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คำนำ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห7งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) เปLนแผนพัฒนาฯ ฉบับแรก 

ที่เริ ่มตNนกระบวนการยกร7างกรอบแผนภายใตNยุทธศาสตรVชาติ และจะมีผลในการใชNเปLนกรอบเพื่อกำหนด 

แผนแม7บทภายใตNยุทธศาสตรVชาติ และแผนปฏิบัติการในช7วง 5 ป[ที่สองของยุทธศาสตรVชาติ 20 ป[ โดยการ

กำหนดทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนาฯ ไดNน"อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป8น

หลักนำทางในการขับเคลื่อนและวางแผนการพัฒนาประเทศ ไปสู7การบรรลุเป`าหมายในมิติต7าง ๆ ภายใตN

ยุทธศาสตรVชาติอย7างเปLนรูปธรรม ในช7วงเวลาที่ทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยอยู7ในสภาวะที่ตNองเผชิญกับความ 

ทNาทายจากภายนอกและภายในประเทศที่มีความผันแปรสูงและมีแนวโนNมจะทวีความรุนแรงมากขึ้นในอนาคต 

ทั้งที่เปLนผลสืบเนื่องมาจากสถานการณVแพร7ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน7า 2019 และขNอจำกัดของ

โครงสรNางภายในประเทศที่ยังคงรอการปรับปรุงแกNไขในหลายมิติ การกำหนดทิศทางการพัฒนาประเทศ 

ในระยะต7อไปจึงจำเปLนตNองใหNความสำคัญกับปhจจัยทั้งภายนอกและภายใน ตลอดจนผลจากการเปลี่ยนแปลง

ของปhจจัยที่จะมีอิทธิพลต7อโครงสรNางและองคาพยพของประเทศในทุกมิติ เพื่อนำมาประมวลผลประกอบ 

การกำหนดทิศทางการพัฒนาประเทศที่ควรมุ7งไปในอนาคต บนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่สอดคลNอง

กับเป`าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก (Sustainable Development Goals: SDGs) ซึ่งจะเปLนจุดเริ่มตNน 

ในการที่จะนำพาประเทศไทยไปสู7การเปLนประเทศที่เศรษฐกิจเติบโต สังคมกNาวหนNา ควบคู7ไปกับการรักษา

สิ่งแวดลNอมอย7างสมดุลในระยะยาว เพื่อใหNประเทศไทยสามารถสรNางสรรคVโอกาสจากทั้งความทNาทายภายนอก

และสามารถเสริมสรNางความเขNมแข็งจากภายใน ใหNสามารถเติบโตต7อไปไดNอย7างมั่นคงท7ามกลางความผันแปร 

ท่ีเกิดข้ึนรอบดNาน สามารถบรรลุเป̀าหมายระยะ 20 ป[ ภายใตNยุทธศาสตรVชาติตามกรอบระยะเวลาท่ีคาดหวังไวNไดN 

การจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห7งชาติในแต7ละช7วงระยะเวลา 5 ป[ ที่คำนึงถึงความสอดคลNอง

กับยุทธศาสตรVชาติ แนวนโยบายแห7งรัฐ รวมถึงสภาพการณVทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและโลก 

เพื่อนำมากำหนดเปLนทิศทางการพัฒนาประเทศไดNอย7างเหมาะสม นอกจากจะตNองคำนึงถึงความสำคัญของมิติ

การพัฒนาดNานต7าง ๆ ที่ส7งผลต7อภาพรวมของประเทศ ทั้งที่เกี่ยวขNองกับเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรมนุษยV 

สิ่งแวดลNอม การพัฒนาที่ยั่งยืน วิทยาศาสตรV เทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจนการพัฒนาเชิงพื้นที่ และ

ความสามารถในการแข7งขันของประเทศแลNว การประมวลกระบวนทัศนVหลักเพื่อสังเคราะหVประเด็นการพัฒนา

ที่ประเทศไทยควรใหNความสำคัญและเปLนจุดมุ7งเนNนในระยะของแผนพัฒนาฯ ยังเปLนเงื่อนไขที่มีนัยสำคัญ 

ต7อการบรรลุเป̀าหมายการพัฒนาประเทศในระยะยาว โดยแผนที่มีกระบวนทัศนVหลักซึ่งมีจุดเนNนชัดเจนจะช7วย

สนับสนุนใหNการพัฒนาประเทศในแต7ละมิติที่สำคัญไดNรับการสนับสนุนจากทุกภาคส7วนบนเป`าหมายร7วม 

ที่ชัดเจน ในขณะเดียวกันยังเอื ้อประโยชนVต7อการติดตามตรวจสอบและประเมินผลความสำเร็จของแผน  

เพ่ือนำมาปรับปรุงกระบวนการและวิธีการดำเนินงานใหNบรรลุผลลัพธVท่ีมุ7งหวังไดNอย7างแม7นยำย่ิงข้ึน 

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห7งชาติ (สศช.) ไดNจัดทำแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 โดย 

จัดกระบวนการรับฟhงความคิดเห็นจากผูNเชี่ยวชาญสาขาต7าง ๆ รวมถึงภาคีการพัฒนาทุกภาคส7วน ทั้งระดับ



 

 

กลุ7มอาชีพและระดับภาค ในประเด็นที่เกี ่ยวขNองกับทิศทางและประเด็นการพัฒนาที่ประเทศไทยควรใหN

ความสำคัญในระยะของแผนพัฒนาฯ และนำมาสู7การสังเคราะหVประเด็นกลยุทธVการพัฒนาที่ประเทศไทย 

ควรมุ7งเนNนดำเนินการในช7วงของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 เพื่อนำพาประเทศไปสู7 “ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” 

ตามเป̀าหมายท่ีกำหนดไวNในระยะยาวไดNอย7างเปLนรูปธรรม 

  



 

 

สารบัญ 

 หน$า 

คำนำ  

ส)วนท่ี  1  บทบาท ความสำคัญ และสถานะของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ. 2566-2570)  1 

ส)วนท่ี  2  บริบทการพัฒนาประเทศ 6 

2.1 บริบทและสถานะในการพัฒนาของประเทศไทยภายใตNแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12  7 

2.2 แนวโนNมการเปล่ียนแปลงระดับโลก (Global Megatrends) 25 

2.3 ประเด็นการพัฒนาในระยะต7อไป 34 

ส)วนท่ี  3  แนวคิด เปPาหมาย และหมุดหมายการพัฒนาในช)วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 13 39 

3.1 หลักการและแนวคิด 40 

3.2 วัตถุประสงคVและเป̀าหมายการพัฒนา 41 

3.3 หมุดหมายการพัฒนา 43 

ส)วนท่ี  4  แผนกลยุทธXรายหมุดหมาย 46 

หมุดหมายท่ี 1  ไทยเปLนประเทศช้ันนำดNานสินคNาเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค7าสูง 47 

หมุดหมายท่ี 2  ไทยเปLนจุดหมายของการท7องเท่ียวท่ีเนNนคุณภาพและความย่ังยืน 57 

หมุดหมายท่ี 3  ไทยเปLนฐานการผลิตยานยนตVไฟฟ̀าท่ีสำคัญของโลก 64 

หมุดหมายท่ี 4  ไทยเปLนศูนยVกลางทางการแพทยVและสุขภาพมูลค7าสูง 74 

หมุดหมายท่ี 5  ไทยเปLนประตูการคNาการลงทุนและยุทธศาสตรVทางโลจิสติกสVท่ีสำคัญ 

ของภูมิภาค 
84 

หมุดหมายท่ี 6  ไทยเปLนศูนยVกลางดNานดิจิทัลและอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสVอัจฉริยะ 

ของอาเซียน 
91 

หมุดหมายท่ี 7  ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย7อมท่ีเขNมแข็ง มีศักยภาพสูง  

และสามารถแข7งขันไดN 
98 

หมุดหมายท่ี 8  ไทยมีพ้ืนท่ีและเมืองอัจฉริยะท่ีน7าอยู7 ปลอดภัย เติบโตไดNอย7างย่ังยืน 107 



 

 

หมุดหมายท่ี 9  ไทยมีความยากจนขNามรุ7นลดลง และคนไทยทุกคนมีความคุNมครองทางสังคม

ท่ีเพียงพอ เหมาะสม 
115 

หมุดหมายท่ี 10  ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคารVบอนต่ำ 123 

หมุดหมายท่ี 11  ไทยสามารถลดความเส่ียงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติ 

และการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
132 

หมุดหมายท่ี 12  ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ7งเรียนรูNอย7างต7อเน่ือง ตอบโจทยV 

การพัฒนาแห7งอนาคต 
140 

หมุดหมายท่ี 13  ไทยมีภาครัฐท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทยVประชาชน 148 



 

  1 

 

 

 

ส"วนที ่1 
บทบาท ความสำคัญ และสถานะ 

ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห#งชาติ ฉบับท่ี 13 

(พ.ศ. 2566-2570) 
  



 

  2 

การดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศก7อนที่จะมีการประกาศใชN

ยุทธศาสตรVชาติ 20 ป[ (พ.ศ. 2561 – 2580) ไดNอาศัยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห7งชาติเปLนแผนหลักเพ่ือ

เปLนกรอบในการวางแผนปฏิบัติราชการและแผนในระดับปฏิบัติต7าง ๆ รวมถึงการจัดทำคำของบประมาณ

รายจ7ายประจำป[ใหNมีความสอดคลNองเชื่อมโยงกัน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห7งชาติฉบับที่ผ7าน ๆ มา 

จึงมีลักษณะการกำหนดประเด็นการพัฒนาประเทศในภาพกวNางที่ครอบคลุมทุกมิติ เพื่อใหNหน7วยงานภาครัฐ 

ทุกระดับสามารถเชื่อมโยงภารกิจและจัดทำแผนปฏิบัติราชการและคำของบประมาณใหNอยู7ภายใตNกรอบ 

การสนับสนุนเป`าหมายของแผนพัฒนาฯ การพัฒนาประเทศภายใตNแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่ผ7านมาจึงใหN

ความสำคัญกับมิติการพัฒนาประเทศทุกดNานอย7างเท7าเทียมและสมดุลกัน โดยจุดเนNนของแต7ละยุทธศาสตรV

การพัฒนาจะมุ7งเนNนการบรรลุเป`าหมายการพัฒนาแต7ละดNานเปLนหลัก เพื่อมุ7งหมายใหNผลสัมฤทธิ์ที่เกิดข้ึน 

จากการขับเคลื่อนการพัฒนาของแต7ละมิตินำไปสู7การบูรณาการผลรวมที่สนับสนุนการดำเนินงานซึ่งกันและกัน 

และส7งผลใหNประเทศบรรลุเป̀าหมายในภาพใหญ7ท่ีกำหนดข้ึนภายใตNแผนพัฒนาฯ ไดN 

แผนภาพท่ี 1-1 ภาพรวมความเช่ือมโยงของแผน 3 ระดับ 

 
ท่ีมา: สศช. (2562) 

อย7างไรก็ดี นับตั้งแต7ประเทศไทยไดNมีการประกาศใชNรัฐธรรมนูญแห7งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560  

เปLนตNนมา รูปแบบการจัดทำแผนเพื ่อวางกรอบทิศทางการพัฒนาประเทศไดNมีการปรับเปลี ่ยนไปอย7าง 

มีนัยสำคัญ โดยมาตรา 65 ภายใตNหมวดแนวนโยบายแห7งรัฐ ไดNกำหนดใหNรัฐพึงจัดให$มียุทธศาสตรXชาติเป]น

เปPาหมายการพัฒนาประเทศอย)างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช$เป]นกรอบในการจัดทำแผนระดับ 2 

และ 3 ตลอดจนการจัดทำกรอบงบประมาณรายจ7ายประจำป[ใหNสอดคลNองและบูรณาการกันเพื่อใหNเกิดเปLน

พลังผลักดันร7วมกันไปสู 7การบรรลุเป`าหมายการพัฒนาประเทศที ่กำหนดไวNในยุทธศาสตรVชาติ ทั ้งน้ี  

การถ7ายทอดยุทธศาสตรVชาติไปสู7การปฏิบัติใหNมีความสอดคลNองกันอย7างเปLนระบบน้ัน ยุทธศาสตรXชาติ ซ่ึงเปLน

แผนระดับที่ 1 จะทำหนNาที่เปLนกรอบทิศทางการพัฒนาประเทศในภาพใหญ7ที่ครอบคลุมการสรNางสมดุล

ระหว7างการพัฒนาประเทศดNานความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลNอมเขNาดNวยกัน ดNวยกระบวนการ 

มีส7วนร7วมจากทุกภาคส7วน โดยมีแผนระดับท่ี 2 เปLนกลไกสำคัญในการถ7ายทอดแนวทางการขับเคลื่อน
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ประเทศในมิติต7าง ๆ ของยุทธศาสตรVชาติไปสู7การปฏิบัติ ซึ่งประกอบดNวยแผนแม)บทภายใต$ยุทธศาสตรXชาติ 

ทำหนNาที่ในการถ7ายทอดเป`าหมายและประเด็นยุทธศาสตรVของยุทธศาสตรVชาติลงสู7แผนระดับต7าง ๆ โดย 

แผนแม7บทภายใตNยุทธศาสตรVชาติเปLนแผนฯ ที่คำนึงถึงประเด็นร7วมหรือประเด็นตัดขNามระหว7างยุทธศาสตรV

และการประสานเชื่อมโยงเป`าหมายของแต7ละแผนแม7บทภายใตNยุทธศาสตรVชาติใหNมีความสอดคลNองไปใน

ทิศทางเดียวกัน ขณะท่ีแผนการปฏิรูปประเทศจะทำหนNาที่เปLนแผนที่มุ7งเนNนการปรับเปลี่ยน แกNไขปhญหา 

อุปสรรคเร7งด7วนเชิงโครงสรNาง กลไก หรือกฎระเบียบ เพื่อใหNรากฐานการพัฒนาภายในประเทศมีความ

เหมาะสม เท7าทันกับบริบทการพัฒนาที่ประเทศตNองการมุ7งเนNน โดยมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห)งชาติ ทำหนNาที ่เปLนแผนระบุทิศทางและเป`าหมายการพัฒนาที ่ประเทศควรใหNความสำคัญและ 

มุ7งดำเนินการในระยะ 5 ป[ของแผนยุทธศาสตรVชาติ โดยคำนึงถึงพลวัตและเงื ่อนไขการพัฒนาที่ประเทศ 

เผชิญอยู7 เพื่อเปLนแนวทางใหNภาคส7วนที่เกี่ยวขNองปรับจุดเนNนการดำเนินงานมุ7งสู7การเสริมสรNางความสามารถ

ของประเทศใหNสอดรับ ปรับตัวเขNากับเงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งการระบุทิศทางการพัฒนาท่ีมีความชัดเจน

จะส7งผลใหNการพัฒนาประเทศตั ้งแต7ระดับทิศทาง โครงสรNาง นโยบาย ตลอดจนกลยุทธVและกลไก 

ในการขับเคลื่อนไปสู7การปฏิบัติมีความเชื่อมโยงกันในทุกระดับ และจะเปLนกำลังในการนำพาประเทศไปสู7 

การบรรลุเป`าหมายระยะยาว ทั้งนี้ ประเด็นการพัฒนาสำคัญนอกเหนือจากที่ระบุในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห7งชาติ จะยังคงไดNรับการเนNนย้ำใหNความสำคัญและดูแลขับเคลื่อนผ7านแผนระดับ 2 เพื่อถ7ายทอด 

แนวทางการขับเคลื่อนประเทศในมิติต7าง ๆ ของยุทธศาสตรVชาติไปสู7การปฏิบัติเช7นเดียวกับแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห7งชาติซึ่งเปLนแผนที่อยู7ในระนาบเดียวกัน นอกจากนี้ นโยบายและแผนระดับชาติ 

ว)าด$วยความมั่นคงแห)งชาติยังเปLนหนึ่งในแผนระดับ 2 ซึ่งทำหนNาที่เปLนกรอบหรือทิศทางในการดำเนินการ

ป`องกัน แจNงเตือน แกNไข หรือ ระงับยับยั้งภัยคุกคามทุกรูปแบบเพื่อธำรงไวNซึ่งความมั่นคงแห7งชาติ ที่มีความ

ครอบคลุมมิติและประเด็นการพัฒนาของประเทศอย7างรอบดNาน โดยแผนระดับที่ 2 ทั้ง 4 แผนขNางตNน จะเปLน

กลไกที่ช7วยถ7ายทอดแนวทางการขับเคลื่อนประเทศในมิติต7าง ๆ ภายใตNยุทธศาสตรVชาติไปสู7การปฏิบัติใน 

แผนระดับที่ 3 ซึ่งเปLนแผนเชิงปฏิบัติที่ระบุการดำเนินงานภายใตNแผนงาน โครงการที่ความชัดเจนตามภารกิจ

ของหน7วยงานของรัฐ เพื่อที่จะสนับสนุนการดำเนินงานของแผนระดับที่ 2 และยุทธศาสตรVชาติใหNบรรลุ

เป̀าหมายท่ีกำหนดไวNบนความสอดคลNองเช่ือมโยงกันของแผนทุกระดับ 
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แผนภาพท่ี 1-2 องค=ประกอบของแผนระดับท่ี 2 

 

ท่ีมา: สศช. (2562) 

ดังนั้น เพื่อใหNแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห)งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) สามารถ

ระบุทิศทางและประเด็นการพัฒนาที่ประเทศควรให$ความสำคัญและมุ)งดำเนินการในระยะ 5 ปfที่สองของ

ยุทธศาสตรXชาติ โดยมีการระบุเป`าหมายของประเด็นการพัฒนาที่ตNองดำเนินการอย7างชัดเจน และสอดคลNอง

กับแนวนโยบายแห7งรัฐ ยุทธศาสตรVชาติ สภาพการณVเศรษฐกิจและสังคมทั้งภายในประเทศและในระดับโลก 

ตลอดจนเชื่อมโยงและส7งเสริมแผนระดับที่ 2 อื่น ๆ ในระนาบเดียวกัน ใหNสามารถทำหนNาที่เปLนกลไกในการ

ถ7ายทอดแนวทางการขับเคลื่อนประเทศในมิติต7าง ๆ ของยุทธศาสตรVชาติไปสู7การดำเนินการในทางปฏิบัติ

ภายใตNแผนระดับที่ 3 เพื่อใหNเกิดผลสัมฤทธิ์ในการสนับสนุนและบรรลุเป`าหมายตามยุทธศาสตรVชาติไดNอย7าง

เปLนรูปธรรม จึงจำเปLนตNองมีการปรับกระบวนทัศนXในการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห)งชาติ 

ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) ให$เป]นแผนที่มีความชัดเจนในการกำหนดทิศทางและเปPาหมายการพัฒนา

ประเทศที่ต$องการมุ)งเน$นและบรรลุผลภายในห$วงเวลาของแผน ใหNสามารถชี้ชัดถึงเป`าหมายหลักที่ประเทศ

ไทยตNองดำเนินการใหNเกิดผล และเชื่อมโยงไปสู7เป`าหมายย7อยในมิติที่เกี่ยวขNองแต7ละดNานที่ตNองเร7งดำเนินการ

หรือตNองมีการปรับเปลี่ยนเพื่อใหNเป`าหมายหลักบรรลุผล สามารถเสริมสรNางใหNประเทศสามารถปรับปรุง

จุดอ7อน ลดขNอจำกัดที ่ม ีอยู 7 เด ิม และพัฒนาศักยภาพใหNสอดรับกับพลวัตและเง ื ่อนไขใหม7ของโลก  

เพื่อใหNประเทศไทยสามารถเติบโตต7อไปไดNอย7างต7อเนื่องและยั่งยืน ท7ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลง ความ 

ไม7แน7นอน และความซับซNอนท่ีมากข้ึนของโลกยุคใหม7  

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห7งชาติ จึงไดNดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 

ใหNเปLนแผนที่มีความชัดเจนในการกำหนดทิศทางและเป̀าหมายการพัฒนาประเทศที่ตNองการมุ7งเนNน โดยเริ่มตNน

จากการสังเคราะหV วิเคราะหVแนวโนNม พรNอมทั้งผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นทั้งภายในประเทศ 
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ภูมิภาค และระดับโลก เพื่อประเมินความทNาทายและโอกาสในการพัฒนาประเทศภายใตNบริบทเงื ่อนไข

ขNอจำกัดที่ประเทศไทยตNองเผชิญอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงดังกล7าว โดยพิจารณาองคVประกอบของ 

การพัฒนาประเทศในมิติดNานต7าง ๆ ที่มีความเชื่อมโยงหรือเปLนองคVประกอบของประเด็นยุทธศาสตรVที่ระบุไวN

ในยุทธศาสตรVชาติอย7างรอบดNาน ก7อนนำมาสู7การกำหนดจุดเนNนเชิงเป̀าหมายที่ประเทศไทยตNองใหNความสำคัญ

และมุ7งเนNนดำเนินงานใหNบรรลุผลในระยะของแผนพัฒนาฯ เพื่อใหNประเทศพรNอมเติบโตอย7างยั่งยืนและ

สามารถบรรลุเป̀าหมายการพัฒนาประเทศภายใตNยุทธศาสตรVชาติไดNอย7างสัมฤทธ์ิผล  
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ส"วนที ่2 
บริบทการพัฒนาประเทศ 

ในช2วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 
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ในช7วงระยะเวลาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ประเทศไทยจะยังคงเผชิญกับแนวโนNมการเปลี่ยนแปลง 

ท่ีสำคัญของโลก ท้ังท่ีเปLนการเปล่ียนแปลงระยะส้ันและระยะยาว ท้ังท่ีสามารถคาดการณVไดNถึงผลกระทบท่ีอาจ

เกิดขึ้นและไม7สามารถคาดการณVผลที่จะเกิดขึ้นไดNอย7างชัดเจน โดยการเปลี่ยนแปลงจากภายนอกที่เกิดขึ้นจะ

เปLนปhจจัยโอกาสที่ช7วยเสริมสรNางประโยชนVหรือก7อใหNเกิดความเสี่ยงต7อการพัฒนาประเทศไทยในอนาคตดNวย

ขนาดและลักษณะท่ีแปรผันออกไปอย7างไรนั้น ขึ้นอยู7กับบริบทและเงื่อนไขสภาพแวดลNอมภายในประเทศที่จะ

เปLนตัวแปรหลักซึ่งบ7งชี้ว7าประเทศไทยจะสามารถปรับตัวดNวยการใชNประโยชนVจากจุดแข็งและปรับแกNไข

ขNอจำกัดที่มีอยู7เพื่อนำมาสรNางสรรคVโอกาสในการเติบโตต7อไปไดNอย7างต7อเนื่องและยั่งยืนท7ามกลางกระแส 

การเปลี่ยนแปลงที่ไม7แน7นอนและซับซNอนไดNอย7างเท7าทัน เหมาะสม เพื่อใหNเกิดการกระจายประโยชนVที่เกิดข้ึน

ไปยังภาคส7วนต7าง ๆ ในประเทศไดNอย7างเท7าเทียมเปLนรูปธรรมไดNเพียงใด  

ดังนั้น จึงจำเปLนอย7างยิ่งที่จะตNองทำความเขNาใจกับบริบทของประเทศไทยและสภาพแวดลNอมภายนอก

อย7างรอบดNาน ทั้งผลของการพัฒนาประเทศในระยะที่ผ7านมาภายใตNแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ที่ยังคงมีประเด็น

สำคัญซึ่งจำเปLนตNองเร7งดำเนินการขับเคลื ่อนใหNเกิดผลสัมฤทธิ ์ตามเป`าหมายโดยเร็ว ตลอดจนแนวโนNม 

การเปล่ียนแปลงระดับโลกท่ีสำคัญและคาดว7าจะมีผลต7อทิศทางการพัฒนาประเทศไทยในระยะของแผนพัฒนาฯ 

ฉบับที ่ 13 รวมถึงผลจากสถานการณVการแพร7ระบาดของโควิด-19 ซ่ึงไดNส7งผลกระทบต7อประเทศไทย 

ในหลากหลายมิติและนำมาซ่ึงการเปล่ียนแปลงฉากทัศนVของการพัฒนาท่ัวโลกไปอย7างส้ินเชิง เพ่ือท่ีจะสามารถ

ประเมินสถานภาพปhจจุบันของไทย และเตรียมความพรNอมในการปรับตัวท7ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลง 

ที่มีความซับซNอนมากขึ้นของโลกยุคใหม7 เพื่อใชNประโยชนVจากโอกาสที่เกิดขึ้นในการพัฒนาประเทศบนพื้นฐาน

ของความยั่งยืนไดNอย7างเต็มที่ โดยการวางกลยุทธVการพัฒนาประเทศที่มีจุดเนNนชัดเจนและเหมาะสมกับบริบท 

ท้ังภายในและภายนอกประเทศอย7างรอบดNาน  

2.1 บริบทและสถานะในการพัฒนาของประเทศไทยภายใต>แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12  

การพัฒนาของประเทศไทยภายใตNช7วงระยะเวลาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห7งชาติ ฉบับท่ี 12 

เปLนสภาวะที ่ประเทศตNองเผชิญความเปลี ่ยนแปลงที ่สำคัญหลายประการและอยู 7ภายใตNแรงกดดันจาก

สถานการณVท่ีมีความผันแปรสูงทั้งภายนอกและภายในประเทศ ทั้งที่เปLนผลจากความกNาวหนNาอย7างกNาวกระโดด

ของเทคโนโลยีที่เขNามามีบทบาทสำคัญทั้งในวิถีการดำเนินธุรกิจและการใชNชีวิตของผูNคน การเขNาสู7สังคมสูงวัย 

ที่ส7งผลต7อกำลังแรงงานในอนาคต การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติที่มีความผันผวนรุนแรง 

ตลอดจนสถานการณVความขัดแยNงทางเศรษฐกิจและการเมืองระหว7างประเทศมหาอำนาจ เมื่อผนวกเขNากับ

เหตุการณVการแพร7ระบาดของโควิด-19 ที่แพร7ระบาดอย7างรวดเร็วและส7งผลกระทบอย7างรุนแรงทั่วโลก ส7งผลใหN

การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ในหลายมิติ ไม7สามารถบรรลุผลไดNตามเงื ่อนเวลาที่กำหนด  

บริบทและสถานะของประเทศไทยจากผลของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 มีสาระสำคัญโดยสรุปดังน้ี 
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2.1.1 มิติด$านความม่ันคง 

1) เสถียรภาพทางการเมืองและประสิทธิผลของรัฐลดลง แมNว7าแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 

จะใหNความสำคัญกับการมีส7วนร7วมในระบอบประชาธิปไตย การปลูกฝhงจิตสำนึกสามัคคี การจัดการปhญหา

ความขัดแยNงดNวยสันติวิธี และการสรNางความสมานฉันทVผ7านกลไกต7าง ๆ อย7างไรก็ดี ยังคงมีสถานการณV 

ทางการเมืองภายในประเทศอย7างต7อเนื่อง อันเกิดจากความแตกแยกทางความคิดซึ่งมีรากฐานจากความ

เหล่ือมล้ำในหลายมิติซ่ึงเปLนประเด็นเร้ือรังของสังคมไทยมานาน โดยดัชนีสันติภาพโลก ซ่ึงสะทNอนเสถียรภาพ

ทางการเมืองของประเทศไทย ปรับตัวลดลงจาก 3.1 คะแนน ในป[ 2560 เหลือ 2.5 คะแนนในป[ 2563 

และประสิทธิผลของรัฐบาลไทย1 ท่ีมีการปรับตัวลดลงเช7นกัน โดยลดลงจากรNอยละ 66.83 ในป[ 2561 อยู7ท่ี

รNอยละ 65.87 ในป[ 2562 สะทNอนถึงความเช่ือม่ันต7อรัฐท่ีลดลง 

2) ความมั ่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยXสินอยู)ในเกณฑXปานกลาง โดยสมาคม

วิทยาศาสตรVการตำรวจสากลไดNจัดอันดับประเทศไทยตามระดับความมั่นคงปลอดภัยภายในประเทศ2 อยู7ใน

อันดับที่ 69 จาก 127 ประเทศ และสถาบันวิจัยดNานเศรษฐศาสตรVและสันติภาพ ระบุว7าประเทศไทยมีความ

มั่นคงปลอดภัยทางสังคม3 ในป[ 2563 ที่ค7อนขNางน7าเปLนห7วง โดยไทยอยู7ในอันดับที่ 123 จาก 163 ประเทศ 

อย7างไรก็ดี สัดส7วนคดีอาญาต7อประชากรหนึ่งแสนคนของไทยมีแนวโนNมลดลงอย7างต7อเนื่อง โดยลดลงจาก 

113.17 คดี ในป[ 2560 เหลือ 87.06 คดี ในป[ 2563 ซึ่งเปLนผลจากการดำเนินงานป`องกันและปราบปราม

อาชญากรรมเชิงรุกมากขึ้นของหน7วยงานดNานความมั่นคง รวมทั้งมีการเตรียมพรNอมเพื่อลดความสูญเสียและ

ผลกระทบจากความรุนแรงของอาชญากรรมและความไม7ปลอดภัยต7าง ๆ ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ

อย7างมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

3) ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอรXยังคงมีความเสี่ยง แมNประเทศไทยจะมีแนวโนNม 

ภัยคุกคามทางไซเบอรVลดลง4 แต7จากการจัดอันดับโดยใชNดัชนีความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอรVของโลก 

(Global Cybersecurity Index: GCI) พบว7าความมั่นคงทางไซเบอรVของไทยมีอันดับลดลงอย7างมาก จาก

อันดับที ่ 22 ในป[ 2560 เปLนอันดับที ่ 44 ในป[ 2563 ซึ ่งอาจมีสาเหตุจากขNอจำกัดทางศักยภาพและ

ความสามารถของทั ้งระดับประชาชน องคVกร และภาครัฐของไทย ที ่อาจพัฒนาไม7ทันต7อการรับมือกับ 

ภัยคุกคามทางไซเบอรVที่มีพัฒนาการอย7างรวดเร็ว สามารถก7อความเสียหายที่รุนแรงและแพร7ขยายผลกระทบ

ในวงกวNางย่ิงข้ึน 

 
1 World Bank (2020). The Worldwide Governance Indicators (WGI) project. Available from: http://info.worldbank.org/governance/WGI 
2 International Police Science Association (IPSA) (2017). World Internal Security & Police Index 2016. Available from: 

http://www.ipsa-police.org/Images/uploaded/Pdf%20file/WISPI%20Report.pdf  
3 Institute for Economics and Peace (IEP) (2020). Global Peace Index (GPI). Available from: 

https://www.visionofhumanity.org/resources  
4 ศูนยMประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอรMประเทศไทย (ไทยเซิรMต) (2563). สถิติภัยคุกคามทางไซเบอร`. สืบคkนขkอมูล

จาก: https://www.thaicert.or.th/statistics/statistics.html 
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2.1.2 มิติด$านเศรษฐกิจ 

1) เศรษฐกิจขยายตัวต่ำสุดในรอบ 22 ปf เศรษฐกิจไทยในภาพรวมป[ 2563 หดตัวลง

รNอยละ 6.1 จากที่ขยายตัวรNอยละ 4.2 และ 2.1 ในป[ 2561 และป[ 2562 ตามลำดับ อันมีสาเหตุเนื่องมาจาก

สถานการณVการแพร7ระบาดของโควิด-19 ทำใหNเศรษฐกิจไดNรับผลกระทบเปLนวงกวNาง โดยการผลิตภาคเกษตร

ลดลงรNอยละ 3.6 ภาคอุตสาหกรรมลดลงรNอยละ 5.9 และภาคบริการ (นอกเหนือจากบริการภาครัฐ5) ลดลง

รNอยละ 7.4 (เป`าหมายภายใตNแผนฯ 12 กำหนดใหNมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยไม7ต่ำกว7ารNอยละ 3, 4.5 และ 6 

ตามลำดับ) มูลค7าการส7งออกสินคNาในสกุลเงินดอลลารVสหรัฐ ลดลงรNอยละ 6.6 และรายไดNจากการท7องเที่ยว

ลดลง 2.18 ลNานลNานบาท ในทำนองเดียวกัน การลงทุนภาคเอกชนปรับตัวลดลงรNอยละ 8.4 ในป[ 2563 จาก 

ที่ขยายตัวรNอยละ 2.7 ในป[ 2562 และสัดส7วนผลิตภัณฑVมวลรวมในประเทศของวิสาหกิจขนาดกลางและ 

ขนาดย7อมต7อผลิตภัณฑVมวลรวมในประเทศ6 ลดลงจากรNอยละ 35.3 ในป[ 2562 เปLนรNอยละ 34.1 ในป[ 2563 

นอกจากนี ้ สัดส7วนหนี ้สาธารณะคงคNางของประเทศในป[ 2563 ยังขยายตัวเพิ ่มขึ ้นจากรNอยละ 41.15  

ในป[ 2562 เปLนรNอยละ 51.83 ของผลิตภัณฑVมวลรวมในประเทศ อย7างไรก็ดี ไทยไดNรับการจัดอันดับ 

ขีดความสามารถในการแข7งขันทางเศรษฐกิจโดยสถาบันการจัดการนานาชาติ (IMD) ท่ีดีขึ ้นเล็กนNอย โดย 

ในป[ 2564 ไทยขยับขึ้นจากที่ 29 มาอยู7อันดับที่ 28 จากทั้งหมด 64 ประเทศ/เขตเศรษฐกิจทั่วโลก แมNจะยัง 

ไม7สามารถบรรลุเป̀าหมายการอยู7ในกลุ7ม 1 ใน 25 ของประเทศแรกท่ีไดNรับการจัดอันดับตามท่ีต้ังไวNก็ตาม 

2) เศรษฐกิจไทยโดยรวมมีเสถียรภาพที่ดีเมื่อเทียบกับประเทศที่มีระดับการพัฒนา 

ในระดับใกล$เคียงกัน จากการใหNความสำคัญเพิ่มมากขึ้นกับการรักษาวินัยทางการเงินและการคลัง เพื่อรักษา

เสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสนับสนุนใหNเศรษฐกิจขยายตัวไดNอย7างเต็มศักยภาพ สามารถในการรองรับปhจจัย

ที่มากระทบไดN อย7างไรก็ดี ผลกระทบจากการแพร7ระบาดของโควิด-19 ในป[ 2563 เปLนปhจจัยสำคัญที่ส7งผลใหN

เศรษฐกิจไทยที่มีจุดแข็งดNานเสถียรภาพ เริ่มมีสัญญาณบ7งช้ีขNอจำกัดต7อการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะยาว

เพิ่มขึ้น โดยพบว7าความสามารถในการชำระหนี้ของภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจมีความเปราะบางมากข้ึน 

รวมทั้งหนี้สาธารณะที่มีระดับและสัดส7วนเพ่ิมสูงขึ้น และมีแนวโนNมที่จะเพิ่มขึ้นต7อเนื่องอย7างต7อเนื่องหาก

เศรษฐกิจยังไม7สามารถฟ��นตัวไดNอย7างเต็มท่ี 

3) ภาคการเงินของไทยมีประสิทธิภาพดีขึ้น ความกNาวหนNาในการพัฒนาระบบการใหNบริการ

ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสVเปLนผลดีต7อการลดตNนทุนของธุรกรรมทางเงิน และช7วยใหNภาคครัวเรือนและ

ผูNประกอบการรายย7อยสามารถเขNาถึงบริการทางการเงินไดNมากขึ้น โดยในช7วงหลายป[ที่ผ7านมา จำนวนบัญชี

และธุรกรรมการเงินในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสVเติบโตขึ้นอย7างรวดเร็ว โดยในป[ 2561 พบว7าครัวเรือนสามารถ

เขNาถึงบริการทางการเงินในภาพรวมถึงรNอยละ 98.8 เพิ่มขึ้นจากป[ 2559 ซึ่งอยู7ท่ีรNอยละ 86.4 ในขณะเดียวกัน 

สัดส7วนครัวเรือนที ่มีหนี ้นอกระบบต7อครัวเรือนทั ้งหมดยังลดลงจากรNอยละ 10.0 ในป[ 2560 มาอยู 7ท่ี 

 
5 ไมnรวมสาขาบริหารราชการแผnนดิน แตnสาขาการศึกษาและสาธารณสุขไมnสามารถแยกภาครัฐออกไดk 
6 สำนักงานสnงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยnอม ไดkกำหนดนิยามของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยnอม (SMEs) ใหมn โดยเนkนการใชk
จำนวนการจkางงานและรายไดkในการแบnงขนาดผูkประกอบการ และเพิ่มกลุnมวิสาหกิจรายยnอย (Micro) และใชkรายไดkเป}นเกณฑMแทนมูลคnา
สินทรัพยMถาวร เพื่อใหkสะทkอนขนาดตามความเป}นจริงของ SMEs ไดkดีมากขึ้น 
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รNอยละ 8.5 ในป[ 2562 โดยมูลค7าหนี้นอกระบบเฉลี่ยลดลงจากมูลค7าหนี้เฉลี ่ย 4,280 บาทต7อครัวเรือน  

ในป[ 2560 เหลือ 2,188 บาทต7อครัวเรือน ในป[ 2562 

4) โครงสร$างของภาคการผลิตที่เป]นแรงขับเคลื่อนสำคัญของเศรษฐกิจไทยในปlจจุบัน

ยังไม)ใช)กลุ )มที ่ม ีม ูลค)าเพิ ่มสูง การเปลี ่ยนผ7านของโครงสรNางการผลิตของไทยจากภาคเกษตรไปสู7

ภาคอุตสาหกรรมและบริการเปLนไปอย7างชNา ๆ โดยภาคอุตสาหกรรมยังถูกขับเคลื่อนดNวยกลุ7มอุตสาหกรรม

ดั้งเดิม และยังตNองพึ่งพิงการนำเขNาวัตถุดิบจากต7างประเทศในสัดส7วนที่สูง ในขณะที่ใชNวัตถุดิบในประเทศ

ประมาณรNอยละ 40 ทำใหNสรNางมูลค7าเพิ่มในประเทศไดNนNอย โดยสาขาการผลิตที่ตNองพึ่งพิงการนำเขNาปhจจัย 

การผลิตในสัดส7วนที่สูง เปLนกลุ7มสินคNาส7งออกที่สำคัญของไทย อาทิ ยานยนตV เครื่องใชNไฟฟ`า อิเล็กทรอนิกสV 

คอมพิวเตอรV ขณะที่กลุ7มสินคNาที่เนNนวัตถุดิบภายในประเทศส7วนใหญ7เปLนอุตสาหกรรมเบา เช7น การผลิต 

เครื่องแต7งกายและรองเทNา เปLนตNน ในขณะเดียวกัน ภาคบริการของไทยส7วนใหญ7ยังอยู7ในสาขาบริการแบบดั้งเดิม 

ประกอบดNวย การคNาส7งและคNาปลีก การขนส7งและสถานที่เก็บสินคNา ที่พักแรมและบริการดNานอาหาร และ 

การก7อสรNาง ในขณะที่ภาคบริการที่ทันสมัยยังเติบโตชNา มีขนาดเล็ก และกระจุกตัวอยู7ในบริษัทขนาดใหญ7 

ดังนั้น การขับเคลื่อนเพื่อปรับโครงสรNางเศรษฐกิจในระยะต7อไป จึงควรตNองใหNความสำคัญกับการพัฒนา

อุตสาหกรรมและบริการเพ่ือยกระดับเขNาสู7การผลิตภาคอุตสาหกรรมและบริการแห7งอนาคต 

5) เศรษฐกิจไทยต$องพึ ่งพาอุปสงคXต)างประเทศในสัดส)วนที ่สูง เนื ่องจากอุปสงคV

ภายในประเทศไทยเติบโตไม7เท7าทันความสามารถในการผลิต ทำใหNเศรษฐกิจไทยตNองเผชิญกับความผันผวน

ตามการเปลี ่ยนแปลงของตลาดโลก โดยในป[ 2562 ไทยมีสัดส7วนการส7งออกสินคNาและบริการคิดเปLน 

รNอยละ 60 ของผลิตภัณฑVมวลรวมในประเทศ และมีรายไดNจากนักท7องเที่ยวต7างชาติสูงถึง 1.74 ลNานลNานบาท 

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาในมิติของภูมิภาคและประเทศที่เปLนตลาดของไทย พบว7าในช7วงหลายป[ที่ผ7านมา จีนและ

อาเซียนเปLนกลุ7มประเทศที่มีแนวโนNมทวีความสำคัญต7อไทยเพิ่มขึ้นอย7างชัดเจน ทั้งในสัดส7วนของมูลค7า 

การส7งออกและจำนวนนักท7องเที่ยว ในขณะเดียวกัน การเติบโตของขนาดของกำลังซื้อภายในประเทศยังคงมี

ขNอจำกัดจากปhจจัยหลายประการ ไดNแก7 แนวโนNมจำนวนประชากรของไทยที่ขยายตัวชNาลง ความแตกต7าง

ทางดNานรายไดNของประชาชน รวมทั้งหนี้ครัวเรือนที่อยู7ในระดับสูง ทำใหNการพัฒนาเศรษฐกิจในระยะต7อไป 

ยังจำเปLนตNองพ่ึงพาอุปสงคVจากต7างประเทศในการขับเคล่ือนการเจริญเติบโต 

6) ประเทศไทยมีอัตราการขยายตัวของปlจจัยทุนอยู)ในระดับต่ำ เนื่องจากการลงทุน 

ทั้งของภาครัฐและเอกชนขยายตัวต่ำกว7าที่ควร โดยมูลค7าของสต็อกทุนสุทธิ (Net Capital Stock) ในช7วง 3 ป[

แรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยเพียงรNอยละ 2.23 ต7อป[ เพิ่มข้ึนเล็กนNอยจาก 

รNอยละ 2.02 ในช7วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 แต7ลดลงค7อนขNางมากเมื่อเทียบกับช7วงของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 9 

และ 10 ซึ่งมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยของมูลค7าสต็อกทุนสุทธิที่รNอยละ 3.81 และ 3.08 ตามลำดับ นอกจากน้ี 

ประเทศไทยยังเผชิญกับภาวะการหดตัวของกำลังแรงงานจากการเปLนสังคมสูงวัย โดยประชากรวัยแรงงานของ

ไทยมีแนวโนNมลดลงต้ังแต7ป[ 2559 ส7งผลใหNอัตราการมีส7วนร7วมของกำลังแรงงานลดลง 
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7) ผลิตภาพการผลิตรวม (Total Factor Productivity: TFP) ของไทยเติบโตช$า 

เมื่อเทียบกับประเทศที่เริ่มพัฒนาประเทศในช7วงเวลาเดียวกันและสามารถยกระดับการพัฒนาประเทศเขNาสู7

การเปLนประเทศรายไดNสูงในช7วงก7อนหนNา จึงอาจไม7เพียงพอที่จะขับเคลื่อนการขยายตัวทางเศรษฐกิจใหN 

หลุดพNนจากการเปLนประเทศรายไดNปานกลางภายในป[ 2580 ตามเป`าหมายของยุทธศาสตรVชาติ โดยในช7วง 

3 ป[แรกของแผนฯ ฉบับที่ 12 อัตราการขยายตัวเฉลี่ยของผลิตภาพการผลิตรวมของไทย อยู7ที่รNอยละ 2.09  

ต7อป[ แมNว7าจะเพิ่มขึ้นจากในช7วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 และ 11 แต7ยังคงต่ำกว7าเป`าหมายที่รNอยละ 2.5  

ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 โดยในช7วงของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ผลิตภาพการผลิตรวมในภาคอุตสาหกรรม

ขยายตัวต่ำกว7าภาคเกษตรกรรมและบริการ ซึ่งเปLนผลจากระดับการสรNางนวัตกรรมและการต7อยอดจาก 

การลงทุนวิจัยและพัฒนาที่ต่ำเมื่อเทียบกับกลุ7มประเทศที่มีรายไดNปานกลางระดับสูงอื่น ๆ รวมถึงขNอจำกัด 

ในการพัฒนาทักษะแรงงานและคุณภาพของแรงงานไม7สอดคลNองกับความตNองการของตลาด จึงส7งผลใหN 

การเพ่ิมผลิตภาพแรงงานของไทยเปLนไปอย7างล7าชNา 

8) ความร)วมมือด$านการค$าและการลงทุนในอาเซียนเพิ่มขึ้น ขณะที่การบริหารจัดการ 

ณ จุดข$ามพรมแดนมีข$อจำกัด โดยจำนวนเงินลงทุนโดยตรงของไทยในภูมิภาคอาเซียนมีแนวโนNมเพิ่มขึ้นจาก 

148.92 พันลNานบาท ในป[ 2560 เปLน 354.76 พันลNานบาท ในป[ 2563 และการคNาชายแดนระหว7างประเทศ

ไทยกับประเทศเพื่อนบNานในอนุภูมิภาคขยายตัวเพิ่มขึ้นอย7างต7อเนื่องในป[ 2563 มีมูลค7า 1,319 ลNานบาท  

โดยพบว7ามีการลงทุนในพื้นที่เศรษฐกิจชายแดนเพิ่มขึ้นอย7างต7อเนื่อง มีอัตราการขยายตัวของมูลค7าการลงทุน

เฉลี่ยไม7ต่ำกว7ารNอยละ 40 ต7อป[ จาก 1,549.86 ลNานบาท ในป[ 2558 เปLน 16,980.32 ลNานบาท ในป[ 2560 

และ 39,024.47 ลNานบาท ในป[ 2563 ตามลำดับ และสถานประกอบการที่จดทะเบียนในพื้นที่เศรษฐกิจใหม7

บริเวณชายแดนในระหว7างป[ 2560 -2563 ยังมีเพิ่มจำนวนข้ึนอย7างต7อเนื่องรวม 3,258 ราย อย7างไรก็ดี ดัชนี

การคNาระหว7างประเทศของไทย (Trading Across Border) กลับปรับตัวลดลงจากอันดับที่ 56 ในป[ 2560  

มาอยู7ท่ีอันดับท่ี 62 ในป[ 2562 โดยการคNาระหว7างไทยกับกลุ7มประเทศอาเซียน มีมูลค7าลดลงเปLน 2,948 ลNานบาท 

เม่ือเทียบกับ ป[ 2560 ท่ีมีมูลค7าการคNา 3,428 ลNานบาท 

9) ประเทศไทยยังคงมีข$อจำกัดในการกระจายผลประโยชนXทางเศรษฐกิจและสภาวะ

การแข)งขันระหว)างผู$ประกอบการที่ไม)เท)าเทียม โดยในช7วง 3 ป[แรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ผลิตภัณฑV

มวลรวมในประเทศของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย7อม (SMEs) ขยายตัวเฉล่ียประมาณรNอยละ 4.4 ต7อป[ 

และมีมูลค7ารวม 7.29 ลNานลNานบาท คิดเปLนสัดส7วนรNอยละ 43.2 ของ GDP เพิ ่มขึ ้นจากรNอยละ 41.65  

เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ซึ่งแสดงใหNเห็นถึงความสำคัญของ SMEs ต7อเศรษฐกิจไทยที่เพิ่มมากข้ึน 

อย7างไรก็ดี กลับพบว7าผลประโยชนVท่ีเกิดขึ้นจากการเติบโตทางเศรษฐกิจยังคงกระจุกตัวอยู7ในธุรกิจขนาดใหญ7

เปLนหลัก โดยในป[ 2562 ผูNประกอบการขนาดใหญ7ซึ่งมีจำนวนรวม 9,043 ราย มีมูลค7ารวมคิดเปLนสัดส7วนถึง

รNอยละ 42.9 ของผลิตภัณฑVมวลรวมในประเทศ ในขณะที่ผูNประกอบการ SMEs ซึ่งมีจำนวนถึง 3,110,694 ราย 

กลับมีสัดส7วนเพียงรNอยละ 43.2 ของผลิตภัณฑVมวลรวมในประเทศ ซึ่งต่ำกว7าสัดส7วนของมูลค7าเพิ่มจาก SMEs 
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ในกลุ7มประเทศในองคVการเพื่อความร7วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ที่มีค7าเฉลี่ยสัดส7วนดังกล7าวในช7วง

รNอยละ 50-607 

2.1.3 มิติด$านความสามารถในการแข)งขัน 

1) โครงสร$างพื้นฐานและระบบโลจิสติกสXพัฒนาก$าวหน$า การใชNพลังงานของประเทศ 

มีประสิทธิภาพมากขึ้น สัดส7วนการใชNพลังงานขั้นสุดทNายต7อผลิตภัณฑVมวลรวมในประเทศมีแนวโนNมลดลงอย7าง

ต7อเนื่องจาก 7.87 พันตันเทียบเท7าน้ำมันดิบต7อพันลNานบาทในป[ 2560 เหลือ 7.49 พันตันเทียบเท7าน้ำมันดิบ

ต7อพันลNานบาทในป[ 2563 บรรลุเป`าหมายแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ท่ีกำหนดใหNลดลงเปLน 7.70 พันตัน

เทียบเท7าน้ำมันดิบต7อพันลNานบาท ในป[ 2564 ต$นทุนโลจิสติกสXของประเทศไทยชะลอตัว โดยในป[ 2562  

คิดเปLนสัดส7วนรNอยละ 13.4 ต7อ GDP มีมูลค7า 2,258.4 พันลNานบาท มีอัตราการขยายตัวคิดเปLนรNอยละ 3.1 

เปLนไปในทิศทางเดียวกันกับการขยายตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศที่มีการชะลอตัว เนื่องจากความผันผวน

ของเศรษฐกิจโลกที่ไดNรับผลกระทบจากสงครามการคNาระหว7างสหรัฐอเมริกาและจีน อย7างไรก็ตาม คาดว7า 

แนวโนNมตNนทุนโลจิสติกสVต7อผลิตภัณฑVมวลรวมในประเทศ ในป[ 2563 จะปรับลดลงอยู7ที่ระหว7างรNอยละ 12.9 

– 13.4 จากสถานการณVเศรษฐกิจภายในประเทศที่หดตัว โดยมีปhจจัยหลักจากสถานการณVการแพร7ระบาดของ

โควิด-19 ส)วนการพัฒนาระบบโลจิสติกสXอยู)ในเกณฑXดี โดยอันดับดัชนีวัดประสิทธิภาพระบบโลจิสติกสV

ระหว7างประเทศ (LPI) ของประเทศไทยอยู7อันดับที่ 32 จาก 160 ประเทศทั่วโลกในป[ 2561 ปรับตัวดีข้ึนอย7าง

กNาวกระโดดจากอันดับที่ 45 ในป[ 2559 อันดับ ความพรNอมใชNของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (NRI) 

ดีขึ้น อยู7ในอันดับ 51 ของโลกและอันดับ 3 ของอาเซียน ขณะท่ีดัชนีความสามารถในการแข7งขันระดับโลก 

(Global Competitiveness Index: GCI) ของ WEF ประเมินอันดับความสามารถในการแข7งขันดNานคุณภาพ

โครงสรNางพื้นฐานของไทยลดลงจากอันดับท่ี 67 (จาก 137 ประเทศ) ในป[ 2560 มาอยู7ในอันดับท่ี 71 (จาก 

140 ประเทศ) ในป[ 2561 

2) การลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนาของประเทศบรรลุเปPาหมายแต)ยังต่ำกว)าประเทศ

ที่มีระดับการพัฒนาใกล$เคียงกัน โดยประเทศไทยมีการลงทุนในการวิจัยและพัฒนาเพิ่มขึ้นรNอยละ 5.9 หรือ

คิดเปLนรNอยละ 1.14 ของผลิตภัณฑVมวลรวมในประเทศ ซึ่งแมNจะเริ่มสูงขึ้นเมื่อเทียบกับรNอยละ 0.2 ในป[ 2550 

แต7ยังคงต่ำกว7าค7าเฉล่ียของกลุ7มประเทศท่ีมีรายไดNปานกลางระดับสูง ซ่ึงอยู7ท่ีรNอยละ 1.7 ต7อผลิตภัณฑVมวลรวม

ในประเทศ โดยสัดส7วนการลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนต7อภาครัฐของไทย เพิ่มขึ้นมาอยู7ที่รNอยละ 77 

ต7อ 23 ในป[ 2562 และบรรลุเป`าหมายที่กำหนดไวNที่ 70 ต7อ 30 เช7นเดียวกับบุคลากรดNานการวิจัยและพัฒนา

แบบเทียบเท7าที่ทำงานเต็มเวลา ท่ีมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย7างต7อเนื่องตามเป`าหมาย จาก 24.0 คนต7อประชากร 

10,000 คนในป[ 2561 เปLน 25 คนต7อประชากร 10,000 คนในป[ 2562 อีกท้ังความสามารถในการแข7งขันดNาน

โครงสรNางพื้นฐานดNานเทคโนโลยียังปรับตัวดีขึ้นจากอันที่ 38 ในป[ 2562 เปLนอันดับที่ 34 ในป[ 2563 แมNจะยัง

 
7 OECD (2017). Small, Medium, Strong: Trends in SME Performance and Business Conditions. OECD Publishing, Paris. 

Available from: https://read.oecd-ilibrary.org/industry-and-services/small-medium-strong-trends-in-sme-performance-and-

business-conditions_9789264275683-en#page4 
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ไม7สามารถบรรลุเป`าหมาย 1 ใน 30 ที่กำหนดไวNก็ตาม ทั้งนี้ เปLนที่น7าสังเกตว7าการสรNางสรรคVผลงานวิจัยดNาน

วิทยาศาสตรVและเทคโนโลยีของไทยยังเนNนปริมาณมากกว7าคุณภาพ และยังไม7ตรงตามเป`าหมายที่ระบุไวNในทิศ

ทางการพัฒนาประเทศ จากขNอมูลผลงานตีพิมพVดNานวิทยาศาสตรVและเทคโนโลยีในต7างประเทศระหว7างป[ 

2557 – 2561 ประเทศไทยมีผลงานตีพิมพVดNานวิทยาศาสตรVและเทคโนโลยี จำนวน 8,524 ผลงาน ซึ่งหาก

นำมาเปรียบเทียบเปLนสัดส7วนต7อบุคลากรดNานการวิจัยและพัฒนาแลNว จะพบว7าบุคลากร 1 คนสรNางผลงานไดN

เพียง 0.072 ผลงานเท7าน้ัน  

3) ความสามารถในการแข0งขันของสาขาการผลิตและบริการเป<าหมาย ประเทศไทย 

มีแนวทางในการเพิ่มความสามารถในการแข7งขันทางเศรษฐกิจ โดยใหNความสำคัญกับการพัฒนาต7อยอด 

ภาคการผลิตและอุตสาหกรรมเป`าหมายของประเทศไปสู7อุตสาหกรรมอนาคต ดNวยการพัฒนาอย7างเปLนระบบ

เพื่อเช่ือมโยงใหNเกิดการส7งเสริมซึ่งกันและกันระหว7างสาขา ร7วมกับการสรNางระบบนิเวศใหNเอื้อต7อการเติบโต

ของอุตสาหกรรมและบริการแห7งอนาคต ทั้งในมิติดNานการยกระดับสมรรถนะบุคลากรใหNสอดรับกับความ

ตNองการของตลาดแรงงานแห7งอนาคต สรNางมูลค7าเพิ่มดNวยเทคโนโลยีและนวัตกรรมของตนเอง การปรับปรุง

แกNไขกฎระเบียบต7าง ๆ และการลงทุนในโครงสรNางพื้นฐานที่จำเปLน ทั้งนี้ สาขาการผลิตที่มีความสำคัญ 

ในปhจจุบัน และสาขาการผลิตที ่ส7งเสริมการพัฒนาความสามารถในการแข7งขันในอนาคตภายใตNกรอบ

ยุทธศาสตรVชาติมีจำนวนรวม 7 สาขา ดังน้ี 

(1) ภาคการเกษตร แมNว7าในช7วงหลายป[ที ่ผ7านมาสัดส7วนของมูลค7าเพิ ่มของ 

ภาคการเกษตรต7อผลิตภัณฑVมวลรวมในประเทศจะมีแนวโนNมลดลง จากรNอยละ 11.5 ในป[ 2552 เปLนรNอยละ 8.1 

ในป[ 2561 แต7ภาคการเกษตรยังคงมีสัดส7วนการจNางงานสูงถึงรNอยละ 30.2 ของการจNางงานทั้งหมดของ

ประเทศ สะทNอนใหNเห็นถึงความสำคัญของภาคการเกษตรที่ยังคงเปLนแหล7งรายไดNของประชากรจำนวนมาก 

อย7างไรก็ดี เม่ือเปรียบเทียบสัดส7วนของมูลค7าเพ่ิมกับสัดส7วนการจNางงานในภาคการเกษตร กลับพบว7าผลิตภาพ

ของแรงงานในภาคการเกษตรยังอยู7ในระดับต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับภาคการผลิตอื่น ซ่ึงเปLนปhจจัยสำคัญที่ทำใหN

เกษตรกรจำนวนมากมีฐานะยากจน ทั้งนี้ ภาคเกษตรในปhจจุบันยังมีจุดอ7อนหลายประการทั้งที่เปLนปhญหา

เรื้อรังและเกิดใหม7 เปLนอุปสรรคต7อการเพิ่มผลิตภาพและการสรNางและเก็บเกี่ยวมูลค7าเพิ่มจากห7วงโซ7มูลค7า 

ไดNแก7 (1) ประชากรในภาคเกษตรส7วนใหญ7เปLนประชากรสูงวัย ไม7พรNอมรับการเปลี่ยนแปลงหรือการนำความรูN

และเทคโนโลยีสมัยใหม7มาใชN (2) เกษตรกรทั่วไปมีขNอจำกัดในการบริหารเชิงธุรกิจและเชื่อมโยงกับตลาด 

รวมถึงขาดทุนที่เพียงพอสำหรับปรับเปลี่ยนกิจการและพัฒนาตัวเองเขNาสู7กระบวนการผลิตและธุรกิจยุคดิจิทัล 

ท7ามกลางตลาดยุคใหม7ที ่ถ ูกครอบงำโดยผู Nประกอบการรายใหญ7เพียงไม7กี ่ราย (3) ทรัพยากรน้ำเปLน

ปhจจัยพื้นฐานท่ีสำคัญของภาคเกษตร ซึ่งที่ผ7านมามีปริมาณน้ำไม7พอเพียงสำหรับใชNตลอดป[ในหลายพื้นที่ และ 

(4) สถาบันเกษตรกรในรูปแบบต7าง ๆ ที่ช7วยสนับสนุนภารกิจดNานธุรกิจใหNแก7เกษตรกรส7วนใหญ7ยังไม7สามารถ

ทำหนNาท่ีไดNอย7างเขNมแข็งเพียงพอ  

(2) ภาคการท0องเท่ียว การท7องเท่ียวเปLนสาขาการผลิตท่ีมีการเติบโตมาอย7างต7อเน่ือง 

และสรNางมูลค7าเพิ่มสูงถึง 3 ลNานลNานบาทในป[ 2562 คิดเปLนรNอยละ 18 ของ GDP โดยประเทศไทยมีแนวทาง
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ในการมุ7งเนNนสรNางความหลากหลายของบริการท7องเที ่ยว โดยรักษาความน7าดึงดูดสำหรับนักท7องเที ่ยว 

ทุกระดับ พรNอมกับเพิ่มสัดส7วนของนักท7องเที่ยวที่มีคุณภาพสูง และสรNางมูลค7าเพิ่มใหNกับบริการการท7องเที่ยว 

ที่สอดรับกับทิศทางและแนวโนNมของตลาดยุคใหม7 ซึ่งการใหNความสำคัญกับการสรNางมูลค7าเพิ่มจะช7วยลด

จุดอ7อนหลักที่ผ7านมาของภาคการท7องเที่ยว ไดNแก7 ค7าใชNจ7ายนักท7องเที่ยวที่ขยายตัวในระดับต่ำแมNจำนวน

นักท7องเที่ยวจะขยายตัวต7อเนื่อง โดยมีสาเหตุสำคัญมาจากการลดจำนวนลงของนักท7องเที่ยวท่ีมีค7าใชNจ7าย

ต7อทริปสูง โดยเฉพาะนักท7องเที่ยวจากกลุ7มประเทศยุโรปและตะวันออกกลาง ในขณะที่นักท7องเที่ยวที่เพ่ิม

จำนวนข้ึนเปLนนักท7องเท่ียวท่ีมีค7าใชNจ7ายต7อทริปต่ำ โดยเฉพาะอย7างย่ิงภายหลังจากสถานการณVการแพร7ระบาด

ของโควิด-19 ส7งผลใหNเกิดอุปทานส7วนเกินของธุรกิจท7องเที่ยว ท่ีอาจก7อใหNเกิดการแข7งขันดNานราคาที่รุนแรง

ย่ิงข้ึน 

(3) อุตสาหกรรมชีวภาพ อุตสาหกรรมชีวภาพเปLนอุตสาหกรรมที ่นำวัตถุดิบ 

ภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรมาเพิ่มมูลค7าใหNสูงขึ ้นผ7านเทคโนโลยีชีวภาพ โดยกลุ7มสินคNาของ

อุตสาหกรรมชีวภาพสามารถแบ7งออกไดNเปLน 3 กลุ7ม ไดNแก7 กลุ7มเคมีชีวภาพ (อาทิ วัตถุดิบตั้งตNนในการผลิต

อาหาร อาหารสัตวV ยา) กลุ7มชีวเภสัชภัณฑV (อาทิ ยาชีววัตถุ และวัคซีน) และกลุ7มพลาสติกชีวภาพ สำหรับกลุ7ม

สินคNาที่มีมูลค7าการผลิตในตลาดโลกสูงและคาดว7าจะมีอัตราการเติบโตสูงที่สุด คือ กลุ7มเคมีชีวภาพ ซึ่งคาดว7า

มูลค7าในตลาดโลกจะเพิ่มขึ้นถึง 1,450 ลNานเหรียญสหรัฐในป[ 2568 ในขณะที่มูลค7าการผลิตของกลุ7มพลาสติก

ชีวภาพในตลาดโลกยังมีมูลค7าการผลิตที่ค7อนขNางนNอย โดยคาดว7าจะต่ำกว7า 100 ลNานเหรียญสหรัฐในป[ 25688 

ทั้งนี้ ประเทศไทยเริ่มมีการลงทุนเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพแลNวในหลายพื้นท่ี เช7น โครงการไบโอฮับ

เอเชีย จังหวัดฉะเชิงเทรา โครงการไบโอคอมเพล็กซV จังหวัดลพบุรี และโครงการไบโอคอมเพล็กซV จังหวัด

นครสวรรคV อย7างไรก็ตาม ขNอจำกัดสำคัญของการพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพในประเทศไทย ไดNแก7  

ขีดความสามารถในการแข7งขันของผูNประกอบการ และตNนทุนเทคโนโลยีการผลิตที่ค7อนขNางสูง ทั้งนี้ เนื่องจาก

ภาคการเกษตรนับเปLนตNนน้ำที่สำคัญของอุตสาหกรรมชีวภาพ จึงมีความเปLนไปไดNที ่แนวโนNมความเสี่ยง 

ซึ่งภาคการเกษตรเผชิญอยู7ทั้งในมิติที่เกี่ยวขNองกับผลิตภาพของแรงงาน ตลอดจนการเผชิญกับความแปรปรวน

ของสภาพภูมิอากาศจะถูกส7งผ7านไปยังอุตสาหกรรมชีวภาพดNวย 

(4) อุตสาหกรรมและบริการการแพทยKครบวงจร ประกอบดNวย การใหNบริการ 

ทางการแพทยV การผลิตเครื ่องมือและอุปกรณVทางการแพทยV และการผลิตยาและเวชภัณฑV รวมทั้งกลุ7ม

อุตสาหกรรมย7อยต7าง ๆ ที ่เกี ่ยวขNอง ซึ ่งเปLนการขยายผลจากธุรกิจพื ้นฐานดNานการรักษาพยาบาลและ 

การท7องเที ่ยวเชิงสุขภาพซึ ่งเปLนสาขาที ่เปLนจุดเด7นของประเทศไทยอยู 7เดิม ใหNเกิดเปLนโครงข7ายกลุ7ม

อุตสาหกรรมและบริการที่เกี่ยวขNองตลอดแนวห7วงโซ7มูลค7า ในดNานของความสามารถในการแข7งขัน ประเทศ

ไทยมีบริการทางการแพทยVและสุขภาพที่หลากหลายและมีคุณภาพติดอันดับโลก โดยมีสถานพยาบาลที่ไดNรับ

การรับรองมาตรฐานนานาชาติ (Joint Commission International: JCI) มากที ่สุดในอาเซียนและเปLน 

 
8 สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (2561). มาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพของไทย ปj พ.ศ. 2561-2570. สืบคkนขkอมูลจาก: 

http://www.oie.go.th/assets/portals/1/fileups/2/files/action%20plan/bio_plan.pdf 
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อันดับท่ี 4 ของโลก อีกทั้งยังมีค7ารักษาพยาบาลที่ถูกกว7าประเทศอื่น ๆ โดยเปรียบเทียบ และในป[ 2560 

ประเทศไทยมีนักท7องเที่ยวต7างชาติใชNจ7ายในบริการดNานสุขภาพเปLนมูลค7าราว 18,000 ลNานบาท ซึ่งสูงเปLน

อันดับท่ี 5 ของโลก โดยปhจจัยสำคัญที่จะช7วยเพิ่มความสามารถในการแข7งขันของอุตสาหกรรมการแพทยV 

ครบวงจรของไทย คือ การสรNางความน7าเชื ่อถือใหNกับผลิตภัณฑVและบริการทางการแพทยV ซึ ่งตNองอาศัย 

การยกระดับมาตรฐานใหNทัดเทียมกับระดับสากล ในขณะเดียวกัน การพัฒนาใหNสาขาการผลิตนี้สามารถสรNาง

มูลค7าเพิ่มที่สูงข้ึน จำเปLนตNองมีการวิจัยและพัฒนาในดNานเทคโนโลยีต7าง ๆ ที่เกี่ยวขNองอย7างต7อเนื่อง เช7น 

เทคโนโลยีทางการแพทยV เทคโนโลยีชีวภาพ และเทคโนโลยีวัสดุ เปLนตNน 

(5) อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ขOอมูล และปQญญาประดิษฐK เปLนการนำ

เทคโนโลยีดิจิทัลมาใชNเปLนเคร่ืองมือในการเพ่ิมประสิทธิภาพใหNอุตสาหกรรมและบริการ แบ7งออกไดNเปLน 5 กลุ7ม 

ไดNแก7 กลุ7มฮารVดแวรVและอุปกรณVอัจฉริยะ กลุ7มอุตสาหกรรมซอฟตVแวรV กลุ7มอุตสาหกรรมดNานการสื่อสาร กลุ7ม

อุตสาหกรรมบริการดNานดิจิทัล และกลุ7มอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนตV สำหรับจุดแข็งของอุตสาหกรรมและ

บริการดิจิทัลฯ ที่ผ7านมาของประเทศไทย คือ การเปLนผูNผลิตฮารVดแวรVที่สำคัญแห7งหนึ่งของโลก โดยเฉพาะ

ชิ้นส7วนอิเล็กทรอนิกสVประเภทหน7วยเก็บความจำแบบฮารVดดิสกVและแผงวงจร โดยมูลค7าการส7งออกของ

ชิ้นส7วนอิเล็กทรอนิกสVในป[ 2562 คิดเปLนสัดส7วนรNอยละ 15 ของมูลค7าการส7งออกทั้งหมดของไทย ทั้งน้ี 

อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสVเปLนอุตสาหกรรมหนึ่งที่เผชิญกับทั้งโอกาสและความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลง 

ทางเทคโนโลยีที่รวดเร็ว โดยฮารVดดิสกV มีแนวโนNมที่จะถูกทดแทนดNวยหน7วยเก็บความจำแบบโซลิดสเตตซึ่งมี

ประสิทธิภาพในการจัดเก็บขNอมูลท่ีสูงกว7า โดยสินคNาและบริการดิจิทัลในกลุ7มอ่ืนท่ีมีมูลค7าการผลิตท่ีค7อนขNางสูง

ในประเทศไทย ไดNแก7 กลุ7มซอฟตVแวรV ซึ่งมีมูลค7าการผลิตในป[ 2559 เท7ากับ 50,129 ลNานบาท ในขณะที่กลุ7ม

ดิจิทัลคอนเทนตVยังมีมูลค7าการผลิตในประเทศไม7สูงนัก ท่ี 1,235.3 ลNานบาท 

(6) อุตสาหกรรมและบริการขนส0งและโลจิสติกสK ยุทธศาสตรVชาติไดNกำหนด

ทิศทางของการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการขนส7งและโลจิสติกสVใน 3 ประเด็นหลัก ไดNแก7 การเปLนศูนยVกลาง

ดNานโลจิสติกสVระดับภูมิภาค การเปล่ียนผ7านอุตสาหกรรมยานยนตVไปสู7อุตสาหกรรมยานยนตVไฟฟ`าอัจฉริยะ 

และการพัฒนาอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ 

(6.1) การเปWนศูนยKกลางดOานโลจิสติกสKระดับภูมิภาค ท่ีผ7านมาประเทศไทยไดN

ลงทุนดNานการพัฒนาโครงสรNางพื้นฐานดNานการขนส7งเปLนจำนวนมาก ทำใหNไทยมีความพรNอมดNานโครงสรNางพ้ืนฐาน

สำหรับการคมนาคมขนส7งสูงเปLนอันดับตNน ๆ ในภูมิภาค เมื่อประกอบกับจุดแข็งดNานที่ตั้งทางภูมิศาสตรVและ

การเติบโตทางเศรษฐกิจอย7างรวดเร็วของหลายประเทศเพื่อนบNานและพัฒนาการของความร7วมมือทางเศรษฐกิจ

ต7าง ๆ ภายในอาเซียนและระหว7างอาเซียนกับภูมิภาคอื่น รวมถึงแนวโนNมการหันมาลงทุนภายในภูมิภาค

เดียวกันแทนประเทศที่อยู7ห7างไกล ทำใหNไทยมีโอกาสที่จะถูกใชNเปLนเสNนทางการขนส7งสินคNาผ7านแดนและ 

จุดกระจายสินคNาเพิ่มมากยิ่งขึ ้น อย7างไรก็ดี เมื ่อพิจารณาจากดัชนีชี ้วัดขีดความสามารถโลจิสติกสV (LPI)  

ในป[ 2561 ประเทศไทยไดNรับการจัดใหNอยู7ในอันดับท่ี 32 จาก 160 ประเทศท่ัวโลก ซ่ึงปรับตัวสูงข้ึนอย7างกNาวกระโดด

จากอันดับที่ 45 ในป[ 2559 แต7ประเทศไทยยังมีความจำเปLนตNองพัฒนาศักยภาพดNานโครงสรNางพื้นฐานและ 
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โลจิสติกสVของประเทศเพิ่มเติม เช7น การสรNางความเชื่อมโยงและใชNประโยชนVจากโครงสรNางพื้นฐานและ 

สิ่งอำนวยความสะดวกที่มีอยู7โดยเฉพาะระบบรางและขนส7งหลายรูปแบบ การพัฒนาดNานบุคลากรโลจิสติกสV 

ท่ีมีทักษะข้ันสูง และการสรNางความยืดหยุ7นของระบบการขนส7งในทุกสถานการณV เปLนตNน เพ่ือสรNางความเช่ือม่ัน

ดNานประสิทธิภาพระบบโลจิสติกสVของประเทศไทยใหNแก7ผูNประกอบการ และสรNางสภาพแวดลNอมที่ดีต7อการพัฒนา

ระบบโลจิสติกสVใหNสามารถสนับสนุนการพัฒนาสู7การเปLนศูนยVกลางทางการคNาของประเทศ 

(6.2) การเปลี่ยนผ0านอุตสาหกรรมยานยนตKไปสู0อุตสาหกรรมยานยนตKไฟฟ<า

อัจฉริยะ เปLนการพัฒนาต7อยอดจากฐานอุตสาหกรรมยานยนตVที่ประเทศไทยเปLนหนึ่งในฐานการผลิตรถยนตV 

ที่สำคัญของโลก โดยการส7งออกยานยนตVและชิ้นส7วนของไทยในป[ 2562 มีมูลค7า 785,945 ลNานบาท คิดเปLน

รNอยละ 10 ของมูลค7าการส7งออกทั้งหมด และอุตสาหกรรมยานยนตVยังมีการจNางงานสูงถึง 8.9 แสนราย9 ทั้งน้ี 

การผลิตยานยนตVไฟฟ`าจำเปLนตNองอาศัยชิ้นส7วนและอุปกรณVอิเล็กทรอนิกสVที่มีความซับซNอนและใชNเทคโนโลยี

ขั้นสูงมากกว7าการผลิตยานยนตVสันดาปภายใน ขณะเดียวกัน ชิ้นส7วนในยานยนตVไฟฟ`าท่ีมีจำนวนเหลือเพียง

ประมาณ 5,000 ชิ้น จากจำนวนชิ้นส7วนของยานยนตVสันดาปภายในที่มีจำนวนมากถึง 30,000 ชิ้น จะทำใหN

ผู Nประกอบการที่ผลิตชิ้นส7วนในกลุ7มเครื ่องยนตVและระบบส7งกำลัง อาทิ หมNอน้ำ ท7อไอเสีย ระบบหัวฉีด  

ถังน้ำมัน ไดNรับผลกระทบมากที่สุด โดยผูNผลิตหลายรายไดNเริ่มลงทุนรับการผลิตที่เกี่ยวขNองกับยานยนตVไฟฟ̀า

แลNว ท้ังในส7วนของแบตเตอร่ี ระบบประจุไฟฟ̀า ช้ินส7วนอิเล็กทรอนิกสV ช้ินส7วนรถยนตV และการประกอบ เปLนตNน 

(6.3) การพัฒนาอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ มี 2 องคVประกอบที่สำคัญ 

คือ (1) การผลิตชิ้นส7วนอากาศยาน โดยตั้งแต7ป[ 2535 ถึง 2562 ผูNประกอบการในอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส7วน

อากาศยานจำนวนรวม 33 ราย ซึ่งทั้งหมดมีศักยภาพในการผลิตชิ้นส7วนอยู7ใน Tier 2 Tier 3 และ Tier 4  

ซ่ึงไดNแก7 ช้ินส7วนและวัสดุท่ีไม7รวมถึงเคร่ืองยนตVและระบบนำทาง อาทิ ชุดฐานลNอ ลNอ วัสดุคอมโพสิต ในขณะท่ี

ปhจจุบัน ไทยยังตNองนำเขNาช้ินส7วนใน Tier 1 ซ่ึงเปLนส7วนของเคร่ืองยนตVและระบบนำทางท่ีตNองอาศัยเทคโนโลยี

ขั ้นสูงจากต7างประเทศ (2) การซ7อมบำรุงอากาศยาน เปLนองคVประกอบสำคัญในการพัฒนาเมืองการบิน 

ภาคตะวันออก ตามแผนพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก โดยในป[ 2562 การซ7อมบำรุงอากาศยาน

ในประเทศไทยสามารถใหNบริการไดNเปLนสัดส7วนรNอยละ 40 ของความตNองการท้ังหมดในประเทศ ซ่ึงมีมูลค7ารวม 

989 ลNานเหรียญสหรัฐ ทั้งน้ี ปhจจัยที่เปLนอุปสรรคสำคัญต7อการพัฒนาศักยภาพของการซ7อมบำรุงอากาศยาน 

คือการขาดแคลนผูNประกอบการขนาดใหญ7ที่มีความชำนาญ การขาดแคลนวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญและไดNรับ

ใบอนุญาตในระดับสากล และปhญหาจำนวนอากาศยานที่เขNารับบริการซ7อมบำรุงลดลงอันเนื ่องมาจาก

ผลกระทบของโควิด-19  

(7) อุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ ซึ่งรัฐบาลไทยไดNผลักดันอุตสาหกรรม

ป`องกันประเทศใหNเปLนกลุ 7มอุตสาหกรรมเป`าหมายพิเศษอันดับที ่ 11 ในโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาค

ตะวันออก เพื่อการส7งเสริมใหNเกิดการลงทุน การผลิต การใชNและการส7งออกเพื่อหารายไดNในเชิงพาณิชยV

 
9 กิริยา กุลกลการ (2562). ผลกระทบของการเปลี่ยนไปใชNรถยนตQไฟฟSาตTอแรงงานในอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นสTวนยานยนตQ. มูลนิธิฟรีดริค เอแบรbท (FES). 

