แบบสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นต่อการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศ

แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ
ข้อมูลทั่วไป
การรับฟังความคิดเห็นต่อการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศ ในวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๓ ณ ศูนย์การประชุม
อิมแพ็ค เมืองทองธานี อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม จังหวัดนนทบุรี
กลุ่ ม เป้ า หมายจาก ผู้ แ ทนภาคี ก ารพั ฒ นา ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ทั้ ง ภาครั ฐ ภาคเอกชน สถาบั น การศึ ก ษา และ
ภาคประชาชน จานวน ๒๔๗ คน
ประเด็นรับฟังความเห็นต่อการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศ
๑. เป้าหมายและตัวชี้วัดในระดับแผนชัดเจน สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างเป็นรูปธรรม
สรุปผลความคิดเห็น
นอกจากการก าหนดเป้ า หมายและตั ว ชี้ วั ด ในแผนฯ แล้ ว สิ่ ง ที่ ต้ อ งให้ ค วามส าคั ญ อย่ า งมาก คื อ
การก าหนดกิ จ กรรมส าคัญ ที่ มี นัย ส าคัญ ต่อการขับ เคลื่อนและผลัก ดันการดาเนินการไปสู่ก ารบรรลุ
ผลสัม ฤทธิ์ ที่ ก าหนดไว้ ทั้ ง นี้ ที่ ผ่านมาการดาเนินงานของหน่วยงานในหลายด้านยังไม่ บ รรลุตัวชี้วัด
เท่าที่ควร ซึ่งอาจต้องมีการปรับการดาเนินงานให้มีความสอดคล้องกันเพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายได้
อย่างเป็นรูปธรรม
๒. กิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ
๒.๑ กิจกรรมปฏิรูปที่ ๑ การสร้างเกษตรมูลค่าสูง
สรุปผลความคิดเห็น
(๑) การนาเทคโนโลยีการเกษตรเข้ามาใช้ในกระบวนการผลิตนับเป็น ปัจจัยสาคัญที่จะสามารถ
ยกระดับประสิทธิภาพการผลิตของภาคเกษตรไทยได้ แต่ที่ผ่านมาเกษตรกรไม่สามารถแบก
รั บ ต้ น ทุ น ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น จากการซื้ อ อุ ป กรณ์ ห รื อ เทคโนโลยี ขั้ น สู ง ดั ง นั้ น ภาครั ฐ จึ ง ควรให้
ความสาคัญกับการสนับสนุนส่งเสริมเพื่อให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีและเครื่องมือ
ทางการเกษตรในราคาที่เหมาะสม และไม่ส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตมากนัก
(๒) เมื่อพิจารณาสัดส่วน GDP ภาคเกษตรซึ่งอยู่ที่ร้อยละ ๘ ของ GDP รวม ในขณะที่ผู้มีงานทา
ภาคเกษตรมีถึงจานวนถึงร้อยละ ๓๐ จึงทาให้ผลิตภาพภาคเกษตรอยู่ในระดับต่า ดังนั้น ใน
การแก้ปัญหาด้านผลิตภาพการผลิตภาคเกษตรจึงควรเคลื่อนย้ายคนจากภาคเกษตรไปสู่ก าร
ประกอบอาชีพอื่น
(๓) ช่วงที่ผ่านมาในช่วงสถานการณ์โควิด มีเกษตรกรเจ้าของที่ดินประกาศขายที่ดินเป็นจานวน
มาก เนื่องจากพื้นที่การเกษตรประสบวิกฤตขาดแคลนน้า และมีเกษตรกรจานวนหนึ่งที่ไม่
สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น ณ วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๓

แบบสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นต่อการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศ

สามารถปรับตัวจากสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้ ดังนั้น จึงต้องมุ่งเน้นการพัฒนายกระดับ
ทักษะและศักยภาพของเกษตรกรไปสู่การเป็นเกษตรอัจฉริยะหรือ Smart Farmer เพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถในการประยุก ต์ใช้องค์ความรู้และเทคโนโลยีต่างๆ ในการปรับ ตัวและ
ดารงชีวิตต่อไปได้
(๔) ประเด็นการสร้างเกษตรมูลค่าสูงควรผนวกเรื่องเกษตรชีวภาพเข้าไปด้วย และในเรื่องการนา
เทคโนโลยีการเกษตรเข้ามาประยุกต์ใช้ ควรให้ความสาคัญกับการพัฒนาและส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยีภายในประเทศเพื่อเป็นการลดต้นทุนให้แก่เกษตรกร
๒.๒ กิจกรรมปฏิรูปที่ ๒ การส่งเสริมและการพัฒนาการท่องเที่ยวคุณภาพสูง
สรุปผลความคิดเห็น
(๑) ประเทศไทยมีเครือข่ายคมนาคมที่เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ แต่ปัญหาสาคัญคือ
ข้อจากัดด้านข้อมูล การเดินทางและสิ่งอานวยความสะดวกสาหรับนักท่องเที่ยวเมื่อต้องการ
เดินทางไปยังจุดหมายปลายทางแต่ละแห่ง ดังนั้น จึงควรส่งเสริมบทบาทของวิสาหกิจชุม ชน
ด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่ เพื่อนาการท่องเที่ยวเข้าสู่ชุมชน เกิดการสร้างและกระจายรายได้สู่
ชุมชน รวมถึงป้องกันการเข้ามาเอารัดเอาเปรียบของคนนอกพื้นที่ที่เข้ามาหาประโยชน์จาก
แหล่งท่องเที่ยวของชุมชน
(๒) การส่งเสริมพัฒนาท่องเที่ยวคุณภาพสูง มีการจดสิทธิบัตรทรัพย์สินทางปัญญา แต่มิได้ระบุ ว่า
กระทรวงพาณิชย์เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ รวมทั้งการเป็นศูนย์กลางด้านการค้า และการ
ลงทุ น ในภูมิ ภาคเป็นภารกิ จสาคัญของกระทรวง ก็ ไม่ ได้ร ะบุ ห น่วยงานไว้ ดัง นั้นจึง ขอให้
เพิ่มเติมกระทรวงพาณิชย์ในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกระทรวงด้วย
๒.๓ กิจกรรมปฏิรูปที่ ๓ การเพิ่มโอกาสของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กในอุตสาหกรรม
และบริการเป้าหมาย
สรุปผลความคิดเห็น
(๑) การมี ส่ว นร่วมของผู้ ป ระกอบการรายย่ อยในการเข้ าถึ ง การใช้ ป ระโยชน์ จ าก IoT หรือ
Internet of Thing ในการแก้ไขปัญหาในการทาธุรกิจ โดยเฉพาะการเข้ามาทดแทนคนใน
การแก้ไขปัญหา อีกทั้งยังเป็นการสร้างโอกาสให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาผู้พัฒนา IoT ได้
อีกทางหนึ่ง
(๒) Start-up ยังมีข้อจากัดในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและเทคโนโลยีเพื่อการดาเนินงานในอนาคต
รวมถึ ง การกระจายข้ อ มู ล ข่ าวสารและช่ อ งทางการค้ า ให้ กั บ ธุ ร กิ จ ยั ง มี น้ อย ซึ่ ง มี เ พี ยง
หน่วยงานบางส่วนเท่านั้นที่ให้ความสาคัญในเรื่องนี้ ทั้งนี้ จึงจาเป็นต้องสร้างสภาพแวดล้อมที่
เอื้อต่อการการพัฒนา Start-up โดยอาจส่งเสริมให้รัฐวิสาหกิจที่เข้มแข็งให้การส่งเสริมการ
พัฒนา Start-up ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงานตนเอง และให้สถาบันการศึกษา
