สูตรนัก บริห ารการทูต รุนที่ 9
ดําเนินการฝกอบรมตั้งแตวันเปดการอบรมจนถึงวันปดการอบรมทั้งในและนอกสถานที่ ในประเทศ
และต า งประเทศด ว ยความมุ ง มั่ น ตั้ ง ใจ และด ว ยความเสี ย สละอั น นํ า มาซึ่ ง ความสํ า เร็ จ ตาม
วัตถุประสงคของการจัดการฝกอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูต รุนที่ 9 ในครั้งนี้
อรรณพ ศูนยจันทร
สิงหาคม 2560
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สารบัญ
บทสรุปสําหรับผูบ ริหาร
กิตติกรรมประกาศ
สารบัญ
บทที่ 1 บทนํา
1.1 ภูมิหลัง ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา
1.3 คําถามการศึกษา
1.4 สมมติฐานการศึกษา
1.5 ขอบเขตการศึกษา วิธีการดําเนินการศึกษา และระเบียบวิธีการศึกษา
1.6 ประโยชนทจี่ ะไดรบั จากการศึกษา
1.7 นิยามศัพท
บทที่ 2 แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมทีเ่ กี่ยวของ
2.1 แนวคิดทฤษฎี
2.2 วรรณกรรมที่เกี่ยวของ
2.3 สรุปกรอบแนวคิด
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ภูมิหลัง ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
1.1.1 ภูมิหลังความเปนมา
แต เ ดิ ม นั้ น สั ง คมไทยเป น สั ง คมเกษตรกรรม และทํ า การผลิ ต แบบพอยั ง ชี พ
(subsistence) การเปดประเทศทางเศรษฐกิจเกิดขึ้นภายหลังจากการทําหนังสือสัญญาทางพระราช
ไมตรีป ระเทศอัง กฤษแลประเทศสยาม ในป พ.ศ. 2398 หรื อสนธิ สัญ ญาเบาวริ่ ง (Treaty of
Friendship and Commerce between Great Britain and Siam)1 (สมัยรัชกาลที่ 4) การคา
ผูกขาดของไทยโดยพระคลังสินคาเปลี่ยนเปนการคาเสรีทําใหตางชาติโดยเฉพาะชาติตะวันตกเขามา
ประกอบธุร กิจ ในไทยมากขึ้นสง ผลใหวิถีก ารผลิต แบบยัง ชี พ (Subsistence Economy) เริ่ ม
เปลี่ยนเปนแบบตลาด (Market Economy)2 ตอมาในวัน ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2504 ไดมีก าร
ประกาศใชแผนพัฒนาการเศรษฐกิจแหงชาติ ระหวาง พ.ศ. 2504–2506 และ พ.ศ. 2507–2509 โดย
มีเปาหมายที่จะเพิ่มความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจดวยการเพิ่มผลผลิตและรายได3
ในชวงแผนพัฒ นาเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 1–7 (พ.ศ. 2504–2539)
เศรษฐกิจไทยมีความเจริญเติบโตโดยเฉลี่ยรอยละ 7 ตอป เปนผลมาจากการขยายตัวอยางรวดเร็วของ
ภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ4 อยางไรก็ตามการเติบโตของเศรษฐกิจซึ่งปราศจากฐานรองรับที่
มั่นคงไดปรากฏภาพใหเ ห็นในชวงปลายป พ.ศ. 2532 การขาดแคลนแรงงานฝมือ การเติบโตของ
เศรษฐกิจที่รวดเร็วในลักษณะกาวกระโดดเริ่มสงผลใหเห็นวาโครงสรางทางเศรษฐกิจของไทยยังไม
พรอมที่จะปรับตัวตาม5
โลกแหง ศตวรรษที่ 21 มีพลวัฒนแหง การเปลี่ยนแปลงทั้ง ที่เ ปนโอกาสและภัย
คุกคาม ที่เขามาพรอมกับเทคโนโลยีที่สงผลกระทบตอประชาชน โลกเปนหนึ่งเดียวที่มีความเชือ่ มโยงกัน
1

The National Archives of the UK (TNA), Treaty of Friendship and Commerce between Great
Britain and Siam. Reference : FO 94/492. (Online), 1855, Available from: https ://m.facebook.com
> posts.
2
นิรมล สุธรรมกิจ, สังคมกับเศรษฐกิจ : กรณีศึกษาประเทศไทย, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2551), หนา 79–94.
3
สํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติ, แผนพัฒนาการเศรษฐกิจแหงชาติ, (กรุงเทพมหานคร: สํานัก
นายกรัฐมนตรี, 2503).
4
ปยะศิริ เรืองศรีมั่น, ไทยในเศรษฐกิจโลก, (กรุงเทพมหานคร: ศูนยหนังสือมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,
2547), หนา 215.
5
ชูศักดิ์ จรูญสวัสดิ,์ ระบบเศรษฐกิจไทยและพัฒนาเศรษฐกิจไทย, พิมพครั้งที่ 2 (กรุงเทพมหานคร: ศูนยหนังสือ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 2545), หนา 135–139.
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หลายประเทศไดปรับเปลี่ยนโมเดลเศรษฐกิจรูปแบบใหมใหสอดรับกับพลวัตรของโลกในศตวรรษที่ 21
เพื่อสรางความมั่งคั่ง อาทิ
– A Nation of Makers ของสหรัฐอเมริกา
– Design in Innovation ของอังกฤษ
– Made in China 2025 ของจีน
– Made in India ของอินเดีย
– Creative Economy ของเกาหลีใต
– Smart Nation ของสิงคโปร
สําหรับประเทศไทยนั้นในระยะแรกมีการใชโมเดล “ประเทศไทย 1.0” ที่เนนภาค
การเกษตรเนื่องจากประเทศไทยมีความอุดมสมบูรณดวยทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลาย
ทางชีวภาพ การขับเคลื่อนยุคนี้จึงพึ่งพาการใชท รัพยากรธรรมชาติเปนหลัก ระยะตอมา มีก ารใช
โมเดล “ประเทศไทย 2.0” ที่เริ่มจากอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อทดแทนการนําเขาและกาวสูโมเดล
“ประเทศไทย 3.0” ที่เนนการพัฒนาอุตสาหกรรมหนัก มุงเนนการผลิตเพื่อการสงออกเปนรายไดหลัก
มีการคาดหวังวาประเทศไทยกําลังจะกาวเขาสูความเปนประเทศอุตสาหกรรมใหมเชนเดียวกับเกาหลีใต
ไต ห วั น ฮอ งกงและสิง คโปร แต ในความเป นจริ ง แลว ไม มีก ารถา ยทอดเทคโนโลยีที่ นํา เข าจาก
ตางประเทศอยางจริงจังและขาดการพัฒนาทุนมนุษยทําใหไมมีฐานรากที่แข็งแรง ไมมีภูมิคุมกันที่
เพียงพอจึงตองเผชิญกับวิกฤตการณทางเศรษฐกิจ (วิกฤตการณตมยํากุง) ในป พ.ศ. 2540 อัตราการ
เติบโตทางเศรษฐกิจของไทยไดลดลงมาอยูที่รอยละ 3–4 มาเปนระยะเวลากวา 20 ป จนปจจุบัน และ
เปนภาวะที่ติดอยูในกับดักของประเทศที่มีรายไดปานกลาง (Middle–Income Trap)6
1.1.2 ความสําคัญของปญหา
การที่ จ ะก าวข ามป ญ หาการติดกั บ ดัก ประเทศที่ มีร ายได ป านกลาง (Middle–
Income Trap) นั้น ประเทศไทยไมส ามารถเผชิญความทาทายนี้ดวยวิถีทางเดิมของการพัฒนา
เศรษฐกิจที่พึ่งพาแรงงานราคาถูก ทรัพยากรเริ่มลดลงและสิ่งแวดลอมเสื่อมโทรมลง จึงตองการโมเดลใหม
ที่เอื้อตอการยกระดับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ จําเปนตองมีการปฏิรูปประเทศครั้งใหญ และโมเดล
“ประเทศไทย 4.0” ก็เปนวิสัยทัศนเชิงนโยบายที่รัฐบาลภายใตการนําของ พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา
ไดประกาศใชเปนเครื่องมือในการนําประเทศใหกาวไปสูการเปนประเทศพัฒนาแลวที่มีความมั่นคง
มั่ง คั่ง และยั่ง ยื น พัฒ นาจากประเทศรายได ป านกลางไปสู ป ระเทศรายไดสู ง โดยจะต องมีก าร
ปรับ เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนดวยประสิท ธิภาพเปนการขับ เคลื่อนดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
(Innovation Drive Economy) และการที่ประเทศไทยจะเชื่อมกับประเทศอื่นตองมีความสามารถใน
การแขงขันพรอมกับมีความรวมมือที่มีลักษณะเปนเครือขายเชื่อมโยงกับประชาคมโลก การดําเนิน
นโยบายการสรางความเขมแข็งจากภายในพรอมกับการเชื่อมตอกับโลกภายนอกในลักษณะเศรษฐกิจ
ที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม โดยมีฐานคิดหลักคือเปลี่ยนจากการผลิตสินคาโภคภัณฑไปสูสินคาเชิง
นวัตกรรม เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศดวยภาคอุตสาหกรรมไปสูการขับเคลื่อนดวยเทคโนโลยี
6

สุวิทย เมษินทรีย, Thailand 4.0 : โมเดลขับเคลื่อนประเทศไทยสูความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน, (กรุงเทพมหานคร:
กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา, 2559).
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มีความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม และเปลี่ยนจากการเนนภาคการผลิตสินคาไปสูการเนนภาค
บริการ โมเดลประเทศไทย 4.0 จึงเปนการเปลี่ยนผานทั้งระบบใน 4 องคประกอบสําคัญ คือ
1) เปลี่ยนจากการเกษตรแบบดั้งเดิม (Traditional Farming) ในปจจุบันไปสู
การเกษตรสมัยใหม ที่เนนการบริหารจัดการและเทคโนโลยี (Smart Farming) โดยเกษตรกรตองมี
รายไดมากขึ้นและเปนเกษตรกรแบบเปนผูประกอบการ (Entrepreneur)
2) เปลี่ยนจากวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแบบเดิม (Traditional SMEs )
ที่รัฐตองใหความชวยเหลืออยูตลอดเวลา ไปสูการเปน Smart Enterprises และ Startups ที่มี
ศักยภาพสูงและเปนวิสาหกิจที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม (Innovation Driven Enterprises)
3) เปลี่ยนจากการใหบ ริการแบบเดิม (Traditional Services) ซึ่ง มีการสราง
มูลคาคอนขางต่ําไปสูการใหบริการที่มีมูลคาสูง “High Value Services”
4) เปลี่ยนจากแรงงานทักษะต่ําไปสูแรงงานที่มีความรูความเชี่ยวชาญ
วาระในการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0
รัฐบาลไทยไดกําหนดทิศทางการพัฒนาโมเดลประเทศไทย 4.0 ภายใตปรัชญาหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งประกอบไปดวย 6 วาระ ดังนี้
1) วาระที่ 1 การพัฒนาทุนมนุษย
หลักการสําคัญของการพัฒนาทุนมนุษยในประเทศไทยคือการสงเสริมใหเกิด
การเจริญเติบโตในตัวคน เพื่อเปนหลักในการขับ เคลื่อนการเจริญเติบโตของประเทศสูความมั่นคง
มั่งคั่ง และยั่งยืนในระยะยาว โดยมีเปาหมายคือ ใหคนไทยมีความรู ความสามารถและทักษะสูง มีจิต
สาธารณะและรับผิดชอบตอสังคม สามารถยืนอยางมีศักดิ์ศรีในเวทีสากล และกาวทันยุคดิจิทัลโดยมี
แนวคิดในการปรับเปลี่ยนการเรียนรูเพื่อเสริมสรางแรงบันดาลใจ การปรับเปลี่ยนเรียนรูเพื่อบมเพาะ
ความคิดสรางสรรคและความสามารถในการสรางสรรคนวัตกรรมใหม ๆ การปรับเปลี่ยนเรียนรูเพื่อ
ปรับเปลี่ยนจิตสาธารณะ
2) วาระที่ 2 พัฒนาคลัสเตอรเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมแหงอนาคต
ประกอบดวย (1) กลุมอาหาร เกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ (2) กลุมสาธารณสุข
สุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย (3) กลุมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชั้ นสูง เครื่องมืออุป กรณ
อัจฉริยะ หุนยนตและเครื่องกลที่ใชร ะบบอิเล็กทรอนิกสควบคุม (4) กลุมดิจิทัล ปญญาประดิษฐ
เทคโนโลยีสมองกลฝงตัว (5) กลุมอุตสาหกรรมสรางสรรค วัฒนธรรม การบริการที่มีมูลคาสูง และ
เทคโนโลยีการออกแบบ
การพัฒ นาอุต สาหกรรมในกลุ ม อาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชี วภาพ มี
เปาหมายคือ ทําใหไทยเปนศูนยกลางของผลิตผลการเกษตรและอาหารระดับพรีเมียมโดยอาศัยฐาน
ความหลากหลายทางชีวภาพและเทคโนโลยีชีวภาพ เปนผูสงออกเทคโนโลยีดานการเกษตร เมล็ดพันธุ
วั ค ซี น อาหารสั ต ว โดยเน น การพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมชี ว ภาพขั้ น สู ง การพั ฒ นาการส ง ออก
เทคโนโลยีการเกษตร และการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารครบวงจร
การพัฒนาอุตสาหกรรมในกลุมสาธารณสุข สุขภาพและเทคโนโลยีทางการ
แพทย มีเปาหมายคือ ทําใหไทยเปนศูนยกลางดานการแพทย (Medical Hub) ของกลุมประเทศ
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อาเซียนโดยเนนการพัฒนาชีววัตถุและวัคซีน การพัฒนาการแพทยแผนไทยและอุตสาหกรรมสมุนไพร
และการพัฒนาอุตสาหกรรมคนสูงวัย
การพัฒนากลุมอุตสาหกรรมสรางสรรค วัฒนธรรมและการบริการที่มีมูลคาสูง
มีเปาหมายคือ ทําใหไทยเปนศูนยกลางดานความคิดสรางสรรคของอาเซียนโดยเนนการวางตําแหนง
creative Thailand ในเวทีโลก ผานแคมเปญ 5 F (Fighting,Festivals,Foods,Fashions & Films)
การใช Creative Thinking และ Design Service ยกระดับมูลคาของผลิตภัณฑสินคาชุมชน (OTOP)
และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม SMEs) และการพัฒนา 6 อุตสาหกรรมบริการที่มีมูลคาสูง
เพื่อสนับสนุนการขับ เคลื่อนประเทศดวยนวั ตกรรม รัฐบาลจะตองผลัก ดัน
มาตรการตาง ๆ ใหเ กิดผลสัม ฤทธิ์ อาทิ การปฏิรูป ระบบวิจัยใหส อดคลองกับ ระบบเศรษฐกิจ ที่
ขับ เคลื่อนดวยนวัตกรรม การจัดระบบขับ เคลื่อนในแตล ะคลัส เตอรเ ทคโนโลยีห รืออุตสาหกรรม
เปาหมายการพัฒ นา Innovation Driven และ Collaborative Model อาทิ การเชื่อมโยง
ความรวมมือและเครือขายการวิจัยและอุตสาหกรรม การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางการเงินเพื่อ
การลงทุนในการพัฒนาเทคโนโลยี
3) วาระที่ 3 บมเพาะผูประกอบการและพัฒนาเครือขายวิสาหกิจที่ขับเคลื่อนดวย
นวัตกรรม
ประกอบดวย (1) การเปลี่ยนเกษตรกรแบบดั้ง เดิมเปน เกษตรกรที่ทันสมัย
(Smart Farmers) (2) การเปลี่ยนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) แบบดั้ง เดิม เปน
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมที่ทันสมัย (Smart SMEs) (3) การเปลี่ยนธุรกิจบริการแบบดั้งเดิม
เปนธุรกิจที่ใหบริการที่มีมูลคาสูง (High Value Services) (4) การเปลี่ยนแรงงานที่มีความรูและ
ทักษะที่จํากัดเปนแรงงานที่มีความรูและทักษะสูง (5) การสงเสริมการพัฒนาธุรกิจเกิดใหม (Startup)
โดยรัฐบาลมีนโยบายผลักดันใหไทยเปนศูนยกลางการเชื่อมโยงและปลายทางการลงทุน Startup ของ
อาเซียนโดยมีม าตรการที่จะสรางระบบนิเวศนที่เ อื้อตอการบม เพาะ Startup ประกอบดวยการ
สนับสนุนดานการเงิน มาตรการบริหารความเสี่ยง การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของ
Startup ไทยและการเชื่อมโยงกับภูมิภาคและประชาคมโลก
นอกเหนือจากอุตสาหกรรมทองเที่ยว ซึ่งเปนอุตสาหกรรมหลักทางดานบริการ
ของประเทศ รัฐบาลมีนโยบายสงเสริมภาคบริการอื่น ๆ ในอีก 6 กลุมสําคัญ อันประกอบดวย บริการ
สุขภาพและการแพทย อุตสาหกรรมเศรษฐกิจสรางสรรค ธุรกิจดิจิทัล บริการเกี่ยวกับ การศึกษา
บริการที่สนับสนุนการคา ธุรกิจดานโลจิสติกส การคาและการอํานวยความสะดวกดานธุรกิจ
4) วาระที่ 4 การเสริม ความเข ม แข็ ง ของเศรษฐกิจ ภายในประเทศผานกลไก
คลัสเตอรกลุมจังหวัด
การเสริมความเขมแข็งของเศรษฐกิจภายในประเทศผานกลไกคลัสเตอรกลุม
จังหวัดจะเปนยุทธศาสตรที่สําคัญในการกระจายทรัพยากร ความเจริญ ความมั่งคั่งและโอกาสลงไปสู
ระดับ พื้นที่โ ดยบูร ณาการเชื่อมโยงจัง หวัดภายในคลัส เตอร วางยุท ธศาสตรรวมกันเพื่อยกระดับ
คลัสเตอรจังหวัด จากนั้นจึงเชื่อมโยงคลัสเตอรจังหวัดกับภูมิภาคอื่นตอไป
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5) วาระที่ 5 การสรางกลไกขับเคลื่อนการเติบโตในระดับจังหวัด
เนนการสรางกลไกการขับ เคลื่อนการเติบ โตในระดับ พื้นที่ผานการพัฒ นา
แผนยุทธศาสตรจังหวัด 4.0 ซึ่งเปนกลไกประชารัฐในระดับพื้นที่โดยเปนกระบวนการมีสวนรวมของ
ภาคประชาชนและตอบโจทยความตองการของประชาชนในพื้นที่ในมิติทางเศรษฐกิจ แผนยุทธศาสตร
จังหวัด 4.0 จะกระตุนการทําใหจังหวัดเปนพื้นที่ที่นาสนใจเพื่อดึงดูดการลงทุนจากภายนอก การสราง
คนในพื้นที่ใหมีผลิตภาพสูง รวมถึงการสรางสินคาและบริการมูลคาสูงของจังหวัดที่สามารถแขงขันได
6) วาระที่ 6 บูรณาการอาเซียนเชื่อมประเทศไทยสูประชาคมโลก
ยุทธศาสตรสําคัญในการบูรณาการอาเซียนเชื่อมประเทศไทยสูประชาคมโลก
คือ การวางตําแหนงเชิงยุทธศาสตรใหประเทศไทยเปน Trading & Service Nation ประกอบดวย
การดึง ดูดใหบริษัท ขามชาติใชประเทศไทยเปน Regional Headquarter การพัฒนา Strategic
Industry Clusters การพัฒนา Eastern Economic Corridors (EEC) การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ในบริเวณชายแดน การพัฒนาใหประเทศไทย เปน Logistic Hub และการพัฒนาใหประเทศไทยเปน
เศรษฐกิจดิจิทัลอยางสมบูรณ
1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา
รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงคที่จะศึกษาการขับเคลื่อนวิสัยทัศนเชิงนโยบาย “ประเทศไทย 4.0”
และยุทธศาสตรชาติซึ่งเปนกระบวนทัศนในการพัฒนาประเทศที่จะนําไปสูการเปนประเทศพัฒนาแลว
โดยการศึก ษาเปรียบเทียบกับประเทศอื่น ๆ ที่ติดกับดักรายไดปานกลาง อาทิ ประเทศในภูมิภาค
ลาตินอเมริกาที่เคยมีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่เจริญกาวหนา แตตองประสบปญหาติดกับ
ดัก ประเทศที่มีร ายไดป านกลาง รวมทั้ง ศึก ษาจากประสบการณของประเทศมาเลเซี ยที่ดําเนิ น
ยุทธศาสตรภายใตวิสัยทัศน ค.ศ. 2020 ที่มีจุดมุงหมายที่จะนําประเทศไปสูการเปนประเทศพัฒนา
แลวอยางสมบูรณ (Fully developed Country) ภายในป ค.ศ. 2020 หรือ พ.ศ. 2563 เพื่อ
เปรียบเทียบการขับเคลื่อนโมเดลประเทศไทย 4.0 และการขับเคลื่อนยุทธศาสตรของมาเลเซียตาม
วิสัยทัศน ค.ศ. 2020 ความเหมือนหรือความแตกตาง จุดแข็ง และจุดออน โดยเฉพาะการศึก ษา
ประสบการณ ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรของมาเลเซียวาประสบปญหาและอุปสรรคหรือไม และมี
แนวทางในการแกไขปญหาดังกลาวนั้นอยางไร นอกจากนี้ ยังศึกษาแนวทางในการแกไขปญหาของ
ประเทศที่กาวพนจากกับ ดักรายไดปานกลางเปนประเทศที่มีรายไดสูง เพื่อเปนกรณีศึกษาสําหรับ
ประเทศไทยตอไปในอนาคต
1.3 คําถามการศึกษา
กลไกการขับเคลื่อนการดําเนินงานตามโมเดลประเทศไทย 4.0 และรางยุทธศาสตรชาติเพื่อ
นําประเทศไทยไปสูก ารเปนประเทศพัฒ นาแลวที่มีความมั่นคง มั่ง คั่งและยั่ง ยืน มีป ระสิท ธิภาพ
เพียงพอหรือไม โดยการศึกษาเปรียบเทียบกับกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตรของประเทศที่กาวพน
จากกับดักรายไดปานกลางเปนประเทศที่มีรายไดสูง รวมทั้งศึกษากลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตรของ
มาเลเซียตามวิสัยทัศนของมาเลเซีย ค.ศ. 2020
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1.4 สมมติฐานการศึกษา
โมเดลประเทศไทย 4.0 และรางยุทธศาสตรชาติ มีกลไกการขับเคลื่อนที่เหมาะสมในการ
ขับ เคลื่อนประเทศไทยไปสูส ถานะการเปนประเทศพัฒ นาแลว ที่มีความมั่นคง มั่ง คั่ง และยั่ง ยืน
เมื่อเปรียบเทียบกับกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตรตามวิสัยทัศนของมาเลเซีย ค.ศ. 2020
1.5 ขอบเขตการศึกษา วิธีการศึกษา และระเบียบวิธีการศึกษา
1.5.1 ขอบเขตการศึกษา
รายงานฉบับ นี้ศึ ก ษาการขั บ เคลื่อ นโมเดลประเทศไทย 4.0 เปรีย บเที ยบกั บ
วิสัยทัศนของมาเลเซีย ค.ศ. 2020 ตลอดจนประสบการณของประเทศที่กาวพนจากกับดักรายได
ปานกลาง เพื่อเปนกรณีศึกษาสําหรับ การขั บเคลื่อนยุทธศาสตรตามโมเดลประเทศไทย 4.0 และ
รางยุทธศาสตรชาติ 20 ป โดยเรียนรูจากการดําเนินยุทธศาสตรของประเทศที่มีประสบการณมากอน
เชน มาเลเซี ย เพื่ อนํา มาศึก ษาเปรี ยบเทีย บและจัดทํ าเปน ขอเสนอแนะสํ าหรับ การขับ เคลื่อ น
ยุทธศาสตรชาติและโมเดลประเทศไทย 4.0 ตอไป
1.5.2 วิธีการดําเนินการศึกษาและระเบียบวิธีการศึกษา
1) ศึ ก ษาจากเอกสารของทางราชการต า ง ๆ บทวิ เ คราะห เ กี่ ย วกั บ โมเดล
ประเทศไทย 4.0 และวิ สัยทัศนของมาเลเซีย ค.ศ. 2020 ตลอดจนเอกสารเกี่ยวกับ การดําเนิ น
ยุทธศาสตรของไทยและมาเลเซีย
2) การสนทนากับบุคคลที่เกี่ยวของของไทยในการจัดทําโมเดลประเทศไทย 4.0
และรางแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2560–2579)
1.6 ประโยชนที่จะไดรับจากการศึกษา
การศึ ก ษาการขับ เคลื่อนโมเดลประเทศไทย 4.0 ซึ่ ง ได มีก ารรวมเขา ไวในแผนพัฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 และการจัดทํารางแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป เพื่อนําไปสู
สถานะการเปนประเทศพัฒนาแลวที่มีความมั่นคง มั่ง คั่งและยั่ง ยืน เปนรูป แบบและแนวทางการ
พัฒนาประเทศที่สําคัญมากสําหรับประเทศไทยที่จะตองดําเนินการพัฒนาประเทศไปในแนวทางตามที่
กําหนดไวในชวงระยะเวลา 20 ปขางหนา เพื่อนําไปสูความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน และเปนประเทศ
พัฒนาแลว นอกจากนี้โมเดลประเทศไทย 4.0 ยังเปนโมเดลที่ห นวยราชการตาง ๆ จะตองจัดทํา
ยุท ธศาสตรใหส อดคลองกับ โมเดลประเทศไทย 4.0 และยุท ธศาสตรชาติ 20 ป ดัง กลาว ดัง นั้น
การศึก ษาประสบการณจ ากประเทศที่กาวพนจากกับ ดัก รายไดป านกลางรวมทั้ง การศึก ษากรณี
ตัวอยางของประเทศมาเลเซียที่มีการดําเนินยุทธศาสตรภายใตวิสัยทัศนของมาเลเซีย ค.ศ. 2020 จะ
ทําใหทราบปญหาและอุปสรรคของการดําเนินยุทธศาสตรภายใตวิสัยทัศน ตลอดจนแนวทางในการ
แกไขปญหาดังกลาวของประเทศที่มีประสบการณในการพัฒนามากอนเพื่อนํามาปรับปรุงแกไขเพือ่ ให
การขั บ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร ภ ายใต โ มเดลประเทศไทย 4.0 และยุ ท ธศาสตร ช าติ 20 ป บรรลุ
วัตถุประสงคในการนําประเทศไทยไปสูการเปนประเทศพัฒนาแลวที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
ตอไป