สืบคhนขhอมูลจาก: http://library.fes.de/pdf-files/bueros/thailand/15860.pdf 
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ประกอบดNวย (1) กิจการผลิตและซ7อมยานพาหนะและระบบอาวุธ อาทิ รถถัง รถเกราะ และยานพาหนะรบ 

(2) กิจการผลิตและซ7อมอากาศยานไรNคนขับ (3) กิจการผลิตและซ7อมอาวุธและเครื่องช7วยฝ¡ก และ (4) กิจการ

ผลิตและซ7อมอุปกรณVช7วยรบ อาทิ เสื้อเกราะกันกระสุน เกราะ และโล7ป`องกันกระสุน ซึ่งปhจจุบันประเทศไทย 

มีการผลิตสิ่งเหล7านี้อยู7แลNวเพ่ือใชNทางการทหาร เช7น โดรน รถหุNมเกราะที่ใชNในราชการ เปLนตNน โดยคาดว7า

ตลาดอุตสาหกรรมความมั่นคงของโลกจะเปLนอุตสาหกรรมท่ีมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยที่รNอยละ 6.1 ต7อป[ โดยจะ

มีมูลค7าเพิ่มจาก 6,000 ลNานเหรียญสหรัฐ ในป[ 2557 เปLน 10,500 ลNานเหรียญสหรัฐ ในป[ 2566 อย7างไรก็ดี 

แมNที ่ผ7านมาประเทศไทยจะมีความสามารถในการผลิตยุทโธปกรณVไดNเองบางส7วน แต7ยังไม7สามารถผลิต

ยุทโธปกรณVเพื่อการส7งออกหรือจำหน7ายในเชิงพาณิชยVในระดับที่สามารถแข7งขันกับประเทศที่มีอุตสาหกรรม

ป̀องกันประเทศครบวงจรไดN 

2.1.4 มิติดOานทรัพยากรมนุษยK 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษยVของไทยในภาพรวมมีแนวโนNมที่ดีขึ ้นอย7างต7อเนื ่อง จากการ

พิจารณาจากดัชนีการพัฒนามนุษยV (Human Development Index: HDI) ของโครงการพัฒนาแห7ง

สหประชาชาติ (UNDP) แสดงใหNเห็นว7าการพัฒนาดังกล7าวเปLนผลมาจากการยกระดับสุขภาวะ การเขNาถึง

โอกาสทางการศึกษา และระดับรายไดNที่เพิ่มขึ้น10 อย7างไรก็ดี มิติดNานคุณภาพของทุนมนุษยVยังคงเปLนช7องว7าง

ของปhญหาในการพัฒนาของไทยมาโดยตลอด โดยเฉพาะปhญหาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา และการขาดแคลน

ทักษะแรงงานท่ีสอดคลNองกับความตNองการของตลาดและทิศทางการพัฒนาประเทศ โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

1) คนไทยทุกช0วงวัยมีทักษะความรูOและความสามารถโดยรวมเพิ่มขึ ้น บรรลุตาม

เป`าหมายของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 โดยเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการเต็มศักยภาพทั้งทักษะดNานภาษา ดNาน 

การเจริญเติบโตของร7างกาย และการปรับตัว เด็กวัยเรียนมีไอคิวเฉลี่ยไม7ต่ำกว7าเกณฑVมาตรฐานมีแนวโนNม

เพิ่มขึ ้นตามลำดับ คนไทยสามารถเขNาถึงและใชNเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพิ ่มขึ ้น โดยมีผู NใชN

อินเทอรVเน็ตเพ่ิมข้ึนจากรNอยละ 47.5 (29.8 ลNานคน) ในป[ 2559 เปLนรNอยละ 77.8 (49.7 ลNานคน) ในป[ 2563 

2) ทักษะทางดOานการอ0านหรือการศึกษาหาความรูOเพ่ิมเติมของคนไทยมีแนวโนOมลดลง 

โดยสัดส7วนการใชNอินเทอรVเน็ตเพื ่อการอ7านหาความรู NมีแนวโนNมลงลงอย7างต7อเนื ่องจากรNอยละ 29.80  

ในป[ 2560 เปLน รNอยละ 11.69 ในป[ 2563 อีกทั้ง คะแนนผลสอบโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียน

มาตรฐานสากล (PISA) ของเด็กไทย ซ่ึงเปLนการทดสอบความฉลาดรูNดNานการอ7านยังลดลงจาก 409 คะแนน  

ในป[ 2558 เหลือ 393 คะแนน ในป[ 2561 และจำนวนนักเรียนที่เขNาเรียนในระบบทวิภาคีมีแนวโนNมลดลง 

ในทิศทางเดียวกัน 

3) ผลสัมฤทธ์ิการศึกษาของคนไทยอยู 0ในระดับต่ำ จากการทดสอบทางการศึกษา

ระดับชาติขั้นพื้นฐานในระดับช้ันประถมศึกษาป[ที่ 6 ป[การศึกษา 2562 พบว7านักเรียนไทยมีผลคะแนนค7าเฉล่ีย

 
10 UNDP (2020). Human Development Reports 2020: The next frontier, Human development and the Anthropocene. 

Available from: http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2020.pdf 
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ต่ำกว7าเกณฑVในทุกวิชา ทั ้งภาษาไทย (49.07 คะแนน) ภาษาอังกฤษ (34.42 คะแนน) คณิตศาสตรV 

(32.90 คะแนน) และวิทยาศาสตรV (35.55 คะแนน)11 และผลคะแนนสอบ PISA ดNานคณิตศาสตรV และ

วิทยาศาสตรV อันเปLนทักษะที่จำเปLนในศตวรรษที่ 21 ยังอยู7ในระดับต่ำกว7าหลายประเทศ โดยผลคะแนน 

มีแนวโนNมลดลง จากอันดับท่ี 50 จาก 79 ประเทศ/เขตเศรษฐกิจ ในป[ 2555 เปLนอันดับท่ี 66 ในป[ 256112  

4) ผลิตภาพของแรงงานเพิ่มขึ้นชOาและมีขOอจำกัดในการผลิตแรงงานใหOมีสมรรถนะ

ตรงกับความตOองการของตลาด โดยการเพิ่มผลิตภาพแรงงานที่ผ7านมาของไทยยังเปLนไปอย7างล7าชNา เนื่องจาก

ขNอจำกัดในดNานการพัฒนาทักษะของแรงงาน แรงงานไทยส7วนมากยังมีระดับการศึกษาต่ำ โดยพบว7าแรงงาน

รNอยละ 42.1 ไม7มีการศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาไม7เกินระดับประถมศึกษา ขณะที่อีกรNอยละ 34.5 สำเร็จ

การศึกษาเพียงระดับมัธยมศึกษา และมีแรงงานสำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา เพียงรNอยละ 22.513 นำมาซ่ึง

ปhญหาการขาดแคลนทักษะแรงงานที ่สอดคลNองกับภาคการผลิตเป`าหมายและบริบทการเปลี ่ยนแปลง 

ในตลาดแรงงาน เกิดความไม7สอดคลNองระหว7างความตNองการของตลาดแรงงานและคุณภาพของแรงงาน  

ซึ่งส7วนหนึ่งเปLนผลจากการขาดความเชื่อมโยงระหว7างระบบการศึกษาในการออกแบบหลักสูตรเพื่อผลิตผูNที่จะ

เขNาสู 7ตลาดแรงงานใหNมีทักษะฝ[มือตรงกับความตNองการของตลาด โดยเฉพาะอย7างยิ ่งภายใตNแนวโนNม

ความกNาวหนNาทางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย7างรวดเร็วส7งผลใหNความตNองการทักษะแรงงานเปลี่ยนแปลงไป 

โดยเมื่อพิจารณาจากดัชนีความสามารถในการแข7งขันระดับโลก (GCI) ในส7วนของตัวชี้วัดดNานทักษะ พบว7า

อันดับความสามารถปรับตัวลดลงจากอันดับท่ี 66 ในป[ 2561 – 2562 เปLนอันดับท่ี 73 จาก 141 ประเทศ 

ทั่วโลก หรืออันดับท่ี 6 ของภูมิภาคอาเซียนในป[ 2562 – 256314 อีกทั้งยังมีแนวโนNมของเด็กและเยาวชน 

ท่ีไม7ไดNเรียนหรือไม7ไดNทำงานใด ๆ เพิ่มสูงขึ้น ทำใหNศักยภาพของเยาวชนกลุ7มนี้ไม7ไดNถูกนำมาใชNประโยชนVและ

ไม7ไดNรับการพัฒนา 

5) ประเทศไทยยังคงตOองพึ่งพาแรงงานต0างดOาว โดยเปLนศูนยVกลางการเคลื่อนยNาย

แรงงานที่สำคัญของภูมิภาคอาเซียน ทั้งในฐานะประเทศตNนทาง ทางผ7าน และปลายทางของผูNยNายถิ่น โดย 

ในป[ 2563 มีคนต7างดNาวท่ีไดNรับอนุญาตทำงานท่ัวราชอาณาจักร จำนวนท้ังส้ินถึง 2,512,328 คน ส7วนใหญ7เปLน

แรงงานต7างดNาว 4 สัญชาติ (เมียนมารV ลาว กัมพูชา และเวียดนาม) จำนวน 2,063,561 คน หรือคิดเปLน 

รNอยละ 82.14 และมีแนวโนNมเพิ่มขึ้นอย7างต7อเนื่อง15 อีกทั้งหากพิจารณาถึงกลุ7มที่ไม7ไดNรับอนุญาตใหNทำงาน

 
11 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหnงชาติ (องคMการมหาชน) (2562). สรุปผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานระดับชั้นประถมศึกษาปjที่ 

6 ปjการศึกษา 2562. สืบคkนขkอมูลจาก: http://www.newonetresult.niets.or.th/AnnouncementWeb/PDF/SummaryONETP6_2562.pdf 
12 OECD (2018). Pisa 2018: Insights and Interpretations. Available from: 

https://www.oecd.org/pisa/PISA%202018%20Insights%20and%20Interpretations%20FINAL%20PDF.pdf 
13 สำนักงานสถิติแหnงชาติ (2563). การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาสที่ 3 : กรกฎาคม-กันยายน 2563. สืบคkนขkอมูลจาก: 

http://www.nso.go.th/ 
14 World Economic Forum (WEF) (2019). The Global Competitiveness Report (2019). Available from: 

http://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf 
15 สำนักบริหารแรงงานตnางดkาว (2563). สถิติการทำงานของคนต�างด�าวประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2563. สืบคkนขkอมูลจาก: 

https://www.doe.go.th/prd/alien/statistic/param/site/152/cat/82/sub/73/pull/sub_category/view/list-label 
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และ/หรือลักลอบเขNาเมืองดNวยแลNว จำนวนแรงงานต7างดNาวทั้งหมดอาจสูงถึง 4 ลNานคน หรือคิดเปLนสัดส7วน

มากกว7ารNอยละ 10 ของกำลังแรงงานทั้งหมดในประเทศ แรงงานต7างดNาวจึงเปLนหนึ ่งในกำลังสำคัญใน 

การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยคาดว7ามีส7วนช7วยในการสรNางผลิตภัณฑVมวลรวมในประเทศมากถึง

รNอยละ 6.616 โดยเฉพาะในภาคการผลิต อาทิ อุตสาหกรรมก7อสรNาง ภาคเกษตร และประมง ซึ่งส7วนใหญ7

ประกอบอาชีพที่ใชNทักษะฝ[มือต่ำ โดยในป[ 2563 มีจำนวนแรงงานประเภทฝ[มือเพียง 142,996 คน หรือ 

คิดเปLนรNอยละ 5.69 จากจำนวนแรงงานต7างดNาวทั้งหมด อีกท้ังยังมีรายไดNเฉล่ียต่ำกว7ารายไดNข้ันต่ำของประเทศ 

สามารถเขNาถึงความคุNมครองทางสังคมไดNอย7างจำกัด และบางส7วนยังตกเปLนเหย่ือของการคNามนุษยV 

2.1.5 มิติดOานสังคม 

1) ความยากจนและการกระจายรายไดOมีแนวโนOมดีขึ้น สถานการณVความยากจนของ

ประเทศไทยในภาพรวมมีแนวโนNมดีขึ้นตลอดหลายทศวรรษท่ีผ7านมา โดยสัดส7วนคนจนลดลงอย7างต7อเน่ืองจาก

รNอยละ 65.2 ในป[ 2531 มาอยู7ท่ีรNอยละ 6.2 หรือประมาณ 4.3 ลNานคน ในป[ 2562 จนสามารถบรรลุเป̀าหมาย

ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ซึ่งตั้งเป`าใหNสัดส7วนคนจนลดลงเหลือนNอยกว7ารNอยละ 6.5 โดยสัดส7วนคนจน 

ที่ลดลงเปLนผลจากการขยายตัวของเศรษฐกิจ และมาตรการช7วยเหลือผูNมีรายไดNนNอยของภาครัฐ อย7างไรก็ดี 

แมNว7าประเทศไทยประสบความสำเร็จในการแกNปhญหาความยากจนในภาพรวม แต7การติดตามประเมินผล 

การแกNไขปhญหาความยากจนที่ผ7านมานั้น ส7วนใหญ7ใชNการวิเคราะหVเชิงสถิตยV เนื่องจากมีขNอจำกัดดNานขNอมูล

ระดับประเทศในระยะยาว ตัวเลขสัดส7วนความยากจนจึงเปLนค7าเฉลี่ยในภาพรวม ซึ่งไม7สามารถอธิบายพลวัต

ของความยากจนไดNว7าครัวเรือนยากจนท่ีตNองการความช7วยเหลือท่ีสุดจะสามารถหลุดพNนความยากจนไดNหรือไม7 

โดยพบว7ารายไดNเฉลี่ยต7อหัวของกลุ7มประชากรรNอยละ 40 ที่มีรายไดNต่ำสุดในป[ 2562 เพิ่มขึ้นเพียงรNอยละ 4.6 

ต่ำกว7าเป̀าหมายท่ีกำหนดใหNมีอัตราเพ่ิมเฉล่ียรNอยละ 15 ต7อป[ 

2) ความเหลื่อมล้ำยังคงเปWนปQญหาเรื้อรังที่ตOองเร0งดำเนินการแกOไข สัมประสิทธิ์ความ

ไม7เสมอภาคดNานรายไดNไม7เปLนไปตามเป`าหมายที่แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 กำหนดไวNที่ 0.41 แมNจะลดลงจาก 

0.45 ในป[ 2560 เปLน 0.43 ในป[ 2562 ก็ตาม ความแตกต7างดNานรายไดNระหว7างกลุ7มประชากรจึงยังอยู7ใน

ระดับสูง โดยรายไดNเฉลี่ยของประชากรที่มีฐานะทางเศรษฐกิจต่ำสุด (Decile 1) กับกลุ7มที่มีฐานะดีที ่สุด 

(Decile 10) ยังคงห7างกันถึงเกือบ 16 เท7า และยังพบความเหลื่อมล้ำในการถือครองทรัพยVสินในระดับสูง โดย

วัดจากค7าสัมประสิทธิ์ความไม7เสมอภาคของการถือครองทรัพยVสินอยู7ที่ 0.6207 ในป[ 2562 ซึ่งอยู7ในระดับสูง

กว7าความเหล่ือมล้ำทางดNานรายไดNมาก โดยเมื่อจำแนกตามรายไดN พบว7ากลุ7มรายไดNสูงที่สุด (Decile 10)  

มีส7วนแบ7งมูลค7าสินทรัพยVสูงถึงเกือบ 1 ใน 3 ของทรัพยVสินรวมทั้งประเทศในป[ 2562 ซึ่งความเหลื่อมล้ำ 

ทางรายไดNและความมั่งคั่งในประเทศไทย ส7วนหนึ่งเปLนผลมาจากโครงสรNางภาษีของไทยที่ยังทำหนNาที่ใน 

การกระจายรายไดNไม7ดีเท7าที่ควร ส7วนใหญ7ยังคงเปLนภาษีทางอNอมซึ่งมีสัดส7วนรNอยละ 58 ของภาษีทั้งหมด และ

เปLนการจัดเก็บจากฐานการบริโภคที่มีอัตราภาษีคงที่เปLนหลัก ขณะที่ภาษีทางตรงที่มีอัตรากNาวหนNามีสัดส7วน

 
16 International Organization for Migration (2019). Thailand Migration Report 2019. Available from: 

https://www.unicef.org/thailand/media/1801/file/Thailand%20Migration%20Report%202019%20(High%20resolution).pdf 
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นNอยกว7า นอกจากนี้ ยังมีช7องว7างรายไดNระหว7างภาค ท่ีสะทNอนปhญหาความเหลื่อมล้ำในเชิงพื้นที่ที่ปรากฏใหN

เห็นมาอย7างยาวนาน โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือที ่มีสัดส7วนประชากรถึง 1 ใน 3 ของ 

ทั้งประเทศ ยังคงมีผลิตภัณฑVภาคต7อหัวต่ำกว7าค7าเฉลี่ยของประเทศกว7า 2 เท7า และต่ำกว7ากรุงเทพมหานคร 

ปริมณฑล และภาคตะวันออกถึง 4 – 6 เท7า ซึ่งเปLนผลจากการกระจุกตัวของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 

ประกอบกับปhจจัยดNานโครงสรNางพื้นฐาน และคุณภาพทุนมนุษยVที่มีความสำคัญต7อการพัฒนาในระดับพื้นท่ี 

โดยดัชนีความกNาวหนNาของคน (Human Achievement Index: HAI) ซึ่งเปLนเครื่องมือประเมินความกNาวหนNา

ของการพัฒนาคนในระดับจังหวัดของไทย ชี้ใหNเห็นว7ากรุงเทพมหานครและภาคกลาง มีดัชนีที่สูงกว7าจังหวัด

และภูมิภาคอื่น ๆ ในเกือบทุกดNาน สะทNอนใหNเห็นถึงความเหลื่อมล้ำในการเขNาถึงบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ 

อาทิ ดNานสุขภาพ การศึกษา ชีวิตการงาน รายไดN ตลอดจนการคมนาคมและการส่ือสาร17 

3) การเขOาถึงบริการพื้นฐานของภาครัฐดีขึ้น แต0คุณภาพการศึกษายังคงเปWนปQญหา

สำคัญ โดยแรงงานนอกระบบที่ประกันตนตามมาตรา 40 มีอัตราการเขNาร7วมกองทุนการออมแห7งชาติเพิ่มข้ึน

กว7าเท7าตัวจากรNอยละ 7.82 ในป[ 2560 เปLนรNอยละ 14.61 ในป[ 2562 และประชากรยากจนไดNรับอนุมัติการ

ช7วยเหลือสนับสนุนจากกองทุนยุติธรรมเพิ ่มขึ ้นจาก 2,089 ราย ในป[ 2558 เปLน 2,794 ราย ในป[ 2562 

อย7างไรก็ดี พบว7าคุณภาพการศึกษาในพื้นที่เขตเทศบาลมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาสูงกว7าพื้นที่นอกเขต

เทศบาลอย7างมีนัยสำคัญ  

4) สุขภาวะของคนไทยดีขึ้น แต0ยังคงมีการจัดสรรบริการทางการแพทยKที่ไม0เท0าเทียม 

โดยพบว7าอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนต7อประชากรหนึ่งแสนคน ลดลงจาก 13.22 คน ในป[ 2560 

เปLน 10.98 คน ในป[ 2563 และการคลอดบุตรในผูNหญิงกลุ7มอายุ 15–19 ป[ ต7อประชากรวัยเดียวกันหนึ่งพัน

คน ลดลงจาก 39.60 คน ในป[ 2560 เปLน 31.30 คน ในป[ 2562 ซึ่งเปLนไปตามเป`าหมายของแผนพัฒนาฯ 

ฉบับที่ 12 อย7างไรก็ดี ปhญหาที่ตNองเร7งแกNไขของไทยอยู7ที่การจัดสรรทรัพยากรทางการแพทยVทางสาธารณสุข 

ที่สำคัญ ทั้งบุคลากรและเครื่องมือทางการแพทยV ยังคงมีความเหลื่อมล้ำระหว7างพื้นที่ โดยส7วนใหญ7จะกระจุกตัว

อยู7ในกรุงเทพมหานครมากกว7าพื้นที่อื่น ๆ และพบว7าสัดส7วนบุคลากรทางการแพทยVต7อประชากรระหว7างพื้นท่ี

ในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาลยังคงมีความแตกต7างอย7างมีนัยสำคัญ นอกจากน้ี คนไทยยังมีแนวโนNมท่ีจะ

มีปhญหาดNานสุขภาพจิตและการฆ7าตัวตายเพิ่มสูงขึ้น โดยอัตราการฆ7าตัวตายสำเร็จต7อประชากรหนึ่งแสนคน 

เพ่ิมข้ึนจาก 6.03 คน ในป[ 2560 เปLน 7.37 ในป[ 2563 

5) สังคมไทยมีความเปราะบาง ซึ่งเกิดจากปhญหาเรื้อรังเชิงโครงสรNางที่เปLนรากเหงNาของ

ปhญหาทางสังคมอีกหลายประการ โดยเฉพาะอย7างยิ่งความเปราะบางที่มีจุดเริ่มตNนมาจากความยากจน และ

ปhญหาครอบครัวท่ีส7งผลต7อคุณภาพการเลี้ยงดูที่สามารถเกิดไดNกับครอบครัวทุกสถานะ โดยครัวเรือนที่มีฐานะ

ยากจนมีขNอจำกัดในการจัดหาทรัพยากรและการศึกษาที่มีคุณภาพใหNบุตร ในขณะที่ครัวเรือนที่มีฐานะดีมีแนวโนNม

ที่จะใหNการเลี้ยงดูแบบตามใจมากเกินไป และขาดการดูแลในการใชNเทคโนโลยีหรือส่ือสารสนเทศ นอกจากน้ี  

 
17 สศช. (2562). ดัชนีความก�าวหน�าของคน ประจำปj 2562.. สืบคkนขkอมูลจาก: 

http://social.nesdc.go.th/social/Portals/0/Documents/HAI%202562_290663.pdf 
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ภาพสะทNอนสังคมในมิติโลกออนไลนVยังแสดงใหNเห็นถึงภาวะของความตึงเครียดจากความแตกต7างทางความคิด 

และขาดการเป¦ดใจเรียนรูNและรับฟhงกันอย7างแทNจริง ส7งผลใหNพบการแสดงออกที่กNาวรNาวรุนแรง เกิดการบ7มเพาะ

ความเกลียดชังบ7อยคร้ังข้ึน18 ย่ิงเปLนการตอกย้ำใหNเกิดรอยรNาวและความแตกแยกในสังคมมากย่ิงข้ึน 

2.1.6 มิติดOานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลOอม 

1) ปริมาณการปล0อยกfาซเรือนกระจกลดลง ภาคพลังงานลดปริมาณการปล7อยก§าซ

คารVบอนไดออกไซดV (CO2) ลงเหลือ 248.3 ลNานตันคารVบอนไดออกไซดV และเมื่อเปรียบเทียบดัชนีการปล7อย

ก§าซ CO2 ภาคพลังงานของไทยกับต7างประเทศยังพบว7า ประเทศไทยมีอัตราการปล7อยก§าซ CO2 ต7อการใชN

พลังงาน และอัตราการปล7อยก§าซ CO2 ต7อหัวประชากรต่ำกว7าค7าเฉลี่ยของโลกและกลุ7มประเทศในสหภาพ

ยุโรป รวมถึงสหรัฐอเมริกาและประเทศจีน อย7างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบโดยใหNเกณฑVของอัตรา 

การปล7อยก§าซ CO2 ต7อหน7วยการผลิตไฟฟ`า (kWh) และต7อผลิตภัณฑVมวลรวมภายในประเทศ กลับพบว7า

ปริมาณการปล7อย CO2 ของไทยสูงกว7ากลุ7มประเทศในสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกา 

2) การฟhiนฟูรักษาฐานทรัพยากรธรรมชาติและปjาไมOยังไม0เปWนไปตามเป<าหมาย สัดส7วน

พื้นที่ป©าไมNของไทยต7อพื้นท่ีทั้งประเทศในป[ 2563 ลดลงจากรNอยละ 31.68 เหลือรNอยละ 31.64 ซึ่งต่ำกว7า

เป`าหมายที่กำหนดไวNในแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ที่รNอยละ 40 ของพื้นที่ประเทศ ในขณะเดียวกัน ไฟป©าไดN

กลายมาเปLนสาเหตุหลักของการสูญเสียพื้นที่ป©าไมNที่รุนแรงที่สุดแทนการบุกรุกทำลาย โดยในช7วงป[ 2559-

2561 ไฟป©าไดNทำลายพื้นที่ป©าไมNเฉลี่ยถึงป[ละ 124,978 ไร7 โดยส7วนหนึ่งเปLนผลมาจากการกระทำของมนุษยV 

อาทิ การเก็บหาของป©า การเผาเศษซากผลผลิตในพื้นที่การเกษตรเพื่อเตรียมพื้นที่เพาะปลูก โดยสภาพอากาศ

ที่แหNงและลมส7งผลใหNไฟป©าลุกลามกินพื้นที่เปLนวงกวNางอย7างรวดเร็ว และยังเปLนปhจจัยที่ทำใหNคุณภาพอากาศ

ในพื้นที่วิกฤติหมอกควันภาคเหนือมีความรุนแรงเพิ่มขึ้นกว7าป[ 2562 นอกจากนี้ ดNวยสถานการณVความรุนแรง

ของสถานการณVไฟป©าที่เพิ่มสูงขึ้น ประกอบกับแนวโนNมของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งส7งผลใหN

อุณหภูมิและความแหNงแลNงเพิ่มสูงขึ้น ปhญหาไฟป©าซึ่งเปLนภัยคุกคามต7อพื้นที่ป©าไมNและความหลากหลาย 

ทางชีวภาพจึงอาจทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้น โดยจะส7งผลใหNอัตราการขยายพันธุVของทั้งพืชและสัตวVป©ามีแนวโนNม 

ท่ีจะลดลงและยังมีโอกาสเกิดโรคเพ่ิมข้ึน19 

3) การดูแลรักษาสิ่งแวดลOอมยังมีปQญหา ไดNแก7 ปQญหาขยะ ในประเทศไทยที่มีปริมาณ

เพิ่มขึ้นเฉลี่ยรNอยละ 2 ต7อป[ ในช7วงป[ พ.ศ.2553 – 2562 โดยสัดส7วนของเสียอันตรายที่ไดNรับการจัดการอย7าง

ถูกตNองและขยะมูลฝอยท่ีถูกนำกลับมาไปใชNประโยชนVมีเพียงรNอยละ 68.94 ในป[ 2563 ซ่ึงต่ำกว7าเป̀าหมายของ

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ที่กำหนดใหNไม7นNอยกว7ารNอยละ 75 ของขยะมูลฝอยตNองไดNรับการจัดการอย7างถูกตNอง 

โดยในป[ 2562 พบว7ามีปริมาณขยะชุมชนประมาณรNอยละ 22 หรือ 6.4 ลNานตัน ท่ีไม7ไดNรับการจัดการอย7าง

 
18 สรวงมณฑM สิทธิสมาน (2562). ข�าวจากหนังสือพิมพ`ที่เกี่ยวข�องกับสุขภาพจิต: เมื่อลูกเติบโตท�ามกลาง Hate speech. กรมสุขภาพจิต 

กระทรวงสาธารณสุข. สืบคkนจาก https://www.dmh.go.th/news-dmh/view.asp?id=29736 
19 Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) (2012). Wildlife in changing climate, Available from: 

http://www.fao.org/3/a-i2498e.pdf. 
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เหมาะสม กลายเปLนปhญหาที่ส7งผลกระทบต7อคุณภาพแหล7งน้ำและสิ่งมีชีวิตในน้ำ ตลอดแหล7งน้ำผิวดินและ

ทะเล ปQญหาน้ำเสีย ท่ียังพบการระบายน้ำเสียท่ีไม7ไดNรับการบำบัดท่ีไดNมาตรฐานลงสู7แหล7งน้ำและทะเลโดยตรง 

โดยระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนในปhจจุบันยังมีจำนวนและศักยภาพไม7เพียงพอที่จะรองรับปริมาณน้ำเสียที่เกิดข้ึน 

โดยปริมาณน้ำเสียชุมชนที่ไม7ไดNรับการบำบัดอย7างถูกตNองมีปริมาณสูงถึง 1.7 ลNานลูกบาศกVเมตรต7อวัน คิดเปLน

สัดส7วนรNอยละ 18 ของปริมาณน้ำเสียชุมชนที่เกิดขึ้นทั้งหมด20 ในขณะเดียวกัน แนวโนNมการขยายตัวของเมือง

ยังทำใหNปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นในแต7ละวันมีแนวโนNมเพิ่มสูงขึ้น ส7งผลใหNการระบายน้ำเสียจากภาคชุมชน 

บNานเรือน แหล7งท7องเที่ยว อุตสาหกรรม และเกษตรกรรมยังส7งผลใหNแหล7งน้ำที่จัดอยู7ในเกณฑVเสื่อมโทรม

เพิ่มขึ้น นอกจากน้ี ยังพบปQญหามลพิษทางอากาศ โดยเฉพาะอย7างยิ่งฝุ©นละอองขนาดไม7เกิน 2.5 ไมครอน  

ที่คงเหลือจากกระบวนการเผาไหมNของยานพาหนะ การเผาวัสดุการเกษตร ไฟป©า และการปล7อยก§าซเสีย 

ในภาคอุตสาหกรรม เปLนมลพิษทางอากาศที่เกิดขึ้นและมีปริมาณเกินค7ามาตรฐานเปLนประจำทุกป[ โดยเฉพาะ

ในพื้นที่เขตอุตสาหกรรม และเมืองใหญ7ที่มีประชากรและการจราจรหนาแน7น เช7น สระบุรี กรุงเทพ และ

เชียงใหม7 เปLนตNน และปhญหาสิ่งแวดลNอมในพื้นที่อุตสาหกรรมหลัก โดยเฉพาะอย7างยิ่งจังหวัดระยอง ท่ียังคงมี

ค7าเฉลี่ยสารเบนซีนในพื้นที่ นับตั้งแต7 ป[ 2555-2562 ที่ระดับ 1.8-2.6 มคก./ลบ.ม ซึ่งเกินกว7าค7ามาตรฐาน 

ที่กำหนดใหNไม7เกิน 1.7 มคก./ลบ.ม. และการปล0อยกfาซเรือนกระจก ของประเทศไทยท่ีเพิ่มขึ้นจากการใชN

พลังงาน ซึ่งมีสัดส7วนถึงรNอยละ 74 ของการปล7อยก§าซเรือนกระจกทั้งหมดของประเทศ โดยในส7วนของ 

ก§าซเรือนกระจกที่เกิดจากการใชNพลังงานทั้งหมด เปLนก§าซเรือนกระจกที่มาจากการผลิตไฟฟ`ารNอยละ 42  

มาจากการคมนาคมขนส7งรNอยละ 23 และจากภาคอุตสาหกรรมและการก7อสรNางรNอยละ 20 ดังนั้น ภาคการผลิต

ไฟฟ`าและภาคการคมนาคมขนส7งจะมีบทบาทที่สำคัญอย7างมากต7อการควบคุมปริมาณก§าซเรือนกระจกของ

ไทยเพื่อที่จะบรรลุเป`าหมายตามท่ีไดNกำหนดปริมาณการปล7อยก§าซเรือนกระจกรวมในป[ 2573 ไวNใหNไม7เกิน 

446 ลNานตันคารVบอนไดออกไซดVเทียบเท7า 

4) การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำยังคงมีความเสี่ยง แมNที่ผ7านมาประเทศไทยจะมี 

การพัฒนาแหล7งน้ำตNนทุนเพิ่มขึ้นอย7างต7อเนื่อง ทั้งแหล7งน้ำผิวดินและแหล7งน้ำใตNดิน แต7ดNวยปริมาณความ

ตNองการใชNน้ำที่เพิ่มสูงขึ้น โดยภาคการเกษตรยังคงเปLนภาคการผลิตที่มีการใชNน้ำในสัดส7วนสูงที่สุดกว7ารNอยละ 70 

ของปริมาณการใชNน้ำทั้งหมดของประเทศ ประกอบกับความเสื่อมโทรมของแหล7งน้ำตามธรรมชาติทั้งจาก 

การกระทำของมนุษยVและปhจจัยตามธรรมชาติ รวมถึงการเปล่ียนแปลงของฝนท่ีทำใหNแหล7งน้ำตNนทุนหลายแห7ง

มีปริมาณน้ำที่เก็บกักไดNในแต7ละป[ลดลง ส7งผลใหNปhญหาการขาดแคลนน้ำยังคงเกิดข้ึนเปLนประจำทุกป[และเปLน

ความทNาทายที ่สำคัญของการบริหารจัดการน้ำของประเทศ โดยความแปรปรวนของฝนและอุณหภูมิ 

ที่เพิ่มสูงขึ้นอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะยังคงมีอิทธิพลและส7งผลต7อระดับความเสี่ยง 

ในการเกิดภัยแลNงและอุทกภัยของประเทศอย7างไม7อาจหลีกเล่ียงไดN ซึ่งจะทำใหNการจัดการน้ำมีความซับซNอน

และบริหารไดNยากย่ิงข้ึน 

 
20 รัฐบาลไทย (2020). ข�าวทำเนียบรัฐบาล: ครม. เคาะขยายเขตพื้นที่จัดการน้ำเสียครอบคลุมทั่วประเทศ จับมือท�องถิ่นแก�ป�ญหาน้ำเสียเต็ม

รูปแบบและยั่งยืน. Available from: https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/35332 
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2.1.7 มิติดOานการบริหารจัดการภาครัฐ 

1) ภาครัฐตอบสนองความตOองการของภาคส0วนไดOดีขึ้น แมOตOองเร0งพัฒนาประสิทธิภาพ

การดำเนินงาน สะทNอนจากอันดับความสะดวกในการดำเนินธุรกิจของไทยที่ดีขึ้นอย7างต7อเนื่อง จากอันดับ 

ที ่ 46 ในป[ 2560 เปLนอันดับที ่ 21 ในป[ 2563 และอยู 7ในอันดับ 3 ของอาเซียน แต7ยังต่ำกว7าเป`าหมาย 

ที่กำหนดใหNเปLนอันดับ 2 ของอาเซียนเมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 อีกทั้ง ภาครัฐยังสามารถลดสัดส7วน

ค7าใชNจ7ายดNานบุคลากรต7องบประมาณรายจ7ายประจำป[ จากรNอยละ 21.6 เหลือรNอยละ 19.9 และมีสัดส7วน

องคVกรปกครองส7วนทNองถิ่นในแต7ละประเภทที่ไดNรับรางวัลการบริหารจัดการที่ดีต7อองคVกรปกครองส7วนทNองถ่ิน

ทั้งหมดเพิ่มขึ้น จากรNอยละ 1.68 ในป[ 2560 เปLนรNอยละ 2.79 ในป[ 2563 อย7างไรก็ดี สถาบันการจัดการ

นานาชาติ (IMD) ไดNจัดอันดับประสิทธิภาพภาครัฐของไทยในป[ 2563 ลดลงจากช7วงป[แรกของแผนพัฒนาฯ 

ฉบับท่ี 12 จากอันดับท่ี 20 เปLน 23 อยู7ในอันดับ 2 ของอาเซียนรองจากประเทศสิงคโปรV และดัชนีการรับรูNการ

ทุจริต (CPI) ที่จัดทำโดยองคVกรเพื่อความโปร7งใสนานาชาติ ยังพบว7า อันดับการรับรูNการทุจริตของประเทศไทย

ลดลงอย7างต7อเนื่องจากอันดับที่ 96 เปLนอันดับที่ 104 จาก 180 ประเทศ ขณะที่ค7าคะแนนการรับรูNการทุจริต

ของประเทศไทยรNอยละ 36 คงที่ตั้งแต7ป[ 2560 - 2563 ซึ่งยังต่ำกว7าเป`าหมายที่รNอยละ 50 ของแผนพัฒนาฯ 

ฉบับท่ี 12 อยู7มาก 

2) การบริหารจัดการภาครัฐในภาพรวมมีความกOาวหนOาอย0างมีนัยสำคัญ ในระยะของ

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 อาทิ การปรับปรุงกระบวนงานใหNบริการประชาชนจำนวนมากใหNอยู7ในรูปแบบดิจิทัล 

การจัดทำแอปพลิเคชันเพื ่อใหNบริการที ่เปLนประโยชนVกับประชาชน และการพัฒนาระบบสารสนเทศใน 

การสนับสนุนการดำเนินงานของหน7วยงานภาครัฐ ท้ังนี ้ หากเปรียบเทียบกับประเทศอื่นโดยพิจารณาจาก 

การจัดอันดับขององคVการระหว7างประเทศและหน7วยงานระดับสากลที ่สำคัญ พบว7าไทยมีความโดดเด7น 

ในการพัฒนาไปสู7การเปLนรัฐบาลดิจิทัลและการอำนวยความสะดวกใหNกับภาคธุรกิจ แต7ในดNานประสิทธิภาพของ

การบริหารจัดการภาครัฐยังไม7มีการปรับตัวที่ดีขึ้น โดยผลของการจัดอันดับในป[ 2563 เปรียบเทียบกับป[ 2559 

ซึ ่งเปLนช7วงปลายของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 มีด ังน้ี (1) ในการจัดอันดับดัชนีร ัฐบาลอิเล ็กทรอนิกสV 

(E-Government Development Index: EGDI) ขององคVการสหประชาติ อันดับของไทยในป[ 2563 อยู7ที ่ 57 

จากทั้งหมด 193 ประเทศ ดีขึ้นจากอันดับที่ 77 ในป[ 2559 (2) ในการจัดอันดับความยากง7ายในการประกอบ

ธุรกิจโดยธนาคารโลก ไทยอยู 7ในอันดับที ่ 21 จาก 189 ประเทศทั ่วโลก ในป[ 2563 ดีขึ ้นจากอันดับที ่ 46  

ในป[ 2559 และ (3) ในการจัดอันดับดNานประสิทธิภาพภาครัฐโดย IMD ไทยอยู7ในอันดับที่ 23 จากทั้งหมด 63 

ประเทศ ในป[ 2563 ไม7เปล่ียนแปลงจากป[ 2559 

3) ความยั่งยืนทางการคลังยังคงน0าเปWนห0วง เนื่องจากฐานการจัดเก็บภาษีของไทย

ค7อนขNางแคบ ประกอบกับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากสถานการณVการแพร7ระบาดของโควิด-19 และการดำเนิน

นโยบาย/มาตรการทางภาษีเพื่อบรรเทาความเดือดรNอนประชาชนและผูNประกอบการ โดยในป[งบประมาณ 

2563 รัฐบาลสามารถจัดเก็บรายไดNสุทธิ 2,391,569.4 ลNานบาท ต่ำกว7าประมาณการรายไดNตามเอกสาร

งบประมาณ รNอยละ 12.4 และต่ำกว7าการจัดเก็บรายไดNสุทธิป[งบประมาณ 2562 รNอยละ 6.8 เช7นเดียวกับ 
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การจัดเก็บรายไดNใหNองคVกรปกครองส7วนทNองถิ่นในป[งบประมาณ 2563 ซึ่งมีแนวโนNมลดลง เนื่องจากภาครัฐ

ดำเนินมาตรการลดอัตราภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสรNางเพ่ือช7วยเหลือประชาชนผูNไดNรับผลกระทบจากโควิด-19 

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาโครงสรNางงบประมาณรายจ7ายของประเทศในช7วงป[ 2559–2563 

พบว7างบประมาณโดยเฉลี่ยรNอยละ 74.8 ถูกจัดเพื่อใชNเปLนรายจ7ายประจำ ส7วนรายจ7ายลงทุนมีสัดส7วนเฉล่ีย

เพียง 21.4 ในขณะที่กรอบความยั่งยืนทางการคลังกำหนดใหNรายจ7ายลงทุนต7องบประมาณตNองไม7ต่ำกว7า 

รNอยละ 25 โดยแนวโนNมการลงทุนภาครัฐในช7วง 3 ป[แรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ขยายตัวต่ำกว7าท่ีกำหนด 

อีกทั้งเมื่อจำแนกงบประมาณรายจ7ายตามประเภทของงบรายจ7าย พบว7างบบุคลากรมีสัดส7วนเฉลี่ยที่รNอยละ 

21.1 ซึ่งหากเปรียบเทียบประเทศอื่น ๆ ไทยจัดอยู7ในกลุ7มประเทศที่มีสัดส7วนของค7าใชNจ7ายสำหรับบุคลากรต7อ

งบประมาณรายจ7ายภาครัฐอยู7ในระดับที่ค7อนขNางสูง การมีรายจ7ายประจำมากขณะที่มีสัดส7วนการลงทุน 

ในระดับต่ำมาเปLนระยะเวลานาน ส7งผลกระทบต7อการดำเนินงานของภาครัฐในการยกระดับศักยภาพ 

ทางเศรษฐกิจและความสามารถในการแข7งขันของประเทศเพื่อรองรับกับบริบทแนวโนNมการเปลี่ยนแปลง

ต7าง ๆ อย7างมีนัยสำคัญ 

นอกจากนี้ การเขNาสู7สังคมสูงวัยยังเพิ่มความทNาทายต7อการรักษาความยั่งยืนทางการคลัง 

โดยจำนวนของประชากรผูNสูงอายุที่เพิ่มขึ้นจะส7งผลใหNภาครัฐตNองจัดสรรงบประมาณดNานสวัสดิการชราภาพ

และดNานสาธารณสุขเพิ่มมากขึ้น ในขณะเดียวกัน จำนวนของประชากรวัยแรงงานที่ลดลงจะยิ่งมีผลกระทบกับ

ความสามารถของภาครัฐในการจัดเก็บภาษี และจะทำใหNมีงบประมาณที่เหลือสำหรับค7าใชNจ7ายเพื่อการพัฒนา

ประเทศลดนNอยลง ซึ่งอาจส7งผลต7อความสามารถในการเติบโตทางเศรษฐกิจและการจัดเก็บรายไดNของภาครัฐ 

ซ่ึงมีแนวโนNมต่ำกว7าประมาณการอยู7แต7เดิม 

4) โครงสรOางการบริหารงานภาครัฐขาดความยืดหยุ0นไม0คล0องตัว ยังคงมีกฎระเบียบ

และกระบวนงานท่ีลOาสมัยเปWนอุปสรรคต0อการพัฒนาประเทศ ประเทศไทยมีการขยายหน7วยงานภาครัฐอย7าง

ต7อเนื่อง ในขณะที่การดำเนินงานภาครัฐกลับมีประสิทธิภาพที่ค7อนขNางจำกัด ขาดความยืดหยุ7นในการตอบสนอง

ต7อปhญหาและความตNองการของประชาชนไดNอย7างเท7าทันบริบทการเปลี่ยนแปลง โดยมีสาเหตุส7วนหนึ่งมาจาก

ปhญหาเชิงโครงสรNางที่มีขนาดใหญ7และรูปแบบการบริหารจัดการภาครัฐยังยึดติดกับกรอบอำนาจหนNาท่ี 

ตามกฎหมายเปLนหลักจึงยังคงบทบาทในการเปLนผูNดำเนินการจัดทำและใหNบริการสาธารณะ แมNว7าปhจจุบันจะมี

ภาคส7วนอื่นที่มีขีดความสามารถในการใหNบริการสาธารณะไดNอย7างมีคุณภาพและประสิทธิภาพแลNวก็ตาม 

ส7งผลใหNการบริหารงานภาครัฐในปhจจุบันยังมีปhญหาความซ้ำซNอนกันในดNานบทบาท ภารกิจ และอำนาจหนNาท่ี

ระหว7างส7วนราชการต7าง ๆ ที่แยกส7วนและขาดการบูรณาการ อีกทั้งยังใหNความสำคัญกับขั้นตอนกระบวนการ

ตามระเบียบปฏิบัติของระบบราชการที่ลNาสมัยมากกว7าการมุ7งเนNนใหNมีการประสานการดำเนินงานกับทุก 

ภาคส7วนเพื่อใหNบรรลุเป`าหมายร7วมกัน การขาดความยืดหยุ7นของโครงสรNางการบริหารงานภาครัฐยังทำใหN 

การยกเลิกหรือควบรวมหน7วยงานในกรณีที่ภารกิจเดิมหมดความจำเปLนหรือมีความสำคัญลดลงจึงเปLนสิ่งท่ี

กระทำไดNยากและใชNระยะเวลานาน เปLนอุปสรรคต7อการปรับเปลี่ยนภารกิจของหน7วยงานใหNสอดคลNองกับ

บริบทของประเทศที่เปลี่ยนแปลงไปอย7างรวดเร็วและรุนแรง ซึ่งส7งผลใหNหน7วยงานภาครัฐที่ไม7มีการปรับปรุง
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รูปแบบการดำเนินงานอาจไม7สามารถตอบสนองต7อความคาดหวังของประชาชนที่ตNองการบริการสาธารณะ 

ที่มีคุณภาพ ทั่วถึง โปร7งใส และรวดเร็วไดN นอกจากนี้ ยังมีกฎระเบียบที่ไม7จำเปLนหรือลNาสมัยจำนวนมาก 

ที่ส7งผลใหNเกิดความล7าชNาและเยิ่นเยNอในกระบวนการดำเนินงานของรัฐ ซึ่งทำใหNประชาชนและภาคธุรกิจตNอง

แบกรับตNนทุนทั้งที่เกิดจากค7าใชNจ7ายจริงและค7าเสียโอกาสในการทำธุรกิจ โดยหากภาครัฐสามารถยกเลิกหรือ

แกNไขกฎระเบียบในส7วนนั้น จะช7วยประหยัดตNนทุนใหNกับประชาชนและภาคธุรกิจไดNถึง 133,816 ลNานบาท 

ต7อป[ หรือคิดเปLนรNอยละ 0.8 ของผลิตภัณฑVมวลรวมในประเทศ 

2.2 แนวโน>มการเปลี่ยนแปลงระดับโลก (Global Megatrends)  

แนวโนNมการเปลี่ยนแปลงระดับโลก ที่ครอบคลุมขอบเขตของการเปลี่ยนแปลงสำคัญที่กำลังเกิดข้ึน 

ในวงกวNางและคาดว7าจะส7งผลต7อไปในอนาคต มีประเด็นที่เกี่ยวขNองกับหลากหลายมิติและมีหลายระดับตั้งแต7

การดำเนินชีวิตของประชากรไปจนถึงผลรวมในระดับประเทศ โดยแนวโนNมระดับโลกที่จะส7งผลกระทบและ

ก7อใหNเกิดการเปล่ียนแปลงในดNาน เศรษฐกิจ สังคม ธุรกิจ วัฒนธรรม รวมถึงชีวิตความเปLนอยู7ของผูNคนในสังคม

จะไม7ใช7สิ่งที่เกิดขึ้นเพียงชั่วคราวแลNวเลือนหายไป แต7เปLนปรากฏการณVที่เกิดขึ้นต7อเนื่องเปLนระยะเวลานาน 

ดังนั้น การวิเคราะหVแนวโนNมการเปลี่ยนแปลงระดับโลกเพื่อเปLนขNอมูลประกอบการวิเคราะหVคาดการณVผล 

ท่ีอาจเกิดขึ้นไดNทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และนำมาประกอบการพิจารณาร7วมกับบริบทสภาพแวดลNอม

ภายในประเทศจึงมีนัยสำคัญ โดยเฉพาะต7อการออกแบบยุทธศาสตรV และระบุประเด็นการพัฒนาที่ตNองการ

ความเจาะจงและมุ7งเป`าที่ชัดเจนเพื่อยึดโยงใหNเห็นถึงความจำเปLนเร7งด7วนของการที่จะตNองมุ7งเนNนรองรับ 

ปรับตัวใหNเขNากับกระแสของการเปลี่ยนแปลงดังกล7าว โดยบริบทการเปลี่ยนแปลงระดับโลกที่จะส7งผลหรือมี

อิทธิพลทำใหNสถานะของประเทศที่เปLนอยู7เกิดการเปลี่ยนไป และนำไปสู7การปรับทิศทางการพัฒนาประเทศ 

ในระยะของแผนฯ 13 ท่ีประเทศไทยควรมุ7งเนNนใหNความสำคัญ มีรายละเอียดโดยสังเขป ดังน้ี 

2.2.1 ความกOาวหนOาทางเทคโนโลยี ปhจจุบันโลกอยู7ในยุคของการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 เปLน

ยุคแห7งการประยุกตVใชNความกNาวหนNาทางเทคโนโลยีอย7างกNาวกระโดดในการพัฒนานวัตกรรม เนNนการต7อยอด

และผสมผสานเทคโนโลยีต7างสาขาเขNาดNวยกัน อาทิ เทคโนโลยีทางกายภาพ ชีวภาพ ดิจิทัล และพลังงาน  

เพื่อใชNประโยชนVในภาคส7วนต7าง ๆ อย7างกวNางขวางในรูปแบบที่แตกต7างไปจากเดิม ส7งผลใหNวิถีชีวิตรวมถึง 

การดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมเกิดการเปลี่ยนแปลงอย7างรวดเร็วในหลากหลายมิติ21 เช7น การใชN

ระบบอัตโนมัติในกระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มผลิตภาพ การใชNนาโนเทคโนโลยีและวัสดุสมัยใหม7ในการสรNาง

มูลค7าเพิ่มทางเศรษฐกิจของภาคการผลิต การวิเคราะหVขNอมูลขนาดใหญ7และการใชNปhญญาประดิษฐVในการกำหนด

กลยุทธVทางธุรกิจเพื่อตอบสนองความตNองการของผูNบริโภคไดNอย7างเฉพาะเจาะจง การใชNเทคโนโลยีชีวภาพและ

อินเทอรVเน็ตของสรรพส่ิงในการยกระดับภาคการเกษตรและบริการทางการแพทยV การใชNเทคโนโลยีสารสนเทศ

 
21 Linthorst, J. and de Waal, A. (2020). Megatrends and Disruptors and Their Postulated Impact on Organizations. 

Available from: https://www.mdpi.com/2071-1050/12/20/8740  
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ในภาคการศึกษาและการส่ือสารมวลชน รวมถึงการใชNเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการใหNบริการ

สาธารณะของภาครัฐ เปLนตNน 

ความกNาวหนNาทางเทคโนโลยีที ่ก7อใหNเกิดการเปลี ่ยนแปลงในวงกวNางไดNอย7างรวดเร็วน้ี  

ส7งผลใหNพลวัตการพัฒนาในอนาคตของโลกสามารถปรับเปลี่ยนไปไดNอย7างพลิกผัน อันนำมาซึ่งโอกาสสำคัญ 

ทั ้งทางเศรษฐกิจสังคมและสิ ่งแวดลNอมสำหรับผูNที ่มีศักยภาพในการพัฒนาต7อยอดและนำเทคโนโลยีมา

ประยุกตVใชNไดNอย7างเหมาะสม ในขณะที่ผูNที่ไม7สามารถปรับตัวใหNเท7าทันกับการเปลี่ยนแปลงอาจตNองเผชิญกับ

ความเส่ียงต7อความอยู7รอด ท้ังในระดับปhจเจก องคVกร หรือแมNกระท่ังในระดับประเทศ  

ทั ้งนี ้ แนวโนNมความกNาวหนNาทางเทคโนโลยีที ่คาดว7าจะมีบทบาทสำคัญในระยะของ

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ประกอบดNวย 1) การเติบโตของเศรษฐกิจแพลตฟอรKม และเศรษฐกิจแบบแบ0งปQน 

ซึ่งจะส7งผลโดยตรงต7อธุรกิจในภาคบริการ อาทิ การคมนาคมและโลจิสติกสV พาณิชยVอิเล็กทรอนิกสV และที่พัก

อาศัย รวมถึงการสรNางโอกาสทางเศรษฐกิจใหม7ใหNแก7ผูNประกอบการรายย7อย ประชากรในพื้นที่ห7างไกล และ

การทำงานในรูปแบบใหม7 2) การวิเคราะหKขOอมูลขนาดใหญ0 ท่ีช7วยยกระดับการใชNประโยชนVจากขNอมูลจำนวน

มหาศาลที่มีความซับซNอนไดNอย7างมีประสิทธิภาพ สามารถพลิกโฉมการดำเนินธุรกิจ และการออกแบบนโยบาย

สาธารณะ ทั้งน้ี การพัฒนาและใชNงานขNอมูลขนาดใหญ7จะประสบความสำเร็จไดN จำเปLนตNองมีมาตรฐาน 

การจัดเก็บและเชื่อมโยงฐานขNอมูลผ7านเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ อาทิ อินเทอรVเน็ตของสรรพสิ่งและบล็อกเชน 

ร7วมกับการมีบุคลากรที่มีทักษะการวิเคราะหVขNอมูลดNวยเครื่องมือที่เหมาะสม เช7น เหมืองขNอมูล และการเรียนรูN

ของเครื่องกล เปLนตNน และ 3) การใชOปQญญาประดิษฐK หุ0นยนตKและระบบอัตโนมัติ ในกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 

โดยเฉพาะการทดแทนแรงงานท่ีไม7ตNองใชNทักษะซับซNอนในภาคการผลิต (อุตสาหกรรมยานยนตV ป¦โตรเคมี และ

อิเล็กทรอนิกสV) ภาคการเกษตร และภาคบริการ (กลุ7มรNานอาหารและรNานคNา)22 

2.2.2 การเปลี่ยนแปลงโครงสรOางประชากร โครงสรNางประชากรของโลกมีสัดส7วนผูNสูงอายุเพิ่มข้ึน

อย7างต7อเนื่อง โดยองคVการสหประชาชาติคาดการณVว7าภายในป[ 2593 ประชากรที่มีอายุตั้งแต7 65 ป[ขึ้นไป 

จะเพิ่มสูงขึ้นเฉลี่ยกว7ารNอยละ 120 จนมีจำนวนรวมถึง 1.5 พันลNานคน ส7งผลใหNสัดส7วนประชากรวัยแรงงาน 

มีแนวโนNมลดลงในเกือบทุกประเทศ โดยเฉพาะภูมิภาคเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใตNที่มีจำนวน

ผูNสูงอายุมากที่สุดในโลก และมีแนวโนNมที่ประชากรผูNสูงอายุจะขยายตัวเพิ่มขึ้นอีกราว 312 ลNานคน จนคาดว7า

จะมีจำนวนผูNสูงอายุรวมกว7า 573 ลNานคน ภายในระยะเวลา 30 ป[ขNางหนNา  

อย7างไรก็ดี แนวโนNมการเปลี่ยนแปลงโครงสรNางประชากรโลกสู7สังคมสูงวัยจะนำมาซึ่งโอกาส

ทางเศรษฐกิจใหม7 ๆ จากความตNองการสินคNาและบริการที่ตอบสนองความตNองการของผูNสูงอายุ ซึ่งจะส7งผลใหN

ภาคการผลิตและบริการส7วนหน่ึงมีโอกาสเติบโตเพ่ิมข้ึน อาทิ ยาและเวชภัณฑV อาหารเพ่ือสุขภาพ ธุรกิจบริการ

สุขภาพ บริการทางการแพทยV และศูนยVพักพิงผูNสูงอายุ รวมทั้งยังเปLนช7องทางในการพัฒนานวัตกรรม สินคNา 

 
22 The Economist Intelligent Unit (2020). THAILAND 2035: Horizon Scanning Overview. Available from: 

https://www.ippd.or.th/wp-content/uploads/2020/04/Thailand-2035-Horizon-Scanning-Overview-3.pdf และ International 

Federation of Robotics (2020). International Federation of Robotics. Available from: https://ifr.org/ 
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และบริการใหม7 ๆ เพื่อตอบสนองต7อความตNองการของผูNบริโภคกลุ7มสูงวัย เช7น หุ7นยนตVสำหรับการดูแลและ

นวัตกรรมของใชNภายในบNานสำหรับผูNสูงอายุ เปLนตNน 

2.2.3 การดูแลรักษาสุขภาพและการรักษาพยาบาล แนวโนNมการเปลี่ยนแปลงระดับโลกที่เกี่ยวขNอง

กับสุขภาพในระยะ 10 ป[ขNางหนNา ประกอบดNวย  

1) การเพิ่มขึ้นของการปjวยดOวยโรคไม0ติดต0อเรื้อรัง อันเกิดจากพฤติกรรมการใชNชีวิตใน

สังคมเมืองสมัยใหม7ตลอดจนการเผชิญกับมลพิษจากการขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ประกอบกับการ

เพิ่มขึ ้นของระดับความเครียดจากการทำงานและความวิตกกังวลในการใชNชีวิต โดยมีสถิติผู Nเสียชีวิตจาก 

โรคไม7ติดต7อเรื้อรังเปLนจำนวนถึง 41 ลNานคนต7อป[ หรือคิดเปLนรNอยละ 71 ของการเสียชีวิตทั้งหมดทั่วโลก23 และ

เปLนสาเหตุหลักของของการเสียชีวิตของคนไทยถึงรNอยละ 75 หรือประมาณ 320,000 คนต7อป[ โดยโรคไม7ติดต7อ

เรื้อรังที่พบมากที่สุด คือ โรคหลอดเลือดสมอง โรคหัวใจขาดเลือด โรคทางเดินหายใจอุดกั้น เบาหวาน และความดัน

โลหิตสูง24 ซึ่งโรคไม7ติดต7อเรื้อรังมักเปLนโรคท่ีรักษายาก มีค7าใชNจ7ายในการรักษาสูง หากไม7มีการจัดการท่ีเหมาะสม

จะเกิดเปLนภาระต7อสถานะทางการเงินของผูNป©วยและเปLนภาระทางการคลังของประเทศในระยะยาว  

2) กระแสความตระหนักในการดูแลสุขภาพในเชิงป<องกัน ท่ีเพ่ิมมากข้ึนจากการท่ีประชากร

โลกมีความรูNความเขNาใจดNานสุขภาพเพิ่มขึ้นอันมาพรNอมกับการศึกษาและความแพร7หลายของสื่อออนไลนV เปLนผล

ใหNความตNองการอาหารและผลิตภัณฑVดNานสุขภาพ รวมถึงอุปกรณVที่เกี่ยวขNองกับการดูแลสุขภาพเพิ่มสูงข้ึน 

ในทิศทางเดียวกัน อาทิ ยอดขายสินคNา Smartwatch ทั่วโลก ในป[ 2563 มีอัตราการเพิ่มขึ้นกว7ารNอยละ 20 

จากป[ 256225 และส7งผลใหNอุปสงคVที ่มีต7อบริการดNานสุขภาพเพิ ่มสูงขึ ้นตามไปดNวย อาทิ การท7องเที ่ยว 

เชิงการแพทยVและเชิงสุขภาพ ซึ่งมีอัตราการขยายตัวอย7างต7อเนื่องทั่วโลกเฉลี่ยรNอยละ 7.5 ต7อป[ (พ.ศ. 2558 – 

2563)26 อย7างไรก็ดี ความต่ืนตัวในการป̀องกันโรคติดต7อท่ีสืบเน่ืองมาจากการแพร7ระบาดของโควิด-19 นับต้ังแต7

ป[ 2563 เปLนตNนมา เปLนแรงกดดันใหNผูNประกอบการดNานอาหาร บริการสุขภาพ และการท7องเที่ยว จำเปLนตNอง

ยกระดับมาตรฐานดNานความสะอาดและสุขอนามัยในการใหNบริการใหNเปLนไปตามมาตรฐานสากล  

3) ความกOาวหนOาของเทคโนโลยีการรักษาพยาบาล จากเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีกNาวหนNาและ

การเพิ่มขึ้นของความตNองการบริการทางการแพทยV ไดNกระตุNนใหNเกิดการนำเทคโนโลยีเขNามาใชNในการใหNบริการ

สาธารณสุข อาทิ การตรวจวินิจฉัยและเฝ`าระวังสุขภาพผ7านโทรศัพทVมือถือ แอปพลิเคชัน และอุปกรณVสำหรับ

สวมใส7ที ่มีเซ็นเซอรVหรือเทคโนโลยีตรวจวัดสุขภาพ เช7น การวัดความดัน วัดระดับน้ำตาลในเลือด และ

 
23 World Health Organization (2018). Non communicable diseases. Available from: https://www.who.int/news-room/fact-

sheets/detail/noncommunicable-diseases 
24 ปvยรัตนb ชูมี (2561). สถานการณQโรคเรื้อรังไมTติดตTอ. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสุราษฎรbธาน.ี สืบคhนขhอมูลจาก: 

http://110.164.147.155/kmhealth_new/Documment/blood/knowlage/17.pdf 
25 digital Age Magazine (2020). สTวนแบTงตลาดนา~ิกาสมารQทวอทชQป� 2020 ครึ่งแรกโตถึง 20%. Available from: 

http://www.digitalagemag.com/2020-smartwatch-market-share 
26 วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทรb สาขามนุษยศาสตรbและสังคมศาสตรb ป�ที่ 7 ฉบับที่ 2 (2563). การทTองเที่ยวเชิงสุขภาพ : 

ความสามารถในการแขTงขันของประเทศไทย.  
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คลื่นไฟฟ`าหัวใจ เปLนตNน ในขณะเดียวกัน การจัดเก็บและบริหารจัดการขNอมูลขนาดใหญ7 มาใชNประโยชนVควบคู7

กับการพัฒนาปhญญาประดิษฐVในการจัดการขNอมูลในเชิงชีวสารสนเทศ จะสามารถเพิ่มศักยภาพในการติดตาม

และวิเคราะหVขNอมูลเชิงสาธารณสุข ทั ้งเพื ่อการบริหารจัดการคลังยา วัสดุอุปกรณVทางการแพทยV และ 

การควบคุมโรคระบาดใหNมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน นอกจากน้ี ความกNาวหนNาของการวิจัยในดNานพันธุกรรมและจีโนม 

ยังสนับสนุนใหNเกิดการรักษาพยาบาลท่ีเฉพาะเจาะจง ซ่ึงเปLนโอกาสใหม7สำหรับบริการทางการแพทยVในอนาคต 

2.2.4 การเปลี ่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มีแนวโนNมที ่จะเกิดขึ ้นอย7างรวดเร็วและรุนแรงข้ึน  

โดยคาดว7าอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกอาจเพิ่มสูงขึ้นจากระดับอุณหภูมิก7อนยุคอุตสาหกรรมถึง 1.5 องศาเซลเซียส 

ภายใน พ.ศ. 2573 - 259527 ส7งผลใหNหลายภูมิภาคตNองเผชิญกับความผันผวนของภูมิอากาศในระดับความรุนแรง

ที่มากขึ้นและบ7อยครั้งขึ้น อาทิ คลื่นความรNอน ภาวะฝนทิ้งช7วง ภัยแลNง และพายุ ซึ่งผลกระทบที่เกิดขึ้นจะ

แตกต7างกันไปตามสภาพทางภูมิศาสตรVของแต7ละพื้นที่ อันจะสรNางความเสียหายต7อทั้งชีวิตและทรัพยVสิน  

โดยองคVการเพื ่อความร7วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจคาดการณVว7าความเสียหายอันเนื ่องมาจาก 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกิดขึ้นทั่วโลกจะมีมูลค7าถึงรNอยละ 1.0 – 3.3 ของผลผลิตมวลรวมของโลก 

ภายใน พ.ศ. 2603 และมูลค7าความเสียหายจะเพิ่มขึ้นเปLนรNอยละ 2.0 – 10.0 ภายใน พ.ศ. 264328 หากไม7มี 

การลดปริมาณการปล7อยก§าซเรือนกระจก โดยภาคการเกษตรจะไดNรับความเสียหายมากกว7าภาคการผลิตอ่ืน 

เนื่องจากตNองพึ่งพาสภาพอากาศและฤดูกาลตามธรรมชาติ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอาจส7งผลใหN

ปริมาณผลผลิตทางการเกษตรลดลง ระยะเวลาการใหNผลผลิตเปลี่ยนแปลงไป หรือพื้นที่เกษตรในบางพื้นท่ีอาจ

ไม7สามารถทำการเพาะปลูกไดNจากผลกระทบของภัยแลNงที่ยาวนานหรือน้ำท7วมซ้ำซาก อันจะส7งผลกระทบต7อ

รายไดNและความเปLนอยู7ของเกษตรกรซ่ึงส7วนใหญ7มีรายไดNนNอย ในขณะเดียวกัน สภาพภูมิอากาศท่ีเปล่ียนแปลง

ไปยังส7งผลทำใหNการแพร7ระบาดของโรคตามฤดูกาลมีแนวโนNมรุนแรงขึ้น รวมทั้งยังเปLนปhจจัยส7งเสริมใหNเกิด 

โรคอุบัติใหม7 โรคอุบัติซ้ำในหลายพื้นที่ของโลก29 เนื่องจากอากาศรNอนทำใหNพาหะนำโรคติดต7อบางชนิดเพ่ิม

จำนวนเร็วขึ้น โดยเฉพาะยุง แมลงวัน และหนู ซึ่งการแพร7ระบาดของโรคมีผลกระทบต7อสังคม ทั้งในมิติของ

สุขอนามัยประชาชน ชุมชนและเศรษฐกิจครัวเรือน นอกจากนี้ การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิในชั้นบรรยากาศยัง

ส7งผลใหNระดับน้ำทะเลเพิ่มสูงและปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้ำลดลง30 เกิดการสูญเสียทรัพยากรชายฝh«งจาก

การกัดเซาะที่รุนแรง และจำนวนสัตวVทะเลลดลงจากการที่ทะเลมีความเปLนกรดสูงขึ้น อีกทั้งพื้นที่ราบใกลN

ชายฝh«งทะเลจะถูกน้ำทะเลท7วม สรNางความเสี่ยงต7อชีวิตและทรัพยVสิน ส7งผลใหNผูNที่อยู7อาศัยในพื้นที่น้ำท7วมตNอง

 
27 Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) (2018). Summary for Policymakers: Global Warming of 1.5°C. Available 

from: https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2019/06/SR15_Headline-statements.pdf 
28 OECD (2015). The Economic Consequences of Climate Chan. Available from: http://dx.doi.org/10.1787/9789264235410-en 
29 สรันยา เฮงพระพรหม (2552). โลกรNอนกับโรคระบาด. วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข สืบคhนขhอมูลจาก: 

https://kb.hsri.or.th/dspace/bitstream/handle/11228/2866/7-p.%20363-Sarunya.pdf?sequence=2&isAllowed=y 
30 ศิริรัตนb สังขรกัษb, พัชชาพันธb รัตนพันธb, อาทิตยb เพ็ชรbรักษb และสุทธิรัตนb กิตติพงษbวิเศษ (2563). ผลกระทบของสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง

ตTอทรัพยากรน้ำและการจัดการ. สืบคhนขhอมูลจาก: http://www.ej.eric.chula.ac.th/content/6133/264 
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อพยพยNายถิ่นฐาน โดยกลุ7มคนผูNมีรายไดNนNอยจะเปLนกลุ7มเปราะบางที่มีความสามารถในการปรับตัวต่ำ และอาจ

ไม7สามารถฟ��นตัวกลับมาใชNชีวิตไดNดังเดิม  

2.2.5 ความพยายามระดับโลกในการลดปริมาณการปล0อยกfาซเรือนกระจก ตามความตกลง

ปารีสที่ประเทศภาคีสมาชิกอนุสัญญากรอบการทำงานแห7งสหประชาชาติ (United Nations Framework 

Convention on Climate Change: UNFCCC) จำนวน 197 ประเทศ ไดNมีมติเห็นชอบร7วมกันที่จะจำกัด 

การเพิ่มขึ ้นของอุณหภูมิโลกไม7ใหNเกิน 2 องศาเซลเซียส เมื่อเทียบกับระดับก7อนการปฏิวัติอุตสาหกรรม  

โดยการควบคุมใหNอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกเพิ่มขึ้นไม7เกิน 2 และ 1.5 องศาเซลเซียสภายในป[ พ.ศ. 2572 ไดNน้ัน 

จะตNองลดการปล7อยก§าซเรือนกระจกทั่วโลกลงรNอยละ 25 และ 55 เมื่อเทียบกับป[ พ.ศ. 256131 และหากจะ

ควบคุมการเพิ่มขึ ้นของอุณหภูมิไม7ใหNเกิน 1.5 องศาเซลเซียส ในป[ พ.ศ. 2593 พบว7าจะตNองลดปริมาณ 

การปล7อยก§าซเรือนกระจกสุทธิของโลกลงเปLนศูนยV32  

ที่ผ7านมา ปริมาณการปล7อยก§าซเรือนกระจกรวมของประเทศสมาชิกองคVการเพ่ือความร7วมมือ

และการพัฒนาทางเศรษฐกิจมีแนวโนNมลดลงเล็กนNอย ในขณะที่ปริมาณการปล7อยก§าซเรือนกระจกทั่วโลกและ

ในประเทศกำลังพัฒนาส7วนใหญ7ยังคงมีแนวโนNมเพิ่มสูงขึ้น ดNวยสถานการณVดังกล7าว จึงมีความเปLนไปไดN 

ที่ประเทศกำลังพัฒนาจะถูกกดดันมากขึ้นในอนาคตเพื่อใหNมีการดำเนินการเพื่อลดปริมาณการปล7อยก§าซ 

เรือนกระจกอย7างจริงจัง ท้ังนี้ ในปhจจุบันมีหลายประเทศที่ไดNตั้งเป`าว7าจะบรรลุการปล7อยก§าซเรือนกระจกสุทธิ

เปLนศูนยVภายในช7วงป[ พ.ศ. 2593 - 2603 อาทิ อารVเจนตินา บราซิล แคนาดา ชิลี จีน และสหราชอาณาจักร 

2.2.6 พลังงานหมุนเวียนและยานยนตKไฟฟ<า กระแสความตระหนักในการอนุรักษVสิ ่งแวดลNอม 

กรอบความร7วมมือระหว7างประเทศในการลดการปล7อยก§าซเรือนกระจก และความกNาวหนNาของเทคโนโลยี

แบตเตอรี่ ไดNสรNางแรงกดดันใหNเกิดการพัฒนานวัตกรรมที่ช7วยลดการปล7อยก§าซเรือนกระจกและใชNทรัพยากร

ใหNเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในสาขาการผลิตที่มีการปล7อยก§าซเรือนกระจกสูงสุด 2 อันดับแรก ไดNแก7 สาขา

พลังงาน และสาขาการคมนาคมขนส7ง ซึ่งนำไปสู7การพัฒนาการผลิตไฟฟ`าจากพลังงานหมุนเวียน รวมทั้งมี 

การคิดคNนการพัฒนายานยนตVสมัยใหม7ที่ขับเคลื่อนดNวยไฟฟ`าจากแบตเตอรี่หรือเซลลVเชื้อเพลิงไฮโดรเจน  

เพื่อตอบสนองความตNองการผลิตไฟฟ`าจากพลังงานทางเลือกและการใชNงานยานยนตVสมัยใหม7ที่มีแนวโนNมเพ่ิม

สูงขึ้นอย7างรวดเร็วทั่วโลก โดยในป[ 2562 ตNนทุนการผลิตไฟฟ`าจากพลังงานทางเลือก ประกอบดNวย พลังงาน

ชีวภาพ พลังงานความรNอนใตNพิภพ พลังงานน้ำ พลังงานแสงอาทิตยV และพลังงานลม มีแนวโนNมลดต่ำลงอยู7ใน

ระดับที่เทียบเท7าหรือต่ำกว7าตNนทุนการผลิตไฟฟ`าจากเชื้อเพลิงฟอสซิล และคาดว7าพลังงานหมุนเวียนจะมี

ตNนทุนรวมลดลงต่ำกว7าตNนทุนการผลิตแบบด้ังเดิมภายในป[ 2570 ท้ังน้ี พบว7าตNนทุนการผลิตไฟฟ̀าจากพลังงาน

ทางเลือกที่มีแนวโนNมลดลงอย7างต7อเน่ือง ส7งผลใหNในป[ 2563 การผลิตไฟฟ`าจากพลังงานหมุนเวียนคิดเปLน

 
31 United Nations Environment Programme (2019). Emissions Gap Report 2019. UNEP, Nairobi. Available from: 

https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/30797/EGR2019.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
32 Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) (2018). Summary for Policymakers: Global Warming of 1.5°C. Available 

from: https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2019/06/SR15_Headline-statements.pdf 
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สัดส7วนสูงกว7า 1 ใน 4 ของพลังงานทั้งหมดของโลก33 และมีสัดส7วนการลงทุนเพื่อเพิ่มกำลังการผลิตถึง 3 ใน 4 

ของการเพ่ิมขีดความสามารถในการผลิตไฟฟ̀าท้ังหมดของโลก 

อีกทั ้ง ยังพบว7าแนวโนNมการใชNพลังงานในดNานคมนาคมขนส7ง โดยเฉพาะในส7วนของ

ยานพาหนะส7วนบุคคล ในป[ 2563 มีปริมาณการใชNงานยานยนตVไฟฟ`าทั่วโลกเติบโตสูงขึ้นถึงรNอยละ 40 ต7อป[ 

และคาดว7ายานยนตVไฟฟ`าจะมีส7วนแบ7งการตลาดเพิ่มขึ้นถึงประมาณ 1 ใน 3 ของโลกภายใน 10 ป[ขNางหนNา 

และมีอย7างนNอย 18 ประเทศ/เขตปกครอง ที่มีแผนในการระงับการจำหน7ายยานยนตVที่ใชNเชื้อเพลิงฟอสซิล 

และสนับสนุนใหNประชาชนเปลี่ยนมาใชNงานยานพาหนะทางเลือกอย7างยานยนตVไฟฟ̀าภายในป[ พ.ศ. 2593 เช7น 

นอรVเวยV ญ่ีปุ©น สวีเดน แคลิฟอรVเนีย ไตNหวัน และอิสราเอล เปLนตNน34 

2.2.7 เศรษฐกิจการเมืองระหว0างประเทศ การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย7างกNาวกระโดดของ

ประเทศในทวีปเอเชีย โดยเฉพาะประเทศจีนที่คาดว7าจะมีขนาดเศรษฐกิจที่ใหญ7ที่สุดของโลกภายในระยะเวลา 

10 ป[ จะมีบทบาทในการกำหนดระเบียบเศรษฐกิจการเมืองโลกมากขึ้น จนนำมาสู7สถานการณVที่อยู7ภายใตN 

แรงกดดันระหว7างขั้วอำนาจใหม7ทางตะวันออกกับขั้วอำนาจดั้งเดิมอย7างสหรัฐอเมริกา ซึ่งยังคงมีแนวโนNมที่จะ

ดำเนินนโยบายและมาตรการกีดกันทางการคNาและเทคโนโลยี35 ต7อประเทศจีนอย7างต7อเนื่อง โดยคาดว7า

สถานการณVความขัดแยNงระหว7างประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจจะยังคงดำเนินไปอย7างต7อเนื่องและจะส7ง 

ผลกระทบต7อการคNาระหว7างประเทศท่ัวโลกอย7างหลีกเลี่ยงไม7ไดN เนื่องจากห7วงโซ7มูลค7าโลกมีความสัมพันธV

เชื่อมโยงใกลNชิดกับมหาอำนาจทั้งสองประเทศดังกล7าว ในขณะเดียวกันแนวโนNมความตึงเครียดระหว7างจีนและ

อินเดีย จากความพยายามในการขยายขอบเขตอิทธิพลทางเศรษฐกิจของจีนในภูมิภาคผ7านกรอบความตกลง

หุNนส7วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค หรือ RCEP อาจส7งผลต7อภาพรวมเศรษฐกิจการคNาการลงทุนทั้งในระดับ

ภูมิภาคและระดับโลกดNวยเช7นกัน36 โดยคาดว7าอินเดียจะเปLนประเทศท่ีมีจำนวนประชากรมากที่สุดภายในป[ 

พ.ศ. 257037 และมีการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงเปLนลำดับตNน ๆ ของโลก38 ซึ่งความตึงเครียดระหว7างจีนและ

อินเดียดังกล7าวอาจส7งผลต7อรูปแบบความร7วมมือและการสรNางพันธมิตรในระดับภูมิภาค รวมถึงธรรมเนียม

ปฏิบัติและกติการะหว7างประเทศที่ครอบคลุมตั้งแต7เรื่องการคNา เทคโนโลยี ความมั่นคงทางไซเบอรV จนถึงเรื่อง

 
33 International Energy Agency (2020). World Energy Outlook 2020. Available from: https://www.iea.org/reports/world-

energy-outlook-2020 
34 REN21 (2020). Renewables 2020 Global status Report. Available from: https://www.ren21.net/wp-

content/uploads/2019/05/gsr_2020_full_report_en.pdf 
35 KPMG Australia (2021), Anticipate, Prepare, Respond – Geopolitical Megatrends and Business Resilience. Available 

from: https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/au/pdf/2021/geopolitical-megatrends-business-resilience.pdf 
36 World Economic Forum (2021), The Global Risk Report 2021 16th Edition. Available from: 

http://www3.weforum.org/docs/WEF_The_Global_Risks_Report_2021.pdf 
37 The Yale School of the Environment (2019), Why India Is Making Progress in Slowing Its Population Growth. 

Available from: https://e360.yale.edu/features/why-india-is-making-progress-in-slowing-its-population-growth 
38 CNN Business (2021), India could be back as the world's fastest growing economy this year. Available from: 

https://edition.cnn.com/2021/03/09/economy/oecd-economic-outlook/index.html 
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การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการดำเนินงานดNานภูมิอากาศที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปไดNดNวย

เช7นกัน39 โดยพบแนวโนNมที่สำคัญเกี่ยวกับประเด็นดNานความมั่นคงทางสาธารณสุขที่กลายเปLนสมรภูมิของ

ภูมิศาสตรVการเมืองระหว7างประเทศ จากการใชNยุทธศาสตรVการทูตวัคซีนที่เขNมขNนขึ้น40 ทั้งในลักษณะของ

นโยบายชาตินิยม ท่ีมีการกวNานซื้อ กักตุน และกีดกันการส7งออกวัคซีนไปยังประเทศต7าง ๆ เพื่อใหNประเทศตน

ไดNรับวัคซีนก7อน41 หรือการใชNวัคซีน ยา รวมถึงวัสดุอุปกรณVทางการแพทยVที่จำเปLนในช7วงเวลาที่มีการแพร7ระบาด

ท่ัวโลก เปLนเคร่ืองมือแสดงอิทธิพลในเวทีการเมืองโลก ท้ังเพ่ือการสานสัมพันธV ตอกย้ำความเปLนพันธมิตร หรือ

กระทั่งการกีดกันเพื ่อกดดันชาติที ่มีขNอพิพาทต7อกันอยู 7เดิมของประเทศที่มีอำนาจต7อรองเหนือชาติอ่ืน  

ซ่ึงมาพรNอมกับความเส่ียงท่ีจะเกิดการทุจริตขNามชาติเพ่ิมข้ึนดNวย42 

ประเด็นความขัดแยNงระหว7างประเทศท้ังท่ีมีมูลเหตุจากการขัดกันของผลประโยชนVทางเศรษฐกิจ

และอิทธิพลทางการเมือง นอกจากจะส7งผลกระทบต7อการขับเคลื่อนกรอบความร7วมมือระหว7างประเทศแบบ

พหุภาคีแลNว43 ยังสรNางภาวะกดดันต7อการแสดงบทบาทขององคVกรระหว7างประเทศในสถานการณVต7าง ๆ โดยมี

แนวโนNมว7าองคVกรความร7วมมือระหว7างประเทศท่ีจะมีบทบาทเพ่ิมมากข้ึนในอนาคตจะมีขอบเขตภารกิจท่ีแคบลง

หรือมีพันธกิจที่มุ7งเนNนเฉพาะประเด็นยิ่งขึ้น ในขณะที่ประเทศมหาอำนาจอาจใชNอิทธิพลแทรกแซงการดำเนิน

โครงการความร7วมมือและองคVกรระหว7างประเทศไดNอย7างสลับซับซNอนมากข้ึนเร่ือย ๆ44  

นอกจากน้ี ยังพบแนวโนNมในการเขNาแทรกแซงทางเศรษฐกิจของรัฐบาลประเทศต7าง ๆ  

เพ่ิมมากข้ึนเพ่ือพยุงสถานะทางเศรษฐกิจของประเทศ อันเปLนผลเน่ืองมาจากการไดNรับผลกระทบทางเศรษฐกิจ

อย7างมหาศาลจากสถานการณVแพร7ระบาดของโรคโควิด-19 โดยพบการใชNเครื่องมือทั้งทางการเงินและการคลัง 

ส7งผลใหNเกิดภาวะการก7อหนี ้สาธารณะเพิ ่มขึ ้นท่ัวโลก โดยรัฐบาลจำนวนมากจะอยู 7ในสถานะขาดดุล

งบประมาณ และเกิดแรงผลักดันใหNหลายประเทศเลือกดำเนินนโยบายพึ่งพาตนเอง จนกระทั่งการดำเนิน

 
39 Peterson Institute for International Economics (2020), Anticipate, East Asia Decouples from the United States: Trade 

War, COVID-19, and East Asia’s New Trade Blocs. Available from: 

https://www.piie.com/system/files/documents/wp20-9.pdf 
40 Graduate Institute of International and Development Studies, Geneva (2021), Vaccine Diplomacy. Available from: 

https://www.graduateinstitute.ch/vaccine-diplomacy 
41 TIME USA (2021), What Vaccine Nationalism Means for the Coronavirus Pandemic. Available from: 

https://time.com/5871532/vaccine-nationalism-coronavirus-pandemic/ 
42 United Nations Office on Drugs and Crime (2021), COVID-19 Vaccines and Corruption Risks: Preventing Corruption in 

the Manufacture, Allocation and Distribution of Vaccines. Available from: 

https://www.unodc.org/documents/corruption/COVID-19/Policy_paper_on_COVID-

19_vaccines_and_corruption_risks.pdf 
43 World Economic Forum (2021), The Global Risk Report 2021 16th Edition. Available from: 

http://www3.weforum.org/docs/WEF_The_Global_Risks_Report_2021.pdf 
44 Cambridge University Press (2021), The Co-Constitution of Order. Available from: 

https://www.cambridge.org/core/journals/international-organization/article/coconstitution-of-

order/B937991845E7987A6CAA7C861BA96C84 
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นโยบายชาตินิยมที่เพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะอย7างยิ่งในสาขาที่มีความสำคัญต7อความมั่นคงภายใน อาทิ เทคโนโลยี 

อาหาร พลังงาน การแพทยV และอุตสาหกรรมภาคการผลิต45 

2.2.8 ความเปราะบางทางสังคม แนวโนNมสำคัญซึ่งคาดว7าจะส7งผลต7อวิถีทางสังคมในอนาคต 

มีพื้นฐานมาจากความแตกแยกในสังคมที่เกี่ยวขNองกับประเด็นความเหลื่อมล้ำ46 ประกอบกับผลจากภาวะ

เศรษฐกิจถดถอยทั่วโลก ส7งผลใหNคนจำนวนมากขาดความเชื่อถือในการบริหารจัดการภาครัฐ จนเกิดเปLน

กระแสความไม7พอใจในวงกวNาง โดยเฉพาะอย7างยิ่งคนรุ7นใหม7ที่แสดงออกถึงความไม7พอใจในประเด็นต7าง ๆ  

ซึ ่งเปLนผลจากการกระทำของคนรุ 7นก7อนมากขึ ้นเรื ่อย ๆ47  ทั ้งดNานเศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง  

ความไม7เปLนธรรมในสังคม ความสามารถของรัฐในการจัดการปhญหาการแพร7ระบาดของโควิด-19 รวมไปถึง

การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ โดยจะพบสถานการณVความไม7สงบในรูปแบบที่รุนแรงขึ้นและบ7อยครั้งข้ึน  

มีการสรNางข7าวปลอมและเผยแพร7ขNอมูลเท็จที่แนบเนียนขึ้นดNวยการใชNสื่อสังคมบั่นทอนความเชื่อมั่นต7อภาครัฐ 

บ7มเพาะความคิดในกลุ7มคนรุ7นใหม7ใหNต7อตNานสถาบันการปกครองเดิม จนเกิดเปLนกระแสนิยมในการไม7ใหNความ

ร7วมมือกับภาครัฐในรูปแบบต7าง ๆ กระทั่งขัดขวางการดำเนินงานของรัฐ จนถึงขั้นปลุกระดมใหNเกิดความ

รุนแรงโดยอNางความชอบธรรมของประชาชน ตอกย้ำความแตกแยกทางสังคมระหว7างผูNที่มีความเห็นแตกต7าง48 

ซ่ึงเปLนการลดคุณค7าของเสรีภาพ การส่ือสารสาธารณะ ประชาสังคม และหลักนิติธรรมใหNอ7อนแอลง49 ส7งผลใหN

ขาดเสถียรภาพทางการเมือง และคาดการณVสถานการณVการดำเนินนโยบายและนิติบัญญัติไดNยาก50  

ซ่ึงเปLนปรากฏการณVท่ีมีแนวโนNมว7าจะเกิดข้ึนท่ัวโลกในระยะ 10 ป[น้ี 

2.2.9 อนาคตของงาน โลกแห7งการทำงานในอนาคตมีแนวโนNมท่ีจะเปล่ียนแปลงไปอย7างมีนัยสำคัญ

อันเปLนผลจากการเปลี่ยนแปลงโครงสรNางของประชากรโลก เนื่องจากสัดส7วนประชากรวัยแรงงานส7วนใหญ7 

ซึ่งจะมีบทบาทโดดเด7นในอนาคตจะเปLนกลุ7มประชากรเจนเนอเรชั่นวายที่เกิดในช7วง พ.ศ. 2523 – 2543  

ท่ีเติบโตมาพรNอมกับเทคโนโลยีดิจิทัล และมีทัศนคติและพฤติกรรมการใชNชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปจากคนรุ7นก7อน 

โดยมีคุณลักษณะในการปรับตัวในสถานการณVที่เปลี่ยนแปลงอย7างรวดเร็ว เนNนความยืดหยุ7นและความสมดุล

 
45 Consultancy.UK (2021), Five megatrends that will shape economy and society through 2025. Available from: 

https://www.consultancy.uk/news/27589/five-megatrends-that-will-shape-economy-and-society-through-2025 
46 Stewart, A.J., McCarty, N. and Bryson, J.J. (2021), Polarization under rising inequality and economic decline. 

American Association for the Advancement of Science. Available from: 

https://advances.sciencemag.org/content/6/50/eabd4201 
47 Roland Berger (2020), Trend Compendium 2050: Megatrends shaping the coming decades. Available from: 

https://www.rolandberger.com/en/Insights/Global-Topics/Trend-Compendium/ 
48 World Economic Forum (2021), The Global Risk Report 2021 16th Edition. Available from: 

http://www3.weforum.org/docs/WEF_The_Global_Risks_Report_2021.pdf 
49 The Wilson Center History and Public Policy Program (2019), Is Populism Really a Problem for Democracy?. 

Available from: https://www.wilsoncenter.org/publication/populism-really-problem-for-democracy 
50 KPMG Australia (2021), Anticipate, Prepare, Respond – Geopolitical Megatrends and Business Resilience. Available 

from: https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/au/pdf/2021/geopolitical-megatrends-business-resilience.pdf 
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ระหว7างการทำงานและการใชNชีวิตส7วนตัว เพื ่อตอบสนองความตNองการและความสนใจของตนมากกว7า

เป`าหมายดNานความมั่นคงในอาชีพ51 มีค7านิยมที่ตNองการคNนหาโอกาสและความทNาทายใหม7 ๆ จะส7งผลใหNมี

อัตราการเปลี่ยนงานและการยNายถิ่นฐานสูงขึ้น จึงคาดว7าจะส7งผลใหNการจNางงานในระยะต7อไปมีรูปแบบ 

ที่หลากหลายมากขึ้น โดยมีแนวโนNมว7าจะมีการจNางงานที่มิใช7รูปแบบมาตรฐานเพิ่มมากขึ้น อาทิ การจNางงาน

ชั่วคราว การจNางงานบางช7วงเวลา การจNางงานตามความตNองการ และงานอิสระ ควบคู7ไปกับรูปแบบใหม7 

ในการทำงาน อาทิ การทำงานทางไกล การทำงานจากบNานหรือจากที่อื่น ๆ ผ7านระบบออนไลนV โดยอยู7ภายใตN

ชั่วโมงการทำงานที่ยืดหยุ7น52 ซึ่งจะช7วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและความสมดุลในชีวิต รวมไปถึงช7วยลด

ผลกระทบจากภาวะวิกฤติที่กระทบต7อความสามารถในการเดินทางไปทำงาน สอดคลNองกับการขยายตัวของ

ระบบเศรษฐกิจแบบ Gig Economy และพฤติกรรมการดำเนินชีวิตใหม7 ๆ นำไปสู7การขยายโอกาสการมีส7วนร7วม

ในกำลังแรงงานและเปLนแหล7งรายไดNเสริม อย7างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงดังกล7าว อาจส7งผลใหNเกิดการขยายตัว

ของแรงงานนอกระบบ ซึ่งขาดความคุNมครองและสิทธิประโยชนVที่เหมาะสม รวมถึงแรงงานอาจเผชิญความ

เส่ียงจากความม่ันคงในการจNางงานท่ีลดลง53 

นอกจากนี้ ความกNาวหนNาทางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย7างรวดเร็วจะส7งผลใหNงานบาง

ประเภทเลือนหายไป และเกิดงานประเภทใหม7ข้ึนมาทดแทน โดยระบบอัตโนมัติและหุ7นยนตVมีแนวโนNมจะ 

เขNามาทดแทนงานที่มีลักษณะของการทำซ้ำหรือเปLนแบบแผน ส7งผลใหNเกิดความตNองการแรงงานที่มีทักษะ

ความสามารถเฉพาะที่เกี่ยวขNองกับเทคโนโลยีมากขึ้น54 อาทิ วิศวกรหุ7นยนตV หรือผูNเชี่ยวชาญปhญญาประดิษฐV 

และการเขNาสู 7สังคมสูงวัยยังมีแนวโนNมทำใหNงานในอุตสาหกรรมการแพทยVและสุขภาพมีจำนวนเพิ ่มข้ึน 

ตลอดจนกระแสความใส7ใจดNานสิ่งแวดลNอมจะส7งผลใหNงานสีเขียวทวีความสำคัญในตลาดแรงงานมากยิ่งข้ึน 

นำไปสู7การเกิดขึ้นของงานในอาชีพใหม7 ๆ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงขNางตNนนำไปสู7ความตNองการทักษะของแรงงาน

ในลักษณะใหม7 ๆ โดยนอกเหนือจากทักษะทางปhญญาหรือทักษะเชิงเทคนิค อาทิ สะเต็ม (STEM) แลNว ยังเปLน 

ที่คาดการณVกันว7าทักษะทางพฤติกรรมหรือทักษะดNานมนุษยV อาทิ ความคิดสรNางสรรคV การสื่อสาร หรือ 

การทำงานเปLนทีม จะเปLนที่ตNองการและเปLนงานสำหรับอนาคต เนื่องจากเปLนทักษะเฉพาะที่เทคโนโลยี

สมัยใหม7ยังไม7สามารถทดแทนแรงงานมนุษยVไดN 

 
51 PwC (2013). PwC’s NextGen: A global generational study. the University of Southern California and the London 

Business School. Available from: https://www.pwc.com/gx/en/hr-management-services/pdf/pwc-nextgen-study-

2013.pdf 
52 International Labour Organization (ILO) (2019). Guide to developing balanced working time arrangements. Available 

from: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---

travail/documents/publication/wcms_706159.pdf   
53 ILO (2016). Non-standard employment around the world: Understanding challenges, shaping prospects. Available 

from: http://ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_534326.pdf 
54 World Economic Forum (WEF) (2018). Insight Report: The Future of Jobs Report 2018. Available from: 

http://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs_2018.pdf 
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2.3 ประเด็นการพัฒนาในระยะตZอไป  

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศภายใตNแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ในระยะที่ผ7านมา แมNไม7อาจ

กล7าวไดNว7าประสบผลสำเร็จในทุกมิติ หากแต7ความพยายามของภาคส7วนที่รวมพลังในการขับเคลื่อนประเทศ

ภายใตNบริบทความรับผิดชอบของแต7ละองคาพยพ ไดNส7งผลใหNการพัฒนาประเทศในหลายดNานมีความกNาวหนNา

ในหลายมิติ โดยเฉพาะประเด็นที่เกี ่ยวขNองกับการวางรากฐานทางเศรษฐกิจและสังคม ไม7ว7าจะเปLนดNาน

โครงสรNางพ้ืนฐานที่เอื้อต7อการลดตNนทุนในการดำเนินธุรกิจ การยกระดับขีดความสามารถของประเทศ ทั้งใน

ภาคธุรกิจ การผลิต การศึกษา ที่มีการนำเอาเทคโนโลยีมาใชN เพื่อผลักดันใหNการพัฒนาประเทศเกิดผลสำเร็จ

มากขึ้น อย7างไรก็ตาม ประเทศไทยยังคงตNองเผชิญกับขNอจำกัดและความทNาทายในการพัฒนาประเทศในระยะ

ต7อไปอีกหลายประการ ทั้งที่เปLนผลตกคNางจากการไม7สามารถบรรลุเป`าหมายที่ตั้งไวNในแผนฯ 12 ผลกระทบ

จากการแพร7ระบาดของโควิด-19 และความจำเปLนในการฟ� �นฟูเศรษฐกิจของประเทศ รวมถึงแนวโนNม 

การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในระดับโลก ซึ่งเปLนปhจจัยสำคัญที่ตNองคำนึงถึงในการกำหนดทิศทางการพัฒนา

ประเทศในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 13  

โดยในระยะต7อไปประเทศไทยตNองวางรากฐานและเตรียมความพรNอมเพื่อรับมือกับแนวโนNมการเปลี่ยนแปลง

ที่เกิดขึ้นจากในและนอกประเทศ รวมทั้งแสวงหาโอกาสที่เกิดขึ้นจากกระแสการเปลี่ยนแปลงดังกล7าวใหNเกิด

ประโยชนVแก7ประเทศบนพื้นฐานความเขNมแข็งของทุนภายในประเทศที่มีอยู7ใหNสามารถเสริมสรNางปรับปรุง 

ใหNสอดรับกับกระแสการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไปไดNอย7างเหมาะสม ร7วมกับการแกNไขขNอจำกัดที่เปLนปhจจัย

ลดทอนการเติบโตของประเทศใหNหมดไป เพื่อสนับสนุนการเพิ่มความสามารถในการแข7งขันของภาคธุรกิจ  

การสรNางความเสมอภาคทางสังคม และการพัฒนาและเสริมสรNางศักยภาพทรัพยากรมนุษยV โดยจากการ

สังเคราะหVบริบทสถานการณVพัฒนาภายในประเทศ ร7วมกับการประเมินผลกระทบจากสถานการณVการแพร7

ระบาดของโควิด-19 และแนวโนNมการแปลี่ยนแปลงที่สำคัญของโลก นำมาซ่ึงประเด็นการพัฒนาประเทศที่ควร

ใหNความสำคัญในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 โดยอาศัยกรอบมุมมองสถานะของประเทศครอบคลุมมิติ 

การพัฒนาใน 6 ทุนหลัก ประกอบดNวย ทุนทางการเงิน ทุนทางกายภาพ ทุนทางธรรมชาติ ทุนทางสังคม  

ทุนมนุษยV และทุนทางสถาบัน โดยมีสาระสำคัญสรุปไดNดังน้ี 

2.3.1 แนวทางส7งเสริมการพัฒนาทุนทางการเงินของประเทศ โดยการปรับโครงสรNางภาคการผลิต

และบริการ สู7เศรษฐกิจฐานนวัตกรรมในการนำเศรษฐกิจของประเทศ เพื่อพลิกฟ��นสภาวะทางเศรษฐกิจที่บอบช้ำ

จากผลกระทบจากสถานการณVการแพร7ระบาดของโควิด-19 และผลักดันการพัฒนาสาขาการผลิตที่สำคัญ 

ซึ่งมีศักยภาพในการเปLนเครื่องยนตVขับเคลื่อนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในระยะต7อไป  

โดยเร7งต7อยอดอุตสาหกรรมที่ไทยมีศักยภาพและมีความไดNเปรียบเชิงเปรียบเทียบอยู7เดิม ประยุกตVผสมผสาน

กับเทคโนโลยีที่รับการถ7ายทอดทางเทคโนโลยีจากต7างชาติและการต7อยอดการลงทุนวิจัยและพัฒนา เพื่อสรNาง

นวัตกรรมและพัฒนาองคVความรูNท่ีเปLนของไทยที่เนNนคุณค7าและความยั่งยืน ซึ่งการใชNประโยชนVจากเทคโนโลยี

จะช7วยยกระดับผลิตภาพทางเศรษฐกิจในภาพรวมใหNสามารถผลิตสินคNาและบริการที่มีมูลค7าเพิ่มสูงขึ้นไดNใน

ระยะเวลาที่สั้นลง พรNอมไปกับการสรNางอุตสาหกรรมใหม7แห7งอนาคตเพื่อใหNสอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจ 
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และสังคมโลกสมัยใหม7 เพื่อตอบสนองต7อความตNองการของตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปตามทิศทางการเปลี่ยนแปลง

ที่สำคัญของโลก ซึ่งจะทำใหNประเทศไทยสามารถสรNางฐานรายไดNและการจNางงานใหม7 รวมทั้งการขยายโอกาส

ทางการคNาและการลงทุนในเวทีโลก การพัฒนาในระยะต7อไปจึงตNองใหNความสำคัญกับการเพิ่มศักยภาพของ

การผลิตสินคNาส7งออกหลักของไทยใหNมีมูลค7าเพิ ่มสูงขึ ้น และสอดคลNองกับความตNองการของตลาดและ 

การเปลี ่ยนแปลงห7วงโซ7มูลค7าโลก อาทิ การเกษตรและอาหาร การแพทยVและสุขภาพ อุตสาหกรรม

อิเล็กทรอนิกสVอัจฉริยะ และยานยนตVไฟฟ`า ควบคู 7ไปกับการฟ� �นฟูและยกระดับคุณภาพการท7องเที ่ยว 

โดยเฉพาะในช7วงหลังวิกฤตโควิด-19 เพ่ือใหNกลับมาเปLนแรงขับเคล่ือนเศรษฐกิจท่ีสำคัญ รวมท้ังการเพ่ิมสัดส7วน

ภาคบริการนอกภาคการท7องเที่ยวที่เปLนภาคบริการสมัยใหม7ซึ่งตNองอาศัยเทคโนโลยีและความคิดสรNางสรรคV

มากย่ิงข้ึน  

ในขณะเดียวกัน ตNองเร7งพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย7อม (SMEs) ใหNสามารถ

แข7งขันไดN และมีการเติบโตที่ยั่งยืน ลดความเหลื่อมล้ำของศักยภาพในการแข7งขัน โดยเป¦ดโอกาสใหN SMEs 

สามารถเขNาถึงแหล7งทุน พัฒนาสภาพแวดลNอมใหNผูNประกอบการสามารถแข7งขันและเติบโตร7วมกันไดNอย7าง 

เปLนธรรมและยั่งยืน อาทิ การจัดหาและพัฒนาศักยภาพแรงงาน การพัฒนาต7อยอดผลิตภัณฑVใหNมีคุณภาพ 

มาตรฐานตอบสนองความตNองการของตลาด ตลอดจนการเขNาถึงบริการและการจัดซ้ือจัดจNางภาครัฐ 

2.3.2 แนวทางส7งเสริมการพัฒนาทุนทางกายภาพของประเทศ โดยการกระจายศูนยVกลางการพัฒนา 

และต7อยอดการลงทุนโครงสรNางพื้นฐานทางกายภาพไปสู7โครงสรNางพื้นฐานทางดิจิทัลและเทคโนโลยีมากข้ึน 

โดยอาศัยการพัฒนาเศรษฐกิจควบคู7ไปกับการกระจายการพัฒนาเมือง เนื่องจากประเทศไทยมีการกระจุกตัว

ของการพัฒนาเชิงพื ้นท่ีท่ีสูงมาก อีกทั ้งหน7วยงานระดับทNองถิ ่นส7วนใหญ7ยังขาดศักยภาพในการบริหาร 

จัดการเมืองอย7างมีประสิทธิภาพ ทำใหNเมืองหลักในหลายพื้นที่ของไทยยังคงเผชิญกับปhญหาดNานการจัดการ

ขยะมูลฝอยและน้ำเสีย ความแออัดขาดแคลนที่อยู7อาศัยในราคาที่เขNาถึงไดN และการขยายตัวของเมืองอย7าง 

ไรNระเบียบ โดยความทNาทายสำคัญของไทยคือการพัฒนาเมืองใหNน7าอยู7อย7างยั่งยืนโดยการมีส7วนร7วมของ

ประชาชนในพื้นที่ ซึ่งตNองอาศัยความรูNความเขNาใจและสังคมที่เขNมแข็ง รวมถึงการขยายความร7วมมือใหNเกิด 

การรวมตัวของภาคเอกชนที่มีศักยภาพในพื้นที่ไดNเขNามามีบทบาทในการบริหารจัดการและช7วยสนับสนุน 

การลงทุนพัฒนาโครงสรNางพื้นฐาน ระบบขนส7งมวลชนสาธารณะ และร7วมขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาอื่น ๆ 

ของเมืองอย7างเปLนรูปธรรม เพื่อใหNเมืองในภาคต7าง ๆ ของประเทศมีศักยภาพสูงขึ้นและสามารถเปLนเครื่องมือ

ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ดึงดูดการลงทุนใหม7 พรNอมทั้งการส7งเสริมและพัฒนาเมืองทันสมัยท่ีเปLนมิตรต7อ

สิ่งแวดลNอม ซึ่งตNองอาศัยการลงทุนทั้งในการพัฒนาเมืองและการพัฒนาโครงสรNางพื้นฐานดNานคมนาคมเพ่ือ

ยกระดับความเชื่อมโยงทั้งภายในประเทศและการเชื่อมต7อกับประเทศเพื่อนบNาน ใชNประโยชนVจากที่ตั้งทาง

ภูมิศาสตรVของประเทศไทยที่เปLนศูนยVกลางของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตN ใหNเปLนศูนยVกลางการคNา 

การลงทุนในภูมิภาคและสรNางโอกาสของไทยในการเปLนประตูการคNา บริการ และการลงทุนที่สำคัญของ

ภูมิภาคไดNอย7างเปLนรูปธรรม เนื่องจากแนวโนNมการหดตัวลงของห7วงโซ7มูลค7าโลกและการปรับเปลี่ยนทิศทางไป

ใหNความสำคัญกับการสรNางความเชื่อมโยงการพึ่งพาเศรษฐกิจระหว7างกันภายในภูมิภาคมากขึ้น จะเปLนโอกาส
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สำคัญของประเทศไทยในการกNาวไปสู7การเปLนศูนยVกลางของภูมิภาคดNานการคNาการลงทุนและการใหNบริการ 

