มาเลเซีย : กาวสุดทาย สู วิสยั ทัศน 2020
มาเลเซียเริ่มมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจระยะ 5 ป ตั้งแตป 2499 (Fist Malayan Plan) ซึ่งเปนชวง
กอนที่จะไดรับเอกราชจากอังกฤษ หลังจากไดรับเอกราชแลว มาเลเซียยังคงจัดทําแผนพัฒนาฯ ระยะ 5 ป
ตามแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจที่อังกฤษไดริเริ่มไว โดยเริ่มทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับแรกในป 2509 (Fist
Malaysia Plan) ตอมาในป 2514 มาเลเซียไดกําหนดกรอบนโยบายการพัฒนาประเทศระยะยาวออกเปน 3
ชวง ไดแก นโยบายเศรษฐกิจใหม (2514-2533) นโยบายพัฒนาใหม (2534-2543) และนโยบายวิสยั ทัศนการ
พัฒนา (2544-2553) จากป 2509 จนถึงปจจุบัน มาเลเซียมีแผนพัฒนาฯ รวม 10 แผน ทั้งนี้ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจฉบับที่ 11 ของมาเลเซียจะประกาศใชในป 2559
วิสัยทัศน 2020
ในป 2534 นายกรัฐมาตรีและผูนําพรรคองคการสหมาเลยแหงชาติ หรืออูมโน (United Malay
National Organization: UMNO) ดร.มหาเดร โมฮัมหมัด ไดประกาศ “วิสัยทัศน 2020” หรือ Vision 2020
(ภาษามาเลยใชคําวา Wawasan 2020) ซึ่งเปนชวงของแผนพัฒนาประเทศฉบับที่ 6 โดยกําหนดอนาคต
ประเทศมาเลเซียไววา “มาเลเซียจะตองเปนประเทศที่พัฒนาแลวในป 2563” หรือป ค.ศ.2020 จะใชเวลา
ระยะประมาณ 30 ป และมีแผนพัฒนาระยะ 5 ป รองรับซึ่งการกําหนดวิสัยทัศน 2020 นี้ ไดนําแนวคิดการ
วางแผนแบบ “วิสยั ทัศน-ยุทธศาสตร” และการบริหารเชิงกลยุทธ ที่ไดจากการวิเคราะหจุดออนของประเทศ
ในเรื่องความหลากหลายของชาติพันธุ โดยในชวงกอนหนาวิสัยทัศน 2020 ภาครัฐไดใหสทิ ธิพิเศษแก “ภูมิ
บุตร” เหนือคนจีนและอินเดียอพยพเขามาภายหลัง รวมถึงคนไทยติดแผนดินที่อยูทางตอนเหนือของมาเลเซีย
ดวย ซึ่งเปนผลจากโยบายเศรษฐกิจใหมที่ตองการกระจายความเจริญทางเศรษฐกิจเพื่อยกระดับฐานะใหกับภูมิ
บุตร แตกลับทําใหประชาชนในประเทศขาดความสามัคคี
วิสัยทัศน 2020 ของมาเลเซีย คือ มาเลเซียจะเปนประเทศพัฒนาอุตสาหกรรมที่พึ่งพาตนเองไดภายในป 2563
มีความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ มีความเปนอยูที่ดี มีการศึกษาระดับมาตรฐานสากล มีความมั่นคงทางการเมือง
และประชาชนมีสุขภาพจิตที่ดี เพื่อที่จะบรรลุวิสยั ทัศน 2020 รัฐบาลมาเลเซียทุกรัฐบาลจะตองทํางานตอเนื่อง
ใหไดตามเปาหมาย คือ เศรษฐกิจเติบโตรอยละ 7 ตอป (ตามคาจริง) ทุกปตลอด 30 ป จากป 2533 ถึงป
2563 และเศรษฐกิจที่เขมแข็งเปน 8 เทา จากป 2533 โดยผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศหรือจีดีพีจะเพิ่มจาก