7
1.7 นิยามคําศัพท
ประเทศไทย 4.0 เปนวิสัยทัศนเชิงนโยบายการพัฒ นาของประเทศไทยหรือโมเดลการ
พัฒนาของรัฐบาลภายใตการนําของพลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ที่เขามาบริหาร
ประเทศตามวิสัยทัศนที่จะนําประเทศไปสูประเทศที่พัฒนาแลวที่มีความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน อยาง
เปนรูปธรรม โดยขับเคลื่อนตามแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางของรางแผน
ยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป โดยโมเดลประเทศไทย 4.0 ประกอบดวย 2 ยุทธศาสตร คือ การสราง
ความเขมแข็งจากภายในควบคูไปกับการเชื่อมโยงประชาคมโลก
ประเทศที่ติดกับดักรายไดปานกลาง หมายถึง สภาวะที่ประเทศดอยพัฒนาและยากจนเริ่ม
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศจนสามารถยกระดับจากประเทศยากจนไปเปนประเทศรายไดปานกลาง
สําเร็จในเวลาไมนาน แตแลวก็หยุดชะงักประสบปญหาทางเศรษฐกิจไมสามารถพัฒนายกระดับตอไป
เปนประเทศรายไดสูงหรือประเทศพัฒนาแลวได7
เศรษฐกิจสรางสรรค (creative economy) ในบริบทประเทศไทย เศรษฐกิจสรางสรรค
คือ การพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานของการสรางและใชองคความรู ความคิดสรางสรรคและทรัพยสิน
ทางปญญาที่เชื่อมโยงกับพื้นฐานทางวัฒนธรรม การสั่งสมความรูของสังคมเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ในการผลิตสินคาและบริการใหมเพื่อสรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ8
ทฤษฎีความทันสมัย ตั้ง อยู บนสมมุติฐานที่วาความเจริญหรือการพัฒ นาสามารถที่จ ะ
แผขยายจากสัง คมหรือประเทศที่เ จริ ญ มากกวาไปยัง ประเทศที่พัฒ นานอยกวา โดยประเทศที่
เจริญกวาเปนผูใหความชวยเหลือในดานตาง ๆ ที่เห็นวาจําเปน เชน ความชวยเหลือทางเศรษฐกิจและ
ความชวยเหลือทางวิชาการ เปนตน เพื่อใหประเทศที่ลาหลังสามารถเปลี่ยนแปลงสภาวะตาง ๆ ให
เหมือ นกับ สภาวะประเทศที่เ จริญ แลว เคยใชม า แนวความคิ ดทฤษฎีค วามทั นสมั ยเกิ ดจากการ
ผสมผสานของระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมกับระบบการเมืองแบบประชาธิปไตยแบบเสรีนิยมของ
ประเทศยุโรปตะวันตก
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พิชิต ลิขิตกิจสมบูรณ, ประเทศไทยในกับดักรายไดปานกลาง (ตอนที่หนึ่ง) : โลกวันนี้วันสุข, 5 มิถุนายน 2558.
อาคม เติมพิทยาไพสิฐ, เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในการประชุม
ผูบริหารระดับสูงกระทรวงวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2554 คนควาเพิ่มเติมไดจาก :
www.thaiembassy.org>contents>files.
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บทที่ 2
แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวของ
2.1 แนวคิดทฤษฎี
รายงานการศึกษาฉบับนี้ใชแนวคิดหลักประกอบการศึกษา ดังนี้
2.1.1 ทฤษฎีความทันสมัย (Modernization Theory)
ทฤษฎีค วามทั น สมัย เกิด จากความสํ า เร็จ อยา งรวดเร็ วของแผนการมาร แ ชล
(Marshall Plan) ที่สหรัฐอเมริกาใหความชวยเหลือประเทศตาง ๆ ในยุโรปเพื่อฟนฟูเศรษฐกิจและ
สังคม ทฤษฎีความทันสมัยตั้งอยูบนสมมุติฐานที่วาความเจริญหรือการพัฒนาสามารถที่จะแผขยาย
จากสังคมหรือประเทศที่เจริญมากกวาไปยังประเทศที่พัฒนานอยกวา โดยประเทศทีเ่ จริญกวาเปนผูใ ห
ความชวยเหลือในดานตาง ๆ ที่เห็นวาจําเปน เชนความชวยเหลือทางเศรษฐกิจและความชวยเหลือ
ทางวิชาการ เปนตน เพื่อใหประเทศที่ลาหลังสามารถเปลี่ยนแปลงสภาวะตาง ๆ ใหเหมือนกับสภาวะ
ประเทศที่เจริญแลวเคยใชมา แนวทฤษฎีนี้เชื่อวาสังคมมีระบบและความสมดุลแตขาดความเจริญหรือ
การพั ฒ นาอยางเต็ม ที่โ ดยการนําสิ่ ง ที่ทัน สมัยเขาสูป ระเทศลาหลัง และประเทศเหลานั้ นก็จ ะมี
กระบวนการในการนําเอาไปปรับใชเพื่อใหเกิดภาวะความทันสมัย โดยเนนที่การสรางสถาบันตาง ๆ
ใหเปนแหลงสรางความทันสมัย แนวความคิดทฤษฎีความทันสมัยเกิดจากการผสมผสานของระบบ
เศรษฐกิจแบบทุนนิยมกับระบบการเมืองแบบประชาธิปไตยของประเทศยุโรปตะวันตก
Walt W. Rostow นักเศรษฐศาสตรชาวอเมริกันไดเสนอแนวคิดในการพัฒนา
ประเทศในโลกที่สามหรือประเทศกําลังพัฒนาวา รัฐที่เกิดขึ้นใหมสามารถเจริญรอยตามประเทศที่
พัฒนาแลวโดยจะตองผานลําดับ 5 ขั้น ดังนี้
ขั้นที่ 1 Traditional Society คือ สังคมแบบดั้งเดิมที่ระบบเศรษฐกิจยังไมมีการ
ขยายตัว การผลิตยังมีขีดจํากัด มีการทําสงครามและเกิดภัยพิบัติตาง ๆ ประชาชนยังไมมีความคิดที่
จะพัฒนา
ขั้นที่ 2 Pre–condition for Take–off คือ ขั้นเตรียมการพัฒนา มีการสะสมทุน
และความรูทางวิชาการ เริ่มใชความรูทางวิทยาศาสตรสมัยใหม การศึกษาตองใหเหมาะสมสอดคลอง
กับระบบเศรษฐกิจสมัยใหมในการพัฒนา มีธนาคารหรือสถาบันทางการเงินที่ระดมทุนเพื่อการลงทุน
โดยเฉพาะดานการสื่อสารคมนาคมรวมทั้งการหาแหลงวัตถุดิบจากประเทศอื่น
ขั้นที่ 3 Take–off stage คือ ขั้นกระบวนการพัฒนามีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
อยางรวดเร็วในทุกดาน มีการพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหมในภาคเกษตรและอุตสาหกรรม มีการสราง
โรงงานอุตสาหกรรมใหมเพื่อสนองตอบตอความตองการหรือการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ภาคเกษตรกรรม
เปลี่ยนเปนเกษตรอุตสาหกรรม
ขั้นที่ 4 stage of high mass Consumption คือ ขั้นการบริโภคจํานวนมากผลักดัน
ใหเศรษฐกิจเติบโตเต็มที่จนประสบความสําเร็จทุกดานประชาชนมีรายไดตอหัวเพิ่มขึ้นทุกภาคสวนทั้งใน
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เขตเมือ งและชนบท มีก ารจัดสรรทรัพยากรเพื่อสวั ส ดิก ารสั ง คม โดยมีเ ปาหมายเพื่อ ใหเ ปนรั ฐ
สวัสดิการ
ขั้นที่ 5 Beyond Consumption คือ ขั้นอุดมสมบูรณ มีการบริโภคจํานวนมาก
ระบบเศรษฐกิจมีความมั่นคง ประชาชนมีรายไดมากจนเหลือกินเหลือใช
Walt W. Rostow เสนอเอาไววาการวาดภาพประวัติศาสตรการพัฒนาโดยกําหนด
ระบบเศรษฐกิจ ออกเปนขั้น ๆ และการที่สัง คมจะกาวไปสูขั้นสูง กวาตอไปนั้นตองกําหนดระบบ
เศรษฐกิจ ใหส ามารถทําการผลิตไดม ากขึ้นเพื่อสะสมใหเ พียงพอใชในการลงทุนตอไป และย้ําถึง
การสรางกลไกรัฐเพื่อสนับสนุนใหเกิดจํานวนผูประกอบการมากพอที่จะสรางธุรกิจอุตสาหกรรมให
เจริญกาวหนาตอไปอยางไมหยุดยั้ง แนวความคิดนี้จึงกลายเปนแมแบบการพัฒนาเรียกวาทฤษฎีความ
ทันสมัย (Modernization Theory)
แนวทางการพัฒนาตามทฤษฎีนี้ไดเคยนําไปใชไดผลในยุโรปมาแลว อยางไรก็ตาม
เมื่อนําไปใชกับประเทศกําลังพัฒนาก็จําเปนตองปรับแนวทางเพื่อใหสอดคลองกับบริบทของประเทศ
เหลานั้นที่ขาดเงินทุนเพื่อใชในการพัฒนา รัฐบาลจําเปนตองลงทุนในโครงการสาธารณูปโภคพื้น ฐาน
(Infrastructure) เชน การกอสรางทาเรือ ทาอากาศยาน ไฟฟา น้ําประปา ถนน การสื่อสารคมนาคม
และมีความจําเปนที่จะตองรับการถายทอดทางเทคโนโลยีจากประเทศพัฒนาแลวมาทําใหเกิดการ
พัฒนาอุตสาหกรรมใหเจริญอยางรวดเร็ว
ทฤษฎีความทันสมัยย้ําถึงประสิทธิภาพของการดําเนินงานการพัฒนาตามนโยบาย
และแผนซึ่งกําหนดโดยรัฐบาลกลาง ดังนั้น จึงตองจัดระบบราชการใหมีประสิทธิภาพเพื่อสามารถนํา
นโยบายและโครงการพัฒนาไปดําเนินการไดอยางมีประสิทธิผล ระบบราชการเปนแบบรวมอํานาจเขา
สูสวนกลางมีการติดตอสื่อสารและการสั่งการตามลําดับชั้น มีการควบคุม องคกรอยางรัดกุมและมี
บุคลากรที่มีความรู ความเชี่ยวชาญในสาขาตาง ๆ
2.1.2 แนวความคิดเศรษฐกิจสรางสรรค (Creative Economy)
เป น แนวคิ ด การขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ บนพื้ น ฐานของการใช อ งค ค วามรู
(knowledge) การศึกษา การสรางสรรคงาน (creativity) และการใชทรัพยสินทางปญญาที่เชื่อมโยง
กับรากฐานทางวัฒนธรรม การสั่งสมความรูของสังคมและเทคโนโลยี /นวัตกรรมสมัยใหม เพื่อผลิต
สินคาและบริก ารที่สรางมูลคาทางเศรษฐกิจและคุณคาทางสังคมซึ่ง ตอบสนองความตองการของ
ผูบริโภคในตลาดโลก
จุดเริ่มตนของเศรษฐกิจในเชิง สรางสรรค (Creative Economy) นั้น เกิดจาก
แนวคิดของนาย John Howkins ซึ่งไดเขียนแนวคิดวาดวยเศรษฐกิจสรางสรรคในป พ.ศ. 2544 โดย
อธิบายวาเปนระบบเศรษฐกิจซึ่งเนนคุณคาบนพื้นฐานของคุณภาพบนจินตนาการใหม ๆ แทนที่จะ
เปนระบบเศรษฐกิจที่เนนทรัพยากรอันประกอบดวยแรงงานและเงินทุนแบบเกา เศรษฐกิจสรางสรรค
ไมใชเรื่องใหม ที่เปนเรื่องใหมคือขอบเขตความสัมพันธระหวางสองเรื่องนี้ในการสรางมูลคาเพิ่มและ
ความมั่งคั่ง John Howkins เห็นวาการสรางสรรคมี 2 แบบ อยางแรกเปนเรื่องปจเจกบุคคลซึ่งเปน
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คุณ ลัก ษณะที่เ ปน สากล สว นอีก แบบหนึ่ ง เปน เรื่อ งสั ง คมอุต สาหกรรมที่ส ร างมูล คา เพิ่ม ให กั บ
วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมและทรัพยสินทางปญญา9
ในอดี ต ที่ ผ า นมาประเทศไทยได พั ฒ นาประเทศโดยให ค วามสํ า คั ญ กั บ การ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโดยการพึ่งพิงปจจัยการผลิตที่มีราคาถูกและเนนการลงทุนของภาคเอกชน
ในการขับเคลื่อนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศจนกระทั่งเกิดวิกฤตเศรษฐกิจในเอเชียเมือ่
ป พ.ศ. 2540 จึง ไดป รับ เปลี่ยนยุทธศาสตรโดยการสนับ สนุนการสง ออก โดยเฉพาะการสง ออก
ภาคอุตสาหกรรมที่พึ่งพาแรงงานราคาถูก เพื่อใหตนทุนการผลิตสินคาต่ําสามารถแขงขันในตลาด
ตางประเทศได
ทั้งนี้ การขับเคลื่อนเศรษฐกิจดังกลาวสงผลใหเกิดการใชทรัพยากรอยางสิ้นเปลือง
ในภาคการผลิตส ง ผลกระทบอยางมากตอสิ่ ง แวดลอ ม ภาคการผลิตของไทยยั ง คงพึ่ง พาการใช
เทคโนโลยีแ ละนวัต กรรมนอยมาก จากรายงานของธนาคารโลกเมื่อป พ.ศ. 2551 พบวา การ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยในชวงระหวาง พ.ศ. 2520–2547 เกิดขึ้นจากการใชเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมอันสะทอนถึงผลิตภาพโดยรวมเพียงแครอยละ 1 ของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเทานั้น
ซึ่ง เปนอัตราที่ต่ํากวา ประเทศอื่น ๆ ในภูมิ ภาค อาทิ จีน สิง คโปร ไตห วัน และเกาหลีใตที่มีก าร
ขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจดานเทคโนโลยี
ดังนั้น หากประเทศไทยตองการหลุดพนจากกับดักประเทศที่มีรายไดปานกลางไปสู
ประเทศที่มีรายไดสูง ภายใตกระแสของการพัฒนาเพื่อนําไปสูความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน ประเทศ
ไทยจําเปนตองใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิต (Productivity) ของประเทศ
โดยการพัฒนาเศรษฐกิจ สรางสรรคอยางจริง จัง เพื่อใหทัดเทียมกับ ประเทศผูนําทางเศรษฐกิจ ใน
ภูมิภาค อาทิ สิงคโปร เกาหลีใต ไตหวันและมาเลเซีย
ในบริบทประเทศไทย “เศรษฐกิจสรางสรรคคือการพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานของ
การสรางและการใชองคความรู ความคิด สรางสรรคและทรัพยสินทางปญญาที่เชื่อมโยงกับพื้นฐาน
ทางวัฒนธรรม การสั่งสมความรูของสังคม เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตสินคาและบริการใหม
เพื่อสรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ”10
2.2 วรรณกรรมที่เกี่ยวของ
ในการดําเนินการศึกษาจะคนควาและใชขอมูลเอกสารที่เกี่ยวของ ดังนี้
1) Malaysian : The way Forward (Vision 2020) (Mahathir Bin Mohammad,
1991)
2) Creative Economy Report 2008 (UNDP/UNCTAD, 2008)
3) Latin America and the middle–Income trap, (Eva Paus, 2014)
9

UNDP/UNCTAD, Creative Economy Report 2008, (United Nations, 2008), p.15.
อาคม เติมพิทยาไพสิฐ, เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ กลาว
สุนทรพจนในการประชุมผูบริหารระดับสูงกระทรวงวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2554 คนควาเพิ่มเติมไดจาก :
www.thaiembassy.org>contents>files
10
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4) Malaysia Policies & Issues in Economic Development (Institute of Strategic
and International Studies (ISIS), 2011)
5) World Bank Malaysia Hub, The Middle–Income Trap : Myth or Reality?
(Greg Larson, Norman Loayza, and Michael Woolcock, 2016)
6) Avoiding Middle–Income Growth Traps (Pierre–Richard Agenor, Otaviano
Canuto and Michael Jelenic, 2012)
7) Rethinking Modernity : State, Ethnicity, and Class in the forging of a
Modern Urban Malaysia, Local cultures and the New Asia (Goh Beng Lan, 2002).
8) A Doctor in the House : the Memoirs of Tun Dr. Mahathir Mohamad
(Mahathir Mohamad, 2011)
9) Latin America : locked up in the middle–income trap? (Herwin Loman,
2015)
10) โลกเปลี่ยน ไทยปรับ (สุวิทย เมษินทรีย, 2556)
11) เมื่อโลกไมใชใบเดิม (สุวิทย เมษินทรีย, 2553).
12) Thailand 4.0 : โมเดลขับเคลื่อนประเทศไทยสูความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน (สุวิทย
เมษินทรีย, 2559).
13) รางกรอบยุท ธศาสตรชาติร ะยะ 20 ป (พ.ศ. 2560–2579) (สรุป ยอ ) พฤษภาคม
2559.
14) พระราชบัญญัติการจัดทํายุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2560
15) สภานิติบั ญ ญั ติแห ง ชาติ , สภาขับ เคลื่ อนการปฏิรู ป ประเทศ, คณะกรรมาธิ ก าร
ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศดานการบริหารราชการแผนดิน (สภานิติบัญญัติแหงชาติ, 2559)
16) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ. 2560–2564 (สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี, 2560)
17) เอกสารประเทศมาเลเซีย (สํานักเกษตรตางประเทศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ,
2559)
18) ขอมูลพื้นฐานสหพันธรัฐมาเลเซีย (ศูนยอินโดจีนศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา)
19) ทําไมเราถึงติดกับดักรายไดปานกลาง (อารยะ ปรีชาเมตตา, 2558)
20) สังคมกับเศรษฐกิจ : กรณีศึกษาประเทศไทย (นิรมล สุธรรมกิจ, 2551)
21) แผนพัฒ นาการเศรษฐกิจ แหงชาติ (สํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจแหง ชาติ สํานัก
นายกรัฐมนตรี, 2503)
22) ไทยในเศรษฐกิจโลก (ปยะศิริ เรืองศรีมั่น, 2547)
23) ระบบเศรษฐกิจไทยและพัฒนาเศรษฐกิจไทย (ชูศักดิ์ จรูญสวัสดิ,์ 2545)
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2.3 สรุปกรอบแนวความคิด
2.3.1 ภายหลัง จากความสําเร็จ ในการพั ฒ นาเศรษฐกิจ ของประเทศไทย โดยรายได
ประชาชาติตอหัวของคนไทยเพิ่มขึ้นเกือบ 2 เทาในชวงศตวรรษที่ผานมา แตประเทศไทยยังติดอยูใน
กับดักรายไดปานกลาง ไมสามารถขยับขึ้นไปแขงขันกับประเทศที่ขับเคลื่อนดวยวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี นวัตกรรมและความคิดสรางสรรค ในขณะเดียวกันก็ไมสามารถขยับลงมาแขง ขันกับ
ประเทศที่ขับเคลื่อนดวยการผลิตสินคาตนทุนต่ําอยางจีนและเวียดนามได11 นอกจากกับดักประเทศ
รายไดปานกลางแลว ประเทศไทยยังเผชิญกับดักความเหลื่อมล้ํา (Inequality Trap) และกับดักของ
ความไมสมดุลของการพัฒนา (Imbalance Trap) ซึ่งเปนอุปสรรคสําคัญในการพัฒนาประเทศ แมวา
ประเทศไทยจะประสบความสําเร็จในการแกไขปญหาความยากจนในชวงสองทศวรรษที่ผานมา แต
ประเทศไทยก็ยัง คงมีปญ หาความยากจนที่กระจุก ตัวในภาคการเกษตร ที่สําคัญประเทศไทยยังไม
สามารถแกไขปญ หาความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจ ของสัง คมได ไมวาจะพิจ ารณาจากตัวชี้วัดใด
นอกจากนี้ ยังมีปญหาความเหลื่อมล้ําระหวางภูมิภาคโดยกลุมพื้นที่กรุงเทพมหานคร ภาคกลางและ
ภาคตะวันออกซึ่งเปนพื้นที่เปาหมายหลักของการพัฒนาเศรษฐกิจไดรับผลประโยชนทางเศรษฐกิจทั้ง
ในรูปรายไดของภูมิภาค รายไดประชากรตอหัว จํานวนเงินลงทุน แรงงานทักษะที่กระจุกตัวอยูใน
พื้นที่ดังกลาวมากกวาพื้นที่อื่น ๆ ดังนั้น หนึ่งในประเด็นเชิงนโยบายที่ ภาครัฐตองใหความสําคัญ คือ
การกระจายการเติบโตทางเศรษฐกิจไปยังภูมิภาคอยางทั่วถึงดวยการสงเสริมใหเกิดการจางงานและ
การลงทุนในภูมิภาค และการกระจายผลประโยชนทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นอยางเทาเทียม12
2.3.2 โมเดลการขยายตัวทางเศรษฐกิจแบบเดิมไมสามารถชวยใหประเทศไทยหลุดพน
จากกับดักนี้ได จึงตองมีการสรางโมเดลใหมที่ใหความสําคัญกับปจจัยเชิงสถาบันที่เอื้อตอการยกระดับ
การขยายตัวทางเศรษฐกิจระดับสูงและตอเนื่อง โดยเฉพาะอยางยิ่งการมีธรรมาภิบาลเพื่อการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจ คือโมเดลประเทศไทย 4.0 เพื่อพัฒนาประเทศไทยใหหลุดพนจากกับดักทั้งสามดังกลาว
พร อ มกั บ การนํ า ประเทศไทยมุ ง สู ค วามมั่ น คง มั่ ง คั่ ง และยั่ ง ยื น โดยโมเดลประเทศไทย 4.0
ประกอบดวยกลไกในการขับเคลื่อนความมั่งคั่งเพื่อขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจชุดใหม (New
Engines of Growth) ดวยการแปลงความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศไทยที่มีอยู 2 ดาน
คือ ความหลากหลายเชิงชีวภาพและความหลากหลายเชิงวัฒ นธรรมใหเ ปนความไดเ ปรียบในเชิง
แขง ขันดวยการเติม เต็ม ดวยวิท ยาการ ความคิดสรางสรรค นวัตกรรม วิท ยาศาสตร เทคโนโลยี
การวิจัยและการพัฒนาเทคโนโลยี (Smart Farming) โดยเกษตรกรตองมีรายไดมากขึ้นและเปน
เกษตรกรแบบเปนผูประกอบการ (Entrepreneur)