เข้ามาช่วยเหลือด้านองค์ความรู้
สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น ณ วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๓

แบบสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นต่อการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศ

(๓) ปัจจุบันธุรกิจดิจิทลั ในประเทศไทยยังคงมีความเหลือ่ มล้า การจดทาทะเบียนธุรกิจในประเทศ
ไทยยังคงไม่มีสิทธิประโยชน์หรือแต้มต่อในการทาธุ รกิจ นอกจากนี้ในเรื่องการกากับดูแล
แม้ว่าประเทศไทยจะมีกฎหมายด้าน e-Commerce เป็นเครื่องมือในการกากับดูแลแต่การ
บังคับใช้ยังคงไม่มีประสิทธิภาพมากนัก ดังนั้นธุรกิจ Start-up จานวนมากจึงไปจดทะเบียน
ในต่างประเทศ ซึ่ง มี นโยบายให้ก ารส่งเสริม อย่างจริงจัง ในกรณีของประเทศสิงคโปร์ที่มี
นโยบายในการดึง ดูด Start-up ที่ มี ศัก ยภาพไปจดทะเบียนในประเทศ โดยมี ก ารจัดตั้ง
Matching fund เพื่ อ สนับ สนุนการลงทุ นและจดทะเบียนในรูปแบบของการร่วมทุนหรือ
Venture Capital ดังนั้น ภาครัฐควรมีนโยบายสนับสนุนที่ชัดเจนสาหรับผู้ประกอบการธุรกิจ
ดิจิทัลของไทย
(๔) ควรบูร ณาการให้เ กิ ด Big Data สนับ สนุนการค้าการลงทุ นระหว่างประเทศอย่างจริงจัง
เนื่องจาก SMEs มีกว่า 3 ล้านราย แต่ส่งออกได้เพียง 24,000 ราย (ไม่ถึง 1%) ทั้งที่กระทรวง
การต่างประเทศและกระทรวงพาณิชย์ติดตามข้อมูล Business Intelligence เช่นเดียวกับ
BOI มีข้อมูลโอกาสการลงทุนในต่างประเทศ แต่ SMEs ส่วนใหญ่ยังไม่เข้าถึงข้อมูลเหล่านี้ จึง
ขาดความพร้อมในการส่งออก การเข้าถึงตลาด หรือการเข้าถึงเครื่องมือทางการเงิน (สินเชื่อ
และประกัน) เพื่อขยายการค้าการลงทุนอย่างเหมาะสม
๒.๔ กิจกรรมปฏิรูปที่ ๔ การเป็นศูนย์กลางด้านการค้าและการลงทุนในภูมิภาคของประเทศไทย
สรุปผลความคิดเห็น
(๑) ที่ผ่านมาประเทศไทยมีการพัฒนาเศรษฐกิจที่เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน ส่งผลให้เกิด
การค้าและการลงทุนบริเวณชายแดนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้กล่าวไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ
ด้านเศรษฐกิจฉบับเดิม ทั้งนี้ ในแผนฉบับปรับปรุงไม่ได้กล่าวถึงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน
ทางด้านกายภาพ จึงเห็นควรจัดทาให้มีความใกล้เคียงกับฉบับเดิม
(๒) การยกระดับการเป็นศูนย์กลางด้านการค้าและการลงทุน ต้องให้ความสาคัญกับการยกระดับ
มาตรฐานด้านกฎหมาย และกฎระเบียบต่างๆ ที่จะสามารถเอื้อให้เกิดการพัฒนาต่อยอดได้
อย่างต่อเนื่อง
(๓) การส่งเสริมการพัฒนา Bio-Based Economy จะเป็นส่วนช่วยทาให้ห่วงโซ่อุปทาน (Value
Chain) ยาวขึ้น ดัง นั้น จึง เป็นโอกาสของประเทศไทยในการขยายห่วงโซ่อุปทานให้อยู่ใน
ประเทศไทยยาวขึ้น อย่างไรก็ดี การขับเคลื่อนดังกล่าวมีภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมากมาย ซึ่งอาจ
ทาให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) ระหว่างผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่นในกรณี