โลจิสติกสVท่ีเช่ือมโยงภูมิภาคเขNากับประเทศต7าง ๆ ท่ัวโลก  

2.3.3 แนวทางส7งเสริมการพัฒนาทุนทางธรรมชาติของประเทศ โดยเปลี่ยนผ7านจากการเนNนความ

เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่นำมาซึ่งมูลค7าและรายไดNแต7ละเลยปhญหาดNานทรัพยากรธรรมชาติไปสู7ความยั่งยืน 

จากการที่ประเทศไทยมีโอกาสไดNรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมากกว7าหลายประเทศ 

เนื่องจากสภาพภูมิประเทศส7วนใหญ7เปLนพ้ืนที่ราบลุ7ม ประชากรจำนวนมากดำรงชีพดNวยการพึ่งพิงภาคการเกษตร 

และยังตNองเผชิญความทNาทายในการรับมือกับความตNองการใชNน้ำที่เพิ่มขึ้นจากการขยายตัวของเมืองและ

กิจกรรมในพื้นท่ีเขตเศรษฐกิจท่ัวประเทศ อีกทั้งแบบแผนการผลิตของผูNประกอบการและพฤติกรรมการบริโภค

ของประชาชนจนถึงปhจจุบันยังขาดการคำนึงถึงผลกระทบต7อสิ่งแวดลNอมและทรัพยากรธรรมชาติท่ีนับวันจะ

เสื่อมโทรมลงและอาจก7อใหNเกิดเปLนปhญหาดNานสิ่งแวดลNอมในระยะยาวท่ีจะยิ่งทวีความซับซNอนขึ้น จึงจำเปLนท่ี

จะตNองแกNไขวิกฤตสิ่งแวดลNอมดNวยการจัดการปhญหาที่ตNนเหตุ โดยกำหนดใหNแนวทางการพัฒนาอยู7บนพื้นฐาน

ของการใชNทรัพยากรอย7างมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งการพัฒนาประเทศในอนาคตจะไม7สามารถแยกสิ่งแวดลNอม

ออกจากการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมไดNอีกต7อไป จึงตNองตั้งเป`าหมายอย7างชัดเจนในการมุ7งสู7

เศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคารVบอนต่ำอย7างเปLนมิตรต7อสิ่งแวดลNอม ควบคู7กับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ

บริโภค เพื่อลดการใชNวัตถุดิบและของเสียจากกระบวนการผลิต เพื่อแกNไขปhญหาสิ่งแวดลNอมที่กำลังก7อใหNเกิด

อันตรายต7อสุขภาพอนามัยและทำลายความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศ ซึ่งนับเปLนจุดเร่ิมตNน

ไปสู7การเปLนประเทศท่ีมีการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกNาวหนNาควบคู7ไปกับการรักษาส่ิงแวดลNอมอย7างสมดุลใน

ระยะยาว นอกจากนี้ ยังควรมุ7งเนNนการพัฒนาพลังงานหมุนเวียน เพื่อการลดการใชNพลังงานฟอสซิล และเพ่ิม

สัดส7วนของการใชNยานยนตVไฟฟ`า ซึ่งเปLนแนวทางสำคัญในการบรรเทาปhญหามลพิษทางอากาศที่เก่ียวขNองกับ

กิจกรรมการผลิตพลังงานและการคมนาคมขนส7ง ทั้งนี้ เนื่องจากไทยเปLนหนึ่งในประเทศที่รับรองเป̀าหมายการ

พัฒนาที่ยั ่งยืน (SDGs) อยู7ภายใตNกรอบความร7วมมือในการอนุรักษVพลังงาน และเปLนภาคีกรอบอนุสัญญา

สหประชาชาติว7าดNวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UNFCCC) จึงมีความจำเปLนที่จะตNองใหNความสำคัญ

กับการปรับโครงสรNางเชื้อเพลิงและเทคโนโลยีที่ใชNในการผลิตไฟฟ`าไปสู7การใชNพลังงานทางเลือกในสัดส7วนท่ี

เพ่ิมสูงข้ึนเพ่ือใหNสามารถบรรลุเป̀าหมายตามพันธะสัญญาระหว7างประเทศตามท่ีกำหนดไวN  

2.3.4 แนวทางส7งเสริมการพัฒนาทุนทางสังคมของประเทศ เนNนการสรNางโอกาส สรNางความเสมอภาค 

และลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม โดยการสรNางโอกาสทางการศึกษา สาธารณสุข และโอกาสในการเขNาถึง

บริการทางโครงสรNางพื้นฐาน/บริการสาธารณะอื่น ๆ ที่มีคุณภาพ รวมทั้งเร7งแกNไขและป`องกันความยากจน

เร้ือรังและ/หรือความยากจนขNามรุ7น และการใหNคุNมครองทางสังคมท่ีเพียงพอเหมาะสมแก7คนในประเทศ ควบคู7

ไปกับการเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนทNองถิ่นในการมีส7วนร7วมในการพัฒนาทNองถิ่นของตน เพื่อใหNเกิด

ความสามารถในการพึ่งพาตัวเองและเขNามาเปLนกำลังของการพัฒนาประเทศ อย7างไรก็ดี การเปลี่ยนแปลงสู7ยุค

ดิจิทัลที่มีการใชNเทคโนโลยีในทุกมิติของชีวิต อาจนำมาซึ่งความไม7เท7าเทียมในการเขNาถึงและใชNประโยชนVจาก

เทคโนโลยีระหว7างผูNมีศักยภาพและผูNขาดโอกาส ไม7ว7าจะเปLนดNานการเขNาถึงความรูN แหล7งเงินทุน หรือสวัสดิการทาง
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สังคม อันจะส7งผลต7อความเหลื่อมล้ำทางรายไดNของประชากรต7อไปไดN อีกทั้งความแพร7หลายของเทคโนโลยีและ

การสื่อสารในโลกออนไลนVยังส7งผลใหNเด็กจำนวนมากถูกปล7อยใหNเติบโตมาจากการเลี้ยงดูดNวยสื่อและอุปกรณV

อิเล็กทรอนิกสV ซึ่งส7งผลทางลบต7อทั้งพฤติกรรมและพัฒนาการ ซึ่งอาจนำไปสู7ปhญหาทางสังคมในอนาคต 

นอกจากน้ี สังคมไทยยีงมีความเปราะบางของครอบครัวสูงขึ้น โดยเปลี่ยนจากโครงสรNางครอบครัวขยายที่มีคน

หลายรุ7นอยู7ดNวยกันเปLนครอบครัวใหญ7 กลายเปLนครอบครัวเดี่ยว หรือการใชNชีวิตคนเดียวเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งยัง

มีครอบครัวขNามรุ7นจำนวนมากท่ีประกอบดNวยเด็กและปู©ย7าตายาย ซึ่งพบว7า 1 ใน 5 ของผูNสูงอายุในครอบครัว

ขNามรุ7นมีรายไดNต่ำกว7าเสNนความยากจน ซ่ึงเปLนประเด็นที่ควรใหNความสนใจและเตรียมแนวทางรองรับผลที่อาจ

เกิดข้ึน เน่ืองจากสถานการณVเหล7าน้ีอาจส7งผลท่ีย่ิงตอกย้ำใหNสังคมไทยมีความเปราะบางมากย่ิงข้ึนในอนาคต 

2.3.5 แนวทางส7งเสริมการพัฒนาทุนมนุษยKของประเทศ โดยพัฒนากำลังคนใหNมีสมรรถนะสูง

สอดคลNองกับความตNองการของตลาดแรงงาน ควบคู7กับการสรNางความตระหนักในการใชNเทคโนโลยีสารสนเทศ

อย7างมีจริยธรรม มีวิจารณญาณและเท7าทัน โดยมุ7งใหNความสำคัญกับการยกระดับคนไทยใหNมีความรูN ทักษะ 

และคุณลักษณะที่จำเปLนในโลกยุคใหม7 สอดคลNองกับความตNองการของตลาดแรงงาน ตลอดจนสอดรับกับ 

ทิศทางการพัฒนาประเทศ ซึ่งกำลังคนที่มีสมรรถนะสูงจะเปLนหนึ่งในปhจจัยเงื่อนไขสำคัญของการยกระดับ

ความสามารถในการแข7งขันของสาขาการผลิตหลักและสาขาการผลิตใหม7 ๆ ในอนาคตที่จะเกิดข้ึน และจะยังคง

เปLนประเด็นการพัฒนาที่ประเทศไทยตNองมุ7งเนNนใหNความสำคัญในการดำเนินการอย7างต7อเนื่องในระยะยาว

เพื่อใหNกำลังคนของไทยมีความยืดหยุ7นพรNอมรับการเปลี่ยนแปลงและสามารถปรับตัวเขNากับตลาดแรงงานและ

กระแสการพัฒนาที่ปรับเปลี่ยนอยู7ตลอดเวลาไดNอย7างเท7าทัน โดยภาคธุรกิจในประเทศไทยมีการปรับตัวของ

องคVกรและแผนการดำเนินธุรกิจมาอย7างต7อเนื่อง แต7ความกNาวหนNาของเทคโนโลยีอาจก7อใหNเกิดผลกระทบต7อ

ตลาดแรงงาน จากความไม7สอดคลNองระหว7างทักษะของแรงงานกับทักษะที่ตNองใชNในการทำงาน โดยเฉพาะ

ทักษะที่เกี่ยวขNองกับเทคโนโลยีระดับสูง อาจนำไปสู7การขาดแคลนแรงงานทักษะ ในขณะที่แรงงานระดับล7าง 

ซึ่งส7วนใหญ7ไม7ไดNรับการพัฒนาและสรNางทักษะที่เหมาะสมอย7างเพียงพอจะถูกทดแทนดNวยหุ7นยนตVและจักรกล

มากขึ้น ประกอบกับประเทศไทยกำลังมุ7งหนNาสู7การเปLน “สังคมสูงวัยระดับสุดยอด” ภายในป[ 2577 เมื่อมี

สัดส7วนของประชากรสูงวัยสูงถึงรNอยละ 28.1 ของประชากรท้ังหมด ซ่ึงการท่ีประเทศไทยมีโครงสรNางประชากร

เปLนสังคมสูงวัย และมีสัดส7วนวัยแรงงานลดลงนั้น หากไม7มีการปรับใชNเทคโนโลยีอย7างเหมาะสมจะทำใหN

อัตราส7วนพึ่งพิงของผูNสูงอายุต7อวัยแรงงานและภาระค7าใชNจ7ายดNานสุขภาพของผูNสูงอายุเพิ่มสูงขึ้น ส7งผลใหN

ภาครัฐจำเปLนตNองพิจารณาการพัฒนาคนทุกช7วงวัยใหNเต็มตามศักยภาพ โดยเฉพาะในกลุ7มผูNสูงวัยที่มีสุขภาพดี

ใหNสามารถพึ่งพาตนเองและช7วยเหลือสังคมไดNอย7างสมศักดิ์ศรี นอกจากนี้ กำลังแรงงานที่ลดลงอาจส7งผล 

ใหNเกิดการพึ่งพาแรงงานขNามชาติมากขึ้น จนนำไปสู7การขยายตัวของการเคลื่อนยNายแรงงานท้ังภายในและ

ระหว7างประเทศ ซ่ึงจะทำใหNรูปแบบของสังคมไทยปรับเปล่ียนไปสู7การเปLนสังคมพหุวัฒนธรรมในท่ีสุด 

2.3.5 แนวทางส7งเสริมการพัฒนาทุนทางสถาบันของประเทศ โดยพัฒนาศักยภาพการบริหาร

จัดการภาครัฐใหNมีความทันสมัย เท7าทันการเปลี่ยนแปลง สามารถใหNบริการที่มีคุณภาพมาตรฐานแก7ประชาชน

ทุกคนอย7างเท7าเทียม มีความยืดหยุ7น และการปฏิบัติงานมีความเช่ือมโยงจากส7วนกลางลงสู7ภูมิภาคและสู7ระดับ
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ทNองถ่ินไดNอย7างมีบูรณาการและมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย7างย่ิงในยุคท่ีคนในสังคมส7วนใหญ7มีความตระหนัก

รู NดNานสิทธิมนุษยชน จากการเติบโตแพร7หลายของสื่อสังคมออนไลนV นำไปสู7ความเคลื่อนไหวทางสังคม 

ที่เรียกรNองใหNรัฐพัฒนาการดำเนินงานอย7างโปร7งใสและมีประสิทธิภาพ ซึ่งการขาดความเชื่อมั่นในรัฐอาจส7งผล

ใหNเกิดความไม7สงบในสังคมขึ้นไดN ภาครัฐจึงตNองเร7งปรับตัวโดยนำเทคโนโลยีมาใชNในการใหNบริการสาธารณะ 

ใหNมีความสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ร7วมกับการใชNเทคโนโลยีดิจิทัลในการออกแบบระบบการ

กำกับดูแลและนโยบายที่เท7าทันต7อการเปลี่ยนแปลงและสอดรับกับสภาวการณVที่ปรับเปลี่ยนไปไดNอย7างฉับไว  

เพื่อเสริมสรNางความร7วมมือระหว7างภาคส7วนในการที่จะนำมาซึ่งผลประโยชนVที่พึงไดNรับจากการเปลี่ยนแปลงไดN

สูงสุดและเปLนไปอย7างทั่วถึง รวมถึงรูNเท7าทันความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอรV ท่ีมีแนวโนNมแปรผันตาม

ปริมาณการใชNงานเทคโนโลยีดิจิทัลที่เพิ่มขึ้นของประชากร จึงมีความจำเปLนที่จะตNองเร7งใหNความสำคัญกับการ

สรNางความรูNความเขNาใจดNานความปลอดภัยในการใชNเทคโนโลยีดิจิทัลแก7ประชาชนในวงกวNาง ตลอดจนพัฒนา

โครงสรNางพ้ืนฐานและทักษะของบุคลากรภาครัฐ เพ่ือยกระดับการรักษาความมั่นคงทางไซเบอรVของประเทศใหN

สูงข้ึน 
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ส"วนที ่3 
แนวคิด เปSาหมาย และหมุดหมายการพัฒนา 

ในช#วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 13 
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3.1 หลักการและแนวคิด 

(ร7าง) แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 มีจุดมุ7งหมายสูงสุดเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศใหNสามารถบรรลุผล

ตามเป`าหมายการพัฒนาระยะยาวที่กำหนดไวNในยุทธศาสตรVชาติ โดยมุ7งหวังใหNแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13  

(พ.ศ. 2566 – 2570) ทำหนNาที่เปLนกลไกในการช้ีประเด็นที่มีลำดับความสำคัญสูงต7อการพัฒนาประเทศใน

ระยะ 5 ป[ และเพื่อผลักดันใหNประเทศสามารถกNาวขNามความทNาทายต7าง ๆ เพื่อขับเคลื่อนสู7ความเจริญเติบโตท่ี

ทุกภาคส7วนไดNรับประโยชนVอย7างเท7าเทียมกัน โดย (ร7าง) แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ไดNกำหนดทิศทางและ

เป̀าหมายของการพัฒนาบนพ้ืนฐานของแนวคิดท่ีสำคัญ 4 ประการ ไดNแก7  

3.1.1 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยการสืบสาน รักษา ต7อยอดการพัฒนาตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง โดยเฉพาะหลักพอประมาณและมีเหตุผล ดNวยการกำหนดทิศทางการพัฒนาใหN

สอดคลNองกับศักยภาพ ฐานทางทรัพยากร และฐานทางวัฒนธรรมของของพื้นท่ี และการสรNางความสมดุลใน

การกระจายผลประโยชนVจากการพัฒนาแก7ทุกภาคส7วนเศรษฐกิจและสังคมอย7างเปLนธรรม ควบคู7กับการสรOาง

ภูมิคุOมกันที่ดี โดยการปรับเปลี่ยนองคาพยพในมิติต7าง ๆ ใหNเท7าทันและสอดคลNองกับพลวัตและบริบทใหม7ของ

โลก และการสรNางความสมดุลระหว7างความสามารถในการแข7งขันกับต7างประเทศกับความสามารถในการ

พ่ึงตนเอง 

3.1.2 แนวคิด Resilience ซึ่งเปLนแนวคิดที่มุ7งเนNนการลดความเปราะบางต0อความเปลี่ยนแปลงท้ัง

จากภายนอกและภายในประเทศ การสรOางความพรOอมของประเทศในการรับมือและปรับตัวใหNอยู7รอดไดNใน

สภาวะวิกฤติ พรNอมทั้งมีความสามารถในการสรNางสรรคVประโยชนVจากการเปลี่ยนแปลง หรือการพลิกวิกฤตใหN

เปLนโอกาส เพ่ือสรNางการเติบโตท่ีมีคุณภาพและย่ังยืน  

3.1.3 เป<าหมายการพัฒนาอย0างยั่งยืนของสหประชาชาติ  โดยการมุ7งเสริมสรNางคุณภาพชีวิตที่ดี

ใหOกับประชาชนทุกกลุ 0ม ทั ้งในมิติของการมีปhจจัยที ่จำเปLนสำหรับการดำรงชีวิตขั ้นพื ้นฐานที่เพียงพอ  

การมีสภาพแวดลNอมที่ดี การมีปhจจัยสนับสนุนใหNมีสุขภาพที่สมบูรณVทั้งทางร7างกายและจิตใจ การมีโอกาสที่จะ

ใชNศักยภาพของตนในการสรNางความเปLนอยู7ที่ดี รวมถึงการมุ7งส7งต7อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลNอมที่ดีไป

ยังคนรุ7นต7อไป 

3.1.4 โมเดลเศรษฐกิจ BCG ซึ ่งเปLนแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจใน 3 รูปแบบควบคู7กัน ไดNแก7 

เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว โดยอาศัยฐานศักยภาพและความเขOมแข็งของ

ประเทศอันประกอบดNวยความหลากหลายทางชีวภาพและความหลากหลายทางวัฒนธรรม พรNอมกับการใชN

ประโยชนVจากองค�ความรู�ทางด�านวิทยาศาสตร� เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการสรNางมูลค7าเพ่ิม 

เพื่อผลักดันใหNประเทศมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย7างยั่งยืน และสามารถกระจายรายไดN โอกาส และ

ความม่ังค่ังไดNอย7างท่ัวถึง 
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นอกจากนี้ การจัดทำแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ยังคำนึงถึงเงื่อนไขและขNอจำกัดของการพัฒนาประเทศท่ี

สืบเนื ่องมาจากการแพร0ระบาดของโรคโควิด-19 รวมทั ้งปhจจัยต7าง ๆ ที ่ เก ี ่ยวขNองกับสถานการณV 

การแพร7ระบาดฯ ซ่ึงจะส7งผลใหNบริบทของประเทศและของโลกเปล่ียนแปลงไปในอนาคต 

3.2 วัตถุประสงค^และเป_าหมายการพัฒนา 

การวางกรอบการพัฒนาประเทศในระยะ 5 ป[ ภายใตNแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 มีความมุ7งหมายท่ีจะเร7ง

เพิ่มศักยภาพของประเทศในการรับมือกับความเสี่ยงที่อาจส7งผลกระทบที่รุนแรงและเสริมสรNางความสามารถ

ในการสรNางสรรคVประโยชนVจากโอกาสที่เกิดขึ้นไดNอย7างเหมาะสมและทันท7วงที การกำหนดทิศทางการพัฒนา

ประเทศในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 จึงมีวัตถุประสงคKเพื่อ พลิกโฉมประเทศไทยสูK “สังคมก"าวหน"า 

เศรษฐกิจสร"างมูลคKาอยKางยั่งยืน” ซึ่งหมายถึงการสรNางการเปลี่ยนแปลงท่ีครอบคลุมตั้งแต7ระดับโครงสรNาง 

นโยบาย และกลไก เพื่อมุ7งเสริมสรNางสังคมท่ีกNาวทันพลวัตของโลก และเกื้อหนุนใหNคนไทยมีโอกาสที่จะพัฒนา

ตนเองไดNอย7างเต็มศักยภาพ พรNอมกับการปรับโครงสรNางเศรษฐกิจไปสู7การขับเคลื่อนดNวยเทคโนโลยี นวัตกรรม 

และความคิดสรNางสรรคV มีความสามารถในการสรNางมูลค7าเพ่ิมท่ีสูง และคำนึงถึงความย่ังยืนดNานส่ิงแวดลNอม 

เพื่อใหNเปLนไปตามวัตถุประสงคVขNางตNน แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ไดNกำหนดเป<าหมายหลักจำนวน 5 

ประการ ประกอบดNวย 

3.2.1 การปรับโครงสรOางการผลิตสู0เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม โดยยกระดับขีดความสามารถในการ

แข7งขันของภาคการผลิตและบริการสำคัญใหNสูงขึ้น และสามารถตอบโจทยVพัฒนาการของเทคโนโลยีและสังคม

ยุคใหม7 และเปLนมิตรต7อสิ่งแวดลNอม เชื่อมโยงเศรษฐกิจทNองถิ่นและผูNประกอบการรายย7อยกับห7วงโซ7มูลค7าของ

ภาคการผลิตและบริการเป̀าหมาย รวมถึงพัฒนาระบบนิเวศท่ีส7งเสริมการคNาการลงทุนและนวัตกรรม 

3.2.2 การพัฒนาคนสำหรับโลกยุคใหม0 โดยพัฒนาใหNคนไทยมีทักษะและคุณลักษณะท่ีเหมาะสมกับ

โลกยุคใหม7 ทั้งทักษะในดNานความรูN ทักษะทางพฤติกรรม และคุณลักษณะตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม 

เตรียมพรNอมกำลังคนท่ีมีคุณภาพสอดคลNองกับความตNองการของตลาดแรงงาน เอื้อต7อการปรับโครงสรNาง

เศรษฐกิจไปสู7ภาคการผลิตและบริการเป̀าหมายท่ีมีศักยภาพและผลิตภาพสูงข้ึน รวมท้ังพัฒนาหลักประกันและ

ความคุNมครองทางสังคมเพ่ือส7งเสริมความม่ันคงในชีวิต 

3.2.3 การมุ 0งสู 0สังคมแห0งโอกาสและความเปWนธรรม โดยลดความเหลื ่อมล้ำทั ้งในเชิงรายไดN  

ความมั่งคั่ง และโอกาสในการแข7งขันของภาคธุรกิจ สนับสนุนช7วยเหลือกลุ7มเปราะบางและผูNดNอยโอกาสใหNมี

โอกาสในการเล่ือนชั้นทางเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงจัดใหNมีบริการสาธารณะที่มีคุณภาพอย7างทั่วถึงและเท7า

เทียม 

3.2.4 การเปล่ียนผ0านไปสู0ความย่ังยืน โดยปรับปรุงการใชNทรัพยากรธรรมชาติในการผลิตและบริโภค

ใหNมีประสิทธิภาพและสอดคลNองกับขีดความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศ แกNไขปhญหามลพิษสำคัญ
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ดNวยวิธีการที่ยั่งยืน โดยเฉพาะมลพิษทางอากาศ ขยะ และมลพิษทางน้ำ และลดการปล7อยก§าซเรือนกระจก 

เพ่ือมุ7งสู7การปล7อยก§าซเรือนกระจกสุทธิเปLนศูนยVในระยะยาว 

3.2.5 การเสริมสรOางความสามารถของประเทศในการรับมือกับความเสี่ยงและการเปลี่ยนแปลง

ภายใตOบริบทโลกใหม0 โดยการสรNางความพรNอมในการรับมือและแสวงหาโอกาสจากการเปLนสังคมสูงวัย  

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภัยโรคระบาด และภัยคุกคามทางไซเบอรV พัฒนาโครงสรNางพื้นฐานและ

กลไกทางสถาบันที่เอื้อต7อการเปลี่ยนแปลงสู7ดิจิทัล รวมทั้งปรับปรุงโครงสรNางและระบบการบริหารงานของ

ภาครัฐใหNสามารถตอบสนองต7อการเปลี่ยนแปลงของบริบททางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีไดNอย7าง

ทันเวลา มีประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาล 

โดยตัวชี้วัดและค7าเป`าหมายที่ใชNในการวัดผลสัมฤทธ์ิของการพัฒนาในภาพรวมในแต7ละเป`าหมายหลัก  

มีดังน้ี 

เป<าหมายหลัก ตัวช้ีวัด สถานะปQจจุบัน ค0าเป<าหมาย 

1. การปรับโครงสรNาง 

การผลิตสู7เศรษฐกิจ 

ฐานนวัตกรรม 

รายไดNประชาชาติต7อหัว 7,050 เหรียญสหรัฐ  

ในป[ 2563 

8,800 เหรียญสหรัฐ 

ภายในป[ 2570 

2. การพัฒนาคนสำหรับ 

โลกยุคใหม7 

ดัชนีการพัฒนามนุษยV 0.777  

(การพัฒนามนุษย:

ระดับสูง)  

ในป[ 2562 

0.820  

(การพัฒนามนุษย:ระดับ 

สูงมาก) 

ภายในป[ 2570 

3. การมุ7งสู7สังคมแห7ง

โอกาสและความ 

เปLนธรรม 

ความแตกต7างของความเปLนอยู7

ระหว7างกลุ7มประชากรท่ีมีฐานะ

ทางเศรษฐกิจสูงสุดรNอยละ 10 

และต่ำสุดรNอยละ 40  

(Top 10 / Bottom 40)  

5.66 เท7า 

ในป[ 2562 

ต่ำกว7า 5 เท7า 

ภายในป[ 2570 

4. การเปล่ียนผ7านไปสู7 

ความย่ังยืน 

ปริมาณการปล7อย 

ก§าซเรือนกระจก 

การปล7อยก§าซ 

เรือนกระจก 

ในภาคพลังงาน 

ในป[ 2563 ลดลง

รNอยละ 16 จากการ

ปล7อยในกรณีปกติ 

การปล7อยก§าซ 

เรือนกระจกโดยรวม 

(สาขาพลังงานและ

ขนส7ง/อุตสาหกรรม/

การจัดการของเสีย) 

ลดลงไม7นNอยกว7ารNอยละ 

15 จากการปล7อยใน
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เป<าหมายหลัก ตัวช้ีวัด สถานะปQจจุบัน ค0าเป<าหมาย 

กรณีปกติ ภายในป[ 

2570 

5. การเสริมสรNาง 

ความสามารถของ

ประเทศในการรับมือ

กับความเส่ียงและ 

การเปล่ียนแปลง

ภายใตNบริบทโลกใหม7 

ดัชนีรวมสะทNอนความสามารถ 

ในการรับมือกับการเปล่ียนแปลง 

ประกอบดNวย 4 ตัวช้ีวัดย7อย คือ 

 

 

 

 

 

 

1) ขีดความสามารถของการปฏิบัติ

ตามกฎอนามัยระหว7างประเทศ

และการเตร ียมความพร Nอม

ฉุกเฉินดNานสุขภาพ 

รNอยละ 85  

เม่ือป[ 2563 

รNอยละ 90  

โดยสมรรถนะหลักแต7ละ

ดNานไม7ต่ำกว7ารNอยละ 80  

ภายในป[ 2570 

2) อันดับความเส่ียงดNานภูมิอากาศ อันดับเฉล่ีย 5 ป[ 

(2558-2562)  

เท7ากับ 36.8 

อันดับเฉล่ีย 5 ป[  

(2566-2570)  

ไม7ต่ำกว7า 40 

3) อ ันดับความสามารถในการ

แข7งขันดNานดิจิทัล 

อันดับท่ี 39  

ในป[ 2563 

อันดับท่ี 33  

ภายในป[ 2570 

4) อันดับประสิทธิภาพของรัฐบาล อันดับท่ี 20 

ในป[ 2564 

อันดับท่ี 15 

ภายในป[ 2570 

3.3 หมุดหมายการพัฒนา  

เพื ่อถ7ายทอดเป`าหมายหลักไปสู7ภาพของการขับเคลื ่อนที ่ชัดเจนในลักษณะของวาระการพัฒนา 

(Agenda) ท่ีเอื้อใหNเกิดการทำงานร7วมกันของหลายหน7วยงานและหลายภาคส7วนในการผลักดันการพัฒนาใน

เรื่องใดเรื่องหนี่งใหNเกิดผลไดNอย7างเปLนรูปธรรม แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 จึงไดNกำหนดหมุดหมายการพัฒนา 

จำนวน 13 ประการ ซ่ึงเปLนการบ7งบอกถึงส่ิงท่ีประเทศไทยปรารถนาจะ ‘เปLน’ มุ7งหวังจะ ‘มี’ หรือตNองการจะ 

‘ขจัด’ เพื่อสะทNอนประเด็นการพัฒนาที่มีลำดับความสำคัญสูงต7อการพลิกโฉมประเทศไทยสู7 “สังคมกNาวหนNา 

เศรษฐกิจสรNางมูลค7าอย7างยั่งยืน” และการบรรลุเป`าหมายหลักในช7วงระยะเวลา 5 ป[ ของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 

13 โดยหมุดหมายการพัฒนาท้ัง 13 ประการมีท่ีมาจากการประเมินโอกาสและความเส่ียงของไทยในการพัฒนา

ประเทศภายใตNกรอบของยุทธศาสตรVชาติ ซ่ึงไดNมีการพิจารณาถึงแนวโนNมการเปลี ่ยนแปลงระดับโลก 

สถานการณVการแพร7ระบาดของโรคโควิด-19 รวมถึงผลการพัฒนาในประเทศในระยะเวลาท่ีผ7านมา 
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ทั้งนี้ หมุดหมายการพัฒนาที่กำหนดขึ้นเปLนประเด็นที่มีลักษณะเชิงบูรณาการ ซึ่งสามารถนำไปสู7การ

พัฒนาทั้งในดNานเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลNอมไปพรNอม ๆ กัน ทำใหNหมุดหมายแต7ละ

ประการสามารถสนับสนุนเป̀าหมายหลักไดNมากกว7าหน่ึงขNอ โดยหมุดหมายท้ัง 13 ประการ แบ7งออกไดNเปLน 4 มิติ 

ดังน้ี 

3.3.1 มิติภาคการผลิตและบริการเป<าหมาย 

หมุดหมายท่ี 1  ไทยเปLนประเทศช้ันนำดNานสินคNาเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค7าสูง 

หมุดหมายท่ี 2 ไทยเปLนจุดหมายของการท7องเท่ียวท่ีเนNนคุณภาพและความย่ังยืน 

หมุดหมายท่ี 3 ไทยเปLนฐานการผลิตยานยนตVไฟฟ̀าท่ีสำคัญของโลก 

หมุดหมายท่ี 4 ไทยเปLนศูนยVกลางทางการแพทยVและสุขภาพมูลค7าสูง 

หมุดหมายท่ี 5 ไทยเปLนประตูการคNาการลงทุนและยุทธศาสตรVทางโลจิสติกสVที ่สำคัญ 

ของภูมิภาค 

หมุดหมายท่ี 6 ไทยเปLนศูนยVกลางดNานดิจิทัลและอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสVอัจฉริยะ 

ของอาเซียน 

3.3.2 มิติโอกาสและความเสมอภาคทางเศรษฐกิจและสังคม 

หมุดหมายท่ี 7 ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย7อมท่ีเขNมแข็ง มีศักยภาพสูง และสามารถ

แข7งขันไดN 

หมุดหมายท่ี 8 ไทยมีพ้ืนท่ีและเมืองอัจฉริยะท่ีน7าอยู7 ปลอดภัย เติบโตไดNอย7างย่ังยืน 

หมุดหมายท่ี 9 ไทยมีความยากจนขNามรุ7นลดลง และคนไทยทุกคนมีความคุNมครองทางสังคม 

ท่ีเพียงพอ เหมาะสม 

3.3.3 มิติความย่ังยืนของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลOอม 

หมุดหมายท่ี 10 ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคารVบอนต่ำ 

หมุดหมายท่ี 11 ไทยสามารถลดความเส ี ่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาต ิและการ

เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

3.3.4 มิติปQจจัยผลักดันการพลิกโฉมประเทศ 

หมุดหมายท่ี 12 ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ7งเรียนรูNอย7างต7อเนื่อง ตอบโจทยVการพัฒนา 

แห7งอนาคต 

หมุดหมายท่ี 13 ไทยมีภาครัฐท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทยVประชาชน 
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แผนภาพท่ี 3.1 ความความเช่ือมโยงระหว0างหมุดหมายการพัฒนากับเป<าหมายหลัก 

 

  

1. การปรับโครงสร้าง
ภาคการผลิตและบริการ
สู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม

4. การเปล่ียนผ่านไปสู่
ความย่ังยืน

3. การมุ่งสู่สังคมแห่งโอกาส
และความเป็นธรรม

5. การเสริมสร้างความสามารถ
ของประเทศในการรับมือกับ

การเปลี่ยนแปลงและความเสี่ยง
ภายใต้บริบทโลกใหม่

2. การพัฒนาคน
สําหรับโลกยุคใหม่

1 เกษตรและเกษตรแปรรูป
มูลค่าสูง

การท่องเที่ยวเน้น
คุณภาพและความยั่งยืน

เกษตรและเกษตรแปรรูป
มูลค่าสูง

เกษตรและเกษตรแปรรูป
มูลค่าสูง

การท่องเที่ยวเน้น
คุณภาพและความยั่งยืน

การผลิตยานยนต์ไฟฟ้า

2

3

1 1

2
การผลิตยานยนต์ไฟฟ้า3 การผลิตยานยนต์ไฟฟ้า3
การแพทย์และสุขภาพ
มูลค่าสูง4

การแพทย์และสุขภาพ
มูลค่าสูง4

การแพทย์และสุขภาพ
มูลค่าสูง4

ดิจิทัลและอิเล็กทรอนิกส์
อัจฉริยะ6 ดิจิทัลและอิเล็กทรอนิกส์

อัจฉริยะ6

ดิจิทัลและอิเล็กทรอนิกส์
อัจฉริยะ6

ดิจิทัลและอิเล็กทรอนิกส์
อัจฉริยะ6

SMEs ที่เข้มแข็ง 
แข่งขันได้7

SMEs ที่เข้มแข็ง 
แข่งขันได้7

พื้นที่และเมืองอัจฉริยะ8

พื้นที่และเมืองอัจฉริยะ8

พื้นที่และเมืองอัจฉริยะ8

พื้นที่และเมืองอัจฉริยะ8

ความยากจนข้ามรุ่นและ
ความคุ้มครองทาง
สังคม

9

ความยากจนข้ามรุ่นและ
ความคุ้มครองทาง
สังคม

9

เศรษฐกิจหมุนเวียนและ
สังคมคาร์บอนตํ่า10

เศรษฐกิจหมุนเวียนและ
สังคมคาร์บอนตํ่า

10

เศรษฐกิจหมุนเวียนและ
สังคมคาร์บอนตํ่า10

เศรษฐกิจหมุนเวียนและ
สังคมคาร์บอนตํ่า10

ภัยธรรมชาติ
และการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ

11

ภัยธรรมชาติ
และการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ

11

กําลังคนสมรรถนะสูง12

กําลังคนสมรรถนะสูง12

ภาครัฐที่ทันสมัย 
มีประสิทธิภาพ13

ภาครัฐที่ทันสมัย 
มีประสิทธิภาพ

13

1 เกษตรและเกษตรแปรรูป
มูลค่าสูง

การท่องเที่ยวเน้น
คุณภาพและความยั่งยืน2

SMEs ที่เข้มแข็ง 
แข่งขันได้7

5 ประตูการค้าการลงทุน
และโลจิสติกส์

การแพทย์และสุขภาพ
มูลค่าสูง4

5 ประตูการค้าการลงทุน
และโลจิสติกส์

พื้นที่และเมืองอัจฉริยะ8

5
ประตูการค้าการลงทุน
และโลจิสติกส์

5 ประตูการค้าการลงทุน
และโลจิสติกส์

1 เกษตรและเกษตรแปรรูป
มูลค่าสูง

การท่องเที่ยวเน้น
คุณภาพและความยั่งยืน2
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หมุดหมายที่ 1 ไทยเป`นประเทศชั้นนำด>านสินค>าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลคZาสูง 

1. สถานการณKการพัฒนาท่ีผ0านมา  

การพัฒนาภาคการเกษตรที่ผ7านมา เนNนการผลิตเพื่อการส7งออกและการเปLนวัตถุดิบใหNกับอุตสาหกรรม

ต7อเนื่องในการสรNางรายไดNเขNาสู7ประเทศ ผ7านการขยายพื้นที่เพาะปลูก การพัฒนาปhจจัยการผลิตใหNมีคุณภาพ  

การพัฒนาและใชNเทคโนโลยีอย7างต7อเน่ือง ซ่ึงสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตไดNในระดับหน่ึง โดยในป[ 2562 

ผลิตภัณฑVมวลรวมในประเทศของภาคการเกษตรและการแปรรูปที่เกี่ยวขNอง55 มีมูลค7า 1,477,589 ลNานบาท  

ซึ่งกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวขNองกับการผลิตสินคNาเกษตร อุตสาหกรรมอาหาร และอุตสาหกรรมเครื่องด่ืม 

มีมูลค7ารวมคิดเปLนรNอยละ 74.5 ของผลิตภัณฑVมวลรวมในประเทศของภาคการเกษตรและการแปรรูป 

ท่ีเก่ียวขNองป[ 2562  

แมNว7ารัฐบาลไดNใหNการส7งเสริมการผลิตและพัฒนาภาคการเกษตรตลอดห7วงโซ7อุปทาน แต7ก็ยังมีขNอจำกัดท่ี

สำคัญในการยกระดับการพัฒนาภาคเกษตรของไทย อาทิ (1) น้ำเพื่อการเกษตร โดยรNอยละ 83 ของพื้นท่ี

การเกษตรอยู7นอกเขตชลประทาน (2) การเพาะปลูกในพื้นที่ไม7เหมาะสม โดยรNอยละ 30 ของพื้นที่การเกษตร

เปLนที ่ดินที ่ไม7เหมาะสมกับการผลิตพืชและเปLนกลุ 7มดินมีปhญหา (3) การถือครองที ่ดินพื ้นที ่การเกษตร 

ที่เกษตรกรเปLนเจNาของมีแนวโนNมลดลงเหลือประมาณรNอยละ 48 ของพื้นที่การเกษตรทั้งหมด (4) มลพิษ 

ทางอากาศที่เกิดจากการเผาวัสดุเหลือทิ้งในพื้นที่การเกษตร (5) ขาดการเชื่อมโยงในลักษณะของคลัสเตอรV 

ตลอดห7วงโซ7มูลค7าของสถาบันเกษตรกรและเครือข7าย เพื่อเพิ่มอำนาจต7อรองในตลาดและลดตNนทุนการดำเนิน

ธุรกิจ (6) ความไม7สอดคลNองกันของปริมาณและคุณภาพผลผลิต กับความตNองการของตลาดทั้งในดNาน 

การบริโภคทางตรงและการเปLนวัตถุดิบแปรรูปผลิตภัณฑV (7) การผลิตและส7งออกสินคNาเกษตรเปLนวัตถุดิบหรือ

แปรรูปเปLนผลิตภัณฑVที่มีมูลค7าเพิ่มต่ำ ไม7สรNางมูลค7าเพิ่ม และ (8) แนวโนNมแรงงานในภาคเกษตรไทยที่มีอายุ

เฉลี่ยสูงขึ ้น ขณะเดียวกัน ยังมีปhจจัยภายนอกสำคัญที่ส7งผลใหNการพัฒนาภาคเกษตรของไทยไม7สามารถ

ยกระดับและเติบโตอย7างต7อเนื่อง ประกอบดNวย (1) ภัยพิบัติธรรมชาติมีแนวโนNมเพิ่มสูงขึ้น ไม7ว7าจะเปLน  

ภัยแลNง อุทกภัย และวาตภัย รวมถึงการระบาดของโรคที่เกิดกับพืชและสัตวV (2) ความผันผวนของราคาสินคNา

เกษตรที่เกิดจากการผลิตสินคNาตามฤดูกาลและภาวะเศรษฐกิจโลก และ (3) การนำประเด็นทางสังคมมาเปLน

มาตรฐานทางการคNาระหว7างประเทศและประเทศคู 7คNาเพิ ่มมากขึ ้น อาทิ มาตรฐานแรงงาน มาตรฐาน

ส่ิงแวดลNอม  

อย7างไรก็ดี ความตNองการอาหารที่เพิ่มมากขึ้น การใชNประโยชนVจากวัตถุดิบทางการเกษตรและของเหลือ

ภาคเกษตรที่หลากหลายมากขึ้น และความตระหนักของผูNผลิตและผูNบริโภคเกี่ยวกับการผลิตที่เปLนมิตรต7อ

 
55 Gross domestic product originated from agriculture and related agricultural manufacturing (Chain volume measure; 

reference year = 2002), including (1) Crop and animal production, hunting, and related service activities (2) forestry and 

logging (3) Fishing and aquaculture (4) Food products (5) Beverages (6) Tobacco products (7) Wood and products of 

wood and cork (8) Paper and paper products (9) Rubber and plastic products, by NESDC (2021) 
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สิ่งแวดลNอมเพิ่มมากขึ้น เปLนโอกาสใหNภาคการเกษตรไทยปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตจาก “ผลิตมากแต7สรNาง

รายไดNนNอย” ไปสู7การผลิตสินคNาคุณภาพสูงที่ “ผลิตนNอยแต7สรNางรายไดNมาก” เพื่อใหNประเทศไทยเปLนประเทศ

ชั้นนำดNานสินคNาเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค7าสูง แต7เมื ่อพิจารณาความพรNอมของภาคเกษตรของไทย 

ในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตใหNสามารถผลิตและจำหน7ายสินคNาเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค7าสูงน้ัน 

พบว7ายังมีประเด็นสำคัญที่จำเปLนจะตNองสรNางความชัดเจน ปรับปรุง และยกระดับ เพื่อลดขNอจำกัดและเอื้อใหN

เกิดการผลิตสินคNาเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค7าสูง กล7าวคือ ตั้งแต7ตNนน้ำ (1) เทคโนโลยีและนวัตกรรม

การเกษตรสมัยใหม7ที่เฉพาะเจาะจงยังมีการใชNไม7มาก (2) ฐานขNอมูลภาคการเกษตรที่มีอยู7เปLนจำนวนมาก 

ยังขาดการเชื่อมโยงและใชNประโยชนVในการบริหารการจัดการภาคการเกษตร (3) ความรูNความเขNาใจเกี่ยวกับ

การสรNางมูลค7าเพิ่มจากการผลิตภาคเกษตรที่เปLนมิตรกับสิ่งแวดลNอมยังอยู7ในวงแคบ อาทิ การปลูกไมNเศรษฐกิจ 

การท7องเที่ยวเชิงเกษตร (4) ระบบประกันภัยพืชผลยังไม7จูงใจใหNเกษตรกรซื้อประกันโดยสมัครใจ สำหรับ 

กลางน้ำ ประกอบดNวยประเด็น (5) นวัตกรรมการแปรรูปอาหาร ยังมีจำนวนสิทธิบัตรดNานเทคโนโลยี

อุตสาหกรรมอาหารที่นNอยกว7าต7างประเทศ แมNว7าจะมีเมืองนวัตกรรมอาหาร และมีมูลค7าการลงทุนในการวิจัย

และพัฒนาที่สูง (6) ความพรNอมของโครงสรNางพื้นฐานดNานคุณภาพในการทดสอบอาหารใหม7 และการขึ้นทะเบียน

อาหารใหม7 ยังมีนNอยและล7าชNา รวมถึงประเด็นปลายน้ำ ไดNแก7 (7) ตลาดสินคNาเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค7า

สูงยังไม7มีความชัดเจน อาทิ อาหารทางการแพทยV อาหารสุขภาพ สารสำคัญจากพืชสมุนไพร เคมีชีวภาพ (8) ตลาด

กลางจำหน7ายสินคNาเกษตรและผลิตภัณฑVยังมีอยู7อย7างจำกัด และปhจจัยสนับสนุน ซึ่งประกอบดNวยประเด็น ไดNแก7 

(9) การบริหารจัดการอุปสงคVและอุปทานของน้ำยังไม7เหมาะสม ทั้งในดNานการจัดหา จัดสรร ฟ��นฟูพัฒนา 

แหล7งน้ำและเทคนิคการบริหารจัดการน้ำ รวมถึงการจัดการน้ำเสีย เนื่องจากยังมีความตNองน้ำที่ยังจัดการไม7ไดN 

กว7า 70,000 ลNานลูกบาศกVเมตร และไม7สามารถจัดการกับความเสี่ยงน้ำท7วม/น้ำแลNงไดN (10) ระบบรับรอง

มาตรฐานความปลอดภัยสินคNาเกษตรมีจำนวนมากและมีขNอกำหนดการผ7านเกณฑVมาตรฐานที่แตกต7างกัน ทำใหN

ผู NผลิตมีตNนทุนสูงในการขอรับรองมาตรฐานหากตNองการจำหน7ายสินคNาเกษตรแก7ตลาดปลายทางที่ยอมรับ

มาตรฐานความปลอดภัยสินคNาเกษตรที่ต7างกัน (11) ระบบการรวบรวม ขนส7ง และกระจายสินคNาเกษตร 

ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพในปhจจุบันยังไม7เพียงพอกับความตNองการ และจำเปLนตNองไดNรับการปรับปรุง 

การบริหารจัดการใหNทันสมัยและรวดเร็ว และ (12) กลไกในการเชื่อมโยงผูNมีส7วนเกี่ยวขNองในห7วงโซ7อุปทาน 

ยังไม7มีประสิทธิภาพ  

2. เป<าหมายการพัฒนา 

2.1 ความเช่ือมโยงของหมุดหมายกับเป<าหมายหลักของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 13 และยุทธศาสตรKชาติ 

หมุดหมายที่ 1 ไทยเปLนประเทศชั้นนำดNานสินคNาเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค7าสูง มีความเชื่อมโยง

กับเป̀าหมายหลักของร7างแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 13 ใน 3 เป̀าหมาย จาก 5 เป̀าหมาย ไดNแก7 (1) การปรับโครงสรNาง

ภาคการผลิตและบริการสู7เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม โดยยกระดับใหNมีขีดความสามารถในการแข7งขัน และ

เศรษฐกิจทNองถิ่นและผูNประกอบการรายย7อยสามารถเชื่อมโยงกับห7วงโซ7มูลค7า และเศรษฐกิจทNองถิ่นและ

ผูNประกอบการรายย7อยสามารถเชื่อมโยงกับห7วงโซ7มูลค7าของภาคการผลิตและบริการเป`าหมาย (2) การพัฒนา
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คนสำหรับโลกยุคใหม7 โดยสนับสนุนใหNกำลังคนมีคุณภาพ สอดคลNองกับความตNองการของภาคการผลิตเป̀าหมาย 

(3) การมุ7งสู7สังคมแห7งโอกาสและความเปLนธรรม โดยใหNเกิดการลดลงของความเหลื่อมล้ำทั้งในเชิงรายไดNและ

ความมั่นคง รวมถึงโอกาสในการแข7งขันของภาคธุรกิจ และใหNกลุ7มเปราะบางและผูNดNอยโอกาสมีโอกาสในการ

เล่ือนชั้นทางเศรษฐกิจและสังคมสูงขึ้น (4) การเปลี่ยนผ7านไปสู7ความย่ังยืน โดยการใชNทรัพยากรธรรมชาติในการ

ผลิตและบริโภคมีประสิทธิภาพและสอดคลNองกับขีดความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศ และ (5) การ

เสริมสรNางความสามารถของประเทศในการรับมือกับความเสี่ยงและการเปลี่ยนแปลงภายใตNบริบทโลกใหม7 โดย

ประเทศไทยมีความสามารถในการรับมือกับภัยคุกคามที่สำคัญในอนาคต โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ โรคระบาดรNายแรงและโรคอุบัติใหม7 และภัยคุกคามทางไซเบอรV 

เป`าหมายของหมุดหมายท่ี 1 เมื่อพิจารณาความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรVชาติ พบว7า มีความสอดคลNอง

กับยุทธศาสตรVชาติ จำนวน 3 ดNาน ไดNแก7 1) ดOานการสรOางขีดความสามารถในการแข0งขัน ในเป`าหมาย 

(1) ประเทศไทยเปLนประเทศพัฒนาแลNว เศรษฐกิจเติบโตอย7างมีเสถียรภาพและยั่งยืน และ (2) ประเทศไทยมี

ขีดความสามารถในการแข7งขันสูงขึ้น มีแผนแม7บทภายใตNยุทธศาสตรVชาติ ประเด็นเกษตร ที่ใหNความสำคัญกับ

การยกระดับการผลิตใหNเขNาสู 7คุณภาพมาตรฐานความปลอดภัย การใชNประโยชนVจากความโดดเด7นและ

เอกลักษณVของสินคNาเกษตร รวมถึงความหลากหลายทางชีวภาพในแต7ละพื้นที่เพื่อสรNางมูลค7าใหNกับสินคNา

เกษตร การประยุกตVใชNเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม7ในการผลิตและการจัดการฟารVม 2) ดOานการสรOาง

โอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ในเป`าหมายการสรNางความเปLนธรรม และลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติ  

มีแผนแม7บทภายใตNยุทธศาสตรVชาติ ประเด็นเศรษฐกิจฐานราก ที่ใหNความสำคัญกับการรวมกลุ7มในรูปแบบที่มี

โครงสรNางกระจายรายไดNใหNกับเศรษฐกิจและชุมชนไดNอย7างเปLนรูปธรรม และมีกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 

ฐานรากดNวยการดึงเอาพลังของภาคส7วนต7าง ๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชนทNองถิ่นมาร7วมขับเคลื่อน 

และสรNางความเขNมแข็งใหNกับชุมชน 3) ดOานการสรOางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปWนมิตรต0อสิ่งแวดลOอม  

ในเป`าหมายการใชNประโยชนVและสรNางการเติบโต บนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลNอมใหNสมดุลภายใน

ขีดความสามารถของระบบนิเวศ มีแผนแม7บทภายใตNยุทธศาสตรVชาติ ประเด็นการเติบโตอย7างยั ่งยืน  

ที ่ใหNความสำคัญกับการเติบโตที ่เนNนหลักการใชNประโยชนV การอนุรักษV การรักษา ฟ� �นฟูและสรNางใหม7 

ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลNอมอย7างยั่งยืน ไม7ใชNทรัพยากรธรรมชาติจนเกินความพอดี ไม7สรNาง

มลภาวะต7อสิ่งแวดลNอมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ รวมถึงการผลิตและ 

การบริโภคเปLนมิตรต7อส่ิงแวดลNอม 

2.2 เป<าหมาย ตัวช้ีวัด และค0าเป<าหมายของการพัฒนาระดับหมุดหมาย 

เป<าหมายท่ี 1 มูลค7าเพ่ิมของสินคNาเกษตรและเกษตรแปรรูปสูงข้ึน 

ตัวช้ีวัดท่ี 1.1  GDP สาขาเกษตรเติบโต รNอยละ 4.5 ต7อป[ 

ตัวช้ีวัดท่ี 1.2  รายไดNสุทธิต7อครัวเรือนเกษตรกร ไม7ต่ำกว7า 537,000 บาทต7อครัวเรือน เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ 

ฉบับท่ี 13 
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ตัวช้ีวัดท่ี 1.3  พ้ืนท่ีทำเกษตรกรรมย่ังยืน เพ่ิมข้ึนเปLน 10 ลNานไร7 เม่ือส้ินสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 13 

ตัวช้ีวัดท่ี 1.4  พ้ืนท่ีเพาะปลูกพืชท่ีไม7เหมาะสมลดลงรNอยละ 10 เม่ือส้ินสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 13 

เป<าหมายท่ี 2 พัฒนาโครงสรNางพ้ืนฐานและระบบบริหารจัดการ เพ่ือคุณภาพและความย่ังยืนของภาคเกษตร 

ตัวช้ีวัดท่ี 2.1  ภาคเกษตรมีผลิตภาพการผลิตรวม (TFP) เฉล่ียรNอยละ 1.5 เม่ือส้ินสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 13 

ตัวช้ีวัดท่ี 2.2  มีตลาดกลางสินคNาเกษตรภูมิภาคในภาคเหนือ 2 แห7ง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 แห7ง ภาคใตN 

2 แห7ง ภาคกลาง 1 แห7ง และภาคตะวันออก 1 แห7ง เม่ือส้ินสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 13 

ตัวช้ีวัดท่ี 2.3  ปริมาณน้ำไหลลงอ7างเก็บน้ำทั้งประเทศอย7างนNอย 40,000 ลNานลูกบาศกVเมตรต7อป[ เมื่อสิ้นสุด

แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 13  

ตัวช้ีวัดท่ี 2.4 ระบบชลประทานมีประสิทธิภาพ ไม7ต่ำกว7ารNอยละ 75 เม่ือส้ินสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 13 

ตัวช้ีวัดท่ี 2.5 เกิดการใชNน้ำซ้ำในพื้นที่เกษตรนอกเขตชลประทาน ไม7ต่ำกว7ารNอยละ 20 ของพื้นที่ เมื่อสิ้นสุด

แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 13 

ตัวช้ีวัดท่ี 2.6  พื้นที่ที่สามารถลดความเสี่ยงภัยน้ำท7วม-น้ำแลNง และเกิดระบบจัดการน้ำชุมชน จำนวน 4,000 

ตำบล เม่ือส้ินสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 13 

เป<าหมายท่ี 3  เพิ่มศักยภาพและบทบาทของผูOประกอบการเกษตรในฐานะหุOนส0วนเศรษฐกิจของห0วงโซ0

อุปทานท่ีไดOรับส0วนแบ0งประโยชนKอย0างเหมาะสมและเปWนธรรม 

ตัวช้ีวัดท่ี 3.1  จำนวนสหกรณVภาคเกษตรในชั้นที่ 1 ตามเกณฑVการจัดระดับความเขNมแข็งสหกรณVเพิ่มขึ้น อย7าง

นNอยรNอยละ 18 เม่ือส้ินสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 13  

ตัวช้ีวัดท่ี 3.2  จำนวนกลุ7มเกษตรกรในชั้นที่ 1 ตามเกณฑVการจัดระดับความเขNมแข็งกลุ7มเกษตรกรเพิ่มข้ึน  

อย7างนNอยรNอยละ 6 เม่ือส้ินสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 13 

ตัวช้ีวัดท่ี 3.3  จำนวนวิสาหกิจชุมชนในระดับดี ตามเกณฑVการจัดระดับความเขNมแข็งวิสาหกิจชุมชนเพิ่มข้ึน  

อย7างนNอยรNอยละ 35 เม่ือส้ินสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 13 

ตัวช้ีวัดท่ี 3.4  ผูNประกอบการเกษตรเพ่ิมข้ึน (ตามการประเมินของ กษ.) ป[ละ 4,000 ราย 
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3. แผนท่ีกลยุทธK  

4. กลยุทธKการพัฒนา  

กลยุทธKที่ 1 การประยุกตKใชOเทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบมุ0งเป<า เพื่อใหOเกิดการยกระดับกระบวนการผลิต

และสรOางมูลค0าเพ่ิม 

กลยุทธKย0อยที่ 1.1 สนับสนุนการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตและแปรรูปแบบมุ0งเป<า 

โดยการมีส7วนร7วมของภาคเอกชน เพ่ือใหNเกิดการนำงานวิจัยไปประยุกตVใชNตามความเหมาะสมของตลาด 

กลยุทธKย0อยที ่ 1.2 ส0งเสริมและขยายผลงานวิจัยจากหน0วยงานวิจัย มหาวิทยาลัยและสถาบัน

อาชีวศึกษา ภาคเอกชน และองคKกรเกษตรกรที่มีส0วนในการพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรม เพื่อใหNเกิดการใชN

ประโยชนVจากผลงานวิจัยและสรNางการมีส7วนร7วมระหว7างผูNพัฒนาเทคโนโลยีและผูNใชNงาน 

กลยุทธKที่ 2 การส0งเสริมการผลิตและการขยายตัวของตลาด ของสินคOาเกษตรและผลิตภัณฑKเกษตรแปรรูป 

ท่ีมีมูลค0าเพ่ิมสูง อาทิ ผลผลิตเกษตรปลอดภัย สมุนไพรแปรรูป อาหารทางการแพทยV อาหารทางเลือก อาหาร

ฟhงกVชัน พลังงาน วัสดุและเคมีชีวภาพ โปรตีนจากพืชและแมลง 
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กลยุทธKย0อยที่ 2.1 ส0งเสริมใหOมีการพัฒนาและทำธุรกิจผลิตภัณฑKเกษตรแปรรูปมูลค0าเพิ่มสูงที่มี

ศักยภาพทางการตลาดในอนาคต โดยใหNมีการจัดทำแผนที่นำทางสำหรับการพัฒนาและส7งเสริมผลิตภัณฑV

เกษตรแปรรูปมูลค7าเพิ่มสูงรายผลิตภัณฑVอย7างครบวงจร เพื่อนำไปสู7การส7งเสริมอย7างเปLนระบบ ต7อเนื่อง และมี

ประสิทธิภาพ 

กลยุทธKย0อยที่ 2.2 กำหนดแผนที่นำทางในการพัฒนาและส0งเสริมการผลิตและใชOผลิตภัณฑKชีวภาพ 

ที่ผลิตจากวัตถุดิบทางการเกษตร ของเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตภาคเกษตร และผลพลอยไดOอื่น อาทิ 

พลังงาน วัสดุและเคมีชีวภาพ ปุ®ยชีวภาพ วัคซีน  สารชีวภัณฑV คารVบอนเครดิต และคารVบอนซิงกV 

กลยุทธKย0อยที่ 2.3 ส0งเสริมใหOเกษตรกรประยุกตKใชOวิทยาศาสตรK เทคโนโลยี นวัตกรรมกระบวนการผลิต 

ที่หลากหลาย รวมทั้งการใชOคลังขOอมูลที่เกี ่ยวกับการเกษตร ในการวิเคราะหV วางแผน พัฒนาผลผลิตและ

ประสิทธิภาพการผลิต รวมถึงการสรNางมูลค7าเพ่ิมผลผลิตและแปรรูปสินคNาเกษตรที่สอดคลNองกับศักยภาพของพื้นท่ี

และความตNองการของตลาด 

กลยุทธKย0อยที่ 2.4 ส0งเสริมใหOมีการปรับเปลี่ยนการเพาะปลูกพืชในพื้นที่ที่ไม0เหมาะสม ไปสู0การผลิต

สินคOาเกษตรท่ีมีมูลค0าเพ่ิมสูง 

กลยุทธKย0อยท่ี 2.5 รณรงคK และส0งเสริมใหOผูOบริโภคมีการตระหนัก เลือกใชO และบริโภคสินคOาเกษตรและ

เกษตรแปรรูปที่ปลอดภัย มีคุณภาพสูง และไดOมาตรฐาน เพื่อกระตุNนใหNเกิดตลาดสินคNาคุณภาพในวงกวNาง

อย7างท่ัวถึง 

กลยุทธKย0อย 2.6 ส0งเสริมและสนับสนุนใหOส0วนราชการมีการใชOสินคOาเกษตรและสินคOาเกษตรแปรรูป 

ที่ไดOคุณภาพ อาทิ ผลผลิตจากการเกษตรสำหรับใชNในโรงพยาบาล โรงเรียน และเรือนจำ อาหารทางการแพทยV 

ตลอดจนใหNมีการพัฒนาและจัดทำขNอมูล GDP สาขาเกษตรแปรรูป 

กลยุทธKที่ 3 การขยายผลรูปแบบเกษตรยั่งยืนที่เปWนมิตรกับสิ่งแวดลOอมและมีมูลค0าเพิ่มสูงจากแบบอย0าง

ความสำเร็จในประเทศ เช7น เกษตรตามโมเดลเศรษฐกิจ BCG เกษตรปลอดภัย วนเกษตร เกษตรอินทรียV 

ท7องเท่ียวเกษตร ประมงพ้ืนบNาน การทำประมงถูกกฎหมาย และการปฏิบัติต7อแรงงานท่ีถูกตNอง เปLนตNน 

กลยุทธKย0อยที่ 3.1 ส0งเสริมการทำเกษตรยั่งยืนที่ตระหนักถึงผลกระทบกับสิ่งแวดลOอมและการพัฒนา 

ที่อาศัยธรรมชาติเปWนพ้ืนฐาน ผ7านการดำเนินการปกป`อง จัดการอย7างยั่งยืน และฟ��นฟูธรรมชาติหรือระบบ

นิเวศที่เปลี่ยนไป เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของมนุษยV และเปLนประโยชนVต7อความหลากหลายทางชีวภาพ อาทิ  

การปลูกป©าเศรษฐกิจ การทำวนเกษตร การลดการเผาตอซัง การทำประมงถูกกฎหมาย และการปฏิบัติต7อ

แรงงานท่ีถูกตNอง 

กลยุทธKย0อยที่ 3.2 สนับสนุนปQจจัยการผลิตที่จำเปWน เพื่อใหOเกิดการขยายผลรูปแบบเกษตรกรรม 

เปWนมิตรกับสิ่งแวดลOอมและมีมูลค0าเพิ่มสูง อาทิ สารชีวภัณฑV ปุ®ยชีวภาพ พรNอมทั้งใหNมีการจัดเก็บขNอมูล

ปริมาณการผลิตและการใชNสารชีวภัณฑVอย7างต7อเน่ือง 
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กลยุทธKย0อยท่ี 3.3 จัดใหOมีการบริหาร อนุรักษK เพาะพันธุK เพาะเลี้ยง พื้นที่ปjาชายเลน ชายฝQ~ง น้ำต้ืน  

น้ำลึก และประมงพ้ืนบOาน เพ่ือเพ่ิมปริมาณสัตวVน้ำ 

กลยุทธKย0อยที ่ 3.4 ขยายผลแบบอย0างความสำเร็จในการบริหารจัดการเพื ่อผลิตสินคOาเกษตร 

ใหOสอดคลOองกับทรัพยากรของชุมชนท่ีมีอยู0ใหOมีประสิทธิภาพ ยกตัวอย7างเช7น ชุมชนเพชรน้ำหนึ่ง ที่มีการจัด

รูปท่ีดินและพ้ืนท่ีเกษตร การจัดการน้ำ และการจัดการกระบวนการผลิต สามารถเปLนตNนแบบของการจัดการท่ีดี 

กลยุทธKที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรใหOมีความสมดุลระหว0างอุปสงคKและอุปทาน 

รวมท้ังการใชOน้ำซ้ำ 

กลยุทธKย0อยที่ 4.1 ส0งเสริมและผลักดันการเพิ่มพื้นที่ปjาตOนน้ำ/ปjาเศรษฐกิจที่สามารถสรOางรายไดO 

ในพื้นที่ที่ไม0เหมาะสมสำหรับการปลูกพืช รวมทั้งเพิ่มปริมาณน้ำตามธรรมชาติใหNมีน้ำเพียงพอต7อการใชN 

ท้ังระบบ 

กลยุทธKย0อยที่ 4.2 เร0งพัฒนาและฟhiนฟูระบบชลประทานและการกระจายน้ำในพื้นที่เขตชลประทาน 

และพัฒนาและบริหารจัดการแหล0งน้ำนอกเขตชลประทานโดยองคKกรปกครองส0วนทOองถิ ่น รวมถึง 

การจัดการตะกอนท่ีเหมาะสม เพ่ือเพ่ิมแหล7งเก็บกักน้ำใหNสามารถใชNไดNอย7างมีประสิทธิภาพ 

กลยุทธKย0อยท่ี 4.3 ดำเนินการใหOมีการจัดการตะกอนอย0างเหมาะสม ตั้งแต7การมีระบบดักตะกอน การลด 

การชะลNางพังทลายของตะกอนในลำน้ำดNวยการปลูกพืชคลุมดินหรือพืชป̀องกันการกัดเซาะตล่ิง เพ่ือเพ่ิมปริมาณ

และแหล7งเก็บกักน้ำใหNสามารถใชNไดNอย7างมีประสิทธิภาพ 

กลยุทธKย0อยที่ 4.4 บริหารจัดการและวางแผนการใชOน้ำอย0างเปWนระบบและสมดุล ตลอดจนพัฒนาและ

ถ0ายทอดองคKความรูOเก่ียวกับการใชOน้ำท่ีมีประสิทธิภาพ อาทิ การใชNน้ำซ้ำ 

กลยุทธKที่ 5 การส0งเสริมใหOเอกชนลงทุนพัฒนาตลาดกลางและตลาดออนไลนKสินคOาเกษตร รวมถึงสินคOา 

กลุ0มปศุสัตวKและประมง 

กลยุทธKย0อยท่ี 5.1 พัฒนาปQจจัยสนับสนุนท่ีเอ้ือและจูงใจใหOเอกชนลงทุนและพัฒนาตลาดกลางภูมิภาค/

ตลาดในชุมชน 

กลยุทธKย0อยที่ 5.2 ผลักดันใหOมีการจัดเก็บขOอมูลราคาสินคOาเกษตรเปรียบเทียบระหว0างตลาดภูมิภาค

และตลาดส0วนกลางอย0างเน่ือง 

กลยุทธKย0อยที่ 5.3 พัฒนาความรูOและทักษะใหOเกษตรกรสามารถซื้อขายผลผลิตผ0านตลาดออนไลนK

สินคOาเกษตร เช7น พืช ประมง และปศุสัตวV เปLนตNน 
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กลยุทธKที่ 6 การสนับสนุนระบบประกันภัยและรับรองคุณภาพมาตรฐานสินคOาเกษตรและสินคOาเกษตร 

แปรรูปท่ีเกษตรกรเขOาถึงไดO 

กลยุทธKย0อยที่ 6.1 เพิ่มประสิทธิภาพของระบบประกันภัยสินคOาเกษตรใหOมีความหลากหลายและ

เหมาะสมกับรูปแบบการผลิตสินคOาเกษตร 

กลยุทธKย0อยที่ 6.2 ดำเนินการใหOมีการปรับลดตOนทุนการทำธุรกรรมของเกษตรกรที่เกี ่ยวขOองกับ 

การขอรับรองมาตรฐานต0าง ๆ ตลอดทั้งห0วงโซ0อุปทาน เพื่อเพิ่มโอกาสการเขNาถึงและจูงใจใหNเกษตรกร 

มีการผลิตสินคNาท่ีมีคุณภาพไดNมาตรฐานมากย่ิงข้ึน 

กลยุทธKย0อยที่ 6.3 สนับสนุนบทบาทของเอกชนในการเชื่อมโยงผลผลิตของเกษตรกรที่ไดOมาตรฐาน

เพ่ือเขNาสู7ห7วงโซ7อุปทานสินคNาเกษตรสรNางมูลค7า 

กลยุทธKย 0อยที ่ 6.4 เจรจาหรือทำขOอตกลงใหOมาตรฐานสินคOาเกษตรและผลิตภัณฑKของไทย 

เปWนท่ียอมรับในต0างประเทศ 

กลยุทธKย0อยที่ 6.5 เร0งพัฒนาโครงสรOางพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ รวมถึงกระบวนการทดสอบ

คุณภาพท่ีจำเปWนสำหรับการพัฒนาสินคNาเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค7าสูง 

กลยุทธKที่ 7 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการฟารKมและกิจกรรมหลังการเก็บเกี่ยว เพื่อลดตOนทุน

และเพ่ิมมูลค0าผลผลิตของเกษตรกร 

กลยุทธKย0อยที่ 7.1 สนับสนุนบทบาทสถาบันเกษตรกร (สหกรณK/กลุ0มเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน)  

ในฐานะหน0วยธุรกิจของเกษตรกร ใหNทำหนNาที่สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการฟารVม 

กิจกรรมหลังการเก็บเกี่ยว และกระบวนการนำส7งผลผลิตจนถึงลูกคNาปลายทาง เพื่อลดตNนทุนและเพิ่มมูลค7า

ใหNกับผลผลิตของเกษตรกร 

กลยุทธKย0อยที่ 7.2 พัฒนาโครงสรOางพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกในการรวบรวมและขนส0ง

สินคOาเกษตร เพ่ือเช่ือมโยงผลผลิตตลอดห7วงโซ7อุปทานสินคNาเกษตร 

กลยุทธKย0อยที่ 7.3 พัฒนาใหOมีการจัดเก็บขOอมูลความสูญเสียในกระบวนการผลิตของภาคเกษตร  

(Farm Loss) สำหรับใชOเปWนฐานในการวัดในอนาคต 

กลยุทธKที่ 8 การส0งเสริมใหOเกษตรกรมีที่ทำกินและรักษาพื้นที่เกษตรกรรมที่เหมาะสมไวOเปWนฐานการผลิต

การเกษตร  

กลยุทธKย0อยที่ 8.1 สนับสนุนและส0งเสริมการจัดสรรที่ดินทำกินใหOกับเกษตรกรอย0างเปWนระบบ ผ7าน

กลไกที่มีอยู7 อาทิ การจัดที่ดินทำกินใหNชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) และการจัดสรรที่ดินของสำนักงาน

การปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม (สปก.) 
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กลยุทธKย0อยที่ 8.2 คุOมครองพื้นที่เกษตรกรรมที่มีศักยภาพและขยายโอกาสในการเขOาถึงพื้นที่ทำกิน

ของเกษตรกรใหNมากข้ึน รวมถึงการกำหนดเขตการใชNพ้ืนท่ีทำการเกษตรท่ีเหมาะสม 

กลยุทธKที่ 9 การพัฒนาฐานขOอมูลและคลังขOอมูลที่เกี่ยวขOองกับการเกษตร รวมทั้งผลักดันใหOมีการใชOขOอมูล

อย0างมีประสิทธิภาพ 

กลยุทธKย0อยที่ 9.1 พัฒนาระบบคลังขOอมูลดOานเกษตรใหOเชื่อมโยงกัน และเปWนขOอมูลเป�ด เพื่อเปLนฐาน

สำหรับนำไปใชNงานประยุกตVต7อยอดในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตรและการสรNางมูลค7าเพ่ิมต7อไป 

โดยเฉพาะอย7างย ิ ่ง ข Nอมูลที ่ เก ี ่ยวขNองกับ (1) ด Nานทรัพยากรธรรมชาติ (อาทิ น ้ำ ด ิน ป©า ทะเล)  

(2) ดNานการเกษตร เช7น ความเหมาะสมของพื ้นที ่ในการผลิตสินคNาเกษตร ทะเบียนเกษตรกร เปLนตNน  

(3) ดNานการตลาดสินคNาเกษตรและผลิตภัณฑV อาทิ แนวโนNมราคาสินคNาเกษตร แหล7งร ับซื ้อ และ  

(4) ดNานเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

กลยุทธKย 0อยที ่  9.2 พัฒนาคลังขOอมูลน้ำแห0งชาติ ใหNเช ื ่อมโยงกับบัญชีข Nอมูลของกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลNอม เพื่อพัฒนาเปLนคลังขNอมูลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลNอม สำหรับ

จัดทำเปLนระบบเพ่ือรายงานสถานการณVประจำป[ รายเดือน และรายสัปดาหV 

กลยุทธKย0อยที่ 9.3 พัฒนาแพลตฟอรKมและแอพพลิเคชั่นสำหรับการเขOาถึงคลังขOอมูลต0าง ๆ เพื่อใหNมี

การใชNขNอมูลที่เกี่ยวขNองกับภาคเกษตรในการจำแนกรูปแบบการผลิตและสมรรถนะของเกษตรกร เพื่อใหN 

การจัดทำแนวทางการส7งเสริมและพัฒนาภาคเกษตร รวมถึงมาตรการต7าง ๆ มีความเหมาะสมกับสมรรถนะ

เกษตรกรและศักยภาพของพ้ืนท่ีท่ีมีความแตกต7างกัน 

กลยุทธKท่ี 10 การยกระดับขีดความสามารถของเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร 

กลยุทธKย0อยที่ 10.1 พัฒนาต0อยอดองคKความรูOและทักษะในการบริหารจัดการฟารKม และการดำเนิน

ธุรกิจการเกษตรในยุคดิจิทัล เพื่อยกระดับความสามารถเกษตรกรไปสู7การเปLนเกษตรกรอัจฉริยะที่มีศักยภาพ

สูงในการพัฒนากระบวนการผลิตและสรNางมูลค7าเพิ่มของสินคNาเกษตรใหNเหมาะสมกับสภาพพื้นที่และความ

ตNองการของตลาดไดNอย7างต7อเน่ือง และย่ังยืน 

กลยุทธKย0อยที่ 10.2 ยกระดับความความเขOมแข็งและความสามารถในการดำเนินธุรกิจเพิ่มมูลค0าของ

สหกรณKการเกษตร กลุ 0มเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน รวมทั ้งสนับสนุนบทบาทภาคเอกชนและ

สถาบันการศึกษาทั้งระดับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษาในพื้นท่ีในการเปLนผูNใหNบริการ ผูNถ7ายทอดเทคโนโลยี 

และที่ปรึกษาทางธุรกิจ เพื่อเชื่อมโยงขNอมูล องคVความรูN และเทคโนโลยีกับการปรับเปลี่ยนและต7อยอดธุรกิจ

การเกษตรไดNอย7างมีประสิทธิภาพ 

กลยุทธKย0อยที่ 10.3 ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบเกี ่ยวกับการพัฒนาสหกรณKใหOสอดคลOองกับ 

การเปล่ียนแปลงและเอ้ือกับการสรOางความเขOมแข็งของสหกรณK อาทิ การปรับปรุงระบบการจัดทำบัญชีและ

การตรวจสอบทางการเงินใหNเปLนไปดNวยความรวดเร็ว โปร7งใส และเปLนอิสระ เพื่อการป`องกันและแกNไขปhญหา

ไดNทันสถานการณV และสรNางความเช่ือม่ันของสมาชิกและประชาชนต7อระบบสหกรณV 
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กลยุทธKที่ 11 การพัฒนากลไกเพื่อเชื่อมโยงภาคีต0าง ๆ ทั้งภาคเอกชน ส0วนราชการ กลุ0มเกษตรกร และ

นักวิชาการในพ้ืนท่ี ในการเปWนหุOนส0วนทางเศรษฐกิจในการพัฒนาภาคเกษตรตลอดห0วงโซ0อุปทาน 

กลยุทธKย0อยที ่ 11.1 สนับสนุนบทบาทองคKกรหรือสภาเกษตรกรในกลไกความร0วมมือภาครัฐ 

ภาคเอกชน และภาควิชาการในแต0ละจังหวัด เพื่อเชื่อมโยงการผลิตของเกษตรกรและการดำเนินธุรกิจ

การเกษตรของสถาบันเกษตรกรในพื้นที่ใหNสอดคลNองกับศักยภาพของพื้นที่ ความตNองการของภาคเอกชนใน

ระดับจังหวัด การดำเนินภารกิจของส7วนราชการระดับจังหวัด และความเชี่ยวชาญของสถาบันการศึกษาใน

พื้นที่ เพื่อสรNางความเปLนหุNนส7วนทางเศรษฐกิจบนพื้นฐานของการแบ7งปhนขNอมูล องคVความรูN ทักษะ และ

ผลประโยชนVอย7างเท7าเทียมและเหมาะสมกับบทบาท หนNาท่ี และความรับผิดชอบ  

กลยุทธKย0อยที่ 11.2 ส0งเสริมบทบาทภาคเอกชนในการเปWนหุOนส0วนเศรษฐกิจกับสถาบันเกษตรกร และ

เกษตรกรในรูปแบบธุรกิจต0างๆ เพื่อใหNเกิดความร7วมมือในการยกระดับประสิทธิภาพกระบวนการผลิตใหNมี

ความสอดคลNองกับศักยภาพพื้นที่และความตNองการของตลาด โดยมีการแบ7งปhนผลประโยชนVร7วมกันอย7าง

เหมาะสมและเปLนธรรม  
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หมุดหมายที่ 2 ไทยเป`นจุดหมายของการทZองเที่ยวที่เน>นคุณภาพและความยั่งยืน 

1. สถานการณKการพัฒนาท่ีผ0านมา 

อุตสาหกรรมท0องเที่ยวมีบทบาทสำคัญในระบบเศรษฐกิจไทย และยังเปWนแหล0งสรOางรายไดOสำคัญ

ใหOแก0เศรษฐกิจของประเทศทั้งทางตรงและทางอOอม สามารถสรNางรายไดNใหNกับประเทศไทย 2.99 ลNานลNานบาท 

คิดเปLนรNอยละ 18 ของผลิตภัณฑVมวลรวมในประเทศ และก7อใหNเกิดการจNางงาน 8.3 ลNานตำแหน7งในป[ 2562 

อีกทั้งยังมีการเติบโตอย7างต7อเนื่อง โดยระหว7างป[ 2558 – 2562 รายไดNจากการท7องเที่ยวของไทยขยายตัว

เฉลี ่ยรNอยละ 2.3 ต7อป[ อย7างไรก็ดี การขยายตัวของรายไดNจากการท7องเท่ียวดังกล7าวเปLนผลมาจาก 

การเพิ่มขึ้นของจำนวนนักท7องเที่ยวเปLนหลัก กล7าวคือ จำนวนนักท7องเที่ยวเพิ่มขึ้นเฉลี่ยถึง 5.6 ต7อป[ ในขณะท่ี

นักท7องเที่ยวมีการใชNจ7ายต7อคนต7อวันท่ีขยายตัวในอัตราที่ลดลง และมีระยะเวลาท7องเที่ยวต7อครั้งลดลง ทำใหN

การท7องเที่ยวของไทยในระยะหลังตNองเผชิญกับความทNาทายดNานความยั่งยืนจากการเติบโตในเชิงปริมาณ

มากกว7าคุณภาพ นอกจากน้ี หากพิจารณาในมิติของการกระจายรายไดN พบว7ารายไดNจากการท7องเที่ยวรNอยละ 

90 ยังกระจุกอยู7ในเมืองท7องเที่ยวหลัก ไม7สามารถกระจายไปสู7เมืองท7องเที่ยวรองไดNอย7างมีประสิทธิภาพ 

โดยเฉพาะรายไดNจากนักท7องเที ่ยวชาวต7างชาติที ่อยู 7ในเมืองหลักถึงประมาณรNอยละ 98 ของรายไดNจาก

นักท7องเท่ียวชาวต7างชาติท้ังหมด  

สถานการณVการแพร7ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา หรือโควิด-19 ตั้งแต7ป[ 2563 ทำใหNประเทศไทย

ตNองเผชิญกับการหดตัวอย7างรุนแรงของเศรษฐกิจการท7องเที่ยว โดยรายไดNจากการท7องเที่ยวลดลงถึงรNอยละ 71 

จากป[ 2562 เหลือเพียง 0.79 ลNานลNานบาท ในป[ 2563 และแมNว7าจะมีมาตรการกระตุNนการเดินทางท7องเที่ยว

ของภาครัฐที่ผ7านมา เช7น โครงการเราเที่ยวดNวยกัน และโครงการกำลังใจ เปLนตNน แต7ยังไม7เพียงพอต7อการฟ��นตัว

ของภาคการท7องเที่ยว เนื่องจากที่ผ7านมาโครงสรNางเศรษฐกิจการท7องเที่ยวของไทยพึ่งพานักท7องเท่ียวต7างชาติ

ถึงรNอยละ 63.9 อีกท้ังการหดตัวดังกล7าวยังส7งผลใหNธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกับการท7องเท่ียวไดNรับผลกระทบอย7างหนัก 

โดยเฉพาะจากปhญหาจำนวนนักท7องเที่ยวที่ลดลงและการขาดสภาพคล7อง ภาครัฐจึงไดNมีมาตรการเสริมสภาพ

คล7องเร7งด7วน อาทิ มาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ การพักชำระหนี้ แต7ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท7องเที่ยวส7วนใหญ7

อยู7นอกระบบ ทำใหNไม7สามารถเขNาถึงมาตรการฟ��นฟูและเยียวยาของภาครัฐไดNอย7างเพียงพอ ทั้งนี้ แนวโนNมของ

การแพร7ระบาดยังคงรุนแรงและยืดเยื้อ จากการแพร7กระจายของโควิด-19 สายพันธุVใหม7 ๆ ทั่วโลก ทำใหNฉาก

ทัศนVของเศรษฐกิจการท7องเท่ียวของไทยในระยะต7อไปยังคงมีความไม7แน7นอน 

ศักยภาพของการท0องเที่ยวไทยยังมีขOอไดOเปรียบจากประเทศคู0แข0ง ดOวยทำเลที่ตั้งที่เปWนจุดศูนยKกลาง

ของภูมิภาค ความหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติ และศิลปวัฒนธรรม และความมีอัธยาศัยไมตรีของ

คนไทย โดยในป[ 2562 สภาเศรษฐกิจโลกไดNจัดอันดับขีดความสามารถในการแข7งขันดNานการท7องเที ่ยว 

(Travel & Tourism Competitiveness Index: TTCI) ใหNประเทศไทยอยู7ในอันดับท่ี 31 จาก 140 ประเทศ 

ปรับตัวดีขึ ้น 3 อันดับ จากป[ 2560 โดยมีจุดแข็งสำคัญ ไดNแก7 ดNานทรัพยากรธรรมชาติ อยู7ในอันดับท่ี 10  

ดNานโครงสรNางพื้นฐานการบริการนักท7องเที่ยว อยู7ในอันดับที่ 14 และการแข7งขันดNานราคา อยู7ในอันดับท่ี 25 
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อย7างไรก็ดี ยังมีประเด็นทNาทายที่ตNองใหNความสำคัญ ไดNแก7 ดNานความยั่งยืนของสิ่งแวดลNอม อยู7ในอันดับท่ี 130 

ดNานความมั่นคงปลอดภัย อยู7ในอันดับท่ี 111 และดNานสุขภาพและสุขอนามัย อยู7ในอันดับท่ี 88 โดยจุดอ7อน

ดังกล7าวลNวนแลNวแต7เปLนประเด็นสำคัญสำหรับการท7องเที่ยวในระยะต7อไป ซึ่งถูกขับเคลื่อนโดยแนวโนNมสำคัญ 

ประกอบดNวย (1) ความห7วงกังวลดNานสุขภาพและสุขอนามัย (2) การเติบโตของสังคมผูNสูงอายุ (3) ความกNาวหนNา

ทางเทคโนโลยีเพ่ือการท7องเท่ียว และ (4) ความตระหนักดNานส่ิงแวดลNอมและความย่ังยืน  

การพัฒนาอุตสาหกรรมการท7องเที่ยวอย7างยั่งยืนจะตNองคำนึงปhจจัยเสี่ยงทั้งภายในและภายนอก ทั้งน้ี 

สถานการณVและแนวโนNมการท7องเที่ยว และปhญหาที่ผ7านมา พบว7า ประเทศไทยมีความทNาทายต7อการบรรลุ

เป`าหมายในหลายประเด็น สรุปไดNดังนี้ (1) การสรNางมูลค7าเพิ่มใหNกับการท7องเที่ยว เพื่อดึงดูดใหNเกิดการจับจ7าย

ใชNสอยของนักท7องเที ่ยวมากขึ ้น และส7งเสริมการท7องเที ่ยวที ่เนNนคุณภาพมากกว7าปริมาณ (2) การเพ่ิม 

ขีดความสามารถในการแข7งขันของการท7องเท่ียวไทย โดยเฉพาะในเมืองท7องเที่ยวรองและผูNประกอบการ 

รายย7อย เพื ่อดึงดูดการท7องเที ่ยวภายในประเทศ และก7อใหNเกิดการกระจายรายไดNจากการท7องเที ่ยว 

อย7างมีประสิทธิภาพ (3) การบริหารจัดการการท7องเที่ยวอย7างยั่งยืน ทั้งในมิติของมาตรฐานความสะอาดและ

ปลอดภัย สังคม ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ ่งแวดลNอม และ (4) การพัฒนาปhจจัยเอื ้อใหNเกิดการพัฒนา 

การท7องเที่ยวอย7างยั่งยืน โดยเฉพาะการพัฒนากำลังคนและธุรกิจใหNพรNอมรับกับการเปลี่ยนแปลง การปรับปรุง

ระเบียบและกฎหมายที่ลNาสมัยและเปLนอุปสรรค การใชNเทคโนโลยี และขNอมูลในการพัฒนาและส7งเสริม 

การท7องเท่ียวอย7างมีประสิทธิภาพ  

2. เป<าหมายการพัฒนา 

2.1 ความเช่ือมโยงของหมุดหมายกับยุทธศาสตรKชาติและเป<าหมายหลักของแผน 

หมุดหมายที่ 2 ไทยเปLนจุดหมายของการท7องเที่ยวที่เนNนคุณภาพและความยั่งยืน เชื่อมโยงกับ

ยุทธศาสตรVชาติ 20 ป[ ดNานการสรNางขีดความสามารถในการแข7งขัน ท่ีมุ7งเนNนการสรNางความหลากหลายดNาน 

การท7องเท่ียว รักษาการเปLนจุดหมายปลายทางท่ีสำคัญของการท7องเท่ียวระดับโลกท่ีดึงดูดนักท7องเท่ียวทุกระดับ 

และเพ่ิมสัดส7วนของนักท7องเท่ียวท่ีมีคุณภาพสูง อีกท้ัง ยังเช่ือมโยงกับเป̀าหมายหลักของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 13 

ใน 4 เป`าหมาย ไดNแก7 (1) การปรับโครงสรNางภาคการผลิตและบริการสู7เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม โดยยกระดับใหN

ภาคการท7องเที่ยวมีขีดความสามารถในการแข7งขันที่สูงขึ้น และส7งเสริมใหNผูNประกอบการรายย7อยและชุมชน

สามารถเช่ือมโยงกับห7วงโซ7มูลค7าไดN (2) การพัฒนาคนสำหรับโลกยุคใหม7 (3) การมุ7งสู7สังคมแห7งโอกาสและความ

เปLนธรรม และ (4) การเปลี่ยนผ7านไปสู7ความยั่งยืน โดยใหNความสำคัญกับการบริหารจัดการทรัพยากรอย7างมี

ประสิทธิภาพและย่ังยืน  

2.2 เป<าหมาย ตัวช้ีวัด และค0าเป<าหมายของการพัฒนาระดับหมุดหมาย 

เป<าหมายที ่ 1 การท7องเที ่ยวไทยเปLนการท7องเที ่ยวคุณภาพสูงท่ีเชื ่อมโยงกับอุตสาหกรรมและบริการ 

ท่ีมีศักยภาพอ่ืน 

ตัวช้ีวัดท่ี 1.1 นักท7องเท่ียวชาวไทยและชาวต7างชาติ มีค7าใชNจ7ายต7อวันเพ่ิมข้ึนเฉล่ียรNอยละ 10 ต7อป[  
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ตัวช้ีวัดท่ี 1.2 อันดับดัชนีขีดความสามารถดNานการท7องเที่ยวดีขึ้น โดยมีอันดับรวมไม7สูงกว7าอันดับที่ 25  

ดNานความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยไม7สูงกว7าอันดับที ่ 50 ดNานความยั ่งยืน 

ดNานสิ่งแวดลNอมไม7สูงกว7าอันดับที่ 50 ดNานสุขภาพและสุขอนามัยไม7สูงกว7าอันดับที่ 50 และ 

ดNานทรัพยากรทางวัฒนธรรมและการท7องเท่ียวเชิงธุรกิจ ไม7สูงกว7าอันดับท่ี 25 

ตัวช้ีวัดท่ี 1.3 ระดับความพึงพอใจของนักท7องเท่ียวเพ่ิมข้ึน 0.05 คะแนนต7อป[ 

ตัวช้ีวัดท่ี 1.4 จำนวนนักท7องเท่ียวกลุ7มเดินทางซ้ำเพ่ิมข้ึนเฉล่ียรNอยละ 15 ต7อป[ 

เป<าหมายที่ 2 การปรับโครงสรNางการท7องเที่ยวใหNพึ่งพานักท7องเที่ยวในประเทศและมีการกระจายโอกาส 

ทางเศรษฐกิจมากข้ึน 

ตัวช้ีวัดท่ี 2.1 รายไดNจากการท7องเที่ยวเมืองท7องเที่ยวรองเฉลี่ยทุกเมืองเพิ่มขึ้นรNอยละ 10 ต7อป[ (ค7าเฉล่ีย 

ถ7วงน้ำหนักของเมืองรองท้ังหมด) 

ตัวช้ีวัดท่ี 2.2 รายไดNจากนักท7องเท่ียวชาวไทยเพ่ิมข้ึนรNอยละ 10 ต7อป[ 

ตัวช้ีวัดท่ี 2.3 มีชุมชนท่ีเปLนวิสาหกิจเพ่ือสังคมเพ่ิมข้ึนเฉล่ียป[ละ 50 ชุมชน 

เป<าหมายท่ี 3 การท7องเท่ียวไทยมีการบริหารจัดการอย7างย่ังยืนในทุกมิติ 

ตัวช้ีวัดท่ี 3.1 ผูNประกอบการและแหล7งท7องเท่ียวไดNรับมาตรฐานการท7องเท่ียวไทยเพ่ิมข้ึนรNอยละ 10 ต7อป[  

ตัวช้ีวัดท่ี 3.2 ชุมชนท7องเท่ียวไดNรับมาตรฐานการท7องเท่ียวโดยชุมชนเพ่ิมข้ึนไม7นNอยกว7าป[ละ 50 ชุมชน 

3. แผนท่ีกลยุทธK  
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4. กลยุทธKการพัฒนา  

กลยุทธKท่ี 1 การส0งเสริมการพัฒนากิจกรรม สินคOา และบริการ การท0องเท่ียวมูลค0าเพ่ิมสูง  

กลยุทธKย0อยท่ี 1.1 พัฒนาการท0องเที่ยวตามแนวคิดโมเดลอารมณKดีมีความสุข ในแผนการปฏิรูป