11
12

สุวิทย เมษินทรีย, โลกเปลี่ยน ไทยปรับ, กรุงเทพธุรกิจ (2556): 268.
เรื่องเดียวกัน, 60–62.

บทที่ 3
ปญหาประเทศทีต่ ิดกับดักรายไดปานกลาง และวิสัยทัศนมาเลเซีย ค.ศ. 2020
3.1 ปญหาประเทศที่ติดกับดักรายไดปานกลาง (Middle–Income Trap)
3.1.1 ประเทศที่มีรายไดปานกลาง (Middle–Income Countries–MICs) คือ ประเทศที่
มีรายไดประชากรเฉลี่ยตอหัว 1,026–12,475 ดอลลารสหรัฐตอป และมีประชากรรวม 5 พันลานคน
จากประชากรโลกจํานวน 7 พันลานคน และรอยละ 73 ของคนยากจนของโลก คิดเปน 1 ใน 3 ของ
GDP โลก13 ในป พ.ศ. 2555 มีจํานวน 103 ประเทศ
3.1.2 ความคิดเกี่ยวกับประเทศที่ติดกับดักประเทศที่มีรายไดปานกลางเกิดขึ้นครั้งแรก
โดย Indermit Gill และ Homi Kharas ที่ไดรายงานเมื่อป พ.ศ. 255014 เกี่ยวกับปรากฏการณใน
ภูมิภาคลาตินอเมริก าและตะวันออกกลาง เปรียบเทียบกับ สภาวะการชะลอตัวทางเศรษฐกิจของ
ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออก โดยอธิบายสาเหตุที่ประเทศที่มีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่
รวดเร็วจนเปลี่ยนจากประเทศที่มีรายไดต่ํากลายเปนประเทศที่มีรายไดปานกลาง โดยการใชแรงงาน
ราคาถูก การใชเทคโนโลยีระดับพื้นฐาน จนสามารถสงออกสินคาอุตสาหกรรมที่มีผลิตภาพทางการ
ผลิตสูง ขึ้นมัก จะตามมาดวยสภาวะที่อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ที่ล ดลง คาแรงสูง ขึ้นจนไม
สามารถผลิตสินคาแขง ขันกับ ประเทศพัฒ นาแลวที่มีความกาวหนาทางเทคโนโลยีได รวมทั้ง ไม
สามารถแขงขันกับประเทศรายไดต่ําที่มีคาแรงถูกกวาได15
3.1.3 “กับ ดัก รายไดป านกลาง” เปนศัพท ท างเศรษฐศาสตรซึ่ง Michael Spence
นักเศรษฐศาสตรรางวัลโนเบลป ค.ศ. 2001 ไดเปรียบเทียบความหมายไววาเปนเหตุการณที่ประเทศ
กําลัง พัฒ นาที่เ คยมีร ายไดเ ฉลี่ยตอหัวต่ํ า ไดอาศัยการสง ออกสินคาที่ใชแรงงานราคาถูก เปนตั ว
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจจนประสบความสําเร็จในชวงตนของการพัฒนาประเทศ เมื่อคาจางแรงงานและ
ตนทุนอื่น ๆ ในประเทศขยับตัวสูงขึ้นในขณะที่ประสิทธิภาพแรงงานที่แทจริงยังปรับเพิ่มขึ้นไดไมมาก
พอจึงประสบปญหาเมื่อตองเจอกับการแขงขันในตลาดโลกที่แตกตางและซับซอนกวาเดิมกลายเปน
อุปสรรคสําคัญที่ขัดขวางการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนในระยะยาว16 ธนาคารโลกไดรายงานวา
นับตั้งแตป พ.ศ. 2503–2551 ประเทศที่มีรายไดปานกลาง 101 ประเทศ มีเพียง 13 ประเทศเทานั้น
13

ขอมูลจากธนาคารโลก แหลงที่มา : www.worldbank.org.country.mic
Eva Paus, Latin America and the middle–Income trap, (Economic Commission for Latin America
and the Caribbean, Chile, 2014), p.14.
15
Greg Larson, Norman Loayza, and Michael Woolcock, World Bank Malaysia Hub, The Middle–
Income Trap : Myth or Reality?, Research & Policy Briefs [Online], 2016, Available from :
www.documents.worldbank.org>curated>pdf.
16
อารยะ ปรีชาเมตตา, คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร : ทําไมเราถึงติดกับดักรายไดปานกลาง,
[Online], กรุงเทพธุรกิจ (7 ธันวาคม 2558), แหลงที่มา: www.bangkokbiznewsnews.com,>blog.>detail.
14
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ที่กลายเปนประเทศที่มีรายไดสูง ไดแก อิเควทอเรียลกินี กรีซ ฮองกง ไอรแลนด อิสราเอล ญี่ปุน
มอริเชียส โปรตุเ กส เปอรโ ตริโก เกาหลีใต สิง คโปร ไตห วัน และจีน แมวาจะมีห ลายประเทศใน
ภูมิภาคตะวันออกกลางและลาตินอเมริกาที่กาวสูการเปนประเทศที่มีรายไดปานกลางแตก็ตกอยูใ นกับ
ดักของประเทศที่มีรายไดปานกลาง 17 ไมส ามารถกาวพนจากกับดัก รายไดปานกลางสูประเทศที่มี
รายไดสูงได (high–income nation)
3.1.4 กับดักรายไดปานกลาง (Middle–Income Trap–MIT) เปนปรากฏการณ ของ
ประเทศที่มีรายไดปานกลางที่มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ชาลง ภายหลังจากที่มีการเจริญเติบโต
อยางรวดเร็ว เนื่องจากประสบปญหาไมสามารถแขงขันกับประเทศที่มีคาจางแรงงานถูกหรือประเทศ
ที่มีความเจริญทางเศรษฐกิจสูงกวาทําใหการเติบโตของผลิตภาพชาลง18 ภูมิภาคลาตินอเมริกาและ
แคริบเบียนมักจะถูกอางอิงถึงเสมอวาเปนตัวอยางที่คลาสสิคของการเปนประเทศที่ติดกับดักประเทศ
รายไดปานกลาง19
3.1.5 ในวันที่ 1 กรกฎาคมของทุกป ธนาคารโลกจะทําการทบทวนการจัดกลุมประเทศ
ตาง ๆ ในโลกจากการประเมินรายไดประชาชาติตอหัว (GNI per capita) โดยใชวิธีที่เรียกวา Atlas
method หรือการประเมินตัวเลขรายไดประชาชาติตอหัวของประเทศนั้น ๆ ในป พ.ศ. 2558 รายงาน
ของธนาคารโลกไดทําการแบงกลุมประเทศออกเปน 5 กลุมใหญ ๆ คือ
1 ) กลุมประเทศที่มีรายไดต่ํา (low–income economies) ซึ่งมีรายไดประชาชาติ
ตอหัวเฉลี่ยอยูต่ํากวาหรือเทากับ 1,025 ดอลลารสหรัฐ เชน เกาหลีเหนือ ยูกันดา เปนตน
2) กลุ ม ประเทศรายได ป านกลางระดั บ ล า ง (lower middle–income
economies) มีรายไดอยูระหวาง 1,026–4,035 ดอลลารสหรัฐ เชน อินโดนีเซีย ลาว พมา ฟลิปปนส
เวียดนาม กัมพูชา อินเดีย ภูฏาน
3) กลุมประเทศรายไดปานกลางระดับสูง (upper middle–income economies)
ที่มีรายไดระหวาง 4,036–12,475 ดอลลารสหรัฐ เชน จีน รัสเซีย อารเจนตินา บราซิล เม็กซิโก เปรู
คิวบา แอฟริกาใต มาเลเซีย และไทย
4) กลุมประเทศรายไดสูง (high–income economies) มีรายไดมากกวา 12,476
ดอลลารสหรัฐ เชน บรูไน ชิลี เซเชลส และสิงคโปร20
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Pierre–Richard Agenor, Otaviano Canuto and Michael Jelenic, Avoiding Middle–Income Growth
Traps,Economic Premise, World Bank, 1 [Online], 2012, Available from :
www.siteresources.worldbank.org>resources.
18
Vijayakumari Kanapathy, Herizal Hazri, Pasuk Phongpaichit and Pornthep Benyaapikul, Middle–
Income Trap : Economic Myth, Political Reality, case studies from Malaysia and Thailand, (The
Asia Foundation), p.11.
19
Fernanndo Gabriel Im and David Rosenblatt, Middle–Income Traps : A Conceptual and
Empirical Survey, Research Working Paper, no WPS 6594. (World Bank, 2013), p.4. [Online],
Available from : www. documents.worldbank.org> Resources
20
World Bank list of economies (December 2016), [Online], Available from : www.iaprd-worldcongress.com.layout.
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จากการศึกษาพบวามีเพียงไมกี่ประเทศที่หลุดพนจากกับดักรายไดปานกลางและเปลี่ยน
สถานะเปนประเทศที่มีรายไดสูง เชน ญี่ปุน เกาหลีใต ไตหวัน และสิงคโปร
3.2 แนวทางการแกไขปญหาของประเทศที่ติดกับดักรายไดปานกลาง
3.2.1 การเพิ่มประสิทธิภาพของปจจัยการผลิต
การสูญเสียความสามารถในการแขงขันทําใหการสงออกลดลง สินคาที่ผลิตไดไม
สามารถแขงขันกับสินคาของประเทศอื่นในตลาดโลก ประเทศที่กาวพ นจากกับดักรายไดปานกลาง
สามารถเพิ่มประสิทธิภาพของปจจัยการผลิต การสรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคาและการสรางผลิตภาพ
ทางการผลิตใหเพิ่มมากขึ้นโดยอาศัยปจ จัยสนับ สนุน อาทิ การลงทุนใน R & D การยกระดับ
โครงสรางพื้นฐาน การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาตลาดการเงินใหมีประสิทธิภาพ
3.2.2 การพัฒนาทุนมนุษย
ทุ น มนุ ษ ย ป ระกอบด ว ยความรู ทั ก ษะ ความชํ า นาญ ความสามารถและ
ประสบการณ การพัฒ นาดานการศึก ษาทําใหป ระชากรมีความรูความสามารถ ความชํานาญใน
เทคโนโลยี ความทาทายของประเทศที่ติดกับดักรายไดปานกลางคือการสรางและเพิ่มประสิทธิภาพใน
การใชป ระโยชนจ ากทุนมนุษยเพื่อสนับ สนุนการพัฒ นาดานเทคโนโลยีใหมีความกาวหนาและมี
ประสิทธิภาพ การพัฒนาดานการศึกษานับวามีบทบาทสําคัญอยางมากสําหรับประเทศกําลังพัฒนาซึง่
มีอัตราการขยายตัวของประชากรในระดับสูงและประชากรสวนใหญมีระดับการศึกษาเฉลี่ยอยูใน
ระดับ ต่ํา แรงงานเปนจํานวนมากไมสามารถใชป ระโยชนจ ากเทคโนโลยีไดอยางมีป ระสิท ธิภาพ
คุณภาพของคนหรือทุนมนุษยที่เพิ่มขึ้นนั้นเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหเศรษฐกิจเติบโตอยางมีคุณภาพและ
ยั่งยืนโดยกอใหเกิดการพัฒนาทางเทคโนโลยีที่มีความกาวหนามากยิ่งขึ้น
คุณภาพของแรงงานและบุคลากรเปนปจจัยสําคัญ ตอการพัฒ นาเศรษฐกิจของ
ประเทศในระยะยาว ประเทศที่กาวพนจากกับดักรายไดปานกลางไดพัฒนาระบบการศึกษาเพื่อให
สามารถสรางบุคลากรที่มีคุณภาพแกสาขาเศรษฐกิจตาง ๆ แรงงานที่มีฝมือและทักษะสามารถชวย
ขยายหรือเพิ่ม ผลิตภาพได เชน นักวิท ยาศาสตร วิศวกร และชางฝมือ ระบบการศึก ษาสามารถ
สนองตอบความตองการของภาคเศรษฐกิจตาง ๆ ได แรงงานสามารถรับการถายทอดเทคโนโลยีและ
ความรูได ประเทศที่มีผูมีการศึกษาสูงจํานวนมากจะสงผลใหการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศ
เปนไปอยางมีป ระสิท ธิภาพ คุณภาพของคนหรือทุนมนุษยที่เ พิ่ม ขึ้ นนั้นเปนปจ จัยสําคัญ ที่ทําให
เศรษฐกิจเติบ โตอยางมีคุณภาพและยั่งยืนโดยกอใหเกิดการพัฒ นาทางเทคโนโลยี การลงทุนทาง
กายภาพและชวยเพิ่มผลิตภาพการผลิตของประเทศ
3.2.3 การพัฒนาเทคโนโลยี
การพัฒนาเทคโนโลยีเปนปจจัยสําคัญตอการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ เพื่อสราง
มูลคาเพิ่มใหกับสินคา การพัฒนาเทคโนโลยีสามารถทําไดจากการใชประโยชนของบริษัทตางประเทศ
ที่เขามาลงทุนใชเครื่องจักรที่นําเขา หรือการซื้อเทคโนโลยีดวยการจายคาสิทธิบัตรและจางผูเชีย่ วชาญ
จากตางประเทศมาทํางาน ถาไมมีการพัฒนาเทคโนโลยีและไมมีการถายทอดเทคโนโลยี ประเทศที่
นําเขาเทคโนโลยีก็จะลาหลังดานเทคโนโลยี เมื่อสถานการณทางเศรษฐกิจเปลี่ยนไป เชน คาแรงสูงขึ้น
หรือขาดแคลนแรงงาน เมื่อนักลงทุนจากตางประเทศยายฐานการผลิตไปประเทศอื่น ประเทศที่พึ่งพา
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เทคโนโลยีนําเขานั้นก็จะลาหลังดานเทคโนโลยี สงผลกระทบตอการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศ
ในระยะยาว
3.2.4 ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรและสิ่งแวดลอม
การพัฒนาประเทศที่มีรายไดต่ําสูระดับที่มีรายไดปานกลางในหลายประเทศเกิดขึน้
ไดจากการใชทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยูอยางอุดมสมบูรณทําใหทรัพยากรธรรมชาติคอย ๆ ลดนอยลง
และกอใหเกิดปญหามลภาวะ แกไขยากและใชงบประมาณจํานวนมาก ประเทศที่ติดกับดักรายไดปาน
กลางเหลานี้ตองประสบกับ อุปสรรคนานาประการ ทั้ง ขอจํากัดทางดานเทคโนโลยี คุณภาพของ
กําลังคน การขาดแคลนสิ่งสาธารณูปโภคและการไรเสถียรภาพทางการเมืองและเศรษฐกิจ ในขณะที่
ตนทุนการผลิต เชน คาจางแรงงานและตนทุนอื่นเพิ่มสูงขึ้น แตประสิทธิภาพการผลิตไมไดเพิ่มขึ้นตาม
อัตราการเพิ่มของตนทุน
3.3 กรณีศึกษาของประเทศในภูมิภาคลาตินอเมริกา
ประเทศในภูมิภาคลาตินอเมริกาประสบปญหาอุปสรรคในการพัฒนาประเทศ อันเกิดจาก
ปญหาความเหลื่อมล้ําในการกระจายรายได การศึกษาไมทวั่ ถึง และการขาดแคลนอาหาร ในป พ.ศ.
2516 เศรษฐกิจของประเทศในภูมิภาคลาตินอเมริกาเริ่มขยายตัวมากขึ้นโดยเฉพาะประเทศบราซิล
GDP ขยายตัวถึงรอยละ 621 อยางไรก็ตามวิกฤตเศรษฐกิจโลกในป พ.ศ. 2540 สงผลกระทบอยางมาก
ตอประเทศในภูมิภาคลาตินอเมริกา อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่เคยสูงถึงรอยละ 5.4 ลดลง
เหลือรอยละ 2.1 บางประเทศอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจลดลงเหลือรอยละ 022 อยางไรก็ตาม
จากรายงานของคณะกรรมาธิ ก ารเศรษฐกิ จ เพื่ อ ลาติ น อเมริ ก าและแคริ บ เบี ย น (Economic
Commission for Latin America and the Caribbean หรือ ECLAC) พบวาภูมิภาคลาตินอเมริกา
มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจสูงในชวงตนทศวรรษที่ 21 สามารถฟนตัวจากวิกฤตเศรษฐกิจโลกไดเร็ว
กวาญี่ปุน สหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป หลายประเทศในภูมิภาคสามารถลดชองวางความเหลื่อมล้าํ
และสามารถกระจายรายไดไปยังประชากรกลุมตาง ๆ แตในระยะตอมากลับมีอัตราการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจที่ลดลง โดยเฉพาะในชวงทศวรรษที่ 1970–1980 ซึ่ง ความเหลื่อมล้ําไดเ พิ่มมากขึ้น
โดยเฉพาะอารเจนตินาและเวเนซุเอลา ที่ประสบความลมเหลวอยางเห็นไดชัด ไมสามารถแขงขันกับ
ประเทศที่มีการพัฒนาดานเทคโนโลยีสูง และก็ไมสามารถแขงขันกับประเทศที่มีคาแรงต่ํา ประเทศใน
ภูมิภาคลาตินอเมริกากําลังตกอยูในกับดักของประเทศที่มีรายไดปานกลาง ยกเวน ชิลีและอุรุกวัยที่
กลายเปนประเทศที่มีรายไดสูง (high–income nation) รายไดประชาชาติเฉลี่ยตอหัวของชิลีเพิ่มขึ้น
ถึงรอยละ 43 ตั้งแตป พ.ศ. 2493–255823 อุปสรรคสําคัญของการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศ
ในภูมิภาคลาตินอเมริกาคือการขาดแคลนเงินทุน ขาดเทคโนโลยีสมัยใหม ลักษณะภูมิประเทศที่ไม
เอื้ออํานวย และอยูหางไกลจากตลาดการคาของโลก ภาคอุตสาหกรรมสวนใหญเปนอุตสาหกรรม
21

เชิดชาย เหลาหลา, ลาตินอเมริกา, (กรุงเทพมหานคร: แพรพิทยา, 2524), หนา 12–13.
Economic and Social Commission for Asia and the Pacific, International Cooperation in Trade
and Investment : Asia–Latin America, (United Nations, 2000), p.102.
23
Shannon K. O’Neil, Latin America’s Middle–Income Trap, (Council on Foreign Relations, 2015)
[Online], Available from: www.cfr.org>blog–post>latin.
22