ของภูมิภาคอาเซียนที่ผ่านมาเป็นไปในลัก ษณะต่างคนต่างทาซึ่ง นาไปสู่การกีดกั น ระหว่าง
ประเทศสมาชิก ดังนั้นจึงควรสร้างความร่วมมือเชื่อมโยงระหว่างกันเพื่อให้เกิดการแบ่งปัน
ผลประโยชน์ร่วมกันในภูมิภาค
สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น ณ วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๓
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๒.๕ กิจกรรมปฏิรูปที่ ๕ การพัฒนาศักยภาพคนเพื่อเป็นพลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
สรุปผลความคิดเห็น
(๑) การพัฒนาคนเป็นกลไกสาคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยเฉพาะในปัจจุบันคนยุคใหม่เข้า
สู่การทางานในรูปแบบของการทางานอิสระหรือการทางานในลักษณะชั่วคราวที่ไม่ยึดติดกับ
การทางานประจาหรือที่เรียกว่า GIG Economy ดังนั้น ประเทศไทยควรมีการวางแผนเพื่อ
รองรับการเปลี่ยนแปลงที่กาลังเกิดขึ้นในอนาคต โดยการเตรียมความพร้อมด้านทักษะและ
องค์ความรู้ของคนรุ่นใหม่ ให้สอดคล้องกั บลักษณะการทางานแบบชั่วคราว ตลอดจนการ
ส่งเสริมแรงงานนอกระบบที่มีความรู้ความสามารถและต้องการประกอบธุรกิจของตัวเองให้
สามารถเข้าถึงแหล่งทุนได้ด้วย
๓. อื่น ๆ และข้อเสนอแนะที่เกี่ยวกับแผนการปฏิรูปประเทศ
สรุปผลความคิดเห็น
(๑) ธุรกิจ Content นอกจากสามารถสร้างรายได้จากธุรกิจของตนเองแล้ว ยังเป็นสื่อสาคัญใน
การสื่อสารไปยังกลุ่มคนในจุดประสงค์ต่าง ๆ ซึ่งไม่จาเป็นต้องผนวกไว้เฉพาะเพียงแต่ด้านการ
ท่องเที่ยวเท่านั้น ประเทศไทยควรให้ความสาคัญกับการนา Digital Content เพื่อเป็นสื่อใน
การสร้างความรู้ความเข้าใจกับประชาชน หรือการบอกเล่าเรื่องราวต่าง ๆ (Story Telling)
โดยเฉพาะการสื่อสารถึงประเด็นการพัฒนาที่สาคัญสาหรับประชาชน เช่น การเป็น Smart
Farmer เป็นต้น
(๒) ผู้ประกอบการไทยส่วนใหญ่มีการก่อหนี้ที่จาเป็นต้องมีหลักประกัน รวมถึงมีกฎระเบียบด้าน
Crowd founding ค่อนข้างมากที่เป็นข้อจากัดในการระดมทุน ให้แก่ผู้ประกอบการรุ่นใหม่
หรือ Start-up
(๓) การปฏิรูปเป็นการปรับเปลี่ยนทัศนคติ ที่จาเป็นต้องมี Incentive เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อน
การปรับ เปลี่ยนได้ ในทุ ก เรื่อง อาทิ Smart farming ที่ ต้องมี ก ารสร้างคนและการสื่อสาร
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเปลี่ยนความคิด ที่ จ ะต้องมี ก ารสื่อสารผ่าน Content ทางดิจิทัล
เพื่อให้ประชาชนเห็นถึงประโยชน์ มีความรู้สึกร่วม และต้องการดาเนินงาน เป็นต้น โดยการ
สื่อสารไม่จาเป็นต้องสื่อสารผ่านทางสถาบันการศึกษา แต่ยังสามารถดาเนินการผ่านช่องทาง
อื่นๆ ได้ด้วย ซึ่งที่ผ่านมาอุตสาหกรรมContent ของไทยไม่ได้รับการสนับสนุนเท่าที่ควรใน
การเป็นตัวกลางในการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจกับประชาชนกลุ่มเป้าหมาย

สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น ณ วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๓