115,000 ลานริงกิต เปน 920,000 ลานริงกิต (คิดตามคาเงินจริงในป 1990) ภายในป 2563 โดยไดกําหนด 9
ยุทธศาสตรสาํ หรับเปนแนวทางปฏิบัติดังนี้
1.สรางชาติใหเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน มีความสํานึกและมุงหมายรวมกัน เปนชาติที่มคี วามสงบ มี
บูรณาการดานดินแดน มีความสามัคคี มีความรักและเสียสละตอชาติบานเมือง
2.สรางสังคมที่มีความอิสระ มั่นคง และพัฒนา มีความเชื่อมั่นและศรัทธาและมั่นใจในตัวเอง มีความ
ภาคภูมิใจในสิ่งที่เปนอยูและความสําเร็จที่ไดรับมีความแข็งแกรงพอที่จะเผชิญกับปญหาอุปสรรคตางๆ

แสวงหาความเปนเลิศ ตระหนักในศักยภาพของตน ไมตกอยูในอํานาจของผูใดและเปนที่ยอมรับนับถือจาก
ประชาคมนานาชาติ
3.สรางสังคมประชาธิปไตยที่สมบูรณเต็มรูปแบบ
เสริมสรางและพัฒนาประเทศใหเปนสังคม
ประชาธิปไตย ที่มคี วามเจริญกาวหนาแบบมาเลเซียที่ยึดถือชุมชนเปนสําคัญและเปนแบบอยางใหกับประเทศ
อื่นๆ
4.เสริมสรางสังคมที่มคี วามเจริญงอกงามทั้งดานคุณธรรมและจริยธรรม เปนพลเมืองทีเ่ ครงครัดตอ
ศาสนาและคานิยม
5.สรางสังคมที่มีเสรีภาพและความอดทน ใหชาวมาเลเซียทุกเชื้อชาติและศาสนามีอิสระที่จะปฏิบัติ
และดําเนินกิจกรรมตางๆ ตามขนบธรรมเนียม ประเพณีวัฒนธรรมและความเชื่อทางศาสนา โดยมีจิตสํานึกใน
ความเปนชาติเดียวกัน
6.สรางมาเลเซียใหเปนสังคมวิทยาศาสตรและมีความกาวหนา มีนวัตกรรมและรูจักการมองไปใน
อนาคต มิใชเพียงแตเปนผูบริโภคเทคโนโลยีเทานั้น แตรวมเสริมสรางความเจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีสําหรับอนาคต
7.สรางสังคมที่เอาใจใสซึ่งกันและกัน คํานึงถึงสวนรวมมากกวาสรางสวัสดิการทางสังคมที่มใิ ชแค
การให แตมงุ สรางสังคมใหแข็งแกรงและฟนฟูสภาพสังคมใหดีขึ้น
8.สรางสังคมที่มีความเที่ยงธรรมทางเศรษฐกิจ มีความยุติธรรมและความเทาเทียมในกระจายความ
มั่งคั่งของประเทศ ใหทุกคนมีสวนรวมอยางเต็มที่ในการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมที่ระบบเศรษฐกิจไมมีการ
แบงแยกเชื้อชาติ
9.สรางสังคมใหมีความมั่งคั่ง

มีการเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจ มีการแขงขัน มีความแข็งแกรงและ

ยืดหยุน
4.เสาหลักในการปฏิรูปประเทศ สู วิสยั ทัศน 2020
ตอมาในป 2541 รัฐบาลมาเลเซีย โดยการนําของนายกรัฐมนตรีนาจิบ ราซัค พบวา ปญหาและ
จุดออนในการพัฒนาประเทศที่แทจริง คือ การทุจริตพฤติมชิ อบในหลายๆมิติ อาทิ การฉอราษฎรบังหลวง การ
ใชอํานาจโดยมิชอบ การไรประสิทธิภาพในการบริหารของภาครัฐ จึงไดปรับ “ วิสัยทัศน 2020 ” ใหม โดยมุง