17
ขนาดยอมและอุตสาหกรรมในครัวเรือน สินคาออกสวนใหญเปนประเภทวัตถุดิบ บราซิลสงออกกาแฟ
น้ําตาลทราย ยาสูบ อารเจนตินาสงออกเนื้อสัตว ขนแกะ ฝาย ฯลฯ
หลายประเทศในภูมิภาคลาตินอเมริก าประสบปญ หาการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ และ
ประสบปญหาการขาดดุลบัญชีการชําระเงิน กลุมนักลงทุนไดระมัดระวังในการลงทุนในภูมิภาคลาติน
อเมริกาและกลุมลาตินอเมริกาเปนกลุมที่มีการชะลอตัวทางเศรษฐกิจสูงที่สุด24
1) บราซิลเคยประสบความสําเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจ ในชวงระหวางป พ.ศ. 2510–
2516 อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงถึงรอยละ 11.2 ตอป ที่เรียกวาเปนยุคมหัศจรรยทางเศรษฐกิจ
(economic miracle) ของบราซิล25 ตอมาบราซิลประสบปญหาการขาดดุลการคาและไมสามารถ
กูเงินจากตลาดเงินและตลาดทุนของบราซิลได
2) อารเจนตินามีปญหาเงินทุนสํารองตางประเทศที่ล ดต่ําลงในรอบ 7 ป เนื่องจากการ
สงออกลดลง แตการนําเขามีมูลคาเพิ่มสูงขึ้น ทําใหประสบปญหาการขาดดุลการคา และอารเจนตินา
ประสบปญหาไมสามารถกูเงินจากตลาดเงินและตลาดทุนในตางประเทศไดเนื่องจากปญหาเครดิตของ
ประเทศไมดีทําใหตนทุนการผลิตสินคาเพิ่มสูงขึ้นมาก
3) เปรูเริ่มมีการขยายตัวดานเศรษฐกิจลดลง GDP ลดลงต่ํากวารอยละ 6 เนื่องจากปญหา
การสงออกทองแดงและแรธาตุที่ลดลง
4) เวเนซุเอลาประสบปญหาเงินเฟอสูงที่สุดในภูมิภาค การบริหารจัดการดานพลังงานของ
เวเนซุเอลาซึ่งเปนประเทศผูสงออกน้ํามันดิบไมเพียงพอตอการบริโภคในประเทศทําใหเศรษฐกิจชะลอ
ตัวทั้งภูมิภาค
ปญหาที่ประเทศในภูมิภาคลาตินอเมริกาประสบ มีดังนี้
1) ปญหาทุนมนุษย
ปญหาทุนมนุษยเปนอุปสรรคสําหรับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในภูมิภาคลาติน
อเมริกา การลงทุนใน knowledge capital มีสัดสวนนอยมาก R & D ยังมีอัตราสวนต่ํา ยกเวน
บราซิลที่มีการลงทุน R & D ในสัดสวนที่สูง นอกจากนี้ยังมีปญหาการขาดแคลนแรงงานที่มีความรู
และทักษะ แรงงานสวนใหญเปนแรงงานไรฝมือโดยเฉพาะ บราซิล อารเจนตินาและปารากวัย แมวา
จะมีอัตราการเขาเรียนในระดับประถมศึก ษาและมัธยมศึก ษามากขึ้น แตความไมเ ทาเทียมทาง
การศึกษาก็ยังมีอยูและเปนอุปสรรคตอการพัฒนาทักษะ จนตองมีการปฏิรูปการศึกษา การปฏิรูป
หลักสูตรการศึกษา การปรับปรุงการเรียนการสอนยังขาดเทคโนโลยีที่จะมาสรางผลิตภาพเพื่อเพิ่ม
รายได
2) ปญหาโครงสรางพื้นฐานที่ลาหลัง
ในชวงทศวรรษที่ 1980 หลายประเทศในภูมิภาคลาตินอเมริกาประสบปญ หาภาวะ
วิกฤตหนี้สินทําใหตองตัดลดคาใชจายในการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค สําหรับ
อารเ จนตินาและเปรู ยัง ประสบปญ หาการสงออกสินคาที่ลดลง ประเทศในภูมิภาคนี้จะตองเพิ่ม
24

สํานักงานสงเสริมการคาระหวางประเทศ ณ กรุงบัวโนสไอเรส, รายงานเรื่องทิศทางแนวโนมเศรษฐกิจ/การลงทุน
ในอารเจนตินาและกลุมลาตินอเมริกา ป พ.ศ. 2557–2558, แหลงที่มา: www.ditp.go.th>pdf>latin2557
25
Organization for Economic Co–operation and Development, The Newly Industrialising Countries
: Challenge and Opportunity for OECD Industry, (OECD, 1988), p.61.
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คาใชจายดาน R & D การปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานและการสรางสภาพแวดลอมทางธุรกิจใหมาก
ยิ่งขึ้น26
3) ไมมีการพัฒนาดานอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
ในชวงป พ.ศ. 2523–2551 ประเทศในภูมิภาคลาตินอเมริกาดําเนินนโยบายเสรีนิยม
ใหม สงผลใหเศรษฐกิจของประเทศในภูมิภาคนี้ขยายตัวรอยละ 2.7 ตอป ซึ่งเปนอัตราการขยายตัวที่
นอยกวาประเทศกําลังพัฒนาในภูมิภาคอื่น ๆ การผลิตของภาคแรงงานขยายตัวเพียงรอยละ 0.2
ผลิต ภาพขยายตัวลดลงมาก ไดมี ก ารปฏิ รูป ทางเศรษฐกิจ รวมทั้ ง การลดอัต ราภาษี ก ารนํา เข า
การอุดหนุนภาครัฐ และเปดการลอยตัวในเรื่องดอกเบี้ย สัดสวนของภาคการผลิตตอ GDP ลดลงจาก
รอยละ 27 ในทศวรรษ 1980 เปนรอยละ 17.9 ในทศวรรษ 1990 ซึ่งเปนอัตราที่นอยกวาประเทศ
กําลังพัฒนาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟกซึ่งมีสัดสวน 31.427
3.4 กรณีศึกษาประเทศมาเลเซียภายใตวิสัยทัศน ค.ศ. 2020 (Vision 2020)
เดิมนั้นชาวมลายูประกอบอาชีพทําการเพาะปลูกแบบยังชีพ หลังจากที่ไดรับเอกราชจาก
อัง กฤษเมื่อป พ.ศ. 2500 เศรษฐกิจ ของมาเลเซียก็เ ริ่ม เติบโตขึ้นมีก ารเปลี่ยนจากการทําดีบุก กับ
ยางพาราไปเปนอุตสาหกรรมที่หลากหลายยิ่งขึ้น แตเกิดปญหาความขัดแยงทางเชื้อชาติและนําไปสู
การจลาจลในป พ.ศ. 2512 รัฐบาลในขณะนั้นจึงประกาศนโยบายเศรษฐกิจใหม (New Economic
Policy–NEP) เมื่อป พ.ศ. 2513 เนื้อหาสําคัญคือใหสิทธิพิเศษแกพวก “ภูมิบุตร (Bumiputera)”
หรือพลเมืองเชื้อสายมลายู เชน กําหนดสัดสวนขาราชการที่สวนใหญเปนชาวมลายู ใหสิทธิในการ
เขาเรียน จัดแบงที่อยูอาศัยและอสังหาริมทรัพยเพื่อการพาณิชยใหพวกเชื้อสายมลายูกอนคนเชื้อสาย
จีนและอินเดีย เปนตน28 โดยเห็นวาคนมลายูถูกทอดทิ้งไมไดรับผลประโยชนจากแผนดินของตนเอง
มาตั้ง แตส มัยโบราณ รัฐบาลมองเห็นความจริง ขอนี้จึง ไดพยายามชวยเหลือชาวมลายู ตลอดถึง
ลูกหลานใหมีความอุดมสมบูรณและมีความหวังในชีวิต ฐานะอันตกต่ําของชาวมลายูคอยเปลี่ยนไป
และยืนอยูไดในสังคม การยืนยันเรื่องฐานะของคนมลายูตองประกอบดวยขอมูลสําคัญอยางยิ่ ง 4
ประการ คือ
1) มีการสงวนที่ดินไวใหแกชาวมลายูในรัฐตาง ๆ อยางกวางขวาง
2) จัดที่วางไวใหแกชาวมลายูเขารับราชการ
3) ใหชาวมลายูไดสิทธิรับอนุญาตใหทําการคาขาย
4) ใหชาวมลายูไดรับสิทธิทางการศึกษา เชน การรับทุน และอื่นใดที่เกี่ยวกับการศึกษา29
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Rabo Research–Economic Research, Latin America : locked up in the middle–income trap?,
(Herwin Loman, 2015).
27
Eva Paus, Latin America’s Middle Income Trap, Americas Quaterly, From Issue : Free Trade and
Market Access, [Online], 2011, Available from: www Americasquarterly.org>node.
28
วิทย บัณฑิตกุล, มาเลเซีย, (กรุงเทพมหานคร: สถาพรบุคส), หนา 52.
29
ตนกู อับดุลเราะหมาน, จลาจลจีน–มลายู, แปลโดย เสถียร พันธรังษี, May 13 Before and After,
(กรุงเทพมหานคร: แพรพิทยา, 2514), หนา 198–203.
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ในป พ.ศ. 2513 สินคาออกที่สําคัญของมาเลเซียไดแก ยางพารา ดีบุก ไมซุง ปาลมน้ํามัน
และปโตรเลียม ภาคเกษตรกรรมเคยมีสัดสวนในการสงออกรอยละ 31 ของ GDP (Gross Domestic
Product) แตในป พ.ศ. 2533 มีสัดสวนเพียงรอยละ 19 เทานั้น ตรงกันขามกับภาคการผลิตเพิ่มขึ้น
จากรอยละ 13 ในป พ.ศ. 2513 เปนรอยละ 44 ของ GDP ในป พ.ศ. 253330 สินคาสงออกสําคัญ
5 อันดับแรก ไดแก ผลิตภัณฑเครื่องไฟฟาและเครื่องอิเล็กทรอนิกส น้ํามันปาลมและผลิตภัณฑที่ใช
ปาลม เปนหลัก เครื่องประดับ และเสื้อผา กาซธรรมชาติที่เ ปลี่ยนใหเ ปนของเหลว และน้ํามันดิบ
ที่ทําใหรัฐบาลมาเลเซียเชื่อมั่นวาความรุงเรืองทางเศรษฐกิจของมาเลเซียมิไดขึ้นอยูกับการสงออก
ผลิตภัณฑขั้นตนอีกตอไปแตจะเปนผลผลิตของเทคโนโลยีระดับสูง31
3.4.1 การประกาศวิสัยทัศน ค.ศ. 2020
ดร. มหาเธร บิน โมฮัม หมัด 32 นายกรัฐมนตรีมาเลเซียและผูนําพรรคองคก าร
สหมาเลยแหงชาติ (United Malay National Organization–UMNO) ไดประกาศวิสัยทัศน ค.ศ.
2020 หรือ Vision 2020 (Wawasan 2020) เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ พ.ศ. 2534 ซึ่งเปนชวงของ
แผนพัฒนาประเทศ ฉบับที่ 6 โดยกําหนดอนาคตประเทศมาเลเซียไววามาเลเซียจะตองเปนประเทศ
พัฒนาแลวอยางสมบูรณ (fully developed country) ในป ค.ศ. 2020 หรือป พ.ศ. 2563 โดยใช
ระยะเวลา 30 ป วิสัยทัศน 2020 ไดนําแนวคิดการวางแผนแบบวิสัยทัศนและยุทธศาสตร และการ
บริ ห ารเชิ ง กลยุ ท ธม าใช โดยกํ า หนดเป า หมายที่ ม าเลเซี ย จะเป น ประเทศพั ฒ นาแล ว ทั้ ง ทาง
อุตสาหกรรม การเมือง เศรษฐกิจ จิตวิทยา สังคมและวัฒนธรรม มีความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ มีความ
เปนอยูที่ดี มีการศึกษาระดับมาตรฐานสากล มีความมั่นคงทางการเมือง และประชาชนมีสุขภาพจิตที่ดี
เพื่อใหบรรลุเ ปาหมายวิสัยทัศน ค.ศ. 2020 รัฐบาลมาเลเซียทุก รัฐบาลจะต อง
ทํางานตอเนื่อง 30 ป ใหไดตามเปาหมาย คือ อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ รอยละ 7 ตอปทุก ป
ตลอดระยะเวลา 30 ป ระหวางป พ.ศ. 2533–2563 และเศรษฐกิจจะเขมแข็งขึ้นเปน 8 เทา จากป
พ.ศ. 2533 ผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติจาก 115,000 ลานริงกิต เพิ่มขึ้นเปน 920,000 ลานริงกิต
นอกจากนี้ ดร.มหาเธร บิน โมฮัมหมัด ยังเห็นวารายไดประชาชาติสูงอยางเดียวยังไมเพียงพอที่จะเปน
ประเทศพัฒนาแลว ยังตองมีองคประกอบอื่น เชน ภาคอุตสาหกรรมที่เจริญกาวหนา การศึกษาที่
กาวหนาและทันสมัย โดยเฉพาะดานวิท ยาศาสตรและคณิตศาสตร ธรรมาภิ บ าล เศรษฐกิจ เสรี
วัฒนธรรมที่เจริญงอกงามและการเมืองที่มั่นคง มาเลเซียจะตองมีความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ตองนํานวัตกรรมมาใช ตองเปนผูนําในการคิดคนวิทยาศาสตรและนวัตกรรม33 นอกจากนี้
วิสัยทัศน ค.ศ. 2020 ยังเปนการยืนยันนโยบายของรัฐบาลในการสรางชาติมาเลเซียใหเปนหนึ่งเดียว
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Barbara Watson Andaya and Leonard Y. Andaya, A History of Malaysia, 2nd Ed. (Palgrave, 2001),
p.316.
31
Ibid, p.532.
32
นายกรัฐมนตรีคนที่ 4 ของมาเลเซีย
33
Mahathir Mohamad, A Doctor in the House : the Memoirs of Tun Dr.Mahathir Mohamad,
(MPH Group Printing (M) ,2011), pp. 596–604.
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อีก ทั้ง ยัง เปนการแสดงใหคนเชื้อชาติตาง ๆ เห็นวานโยบายดัง กลาวไดมีก ารปฏิบัติจ ริง และเปน
ยุทธศาสตรของรัฐบาลอีกดวย34
3.4.2 ยุทธศาสตรภายใตวิสัยทัศน ค.ศ. 2020
ดร. มหาเธร บิน โมฮัมหมัด ไดประกาศยุทธศาสตรเปนแนวทางปฏิบัติ 9 ประการ
ดังนี้
1) การสถาปนาชาติม าเลเซียใหเปนหนึ่งเดียว (United Malaysian Nation)
ดวยความรูสึกของการมีชะตากรรมรวมกัน มาเลเซียจะตองเปนชาติที่มีความสงบดวยตัวเองทั้งใน
ดินแดนและชาติพันธุ การบู ร ณาการเขา ดวยกัน อยูดว ยความปรองดอง มี สวนร วมอยา งเต็ม ที่
และอยางยุติธรรม มาจากเผาพันธุมาเลเซียหนึ่งเดียวกัน (Bangsa Malaysia) ดวยความจงรักภักดี
ทางการเมือง และอุทิศตนตอชาติบานเมือง
2) สรางสังคมมาเลเซียที่เปนอิสระเสรี มีความมั่นคงปลอดภัยและพัฒนาสังคม
มาเลเซียดวยความเชื่อมั่นและศรัทธาและมีความเชื่อมั่นในตัวเอง มีความภาคภูมิใจอยางมีเหตุผลใน
สิ่งที่ตนเองมีและความสําเร็จที่ไดรับ มีความเขมแข็งพอที่จะเผชิญกับปญหาอุปสรรคตาง ๆ สังคม
มาเลเซียตองมุงสูความเปนเลิศ (Pursuit of Excellence) ตระหนักในศักยภาพของตนอยางเต็มที่
มีความคิดที่ไมเปนสองรองใคร (Subservient to none) และเปนที่ยอมรับนับถือจากประชาคม
ระหวางประเทศ
3) สรางสังคมประชาธิปไตยที่สมบูรณเต็มรูปแบบ เสริมสรางและพัฒนาประเทศ
ใหเปนสังคมประชาธิปไตยที่มีความเจริญกาวหนาแบบมาเลเซีย ที่ยึดถือชุมชนเปนสําคัญและเปน
แบบอยางใหกับประเทศกําลังพัฒนาอื่น ๆ
4) เสริ ม สร า งสั ง คมที่ มี ค วามเจริ ญ งอกงามทั้ ง ด า นคุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรม
เปนพลเมืองที่เ ครงครัดตอศาสนาและจิตวิญ ญาณ และเต็มเปยมดวยมาตรฐานทางดานจริยธรรม
สูงสุด
5) สรางสังคมที่มีอิสระเสรีและอดทนใหชาวมาเลเซียทุกชาติพันธุและศาสนามี
อิสระที่จะปฏิบัติและดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ตามขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมและความ
เชื่อทางศาสนา โดยมีจิตสํานึกในความเปนชาติเดียวกัน
6) สรางสังคมมาเลเซียใหเปนสังคมวิทยาศาสตรและมีความกาวหนา มีนวัตกรรม
และรูจักการมองไปในอนาคต มิใชเพียงแตเปนผูบริโภคหรือเทคโนโลยีเทานั้น แตเปนผูมีส วนรวม
เสริมสรางความเจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีสําหรับอนาคต
7) การประกันวาจะมีสังคมที่เกื้อกูลกันและเอื้ออาทรตอกันและกัน ซึ่งจะทําให
ประชาชนมีส วัส ดิก ารสังคมไมแตเ ฉพาะในระดับรัฐและปจ เจกบุคคลเทานั้น แตยัง รวมถึง การมี
ครอบครัวที่ยืดหยุนดวย

34

Goh Beng Lan, Rethinking Modernity : State,Ethnicity, and Class in the forging of a Modern
Urban Malaysia, Local cultures and the New Asia, (Institute of Southeast Asian Studies, 2002),
p.208.
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8) การสรางสังคมที่มีความเที่ยงธรรมทางเศรษฐกิจ มีการกระจายความมั่งคั่งของ
ประเทศอยางยุติธรรมและเทาเทียมกัน ใหทุกคนเปนหุนสวนในเศรษฐกิจที่กาวหนา ทั้งนี้ สังคมเชนวา
นั้นจะไมเกิดขึ้นไดหากยังคงมีการแบงแยกเชื้อชาติ
9) สรางสังคมใหมีความมั่งคั่ง รุงเรืองโดยมีระบบเศรษฐกิจที่สามารถแขงขันได
อยางสมบูรณ มีพลวัตร มีความเขมแข็งและยืดหยุน35
นโยบายเศรษฐกิจของมาเลเซียเนนการสนับสนุนอุตสาหกรรมที่ใชเทคโนโลยีขั้นสูง
ควบคูไปกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย นอกจากนี้มาเลเซียยังไดวางนโยบายเศรษฐกิจสืบตอจาก
วิสัยทัศน 2020 (Vision 2020) คือนโยบายวิสัยทัศนแหงชาติ (National Vision Policy–NVP) ใน
การสรางมาเลเซียใหเปนประเทศที่มีความยืดหยุนคงทนและมีความสามารถในการแขงขัน (resilient
and competitive Nation) เนนการลงทุนที่มีการคนควาและวิจัย (R & D) และเทคโนโลยีสูง ทั้งนี้
เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจบนฐานความรู (knowledged–based economy) กระตุนและเพิ่มพลวัตรของ
ภาคการเกษตร การผลิตและการบริการโดยการใชความรูและเทคโนโลยี เพิ่มการมีสวนรวมของกลุม
ภูมิ บุ ต รในภาคเศรษฐกิ จ ชั้ น นํ า และปรั บ ให มี ก ารพัฒ นาทรัพ ยากรมนุ ษ ย เ พื่อ รองรั บ สั ง คมบน
ฐานความรู36
3.4.3 เสาหลักในการปฏิรูปประเทศมาเลเซียสูวิสัยทัศน 2020
หลัง จากที่ก ารดําเนินยุท ธศาสตรตามวิสัย ค.ศ. 2020 ประสบกับ ปญ หาและ
อุปสรรคทั้งจากภายในและภายนอกโดยเฉพาะวิกฤตเศรษฐกิจโลก และมาเลเซียประสบปญหาติดกับ
ดักรายไดปานกลาง รวมทั้งปญหาการขาดดุลงบประมาณ หนี้สินภาครัฐเพิ่มสูงขึ้นถึงรอยละ 12ของ
GDP รัฐบาลมาเลเซียภายใตการนําของดาโตะ ซรี มูหฮัมหมัดนาจิบ บิน ตุน ราซัค นายกรัฐมนตรี
จึงไดปรับยุทธศาสตรใหมโดยแกไขปญหาจุดออนในการพัฒนาประเทศคือ ปญหาการทุจริตประพฤติ
มิชอบในหลายมิติ การใชอํานาจโดยมิชอบของเจาหนาที่รัฐ การไรประสิทธิภาพของการบริหารงาน
โดยมุงปรับปรุง ประสิท ธิภาพของการบริห ารงานภาครัฐ การทําใหป ระชาชนมีความเปนอันหนึ่ง
อันเดียวกันเพื่อเตรียมความพรอมโดยมี 3 เสาหลัก ไดแก
เสาที่ 1 มาเลเซียเปนหนึ่งเดียว (1 Malaysia)
เพื่อสรางความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันในทางเชื้อชาติเนื่องจากมาเลเซียประกอบไป
ดวยคนหลายเชื้อชาติและศาสนาเพื่อใหก ารปกครองและบริห ารประเทศมีประสิท ธิภาพ คานิยม
อันประกอบดว ย ความมุง มั่ นอุตสาหะ วั ฒ นธรรมแหง ความเปนเลิ ศ การยอมรั บ ซึ่ง กัน และกั น
ความจงรักภักดี การมุงมั่นแสวงหาความรู ความออนนอมถ อมตน ความซื่อตรง ระบบสังคมที่เชื่อ
ในการประสบความสําเร็จดวยตนเองภายใตคําขวัญ “ประชาชนมากอนและปฏิบัติทันที (People
First, Performance Now)” โครงการนี้ครอบคลุมการเขาถึงสาธารณูปโภค การศึกษา การเพิ่ม
รายไดใหกับครัวเรือนของคนยากจน และระบบขนสงมวลชน37
35