ประเทศดOานเศรษฐกิจ ฉบับปรับปรุง สนับสนุนใหNมีการรวบรวมองคVความรูNและขNอมูลความหลากหลาย 

ทางภูมิศาสตรV ชีวภาพ และวัฒนธรรม รวมถึงวิถีการดำเนินชีวิตในแต7ละทNองถิ่น ที่มีอัตลักษณV และนำไปสรNาง

มูลค7าเพิ่มเปLนสินคNาและบริการสำหรับการท7องเที่ยวคุณภาพสูง ซึ่งจะก7อใหNเกิดประโยชนVในเชิงพาณิชยVและเพ่ิม

ขีดความสามารถของผูNประกอบการ และยังสามารถสรNางประสบการณVและคุณภาพชีวิตที่ดีใหNกับนักท7องเที่ยว

และประชาชนในแหล7งท7องเท่ียว 

กลยุทธKย0อยที่ 1.2 ส0งเสริมการพัฒนาการท0องเที่ยวคุณภาพที่มีศักยภาพในการเติบโตสูง ไดNแก7 

(1) ส7งเสริมสวรรคVแห7งการชNอปป¦�ง โดยสนับสนุนใหNมีกลุ7มสินคNาที่ระลึกประจำชาติ รวมถึงการใชNนโยบายลด

ภาษีนำเขNาสำหรับสินคNาฟุ©มเฟ�อยบางประเภท จัดใหNมีพื้นที่ปลอดอากรเปLนพิเศษต7อยอดจากภูเก็ตแซนดVบ็อกซV 

เพื ่อกระตุ NนใหNเกิดการจับจ7ายใชNสอย และก7อใหNเกิดการกระจายรายไดNไปสู 7ผ ู Nประกอบการรายย7อย  

(2) การท7องเที่ยวทางน้ำ ทั้งเรือสำราญ เรือยอชทV และเรือสำราญล7องแม7น้ำ โดยใหNมีการจัดทำแผนพัฒนา 

ที่ชัดเจนร7วมกับภาคเอกชน เช7น การกำหนดที่ตั้งท7าเทียบเรือสำราญ  ทั้งแบบท7าเรือหลัก และท7าเรือแวะพัก 

ในฝh«งอ7าวไทยและอันดามัน จากพื้นที่ที่มีศักยภาพ อาทิ พัทยา ภูเก็ต รวมถึงการสรNางแหล7งท7องเที่ยวเชื่อมโยง

กับท7าเรือดังกล7าว ซึ ่งจะช7วยกระตุ NนการลงทุนของภาคเอกชนและกระจายรายไดNไดNมาก (3) ส7งเสริม 

แหล7งท7องเที่ยวที่มนุษยVสรNางขึ้น การท7องเที่ยวเชิงธุรกิจ และการท7องเที่ยว MICE (การท7องเที่ยวเพื่อการจัด

ประชุม การท7องเท่ียวเพื่อเปLนรางวัล การจัดประชุมนานาชาติ และการจัดแสดงสินคNา) เพื่อเพิ่มการลงทุน 

ทั้งจากภายในและนอกประเทศ การเดินทางของกลุ7มนักธุรกิจ ตลอดจนการท7องเที่ยวอื่น ๆ รองรับกลุ7มลูกคNา

ท่ีมีกำลังซ้ือสูง เช7น กลุ7มผูNสูงอายุ กลุ7มผูNเกษียณอายุ กลุ7มพำนักระยะยาว และกลุ7มนักพเนจรดิจิทัล เปLนตNน 

กลยุทธKท่ี 2 การพัฒนาและยกระดับการท0องเท่ียวท่ีมีศักยภาพรองรับนักท0องเท่ียวท่ัวไป 

กลยุทธKย0อยที่ 2.1 สนับสนุนใหOผูOประกอบการและสตารKทอัพประยุกตKใชOแนวคิดเศรษฐกิจสรOางสรรคK 

เอกลักษณKทางวัฒนธรรม เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการพัฒนา และสรOางมูลค0าเพิ่มใหOกับการท0องเที่ยว 

ตลอดจนส7งเสริมการวิจัย พัฒนา การใชNเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมในการส7งเสริมการบริการ

การตลาด และอำนวยความสะดวกแก7นักท7องเท่ียว 

กลยุทธKย0อยที่ 2.2 ส0งเสริมการพัฒนาแหล0งและบริการการท0องเที่ยวคุณภาพในพื้นที่เมืองรองท่ีมี

ศักยภาพและกระจายเสOนทางท0องเท่ียวใหOหลากหลายอย0างทั ่วถึง เพื ่อกระตุNนการเดินทางท7องเที ่ยว

ภายในประเทศ และดึงดูดนักท7องเที่ยวคุณภาพจากทั่วโลกใหNเขNาถึงแหล7งท7องเที่ยวชุมชน และสนับสนุนใหNมี

การเช่ือมโยงเปLนกลุ7มคลัสเตอรVท7องเท่ียวตามศักยภาพของพ้ืนท่ี 
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กลยุทธKย0อยท่ี 2.3 สนับสนุนการท0องเที่ยวโดยชุมชนและการท0องเที่ยวในเมืองรอง โดยใหNความสำคัญ

กับการพัฒนาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพและวัฒนธรรม ส7งเสริมแนวคิดการสรNางรายไดNจากการ

อนุรักษVทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม สรNางองคVความรูNดNานการท7องเที่ยวเชิงนิเวศ การพัฒนาระบบ และ

การจัดการสิ่งแวดลNอมในแหล7งท7องเที่ยว เพื่อเปLนการสรNางฐานใหNชุมชนมีความรักในทNองถิ่นและรักษา

วัฒนธรรมของตนเอง ตลอดจนสรNางเครือข7าย และจัดหาเงินทุน เพื่อบ7มเพาะชุมชนใหNยกระดับเปLนวิสาหกิจ

เพ่ือสังคมและสตารVทอัพ ซ่ึงจะก7อใหNเกิดการกระจายรายไดNอย7างเปLนธรรม  

กลยุทธKย0อยท่ี 2.4 ส0งเสริมใหOเอกชนมีความร0วมมือและมีส0วนร0วมในการพัฒนาแหล0งท0องเที่ยว 

ของชุมชน ในการกำหนดทิศทางการพัฒนาการท7องเที ่ยวในพื้นที ่ ดูแลความปลอดภัยและรักษาสภาพ 

แหล7งท7องเท่ียวใหNสมบูรณV 

กลยุทธKที่ 3 การยกระดับบริการและการบริหารจัดการการท0องเท่ียวใหOไดOมาตรฐานเปWนท่ียอมรับของตลาด

สากล 

กลยุทธKย0อยที่ 3.1 สนับสนุนการจัดการการท0องเที่ยวอย0างยั่งยืนตามแนวคิด BCG  โดยพัฒนาระบบ

การจัดการพื้นที่และแหล7งท7องเที่ยวใหNสอดคลNองกับความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศ และการ

สนับสนุนการใชNยานยนตVไฟฟ`า หรือมาตรการอื่น ๆ เพื่อลดการปล7อยก§าซเรือนกระจก ในภาคการท7องเที่ยว 

เปLนตNน 

กลยุทธKย0อยที่ 3.2 ปรับปรุงการบริหารจัดการในแหล0งท0องเที่ยวและสถานประกอบการท0องเที่ยว 

ใหOไดOมาตรฐาน เปWนท่ียอมรับในระดับสากล โดยเฉพาะดNานความปลอดภัย ความสะอาด ความเปLนธรรม และ

การจัดการสิ ่งแวดลNอมอย7างยั ่งยืน เช7น มาตรฐานความปลอดภัยดNานสุขอนามัยตามวิถ ีการท7องเที ่ยว 

แนวใหม7 เพื่อมุ 7งสู 7การท7องเที่ยวคุณภาพสูง รวมทั้งมาตรฐานการท7องเที ่ยวสีขาว โดยตNองมีการปรับปรุง

มาตรฐานคุณภาพทั้งขั้นพื้นฐานและขั้นสูงของสถานประกอบการและธุรกิจรายย7อยดNานการท7องเที่ยว ที่แบ7ง

ตามระดับของการใหNบริการอย7างเหมาะสม ตลอดจนสรNางแรงจูงใจใหNผู NประกอบการเขNาสู 7กระบวนการ  

พรNอมผลักดันใหNหน7วยงานภาครัฐและเอกชนสนับสนุนผูNประกอบการท่ีไดNรับรองมาตรฐาน 

กลยุทธKย0อยที ่ 3.3 สนับสนุนใหOมีการเก็บค0าธรรมเนียมนักท0องเที ่ยวเขOา “กองทุนเพื ่อส0งเสริม 

การท0องเที่ยวไทย” เพื่อใชNเปLนทุนหมุนเวียนในการพัฒนาการท7องเที่ยว การสรNางขีดความสามารถในการแข7งขัน

ของอุตสาหกรรมท7องเที่ยว การพัฒนาทักษะดNานการบริหาร การตลาด หรือการอนุรักษVทรัพยากรท7องเที่ยว 

ในชุมชน การดูแลรักษาคุณภาพแหล7งท7องเที่ยว การส7งเสริมสินคNาทางการท7องเที่ยวใหม7 ๆ ในทNองถิ่น รวมท้ัง

การจัดใหNมีการประกันภัยแก7นักท7องเท่ียวชาวต7างชาติในระหว7างท7องเท่ียวภายในประเทศ 

กลยุทธKท่ี 4 การพัฒนาทักษะและศักยภาพของบุคลากรในภาคการท0องเที่ยว ใหNสอดคลNองกับการท7องเที่ยว

คุณภาพสูงที ่นำไปสู 7การสรNางมูลค7าและความยั ่งยืน เช7น การใหNบริการดNวยใจ ความเขNาใจและภูมิใจ 
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ในวัฒนธรรมของทNองถิ่น ภาษา การสื่อสาร ดิจิทัล การเล7าเรื่อง ความสะอาดปลอดภัย และการดูแลรักษา

ส่ิงแวดลNอม เปLนตNน 

กลยุทธKย0อยท่ี 4.1 ยกระดับการพัฒนาทักษะและศักยภาพของบุคลากรในภาคการท0องเที ่ยว 

ใหNสอดคลNองกับความตNองการของธุรกิจและการท7องเที่ยวเชิงคุณภาพและยั่งยืน โดยใหNความสำคัญกับ 

การจ ัดทำกรอบสมรรถนะในตำแหน7งงานต 7าง ๆ พ ัฒนาผ ู Nประกอบการในด Nานการบร ิหารธ ุรกิจ 

ใหNมีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล รวมถึงการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนออนไลนV เพื่อยกระดับความรูN

ทั้งในดNานการบริหารจัดการดNานการเงินและการตลาด การท7องเที่ยว และการใชNเทคโนโลยีดิจิทัล รวมถึง 

การใชNขNอมูลใหNเกิดประโยชนV 

กลยุทธKย0อยท่ี 4.2 ส0งเสริมและอำนวยความสะดวกใหOบุคลากรภาคการท0องเที ่ยวและบริการ 

ที่เกี่ยวขOองเขOาสู0ระบบฐานขOอมูลของภาครัฐและมีการขึ้นทะเบียนแรงงานภาคการท0องเที่ยวอย0างถูกตOอง 

โดยลดข้ันตอน อำนวยความสะดวก และจูงใจในการเขNาสู7ระบบ 

กลยุทธKย0อยที่ 4.3 กำหนดแนวปฏิบัติตนที่เหมาะสมของผูOประกอบการธุรกิจ บุคลากร และนักท0องเที่ยว

ในแหล0งท0องเท่ียวต0าง ๆ ท่ีแสดงใหNเห็นถึงรูปแบบการท7องเท่ียวอย7างมีความรับผิดชอบ  

กลยุทธKที่ 5 การปรับปรุงกฎหมาย/กฎระเบียบ และขั้นตอนที่ลOาสมัยและเปWนอุปสรรคต0อการทำธุรกิจและ 

การขอใบอนุญาตของผูOประกอบการรายย0อย เพื่อสรNางแรงจูงใจใหNเกิดการพัฒนาไปสู7การท7องเที่ยวที่มีคุณภาพ

และย่ังยืน 

กลยุทธKย0อยท่ี 5.1 ปรับปรุงกฎหมาย/กฎระเบียบดOานงบประมาณ และการจัดซื้อจัดจOางภาครัฐ  

ใหOเอื้อต0อการเขOามามีส0วนร0วมของภาคเอกชนในการลงทุนและพัฒนาแหล0งท0องเที่ยวร0วมกับชุมชนและ

ภาครัฐ ตลอดจนสนับสนุนใหNภาครัฐสามารถจัดซื้อจัดจNางสินคNาและบริการจากทNองถิ่นที่ไดNรับมาตรฐาน 

ดNานสิ่งแวดลNอม ความปลอดภัย และสุขอนามัยไดN และสนับสนุนใหNมีการจัดทำระบบติดตามการดำเนินการ

พัฒนาชุมชนของหน7วยงานทุกภาคส7วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และภาคประชาสังคม  

เพ่ือลดความซ้ำซNอน ก7อใหNเกิดประสิทธิภาพและความต7อเน่ืองในการพัฒนา 

กลยุทธKย0อยท่ี 5.2 ปรับปรุงขOอจำกัดของกฎหมาย และลดขั ้นตอนกฎระเบียบที ่ล Oาสมัยและ 

เปWนอุปสรรคต0อการทำธุรกิจและการขอใบอนุญาตของสถานประกอบการดOานการท0องเที่ยว โดยเฉพาะ 

ที ่พักแรม และธุรกิจอื ่นที ่เกี ่ยวขNอง โดยใหNมีความครอบคลุมถึงธุรกิจรายย7อย มีขั ้นตอนที่ง7าย สะดวก 

เอื้ออำนวย และสรNางแรงจูงใจใหNผูNประกอบการรายย7อยเขNาสู7กรอบกฎหมายและฐานขNอมูลภาครัฐไดNรวดเร็ว

มากขึ้น เพื่อใหNธุรกิจรายย7อยสามารถเชื่อมโยงกับการท7องเที่ยวที่มีคุณภาพไดN ตลอดจนบังคับใชNแนวปฏิบัติ

หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขNองอย7างเคร7งครัด มีประสิทธิภาพ และเท7าเทียม  

กลยุทธKย0อย 5.3 ปรับปรุงกฎหมาย/กฎระเบียบที่เปWนอุปสรรคต0อเทคโนโลยีดOานการท0องเที ่ยว 

โดยเฉพาะตัวแทนจำหน7ายการท7องเที่ยวออนไลนV ที่ครอบคลุมถึงแพลตฟอรVมเศรษฐกิจแบ7งปhน ใหNปฏิบัติตาม

กฎหมาย สะดวก และปลอดภัยต7อนักท7องเท่ียว และชุมชนรอบขNาง และเอ้ือต7อการพัฒนาต7อยอดในอนาคต  
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กลยุทธKที ่ 6 การพัฒนาระบบขOอมูลการท0องเที่ยวใหOเปWนระบบการท0องเที่ยวอัจฉริยะที่นักท0องเที่ยว 

ผูOประกอบการ และภาครัฐ สามารถเขOาถึงและใชOประโยชนKไดOง0าย 

กลยุทธKย0อยที่ 6.1 ปรับปรุงระบบการจัดเก็บขOอมูลเชิงลึกดOานการท0องเที่ยว ใหOมีความเปWนเอกภาพ 

น0าเช่ือถือ และทันสมัย เพ่ือใหNผูNประกอบการใชNในการดำเนินธุรกิจ และใหNหน7วยงานภาครัฐใชNกำหนดนโยบาย

ในการพัฒนาดNานการท7องเท่ียวอย7างมีประสิทธิภาพ  

กลยุทธKย0อย 6.2 สนับสนุนการเชื่อมโยงฐานขOอมูลของภาครัฐและเอกชน โดยใชNแอปพลิเคชันที่พัฒนา

โดยเอกชน อาทิ ทักทาย (TAGTHAi) ในการเป¦ดใหNเชื่อมต7อแพลตฟอรVมเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทาง

ของนักท7องเที่ยว โดยเฉพาะอย7างยิ่ง ขNอมูลดNานวีซ7า การตรวจคนเขNาเมือง การขอคืนภาษีมูลค7าเพิ่ม การแจNงเตือน

เหตุฉุกเฉิน เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันที่เปLนแพลตฟอรVมกลางดNานการท7องเที่ยวของประเทศไทย และทำใหNเกิด

ขNอมูลกลางขนาดใหญ7 ที่ทุกภาคส7วนสามารถใชNประโยชนVร7วมกันในการศึกษาพฤติกรรมของนักท7องเที่ยว  

และผลักดันใหNเกิดแพลตฟอรVมการท7องเท่ียวของประเทศ 

กลยุทธKย0อยท่ี 6.3 พัฒนาฐานขOอมูลขนาดใหญ0สำหรับการท0องเที่ยว และบูรณาการความร0วมมือ

ระหว0างหน0วยงานที่เกี่ยวขOอง เช7น การท7องเที่ยวแห7งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมท7องเที่ยวแห7งประเทศ

ไทย และสภาหอการคNาแห7งประเทศไทย เปLนตNน เพื่อใหNเกิดการสรNางองคVความรูNเชิงลึกใหม7ร7วมกันของภาครัฐ

และผูNประกอบการในสาขาธุรกิจต7าง ๆ ท่ีเก่ียวขNองกับการท7องเท่ียว และใหNสามารถนำขNอมูลไปใชNคNนหา ศึกษา

ว ิเคราะหV ทำความเข Nาใจ วางแผน และทำกิจกรรมการตลาดเพื ่อเข Nาถ ึงกลุ 7มล ูกค Nาท ี ่ม ีศ ักยภาพ 

ไดNอย7างมีประสิทธิภาพ 
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หมุดหมายที่ 3 ไทยเป`นฐานการผลิตยานยนต^ไฟฟ_าที่สำคัญของโลก 

1. สถานการณKการพัฒนาท่ีผ0านมา 

ประเทศไทยเปLนฐานการผลิตยานยนตVที่สำคัญของโลก โดยป[ 256256 ประเทศไทยผลิตและส7งออกยานยนตV

เปLนอันดับที่ 1 ของอาเซียน และเปLนอันดับที่ 11 ของโลก มูลค7าการส7งออก จำนวน 1,300,561 ลNานบาท  

โดยประเทศที่มีกำลังการผลิตรถยนตVสูงสุด 5 อันดับแรก ไดNแก7 จีน สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ©น เยอรมนี และอินเดีย 

ซึ่งตลาดส7งออกหลักของไทย ในกลุ7มรถยนตVนั่งส7วนบุคคล ไดNแก7 ประเทศออสเตรเลีย เวียดนาม ฟ¦ลิปป¦นสV จีน 

เม็กซิโก ตามลำดับ ขณะที่ในกลุ7มรถป¦กอัพ รถบัส และรถบรรทุก ไดNแก7 ออสเตรเลีย ฟ¦ลิปป¦นสV นิวซีแลนดV 

ซาอุดีอาระเบีย เวียดนาม ตามลำดับ นอกจากนี้ อุตสาหกรรมยานยนตVมีส7วนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ

ประเทศ โดยมีขีดความสามารถในการผลิตรถยนตVจำนวนมากถึง 2 ลNานคันต7อป[ การจNางงาน จำนวน 345,000 

คน และผูNประกอบการ จำนวน 13,920 ราย อย7างไรก็ตาม แนวโนNมความตNองการของยานยนตVทั่วโลกกำลัง

เปลี่ยนทิศทางไปสู7ยานยนตVไฟฟ`า ส7วนหนึ่งเปLนผลมาจากความกNาวหนNาของเทคโนโลยีแบตเตอร่ีท่ีทำใหN 

ยานยนตVไฟฟ̀ามีประสิทธิภาพท่ีเพ่ิมข้ึนและราคาท่ีลดลง รวมท้ังทิศทางการพัฒนาท่ีมุ7งไปสู7สังคมคารVบอนต่ำ 

รัฐบาลไดNมีการส7งเสริมอุตสาหกรรมยานยนตVสมัยใหม7 โดยใหNความสำคัญกับการต7อยอดจากอุตสาหกรรม

เดิมไปสู7อุตสาหกรรมที่ใชNเทคโนโลยีและนวัตกรรมขั้นสูง พรNอมทั้งกำหนดมาตรการสนับสนุนการผลิตรถยนตV 

ที่ขับเคลื่อนดNวยพลังงานไฟฟ̀าในประเทศไทยที่สำคัญ อาทิ มาตรการกระตุNนตลาดในประเทศและต7างประเทศ 

มาตรการส7งเสริมเพื่อสรNางอุปทานและปรับตัวไปสู7การผลิตยานยนตVไฟฟ`า และมาตรการเตรียมความพรNอม

โครงสรNางพ้ืนฐานอย7างเปLนระบบ ส7งผลใหNปริมาณคำขอรับการส7งเสริมการลงทุนผลิตรถยนตVไฟฟ̀าและชิ้นส7วน

ประกอบแบตเตอรี่ในประเทศเพิ่มสูงขึ้น นอกจากนี้ ภาครัฐยังส7งเสริมการพัฒนาโครงสรNางพื้นฐาน โดยเฉพาะ 

สถานีชารVจไฟฟ̀า ใหNครอบคลุมพ้ืนท่ีประเทศ จากขNอมูลของสมาคมยานยนตVไฟฟ̀า ณ วันท่ี 11 มิถุนายน 2564 

พบว7าไทยมีสถานีจำนวน 664 แห7ง ประเภทหัวจ7ายธรรมดาจำนวน 1,450 หัวจ7าย และประเภทหัวจ7ายชารVจ

เร็วจำนวน 774 หัวจ7าย รวมทั้งสิ้น 2,224 หัวจ7าย ทั้งนี้ ตลาดภายในประเทศมีแนวโนNมขยายตัวอย7างต7อเนื่อง 

จากจำนวนยานยนตVไฟฟ̀าท่ีจดทะเบียนเพ่ิมข้ึน 

อย7างไรก็ตาม ปhญหามลพิษทางอากาศเปLนประเด็นปhญหาที ่กำลังส7งผลกระทบรุนแรง โดยเฉพาะ 

ฝุ©นละอองขนาดไม7เกิน 2.5 ไมครอนท่ีคงเหลือจากกระบวนการเผาไหมNของยานพาหนะ การเผาวัสดุการเกษตร 

ไฟป©า และการปล7อยของเสียภาคอุตสาหกรรม ซึ่งมีปริมาณเกินค7ามาตรฐานเปLนประจำทุกป[ ไดNส7งผลกระทบ

ต7อประชาชนในวงกวNางมากขึ้น โดยเฉพาะในพื้นที่เขตอุตสาหกรรมและเมืองใหญ7ที่มีประชากรและการจราจร

หนาแน7น เช7น สระบุรี กรุงเทพ และเชียงใหม7 เปLนตNน รวมท้ังการรณรงคVลดปริมาณการปล7อยก§าซเรือนกระจก

ของประเทศไทยตามกรอบขNอตกลงปารีส จากสถานการณVดังกล7าว รัฐบาลเห็นจึงเร7งรัดการขับเคลื ่อน 

การพัฒนายานยนตVไฟฟ`าทั้งระบบ โดยไดNกำหนดวิสัยทัศนVใหNไทยเปLนฐานการผลิตยานยนตVไฟฟ`าและชิ้นส7วน 

 
56 ขkอมูลจากเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการนโยบายยานยนตMไฟฟ�าแหnงชาติ ครั้งที่ 1-1/2563 วันที่ 11 มีนาคม 2563 และครั้งที่ 

1/2564 วันที่ 24 มีนาคม 2564 
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ที่สำคัญของโลก โดยมุ7งเนNนการพัฒนายานยนตVที่ปล7อยมลพิษเปLนศูนยV (Zero Emission Vehicle: ZEV) 

ประกอบดNวยยานยนตVไฟฟ̀าพลังงานแบตเตอร่ี (Battery Electric Vehicle: BEV) และยานยนตVไฟฟ̀าพลังงาน

เซลลVเชื้อเพลิง (Fuel Cell Electric Vehicle: FCEV) และไดNตั้งเป`าหมายการใชNยานยนตVไฟฟ`า ในป[ 2573 

จำนวน 440,000 คัน (รNอยละ 50 ของยานยนตVท้ังหมด) และเป̀าหมายการผลิต จำนวน 725,000 คัน (รNอยละ 

30 ของยานยนตVท้ังหมด) 

จากสถานการณVและแนวนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนตVของประเทศดังกล7าว จึงไดNกำหนด

เป`าหมายการขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนตVไฟฟ`าของประเทศไทยในช7วงต7อไป เพื่อใหNสามารถ

บรรลุเป`าหมายการพัฒนาตามที่คณะกรรมการนโยบายยานยนตVไฟฟ`าแห7งชาติกำหนด และสามารถบรรเทา

ผลกระทบต7าง ๆ ในระยะเปลี่ยนผ7านไดNอย7างมีประสิทธิภาพ 3 ประเด็น ไดNแก7 (1) สรOางอุปสงคKของยานยนตK

ไฟฟ<าประเภทต0าง ๆ เพื่อการใชOในประเทศและส0งออก โดยสรNางความตNองการใชNของตลาดภายในประเทศ

และการส7งออกของรถยนตVไฟฟ`าตามประเภทของยานยนตV โดยเฉพาะยานยนตVประเภทไฮบริดปลั๊กอินไฮบริด

ที่มีส7วนสำคัญในการสรNางความคุNนเคยใหNแก7ผูNบริโภคในช7วงระยะเปล่ียนผ7าน (2) ส0งเสริมผูOประกอบการเดิม

สามารถปรับตัวไปสู0การผลิตยานยนตKไฟฟ<า และสนับสนุนการลงทุนเทคโนโลยีที่สำคัญของยานยนตKไฟฟ<า

ในประเทศ เพ่ือท่ีจะปรับอุตสาหกรรมใหNสอดรับกับความตNองการท่ีจะเกิดข้ึนใหNเขNากับกระแสโลก และบรรเทา

ผลกระทบใหNผูNผลิตรถยนตVสันดาปภายในเดิม และผูNประกอบชิ้นส7วนยานยนตVสามารถปรับเปลี่ยนธุรกิจไปสู7

ธุรกิจที่เหมาะสม หรือไปสู7อุตสาหกรรมยานยนตVไฟฟ̀า รวมทั้งกลุ7มผูNประกอบการในสาขาอื่นที่ไดNรับผลกระทบ 

(3) สรOางความพรOอมของปQจจัยสนับสนุนอย0างเปWนระบบ โดยใหNความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากร  

การลงทุนโรงงานผลิตแบตเตอรี่ขนาดใหญ7 และมาตรฐานที่เกี่ยวขNอง ซึ่งหากดำเนินการดังกล7าวไดNเร็วจะเปLน

ผลดีต7อการส7งออกของประเทศ 

ท้ังนี ้ การเปลี ่ยนผ7านไปสู7ยานยนตVไฟฟ`าจะส7งผลกระทบต7อฐานการผลิตดั ้งเดิม ตลอดจนแรงงาน 

ที่เกี่ยวขNองและการเปลี่ยนรูปแบบห7วงโซ7อุปทานใหม7ที่คำนึงถึงความยั่งยืนมากขึ้น เนื่องจากเครื่องยนตVมีความ

แตกต7างกันโดยเครื่องยนตVไฟฟ`าจะใชNพลังงานจากแบตเตอรี่เปLนหลัก ขณะที่เครื่องยนตVแบบเดิมมีการใชN

ชิ้นส7วนประกอบมากกว7าซึ่งมีความเกี่ยวพันกับผูNประกอบการและแรงงานจำนวนมาก ดังนั้น แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห7งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ. 2566-2570) หมุดหมายท่ี 3 จึงมุ0งเนOนการเปล่ียนผ0านในระยะ 

5 ป� โดยใหOความสำคัญกับการผลักดันอุตสาหกรรมยานยนตKไฟฟ<าใหOเปWนอุตสาหกรรมใหม0อย0างเต็มท่ี 

เพื่อใหOประเทศไทยเปWนฐานการผลิตยานยนตKไฟฟ<า โดยมีการผลิตชิ้นส7วนหลัก ไปพรNอมกับการปรับเปลี่ยน

ฐานการผลิตยานยนตVแบบสันดาปภายในใหNเปLนยานยนตVที่ขับเคลื่อนดNวยมอเตอรVไฟฟ`า โดยไม7ละทิ้งตลาด

ส7งออกที่มีศักยภาพจากฐานการผลิตอุตสาหกรรมยานยนตVเดิม เพื่อรักษาความสมดุลในการเปลี่ยนผ7านสู7 

ยานยนตVไฟฟ`า และรักษาระดับขีดความสามารถในการผลิตยานยนตVใหNเทียบเท7าหรือมากกว7า 2 ลNานคันต7อป[ 

รวมทั้งยกระดับผูNประกอบการชิ้นส7วนในอุตสาหกรรมยานยนตVเดิมในระดับ (Tier) ต7าง ๆ ใหNสามารถเปลี่ยน

ผ7านไปเปLนผูNผลิตในอุตสาหกรรมยานยนตVไฟฟ̀าไดN 
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2. เป<าหมายการพัฒนา 

2.1 ความเช่ือมโยงของหมุดหมายกับเป<าหมายหลักของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 13 และยุทธศาสตรKชาติ 

หมุดหมายที่ 3 ไทยเปLนฐานการผลิตยานยนตVไฟฟ̀าที่สำคัญของโลกเชื่อมโยงกับเป̀าหมายหลักของ

ร7างแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ใน 3 เป`าหมาย ประกอบดNวย (1) การปรับโครงสรNางภาคการผลิตและบริการ 

สู7เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม โดยการยกระดับใหNขีดความสามารถในการแข7งขัน และเศรษฐกิจทNองถิ่นและ

ผูNประกอบการรายย7อยสามารถเชื่อมโยงกับห7วงโซ7มูลค7า และประเทศไทยมีระบบนิเวศที่สนับสนุนการคNา 

การลงทุนและการพัฒนานวัตกรรม (2) การพัฒนาคนสำหรับโลกยุคใหม7ใหNมีทักษะที่จำเปLนสำหรับโลกยุคใหม7

และมีคุณลักษณะตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคมใหNสอดคลNองกับความตNองการของภาคการผลิตเป`าหมาย และ

ไดNรับความคุNมครองทางสังคมที่ส7งเสริมความมั่นคงในชีวิต และ (3) การเปลี่ยนผ7านไปสู7ความยั่งยืน โดยการใชN

ทรัพยากรธรรมชาติในการผลิตและบริโภคมีประสิทธิภาพ โดยใหNความสำคัญกับการจัดการปhญหามลพิษสำคัญ

ดNวยวิธีการที่ยั่งยืน รวมทั้งการปล7อยก§าซเรือนกระจกของประเทศมีแนวโนNมลดลง ซึ่งเป`าหมายหลักทั้ง 3 ของ

หมุดหมายท่ี 3 สอดคลNองกับยุทธศาสตรVชาติดNานการสรNางขีดความสามารถในการแข7งขัน ประเด็น

อุตสาหกรรมและบริการแห7งอนาคตที่มุ7งเนNนผลักดันการเปลี่ยนผ7านของอุตสาหกรรมยานยนตVทั้งระบบไปสู7

อุตสาหกรรมยานยนตVไฟฟ`าอัจฉริยะ ส7งเสริมเทคโนโลยีและพัฒนาอุตสาหกรรมระบบกักเก็บพลังงาน ส7งเสริม

การลงทุนท่ีเนNนการวิจัยและพัฒนาและการถ7ายทอดเทคโนโลยี รวมท้ังสนับสนุนใหNอุตสาหกรรมยานยนตVไดNรับ

มาตรฐานสากล  

ในขณะเดียวกัน หมุดหมายท่ี 3 ยังสอดคลNองกับยุทธศาสตรVชาติดNานการพัฒนาศักยภาพทรัพยากร

มนุษยVท่ีมุ7งเนNนการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช7วงชีวิตโดยในช7วงวัยแรงงาน มุ7งเนNนการยกระดับศักยภาพ ทักษะ  

และสมรรถนะแรงงานอย7างต7อเนื ่องสอดคลNองกับความตNองการของตลาดแรงงาน ทั้งนี ้ หมุดหมายท่ี 3  

ยังสอดคลNองกับยุทธศาสตรVชาติดNานการสรNางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปLนมิตรต7อสิ่งแวดลNอมที่มุ7งเนNน 

การส7งเสริมการบริโภคและการผลิตที่ยั ่งยืน และการสรNางการเติบโตอย7างย่ังยืนบนสังคมที่เปLนมิตรต7อ 

สภาพภูมิอากาศ โดยมุ7งเนNนการลดปล7อยก§าซเรือนกระจก และการสรNางสังคมคารVบอนต่ำ 

2.2 เป<าหมาย ตัวช้ีวัด และค0าเป<าหมายของการพัฒนาระดับหมุดหมาย 

เป<าหมายท่ี 1 การสรNางอุปสงคVของรถยนตVไฟฟ̀าประเภทต7าง ๆ เพ่ือการใชNในประเทศและส7งออก 

ตัวช้ีวัดท่ี 1.1 ไทยมีปริมาณการใชNยานยนตVไฟฟ`า (ยานยนตVที่ปล7อยมลพิษเปLนศูนยV)57 จำนวน 282,240 คัน 

คิดเปLนรNอยละ 26 ของยานยนตVท้ังหมด ภายในป[ 2570 

ตัวช้ีวัดท่ี 1.2 ไทยมีปริมาณการผลิตยานยนตVไฟฟ`า (ยานยนตVที่ปล7อยมลพิษเปLนศูนยV) จำนวน 380,250 คัน 

คิดเปLนรNอยละ 17 ของยานยนตVท้ังหมด ภายในป[ 2570 

 
57 ยานยนตMที่ปลnอยมลพิษเป}นศูนยM หมายถึง จำนวนจดทะเบียนรถยนตMใหมn ประกอบดkวยรถยนตMประเภท BEV และ FCEV 
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ตัวช้ีวัดท่ี 1.3 ปริมาณรถยนตVที่ไดNปรับเปลี่ยนเปLนยานยนตVไฟฟ`าดัดแปลงเพิ่มขึ้นไม7นNอยกว7า 40,000 คัน 

ภายในป[ 2570 

ตัวช้ีวัดท่ี 1.4 อัตราการขยายตัวของมูลค7าการส7งออกยานยนตVไฟฟ`าเพิ ่มขึ ้นรNอยละ 5 ต7อป[ หรืออัตรา 

การขยายตัวของมูลค7าส7งออกช้ินส7วนยานยนตVไฟฟ̀าของไทยเพ่ิมข้ึนรNอยละ 5 ต7อป[ 

เป<าหมายที่ 2 ผูNประกอบการเดิมสามารถปรับตัวไปสู7การผลิตยานยนตVไฟฟ`าและมีการลงทุนเทคโนโลยี 

ยานยนตVไฟฟ̀าท่ีสำคัญภายในประเทศ 

ตัวช้ีวัดท่ี 2.1 อุตสาหกรรมยานยนตVไทยเปLนฐานการผลิตอันดับ 1 ในอาเซียน และอยู7อันดับ 1 ใน 10 ของโลก 

ตัวช้ีวัดท่ี 2.2 มูลค7าส 7งเสร ิมการลงทุนในอุตสาหกรรมยานยนตVไฟฟ`าและชิ ้นส 7วนรวมไม7น Nอยกว7า 

130,000 ลNานบาท ภายในป[ 2570 

ตัวช้ีวัดท่ี 2.3 จำนวนผูNประกอบการในห7วงโซ7อุปทานของยานยนตVไฟฟ`าเพิ่มขึ้นไม7นNอยกว7า 14 ราย58 และ

เกิดการลงทุนเทคโนโลยีสำคัญของยานยนตVไฟฟ̀าในประเทศไทยภายในป[ 2570 

ตัวช้ีวัดท่ี 2.4 สัดส7วนจำนวนผูNประกอบการเดิมที่สามารถปรับเปล่ียนธุรกิจไปสู7ธุรกิจใหม7เพิ่มขึ้นรNอยละ 10 

ภายในป[ 2570 

ตัวช้ีวัดท่ี 2.5 จำนวนแรงงานเดิมที่ไดNรับการพัฒนาฝ[มือแรงงานดNานยานยนตVไฟฟ`าและเขNามาเปLนแรงงาน 

ในอุตสาหกรรมใหม7เพ่ิมข้ึน 5,000 คน ภายในป[ 2570 

เป<าหมายท่ี 3 การสรOางความพรOอมของปQจจัยสนับสนุนอย0างเปWนระบบ 

ตัวช้ีวัดท่ี 3.1 มูลค7าการลงทุนดNานวิทยาศาสตรV เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมท่ีเก่ียวขNองกับยานยนตVเพ่ิมข้ึน

รNอยละ 20 ต7อป[ 

ตัวช้ีวัดท่ี 3.2 จำนวนแรงงานที ่ไดNร ับการพัฒนาฝ[มือแรงงานดNานยานยนตVไฟฟ`ามีจำนวนไม7นNอยกว7า 

30,000 คน ภายในป[ 2570 

ตัวช้ีวัดท่ี 3.3 จำนวนสถานีอัดประจุไฟฟ̀าสาธารณะ/หัวจ7ายชารVจเร็ว เพ่ิมข้ึน 5,000 หัวจ7าย ภายในป[ 2570 

ตัวช้ีวัดท่ี 3.4 จำนวนมาตรฐานดNานคุณสมบัติและความปลอดภัยของชิ้นส7วนหลักทั้งหมดของยานยนตVไฟฟ̀า

เพ่ิมข้ึนไม7นNอยกว7า 15 ฉบับต7อป[ 

ตัวช้ีวัดท่ี 3.5 มลพิษทางอากาศ (ฝุ ©นละอองที ่ม ีขนาดเล็กกว7า 2.5 ไมครอน) และปริมาณการปล7อย 

ก§าซเรือนกระจกในภาคคมนาคมขนส7งลดลงรNอยละ 4 ต7อป[ 

 
58 ฐานขCอมูลขอรับการสFงเสริมการลงทุน สำนักงานคณะกรรมการสFงเสริมการลงทุน ณ ปN 2563 (จำนวน 42 โครงการทั้งผูCผลิต

รถยนต:และชิ้นสFวนยานยนต:) 
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3. แผนท่ีกลยุทธK 
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4. กลยุทธKการพัฒนา 

กลยุทธKท่ี 1 การส0งเสริมใหOผูOใชOในภาคส0วนต0าง ๆ ของประเทศปรับเปล่ียนมาใชOยานยนตKไฟฟ<าเพ่ิมมากข้ึน 

กลยุทธKย0อยท่ี 1.1 ส0งเสริมมาตรการจูงใจเพ่ือส0งเสริมการใชOยานยนตKไฟฟ<า ประกอบดNวย (1) มาตรการ

ทางดOานภาษี เช7น การใชNภาษีสรรพาสามิต การยกเวNนหรือลดภาษีป̀ายทะเบียนประจำป[ เปLนตNน (2) มาตรการ

ที่ไม0ใช0ภาษี เช7น ส7วนลดค7าไฟฟ`าในครัวเรือนและที่พักอาศัยในคอนโดมิเนียมแก7ผูNใชNยานยนตVไฟฟ`า ที่จอดฟรี

สำหรับยานยนตVไฟฟ`า การสนับสนุนสินเชื่อเช7าซื้อยานยนตVไฟฟ`า เปLนตNน และ (3) การใหOเงินอุดหนุนสำหรับ

การซ้ือรถยนตVไฟฟ̀า เพ่ือใหNรถยนตVไฟฟ̀ามีตNนทุนการใชNงานใกลNเคียงกับรถยนตVแบบเคร่ืองยนตVสันดาปภายใน 

กลยุทธKย0อยที ่ 1.2 ส0งเสริมการใชOยานยนตKไฟฟ<าในระบบขนส0งสาธารณะ หน0วยงานราชการ 

รัฐวิสาหกิจ องคKการมหาชน ในทุกประเภทของยานยนตKไฟฟ<า โดยอาศัยกลไกการจัดซื้อที่มีการกำหนด

เง่ือนไขท่ีส7งเสริมใหNเกิดการผลิตในประเทศ หรือการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนตV 

กลยุทธKย0อยที่ 1.3 สนับสนุนใหOประชาชนดัดแปลงรถยนตKเก0าเปWนยานยนตKไฟฟ<าดัดแปลงที่ไดNรับ 

การรับรองมาตรฐานดNานความปลอดภัยและสามารถจดทะเบียนไดN 

กลยุทธKย0อยที่ 1.4 จัดทำแผนประชาสัมพันธKยานยนตKที่ปล0อยมลพิษเปWนศูนยK รวมถึงส7งเสริมการจัดทำ

โครงการนำร7องเพ่ือสรNางความตระหนักรูNและความเขNาใจแก7ประชาชน 

กลยุทธKท่ี 2 การสนับสนุนใหOเกิดการขยายตัวของตลาดส0งออกยานยนตKไฟฟ<า 

กลยุทธKย0อยที่ 2.1 สนับสนุนการขยายตลาดยานยนตKไฟฟ<าควบคู0กับการรักษาฐานการส0งออก

ผลิตภัณฑKท่ียังมีความสามารถในการทำตลาดในประเทศคู0คOาหลักของไทย โดยเฉพาะในกลุ7มรถป¦กอัพ 

กลยุทธKย0อยที่ 2.2 ส0งเสริมการส0งออกยานยนตKไฟฟ<าพลังงานแบตเตอร่ี โดยเฉพาะการส7งออกไปยัง

ประเทศท่ีมีการผลักดันนโยบายความเปLนกลางทางคารVบอนท่ีส7งเสริมการใชNยานยนตVประเภทดังกล7าว 

กลยุทธKที่ 3 การกำหนดเป<าหมาย/แผน และดำเนินการเปลี่ยนผ0านอุตสาหกรรมยานยนตKเดิมไปสู0ยานยนตK

ไฟฟ<า อย0างเปWนระบบชัดเจนตลอดท้ังห0วงโซ0อุปทาน ในระยะ 5 ป� 

กลยุทธKย0อยที่ 3.1 ส0งเสริมใหOไทยเปWนศูนยKกลางฐานการผลิตยานยนตKไฟฟ<า เพื่อดึงดูดนักลงทุนใหN 

เขNามาผลิตยานยนตVที่ปล7อยมลพิษเปLนศูนยV และส7งเสริมใหNผูNประกอบการในห7วงโซ7อุปทานสามารถผลิตชิ้นส7วน

ท่ีเปLนเทคโนโลยีหลักของยานยนตVไฟฟ̀ารวมถึงช้ินส7วนยานยนตVเช่ือมต7อและขับข่ีอัตโนมัติ 

กลยุทธKย0อยที ่ 3.2 ส0งเสริมการผลิตยานยนตKที ่มีคุณสมบัติ “สะอาด ประหยัด ปลอดภัย” ตาม

มาตรฐานสากล (กฎระเบียบของสหประชาชาติ) เพื่อพัฒนาคุณภาพของรถยนตVที่ใชNภายในประเทศ และเพ่ือ

ตอบสนองความตNองการของตลาดส7งออกท่ีหลากหลาย ท้ังตลาดส7งออกในปhจจุบัน และตลาดใหม7 

กลยุทธKย0อยที่ 3.3 ส0งเสริมใหOเกิดการสรOางฐานการผลิตแบตเตอรี่ รวมถึงชิ้นส0วนสำคัญ เช7น มอเตอรV

ขับเคล่ือน ระบบบริหารจัดการแบตเตอร่ี และระบบควบคุมการขับข่ี เปLนตNน ภายในประเทศ 
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กลยุทธKย0อยที่ 3.4 ส0งเสริมการเชื่อมโยงห0วงโซ0อุปทานกับประเทศที่มีวัตถุดิบสำคัญต7อการผลิตยานยนตV

ท่ีปล7อยมลพิษเปLนศูนยV เช7น แร7ธาตุหายาก และเซมิคอนดักเตอรV เปLนตNน 

กลยุทธKย0อยที่ 3.5 ส0งเสริมใหOสุดยอดผลิตภัณฑK (Product Champion) ของประเทศไทย ไดNแก7  

รถป¦กอัพ อีโคคารV และจักรยานยนตV ปรับเปล่ียนไปสู7ยานยนตVท่ีขับเคล่ือนดNวยมอเตอรVโดยเร็ว 

กลยุทธKย0อยท่ี 3.6 รักษาความสามารถในการแข0งขันของผลิตภัณฑKกลุ0มท่ียังมีความสามารถในการทำ

ตลาดและยังไม0สามารถพัฒนาไปสู0ยานยนตKไฟฟ<าในระยะเวลาอันสั้น (5 ป[) อาทิ รถป¦กอัพ โดยพิจารณา

จากความพรNอมของผูNบริโภคและความพรNอมของผลิตภัณฑVเปLนหลัก 

กลยุทธKย0อยที่ 3.7 สนับสนุนใหOผูOประกอบการเดิมที่มีศักยภาพใหOสามารถปรับเปลี่ยนไปสู0สายการผลิต

ของยานยนตKไฟฟ<าไดO เช7น การผลิตตัวถังและช7วงล7างดNวยวัสดุใหม7 และการผลิตระบบส7งกำลัง เปLนตNน 

กลยุทธKย0อยที่ 3.8 ศึกษาแนวทางการกำจัดซากรถยนตK และซากชิ้นส0วนยานยนตKท่ีใชOแลOวในประเทศ

ไทย เพ่ือรองรับทิศทางตลาดยานยนตVโลก และส7งเสริมแนวทางการนำวัสดุอุปกรณVท่ีผ7านการใชNงานแลNวกลับมา

ใชNใหม7ตามหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน 

กลยุทธKท่ี 4 การยกระดับขีดความสามารถของผูOประกอบการไทยในการลงทุนผลิตยานยนตKไฟฟ<า แบตเตอร่ี

และช้ินส0วนสำคัญ 

กลยุทธKย0อยที่ 4.1 ส0งเสริมการพัฒนาอย0างเปWนลำดับขั้นเพื่อใหOผูOประกอบการสามารถปรับตัวและไม0

กระทบเศรษฐกิจในช0วงระยะเวลาเปลี่ยนผ0าน โดยการส7งเสริมเทคโนโลยียานยนตVที่มีศักยภาพ เช7น ไฮบริด 

ปลั๊กอินไฮบริด เปLนตNน เพื ่อเปLนแรงส7งไปสู7การเปLนผู Nผลิตในห7วงโซ7อุปทานของยานยนตVไฟฟ`าพลังงาน

แบตเตอร่ี และสนับสนุนใหNผูNผลิตในประเทศนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชNในการบริหารจัดการการผลิตใหNมี

ประสิทธิภาพ 

กลยุทธKย0อยที่ 4.2 กำหนดสิทธิประโยชนKเพื่อส0งเสริมการลงทุน สนับสนุนดOานการเงิน ดOานภาษี รวมถึง

สรNางความร7วมมือกับกลุ 7มประเทศผู NนำดNานยานยนตVไฟฟ`าเพื ่อการกำหนดมาตรการที ่เหมาะสมในการ

ปรับเปล่ียนผูNประกอบการไทยและส7งเสริมสตารVทอัพของไทยใหNสามารถแข7งขันในตลาดไดN 

กลยุทธKย0อยที่ 4.3 ส0งเสริมการนำเทคโนโลยี เช7น ระบบอัตโนมัติ ปhญญาประดิษฐV และอุตสาหกรรม 4.0 

อื่น ๆ และเทคโนโลยีสื ่อสารไรNสาย 5G เปLนตNน มาใชNในการบริหารจัดการการผลิตเพื่อลดตNนทุนและเพ่ิม 

ขีดความสามารถในการแข7งขัน 

กลยุทธKย0อยที่ 4.4 ส0งเสริมการดัดแปลงยานยนตKไฟฟ<าในรถเก0าเพ่ือเร7งใหNเกิดการลงทุนในระบบนิเวศ 

และการถ7ายทอดองคVความรูNของเทคโนโลยียานยนตVไฟฟ̀า 

กลยุทธKย0อยที่ 4.5 ส0งเสริมการร0วมทุนหรือการเปWนหุOนส0วนทางธุรกิจ ระหว7างผูNประกอบการในห7วงโซ7

อุปทานเดิมของไทยกับบริษัทผลิตยานยนตVไฟฟ`า/ชิ้นส7วนในต7างประเทศ เพื่อใหNเกิดการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยี

และทรัพยากรระหว7างกัน 
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กลยุทธKท่ี 5 มาตรการสำหรับกลุ0มผูOไดOรับผลกระทบ 

กลยุทธKย0อยที่ 5.1 ส0งเสริมผูOประกอบการในกลุ0มเครื่องยนตKและระบบส0งกำลังของรถยนตKสันดาป

ภายในที่ตOองการเปลี่ยนผ0านไปสู0อุตสาหกรรมอื่น ตัวอย7างเช7น อุตสาหกรรมหุ7นยนตVเพื่ออุตสาหกรรม 

อุตสาหกรรมราง หรือธุรกิจใหม7อ่ืน ๆ ท่ีมีศักยภาพ เปLนตNน 

กลยุทธKย0อยที่ 5.2 กำหนดมาตรการเยียวยาไดOผูOรับผลกระทบจากการเปลี่ยนผ0านไปสู0อุตสาหกรรม 

ยานยนตKไฟฟ<า เช7น ผูNประกอบการและแรงงานในธุรกิจป¦โตรเคมี และเกษตรกรผูNปลูกพืชพลังงาน เปLนตNน 

กลยุทธKท่ี 6 การวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีเก่ียวขOองกับยานยนตKไฟฟ<าและยานยนตKไรOคนขับ 

กลยุทธKย0อยที่ 6.1 จัดตั้งกิจการคOาร0วมดOานการวิจัยและนวัตกรรม โดยส7งเสริมการวิจัยและพัฒนา 

การผลิตแบตเตอรี่ ระบบเซนเซอรV ระบบอิเล็กทรอนิกสV และระบบสื่อสารในยานยนตVไฟฟ`า พัฒนาเทคโนโลยี

การดักจับคารVบอนไดออกไซดV และคำนึงถึงวงจรชีวิตทั ้งหมดของผลิตภัณฑV รวมทั้งส7งเสริมเทคโนโลยี 

ที่เกี่ยวขNองกับการดัดแปลงยานยนตVไฟฟ`าพรNอมทั้งถ7ายทอดองคVความรูNและเทคโนโลยีใหNแก7ผูNประกอบการ 

ยานยนตVไฟฟ̀า 

กลยุทธKย0อยที่ 6.2 ส0งเสริมใหOผูOผลิตยานยนตK ผูOผลิตชิ้นส0วนยานยนตK ใชOโครงสรOางพื้นฐานทางปQญญา

ของภาครัฐที่สรOางขึ้น เพื่อส7งเสริมการวิจัยและพัฒนา เช7น ศูนยVทดสอบยานยนตVและยางลNอแห7งชาติ และ

หNองปฏิบัติการทดสอบแบตเตอร่ี ณ สนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา เปLนตNน 

กลยุทธKย0อยที่ 6.3 ส0งเสริมงานวิจัยและการจัดทำระเบียบรองรับการวิจัยและพัฒนายานยนตKที่ปล0อย

มลพิษเป Wนศ ูนยK และระบบการขับข ี ่แบบอัตโนมัต ิ  การเช ื ่อมต 0อ การปร ับให Oเป Wนระบบไฟฟ<า  

และการแบ0งปQนกันใชOงาน เพ่ือขยายผลไปสู7การใชNในภาคอุตสาหกรรมในประเทศต7อไป 

กลยุทธKที่ 7 โครงสรOางพื้นฐานดOานพลังงานที่มีความพรOอมรองรับปริมาณการใชOงานยานยนตKไฟฟ<าใน

อนาคตไดOอย0างเหมาะสมและเพียงพอ 

กลยุทธKย0อยที่ 7.1 ส0งเสริมการลงทุนและพัฒนาจุดอัดประจุหรือเครื ่องชารKจยานยนตKไฟฟ<าใหO

สอดคลOองกับพฤติกรรมและกิจกรรมประจำวันของผู OใชOรถ ไดNแก7 ที ่บNาน สำนักงาน ที ่พักอาศัย และ 

ท่ีสาธารณะ 

กลยุทธKย0อยที่ 7.2 ส0งเสริมใหOมีการพัฒนาระบบไฟฟ<าใหOมีประสิทธิภาพที่จะรองรับปริมาณความ

ตOองการการประจุไฟไดOเพียงพอตลอดเวลา และมีการคำนวณค7าไฟฟ`าที่แยกระหว7างการใชNไฟฟ`าเพื่อประจุ

ยานยนตVไฟฟ̀ากับการใชNไฟฟ̀าในบNาน 

กลยุทธKย0อยที่ 7.3 ส0งเสริมเทคโนโลยีดOานสมารKทกริด เพื่อเชื่อมโยงและบริหารจัดการการประจุไฟฟ̀า

แบบบูรณาการ อาทิ นโยบายโครงสรNางพื้นฐานมิเตอรVอัจฉริยะการพัฒนาแพลตฟอรVมบูรณาการและเชื่อมโยง

ขNอมูลการเช่ือมโยงสถานีอัดประจุและยานยนตVไฟฟ̀าเพ่ือบริหารจัดการระบบไฟฟ̀า 
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กลยุทธKที่ 8 การปรับปรุงและจัดทำกฎระเบียบที่เกี่ยวขOองใหOเอื้อกับการเติบโตอุตสาหกรรมยานยนตKไฟฟ<า 

และใหOความสำคัญกับการบูรณาการการทำงานร0วมกันระหว0างรัฐและเอกชน 

กลยุทธKย0อยที่ 8.1 จัดทำและปรับปรุงกฎหมายหรือกฎระเบียบใหOเอื้อต0อการพัฒนาอุตสาหกรรม 

ยานยนตKไฟฟ<า สถานีอัดประจุไฟฟ̀า เช7น กฎระเบียบเพ่ือการส่ือสารและความปลอดภัย กฎระเบียบการติดต้ัง

และการพัฒนาพ้ืนท่ี และกฎระเบียบและมาตรฐานการใชNงานแบตเตอร่ีใชNแลNว เปLนตNน 

กลยุทธKย0อยที่ 8.2 ผ0อนคลายกฎระเบียบที่เกี่ยวขOองกับการลงทุนในห0วงโซ0อุปทานของชิ้นส7วนที่เปLน

เทคโนโลยีสำคัญของยานยนตVไฟฟ̀าในระยะเร่ิมตNน เพ่ือผลักดันใหNเกิดการลงทุนโดยตรงจากต7างประเทศ 

กลยุทธKย0อยที่ 8.3 ปรับปรุงกฎระเบียบที่เกี่ยวขOอง (โดยเฉพาะการจดทะเบียน) เพื่อสนับสนุนและช7วย

อำนวยความสะดวกในการดัดแปลงเปLนยานยนตVไฟฟ̀า 

กลยุทธKท่ี 9 การผลิตและพัฒนาทักษะแรงงานใหOสอดคลOองกับความตOองการของอุตสาหกรรมยานยนตKไฟฟ<า 

กลยุทธKย0อยที่ 9.1 พัฒนาบุคลากรรองรับยานยนตKไฟฟ<า เยียวยากำลังคนรองรับการเปลี่ยนผ0านไปสู0

ยานยนตKไฟฟ<า รวมท้ังส7งเสริมการเรียนรูNตลอดชีวิต 

กลยุทธKย0อยที่ 9.2 ส0งเสริมความร0วมมือระหว0างผูOประกอบการและสถานศึกษาเพื่อใหNเกิดการถ7ายทอด

องคVความรูNของเทคโนโลยียานยนตVไฟฟ`าระหว7างผูNประกอบการและสถานศึกษา โดยเฉพาะอย7างยิ่ง ความรูN

ดNานเทคโนโลยีแบตเตอร่ี และระบบเซ็นเซอรVและระบบอิเล็กทรอนิกสVในยานยนตVไฟฟ̀า 

กลยุทธKย0อยที่ 9.3 กำหนดแนวทางดึงดูดผูOเชี่ยวชาญที่มีทักษะสูงทั้งในประเทศและต0างประเทศ  

โดยการใหNสิทธิประโยชนVในช7วงเริ่มตNน เช7น สิทธิประโยชนVดNานภาษีสำหรับการจNางแรงงานทักษะสูงในสาขา 

ท่ีเก่ียวขNองกับการผลิต การใหNวีซ7า สิทธิการอยู7 ภาษี และการยNายถ่ินฐาน สำหรับผูNเช่ียวชาญชาวต7างชาติ เปLนตNน 

กลยุทธKท่ี 10 มาตรฐานดOานคุณสมบัติและความปลอดภัย 

กลยุทธKย0อยที่ 10.1 กำหนดและพัฒนามาตรฐานใหOครอบคลุมยานยนตK ชิ้นส0วน และอุปกรณKสำหรับ 

การใชOงานยานยนตKไฟฟ<าใหNสอดคลNองมาตรฐานและขNอกำหนดของประเทศที่ส7งออก รวมทั้งยกระดับ

หNองปฏิบัติการเพ่ือตรวจสอบและรับรองใหNเปLนไปตามมาตรฐานสากล 

กลยุทธKย0อยที่ 10.2 กำหนดมาตรฐานสำคัญเพื่อส0งเสริมใหOเกิดการดัดแปลงยานยนตKไฟฟ<า การผลิต

แบตเตอร่ี สถานีอัดประจุไฟฟ̀า และอุปกรณVไฟฟ̀าสำหรับยานยนตVไฟฟ̀า 

กลยุทธKย0อยท่ี 10.3 จัดทำแผนพัฒนาดOานมาตรฐานใหOกับสถานประกอบการยานยนตKไฟฟ<า 

กลยุทธKย0อยที่ 10.4 พัฒนาและต0อยอดศูนยKทดสอบและยางลOอแห0งชาติ ในการทดสอบยานยนตVไฟฟ̀า

และช้ินส7วนท่ีครอบคลุมขNอกำหนดตามมาตรฐานสากล 

กลยุทธKย0อยท่ี 10.5 กำหนดมาตรฐานและหน0วยงานใหOการตรวจสอบรับรองสำหรับยานยนตK 

ท่ีดัดแปลงเปWนยานยนตKไฟฟ<า 
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กลยุทธKย0อยที่ 10.6 ส0งเสริมใหOเกิดการลงทุนศูนยKทดสอบในประเทศ ในระดับมาตรฐานอุตสาหกรรม 

และระดับมาตรฐานผูOผลิตยานยนตK ความรับผิดต0อความเสียหายที่เกิดจากสินคOา และการบริหารคุณภาพ  

ผ7านความร7วมมือกับหน7วยงานรับรองมาตรฐานระดับโลก 

กลยุทธKย0อยที่ 10.7 จัดทำมาตรฐานที่สำคัญ ไดNแก7 มาตรการการติดตั้ง และมาตรฐานแบตเตอรี่สำหรับ 

การดัดแปลงยานยนตVเก7าเปLนยานยนตVไฟฟ`า เพื่อสรNางความเชื่อมั่นในระบบความปลอดภัยของยานยนตV

ดัดแปลง และปรับปรุงกฎระเบียบที่เกี ่ยวขNองโดยเฉพาะการจดทะเบียนเพื ่อสนับสนุนและช7วยอำนวย 

ความสะดวกในการดัดแปลงเปLนยานยนตVไฟฟ̀า 

กลยุทธKท่ี 11 การสนับสนุนเงินทุนใหOกับผูOประกอบการท่ีลงทุนในอุตสาหกรรมยานยนตKพลังงานสะอาด 

กลยุทธKย0อยที่ 11.1 สนับสนุนเงินกูOดอกเบี้ยต่ำเพื่อสนับสนุนผูNประกอบการดNานยานยนตVไฟฟ`าและ

ช้ินส7วน 

กลยุทธKย0อยที่ 11.2 สนับสนุนการจัดตั้งกองทุนเพื่อลงทุนในโครงสรOางพื้นฐานยานยนตKไฟฟ<าและ 

การบริหารจัดการท่ีเก่ียวขOองกับธุรกิจสีเขียวและธุรกิจหมุนเวียน  
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หมุดหมายที่ 4 ไทยเป`นศูนย^กลางทางการแพทย^และสุขภาพมูลคZาสูง 

1. สถานการณKการพัฒนาท่ีผ0านมา  

การใหOบริการทางการแพทยKชาวต0างชาติเพิ่มขึ้น แต0ตOองคำนึงผลกระทบต0อโอกาสในการเขOาถึง

บริการสุขภาพของคนไทย ป[ 2562 โดยมีชาวต7างชาติมาใชNบริการทางการแพทยV 3.6 ลNานคนคร้ัง สรNางรายไดN 

41,000 ลNานบาท จากราคาค7าบริการและชื่อเสียงของบุคลากรทางการแพทยVที่ดีกว7ากว7าประเทศอื่นเม่ือเทียบ

บริการในระดับเดียวกัน แต7เมื ่อพิจารณาถึงการกระจายบุคลากรทางการแพทยVในประเทศยังคงมีความ 

เหลื่อมล้ำกันในระหว7างภาค และเมื่อเปรียบกับประเทศอื่น ๆ พบว7าประเทศไทยยังมีสัดส7วนแพทยVต7อประชากร 

1,000 คนเพียง 0.5 เทียบกับเกาหลีใตN 2.4 และสิงคโปรV 1.9 ขณะที่การเปLนศูนยVกลางสุขภาพที่มุ 7งเนNน 

การสรNางรายไดNและการใหNบริการชาวต7างชาติอาจทำใหNมีการไหลออกของบุคลากรภาครัฐสู7ภาคเอกชน ส7งผล

กระทบต7อการเขNาถึงบริการสุขภาพของประชาชน โดยเฉพาะกลุ7มผูNมีรายไดNนNอยหรืออาศัยอยู7ในพ้ืนที่ห7างไกล 

ถึงแมN ปhจจุบันมีการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม7มาใหNบริการทางการแพทยVเพิ ่มมากขึ ้น ซึ ่งช7วย 

อำนวยความสะดวกและลดภาระงานของบุคลากร แต7ยังคงตNองคำนึงถึงผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นจาก 

การใชNเทคโนโลยีดังกล7าว 

การท0องเที่ยวเชิงสุขภาพของไทยมีมูลค0าการตลาดสูงเปWนอันดับ 4 ของเอเชียแปซิฟ�ก แต0ยังมีปQญหา

ความเชื่อมั่นดOานคุณภาพมาตรฐานของสถานบริการ ในป[ 2562 ไทยมีอัตราการใชNบริการดNานการท7องเที่ยว

เชิงสุขภาพ 12.6 ลNานคนครั ้ง สรNางรายไดN 409,200 ลNานบาท และเกิดการจNางงาน 530,000 คน อีกท้ัง  

มีสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพท่ีข้ึนทะเบียน 4,352 แห7ง โดยเฉพาะสปาไทยและนวดแผนไทยเปLนเอกลักษณV

ความเปLนไทยที่ไดNรับความนิยมในต7างประเทศ แต7ยังคงตNองปรับปรุงในเรื่องคุณภาพมาตรฐานทั้งดNานภาพลักษณV

และราคาเพ่ือสรNางความเช่ือม่ันในการมาใชNบริการ 

ประเทศไทยส0งออกเครื ่องมือและอุปกรณKทางการแพทยKมูลค0าต่ำ แต0นำเขOาสินคOาท่ีมีมูลค0าสูง  

โดยผลิตภัณฑVส7งออกรNอยละ 88 เปLนวัสดุสิ ้นเปลืองทางการแพทยV ขณะที่ผลิตภัณฑVนำเขNารNอยละ 42  

เปLนครุภัณฑVทางการแพทยV อาทิ เครื่องอัลตราซาวดV เครื่องเอกซเรยV เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ`าในสมอง และ 

รNอยละ 40 เปLนวัสดุสิ ้นเปลืองทางการแพทยV เช7น ผลิตภัณฑVทางจักษุวิทยา เปLนตNน ทั้งนี้ การสนับสนุน

ภาคเอกชนหรือผู Nประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย7อม ทั ้งในดNานการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑV  

การส7งเสริมการใชNในประเทศยังมีจำกัด ส7งผลใหNผูNใชNเคร่ืองมือแพทยVนำเขNาจากต7างประเทศเพราะตNนทุนท่ีถูกกว7า  

การผลิตยาและวัคซีนส0วนใหญ0เปWนการผลิตขั ้นปลายโดยนำเขOาวัตถุดิบเพื ่อผลิตยาและวัคซีน

สำเร็จรูป ป[ 2562 ตลาดยาในประเทศไทยมีมูลค7า 1.84 แสนลNานบาท โดยรNอยละ 90 ผลิตเพื่อการบริโภค 

ในประเทศ แต7ส7วนใหญ7เปLนการผลิตยาสำเร็จรูปที่นำเขNาวัตถุดิบมาจากต7างประเทศ แมNว7าในช7วงป[ 2557-2561 

การส7งออกยาจะมีมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยรNอยละ 8 ต7อป[ แต7คิดเปLนสัดส7วนเพียงรNอยละ 0.2 ของมูลค7าส7งออก

สินคNาทั ้งหมด เนื่องจากยาที่ส7งออกเปLนยาสามัญที่มีมูลค7าต่ำ ขณะท่ีปhจจุบัน มีการผลิตวัคซีนหลายชนิด 

แบบปลายน้ำ โดยนำเขNามาผสมหรือแบ7งบรรจุ แต7ที่ผลิตไดNเองตั้งแต7ตNนน้ำมีเพียง 2 ชนิด คือวัคซีนบีซีจีและ
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วัคซีนไอกรนชนิดไรNเซลลV เนื่องจากตNองมีการวิจัยและใชNเทคโนโลยีสูง อย7างไรก็ตาม การแพร7ระบาดของ 

โควิด–19 ส7งผลใหNมีการวิจัยและพัฒนาวัคซีนเพิ่มสูงขึ้นอย7างรวดเร็ว โดยคาดการณVว7าตลาดวัคซีนโลกจะ 

มีมูลค7าสูงถึง 83.5 พันลNานเหรียญสหรัฐ ในป[ 2570 

การส0งออกสมุนไพรส0วนใหญ0เปWนวัตถุดิบท่ีมีราคาและมูลค0าเพ่ิมต่ำ แต0นำเขOาในรูปสารสกัดซ่ึงมีราคาสูง 

ประเทศไทยส7งออกสมุนไพรเปLนอันดับหนึ่งของอาเซียน แต7ส7วนใหญ7อยู7ในรูปของวัตถุดิบสมุนไพรเนื่องจาก

ขNอจำกัดในเรื่องคุณภาพที่ยังไม7ไดNมาตรฐาน รวมถึงขาดงานวิจัยเพ่ือเปLนหลักฐานขNอมูลดNานวิทยาศาสตรVที่จะ

รองรับคุณประโยชนVสมุนไพร สะทNอนไดNจากขNอมูลการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑVสมุนไพรไทยในปhจจุบันที่ยัง 

มีจำนวนนNอย นอกจากนี้ การกำหนดพิกัดศุลกากรของผลิตภัณฑVสมุนไพรยังไม7ถูกตNองและครบถNวน อาทิ 

แอลกอฮอลVท่ีเปLนส7วนประกอบสำคัญในกระบวนการสกัดสารสำคัญในสมุนไพร มีการเก็บภาษีค7อนขNางสูง

ส7งผลต7อตNนทุนการผลิต อย7างไรก็ตาม การแพร7ระบาดของโควิด-19 ทำใหNเกิดการเร7งวิจัย ทำใหNพบว7าสมุนไพร

ไทยหลายชนิดมีส7วนช7วยในการป`องกัน/รักษาโควิด-19 อาทิ ฟ`าทะลายโจร กระชายขาว ซึ่งเปLนโอกาสสำคัญ

ในการพัฒนาสมุนไพรไทย 

ศักยภาพทางดOานวิชาการและวิจัยทางการแพทยKของไทยยังไม0สามารถนำไปสู0การพึ่งพาตนเองไดO 

แมNว7าในป[ 2564 ไทยจะมีมหาวิทยาลัยติดอันดับการจัดมหาวิทยาลัยโลกของ QS ในสาขาชีววิทยาศาสตรVและ

ดNานการแพทยV จำนวน 4 แห7ง และมีมหาวิทยาลัย 1 แห7ง ติดอยู7ใน 150 อันดับแรกของโลก ซึ่งในภูมิภาค

อาเซียนมีเพียงไทยและสิงคโปรVเท7าน้ันท่ีสามารถติดอยู7ใน 150 อันดับแรกของโลกไดN แต7เม่ือพิจารณาถึงผลงาน

ดNานการวิจัยทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพจากดัชนี H-index ของการจัดอันดับวารสารและประเทศโดย 

SCImago กลับพบว7าประเทศไทยอยู 7ในลำดับที ่  42 ของโลก ต่ำกว7ามาเลเซีย โดยนอกจากไทยจะ 

มีช7องว7างในการพัฒนางานวิจัยใหNเปLนที่ยอมรับแลNว ยังมีปhญหาในการนำงานวิจัยและนวัตกรรมมาต7อยอด 

ในเชิงพาณิชยV เนื่องจากระบบนิเวศการวิจัยที่ไม7เอื้อและยังขาดโครงสรNางพื้นฐานสำคัญในการรองรับ อาทิ 

ศูนยVทดสอบและหNองปฏิบัติการที่ไดNมาตรฐานสากล บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ ส7งผลใหNอุตสาหกรรม

การแพทยVของไทยยังจำเปLนตNองพ่ึงพาการนำเขNาผลิตภัณฑVจากต7างประเทศ 

การเปWนศูนยKกลางทางการแพทยKและสุขภาพและโลกาภิวัตนKส0งผลต0อความเสี่ยงในการรับมือกับ 

โรคระบาดอุบัติใหม0อุบัติซ้ำเพิ่มขึ้น ในช7วง 20 ป[ที่ผ7านมาประเทศไทยประสบปhญหาการแพร7ระบาดของ

โรคติดต7ออุบัติใหม7จากต7างประเทศมาเปLนระยะ อาทิ โรคซารVส โรคไขNหวัดนก โรคไขNซิกNา โรคไขNหวัดใหญ7 

สายพันธุVใหม7 2009 โรคเมอรVส และล7าสุด โควิด-19 ที่มีการแพร7ระบาดทั่วประเทศอย7างต7อเน่ือง ส7งผลกระทบ

อย7างรุนแรงต7อภาคการท7องเที่ยวและการส7งออกของไทย ส7งผลใหNป[ 2563 เศรษฐกิจไทยหดตัวอย7างรุนแรง 

จำนวนนักท7องเที ่ยวต7างชาติในช7วงไตรมาสแรกของป[ 2563 ลดลงจากช7วงเวลาเดียวกันของป[ 2562  

รNอยละ 38.01 รวมทั้งยังส7งผลต7อการปรับเปลี่ยนวิถีการใชNชีวิตของประชาชน และก7อใหNเกิดวิกฤตในระบบ

สุขภาพ ดังนั้น ประเทศไทยจึงจำเปLนตNองมีการปรับโครงสรNาง ระบบ อุปกรณV และกำลังคนในการควบคุมและ

จัดการโรคระบาดใหNมีประสิทธิภาพ เพื่อป`องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดต7อระบบสาธารณสุข และเศรษฐกิจของ

ประเทศ 
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2. เป<าหมายการพัฒนา 

2.1 ความเช่ือมโยงของหมุดหมายกับยุทธศาสตรKชาติและเป<าหมายหลักของแผน  

การพัฒนาประเทศไทยใหNเปLนศูนยVกลางทางการแพทยVและสุขภาพสูงจะสอดรับกับเป`าหมาย 

ของแผนฯ 13 ในการปรับโครงสรNางภาคการผลิตและบริการสู7เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม โดยการใชNนวัตกรรม 

ในการผลิตสินคNาและจัดบริการทางการแพทยVและสุขภาพเพื่อสรNางมูลค7าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ควบคู7กับวาง

แนวทางในการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาวะฉุกเฉินดNานสุขภาพและระบบบริการสุขภาพ การพัฒนาคน

สำหรับโลกยุคใหม7ที่มีสมรรถนะสูงทางดNานการแพทยVและสาธารณสุขเพื่อไม7ใหNเปLนอุปสรรคต7อการยกระดับ 

ขีดความสามารถบริการทางการแพทยVและสุขภาพ ตลอดจนลดผลกระทบต7อการเขNาถึงบริการของคนไทย  

ซึ่งจะเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรVชาติที่สำคัญในด#านการสร#างความสามารถในการแข1งขัน ในประเด็นเป`าหมาย 

ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข7งขันสูงขึ ้น ที่กำหนดอุตสาหกรรมการแพทยVแบบครบวงจรเปLน

อุตสาหกรรมและบริการแห7งอนาคตที ่อาศัยความเชี ่ยวชาญดNานการแพทยVของไทยสรNางอุตสาหกรรม

เกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการทางการแพทยV การใชNเทคโนโลยีการแพทยVใหม7 ๆ ยกระดับ

การใหNบริการการแพทยVอย7างมีคุณภาพในระดับสากล รวมทั้งเชื่อมโยงอุตสาหกรรมทางการแพทยVและบริการ

ท7องเที่ยวเพื่อสุขภาพ และเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร9ชาติด#านการสร#างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  

ในประเด็นเป`าหมาย สรNางความเปLนธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติ ที่มุ7งเนNนการสรNางความเปLนธรรม 

ในการเขNาถึงบริการสาธารณสุข 

2.2 เป<าหมาย ตัวช้ีวัด และค0าเป<าหมายของการพัฒนาระดับหมุดหมาย 

เป<าหมายท่ี 1 ไทยมีศักยภาพในการสรNางมูลค7าทางเศรษฐกิจจากสินคNาและบริการสุขภาพ 

ตัวช้ีวัดท่ี 1.1 สัดส7วนมูลค7าเพ่ิมสินคNาและบริการสุขภาพต7อผลิตภัณฑVมวลรวมในประเทศอยู7ท่ีรNอยละ 1.7 

เป<าหมายที่ 2 องคVความรูNดNานการแพทยVและสาธารณสุขมีศักยภาพเอื้อต7อการสรNางมูลค7าเพิ่มในสินคNาและ

บริการทางสุขภาพ 

ตัวช้ีวัดท่ี 2.1 มูลค7าการนำเขNาครุภัณฑVทางการแพทยVลดลงเฉล่ียรNอยละ 5 

เป<าหมายท่ี 3 ประชาชนไทยไดNรับความเปLนธรรมในการเขNาถึงบริการสุขภาพ 

ตัวช้ีวัดท่ี 3.1 สัดส7วนค7าใชNจ7ายดNานสุขภาพของครัวเรือนต7อค7าใชNจ7ายสุขภาพท้ังหมดไม7เกินรNอยละ 12 

เป<าหมายท่ี 4 ระบบบริหารจัดการภาวะฉุกเฉินดNานสุขภาพมีความพรNอมรองรับภัยคุกคามสุขภาพ  

ตัวช้ีวัดท่ี 4.1 การประเมินผลสมรรถนะหลักในการปฏิบัติตามกฎอนามัยระหว7างประเทศทุกตัวชี้วัดมีค7า 

ไม7ต่ำกว7า 4  
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3.  แผนท่ีกลยุทธK 

 

4. กลยุทธKการพัฒนา  

กลยุทธKท่ี 1 บริการทางการแพทยKท่ีมีศักยภาพในการสรOางมูลค0าทางเศรษฐกิจ 

กลยุทธKย0อยที่ 1.1 สนับสนุนใหOภาคเอกชนยกระดับบริการทางการแพทยKบนฐานนวัตกรรมและ

เทคโนโลยีข้ันสูง โดยภาครัฐกำหนดมาตรฐาน สนับสนุนและกำกับดูแล 

(1) ยกระดับบริการทางการแพทยKที่มุ0งเนOนรูปแบบการแพทยKแม0นยำ เวชศาสตรKป<องกันก0อนเกิดโรค 

และการดูแลสุขภาพแบบเจาะจงเฉพาะบุคคล และจัดทำฐานขNอมูลกลุ 7มเป`าหมายเพื ่อต7อยอดไปสู7 

การใหNบริการรักษาและดูแลผูNป©วยในลักษณะเฉพาะบุคคล การรักษาโดยพันธุกรรมบำบัด เซลลVตNนกำเนิด

รวมทั ้งนำบริการส7งเสริมสุขภาพมาหนุนเสริมการจัดบริการทางการแพทยV อาทิ เวชศาสตรVชะลอวัย  

ที่มีหลักฐานทางการวิจัยมารองรับ ตลอดจนส7งเสริมใหNมีการเชื่อมโยงกับคู7คNาทางธุรกิจในการจัดหาผูNป©วย

ต7างชาติใหNมารับบริการในไทย โดยเฉพาะผูNป©วยในกลุ7มประเทศท่ีมีระบบประกันสุขภาพครอบคลุมค7าใชNจ7าย

ดNานสุขภาพในประเทศไทย 

(2) พัฒนาระบบกำกับควบคุมคุณภาพมาตรฐานการจัดบริการทางการแพทยKขั้นสูงโดยตOองคำนึงถึง

ผลกระทบที่เกิดขึ้นในทุกมิติ อาทิ การใหNบริการที่มีคุณภาพมาตรฐานในราคาที่สมเหตุสมผล การกำกับดูแล

ปhญหาทางจริยธรรมทางการแพทยVจากการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทยVที่ทันสมัยมาใชN อาทิ  

แม7อุNมบุญ การใชNเซลลVตNนกำเนิด 

3. ประชาชนไทยได.รับ
ความเป5นธรรมในการเข.าถึง

บริการสุขภาพ 

4. ระบบบริหารจัดการภาวะฉุกเฉิน
ด.านสุขภาพ มีความพร.อมรองรับ

ภัยคุกคามสุขภาพ 

1. ไทยมีศักยภาพในการสร.างมูลคLา
ทางเศรษฐกิจจากสินค.าและบริการสุขภาพ 

สัดส$วนมูลค$าเพ่ิมสินค0าและบริการ
สุขภาพต$อผลิตภัณฑ>มวลรวม 
ในประเทศอยู$ท่ีร0อยละ 1.7 

การประเมินผลสมรรถนะหลัก
ในการปฏิบัติตามกฎอนามัยระหว$าง
ประเทศ ทุกตัวชี้วัดมีค$าไม$ต่ำกว$า 4 

2. องคQความรู.ด.านการแพทยQและสาธารณสุข 
มีศักยภาพเอ้ือตLอการสร.างมูลคLาเพิ่ม 

ในสินค.าและบริการทางสุขภาพ 

1. บริการทางการแพทย. 
ท่ีมีศักยภาพในการสร8าง

มูลค<าทางเศรษฐกิจ 

1.1  สนับสนุนให+ภาคเอกชน
ยกระดับบริการ 
ทางการแพทย<บน 
ฐานนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีข้ันสูง  
โดยภาครัฐกำหนด
มาตรฐาน สนับสนุน
และกำกับดูแล 

1.2  ปรับปรุงแก+ไข
กฎระเบียบให+เอ้ือตMอ 
การเปNนศูนย<กลาง 
ทางการแพทย<และ
สุขภาพ  

เปWาหมายหลัก 
ของแผน

เปWาหมายระดับ
หมุดหมาย 

ตัวช้ีวัดและ
คLาเปWาหมาย 

กลยุทธQ 
 

2. ไทยเปDนศูนย.กลาง
บริการเพ่ือส<งเสริมสุขภาพ

ระดับโลก  

2.1  สร+างนวัตกรรมใน
บริการเพื่อสMงเสริม
สุขภาพบนฐานความ
โดดเดMนของเอกลักษณ<
ความเปNนไทย

2.2  ยกระดับมาตรฐาน
สถานบริการสMงเสริม
สุขภาพให+สามารถ
แขMงขันได+ 

2.3  พัฒนาบริการเพื่อ
สMงเสริมสุขภาพรูปแบบ
ใหมMท่ีนำไปสูMการสร+าง
สังคมสูงวัยท่ีมีสุขภาวะ 

5. การบริหารจัดการ 
ระบบบริการสุขภาพบนพ้ืนฐาน 
ความสมดุลทางเศรษฐกิจและ

สุขภาพของคนไทย 

5.1  บริหารจัดการบุคลากร
ทางการแพทย<ให+สอดคล+อง
กับระบบบริการสุขภาพ

5.2  พัฒนากลไกกำกับดูแลและ
บริหารจัดการคMาบริการทาง
การแพทย<

5.3  พัฒนาระบบเทคโนโลยี
ดิจิทัลและสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนบริการทาง
การแพทย< 

สัดส$วนค$าใช0จ$ายด0านสุขภาพ
ของครัวเรือนต$อค$าใช0จ$ายสุขภาพ

ท้ังหมดไม$เกินร0อยละ 12 

3. การสร8างมูลค<าเพ่ิมให8
อุตสาหกรรมทางการแพทย.

และสุขภาพ 

3.1  สMงเสริมการพัฒนา
โครงสร+างพื้นฐานบน
ฐานเทคโนโลยีดิจิทัล
ให+รองรับการยกระดับ
อุตสาหกรรม

3.2  ปฏิรูประบบกำกับ
ดูแลผลิตภัณฑ<สุขภาพ 

3.3  สMงเสริมการลงทุนและ
การนำผลิตภัณฑ<
ทางการแพทย<และ
สุขภาพออกสูMตลาด 

3.4  สMงเสริมแนวคิดการซื้อ
และการใช+ผลิตภัณฑ< 
ท่ีผลิตในประเทศ

4.1  สMงเสริมการเปNนศูนย<กลาง
การศึกษาทางการแพทย< 

4.2  พัฒนาตMอยอดประโยชน<
ของการจัดประชุมวิชาการ
ทางการแพทย<นานาชาติ 

4.3  พัฒนาบุคลากรด+านการวิจัย 
4.4  สร+างระบบนิเวศการวิจัยให+

เอ้ือตMอการนำเทคโนโลยี
นวัตกรรมมาตMอยอด 
ในเชิงพาณิชย< 

4.5  สร+างเครือขMายความรMวมมือ
การวิจัยและพัฒนาระหวMาง
ประเทศ  

 4. การสร8างเสริม 
ขีดความสามารถทางวิชาการ

ด8านการศึกษา วิจัย และ
เทคโนโลยีทางการแพทย. 

6.1  ปฏิรูประบบเฝ`าระวังและ
บริหารจัดการโรคระบาดและ
ภัยคุกคามสุขภาพ

6.2  วางระบบการเตรียมความ
พร+อมด+านความม่ันคงด+าน
สุขภาพในการจัดการภาวะ
ฉุกเฉิน  

6. การยกระดับศักยภาพระบบ
บริหารจัดการภาวะฉุกเฉินด8าน
สาธารณสุขเพ่ือลดผลกระทบต<อ
บริการทางเศรษฐกิจและสุขภาพ 

มูลค$าการนำเข0า 
ครุภัณฑ>ทางการแพทย>
ลดลงเฉลี่ยร0อยละ 5 

กลยุทธQยLอย 
 

ปรับโครงสร.างการผลิตและบริการ 

สูLเศรษฐกิจฐานนวัตกรรม

การมุLงสูLสังคมแหLงโอกาส  

และความเป5นธรรม

การเสริมสร.างความสามารถของ
ประเทศในการรับมือกับการ

เปลี่ยนแปลงและความเสี่ยงภายใต.
บริบทโลกใหมL

การพัฒนาคนสำหรับโลกยุคใหมL
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กลยุทธKย0อยท่ี 1.2 ปรับปรุงแกOไขกฎระเบียบใหOเอ้ือต0อการเปWนศูนยKกลางทางการแพทยKและสุขภาพ  

(1)  ศึกษาความเปWนไปไดOในการออกกฎหมายเฉพาะเพื่อรองรับการเปWนศูนยKกลางทางการแพทยKและ

สุขภาพที่ครอบคลุมขOอจำกัดในการดำเนินการ อาทิ กฎหมายที่เกี่ยวขNองกับเทคโนโลยีดิจิทัลทางการแพทยV 

การใชNระบบประกันภัยสุขภาพและสวัสดิการจากต7างประเทศ การอนุญาตดNานการลงตรา ตลอดจน 

การกำหนดหน7วยงานรับผิดชอบหลักในการดำเนินการ  

(2) ปรับแกOกฎหมายการออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจดOานบริการส0งเสริมสุขภาพและบริการ 

ทางการแพทยKใหOเปWนแบบใบอนุญาตเดียว ที่ครอบคลุมการดำเนินการเกี่ยวกับสถานประกอบการเพ่ือ

สุขภาพ สถานพยาบาล และธุรกิจโรงแรม รวมทั้งปรับแกNกฎหมายอนุญาตใหNวิชาชีพอื่นที่เกี่ยวขNองกับการ

ใหNบริการส7งเสริมสุขภาพที่ยังไม7มีหลักสูตรการสอนในประเทศไทย มาช7วยสนับสนุนการแพทยVแผนปhจจุบัน

ภายใตNใบอนุญาตประกอบวิชาชีพน้ันๆ ไดNสะดวกข้ึน อาทิ การแพทยVธรรมชาติบำบัด 

กลยุทธKท่ี 2 ไทยเปWนศูนยKกลางบริการเพ่ือส0งเสริมสุขภาพระดับโลก  

กลยุทธKย0อยที่ 2.1 นวัตกรรมในบริการเพื่อส0งเสริมสุขภาพบนฐานความโดดเด0นของเอกลักษณK 

ความเปWนไทย 

(1) ผสานความโดดเด0นของอัตลักษณKความเปWนไทยกับบริการเพื่อส0งเสริมสุขภาพ โดยสนับสนุนทุก 

ภาคส7วนในพื้นที่ร7วมกันพัฒนาเมืองสุขภาพแบบครบวงจร บนฐานการนำภูมิปhญญาการดูแลรักษาสุขภาพ 

ดNานการแพทยVแผนไทย การแพทยVทางเลือก และการท7องเที่ยวเชิงสุขภาพของชุมชนทNองถิ่นมาพัฒนาต7อยอด

บริการและผลิตภัณฑVส7งเสริมสุขภาพ เพ่ือสรNางแบรนดVความเปLนไทยท่ีสามารถแข7งขันไดNในระดับสากล 

(2) ผลักดันใหOมีผูOบริหารจัดการธุรกิจบริการส0งเสริมสุขภาพระดับโลกในการสรNางชื่อเสียงใหNกลุ7ม

ธุรกิจบริการส7งเสริมสุขภาพระดับสูงในการใหNบริการชาวต7างชาติ และการร7วมลงทุนในการจัดบริการ 

ในต7างประเทศ ซ่ึงอาจช7วยใหNเกิดการมาใชNบริการส7งเสริมสุขภาพในระดับกลางและระดับล7างเพ่ิมข้ึน 

กลยุทธKย0อยที่ 2.2 ยกระดับมาตรฐานสถานบริการส0งเสริมสุขภาพใหOสามารถแข0งขันไดO โดยพัฒนา

มาตรฐานอาชีพแก7ผูNประกอบธุรกิจบริการส7งเสริมสุขภาพใหNมีกระบวนการบริหารจัดการธุรกิจที่มีคุณภาพ 

รวมท้ังสรNางมาตรการจูงใจใหNผูNประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย7อมมาขึ้นทะเบียนภายใตN พ.ร.บ. 

สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 เพื่อยกระดับมาตรฐานบริการส7งเสริมสุขภาพใหNมีคุณภาพสามารถ

ดำเนินธุรกิจในตลาดโลกไดN 

กลยุทธKย0อยที่ 2.3 พัฒนาบริการเพื่อส0งเสริมสุขภาพรูปแบบใหม0ที่นำไปสู0การสรOางสังคมสูงวัยที่มี 

สุขภาวะ โดยส7งเสริมการสรNางพ้ืนท่ีชุมชนดิจิทัลเพ่ือสรNางเสริมสุขภาวะบนฐานนวัตกรรมบริการและผลิตภัณฑV

ที่เอื ้อต7อรูปแบบวิถีชีวิตปกติใหม7 อาทิ การใหNคำปรึกษาทางไกลดNานสุขภาพ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

การใชNชีวิตอย7างเหมาะสมโดยการใชNอาหารบำบัดและการบำบัดทางจิตดNวยการทำสมาธิ รวมทั้งการศึกษา

พฤติกรรมผูNบริโภคในแต7ละช7วงวัยหรือเชื้อชาติเพื่อนำมาวิเคราะหVแรงจูงใจในการมาใชNบริการ ตลอดจนพัฒนา

โครงสรNางพื้นฐานใหNเปLนอารยสถาปhตยV เพ่ือรองรับการใชNบริการส7งเสริมสุขภาพในระยะยาว การพัฒนาที่อยู7
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อาศัยสำหรับเปLนชุมชนคนสูงวัย การพัฒนาพื้นที่ดNานกีฬาและการออกกำลังกาย เพื่อดึงดูดกลุ7มผูNใชNบริการ 

ใหNสามารถรับบริการส7งเสริมสุขภาพไดNยาวนานขึ้น อาทิ กลุ7มผูNสูงอายุที่มีพฤฒิพลัง กลุ7มนักท7องเที่ยวแบบ

เท่ียวไปทำงานไป 

กลยุทธKท่ี 3 การสรOางมูลค0าเพ่ิมใหOอุตสาหกรรมทางการแพทยKและสุขภาพ 

กลยุทธKย0อยที่ 3.1 ส0งเสริมการพัฒนาโครงสรOางพื้นฐานบนฐานเทคโนโลยีดิจิทัลใหOรองรับการ

ยกระดับอุตสาหกรรม 

(1) พัฒนาระบบการประเมินเทคโนโลยีทางการแพทยKและมาตรฐานการทดสอบผลิตภัณฑK 

ทางการแพทยKใหOไดOมาตรฐานสากล อาทิ เอกสารวิชาการสำหรับการยื่นคำขอขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑVใหNไดN

มาตรฐานความปลอดภัยท้ังในเอเชีย อเมริกา และยุโรป เพ่ือใหNเกิดความสะดวกและมีมาตรฐานในการทดสอบ

ผลิตภัณฑV ตลอดจนสรNางโอกาสใหNประเทศสามารถรับจNางวิจัย วิเคราะหV และรับรองมาตรฐานของผลิตภัณฑV

จากต7างประเทศ  

(2) ยกระดับศูนยKทดสอบศักยภาพการผลิต โดยสรNางความร7วมมือกับภาคเอกชนในการพัฒนาและ

ยกระดับ ทั้งศูนยVทดสอบผลิตภัณฑVทางการแพทยVแบบเบ็ดเสร็จ ไดNแก7 ศูนยVผลิตสารตNนแบบ ศูนยVสัตวVทดลอง 

ศูนยVทดสอบทางคลินิกในมนุษยVใหNไดNมาตรฐานสากล รวมทั้งเพิ่มจำนวนหNองปฏิบัติการชีวนิรภัยระดับท่ี 3  

ที่สามารถทำการทดสอบผลิตภัณฑVกับเชื้ออันตรายไดN เพื่อสนับสนุนการวิจัยพัฒนาและการผลิตตั้งแต7ตNนน้ำ

ภายในประเทศ 

(3) พัฒนาฐานการผลิตและสนับสนุนการจัดตั้งโรงงานตOนแบบเภสัชชีวภัณฑK ยา สมุนไพร และ

วัคซีนที่มีคุณภาพและไดOมาตรฐานสากล โดยเฉพาะการผลิตวัคซีนสำหรับการป`องกันโรคอุบัติใหม7และอุบัติซ้ำ 

เพื่อใหNมีเพียงพอต7อความตNองการใชNในประเทศ ลดการนำเขNา และสรNางความมั่นคงของระบบสาธารณสุข 

ในระยะยาว 

กลยุทธKย0อยที่ 3.2 ปฏิรูประบบกำกับดูแลผลิตภัณฑKสุขภาพ โดยปรับโครงสรNางหน7วยงานที่มีหนNาท่ี

กำกับดูแลผลิตภัณฑVสุขภาพใหNมีความเปLนอิสระและคล7องตัวในการดำเนินงาน ทั้งในเรื่องของการจัดหา

งบประมาณ บุคลากร การพัฒนาเครือข7าย เพื ่อใหNสามารถกำกับดูแลผลิตภัณฑVสุขภาพไดNมาตรฐานสูง

เทียบเท7าประเทศที่พัฒนาแลNว ควบคู7กับการอำนวยความสะดวกรวดเร็วแก7ผูNประกอบการใหNสามารถข้ึน

ทะเบียนและนำผลิตภัณฑVสุขภาพเขNาสู7ตลาด โดยไม7ใหNเกิดการสูญเสียโอกาสและความสามารถในการแข7งขัน 

กลยุทธKย0อยที่ 3.3 ส0งเสริมการลงทุนและการนำผลิตภัณฑKทางการแพทยKและสุขภาพออกสู0ตลาด  

โดยปรับแกNกฎหมาย กฎระเบียบ และมาตรการต7าง ๆ ในการร7วมทุนระหว7างภาครัฐและผูNประกอบการขนาด

กลางและขนาดย7อมที่จะเอื้อใหNเกิดการผลิตในประเทศ การใชNกลไกทางภาษีส7งเสริมการลงทุน พรNอมท้ัง

ส7งเสริมการผลิตผลิตภัณฑVที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลและเปLนที่ตNองการในตลาด โดยใหNความสำคัญกับ

กระบวนการตรวจสอบยNอนกลับของวัตถุดิบที่นำมาใชNในการผลิต รวมทั้งการสรNางความน7าเชื่อถือบนหลักฐาน
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ทางวิทยาศาสตรVใหNแก7ผลิตภัณฑVที่ครอบคลุมตลอดห7วงโซ7อุปทาน ตลอดจนสรNางดิจิทัลแพลตฟอรVมใหNเกิดการ

เช่ือมโยงระหว7างอุปสงคVและอุปทานในการนำผลิตภัณฑVต7าง ๆ ออกสู7ตลาดท้ังในและต7างประเทศ 

กลยุทธKย0อยท่ี 3.4 ส0งเสริมแนวคิดการซ้ือและการใชOผลิตภัณฑKท่ีผลิตในประเทศ  

(1) ปรับปรุงบัญชีนวัตกรรมไทยใหOเกิดความสะดวกและเอื ้อต0อการพัฒนาอุตสาหกรรมทาง

การแพทยK โดยใหNมีการบังคับใชNในภาครัฐอย7างจริงจังและเขNมงวดยิ่งขึ้น พรNอมทั้งแกNไขรหัสครุภัณฑVและวัสดุ

ใหNสอดคลNองกับบัญชีนวัตกรรม และจัดทำบัญชีรายการเครื่องมือแพทยVไทยที่ไดNมาตรฐานสากลในระบบจัดซ้ือ

จัดจNางภาครัฐ 

(2) ปลูกฝQงทัศนคติและสนับสนุนใหOสถานพยาบาลเอกชนและสถาบันการศึกษาทางการแพทยKใชO

เครื ่องมือแพทยKที ่ผลิตในประเทศที่มีคุณภาพ ปลอดภัย คุOมค0า และมีประสิทธิภาพ โดยการเพิ่มสิทธิ

ประโยชนVทางภาษีสำหรับการจัดซื้อเครื่องมือแพทยVไทย และการกำหนดใหNมีรายการเครื่องมือแพทยVไทยที่ไดN

มาตรฐานสากลอยู7ในระบบการเรียนการสอนและการบริการ 

กลยุทธKท่ี 4 การสรOางเสริมขีดความสามารถทางวิชาการดOานการศึกษา วิจัย และเทคโนโลยีทางการแพทยK 

กลยุทธKย 0อยที ่ 4.1 ส0งเสริมการเปWนศูนยKกลางการศึกษาทางการแพทยK โดยพัฒนาหลักสูตร 

ทางการแพทยVในระดับนานาชาติและหลักสูตรฝ¡กอบรมใหNแก7บุคลากรทางการแพทยVในภูมิภาคเอเชียใตNและ

อาเซียน ผ7านรูปแบบทั้งการฝ¡กปฏิบัติในโรงพยาบาลภายในประเทศไทยและผ7านระบบออนไลนV โดยสนับสนุน

ใหNไดNรับทุนจากองคVกรระหว7างประเทศ ประเทศที่สาม หรือรัฐบาลไทย รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

ผูNสอนใหNมีทักษะภาษาต7างประเทศ ทักษะในการสื่อสาร ทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผล  

ท่ีสอดรับกับการจัดการศึกษาและฝ¡กอบรมแก7บุคลากรทางการแพทยVจากต7างประเทศ 

กลยุทธKย0อยที่ 4.2 พัฒนาต0อยอดประโยชนKของการจัดประชุมวิชาการทางการแพทยKนานาชาติ  

โดยพัฒนามาตรการจูงใจและสิทธิประโยชนVแก7สถาบันวิชาการชั้นนำระดับนานาชาติและบุคลากรผูNเชี่ยวชาญ

ต7างประเทศ ใหNเขNามาเปLนส7วนหนึ่งในการพัฒนามาตรฐานการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการแพทยVของ

ประเทศไทย อาทิ การสรNางความตกลงร7วมในการพัฒนางานวิจัย การนำผลงานที ่นำเสนอมาต7อยอด 

ในประเทศไทย การแลกเปลี่ยนบุคลากรในการฝ¡กปฏิบัติงานที่สถาบันชั้นนำ การนำบุคลากรผูNเชี่ยวชาญจาก

ต7างประเทศมาเปLนวิทยากรหรืออาจารยVพิเศษ การนำผลงานวิจัยของประเทศไทยไปเผยแพร7แก7ประเทศต7าง ๆ 

กลยุทธKย0อยที ่ 4.3 พัฒนาบุคลากรดOานการวิจัย โดยสนับสนุนการสรNางบุคลากรที ่มีองคVความรูN 

ขNามศาสตรV มีทักษะการวิจัยดNานวิทยาศาสตรV เทคโนโลยี นวัตกรรม ดิจิทัลทางการแพทยV และการประเมิน

เทคโนโลยีหรือนวัตกรรม มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูNและพัฒนาทักษะร7วมกันระหว7างนักวิจัยผ7านชุมชนแห7ง

วิชาชีพของนักวิจัย มีกิจกรรมบ7มเพาะนักนวัตกรรมทางการแพทยVอย7างต7อเนื่อง ส7งเสริมใหNสถาบันการศึกษา 

มีส7วนร7วมในการพัฒนาการวิจัย รวมทั้งดึงดูดผูNเชี ่ยวชาญจากต7างประเทศใหNเขNามาทำงานและถ7ายทอด 

องคVความรู Nมากยิ ่งขึ ้น ตลอดจนพัฒนากลไกธำรงรักษาบุคลากรดNานการวิจัย โดยเฉพาะการกำหนด

ค7าตอบแทนใหNบุคลากรดNานการวิจัยคงอยู7ปฏิบัติงานดNานการวิจัยอย7างต7อเน่ือง 
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กลยุทธKย0อยท่ี 4.4 สรOางระบบนิเวศการวิจัยใหOเอ้ือต0อการนำเทคโนโลยีนวัตกรรมมาต0อยอดในเชิงพาณิชยK 

โดยสรNางความร7วมมือในการทำพื ้นที ่ทดลองวิจ ัยนวัตกรรมทางการแพทยVระหว7างผู Nพ ัฒนา ผู Nผลิต 

สถานพยาบาล และผูNประเมินเทคโนโลยี ก7อนใชNงานจริงหรือออกสู7ตลาด เพ่ือสรNางความเช่ือม่ันในคุณภาพของ

นวัตกรรมนั้น ๆ ตลอดจนสนับสนุนเงินทุนในระยะเริ่มตNน และพัฒนากลไกที่ช7วยผลักดันงานวิจัยใหNสามารถ

นำไปใชNประโยชนVไดNอย7างเปLนรูปธรรม อาทิ การส7งเสริมผูNประกอบการขนาดกลางและขนาดย7อมใหNเขNาถึง

ฐานขNอมูลงานวิจัย การจับคู7ทางธุรกิจระหว7างนักลงทุนกับนักวิจัยและพัฒนานวัตกรรม การมีมาตรการปกป̀อง

ทรัพยVสินทางปhญญาและบริหารจัดการลิขสิทธิ์ของผูNวิจัยเมื่องานวิจัยสำเร็จลุล7วง และใหNหน7วยงานที่ควบคุม

กำกับคุณภาพของผลิตภัณฑVส7งเสริมและสนับสนุนใหNมีความสะดวกรวดเร็วในการนำผลิตภัณฑVสุขภาพ 

ท่ีไดNมาตรฐานออกสู7ตลาด 

กลยุทธKย0อยที่ 4.5 สรOางเครือข0ายความร0วมมือการวิจัยและพัฒนาระหว0างประเทศ โดยส7งเสริม 

ความร7วมมือระหว7างสถาบันวิจัย ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษาในประเทศกับสถาบันวิจัยหรือภาคเอกชน

ต7างประเทศที่มีศักยภาพและเปLนที่ยอมรับในระดับสากลในการพัฒนางานวิจัยทางการแพทยV เพื่อใหNเกิด 

การถ7ายทอดเทคโนโลยีทางการแพทยVจากต7างประเทศ อาทิ การร7วมลงทุนพัฒนางานวิจัย การรับจNางผลิต 

รวมทั้งยกระดับความช7วยเหลือทางวิชาการแก7ประเทศที่จะเปLนเครือข7ายในห7วงโซ7คุณค7าของการวิจัยและผลิต

นวัตกรรมทางการแพทยVผ7านรูปแบบการใหNทุนการศึกษาและฝ¡กอบรมนานาชาติที ่สอดคลNองกับทิศทาง 

การพัฒนาดNานการแพทยVและสุขภาพของไทย 
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กลยุทธKที่ 5 การบริหารจัดการระบบบริการสุขภาพบนพื้นฐานความสมดุลทางเศรษฐกิจและสุขภาพของ

คนไทย 

กลยุทธKย0อยท่ี 5.1 บริหารจัดการบุคลากรทางการแพทยKใหOสอดคลOองกับระบบบริการสุขภาพ 

(1) สนับสนุนใหOภาคเอกชนเขOามาร0วมผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการแพทยK โดยมีบทบาทในการ

กำหนดสาขาความตNองการ พัฒนาหลักสูตร และผลิตบุคลากร ทั้งการผลิตแพทยVเฉพาะทางหรือสหสาขาวิชา

วิชาชีพต7าง ๆ ใหNรองรับการใหNบริการทางการแพทยVมูลค7าสูง ตลอดจนฝ¡กอบรมเพ่ิมพูนทักษะท่ีจำเปLน 

(2) สนับสนุนการนำเขOาบุคลากรทางการแพทยK โดยพัฒนารูปแบบการสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 

ที่เอื้อต7อการเป¦ดรับบุคลากรจากต7างประเทศ รวมถึงส7งเสริมการใชNบุคลากรร7วมกันระหว7างภาครัฐและเอกชน 

โดยเฉพาะบุคลากรในสาขาที่มีผู Nเชี ่ยวชาญระดับสูง เพื่อลดปhญหาการขาดแคลนบุคลากรและใหNมีการใชN

ทรัพยากรอย7างคุNมค7า 

(3) ส0งเสริมใหOเกิดการกระจายกำลังคนดOานสุขภาพ โดยพัฒนากลไกระบบหมุนเวียนกำลังคนใหN

รองรับทั้งในเชิงพื้นที่ ภาระงาน และสาขาขาดแคลน พรNอมมีมาตรการจูงใจบุคลากรทางการแพทยVคงอยู7 

ในระบบสุขภาพ อาทิ การจัดทำเสNนทางความกNาวหนNาในอาชีพที่ชัดเจน อัตราความกNาวหนNาและโอกาส 

การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรพื้นที่ห7างไกล การปรับภาระงานของแพทยVเวชปฏิบัติทั่วไปใหNเหมาะสม และ

การปรับปรุงระบบสวัสดิการพ้ืนฐานเพ่ือใหNมีคุณภาพชีวิตท่ีดี  

กลยุทธKย0อยที่ 5.2 พัฒนากลไกกำกับดูแลและบริหารจัดการค0าบริการทางการแพทยK โดยพัฒนากลไก

และแนวทางกำกับดูแลค7าบริการทางการแพทยVที่อาจไดNรับผลกระทบจากนโยบายส7งเสริมการเปLนศูนยVกลาง

ทางการแพทยVใหNมีความเหมาะสม ตลอดจนพัฒนาระบบบริหารการจ7ายค7าบริการของระบบประกันสุขภาพ  

ใหNมีความครอบคลุมเพื่อใหNประชาชนสามารถเขNาถึงบริการทางการแพทยVไดNตามความจำเปLนทางสุขภาพ 

อย7างท่ัวถึง และเปLนธรรม 

กลยุทธKย0อยท่ี 5.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนบริการทางการแพทยK 

(1) สนับสนุนการใชOเทคโนโลยีดิจิทัลในการเพิ่มประสิทธิภาพ ลดภาระงาน และแกOปQญหาการขาดแคลน

บุคลากร อาทิ การใชNปhญญาประดิษฐV ตรวจคัดกรองเบื้องตNน การใชNระบบการแพทยVทางไกล โดยพัฒนา

โครงสรNางพ้ืนฐานเทคโนโลยีดิจิทัลใหNครอบคลุมท่ัวถึง ปรับปรุงกฎระเบียบท่ีเก่ียวขNอง พัฒนากลไกการประเมิน

การใชNเทคโนโลยีทางการแพทยV ตลอดจนมีแนวทางในการกำกับดูแลเพ่ือป̀องกันผลกระทบทางลบท่ีอาจเกิดข้ึน 

(2) จัดทำฐานขOอมูลกลางดOานสุขภาพของประเทศ โดยสรNางความร7วมมือระหว7างหน7วยงานท่ีเก่ียวขNอง 

ในการทำขNอตกลงร7วมกันที ่จะใชNเทคโนโลยีดิจิทัลในการเชื ่อมโยงขNอมูลพื ้นฐานของหน7วยงานภาครัฐ 

ใหNสามารถใชNร7วมกันไดN โดยคำนึงถึงการคุNมครองขNอมูลส7วนบุคคล อาทิ การเจ็บป©วย การตาย ความพิการ สิทธิ

การประกันสุขภาพ ขNอมูลดNานวิจัยและนวัตกรรม ขNอมูลบุคลากรทางการแพทยVและผูNเชี่ยวชาญที่ผลิตและ

ปฏิบัติงานจริง เพื่อนำไปวิเคราะหVต7อยอดการจัดบริการและการวางแผนดNานกำลังคนในอนาคต ตลอดจน
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เผยแพร7ขNอมูลแก7สาธารณะ เพื่อประโยชนVในการพัฒนาสินคNาและบริการทางทางการแพทยVใหNสอดคลNองกับ

ความตNองการของตลาดและประชาชนแต7ละกลุ7ม 

กลยุทธKที่ 6 การยกระดับศักยภาพระบบบริหารจัดการภาวะฉุกเฉินดOานสาธารณสุขเพื่อลดผลกระทบต0อ

บริการทางเศรษฐกิจและสุขภาพ 

กลยุทธKย0อยท่ี 6.1 ปฏิรูประบบเฝ<าระวังและบริหารจัดการโรคระบาดและภัยคุกคามสุขภาพ 

(1) ปรับโครงสรOางการเฝ<าระวังและบริหารจัดการโรคระบาดและภัยคุกคามสุขภาพของประเทศ 

ที่เปWนเอกภาพ โดยใหNมีหน7วยงานกลางกำหนดทิศทางสาธารณสุขระดับชาติ ในการบูรณาการการทำงานดNาน 

การเฝ`าระวัง ป`องกัน เตรียมความพรNอม การตอบโตNภาวะฉุกเฉิน และฟ��นฟูหลังเกิดภาวะฉุกเฉินอย7างรวดเร็ว 

พรNอมทั้งใหNมีการจัดตั้งศูนยVปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินและระบบบัญชาการเหตุการณV ที่เปLนกลไกสำคัญใน 

การบริหารจัดการภาวะฉุกเฉินดNานสาธารณสุขในการประสานความร7วมมือและร7วมกันจัดสรรทรัพยากรใหN

สามารถตอบโตNภาวะฉุกเฉินไดNอย7างรวดเร็วและทันการณV  

(2) พัฒนากลไกและระบบขOอมูลการเฝ<าระวังสุขภาพและสิ่งแวดลOอมแบบบูรณาการ โดยมีกลไก 

ในการบริหารจัดการดNานสุขภาพและสิ่งแวดลNอมที่บูรณาการในระดับนโยบายสู7ระดับปฏิบัติ และพัฒนาระบบ

การเชื่อมโยงขNอมูลท้ังขNอมูลดNานสุขภาพคน สัตวV และสิ่งแวดลNอมภายใตNแนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียว อาทิ ขNอมูล

สุขภาพ ขNอมูลโรคจากสัตวV ขNอมูลทางสิ่งแวดลNอม ขNอมูลทรัพยากรทางสาธารณสุขที่สำคัญ บนฐานการนำ

เทคโนโลยีดิจิทัลมาใชNในการประมวลผล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรับมือและจัดการภัยคุกคามทางสุขภาพ

ไดNอย7างทันการณV  

กลยุทธKย0อยท่ี 6.2 วางระบบการเตรียมความพรOอมดOานความม่ันคงดOานสุขภาพในการจัดการภาวะฉุกเฉิน 

โดยวางแผนอัตรากำลังคนดNานการเฝ̀าระวัง ป̀องกัน และควบคุมโรคและภัยคุกคามทางสุขภาพ อาทิ 

ผูNเช่ียวชาญดNานระบาดวิทยาคลินิกและภาคสนาม นักวิทยาศาสตรVขNอมูล นักวิจัย นักสรNางตัวแบบ 

เชิงคณิตศาสตรV นักเทคนิคท่ีปฏิบัติงานในหNองปฏิบัติการ เจNาหนNาท่ีสอบสวนโรคและปhจจัยเส่ียงใหNเหมาะสม

กับสัดส7วนประชากรของประเทศ พรNอมสนับสนุนค7าตอบแทน สวัสดิการ และความกNาวหนNาในวิชาชีพ 

ตลอดจนจัดทำแผนเตรียมความพรNอมดNานยา เวชภัณฑV วัคซีน อุปกรณVทางการแพทยV และวัสดุอุปกรณV 

ดNานสาธารณสุขท่ีจำเปLน ใหNพรNอมรองรับการบริหารจัดการภาวะฉุกเฉินไดNอย7างมีประสิทธิภาพ 
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หมุดหมายที่ 5 ไทยเป`นประตูการค>าการลงทุนและยุทธศาสตร^ทางโลจิสติกส^ท ี ่สำคัญ 

ของภูมิภาค 

1. แนวโนOมบริบทโลกและสถานะของประเทศ  

แนวโนNมบริบทโลกจากสถานการณVการแข0งขันทางการคOาของสหรัฐอเมริกาและจีนที่ขยายวงกวOาง 

มีผลกระทบต7อเนื่องถึงไทยและภูมิภาค โดยเฉพาะการจัดกลุ7มทางการเมืองและเศรษฐกิจ การปรับเปลี่ยน

ทิศทางการคNาการลงทุนในห7วงโซ7อุปทานโลก และการอยู7ในพื้นที่ความขัดแยNงซึ่งตNองรักษาความสัมพันธVกับ 

ทั้งสองประเทศ ดังนั้น ทิศทางในอนาคต ไทยควรแสดงบทบาทนำในภูมิภาคอาเซียน โดยเฉพาะในกลุ7มประเทศ 

CLMVT (กัมพูชา ลาว เมียนมารV เวียดนาม และไทย) โดยเนNนความร7วมมือมากกว7าการแข7งขัน และใหNไทยเปLน

ประตูและทางเชื่อม สรNางดุลยภาพที่สรNางสรรคVดNานความสัมพันธVระหว7างประเทศและเศรษฐกิจระหว7างภูมิภาค

และมหาอำนาจ เพื่อความกNาวหนNาและมั่นคงของภูมิภาค รวมถึงควรรักษาสมดุลของความสัมพันธVของไทยกับ

จีน สหรัฐอเมริกาและประเทศตะวันตกอื่น ๆ โดยกำหนดความตNองการของไทยในระยะยาวที่ชัดเจน ทั้งในมิติ

ทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลNอม คุณภาพชีวิต และการพัฒนาเทคโนโลยีระดับสูง เพื่อสรNางความชัดเจนต7อมิตร

ประเทศว7าไทยพรNอมร7วมมือในแนวทางดังกล7าว นอกจากนี้ เนื่องจากไทยมีตำแหน7งที่ตั้งทางภูมิศาสตรVท่ีใกลNกับ

จีน จึงตNองมียุทธศาสตรVการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่เชื่อมโยงของไทย ลาว และจีนที่ชัดเจน เพื่อสรNางประโยชนV

จากเสNนทางการคมนาคมจากหนองคายและเชียงรายเขNาสู7ลาวและจีน กระตุNนใหNเกิดการลงทุนสรNางเครือข7าย

เศรษฐกิจและระบบการคNาที ่คล7องตัว เกิดเปLนการพัฒนาร7วมกันระหว7างทั ้ง 3 ประเทศ โดยเฉพาะภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือของไทย ลาว และมลฑลทางตอนใตNของจีน 

นอกจากนี้ จากสถานการณVที่มีแนวโนOมการยOายฐานการผลิตจากการแพร7ระบาดของโรคโควิด-19  

ที่ทำใหNทุกประเทศหันมาสรNางหลักประกันป`องกันความเสี่ยงต7อการชะงักงันของห7วงโซ7อุปทาน และส7งผลใหN

เกิดการปรับห7วงโซ7อุปทานครั้งใหญ7ทั่วโลกจากการยNายฐานการผลิตไปสู7ประเทศที่เปLนมิตรหรืออยู7ใกลNตลาด

และการขนส7งคล7องตัว ซึ่งไทยควรผลักดันธุรกิจในอุตสาหกรรมเป̀าหมายใหNเขNาสู7ห7วงโซ7คุณค7าของภูมิภาคและ

ของโลก โดยรับและเขNาไปลงทุนในกลุ7มความร7วมมือที่จะเปLนโอกาสสรNางความเติบโตทางเศรษฐกิจ ขยาย

ตลาดการคNาและการลงทุน และยกระดับเทคโนโลยีใหNแก7ประเทศไทย อาทิ จีน ไตNหวัน อินเดีย ญี่ปุ©น เกาหลี

ใตN และกลุ7มประเทศ CLMV และควรมียุทธศาสตรVเชิงรุกรองรับการยNายฐานการผลิตของอุตสาหกรรม

เป̀าหมาย เพ่ือขยายประโยชนVการคNาการลงทุนกับจีน สหรัฐอเมริกา ยุโรป และญ่ีปุ©น ในลักษณะมีผลประโยชนV

ร7วมกันไดNอย7างชัดเจนตรงความตNองการของไทย โดยดึงดูดการลงทุนจากทุกประเทศที่กำลังยNายฐานการผลิต 

ซึ่งสามารถใชNเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกและฐานเศรษฐกิจอื่น ๆ เปLนจุดเชื่อมโยงเขNาสู7จุดการผลิตหลัก 

ในกลุ7มประเทศ CLMVT จีนตอนใตN และอาเซียน รวมถึงควรเป¦ดประตูการคNาการลงทุนกับประเทศอื่น ๆ  

ในเอเชียที่มีตลาดขนาดใหญ7และเทคโนโลยีขั้นสูง โดยใหNความสำคัญกับอินเดีย ที่มีตลาดขนาดใหญ7และมี

ศักยภาพในการเติบโต และไตNหวัน ที่มีเทคโนโลยีทันสมัยและมีมาตรฐานเปLนที่ยอมรับ และจากเงื่อนไขของ

การคOาการลงทุนตามมาตรฐานโลกใหม0ที่มีแนวโนNมว7าประเทศต7าง ๆ โดยเฉพาะประเทศตะวันตก จะใหN
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ความสำคัญมากยิ่งขึ้นต7อการสรNางมาตรฐานทางสังคม สิ่งแวดลNอม สุขอนามัยและคุณภาพชีวิต การลดความ

เหลื่อมล้ำ ความโปร7งใสและการบริหารจัดการที่ดี การปกป̀องทรัพยVสินทางปhญญา สิทธิมนุษยชน ฯลฯ และใชN

เปLนเงื ่อนไขในการกำหนดกรอบความร7วมมือระหว7างประเทศในดNานการคNาและการลงทุน ไทยจึงตNอง

เตรียมการพัฒนากฎระเบียบและแนวปฏิบัติท่ีจะยกระดับไปสู7มาตรฐานระหว7างประเทศไวNใหNพรNอมรับ

สถานการณVดังกล7าว ซึ่งนอกจากจะสรNางภูมิคุNมกันจากการกีดกันทางการคNาใหNแก7ไทย และช7วยสรNางความ

เช่ือม่ันของนักลงทุนท่ัวโลกแลNว ยังเปLนพ้ืนฐานสำคัญในการกNาวสู7การเปLนประเทศท่ีพัฒนาแลNวของไทยดNวย 

จากสถานะของประเทศ ไทยจะตNองลงทุนเพื่อชดเชยผลกระทบจากผลกระทบจากการจากการแพร0

ระบาดของโควิด-19 ท่ีทำใหNไทยสูญเสียรายไดNไปมากกว7า 3 ลNานลNานบาท ส7งผลใหNเป̀าหมายการยกระดับไปสู7

การเปLนประเทศรายไดNสูงอาจล7าชNาออกไป และประชากรประสบปhญหาความยากจนเพิ่มขึ้นเปLน 10 ลNานคน 

ซึ่งไทยตNองเร7งขยายการลงทุนใหม7เพิ่มเติมอีกไม7นNอยกว7าป[ละ 6 แสนลNานบาท เพ่ือใหNหลุดพNนจากกับดักรายไดN

ปานกลาง และเร7งรัดนำส7วนเกินจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจมาลดความเหลื่อมล้ำของประชาชนโดยเร็ว 

ผ7านการลงทุนในโครงสรNางพ้ืนฐานดNานคมนาคมเพ่ือเช่ือมโยงกับประเทศเพ่ือนบNาน และการกระจายศูนยVกลาง

ทางเศรษฐกิจออกจากกรุงเทพฯ ไปสู7ภาคต7าง ๆ ทั่วประเทศ รวมถึงเป¦ดโอกาสใหNภาคเอกชนเขNามามีบทบาท

ในการใหNบริการไดNมากขึ้น อันจะช7วยสนับสนุนใหNมีการใชNประโยชนVจากโครงการลงทุนดNานคมนาคมไดNอย7าง

เต็มท่ีและมีประสิทธิภาพ 

นอกจากการลงทุนในโครงสรNางพื้นฐานดังกล7าวแลNว การเร7งจัดทำขOอตกลงเขตการคOาเสรีจะเปLนอีก

ปhจจัยหนึ่งที่ช7วยเพิ่มมูลค7าการคNาและการลงทุนใหNกับประเทศ ซึ่งปhจจุบันไทยมีการจัดทำขNอตกลงเขตการคNา

เสรีทั้งสิ้น 13 ฉบับ โดยเปLนการทำความตกลงกับ 18 ประเทศ คิดเปLนสัดส7วนประมาณรNอยละ 63 ของการคNา

ระหว7างประเทศของไทย ซึ่งไทยควรเร7งการเจรจาเป¦ดความตกลงความร7วมมือทางเศรษฐกิจ การคNาและ 

การลงทุนกับประเทศพันธมิตรใหNกวNางขวาง อาทิ ความตกลงท่ีครอบคลุมและกNาวหนNาสำหรับหุ Nนส7วน 

ทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟ¦ก (CPTPP) ความร7วมมือกับสหภาพยุโรปและสหราชอาณาจักร ใหNไดNเงื ่อนไข 

ที่เหมาะสมและสอดคลNองกับความตNองการของประเทศ เพื่อไม7ใหNภาคการผลิตและบริการไทยเสียเปรียบ

ประเทศอื ่น ๆ รวมถึงใหNมีการจัดตั ้งกองทุนป`องกันและบรรเทาผลกระทบจากขNอตกลงความร7วมมือ 

ทางเศรษฐกิจ และควรมุ 7งขยายความร7วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศที ่สามารถเปLนแหล7งองคVความรูN 

ดNานวิทยาศาสตรVเทคโนโลยี และนวัตกรรมท่ีจำเปLนต7อการยกระดับอุตสาหกรรมเป̀าหมายของไทย 

อย7างไรก็ดี ไทยยังมีขNอจำกัดในการอำนวยความสะดวกดOานการคOาการลงทุน อาทิ กฎระเบียบ 

การขนส7งสินคNาผ7านแดน ประสิทธิภาพของผูNขนส7งในการนำเทคโนโลยีมาใชNงาน ซ่ึงเปLนอุปสรรคต7อการอำนวย

ความสะดวกดNานขนส7งโลจิสติกสVและการคNาการลงทุน ไทยจึงจำเปLนตNองเดินหนNาเร7งปรับปรุงกฎระเบียบเพ่ือ

แกNไขปhญหาอุปสรรคเหล7านั้นควบคู7ไปกับการเร7งดำเนินการลงทุนในโครงการลงทุนโครงสรNางพื้นฐานและการ

จัดทำขNอตกลงเขตการคNาเสรี อาทิ การปรับปรุงกฎระเบียบการผ7านแดนเพื่อการคมนาคมขนส7ง โลจิสติกสV 

และการคNา และควรพัฒนาธุรกิจการใหNบริการโลจิสติกสVธุรกิจระหว7างประเทศของไทย ทั้งขนาดเล็ก กลาง 
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และใหญ7 ใหNสามารถประยุกตVใชNเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่ออำนวยความสะดวก ส7งเสริมการคNาการลงทุนทั้งในและ

ระหว7างประเทศ 

ท้ังนี้ จากขOอไดOเปรียบทางภูมิศาสตรKและการพัฒนาโครงสรOางพื้นฐาน ทำใหNไทยมีความสามารถที่จะ

พัฒนาเชื่อมโยงเสNนทางขนส7งระหว7างมหาสมุทรอินเดียและแปซิฟ¦กและใชNประโยชนVจาก “ขNอริเริ่มหนึ่งแถบ

หนึ่งเสNนทาง” ของจีน และแผน “สรNางโลกที่ดีกว7าขึ้นมาใหม7” ภายใตNการสนับสนุนจากสหรัฐอเมริกาไดN 

รวมถึงสามารถเชื่อมโยงกับกลุ7มประเทศ CLMV เพื่ออำนวยความสะดวกในการเช่ือมโยงการคNาไปยังจีน ซ่ึง

ปhจจุบันไทยมีแผนพัฒนาโครงสรNางพื้นฐานการขนส7งทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ จึงควรบูรณาการเพ่ือ

ใชNประโยชนVทางภูมิศาสตรV และโครงสรNางพื้นฐานท่ีเชื่อมต7อ CLMVT เขNากับจีนตอนใตN ใหNเปLนหนึ่งเดียวกัน 

เกิดการผลักดันการเปลี่ยนแปลงภาคการผลิตและบริการไทยสู7ระดับนานาชาติอย7างเปLนรูปธรรม โดยมีกลยุทธV

ขับเคลื่อนความร0วมมือและกรอบความตกลงระหว0างประเทศเพื่อส0งเสริมการขนส0งและโลจิสติกสKใน 

CLMVT ที่มีคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการลงทุนเพื่อเชื่อมโยงดNานคมนาคมระหว7าง CLMVT และจีน และมี

หน7วยงานรับผิดชอบภายใตNการกำกับของรองนายกรัฐมนตรี ทำหนNาที่ตัดสินใจเชิงยุทธศาสตรVระดับสูง 

ในการเจรจา และประสานงานใหNมีการบูรณาการร7วมกันระหว7างหน7วยงานท่ีเก่ียวขNอง 

2. เป<าหมายการพัฒนา 

2.1 ความเช่ือมโยงของหมุดหมายกับเป<าหมายหลักของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 13 และยุทธศาสตรKชาติ 

หมุดหมายที่ 5 ไทยเปLนประตูการคNาการลงทุนและยุทธศาสตรVทางโลจิสติกสVที่สำคัญของประเทศ  

มีเป`าหมายหลักในการปรับโครงสรNางภาคการผลิตและบริการสู7เศรษฐกิจฐานนวัตกรรมและเปลี่ยนผ7านไปสู7 

ความยั่งยืน โดยทำใหNประเทศไทยมีระบบนิเวศที่สนับสนุนการคNาการลงทุนสามารถเปLนฐานการคNาการลงทุน 

ที่สำคัญของภูมิภาค เพิ่มโอกาสของผูNประกอบการไทยใหNสามารถเชื่อมโยงกับห7วงโซ7มูลค7าระดับภูมิภาคและ 

ระดับโลก และ ยกระดับขีดความสามารถในการแข7งขันของประเทศทั้งภาคการผลิตและบริการสำคัญ ซึ่งมี 

ความสอดคลNองกับยุทธศาสตรVชาติ 20 ป[ ในยุทธศาสตรKดOานความม่ังคง ในมิติความร7วมมือทางการพัฒนากับ

ประเทศเพื่อนบNาน ภูมิภาค โลก รวมถึงองคVกรภาครัฐและที่มิใช7ภาครัฐ รวมทั้งยุทธศาสตรKชาติดOานการสรOาง

ความสามารถในการแข0งขัน ในมิติการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห7งอนาคต การพัฒนาโครงสรNาง

พื้นฐานเชื่อมไทย เชื่อมโลก ที่มุ7งเนNนเชื่อมโยงโครงข7ายคมนาคมและบริการโลจิสติกสVอย7างไรNรอยต7อ และ 

การรักษาและเสริมเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหภาค ที่มุ 7งเนNนการเชื ่อมโยงการคNาการลงทุนของไทยกับ

ต7างประเทศและขยายความร7วมมือทางการคNาการลงทุน และยุทธศาสตรKชาติดOานการสรOางการเติบโต 

บนคุณภาพชีวิตที่เปWนมิตรต0อสิ่งแวดลOอม ในมิติการสรNางการเติบโตอย7างยั่งยืนบนสังคมท่ีเปLนมิตรต7อ 

สภาพภูมิอากาศ ท่ีมุ7งเนNนการลดการปล7อยก§าซเรือนกระจกและสรNางสังคมคารVบอนต่ำ 

ในขณะเดียวกัน ยังมีความเชื่อมโยงกับแผนแม7บทภายใตNยุทธศาสตรVชาติในประเด็นสำคัญ ไดNแก7 

(1) การต0างประเทศ ในการขยายความร7วมมือในดNานเศรษฐกิจ การคNา การคมนาคม และทรัพยากรมนุษยV 

ทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคีกับนานาชาติโดยเฉพาะในกลุ7มอนุภูมิภาคและภูมิภาคเอเชีย (2) อุตสาหกรรม
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และบริการแห0งอนาคต ที่ใหNความสำคัญพัฒนาต7อยอดอุตสาหกรรมเป`าหมายของประเทศไปสู7อุตสาหกรรม

อนาคตที่เติบโตเปLนเสาหลักของเศรษฐกิจไทยและการสรNางสภาพแวดลNอมที ่เอ้ืออำนวยต7อการพัฒนา 

ของอุตสาหกรรมและบริการ (3) โครงสรOางพื้นฐาน ระบบโลจิสติกสK และดิจิทัล โดยมุ7งเนNนการขยาย 

ขีดความสามารถ พัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพของโครงสรNางพื้นฐานดNานคมนาคมและระบบโลจิสติกสV 

เพื่อยกระดับผลิตภาพของภาคการผลิตและบริการ ลดตNนทุนการผลิตและบริการที่แข7งขันไดNในระดับสากล 

สนับสนุนใหNเกิดความเชื่อมโยงกับอนุภูมิภาคและภูมิภาคอย7างเปLนระบบ (4) การเติบโตอย0างยั่งยืน โดย

มุ7งเนNนการลดการปล7อยก§าซเรือนกระจก ใชNประโยชนVและสรNางการเติบโตบนฐานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลNอม และการลงทุนที่เปLนมิตรต7อสภาพภูมิอากาศในการพัฒนาโครงสรNางพื ้นฐานของภาครัฐและ

ภาคเอกชน 

2.2 เป<าหมาย ตัวช้ีวัด และค0าเป<าหมายของการพัฒนาระดับหมุดหมาย 

เป<าหมายท่ี 1 ไทยเปWนประตูการคOาการลงทุนในภูมิภาค 

ตัวช้ีวัดท่ี 1.1 อันดับความสามารถในการแข7งขันดNานเศรษฐกิจ (โดยสถาบันนานาชาติเพื ่อการพัฒนา 

การบริหารจัดการ) มีอันดับดีข้ึน  

ตัวช้ีวัดท่ี 1.2 (1) อันดับความยากง7ายในการประกอบธุรกิจอยู7ในอันดับไม7ต่ำกว7าอันดับที่ 20 หรือ (2) อันดับ

การคNาระหว7างประเทศอยู7ในอันดับไม7ต่ำกว7าอันดับท่ี 50 

เป<าหมายท่ี 2 ไทยเปWนห0วงโซ0อุปทานของภูมิภาค 

ตัวช้ีวัดท่ี 2.1 (1) มูลค7าการลงทุนรวมในประเทศขยายตัวเฉลี่ยไม7นNอยกว7ารNอยละ 6 ต7อป[ หรือ (2) สัดส7วน 

การลงทุนรวมต7อผลผลิตมวลรวมในประเทศเฉล่ียไม7นNอยกว7ารNอยละ 27 ต7อป[ 

ตัวช้ีวัดท่ี 2.2 (1) มูลค7าการส7งออกของไทยกับประเทศทั่วโลกขยายตัวเฉลี่ยไม7นNอยกว7ารNอยละ 7 ต7อป[ หรือ 

(2) สัดส7วนการเติบโตของปริมาณการส7งออกสินคNาของไทยต7อการเติบโตของปริมาณการส7งออก

สินคNาของโลกเฉล่ียไม7นNอยกว7ารNอยละ 1.5 ต7อป[ 

เป<าหมายท่ี 3 ไทยเปWนศูนยKกลางคมนาคมและโลจิสติกสKของภูมิภาค 

ตัวช้ีวัดท่ี 3.1 ดัชนีประสิทธิภาพระบบโลจิสติกสVระหว7างประเทศอยู7ในอันดับไม7ต่ำกว7าอันดับท่ี 25 

ตัวช้ีวัดท่ี 3.2 สัดส7วนตNนทุนโลจิสติกสVต7อผลิตภัณฑVมวลรวมในประเทศลดลงเหลือรNอยละ 11 ต7อผลิตภัณฑV 

มวลรวมในประเทศ 
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3. แผนท่ีกลยุทธK 

 

 

4. กลยุทธKการพัฒนา 

กลยุทธKท่ี 1 การสรOางจุดยืนของไทยภายใตOบริบทโลกใหม0 

กลยุทธKย0อยท่ี 1.1 รักษาความสมดุลกับมิตรประเทศ โดยกำหนดนโยบายที่ตรงกับความตNองการของ

ประเทศอย7างชัดเจน และประสานความร7วมมือกับมิตรประเทศเพ่ือการดำเนินงานร7วมกันอย7างเท7าเทียม 

กลยุทธKย0อยท่ี 1.2 วางบทบาทของไทยในการนำกลุ0มประเทศ CLMVT เขNาสู7มิติของความร7วมมือ 

และช7วยเหลือกันอย7างใกลNชิดแทนท่ีการแข7งขัน เพื่อใหNเปLนกำลังในการสรNางความสมดุลและพัฒนาภูมิภาค

ร7วมกัน โดยใหNมีกลไกหรือคณะกรรมการระดับชาติเพื่อบูรณาการแนวทางการสรNางความสัมพันธVระหว7างประเทศ

ในทุกระดับ ในการเจรจาความร7วมมือกับมิตรประเทศ  

กลยุทธKย0อยท่ี 1.3 พัฒนาความสัมพันธKทางการคOาและการลงทุน โดยผลักดันและเพิ่มเติมกรอบ 

ความร7วมมือขNอตกลงเขตการคNาเสรีท่ีสำคัญ รวมถึงจัดต้ังและผลักดันความร7วมมือเขตพัฒนาพิเศษระหว7างไทย 

ลาว และจีน เพื่อสรNางประโยชนVทางเศรษฐกิจและสังคมจากการเชื่อมโยงระบบโลจิสติกสVที่จุดเช่ือมต7อบริเวณ

จังหวัดหนองคายและเชียงราย 
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กลยุทธKย0อยท่ี 1.4 ปรับปรุงกลไกสนับสนุนการสรOางฐานเศรษฐกิจในบริบทโลกใหม0 จัดใหNมีกลไก

หรือคณะกรรมการระดับชาติเพื่อบูรณาการแนวทางการปรับเปลี่ยนและปรับปรุงการส7งเสริมการลงทุนใหม7 

เพื่อรองรับการจัดห7วงโซ7การผลิตและการยNายฐานการผลิตทั่วเอเชียที่กำลังเกิดขึ้น ทั้งสิทธิประโยชนVดNานภาษี

และและสิทธิประโยชนVอ่ืนท่ีไม7ใช7ภาษี 

กลยุทธKย0อยท่ี 1.5 พัฒนากฎหมายและแนวปฏิบัติท่ียกระดับไทยสู0มาตรฐานระหว0างประเทศ โดยเร7ง

ยกระดับและมาตรฐานทางสังคม สิ่งแวดลNอม สุขอนามัย คุณภาพชีวิต การลดความเหลื่อมล้ำ ความโปร7งใส 

และการบริหารจัดการที่ดีใหNอยู7ระดับนานาชาติ เพื่อป`องกันการกีดกันทางการคNาและกNาวพNนกับดักรายไดNปาน

กลาง  

กลยุทธKท่ี 2 พัฒนาโครงสรOางพ้ืนฐานเพ่ือเปWนประตูการคOาการลงทุนและฐานเศรษฐกิจสำคัญของภูมิภาค 

กลยุทธKย0อยท่ี 2.1 ลงทุนในโครงสรOางพ้ืนฐานเพื่อสนับสนุนพื้นที่ที่มีศักยภาพและเขตพัฒนาพิเศษ

ทั้งในปQจจุบันและอนาคต อาทิ โครงสรNางพื้นฐานดNานการคมนาคมขนส7ง บริการขนส7งและเครือข7ายโลจิติกสV

ตามเสNนทางสำคัญและการเชื่อมโยงสู7ประเทศเพื่อนบNาน สิ่งอำนวยความสะดวกดNานการลงทุนและการคNา

ชายแดน รวมถึงการลงทุนพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใตN โดยลงทุนสรNางท7าเรือและสะพานเศรษฐกิจ 

(Land Bridge) ที่จังหวัดชุมพรและระนองใหNเปLนโครงการหลักของประเทศ เพื่อใหNไทยเปLนประตูการคNาท่ี

สำคัญ (Gateway) และการพัฒนาเพื่อรองรับการท7องเที่ยวและบริการในกลุ7มจังหวัดที่มีศักยภาพ อาทิ การ

ท7องเท่ียวอันดามันบริเวณจังหวัดภูเก็ต กระบ่ี พังงา ตรัง และสตูล ใหNเช่ือมโยงกันเปLนแหล7งท7องเท่ียวทางทะเล 

1 ใน 5 ของโลก 

กลยุทธKย0อยท่ี 2.2 พัฒนาระบบคมนาคมและโลจิสติกสKใหOเชื่อมโยงไรOรอยต0อตั้งแต0ระดับภูมิภาค อนุ

ภูมิภาค และชายแดน ใหOเปWนการขนส0งต0อเน่ืองหลายรูปแบบ (Multimodal Transportation) โดย

บูรณาการแผนพัฒนาโครงสรNางพ้ืนฐานการขนส7งท้ังทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ ท่ีใชNประโยชนVทางภูมิศาสตรV 

และโครงสรNางพื้นฐานจากเสNนทางเชื่อมต7อใน CLMVT กับจีนตอนใตN ใหNเปLนหนึ่งเดียวกัน อย7างเปLนรูปธรรม 

ท่ีสามารถผลักดันการเปล่ียนแปลงภาคการผลิตและบริการไทยสู7ระดับนานาชาติ  

กลยุทธKย0อยท่ี 2.3 ให Oความสำค ัญก ับการขนส 0งระบบรางอย 0างต 0อ เน ื ่ อง  เพ ื ่ อลดต Nนทุน 

โลจิสติกสV โดยเฉพาะสนับสนุนจุดเชื่อมระหว7างไทย สปป ลาว และจีน ท่ีจังหวัดหนองคายและเชียงราย ท้ัง

ระบบรถไฟความเร็วสูง รถไฟทางคู7 และท7าเรือบก รวมถึงสนับสนุนพื้นท่ีเศรษฐกิจภายในประเทศทั้งภาคเหนือ  

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก ใหNสามารถเขNาสู7สาธารณรัฐประชาชนจีนและกลุ7ม

ประเทศ CLMV ไดNโดยสะดวก  

กลยุทธKย0อยท่ี 2.4 พัฒนาและเพิ่มศักยภาพการขนส0งทางลำน้ำ โดยใหNความสำคัญกับการเดินเรือใน

แม7น ้ำสายสำคัญ อาทิ แม7น ้ำเจ Nาพระยา แม7น ้ำน7าน และแม7น ้ำป©าส ัก ใหNม ีความสะดวก ทันสมัย  

มีมาตรฐานความปลอดภัย โดยเฉพาะการเดินเรือในแม7น้ำเจNาพระยาสู7ท7าเรือแหลมฉบัง   
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กลยุทธKย0อยท่ี 2.5 เร0งพัฒนาโครงสรOางพื้นฐานดOานโลจิสติกสKและการคOาการลงทุน ท้ังโครงสรNาง

พื้นฐานทางกายภาพและโครงสรNางพื้นฐานดNานการบริหารจัดการ อาทิ การพัฒนาระบบ การพัฒนาซอฟแวรV

เชื่อมโยงการขนส7งทุกรูปแบบ (Software Link Multimodal) และการพัฒนาหรือผ7อนคลายกฎระเบียบท่ี

เกี่ยวขNอง อย7างครอบคลุมในกลุ7มประเทศ CLMVT สาธารณรัฐประชาชนจีน และภูมิภาคอาเซียน โดยเป¦ด

โอกาสใหNผูNประกอบการดNานการคNาและการลงทุน และผูNประกอบการการใหNบริการขนส7ง มีบทบาทในการ

ใหNบริการมากข้ึน รวมท้ังสามารถเขNาถึงและเช่ือมโยงกับระบบไดNโดยสะดวก  

กลยุทธKย0อยท่ี 2.6 สนับสนุนใหOมีแผนการลงทุนพัฒนาศูนยKบริการโลจิสติกสK อาทิ ย7านเก็บกองตูN

สินคNา (Container Yard หรือ Inland Container Depot) ท7าเรือบก (Dry Ports) และศูนยVเปลี่ยนถ7ายสินคNา  

โดยการพัฒนาใหNเปLนระบบเดียวกันและสอดคลNองกันทั่วประเทศ และสามารถเชื่อมต7อกับกลุ7มประเทศ 

CLMVT สาธารณรัฐประชาชนจีน และภูมิภาคอาเซียน 

กลยุทธKย0อยท่ี 2.7 สนับสนุนใหOภาคเอกชนมีส0วนร0วมในการลงทุน โดยเฉพาะการลงทุนพัฒนา

โครงสรNางพื้นฐานที่จำเปLนและอาจจะมีขNอจำกัดทางการเงินของภาครัฐ โดยการดำเนินการจะตNองมีความ

โปร7งใส ตรวจสอบไดN และมีการประเมินประสิทธิภาพและความสำเร็จท่ีชัดเจน  

กลยุทธKท่ี 3 ผลักดันการลงทุนเพ่ือปรับโครงสรOางอุตสาหกรรมเป<าหมายสู0ไทยแลนดK 4.0  

กลยุทธKย0อยท่ี 3.1 เร0งรัดการปรับการผลิตมาสู0ระบบอัตโนมัติมากขึ้นทั้งในภาคอุตสาหกรรม ภาค

บริการ และโลจิสติกสK โดยเร7งใชNประโยชนVจากความกNาวหนNาของเทคโนโลยี 5G ในประเทศไทยใหNมากที่สุด 

เพ่ือลดตNนทุนการผลิตใหNไดNรNอยละ 30 ตามมาตรฐานระหว7างประเทศ   

กลยุทธKย0อยท่ี 3.2 ปรับโครงสรOางภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการ และโลจิสติกสK ใหOนำแนวทาง BCG 

มาใชOเปWนมาตรฐาน โดยสนับสนุนใหNมีการลงทุนดNานการใชNพลังงานสะอาด การนำปhจจัยการผลิตมาใชNแบบ

หมุนเวียน และการลดปริมาณคารVบอนไดออกไซดVในทุกโครงการ 

กลยุทธKย0อยท่ี 3.3 สรOางระบบดิจิทัลที่เอื้อต0อการคOาการลงทุน โดยพัฒนาแพลตฟอรVมการคNาแห7งชาติ

เพื่อส7งเสริมการคNาในรูปแบบธุรกิจกับธุรกิจดNวยกัน (Business-to-Business: B2B) พัฒนาระบบการเงินของ

ไทยสู7การใหNบริการธุรกรรมทางการเงินดิจิทัล เพื่อเอื้อต7อการลงทุน และปรับปรุง แกNไข และพัฒนากฎหมาย 

กฎระเบียบ ขNอบังคับที่เกี่ยวขNองกับการส7งเสริมการคNาที่เปLนธรรมและอำนวยความสะดวกการคNาการลงทุน 

รวมถึงเร7งพัฒนากฎหมายดNานธุรกรรมอิเล็กทรอนิกสVและการคุNมครองขNอมูลส7วนบุคคลท่ีมีประสิทธิภาพ 

กลยุทธKย0อยท่ี 3.4 พัฒนาบุคลากรสู0มาตรฐานระหว0างประเทศเพื่อสนับสนุนการคOาการลงทุน โดย

ปรับระบบการพัฒนาบุคลากรและหลักสูตรใหNเปLนไปตามความตNองการของตลาดแรงงานและภาคธุรกิจ ท่ีใหN

ภาคธุรกิจมีส7วนร7วมในการพัฒนาหลักสูตรและร7วมจ7ายในการพัฒนาบุคลากร และปรับวิธีการเรียนการสอน

เขNาสู7ยุคดิจิทัลท่ีเนNนการแสวงหาความรูNดNวยตนเองและนำความรูNไปใชNประโยชนVในการหารายไดNและสรNางธุรกิจ 

รวมถึงยกระดับมาตรฐานฝ[มือแรงงานและระดับการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาต7าง ๆ ใหNเทียบเท7ากับ

ระดับนานาชาติหรือสถาบันช้ันนำของโลก เพ่ือใหNสามารถใชNในการประกอบอาชีพไดNจริง  
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หมุดหมายที่ 6 ไทยเป`นศูนย^กลางด>านดิจิทัลและอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส^อ ัจฉริยะ 

ของอาเซียน 

1. สถานการณKการพัฒนาท่ีผ0านมา  

อุตสาหกรรมไฟฟ̀าและอิเล็กทรอนิกสVเปLนอุตสาหกรรมสำคัญของประเทศไทยมายาวนานกว7า 50 ป[ และ

มีความสำคัญอย7างมากต7อเศรษฐกิจของประเทศ โดยปhจจุบันประเทศไทยส7งออกเครื ่องใชNไฟฟ`าและ

อิเล็กทรอนิกสVเปLนอันดับที่ 13 ของโลก และเปLนอันดับที่ 4 ของอาเซียน มีมูลค7าการส7งออก 1.9 ลNานลNานบาท 

คิดเปLนสัดส7วนประมาณรNอยละ 24.3 ของมูลค7าการส7งออกสินคNาทั้งหมดของประเทศ และก7อใหNเกิดการจNางงาน

รวมทั้งสิ้นมากกว7า 750,000 คน อย7างไรก็ตาม อุตสาหกรรมไฟฟ`าและอิเล็กทรอนิกสVของไทยส7วนใหญ7ยังคง

พึ่งพาการลงทุนโดยตรงจากต7างประเทศ และผูNประกอบการไทยเปLนเพียงผูNรับจNางประกอบที่ไม7มีเทคโนโลยี

เปLนของตนเอง และขาดความเช่ือมโยงระหว7างการวิจัยและพัฒนากับการผลิตเชิงพาณิชยV อีกท้ังยังมีโครงสรNาง

การผลิตที ่พึ ่งพาแรงงานสูงและใชNเงินลงทุนต่ำ ส7งผลใหNอุตสาหกรรมไฟฟ`าและอิเล็กทรอนิกสVของไทย 

ยังไม7สามารถกNาวเปLนผู Nนำตลาดของภูมิภาค และไม7สามารถสรNางมูลค7าเพิ ่มทางเศรษฐกิจใหNแก7ประเทศ 

ไดNเท7าท่ีควร 

ในขณะที่ความกNาวหนNาทางเทคโนโลยีในปhจจุบันไดNมีการเปลี่ยนแปลงไปอย7างรวดเร็ว และมีผลกระทบ

ต7อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม รูปแบบธุรกิจ และนวัตกรรมใหม7 ๆ อย7างต7อเนื่อง ประกอบกับสถานการณV 

การแพร7ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เมื่อตNนป[ 2563 โครงสรNางประชากรไทยที่จะเขNาสู7สังคม 

ผูNสูงวัยอย7างสมบูรณVภายในป[ 2566 และความพรNอมของโครงสรNางพื้นฐานทางดิจิทัลของประเทศที่มีคุณภาพ

และมีความครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ ตลอดจนราคาโทรศัพทVอัจฉริยะและเครื่องคอมพิวเตอรVที่มีแนวโนNม

ลดลงอย7างต7อเนื่อง ทำใหNประชาชนส7วนใหญ7สามารถเขNาถึงไดNง7าย เร7งใหNเกิดการใชNงานดNานเทคโนโลยีดิจิทัล 

ในภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน โดยเฉพาะบริการขNอมูลและทำธุรกรรมต7าง ๆ ผ7านระบบออนไลนV

เพิ่มขึ้นอย7างรวดเร็ว ส7งผลใหNมูลค7าอุตสาหกรรมดิจิทัลในประเทศไทยเติบโตอย7างรวดเร็ว แมNว7าจะไดNรับ

ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกท่ีหดตัวก็ตาม  

อุตสาหกรรมดิจิทัลของประเทศ ส7วนใหญ7เปLนการนำเขNาจากต7างประเทศโดยเฉพาะในส7วนของ

อุตสาหกรรมฮารVดแวรV ซอฟตVแวรV และดิจิทัลคอนเทนตV อาทิ อุปกรณVอัจฉริยะ เกมสV แอปพลิเคชัน (เช7น  

เฟซบุ§ก ไลนV กูเกิล ทวิตเตอรV ชNอปป[� ลาซาดNา และแกร็บ เปLนตNน) โดยผูNประกอบการไทยสามารถผลิตไดNเอง

เพียงบางส7วน อาทิ ซอฟตVแวรVทางบัญชีที่ยังมีส7วนแบ7งตลาดอยู7ในระดับต่ำ เนื่องจากผูNใชNงานซอฟตVแวรVของ

ไทยส7วนใหญ7เปLนผูNประกอบการขนาดกลางและขนาดย7อมที่มีกำลังซื้อค7อนขNางต่ำ และมีการส7งออกผลิตภัณฑV

ดิจิทัล อาทิ เกม ไปยังกลุ7มประเทศ CLMV (กัมพูชา ลาว เมียนมารV และเวียดนาม) ความล7าชNาในการพัฒนา

ดNานดิจิทัลในภาพรวม เปLนผลมาจากความพรNอมดNานเทคโนโลยีและนวัตกรรมและทักษะดิจิทัลขั้นสูงของ

ประชากรไทยที ่ย ังอยู 7ในระดับต่ำ รวมถึงกฎหมายและระเบียบที ่ไม7เอื ้อต7อการดึงดูดการลงทุนจาก

ผูNประกอบการดNานเทคโนโลยีชั้นนำจากต7างประเทศ และการสนับสนุนสตารVทอัพอย7างจริงจัง ทำใหNประเทศ
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ไทยสูญเสียโอกาสในการสรNางมูลค7าเพิ ่มทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ ้นจากความกNาวหนNาทางเทคโนโลยีดิจิทัล 

โดยเฉพาะการใชNประโยชนVจากขNอมูลขนาดใหญ7ที่เกิดขึ้นจากการทำธุรกรรมทางดิจิทัลของคนไทย เพื่อพัฒนา

ผลิตภัณฑVหรือบริการที่สามารถตอบสนองต7อความตNองการหรือพฤติกรรมของผูNใชNงานไดNอย7างมีประสิทธิภาพ 

ส7งผลใหNประเทศไทยจำเปLนตNองเร7งสรNางความสามารถในการแข7งขันของอุตสาหกรรมดิจิทัลของไทยใหNสามารถ

แข7งขันไดN ควบคู7ไปกับการยกระดับอุตสาหกรรมไฟฟ`าและอิเล็กทรอนิกสVในประเทศใหNเปLนฐานการผลิต

อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสVอัจฉริยะที่สำคัญของโลก และการสนับสนุนใหNเกิดการพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมไทยใหNเปLนดิจิทัลที ่มีภูมิคุ Nมกันอย7างเต็มรูปแบบ ตลอดจนพัฒนาระบบนิเวศที ่เอื ้อต7อการพัฒนา

อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสVอ ัจฉริยะและอุตสาหกรรมดิจ ิท ัล ใหNประเทศไทยสามารถใชNประโยชนV 

จากความกNาวหนNาทางเทคโนโลยีที ่เปลี ่ยนแปลงไปอย7างรวดเร็วในการสรNางมูลค7าเพิ ่มทางเศรษฐกิจไดN 

อย7างมีประสิทธิภาพ  

2. เป<าหมายการพัฒนา 

2.1 ความเช่ือมโยงของหมุดหมายกับยุทธศาสตรKชาติและเป<าหมายหลักของแผน 

หมุดหมายที่ 6 มุ7งตอบสนองต7อเป`าหมายหลักของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 จำนวน 4 เป`าหมาย 

ไดNแก7 การปรับโครงสรNางภาคการผลิตและบริการสู7เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม การพัฒนาคนสำหรับโลกยุคใหม7 

การมุ7งสู7สังคมแห7งโอกาสและความเปLนธรรม และการเสริมสรNางความสามารถของประเทศในการรับมือกับการ

เปลี่ยนแปลงและความเสี่ยงภายใตNบริบทโลกใหม7 ทั้งนี้ หมุดหมายที่ 6 มีความสอดคลNองกับเป`าหมายตาม

ยุทธศาสตรVชาติใน 1 ดNาน ไดNแก7 ยุทธศาสตร9การสร#างความสามารถในการแข1งขัน ในประเด็นเป`าหมาย

ประเทศไทยเปLนประเทศที่พัฒนาแลNว เศรษฐกิจไทยเติบโตอย7างมีเสถียรภาพและยั่งยืน และประเทศไทยมีขีด

ความสามารถในการแข7งขันสูงข้ึน 

2.2 เป<าหมาย ตัวช้ีวัด และค0าเป<าหมายของการพัฒนาระดับหมุดหมาย 

เป<าหมายท่ี 1 เศรษฐกิจดิจิทัลภายในประเทศมีการขยายตัวเพ่ิมข้ึน 

ตัวช้ีวัดท่ี 1.1 สัดส7วนมูลค7าเพิ่มของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลต7อผลิตภัณฑVมวลรวมในประเทศเพิ่มข้ึน

เปLนรNอยละ 30 ภายในป[ 2570 

ตัวช้ีวัดท่ี 1.2 มีกระดานขNอมูลดิจิทัลของภาครัฐท่ีสามารถติดตามจำนวนธุรกรรมงานบริการของภาครัฐ 

ท่ีปรับเปล่ียนเปLนดิจิทัลไดNภายในป[ 2566 และงานบริการประชาชนของภาครัฐตNองปรับเปล่ียน

เปLนดิจิทัลท้ังหมดภายในป[ 2570 

ตัวช้ีวัดท่ี 1.3 อัตราการขยายตัวของมูลค7าเศรษฐกิจดิจิทัลภายในประเทศเพิ่มสูงขึ้นจากการลงทุนวิจัยและ

พัฒนา นวัตกรรม เพ่ิมข้ึนอย7างนNอยรNอยละ xx ต7อป[ 

ตัวช้ีวัดท่ี 1.4 มีบริการอินเทอรVเน็ตเคลื ่อนที ่ความเร็วสูงที ่สามารถเขNาถึงและพรNอมใชNแก7ประชาชน  

โดยครอบคลุมพ้ืนท่ีทุกหมู7บNาน พ้ืนท่ีชุมชนและสถานท่ีท7องเท่ียว 
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เป<าหมายท่ี 2 การส0งออกของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสKอัจฉริยะของประเทศเพ่ิมข้ึน  

ตัวช้ีวัดท่ี 2.1 สัดส7วนการส7งออกในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสVอัจฉริยะในประเทศคิดเปLนรNอยละ 60  

ของมูลค7าการส7งออกอุตสาหกรรมไฟฟ̀าและอิเล็กทรอนิกสVท้ังหมดภายในป[ 2570 

ตัวช้ีวัดท่ี 2.2 มีบุคลากรท่ีมีทักษะรองรับรวม 400,000 ราย ภายในป[ 2570   

เป<าหมายที่ 3 มูลค0าอุตสาหกรรมดิจิทัลและอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสKอัจฉริยะของประเทศมีการขยายตัว

เพ่ิมข้ึน 

ตัวช้ีวัดท่ี 3.1 จำนวนผูNประกอบการดNานเทคโนโลยีขนาดใหญ7ของโลกลงทุนในประเทศไทยอย7างนNอย 3 ราย 

ภายในป[ 2570 

ตัวช้ีวัดท่ี 3.2 จำนวนสตารVทอัพดNานเทคโนโลยีเพิ ่มขึ ้นไม7นNอยกว7า 6,000 แห7ง ในป[ 2570 โดย 1 ใน 3  

เปLนผูNประกอบการท่ียNายมาจากต7างประเทศ 

ตัวช้ีวัดท่ี 3.3 มีแรงงานที่เปLนผูNเชี่ยวชาญทางดิจิทัล (ระดับ 4) ไม7นNอยกว7ารNอยละ 6 ของจำนวนประชากรไทย

ภายในป[ 2570 

ตัวช้ีวัดท่ี 3.4 มีจุดเชื่อมต7อและแลกเปลี่ยนขNอมูลจราจรอินเทอรVเน็ตระหว7างประเทศที่เปLนศูนยVกลางของ

ภูมิภาคภายในป[ 2570 

3. แผนท่ีกลยุทธK 

 

 

1

เป#าหมายหลัก
ของแผน

เป#าหมายระดับ
หมุดหมาย 1.มูลค:าเศรษฐกิจดิจิทัลภายในประเทศมีการขยายตัวเพ่ิมขึ้น 3.มูลค:าอุตสาหกรรมดิจิทัลและอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสN

อัจฉริยะของประเทศมีการขยายตัวเพ่ิมขึ้น

การปรับโครงสร+างภาคการผลิตและบริการ
สู4เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม

1.การขับเคล่ือนสังคมและ
เศรษฐกิจไทยดRวยดิจิทัล

2. การพัฒนาต:อยอดฐานอุตสาหกรรม
ไฟฟ#าและอิเล็กทรอนิกสN

3. อุตสาหกรรมดิจิทัลในประเทศ
ท่ีสามารถแข:งขันไดR

4. ระบบนิเวศเพ่ือสนับสนุน
การพัฒนาอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสN
อัจฉริยะ อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล

ตัวชี้วัดและ
ค:าเป#าหมาย

กลยุทธN

1.1 พัฒนาบริการและแพลตฟอร3มดิจิทัลเพ่ือ
สนับสนุนการปรับระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐใหCเปDนรัฐบาลดิจิทัลเต็มรูปแบบ

1.2 สHงเสริมผูCประกอบการในประเทศใหC
สามารถประยุกต3ใชCเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมดิจิทัล รวมถึงนำอุปกรณ3
อิเล็กทรอนิกส3อัจฉริยะมาใชCในการผลิต
สินคCาและบริการ

1.3 พัฒนาใหCเกิดการนำเทคโนโลยีมาใชCใน
การบริหารจัดการโครงสรCางพ้ืนฐานของ
ภาครัฐเพ่ิมข้ึน

1.4 สHงเสริมการใชCประโยชน3จากความกCาวหนCา
ทางเทคโนโลยีดิจิทัลในการดำรงชีพ

2.1 สนับสนุนใหCผูCประกอบการในอุตสาหกรรมไฟฟ[าและ
อิเล็กทรอนิกส3 

2.2 สHงเสริมใหCผูCประกอบการปรับรูปแบบการพัฒนาอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส3อัจฉริยะใหCเปDนฐานการผลิตอุปกรณ3อิเล็กทรอนิกส3
อัจฉริยะท่ีสำคัญของโลก 

2.3 สHงเสริมใหCมีการสHงออกผลิตภัณฑ3เคร่ืองใชCไฟฟ[าและอุปกรณ3
อิเล็กทรอนิกส3อัจฉริยะ

2.4 สHงเสริมใหCเกิดการลงทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีข้ัน Advance 
ของอุตสาหกรรมไฟฟ[าและอิเล็กทรอนิกส3อัจฉริยะ และพัฒนา 
product champion 

2.5 พัฒนามาตรฐานและเงื่อนไขการขCาถึงขCอมูลท่ีเกิดจากอุปกรณ3
อิเล็กทรอนิกส3อัจฉริยะท่ีเปDนสากล รองรับการแลกเปลี่ยน
และเชื่อมโยงขCอมูลภายในหนHวยงานภาครัฐ และระหวHางหนHวยงาน
ภาครัฐและเอกชนภายในประเทศและภูมิภาค 

2.6 ดึงดูดและพัฒนาใหCเกิดการลงทุนจากตHางประเทศ 

3.1 ดึงดูดใหCผูCประกอบการดCานเทคโนโลยีขนาดใหญHของโลก
(Big Boys) ลงทุนในอุตสาหกรรม  ท่ีจะเอ้ือใหCเกิดประโยชน3ตHอ
ผูCประกอบการไทยตลอดหHวงโซHอุปทาน 

3.2 สHงเสริมใหCเกิดการพัฒนาโครงสรCางพ้ืนฐานทางดิจิทัลท่ีจะ
สนับสนุนใหCไทยสามารถใชCประโยชน3จากความไดCเปรียบ
ทางภูมิศาสตร3เพ่ือยกระดับใหCไทยเปDนศูนย3กลางบริการดิจิทัล
ในภูมิภาค

3.3 พัฒนาและยกระดับขีดความสามารถในการแขHงขันของผูCผลิต 
ผูCพัฒนา ผูCออกแบบและสรCางระบบในอุตสาหกรรมและบริการ
ดิจิทัลภายในประเทศ 

3.4 สHงเสริมใหCเกิดการพัฒนาซอฟต3แวร3 e-commerce  และการสรCาง 
creative digital contents ท่ีมีการนำวัฒนธรรม วิถีชีวิตไทย  
แหลHงทHองเท่ียวไทย ฯลฯ ไปใชCประโยชน3ในเชิงสรCางสรรค3 

3.5 สHงเสริมใหCเกิดการลงทุนในอุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล 
(รวมถึงการวิจัยและพัฒนา) ในประเทศ เพ่ือใหCสามารถตอบสนอง
ความตCองการท้ังภายในประเทศและภูมิภาคอาเซียน 

4.1 พัฒนาโครงสรCางพ้ืนฐานดCานเทคโนโลยีท่ีมีคุณภาพ 
ครอบคลุม เพียงพอและเขCาถึงไดC (พ้ืนท่ี และราคา)

4.2 พัฒนากำลังคนเพ่ือรองรับกับการปรับตัว
ทางเทคโนโลยีในอนาคตของผูCประกอบการใน
อุตสาหกรรมและบริการตHาง ๆ รวมถึงอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส3อัจฉริยะ และอุตสาหกรรมและบริการ
ดิจิทัลของประเทศ 

4.3 ผลักดันและแกCไขกฎหมายท่ีเก่ียวขCองเพ่ือสHงเสริม
การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 

4.4 สHงเสริมใหCมีการใชCเคร่ืองมือทางนโยบายทางการเงิน
และการคลังท่ีเหมาะสมและสอดคลCองกับบริบทของ
แตHละอุตสาหกรรม 

4.5 ผลักดันใหCมีการขับเคลื่อนดCานนโยบายความเปDน
เจCาของอธิปไตยทางขCอมูลจากเทคโนโลยีและแพลท
ฟอร3มท่ีทำธุรกิจจากคนไทย 

กลยุทธNย:อย

สัดสHวนมูลคHาเพ่ิมของ
อุตสาหกรรม

เทคโนโลยีดิจิทัลตHอ 
GDP เพ่ิมข้ึนเปDนรCอย
ละ 30 ภายในปÅ 2570

มี Digital 
Government 

Dashboard และงาน
บริการของภาครัฐปรับ

เปDนดจิิทัลท้ังหมด
ภายในปÅ 2570 

บริการอินเทอร3เน็ต
เคลื่อนท่ีความเร็ว
สูง ครอบคลุม

ทุกหมูHบCาน พ้ืนท่ี
ชุมชนและสถานท่ี

ทHองเท่ียว

การสHงออกในอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส3อัจฉริยะมีสัดสHวน
รCอยละ 60 ของมูลคHาการสHงออก

อุตสาหกรรมไฟฟ[าและ
อิเล็กทรอนิกส3ท้ังหมดภายในปÅ 

2570

มีบุคลากรท่ีมี
ทักษะรองรับรวม 
400,000 ราย 
ภายในปÅ 2570

ผูCประกอบการ
ดCานเทคโนโลยี

ขนาดใหญHของโลก 
ลงทุนในไทย อยHาง
นCอย 3 ราย ภายใน

ปÅ 2570

สตาร%ทอัพด+าน
เทคโนโลยีเพิ่มข้ึนไม:

น+อยกว:า 6,000 แห:ง ใน 
ปF 2570 โดย 1 ใน 3 

เปLน Tech companies 
ท่ีย+ายมาจาก
ต:างประเทศ

มีแรงงานท่ีเปDน
ผูCเชี่ยวชาญทาง

ดิจิทัล (Level 4) 
ไมHนCอยกวHา

รCอยละ 6 ของ
จำนวนประชากร
ภายในปÅ 2570 

อัตราการขยายตัว
ของมูลคHาเศรษฐกิจ
ดิจิทัล จากการวิจัย

และพัฒนา 
นวัตกรรมเพ่ิมข้ึน 

อยHางนCอยรCอยละ xx  
ตHอปÅ

มีจุดเชื่อมตHอและ
แลกเปลี่ยนขCอมูล
จราจรอินเทอร3เน็ต
ระหวHางประเทศ 
ท่ีเปDนศูนย3กลาง

ของภูมิภาคภายใน
ปÅ 2570

2.การส:งออกของอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกสNอัจฉริยะของประเทศเพ่ิมขึ้น 

การรับมือกับการเปล่ียนแปลงและ
ความเส่ียงภายใต+บริบทโลกใหม4

การมุ4งสู4สังคมแห4งโอกาสและ
ความเปFนธรรม

การพัฒนาคน
สำหรับโลกยุคใหม4
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4. กลยุทธKการพัฒนา  

กลยุทธKท่ี 1 การขับเคล่ือนสังคมและเศรษฐกิจไทยดOวยดิจิทัล 

กลยุทธKย0อยท่ี 1.1 พัฒนาบริการและแพลตฟอรKมดิจิทัลเพ่ือสนับสนุนการปรับระบบการบริหารจัดการ

ภาครัฐใหOเปWนรัฐบาลดิจิทัลเต็มรูปแบบ โดยสนับสนุนหน7วยงานภาครัฐมีการนำเทคโนโลยีและอุปกรณVดิจิทัล

มาสนับสนุนการปฏิบัติงานดNวยเทคโนโลยีดิจิทัลที่เหมาะสม อาทิ การใชNระบบออนไลนVสำหรับกระบวนการ

เอกสาร การชำระเงินอิเล็กทรอนิกสV การจัดเก็บขNอมูลของภาครัฐในคลาวดV การทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสV

ระหว7างประชาชนกับภาครัฐ รวมท้ังการบูรณาการและเช่ือมโยงขNอมูลระหว7างหน7วยงานภาครัฐโดยสมบูรณV  

กลยุทธKย0อยที่ 1.2 ส0งเสริมและพัฒนาผูOประกอบการในประเทศใหOสามารถประยุกตKใชOเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมดิจิทัล รวมถึงนำอุปกรณKอิเล็กทรอนิกสKอัจฉริยะมาใชOในการผลิตสินคOาและบริการ เพื่อเพิ่มผลิต

ภาพและ ความสามารถในการทำกำไรใหOแก0ผูOประกอบการเพิ่มขึ้น โดยการจัดตั้งกองทุนส7งเสริมการใชN

ประยุกตVใชNเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล เพื่อสรNางโอกาสใหNผูNประกอบการในประเทศโดยเฉพาะวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย7อม ในการประยุกตVใชNประโยชนVจากเทคโนโลยีดิจิทัล ใหNความสำคัญกับการยกระดับ

การเกษตรของไทยใหNเปLนเกษตรยืดหยุ7น เกษตรอัจฉริยะ โรงงานอัจฉริยะ และการแพทยVอัจฉริยะ รวมทั้งการ

ทำธุรกรรมบริการต7าง ๆ ผ7านแพลตฟอรVมดิจิทัลของไทย อาทิ ตลาดการเกษตร การท7องเที่ยว การแพทยVและ

สุขภาพ การเงิน 

กลยุทธKย0อยที่ 1.3 พัฒนาใหOเกิดการนำเทคโนโลยีมาใชOในการบริหารจัดการโครงสรOางพื้นฐานและ

การใหOบริการสาธารณะของภาครัฐเพิ่มขึ้น โดยส7งเสริมการสรNางแพลตฟอรVมดิจิทัลเพื่อรองรับการพัฒนาใน

มิติต7าง ๆ อาทิ การพัฒนาแพลตฟอรVมซ้ือขายพลังงาน การพัฒนาตลาดคารVบอน การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ การ

ใหNบริการการแพทยVทางไกล การจัดการศึกษาออนไลนV 

กลยุทธKย0อยที่ 1.4 ส0งเสริมการใชOประโยชนKจากความกOาวหนOาทางเทคโนโลยีดิจิทัลในการดำรงชีพ 

อาทิ การเรียนรูNบนแพลตฟอรVมดิจิทัล การใชNอุปกรณVอิเล็กทรอนิกสVอัจฉริยะ การทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสV 

กลยุทธKท่ี 2 การพัฒนาต0อยอดฐานอุตสาหกรรมไฟฟ<าและอิเล็กทรอนิกสK 

กลยุทธKย0อยที่ 2.1 สนับสนุนใหOผูOประกอบการในอุตสาหกรรมไฟฟ<าและอิเล็กทรอนิกสK พัฒนาใหNเปLน 

ผูNรับจNางผลิตและผูNรับจNางออกแบบและผลิตขั้นสูง อุตสาหกรรม 4.0 และนำนวัตกรรมการผลิตสมัยใหม7มาปรับใชN 

เพื่อเร7งรัดการพัฒนาสู7อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสVสีเขียว โดยใชNเครื่องมือทางการเงินการคลัง หรือนโยบาย

สนับสนุนอ่ืน ๆ ท่ีเหมาะสมและจูงใจ 

กลยุทธKย0อยที่ 2.2 ส0งเสริมใหOผู Oประกอบการปรับรูปแบบการพัฒนาอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสK

อัจฉริยะใหOเปWนฐานการผลิตอุปกรณKอิเล็กทรอนิกสKอัจฉริยะที่สำคัญของโลก โดยมุ7งเนNนการผลิตชิ้นส7วน

ประกอบที่สำคัญในห7วงโซ7อุปทานโลก เปLนที่ตNองการของตลาดในอนาคต และมีมูลค7าสูง เขNาสู 7การเปLน

อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสVขั ้นสูง อาทิ การผลิตตัวเก็บประจุยิ ่งยวด ออปโตอิเล็กทรอนิกสV และไมโคร

อิเล็กทรอนิกสV  
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กลยุทธKย0อยที่ 2.3 ส0งเสริมใหOมีการส0งออกผลิตภัณฑKเครื ่องใชOไฟฟ<าและอุปกรณKอิเล็กทรอนิกสK

อัจฉริยะ โดยมุ7งเนNนไปยังกลุ7มประเทศท่ีไทยมีศักยภาพ อาทิ ประเทศในกลุ7มอาเซียน ยุโรป อเมริกา 

กลยุทธKย0อยท่ี 2.4 ส0งเสริมใหOเกิดการลงทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีข้ันสูง ในอุตสาหกรรมไฟฟ<าและ

อิเล็กทรอนิกสKอัจฉริยะ และพัฒนาสุดยอดผลิตภัณฑK (Product Champion) อาทิ การพัฒนาระบบ

เซ็นเซอรVและระบบอิเล็กทรอนิกสVในยานยนตVไฟฟ`า และการจูงใจใหNมีผู NประกอบการดNานชิ ้นส7วนและ

ผลิตภัณฑVอิเล็กทรอนิกสVอัจฉริยะเพ่ิมข้ึน 

กลยุทธKย0อยที่ 2.5 พัฒนามาตรฐานและเงื่อนไขการเขOาถึงขOอมูลที่เกิดจากอุปกรณKอิเล็กทรอนิกสK

อัจฉริยะที่เปWนสากล รองรับการแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงขOอมูลภายในหน0วยงานภาครัฐ และระหว0าง

หน0วยงานภาครัฐและเอกชนภายในประเทศและภูมิภาค เพ่ือใหNมีขNอมูลขนาดใหญ7 นำไปสู7การวิจัยและพัฒนา

ผลิตภัณฑVและบริการท่ีเก่ียวขNอง 

กลยุทธKย0อยที่ 2.6 ดึงดูดและพัฒนาใหOเกิดการลงทุนจากต0างประเทศ โดยบูรณาการความร7วมมือกับ

ผูNประกอบการไทยหรือกิจการร7วมคNา ควบคู7กับการใหNสิทธิประโยชนVในการลงทุนที่สนับสนุนหรือผลักดันใหN 

ผูNร7วมคNาที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดNานถ7ายทอดองคVความรูNและความเชี่ยวชาญใหNผูNประกอบการไทย โดย

มุ7งเนNนอุตสาหกรรมตNนน้ำท่ีมีเทคโนโลยีการผลิตข้ันสูงและเปLนพ้ืนฐานของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสVอัจฉริยะ 

กลยุทธKท่ี 3 อุตสาหกรรมดิจิทัลในประเทศท่ีสามารถแข0งขันไดO 

กลยุทธKย0อยที่ 3.1 ดึงดูดใหOผูOประกอบการดOานเทคโนโลยีขนาดใหญ0ของโลกลงทุนในอุตสาหกรรม 

ที่จะเอื้อใหOเกิดประโยชนKต0อผูOประกอบการไทยตลอดห0วงโซ0อุปทาน อาทิ การลงทุนจัดตั้งศูนยVขNอมูลคลาวดV 

ที่หลากหลายเพื่อประชากรอาเซียน โดยดึงดูดใหNบริษัทต7างชาติมาลงทุนโครงสรNางพื้นฐานดNานดิจิทัลในประเทศ 

เช7น ศูนยVขNอมูล ระบบภาครัฐอิเล็กทรอนิกสV คลาวดV และแพลตฟอรVมขNามชาติ (อาทิ กูเกิล ไมโครซอฟทV) เปLนตNน 

โดยกำหนดรูปแบบการลงทุนและสิทธิประโยชนVที่จะก7อใหNเกิดมูลค7าเพิ่มทางเศรษฐกิจภายในประเทศ อาทิ  

การจับคู7ธุรกิจในไทย การจNางแรงงานไทย 

กลยุทธKย0อยที่ 3.2 ส0งเสริมใหOเกิดการพัฒนาโครงสรOางพื้นฐานทางดิจิทัลที่จะสนับสนุนใหOไทยสามารถ

ใชOประโยชนKจากความไดOเปรียบทางภูมิศาสตรKเพื่อยกระดับใหOไทยเปWนศูนยKกลางบริการดิจิทัลในภูมิภาค 

อาทิ การขยายอินเตอรVเน็ตแบนดVวิดธVระหว7างประเทศ การเชื่อมต7อโครงข7ายระหว7างประเทศที่ช7วยลดตNนทุน

และระยะเวลาการสรNางศูนยVขNอมูล และพัฒนาการใหNบริการคลาวดVสาธารณะในประเทศ 

กลยุทธKย0อยที่ 3.3 พัฒนาและยกระดับขีดความสามารถในการแข0งขันของผูOผลิต ผูOพัฒนา ผูOออกแบบ

และสรOางระบบในอุตสาหกรรมและบริการดิจิทัลภายในประเทศ ใหNเปLนผูNนำดNานบริการดิจิทัลโซลูชั่น ที่เปLน

มิตรต7อผูNใชN และตอบสนองต7อความตNองการใชNงานภายในประเทศ อาเซียน หรือระดับโลก โดยนำร7องจาก

สาขาเกษตร การแพทยVและสุขภาพ การท7องเท่ียว และการบริหารจัดการภาครัฐในระดับทNองถ่ิน 
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กลยุทธKย0อยที่ 3.4 ส0งเสริมใหOเกิดการพัฒนาซอฟตKแวรKพาณิชยKอิเล็กทรอนิกสK และการสรOางดิจิทัล

คอนเทนตKสรOางสรรคK ที ่มีการนำวัฒนธรรม วิถีชีวิต แหล0งท0องเที่ยวไทย ฯลฯ ไปใชOประโยชนKในเชิง

สรOางสรรคK ซ่ึงจะช7วยมูลค7าเพ่ิมทางเศรษฐกิจในทุกมิติ 

กลยุทธKย0อยที่ 3.5 ส0งเสริมใหOเกิดการลงทุนในอุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล รวมถึงการวิจัยและ

พัฒนาในประเทศ เพ่ือใหOสามารถตอบสนองความตOองการท้ังภายในประเทศและภูมิภาคอาเซียน โดยดึงดูด

และพัฒนาผูNประกอบการดNานเทคโนโลยีทุกขนาด ตั้งแต7สตารVทอัพจนถึงบรรษัทขNามชาติ และสรNางระบบนิเวศ

เพื่อเพิ่มโอกาสแก7ผูNประกอบการดNานเทคโนโลยีของไทย ดึงดูดและพัฒนาผูNมีความสามารถเพื่อใหNเกิดการ

พัฒนากำลังคนและอุตสาหกรรมไทยอย7างกNาวกระโดด โดยการกำหนดรูปแบบการใหNสิทธิประโยชนVท่ี

เหมาะสม อาทิ ยกเวNนหรือลดการจัดเก็บภาษีกำไรจากการขายหลักทรัพยVของธุรกิจเงินร7วมลงทุน เพื่อใหNเกิด

การลงทุนในกิจการของสตารVทอัพดNานดิจิทัลเพ่ิมข้ึน 

กลยุทธKที่ 4 พัฒนาระบบนิเวศเพื่อสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสKอัจฉริยะ อุตสาหกรรม

และบริการดิจิทัล 

กลยุทธKย0อยท่ี 4.1 พัฒนาโครงสรOางพ้ืนฐานดOานเทคโนโลยีท่ีมีคุณภาพ ครอบคลุม เพียงพอและเขOาถึง

ไดO ทั้งในดOานพื้นที่ และราคา เพื่อใหNประชาชนมีความคุNมครองทางสังคมท่ีเพียงพอ เหมาะสม สามารถเขNาถึง

การศึกษา สาธารณสุข บริการภาครัฐ และโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมอื่น ๆ รวมทั้งรองรับกับปริมาณความ

ตNองการใชNงานทางดิจิทัลในอนาคต ท้ังในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ 

กลยุทธKย 0อยที ่ 4.2 พัฒนากำลังคนเพื ่อรองรับกับการปรับตัวทางเทคโนโลยีในอนาคตของ

ผู Oประกอบการในอุตสาหกรรมและบริการต0าง ๆ รวมถึงอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสKอัจฉริยะ และ

อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัลของประเทศ โดยเร7งผลิตกำลังคนที่มีทักษะที่สอดคลNองกับความตNองการของ

อุตสาหกรรมและบริการฯ ในอนาคต โดยปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาผ7านการส7งเสริมใหNเกิดความร7วมมือ

ระหว7างภาครัฐ เอกชน มหาวิทยาลัยทั้งในประเทศและต7างประเทศ เร7งยกระดับทักษะแรงงานที่มีอยู7 พัฒนา

มาตรฐานวิชาชีพของแรงงานในอุตสาหกรรมที่ใชNเทคโนโลยี และดึงดูดบุคลากรจากต7างชาติในสาขาที่ขาด

แคลน อาทิ ผูNพัฒนาซอฟตVแวรV ผูNเช่ียวชาญดNานเทคโนโลยีท่ีสรNางความพลิกผัน 

กลยุทธKย0อยที่ 4.3 ผลักดันและแกOไขกฎหมายที่เกี่ยวขOองเพื่อส0งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล เช7น 

กฎหมายคุNมครองผูNบริโภค และการบังคับใชNกฎหมายลิขสิทธิ์อย7างจริงจัง เปLนตNน รวมทั้งเร7งพัฒนาและ

ปรับปรุงกฎระเบียบต7าง ๆ ของภาครัฐที ่ยังคงเปLนอุปสรรคต7อการลงทุน การดึงดูดแรงงานทักษะสูง  

การประยุกตVใชNเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล รวมถึงการเติบโตของอุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล อาทิ 

ผลักดันใหNมีเงื่อนไขการถ7ายทอดเทคโนโลยีไวNในการจัดซื้อจัดจNางในโครงการขนาดใหญ7ของภาครัฐ เพื่อใหN

สามารถพัฒนาอุปกรณVส7วนประกอบของโครงสรNางพื ้นฐานภายในประเทศไดN พรNอมท้ังส7งเสริมใหNมี 

การดำเนินการในรูปแบบแซนดVบ็อกซV เพื่อนำไปสู7การแกNไขปhญหากฎหมายและระเบียบดังกล7าว การจัดต้ัง
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ระบบที่ใชNในการตรวจสอบและกำกับดูแลการใหNบริการดNานดิจิทัล โดยเฉพาะในส7วนของธุรกรรมที่เกิดขึ้นบน

แพลตฟอรVมต7างประเทศ เพ่ือสามารถนำมาใชNประโยชนVในการจัดเก็บภาษี 

กลยุทธKย0อยที่ 4.4 ส0งเสริมใหOมีการใชOเครื่องมือทางนโยบายทางการเงินและการคลังที่เหมาะสมและ

สอดคลOองกับบริบทของแต0ละอุตสาหกรรม เพื่อสนับสนุนใหNเกิดการลงทุน วิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือ

สรNางความสามารถในการแข7งขันของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสVอัจฉริยะ อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัลของ

ประเทศ อาทิ ลดการจัดเก็บภาษีการนำเขNาเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมดิจิทัล 

กลยุทธKย0อยที่ 4.5 ผลักดันใหOมีการขับเคลื่อนดOานนโยบายความเปWนเจOาของอธิปไตยทางขOอมูลจาก

เทคโนโลยีและแพลตฟอรKมที่ทำธุรกิจจากคนไทย โดยกำหนดหลักเกณฑVและเงื่อนไขการรักษาอธิปไตย 