ปรับปรุงการดําเนินงานภาครัฐใหมีประสิทธิภาพ และประชาชนมีความเปนอันหนึ่งอันเดียว เพื่อเตรียมพรอม
เผชิญความทาทายใหมของประเทศ โดยมี 4 เสาสําคัญ ไดแก แนวความคิดมาเลเซียเปนหนึ่งเดียว โครงการ
ปฏิรูปรัฐบาล โครงการปฏิรูปเศรษฐกิจและแผนพัฒนาเศรษฐกิจ ฉบับที่ 10
เสาที1่ : มาเลเซียเปนหนึ่งเดียว

แนวความคิดมาเลเซียเปนหนึ่งเดียว (1 Malaysia) มุงเนนรวมกลุมชาติพันธุตางๆ ที่เปนหนึ่งเดียว
การปกครองที่มปี ระสิทธิภาพ อยูบนพื้นฐานคานิยมอันประกอบดวยความมุงมั่นอุตสาหะ วัฒนธรรมแหงความ
เปนเลิศ การยอมรับซึ่งกันและกัน ความจงรักภักดี การมุงมั่นแสวงหาความรู ความออนนอมถอมตน ความ
ซื่อตรง ระบบสังคมที่เชื่อในการประสบความสําเร็จดวยตนเอง ภายใตคําขวัญ “ ประชาชนมากอน และปฏิบัติ
ทันที(People Performance Now) ”

เสาที่ 2 :โครงการปฏิรูปรัฐบาล
โครงการปฏิรูปรัฐบาลทีเปนโครงการสืบเนื่องจากแนวความคิดมาเลเซียเปนหนึ่งเดียว เปนนโยบาย
ปรับปรุงและปฏิรูปการทํางานและการบริหารงานของภาครัฐใหทันสมัยมีประสิทธิภาพ และตอบสนองความ
ตองการของประชาชน โดยกําหนดประสิทธิผลสําคัญระดับชาติ (The National Key Result Areas:NKRAs)
เพื่อกระตุนใหเกิดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และไดกําหนด 7 แผนงานยอย ไดแกลดอาชญากรรม ลดการ
ทุจริตพระพฤติมิชอบ
ปรับปรุงผลการศึกษาของนักเรียนยกระดับความเปนอยูของประชากรที่มรี ายไดต่ํา
ปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานในพื้นที่ชนบท ปรับปรุงระบบขนสงมวลชนในเมืองใหญ และเพิ่มคาครองชีพ
เสาที่ 3 : โครงการปฏิรูปเศรษฐกิจ
โครงการปฏิรูปเศรษฐกิจ (Economic Tranformation Program: ETP) เปนนโยบายการปฏิรูปทาง
เศรษฐกิจภายใตแนวคิดตนแบบเศรษฐกิจใหม (New Economic Model:NEM) โดยมีวัตถุประสงค 3
ประการ คือ เพิ่มรายไดและผลประโยชนใหครอบคลุมทุกภาคสวยและพัฒนาที่ยั่งยืน
เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ จึงไดกําหนดยุทธศาสตรปฏิรูป โดยมีตนแบบ
เศรษฐกิจที่สําคัญระดับชาติ (National Key Economic Areas - NIKEA) ซึ่งจะเปนตัวขับเคลื่อนหลักในการ
พัฒนาและปฏิรูปเศรษฐกิจมาเลเซีย โดยสงเสริมอุตสาหกรรมที่ตองใชเทคโนโลยี นวัตกรรมและการจัดการ
สมัยใหมที่สรางรายไดสูง ไดแก 1.อุตสาหกรรม 2.อุตสาหกรรมน้ํามันและกาซธรรมชาติ 3.อุตสาหกรรม
ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 4.เกษตรกรรม 5.การทองเที่ยว 6.การศึกษา 7.การบริการทางการแพทยและ
สาธารณสุข 8.การบริการดานธุรกิจ 9.การเงินและการธนาคารอิสลาม 10.การสื่อสารและโครงสรางพื้นฐาน