Mahathir Bin Mohammad, Malaysian : The way Forward (Vision 2020), (Prime Minister Office,
1991).
36
กระทรวงเกษตรและสหกรณ สํานักเกษตรตางประเทศ, เอกสารประเทศมาเลเซีย (สํานักเกษตรตางประเทศ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ, 2559), หนา 4.
37
กิ่งกาญจน ตรียงค, 100 เรื่องนารูในมาเลเซีย (กรุงเทพมหานคร: อมรินทรคอมมิกส, 2556), หนา 65.
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เสาที่ 2 โครงการปฏิรูปรัฐบาล
เปน โครงการสืบ เนื่ องจากแนวความคิ ดมาเลเซี ยเปนหนึ่ง เดี ยว เป นนโยบาย
ปรับปรุงและปฏิรูปการทํางานและการบริหารงานของภาครัฐใหทันสมัยมีประสิทธิภาพและตอบสนอง
ความตองการของประชาชนโดยกําหนดประสิทธิผลสําคัญระดับชาติ (The National Key Result
Areas : NKRAs) เพื่อกระตุนใหเกิดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และกําหนด 7 แผนงาน ไดแก
ลดอาชญากรรม ลดการทุจริตประพฤติมิชอบ พัฒ นาระบบการศึก ษา ยกระดับ ความเปนอยูของ
ประชากรที่มีรายไดต่ํา ปรับปรุง โครงสรางพื้นฐานในพื้นที่ชนบท ปรับปรุง ระบบขนสง มวลชนใน
เมืองใหญและเพิ่มการชวยเหลือคาครองชีพ สําหรับแนวทางการปฏิรูปของรัฐบาลมีหลักการสําคัญ 4
ประการ คือ
1) ดําเนินงานและสงมอบอยางสรางสรรค มีนวัตกรรมโดยกระตุนใหขาราชการมี
ความคิดนอกกรอบใชกระบวนการความคิดสรางสรรคและนวัตกรรมในการดําเนินงานไมวาจะเปน
ระบบนโยบายและผลลัพธเพื่อตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัฒน
2) เนนการตัดสินใจและการดําเนินงานที่ร วดเร็วเพื่อใหทันตอความตองการ
และอยูบนพื้นฐานของขอมูล
3) ดํา เนิ น งานและส ง มอบอย างคุ ม ค า โดยขจั ด งานที่ ไ ม กอ ให เ กิ ดประโยชน
การดําเนินงานจะตองมีการวางแผนและประเมินผลลัพธเพื่อใหเกิดความคุมคา
4) ยึดหลักคุณธรรมและความซื่อสัตย
นอกจากนี้การปฏิรูปของรัฐบาลมีสิ่งสําคัญที่ตองนําไปปฏิบัติ 5 ประการ ดังนี้
1) การออกแบบงานบริการสาธารณะ โดยมุงเนนประชาชนและธุร กิจ เพื่อให
เทียบเทากับภาคเอกชน มุงเนนในการเปนที่ปรึกษาแกประชาชน ใหอํานาจการตัดสินใจผูปฏิบัติงาน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในเรื่องเวลา มีกระบวนการแขงขันและประยุกตการทํางานจากตัวอยางภาคอื่น ๆ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
2) มอบงานดวยความโปรงใสและรับผิดชอบในผลลัพธโดยมีการกําหนดตัวชี้วัด
(KPIs)
3) วางภาครัฐใหเปนภาคที่มีประสิทธิภาพในการชวยภาคเอกชนเพื่อการเติบโต
โดยสรางความเขม แข็ง แกผูมีอํานาจตัดสินใจดานนโยบาย เพิ่ม บทบาทการลงทุนในภาคเอกชน
ลดการเปนเจาของในทรัพยสินที่ไมใชทรัพยสินหลัก
4) ขับเคลื่อนผลผลิตดวยการบริหารงบประมาณของรัฐอยางรอบคอบโดยทําการ
วิเคราะหดานคุณคาและราคาในการจัดซื้อจัดจาง การจัดซื้อจัดหาในลักษณะรวมศูนย
5) การใชตรรกะและสรางความสามารถของรัฐบาล มีการกอตั้งหนวยงานติดตาม
ผลการปฏิบัติงานของราชการ ดึงผูมีความสามารถเขาสูภาครัฐ38
เสาที่ 3 โครงการปฏิรูปเศรษฐกิจ (Economic Transformation Program–ETP)
เปนนโยบายการปฏิรูปทางเศรษฐกิจภายใตแนวคิดตนแบบเศรษฐกิจใหม (New
Economic Model–NEM) โดยมีวัตถุประสงค 3 ประการ คือ เพิ่ม รายไดและผลประโยชนให
38

สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน, ระบบบริหารราชการของสหพันธรัฐมาเลเซีย, (กรุงเทพมหานคร:
กรกนกการพิมพ, 2559).
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ครอบคลุมทุกภาคสวนและการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพจึงได
กําหนดยุทธศาสตรปฏิรูปโดยมีตนแบบเศรษฐกิจที่สําคัญระดับชาติ (National Economic Areas–
NIEKA) ETP จะเปนรูปแบบความรวมมือระหวางรัฐกับเอกชนเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมในสาขาที่ไดรับ
เลือก โดยตั้งเปาหมายวาจะยกระดับรายไดประชาชาติตอหัว (Gross National Income per Capita
: GNI) จาก 6,700 ดอลลารสหรัฐ ในป 2552 เปน 15,000 ดอลลารสหรัฐ หรือมากกวาในป 2563
(ค.ศ. 2020) เพื่อเปนประเทศพัฒนาแลวที่มีรายไดสูงตามนิยามของธนาคารโลกเพื่อไปสูเปาหมาย
ดังกลาวจะตองทําให GNI มีอัตราการเจริญเติบโตรอยละ 6 ตอป และจะเนนสาขาการบริการเปน
พื้นฐานของการเจริญเติบโต โดยจะเพิ่ม GDP ภาคบริการจากรอยละ 58 เปนรอยละ 65 ภาคเอกชน
จะเปนผูดําเนินโครงการ ETP สวนภาครัฐจะเปนผูอํานวยความสะดวก เงินลงทุนสวนใหญรอยละ 92
มาจากภาคเอกชนและภาคเอกชนจะเปนตัวขับเคลื่อนหลักในการพัฒนาและปฏิรูปเศรษฐกิจมาเลเซีย
โดยสงเสริมอุตสาหกรรมที่ใชเทคโนโลยี นวัตกรรมและการจัดการสมัยใหมที่สรางรายไดสูง (the 12
National Key Economic Areas : NKEAs) ไดแก (1) อุตสาหกรรมน้ํามันปาลม (2) อุตสาหกรรม
น้ํามัน กาซธรรมชาติและพลัง งาน (3) อุตสาหกรรมไฟฟ าและอิเ ล็ก ทรอนิก ส (4).เกษตรกรรม
(5) การทองเที่ยว (6) การศึกษา (7) การบริการทางการแพทยและสาธารณสุข (8) การบริการดาน
ธุรกิจ (9) การเงินและการธนาคารอิสลาม (10) การสื่อสารและโครงสรางพื้นฐาน (11) การคาปลีก
และการคาสง (12) การพัฒนาพื้นที่ Greater Kuala Lumpur/Klang Valley โดยสาขาเศรษฐกิจทั้ง
12 สาขานี้จะไดรับการสนับสนุนการลงทุนจากภาครัฐเปนลําดับตน รวมทั้งการขจัดอุปสรรคทางการ
แขงขันและการเปดเสรี นอกจากนี้มาเลเซียยังไดเรงลงทุนดานการวิจัยและพัฒนาเพิ่มมากขึ้นเพื่อ
รองรับการปฏิรูปทางเศรษฐกิจ โดยมาเลเซียเปนประเทศที่ลงทุนทางดานการวิจัยและพัฒนาสูงเปน
อันดับที่สองของอาเซียนรองจากสิงคโปร
ยุทธศาสตรของ NEM เพื่อใหนโยบายเศรษฐกิจใหมของมาเลเซียบรรลุเปาหมาย
การเติบโตทางเศรษฐกิจจึงไดมีการกําหนดยุทธศาสตร NEM 8 ประการขึ้นมา ดังนี้
1) ผลักดันใหภาคเอกชนเปนผูขับเคลื่อนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
2) เพิ่มคุณภาพแรงงานของชาวมาเลเซียและลดการพึ่งพาแรงงานตางชาติ
3) สงเสริมการแขงขันภายในมาเลเซีย
4) สรางความแข็งแกรงใหระบบราชการ
5) ใหสิทธิพิเศษสําหรับผูดอยโอกาสอยางโปรงใสและเปนมิตรกับระบบตลาด
6) สรางคลังความรูและพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
7) สงเสริมปจจัยที่กอใหเกิดความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
8) สงเสริมการเจริญเติบโตอยางยั่งยืน
นอกจากนี้ ใ นป พ.ศ. 2553 ดาโต ะ ซรี มู ห ฮั ม หมั ด นาจิ บ บิ น ตุ น ราซั ค
นายกรัฐมนตรี ยังไดประกาศตนแบบเศรษฐกิจใหม (New Economic Model–NEM) ซึ่งจะเปน
พื้นฐานของนโยบายการปฏิรูปเศรษฐกิจ (Economic Transformation–ETP)39 หลักการสําคัญของ
NEM ไดแกการเพิ่มรายไดใหประชาชน กระจายรายไดและผลประโยชนใหครอบคลุมทุกภาคสวน
39

วิทย บัณฑิตกุล, มาเลเซีย, (กรุงเทพมหานคร: สถาพรบุคส, 2555), หนา 55–57.
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และใหมีการพัฒนาอยางยั่งยืน นโยบายและการลงทุนตาง ๆ ภายใต NEM จึงตองคํานึงถึงผลกระทบ
ตอสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดลอม
3.4.4 การขับเคลื่อนการดําเนินงานตามวิสัยทัศน ค.ศ. 2020
รัฐบาลมาเลเซียภายใตการนําของดาโตะ ซรี มูหฮัมหมัด นาจิบ ตุน ราซัก ไดจัดตั้ง
PEMANDU หรือ Performance Management & Delivery Unit เมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ.
2552 เปนหนวยงานในสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี (Prime Minister Department) มีหนาที่ในการ
กํากับ นโยบาย ประเมินความกาวหนา สนับสนุนและอํานวยความสะดวกและขับ เคลื่อนโครงการ
ภายใตยุทธศาสตร ค.ศ. 2020 เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานของ PEMANDU มาจากทั้งภาครัฐและเอกชน
และมาจากคนเชื้อชาติตาง ๆ PEMANDU ใชแนวคิดวาวิธีการปฏิบัติงานของภาคเอกชนสามารถเอา
มาปรับใชกับภาคราชการได
3.4.4.1 PEMANDU มีองคประกอบ ดังนี้
1) นายกรัฐมนตรีมาเลเซียเปนประธาน (Chairman)
2) Dato Idris Jaya รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีเปน Chief of
Executive Officer–CEO มีห นาที่ร ายงานความคืบ หนาการดําเนินงานของ PEMANDU ต อ
คณะรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรีเปนประจํา
3) เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานของ PEMANDU มาจากทั้งภาครัฐและเอกชน
และมาจากคนเชื้อชาติตาง ๆ
ลักษณะของการปฏิบัติงาน นายกรัฐมนตรีมีอํานาจหนาที่ในการควบคุม
กํากับดูแลการดําเนินงานของ PEMANDU ทั้งหมด โดยนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่เกี่ ยวของจะ
กําหนดและควบคุมการปฏิบัติตามยุทธศาสตร และ PEMANDU จะออกแบบและจัดทํารายละเอียด
ของโครงการนํารองเพื่อใหเหมาะสมและสามารถปรับใชไดกับหนวยราชการตาง ๆ PEMANDU จะ
ประสานงานอยางใกลชิดกับหนวยราชการตาง ๆ ในการดําเนินยุทธศาสตรตามรูปแบบและแนวทางที่
PEMANDU กําหนด และติดตามความคืบหนาการดําเนินยุทธศาสตรของหนวยงานราชการตาง ๆ
และรายงานความคืบหนาของการดําเนินงานใหนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีทราบทุกเดือนเปน
ประจํา
3.4.4.2 ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ PEMANDU
1) Strategic Direction
ขั้นตอนแรกจัดการประชุมรวมกับคณะรัฐมนตรีเพื่อกําหนดทิศทาง
ของยุทธศาสตรในการดําเนินโครงการ ETP ซึ่งเปนกุญแจสําคัญในการประกันวายุทธศาสตรที่จัดทํา
ขึ้นจะมีการนําไปปฏิบัติเพื่อใหเกิดผลอยางรวดเร็ว PEMANDU จัดทําราง National Key Economic
Areas (NKEAs) และจัดประชุมเชิงปฏิบัติการแลวเชิญผูแทนจากภาครัฐและเอกชนประมาณ 1,000
คน เขารวมการประชุมแสดงความคิดเห็นโดยแยกเปนกลุมตามสาขาดานเศรษฐกิจที่เกี่ยวของแลว
สรุปไดวามี NKEAs รวม 12 รายการ ที่ควรนํามาจัดลําดับความสําคัญในการดําเนินยุทธศาสตรใน
ลําดับแรก ไดแก โครงการขุดเจาะน้ํามันกับกาซธรรมชาติ โครงการปลูกปาลมน้ํามันกับ ยางพารา
การเสริม สรางความสามารถของบุคลากรสําหรับ อุตสาหกรรมอิเ ล็ก ทรอนิก ส การพัฒ นาธุร กิจ
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ทองเที่ยว medical tourism และสปา โครงการรถไฟใตดินในกรุงกัวลาลัมเปอร40 หลังจากนั้นก็
นํามาวิเคราะหและเรียงลําดับความสําคัญและเสนอคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบเพื่อกํา หนดเปน
ทิศทางนโยบายและยุทธศาสตรที่จะดําเนินการปฏิรูปตอไป
2) LABS
ในเดื อ นพฤษภาคม พ.ศ. 2553 ไดมี ก ารจั ด workshopกํ าหนด
รายละเอียดของภารกิจที่จะตองปฏิบัติรวม 131 Entry Point Projects (EPPs) และโอกาสทางธุรกิจ
อีก 60 โครงการ แลวนําหัวขอดังกลาวมาเขา LAB โดยเชิญผูเขารวมที่มีความรูความเชี่ยวชาญในเรื่อง
นั้น ๆ มาจากทุกภาคสวนทั้งจากภาครัฐและเอกชน นักวิชาการ NGO นักศึกษา จํานวน 425 ราย
จาก 211 บริษัท รวมกันวิเคราะหปญหาและหาวิธีการแกไขที่เปนรูปธรรมพรอมกําหนดตัวชี้วัด (KPI)
และหาคําตอบทางนโยบายดวยกันอยางจริงจัง โดยใชระยะเวลา 2 เดือน อาทิ จากบริษัท เปโตรนาส
(PETRONAS) บริษัท เชลสมาเลเซีย บริษัท Exxon Mobil สายการบินมาเลเซียแอรไลน สายการบิน
แอรเอเชีย ธนาคาร MAY BANK บริษัท MYDIN บริษัท CELCOM บริษัท Digi Telecommunications
มาระดมสมองอยางเขมขนเพื่อวิเคราะห 12 ภาคเศรษฐกิจหลัก (National Key Economic Areas–
NKEAs)ที่จะเปนตัวขับเคลื่อนประเทศ โครงการลงทุนกวา 131 โครงการ ที่เรียกวา Entry Point
Projects (EPPs) และโอกาสใหม ๆ ทางธุรกิจ อีก 60 โครงการ ที่ภาคเอกชนตองการ โดยมีการ
วิเคราะหในรายละเอียดของแตละภาคธุรกิจ เปนการนํา stakeholders มารวมดวยตั้งแตตน เปนการ
กําหนดเปาหมายที่รัฐบาลมาเลเซียจะตองทําเปนลําดับแรก มีการปรับนโยบายเพื่อเรงรัดโครงการให
เกิดขึ้น และจัดสรรเงินเพื่อดําเนินโครงการ แตละโครงการจะมีเจาภาพที่ชัดเจน และมีการติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงานราชการตาง ๆ
การประเมิ น ผลขั้ น แรกมี ค ณะกรรมการประเมิ น ผลประจํ า ป ที่
คัดเลือกมาจากผูเชี่ยวชาญดานตาง ๆ และองคกรชั้นนํา เชน IMF, world Bank รวมไปถึงผูกอตั้ง
Transparency International ที่คิดคน Corruption Perception Index หรือดัชนีวัดการคอรัปชั่น
สําหรับการประเมินขั้นที่ 2 หัวหนาโครงการจะรายงานตอคณะกรรมการเชิงปฏิบัติการ (Steering
Committee) ที่ควบคุมโดยนายกรัฐมนตรี
3) OPEN DAYS
PEMANDU จัดใหมี OPEN DAYS โดยนําผลขอสรุป จาก LAB
มาเปดรับฟงความเห็นของประชาชนจากทุกภาคสวนเพื่อแลกเปลี่ยนความเห็นและการแบงปนขอมูล
ระหวางกันเพื่อใหคนเหลานั้นวิจารณแนวทางแกไขปญหาและตัวชี้วัดที่ทาง LAB คิดมา ขั้นตอนนี้ให
ความสําคัญมากและเปดกวางใหกับผูที่สนใจจะรวมแสดงความเห็นอยางกวางขวาง ในแตละเรื่องวามี
ขั้นตอนปฏิรูปอยางไร หนวยงานใดจะเปนผูดําเนินการ หรือจะเสนอวิธีการแกไขเพิ่มเติมก็ได ผูที่ไม
สามารถมาเขารวมการแสดงความคิดเห็นไดก็ยัง สามารถเสนอขอคิดเห็นทางเว็บไซตหรือสงทาง
อีเอ็มเอสไดดวย เปนขั้นตอนที่สําคัญที่เปดโอกาสใหปะชาชนแสดงความเห็นอยางเต็มที่ และรัฐบาล
ไดทราบถึงความตองการของประชาชน
40
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4) ECONOMIC TRANSFORMATION PROGRAMME ROADMAP
โดยการจั ดพิ ม พ เ ป น ROADMAP ให ชั ด เจนในแต ล ะเรื่ องว า มี
เปาหมายอะไร มีขั้นตอนการปฏิรูปอยางไรบางเพื่อใหเ กิดความโปรง ใสและเกิดการรับผิดชอบที่
แทจ ริง เพราะทุก คนจะรูว าป ญ หาตา ง ๆ นั้ นจะแก ไขอยา งไร หนวยงานที่รั บ ผิ ดชอบคื อใคร มี
แผนปฏิบัติการอยางไรจะใชอะไรเปนตัวชี้วัด เพื่อนําไปสูการเปนประเทศพัฒนาแลวที่มีรายไดสูง
5) KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) TARGETS
จัดทําโดย PEMANDU และเจาหนาที่จ ากกระทรวงตาง ๆ ทุกวัน
ศุกรตอนหาโมงเย็น KPI ที่วัดไดจะถูกสงไปทางแท็ปเล็ตของรัฐมนตรีทุกคนเพื่ อจะไดเห็นวาผลงาน
ของแตละคนเปนไปตามแผนที่วางไวหรือไมซึ่งนายกรัฐมนตรีจะนําผลการประเมิน KPI รายสัปดาหนี้
มาหารือกันในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอีกดวย
6) EXECUTION
เปนการดําเนินโครงการตาง ๆ ทั่วประเทศ ทั้งโดยภาครัฐและเอกชน
PEMANDU จะประสานงานกับ หนวยงานตาง ๆ รวมทั้งการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
หนวยงานตาง ๆ วาเปนไปตามยุทธศาสตรหรือไม
7) AGREED–UPON PROCEDURES
เป นขั้ น ตอนการตรวจสอบ KPI โดยบริ ษัท Pricewaterhouse
Coopers Malaysia (PwC) จะตรวจสอบและประเมิน KPI ของหนวยงานตาง ๆ และจัดทําเปน
รายงานประจําป AUP Report
8) ANNUAL REPORTS
เปนการจัดทํารายงานประจําป (Annual Report) ซึ่งจะมีรายละเอียด
มีรายงานความกาวหนาและความสําเร็จเพื่อใหประชาชนทราบและแสดงความเห็น รวมทั้งรายงาน
ปญหาและอุปสรรคของการดําเนินโครงการดวย รายงานประจําปจะพิมพเปนรูปเลมและนําเสนอใน
เว็บไซตดวย41 แลวกําหนดเปนแผนพัฒนากลุมภารกิจแตละชวงระยะเวลา 5 ป โดยมีการบูรณาการ
แผนพัฒนากลุมภารกิจตาง ๆ (ไมใชแผนพัฒนารายกระทรวง)
3.4.4.3 ตัวอยางการดําเนินงานของ PEMANDU
การดําเนินงานของ PEMANDU ในการสง ผลใหเ กิดการทํางานแบบ
บูรณาการระหวางหนวยงานตาง ๆ ที่เ กี่ยวของและนําไปสูก ารแกไขปญ หา ดัง จะเห็นไดจ ากการ
ดําเนินการแกไขปญหาในเขตเมือง (Urban Public Transport) จากการที่กรุงกัวลาลัมเปอรและ
เมืองใหญ อาทิ ปนัง เมืองยะโฮว บาหรู ประสบปญ หาการจราจรคับ คั่งและติดขัดโดยเฉพาะใน
ชวงเวลาเรงดวน PEMANDU ไดนําประเด็นดังกลาวหารือกับหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของรวมทั้งการ
แสดงความคิดเห็นของภาคประชาชนผูมีสวนไดเสียจากการใชบริการขนสงสาธารณะในการประชุม
เชิงปฏิบัติใน LAB และไดมีขอเสนอแนวทางการแกไขปญหาและกระทรวงคมนาคมของมาเลเซีย ได
ดําเนินการแกไขปญหาตามขอเสนอในการประชุมเชิงปฏิบัติการ ดังนี้
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1) การเพิ่มตารางการเดินรถไฟฟาใหมากขึ้นโดยเฉพาะในชั่วโมงเรงดวน
รวมทั้งรถไฟฟาโมโนเรล และรถไฟฟาที่เชื่อมกรุงกัวลาลัมเปอรกับ เมืองรอบนอก (KTM) เพื่อให
สามารถรองรับผูโดยสารจํานวนมากไดในแตละวัน
2) แกไขปญหาการเดินทางที่เชื่อมตอ ระหวางรถไฟฟาเสนทางตาง ๆ
กับรถโมโนเรลและรถไฟฟา KTM ใหมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการใชบัตรโดยสารรวมกัน
3) เพิ่มรถเมลโดยสารสาธารณะใหมากยิ่งขึ้น การปรับตารางการเดินรถ
โดยเฉพาะในชั่วโมงเรงดวน ปรับปรุงการใหบริการรถเมลใหบริการดีมากยิ่งขึ้น
4) แกไขปญหาความแออัดของสถานีขนสงโดยสารกลางที่ Pudu โดย
การสรางสถานีขนสงแหงใหม Bandar Tasik Selatan ทางใตของกรุงกัวลาลัมเปอรและที่ Sungai
Buloh ทางเหนือของกรุงกัวลาลัมเปอรเพื่อลดความแออัดของสถานีขนสงกลาง และเพื่ออํานวย
ความสะดวกแกประชาชนที่เดินทางระหวางกรุงกัวลาลัมเปอรกับเมืองตาง ๆ ไมใหเขามาแออัดที่กรุง
กัวลาลัมเปอร