ทางขNอมูล รวมท้ังการพัฒนาระบบป̀องกันความเส่ียงดNานไซเบอรVของประเทศท่ีสอดคลNองกับหลักสากล 
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หมุดหมายที่ 7 ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยZอมที่เข>มแข็ง มีศักยภาพสูง และสามารถ

แขZงขันได> 

1. สถานการณKการพัฒนาท่ีผ0านมา 

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย0อมเปWนผูOประกอบการส0วนใหญ0 มีจำนวนมากกว7ารNอยละ 99 ของ

จำนวนวิสาหกิจภายในประเทศ สรNางการจNางงานสัดส7วนกว7ารNอยละ 70 ของจำนวนการจNางงานรวม ก7อใหNเกิด

มูลค7าเพิ่มแก7ระบบเศรษฐกิจโดยวัดจากผลิตภัณฑVมวลรวมในประเทศของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย7อม  

ป[ 2563 มีมูลค7ารวม 6.63 ลNานลNานบาท คิดเปLนสัดส7วนรNอยละ 42.2 ของผลิตภัณฑVมวลรวมภายในประเทศ 

เพิ่มขึ้นเล็กนNอยจากรNอยละ 41.6 เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห7งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-

2559) หากพิจารณาการเติบโตมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยรNอยละ 2.4 ต7อป[ ในช7วง 4 ป[แรกของแผนพัฒนาฯ 

ฉบับที่ 12 (อNางอิงนิยามวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย7อมเดิมตามกฎกระทรวงกำหนดจำนวนการจNางงาน

และมูลค7าสินทรัพยVถาวรของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย7อม พ.ศ. 2545) อย7างไรก็ดี การแพร7ระบาดของ

เชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ตั้งแต7ในช7วงปลายป[ 2562 ไดNส7งผลใหNรายไดNในหลายสาขาธุรกิจลดลง ทำใหN

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย7อมเผชิญปhญหาการขาดสภาพคล7องอย7างรุนแรง  นำไปสู7การชะลอการจNางงาน 

หยุดกิจการช่ัวคราว หรือแมNกระท่ังยุติกิจการแบบถาวร  

ที่ผ0านมา ภาครัฐและหน0วยงานที่เกี ่ยวขOอง ไดOส0งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาผูOประกอบการ

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย0อมมาอย0างต0อเนื่อง ไม7ว7าจะเปLนการพัฒนาศักยภาพในการประกอบธุรกิจ 

ดNวยการฝ¡กอบรมใหNความรูNเกี่ยวกับทัศนคติและทักษะการเปLนผูNประกอบการ ความรูNดNานการเงิน การผลิตและ

บริการ การพัฒนาผลิตภัณฑVและบรรจุภัณฑV และการตลาด ซึ่งส7วนใหญ7ยังมีลักษณะเปLนการอบรมพ้ืนฐาน

ทั่วไปในภาพรวม ไม7เฉพาะเจาะจงตามความตNองการและรูปแบบที่หลากหลายของธุรกิจ ทำใหNผูNประกอบการ

นำความรู NไปใชNประโยชนVและต7อยอดการทำธุรกิจไดNไม7มากนัก นอกจากนี ้ภาครัฐยังใหNความสำคัญกับ 

การเสริมสรNางสภาพแวดลNอมที่เอื้ออำนวยต7อการดำเนินธุรกิจ อาทิ การสนับสนุนแหล7งเงินทุนที่เหมาะสม  

การส7งเสริมดNานตลาด การมาตรฐาน การวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมโดยหลายหน7วยงานที ่เกี ่ยวขNอง 

ผ7านการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการดNานการส7งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย7อม แต0อาจมี

ช0องว0างในการส0งต0อการใหOความช0วยเหลือ รวมทั้งการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานอย0างเปWน

ระบบ อีกทั้งยังมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย7อมอยู7นอกระบบเปLนจำนวนมาก ทำใหNภาครัฐไม7มีขNอมูลของ

ผูNประกอบการท่ีชัดเจนเพียงพอ เปLนขNอจำกัดต7อการวางนโยบายและการจัดทำมาตรการส7งเสริมและช7วยเหลือ

เยียวยาผูNประกอบการใหNทั่วถึงและมุ7งเป`าตอบโจทยVความตNองการของผูNประกอบการที่มีความแตกต7างกันท้ัง

ขนาด ประเภทกิจการ และระดับการเติบโต  

บริบทของโลกและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย0างรวดเร็วและรุนแรง ส0งผลใหOวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดย0อมตOองเผชิญความทOาทายจากปQจจัยทั้งภายในและภายนอก และตOองเร0งปรับตัวใหOเท0าทัน เพื่อเพ่ิม

ความสามารถในการแข7งขันของธุรกิจ โดยเฉพาะการเติบโตอย7างรวดเร็วไรNขีดจำกัดของเทคโนโลยี กระตุNนใหN
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ผูNประกอบการตNองเปลี่ยนผ7านโมเดลธุรกิจไปสู7ธุรกิจที่พึ่งพาเทคโนโลยีมากขึ้น การเขNาสู7สังคมสูงวัย ส7งผลต7อการ

ลดลงของจำนวนแรงงานและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูNบริโภคโดยหันไปใชNจ7ายเพื่อบริโภคสินคNาและ

บริการเกี่ยวกับสุขภาพเพิ่มมากขึ้น ในขณะที่การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศอย7างฉับพลันทำใหNผลิตภัณฑVจาก

ธรรมชาติไม7สม่ำเสมอ ส7งผลใหNผูNบริโภคมีความตื่นตัวและบริโภคสินคNาและบริการที่ยั่งยืนเปLนมิตรกับสิ่งแวดลNอม

มากยิ ่งขึ ้น นอกจากนี ้ผลกระทบอย7างรุนแรงจากการแพร7ระบาดของโรคโควิด-19 ยังเปLนปhจจัยผลักดัน

ผูNประกอบการใหNเพิ่มความยืดหยุ7นในการทำธุรกิจและเปลี่ยนผ7านไปสู7การใชNเทคโนโลยีดิจิทัล เครื่องจักรและ

ระบบอัตโนมัติ ผลงานวิจัยพัฒนา และนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพ เชื่อมโยงธุรกิจเขNากับห7วงโซ7

คุณค7าโลกและลดการพึ่งพาตลาดใดตลาดหนึ่งเปLนหลักอันเปLนการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและกระจายความเสี่ยง 

ในขณะที่ภาครัฐตNองเร7งปรับปรุงและยกระดับประสิทธิภาพระบบการส7งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดย7อมใหNมีลักษณะมุ7งเป`าตอบโจทยVผูNประกอบการบนฐานความเขNาใจธุรกิจที่มีความหลากหลาย จูงใจใหN

ผูNประกอบการเขNาระบบและรับการพัฒนาอย7างทั่วถึงและเท7าเทียม สามารถดำเนินธุรกิจไดNอย7างเขNมแข็งจนถึง

ขยายขนาดธุรกิจ 

2.  เป<าหมายการพัฒนา 

2.1 ความเช่ือมโยงของหมุดหมายเป<าหมายหลักของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 13 และยุทธศาสตรKชาติ 

แนวทางการพัฒนาตามหมุดหมายที่ 7 ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย7อมที ่เขNมแข็ง  

มีศักยภาพสูง และสามารถแข7งขันไดN สอดคลNองกับเป`าหมายหลักของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห7งชาติ 

ฉบับที่ 13 ในเป`าหมายที่ 1 การปรับโครงสรNางภาคการผลิตและบริการสู7เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม ผ7านการ

สรNางและพัฒนาผูNประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย7อม ในแต7ละภาคธุรกิจของประเทศใหNสามารถ

แข7งขันไดN อีกทั้งเชื่อมโยงผูNประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย7อม กับห7วงโซ7มูลค7าโลก โดยมีระบบ

นิเวศในการประกอบธุรกิจท่ีเหมาะสมสำหรับผูNประกอบการในแต7ละประเภทและสาขาธุรกิจ และยังสอดคลNอง

กับเป`าหมายที่ 3 การมุ7งสู7สังคมแห7งโอกาสและความเปLนธรรม ในประเด็นการลดความเหลื่อมล้ำเชิงรายไดN 

ความมั่งคั่ง และเพิ่มโอกาสในการแข7งขันของภาคธุรกิจ ผ7านการส7งเสริมการแข7งขันที่เปLนธรรมและเป¦ดกวNาง

สำหรับผูNประกอบการ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย7อมใหNสามารถแข7งขันไดNอย7างย่ังยืน 

นอกจากนี้ การส7งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย7อม ไทยใหNเขNมแข็ง มีศักยภาพ

สูง และสามารถแข7งขันไดN เปLนแนวทางการพัฒนาที่สอดคลNองกับยุทธศาสตรVชาติ 20 ป[ โดยเฉพาะใน

ยุทธศาสตรVชาติดNานการสรNางความสามารถในการแข7งขันใน 2 เป`าหมาย ไดNแก7 ประเทศไทยเปLนประเทศ 

ที่พัฒนาแลNว เศรษฐกิจเติบโตอย7างมีเสถียรภาพและยั่งยืน และประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข7งขัน

สูงขึ้น ในประเด็นการพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผูNประกอบการยุคใหม7 ผ7านการสรNางผูNประกอบการอัจฉริยะ

ยุคใหม7ที่มีทักษะและจิตวิญญาณของการเปLนผูNประกอบการที่มีความสามารถในการแข7งขันและมีอัตลักษณV

ชัดเจนสามารถปรับตัวและประยุกตVใชNเครื่องมือและประโยชนVของเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมในการ

ประกอบธุรกิจและไดNรับการส7งเสริมใหNเขNาถึงแหล7งเงินทุนและแหล7งเงินทุนทางเลือกดNวยการใชNประโยชนVจาก

ขNอมูลทั้งดNานการเงินและที่มิใช7การเงิน รวมทั้งสามารถเขNาถึงตลาดทั้งในและต7างประเทศ ออนไลนVและ
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ออฟไลนVที่เหมาะสมตามศักยภาพของผูNประกอบการ โดยมีโอกาสเขNาถึงขNอมูลและไดNรับการอำนวยความ

สะดวกและสนับสนุนใหNสามารถเขNาถึงขNอมูลระบบคลังขNอมูลและความรูNกลาง ของภาครัฐอย7างเท7าเทียมและ

ทั่วถึง พรNอมทั้งยังสอดคลNองตามยุทธศาสตรVชาติดNานการพัฒนาและเสริมสรNางศักยภาพทรัพยากรมนุษยV ใน

เป̀าหมายสังคมไทยมีสภาพแวดลNอมที่เอื้อและสนับสนุนต7อการพัฒนาคนตลอดช7วงชีวิต ในประเด็นการกระตุNน

ใหNภาคธุรกิจมีการบริหารจัดการอย7างมีธรรมาภิบาลโดยคำนึงถึงตNนทุนทางสังคมและกระตุNนใหNเกิดการ

ประกอบธุรกิจเพื ่อสังคม รวมทั ้งยุทธศาสตรVชาติดNานการสรNางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  

ใน 2 เป̀าหมาย ไดNแก7 การกระจายศูนยVกลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม เพิ่มโอกาสใหNทุกภาคส7วนเขNา

มาเปLนกำลังของการพัฒนาประเทศในทุกระดับ และการเพิ ่มข ีดความสามารถของชุมชนทNองถ่ิน 

ในการพัฒนา การพึ่งตนเองและการจัดการตนเองเพื่อสรNางสังคมคุณภาพในประเด็นการปรับโครงสรNาง

เศรษฐกิจฐานรากเพื่อยกระดับเกษตรกรสู7การเปLนผูNประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย7อมในภาค

การเกษตรอีกดNวย 

2.2 เป<าหมาย ตัวช้ีวัด และค0าเป<าหมายของการพัฒนาระดับหมุดหมาย 

เป<าหมายท่ี 1 วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย7อมมีสภาพแวดลNอมท่ีเอ้ืออำนวยต7อการเติบโตและแข7งขันไดN 

ตัวช้ีวัดท่ี 1.1 จำนวนการจดทะเบียนพาณิชยV จดทะเบียนนิติบุคคล และจดทะเบียนภาษีมูลค7าเพิ่ม และการเขNาสู7

ระบบประกันสังคมของนายจNาง ลูกจNาง และผูNประกอบการอิสระของวิสาหกิจขนาดกลางและ 

ขนาดย7อมเพ่ิมข้ึน  

ตัวช้ีวัดท่ี 1.2 สัดส7วนการเขNาถึงสินเชื่อของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย7อมต7อสินเชื่อรวมเพิ่มขึ้น และมูลค7า

การระดมทุนเพ่ิมข้ึน รNอยละ 10 ต7อป[ 

ตัวช้ีวัดท่ี 1.3 จำนวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย7อมรายใหม7ท่ีเขNาถึงสินเช่ือเพ่ิมข้ึน 

ตัวช้ีวัดท่ี 1.4 ระบบฐานขNอมูลวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย7อมที่รัฐบาลและผูNประกอบการวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดย7อมใชNไดNอย7าง ทันที และท่ัวถึง 

ตัวช้ีวัดท่ี 1.5 กฎระเบียบของภาครัฐไดNรับการปรับปรุงแกNไขใหNเอื้อต7อการดำเนินธุรกิจของวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดย7อม 

ตัวช้ีวัดท่ี 1.6 สัดส7วนมูลค7าภาคเศรษฐกิจนอกระบบของไทยลดลง 

ตัวช้ีวัดท่ี 1.7 สัดส7วนผูNประกอบการในภาคเศรษฐกิจนอกระบบท่ีมาจดทะเบียนภาษีมูลค7าเพ่ิมเพ่ิมข้ึน  
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เป<าหมายที่ 2 วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย7อมมีศักยภาพสูงในการดำเนินธุรกิจ สามารถยกระดับและ

ปรับตัวเขNาสู7การแข7งขันใหม7 

ตัวช้ีวัดท่ี 2.1 สัดส7วนผลิตภัณฑVมวลรวมของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย7อมและการส7งออกของวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย7อมเพิ่มขึ้น เปLนรNอยละ 36.5 ของผลิตภัณฑVมวลรวมของประเทศ และรNอยละ 

16.0 ของการส7งออกรวมของประเทศ 

ตัวช้ีวัดท่ี 2.2 สัดส7วนมูลค7าธุรกรรมพาณิชยVอิเล็กทรอนิกสVของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย7อมเพิ่มขึ้นจาก 

ป[ฐาน (ป[ 2565) ไม7นNอยกว7ารNอยละ 10 

ตัวช้ีวัดท่ี 2.3 จำนวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย7อมท่ีเปLนผูNส7งออกรายใหม7เพ่ิมข้ึน  

ตัวช้ีวัดท่ี 2.4 ส7วนแบ7งตลาดในประเทศของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย7อมเพ่ิมมากข้ึน  

ตัวช้ีวัดท่ี 2.5 ภาษีมูลค7าเพ่ิมท่ีจัดเก็บจากวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย7อมมีมูลค7าเพ่ิมข้ึน  

ตัวช้ีวัดท่ี 2.6 วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย7อมที่ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงสิ่งแวดลNอม สังคม และมีการ

บริหารงานตามหลักบรรษัทภิบาลมีจำนวนเพ่ิมข้ึน  

เป<าหมายที่ 3 วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย7อมสามารถเขNาถึงและไดNรับการส7งเสริมอย7างมีประสิทธิผลจาก

ภาครัฐ 

ตัวช้ีวัดท่ี 3.1 จำนวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย7อมรายใหม7ที่เขNาถึงบริการภาครัฐและบริการพัฒนาธุรกิจ

ภาคเอกชนโดยการสนับสนุนของรัฐเพ่ิมข้ึน  

ตัวช้ีวัดท่ี 3.2 จำนวนสตารVทอัพที่ไดNรับการลงทุนจากกองทุนธุรกิจการร7วมลงทุนระดับโลกและจำนวนสตารVทอัพ 

ท่ีสามารถเขNาร7วมในโปรแกรมบ7มเพาะ ในระดับโลกเพ่ิมข้ึน  

ตัวช้ีวัดท่ี 3.3 จำนวนสตารVทอัพ ซีรียV ซี เพ่ิมข้ึน  

ตัวช้ีวัดท่ี 3.4 จำนวนการจดทะเบียนวิสาหกิจเพ่ือสังคมเพ่ิมข้ึน  
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3.  แผนท่ีกลยุทธK 

 

 

4.  กลยุทธKการพัฒนา  

กลยุทธKที่ 1 การพัฒนาระบบนิเวศใหOเอื้ออำนวยต0อการทำธุรกิจและการยกระดับความสามารถในการแข0งขัน

ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย0อม 

กลยุทธKย0อยที่ 1.1 เร0งปรับปรุงกฎระเบียบที่เปWนอุปสรรคต0อการดำเนินธุรกิจและสรOางใหOเกิดการแข0งขัน

ที่เปWนธรรมระหว0างวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย0อมกับผูOประกอบการรายใหญ0 โดยเร7งทบทวนกฎหมาย

กฎระเบียบภาครัฐที ่ไม7จำเปLน รวมทั้งบังคับใชNพระราชบัญญัติแข7งขันทางการคNาอย7างจริงจังเพื ่อป`องกัน 

การผูกขาดทางการคNาและลดอำนาจเหนือตลาดของธุรกิจรายใหญ7  

กลยุทธKย0อยที่ 1.2 เพิ่มความสะดวกในทุกขั้นตอนของการประกอบธุรกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและ 

ขนาดย0อม โดยลดขั้นตอนและระยะเวลาในการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจและการพิจารณาอนุมัติอนุญาต พัฒนา

แพลตฟอรVมการใหNบริการภาครัฐในทุกกระบวนการผ7านช7องทางออนไลนV เพิ ่มประสิทธิภาพศูนยVใหNความ

ช7วยเหลือผูNประกอบการในการเริ่มตNนและการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนจัดทำและเผยแพร7คู7มือการประกอบธุรกิจ 

รายสาขาท่ีผูNประกอบการเขNาถึงไดN 

กลยุทธKย0อยที่ 1.3 พัฒนาโครงสรOางพื้นฐานดOานระบบมาตรฐานใหOวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย0อม

สามารถเขOาถึงไดOดOวยตOนทุนต่ำ โดยสนับสนุนค7าใชNจ7ายบางส7วน สำหรับการวิเคราะหV ทดสอบ รับรอง เพ่ือลด

ภาระตNนทุนในการพัฒนาสินคNาและบริการ การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานระดับประเทศและระดับสากล 

(ร#าง) กรอบกลยุทธ0การพัฒนาของ หมุดหมายท่ี 7 : ไทยมี SMEs ท่ีเขCมแข็ง มีศักยภาพสูง และสามารถแข#งขันไดC
เป#าหมายหลัก
ของแผน การปรับโครงสร+างภาคการผลิตและบริการสู4เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม1

ตัวช้ีวัด
และ
ค4า

เป#าหมาย

กลยุทธ-
และ

กลยุทธ-
ย0อย

เป#าหมาย
ระดับ

หมุดหมาย
• จำนวน SME รายใหม/ที่เข5าถึงบริการภาครัฐและ Business Development Service 

ภาคเอกชนโดยการสนับสนุนของรัฐ เพ่ิมข้ึน

• จำนวน Startup ที่ได5รับการลงทุนจากกองทุน Venture capital ระดับโลกและ
จำนวน Startup ที่สามารถเข5าร/วมในโปรแกรมบ/มเพาะ (incubator) ในระดับโลก
เพ่ิมข้ึน 

• จำนวน Startup Series C เพ่ิมข้ึน

• จำนวนการจดทะเบียนวิสาหกิจเพ่ือสังคมเพ่ิมข้ึน

กลยุทธ'ท่ี 5) ยกระดับประสิทธิภาพกระบวนการส:งเสริม SME ของภาครัฐ

5.1) ขยายการให-บริการพัฒนาธุรกิจ (Business Development Services) ที่ตรงกับความ
ต-องการเฉพาะของธุรกิจ และพัฒนาระบบสWงตWอการให-ความชWวยเหลือ

5.2) สนับสนุน สสว. ในฐานะหนWวยนโยบายให-ทำหน-าที่เป_น System Integrator ในการ
สWงเสริม SME อยWางครบวงจร รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพ่ือการสWงเสริม SME ให-
เพียงพอและตWอเนื่อง ผWานกองทุนสWงเสริม SME 

5.3 ) ปรับกลไกและกระบวนการติดตามประเมินผล โดยกำหนดให-มีตัวช้ีวัดรWวมระหวWาง
หนWวยงาน (Joint KPI) และให- ผู-แทน SME ผู-แทนภาคเอกชน และภาควิชาการ มีสWวน
รWวมในกระบวนการมากข้ึน (Regulation Watchdog) 

1. มีสภาพแวดล>อมท่ีเอ้ืออำนวยต0อการเติบโต
และแข0งขันได>ของ SME

3. SME สามารถเข>าถึงและได>รับการส0งเสริมอย0างมีประสิทธิผล
จากภาครัฐ

2. SME มีศักยภาพสูงในการดำเนิน

ธุรกิจสามารถ Scale up และปรับตัว

เขUาสู:การแข:งขันใหม:

• สัดส$วน GDP SME เพิ่มข้ึนร7อยละ 36.5 ของ GDP 

ประเทศและการส$งออกของ SME เพิ่มข้ึนร7อยละ 16 

ของการส$งออกท้ังประเทศ

• สัดส$วนมูลค$าธุรกรรม e-Commerce ของ SME 

เพิ่มข้ึนจากปTฐาน (ปT 2565) ไม$น7อยกว$าร7อยละ 10

• จำนวน SME ท่ีเป]นผู7ส$งออกรายใหม$เพิ่มข้ึน

• ส$วนแบ$งตลาดในประเทศของ SME เพิ่มมากข้ึน 

• จัดเก็บภาษี VAT จาก SME ได7เพิ่มข้ึน

• SME ท่ีดำเนินการตามแนวทาง Environment 

Social Governance มีจำนวนเพ่ิมข้ึน

• จำนวนการจดทะเบียนพาณิชยe จดทะเบียนนิติบุคคล และจดทะเบียน VAT และ
การเข5าสู/ระบบประกันสังคมของนายจ5าง ลูกจ5าง และผู5ประกอบการอิสระของ SME เพ่ิมข้ึน 

• สัดส/วนการเข5าถึงสินเช่ือของ SME ต/อสินเช่ือรวมเพ่ิมข้ึนและมูลค/าการระดมทุนเพ่ิมข้ึน
• จำนวน SME รายใหม/ท่ีเข5าถึงสินเช่ือเพ่ิมข้ึน 
• กฎระเบียบภาครัฐท่ีได5รับการปรับปรุงแก5ไขให5เอ้ือต/อการดำเนินธุรกิจของ SME
• ระบบฐานข5อมูล SME ท่ีรัฐบาลและผู5ประกอบการ SME ใช5ได5อย/าง Real Time และท่ัวถึง
• สัดส/วนมูลค/า Informal Sector ของไทยลดลง 
• สัดส/วนผู5ประกอบการใน Informal Sector ท่ีมาจดทะเบียน VAT เพ่ิมข้ึน

กลยุทธ'ท่ี 1) พัฒนาระบบนิเวศใหUเอื้ออำนวยต:อการทำธุรกิจและการยกระดับความสามารถในการ

แข:งขันของ SME

1.1) เรWงปรับปรุงกฎระเบียบท่ีเป_นอุปสรรคตWอการดำเนินธุรกิจและสร-างให-เกิดการแขWงขันท่ีเป_นธรรมระหวWาง SME และ
รายใหญW 

1.2)  เพ่ิมความสะดวกในทุกข้ันตอนการประกอบธุรกิจของ SMEs  (SME Ease of Doing Business)
1.3)  พัฒนาโครงสร-างพ้ืนฐานระบบมาตรฐานให- SME สามารถเข-าถึงได-ด-วยต-นทุนต่ำ

กลยุทธ'ท่ี 4) ส:งเสริมการพัฒนา SME ใหU

เป\นผูUประกอบการในยุคดิจิทัล

4.1) เสริมสร-างความรู-พ้ืนฐานทางธุรกิจ ในยุค
ดิจิทัลโดยเฉพาะความรู-และทักษะด-าน
ดิจิทัล การเงิน การตลาดยุคใหมW การเข-าถึง
ตลาดสWงออก รูปแบบธุรกิจตWาง ๆ  
(Business Models) รวมทั้งความรู-ทักษะเชิง
ลึกตามความต-องการเฉพาะด-านของสาขา
ธุรกิจ

4.2)  ให-สิทธิประโยชน}และสิ่งจูงใจให- SMEs มี
การลงทุนและประยุกต}ใช-เทคโนโลยีดิจิทัล 
เคร่ืองจักรกลและระบบ Automation ใน
การบริหารจัดการธุรกิจ การยกระดับ
ประสิทธิภาพการผลิตและการให-บริการ

4.3) พัฒนา National trading platform ให- 
SME ทั่วไปเข-าถึงได- 

4.4) สWงเสริมความรWวมมือระหวWาง SME ภายใน
สาขาและกับรายใหญWภายในหWวงโซWอุปทาน
เพ่ือยกระดับขีดความสามารถในการแขWงขัน
ทั้ง Supply chain

การมุ4งสู4สังคมแห4งโอกาสและ
ความเปDนธรรม3

กลยุทธ'ท่ี 2) พัฒนาแพลตฟอร'มเชื่อมโยงฐานขUอมูล SME และส:งเสริมใหU SME เขUาสู:ระบบ

2.1) จัดให-มี Single ID ของ SMEและสWงเสริมให- SME ใช-ในการทำธุรกรรมผWานระบบดิจิทัล
2.2 ) พัฒนา Portal กลางเช่ือมโยงข-อมูลของ SME เข-ากับระบบการให-บริการภาครัฐ สนับสนุนให-มีการแชร}ข-อมูล

ระหวWางหนWวยงาน และเปÅดโอกาสให-ผู-ท่ีเก่ียวข-องสามารถเข-าถึง Big data ท่ีเกิดข้ึนได-อยWาง real time โดยให-สิทธิ
ประโยชน} และบริการท่ีเป_นประโยชน}กับธุรกิจเพ่ือจูงใจให- SME เข-าสูWระบบฐานข-อมูล

2.3)    พัฒนาระบบคลังข-อมูลและความรู- (Business intelligence repository) สำหรับให-บริการ SME ให-เป_นระบบ
ออนไลน}และ e-Service ครบวงจร

กลยุทธ'ที่ 6) พัฒนาระบบนิเวศใหUเอื้อต:อการสรUางธุรกิจ Startup รวมทั้งใหU

เขUาถึงแหล:งเงินทุนที่เหมาะสม และเชื่อมโยงเขUาสู:เครือข:ายระดับโลก และ Scale

up สู:ตลาดต:างประเทศ

6.1) ปรับปรุงกฎหมายและ ease of doing business โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ Startup เชWน 
Global tech talent และการจัดต้ังบริษัท 

6.2) ผWอนคลายข-อจำกัดด-านการระดมทุน โดยรWวมลงทุนกับภาคเอกชน (Pre-seed 
matching fund) พัฒนากองทุน Seeding และ Private venture capital (Private VC) 

6.3) สWงเสริมการเช่ือมโยงธุรกิจ Startup สูWตลาดโลก โดยสWงเสริมให- Startup เข-าสูWโครงการ 
Accelerator/Incubator โดยเฉพาะ Incubator ในตWางประเทศ

กลยุทธ'ท่ี 7) ส:งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคมใหUมีศักยภาพการดำเนินการในเชิงธุรกิจ

7.1) เรWงออกกฎหมายลำดับรองภายใต- พ.ร.บ.สWงเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม พ.ศ. 2562

7.2) สWงเสริมการพัฒนาโมเดลธุรกิจที่เฉพาะเจาะจงและยั่งยืนของวิสาหกิจเพ่ือสังคม 

7.3) ให-สิทธิประโยชน}และสิ่งจูงใจให-เกิดการรWวมทุนกับวิสาหกิจเพ่ือสังคม

กลยุทธ'ท่ี 3) จัดใหUมีกลไกทางการเงินท่ีเหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของ SME เพ่ือใหU SME ทุกกลุ:ม

สามารถเขUาถึงแหล:งทุนไดUอย:างท่ัวถึง

3.1)   สWงเสริมให- Bank/Nonbank ใช-ข-อมูลธุรกิจและ digital footprint ในการพิจารณาปลWอยสินเช่ือให-กับ SME
(Information based lending)

3.2) กำหนดบทบาทของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (Specialized Financial Institutions : SFIs) ให-มีมาตรการการสินเช่ือ
และการค้ำประกันสินเช่ือท่ีชัดเจนสำหรับแตWละเซกเมนต}ของ SME โดยเฉพาะสำหรับผู-ประกอบการขนาดยWอมและ
รายยWอย

3.3) สWงเสริมให- SME ระดมทุนผWานตลาดทุนหรือแหลWงทางเลือกท่ีหลากหลายสอดรับกับโมเดลธุรกิจของ SME
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รวมถึงขยายผลการใหNบริการของศูนยVบ7มเพาะที่มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจเฉพาะสำหรับการพัฒนาและยกระดับ

สินคNาและบริการของ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย7อมใหNมีคุณภาพ นวัตกรรม และแข7งขันไดNในตลาดสากล 

กลยุทธKที่ 2 การพัฒนาแพลตฟอรKมเชื่อมโยงฐานขOอมูลวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย0อมและส0งเสริมใหO 

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย0อมเขOาสู0ระบบ 

กลยุทธKย0อยที่ 2.1 จัดใหOมีระบบไอดีเดียวของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย0อมและส0งเสริมใหO

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย0อมใชOในการทำธุรกรรมผ0านระบบดิจิทัล ลดขั้นตอนและปริมาณเอกสาร 

ท่ีผูNประกอบการตNองใชNในการติดต7อธุรกรรมกับภาครัฐ  

กลยุทธKย0อยที่ 2.2 พัฒนาพอรKทัลกลางเชื่อมโยงขOอมูลของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย0อมเขOากับ

ระบบการใหOบริการภาครัฐ สนับสนุนใหNมีการแชรVขNอมูลระหว7างหน7วยงาน และเป¦ดโอกาสใหNผูNที ่เกี ่ยวขNอง

สามารถเขNาถึงขNอมูลขนาดใหญ7 ที่เกิดขึ้นไดNอย7างเปLนปhจจุบัน โดยใหNสิทธิประโยชนVและบริการที่เปLนประโยชนVกับ

ธุรกิจเพื่อจูงใจใหN วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย7อม เขNาสู7ระบบฐานขNอมูล พรNอมทั้งพัฒนากระบวนการขอรับ

การยินยอมจากผูNประกอบการในการส7งต7อขNอมูลระหว7างหน7วยงานสำหรับการจัดทำนโยบายและมาตรการ

ส7งเสริมแบบมุ7งเป̀า 

กลยุทธKย0อยที่ 2.3 พัฒนาระบบคลังขOอมูลและความรูOสำหรับใหOบริการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ย0อมใหOเปWนระบบออนไลนKและระบบบริการอิเล็กทรอนิกสKครบวงจร โดยสรNางแพลตฟอรVมการใหNบริการผ7าน

ช7องทางดิจิทัลที่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย7อมสามารถเขNาถึงฐานขNอมูลความรูN ใชNประโยชนVในวิเคราะหVตลาด

และพัฒนาหรือปรับปรุงประสิทธิภาพสินคNา บริการ และกระบวนการผลิตไดNดNวยตนเอง 

กลยุทธKที่ 3 การจัดใหOมีกลไกทางการเงินท่ีเหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ย0อมเพ่ือใหOวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย0อมทุกกลุ0มสามารถเขOาถึงแหล0งทุนไดOอย0างท่ัวถึง  

กลยุทธKย0อยที่ 3.1 ส0งเสริมใหOสถาบันการเงินหรือธนาคารและผูOใหOบริการที่ไม0ใช0สถาบันการเงิน ใชOขOอมูล

ธุรกิจและรอยเทOาดิจิทัล ในการพิจารณาปล0อยสินเชื่อใหOกับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย0อม โดยใชNขNอมูล

ธุรกรรมหรือขNอมูลสำคัญทางการคNาของธุรกิจในรูปแบบดิจิทัลในการยืนยันสถานภาพการดำเนินธุรกิจและเปLน

หลักประกันท่ีเหมาะสม โดยไม7ตNองใชNหลักทรัพยVค้ำประกันรูปแบบปกติ 

กลยุทธKย0อยที่ 3.2 กำหนดบทบาทสถาบันการเงินเฉพาะกิจใหOมีมาตรการการสินเชื่อและการค้ำประกัน

สินเชื่อที่ชัดเจนสำหรับแต0ละเซกเมนตKของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย0อม โดยเฉพาะสำหรับวิสาหกิจ 

รายเล็ก และวิสาหกิจรายย7อย รวมทั้งกำหนดแนวทางและหลักเกณฑVในการจัดทำมาตรการสินเชื ่อพิเศษ  

ท่ีแตกต7างจากสถาบันการเงินท่ัวไป มุ7งใหNผูNประกอบการวิสาหกิจรายเล็กและรายย7อยเขNาถึงไดN 

 กลยุทธKย0อยที่ 3.3 ส0งเสริมใหOวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย0อมระดมทุนผ0านตลาดทุนหรือแหล0ง

ทางเลือกที่หลากหลาย สอดรับกับโมเดลธุรกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย0อม นอกเหนือจากการใหN

สินเชื่อผ7านสถาบันการเงินทั่วไป เช7น การระดมทุนผ7านตลาดหลักทรัพยV เอ็ม เอ ไอ การระดมทุนจากบุคคลทั่วไป 

สินเชื่อแบบบุคคลถึงบุคคล ธุรกิจเงินร7วมลงทุน รวมทั้งเป¦ดโอกาสใหNวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย7อมหรือ



 

  104 

สตารVทอัพในสาขาดNานการเงินมีโอกาสในการขยายและต7อยอดธุรกิจในการเปLนแหล7งเงินทุนทางเลือกที่เหมาะสม

สอดคลNองกับศักยภาพและครอบคลุมรูปแบบของธุรกิจสำหรับผูNประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย7อม

ดNวยกัน 

กลยุทธKท่ี 4 การส0งเสริมการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย0อมใหOเปWนผูOประกอบการในยุคดิจิทัล 

 กลยุทธKย0อยที่ 4.1 เสริมสรOางความรูOพื้นฐานทางธุรกิจ โดยเฉพาะความรูNและทักษะดNานดิจิทัล การเงิน 

การตลาดยุคใหม7 การเขNาถึงตลาดส7งออก รูปแบบธุรกิจต7าง ๆ รวมทั้งความรูNและทักษะเชิงลึกตามความตNองการ

เฉพาะดNานของสาขาและประเภทธุรกิจ ตลอดจนเตรียมความพรNอมใหNผูNประกอบการสามารถรับมือกับสภาพ 

การแข7งขันของตลาดยุคใหม7ท่ีรวดเร็วและรุนแรง 

 กลยุทธKย0อยที่ 4.2 ใหOสิทธิประโยชนKและสิ่งจูงใจใหOวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย0อมมีการลงทุนและ

ประยุกตKใชOเทคโนโลยีดิจิทัล เครื่องจักรกลและระบบอัตโนมัติในการบริหารจัดการ การยกระดับประสิทธิภาพ

การผลิต และการใหOบริการ โดยใหNสิทธิประโยชนVทางภาษีหรือสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำในการลงทุนเทคโนโลยีหรือ

เคร่ืองจักร และสนับสนุนค7าใชNจ7ายบางส7วน สำหรับค7าจNางท่ีปรึกษาและค7าฝ¡กอบรมการใชNงาน 

 กลยุทธKย0อยที่ 4.3 พัฒนาแพลตฟอรKมการคOาระหว0างประเทศใหOวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย0อมทั่วไป 

เขOาถึงไดO โดยเป¦ดโอกาสใหNวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย7อมภายในประเทศสามารถใชNช7องทางแพลตฟอรVมของ

ประเทศเปLนแตNมต7อและอำนวยความสะดวกในการเขNาถึงตลาดท่ีมีศักยภาพในต7างประเทศไดN พรNอมท้ังเร7งส7งเสริม

ใหNผูNประกอบการที่มีศักยภาพในการส7งออกใชNสิทธิประโยชนVทางการคNา รวมถึงเตรียมความพรNอมและเยียวยา 

ผูNท่ีไดNรับผลกระทบจากความตกลงการคNาเสรีในกรอบความร7วมมือต7าง ๆ 

 กลยุทธKย0อยที่ 4.4 ส0งเสริมความร0วมมือระหว0างวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย0อมภายในสาขาและกับ

รายใหญ0ภายในห0วงโซ0อุปทาน เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข7งขันทั้งห7วงโซ7อุปทาน โดยส7งเสริมการ

สรNางเครือข7ายและพันธมิตรธุรกิจ จับคู7และสนับสนุนการใหNความช7วยเหลือของผูNประกอบการรายใหญ7ที่มี

ศักยภาพใหNกับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย7อมในห7วงโซ7อุปทานอย7างครบวงจร รวมถึงเป¦ดพื้นที ่พบปะ

แลกเปลี่ยนความรูNและประสบการณVธุรกิจเพื่อพัฒนาความร7วมมือที่ยั่งยืนและขยายผลไปสู7วิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดย7อมในทุกระดับ 

กลยุทธKท่ี 5 การยกระดับประสิทธิภาพกระบวนการส0งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย0อมของภาครัฐ 

 กลยุทธKย0อยที่ 5.1 ขยายการใหOบริการพัฒนาธุรกิจ ที่ตรงกับความตOองการเฉพาะของธุรกิจ และพัฒนา

ระบบส0งต0อการใหOความช0วยเหลือ โดยขยายผลคูปองภาครัฐ พัฒนาระบบการข้ึนทะเบียนและระบบการประเมิน

ศักยภาพผูNใหNบริการพัฒนาธุรกิจภาคเอกชนเพื่อใหNวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย7อมเลือกใชNบริการพัฒนาธุรกิจ 

ท่ีไดNคุณภาพมาตรฐานผ7านการรับรองจากภาครัฐ 

 

  



 

  105 

 กลยุทธKย0อยที่ 5.2 สนับสนุนสำนักงานส0งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย0อมในฐานะหน0วยงาน

นโยบายใหOทำหนOาที่เปWนผูOบูรณาการการใหOความช0วยเหลือและส0งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย0อม

อย0างครบวงจร รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อการส7งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย7อมใหNเพียงพอและ

ต7อเน่ือง ผ7านกองทุนส7งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย7อม  

 กลยุทธKย0อยที่ 5.3 ปรับกลไกและกระบวนการติดตามประเมินผล โดยกำหนดใหNมีตัวชี้วัดร7วมระหว7าง

หน7วยงาน และใหNผูNแทนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย7อมผูNแทนภาคเอกชน และภาควิชาการ มีส7วนร7วมใน

กระบวนการมากข้ึน เพ่ือสรNางความเปLนเจNาของนโยบายร7วมกันระหว7างภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน  

กลยุทธKที่ 6 การพัฒนาระบบนิเวศนKใหOเอื้อต0อการสรOางธุรกิจสตารKทอัพ รวมทั้งใหOเขOาถึงแหล0งเงินทุนท่ี

เหมาะสม และเช่ือมโยงเขOาสู0เครือข0ายระดับโลก และยกระดับสู0ตลาดต0างประเทศ 

 กลยุทธKย0อยที่ 6.1 ปรับปรุงกฎหมายและความยากง0ายในการประกอบธุรกิจโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับสตารKท

อัพ เช7น การสรรหาบุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญดNานเทคโนโลยีในระดับโลก และการจัดต้ังบริษัท เพ่ือพัฒนาระบบ

นิเวศและผลักดันสตารVทอัพ ซึ่งตNองการระบบนิเวศเพื่อการเริ่มตNนและการประกอบธุรกิจที่ต7างจากธุรกิจปกติ 

สามารถเติบโตและยกระดับไดNในระยะต7อไป 

 กลยุทธKย0อยท่ี 6.2  ผ0อนคลายขOอจำกัดดOานการระดมทุน โดยอนุญาตใหNภาครัฐสามารถร7วมลงทุนกับ

ภาคเอกชนตั้งแต7ในระยะการทดสอบแนวคิดธุรกิจ พัฒนากองทุนสำหรับการเริ่มตNนสรNางธุรกิจ และกองทุนร7วม

ลงทุนภาคเอกชน ท่ีเอื้ออำนวยใหNสตารVทอัพ มีพี่เลี้ยงในการสรNางธุรกิจ เขNาสู7แหล7งเงินทุนและสามารถระดมทุนไดN

อย7างต7อเนื่อง สรNางเครือข7ายกับแหล7งทุนในต7างประเทศ และดึงดูดผูNที่มีความสามารถใหNเขNามาเริ่มตNนธุรกิจ

สตารVทอัพในประเทศเพ่ิมข้ึน 

 กลยุทธKย0อยท่ี 6.3  ส0งเสริมการเชื ่อมโยงธุรกิจสตารKทอัพสู 0ตลาดโลก โดยส7งเสริมใหNสตารVทอัพเขNาสู7

โครงการบ7มเพาะ โดยเฉพาะโครงการบ7มเพาะในต7างประเทศ ร7วมงานกับพื้นที่พัฒนาพิเศษสำหรับสตารVทอัพและ

มหาวิทยาลัยช้ันนำในต7างประเทศ เพ่ือเพ่ิมโอกาสใหNสตารVทอัพรุ7นเยาวVกNาวไปถึงซีรียV ซี ข้ึนไป 

กลยุทธKท่ี 7 การส0งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคมใหOมีศักยภาพการดำเนินการในเชิงธุรกิจ 

 กลยุทธKย0อยที่ 7.1 เร0งออกกฎหมายลำดับรองภายใตO พ.ร.บ. ส0งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. 2562 เพ่ือ

ลดขNอจำกัดการจดทะเบียนวิสาหกิจเพื่อสังคมสำหรับวิสาหกิจที่ยังไม7เปLนนิติบุคคลใหNสามารถขึ้นทะเบียนไดN

สะดวกรวดเร็วย่ิงข้ึน รวมท้ังเร7งรัดการจัดต้ังกองทุนส7งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม 

 กลยุทธKย0อยท่ี 7.2 ส0งเสริมการพัฒนาโมเดลธุรกิจท่ีเฉพาะเจาะจงและย่ังยืนของวิสาหกิจเพ่ือสังคม โดยใชN

กลไกความร7วมมือระหว7างภาครัฐ ภาคเอกชน และสมาคมธุรกิจเพื่อสังคม พรNอมทั้งส7งเสริมความร7วมมือกับ

ผูNเช่ียวชาญในต7างประเทศ  
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 กลยุทธKย0อยท่ี 7.3  ใหOสิทธิประโยชนKและสิ่งจูงใจใหOเกิดการร0วมทุนกับวิสาหกิจเพื่อสังคม เพื่อดึงดูด

บริษัทเอกชนรายใหญ7ใหNดำเนินการตามแนวทางความรับผิดชอบต7อสังคมขององคVกร ในการสนับสนุนการเติบโต

ของวิสาหกิจเพ่ือสังคมในประเทศ 
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หมุดหมายที่ 8 ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่นZาอยูZ ปลอดภัย เติบโตได>อยZางยั่งยืน 

1. สถานการณKการพัฒนาท่ีผ0านมา  

ผลการพัฒนาท่ีผ0านมาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห0งชาติ ฉบับท่ี 12  ภายใตNยุทธศาสตรVท่ี 9  

ซึ่งใหNความสำคัญกับการกระจายความเจริญและยกระดับรายไดNของประชาชน และลดการกระจุกตัวของ 

การพัฒนาในกรุงเทพฯ ภาคกลาง และภาคตะวันออกไปสู7ภาคอื่น ๆ ของประเทศ ปรากฏว7าการพัฒนายังไม7

ประสบความสำเร็จเท7าที่ควร โดยการพัฒนาภาค แมNว7าส7วนใหญ7แต7ละภาคจะสามารถลดความไม7เสมอภาคใน

การกระจายรายไดNลงไดN แต7การพัฒนายังคงกระจุกตัวอยู7ในพื้นที่กรุงเทพฯ ภาคกลาง และภาคตะวันออก  

โดยกรุงเทพฯ มีสัดส7วนมูลค7าผลิตภัณฑVจังหวัดต7อผลิตภัณฑVมวลรวมในประเทศสูงท่ีสุด และเปLนพ้ืนท่ีเดียวซ่ึงมี

สัดส7วนเพิ่มขึ้นจากรNอยละ 32.7 ในป[ 2560 เปLนรNอยละ 33.8 ในป[ 2562 ในขณะที่ภาคอ่ืน ๆ มีสัดส7วนมูลค7า

ผลิตภัณฑVภาคต7อผลิตภัณฑVมวลรวมในประเทศลดลง โดยภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใตN และ

ภาคใตNชายแดน มีส ัดส 7วนมูลค7าผลิตภัณฑVต 7อประเทศเพียงร Nอยละ 7.7  9.4  7.9 และ 0.8 ตามลำดับ  

ในส7วนการพัฒนาในระดับพื้นท่ี มีความกNาวหนNาการดำเนินงานในทุกพื้นที่ โดยเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

ชายแดน 10 พ้ืนท่ี ต้ังแต7ป[ 2558 ถึงปhจจุบัน มีมูลค7าการลงทุนท่ีไดNรับการส7งเสริมจากสำนักงานคณะกรรมการ

ส7งเสริมการลงทุน (สกท.) รวม 8,658 ลNานบาท59  มีการจัดตั้งธุรกิจใหม7ในพื้นที่ จำนวน 4,975 ราย มูลค7าทุนจด

ทะเบียนรวม 9,823.03 ลNานบาท มีการจNางงานแรงงานต7างดNาวในป[ 2560-ปhจจุบัน จำนวนทั้งสิ้น 456,052 คน 

และมีการพัฒนาโครงสรNางพื้นฐานตั้งแต7ป[ 2559-ปhจจุบัน วงเงินรวม 47,223.45 ลNานบาท เช7น ทางหลวง  

อาคารท7าอากาศยาน สะพาน และด7านพรมแดน เปLนตNน สำหรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก มีมูลค7าการ

ลงทุนที่ไดNรับการส7งเสริมจาก สกท. ในป[ 2559-2563 รวม 1,455,121 ลNานบาท60 และ การพัฒนาในระดับ

เมือง พบว7าประเทศไทยมีความเปLนเมือง (Urbanization) เพิ่มมากขึ้น โดยในป[ 2563 ประชากรในเขตเมือง 

(เทศบาล) มีประมาณ 23 ลNานคน (รNอยละ 34.47)  เพิ่มขึ้นจากป[ 2554 ซ่ึงมีประชากรในเมืองประมาณ 21 

ลNานคน (รNอยละ 33.91)61 

ปQจจุบันการพัฒนาประเทศทุกระดับไดOรับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจโลกซบเซา และการแพร0ระบาดของ 

โรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 ที ่ก7อใหNเกิดผลกระทบทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมอย7างรุนแรง ส7งผลใหN 

ในแต0ละภาค มีภาวะเศรษฐกิจหดตัวจากการหยุดหรือชะลอการดำเนินกิจกรรมของสาขาการผลิตและบริการ 

โดยเฉพาะการท7องเที่ยวและอุตสาหกรรมเพื่อการส7งออก มีผลต7อการลดและเลิกจNางแรงงานจำนวนมาก 

ประชาชนมีรายไดNลดลงและบางส7วนขาดรายไดN การว7างงานเพิ่มขึ้น และแรงงานบางส7วนเคลื่อนยNายกลับ

ภูมิลำเนาเดิมเพ่ือประกอบอาชีพดNานการเกษตร ดังนั้น การพัฒนาในระยะต7อไปการผลิตและการบริการตNอง

ปรับตัว โดยใหNความสำคัญกับการพัฒนาเพื่อสรNางความเขNมแข็งใหNกับเศรษฐกิจฐานราก เนNนการผลิตและ

 
59 คำนวณจากฐานขkอมูลการขอรับการสnงเสริมการลงทุนที่ไดkดำเนินการแลkวของสำนักงานคณะกรรมการสnงเสริมการลงทุน 
60 คำนวณจากฐานขkอมูลการอนุมัติสnงเสริมการลงทุนของสำนักงานคณะกรรมการสnงเสริมการลงทุน 
61 สำนักงานสถิติแหnงชาติ http://statbbi.nso.go.th/staticreport/page/sector/th/01.aspx 
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บริการเพื่อการบริโภคภายในประเทศ ตามความตNองการของผูNบริโภคที่เปลี่ยนไป โดยเฉพาะความตNองการ

สินคNาประเภทสุขอนามัยมากขึ้น ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ แมNว7าจะไดNรับผลกระทบจากการชะลอตัวของการ

ลงทุน แต7บางกิจการยังไดNรับความสนใจจากนักลงทุนและมีการลงทุนอย7างต7อเนื่อง โดยเฉพาะกิจการเป`าหมายในพื้นท่ี 

ดังนั้นตNองใหNความสำคัญกับการพัฒนาโครงสรNางพื้นฐานใหNมีความพรNอม และการทบทวนและปรับมาตรการใหN

พรNอมรองรับการลงทุน ซึ่งเมื่อสถานการณVการแพร7ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 คลี่คลาย จะทำ

ใหNพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษเปLนที่สนใจและสรNางความเชื่อมั่นใหNกับนักลงทุน ซึ่งจะกระตุNนใหNเกิดการลงทุนใน

พื้นที่มากขึ้น และในพ้ืนท่ีเมือง ประสบผลกระทบเช7นเดียวกับในระดับภาค โดยการคNาและบริการตNอง

ปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินการใหNสอดคลNองกับภาวะวิถีความเปLนปกติใหม7 ประชาชนตNองปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมการบริโภคและการเดินทาง การเปลี่ยนแปลงดังกล7าวอาจสรNางผลกระทบเชิงลบตามมา โดยเฉพาะต7อมิติ

ส่ิงแวดลNอมและสังคมของเมือง ดังนั้น ในระยะต7อไปจึงจำเปLนตNองเร7งแกNปhญหาดังกล7าว เพื่อใหNการพัฒนาเมือง

นำไปสู7ความยั่งยืน ความยืดหยุ7นพรNอมรับมือและปรับตัวต7อการเปลี่ยนแปลง ตลอดจนประชาชนทุกกลุ7ม

สามารถเขNาถึงบริการและมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

2. เป<าหมายการพัฒนา 

2.1 ความเช่ือมโยงของหมุดหมายกับเป<าหมายหลักของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 13 และยุทธศาสตรKชาติ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห7งชาติ ฉบับที่ 13 หมุดหมายที่ 8 ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะท่ี

น7าอยู7 ปลอดภัย เติบโตไดNอย7างยั่งยืน มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรVชาติ (พ.ศ. 2561-2580) 3 ดNานหลัก ไดNแก7 

ยุทธศาสตรVดNานการสรNางความสามารถในการแข7งขัน ในเป`าหมาย ประเทศไทยเปLนประเทศที่พัฒนาแลNว 

เศรษฐกิจเติบโตอย7างมีเสถียรภาพและยั่งยืน ยุทธศาสตรVดNานการสรNางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  

ในเป`าหมาย การกระจายศูนยVกลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม เพิ่มโอกาสใหNทุกภาคส7วนเขNามาเปLน

กำลังของการพัฒนาประเทศในทุกระดับ และ การเพิ ่มขีดความสามารถของชุมชนทNองถิ ่นในการพัฒนา  

การพึ่งตนเองและการจัดการตนเองเพื่อสรNางสังคมคุณภาพ และยุทธศาสตรVดNานการสรNางการเติบโตบนคุณภาพ

ชีวิตท่ีเปLนมิตรต7อส่ิงแวดลNอม ในเป̀าหมาย การใชNประโยชนVและสรNางการเติบโต บนฐานทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลNอมใหNสมดุล ภายในขีดความสามารถของระบบนิเวศ  

นอกจากนั้น แผนกลยุทธVของหมุดหมายที่ 8 ยังสนับสนุน 5 เป`าหมายหลักของแผนฯ 13  ดังน้ี   

(1) การปรับโครงสรNางการผลิตสู7เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม โดยสรNางเศรษฐกิจทNองถิ่นและยกระดับผูNประกอบการ

ใหNสามารถเชื่อมโยงกับห7วงโซ7มูลค7าของภาคการผลิตระดับประเทศ กระจายผลประโยชนVสู7เศรษฐกิจฐานราก  

(2) การพัฒนาคนสู 7โลกยุคใหม7 โดยมุ 7งเนNนการพัฒนากำลังคนใหNมีคุณภาพสอดคลNองกับความตNองการ 

ของตลาดแรงงานและส7งเสริมความมั่นคงในชีวิตของประชาชนผ7านการพัฒนาพื้นที่และเมือง (3) การมุ7งสู7สังคม

แห7งโอกาสและความเปLนธรรม โดยมุ7งพัฒนาเมืองใหNน7าอยู7และมีคุณภาพชีวิตที่ดีสำหรับประชาชนทุกกลุ7มอย7างทั่วถึง  

(4) การเปล่ียนผ7านไปสู7ความย่ังยืน โดยมุ7งเนNนใหNเมืองใชNทรัพยากรอย7างประหยัดและมีประสิทธิภาพ  ลดการสรNาง

ขยะและมลพิษ เพื่อสุขภาพอนามัยของประชาชนทุกกลุ7ม  และ (5) การเสริมสรNางความสามารถของประเทศใน

การรับมือกับความเสี่ยงและการเปลี่ยนแปลงภายใตNบริบทโลกใหม7 โดยการส7งเสริมเมืองใหNยกระดับเปLนเมือง
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อัจฉริยะ ซึ่งเปLนการเปลี่ยนผ7านไปสู7ภาครัฐดิจิทัลในระดับทNองถ่ิน รวมทั้งผลักดันใหNเมืองเตรียมความพรNอมใน

การรับมือกับภัยพิบัติและความสามารถในการปรับตัวต7อการเปล่ียนแปลงทุกรูปแบบ  

2.2 เป<าหมาย ตัวช้ีวัด และค0าเป<าหมายของการพัฒนาระดับหมุดหมาย 

เป<าหมายท่ี 1 การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคและการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษขยายตัวเพ่ิมข้ึน 

ตัวช้ีวัดท่ี 1.1 อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคขยายตัวเพิ่มขึ้นไม7นNอยกว7าอัตราการเติบโตทาง

เศรษฐกิจของประเทศ 

ตัวช้ีวัดท่ี 1.2 มูลค7าการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษเพิ่มขึ้นตามเป`าหมายในแผนแม7บทภายใตNยุทธศาสตรVชาติ  

พ.ศ. 2561-2580 ประเด็น 9 เขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกมีมูลค7าการ

ลงทุน 500,000 ลNานบาท พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใตNมีมูลค7าการลงทุน 100,000 ลNานบาท 

และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนมีมูลค7า 10,000 ลNานบาท 

เป<าหมายท่ี 2 ความไม7เสมอภาคในการกระจายรายไดNของภาคลดลง 

ตัวช้ีวัดท่ี 2.1 สัมประสิทธ์ิความไม7เสมอภาคในการกระจายรายไดNของภาค ต่ำกว7าสัมประสิทธิ์ความไม7เสมอ

ภาคของประเทศ 

ตัวช้ีวัดท่ี 2.2 สัดส7วนผูNมีงานทำในแต7ละภาคเพิ่มสูงขึ ้นกว7าสัดส7วนผูNมีงานทำของภาคในป[ 2563 ยกเวNน

กรุงเทพมหานครมีสัดส7วนผูNมีงานทำไม7เกินรNอยละ 13 ของจำนวนผูNมีงานทำท้ังหมด 

เป<าหมายที่ 3 การพัฒนาเมืองใหNมีความน7าอยู7 อย7างยั่งยืน มีความพรNอมในการรับมือและปรับตัวต7อการเปลี่ยนแปลง 

ทุกรูปแบบ เพ่ือใหNประชาชนทุกกลุ7มมีคุณภาพชีวิตท่ีดีอย7างท่ัวถึง  

ตัวช้ีวัดท่ี 3.1 เมืองอัจฉริยะมีจำนวนเพิ ่มขึ ้น ไม7นNอยกว7า 4 เมือง ตามเป`าหมายในแผนแม7บทภายใตN

ยุทธศาสตรVชาติ พ.ศ. 2561-2580 ประเด็น 6 พ้ืนท่ีและเมืองน7าอยู7อัจฉริยะ  

ตัวช้ีวัดท่ี 3.2 เมืองน7าอยู7อย7างย่ังยืนมีจำนวนมากข้ึน  
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3. แผนท่ีกลยุทธK 

 

 

4. กลยุทธKการพัฒนา  

กลยุทธKท่ี 1 การสรOางความเขOมแข็งเศรษฐกิจฐานราก  

กลยุทธKย0อยท่ี 1.1 พัฒนาภาคใหOเปWนฐานเศรษฐกิจสำคัญของประเทศ โดย  ใช#แนวทางการพัฒนา

ภายใต#แผนพัฒนาภาค และการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ ไดNแก7 ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ

(Northern Economic Corridor: NEC-Creative LANNA) ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

(Northeastern Economic Corridor: NeEC-Bio economy) ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคกลาง–ตะวันตก 

(Central-Western Economic Corridor: CWEC)  และระ เบ ี ย ง เศรษฐก ิ จพ ิ เ ศษภาคใตN  ( Southern 

Economic Corridor: SEC) การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

(Eastern Economic Corridor: EEC) เปLนเครื่องมือสำคัญในการกระจายความเจริญเติบโตไปสู7ภูมิภาคและ

การพัฒนาห7วงโซ7อุปทานเชื่อมโยงทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกลNเคียง และต7างประเทศ  กำหนดสาขากิจการ

เปMาหมายในพ้ืนท่ีฐานเศรษฐกิจใหม1ท่ีสอดคล#องกับศักยภาพของพ้ืนท่ี รวมถึงเช่ือมโยงผูNประกอบการวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดย7อม และวิสาหกิจชุมชนเขNากับห7วงโซ7อุปทานในอุตสาหกรรมเป`าหมาย ซึ่งจะเปLนการสรNาง

โอกาสทางเศรษฐกิจ กระจายผลการพัฒนาสู7ประชาชน และสามารถพัฒนาเปLนฐานเศรษฐกิจหลักท่ีรองรับการ

ลงทุนและการจNางงาน  พัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ให#เติบโตอย1างสมดุลและยั่งยืน เพื่อเปLน

หมุดหมายที่ 8 ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น;าอยู; ปลอดภัย เติบโตไดBอย;างยั่งยืน

 

อัตราการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจของภาคขยายตัวเพิ่มขึ้น
ไม>น?อยกว>าอัตราการเติบโตทาง

เศรษฐกิจของประเทศ 

มูลค>าการลงทุนในเขตเศรษฐกิจ 
พิเศษเพิ่มขึ้นตามเปGาหมายใน 

แผนแม>บทภายใต?ยุทธศาสตรMชาติ  
พ.ศ. 2561-2580 ประเด็น 9  

เขตเศรษฐกิจพิเศษ  

สัมประสิทธิ์ความไม>เสมอภาค 
ในการกระจายรายได?ของภาคต่ํากว>า

สัมประสิทธิ์ความไม>เสมอภาค 
ของประเทศ 

จํานวนผู?มีงานทําในแต>ละ
ภาคมีจํานวนเพิ่มขึ้น 

เมืองอัจฉริยะมีจํานวนเพิ่มขึ้น  
ไม>น?อยกว>า 4 เมือง ตามเปGาหมายใน
แผนแม>บทภายใต?ยุทธศาสตรMชาติ 

พ.ศ. 2561-2580 ประเด็น 6  
พื้นที่และเมืองน>าอยู>อัจฉริยะ  

เมืองน>าอยู>อย>างยั่งยืน 
มีจํานวนมากขึ้น 

การสร?างความเข?มแข็ง 
เศรษฐกิจฐานราก 

การปรับโครงสร?างการผลิต
สู>เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม 

เปCาหมายหลัก 
ของแผน 

การมุ>งสู>สังคมแห>งโอกาส
และความเป`นธรรม  

 

การเปลี่ยนผ>าน
ไปสู> 

ความยั่งยืน  

 

การเสริมสร?างความสามารถของประเทศในการรับมือกับ 
ความเสี่ยงและการเปลี่ยนแปลงภายใต?บริบทโลกใหม>  

 

การเสริมสร?างความเข?มแข็ง 

ในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง 

กลยุทธHย;อย 2.1 สนับสนุนการพัฒนา
พื้นที่และเมืองด?วยความร>วมมือของ
ภาคส>วนต>าง ๆ หลากหลายรูปแบบ 
กลยุทธHย;อย 2.2  พัฒนาระบบข?อมูล
สารสนเทศเพื่อการพัฒนาพื้นที่และเมือง
ร>วมกันระหว>างภาครัฐ เอกชนและประชาชน 
กลยุทธHย;อย 2.3  ส>งเสริมการพัฒนา
เมืองอัจฉริยะที่พร?อมรับมือต>อการ
เปลี่ยนแปลงและภัยพิบัติ รวมทั้ง
ตอบสนองความต?องการของประชาชน
ทุกกลุ>มในพื้นที่   
กลยุทธHย;อยที่ 2 .4 เพิ่มประสิทธิภาพ
การใช?ประโยชนMที่ดินในเมือง   

การพัฒนาเมืองให?มีความน>าอยู>อย>างยั่งยืน มีความพร?อม 
ในการรับมือและปรับตัวต>อการเปลี่ยนแปลงทุกรูปแบบ เพื่อให?

ประชาชนทุกกลุ>มมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย>างทั่วถึง 

เปCาหมายระดับ 
หมุดหมาย 

การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคและการลงทุน
ในเขตเศรษฐกิจพิเศษขยายตัวเพิ่มขึ้น 

ความไม>เสมอภาคในการกระจาย
รายได?ของภาคลดลง 

ผลลัพธHของ 
หมุดหมาย 

กลยุทธH 
การพัฒนา 

สัดส>วนผู?มีงานทําในแต>ละภาค 
เพิ่มสูงกว>าปe 2563 ยกเว?น

กรุงเทพมหานครมีสัดส>วนผู?มีงานทํา 
ไม>เกินร?อยละ 13 ของผู?มีงานทําทั้งหมด 

กลยุทธHย;อย 1.1  พัฒนาภาคให?เป`น
ฐานเศรษฐกิจสําคัญของประเทศ 
กลยุทธHย;อย 1.2  สร?างความเข?มแข็ง
ให?กับเศรษฐกิจชุมชน 
กลยุทธHย;อย 1.3 ส>งเสริมการจัดการกลไก
ตลาดของท?องถิ่น 
กลยุทธHย;อยที่ 1.4 แก?ปgญหาของกลุ>ม
เปราะบางในเมือง    

กลยุทธHย;อย 3.1 พัฒนาโครงสร?างพื้นฐาน 
ระบบโลจิสติกสM และระบบดิจิทัลอย>าง
ต>อเนื่อง เพียงพอ และได?มาตรฐาน 
กลยุทธHย;อย 3.2 พัฒนาบุคลากร การศึกษา 
การวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมให? 
มีคุณภาพ เพียงพอและปรับตัวได?ทันต>อ 
ความต?องการของอุตสาหกรรมและบริการ
เปGาหมายในพื้นที่ 
กลยุทธHย;อย 3.3 สนับสนุนปgจจัยที่เอื้อต>อ
การลงทุน 

กลยุทธHย;อย 4.1  เสริมสร?างสมรรถนะ

ของท?องถิ่นทุกระดับ ให?มีศักยภาพใน 

การบริหารจัดการพื้นที่และเมืองได?อย>าง 

มีประสิทธิภาพ 

กลยุทธH ย;อย 4.2 ยกระดับความสามารถ

ทางการเงิน การคลังและการจัดการทุน 

ในระดับพื้นที่   

กลยุทธHย;อย 4.3 สร?างระบบตรวจสอบ 

ติดตามและประเมินผลการพัฒนาพื้นที่ 

และเมือง 

การส>งเสริมกลไกความร>วมมือภาครัฐ 
เอกชน ประชาชน และประชาสังคม

เพื่อการพัฒนาพื้นที่และเมือง 

 

การสร?างความพร?อมด?านโครงสร?าง
พื้นฐาน โลจิสติกสM และดิจิทัลรองรับ

พื้นที่เศรษฐกิจหลักและเมือง 

การพัฒนาคน 
สู>โลกยุคใหม> 
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ฐานอุตสาหกรรมและบริการที่ใชNเทคโนโลยีและนวัตกรรมขั้นสูง โดยส7งเสริมการลงทุนและการจNางงานในพื้นท่ี 

รวมท้ังการถ7ายทอดเทคโนโลยีอย7างต7อเน่ือง 

กลยุทธKย0อยท่ี 1.2 สรOางความเขOมแข็งใหOกับเศรษฐกิจชุมชน โดย  สร#างเสริมองค9ความรู#ให#กับชุมชน 

จากสถาบันการศึกษาในพื้นท่ี เพื่อสรNางความสามารถในการพัฒนาและเพิ่มมูลค7าของกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ี

สอดคลNองกับอัตลักษณV ทุนทางสังคมและวัฒนธรรม รวมถึงศักยภาพของพื้นที่  ส1งเสริมการพัฒนาการผลิต

สินค#าและบริการที่มีคุณภาพ มาตรฐาน มีความปลอดภัย โดยใชNงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม รวมทั้งภูมิ

ปhญญาทNองถิ่น  รวมทั้งการจัดทำฐานขNอมูลเพื่อการวางแผนการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑV ยกระดับและเพ่ิม

ขีดความสามารถในการแข7งขัน ใหNชุมชนสามารถสรNางรายไดNดNวยตนเองอย7างยั่งยืน  สนับสนุนการรวมกลุ1ม

และสร#างเครือข1าย  ไดNแก7 กลุ7มวิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย7อม และกลุ7มเกษตรกร รวมท้ัง

ส7งเสริมการถือหุNนโดยสมาชิกในชุมชน  สร#างความเข#มแข็งสถาบันการเงินในระดับชุมชน เพื่อเพิ่มโอกาสใน

การเขNาถึงแหล7งทุนของผูNประกอบการและธุรกิจในชุมชน  โดยใหNสถาบันการเงินในพื้นที่มีบทบาทในการทำ

หนNาที่ถ7ายทอดองคVความรูNดNานการบริหารเงินทุน สภาพคล7อง และการบริหารจัดการหนี้สินอย7างเปLนระบบ 

และพัฒนาสินเช่ือรูปแบบใหม7 ๆ ท่ีสอดคลNองกับความตNองการและศักยภาพของชุมชน 

กลยุทธKย0อยท่ี 1.3 ส0งเสริมการจัดการกลไกตลาดของทOองถิ่น เพื่อสรNางสมดุลระหว7างการผลิตและ

การบริโภคในพื้นที่ รวมทั้งสรNางรายไดNจากตลาดภายนอก โดย  ส1งเสริมนวัตกรรมการจัดการห1วงโซ1อุปทานใน

ระดับพื้นท่ี เพื่อลดความสูญเสียเนื่องจากการผลิตมากเกินความตNองการ ลดตNนทุนและระยะเวลาในการขนส7ง

สินคNาระหว7างพื้นที่และภูมิภาค รวมทั้งรักษาคุณภาพของผลผลิต  สนับสนุนการใช#เทคโนโลยีดิจิทัลในการ

กระจายสินค#าและบริการให#หมุนเวียนในพื้นที่และเมือง ในกลุ7มวิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ย7อม และกลุ7มเกษตรกร  กระตุ#นการบริโภคให#สอดคล#องและสมดุลกับการผลิตในท#องถิ่น ตามแนวทางการ

ผลิตและบริโภคที่ยั่งยืน ปรับแก#กฎระเบียบและนโยบายของภาครัฐที่ก7อใหNเกิดการรวมศูนยVสินคNาเกษตรบาง

ประเภท และเปLนอุปสรรคในการจัดซ้ือจัดจNางจากผูNผลิตในพ้ืนท่ีเดียวกับการบริโภค 

กลยุทธKย0อยท่ี 1.4 แกOปQญหาของกลุ0มเปราะบางในเมือง  โดย เพ่ิมโอกาสในการเขNาถึงระบบโครงสรNาง

พ้ืนฐานเมือง อาทิ การออกแบบเมืองตามหลักอารยสถาปhตยV จัดให#มีระบบสวัสดิการที่ครอบคลุมประชาชนทุก

กลุ1มในเมือง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของกลุ7มเปราะบางใหNมีสุขภาพกายและจิตใจที่สมบูรณV และส1งเสริม

ศักยภาพเครือข1ายชุมชนเมือง ในการช7วยเหลือและดูแลกลุ7มเปราะบางเบื้องตNน ทั้งในภาวะปกติและเมื่อเกิด

ภัยพิบัติ 

กลยุทธKท่ี 2 การส0งเสริมกลไกความร0วมมือภาครัฐ เอกชน ประชาชน และประชาสังคมเพ่ือการพัฒนาพ้ืนท่ี

และเมือง 

กลยุทธKย0อยท่ี 2.1 สนับสนุนการพัฒนาพื ้นที ่และเมืองดOวยความร0วมมือของภาคส0วนต0าง ๆ 

หลากหลายรูปแบบ โดย ส1งเสริมการพัฒนาเมืองด#วยรูปแบบต1าง ฯ อาทิ กฎบัตรการพัฒนาเมือง และบริษัท

พัฒนาเมือง ดNวยการศึกษาความเหมาะสมในการยกระดับกลไกขับเคล่ือนกฎบัตรการพัฒนาเมืองใหNเกิดความต7อเน่ือง
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ในการดำเนินงาน  การถอดบทเรียนจากพื้นที่ซึ่งประสบความสำเร็จ อาทิ ขอนแก7นโมเดล  ซึ่งสามารถดึงดูดการลงทุน 

พรNอมกับการจNางงานในพื้นที่ ใหNเปLนตNนแบบสำหรับขยายผลไปยังพื้นที่อื่น ๆ  เสริมสร#างบทบาทของวิสาหกิจเพ่ือ

สังคมในการพัฒนาพื้นท่ีและเมือง ในการพัฒนาธุรกิจใหม7 สรNางงานสรNางอาชีพ รองรับความเสี่ยงทางธุรกิจ

และการเงินในช7วงเริ่มตNน  พรNอมกับถ7ายทอดทักษะและองคVความรูNใหNชุมชนสามารถดำเนินการต7อไปดNวย

ตนเอง เช7น แนวคิดวิสาหกิจสุขภาพเพื่อสังคม ซึ่งมุ7งเนNนเกษตรในเมือง และช7วยสรNางเมืองใหNเปLนเขตอาหาร

ปลอดภัย  ขยายเครือข1ายเชื่อมโยงธุรกิจเพื่อสังคมในพื้นที่และเมือง เพื่อสรNางความมั่นคงทางเศรษฐกิจและ

สังคมในพื้นที่ไดNอย7างยั่งยืน แก#ไขกฎระเบียบภาครัฐใหNเอื้ออำนวยต7อการสรNางความร7วมมือระหว7างภาครัฐและ

ภาคีการพัฒนาอื่น ๆ ไดNแก7ภาคเอกชน ภาคประชาชน และภาคประชาสังคม  ส1งเสริมให#เมืองที ่มีพื ้นท่ี

ต1อเนื่องกันเชิงนิเวศร1วมวางแผนพัฒนาและดำเนินการ  ไดNอย7างสอดคลNองกับสภาพปhญหาในพื้นที่ มีความ

ยืดหยุ7นและคล7องตัว 

กลยุทธKย0อยท่ี 2.2 พัฒนาระบบขOอมูลสารสนเทศเพื่อการพัฒนาพื้นที่และเมืองร0วมกันระหว0าง

ภาครัฐ เอกชนและประชาชน  โดย  ปรับปรุงกฎระเบียบที่เปXนอุปสรรคในการเขNาถึงขNอมูลสารสนเทศเพ่ือ

สนับสนุนการสรNางความร7วมมือระหว7างภาคีการพัฒนา  สนับสนุนการเปYดเผยและแบ1งปZนข#อมูลสารสนเทศ 

ระหว1างภาครัฐ เอกชน และประชาชน  เพื่อประโยชนVในการวางแผนพัฒนาพื้นที่และเมือง  ส1งเสริมการศึกษา

วิจัยนวัตกรรมการรวบรวมและประมวลผลข#อมูลสารสนเทศ ที่เขNาถึงไดNโดยสาธารณะ เพื่อใชNประโยชนVในการ

บริหารจัดการพื้นที่และเมือง เช7น ระบบจัดเก็บและบริหารขNอมูลเมือง ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

งบประมาณและโครงการพัฒนาระดับพ้ืนท่ี และทักษะดิจิทัล  

กลยุทธKย0อยท่ี 2.3 ส0งเสริมการพัฒนาเมืองอัจฉริยะที่พรOอมรับมือต0อการเปลี่ยนแปลงและภัยพิบัติ 

รวมทั้งตอบสนองความตOองการของประชาชนทุกกลุ0มในพื้นท่ี  โดย ให#ความสำคัญกับการพัฒนาเมือง

อัจฉริยะตามเปMาหมายในแผนแม7บทภายใตNยุทธศาสตรVชาติ พ.ศ. 2561-2580 ดNวยความร7วมมือจากภาคเอกชน 

ประชาชน และประชาสังคมในพ้ืนท่ี   ประเมินความพร#อมด#านดิจิทัลของเมืองและเสริมสร#างความสามารถเมือง

ที่มีศักยภาพให#พร#อมยกระดับเปXนเมืองอัจฉริยะ ดNวยการสรNางความรูNความเขNาใจดNานเทคโนโลยีและดิจิทัลท่ี

เหมาะสม  ออกแบบกลไกภาคประชาชน เพื่อร7วมวางแผนการใชNประโยชนVเทคโนโลยีในการบริหารจัดการเมือง

อย7างโปร7งใสและมีประสิทธิภาพ 

กลยุทธKย0อยท่ี 2.4 เพิ่มประสิทธิภาพการใชOประโยชนKที่ดินในเมือง  โดย  ส1งเสริมกระบวนการจัดรูป

ที่ดินควบคู1ไปกับการวางแผนพัฒนาพื้นที่จัดรูปดังกล1าว โดยการมีส7วนร7วมของประชาตามแนวทางการพัฒนา

เมืองใหNน7าอยู7อย7างยั่งยืน   สนับสนุนการศึกษาความเหมาะสมในการปรับปรุงการใช#ประโยชน9ที่ดินและอาคาร  

เพื่อรองรับการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส7งมวลชน และ  เพิ่มพื้นที่สีเขียวและพื้นที่สาธารณะของเมือง เพ่ือ

ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในเมือง และลดปhญหาเมืองท่ีเติบโตแบบไรNระเบียบ  

กลยุทธKท่ี 3 การสรOางความพรOอมดOานโครงสรOางพื้นฐาน โลจิสติกสK และดิจิทัลรองรับพื้นที่เศรษฐกิจหลัก

และเมือง 



 

  113 

กลยุทธKย0อยท่ี 3.1 พัฒนาโครงสรOางพื ้นฐาน ระบบโลจิสติกสK และระบบดิจิทัลอย0างต0อเนื ่อง 

เพียงพอ และไดOมาตรฐาน เพื่อใหNครอบคลุมพื้นที่และเมือง สามารถรองรับการขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

และความตNองการของประชาชน โดยพัฒนาโครงสร#างพื้นฐานด#านคมนาคมและโลจิสติกส9 เพื่อเชื่อมโยงการ

เดินทางและการขนส7งสินคNาและวัตถุดิบโดยสะดวกและมีประสิทธิภาพ  พัฒนาระบบโทรคมนาคมพื้นฐาน ท่ี

ทันสมัย ทั่วถึงและไดNคุณภาพ  พัฒนาโครงสร#างพื้นฐานด#านวิทยาศาสตร9 เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือ

สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาต7อยอดขยายผลในเชิงพาณิชยV รวมท้ัง ส7งเสริมการใชNเทคโนโลยีดิจิทัลในการสรNาง

มูลค7าเพิ่มทางธุรกิจ และส7งเสริมการพัฒนาผูNประกอบการใหNปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำธุรกิจใหNเปLนระบบ

ดิจิทัล ตลอดจนพัฒนาโครงสร#างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกของเมือง เพื่อเตรียมความพรNอมรองรับ

การท7องเท่ียวและบริการท่ีเก่ียวขNอง 

กลยุทธKย0อยท่ี 3.2 พัฒนาบุคลากร การศึกษา การวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหOมีคุณภาพ 

เพียงพอและปรับตัวไดOทันต0อความตOองการของอุตสาหกรรมและบริการเป<าหมายในพื้นท่ี เพื่อรองรับการ

ขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมและบริการไดNอย7างต7อเนื่อง โดยเฉพาะบุคลากรดNานเศรษฐกิจสรNางสรรคV การ

ท7องเที่ยว เกษตรและอุตสาหกรรมชีวภาพ และอุตสาหกรรมอนาคตที่ใชNเทคโนโลยีและนวัตกรรมขั้นสูง โดย

สนับสนุนให#สถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัยร1วมกับภาครัฐและเอกชนผลิตบุคลากรด#านงานวิจัยและ

นวัตกรรม เพ่ือตอบสนองการแกNปhญหาและพัฒนาศักยภาพของพ้ืนท่ี ท้ังดNานการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑV

ต7างๆ ใหNตรงกับความตNองการของภาคธุรกิจ มีคุณภาพสูงเทียบเท7าระดับสากล ควบคู7ไปกับพัฒนาวิสาหกิจทุก

ระดับในพื้นที่ให#มีความสามารถในการแข1งขันและเชื่อมต7อกับห7วงโซ7อุปทานของธุรกิจภายนอก  ยกระดับ

ความสามารถเกษตรกร ผูNประกอบการวิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย7อม และวิสาหกิจเร่ิมตNน

สู7เกษตรกรอัจฉริยะ และสตารVทอัพดNานเทคโนโลยี ตลอดจนพัฒนาทักษะฝ_มือแรงงานรองรับบริการสร#างสรรค9   

กลยุทธKย0อยท่ี 3.3 สนับสนุนปQจจัยที่เอื้อต0อการลงทุน เพื่อส7งเสริมการคNาและการลงทุนในพื้นท่ีบน

การแข7งขันที ่เปLนธรรมและรับผิดชอบต7อสังคมอย7างต7อเนื ่อง และส7งเสริมใหNเอกชนมีบทบาทพัฒนา

อุตสาหกรรมที่ใชNเทคโนโลยีขั้นสูง โดยอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ดNวยการกำหนดมาตรการใหN

เกิดการรวมกลุ7มของอุตสาหกรรมและบริการ  การกำหนดสิทธิประโยชนVที่สามารถดึงดูดการลงทุน  การดึงดูด

ผูNเชี่ยวชาญจากต7างชาติใหNมาทำงานและอาศัยอยู7ในพื้นที่  อำนวยความสะดวกในการเข#าถึงแหล1งเงินทุนและ

นวัตกรรมในการประกอบการและการลงทุนแบบเบ็ดเสร็จโดยใชNเทคโนโลยีสมัยใหม7  ปรับปรุงกฎหมายให#เอ้ือ

ต1อการลงทุน โดยเฉพาะกลุ7มอุตสาหกรรมเป`าหมายที่ใชNเทคโนโลยีขั ้นสูงและอุตสาหกรรมที่เปLนมิตรต7อ

สิ่งแวดลNอม รวมทั้งประชาสัมพันธ9เพื่อให#ข#อมูลแก1นักลงทุนและสร#างความรู#ความเข#าใจกับประชาชนในพื้นท่ี

อย7างต7อเน่ืองเพ่ือใหNเกิดการยอมรับและสนับสนุนการพัฒนา 

กลยุทธKท่ี 4 การเสริมสรOางความเขOมแข็งในการบริหารจัดการพ้ืนท่ีและเมือง 

กลยุทธKย0อยท่ี 4.1 เสริมสรOางสมรรถนะของทOองถ่ินทุกระดับ ใหOมีศักยภาพในการบริหารจัดการพ้ืนท่ี

และเมืองไดOอย0างมีประสิทธิภาพ โดย ส1งเสริมการวางแผนพัฒนาพื้นที่และเมืองในอนาคตให#น1าอยู1อย1างยั่งยืน 

ซึ่งกำหนดขอบเขตพื้นท่ีตามผังภูมินิเวศ  ใชNระบบขNอมูลและตัวชี้วัดในการประเมินความยั่งยืนของเมือง และ



 

  114 

จัดทำยุทธศาสตรVการพัฒนาดNวยกระบวนการมีส7วนร7วมจากทุกภาคีในพื้นที่ทุกขั้นตอน ทั้งนี้ พื้นที่และเมืองที่น7า

อยู7อย7างย่ังยืนจะใหNความสำคัญกับการใชNทรัพยากรอย7างมีประสิทธิภาพ  การลดการสรNางของเสียและมลพิษทุก

รูปแบบ รวมทั้งลดการปล7อยก§าซเรือนกระจก การจัดการขยะมูลฝอยและน้ำเสียอย7างเบ็ดเสร็จครบวงจรดNวย

เทคโนโลยีที่เหมาะสม และการเตรียมพรNอมรับมือกับภัยพิบัติทุกรูปแบบ  ผลักดันให#พื้นที่และเมืองจัดทำ

แผนการลงทุน สอดคลNองกับแผนพัฒนาเมืองที่จัดทำโดยการมีส7วนร7วมของทุกภาคส7วน อาทิ แผนพัฒนาเมือง

ในอนาคตใหNน7าอยู7อย7างยั่งยืน กฎบัตรการพัฒนาเมือง เพื่อใหNเกิดการปฏิบัติที่เปLนรูปธรรม เช7น แผนการลงทุน

ฟ��นฟูเศรษฐกิจของเมืองในพื้นที่เฉพาะหรือย7านที่มีเศรษฐกิจมูลค7าสูง  แผนการลงทุนพัฒนาระบบขนส7งมวลชน

สาธารณะในเมืองใหNเชื่อมต7อและรองรับการสัญจรของประชาชนทุกกลุ7ม เปLนตNน  สนับสนุนการศึกษาวิจัยเรื่อง

เครื่องมือและอำนาจของท#องถิ่นในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง ใหNสามารถรับมือกับความทNาทายของโลก

ยุคใหม7ที่มีความผันผวน ความไม7แน7นอน ความสลับซับซNอน และความคลุมเครือ (VUCA World) สร#างพื้นท่ี

เรียนรู#ของเมือง สำหรับบ7มเพาะนวัตกรรมในการบริหารจัดการพื้นที่และแกNไขปhญหาร7วมกัน ซึ่งอาจนำไปสู7การ

จัดทำแซนดVบ§อกซV เพื่อทดสอบแนวทางดำเนินงานใหม7 ๆ เช7น การเป¦ดเผยและแบ7งปhนขNอมูล  สร#างความรู# 

ความเข#าใจ และความตระหนักของท#องถิ่น ดNานสุขอนามัย ระบบผลิตอาหาร และพฤติกรรมการบริโภคท่ี

เสริมสรNางสุขภาพ เพ่ือพรNอมรับมือกับภัยพิบัติจากโรคระบาดและโรคอุบัติใหม7  

กลยุทธKย0อยท่ี 4.2 ยกระดับความสามารถทางการเงิน การคลังและการจัดการทุนในระดับพ้ืนท่ี  โดย  

แก#ไขกฎระเบียบเพื่อเปYดโอกาสให#ท#องถิ่นสามารถบริหารจัดการด#านการเงินได#อย1างคล1องตัว  ทั้งการจัดหา

รายไดNและการระดมทุนจากประชาชนในพ้ืนท่ี   ปรับปรุงมาตรการทางภาษี  เพ่ือสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนา

เมืองหรือการใชNที ่ดินในเมืองใหNเกิดประโยชนVต7อสาธารณะ ซึ ่งดำเนินงานโดยวิสาหกิจเพื ่อสังคม เช7น 

การเกษตรในเมือง ศึกษาความเปXนไปได#ในการจัดตั้งกองทุนสำหรับส1งเสริมเมืองให#ริเริ่มดำเนินงานตามแนวทาง

ใหม1 ๆ เช7น  กองทุนพัฒนาอาคารและสภาพแวดลNอมสุขภาวะ ที่มุ7งเนNนการออกแบบปรับปรุงฟ��นฟูอาคารและ

สภาพแวดลNอมที่เหมาะสมกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ การอยู7อาศัยและการป`องกันควบคุมโรคติดต7อ  และ  

ศึกษาการออกแบบและทดลองใช#กลไกสร#างผลประโยชน9รูปแบบต1าง ๆ เพื่อการอนุรักษVมรดกทางวัฒนธรรมใน

พ้ืนท่ีและเมือง ไดNแก7 พ้ืนท่ีเมืองเก7า กลุ7มอาคารประวัติศาสตรV และชุมชนท่ีแวดลNอมหรืออยู7อาศัยร7วมกัน 

กลยุทธKย0อยท่ี 4.3 สรOางระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการพัฒนาพื้นท่ีและเมือง ซึ่งมุ7งเนNน

การเรียนรูNเพื่อปรับปรุงและพัฒนานวัตกรรมสรNางสรรคVการพัฒนาทNองถิ่น โดยสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อประเมินผล

การพัฒนาพื้นที่และเมือง ซึ่งเน#นเปMาหมาย ผลลัพธ9 และผลกระทบ โดยเฉพาะโครงการที่มีความสำคัญในเชิง

งบประมาณและความครอบคลุมของพื ้นท่ี  สร#างการมีส1วนร1วมและการรับรู #ของประชาชนในกระบวนการ

ประเมินผลการพัฒนาพื้นท่ีและเมือง โดยเป¦ดโอกาสใหNประชาชนสามารถใหNขNอเสนอแนะ เพื่อสรNางภาระรับผิดชอบ

ของทNองถ่ินต7อประชาชนในพ้ืนท่ี  
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หมุดหมายที่ 9 ไทยมีความยากจนข>ามรุZนลดลง และคนไทยทุกคนมีความคุ>มครองทางสังคม 

ที่เพียงพอ เหมาะสม 

1. สถานการณKการพัฒนาท่ีผ0านมา  

ความยากจนขOามรุ0นเปWนปQญหาเชิงโครงสรOางที่เรื้อรังมาตั้งแต0อดีต สืบเนื่องถึงปQจจุบัน และมีแนวโนOม

ทวีความรุนแรงขึ้นในอนาคต แมNว7าสัดส7วนคนจนของไทยลดลงจนเหลือรNอยละ 6.2 ในป[ 2562 ซึ่งสามารถ

บรรลุเป`าหมายของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ที่รNอยละ 6.5 ไดN แต7ยังคงมีคนจนจำนวนหนึ่งที่ติดอยู7ในกับดัก

ความยากจนมาเปLนเวลานาน โดยขาดโอกาสที่จะไดNรับผลประโยชนVจากการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และ

ตNองส7งต7อความยากจนไปสู7ลูกหลาน จนกลายเปLน “ครัวเรือนยากจนข#ามรุ1น”62 โดยในป[ 2562 ครัวเรือน

ยากจนขOามรุ0นมีจำนวนถึง 512,600 ครัวเรือน หรือรNอยละ 13.5 ของครัวเรือนที่มีเด็กและเยาวชนเปLน

สมาชิก นอกจากน้ี จำนวนของครัวเรือนยากจนขOามรุ0นยังมีแนวโนOมเพิ่มสูงขึ้นจากผลของการแพร0ระบาด

ของโควิด-19 ซึ่งทำใหNคนจำนวนมากตกอยู7ในความยากจนอย7างเฉียบพลัน โดยในป[ 2563 สัดส7วนคนจนเพ่ิม

สูงขึ้นเปLนรNอยละ 12.7 ในไตรมาสที่ 1 และรNอยละ 14.9 ในไตรมาสที่ 2 การระบาดของโควิด-19 นอกจากจะ

นำไปสู7อัตราเติบโตทางเศรษฐกิจที่มีแนวโนNมตกต่ำต7อเนื่องยาวนาน ซึ่งจะส7งผลใหNโอกาสของในการหลุดพNน

จากกับดักความยากจนยากย่ิงข้ึนแลNว ยังอาจจะทำใหNจำนวนครัวเรือนยากจนขNามรุ7นเพ่ิมข้ึนดNวย 

การวิเคราะหKลักษณะของครัวเรือนยากจนขOามรุ0นพบว0า ครัวเรือนยากจนขOามรุ0นส0วนใหญ0ไม0มีเงิน

ออม การศึกษาต่ำ และอัตราการพึ่งพิงสูง โดยปhจจัยที่สำคัญที่สุดที่ทำใหNครัวเรือนเขNาข7ายเปLนครัวเรือน

ยากจนขNามรุ 7น คือ การขาดความมั ่นคงทางการเงินเนื ่องจากไม7มีเงินออม (รNอยละ 60.3) รองลงมาคือ 

ความขัดสนทางการศึกษาจากการที่เด็กอายุ 6-14 ป[ ไม7ไดNรับการศึกษาภาคบังคับครบ 9 ป[ (รNอยละ 36.4) 

โดยเด็กจำนวนมากตNองหลุดออกนอกระบบการศึกษาเนื่องจากครอบครัวไม7สามารถแบกรับภาระค7าใชNจ7าย

ทางการศึกษาไดN ในขณะเดียวกัน ยังพบว7าเกือบรNอยละ 70 ของหัวหนNาครัวเรือนยากจนขNามรุ7นมีการศึกษา

เพียงระดับประถมหรือต่ำกว7า และเมื ่อพิจารณาโครงสรNางประชากรภายในครัวเรือน พบว7าอัตราส7วน 