11.การคาปลีกและคาสง 12.การพัฒนาพื้นที่ Greater Kuala Lumpur โดยที่การปฏิรูปครั้งนี้จะเกิดบน
พื้นฐานของการสงเสริมการเปดเสรีและเพิ่มการแขงขันทางเศรษฐกิจที่เขมขนขึน้
นอกจากนี้ มาเลเซียยังไดเรงลงทุนดานการวิจัยและพัฒนาเพิ่มมากขึ้น เพื่อรองรับการปฏิรูปทาง
เศรษฐกิจ โดยมาเลเซียเปนประเทศที่ลงทุนทางดานการวิจัยและพัฒนาสูงเปนอันดับที่สองของอาเซียน เมื่อ
เทียบกับขนาดของเศรษฐกิจลองจากสิงคโปร
เสาที่ 4 : แผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่ 10 (2554-2558)

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ ฉบับที่ 10 เปนแผนพัฒนาประเทศระยะ 5 ป มีเปาหมายหลัก คือ การพัฒนา
ใหมาเลเซียกาวสูการเปนประเทศที่มีรายไดสูง หรือประเทศที่พัฒนาแลวภายใตวิสัยทัศน 2020 โดยกําหนดให
จีดีพีขยายตัวเฉลี่ยรอยละ 6 ตอป รายไดมวลรวมประชาชาติ (Gross National Income: GNI) เพิ่มเปน
12,139 เหรียญสหรัฐ (38,845 ริงกิต) ตอคนตอป ตลอดจนใหความสําคัญกับการเพิ่มขีดความสามารถในการ
แขงขัน เนนการผลิตที่ใชเทคโนโลยีระดับสูง กระตุนการลงทุนจากภาคเอกชนและสงเสริมการลงทุนจาก
ตางประเทศ
โดยรัฐเปนผูอํานวยความสะดวก ควบคูกับการเรงปฏิรูปการศึกษาและสรางบุคคลากรที่มี
คุณภาพรองรับศักยภาพของประเทศที่เพิ่มสูงขึ้น
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ ฉบับที่ 10 ประกอบดวย 5 ยุทธศาสตร ไดแก
1.เปลี่ยนแปลงการใหบริการภาครัฐเพื่อเปลี่ยนแปลงมาเลเซีย โดยปฏิรูประบบขาราชการใน 4 ดาน
ไดแก วัฒนธรรมสงเสริมความคิดสรางสรรค นวัตกรรมความรวดเร็วของระบบการตัดสินใจ ปฏิบัติงานดวย
ความคุมคาและความซื่อสัตย
2.สรางบรรยากาศที่สง เสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ เนนการสนับสนุนใหภาคเอกชนเปนผู
ผลักดันหลัก สนับสนุนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจดวยนวัตกรรม ปฏิรูปบทบาทของภาครัฐตอภาคเอกชน
พัฒนาธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) สงเสริมการแขงขันของมาเลเซีย ในตลาดโลก พัฒนาระบบ
โครงสรางพืน้ ฐาน และเนนการพัฒนาพื้นที่และภาคสวนที่จะเปนตัวขับเคลื่อนใหประเทศเติบโต ซึ่งก็คือ แนว
พื้นที่เศรษฐกิจ (Economic Corridor) และ NKEA 12 สาขา
3.กาวไปสูการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมแบบมีสวนรวม
เนนการยกระดับฐานะและความ
เปนอยูของประชากรที่จนสุดรอยละ 40 ที่ยกระดับการมีสว นรวมทางเศรษฐกิจของภูมบิ ุตร ใหถือครองหุนสวน
กิจการไมตจ่ํากวารอยละ 30 ในระดับมหภาค เรงพัฒนาโครงสรางพื้นฐานที่ประชาชนทุกคนเขาถึงได พรอม