บทที่ 4
โมเดลประเทศไทย 4.0 และการจัดตัง้ คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ
4.1 โมเดลประเทศไทย 4.0
โมเดลประเทศไทย 4.0 ประกอบดวยแนวคิดสําคัญ 2 ประการ ไดแก
4.1.1 Strength from Within
การสรางความเขมแข็งจากภายใน โดยมีกลไกในการขับเคลื่อนอยู 3 ประการ คือ
1) การยกระดับนวัตกรรม (Innovation Driven Proposition) ของทุกภาคสวน
ในประเทศ
2) การสรางสังคมที่มีจิตวิญญาณของความเปนผูประกอบการ (Entrepreneur
Driven Proposition)
3) การสร างความเข ม แข็ ง ของชุ ม ชนและเครื อข า ย (Community Driven
Proposition)
ทั้ง 3 กลไกนี้ตองขับเคลื่อนไปพรอม ๆ กัน โดยนวัตกรรมจะถูกยกระดับขึ้นผาน
กลไกการเจริญเติบโต อันประกอบดวย Green Growth Engine, Productive Growth Engine
และ Inclusive Growth Engine การยกระดับนวัตกรรมเมื่อผนวกกับการสรางสังคมที่มีจิตวิญญาณ
ของผูประกอบการ จะเอื้อใหเกิดการสราง Smart Enterprise ที่มีโมเดลการทําธุรกิจแบบใหม ๆ
มากมายทามกลาง Enabling Ecosystem ที่เอื้อใหเกิดการรังสรรคนวัตกรรมและความคิดสรางสรรค
นอกจากนี้การสรางความเขมแข็งในระดับฐานรากหรือชุมชน เมื่อผนวกความเขมแข็งในระดับฐานราก
กับการสรางสังคมที่มีจิตวิญญาณผูประกอบการจะกอใหเกิดการปรับเปลี่ยนสถานะของคนในสังคม
ผานการสรางสังคมแหงโอกาสควบคูไปกับการสรางสังคมที่มีความสามารถ
4.1.2 Connect to the World
เมื่ อ ภายในประเทศมี ค วามเข ม แข็ ง แลว ก็ ต อ งเชื่ อมโยงเศรษฐกิ จ ภายในกั บ
เศรษฐกิจโลกควบคูกันไป
1) Domestic Economy เศรษฐกิจภายในประเทศ เมื่อเชื่อมโยงกับแนวคิดการ
สรางความเขมแข็งของเศรษฐกิจฐานราก จะกอใหเกิดการเติมเต็มพลังในทองถิ่นผานการคาและการ
ลงทุนในทองถิ่น การจางงานในทองถิ่น และนําไปสูความเปนเจาของของคนในทองถิ่น
2) Regional Economy เศรษฐกิจภูมิภาค เมื่อผนวกเศรษฐกิจภายในประเทศ
กับเศรษฐกิจภูมิภาค ก็จะเห็นภาพของ อาเซียนในภาพใหญและ CLMVT42 ในภาพรองลงมา
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3) Global Economy เศรษฐกิจโลก การเชื่อมโยงเศรษฐกิจภูมิภาคกับเศรษฐกิจ
โลกจะเปนพลังตอรองกับสวนอื่นของประชาคมโลกผานบทบาทของมิติทางภูมิรัฐศาสตรและมิติทาง
ภูมิเศรษฐศาสตรของภูมิภาคแหงนี้
โมเดลประเทศไทย 4.0 เปนการพัฒนาเครื่องยนตเพื่อขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ชุดใหม (New Engines of Growth) ที่จะสรางความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน อยางเปนรูปธรรมใหกับ
ประเทศไทยในศตวรรษที่ 21 ดวยการแปลงความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศไทยที่มีอยู
2 ดาน คือ ความหลากหลายเชิงชีวภาพและความหลากหลายเชิงวัฒนธรรม เปนความไดเปรียบเชิง
แขงขันโดยการเติมเต็มดวยปญญา ความคิดสรางสรรค นวัตกรรม วิทยาศาสตรเทคโนโลยี และการ
วิจัยและพัฒนา43
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการขอเสนอในการกําหนดอุตสาหกรรมเปาหมาย 10
อุตสาหกรรมซึ่งเปนกลไกการขับ เคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต (New Engine of Growth) ของ
ประเทศ โดย 5 อุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพ (First S–curve) ประกอบดวย
1) อุตสาหกรรมยานยนตสมัยใหม (Next–Generation Automotive)
2) อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะ (Smart Electronics)
3) อุตสาหกรรมการทองเที่ยวกลุม รายไดดีและการทองเที่ยวเชิง สุขภาพ (Affluent,
Medical and Wellness Tourism)
4) การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ (Agriculture and Biotechnology)
5) อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร (Food for the Future)
และการเติมอุตสาหกรรมเพื่ออนาคต (New S–curve) ประกอบดวย
1) อุตสาหกรรมหุนยนตเพื่อการอุตสาหกรรม (Robotics)
2) อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส (Aviation and Logistics)
3) อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ (Biofuels and Biochemicals)
4) อุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital)
5) อุตสาหกรรมการแพทยครบวงจร (Medical Hub)44
4.2 การจัดทํารางกรอบยุทธศาสตรชาติ
4.2.1 เหตุผล
คณะรัฐมนตรีมีม ติเ มื่ อวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 เห็ นชอบใหมี ก ารจัดตั้ ง
คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติเพื่อใชในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสูความมั่นคง มั่งคั่ง
และยั่งยืน และใหเสนอรางยุทธศาสตรชาติ 20 ปใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาใหความเห็นชอบ โดย
เหตุผลดังนี้
1) กระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลกเปนไปอยางรวดเร็วและในหลากหลาย
มิติทําใหภูมิทัศนของโลกเปลี่ยนไปอยางมีนัยสําคัญ กระแสโลกาภิวัฒนทําใหโลกมีการเปลี่ยนแปลง
43

สุวิทย เมษินทรีย, facebook, [ออนไลน], 10 พฤษภาคม 2560, แหลงที่มา: https :// m.facebook.com >posts.
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, มติคณะรัฐมนตรี, [ออนไลน], 17 พฤศจิกายน 2558, แหลงที่มา:
www.cabinet.soc.go.th.
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จากเศรษฐกิจสังคมอุตสาหกรรมมุงสูสังคมดิจิทัล ในขณะที่โอกาสทางเศรษฐกิจขยายตัวเพิ่มขึ้นแต
ชองวางทางสังคมก็ยิ่งกวางขึ้น
2) ประเทศไทยถูกจัดอยูในกลุมประเทศระดับรายไดปานกลางมาตั้งแตป พ.ศ.
2531 และไดขยับสูงขึ้นมาอยูในกลุมประเทศรายไดปานกลางระดับสูงมาตั้งแตป 2554 และในป พ.ศ.
2557 รายไดประชาชาติตอหัวเพิ่มขึ้นเปน 5,739 ดอลลารสหรัฐตอป ประสบการณในชวงวิกฤต
เศรษฐกิจและการเงินในป พ.ศ. 2540–2541 ไดสงผลใหภาครัฐและภาคเอกชนปรับตัวในการบริหาร
ความเสี่ยงและสรางภูมิคุมกันใหดีขึ้นตามแนวคิดบริหารจัดการที่ดี
3) ประเทศไทยยังมีจุดออนในเชิงโครงสรางหลายดานทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคม
และการเมือง รวมทั้งโครงสรางประชากรสูงอายุเพิ่มมากขึ้น คุณภาพคนโดยเฉลี่ยยังต่ํา ประเทศขาด
แคลนแรงงานทั้งในกลุมทักษะฝมือสูงและกลุมทักษะฝมือระดับลาง ทั้งระบบเศรษฐกิจมีผลิตภาพการ
ผลิตรวมต่ําตองอาศัยการเพิ่มปริมาณเปนแรงขับเคลื่อน ทางดานฐานการผลิตภาคการเกษตรและ
บริการมีผลิตภาพการผลิตต่ําโดยที่การใชองคความรู เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการเพิ่มมูลคายังมี
นอย การลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนาการวิจัยที่ดําเนินการไปแลวไมถูกนํามาใชใหเกิดประโยชนเชิง
เศรษฐกิจและสังคมไดอยางคุมคาและการพัฒนานวัตกรรมมีนอย
4) การดํ าเนิ น งานและบริ ห ารจั ดการภาครั ฐยั ง ขาดบู ร ณาการจึ ง สิ้ นเปลื อ ง
งบประมาณ การดําเนินงานเพื่อการพัฒนามักขาดความตอเนื่อง ประสิทธิภาพต่ํา ขาดความโปรงใส
ขณะที่ปญหาคอรัปชั่นมีเปนวงกวาง
5) การบังคับใชกฎหมายยังขาดประสิทธิผลและกฎระเบียบตาง ๆ ลาสมัยไมทัน
กับการเปลี่ยนแปลง
6) คนไทยยัง มี ป ญ หาด า นคุ ณธรรม จริ ย ธรรมไม เ คารพสิ ท ธิ ผู อื่ น และไม ยึ ด
ผลประโยชนสวนรวมเปนสําคัญ
ดังนั้น จึง จําเปนตองกําหนดยุทธศาสตรที่เ หมาะสมเพื่อแกไขจุดออนและเสริม
จุดแข็งใหเอื้อตอการพัฒนาประเทศเพื่อใหบรรลุซึ่งเปาหมายการสรางและรักษาไวซึ่งผลประโยชน
แหงชาติในการที่จะใหประเทศไทยมีความมั่นคงในทุกดาน ทั้งนี้ ในชวงที่ผานมาประเทศไทยมิไดมี
การกําหนดวิสัยทัศนของประเทศเปาหมายและยุท ธศาสตรของประเทศในระยะยาวเพื่อเปนการ
ปฏิรูประบบบริหารราชการแผนดินของประเทศไทยใหมีเปาหมายการพัฒนาในระยะยาวและเพือ่ เปน
การกําหนดใหฝายบริหารมีความรับผิดชอบที่จะตองขับเคลื่อนประเทศไทยไปสูเปาหมายที่เปนที่
ยอมรับ รวมกันและเปนเอกภาพ ประเทศไทยจําเปนจะตองมียุท ธศาสตรชาติซึ่ง ตองปฏิรูป และ
ปรับเปลี่ยนอยางเปนระบบขนานใหญเพื่อใหโครงสรางทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเหมาะสม
กับภูมิทัศนใหมของโลก ยืดหยุน ปรับตัวไดเร็วสามารถรับมือกับความเสี่ยงและภัยคุกคามแบบใหมได
การกําหนดใหมียุทธศาสตรชาติเพื่อเปนยุทธศาสตรในการพัฒนาประเทศในระยะ
ยาวพรอมกับการปฏิรูปและการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารราชการแผนดินในการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรใหนําไปสูการปฏิบัติอยางจริงจังจะชวยยกระดับคุณภาพของประเทศไทยในทุกภาคสวน
และนําพาประเทศไทยใหหลุดพนหรือบรรเทาสภาพความรุนแรงของปญหาที่เกิดขึ้นในปจจุบัน
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4.2.2 วิสัยทัศน
“ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” นําไปสูการพัฒนาใหคนไทยมีความสุขและตอบสนองตอการบรรลุซึ่ง
ผลประโยชนแหงชาติ ในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตสรางรายไดระดับสูงเปนประเทศพัฒนาแลว และ
สรางความสุขของคนไทย สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเปนธรรม ประเทศสามารถแขงขันไดใน
ระบบเศรษฐกิจ
4.3 กลไกการจัดทํารางยุทธศาสตรชาติ
4.3.1 ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 65 กําหนดใหรัฐจะตอง
มียุทธศาสตรชาติเปนเปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใชเปนกรอบในการ
จัดทําแผนตาง ๆ ใหสอดคลองและบูรณาการกันเพื่อใหเ กิดเปนพลังผลัก ดันรวมกันไปสูเ ปาหมาย
ดังกลาว ทั้งนี้ กฎหมายดังกลาวตองมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการมีสวนรวมและการรับฟงความคิดเห็น
ของประชาชนทุ ก ภาคส ว นอย า งทั่ ว ถึ ง กั น ด ว ย 45 และตามมาตรา 275 (บทเฉพาะกาล) ให
คณะรัฐมนตรีจัดใหมีกฎหมายตามมาตรา 65 วรรค 2 ใหแลวเสร็จภายในหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวัน
ประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้และดําเนินการจัดทํายุทธศาสตรชาติใหแลวเสร็จภายในหนึ่งปนับแตวัน ที่
กฎหมายดังกลาวใชบังคับ
4.3.2 สําหรับ พระราชบัญ ญัติแผนและขั้นตอนการดําเนินการปฏิรูป ประเทศ ระบุใน
มาตรา 259 ภายใตบังคับมาตรา 260 และมาตรา 261 การปฏิรูปประเทศตามหมวดนี้ใหเปนไปตาม
กฎหมายวาดวยแผนและขั้นตอนการดําเนินการปฏิรูปประเทศซึ่งอยางนอยตองมีวิธีการจั ดทําแผน
การมีสวนรวมของประชาชนและหนวยงานที่เกี่ยวของ ขั้นตอนในการดําเนินการปฏิรูปประเทศ การ
วัดผลดําเนินการและระยะเวลาดําเนินการปฏิรูปประเทศทุกดานซึ่ง ตองกําหนดใหเริ่มดําเนินการ
ปฏิรูปในแตละดานภายในหนึ่งปนับแตวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้รวมตลอดทั้งผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวัง
วาจะบรรลุในระยะเวลาหาปใหดําเนินการตรากฎหมายดังกลาวและประกาศใชบังคับภายในหนึ่งรอย
ยี่สิบวันนับแตวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้
4.3.3 คณะรั ฐ มนตรี ไ ด มี ม ติ เ มื่ อ วั น ที่ 30 มี น าคม 2558 เห็ น ชอบให มี ก ารจั ด ตั้ ง
คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติมีอํานาจหนาที่ในการจัดทํารางยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป เพื่อใชใน
การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสูความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนและใหเสนอรางยุทธศาสตรชาติระยะ
20 ป ใหคณะรัฐมนตรีพิจ ารณาใหความเห็นชอบ คณะกรรมการจัดทํายุท ธศาสตรชาติไดแตง ตั้ง
คณะอนุกรรมการ 2 คณะ ไดแก
1) คณะอนุกรรมการจัดทํายุทธศาสตรและกรอบการปฏิรูปเพื่อจัดทํารางกรอบ
ยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป
2) คณะอนุก รรมการจัดทําแผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูปประเทศเพื่อ
จัดทํารางแผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูปประเทศ (Roadmap) ภายใตยุทธศาสตรชาติระยะ
20 ป คณะอนุกรรมการจัดทํายุทธศาสตรและกรอบการปฏิรูปไดดําเนินการยกรางกรอบยุทธศาสตร
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สภานิติบัญญัติแหงชาติ, สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ, คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศดาน
การบริหารราชการแผนดิน, อางแลว, หนา 2–3.
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ชาติระยะ 20 ป ตามแนวทางที่คณะรัฐมนตรีกําหนดโดยไดมีการนําความคิดเห็นและขอเสนอแนะ
จากคณะกรรมการจัดทํายุท ธศาสตรชาติที่ม าจากหลายภาคสวนไดแกภาคราชการ ภาคเอกชน
ภาคการเมืองและนักวิชาการ46
4.3.4 ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศนและทําใหประเทศไทยพัฒนาไปสูอนาคตที่พึงประสงค
นั้ น จํ า เป น จะต อ งมี ก ารวางแผนและกํ า หนดยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นาในระยะยาวและกํ า หนด
แนวทางการพัฒนาของทุกภาคสวนใหขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน การพัฒนาเพื่อการสรางและ
รักษาไวซึ่งผลประโยชนแหงชาติและบรรลุวิสัยทัศนประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศ
พัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อใหประเทศไทยมีขีดความสามารถในการ
แขงขัน มีร ายไดสูงอยูในกลุมประเทศพัฒนาแลว คนไทยมีความสุข อยูดีกินดี สังคมมีความมั่นคง
เสมอภาคและเปนธรรม ซึ่ง ยุท ธศาสตรชาติที่ จ ะใชเ ปนกรอบแนวทางการพัฒ นาในระยะ 20 ป
ประกอบดวย 6 ยุทธศาสตร ดังนี้
1) ยุทธศาสตรดานความมั่นคง
2) ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
3) ยุทธศาสตรดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
4) ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม
5) ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
6) ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ
4.4 คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ
ตามพระราชบั ญ ญั ติก ารจัด ทํ า ยุท ธศาสตร ช าติ พ.ศ. 2560 มาตรา 12 กํ า หนดให มี
คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ ประกอบดวยนายกรัฐมนตรีเปนประธาน ประธานสภาผูแทนราษฎร
เป น รองประธานกรรมการคนที่ ห นึ่ ง ประธานวุ ฒิ ส ภาเป น รองประธานกรรมการคนที่ ส อง
รองนายกรั ฐ มนตรี ห รื อ รั ฐ มนตรี ที่ น ายกฯ มอบหมาย เป น รองประธานคนที่ ส าม นอกจากนี้
ประกอบดวย ปลัดกระทรวงกลาโหม ผูบัญ ชาการทหารสู ง สุด ผูบัญชาการทหารบก ผูบัญชาการ
ทหารเรือ ผูบัญชาการทหารอากาศ ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ เลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ
ประธานกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห ง ชาติ ประธานสภาเกษตรกรแห ง ชาติ
ประธานสภาหอการคาแหงประเทศไทย ประธานสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ประธานสภา
อุตสาหกรรมการทองเที่ยวแหงประเทศไทย ประธานสมาคมธนาคารไทย และกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
ดานตาง ๆ ซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งอีกไมเกิน 17 คน
คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติมีอํานาจหนาที่ในการจัดทํารางยุทธศาสตรชาติเพื่อเสนอ
คณะรัฐมนตรี กําหนดวิธีการการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทํารางยุทธศาสตรชาติ และการมี
สวนร วมในการติ ดตาม การตรวจสอบและการประเมิน ผลการดํา เนินการตามยุท ธศาสตรชาติ
การเสนอความเห็นตอรัฐสภา คณะรัฐมนตรีหรือหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของในเรื่องดําเนินการตาม
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รางกรอบยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560–2579) (สรุปยอ) พฤษภาคม 2559, หนา 5.
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ยุทธศาสตร กํากับดูแลการปฏิรูปประเทศใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติตามที่กําหนดไวในกฎหมาย
วาดวยแผนและขั้นตอนการดําเนินการปฏิรูปประเทศ เปนตน