การพึ่งพิงของเด็กและผูNสูงอายุต7อวัยแรงงานสูงถึงรNอยละ 90 และสัดส7วนของสมาชิกวัยเรียนอายุ 6-14 ป[  

มีมากถึงรNอยละ 25.8 ท้ังน้ี อาชีพของหัวหนNาครัวเรือนยากจนขNามรุ7นส7วนใหญ7 คือ อาชีพเกษตรกรรม (รNอยละ 

55.4) รองลงมา คือ รับจNางทั่วไป (รNอยละ 24.8) โดยกว7ารNอยละ 30 ของครัวเรือนยากจนขNามรุ7นอยู7ในภาคใตN 

รองลงมาคือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (รNอยละ 27) และภาคเหนือ (รNอยละ 21)  

 
62 ครัวเรือนยากจนขkามรุnน คือ ครัวเรือนที่มีเด็กและเยาวชนอายุ 0-18 ป  และมีความขัดสนทางรายไดkหรือมิใชnรายไดk อยnางนkอยอยnางใดอยnาง

หนึ่งจาก 4 มิติ ดังตnอไปนี้ ไดkแกn มิติด%านสุขภาพ (เด็กแรกเกิดมีน้ำหนักไมnถึง 2,500 กรัม หรือเด็ก 0-12 ป  ไดkรับวัคซีนไมnครบ) มิติด%าน
สภาพแวดล%อม (ไมnมีความมั่นคงดkานที่อยูnอาศัย หรือขาดแคลนน้ำสะอาดสำหรับบริโภค) มิติด%านการศึกษา (เด็กขาดการเตรียมพรkอมกnอน
วัยเรียน ไมnไดkรับการศึกษาภาคบังคับ หรือไมnไดkเรียนตnอชั้น ม.4 หรือเทียบเทnา หรือมีคนในครัวเรือนที่ไมnมีงานทำไมnไดkรับการฝ¢กอาชีพ หรือ

ขาดทักษะในการอnาน เขียน และคิดเลขอยnางงnาย) และมิติด%านความมั่นคงทางการเงิน (รายไดkครัวเรือนต่ำกวnา 38,000 บาท/คน/ป  
หรือไมnมีเงินออม) โดยขkอมูลที่ใชkในการวิเคราะหMครัวเรือนยากจนขkามรุnนมาจากระบบขkอมูลขนาดใหญnสำหรับการพัฒนาคนตลอดชnวงชีวิต 

(TPMAP) 
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การขาดโอกาสในการเขOาถึงการศึกษาและการทักษะความรูOที่จำเปWนต0อการประกอบอาชีพของเด็ก

จากครัวเรือนยากจนขOามรุ0น ทำใหOเด็กกลุ0มน้ีตOองเขOาสู0ตลาดแรงงานในฐานะแรงงานทักษะต่ำ หรือแรงงาน

ก่ึงมีทักษะเท0าน้ัน ซ่ึงนอกจากจะส7งผลกระทบต7อระดับรายไดNและคุณภาพชีวิตของเด็กในอนาคต ยังเปLนปhจจัย

เสี่ยงต7อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมของประเทศ โดยเฉพาะในช7วงเวลาที่ประเทศตNองเผชิญกับ 

การเปลี่ยนแปลงของโครงสรNางประชากรสู7สังคมสูงวัย ซึ่งเปLนผลใหNประชากรวัยเด็กในปhจจุบันตNองรับภาระ 

ที ่เพิ ่มขึ ้นในการดูแลผู Nสูงอายุเมื ่อเขNาสู 7วัยแรงงาน ดังนั ้น การขจัดปhญหาความยากจนขNามรุ 7น เพื ่อใหN 

เด็กจากครัวเรือนยากจนขNามรุ7นมีโอกาสไดNรับการศึกษาและพัฒนาทักษะไดNอย7างเต็มศักยภาพ และครัวเรือน

สามารถหลุดพNนจากความยากจนไดNอย7างยั ่งยืน จึงมีความสำคัญยิ ่งต7อการพัฒนาประเทศในระยะของ

แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 13  

นอกเหนือจากการแกNปhญหาความยากจนขNามรุ 7น ประเทศไทยยังมีความจำเปLนตNองพัฒนาระบบ 

ความคุNมครองทางสังคมที่เพียงพอสำหรับกลุ7มคนในแต7ละช7วงวัย เพื่อใหNสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลง

ของโครงสรNางประชากรและปhจจัยการเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ ไดNอย7างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ระบบความคุOมครอง

ทางสังคมของไทยในปQจจุบันยังช0องว0างและระดับสิทธิประโยชนKที่ไดOรับยังไม0เพียงพอต0อความจำเปWน

พื้นฐานในการดำรงชีวิต โดยในกรณีของความคุNมครองทางสังคมสำหรับเด็กปฐมวัย การจ7ายเงินอุดหนุน 

เพื่อเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยยังมีปhญหาการตกหล7น ทำใหNครัวเรือนรNอยละ 30 ที่เขNาข7ายเปLนครัวเรือนมีสิทธิ์ยังไม7ไดN

รับเงินอุดหนุน63 ขณะที่จำนวนของเงินอุดหนุนที่ไดNรับ (600 บาท) คิดเปLนเพียงรNอยละ 16 ของรายจ7ายเฉล่ีย

ของประชากรวัยน้ี อีกทั้งปhญหาการเขNาถึงสถานรับเลี้ยงเด็ก 0-2 ป[ ยังเปLนอุปสรรคต7อครัวเรือนจำนวนมาก 

เนื่องจากในช7วงอายุ 3 เดือนถึง 2 ป[ เปLนช7วงที่สิทธิ์ลาคลอดของแม7ครบกำหนดและสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย

ของรัฐยังไม7สามารถรับเด็กเขNาดูแลไดN ในขณะที่สถานรับเลี้ยงเด็กของเอกชนมีจำนวนนNอยและมีค7าบริการสูง 

ครัวเรือนจำนวนมากจึงตNองส7งลูกไปอยู7กับปู©ย7าตายายตามภูมิลําเนาเดิม ทำใหNเด็กขาดโอกาสที่จะไดNรับ 

การเลี้ยงดูจากพ7อแม7 ซ่ึงเปLนปhจจัยเสี่ยงที่ทำใหNเด็กมีพัฒนาการล7าชNา64 โดยมีเด็กอายุ 0-4 ป[ กว7ารNอยละ 22  

ท่ีไม7ไดNอาศัยอยู7กับพ7อแม7 

ในส7วนของวัยแรงงาน ยังคงมีแรงงานจำนวนมากที่ขาดหลักประกันทางรายไดOที่เหมาะสม โดยในป[ 

2563 มีจำนวนแรงงานที่อยู7นอกระบบประกันสังคมหรือสวัสดิการพนักงานของรัฐจำนวน 22 ลNานคน หรือ

รNอยละ 57 ของแรงงานทั ้งหมด ซึ ่งแรงงานกลุ 7มนี ้ขาดแคลนหลักประกันทางรายไดNเมื ่อตNองเจ็บป©วย  

ทุพพลภาพ หรือว7างงาน ในขณะเดียวกัน แมNว7าแรงงานนอกระบบจะมีทางเลือกในการเขNาร7วมระบบการออม

เพื่อการเกษียณภาคสมัครใจที่ภาครัฐร7วมจ7ายสมทบ65 ซ่ึงเปLนช7องทางที่จะช7วยสรNางหลักประกันทางรายไดN 

 
63 ผลจากการสำรวจโดยองคMการยูนิเซฟรnวมกับหนnวยงานอื่น ๆ เมื่อป  2562 ทั้งนี้ เงื่อนไขของการไดkรับเงินอุดหนุนในชnวงเวลาที่สำรวจมีความ

แตกตnางจากในป¦จจุบัน โดยเด็กที่มีสิทธิ์ไดkรับเงินอุดหนุนในชnวงเวลาดังกลnาวตkองมีอายุไมnเกิน 3 ป  และอาศัยอยูnในครอบครัวที่มีรายไดkต่ำกวnา 
3,000 บาทตnอคนตnอเดือน ในขณะที่การจnายเงินอุดหนุนในป¦จจุบันครอบคลุมเด็กอายุ 0-6 ป  ที่อาศัยอยูnในครอบครัวที่มีรายไดkไมnเกิน 
100,000 บาทตnอคนตnอป  

64 อารี จำปากลาย และคณะ (2555) ผลกระทบของการยkายถิ ่นภายในประเทศที่มีตnอสุขภาวะและพัฒนาการเด็กปฐมวัย: ผลสำรวจพื้นฐาน 
เชิงปริมาณและคุณภาพ 

65 ประกอบดkวย กองทุนประกันสังคมมาตรา 39 มาตรา 40 ทางเลือกที่ 2 และ 3 และกองทุนการออมแหnงชาต ิ



 

  117 

ในวัยสูงอายุ แต7ยังคงมีจำนวนผูNเขNาร7วมเพียงประมาณรNอยละ 35 ของแรงงานนอกระบบทั้งหมด ยิ่งไปกว7าน้ัน 

การเปลี่ยนแปลงของตลาดแรงงานที่นำไปสู7การเติบโตอย7างรวดเร็วของแรงงานชั่วคราว โดยเฉพาะแรงงานใน

ระบบเศรษฐกิจแพลตฟอรVม66 ซึ่งเปLนการจNางงานรูปแบบใหม7ที่ยังไม7ไดNรับความคุNมครองตามกฎหมายแรงงาน 

ทำใหNแรงงานกลุ7มน้ีขาดสวัสดิการข้ันพ้ืนฐานท่ีควรไดNรับและมีความเส่ียงท่ีจะไดNรับการปฏิบัติท่ีไม7เปLนธรรม  

ในขณะเดียวกัน ผูOสูงอายุยังขาดสวัสดิการทางสังคมที่จำเปWนต0อการมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยในป[ 2562  

มีผู Nสูงอายุที่ตกอยู7ในความยากจนเปLนสัดส7วนรNอยละ 7.2 ซึ่งผู Nสูงอายุคนใดที่ไม7มีรายไดNหรือหลักประกัน 

ในรูปแบบอื่นรองรับ จะมีเพียงเบี ้ยยังชีพผูNสูงอายุเดือนละ 600-1,000 บาท เพื่อใชNสำหรับการดำรงชีพ 

นอกจากนี้ ยังมีผูNสูงอายุที่อยู7ในภาวะพึ่งพิงอีกจำนวนหนึ่งที่ยังไม7ไดNรับการดูแลที่เหมาะสม โดย ณ เดือน

กรกฎาคม 2564 มีผูNสูงอายุที่อยู7ในภาวะพึ่งพิงซึ่งสามารถเขNาถึงบริการดูแลระยะยาวดNานสาธารณสุข ในระบบ

หลักประกันสุขภาพแห7งชาติเพียงรNอยละ 52.967 ขณะที่สภาพแวดลNอมในการอยู7อาศัยถือเปLนปhจจัยสำคัญ 

อีกประการหนึ่งที่ส7งผลต7อสวัสดิภาพของผูNสูงอายุ เนื่องจากความไม7พรNอมในสถานที่อาจก7อใหNเกิดอันตราย 

จนนำไปสู7ภาวะพ่ึงพิงไดN 

นอกจากความเพียงพอและครอบคลุมในแต7ละช7วงวัยแลNว ความคุOมครองทางสังคมของไทยยังขาดการ

พัฒนาเชิงระบบ เนื่องจากการการจัดความคุNมครองทางสังคมดำเนินงานโดยหลายหน7วยงาน โดยที่แต7ละ

หน7วยงานมีการดำเนินงานอย7างแยกส7วน ขาดการบูรณาการตั้งแต7ระดับนโยบาย ระดับปฏิบัติ จนถึงระดับ

ฐานขNอมูล ส7งผลใหNระดับสิทธิประโยชนVยังไม7เพียงพอในบางกลุ7มเป̀าหมาย อีกท้ังยังขาดการติดตามประเมินผล  

ซึ่งอาจทำใหNเกิดการสูญเสียงบประมาณไปกับโครงการที่มีผลกระทบต่ำ จนส7งผลต7อความยั่งยืนทางการคลัง 

นอกจากนี้ ยังขาดการเตรียมความพรNอมระบบการใหNความช7วยเหลือในภาวะวิกฤต ส7งผลใหNการช7วยเหลือ

ล7าชNา ไม7ตรงกลุ7มเป̀าหมาย และไม7มีประสิทธิภาพ 

2. เป<าหมายการพัฒนา 

2.1 ความเช่ือมโยงของหมุดหมายกับเป<าหมายหลักของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 13 และยุทธศาสตรKชาติ 

หมุดหมายที่ 9 มุ7งตอบสนองต7อเป`าหมายหลักของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 จำนวน 2 เป`าหมาย 

ไดNแก7 การมุ7งสู7สังคมแห7งโอกาสและความเปLนธรรม โดยการสนับสนุนใหNกลุ7มเปราะบางและผูNดNอยโอกาส 

มีโอกาสในการเล่ือนช้ันทางเศรษฐกิจและสังคมสูงข้ึน รวมท้ังการพัฒนาคนสำหรับโลกยุคใหม7 ในดNานการสรNาง

หลักประกันและความคุNมครองทางสังคมเพื่อใหNคนไทยมีความมั่นคงในชีวิต นอกจากนี้ หมุดหมายที่ 9 ยังมี

ความสอดคลNองกับเป`าหมายตามยุทธศาสตรVชาติใน 2 ดNาน ไดNแก7 ยุทธศาสตรVชาติดNานการพัฒนาและ

เสริมสรNางศักยภาพทรัพยากรมนุษยV ในประเด็นเป`าหมาย สังคมไทยมีสภาพแวดลNอมที่เอื้อและสนับสนุนต7อ

การพัฒนาคนตลอดช7วงชีวิต และ ยุทธศาสตรVชาติดNานการสรNางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  

ใน 2 ประเด็นเป`าหมาย คือ สรNางความเปLนธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติ และกระจายศูนยVกลาง 

 
66 ผูkที่รับงานและคnาตอบแทนในการทำงานผnานทางแพลตฟอรMมดิจิทัล 
67 สปสช. (2564) ระบบการดูแลระยะยาวดkานสาธารณสุขสำหรับผูkสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC) 
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ความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม เพิ่มโอกาสใหNทุกภาคส7วนเขNามาเปLนกำลังของการพัฒนาประเทศในทุก

ระดับ  

2.2 เป<าหมาย ตัวช้ีวัด และค0าเป<าหมายของการพัฒนาระดับหมุดหมาย 

เป<าหมายท่ี 1 ครัวเรือนยากจนขNามรุ7นมีโอกาสในการเล่ือนสถานะทางเศรษฐกิจและสังคม จนสามารถหลุดพNน

จากความยากจนไดNอย7างย่ังยืน 

ตัวช้ีวัดท่ี 1.1 ทุกครัวเรือนที่มีสถานะยากจนขNามรุ7นในป[ 2566 หลุดพNนจากความยากจนขNามรุ7นภายในป[ 

2570  

ตัวช้ีวัดท่ี 1.2 อัตราการเขNาเรียนสุทธิของเด็กจากครัวเรือนยากจนขNามรุ7นระดับมัธยมศึกษาตอนตNนไม7ต่ำกว7า 

รNอยละ 90 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท7าไม7ต่ำกว7ารNอยละ 80  

ตัวช้ีวัดท่ี 1.3 เด็กจากครัวเรือนยากจนขNามรุ7นเติบโตไปเปLนแรงงานที่มีทักษะ หรือสำเร็จการศึกษาใน

ระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท7า เพ่ิมข้ึนไม7ต่ำกว7ารNอยละ 50 

ตัวช้ีวัดท่ี 1.4 เด็กปฐมวัยในครัวเรือนรNอยละ 20 ที่ยากจนที่สุด มีปhญหาน้ำหนักต่ำกว7าเกณฑV68 ไม7เกินรNอย

ละ 8 และพัฒนาการไม7เปLนไปตามเกณฑV69 ไม7เกินรNอยละ 5 

เป<าหมายท่ี 2 คนไทยทุกช7วงวัยไดNรับความคุNมครองทางสังคมท่ีเพียงพอต7อการดำรงชีวิต 

ตัวช้ีวัดท่ี 2.1 ดัชนีรวมของความคุNมครองทางสังคมมีค7าไม7ต่ำกว7า 100 โดยดัชนีรวมของความคุNมครองทาง

สังคมประกอบดNวย 3 มิติ โดยมีตัวช้ีวัดในแต7ละมิติ ดังน้ี 

มิติท่ี 1 ความคุ#มครองทางสังคมสำหรับวัยเด็ก 

§ อัตราการเขNาถึงบริการเล้ียงดูเด็กปฐมวัย (0-2 ป[) เพ่ิมข้ึนไม7ต่ำกว7ารNอยละ 50 

มิติท่ี 2 ความคุ#มครองทางสังคมสำหรับวัยแรงงาน 

§ แรงงานท่ีอยู7ในระบบประกันสังคมมีสัดส7วนไม7นNอยกว7ารNอยละ 60 ของกำลังแรงงานรวม 

§ จำนวนผูNที่อยู7ในระบบการออมเพื่อการเกษียณภาคสมัครใจที่ภาครัฐจ7ายสมทบ เพิ่มข้ึน 

ไม7ต่ำกว7ารNอยละ 100 

§ แรงงานท่ีอยู7ภายใตNการจNางงานทุกประเภทไดNรับความคุNมครองโดยกฎหมายแรงงาน 
 

มิติท่ี 3 ความคุ#มครองทางสังคมสำหรับผู#สูงวัย 

 
68 เด็กที่มีน้ำหนักเทียบกับอายุหnางจากคnามัธยฐานของประชากรอkางอิง ต่ำกวnา -2 เทnาของสnวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ถือวnาน้ำหนักนkอยกวnา

เกณฑM 
69 อkางอิงตามเกณฑMขององคMการยูนิเซฟ ซึ่งใชkประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัยใน 4 ดkาน ไดkแกn การอnานออกและการรูkจักตัวเลข กายภาพ 

สังคมและอารมณM และการเรียนรูk 



 

  119 

§ สัดส7วนผูNสูงอายุท่ียากจนลดลงเหลือไม7เกินรNอยละ 4 

 § สัดส7วนของผูNสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงที่เขNาถึงบริการดูแลระยะยาวดNานสาธารณสุขในระบบ

หลักประกันสุขภาพแห7งชาติ เพ่ิมข้ึนเปLนไม7ต่ำว7ารNอยละ 70 

3. แผนท่ีกลยุทธK  

 

 

4. กลยุทธKการพัฒนา  

กลยุทธKท่ี 1 การแกOปQญหาความยากจนขOามรุ0นแบบมุ0งเป<าใหOครัวเรือนหลุดพOนความยากจนอย0างย่ังยืน 

กลยุทธKย0อยที่ 1.1 ใหOความช0วยเหลือและพัฒนาศักยภาพของครัวเรือนยากจนขOามรุ0น เพ่ือสรNางสภาพ

ความเปLนอยู7ที่เหมาะสมต7อการเติบโตของเด็ก โดยใหNความคุNมครองทางสังคมอย7างเฉพาะเจาะจงในกลุ7มท่ีมี

ขNอจำกัดดNานศักยภาพ พรNอมทั้งมุ7งเนNนการสรNางโอกาสในการประกอบอาชีพที่มีผลิตภาพและรายไดNสูงข้ึน  

ผ7านการพัฒนาทักษะแรงงาน การหางานที่เหมาะสมกับศักยภาพของครัวเรือน บริบทของพื้นที่ และทิศทาง 

การพัฒนาประเทศ ตลอดจนสนับสนุนการเขNาถึงแหล7งเงินทุนและทรัพยากรที่จำเปLนในการประกอบอาชีพ  

พรNอมท้ังจัดหาพ่ีเล้ียงในการใหNคำแนะนำช7วยเหลือตลอดกระบวนการ  

กลยุทธKย0อยที่ 1.2 พัฒนากลไกการแกOปQญหาความยากจนขOามรุ0นในระดับพื้นที่ มุ7งเนNนการยกระดับ

ศักยภาพ และเพิ่มบทบาทของหน7วยงานส7วนภูมิภาคและส7วนทNองถิ่นในการแกNปhญหาความยากจนขNามรุ7น  

พรNอมทั้งบูรณาการความร7วมมือจากทุกภาคส7วนในการขับเคลื่อนกลยุทธVการพัฒนา โดยใชNประโยชนVจาก



 

  120 

ฐานขNอมูลในการระบุครัวเรือนยากจนขNามรุ7น ปhญหา ความจำเปLน ความตNองการ แนวทางการดำเนินการ

ปฏิบัติ และการติดตามประเมินผลอย7างใกลNชิด ในการลดปhญหาความยากจนขNามรุ7นอย7างย่ังยืน  

กลยุทธKท่ี 2 การสรOางโอกาสท่ีเสมอภาคแก0เด็กจากครัวเรือนยากจนขOามรุ0น 

กลยุทธKย0อยที่ 2.1 สนับสนุนครัวเรือนยากจนขOามรุ0นใหOสามารถเลี้ยงดูเด็กตั้งแต0ครรภKมารดาจนถึง

ปฐมวัยไดOอย0างมีคุณภาพ พัฒนาระบบการใหNเงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนการเลี้ยงดูเด็กใหNมีประสิทธิภาพมาก

ยิ่งขึ้น ดNวยการแกNไขปhญหาผูNมีสิทธิ์ที่ตกหล7น ปรับใชNวิธีการจ7ายเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข รวมทั้งปรับปรุง

หลักเกณฑVและสิทธิประโยชนVใหNสอดคลNองกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม 

กลยุทธKย0อยที่ 2.2 ส0งเสริมโอกาสทางการศึกษาและการพัฒนาทักษะอาชีพที่มีคุณภาพ จัดสรรเงิน

อุดหนุนและทรัพยากรที่จำเปLนแก7เด็กจากครัวเรือนยากจนขNามรุ7น เพื่อแบ7งเบาภาระค7าใชNจ7ายดNานการศึกษา

ในโรงเรียนและการเรียนรูNภายนอกหNองเรียน ทั้งแหล7งเรียนรูNบนพื้นที่กายภาพและพื้นที่เสมือนจริงหรือ

ออนไลนV พรNอมท้ังพัฒนาระบบการเฝ̀าระวัง และติดตามช7วยเหลือเด็กยากจนใหNกลับเขNาสู7ระบบการศึกษาหรือ

การพัฒนาทักษะอาชีพตามความเหมาะสม  

กลยุทธKท่ี 3 การยกระดับความคุOมครองทางสังคมสำหรับคนทุกช0วงวัย 

กลยุทธKย0อยที่ 3.1 ยกระดับความคุOมครองทางสังคมเพื่อส0งเสริมพัฒนาการของเด็ก เพิ่มการเขNาถึง

สถานรับเลี้ยงเด็ก 0-2 ป[ ท่ีมีคุณภาพ เพื่อใหNพ7อแม7หรือผูNปกครองของเด็กสามารถกลับเขNาสู7ตลาดแรงงาน โดย

ที่เด็กยังอยู7อาศัยกับพ7อแม7ไดN โดยสนับสนุนใหNองคVกรปกครองส7วนทNองถิ่น (อปท.) ที่มีความพรNอมขยายการ

ดำเนินงานของศูนยVพัฒนาเด็กเล็กใหNครอบคลุมเด็กอายุ 0-2 ป[ และส7งเสริมการจัดตั้งศูนยVเลี้ยงเด็กที่มีคุณภาพ

ในชุมชน สถานประกอบการ และหน7วยงานภาครัฐ 

กลยุทธKย0อยที่ 3.2 ยกระดับความคุOมครองทางสังคมเพื่อสรOางหลักประกันสำหรับวัยแรงงาน พัฒนา

ระบบประกันสังคมใหNสามารถตอบสนองความตNองการของแรงงานนอกระบบ โดยการปรับปรุงรูปแบบ 

การจ7ายเงินสมทบและสิทธิประโยชนVใหNมีความหลากหลายและยืดหยุ7น พรNอมทั้งส7งเสริมการออมเพื่อเตรียม

ความพรNอมสำหรับวัยเกษียณอายุ ดNวยการจูงใจใหNแรงงานนอกระบบเขNาร7วมระบบการออมภาคสมัครใจ 

ปรับปรุงเงื่อนไขดNานการออมและสิทธิประโยชนVเพื่อเป¦ดโอกาสใหNผูNเขNาร7วมสามารถออมและไดNผลประโยชนVใน

อัตราท่ีเพิ่มขึ้น รวมถึงพัฒนาระบบบริการขNอมูลทางการเงินเพื่อการเกษียณ เพื่อช7วยใหNผูNออมสามารถวาง

แผนการออมของตนเองไดNอย7างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนปรับปรุงหรือจัดทำกฎหมายเพื่อพัฒนาระบบ 

การคุNมครองสวัสดิการแรงงานใหNครอบคลุมการจNางงานรูปแบบใหม7 ใหNผูNที่อยู7ภายใตNการจNางงานแบบชั่วคราว

หรือการจNางงานในระบบเศรษฐกิจแพลตฟอร9ม สามารถไดNรับความคุNมครองที่เทียบเท7าหรือใกลNเคียงกับลูกจNาง

ตามกฎหมาย 

กลยุทธKย0อยที่ 3.3 ยกระดับความคุOมครองทางสังคมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูOสูงอายุ มุ7งสนับสนุน

ระบบสวัสดิการทางเลือกที่จัดโดย อปท. และภาคีการพัฒนาต7าง ๆ ควบคู7ไปกับการบูรณาการขNอมูลดNาน

สวัสดิการและเงินช7วยเหลือทั้งหมดของผูNสูงอายุ เพื่อป`องกันความซ้ำซNอนและเอื้อต7อการใหNความช7วยเหลือ
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ผูNสูงอายุท่ียากจนแบบเฉพาะเจาะจงมากย่ิงข้ึน พรNอมท้ังเพ่ิมการเขNาถึงบริการดูแลระยะยาวสำหรับผูNสูงอายุท่ีมี

ภาวะพึ่งพิง โดยการเพิ่มศักยภาพของบริการดูแลระยะยาวดNานสาธารณสุขในระบบหลักประกันสุขภาพ

แห7งชาติ และสนับสนุนบทบาทของ อปท. สถานบริการเอกชน ผูNดูแลอิสระ และสมาชิกในครอบครัวท่ีผ7านการ

ฝ¡กอบรมทักษะที่จำเปLนและไดNรับการรับรองมาตรฐานแลNว ตลอดจนส7งเสริมใหNผูNสูงอายุสามารถอยู7อาศัยใน

บNานตนเอง ดNวยการสนับสนุนการปรับปรุงท่ีอยู7อาศัยใหNเหมาะสม โดยเฉพาะในผูNสูงอายุที่ยากจน ควบคู7กับ

การสนับสนุนใหNผูNสูงอายุมีทางเลือกของที่อยู7อาศัยที่หลากหลาย ทั้งบNานพักสำหรับผูNสูงอายุที่ตNองการการดูแล

เปLนพิเศษ และท่ีอยู7อาศัยท่ีออกแบบเพ่ือผูNสูงอายุ อย7างเพียงพอต7อความตNองการ 

กลยุทธKท่ี 4 การพัฒนาระบบความคุOมครองทางสังคมใหOมีประสิทธิภาพ  

กลยุทธKย0อยที่ 4.1 บูรณาการระบบความคุOมครองทางสังคม  โดยเริ่มตั้งแต7การกำหนดเป`าประสงคVของ 

การจัดความคุNมครองทางสังคมร7วมกัน การกำหนดโครงสรNางและบทบาทหนNาท่ีของหน7วยงานที่เกี่ยวขNอง 

ทั้งส7วนกลาง ส7วนภูมิภาค และส7วนทNองถิ่นในการจัดความคุNมครองทางสังคมใหNชัดเจน รวมถึงการเชื่อมโยง

ฐานขNอมูลใหNทุกหน7วยงานสามารถทำงานบนฐานขNอมูลเดียวกัน ทั้งนี้ เพื่อลดความทับซNอนระหว7างโครงการ/

มาตรการ เพิ่มความเพียงพอของสิทธิประโยชนV และลดการตกหล7นของกลุ7มเปราะบาง ทั้งผูNพิการ คนไรNบNาน  

ผูNท่ีมีปhญหาซ้ำซNอน และผูNท่ีประสบความเดือดรNอน 

กลยุทธKย0อยที่ 4.2 ปรับปรุงรูปแบบการจัดความคุOมครองทางสังคม ใหNทุกกลุ7มคนไดNรับสวัสดิการท่ี

เหมาะสมบนฐานของความย่ังยืนทางการคลัง โดยการประเมินผลทุกโครงการ/มาตรการอย7างรัดกุม เพ่ือพัฒนา

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโครงการ/มาตรการ พรNอมทั้งยกเลิกหรือลดทอนงบประมาณของโครงการ/

มาตรการที่ไม7มีผลกระทบหรือมีผลกระทบต่ำ เพื่อใหNการจัดสรรงบประมาณสอดคลNองกับเป`าหมายการพัฒนา

ประเทศอย7างแทNจริง ตลอดจนส7งเสริมการจัดความคุNมครองทางสังคมแบบร7วมจ7ายโดยเฉพาะในกลุ7มที่มี

ศักยภาพ สนับสนุนใหN อปท. มีส7วนร7วมในการจัดสวัสดิการใหNแก7คนในพื้นที่ และจูงใจใหNคนเขNาสู7ระบบภาษี

มากข้ึน 

กลยุทธKย0อยท่ี 4.3 จัดทำระบบการเยียวยาช0วยเหลือในภาวะวิกฤต กำหนดระดับ แนวทาง และช7องทาง 

การจัดสรรการเยียวยาช7วยเหลือ ทั้งในรูปแบบตัวเงินและไม7ใช7ตัวเงิน พรNอมทั้งจัดเตรียมฐานขNอมูลของ

กลุ7มเป`าหมาย แหล7งงบประมาณเบื้องตNน ตลอดจนบทบาทหนNาที่ของหน7วยงานที่เกี ่ยวขNองทั้งส7วนกลาง  

ส7วนภูมิภาค และส7วนทNองถิ่น ใหNพรNอมช7วยเหลือเยียวยาผูNไดNรับผลกระทบจากวิกฤตทางเศรษฐกิจ สังคม และ 

ภัยพิบัติต7าง ๆ อย7างทันท7วงทีและมีประสิทธิภาพ 

กลยุทธKท่ี 5 การบูรณาการฐานขOอมูลเพ่ือลดความยากจนขOามรุ0นและจัดความคุOมครองทางสังคม 

กลยุทธKย0อยท่ี 5.1 พัฒนาฐานขOอมูลรายบุคคล ท่ีครอบคลุมประชากรจากครัวเรือนยากจนขNามรุ7นทุกคน 

เปLนปhจจุบัน และเชื่อมโยงขNอมูลที่สำคัญต7อการลดความยากจนขNามรุ7น และการบูรณาการความคุNมครองทาง

สังคม พรNอมทั้งวางรากฐานใหNขNอมูลชุดนี้เปLนขNอมูลตัวอย7างซ้ำในระยะยาวของประเทศที่มีการจัดเก็บขNอมูล

อย7างต7อเน่ืองเปLนประจำทุกป[ 
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กลยุทธKย0อยที่ 5.2 ส0งเสริมการใชOประโยชนKจากฐานขOอมูล ในการออกแบบนโยบาย/มาตรการ และ 

การติดตามประเมินผล เพื ่อช7วยเหลือกลุ 7มคนยากจนขNามรุ 7นเป`าหมาย จัดสวัสดิการทางสังคมอย7างมี

ประสิทธิภาพ รวมถึงแบ7งปhนขNอมูลต7อภาคส7วนอ่ืน ๆ ท้ังภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาควิชาการ เพ่ือใชN

ประโยชนVในส7วนท่ีเก่ียวขNอง 
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หมุดหมายที ่10 ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคารบ̂อนต่ำ 

1. สถานการณKการพัฒนาท่ีผ0านมา 

การสรOางการขยายตัวทางเศรษฐกิจตลอดช0วงที่ผ0านมาพึ่งพิงการใชOวัตถุดิบและสินคOาขั้นกลาง 

ในเกณฑKสูง ในขณะที่ประสิทธิภาพการใชOทรัพยากรในการผลิตสินคOาและบริการยังอยู 0ในระดับต่ำ  

โดยขNอมูลป[ 2562 สัดส7วนค7าใชNจ7ายขั้นกลางต7อมูลค7าผลผลิตรวม ที่รNอยละ 61.85 สูงกว7าสัดส7วนของประเทศ

ญี่ปุ©นและสาธารณรัฐเกาหลีที่มีค7ารNอยละ 46.38 (ป[ 2559) และ 58.65 (ป[ 2561) ตามลำดับ70 รวมถึงขNอมูล

รายงานของคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมของเอเชียและแปซิฟ¦กแห7งสหประชาชาติ ไดNชี้ใหNเห็นว7าปริมาณ 

การใชNวัสดุภายในประเทศของประเทศไทยในป[ 2559 (ค.ศ.2016) อยู7ท่ี 2.06 กิโลกรัมต7อเหรียญสหรัฐ มีค7าสูง

กว7าค7าเฉลี่ยของกลุ7มประเทศในเอเชียแปซิฟ¦คและค7าเฉลี่ยของกลุ7มองคVการเพื่อความร7วมมือและการพัฒนา 

ทางเศรษฐกิจแสดงใหNเห็นว7าประสิทธิภาพของการใชNทรัพยากรพื้นฐาน (ชีวมวล โลหะ อโลหะ และพลังงาน

ฟอสซิล) ต7อการพัฒนาเศรษฐกิจของไทยยังต่ำ มีการใชNอย7างส้ินเปลือง และสรNางมูลค7าเพ่ิมไดNนNอยกว7าท่ีควร 

การใชOทรัพยากรธรรมชาติที่เกินขีดความสามารถของระบบนิเวศท0ามกลางขOอจำกัดดOานการบริหารจัดการ

ทำใหOทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรมในขณะที่ปQญหาสิ่งแวดลOอมมีความรุนแรงมากขึ้น การขยายตัวของ

กิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ียังพ่ึงพิงการใชNวัตถุดิบและสินคNาข้ันกลาง และประสิทธิภาพการใชNทรัพยากรท่ียังอยู7ใน

ระดับต่ำ ทำใหNความตNองการทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มสูงขึ้นเกินกว7าความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศ

ส7งผลใหNทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรม ในขณะที่ปhญหาของเสียและมลพิษมีความรุนแรงมากขึ้น ในดNาน

ทรัพยากร ทรัพยากรดินเสื่อมโทรม ความหลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคาม ระบบนิเวศชายฝh«งถูกทำลาย 

ทรัพยากรน้ำไม7สามารถจัดสรรไดNเพียงพอต7อความตNองการ ในขณะที่พื้นท่ีป©าไมNเพิ่มขึ้นเล็กนNอย แต7ยังต่ำกว7า

ค7าเป`าหมาย ณ  สิ ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่ 12 ที ่กำหนดไวNรNอยละ 40 ในดNานปhญหาของเสียและมลพิษ  

(1) ขยะปริมาณขยะเพิ่มขึ้นต7อเนื่องเฉลี่ยรNอยละ 2 ต7อป[ในช7วง 10 ป[ที่ผ7านมา (ป[ 2553-2562) โดยขยะชุมชน

ประมาณรNอยละ 22 หรือ 6.4 ลNานตัน ในป[ 2562 ยังไม7ไดNรับการจัดการท่ีเหมาะสมและกลายเปLนปhญหาสำคัญ

ที่ส7งผลกระทบต7อคุณภาพน้ำและสิ่งมีชีวิตในน้ำ ขยะในทะเลซึ่งส7วนใหญ7เปLนขยะพลาสติกเพิ่มขึ ้นป[ละ 

21,700-32,600 ตัน71 ส7งผลกระทบต7อระบบนิเวศนVทางทะเลและชายฝh«ง ของเสียอันตรายจากชุมชนและ

ภาคอุตสาหกรรม ในป[ 2562 มีจำนวน 2.041 ลNานตัน และมีแนวโนNมเพิ ่มขึ ้นโดยเฉพาะซากผลิตภัณฑV

เครื่องใชNไฟฟ`าและอิเล็กทรอนิกสVที่ยังไม7มีการบริหารจัดการที่ถูกวิธีหรือครบวงจร (2) มลพิษทางอากาศ 

ปhญหาฝุ©นละอองขนาดเล็กไม7เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) มีปริมาณเกินค7ามาตรฐานเปLนประจำทุกป[ โดยเฉพาะ

ในพื้นที่เขตอุตสาหกรรม และเมืองใหญ7ที่มีประชากรและการจราจรหนาแน7น (3) มลพิษทางน้ำ ในป[ 2563 

ยังมีปริมาณน้ำเสียชุมชนที่ไม7ไดNรับการบำบัดอย7างถูกตNอง 1.7 ลNานลูกบาศกVเมตรต7อวัน คิดเปLนสัดส7วนรNอยละ 

18 ของปริมาณน้ำเสียชุมชนที่เกิดขึ้นทั้งหมด และปhญหาการปนเป��อนของไมโครพลาสติก ซึ่งขNอมูลจาก 

 
70 https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=SNA_TABLE41 
71 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ¦¨ง (2562) 
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การวิจัยพบว7า รNอยละ 90 ของกุNง หอย และปะการังท่ีไดNรับการสำรวจมีการปนเป��อนของไมโครพลาสติกสะสม

อยู7ในเน้ือเย่ือ72 

การปล0อยกfาซเรือนกระจกยังมีแนวโนOมเพิ ่มขึ ้นต0อเนื ่องท7ามกลางการแสดงเจตจำนงการปล7อย 

ก§าซเรือนกระจกเปLนศูนยVภายในป[ 2593 ของ 173 ประเทศทั่วโลก (ขNอมูล ณ ธ.ค. 2563) โดยขNอมูลรายงาน

ความกNาวหนNารายสองป[ ฉบับที่ 3 ป[ 2559 แสดงใหNเห็นว7าประเทศไทยมีปริมาณการปล7อยก§าซเรือนกระจก

จากกิจกรรมต7าง ๆ ทั้งหมด 354.36 ลNานตันคารVบอนไดออกไซดVเทียบเท7า เพิ่มขึ ้นจากป[ 2556 ที่ปล7อย 

ก§าซเรือนกระจกจำนวน 318.67 ลNานตันคารVบอนไดออกไซดVเทียบเท7า โดยภาคพลังงานและขนส7ง ปล7อยก§าซ

เรือนกระจกมากที่สุด 253.89 ลNานตันคารVบอนไดออกไซดVเทียบเท7า (รNอยละ 71.65) ภาคเกษตร 52.16  

ลNานตันคารVบอนไดออกไซดVเทียบเท7า ภาคอุตสาหกรรมการผลิต 31.53 ลNานตันคารVบอนไดออกไซดVเทียบเท7า 

และภาคของเสีย 16.77 ลNานตันคารVบอนไดออกไซดVเทียบเท7า เมื่อรวมส7วนที่เกิดจากแหล7งปล7อยและส7วนท่ี 

ดูดกลับ พบว7ามีปริมาณปล7อยก§าซเรือนกระจกสุทธิท้ังหมด 263.22 ลNานตันคารVบอนไดออกไซดVเทียบเท7า 

ความทOาทายในการขับเคลื่อนหมุดหมาย การลดลงของความอุดมสมบูรณVของทรัพยากรธรรมชาติ 

ปhญหาสิ่งแวดลNอมและมลพิษที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น และแนวโนNมการเพิ่มขึ้นของการปล7อยก§าซเรือนกระจก

อย7างต7อเนื่อง เปLนปhญหาทNาทายที่สำคัญต7อการบรรลุเป`าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่สังคมไทยและประชาคม

โลกตระหนักและใหNความสำคัญมากขึ้น รวมทั้งเปLนปhจจัยกำหนดความสำเร็จที่สำคัญต7อการบรรลุวิสัยทัศนV 

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของการพัฒนาภายใตNยุทธศาสตรVชาติ 20 ป[ สอดคลNองกับการดำเนินงานของรัฐบาล ที่ไดN

ใหNความสำคัญกับการขับเคล่ือนโมเดลเศรษฐกิจ BCG เพ่ือเป̀าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน การขับเคล่ือนการแกNไข

ปhญหามลพิษดNานฝุ©นละออง การขับเคลื่อนแผนที่นำทางการจัดการขยะพลาสติก (พ.ศ.2561-2573) และ

แผนปฏิบัติการดNานการจัดการขยะพลาสติก ระยะท่ี 1 (พ.ศ.2561-2565) รวมทั้งไดNระบุเป`าหมายการลดการ

ปล7อยก§าซเรือนกระจกในการมีส7วนร7วมลดก§าซเรือนกระจกที่ประเทศกำหนด ตามความตกลงปารีส ขั้นต่ำท่ี

รNอยละ 20-25 จากกรณีปกติ ในป[ 2573 (ค.ศ.2030) นอกจากนั้น ประเทศไทยกำลังอยู7ในระหว7างการจัดทำ

ยุทธศาสตรVระยะยาวในการพัฒนาแบบปล7อยก§าซเรือนกระจกต่ำของประเทศไทยในการมุ7งสู7การปล7อยก§าซ

เรือนกระจกสุทธิเปLนศูนยV โดยคาดการณVประเทศไทยจะปล7อยก§าซเรือนกระจกสูงสุด ในช7วงป[ 2573-2583 

(ค.ศ.2030-2040) อย7างไรก็ตาม การพัฒนาโมเดลเศรษฐกิจ BCG ยังตNองการการขับเคลื่อนโดยการบูรณาการ

จากทุกภาคส7วนและในทุกระดับของแผนที่เกี่ยวขNอง ในขณะที่การลดการปล7อยก§าซเรือนกระจกในระดับท่ี

สูงขึ้นและสอดคลNองกับกระแสโลก ยังเปLนเรื่องที่มีความทNาทาย รวมทั้งตNองการแนวทางและการขับเคลื่อน

อย7างเปLนรูปธรรมและมีความสอดคลNองกับเป̀าหมายการพัฒนาในดNานอ่ืน ๆ 

  

 
72 https://www.bbc.com/thai/thailand-49671448 
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2. เป<าหมายการพัฒนา 

2.1 ความเช่ือมโยงของหมุดหมายกับเป<าหมายหลักของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 13 และยุทธศาสตรKชาติ 

หมุดหมายที่ 10 มีความสอดคลNองกับเป`าหมายหลักของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห7งชาติ

ฉบับที่ 13 จำนวน 4 เป̀าหมาย ไดNแก7 เป̀าหมายหลักที่ 1 การปรับโครงสรNางการผลิตสู7เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม 

ที่มุ7งยกระดับขีดความสามารถในการแข7งขันใหNสูงขึ้น ดNวยการใชNองคVความรูN ความคิดสรNางสรรคVและนวัตกรรม 

เป`าหมายหลักที่ 3 การมุ7งสู7สังคมแห7งโอกาสและความเปLนธรรม เพื่อการสรNางโอกาสและการกระจายรายไดNสู7

ชุมชน เป`าหมายที่ 4 ดNานการเปลี่ยนผ7านไปสู7ความยั่งยืน โดยเนNนการใชNทรัพยากรธรรมชาติในการผลิตและ

บริโภคมีประสิทธิภาพและสอดคลNองกับขีดความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศ และเป`าหมายหลักที่ 5 

การเสริมสรNางความสามารถของประเทศในการรับมือกับความเสี่ยงและการเปลี่ยนแปลงภายใตNบริบทโลกใหม7 

โดยเฉพาะประเด็นการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

นอกจากนี้ หมุดหมายที่ 10 ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคารVบอนต่ำมีความเชื่อมโยง

กับยุทธศาสตรVชาติ 20 ป[ (พ.ศ. 2561 – 2580) โดยสอดคลNองกับเป`าหมายของยุทธศาสตรVชาติ 3 ดNาน ไดNแก7 

ดNานความมั่นคง ในดNานการรักษาความมั่นคงและผลประโยชนVทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลNอมทั้งทาง

บกและทางทะเล เพ่ือใหNมีความอุดมสมบูรณV และใหNผลประโยชนVไดNอย7างยั่งยืน ดNานการสรNางขีดความสามารถ

ในการแข7งขัน ในการอุตสาหกรรมและบริการแห7งอนาคต ขับเคลื่อนประเทศไทยดNวยนวัตกรรมและเทคโนโลยี

แห7งอนาคต สรNางระบบนิเวศอุตสาหกรรมและบริการที่เหมาะสม และสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมและ

บริการอย7างยั่งยืน และดNานการสรNางความเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปLนมิตรกับสิ่งแวดลNอม ลดการปล7อยก§าซ

เรือนกระจกและสรNางสังคมคารVบอนต่ำ สนับสนุนการลงทุนในโครงสรNางพื้นฐานที่เปLนมิตรกับสิ่งแวดลNอม 

พัฒนาและใชNนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือลดมลพิษและผลกระทบส่ิงแวดลNอม 

2.2 เป<าหมาย ตัวช้ีวัด และค0าเป<าหมายของการพัฒนาระดับหมุดหมาย 

เป<าหมายท่ี 1 การใชNเศรษฐกิจหมุนเวียนและทรัพยากรอย7างมีประสิทธิภาพสรNางมูลค7าและรายไดN 

ตัวช้ีวัดท่ี 1.1 มูลค7าผลิตภัณฑVมวลรวมในประเทศดNวยเศรษฐกิจหมุนเวียนเพิ ่มขึ ้น สามารถสนับสนุน 

การขยายตัวทางเศรษฐกิจไดNไม7นNอยกว7ารNอยละ 1 ในป[ 2570 

ตัวช้ีวัดท่ี 1.2 การบริโภควัสดุในประเทศ มีปริมาณลดลงไม7นNอยกว7ารNอยละ 25 ในป[ 2570 

ตัวช้ีวัดท่ี 1.3 ดัชนีการหมุนเวียนวัสดุ สำหรับผลิตภัณฑVเป`าหมาย (พลาสติก, วัสดุก7อสรNาง, เกษตร-อาหาร) 

เพ่ิมข้ึนไม7นNอยกว7ารNอยละ 10 ในป[ 2570 

เป<าหมายที่ 2 ทรัพยากรธรรมชาติไดNรับการอนุรักษV ฟ��นฟู และมีการใชNประโยชนVจากทรัพยากรธรรมชาติ 

อย7างย่ังยืน  

ตัวช้ีวัดท่ี 2.1 คะแนนดัชนีสมรรถนะดNานสิ่งแวดลNอมดีขึ้น ติดอันดับ 1 ใน 4 ของประเทศในภูมิภาคเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใตN โดยมีคะแนนไม7นNอยกว7า 55 คะแนน ในป[ 2570 
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ตัวช้ีวัดท่ี 2.2 พื้นที่ป©าไมNเพิ่มขึ้น โดยเปLนป©าไมNธรรมชาติ รNอยละ 33 และพื้นที่ป©าเศรษฐกิจเพื่อการใชN

ประโยชนV รNอยละ 12 ของพ้ืนท่ีประเทศภายในป[ 2570 

เป<าหมายท่ี 3 สังคมไทยปล7อยก§าซเรือนกระจกและมลพิษลดลง  

ตัวช้ีวัดท่ี 3.1 การปล7อยก§าซเรือนกระจกโดยรวม (สาขาพลังงานและขนส7ง/อุตสาหกรรม/การจัดการของ

เสีย) ลดลงไม7นNอยกว7ารNอยละ 15 ของการปล7อยในกรณีปกติ ภายในป[ 2570 

ตัวช้ีวัดท่ี 3.2 การนำขยะกลับมาใชNประโยชนVใหม7เพิ่มขึ้น โดยมีอัตราการนำขยะกลับมาใชNใหม7ของประเทศ  

ไม7ต่ำกว7ารNอยละ 40 ของปริมาณขยะท่ีนำกลับมาใชNใหม7ไดN ภายในป[ 2570 

3. แผนท่ีกลยุทธK 

 

 

4. กลยุทธKการพัฒนา 

กลยุทธKท่ี 1 การพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคารKบอนต่ำ 

กลยุทธKย0อยที่ 1.1 เพิ่มศักยภาพของอุตสาหกรรมและบริการ โดยการพัฒนาสินคOา บริการและตลาด

ที่สรOางมูลค0าเพิ่ม พัฒนาเครื่องมือและกลไก รวมถึงสนับสนุนการวิจัย การใชNองคVความรูNเพื่อต7อยอดการใชN

วัสดุหมุนเวียนใหNมีประสิทธิภาพ เพ่ือยกระดับผลิตภาพการผลิตสู7การเพ่ิมมูลค7าเศรษฐกิจหมุนเวียน 



 

  127 

กลยุทธKย0อยที่ 1.2 เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตสินคOาและบริการตามแนวทางทางเศรษฐกิจหมุนเวียน

และสังคมคารVบอนต่ำ ผลักดันใหNภาคเอกชนมีการลงทุนเพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิตและการบริการใหNมี

ประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการส7งเสริมใหNเกิดการใชNนNอย ใชNซ้ำ นำกลับมาใชNใหม7 และส7งเสริมใหNนำหลักการ 

ลดของเสียใหNเหลือนNอยที่สุดมาใชNในขั้นตอนการผลิตและบริการ ส7งเสริมใหNเกิดความเชื่อมโยงกลไกสนับสนุน

และสรNางแรงจูงใจในการปรับเปล่ียนรูปแบบการผลิตไปสู7การลดปริมาณการปล7อยคารVบอน 

กลยุทธKย0อยท่ี 1.3 สรOางความเช่ือมโยงกับสาขาเศรษฐกิจอ่ืน ไดNแก7 ภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม 

และภาคการท7องเที่ยว โดยสรNางระบบการผลิตที่เชื่อมโยงกัน ตั้งแต7ภาคการผลิตตNนน้ำจนถึงภาคการผลิตและ

การบริโภคท่ีเปLนปลายน้ำตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน 

กลยุทธKย0อยที ่ 1.4 พัฒนาระบบรับรองมาตรฐานการผลิตสินคOาและบริการ จัดทำมาตรฐาน

กระบวนการผลิตสินคNาและบริการ ระบบรับรองมาตรฐานสินคNาและบริการ และแนวทางการปฏิบัติตามหลัก

เศรษฐกิจหมุนเวียน 

กลยุทธKย0อยที่ 1.5 การใชOเครื่องมือและกลไกในตลาดเงินตลาดทุนเพื่อการเจริญเติบโตที่เปWนมิตรต0อ

สิ่งแวดลOอม สรNางกลไกความร7วมมือระหว7างรัฐและเอกชน ส7งเสริมมาตรการการทางเงินและการลงทุนสีเขียว 

ส7งเสริมและสนับสนุนการมาตรฐานการรายงานแห7งความย่ังยืน มาตรฐานทางบัญชีความย่ังยืน รวมท้ังส7งเสริม

การลงทุนในกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีเปLนมิตรต7อส่ิงแวดลNอม 

กลยุทธKท่ี 2 การสรOางรายไดOสุทธิใหOชุมชน ทOองถ่ินและเกษตรกรจากเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคารKบอนต่ำ 

กลยุทธKย0อยที่ 2.1 เพิ่มรายไดOชุมชนจากแนวทางขยะสุทธิเปWนศูนยK ทั้งจากขยะและวัสดุทางการ

เกษตร ส7งเสริมใหNชุมชนนำขยะและวัสดุเหลือใชNทางการเกษตรในชุมชนมาพัฒนาเปLนผลิตภัณฑVชนิดใหม7 ๆ  

ที่มีมูลค7า เพิ่มรายไดNและลดรายจ7ายใหNกับชุมชน สรNางความร7วมมือระหว7างชุมชนกับผูNประกอบการในพื้นท่ี 

ในการนำของเหลือในกระบวนการผลิตมาพัฒนาใชNประโยชนVในชุมชน 

กลยุทธKย0อยที่ 2.2 ส0งเสริมการท0องเท่ียวชุมชนบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพและวัฒนธรรม 

ส7งเสริมแนวคิดการสรNางรายไดNจากการอนุรักษVทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม พัฒนาขีดความสามารถ 

คนในทNองถิ่นใหNมีองคVความรูNดNานการท7องเที่ยวเชิงนิเวศ สืบทอดอัตลักษณVและวัฒนธรรมทNองถิ่น พัฒนาระบบ

การจัดการส่ิงแวดลNอมในแหล7งท7องเท่ียว 

กลยุทธKย0อยที่ 2.3 ส0งเสริมและพัฒนาระบบตลาดคารKบอนเพื่อการสรOางรายไดOจากการเก็บกัก

คารKบอนในภาคปjาไมO วิจัยและพัฒนาองคVความรูN จัดทำฐานขNอมูลสำหรับการซื้อขายคารVบอน ไดNแก7 ขNอมูล

การตรวจวัดปริมาณคารVบอนในการผลิตสินคNาและปริการ การประเมินขีดความสามารถในการกักเก็บคารVบอน

ของภาคป©าไมN และกิจกรรมการกักเก็บคารVบอนอื่นๆ พัฒนาระบบการรับรองปริมาณการปล7อยและกักเก็บ

คารVบอนใหNสอดคลNองกับมาตรฐานสากล และส7งเสริมอำนวยความสะดวกในการเขNาซื้อขายในตลาดคารVบอน

ขNองผูNปล7อยและผูNกักเก็บคารVบอน 
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กลยุทธKย0อยที่ 2.4 เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการขยะอย0างเปWนระบบในระดับชุมชน สนับสนุน

การลดและคัดแยกขยะอย7างเปLนระบบในชุมชน ส7งเสริมใหNเกิดกลไกการคัดแยกขยะก7อนทิ้งเพื่อนำกลับ 

มาใชNใหม7 โดยใหNความสำคัญกับการนำมาเปLนวัสดุในการผลิตในชุมชนและเปLนวัตถุดิบใหNโรงงาน ส7งเสริม 

การแปรรูปขยะมูลฝอยและวัตถุดิบที ่เหลือจากกระบวนการผลิตเปLนพลังงาน สรNางชุมชนตNนแบบที ่มี

ความสามารถในการคัดแยกขยะและนำไปแปรรูปเปLนผลิตภัณฑVสรNางรายไดN โดยใชNนวัตกรรมและเทคโนโลยี 

ท่ีเหมาะสมกับพ้ืนท่ี 

กลยุทธKย0อยที่ 2.5 ส0งเสริมใหOเกิดชุมชนแห0งการเรียนรูOตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน สนับสนุนการ

สรNางชุมชนตNนแบบเศรษฐกิจหมุนเวียนที่ตอบรับกับวิถีชีวิตและภูมิปhญญาทNองถิ่น เพื่อส7งเสริมใหNเกิดการ

ถ7ายทอดองคVความรูNไปสู7ชุมชนต7าง ๆ ใหNถอดบทเรียนจากชุมชนตNนแบบ รวมทั้งยังเปLนการยกระดับคุณภาพ

ชีวิตและสรNางเครือข7ายชุมชนเพ่ือขยายผลต7อไปอย7างย่ังยืน 

กลยุทธKย0อยที่ 2.6 พัฒนาระบบและกลไกสรOางแรงจูงใจการเพิ่มพื้นที่ปjาเศรษฐกิจเพื่อเศรษฐกิจ

ชุมชน สรNางกลไกจูงใจใหNมีการปลูกป©าในพื้นที่ที่ถูกทำลายหรือพื้นที่ว7าง พัฒนาระบบตรวจสอบยNอนกลับการ

ผลิต การแปรรูปและการคNาตลอดห7วงโซ7การผลิตของอุตสาหกรรมไมN สนับสนุนการศึกษาวิจัย พัฒนาคุณภาพ

สายพันธุV พัฒนานวัตกรรมเพ่ือสรNางมูลค7าเพ่ิมจากไมN และสรNางมาตรการจูงใจในการปลูกไมNมีค7าทางเศรษฐกิจ 

กลยุทธKที่ 3 การฟhiนฟูทรัพยากรธรรมชาติและเพิ่มประสิทธิภาพการใชOทรัพยากรอย0างชาญฉลาดบนหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

กลยุทธKย0อยท่ี 3.1 ฟhiนฟูทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ ดำเนินงาน

ปกป`อง ฟ��นฟูและเพิ่มพื้นที่ป©าไมNเพื่อการอนุรักษV ป©าเศรษฐกิจ และป©าชายเลน อนุรักษVทรัพยากรพันธุกรรม 

รักษาความหลากหลายทางชีวภาพ โดยนำระบบสารสนเทศมาใชNเพื่อการบริหารจัดการ สรNางเครือข7ายการมี

ส7วนร7วม และบังคับใชNกฎหมายอย7างมีประสิทธิภาพและเปLนธรรม 

กลยุทธKย0อยที ่ 3.2 สรOางฐานทรัพยากรธรรมชาติเพื ่อการผลิตใหOเพียงพอและมีการใชOอย0างมี

ประสิทธิภาพ มีการใชNประโยชนVทรัพยากรธรรมชาติโดยคำนึงถึงขีดจำกัดและศักยภาพในการฟ� �นตัว  

สรNางสมดุลระหว7างการอนุรักษVและการใชNประโยชนVอย7างยั่งยืนและเปLนธรรม ดำเนินการประเมินมูลค7าของ

ทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือใชNในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 

กลยุทธKย0อยที่ 3.3 ใชOทรัพยากรธรรมชาติจากส0วนเหลือใหOเกิดประโยชนKที่หลากหลายปราศจากเศษ

เหลือและของเสียจากอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และขยะอาหาร ดำเนินการศึกษาวิเคราะหVการไหลของวัสดุ 

เพื่อบริหารจัดการของเหลือจากการผลิตและการบริโภคอย7างมีประสิทธิภาพ พัฒนาระบบกลไกหมุนเวียนใชN

ประโยชนVเศษเหลือในภาคอุตสาหกรรม เศษวัสดุการเกษตร ลดการสูญเสียที่เกิดขึ้นในขั้นตอนก7อนถึงผูNบริโภค

และขยะอาหาร รวมถึงการพัฒนาแพลตฟอรVมเพื่อเชื่อมโยงผูNประกอบการเศรษฐกิจหมุนเวียนใหNสามารถเขNาถึง

องคVความรูNและนวัตกรรม ตลอดจนปรับปรุงกฎระเบียบใหNสนับสนุนการนำของเสียจากอุตสาหกรรมที่ยังมี

ประโยชนVใหNสามารถนำกลับมาใชNไดN 



 

  129 

กลยุทธKย0อยที่ 3.4 กำหนดเขตพื้นที่เพื่อการใชOประโยชนKใหOเหมาะสมกับศักยภาพของทรัพยากร 

กำหนดใหNมีการใชNแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐ เพื่อเปLนฐานขNอมูลสำหรับการบริหารจัดการทรัพยากรอย7างมี

ประสิทธิภาพและยั่งยืน แกNปhญหาความขัดแยNงดNานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลNอมและพื้นที่ทับซNอน 

กำหนดการใชNประโยชนVพ้ืนท่ีอย7างเหมาะสม สรNางสมดุลระหว7างการอนุรักษVกับการใชNประโยชนVอย7างย่ังยืน 

กลยุทธKย0อยที่ 3.5 บริหารจัดการการท0องเที่ยวใหOเหมาะสมกับศักยภาพทรัพยากรธรรมชาติในพื้นท่ี 

พัฒนาและยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการแหล7งท7องเที่ยว กำหนดการใชNประโยชนVพื้นท่ีอย7างเหมาะสม

กับศักยภาพทรัพยากรธรรมชาติ พัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดลNอมในแหล7งท7องเที่ยวใหNเหมาะสมสำหรับ 

ใชNในการอนุรักษVและพัฒนาแหล7งท7องเที่ยวธรรมชาติอย7างยั่งยืน จำกัดจำนวนนักท7องเที่ยวและคัดสรร

นักท7องเท่ียวท่ีมีคุณภาพ 

กลยุทธKท่ี 4 การพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรมและกลไกสนับสนุนเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคารKบอนต่ำ 

กลยุทธKย0อยที ่ 4.1 ส0งเสริมงานวิจัยเทคโนโลยีและพัฒนาแพลตฟอรKมสนับสนุนธุรกิจรูปแบบ

เศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคารKบอนต่ำ นำเทคโนโลยีนวัตกรรมที่ทันสมัย ความคิดสรNางสรรคV ภูมิปhญญา

และนวัตกรรมทNองถิ่นมาประยุกตVใชNเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใชNทรัพยากรและลดของเสียจากกระบวนการ

ผลิต ส7งเสริมการพัฒนาแพลตฟอรVมบริหารจัดการขNอมูลและแพลตฟอรVมเสริมสรNางความสามารถในการ

เปลี ่ยนผ7านไปสู7เศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคารVบอนต่ำ การบูรณาการเครือข7ายความร7วมมือพัฒนา

เทคโนโลยีการออกแบบเชิงนิเวศ การจัดการของเสีย การพัฒนาธุรกิจ และการแลกเปล่ียนวัสดุเหลือใชNระหว7าง

ธุรกิจและอุตสาหกรรม 

กลยุทธKย0อยที่ 4.2 พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมตOนแบบโมเดลธุรกิจ และกลไกความร0วมมือ

ระหว0างผูOมีส0วนเกี่ยวขOองอย0างครบวงจร นำหลักการใหNเอกชนร7วมลงทุนในกิจการของรัฐมาใชNประกอบธุรกิจ 

ส7งเสริมผูNประกอบการปรับรูปแบบธุรกิจตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน สรNางธุรกิจใหม7ที่มีการออกแบบสินคNา

และบริการที่มีอายุการใชNงานยาวนาน เลือกใชNวัสดุที่สามารถใชNรีไซเคิลไดN ธุรกิจบริการในรูปแบบเช7าหรือจ7าย

เม่ือใชNงาน แทนการซ้ือขาด ใชNและแบ7งปhนทรัพยากรร7วมกัน 

กลยุทธKย0อยที่ 4.3 พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสนับสนุนการลดและหมุนเวียนการใชOทรัพยากร 

และเพิ่มมูลค0าของเสีย ส7งเสริมการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกี่ยวกับบรรจุภัณฑVที่ใชNวัสดุชนิดเดียว การใชN

วัสดุรอบสอง การอัพไซเคิล มาใชNในการผลิตและใชNประโยชนVไดNมากกว7าเดิม 

กลยุทธKย0อยที่ 4.4 ส0งเสริมเทคโนโลยีการดักจับ การใชOประโยชนK และการกักเก็บคารKบอน ดักจับก§าซ

คารVบอนไดออกไซดVในภาคพลังงานและภาคอุตสาหกรรม สนับสนุนเงินลงทุนดNานการวิจัยและการพัฒนา  

เพิ่มมาตรการจูงใจทั้งดNานการเงินและการคลังเพื่อดึงดูดการลงทุนจากภาคเอกชน พัฒนาโครงสรNางพื้นฐาน

เพ่ือการขนส7งกักเก็บคารVบอน 
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กลยุทธKย0อยที่ 4.5 สรOางความร0วมมือถ0ายทอดเทคโนโลยีกับต0างประเทศ พัฒนาเครือข7ายเพื่อสรNาง

ความร7วมมือระหว7างประเทศ  ส7งเสริมการแบ7งปhน แลกเปลี ่ยนและพัฒนาองคVความรู Nด Nานนโยบาย  

ดNานวิทยาศาสตรV เทคโนโลยี นวัตกรรม ดNานการวิจัย และดNานการนำไปประยุกตVใชN 

กลยุทธKย0อยที่ 4.6 พัฒนาฐานขOอมูล / องคKความรูO / มาตรฐาน / กฎหมาย / มาตรการ สนับสนุน

และสรOางแรงจูงใจ ปรับปรุงกฎหมายใหNเอื้อต7อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนและลดการปล7อยก§าซเรือน

กระจกในทุกภาคส7วน ใชNมาตรการทางการเงินและการคลัง เพ่ือสนับสนุนกระบวนการผลิตใหNไดNมาตรฐาน  

ลดมลพิษ และใชNทรัพยากรใหNเกิดประสิทธิภาพ พัฒนาระบบฐานขNอมูล องคVความรู Nและแนวปฏิบัติ 

ดNานเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคารVบอนต่ำที่สอดคลNองกับมาตรฐานสากล เสริมสรNางศักยภาพบุคลากรและ

หน7วยงานส7วนกลาง ทNองถิ่นและชุมชนในการใชNทรัพยากรอย7างมีประสิทธิภาพ ลดการก7อมลพิษ และส7งเสริม

การถ7ายทอดเทคโนโลยี นวัตกรรมท่ีปล7อยคารVบอนต่ำและเปLนมิตรต7อส่ิงแวดลNอม 

กลยุทธKท่ี 5 การปรับพฤติกรรมทางเศรษฐกิจและการดำรงชีพเขOาสู0วิถีชีวิตใหม0อย0างย่ังยืน 

กลยุทธKย0อยที่ 5.1 สรOางความตระหนักรูOใหOเกิดในสังคม ส7งเสริมการสรNางความตระหนัก จิตสำนึก 

ทัศนคติแก7ทุกภาคส7วนใหNคำนึงถึงความสำคัญของการดำเนินการตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคม

คารVบอนต่ำ เร7งผลักดันใหNมีการนำไปใชNอย7างแพร7หลายในทุกภาคส7วน ส7งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมของ

ผูNบริโภคท่ีเปLนมิตรกับส่ิงแวดลNอม 

กลยุทธKย0อยที่ 5.2 สรOางแรงจูงใจ และทัศนคติในการดำรงชีวิตของผูOบริโภคเพื่อการปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมสู0การบริโภคที่ยั่งยืน พัฒนากลไก เครื่องมือทางเศรษฐศาสตรVและไม7ใช7เศรษฐศาสตรVเพื่อจูงใจและ

กระตุNนใหNผูNบริโภคปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสู7วิถีชีวิตที่เปLนมิตรกับสิ่งแวดลNอม บนพื้นฐานขNอมูลที่ถูกตNอง เชื่อถือ

ไดNและมีความโปร7งใส ส7งเสริมแนวปฏิบัติการจัดซื้อจัดจNางสินคNาและบริการที่เปLนมิตรต7อสิ่งแวดลNอม ส7งเสริม

การรีไซเคิลขยะและบรรจุภัณฑVในบNานเรือน ส7งเสริมการติดฉลากผลิตภัณฑV อาทิ ฉลากสีเขียว ฉลากคารVบอน

ฟุตพร้ินทV และฉลากพลังงาน เพ่ือเปLนขNอมูลในการตัดสินใจของผูNบริโภค 

กลยุทธKย0อยที่ 5.3 ส0งเสริมแพลตฟอรKมเศรษฐกิจแบ0งปQนและตลาดสินคOามือสอง จัดทำระเบียบ

ขNอบังคับ กฎหมายเพื่อส7งเสริมและกำกับดูแลธุรกิจประเภทเศรษฐกิจแบ7งปhนสรNางและพัฒนาเครือข7ายความ

ร7วมมือระหว7างผูNผลิตและผูNบริโภค สรNางแพลตฟอรVมเชื่อมโยงระหว7างผูNใชNบริการและผูNใหNบริการในการซื้อขาย

แลกเปล่ียนสินคNาและบริการ เพ่ือหมุนเวียนและใชNทรัพยากรใหNมีประสิทธิภาพ 

กลยุทธKย0อยท่ี 5.4 ส0งเสริมการใชOพลังงานทดแทนและนวัตกรรมประหยัดพลังงานในครัวเรือน พัฒนา

ระบบขNอมูลการบริหารจัดการ การผลิตและการใชNพลังงานทดแทน สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี

พลังงานทดแทนที่มีประสิทธิภาพ ส7งเสริมนวัตกรรมประหยัดพลังงานที่มีราคาที่เหมาะสมและผูNใชNสามารถจ7าย

ไดN สรNางการรับรูNและใหNขNอมูลแก7ประชาชนเพื่อประกอบการตัดสินใจเลือกใชNเทคโนโลยีที่มีการใชNพลังงาน 

อย7างมีประสิทธิภาพและช7วยลดค7าใชNจ7ายในระยะยาว 



 

  131 

กลยุทธKย0อยที่ 5.5 ส0งเสริมการเดินทางที่เปWนมิตรต0อสิ่งแวดลOอม ส7งเสริมการเดินทางดNวยระบบขนส7ง

มวลชน พัฒนาโครงข7ายระบบขนส7งสาธารณะที่ปล7อยคารVบอนต่ำและเปLนมิตรต7อสิ่งแวดลNอมใหNครอบคลุม 

ท่ัวท้ังประเทศ และส7งเสริมการผลิตและการใชNยานพาหนะท่ีใชNพลังงานสะอาดและประหยัดพลังงาน 

กลยุทธKย0อยที่ 5.6 ส0งเสริมการใชOภูมิปQญญา วัฒนธรรมทOองถิ่นตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน 

ส7งเสริมแนวคิดการใชNทรัพยากรใหNเกิดประโยชนVสูงสุดในระดับชุมชน สนับสนุนการนำภูมิปhญญาทNองถิ่นมาต7อ

ยอดการพัฒนาสินคNาและบริการจากนวัตกรรม ความคิดสรNางสรรคV และยึดการพึ่งพาตนเองเปLนสำคัญ ฟ��นฟู 

พัฒนา ถ7ายทอดองคVความรูNใหNคนในสังคมไดNรับรูN เกิดความเขNาใจ ตระหนักในคุณค7า คุณประโยชนV และรักษา

ภูมิปhญญาและวัฒนธรรมของชุมชน   
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หมุดหมายที่ 11 ไทยสามารถลดความเส ี ่ ย งและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและ 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

1. สถานการณKการพัฒนาท่ีผ0านมา  

การเพิ่มขึ้นของประชากร การขยายถิ่นฐานที่อยู0 และการพัฒนาทางกายภาพไดOทำลายความสมดุล

ของสิ่งแวดลOอม รวมถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ส0งผลใหOเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติทั่วโลกข้ึน

บ0อยครั้ง สำหรับประเทศไทยเผชิญปhญหาภัยธรรมชาติหลากหลายประเภทและบ7อยครั้ง เช7น พายุหมุน 

เขตรNอน พายุฝนฟ`าคะนอง หรือพายุฤดูรNอน คลื่นพายุซัดฝh «ง ดินโคลนถล7ม อุทกภัย ภัยแลNง ไฟป©าและ 

หมอกควัน แผ7นดินไหว และคลื่นสึนามิ ขNอมูลจากรายงานความเสี่ยงดNานภูมิอากาศโลกป[ 2020 ระบุว7า 

ประเทศไทยจัดอยู7ในกลุ7มประเทศที่มีความเสี่ยงสูงต7อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเปLน

อันดับ 8 โดยในช7วง 20 ป[ที่ผ7านมา ประเทศไทยไดNเกิดภัยธรรมชาติจำนวนถึง 147 ครั้ง โดยเฉพาะในป[  

พ.ศ. 2547 เกิดเหตุการณVคล่ืนสึนามิซัดถล7มชายฝh«งอันดามันของประเทศไทย ป[ พ.ศ. 2554 เกิดเหตุการณVมหา

อุทกภัย และป[ พ.ศ. 2557 เกิดแผ7นดินไหวขนาดความรุนแรง 6.3 ที่จังหวัดเชียงราย ขณะเดียวกัน รายงาน

ความเสี่ยงโลกป[ 2020 จัดอันดับใหNประเทศไทยเปLนประเทศที่มีความเสี่ยงในลำดับที่ 90 จากการประเมิน

ทั้งหมด 181 ประเทศ โดยมีค7าดัชนีความเสี่ยงโดยรวมในระดับที่ 3 (ปานกลาง) จากความเสี่ยงทั้งหมด 5 

ระดับ โดยในรายละเอียดพบว7าประเทศไทยมีความล7อแหลม อยู7ในระดับสูง มีความเปราะบาง อยู7ในระดับปาน

กลาง อันเนื่องมาจากจุดอ7อนดNานความสามารถในการปรับตัว อยู7ในเกณฑVต่ำ และความสามารถในการรับมือ 

อยู7ในระดับปานกลาง แมNว7าความอ7อนไหว ต7อความเส่ียงจะอยู7ในระดับต่ำก็ตาม 

ภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นในประเทศไทยส0วนใหญ0เปWนภัยที่เกิดขึ้นซ้ำเปWนประจำตามฤดูกาล สามารถ

คาดการณVไดN ขณะเดียวกันการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศอันเปLนผลมาจากการเพ่ิมข้ึนของปริมาณก§าซเรือน

กระจกในชั้นบรรยากาศ ทำใหNอุณหภูมิโลกสูงขึ้น ส7งผลใหNภัยธรรมชาติที่ประเทศไทยเผชิญอยู7ในปhจจุบันมี

แนวโนNมที่จะมีระดับความรุนแรงและมีความถี่เพิ่มมากขึ้น ตลอดจนประสบภัยธรรมชาติประเภทอื่นท่ีไม7เคย

เกิดขึ้นมาก7อน และมีภัยบางประเภทที่เกิดข้ึนโดยไม7เลือกช7วงเวลา เช7น ภัยจากแผ7นดินไหว และคลื่นสึนามิ  

ซ่ึงเปLนสาเหตุสำคัญท่ีก7อใหNเกิดความเสียหายและความสูญเสียท้ังต7อชีวิตและทรัพยVสิน และทรัพยากรธรรมชาติ 

ภัยธรรมชาติที่ก0อใหOเกิดความเสียหายต0อประเทศไทยมากที่สุด คือ อุทกภัย โดยในป[ พ.ศ. 2554 ไดNเกิด

เหตุการณVมหาอุทกภัยก7อใหNเกิดมูลค7าความเสียหายและความสูญเสียกว7า 1.4 ลNานลNานบาท (รายงานของ

ธนาคารโลก) ส7งผลกระทบถึง 65 จังหวัด และกรุงเทพมหานครไดNรับผลกระทบมากกว7า 13 ลNานครัวเรือน 

รวมท้ังมีผูNเสียชีวิต 813 คน ท้ังน้ี ประเทศไทยยังประสบกับปhญหาน้ำท7วมซ่ึงเปLนปhญหาเร้ือรังอยู7อย7างสม่ำเสมอ 

โดยในป[ พ.ศ. 2560 ซึ่งเปLนป[ที่มีปริมาณฝนสะสมทั้งประเทศมีค7าสูงกว7าปกติมากที่สุดในรอบคาบเวลา 67 ป[ 

ไดNสรNางความเสียหายมูลค7าถึง 1,050.3 ลNานบาท มีผู NไดNรับผลกระทบจำนวน 3.6 ลNานคน ขณะเดียวกัน 

ประเทศไทยยังประสบปhญหาภัยแลOงอย7างต7อเนื่องและทวีความรุนแรงมากขึ้น โดยในป[ พ.ศ. 2562 มูลค7า

ความเสียหายจากภัยแลNงสูงถึง 797.7 ลNานบาท ผู NไดNรับผลกระทบจำนวน 18.7 ลNานคน เพิ ่มขึ ้นจาก 
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ป[ พ.ศ. 2560 ซ่ึงมีมูลค7าความเสียหายอยู7ที่ 73.5 ลNานบาท มีผูNไดNรับผลกระทบจำนวน 0.06 ลNานคน73 ภาค

เกษตรไดNรับผลกระทบมากที่สุดจากปhญหาอุทกภัยและภัยแลNง เนื่องจากเปLนภาคการผลิตที่มีการใชNน้ำใน

สัดส7วนสูงถึงกว7ารNอยละ 70 ของปริมาณการใชNน้ำทั้งหมดของประเทศ โดยทุกป[จะมีพื้นที่การเกษตรจำนวน

มากที่ไดNรับความเสียหายอันเนื่องมาจากอุทกภัยและภัยแลNง และมีแนวโนNมเพิ่มสูงขึ้นแมNว7าพื้นที่การเกษตร

โดยรวมของประเทศมีแนวโนNมลดลงก็ตาม แต7หากพิจารณาในมิติของจำนวนครัวเรือนเกษตรไทยที่เกือบรNอย

ละ 40 ยังมีรายไดNต7อหัวต่ำกว7าเสNนความยากจนของประเทศ อาจสะทNอนใหNเห็นไดNว7า ผลกระทบจากอุทกภัย

และภัยแลNงในภาคเกษตรมีแนวโนNมท่ีจะส7งผลต7อปhญหาความเหล่ือมล้ำอย7างไม7อาจหลีกเล่ียงไดN 

ภัยธรรมชาติอื่น ๆ ที่สรOางความเสียหายทั้งต0อชีวิตและทรัพยKสินของประชาชน ไดNแก7 วาตภัย โดยมี

สาเหตุมาจากพายุฝนฟ`าคะนอง พายุฤดูรNอน พายุลมงวง และพายุหมุนเขตรNอน (ดีเปรสชั่น โซนรNอน ไตNฝุ©น)  

ซึ่งหากมีกำลังแรงขึ้นอาจก7อใหNเกิดอุทกภัย และคลื่นพายุซัดฝh«ง จากตัวเลขล7าสุดของกรมป`องกันและบรรเทา

สาธารณภัย ในป[ พ.ศ. 2562 วาตภัยก7อใหNเกิดความเสียหายไม7ต่ำกว7า 130 ลNานบาท และมีผูNเสียชีวิตเกือบ 

900 คน ดินโคลนถล0มที่มักเกิดขึ้นพรNอมกันหรือเกิดหลังจากน้ำป©าไหลหลากอันเนื่องมาจากพายุฝนที่หนัก

อย7างต7อเนื่อง ปhจจุบันปhญหาดินโคลนถล7มเกิดบ7อยครั้งและมีความรุนแรงเพิ่มขึ้นอันเนื่องมาจากพฤติกรรมของ

มนุษยV เช7น การตัดไมNทำลายป©า การทำการเกษตรในพื้นที่ลาดชัน การทำลายหนNาดิน เปLนตNน นอกจากน้ี  

ภัยแผ0นดินไหวและสึนามิ ที่แมNเกิดขึ้นไม7บ7อย แต7สรNางความเสียหายต7อชีวิตและทรัพยVสินเปLนจำนวนมาก  

โดยเม่ือปลายป[ พ.ศ. 2547 มี 6 จังหวัด ไดNรับผลกระทบจากภัยคล่ืนสึนามิ โดยมีผูNเสียชีวิต 5,395 คน บาดเจ็บ 

8,457 คน สูญหายกว7า 2,187 คน อุตสาหกรรมการท7องเที่ยวตลอดชายฝh«งอันดามันไดNรับความสูญเสียกว7า 

30,000 ลNานบาท สำหรับภัยแผ7นดินไหว แมNประเทศไทยไม7ไดNตั้งอยู7บนรอยเลื่อนขนาดใหญ7 แต7ยังคงรูNสึกถึง

แรงสั่นสะเทือนไดNประมาณป[ละ 5 – 6 ครั้ง จากแผ7นดินไหวในประเทศพม7า ลาว อินโดนีเซีย และแผ7นดินไหว

ที่เกิดจากรอยเลื่อนขนาดเล็กลงมาในภาคตะวันตกและภาคเหนือ โดยในป[ พ.ศ. 2557 เกิดแผ7นดินไหวขนาด 

6.3 ซึ่งเปLนครั้งรุนแรงที่สุดที่เคยเกิดขึ้นในประเทศไทย มีจุดศูนยVกลางอยู7บริเวณรอยเลื่อนพะเยา ในเขต  

อ.พาน จ.เชียงราย 

การจัดการและป<องกันสาธารณภัย มีการวางแนวทางเพื่อบริหารจัดการหรือป`องกันภัยพิบัติทาง

ธรรมชาติอย7างเปLนระบบ ตั้งแต7ก7อนเกิดเหตุ ระหว7างเกิดเหตุ และหลังจากเกิดเหตุจนครบกระบวนการ  

แมNกระนั้นก็ตาม การช7วยเหลือและแกNไขปhญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติของหน7วยงานต7าง ๆ ยังคงมีอุปสรรค

และความทNาทายหลายมิติ โดยเฉพาะอย7างยิ่งขีดความสามารถในการจัดการกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่มี 

ความรุนแรงสูงยังค7อนขNางจำกัด และแมNว7าภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นในประเทศส7วนใหญ7เปLนภัยซึ่งคาดการณV

ล7วงหนNาไดN แต7หน7วยงานใหNความสำคัญกับมาตรการเชิงรับในการใหNความช7วยเหลือเยียวยาผูNไดNรับผลกระทบ

และการฟ��นฟูตามบทบาทภารกิจภายใตNงบประมาณที่หน7วยงานไดNรับ การจัดสรรงบประมาณของภาครัฐ 

ยังไม7ไดNใหNความสำคัญกับมาตรการในการจัดการเชิงรุก เช7น การเตรียมความพรNอม การป`องกันและ 

 
73 ขkอมูลจากรายงานสถานการณMคุณภาพสิ่งแวดลkอม พ.ศ. 2563 (ฉบับเขkา ครม.) และศูนยMอํานวยการบรรเทาสาธารณภัย กรมป�องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย 
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ลดผลกระทบล7วงหนNาก7อนท่ีจะเกิดภัยธรรมชาติ เปLนตNน เน่ืองจากผลลัพธVเชิงปริมาณท่ีเกิดจากมาตรการเชิงรุก

ค7อนขNางวัดไดNยาก ดNานการรับมือกับปhญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ บางภาคส7วนของสังคมไทยเริ่มมี

ความตื่นตัวมากขึ้น แต7การขับเคลื่อนหรือผลักดันมาตรการใหNเกิดผลยังเปLนไปอย7างล7าชNา ท7ามกลางขNอมูลบ7งช้ี

ว7า ประเทศไทยมีความล7อแหลม ต7อความเส่ียงจากภัยธรรมชาติและการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศในเกณฑV

สูง ในขณะที่มีขีดจำกัดในดNานความสามารถในการรับมือกับภัยและการปรับตัวต7อสภาวการณVและความเสี่ยง 

จึงมีความจำเปLนเร7งด7วนท่ีประเทศไทยตNองลดความล7อแหลม รวมทั้งสรNางขีดความสามารถในการรับมือกับ

ความเส่ียง และเพิ่มความสามารถในการปรับตัว ต7อภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

ซึ่งจะเปLนประเด็นการพัฒนาที่สำคัญในช7วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห7งชาติ ฉบับที่ 13 เพื่อลดและ

ป`องกันผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีจะเกิดขึ้นกับเศรษฐกิจ สังคม 

สิ่งแวดลNอม และความมั่นคงของประเทศ โดยเฉพาะภายใตNสภาพแวดลNอมที่การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

และภัยธรรมชาติมีแนวโนNมทวีความรุนแรงมากขึ้น ประกอบกับประเทศเศรษฐกิจหลักใหNความสำคัญกับ 

การสรNางความร7วมมือในการลดการปล7อยก§าซเรือนกระจกและภาวะโลกรNอน และนำประเด็นการคNาการลงทุน

ระหว7างประเทศมาใชNเปLนเครื่องมือในการบรรลุเป`าหมายดNานการลดก§าซเรือนกระจกมากขึ้น รวมท้ังการเขNาสู7

สังคมสูงวัยและขNอจำกัดทางการคลังที่ทำใหNประชาชนและสังคมไทยมีความเปราะบางต7อผลกระทบจาก 

ภัยธรรมชาติและการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศมากข้ึน 

2. เป<าหมายการพัฒนา 

2.1 ความเช่ือมโยงของหมุดหมายกับเป<าหมายหลักของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 13 และยุทธศาสตรKชาติ 

เป`าหมายการพัฒนาของหมุดหมายที่ 11 ไดNเชื่อมโยงกับเป`าหมายหลักของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 

จำนวน 2 เป`าหมาย ไดNแก7 เป`าหมายหลักที ่ 4 การเปลี ่ยนผ7านไปสู7ความยั ่งยืน และเป`าหมายหลักที ่ 5  

การเสริมสรNางความสามารถของประเทศในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและความเสี่ยงภายใตNบริบทโลกใหม7 

หากพิจารณาถึงความเชื ่อมโยงกับยุทธศาสตรVชาติ พบว7าเป`าหมายการพัฒนาของหมุดหมายที ่ 11  

มีความสอดคลNองกับเป`าหมายของยุทธศาสตรVชาติใน 3 ดNาน ดังนี้ ดNานที่ 1 ยุทธศาสตรVดNานความมั่นคง  

ในเป`าหมายที่ 2 บNานเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ เพื่อบริหารจัดการสภาวะแวดลNอมของประเทศ

ใหNมีความมั่นคง ปลอดภัย และมีความสงบเรียบรNอยในทุกระดับ และเป`าหมายที่ 3 กองทัพ หน7วยงานดNาน

ความมั่นคง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน มีความพรNอมในการป`องกันและแกNไขปhญหาความมั่นคง 

เพื่อใหNมีความพรNอมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติไดNทุกรูปแบบและทุกระดับความรุนแรง ดNานท่ี 2 

ยุทธศาสตรVชาติดNานการสรNางขีดความสามารถในการแข7งขัน ในเป`าหมายที่ 1 ประเทศไทยเปLนประเทศ 

ที่พัฒนาแลNว เศรษฐกิจเติบโตอย7างมีเสถียรภาพและยั่งยืน ในประเด็นอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ  

มีเน้ือหาดNานการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขNองกับการจัดการภัยพิบัติ ซ่ึงรวมถึงระบบการเตือนภัย การเตรียม

ตัวรับมือภัยพิบัติ และการใหNความช7วยเหลือทั้งในระหว7างและหลังเกิดภัยพิบัติ ดNานที่ 5 ดNานการสรNาง 

การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปLนมิตรต7อสิ่งแวดลNอม ในเป`าหมายที่ 3 ใชNประโยชนVและสรNางการเติบโตบนฐาน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลNอมใหNสมดุลภายในขีดความสามารถของระบบนิเวศ โดยสรNางการเติบโตอย7าง
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ยั่งยืนบนสังคมที่เปLนมิตรต7อสภาพภูมิอากาศ มุ7งเนNนลดการปล7อยก§าซเรือนกระจก และสรNางสังคมคารVบอนต่ำ 

ปรับปรุงการบริหารจัดการภัยพิบัติทั้งระบบ และการสรNางขีดความสามารถของประชาชนในการรับมือและ

ปรับตัวเพื่อลดความสูญเสียและเสียหายจากภัยธรรมชาติและผลกระทบที่เกี่ยวขNองกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ พรNอมทั้งสนับสนุนการลงทุนในโครงสรNางพื้นฐานที่เปLนมิตรต7อสภาพภูมิอากาศ และดูแลภัยพิบัติ

จากน้ำทั้งระบบ โดยมีการจัดระบบการจัดการน้ำในภาวะวิกฤติ ใหNสามารถลดสูญเสีย ความเสี่ยง จากภัยพิบัติ

ที่เกิดจากน้ำตามหลักวิชาการใหNอยู7ในขอบเขตที่ควบคุมที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงการเพิ่มความร7วมมือในเรื่อง

การจัดการภัยพิบัติในภูมิภาคไดNอย7างท่ัวถึงและทันการณV 

2.2 เป<าหมาย ตัวช้ีวัด และค0าเป<าหมายของการพัฒนาระดับหมุดหมาย 

เป<าหมายท่ี 1 ความเสียหายและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศลดลง  

ตัวช้ีวัดท่ี 1.1 จำนวนประชาชนที่เสียชีวิต สูญหาย และไดNรับผลกระทบโดยตรงจากภัยธรรมชาติลดลง 

เม่ือเทียบกับค7าเฉล่ียในแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 

ตัวช้ีวัดท่ี 1.2 ความสูญเสียทางเศรษฐกิจจากภัยธรรมชาติโดยตรงต7อ ผลิตภัณฑVมวลรวมของประเทศ (รวมถึง

ความเสียหายที่เกิดกับโครงสรNางพื้นฐานและการหยุดชะงักของการบริการขั้นพื้นฐานที่สำคัญ) 

ลดลง เม่ือเทียบกับค7าเฉล่ียในแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 

ตัวช้ีวัดท่ี 1.3 จำนวนพื ้นท่ีและมูลค7าความเสียหายจากภัยธรรมชาติลดลง เมื ่อเทียบกับค7าเฉลี ่ยใน 

แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 

เป<าหมายท่ี 2 ความเส่ียงจากภัยธรรมชาติและการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศลดลง 

ตัวช้ีวัดท่ี 2.1 การมีแผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดับ

พ้ืนท่ี โดยเฉพาะพ้ืนท่ีสำคัญดNานต7างๆ หรือระดับจังหวัดอย7างครอบคลุม เช่ือมโยงกับฐานขNอมูล

ของมิติทางเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลNอมท่ีสําคัญ 

ตัวช้ีวัดท่ี 2.2 การมีแผนจัดการป`องกันความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศใน

ระดับจังหวัด โดยเฉพาะพ้ืนท่ีสำคัญ 

ตัวช้ีวัดท่ี 2.3 การเตือนภัยท่ีมีประสิทธิภาพ (ครอบคลุมภัยสำคัญ สามารถเช่ือมโยงระดับพ้ืนท่ี ระดับประเทศ 

และระดับโลก มีความแม7นยำ ทันต7อเวลา และสามารถเขNาถึงกลุ7มเปราะบางไดN) 

เป<าหมายท่ี 3 สังคมไทยมีภูมิคุNมกันจากภัยธรรมชาติและการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

ตัวช้ีวัดท่ี 3.1 ความสามารถของชุมชนในการป`องกันและรับมือกับภัยธรรมชาติ (รNอยละของชุมชน ทNองถ่ิน 

อาสาสมัคร เครือข7ายในการจัดการความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศเบื้องตNนไดNดNวยตนเอง และรNอยละของการจัดการฝ¡กอบรมดNานการป`องกันและ

บรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ครอบคลุมทุกพื้นท่ี

ของประเทศ) 
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ตัวช้ีวัดท่ี 3.2 การมีส7วนร7วมในการส7งขNอมูลจากพ้ืนท่ีเกิดภัยเขNาสู7ระบบเตือนภัยส7วนกลาง 

ตัวช้ีวัดท่ี 3.3 องคVกรปกครองส7วนทNองถิ ่นมีองคVความรู N และมีแผนในการจัดการดNานภัยธรรมชาติและ 

การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

ตัวช้ีวัดท่ี 3.4 ประชาชนสามารถเขNาถึงและใชNประโยชนVจากระบบประกันภัยพืชผลทางการเกษตรและ 

ภัยธรรมชาติ 

ตัวช้ีวัดท่ี 3.5 การมีกองทุนเพื่อสนับสนุนการป`องกันและลดผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ รวมถึงการศึกษาวิจัยและเปLนแหล7งเงินรับประกันภัยต7อ 
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3. แผนท่ีกลยุทธK 

 

4. กลยุทธKการพัฒนา 

กลยุทธKที ่ 1 การป<องกันและลดผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในพื้นท่ี

สำคัญ74 

กลยุทธKย0อยที่ 1.1 ส0งเสริมการใชOมาตรการเชิงป<องกันก0อนเกิดภัยในพื้นที่สำคัญ อาทิ การวางผังเมือง 

การจัดสรรการใชNประโยชนVที่ดินอย7างเปLนระบบ การกำหนดพื้นที่ปลอดภัยจากทุกภัย ตลอดจนการปรับปรุง

มาตรฐานและหลักเกณฑVในการออกแบบก7อสรNางอาคารใหNครอบคลุมเรื่องการลดผลกระทบจากภัยธรรมชาติ 

การกำหนดรูปแบบและแนวทางการใชNพื้นที่ลุ7มต่ำเปLนพื้นที่รับน้ำนอง และการพัฒนารูปแบบของสิ่งปลูกสรNาง

ท่ีใชNแนวคิดสถาปhตยกรรมท่ีสอดคลNองกับภูมิอากาศ  

กลยุทธKย0อยที่ 1.2 ระบุพื้นที่สำคัญที่ไดOรับผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศจำแนกตามประเภทภัย โดยการบูรณาการขNอมูลที่เกี ่ยวขNองและแผนที่เส่ียงภัยของภัยแต7ละ

ประเภท เพื่อจัดทำแผนในการป`องกันและแกNไขปhญหา บูรณาการความร7วมมือของประชาชน ชุมชน และ

หน7วยงานท่ีเก่ียวขNอง รวมท้ังการบูรณาการงบประมาณ และมีเจNาภาพหลักในการดำเนินการตามแผนท่ีชัดเจน 

กลยุทธย0อยที่ 1.3 ทบทวนการจัดสรรงบประมาณ โดยใหNความสำคัญกับมาตรการลดความเสี่ยงและ

มาตรการเชิงป`องกัน มากกว7ามาตรการเผชิญเหตุฉุกเฉินและฟ��นฟู โดยมีการวิเคราะหVเปรียบเทียบตNนทุนและ

ผลประโยชนVที่ไดNรับจากการดำเนินมาตรการเชิงป`องกันและลดความเสี่ยงประกอบการจัดสรรงบประมาณ 

รวมทั้งการจัดสรรงบประมาณโดยใหNความสำคัญกับพื้นที่สำคัญท่ีไดNรับผลกระทบจากภัยธรรมชาติและ 

การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

 
74 พื้นที่สำคัญ ไดkแกn พื้นที่ชุมชนเมืองและสิ่งปลูกสรkาง พื้นที่ที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจและประวัติศาสตรM 

1

การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพประชาชน/ชุมชน 
ในการรับมือกับ ND&CC

2.1 ส%งเสริมให-ประชาชนทุกภาคส%วนมีความรู-ความเข-าใจตระหนักถึง

ความเส่ียงและปรับตัวรับมือผลกระทบ ND&CC โดยบูรณาการ

องคQความรู-การจัดการในหลักสูตรการศึกษา จัดตั้งศูนยQเรียนรู-

สนับสนุนให-ประชาชนสามารถเข-าถึง แจ-งเตือนภัย และใช-

ประโยชนQจากข-อมูลเตือนภัยอย%างมีประสิทธิภาพ

2.2 สนับสนุนการมีส%วนร%วมของภาคประชาชนในการรับมือและ

ปรับตัวต%อ ND&CC

2.3 เพ่ิมศักยภาพของประชาชน ชุมชน และ อปท. ในการรับมือ

ND&CC

2.4 สนับสนุนมาตรการท่ีไม%ใช%เชิงโครงสร-าง (Non-Structural 

Measure) อาทิ ปรับปรุงกฎหมายให-มีประสิทธิภาพและรวบรวม

จัดหมวดหมู%กฎหมายท่ีเกี่ยวข-องกับการจัดการ ND ส%งเสริม

มาตรการจูงใจเพ่ือรับมือ ND&CC จัดสร-างระบบประกันภัย และ

จัดตั้งกองทุนเพ่ือสนับสนุนการปjองกันและลดผลกระทบจาก 

ND&CC

2

การเสริมสร)างความสามารถของประเทศในการรับมือกับการเปล่ียนแปลงและความเส่ียงภายใต)บริบทโลกใหมBการเปล่ียนผBานไปสูBความย่ังยืน

การลดความเส่ียงจาก ND & CC 
การลดความเสียหายและผลกระทบ

จาก ND & CC

เปjาหมายหลัก

ของแผน

กลยุทธQ

หมุดหมายท่ี 11 ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

เปjาหมาย

ระดับ

หมุดหมาย

กลยุทธQย%อย

การสร)างภูมิคุ)มกันและการฟOPนตัวจาก CC และ ND

การใช?วิทยาศาสตรD&เทคโนโลยี
ในการบริหารจัดการความเสี่ยงจาก ND&CC

3.1 สนับสนุนการสร-างนักวิจัย/การศึกษาวิจัยด-าน ND&CC 

อย%างเปlนระบบ ครอบคลุมประเด็นสำคัญ นำไปใช-

ประโยชนQได-จริง

3.2 พัฒนาประสิทธิภาพของระบบเตือนภัยให-แม%นยำ 

ครอบคลุมภัยต%าง ๆ ท่ียังไม%มีระบบเตือนภัย / จัดทำ

ระบบเตือนภัยในระดับพ้ืนท่ีท่ีมีความเชื่อมโยงกับระบบ

เตือนภัยส%วนกลาง / นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมา

สนับสนุนการให-ข-อมูลแจ-งเตือนภัยแก%ประชาชนอย%างมี

ประสิทธิภาพ

3.3 พัฒนาระบบข-อมูลสำหรับการจัดทำแบบจำลอง

ระดับชาติเพ่ือประเมินความเส่ียงและผลกระทบจาก 

ND ประเภทต%าง ๆ และ CC ในพ้ืนท่ีสำคัญ

3.4 สนับสนุนการใช-เทคโนโลยีและภูมิปrญญาท-องถิ่นในการ

จัดการ ND&CC 

3การปLองกันและลดผลกระทบ ND&CC 
ในพื้นท่ีสำคัญ

1.1 ส%งเสริมการใช-มาตรการเชิงปjองกัน (Preventive 

Measure) ในพ้ืนท่ีสำคัญ อาทิ การวางผังเมือง การใช-

ประโยชนQท่ีดิน การกำหนดพ้ืนท่ีปลอดภัย การปรับปรุง

มาตรฐานก%อสร-างอาคาร การใช-พ้ืนท่ีลุ%มต่ำเปlนพ้ืนท่ีรับ

น้ำนอง และการพัฒนารูปแบบของส่ิงปลูกสร-างท่ีใช-

แนวคิดสถาปrตยกรรมท่ีสอดคล-องกับภูมิอากาศ

1.2 ระบุพ้ืนท่ีสำคัญท่ีได-รับผลกระทบจาก ND&CC จำแนก

ตามประเภทภัย โดยบูรณาการข-อมูลและแผนท่ีเส่ียงภัย

ของภัยแต%ละประเภท

1.3 ทบทวนการจัดสรรงบประมาณโดยให-ความสำคัญกับ

มาตรการลดความเส่ียงและมาตรการเชิงปjองกัน และให-

ความสำคัญกับพ้ืนท่ีสำคัญท่ีได-รับผลกระทบจาก ND&CC

1.4 นำแบบจำลองระดับชาติเพ่ือประเมินความเส่ียงและ

ผลกระทบจาก ND ประเภทต%าง ๆ และ CC ท่ีมีแผนแก-ไข

ปrญหาและเจ-าภาพท่ีชัดเจน มาใช-ในพ้ืนท่ีสำคัญ

1
การส%งเสริมความ

ร%วมมือกับต%างประเทศ
เพ่ือบริหารจัดการ/ลด
ความเส่ียงจากND&CC

5.1 พัฒนากลไกความ

ร%วมมือกับต%างประเทศ

ในการจัดการ ND / 

การปล%อยกxาซเรือน

กระจก/ การแก-ไข

ปrญหาผลกระทบ

ส่ิงแวดล-อมข-าม

พรมแดน

5.2 แลกเปล่ียน

ประสบการณQ/ ความรู-

เกี่ยวกับข-อตกลง

ระหว%างประเทศ

ในด-าน ND&CC

5การอนุรักษEฟGHนฟูทรัพยากร

ธรรมชาติระบบนิเวศเพ่ือปLองกัน/

ลดผลกระทบจาก ND&CC

4.1 สร-างจิตสำนึก (Public Awareness) 

ให-ประชาชนทุกระดับในการอนุรักษQ

ทรัพยากรธรรมชาติ

4.2 เพ่ิมบทบาทภาคประชาชน ชุมชน 

เอกชน ในการอนุรักษQฟ~�นฟูทรัพยากร 

ธรรมชาติเพ่ือปjองกัน ลดผลกระทบ

จาก ND&CC

และเพ่ิมศักยภาพการดูดซับและเก็บ

กักกxาซเรือนกระจก (Carbon Sink)

4.3 สนับสนุนการใช-แนวทางธรรมชาติใน

การจัดการปrญหา ND&CC อย%าง

ย่ังยืน (Nature-based Solution)

4

ตัวชี้วัด

และ

ค%า

เปjาหมาย

จำนวนประชาชนที่
เสียชีวิต สูญหาย และ

ไดSรับผลกระทบ
โดยตรงจาก ND ลดลง

ความสูญเสียทางเศรษฐกิจจาก ND
โดยตรงต%อ GDP ลดลง (รวมถึงความ

เสียหายที่เกิดกับโครงสรSางพ้ืนฐาน การ
หยุดชะงักการบริการข้ันพ้ืนฐานที่สำคัญ) 

จำนวนพ้ืนที่และมูลค%าความเสียหายจาก ND ลดลง

การมีแผนที่แสดงพ้ืนที่เส่ียง
จาก ND&CC ดSานต%างๆ
ครอบคลุมเช่ือมโยงกับ
ฐานขSอมูลทางเศรษฐกิจ 

สังคม และสิ่งแวดลSอม ใน
พ้ืนที่ที่มีความสำคัญ หรือ

ระดับจังหวัด

การเตือนภัยที่มี
ประสิทธิภาพ 

(ครอบคลุมภัยสำคัญ 
สามารถเช่ือมโยง

ระดับพ้ืนที่/ปท./โลก 
แม%นยำ ทันต%อเวลา 

เขSาถึงกลุ%มเปราะบาง)

การมีแผน
จัดการปLองกัน
ความเส่ียงจาก
ND&CC ระดับ

จังหวัด 
โดยเฉพาะพ้ืนที่

สำคัญ

ความสามารถของชุมชน
ในการปLองกันและรับมือ

กับภัยธรรมชาติ

การมีส%วนร%วมในการส%งขSอมูล
จากพ้ืนที่เกิดภัยเขSาสู%ระบบ

เตือนภัยส%วนกลาง

อปท. มีองคEความรูS 
และมีแผนการจัดการ 

ND&CC

ประชาชนสามารถเขSาถึง
และใชSประโยชนEจากระบบประกันภัยพืชผล

ทางการเกษตรและภัยธรรมชาติ

การมีกองทุนเพ่ือสนับสนุนการปLองกันและลด
ผลกระทบจาก ND&CC รวมถึงการศึกษาวิจัย

และเปcนแหล%งเงินรับประกันภัยต%อ

ค%าเฉล่ียของความเสียหายและความสูญเสียจาก ND & CC 
ในแผนฯ 13 ลดลงจากค%าเฉล่ียในแผนฯ 12  ความสามารถในการรับมือ ND & CC เพิ่มข้ึน สังคมไทยมีภูมิคุ?มกันตVอ ND & CC

หมายเหตุ  ภัยธรรมชาติ (Natural Disaster: ND) & การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change: CC)
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กลยุทธKย0อยที่ 1.4 นำแบบจำลองระดับชาติเพื่อประเมินความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติ

ประเภทต0าง ๆ และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่มีแผนแกNไขปhญหาและเจNาภาพที่ชัดเจน มาใชNใน

พื้นที่สำคัญ เพื่อใชNในการประเมินประสิทธิภาพของมาตรการเชิงป`องกัน ใหNสามารถจัดทำแผนบริหารจัดการ

ไดNอย7างเหมาะสม 

กลยุทธKที ่ 2 การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพประชาชนและชุมชน ในการรับมือกับภัยธรรมชาติและการ

เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

กลยุทธKย0อยที่ 2.1 ส0งเสริมใหOประชาชนทุกภาคส0วนมีความรูOความเขOาใจตระหนักถึงความเสี่ยงและ

ปรับตัวรับมือผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยใหNความสำคัญกับ

การบูรณาการองคVความรูNดNานการจัดการภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในหลักสูตร

การศึกษาทุกระดับ การจัดต้ังศูนยVเรียนรูN การสนับสนุนใหNประชาชนสามารถเขNาถึง รวมท้ังแจNงเตือนภัย และใชN

ประโยชนVจากขNอมูลเตือนภัยไดNอย7างมีประสิทธิภาพ 

กลยุทธKย0อยที่ 2.2 สนับสนุนการมีส0วนร0วมของภาคประชาชนและชุมชนในการรับมือและปรับตัวต0อ

ภัยธรรมชาติและการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

กลยุทธKย0อยที่ 2.3 เพิ่มศักยภาพของประชาชน ชุมชน และองคKกรปกครองส0วนทOองถิ่น ในการรับมือ

กับภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาเครือข7ายในการจัดการ 

ภัยพิบัติระหว7างองคVกรปกครองส7วนทNองถ่ินกับชุมชนและภาคประชาชน เพ่ือใหNประชาชน และชุมชน สามารถ

ป̀องกันและบริหารจัดการผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศไดNดNวยตนเองมากข้ึน 

กลยุทธKย0อยที่ 2.4 สนับสนุนมาตรการที่ไม0ใช0เชิงโครงสรOาง ในการบริหารจัดการภัยธรรมชาติและ 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อาทิ การปรับปรุงกฎหมายใหNมีประสิทธิภาพและรวบรวมจัดหมวดหมู7

กฎหมายท่ีเก่ียวขNองกับการจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติ การส7งเสริมมาตรการจูงใจเพ่ือรับมือภัยธรรมชาติและ 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การจัดสรNางระบบประกันภัยและการจัดตั้งกองทุนเพื่อสนับสนุนการป`องกัน

และลดผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติและการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

กลยุทธKที ่ 3 การใชOวิทยาศาสตรKและเทคโนโลยีในการบริหารจัดการความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติและ 

การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

กลยุทธKย0อยที ่ 3.1 สนับสนุนการสรOางบุคลากร นักวิจัย รวมทั ้งสนับสนุนใหOมีการศึกษาวิจัย 

ดOานภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อย7างเปLนระบบ ต7อเน่ือง ครอบคลุมประเด็นสำคัญ 

สอดคลNองกับบริบทของพ้ืนท่ีและของประเทศ และนำไปใชNประโยชนVไดNจริง 

กลยุทธKย 0อยที ่  3.2 พัฒนาประสิทธิภาพของระบบเตือนภัย ใหNมีความแม7นยำ ครอบคลุมภัย 

ต7าง ๆ ที่ยังไม7มีระบบเตือนภัยในปhจจุบัน รวมทั้งการจัดทำระบบเตือนภัยในระดับพื้นที่ที่มีความเชื่อมโยงกับ

ระบบเตือนภัยส7วนกลาง โดยใหNความสำคัญกับการปรับปรุงอุปกรณVเครื่องมือ เทคโนโลยีใหNรองรับกับระบบ

เตือนภัยในปhจจุบันและสามารถเชื่อมโยงกับต7างประเทศ ตลอดจนนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุน
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การใหNขNอมูลแจNงเตือนภัยแก7ประชาชนไดNอย7างมีประสิทธิภาพ ทันต7อเวลา และสามารถเขNาถึงกลุ7มเปราะบาง

ไดNโดยง7าย 

กลยุทธKย0อยที่ 3.3 พัฒนาระบบขOอมูลสำหรับการจัดทำแบบจำลองระดับชาติเพื่อประเมินความเสี่ยง

และผลกระทบจากภัยธรรมชาติประเภทต0าง ๆ และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในพื้นที่สำคัญของ

ประเทศไทย 

กลยุทธKย0อยที่ 3.4 สนับสนุนการใชOเทคโนโลยีและภูมิปQญญาทOองถิ่นในการจัดการภัยธรรมชาติและ 

การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

กลยุทธKท่ี 4 การอนุรักษKฟhiนฟูทรัพยากรธรรมชาติระบบนิเวศเพ่ือป<องกันและลดผลกระทบจากภัยธรรมชาติ

และการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

กลยุทธKย0อยที่ 4.1 สรOางจิตสำนึกใหOประชาชนทุกระดับอนุรักษKทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งทางบกและ 

ทางทะเล 

กลยุทธKย 0อยที ่ 4.2 เพิ ่มบทบาทภาคประชาชน ชุมชน และภาคเอกชน ในการอนุร ักษKฟh iนฟู

ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อป`องกันและลดผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

และเพิ่มศักยภาพการดูดซับและเก็บกักก§าซเรือนกระจก โดยเฉพาะป©าตNนน้ำ ป©าชายเลน แหล7งน้ำธรรมชาติ 

และพ้ืนท่ีชุ7มน้ำ 

กลยุทธKย0อยที่ 4.3 สนับสนุนการใชOแนวทางธรรมชาติในการจัดการปQญหาภัยธรรมชาติและการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย0างยั่งยืน เช7น การแกNปhญหาน้ำท7วม โดยการฟ��นฟูพื้นที่ชุ7มน้ำที่คอยรับน้ำ 

ดักตะกอน การแกNปhญหาขาดแคลนน้ำ โดยการฟ��นฟูป©าตNนน้ำ สรNางระบบกักเก็บน้ำย7อยๆ ในระดับทNองถ่ิน 

การปรับเปลี่ยนการใชNที่ดิน และการแกNปhญหาการกัดเซาะชายฝh«ง โดยการฟ��นฟูระบบนิเวศชายฝh«งดั้งเดิมที่เปLน

ปราการทางธรรมชาติท่ีสำคัญ 

กลยุทธKท่ี 5 การส0งเสริมความร0วมมือกับต0างประเทศเพ่ือบริหารจัดการ และลดความเส่ียงจากภัยธรรมชาติ

และการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

กลยุทธKย0อยที่ 5.1 พัฒนากลไกความร0วมมือกับต0างประเทศในการจัดการภัยธรรมชาติ การปล7อยก§าซ

เรือนกระจก และการแกNไขปhญหาผลกระทบดNานส่ิงแวดลNอมขNามพรมแดน เช7น การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

ลุ7มน้ำโขง การแกNไขปhญหาหมอกควันขNามพรมแดน ทั้งในรูปแบบทวิภาคีและพหุภาคี โดยการจัดทำบันทึก

ความเขNาใจ ความร7วมมือทางวิชาการดNานการลดความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศกับประเทศเพ่ือนบNานท่ีมีชายแดนติดกัน ตลอดจนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมร7วมกัน 

กลยุทธKย0อยที่ 5.2 แลกเปลี่ยนประสบการณKความรู Oเกี ่ยวกับขOอตกลงระหว0างประเทศในดOานภัย

ธรรมชาติและการเปลี ่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยใหNมีการจัดการองคVความรู N แนวทางปฏิบัติที ่ดี  

จากต7างประเทศมาประมวล และประยุกตVใชNใหNสอดคลNองกับบริบททางสังคมและวัฒนธรรมของประเทศไทย  
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หมุดหมายที่ 12 ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุZงเรียนรู>อยZางตZอเนื่อง ตอบโจทย^การพัฒนา 

แหZงอนาคต 

1. สถานการณKการพัฒนาท่ีผ0านมา  

การพัฒนากำลังคนของไทยเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสรOางที่สำคัญ ไดNแก7 การเปLนสังคมสูงวัย  

การเติบโตของนวัตกรรมแหล7งความรูNระดับโลกออนไลนVที่มีตNนทุนและราคาต่ำ วงจรชีวิตของความรูNสั ้นลง

โดยเฉพาะดNานดิจิทัลและเทคโนโลยีที ่เปลี่ยนแปลงเร็ว และแนวโนNมความตNองการเรียนรูNตามความสนใจ

รายบุคคล รวมถึงภาคเอกชนที่เริ่มใหNความสำคัญกับการสรรหาและการจNางงานตามสมรรถนะในการทำงาน

มากกว7าคุณวุฒิทางการศึกษา อีกทั้งสถานการณVการแพร7ระบาดของโรคอุบัติใหม7 ส7งผลต7อวิถีการดำรงชีวิตและ

พฤติกรรมของคน  จึงตNองเร7งขยายผลและต7อยอดประเด็นการพัฒนาเพื่อนำไปสู7การพลิกโฉมกำลังคนสมรรถนะ

สูงท่ีมีภาวะผูNนำสูง สามารถสรNางการเปล่ียนแปลงและเพ่ิมขีดความสามารถของประเทศไดN  

การพัฒนาทุนมนุษยKทุกช0วงวัยที่ผ0านมาไดOมีความพยายามปรับปรุงคุณภาพการศึกษาทุกระดับ ทั้งการ

ยกระดับมาตรฐานการศึกษา การพัฒนากระบวนการเรียนรู N การใชNเทคโนโลยีและการพัฒนานวัตกรรม 

การเรียน รวมถึงการพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมที่เปLนแบบอย7างดNานการศึกษา ทำใหNสถานศึกษามีความเปLนอิสระควบคู7

กับความรับผิดชอบต7อสังคมที่มากขึ้น รวมถึงการส7งเสริมภาคีการพัฒนาเขNามามีส7วนร7วมการจัดการศึกษาและการ

เรียนรูNมากขึ้น โดยเฉพาะการจัดการอาชีวศึกษาและการอุดมศึกษาในหลายรูปแบบ อาทิ การจัดการศึกษาทวิภาคี 

สหกิจศึกษา รวมถึงความพยายามในการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา โดยคNนหาเด็กและผูNเรียนที่ดNอยโอกาส 

และจัดสรรเงินอุดหนุนผ7านกลไกของกองทุนเพื ่อความเสมอภาคทางการศึกษา ตลอดจนรัฐธรรมนูญแห7ง

ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ไดNกำหนดใหNรัฐตNองดำเนินการใหNเด็กทุกคนไดNรับการศึกษาเปLนเวลาสิบสองป[ ตั้งแต7

ก7อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย7างมีคุณภาพโดยไม7เก็บค7าใชNจ7ายรัฐ รวมถึงรัฐพึงใหNความช7วยเหลือเด็ก 

เยาวชน สตรี ผูNสูงอายุ คนพิการ ผูNยากไรN และผูNดNอยโอกาสใหNสามารถดำรงชีวิตไดNอย7างมีคุณภาพ ส7งผลใหNมีการ

ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวขNองกับการจัดการศึกษาเอื้อใหNการจัดการศึกษามีความคล7องตัวและสอดคลNองกับความ

เปลี่ยนแปลงมากยิ่งขึ้น อาทิ พระราชบัญญัติปฐมวัย พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ และ

ร7างพระราชบัญญัติการศึกษาแห7งชาติ พ.ศ. .... 

อย7างไรก็ตาม การพัฒนาทุนมนุษยKทุกช0วงวัยยังคงตOองมีการยกระดับการพัฒนาในแต0ละช0วงวัย ไดNแก7  

เด็กตั้งแต0ในครรภKถึงปฐมวัยมีแนวโนOมพัฒนาการดีขึ้น แต7ยังคงตNองสรNางทักษะดNานอื่น ๆ ที่สัมพันธVกับ

พัฒนาการของสมอง รวมถึงพัฒนาโครงสรNางพื ้นฐานใหNไดNมาตรฐานมากขึ ้น ผูOเรียนระดับพื้นฐาน ยังมี

ผลสัมฤทธิ ์ทางการศึกษาขั ้นพ้ืนฐานต่ำกว7าค7าเฉล่ียของกลุ 7มประเทศที ่มีระดับการพัฒนาที ่ใกลNเคียงกัน  

การเรียนรูNในระบบยังไม7เชื่อมโยงกับวิถีชีวิต เด็กและเยาวชนส7วนหนึ่งมีทัศนคติเชิงลบต7อการศึกษา จึงตNองสรNาง

โอกาสใหNไดNรับการพัฒนาความรูNตามแนวทางพหุปhญญาพรNอมทั้งสรNางทัศนคติเชิงบวกต7อการศึกษา เพื่อสรNาง

การเติบโตของความคิด และการพัฒนาตนเองใหNทำสิ่งใหม7 ๆ การอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา พบว7าการผลิต

กำลังคนสมรรถนะยังไม7สอดคลNองกับความตNองการของตลาดงาน ถึงแมNว7าการอาชีวศึกษาไดNพัฒนารูปแบบการ
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จัดการเรียนการสอนเพื่อดึงดูดคนเก7งเขNามาเรียน อาทิ อาชีวศึกษาฐานวิทยาศาสตรVเทคโนโลยี แต7ยังมีขNอจำกัด

ในการเรียนต7อในระดับ ปวส. อีกทั้งค7าจNางที่จ7ายตามคุณวุฒิการศึกษายังไม7สามารถดึงดูดใหNมีผูNเรียนเพิ่มขึ้นไดN 

ในขณะที่มหาวิทยาลัยประสบปhญหานักศึกษานNอยลง และมีความทNาทายจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 

เกิดการจัดการเรียนรูNผ7านช7องทางออนไลนVบนแพลตฟอรVมต7าง ๆ ที่มีตNนทุนการดำเนินงานต่ำและตอบสนอง

ความตNองการไดNเปLนรายบุคคล มหาวิทยาลัยจึงไม7สามารถมุ 7งเฉพาะกลุ 7มนักศึกษาในระบบไดNอีกต7อไป  

ตNองเปลี่ยนเปLนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ เนNนประสบการณVสำหรับคนทุกช7วงวัยใหNเขNาถึงไดNจากทุกที่และ 

ทุกเวลา รวมท้ังมีตNนทุนท่ีไม7สูงเกินไปจนเปLนอุปสรรคในการเขNาถึง นอกจากน้ี การแพร7ระบาดของโรคโควิด-19 

ยังมีผลกระทบต7อคุณภาพของผูNเรียนทุกระดับชั้นจากการป¦ดโรงเรียนเปLนเวลานาน ส7งผลใหNเกิดภาวการณV

ถดถอยของการเรียนรูNที่มีแนวโนNมการเกิดขึ้นซ้ำอย7างหลีกเลี่ยงไม7ไดN วัยแรงงาน เผชิญความทNาทายจากการ

ขาดกำลังคนทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยเฉพาะความสามารถในงาน75 ทักษะในการใชNชีวิต การ

แกNปhญหา การมีแนวคิดของผูNประกอบการมากขึ้น รวมถึงความสามารถในการบริหารตัวเอง และการบริหาร

คนเพื่อทำงานร7วมกันการนำทักษะของสมาชิกทีมที่หลากหลายมาประสานพลังรวมกัน ในการปฏิบัติงานไดN

อย7างสรNางสรรคV นอกจากนั้น แรงงานนอกระบบมีสัดส7วนที่สูงถึงรNอยละ 53.7 ของแรงงานทั้งหมด และมี

แนวโนNมเพิ่มสูงขึ้นจากการเปลี่ยนรูปแบบการทำงาน และผูNที่ทำงานอิสระเปLนช7วงเวลาสั้นๆ เปLนครั้งคราว76 มี

แนวโนNมเพิ่มขึ้น ที่ตNองสรNางแรงจูงใจใหNพัฒนาตนเองอย7างต7อเนื่อง ผูOสูงวัย ยังมีศักยภาพในการทำงานและ

ตNองการพัฒนาตนเองหลังเกษียณ 

การพัฒนากำลังคนสมรรถนะสูงเพื่อพลิกโฉมประเทศไปสู0การขับเคลื่อนที่ใชOนวัตกรรมเปWนฐาน  

มีหลายปQจจัยท่ีสนับสนุน ท้ังความกNาวหนNาของเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีมีบทบาทในการเรียนรูNและเสริมสรNาง

สมรรถนะมากขึ้น มีสถาบันการศึกษาและแพลตฟอรVมฝ¡กอบรมจำนวนมาก รวมถึงคนไทยมีความคุNนเคยกับ 

การใชNเทคโนโลยีมากขึ้นที่สามารถฝ¡กอบรมทั้งการฝ¡กซ้ำและการฝ¡กยกระดับเพื่อเพิ่มสมรรถนะ อย7างไรก็ตาม 

ยังขาดระบบฐานขNอมูลอุปสงคVและอุปทานกำลังคนของประเทศ และขNอมูลสมรรถนะที่จำเปLนในการทำงานของ

แต7ละอาชีพ เพ่ือการวางแผนจัดการเรียนและการอบรม 

ทั้งนี้ การเรียนรูOตลอดชีวิต เปWนเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาคนในสังคมสูงวัยที่มีช7วงชีวิตที่หลากหลาย

มากขึ้น ซึ ่งจะกระทบต7อระบบการเรียนรู Nที ่ตNองปรับเปลี่ยนใหNสามารถเรียนรู NและพัฒนาสมรรถนะใหNไดN

ตลอดเวลา ในขณะท่ีคนไทยยังขาดทักษะชีวิตในหลายดNาน อาทิ ความรอบรูNดNานการเงินท่ีทำใหNบางคนเขNาไปอยู7

ในวงจรของหนี้นอกระบบและในระบบ ความรอบรูNดNานดิจิทัลที่รวมความสามารถในรับมือกับขNอมูลข7าวสารท่ี

 
75 ขีดความสามารถตามตําแหน;งงาน (Functional Competency ) คือ ความรูPความสามารถในงานซึ่งสะทPอนใหPเห็นถึง

ความรูPทักษะ และคุณลักษณะเฉพาะของงานต;าง ๆ ที่จําเปdนในแต;ละสายงาน ไม;ว;าคน ๆ นั้นจะอยู;ในสายงานใดหรือตําแหน;ง

ใดจะตPองมี Functional Competency ของตนเอง 
76 Gig worker คือ แรงงานที่ทำงานมากกว;า 1 อาชีพหรือทำงานแบบไม;เต็มเวลา มีจำนวนมากกว;า 1.9 ลPานคน หรือรPอยละ 10 

ของกำลังแรงงานในระบบ การคุPมครองสวัสดิการไม;สามารถครอบคลุมประเภทของแรงงานใหม;ๆ นี้ ส;งผลต;อปtญหาดPาน 

การดูแลสิทธิของแรงงาน 
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ผิดพลาด และการรูNเท7าทันสื่อ รวมถึงระบบนิเวศควรเอื้อต7อการเรียนรูNตลอดชีวิตใหNกับประชากรทุกกลุ7ม 

อย7างทั่วถึงและมีคุณภาพทั้งบนพื้นที่กายภาพ และบนพื้นที่เสมือนจริง ขณะที่กลุ7มเขNาไม7ถึงจะตNองมีมาตรการ

กำจัดอุปสรรคต7าง ๆ ใหNสามารถเขNามาเรียนรูNและพัฒนาทักษะไดNอย7างท่ัวถึงมากข้ึน 

2. เป<าหมายการพัฒนา 

2.1 ความเช่ือมโยงของหมุดหมายกับยุทธศาสตรKชาติและเป<าหมายหลักของแผน  

หมุดหมายที่ 12 ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ7งเรียนรูNอย7างต7อเนื่อง ตอบโจทยVการพัฒนาแห7ง

อนาคต มุ 7งตอบสนองเป`าหมายหลักของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห7งชาติ ฉบับที ่ 13 จำนวน 2 

เป̀าหมาย ไดNแก7 การพัฒนาคนสำหรับยุคใหม7 โดยการพัฒนาคนทุกช7วงวัยไดNรับการพัฒนาในทุกมิติ การพัฒนา

กำลังคนสมรรถนะสูงสอดคลNองกับความตNองการของภาคการผลิตเป`าหมาย สามารถสรNางงานอนาคต และ

สรNางผูNประกอบการอัจฉริยะที่มีความสามารถในการสรNางและใชNเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมทั้งการมุ7งสู7

สังคมแห7งโอกาสและความเปLนธรรม ดNวยการส7งเสริมการเรียนรูNตลอดชีวิต ทั้งการพัฒนาระบบนิเวศเพื่อการ

เรียนรูNตลอดชีวิต และพัฒนาทางเลือกในการเขNาถึงการเรียนรูNสำหรับผูNท่ีไม7สามารถเรียนในระบบการศึกษาปกติ 

นอกจากนี้ หมุดหมายที่ 12 ยังมีความสอดคลNองกับยุทธศาสตรVชาติใน 3 ดNาน ไดNแก7 ยุทธศาสตรV

ชาติดNานการสรNางความสามารถในการแข7งขัน ในประเด็นเป`าหมาย ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการ

แข7งขันสูงขึ้น  ดNานการพัฒนาและเสริมสรNางศักยภาพทรัพยากรมนุษยV ในประเด็นเป`าหมาย คนไทยเปLนคนดี 

คนเก7ง มีคุณภาพ พรNอมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 และสังคมไทยมีสภาพแวดลNอมที่เอื้อและสนับสนุนต7อ

การพัฒนาคนตลอดช7วงชีวิต และดNานการสรNางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ในประเด็นเป`าหมาย  

สรNางความเปLนธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติ และกระจายศูนยVกลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม  

เพ่ิมโอกาสใหNทุกภาคส7วนเขNามาเปLนกำลังของการพัฒนาประเทศในทุกระดับ 

2.2 เป<าหมายและผลลัพธKของการพัฒนาระดับหมุดหมาย 

เป<าหมายที่ 1 คนไทยไดNรับการพัฒนาอย7างเต็มศักยภาพในทุกช7วงวัย มีสมรรถนะที่จำเปLนสำหรับโลกยุคใหม7  

มีคุณลักษณะตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม มีคุณธรรม จริยธรรม และมีภูมิคุNมกันต7อการเปลี่ยนแปลงอย7างพลิกโฉม

ฉับพลันของโลก สามารถดำรงชีวิตร7วมกันในสังคมไดNอย7างสงบสุข 

ตัวช้ีวัดท่ี 1.1 ดัชนีพัฒนาการเด็กสมวัยเพ่ิมข้ึนเปLนรNอยละ 88 ณ ส้ินส้ินสุดแผนฯ 

ตัวช้ีวัดท่ี 1.2 รNอยละของนักเรียนที่มีสมรรถนะไม7ถึงระดับพื้นฐานของทั้ง 3 วิชาในแต7ละกลุ7มโรงเรียนลดลง 

รNอยละ 8 เม่ือส้ินสุดแผนฯ 

ตัวช้ีวัดท่ี 1.3 ทุนชีวิตเด็กและเยาวชนไทยเพ่ิมข้ึนรNอยละ 3 เม่ือส้ินสุดแผนฯ 

ตัวช้ีวัดท่ี 1.4 จำนวนนักศึกษาท่ีเขNาร7วมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาบัณฑิตฐานสมรรถนะเพ่ิมเปLนรNอยละ 30  

ตัวช้ีวัดท่ี 1.5 ผลิตภาพแรงงานไม7ต่ำกว7ารNอยละ 4 ต7อป[  
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ตัวช้ีวัดท่ี 1.6 จำนวนผูNสูงอายุที่ประสบปhญหาความยากจนหลายมิติลดลงรNอยละ 20 ของจำนวนผูNสูงอายุ 

ท่ียากจนต7อป[ 

เป<าหมายที่ 2 กำลังคนมีสมรรถนะสูง สอดคลNองกับความตNองการของภาคการผลิตเป`าหมาย และสามารถ

สรNางงานอนาคต   

ตัวช้ีวัดท่ี 2.1 ดัชนีความสามารถในการแข7งขันของสภาเศรษฐกิจโลก 6 ดNานทักษะ คะแนนเพ่ิมข้ึนรNอยละ 20 

เม่ือส้ินสุดแผนฯ 

ตัวช้ีวัดท่ี 2.2 การจัดอันดับในดNานบุคลากรผูNมีความสามารถสถาบันการศึกษาดNานการบริหารธุรกิจมีคะแนน
เพ่ิมข้ึน รNอยละ 3 ต7อป[ 

ตัวช้ีวัดท่ี 2.3 จำนวนและมูลค7าของธุรกิจสตารVทอัพเพ่ิมข้ึน  

เป<าหมายท่ี 3 ประชาชนทุกกลุ0มเขOาถึงการเรียนรูOตลอดชีวิต  

ตัวช้ีวัดท่ี 3.1 การประเมินสมรรถนะผูNใหญ7ในระดับนานาชาติ ของคนไทยในทุกดNานไม7ต่ำกว7าค7าเฉลี่ยของ
ประเทศท่ีเขNารับการประเมิน 

ตัวช้ีวัดท่ี 3.2 กลุ7มประชากรอายุ 15 – 24 ป[ ที่ไม7ไดNเรียน ไม7ไดNทำงาน หรือไม7ไดNฝ¡กอบรม ไม7เกินรNอยละ 5 
เม่ือส้ินแผนฯ 

3. แผนท่ีกลยุทธK  

 

4. กลยุทธKการพัฒนา  

กลยุทธKท่ี 1 การพัฒนาคนไทยทุกช0วงวัยในทุกมิติ 

กลยุทธKย0อยที่ 1.1 พัฒนาเด็กช0วงตั้งครรภKถึงปฐมวัยใหO มีพัฒนาการรอบดOาน มีอุปนิสัยที่ดี  โดยการ
เตรียมความพรOอมพ0อแม0ผูOปกครองและสรOางกลไกประสานความร0วมมือ เพื่อดูแลหญิงตั้งครรภVใหNไดNรับ
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บริการที่มีคุณภาพ และดูแลเด็กใหNมีพัฒนาการสมวัย ตั้งแต7อยู7ในครรภV – 6 ป[ การพัฒนาครูและผูOดูแลเด็ก
ปฐมวัยใหOมีความรูOและทักษะการดูแลที่เพียงพอ มีจิตวิทยาการพัฒนาการของเด็กปฐมวัย สามารถทำงาน
ร7วมกับพ7อแม7ผูNปกครองในการส7งเสริมพัฒนาการดNานการเรียนรูNของเด็กปฐมวัยใหNมีพัฒนาการสมวัยตาม
หลักการพัฒนาสมองและกระบวนการเรียนรูNแก7เด็ก ควบคู7กับการพัฒนาการดNานร7างกาย สาธารณสุข และ
โภชนาการ เพื่อส7งเสริมใหNเด็กมีพัฒนาการที่ดีอย7างรอบดNานก7อนเขNาสู7วัยเรียน การยกระดับสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยใหOไดOมาตรฐาน และจัดสรรทรัพยากรที่เพียงพอสำหรับการดำเนินงาน เพื่อใหNเปLนกลไกการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยรายพื้นที่ที่มีคุณภาพ การสรOางสภาพแวดลOอมที่เอื้อต0อการเรียนรูOและการดูแลปกป<องเด็กปฐมวัย ใหN
มีพัฒนาการท่ีดีรอบดNาน สติปhญญาสมวัย โดยการมีส7วนร7วมของครอบครัว ชุมชน องคVกรปกครองส7วนทNองถ่ิน 
ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน รวมถึงพัฒนาระบบสารสนเทศเด็กรายบุคคลเพ่ือการส7งต7อไปยังสถานศึกษา
และการพัฒนาท่ีต7อเน่ือง 

กลยุทธKย0อยที่ 1.2 พัฒนาผูOเรียนระดับพื้นฐานใหOมีความตระหนักรูOในตนเอง มีสมรรรถนะที่จำเปWนต0อ
การเรียนรูO การดำรงชีวิตและการทำงาน โดย การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะและขับเคลื่อนสูHการปฏิบัติ 
เพื่อใหNผูNเรียนสามารถจัดการตนเอง มีความสามารถในการสื่อสาร สามารถรวมพลังทำงานเปLนทีม มีการคิดข้ัน
สูงดNวยการจัดการเรียนรูNเชิงรุก มีคุณธรรม จริยธรรมและเปLนพลเมืองที่เขNมแข็ง และขับเคลื่อนสู7การปฏิบัติโดยนำ
ร7องกับสถานศึกษาท่ีมีความพรNอม และมีมหาวิทยาลัยในพื้นที่สนับสนุนความรูNและความเชี่ยวชาญในดNานต7าง ๆ 
การยกระดับการอาชีวศึกษา โดยการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรูNร7วมกับกลุ7มอาชีพ ผูNประกอบการ 
และสถาบันอุดมศึกษาสายปฏิบัติการ เพื่อใหNผูNเรียนมีสมรรถนะตามความตNองการของตลาดงาน มีงานทำและ
มีรายไดNตามสมรรถนะ และเปLนผูNประกอบการใหม7ไดN การยกระดับการผลิตและพัฒนาครูทั้งในดOานปริมาณ
และคุณภาพ โดยวางแผนจำนวนความตNองการครูในแต7ละสาขา พัฒนาหลักสูตรการผลิตครูที่มีการเตรียม
ความพรNอมดNานวิชาการและดNานทักษะการจัดการเรียนรู N การใชNเทคโนโลยี นวัตกรรมผ7านแพลตฟอรVม
ออนไลนVต7าง ๆ พัฒนาระบบการคัดกรองท่ีสะทNอนสมรรถนะวิชาชีพครู ปรับบทบาทของครูจาก “ผูNสอน” เปLน 
“โคNช” ที่อำนวยการเรียนรูNโดยยึดผูNเรียนเปLนศูนยVกลาง การปรับปรุงระบบวัดและประเมินผูOเรียนใหOมีความ
หลากหลายตามสภาพจริง ตลอดจนมีการประเมินการเรียนรูNเพื ่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรูNท่ี
เหมาะสมกับผูNเรียนเปLนรายบุคคล  การพัฒนาระบบสนับสนุนการเรียนรูO (1) การแก#ไขภาวะการถดถอยของ
ความรู#ในวัยเรียน โดยสถานศึกษาพัฒนาแนวปฏิบัติและระบบสนับสนุนที่เหมาะสม รวมทั้งส7งเสริมการจัดการ
เรียนรู Nแบบผสมผสาน และการเรียนรู Nที ่บNานในสถานการณVฉุกเฉิน (2) การพัฒนาระบบแนะแนวให#มี
ประสิทธิภาพ โดยพัฒนาครูและผูNประกอบอาชีพแนะแนวใหNสามารถร7วมวางแผนเสNนทางการเรียนรูN การ
ประกอบอาชีพ และการดำเนินชีวิตของผูNเรียนไดNตามความสนใจ ความถนัด (3) พัฒนาสถานศึกษาให#เปXนพ้ืนท่ี
ปลอดภัยของผู#เรียนทุกคน โดยพัฒนาโครงสรNางพื้นฐานทางกายภาพที่เหมาะสมกับการเรียนรูN สรNางความรูNความ
เขNาใจแก7ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูNเรียน ถึงแนวทางการอยู7ร7วมกันในสังคมอย7างสงบสุขบนหลักของ
การเคารพความหลากหลายทั้งทางความคิดและอัตลักษณVส7วนบุคคล การส7งเสริมการเรียนรูNวิชาชีวิตใน
โรงเรียน และมีแนวปฏิบัติในการคุNมครองสวัสดิภาพของผูNเรียน โดยเฉพาะจากการถูกกระทำโดยวิธีรุนแรงท้ัง
กายวาจา และการกลั่นแกลNง (4) การปรับปรุงระบบการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษา ท่ี
มุ7งเนNนการพัฒนาคุณภาพผูNเรียนเปLนสำคัญ และอยู7บนหลักความเสมอภาคและเปLนธรรม รวมถึงการพัฒนา
โครงสรNางพื้นฐานทางเทคโนโลยีและดิจิทัลใหNมีความครอบคลุมในทุกพื้นที่ (5) การกระจายอำนาจ ไปสู7
สถานศึกษาและเพิ่มบทบาทของภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในการจัดการศึกษา โดยปรับปรุงกฎหมาย 
ระเบียบ ที ่เอื ้อใหNสถานศึกษามีความเปLนอิสระในการบริหารดNานการจัดการศึกษา ดNานวิชาการ ดNาน
งบประมาณ และดNานบุคลากร รวมทั้งขับเคลื่อนการสรNางนวัตกรรมทางการศึกษาตามบริบทของโรงเรียนและ
พื้นที่ ตลอดจนส7งเสริมบทบาทของภาคเอกชน องคVกรปกครองส7วนทNองถิ่น และภาคประชาสังคมในการ
จัดการเรียนรูN และการร7วมลงทุนเพื่อการศึกษา (6) การส1งเสริมผู#มีความสามารถพิเศษ โดยพัฒนาระบบ
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เสาะหาและกลไกการการบริหารจัดการและส7งเสริมผูNมีความสามารถพิเศษตามแนวคิดพหุปhญญาอย7างเปLน
ระบบ อาทิ การสนับสนุนทุนการศึกษาต7อ ฝ¡กประสบการณVทำงานวิจัยในองคVกรชั้นนำ ตลอดจนส7งเสริมการ
ทำงานที่ใชNความสามารถพิเศษอย7างเต็มศักยภาพ (7) ผู#มีความต#องการพิเศษได#รับโอกาสและเข#าถึงการศึกษา
และแหล1งเรียนรู#ที่หลากหลาย  โดยสถานศึกษาจัดการศึกษาที่หลากหลายและเหมาะสมเฉพาะกลุ7ม ใหNเปLน
ทางเลือกแก7ผูNเรียนเพื่อยุติการออกกลางคัน และพัฒนากลไกสนับสนุนรวมถึงการปรับกฎระเบียนใหNเอื้อต7อ
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และองคVการที่ไม7แสวงหากำไรในการดูแลกลุ7มผูNมีความตNองการพิเศษ อาทิ การ
วางแนวทางใหNเอกชนสามารถจัดต้ังสถานฝ¡กอบรมหรือมีส7วนร7วมรับผิดชอบในการพัฒนาผูNตNองคำพิพากษา 

กลยุทธKย0อยที่ 1.3 พัฒนาผูOเรียนระดับอุดมศึกษาใหOมีสมรรถนะที่จำเปWนและเชื่อมโยงกับโลกของ 
การทำงานในอนาคตและการสรOางสรรคKนวัตกรรม โดย ปฏิรูประบบอุดมศึกษาและการจัดสรรทรัพยากรใหO
เปWนไปตามอุปสงคK โดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู7ผูNเรียน มีการปรับระบบประกันคุณภาพอุดมศึกษา  และ
ส7งเสริมการมีส7วนร7วมรับผิดชอบและระดมทรัพยากรจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา ส0งเสริมบทบาทของ
สถาบันอุดมศึกษาในการแกNปhญหาภาวะการถดถอยของการเรียนรูNจากการแพร7ระบาดของโรคโควิด-19 
เชื่อมโยงโลกของการเรียนและการทำงานตลอดชีวิตดNวยการจัดการเรียนรูNตามความสนใจรายบุคคล สรNางและ
ขยายความร7วมมือในการจัดการศึกษาระหว7างภาครัฐและเอกชนใหNเขNมแข็งและส7งเสริมนวัตกรรมการจัดการ
เรียนรูNดNวยกลไกนวัตกรรมการศึกษาขั้นสูง เพื่อผลิตกำลังคนตามความตNองการของประเทศ รวมทั้งส7งเสริม
สถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่พัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาบุคลากร รองรับการพัฒนาที่เขNาใจบริบทสังคมและ
ชุมชนในทNองถิ่น การเชื่อมโยงระบบและกลไกการทำงานวิจัย ของเครือข7ายวิจัยกับศูนยVความเปLนเลิศทั้งใน
ต7างประเทศ เพื่อรวมนักวิจัยและนักเทคโนโลยีชั้นแนวหนNาในระดับโลกทำงานพัฒนาและต7อยอดงานวิจัยเพ่ือ
การพัฒนาประเทศ ส7งเสริมใหNสถาบันอุดมศึกษาทำงานร7วมกับนักวิจัยและผูNประกอบการสตารVทอัพในรูปแบบ
บริษัทโฮลดิ้งเพื่อการพัฒนาธุรกิจฐานนวัตกรรม รวมถึงผลักดันใหNสถาบันอุดมศึกษาทำงานวิจัยร7วมกับวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย7อมในภาคการผลิตและบริการใหNสามารถปรับสู7เศรษฐกิจฐานความรูN นวัตกรรม และ
ยกระดับขีดความสามารถในการแข7งขันของประเทศ  

กลยุทธKย0อยที่ 1.4 พัฒนาวัยแรงงานใหOมีสมรรถนะที่จำเปWนเพื่อการประกอบอาชีพและเชื่อมโยงกับ
โลกของการทำงานในอนาคต โดย ส0งเสริมและกระจายโอกาสในการพัฒนาสมรรถนะใหOกับแรงงานทุก
กลุ0ม ทั้งการเพิ่มพูนและพัฒนาทักษะความรูNใหม7 เพื่อใหNมีทักษะตรงกับงานและอาชีพที่เปลี่ยนแปลงไป และ
การพัฒนาทักษะเดิม77 เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการทำงาน โดยใหNสถาบันการศึกษาร7วมกับองคVกรปกครอง
ส7วนทNองถิ่น ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และหน7วยงานพัฒนาของรัฐ วางแผนสำรวจขNอมูลและจัดทำ
หลักสูตรระยะสั้น เพ่ือพัฒนาทักษะพื้นฐานและทักษะที่จำเปLน โดยมีการปรับกฎ ระเบียบใหNมีความยืดหยุ7น
เพื่อสนับสนุนการดำเนินการในรูปแบบที่หลากหลายไดN โดยเฉพาะที่เกี่ยวขNองกับเทคโนโลยีและรูปแบบการ
ทำงานในอนาคต  และประชาชนควรไดNรับเครดิตในทักษะอนาคต เพื่อใชNพัฒนาทักษะในหลักสูตรที่ไดNรับการ
รับรองและสนับสนุนจากภาครัฐ การพัฒนาแพลตฟอรKมท่ีเช่ือมโยงการเรียนรูO การพัฒนาทักษะ และการเขOา
สู0เสOนทางอาชีพเขNาดNวยกันอย7างเบ็ดเสร็จ และมีหน7วยงานรับผิดชอบที่ชัดเจน เพื่อใหNเกิดความสะดวกแก7ผูNท่ี

 
77 ศูนยxวิจัยกสิกรไทย (2563) Upskill คือ การเร;งพัฒนา ทักษะแรงงานเดิมที่มีอยู; Reskill คือ การเสริม เพิ่มทักษะความรูP

ใหม;ๆ เพื่อใหPสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในระยะขPางหนPา โดยเฉพาะทักษะที่เกี่ยวขPองกับการรองรับ

เทคโนโลยี และด ิจ ิท ัล เข Pาถ ึงจาก https://www.kasikornresearch.com/SiteCollection Documents/ analysis/k-

social-media/sme/Kind%20of%20labor%20after%20Covid19/labour_covid.pdf  
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ตNองการพัฒนาทักษะสามารถต7อยอดสู7การทำงาน และเชื่อมโยงการเรียนรูNในรูปแบบต7าง ๆ  โดยมีการรับรองมาตรฐาน 
ปรับรูปแบบการทำงานในการใชNเทคโนโลยีใหNเกิดประโยชนVสูงสุด มีความความคล7องตัวในการทำงานไดNทุกท่ี 

กลยุทธKย0อยที่ 1.5 พัฒนาผูOสูงอายุใหOเปWนพลเมืองมีคุณค0าของสังคม โดยพัฒนาผูOสูงอายุใหOเปWนพลัง
ของสังคม ใหNผูNสูงอายุเปLนผูNถ7ายทอดความรูN ประสบการณV ภูมิปhญญา ที่สั่งสมมาตลอดช7วงชีวิตสู7คนรุ7นหลัง 
เพื่อใหNเกิดการสืบสานและต7อยอดการพัฒนาสังคมและแลกเปลี่ยนเรียนรูNร7วมกับคนต7างวัย และส7งเสริมและ
เป¦ดโอกาสใหNผูNสูงอายุไดNทำงานตามศักยภาพ รวมทั้งพัฒนาสื่อการเรียนรูNที่ทันสมัย และหลักสูตรระยะสั้น เพ่ือ
พัฒนาความรูNและทักษะทางธุรกิจ และการใชNชีวิตที่เหมาะสมกับผูNสูงอายุแต7ละกลุ7ม พัฒนาสภาพแวดลOอมท่ี
เอื้ออำนวยต0อการดำเนินชีวิตของผูOสูงอายุ ใหNสามารถใชNชีวิตในสังคมไดNอย7างมีความสุข และการสรNางความ
เขNาใจเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงของผูNสูงอายุแก7คนวัยอื่น ๆ รวมทั้งพัฒนานวัตกรรมรองรับการดำเนินชีวิตของ
ผูNสูงอายุ 

กลยุทธKท่ี 2 การพัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง  

กลยุทธKย0อยที ่ 2.1 พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง สอดคลOองกับความตOองการของภาคการผลิต
เป<าหมาย และสามารถสรOางงานอนาคต  โดยส0งเสริมใหOทุกภาคส0วนบูรณาการและเชื่อมโยงความร0วมมือ
ดOานการศึกษาฝ�กอบรม และร0วมจัดการเรียนรูOตามโลกสมัยใหม7ที่ครอบคลุมทั้งความสามารถในงาน ทักษะใน
การใชNชีวิต สมรรถนะดิจิทัล การแกNปhญหา การมีแนวคิดของผูNประกอบการ รวมถึงความสามารถในการบริหาร
ตัวเอง และการบริหารคนเพื่อนำทักษะของสมาชิกทีมท่ีหลากหลายมาประสานพลังรวมกัน ในการปฏิบัติงาน
ไดNอย7างสรNางสรรคV รวมทั้งกำหนดมาตรการจูงใจ และกลไกการสนับสนุนการฝ¡กอบรมและร7วมจัดการเรียนรูN 
พัฒนาระบบขOอมูลเพื่อการวางแผนและพัฒนากำลังคน ทั้งขNอมูลอุปสงคV อุปทานของแรงงาน และการ
เชื่อมโยงกับสมรรถนะตลอดห7วงโซ7การผลิตและห7วงโซ7คุณค7าตามรายอุตสาหกรรมของการผลิตและบริการ
เป`าหมาย รวมถึงการเชื่อมโยงระบบสมรรถนะกับค7าจNาง กำหนดมาตรการในการผลิตกำลังคนแบบเร0งด0วน 
โดยจัดการศึกษารูปแบบจำลอง ในสาขาที่จำเปLนต7อการพัฒนาประเทศ อาทิ ดNานปhญญาประดิษฐV และดNาน
การวิเคราะหVขNอมูล 

กลยุทธKย0อยที ่ 2.2 เพิ ่มกำลังคนที่มีคุณภาพเพื ่อพัฒนาภาคการผลิตเป<าหมาย โดยสรOางกลไก
ระดับชาติเพื่อรวบรวมกำลังคนที่มีสมรรถนะสูง ทั้งคนไทยและคนต7างชาติที่กำเนิดในประเทศไทย และ
สนับสนุนใหNไดNแสดงศักยภาพและใชNความสามารถในการทำประโยชนVใหNกับประเทศทั้งในภาครัฐและเอกชน  
มีรูปแบบการทำงานท่ีเอ้ือใหNทำงานขNามพรมแดนกับสถาบันช้ันนำท้ังภาครัฐและเอกชนในระดับโลกไดN ควบคู7กับ
สรNางวัฒนธรรมการทำงาน วัฒนธรรมองคVกร และสภาพแวดลNอมการทำงานที่เอ้ือใหNกำลังคนคุณภาพทำงาน
หรือแสดงศักยภาพไดNอย7างเต็มที่และทำงานอย7างมีความสุข ส0งเสริมการนำเขOาผูOเชี่ยวชาญต0างชาติทักษะสูง 
โดยกำหนดมาตรการจูงใจเพื่อดึงดูดกลุ7มผูNเชี่ยวชาญต7างชาติใหNเขNามาทำงานดNานเทคโนโลยี และนวัตกรรม 
รวมถึงการดึงนักศึกษาต7างชาติท่ีจบการศึกษาในไทยใหNสามารถอยู7ต7อในประเทศเพ่ือพัฒนานวัตกรรม  

กลยุทธKย0อยที่ 2.3 สรOางผูOประกอบการอัจฉริยะที่มีความสามารถในการสรOางและใชOเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมตลอดกระบวนการผลิตและบริการ การจัดการและการตลาด โดยการสรOางและพัฒนาทักษะองคK
ความรูOรอบดOานที่จำเปWนต0อการประกอบธุรกิจยุคใหม0 โดยการสรNางความเชื่อใหม7ที ่ส7งผลต7อการปรับ
พฤติกรรม ใหNตระหนักรูN รับรูNองคVความรูNใหม7 ฝ¡กทักษะ สามารถนำไปวิเคราะหVและใชNประโยชนVจากขNอมูลเพ่ือ
การวางแผนธุรกิจ และสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงทางธุรกิจไดN โดยมีรูปแบบการเรียนรูNที่ง7าย กระชับ 
และรวดเร็ว ตอบสนองการเรียนรูNที ่แตกต7างของแต7ละบุคคลผ7านการเรียนรูNในระบบและการเรียนรูNตาม
อัธยาศัย ดNวยเทคโนโลยีที่ส7งเสริมการเรียนรูNใหNเปLนเรื่องง7าย รวมถึงการสรNางชุมชนผูNประกอบการแบ7งปhนการ
เรียนรูNและฃแรงบันดาลใจเพื่อสรNางการเปลี่ยนแปลง ส0งเสริมผูOประกอบการในการสรOางนวัตกรรม เพื่อต7อ
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ยอดสนับสนุนการสรNางมูลค7าเพิ่มของอุตสาหกรรมในอนาคต โดยการสรNางพื้นที่ใหNผูNประกอบการไดNแข7งขัน
ทดลองความคิด ส7งเสริมการลงทุนสำหรับการสรNางนวัตกรรม การจับคู7ทางธุรกิจ รวมถึงสนับสนุนดNานเงินทุน  

กลยุทธKท่ี 3 การส0งเสริมการเรียนรูOตลอดชีวิต  

กลยุทธKย0อยที่ 3.1 พัฒนาระบบนิเวศเพื่อการเรียนรูOตลอดชีวิต โดยส0งเสริมใหOภาคส0วนต0าง ๆ สรOาง
และพัฒนาแหล0งเรียนรู Oที ่หลากหลาย โดยกำหนดมาตรการจูงใจที ่เหมาะสมเพื ่อใหNสถาบันการศึกษา 
หน7วยงานราชการส7วนทNองถิ่น องคVกรพัฒนาเอกชน ภาคประชาสังคม ภาคเอกชนโดยเฉพาะผูNประกอบการ 
startup สรNางและพัฒนาแหล7งเรียนรูNท่ีหลากหลาย มีสาระท่ีทันสมัย สอดคลNองกับความตNองการของผูNเรียนทุก
กลุ7ม ครอบคลุมทุกพื้นที่ เขNาถึงไดNง7ายทั้งพื้นที่กายภาพ และพื้นที่เสมือนจริง สรOางสื่อการเรียนรูOที่ไม0ทิ้งใครไวO
ขOางหลัง โดยการสรNางสื่อที่ใชNภาษาถิ่นเพื่อใหNประชาชนที่ไม7ไดNใชNภาษาไทยกลางเปLนภาษาหลักเขNาถึงไดN  
สื่อทางเลือกสำหรับผูNพิการทางสายตาและผูNพิการทางการไดNยิน รวมถึงสนับสนุนกลุ7มประชากรที่มีขNอจำกัดทาง
เศรษฐกิจใหNเขNาถึงสื่อในราคาที่เขNาถึงไดN การพัฒนาระบบธนาคารหน0วยกิต ของประเทศใหOเกิดขึ้นอย0างเปWน
รูปธรรม ที่สามารถเชื่อมโยงการเรียนรูNในทุกระดับและประเภททั้งในระบบสายสามัญ สายอาชีพ การศึกษา
นอกระบบและตามอัธยาศัย ต้ังแต7มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา และนอกระบบ เพื่อสรNางความ
คล7องตัว และเป¦ดทางเลือกในการเรียนรูNใหNกับผูNเรียนทุกระดับ กำหนดมาตรการจูงใจใหNประชาชนพัฒนา
ตนเองดNวยการเรียนรู Nอย7างต7อเนื ่องตลอดชีวิต โดยจัดใหNมีแหล7งเงินทุนเพื ่อการเรียนรู Nตลอดชีวิต อาทิ  
การพัฒนาเครดิตการฝ¡กอบรมสำหรับคนทุกกลุ7ม การจัดสรรสิทธิพิเศษในการเขNารับบริการฝ¡กอบรม การเขNา
ชมแหล7งเรียนรูNต7าง ๆ ส7งเสริมใหNเอกชนที่ผลิตนวัตกรรมทางการศึกษา จัดทำกิจกรรมความรับผิดชอบต7อ
สังคมขององคVกร โดยกำหนดเง่ือนไขการใหNใชNผลิตภัณฑVโดยไม7มีค7าใชNจ7าย  

กลยุทธKย0อยที่ 3.2 พัฒนาทางเลือกในการเขOาถึงการเรียนรูOสำหรับผูOที ่ไม0สามารถเรียนในระบบ

การศึกษาปกติ โดยจัดทำขNอมูลและส7งเสริมการจัดทำแผนการเรียนรูNที ่มีความยืดหยุ7นและหลากหลาย  

ของกลุ7มเป`าหมายเปLนรายบุคคลหรือรายกลุ7ม เพื่อใหNผูNเรียนสามารถวางเสNนทางการเรียนรูNที่ตอบสนองต7อ

จุดมุ7งหมายในอนาคตของตนเอง  และสามารถเทียบโอนประสบการณVไดN ทั้งนี้ ใหNมีการพัฒนาบุคลากรท่ี

เกี่ยวขNองในทุกระดับใหNมีความเขNาใจและมีสมรรถนะในการพัฒนาผูNเรียนกลุ7มเป̀าหมายพิเศษที่มีความตNองการ

ท่ีซับซNอน  
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หมุดหมายที่ 13 ไทยมีภาครัฐทีท่ันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย^ประชาชน 

1. สถานการณKการพัฒนาท่ีผ0านมา  

ภาครัฐเปWนกลไกหลักกลไกหนึ ่งในการดูแลประชาชนใหOกินดีอยู 0ดี สามารถประกอบอาชีพไดO  

และขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ โดยมีหนNาที่และบทบาทสำคัญในการใหNบริการประชาชน และการนำ

นโยบายสาธารณะ แผนการพัฒนาประเทศ และกฎหมาย สู7การปฏิบัติใหNเกิดผลเปLนรูปธรรม โดยปhจจัยสำคัญ

ของความสำเร็จของภาครัฐในการดำเนินการดังกล7าวจำเปLนตNองอาศัยภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจำเปLน 

อย7างยิ่งที่จะตNองปรับตัวใหNทันกับความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว สถานการณVความไม7แน7นอนและมีความซับซNอน

เพ่ิมมากข้ึน  

ภาครัฐไทยยังคงมีขOอจำกัดในหลายประเด็นที่เปWนอุปสรรคต0อการตอบโจทยKประชาชนไดOอย0างเต็ม

ศักยภาพ โดยเฉพาะการท่ีโครงสรOางภาครัฐยังมีขนาดใหญ0 มีส0วนราชการและหน0วยงานภาครัฐจำนวนมากท่ีมี

การทำงานซ้ำซOอนกัน ขาดการบูรณาการการทำงานร0วมกัน ในขณะที่การมีส0วนร0วมของภาคีพัฒนาอื่น ๆ  

ในการบริการภาครัฐยังมีขOอจำกัด ส7งผลใหNการทำงานและการใหNบริการของภาครัฐมักเกิดปhญหาความล7าชNา  

ไม7ตอบโจทยVความตNองการของประชาชน การใหNบริการไม7ครอบคลุมพื้นที่อย7างทั่วถึง ซึ่งสะทNอนจากมิติดNาน 

ความมีประสิทธิผลของภาครัฐของดัชนีชี ้วัดธรรมาภิบาลโลก พบว7า ป[ 2562 ค7าดัชนีของไทยมีค7าที่ 65.87 

คะแนน ลดลงจาก 66.83 คะแนนในป[ 2561 และนNอยกว7าประเทศสิงคโปรV บรูไน และมาเลเซีย รวมถึง 

การท่ีภาครัฐยังขาดการมุ0งเนOนใหOมีการประสานการดำเนินงานกับทุกภาคส0วนเพื่อใหOบรรลุเป<าหมายร0วมกัน 

สะทNอนจากสถานการณVการบรรลุเป`าหมายแผนแม7บทภายใตNยุทธศาสตรVชาติ ที่ยังมีสัดส7วนของเป`าหมายแผน

แม7บทย7อยภายใตNยุทธศาสตรVชาติที่ยังอยู7ในสถานการณVบรรลุเป`าหมายต่ำกว7าค7าเป`าหมาย ณ ป[ 2563 เปLน

สัดส7วนมากถึงรNอยละ 80.71 นอกจากนี้ สัดส7วนการลงทุนของภาคเอกชนต7อการลงทุนรวมในการจัดบริการ

สาธารณะในป[ 2563 อยู7ที่เพียงรNอยละ 10.7 เท7านั้น เทียบกับค7าเป`าหมายของแผนแม7บทฯ ที่รNอยละ 20 ในป[ 

2565 ซึ่งรวมถึงการเขNามามีส7วนร7วมของภาคส7วนต7าง ๆ ในการติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงานภาครัฐอาจยังมี

ขNอจำกัด และไม7สามารถทำไดNอย7างมีประสิทธิภาพ  

ขNอจำกัดที่สำคัญอีกประการ คือ การท่ีโครงสรOางพื้นฐานและกระบวนการทำงานของหน0วยงานของรัฐ

ยังไม0สนับสนุนการทำงานรัฐบาลดิจิทัลแบบครบวงจร โดยหน7วยงานภาครัฐขาดการจัดเก็บและการเช่ือมโยง

ขNอมูลในรูปแบบดิจิทัลที่เปLนระบบและบูรณาการ ส7งผลใหNการจัดเก็บขNอมูลมีความซ้ำซNอน กระจัดกระจาย  

ไม7มีการจัดกลุ7ม จัดหมวดหมู7 ขNอมูลไม7มีคุณภาพ ไม7มีมาตรฐาน ไม7ถูกตNองครบถNวน ไม7เปLนปhจจุบัน และไม7อยู7

ในรูปแบบที่พรNอมต7อการใชNงานโดยเฉพาะกระบวนการขอใชNขNอมูลซับซNอนและใชNเวลานาน รวมถึงขOอมูล

ทรัพยากรต0าง ๆ ของภาครัฐเพื่อการพัฒนาประเทศยังขาดการบูรณาการและการบริหารอย0างเปWนระบบ 

ขาดการนำมาวิเคราะหVและใชNงานในการตัดสินใจ ซ่ึงสามารถสะทNอนไดNจากผลการสำรวจรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสV 

ป[ 2563 ซึ่งประกอบดNวย ดัชนีรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสV ท่ีประเทศไทยอยู7ในอันดับท่ี 57 และมีค7าคะแนน 0.7565 

เทียบกับประเทศสิงคโปรVที ่ไดNร ับการจัดอันดับที ่ 11 และมีค7าคะแนน 0.9150 ดัชนีการมีส7วนร7วม 



 

  149 

ทางอิเล็กทรอนิกสVมีค7าคะแนน 0.7738 ดัชนีทุนมนุษยVมีค7าคะแนน 0.7751 และดัชนีการใหNบริการภาครัฐ

ออนไลนVมีค7าคะแนน 0.7941 

ในขณะเดียวกัน บุคลากรภาครัฐยังคุOนชินกับวิถีการทำงานในรูปแบบเดิม ขาดทักษะดOานดิจิทัลและ

การคิดสรOางสรรคK ขาดการสรOางแรงจูงใจเพื่อกระตุOนใหOบุคลากรภาครัฐพัฒนาตนเองใหOทันต0อบริบท

ปQจจุบัน บุคลากรไม0สามารถปรับตัวใหOเขOากับเทคโนโลยีดิจิทัล ขาดวัฒนธรรมของภาครัฐ และบางกรณีเปLน

เหตุผลสำคัญในการขัดขวางการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกตVใชNในการบริหารจัดการภาครัฐ ซึ่งปhจจัยสำคัญ

ประการหนึ่ง คือ การท่ีระบบการจOางงานภาครัฐไม0ดึงดูดคนรุ0นใหม0ที่มีศักยภาพ ทั้งในมิติระบบการสรรหา 

ค7าตอบแทน การบริหารผลการทำงาน ความกNาวหนNาในอาชีพ หรือการประเมินศักยภาพ รวมทั้งวัฒนธรรม

องคVกรที่ไม7ทันสมัยและไม7เปLนมืออาชีพ ทำใหNไม7ส7งเสริมใหNบุคลากรภาครัฐพัฒนาตนเองและเกิดความผูกพัน

ต7อองคVกร ไม7เอื ้อใหNเกิดกรอบความคิดที ่ตNองการจะพัฒนาตนเอง และความผูกพันต7อองคVกร ส7งผลใหN 

ส7วนราชการไม7สามารถใชNประโยชนVจากกำลังคนไดNเต็มศักยภาพ  

นอกจากนั้น กฎหมายไทยจำนวนมากมีความลOาสมัย ไม0เอื้อต0อการทำงานและการปรับตัวของภาครัฐ

ใหOสอดคลOองกับสถานการณK รวมถึงการอำนวยความสะดวกแก0ประชาชนและภาคเอกชน กระบวนการ

แกNไขกฎหมายมีระยะเวลานานทำใหNไม7สามารถปรับปรุงกฎหมายใหNรองรับการเปลี่ยนแปลงและขาดการนำ

เครื ่องมือและเทคโนโลยีสมัยใหม7เขNามาช7วยในการแกNไขปรับปรุง พัฒนากฎหมาย หรือยกเลิกกฎหมาย  

ขาดฐานขOอมูลดOานกฎหมายของประเทศ เพื่อรองรับการเขNาถึงกระบวนการของกฎหมาย ใหNทุกภาคส7วน 

มีส7วนร7วมในการกำหนดกฎหมาย ขาดความตระหนักถึงการปฏิบัติตามกฎหมายและผลที่จะไดOรับอย0าง

เคร0งครัด ส7งผลใหNเกิดความไม7เท7าเทียมกันของการบังคับใชNกฎหมาย โดยสะทNอนไดNจากประสิทธิภาพ 

ในการบังคับใชNกฎหมายของประเทศไทย เทียบเคียงจากมิติดNานการบังคับใชNกฎหมายของดัชนีนิติธรรม พบว7า

ในป[ 2563 ประเทศไทยมีคะแนน 0.47 คะแนน จัดอยู7ลำดับที่ 83 จาก 128 ประเทศทั่วโลก ทั้งนี้ คะแนน 

ในการบังคับใชNกฎหมายของประเทศไทยมีแนวโนNมลดลงอย7างต7อเนื ่อง จาก 0.50 คะแนนในป[ 2561  

เปLน 0.48 คะแนนในป[ 2562 และ 0.47 คะแนน  

2. เป<าหมายการพัฒนา 

2.1 ความเช่ือมโยงของหมุดหมายกับเป<าหมายหลักของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 13 และยุทธศาสตรKชาติ 

ภาครัฐจำเปLนตNองเร7งพัฒนาและปรับตัวเพ่ือลดช7องว7างของการปฏิบัติงานใหNมีศักยภาพท่ีเหมาะสม

ในฐานะที่เปLนกลไกหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศบนหลักการบริหารงานภาครัฐแนวใหม7 คือ  

การปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการภาครัฐ โดยนำหลักการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบราชการและการแสวงหา

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการที่มุ7งการบรรลุเป`าหมายการพัฒนาประเทศ โดยมีประเด็นที่ตNองดำเนินการ

เพื่อรับมือกับแนวโนNมการเปลี่ยนแปลงและเสริมสรNางความสามารถของภาครัฐ ประกอบดNวย (1) พัฒนาการ

ใหNบริการภาครัฐที่ตอบโจทยV สะดวก ประหยัด แก7ประชาชนและผูNประกอบการ โดยพัฒนาคุณภาพการ

ใหNบริการและเป¦ดโอกาสใหNภาคส7วนอื่นเขNามามีส7วนร7วม (2) ปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการและโครงสรNางของ
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ภาครัฐใหNยืดหยุ7น เชื่อมโยง เป¦ดกวNาง และมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เอื้อต7อการพัฒนา

ประเทศ (3) ปรับเปลี่ยนภาครัฐเปLนรัฐบาลดิจิทัลที่ใชNขNอมูลในการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาประเทศ และ

สรNางระบบบริหารจัดการ และ (4) การสรNางระบบบริหารภาครัฐที่ส7งเสริมการปรับเปลี่ยนและพัฒนาบุคลากร 

ใหNมีทักษะที่จำเปLนในการใหNบริการภาครัฐดิจิทัลและปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ มาตรการภาครัฐใหNเอื้อต7อ

การพัฒนาประเทศ ซึ่งตอบสนองต7อเป`าหมายหลักของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 จำนวน 2 เป`าหมาย ไดNแก7  

(1) เป`าหมายหลักที่ 3 การมุ7งสู7สังคมแห7งโอกาสและความเปLนธรรม โดยมีบริการสาธารณะทั่วถึง เท7าเทียม 

และ (2) เป`าหมายหลักที ่ 5 การเสริมสรNางความสามารถของประเทศในการรับมือกับความเสี ่ยงและ 

การเปล่ียนแปลงภายใตNบริบทโลกใหม7  

การพัฒนาตามหมุดหมายฯ จะสามารถส7งผลต7อการบรรลุเป`าหมายตามยุทธศาสตรVชาติใน 4 ดNาน 

ไดNแก7 (1) ยุทธศาสตรVชาติดNานความมั ่นคง ในประเด็นเป`าหมาย ประชาชนอยู 7ดี กินดี และมีความสุข  

(2) ยุทธศาสตรVชาติดNานการสรNางความสามารถในการแข7งขัน ใน 2 ประเด็นเป`าหมาย คือ ประเทศไทยเปLน

ประเทศที่พัฒนาแลNว เศรษฐกิจเติบโตอย7างมีเสถียรภาพและยั่งยืน และประเทศไทยมีขีดความสามารถในการ

แข7งขันสูงขึ้น (3) ยุทธศาสตรVดNานการสรNางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 2 ประเด็นเป`าหมาย คือ  

สรNางความเปLนธรรม และลดความเหล่ือมล้ำในทุกมิติ และเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนทNองถ่ินในการพัฒนา 

การพึ่งตนเองและการจัดการตนเองเพื่อสรNางสังคมคุณภาพ (4) ยุทธศาสตรVชาติดNานการปรับสมดุลและพัฒนา

ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 2 ประเด็นเป`าหมาย คือ ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ7งผลสัมฤทธิ์และ

ผลประโยชนVส7วนรวม ตอบสนองความตNองการของประชาชนไดNอย7างสะดวก รวดเร็ว โปร7งใส และภาครัฐ 

มีขนาดที่เล็กลง พรNอมปรับตัวใหNทันต7อการเปลี่ยนแปลง นอกจากนี้ หมุดหมายที่ 13 ยังมีความเชื่อมโยงกับ

เป`าหมายแผนแม7บทยุทธศาสตรVชาติใน 4 ประเด็น ไดNแก7 ประเด็นที่ 17 ความเสมอภาคและหลักประกัน 

ทางสังคม ประเด็นที่ 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ ประเด็นที่ 21 การต7อตNานการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ ประเด็นที่ 22 กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม โดยรายละเอียดของความเชื่อมโยงระหว7าง

หมุดหมายที่ 13 กับเป`าหมายตามยุทธศาสตรVชาติ เป`าหมายหลักของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 และแผนแม7บท

ภายใตNยุทธศาสตรVชาติ 

2.2 เป<าหมาย ตัวช้ีวัด และค0าเป<าหมายของการพัฒนาระดับหมุดหมาย 

เป<าหมายท่ี 1 การบริการภาครัฐ มีคุณภาพ เขNาถึงไดN  

ตัวช้ีวัดท่ี 1.1 ความพึงพอใจในคุณภาพการใหNบริการของภาครัฐ ไม7นNอยกว7ารNอยละ 85 

เป<าหมายท่ี 2 ภาครัฐท่ีมีขีดสมรรถนะสูง คล0องตัว  

ตัวช้ีวัดท่ี 1.2 ผลการสำรวจรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสV ในองคVประกอบ ดัชนีรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสV ดัชนีการมี 

ส7วนร7วมทางอิเล็กทรอนิกสV ดัชนีทุนมนุษยV และดัชนีการใหNบริการภาครัฐออนไลนV ไม7ต่ำกว7า

อันดับท่ี 40 ของโลก และมีคะแนนไม7ต่ำกว7า 0.82 
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3. แผนท่ีกลยุทธK  

 

 

4. กลยุทธKการพัฒนา  

กลยุทธKท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพในการใหOบริการภาครัฐท่ีตอบโจทยK สะดวก และประหยัด 

กลยุทธKย0อยที่ 1.1 ยกเลิกภารกิจการใหOบริการท่ีสามารถเป�ดใหOภาคส0วนอื่นใหOบริการแทน โดยยกเลิก

ภารกิจการใหNบริการของภาครัฐที่ตNนทุนสูง เมื่อเทียบกับเอกชน หรือไม7มีความจำเปLนที่ภาครัฐตNองดำเนินการ 

โดยพัฒนากลไกและสรNางแรงจูงใจใหNองคVกรปกครองส7วนทNองถิ่น ภาคเอกชน วิสาหกิจเพื่อสังคม องคVการ 

นอกภาครัฐ และภาคีการพัฒนาอื่น ๆ เขNามาดำเนินการหรือร7วมดำเนินการในลักษณะนวัตกรรมการใหNบริการ

ในการตอบสนองความตNองการของประชาชนและการพัฒนาประเทศ ที ่มีการร7วมรับผลประโยชนVและ 

ความเส่ียงในการดำเนินการ 

กลยุทธKย0อยที ่ 1.2 ทบทวนกระบวนการทำงานของภาครัฐควบคู 0กับพัฒนาการบริการภาครัฐ 

ในรูปแบบดิจิทัลแบบเบ็ดเสร็จ โดยปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานของภาครัฐจากการควบคุมมาเปLน 

การกำกับดูแลหรือเกิดความสะดวก รวดเร็ว โดยเฉพาะขั้นตอนการอนุมัติ อนุญาตต7าง ๆ พรNอมทั้งปรับ

กระบวนการทำงานภาครัฐโดยลดขั้นตอนที่ไม7จำเปLนและใหNมีการเชื่อมโยงการใหNบริการระหว7างหน7วยงาน 

ใหNเกิดการทำงานแบบบูรณาการ โดยกำหนดเป`าหมายการบริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จในทุกบริการที่ภาครัฐ 

ยังตNองดำเนินการใหNเกิดการบูรณาการระหว7างหน7วยงานอย7างเปLนรูปธรรมตั ้งแต7ระดับนโยบาย แผน 

งบประมาณ กำลังคน และการติดตามประเมินผล ใหNเปLนเอกภาพและมุ7งเป̀าหมายร7วมกัน  
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กลยุทธKที่ 2 การปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการและโครงสรOางของภาครัฐใหOยืดหยุ0น เชื่อมโยง เป�ดกวOาง  

และมีประสิทธิภาพเพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงท่ีเอ้ือต0อการพัฒนาประเทศ 

กลยุทธKย0อยท่ี 2.1 ทบทวนบทบาทภาครัฐและกระจายอำนาจการบริหารจัดการภาครัฐ โดยปรับ

บทบาทและภารกิจใหม7ใหNรองรับแนวทางการพัฒนาประเทศและสถานการณVในอนาคต ส7งเสริมการกระจาย

อำนาจการบริหารจัดการภาครัฐ โดยเฉพาะในเร่ืองโครงสรNางภาครัฐ อัตรากำลัง งบประมาณ การจัดซ้ือจัดจNาง

ใหNเกิดความยืดหยุ7น คล7องตัว มีประสิทธิภาพในการบริหารของส7วนราชการและจังหวัด และแกNไขปรับปรุง 

พัฒนากฎหมาย กฎระเบียบ ใหNเอื้อต7อการกระจายอำนาจของส7วนราชการและการบูรณาการการทำงาน

ร7วมกันของหน7วยงานภาครัฐ รวมทั้งส7งเสริมใหNองคVกรปกครองส7วนทNองถิ่นมีศักยภาพพรNอมรับภารกิจจาก

ส7วนกลางไปดำเนินการไดN ทั้งนี้ ควรมีการกำหนดกลไกที่สามารถใหNหน7วยงานภาครัฐสามารถปรับเปลี่ยนการ

ทำงานหรือสรNางนวัตกรรมโดยไม7ติดอยู7ภายใตNกรอบเง่ือนไขของกฎระเบียบเดิมโดยเร็วเปLนอันดับแรก 

กลยุทธKย0อยที่ 2.2 สรOางความโปร0งใสและธรรมาภิบาลภาครัฐ โดยเป¦ดเผยขNอมูลผ7านเทคโนโลยีต7าง ๆ 

ใหNประชาชนสามารถเขNาถึงขNอมูลและมีส7วนร7วมในการใหNขNอมูล ขNอเท็จจริง ความคิดเห็น และตรวจสอบ 

การดำเนินงานของหน7วยงานรัฐผ7านช7องทางการติดต7อสื่อสารระหว7างกันท่ีหลากหลาย มีการบูรณาการ 

การบริหารจัดการและนำไปประกอบการตัดสินใจของหน7วยงานภาครัฐในการแกNปhญหาและการพัฒนาร7วมกัน 

เพ่ือลดการทุจริตคอรัปช่ัน 

กลยุทธKท่ี 3 การปรับเปล่ียนภาครัฐเปWนรัฐบาลดิจิทัลท่ีใชOขOอมูลในการบริหารจัดการเพ่ือการพัฒนาประเทศ  

กลยุทธKย0อยท่ี 3.1 ปรับเปลี่ยนขOอมูลภาครัฐทั้งหมดใหOเปWนดิจิทัล โดยจัดทำขNอมูลสำหรับการบริหารจัดการ

ทรัพยากรของประเทศทั้งในดNานงบประมาณ ทรัพยากรบุคคล และขNอมูลอื่นของหน7วยงานภาครัฐทั้งหมดใหNเปLน

ดิจิทัลที ่มีมาตรฐาน ถูกตNอง ปลอดภัย พรNอมใชNงาน มีการจัดเก็บที ่ไม7ซ้ำซNอน ไม7เปLนภาระกับผู NใหNขNอมูล  

และสามารถเชื่อมโยงขNอมูลใหNเกิดการวิเคราะหVและประมวลผลขNอมูลประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบายและ 

การบริการภาครัฐใหNสอดคลNองกับบริบทการพัฒนาอย7างเปLนปhจจุบัน พรNอมทั้งเป¦ดเผยขNอมูลที่จำเปLนต7อสาธารณะ

ในการใชNประโยชนVร7วมกันในการพัฒนาประเทศ ท้ังนี้ เร7งพัฒนาระบบท่ีบูรณาการขNอมูลสำหรับการบริหารจัดการ

ทรัพยากรภาครัฐในภาพรวมท่ีสำคัญต7อการตัดสินใจในเชิงนโยบายใหNแลNวเสร็จเปLนอันดับแรก 

กลยุทธKย0อยที่ 3.2 ปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานภาครัฐเปWนดิจิทัล โดยออกแบบกระบวนการทำงานใหม7 

ยกเลิกการใชNเอกสารและขั้นตอนการทำงานที่หมดความจำเปLนหรือมีความจำเปLนนNอย นำเทคโนโลยีดิจิทัล 

มาประยุกตVใชNตลอดกระบวนการทำงาน ตั้งแต7การวางแผน การปฏิบัติงาน และการติดตามประเมินผล โดยเฉพาะ

การใหNบริการประชาชนและผูNประกอบการใหNมีความคล7องตัว สะดวก รวดเร็ว มีช7องทางและรูปแบบการใหNบริการ 

ท่ีหลากหลายท่ีสอดคลNองกับการทำงานแบบดิจิทัล  
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กลยุทธKที่ 4 การสรOางระบบบริหารภาครัฐที่ส0งเสริมการปรับเปลี่ยนและพัฒนาบุคลากร ใหOมีทักษะที่จำเปWน 

ในการใหOบริการภาครัฐดิจิทัล และปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ มาตรการภาครัฐใหOเอ้ือต0อการพัฒนาประเทศ 

กลยุทธKย0อยท่ี 4.1 ปรับระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐเพื ่อดึงดูดและรักษาผู Oมีศักยภาพ 

มาขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ โดยใหNความสำคัญกับการเชื่อมโยงแผนกลยุทธVองคVกรและกลยุทธVการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลที่สามารถดำเนินการใหNเกิดผลสัมฤทธิ์ในทางปฏิบัติไดNอย7างแทNจริง โดยจะตNองทบทวนแนวทาง 

การขับเคลื่อนภารกิจเพื่อใหNภาครัฐมีขนาดและตNนทุนที่เหมาะสม ตลอดจนปรับเปลี่ยนตำแหน7งงานที่สามารถ 

ถ7ายโอนภารกิจมาเปLนตำแหน7งงานหลักที่มีความจำเปLนต7อการพัฒนาประเทศ อีกทั้งปรับปรุงรูปแบบการจNางงาน

ภาครัฐใหNหลากหลาย ยืดหยุ7น ครอบคลุมใหNมีประเภทการจNางงานในรูปแบบสัญญา หรือรูปแบบการทำงาน 

ไม7ตลอดชีพมากขึ้นและลดการจNางงานแบบตลอดชีพ เพื่อใหNสามารถตอบสนองต7อบริบทและเงื่อนไขการจNางงาน 

ในปhจจุบันและดึงดูดผูNมีความรูNความสามารถเขNามาปฏิบัติงานในภาครัฐเพื่อผลักดันภารกิจไดNอย7างทันการณVและ 

มีประสิทธิภาพ พรNอมทั้งใหNความสำคัญกับการสรNางพื้นที่นวัตกรรม รูปแบบการจNางงานเพื่อใหNการขับเคลื่อน 

การเปลี่ยนแปลงเปLนไปอย7างรวดเร็วเปLนรูปธรรมและเหมาะสม รวมทั้ง ส7งเสริมการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร

ภาครัฐดNานดิจิทัลแบบองคVรวม โดยเฉพาะดNานทัศนคติ จริยธรรม องคVความรูN และทักษะ พรNอมทั้งพัฒนาระบบ 

การประเมินผลบุคลากรภาครัฐที่สามารถส7งเสริมและสะทNอนศักยภาพในการร7วมขับเคลื่อนเป`าหมายของประเทศ

อย7างเปLนระบบ ทั้งในระดับองคVกร ระดับทีม และระดับบุคคล ตลอดจนระบบการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล 

ท่ีสามารถยกระดับการใชNทรัพยากรบุคคลทุกคนใหNเกิดความคุNมค7าและประโยชนVต7อการพัฒนาประเทศ 

กลยุทธKย0อยท่ี 4.2 ยกเลิกกฎหมายท่ีหมดความจำเปWนและพัฒนากฎหมายท่ีเอ้ือต0อการพัฒนาประเทศ โดย

ภาครัฐตNองใหNความสำคัญกับการบังคับใชNกฎหมายที่จริงจัง การปรับเปลี่ยนบทบาทมาเปLนผูNอำนวยความสะดวก 

แก7ภาคเอกชนและประชาชนในการพัฒนาและปฏิรูปกฎหมายที่มีเป`าหมายที่วัดไดNในการใหNเกิดความอยู7ดีมีสุขของ

คนไทยและการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข7งขันของประเทศ รวมท้ังกำหนดใหNมีหน7วยงานกลางดำเนินการเร7งรัด

การปรับปรุงแกNไขกฎหมายลNาสมัย ยกเลิกกฎหมายที่หมดความจำเปLน ซ้ำซNอน หรือเปLนอุปสรรคต7อการดำเนินงาน

และการปรับตัวใหNทันการณVของภาครัฐ โดยเฉพาะกฎหมายที่ขัดกับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลในทุกระดับและ

กฎหมายที่เกี่ยวกับการตรวจสอบการดำเนินการของภาครัฐที่ตNองมุ7งเป`าร7วมกันในการพัฒนาประเทศ พรNอมท้ัง  

จัดใหNมีการพัฒนาและบูรณาการฐานขNอมูลกลางดNานกฎหมายของประเทศที่มีการจำแนกประเภทตามการใชNงาน

ของประชาชนและผูNประกอบการท่ีมีความสะดวก เขNาถึงไดN และเขNาใจง7าย   