ทั้ง สงเสริมสังคมที่กาวหนาและมีสวนรวมตามแนวคิดมาเลเซียเปนหนึ่งเดียว
4.พัฒนาและรักษาทรัพยากรมนุษยที่มคี ุณภาพ เนนการปฏิรูประบบการศึกษาเพื่อปรับปรุงผลการ
เรียน ยกระดับฝมือแรงงานชาวมาเลเซีย เพื่อเพิ่มโอกาสการไดรับการจางงาน และการปฏิรูปตลาดแรงงาน
เพื่อใหมาเลเซียเปนประเทศที่มีรายไดสูง
5.พัฒนาสภาพแวดลอมที่ชว ยสงเสริมคุณภาพชีวิต เนนการพัฒนาพื้นที่อยูอาศัยใหนาอยู พัฒนา
ระบบขนสงมวลชนโดยยึดความตองการของประชาชนเปนหลักปฏิรูประบบสาธารณสุขเพื่อยกระดับคุณภาพ
และใหประชาชนทุกคนเขาถึงได จัดทําโครงการเคหะสงเคราะหประชาชนมีบานที่มีคณ
ุ ภาพละเปนเจาของได
ใหบริการระบบสาธารณูปโภคที่มีประสิทธิภาพ และลดอาชญากรรม
กาวยางสุดทายสูวิสยั ทัศน 2020
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ ฉบับที1่ 1 (2559-2563)

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ ฉบับที1่ 1 ใหความสําคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อใหคนไดรับประโยชนจาก
การเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ ใชงบประมาณภาครัฐต่ํา และมีการใชจายงบประมาณอยางสมดุล
โดย
ตั้งเปาหมายใหมีรายไดประชาชาติตอหัวมากกวา 15,000 เหรียญสหรัฐฯ ภายในป 2563 ดวยการจัดสรรงบ
ลงทุนดานโครงสรางพื้นฐานไวกวา 70,000 ลานเหรียญสหรัฐฯ และจีดีพีเติบโตเติบโตรอยละ 5 – 6 ตอป ดวย
การเพิ่มผลผลิตภาพภาคแรงงานใหสูงขึ้นรอยละ 20,025 เหรียญสหรัฐฯ ตามเกณฑของประเทศที่มีรายไดสูง
และในป 2573 จะมีมลู คาเพิ่ม 2.6 ลานลานริงกิต หรือ721.4 พันลานเหรียญสหรัฐฯ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ ฉบับที่ 11 ยังคงยึดแนวทางการเติบโตเกี่ยวกับคนเปนหลัก เปนแผนยุทธศาสตร
ที่เปนแนวทางใหมาเลเซียไปสูอนาคตที่คาดหวังไว โดยมี 6 ยุทธศาสตรหลัก ในการขับเคลื่อนที่จะทําให
ประสบความสําเร็จและกาวสูเปาหมาย “วิสัยทัศน 2020 ” ดังนี้
1.ลดความเหลื่อมล้ําเพื่อเขาสูสงั คมที่มีความเทาเทียม การลดความเหลื่อมล้ําเปนปจจัยสําคัญใน
การพัฒนาเศรษฐกิจของมาเลเซีย และเปนเปาหมายพื้นฐานของตนแบบเศรษฐกิจใหม ครอบคลุมประชากร
ทุกเพศทุกวัย ชาติพันธุ ฐานะทางเศรษฐกิจ และพื้นที่ทางภูมิศาสตร ทั้งนี้ การลดความเหลื่อมล้ําไมได
พิจารณาเฉพาะความอยูดีมีสุขของปจเจกบุคคลและสังคม แตรวมถึงการเติบโตทางเศรษฐกิจอยางเขมแข็ง
และยั่งยืนในระยะยาว
2.เพิ่มความอยูดีมีสขุ ใหแกทุกคน
รัฐบาลใหความสําคัญกับความสมดุลระหวางการเติบโตทาง
เศรษฐกิจและความอยูดีมสี ุข โดยความอยูดีมสี ุข หมายถึงมาตรฐานการดํารงชีวิตและคุณภาพชีวิตที่เกี่ยวกับ