บทที่ 5
บทสรุปและขอเสนอแนะ
5.1 การเปรียบเทียบโมเดลประเทศไทย 4.0 กับวิสัยทัศนของมาเลเซีย ค.ศ. 2020
5.1.1 มาเลเซียจัดตั้งหนวยงานชื่อ Performance Management & Delivery Unit
หรือ PEMANDU เพื่อทําหนาที่ป ระเมินความกาวหนา สนับ สนุนและอํานวยความสะดวก และ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตรภายใตวิสัยทัศน ค.ศ. 2020 โดยมีนายกรัฐมนตรีเปนประธานกํากับดูแลการ
ปฏิบัติงานของ PEMANDU และมี CEO ซึ่งมาจากภาคเอกชน เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานใน PEMANDU
ประกอบดวยเจาหนาที่ทั้งภาครัฐและเอกชนและกลุมชาติพันธุตาง ๆ
สําหรับโมเดลประเทศไทย 4.0 นั้น เปนนโยบายสวนหนึ่งในรางยุทธศาสตรชาติ
ตามพระราชบัญ ญัติก ารจัดทํ ายุ ท ธศาสตรช าติ มีก ารจั ดตั้ง คณะกรรมการยุท ธศาสตร ชาติ เ พื่ อ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร มีอํานาจหนาที่ในการกํากับดูแล ผลักดันใหมีการปฏิบัติตามยุทธศาสตรชาติ
ติดตามตรวจสอบและประเมินผล รวบรวมขอมูลความเห็นและวิเคราะหขอมูลเพื่อประโยชนในการ
พิจารณาทิศทางยุทธศาสตรชาติใหสะทอนความตองการของประเทศและประชาชนจากทั้งหนวยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชนแลว รวมทั้ งศึกษาจัดลําดับ ความสําคัญ กําหนดเปาหมาย
กําหนดตัวชี้วัดแผนของฝายบริหาร ฝายนิติบัญญัติ ตลอดจนสนับสนุนการติดตามและประเมินผล
ศึกษาเพื่อสนับสนุนคณะกรรมการในการบูรณาการรวมกันกับหนวยงานที่เกี่ยวของในการกําหนด
กรอบการประมาณการงบประมาณทั้งงบประมาณรายรับและงบประมาณรายจายรวมทั้งทรัพยากร
เพื่อสนับ สนุนเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ทั้ง นี้ หากพิจารณาองคป ระกอบของคณะกรรมการ
ยุทธศาสตรชาติแลวพบวาสวนใหญมาจากภาคราชการ มีตัวแทนจากภาคเอกชนคือประธานสภา
หอการคาแหงประเทศไทย ประธานสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ประธานสมาคมธนาคารไทย
และผูแทนประชาชนที่เสนอโดยสภาองคกรชุมชนจํานวน 2 คน ซึ่งแตกตางจากมาเลเซีย
5.1.2 ยุท ธศาสตรของมาเลเซีย ที่จ ะนําไปสูก ารดําเนินการตามวิสัยทัศน ค.ศ. 2020
เริ่มตนจากการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนโดยการสํารวจความตองการของประชาชนแลวนํามา
วิเคราะหและจัดลําดับความสําคัญ จากนั้นนําเขาสูการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีเพื่อกําหนดเปน
นโยบายและยุทธศาสตร หลังจากนั้น นําเขาสูการพิจารณาของผูเชี่ยวชาญทั้งจากภาครัฐและเอกชน
เพื่อพิจารณายุทธศาสตรและกําหนดตัวชี้วัดแลวนําไปรับฟงความคิดเห็นของประชาชนอีกครั้งหนึ่ง
โดยมีการเปดรับฟงความคิดเห็นอยางกวางขวางกอนจะนํามาจัดทําเปน Roadmap เพื่อดําเนินการ
ตอไป สําหรับประเทศไทยนั้น พระราชบัญญัติการจัดทํายุทธศาสตรชาติมาตรา 7 (3) กําหนดให
ประชาชนทุกภาคสวนมีสวนรวมในการกําหนดเปาหมาย การจัดทํายุทธศาสตรชาติ รวมทั้งการสราง
การรั บ รู ความเข า ใจและความเป น เจ า ของยุ ท ธศาสตร ร ว มกั น และในมาตรา 8 กํ า หนดให
คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ จัดใหประชาชนทุกภาคสวนไดเขามามีสวนรวมในการดําเนินการตาม
ขั้นตอน คือ การรับฟงความคิดเห็นในเบื้องตนเพื่อนํามาใชจัดทํารางยุท ธศาสตร การรับ ฟงความ
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คิดเห็นของประชาชนเมื่อจัดทํายุทธศาสตรชาติดานตาง ๆ แลวเสร็จเบื้องตนเพื่อนํามาแกไขปรับปรุง
อยางไรก็ตามโดยที่ขณะนี้ยัง อยูในระหวางขั้นตอนการดําเนินการตามพระราชบัญ ญัติก ารจัดทํา
ยุทธศาสตรชาติจึง ยัง ไมมีก ารดําเนินการในการรับฟงความเห็นหรือการมีสวนรวมของประชาชน
แตอยางใด
5.1.3 วิสัยทัศนของมาเลเซีย ค.ศ. 2020 ใหความสําคัญอยางมากกับการแกไขปญหาทาง
เชื้อชาติซึ่งเปนปญหาสําคัญของมาเลเซียโดยยุทธศาสตรขอแรกกําหนดใหสถาปนาชาติมาเลเซียให
เปนหนึ่งเดียว โดยใหมีการบูรณาการเขาดวยกันและมีความปรองดอง มีเผาพันธุมาเลเซียหนึ่งเดียวกัน
(Bangsa Malaysia) และในยุทธศาสตรขอ 8 ก็ไดกลาวถึงการสรางสังคมที่มีความเที่ยงธรรมทาง
เศรษฐกิจมีการกระจายความมั่งคั่งของประเทศอยางยุติธรรมและเทาเทียมกัน แตสังคมเชนวานั้นจะ
ไมเกิดขึ้นไดหากยังคงมีการแบงแยกทางเชื้อชาติ47 นอกจากนี้ในการปฏิรูปของดาโตะ ซรี มูหฮัมหมัด
นาจิบ บิน ตุน ราซัค นายกรัฐมนตรี ก็กําหนดเสาหลักที่ 1 ใหมาเลเซียเปนหนึ่งเดียว (1 Malaysia)
เพื่อสรางความเปนอันหนึ่ง อันเดียวกันทางเชื้อชาติ เนื่องจากมาเลเซียประกอบไปดวยคนหลาย
เชื้อชาติและศาสนาและประสบปญหาการแบงแยกเชื้อชาติอยางรุนแรง จึงตองเนนการใหความสําคัญ
กับการรวมเชื้อชาติตาง ๆ ใหเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน เพราะหากมีการแบงแยกในเชื้อชาติการพัฒนา
ประเทศก็ไมสามารถกระทําได ในขณะที่โมเดลประเทศไทย 4.0 ไมไดระบุถึงประเด็นเรื่องเชื้อชาติ
แตอยางใด
5.2 สรุปผลการศึกษา
สรุปผลการศึกษาพบวาประเทศที่ติดกับดักรายไดปานกลาง (Middle–Income Trap) และ
สามารถกาวพนจากกับดักรายไดปานกลางไปสูประเทศที่มีรายไดสูง (High–Income Nation) นั้น
มีแนวทางการพัฒนาที่สอดคลองกับทฤษฎีสภาวะความทันสมัย (Modernization Theory) โดย
ประเทศที่เจริญกวาเปนผูใหความชวยเหลือประเทศที่ดอยพัฒนาในดานตาง ๆ ที่เห็นวาจําเปน เชน
ความชวยเหลือทางเศรษฐกิจและความชวยเหลือทางวิชาการ เปนตน เพื่อใหป ระเทศที่ลาหลัง
สามารถเปลี่ยนแปลงสภาวะตาง ๆ ใหเหมือนกับสภาวะประเทศที่เจริญแลวเคยใชมา โดยการนําสิ่งที่
ทันสมัยเขาสูประเทศลาหลังและประเทศเหลานั้นก็จะมีกระบวนการในการนําเอาไปปรับใชเพือ่ ใหเกิด
ภาวะความทันสมัย
นอกจากนี้ ก ารกา วพ น จากกั บ ดัก รายได ป านกลางของประเทศต า ง ๆ ก็ จ ะมี ก ารนํ า
เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใชเพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหกับภาคการผลิตซึ่งสอดคลองกับแนวคิดเศรษฐกิจ
สรางสรรค (Creative Economy) ซึ่งเปนแนวคิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนพื้นฐานของการใชองค
ความรู การศึก ษา การสรางสรรคงาน (creativity) และการใชท รัพยสินทางปญญาที่เชื่อมโยงกับ
รากฐานทางวัฒนธรรม การสะสมความรู ของสังคมและเทคโนโลยี /นวัตกรรมสมัยใหมเพื่อผลักดัน
สินคาและบริการที่สรางมูลคาทางเศรษฐกิจและสังคม
สําหรับในกรณีของประเทศมาเลเซียแมวาจะยังไมมีสถานะเปนประเทศที่มีรายไดสูงแตก็มี
ความกาวหนาอยางมากในการดําเนินยุทธศาสตรภายใตวิสัยทัศนที่จะทําใหมาเลเซียเปนประเทศที่มี
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รายได สู ง โดยการดํ า เนิ น นโยบายการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ บนฐานความรู (knowledged–based
economy) ทั้งการผลิตและการบริการ รวมทั้งสนับสนุนอุตสาหกรรมที่ใชเทคโนโลยีขั้นสูงควบคูไป
กับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อใหมีความสามารถในการแขงขัน และสรุปผลการศึกษาไดดังนี้
5.2.1 การพัฒนาทุนมนุษย
ประเทศไทยจะตองใหความสําคัญตอการพัฒ นาทุนมนุษยเพิ่มมากขึ้นโดยแยก
พิจารณาไดดังนี้
1) การพัฒนาทางดานการศึกษาซึ่งเปนแนวทางที่จะสรางสต็อกทุนของมนุษยและ
สามารถทําใหประชากรในประเทศ มีความรู ความชํานาญทางเทคโนโลยี เพื่อใหสามารถคิดคนและ
พัฒ นาเทคโนโลยีทางการผลิตเพื่อชวยสนับ สนุนใหเกิดการยกระดับ ฐานการผลิตของประเทศให
สามารถผลิต สินค าและบริก ารที่มี มูล ค าเพิ่ม สู ง ขึ้น และช วยลดการพึ่ง พาการนําเขาสิ นคา และ
เทคโนโลยีจากตางประเทศ รวมทั้งสามารถยกระดับขีดความสามารถในการแขงขันภายใตเศรษฐกิจ
โลกที่ปรับเปลี่ยนเปนเศรษฐกิจฐานความรูได
จากขอมูล ขององคก ารเพื่อความรวมมือทางเศรษฐกิจ และการพัฒ นาหรือ
OECD ในป พ.ศ. 2559 ความสามารถของนักเรียนอายุ 15 ปในเรื่องวิทยาศาสตรและทัศนคติตอ
วิทยาศาสตร ทักษะการอานและคณิตศาสตรพบวาความสามารถของเด็กไทยต่ํากวาคาเฉลี่ยมากใน
ทุกมิติที่ทดสอบและในภาพรวมอยูในอันดับที่ 54 จาก 72 ประเทศ48 ความทาทายของประเทศไทย
ในการหลุดพนจากกับดักรายไดปานกลางคือการสรางและเพิ่มประสิทธิภาพในการใชประโยชนจาก
ทุนมนุษย เ พื่อรองรับ การวิจัยและสนับ สนุนการพัฒ นาด านเทคโนโลยีใ หมีความกาวหนาและมี
ประสิทธิภาพ คุณภาพของคนหรือทุนมนุษยที่เพิ่มขึ้นนั้นเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหเศรษฐกิจเติบโตอยาง
มีคุณภาพและยั่งยืนโดยกอใหเ กิดการพัฒนาทางเทคโนโลยี และชวยเพิ่ม ผลิตภาพการผลิตของ
ประเทศ นอกจากนี้ ประชากรไทยในวัยแรงงานอายุ 15 ปขึ้นไป มีจํานวนปการศึกษาเฉลี่ยเพียง 6.6 ป
ในขณะที่ประเทศในภูมิภาคอื่น ๆ เชน มาเลเซียมีจํานวนปการศึกษาเฉลี่ยของประชากรวัยแรงงานเฉลี่ย
9.5 ตอป สูงเทียบเทากับกลุมประเทศ OECD ซึ่งมีการศึกษาเฉลี่ย 9–13 ป นอกจากนี้ไทยยังมีระดับ
ต่ํากวาฟลิปปนสและจีนซึ่งมีระดับปการศึกษาเฉลี่ย 8.9 ป และ 7.5 ป ตามลําดับ49 ประเทศไทยถูก
จัด อั นดั บ คุณ ภาพของระบบการศึ ก ษาโดยรวมอยูอั น ดับ ที่ 78 ตามหลัง สิ ง คโปรแ ละมาเลเซี ย
อินโดนีเซีย กัมพูชาและเวียดนาม
2) ประเทศไทยตองเผชิญกับปญหาขาดแคลนแรงงานทั้งดานปริมาณและทักษะ
ความชํ า นาญที่ ต รงกั บ ความต อ งการ กล า วคื อ ตลาดแรงงานต อ งการแรงงานที่ มี ทั ก ษะและ
ประสบการณดานวิชาชีพหรืออาชีวะ แตผลผลิตแรงงานสวนใหญจะเปนบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาใน
ระดับ ปริญญาในสาขาวิชาที่ไมตรงกับ ที่ตลาดตองการและที่สําคัญคุณภาพก็ไมไดมาตรฐานตามที่
ตลาดแรงงานคาดหวัง นอกจากนี้ คนไทยหรือ แรงงานไทยขาดการพัฒ นาตัวเองอยางตอเนื่อ ง
ภายหลังจากสําเร็จการศึกษาคนไทยไมชอบที่จะติดตามความรูหรือความก าวหนาของโลกหรือขาด
48
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ทักษะที่จะเรียนรูดวยตนเอง นอกจากนี้จะตองเตรียมความพรอมแกแรงงานใหสามารถรองรับการ
ถายทอดและตอยอดการพัฒนาทางเทคโนโลยีระดับสูงใหไดอยางเต็มศักยภาพเพื่อใหสามารถคิดคน
และพัฒนาเทคโนโลยีทางการผลิตเพื่อชวยสนับสนุนใหเกิดการยกระดับฐานการผลิตของประเทศให
สามารถผลิตสินคาและบริการที่มีมูลคาเพิ่มสูงขึ้น
3) การพัฒนาทุนมนุษยจะตองมีเปาหมายใหคนไทยมีความรู ความสามารถและ
ทักษะสูง มีจิตสาธารณะและรับผิดชอบตอสังคมสามารถยืนอยางมีศักดิ์ศรีในเวทีสากล การเรียนรูเพือ่
บมเพาะความคิดสรางสรรคและความสามารถในการสรางสรรคนวัตกรรมใหม ๆ การปรับเปลี่ยน
เรียนรูเพื่อปรับเปลี่ยนจิตสาธารณะ โดยยึดประโยชนสวนรวมเปนที่ตั้ง ซึ่งจะมีความสําคัญอยางมาก
ในการพัฒนาทุนมนุษย
4) การสนับสนุนงบประมาณ สําหรับงบประมาณดานการศึกษาซึ่งสะทอนใหเห็น
ภาพรวมการใหความสําคัญตอการพัฒนาการศึกษา พบวาประเทศไทยยังคงมีสัดสวนของงบประมาณ
ดานการศึกษาตอรายไดประชาชาติอยูในระดับต่ํามากเมื่อเทียบกับประเทศอื่น โดยในปงบประมาณ
2552 ประเทศไทยมีงบประมาณทางการศึกษาตอรายไดประชาชาติเทากับ 4.1 เทากับมาเลเซียใน
ขณะที่เวียดนามมีสัดสวนสูงกวา คือ รอยละ 5.3 เกาหลีใตมีสัดสวนรอยละ 4.8 ดังนั้น การพัฒนา
ทุนมนุษยจะตองจัดสรรงบประมาณที่เพียงพอในการพัฒนาทุนมนุษยดังกลาวนั้นดวย
5.2.2 การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
1) การพัฒนาเทคโนโลยีเปนปจจัยสําคัญตอการเจริญ เติบโตทางเศรษฐกิจของ
ประเทศไทย เพื่อสรางมู ลคาเพิ่ม ใหกับ สินคาและการสรางผลิตภาพทางการผลิตใหเ พิ่ม มากขึ้น
ความกาวหนาทางเทคโนโลยีจะสรางโอกาสในการทํางานและชวยยกระดับคุณภาพชีวิตใหดีขึ้น การที่
จะขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมใหมีความสามารถในการสรางสรรคธุรกิจนวัตกรรม จําเปนตองอาศัย
ความรวมมือจากหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชน อยางไรก็ตามผูประกอบการสวนใหญของ
ไทยเปนธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กซึ่งขาดความพรอมดานเงินลงทุนและบุคลากรดานการวิจัย
และพัฒนา ทําใหภาคเอกชนยังไมสามารถพัฒนาผลิตภัณฑนวัตกรรมที่มีศักยภาพทางการแขงขันใน
ระดับสูงได แมวาภาครัฐจะมีการสนับสนุนการวิจัย แตงานเหลานั้นก็ยังไมสอดคลองกับความตองการ
ของธุรกิจ รวมทั้งยังขาดตลาดที่จะรองรับผลิตภัณฑนวัตกรรมที่เกิดขึ้นจากภาคเอกชนอีกดวย
2) ประเทศไทยจะตองพัฒนาดานเทคโนโลยีเพื่อยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรม
การผลิตและบริก ารใหมีตนทุนต่ํา และแรงงานสามารถปรับ ตัวกับ เทคโนโลยีใหม สนับ สนุนให
อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอม (SME) เขาสูอุตสาหกรรมที่ใชเทคโนโลยีสูงขึ้นและสนับสนุน
การลงทุนดานงานวิจัยและพัฒนาใหเพิ่มมากขึ้น50 แมวาภาครัฐจะมีนโยบายเรงสงเสริมและสนับสนุน
การพัฒนานวัตกรรมของอุตสาหกรรมไทยโดยการนําวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมาชวย แตมาตรการ
ดัง กลาวก็ยังขาดการเชื่อมโยงกับ ภาคอุตสาหกรรมของเอกชน ไมวาจะเปนการคิดโจทยง านวิจัย
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ตลอดจนสิทธิประโยชนตาง ๆ เพื่อใหเกิดการพัฒนานวัตกรรมที่ตรงกับความตองการของภาคเอกชน
อยางแทจริง51
3) ต อ งกระจายโอกาสในการเข า ถึ ง และใช ป ระโยชน จ ากเทคโนโลยี อ ย า ง
กวางขวางและตอเนื่อง สงเสริมการใชเทคโนโลยีในภาคเกษตร ในกลุม SME การใชเทคโนโลยีดาน
การศึกษาและการดูแลสุขภาพ เพื่อลดตนทุนการดําเนินชีวิตของคนไทยหากทําไดสําเร็จก็จะทําให
พื้นฐานทางเศรษฐกิจไทยมีความแข็งแกรงและพรอมตอยอดในการพัฒนาและชวยลดปญหาความ
ขัดแยงในสังคมไดอีกดวย ทั้งนี้ จากนโยบายของกระทรวงดิจิทัลเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมได
กําหนดเปาหมายที่จะใหประเทศไทยกาวสูดิจิทัลไทยแลนดที่ขับเคลื่อนและใชประโยชนจากนวัตกรรม
ดิจิทัลไดอยางเต็มศักยภาพภายในระยะเวลา 10 ป และอยูในกลุมประเทศที่พัฒนาแลวสามารถใช
เทคโนโลยีดิจิทัลสรางมูลคาทางเศรษฐกิจและคุณคาทางสังคมอยางยั่งยืนภายในกําหนดระยะเวลา
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5.2.3 การลงทุนดานการวิจัยและพัฒนา (Research and Development–R & D)
ประเทศไทยมีการลงทุนดานการวิจัยและพัฒนา (Research and Development
–R & D) ที่อยูในระดับต่ําเมื่อเทียบกับหลายประเทศในภูมิภาคและมีแนวโนมลดลงอยางตอเนื่องใน
หลายปที่ผานมา ในป พ.ศ. 2550 มีสัดสวนการลงทุน R & D เพียงรอยละ 0.2 ตอรายไดประชาชาติ53
ซึ่งสะทอนใหเห็นวาประเทศไทยใหความสําคัญนอยมากตอการพัฒนาและสั่งสมองคความรูโดยเฉพาะ
อย า งยิ่ ง การวิ จั ยและพั ฒ นาเพื่ อ สนั บ สนุ น ให เ กิ ด ความก า วหน า ทางเทคโนโลยี หากพิ จ ารณา
ประสบการณการพัฒนาเศรษฐกิจของกลุมประเทศรายไดสูงพบวาหัวใจของการพัฒนาประเทศให
สามารถกาวพนกับดักรายไดปานกลางคือการยกระดับการผลิตไปสูการผลิตสินคาที่มีมูลคาเพิ่มสูงซึ่ง
ตองการปจจัยสนับสนุน อาทิ การลงทุนใน R & D การยกระดับโครงสรางพื้นฐาน การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและการพัฒนาตลาดการเงินใหมีป ระสิทธิภาพทั้งนี้เมื่อเปรียบเทียบตัวชี้วัดของไทยกับ
ตัวชี้วัดของประเทศที่มีรายไดสูงในเอเชียโดยใชขอมูล ในปแรกที่ป ระเทศเหลานั้นกาวสูก ารเปน
ประเทศรายไดสูงสําเร็จ รวมทั้งเทียบกับมาเลเซียที่วางเปาหมายในการหลุดพนจากกับดักรายไดปาน
กลางในป พ.ศ. 2563 พบวาการลงทุนใน R & D เปนจุดออนสําคัญของไทย ในปจจุบันมีสัดสวนเพียง
รอยละ 0.3 ของ GDP ต่ํากวาประเทศรายไดสูงและมาเลเซียที่มีสัดสวนดังกลาวเกินกวารอยละ 1
ปจจัยที่กลาวมาขางตนชี้ใหเห็นวาไทยยังตองเรงพัฒนาปจจัยสนับสนุนอีกหลายประกา รเพื่อกาวสู
การเปนประเทศรายไดสูง แตจากนโยบายปฏิรูปเศรษฐกิจในปจจุบัน รวมถึงการเรงดําเนินการของ
หนวยงานตาง ๆ ที่ เกี่ยวของ อาทิ มาตรการสงเสริม 10 อุตสาหกรรมเปาหมายที่ไมเพียงตอยอด
อุตสาหกรรมที่ไทยมีศักยภาพแตยังมุงเนนพัฒนาอุตสาหกรรมแหงอนาคตที่จะชวยยกระดับภาคการ
ผลิตของไทยไปสูอุตสาหกรรมที่มีมูลคาเพิ่มสูง การสนับสนุนการลงทุนใน R & D และการพัฒนา
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พยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล, ประธานสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย, บทบาทและความสําคัญของนวัตกรรมตอการ
พัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ, กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี [ออนไลน], แหลงที่มา: www.most.go.th–
open.
52
กระทรวงดิจิทัลเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม, แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม, (กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม, 2559), หนา 2.
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The World Bank, World Development Indicator, 2012.