ความตองการทางเศรษฐกิจและสังคม สุขภาพกาย และจิตใจของบุคคล ความอยูดีมสี ุขเปนปจจัยสําคัญในการ
เพิ่มผลิตภาพการผลิตและการปรับตัวที่รวดเร็วเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งใหกับการสรางความยึดเหนี่ยวทาง
สังคม (Social cohesion) และความสามัคคีของคนในชาติ (national unity)
3. เรงพัฒนาทุนมนุษยเพื่อเปนประเทศที่พฒ
ั นาแลว (adyanced nation) การพัฒนาทุนมนุษย
เปนสิ่งสําคัญในการผลักดันใหเศรษฐกิจของมาเลเซียเติบโตอยางยั่งยืน
และรองรับการเปลี่ยนถายของ
เศรษฐกิจทุกสวน
เพื่อไปสูกิจกรรมที่ใชความรูอยางเขมขน
โดยประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
ตลาดแรงงานจะชวยดึงดูดการลงทุนเขาสูมาเลเซีย ทําใหทุกคนมีสวนรวมและไดรับประโยชนจากการเติบโต
ทางเศรษฐกิจ
4. เปนประเทศที่มกี ารเติบโตสีเขียวอยางยั่งยืนและยืดหยุน การเติบโตสีเขียว หมายถึง การเติบโต
ที่ใชทรัพยากรอยางคุมคา สะอาด และยืดหยุน ซึ่งเปนความรับผิดชอบที่จะพัฒนาภายใตแนวทางที่มีความ
ยั่งยืนมากขึ้น ตั้งแตจุดเริ่มตน ดีกวาการพัฒนาในรูปแบบงายๆ แตมีตนทุนสูงของการพัฒนาแบบ โตกอน เก็บ
กวาดทีหลัง การเติบโตสีเขียวจะชวยทําใหเกิดการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สําหรับคนใน
ยุคปจจุบัน และถูกหลานในอนาคต

5. เสริมสรางความเขมแข็งของโครงสรางพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การ
พัฒนาโครงสรางพื้นฐานที่ประชาชน (rakyat) สามารถเขาถึงสิ่งอํานวยความสะดวก และบริการ เชน การ
ขนสง การสื่อสาร ไฟฟา น้ําสะอาด นอกจากนี้ โครงสรางพื้นฐานที่มปี ระสิทธิภาพจะชวยลดคาใชจายในการ
ดําเนินธุรกิจ ซึ่งธุรกิจก็จะชวยพัฒนาผลิตความสามารถในการแขงขันของประเทศ และผลิตภาพการผลิตทั้งนี้
โครงสรางพื้นฐานที่ดีจะเปนรากฐานของการยอมรับทางสังคม การขายตัวและการเติบโตทางเศรษฐกิจ
6. ปรับการเติบโตทางเศรษฐกิจเพื่อความสําเร็จ เมื่อเศรษฐกิจมีการเติบโตที่เขมแข็ง ทนทานตอวก
ฤตจากภายนอกและอุปสรรคจางๆ ก็จะสามารถนําพาประเทศไปสูการเปนประเทศที่พัฒนาแลว
ดังนั้น เศรษฐกิจที่มคี วามเขมแข็ง และมีหลายสาขาตลอดจนมีการผลิตสินคาและบริการทีค่ ุณภาพสูง
จะชวยสรางงานที่มีคาจางสูง เพื่อกาวไปสูการเปนประเทศที่พัฒนาแลว
บทสรุป
ในระยะเวลาเกือบ 30 ปที่ผานมา ถือวามาเลเซียประสบความสําเร็จ คือ ทําไดดีกวาเปาหมายที่
กําหนดโดยในป 2557 มาเลเซียมีรายไดประชาชาติตอหัวเกิน 10,000 เหรียญสหรัฐ จากเปาหมายที่ตั้งไว
12,500 เหรียญสหรัฐในป 50
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