39
ทรัพยากรมนุษย ถือเปนจุดเริ่มตนสําคัญที่จะชวยใหไทยกาวขามกับดักรายไดปานกลางไปได ดังนั้น
ความตอเนื่องของนโยบายจึงเปนสิ่งสําคัญซึ่งในอดีตที่ผานมาประเด็นดังกลาวถือเปนอุปสรรคสําคัญ
ยิ่งตอการพัฒนาประเทศ54
5.2.4 การปฏิรูประบบราชการ
การดําเนินยุทธศาสตรภายใตโมเดลประเทศไทย 4.0 จะตองปฏิรูประบบราชการ
ใหมีความพรอมที่จะรองรับการดําเนินยุทธศาสตรดังกลาว ระบบราชการเปนกลไกที่สําคัญในการ
บริหารประเทศเปนกระบวนการของรัฐที่จะนํานโยบายไปสูการปฏิบัติใหบังเกิดผลตามทีก่ าํ หนดเอาไว
ตามนโยบายและยุทธศาสตร เพื่อนําไปสูการพัฒนาและเกิดสภาวะความทันสมัย ระบบราชการจึง
เปนกลไกที่สําคัญ ในการขับ เคลื่อนใหเกิดภาวะความทันสมัยดัง กลาวทั้งในสวนของการวางแผน
ความรวมมือ การควบคุม การกระจายทรัพยากรโดยผานอํานาจรัฐ
อยางไรก็ตามในปจจุบันภาครัฐยัง เชื่องชาที่จะตามภาคเอกชนและภาคสวนอื่น
ใหทัน ภาคราชการจะตองปรับเปลี่ยนความคิดขนานใหญ รวมทั้งรูปแบบการทํางาน คานิยมและ
วัฒนธรรม ภาวะความเปนผูนํา การมองตัวเองออกจากกฎระเบียบ การควบคุมแบบสายลําดับการ
บังคับบัญชา นอกจากนี้จะตองมีการทํางานแบบบูรณาการและการประสานงานระหวางหนวยงาน
ตาง ๆ และการสรางความเขมแข็งแกหนวยงานตาง ๆ อยางอิสระ55 ภาคราชการจะตองมีการปรับตัว
เพื่อใหมีความพรอมที่จะรองรับการปฏิบัติตามยุทธศาสตรภายใตโมเดลประเทศไทย 4.0 ดังกลาว
5.2.5 ปญหาการไรเสถียรภาพทางการเมือง
ประเทศไทยประสบปญหาการไรเสถียรภาพทางการเมืองมาเปนเวลายาวนาน
มีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลบอยครั้งทําใหการพัฒนาประเทศไทยขาดความตอเนื่องเพราะเมื่อเปลี่ยน
รัฐบาล มีก ารเปลี่ยนผู นํา นโยบายหลัก ของการพัฒ นาก็จ ะเปลี่ ยนทั้ง ที่มีก ารจัดทํ าแผนพัฒ นา
เศรษฐกิจ และสังคมแหง ชาติแลว 11 ฉบับ รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งระยะสั้น ๆ มัก จะกําหนด
นโยบายของตนเองโดยไมไดปฏิบัติตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และขาดวิสัยทัศน
ระยะยาวในการนําประเทศไปสูการเปนประเทศพัฒนาแลว การกําหนดนโยบายสวนใหญมักมุงหวัง
ประโยชนเ ฉพาะชวงระยะของรัฐบาลนั้น ๆ มากกวาผลประโยชนของประเทศระยะยาวซึ่ง เปน
อุปสรรคที่สําคัญสําหรับประเทศไทยที่จะพัฒนาประเทศเพื่อใหกาวพนจากกับ ดักประเทศที่มีรายได
ปานกลาง
5.2.6 ประเทศไทยขาดยุทธศาสตรในการพัฒนาประเทศ
ในหวงเวลาที่ผานมาประเทศไทยขาดการกําหนดยุทธศาสตรในการพัฒนาประเทศ
ในระยะยาว รัฐบาลสวนใหญเขามาบริหารประเทศระยะสั้น และมักจะคํานึงถึงเสถียรภาพของรัฐบาล
และความอยูรอดของรัฐบาลมากกวาเสถียรภาพของประเทศ จึงทําใหขาดการวางแผนยุทธศาสตรใน
การพัฒนาประเทศในระยะยาวเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลบอยครั้ง การกําหนดแผนพัฒนา
ของแตละกระทรวงจะเปนไปตามนโยบายของรัฐบาลที่เขามาบริหารประเทศในชวงระยะเวลานั้น ๆ
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ธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย, สถานะประเทศไทยบนเสนทางกาวขาม Middle Income
Traps, [ออนไลน], แหลงที่มา: www.exim.go.th>dog>news center.
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พัชรภากร เทวกุล, ม.ล., การเปนผูนําดานการจัดการทรัพยากรบุคคลภาครัฐ, การบรรยายในการอบรมหลักสูตร
นักบริหารการทูต รุนที่ 9, สถาบันการตางประเทศเทวะวงศวโรปการ, 31 กรกฎาคม 2560.
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เมื่อมีการเปลี่ยนรัฐบาล รัฐบาลที่เขามาบริหารประเทศชุดใหมก็จะยกเลิกนโยบายของรัฐบาลชุดเดิม
และดําเนินนโยบายใหม รัฐบาลพลเรือนที่เขามาบริหารประเทศสวนใหญจะเปนรัฐบาลผสม การ
จัดทํานโยบายของรัฐบาลจึงมีลักษณะเปนการผสมผสานระหวางนโยบายของพรรคการเมืองตาง ๆ
อาทิ รัฐมนตรีวาการกระทรวงอาจจะมาจากพรรคการเมืองหนึ่ง แตรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวง
เดียวกันนั้นอาจจะมาจากพรรคการเมืองอีก พรรคหนึ่ง ทําใหตองดําเนินนโยบายในลัก ษณะการ
ผสมผสานและการประนีป ระนอมในนโยบายเพื่อรั ก ษาไวซึ่ง เสถีย รภาพของรั ฐบาล เมื่อ มีก าร
เปลี่ยนแปลงรัฐบาล นโยบายก็เปลี่ยนแปลงไปทําใหประเทศไทยขาดแผนยุทธศาสตรในระยะยาว
นอกจากนี้แผนการพัฒ นาที่จัดทําขึ้นมีความหลากหลายกระจัดกระจายไปตาม
กระทรวง หนวยงานตาง ๆ เกิดความซ้ําซอนและขาดการบูร ณาการระหวางกัน แมก ระทั่งภายใน
หนวยงานเดียวกันก็มีการกําหนดยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการที่ซ้ําซอนและขาดการประสานงาน
กันเนื่องจากการจัดทําแผนการพัฒนาจะเปนไปตามแนวนโยบายของรัฐมนตรีเจากระทรวงที่กํากับ
ดูแลกระทรวงนั้น ๆ ซึ่งก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย นอกจากนี้มีการจัดทําแผนและยุทธศาสตร
ระยะตาง ๆ ที่เปนเอกเทศ ทั้ง นี้ การที่หนวยงานตาง ๆ ไมไดนําแผนพัฒ นาเศรษฐกิจ และสัง คม
แหงชาติมาถายทอดลงสูแ ผนปฏิบัติการระดับกระทรวงและแผนพัฒนารายสาขาสงผลใหแผนพัฒนา
เหลานั้นขาดการบูรณาการและจัดลําดับความสําคัญเปนองครวมของการพัฒนาประเทศแมจะมีความ
พยายามที่จะบูรณาการแผนตาง ๆ แตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติตามกฎหมายไมครอบคลุมทุกมิติทสี่ ําคัญของการพัฒนา
5.3 ความเห็นและขอเสนอแนะ
5.3.1 ยุท ธศาสตร ช าติควรมีความยื ดหยุนสามารถปรั บเปลี่ ย นได เพื่ อใหส ามารถ
สนองตอบตอสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป
1) พระราชบัญ ญัติก ารจัดทํายุท ธศาสตรชาติ พ.ศ. 2560 กําหนดใหก ารแกไข
เพิ่มเติมยุทธศาสตรชาติตองไดรับความเห็นชอบจากรัฐสภา ในกรณีที่คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ
เห็นสมควรแกไขเพิ่มเติมยุทธศาสตรชาติเพื่อใหสอดคลองกับสถานการณของโลกหรือสถานการณของ
ประเทศที่เปลี่ยนแปลงไปจนไมสามารถดําเนินการตามเปาหมายหรือยุทธศาสตรดานหนึ่งดานใดได
ใหคณะกรรมการยุทธศาสตรชาติขอความเห็นชอบจากรัฐสภากอนดําเนินการ56 ซึ่งจะทําใหการแกไข
ยุท ธศาสตรชาติก ระทําไดยากเพราะจะตองไดรับ ความเห็นชอบจากรัฐสภาเสียกอน อาจทําให
ยุทธศาสตรชาติไมสามารถปรับตัวไดอยางเหมาะสมและไมสนองตอบกับสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ
และภูมิทัศนของโลกที่มีพลวัตรและมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ยุทธศาสตรของหลายประเทศจะ
มีความยืดหยุนสามารถแกไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมเพื่อใหสอดคลองกับ
สภาพแวดล อ มระหว า งประเทศที่ มี พ ลวั ตรและมี ก ารเปลี่ ย นแปลงอย า งรวดเร็ วเพื่ อ ให บ รรลุ
วัตถุประสงคตามวิสัยทัศน
2) หากเปรียบเทียบกับยุ ทธศาสตรของมาเลเซียภายใตวิสัยทัศน ค.ศ. 2020 ก็
พบวา ยุท ธศาสตรของมาเลเซียมีลักษณะที่ยืดหยุน เมื่อครั้ง ที่ ดร. มหาเธร บิน โมฮัม หมัด อดีต
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นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย ไดประกาศวิสัยทัศน ค.ศ. 2020 ไดจัดทําเอกสาร Malaysian : The Way
Forward (Vision 2020) เสนอตอที่ประชุมสภาธุรกิจมาเลเซีย (Malaysian Business Council) เมื่อ
วันที่ 28 กุมภาพันธ พ.ศ. 2534 เพื่อใหที่ประชุมสภาธุรกิจมาเลเซียพิจารณาแสดงความคิดเห็นตอ
วิสัยทัศนและยุท ธศาสตรในเอกสารดัง กลาว กอนที่จ ะประกาศเปนนโยบายและยุท ธศาสตรของ
รัฐบาล และในชวงเหตุการณวกิ ฤตเศรษฐกิจโลกในป พ.ศ. 2551 รัฐบาลมาเลเซียภายใตการนําของ
ดาโตะ ซรี มูหฮัม หมัด นาจิบ บิน ตุน ราซัค ก็ไดมีก ารปรับ แผนยุทธศาสตรครั้งใหญ โดยดําเนิน
โครงการ มาเลเซียเปนหนึ่งเดียว (1 Malaysia) โครงการปฏิรูปรัฐบาล (Government Transformation
Program : GTP) และโครงการปฏิรูปเศรษฐกิจ (Economic Transformation Program : ETP) จน
ทําใหมาเลเซียมีรายไดประชาชาติที่เพิ่มสูงขึ้น การลงทุนของภาคเอกชนที่ปรับตัวสูงขึ้นและการไดรับ
ความเชื่อมั่นจากสถาบันระหวางประเทศที่ดีขึ้น เชน ธนาคารโลกไดยกระดับประเทศที่นาทําธุรกิจ
ของมาเลเซียขึ้นจากลําดับที่ 18 มาเปนลําดับที่ 12 ในป พ.ศ. 2556
5.3.2 ยุทธศาสตรชาติมีผลผูกพันรัฐบาลในอนาคต
พระราชบัญ ญัติก ารจัดทํายุท ธศาสตรชาติ พ.ศ. 2560 กําหนดระยะเวลาให มี
ยุทธศาสตรชาติเปนเปาหมายในการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืนไมนอยกวายี่สิบป57 ทําใหยุทธศาสตร
ชาติที่จ ะจัดทําขึ้นนั้ นมีผ ลผูก พันรัฐบาลในอนาคตที่ม าจากการเลือกตั้ง ทั้ง นี้ หากนโยบายและ
ยุท ธศาสตรของรัฐบาลชุดใหมไมสอดคลองกับ ยุทธศาสตรชาติที่กําหนดเอาไวแลว ก็อาจจะเปน
อุปสรรคในการบริหารประเทศได นอกจากนี้การจัดทํายุทธศาสตรในชวงเวลาหนึ่งอาจไมตอบโจทย
หรือไมสอดคลองกับสถานการณในอีกชวงระยะเวลาหนึ่งเนื่องจากสภาพแวดลอมและสถานการณที่
เปลี่ยนแปลงไปซึ่งจะตองมีการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตรใหสอดคลองกับสภาวการณในชวงเวลานั้น
หากเปรี ยบเทียบกับ ประเทศมาเลเซีย พบวารัฐบาลมาเลเซียที่เ ขา มาบริห าร
ประเทศจะดํ าเนิ นยุ ท ธศาสตร ตามวิ สั ยทั ศ น ค.ศ. 2020 นโยบายต า ง ๆ จะต องสอดคล องกั บ
ยุทธศาสตรที่จะนําไปสูวิสัยทัศนที่จะเปนประเทศพัฒนาแลวที่มีรายไดสูง แมวาจะไมไดมีกฎหมาย
กําหนดเอาไวก็ตาม แมวารัฐบาลที่เขามาบริหารประเทศจะอยูในสังกัดพรรคการเมืองเดียวกันคือ
พรรคองคการสหมาเลยแหงชาติ (United Malay National Organization : UMNO) ที่ครองอํานาจ
ในมาเลเซียตั้งแตไดรับเอกราช แตที่สําคัญเนื่องจากรัฐบาลมาเลเซียตระหนักถึงความสําคัญ ของ
วิสัยทัศนที่จะกาวพนจากกับดักรายไดปานกลางไปสูประเทศพัฒนาแลวที่มีรายไดสูงจะสงผลดีตอการ
พัฒนาประเทศในทุกมิติและทุกคนก็เปนเจาของยุทธศาสตรรวมกัน
5.3.3 กลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ
กลไกการขั บ เคลื่อ นยุ ท ธศาสตร ชาติ โดยคณะกรรมการยุท ธศาสตรช าติ 58 มี
นายกรัฐมนตรีเปนประธาน คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติมีองคประกอบของคณะกรรมการที่มาจาก
ภาครัฐเปนสวนใหญซึ่งอาจจะทําใหการขับเคลื่อนยุทธศาสตรยังไมสามารถสนองตอบตอสถานการณ
และสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจโลกที่มีพลวัตรและเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว แมจะมีกรรมการ
ที่มาจากภาคเอกชน อาทิ ประธานสภาหอการคาแหงประเทศไทย ประธานสภาอุตสาหกรรมแหง
ประเทศไทย ประธานสภาอุตสาหกรรมทองเที่ยวแหงประเทศไทย และประธานสมาคมธนาคารไทย
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ก็ตาม แตโดยที่ก รรมการสวนใหญมาจากภาครัฐ อาจทําใหการขับ เคลื่อนยุท ธศาสตรเ ปนไปตาม
แนวทางที่ภาครัฐกําหนด
ทั้งนี้ หากเปรียบเทียบกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรภายใตวิสัยทัศนของมาเลเซีย
ค.ศ. 2020 ที่มี Performance Management and Delivery Unit หรือ PEMANDU ทําหนาที่
กํากับดูแล จัดทําตัวชี้วัดการปฏิบัติงานของหนวยงานตาง ๆ แมวาจะเปนหนวยงานในสังกัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี มีนายกรัฐมนตรีเปนประธานก็ตาม แตก็มีผูบริหารที่มาจากภาคเอกชนทําหนาที่เปน
Chief of Executive Officer (CEO) และเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานที่มาจากทั้งภาครัฐและเอกชนใช
วิธีก ารของเอกชนในการกํากับ ดูแล ตรวจสอบจัดทําตัวชี้วัดของหนวยงานตาง ๆ ซึ่ง ทําใหก าร
ขับเคลื่อนยุทธศาสตรมีประสิทธิภาพมากขึ้น
5.3.4 การดําเนินยุทธศาสตรโดยการยึดโยงกับประชาชน
การดําเนินยุทธศาสตรตามวิสัยทัศน ค.ศ. 2020 ของมาเลเซียที่มีความกาวหนา
อยางมาก เพราะเปนยุทธศาสตรที่ยึดโยงกับประชาชน ใชประชาชนเปนศูนยกลาง โดยเริ่มจากการ
รับฟงความคิดเห็นของประชาชน การสํารวจความตองการของประชาชนแลวนํามาวิเคราะหและ
จัดลําดับความสําคัญของประเด็นตาง ๆ จากนั้นนําเขาสูการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีเพื่อกําหนด
เปนนโยบายและยุทธศาสตร เมื่อคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบแลว ก็จะนําเขาสูการพิจารณาของ
ผูเชี่ยวชาญทั้ง จากภาครัฐและเอกชนเพื่อพิจารณายุท ธศาสตรและกําหนดตัวชี้วัดแลวนําไปรับฟง
ความคิดเห็นของประชาชนอีกครั้งหนึ่งโดยมีการเปดรับฟงความคิดเห็นอยางกวางขวางกอนจะนํามา
จัดทําเปน Roadmap เพื่อดําเนินการตอไป ซึ่งการขับเคลื่อนยุทธศาสตรของมาเลเซียเปนการยึด
ประชาชนเปนศูนยกลาง ประชาชนมีความรูสึกเปนเจาของยุทธศาสตรรวมกัน จึงทําใหการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรสามารถดําเนินการไปโดยราบรื่น
สําหรับกลไกการขับเคลื่อนยุท ธศาสตรของประเทศไทยนั้นพระราชบัญญัติการ
จัดทํายุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2560 กําหนดใหประชาชนทุกภาคสวนมีสวนรวมในการกําหนดเปาหมาย
การจัด ทํา ยุท ธศาสตรช าติ รวมทั้ง การสร างการรับ รู ความเข าใจและยอมรับ ที่จ ะเป นเจา ของ
ยุทธศาสตรชาติรวมกัน และใหคณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ จัดใหประชาชนทุกภาคสวนไดเขามามี
สวนรวมในการดํา เนินการตามขั้นตอนคือการรั บ ฟง ความคิดเห็นในเบื้องต นเพื่อนํามาใชจัดทํ า
รางยุทธศาสตรชาติ และการรับฟงความคิดเห็นเมื่อจัดทํารางยุทธศาสตรชาติดานตาง ๆ แลวเสร็จ
เบื้องตนเพื่อนํามาแกไขปรับปรุง59 ซึ่งก็มีแนวทางการยึดโยงกับประชาชนและการใชประชาชนเปน
ศูนยกลางเพื่อใหประชาชนมีความรูสึกเปนเจาของยุทธศาสตรรวมกัน ซึ่งการมีสวนรวมของประชาชน
มีความสําคัญอยางยิ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร หากประชาชนยังขาดความรูความเขาใจ หรือไมมี
สวนรวมในการจัดทํายุทธศาสตรก็จะทําใหการขับเคลื่อนยุทธศาสตรนั้นมีอุปสรรค การชี้แจงสราง
ความเข า ใจ การสร า งการรั บ รู ใ ห กั บ ประชาชน และการให ป ระชาชนมี ส วนร ว มในการจั ด ทํ า
ยุทธศาสตรจะเปนการขับเคลื่อนยุทธศาสตรที่สําคัญที่จะนําไปสูความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และเปน
ประเทศพัฒนาแลว
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5.3.5 การรวมประเด็นดานความมั่นคงเขาในยุทธศาสตรชาติ
พระราชบัญญัติการจัดทํายุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2560 กําหนดใหมีเปาหมายในดาน
ความมั่นคงของประเทศรวมอยูในยุทธศาสตรชาติ 60 ทําใหยุทธศาสตรชาติมีบริบทที่ครอบคลุมใน
หลายมิติมากยิ่งขึ้น และการรวมเอาทุกประเด็นเขามาไวในยุทธศาสตรชาติ ทําใหยุทธศาสตรชาติขาด
โฟกัสที่ชัดเจน โดยเฉพาะประเด็นดานความมั่นคงของชาติเปนเรื่องที่มีความละเอียดออน อาจมี
ขอจํากัดในเรื่องการเปดเผยขอมูลดานความมั่นคง การนําเสนอขอมูลตอสาธารณะและการจัดทํา
ตัวชี้วัดในดานความมั่นคงอาจไมสามารถทําไดเชนเดียวกับการจัดทําตัวชี้วัดทางดานเศรษฐกิจและ
สังคม ดังนั้น จึงควรแยกมิติดานความมั่นคงซึ่งมีความละเอียดออน และเปนงานที่ไมควรเปดเผยตอ
สาธารณะออกจากงานยุทธศาสตรชาติ ซึ่ง ควรจะมุงเนนการพัฒนาโดยเฉพาะทางดานเศรษฐกิจ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมซึ่งตองการความคลองตัวในการปฏิบัติงาน เพื่อใหสอดรับกับสถานการณโลก
ที่มีพลวัตรและเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว
5.3.6 การใชภาวะความเปนผูนํา (leadership) ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร
การดําเนินยุทธศาสตรภายใตวิสัยทัศน ค.ศ. 2020 (Vision 2020) ทําใหมาเลเซีย
สามารถพัฒ นาประเทศเจริญ กา วหนาอยางรวดเร็ว ความสําเร็จ ของมาเลเซียนอกจากการที่ มี
PEMANDU ทําหนาที่กํากับดูแลตรวจสอบการดําเนินงานแลว ปจจัยสําคัญคือการใชภาวะความเปน
ผูนํา (leadership) ของนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย ในการแกไขปญหาและอุปสรรคซึ่งเปนปจจัยสําคัญ
ทําใหการดําเนินยุทธศาสตรขับเคลื่อนไปไดเนื่องจากรัฐบาลมาเลเซียมีความมุงมั่นและมี political
will ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรเพื่อนําประเทศไปสูสถานะการเปนประเทศพัฒนาแลวที่มีรายไดสูง
ตามวิสัยทัศน จากการที่ผูนําของมาเลเซียมีความตั้งใจและความมุงมั่นในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรจึง
เปนปจจัยสําคัญในการแกไขปญหาการดําเนินงานของหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ หากมีปญหาและ
อุป สรรคในการดําเนินงาน PEMANDU ก็จ ะทําหนาที่ป ระสานกับ หนวยงานตาง ๆ และหากไม
สามารถแกไขได PEMANDU ก็จ ะนําเขาสูก ารพิจารณาของคณะรัฐมนตรีเพื่อใหนายกรัฐมนตรี
ตัดสินใจสั่งการ ในชวงแรกของการดําเนินงานของ PEMANDU ก็ตองเผชิญกับอุปสรรคคอนขางมาก
โดยเฉพาะในการปฏิรูปภาคราชการ (GTP) เนื่องจากขาราชการไมประสงคที่จะใหเอกชนมาทําหนาที่
ตรวจสอบการปฏิบัติงานรวมทั้งการจัดทําตัวชี้วัดหนวยงานราชการ และแสดงความไมเห็นดวยที่จะ
นําวิธีการของเอกชนมาใชกับการปฏิบัติราชการ ซึ่งมีความแตกตางกัน อยางไรก็ตาม PEMANDU ได
รายงานต อนายกรั ฐ มนตรี ถึ ง อุ ป สรรคที่ เ กิ ด ขึ้ นและนายกรัฐ มนตรี ก็ จ ะใช ภ าวะความเปน ผู นํ า
(leadership) เขามาแกไขปญหาเพื่อใหยุทธศาสตรสามารถขับเคลื่อนตอไปได การที่ผูนํามาเลเซียใช
ภาวะความเปนผูนํา (leadership) ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร จึงเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหสามารถ
แกไขปญหาและอุปสรรคและทําใหสามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตรตอไปได กอปรกับมาเลเซียภายใต
การบริหารงานของพรรคองคการสหมาเลยแหงชาติ (United Malay National Organization :
UMNO) มีการบริหารประเทศมาอยางตอเนื่อง แมวาจะมีการเปลี่ยนแปลงตัวผูนําประเทศ แตรัฐบาล
ชุดใหมที่เขามาบริหารประเทศก็ยังคงสืบทอดเจตนารมณที่จะดําเนินการตามวิสัยทัศนตอไป เพียงแต
มีการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตรเพื่อใหสนองตอบตอปญหาและสภาพแวดลอมของโลกเปลี่ยนแปลงไป
60
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เชน กรณีที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจโลก เปนตน ซึ่งเปนจุดเดนของมาเลเซียที่จะนําพาประเทศใหกาวพน
จากกับดักรายไดปานกลางและนําไปสูการเปนประเทศที่มีรายไดสูงตอไปในอนาคต
5.3.7 การใชกลไกคณะกรรมการรวมภาครั ฐ บาลและเอกชนเพื่อแกไ ขปญหาทาง
เศรษฐกิจ (กรอ.)
ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรเพื่อนําประเทศไทยไปสูความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และ
เปนประเทศพัฒนาแลวตามวิสัยทัศน ควรใชกลไกคณะกรรมการรวมภาครัฐบาลและเอกชนเพื่อแกไข
ปญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.)61 โดยมีนายกรัฐมนตรีเปนประธานกรรมการ คณะกรรมการประกอบดวย
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ รัฐมนตรีวาการกระทรวง
การทองเที่ยวและกีฬา รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย
เปนตน สวนภาคเอกชนประกอบดวย ประธานกรรมการสภาหอการคาแหงประเทศไทย ประธานสภา
อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ประธานสมาคมธนาคารไทย ประธานสภาอุตสาหกรรมทองเที่ยวแหง
ประเทศไทย ประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทย ประธานสภาผูสงสินคาทางเรือแหงประเทศไทย
เปนตน ทําหนาที่พิจารณาและเสนอแนะแนวทางและมาตรการตอคณะรัฐมนตรีในการแกไขปญหา
และอุปสรรคทางเศรษฐกิจ การคาและการลงทุนของภาคเอกชนทั้ง ในสวนกลางและสวนภูมิภาค
รวมทั้งใหภาคเอกชนรวมกับภาครัฐในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหเจริญเติบโตและสามารถแขงขันได
อยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน การที่ภาครัฐและภาคเอกชนไดมีโอกาสมาหารือรวมกันโดยตรง ทําให
ปญหาและอุปสรรคที่เ กิดขึ้นไดรับการนําไปพิจ ารณาแกไขใหตรงจุด รวดเร็ว ทันเหตุการณและมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ดังเชน ในยุคสมัยที่พลเอก เปรม ติณสูลานนท ดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี62
ไดใหความสําคัญสูง สุดกับ กระบวนการพัฒนา กรอ. กลไกและกระบวนการไดมีการพัฒ นาอยาง
สรางสรรคและตอเนื่องเมื่อนายกรัฐมนตรีใหความเห็นชอบทําใหปญหาและอุปสรรคไดรับการแกไข
นอกจากนี้ภาคเอกชนยังมีบทบาทสําคัญในการนําเสนอยุทธศาสตรที่สําคัญ เชน แผนยุทธศาสตรการ
พัฒ นาเศรษฐกิจ ของหอการคาไทย แผนยุท ธศาสตรก ารพัฒ นาอุตสาหกรรมไทยสูความยั่ง ยืนคู
สังคมไทยของสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมและ
ชุม ชนอยา งยั่ง ยืนตามแนวคิด การพัฒ นาเมื องอุ ตสาหกรรมนิเ วศน กรอ.จะมีสว นสํา คัญ ในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและยุทธศาสตรเพื่อนําประเทศไทยไปสูความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และเปนประเทศ
พัฒนาแลว
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จัดตั้งขึ้นตามคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 182/2557 ลว. 29 ตุลาคม 2557 เรื่องปรับปรุงองคประกอบและ
อํานาจหนาที่ในคณะกรรมการรวมภาครัฐและเอกชนโดยมีนายกรัฐมนตรีเปนประธานกรรมการเพื่อพิจารณาและ
เสนอแนะแนวทางและมาตรการตอคณะรัฐมนตรีในการแกไขปญหาและอุปสรรคทางเศรษฐกิจ การคา การลงทุน
ของภาคเอกชนทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค รวมทั้งใหภาคเอกชนรวมกับภาครัฐในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให
เจริญเติบโตและสามารถแขงขันไดอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
62
จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2524 มีนายกรัฐมนตรีเปนประธานและมอบหมายให
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติทําหนาที่ฝายเลขานุการ กรรมการจากภาครัฐ
ประกอบดวยรัฐมนตรีฝายเศรษฐกิจและหัวหนาสวนราชการที่เกี่ยวของ กรรมการภาคเอกชนประกอบดวยผูแทน
จาก 3 สถาบันคือสภาหอการคาแหงประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยและสมาคมธนาคารไทย
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