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สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนาประเทศในอนาคต 

1 
เศรษฐกิจ

ภูมิภาคและ
โลก 

2 

3 

4 

 5 

การ
เปลี่ยนแปลง
ด้านสังคม 

ความมั่นคง 

สภาพ
ภูมิอากาศภัย

ธรรมชาต ิ

ความก้าว 
หน้าทาง

เทคโนโลย ี

เงื่อนไขเศรษฐกิจภูมิภาคและโลก
และผลกระทบต่อประเทศไทย 
ในระยะ 5 ปีข้างหน้า 

• เศรษฐกิจโลกยังมีแนวโน้มขยายตัวช้า 
• รูปแบบการค้ามีแนวโน้มเปลี่ยนแปลง

ไปสู่ ก ารค้ า เสรีมากขึ้ น  และมีการ
รวมกลุ่มทางเศรษฐกิจที่หลากหลายขึ้น 

• บทบาทของประเทศมหาอ านาจใน
ภูมิภาคอาเซียนจะมากขึ้น  

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างก้าว
กระโดดเป็นกุญแจส าคัญของความก้าวหน้าทาง
เศรษฐกิจและเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและการท างาน 

•การปฏิวัติดิจิทัล (Digital revolution) ท าให้เกิด
ยุคอินเทอร์เน็ทในทุกสิ่งทุกอย่าง (Internet of 
things)  
•การเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 (The Fourth 

Industrial Revolution) จะเป็นยุคที่มีการใช้
เทคโนโลยีในกระบวนการผลิตท้ังหมด  

การเปลี่ยนแปลงด้านสังคม 
•การเข้าสู่สังคมสูงวัยของโลก  
•แรงงานทักษะสูงและมีความสามารถเฉพาะทางจะ
ขาดแคลนมาก ในขณะที่แรงงานทักษะต่ าจะตกงาน 
•ความเหลื่อมล้ าหรือความไม่เท่าเทียมกันขยายตัว
เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เพราะการปฏิวัติอุตสาหกรรมสู่
อุตสาหกรรม 4.0  
•การเคลื่อนไหลของกระแสวัฒนธรรมโลกที่รวดเร็วขึ้น

ในยุคดิจิตอล  

กา ร เปลี่ ย นแปล งสภ าพ ภู มิ อ า ก า ศ 
ภัยธรรมชาติมีความรุนแรงมากขึ้น ท าให้
ความร่วมมือทางด้านนี้มีความเข้มข้นมากข้ึน  
•ข้อตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศจะทวีความเขม้ขน้  
•วาระการพัฒนาของโลกหลัง ค.ศ. 2015 เป็นการ

ก าหนดทิศทางการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลกในอีก 15 ปี 
ข้างหน้า 

ความมั่นคงภายในและระหว่างประเทศมี
ความส าคัญต่อการพัฒนาประเทศอย่างกว้างขวาง  

•สถานการณ์ความมั่นคงกบัประเทศรอบบ้าน  
•การเติบโตของลัทธิก่อการร้ายและวกิฤติ

อพยพย้ายถิ่นของผู้ลี้ภยัในยุโรปที่ก าลัง 
แผ่ขยาย  
•การบริหารจัดการอาชญากรรมไซเบอร์และ

สิทธิเสรีภาพ  

•ความเสี่ยงด้านภมูิรัฐศาสตร์และการสร้างอ านาจต่อรอง
ทางเศรษฐกิจ  



อนาคตประเทศไทย ปี 2579 : ร่วมมือกันขับเคลื่อนประเทศให้ก้าวไปสู่.......... 

ระบบเศรษฐกิจมีความเป็นชาติการค้า  
บนฐานการขยายตัวของอุตสาหกรรมแห่งอนาคต การท่องเที่ยวตลาดคุณภาพ 

การบริการคุณภาพ การค้าส่งค้าปลีก และเศรษฐกิจดิจิทัลที่เข้มข้น 

คนไทยในอนาคตเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นพลเมืองที่
สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง เป็นพลเมืองที่ตื่นรู้ มีจิตสาธารณะ
และท าประโยชน์ต่อส่วนรวม เป็นพลเมืองไทย พลเมืองอาเซียน 

และพลเมืองโลก 

สังคมไทยเป็นสังคมที่เป็นธรรม 
มีความเหลื่อมล้ าน้อย 

เศรษฐกิจและสังคมพัฒนา 
อย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ระบบการบริหารภาครัฐมีขนาดเลก็ มีประสิทธิภาพ ทันสมัย  
รับผิดชอบ โปร่งใส ตรวจสอบได้และประชาชนมีสว่นร่วม 

เศรษฐกิจและสังคมไทย 
มีการพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืน 

ปร
ะเท

ศไ
ทย

มีบ
ทบ

าท
ส า

คัญ
ใน

เว
ทีร

ะด
ับ

ภูมิ
ภา

คแ
ละ

ระ
ดับ

โล
ก 
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ยุทธศาสตร์ชาติ : กรอบการพัฒนาระยะยาว 

เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์  
“ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว 

ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
น าไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุข 

และตอบสนองต่อการบรรลุ 
ซึ่งผลประโยชน์แหง่ชาติ ในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต 
สร้างรายได้ระดับสูงเป็นประเทศพัฒนาแล้ว และสร้าง
ความสุขของคนไทย สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและ 
เป็นธรรม ประเทศสามารถแข่งขันไดใ้นระบบเศรษฐกจิ 

“มั่งค่ัง”  

ความมั่นคง 

๑ 
๒ 

๓ 

๔ 

๕ ๖ 

การสร้าง
ความสามารถ 
ในการแข่งขัน 

การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ

คน 

การสร้างโอกาส 
ความเสมอภาคและเท่า

เทียมกันทางสังคม 

การสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

การปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหาร

จัดการภาครัฐ 
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 ส านกัดชันีเศรษฐกจิการคา้ ส านกังานปลดักระทรวง กระทรวงพาณิชย์ โทร. 0 2507 5802 โทรสาร. 0 2507 5825  

“คน” เป็นรากฐานของทกุอย่าง.. 
จ าเป็นอยา่งยิ่ง ส าหรบัแผนพฒันาคนและการศึกษา ที่ชดัเจน 

ครอบคลมุทกุระดบั ทกุวชิาชีพ ท ัง้ดา้น Soft Skills & Hard Skills 

• คนเก่ง คนดี  

มีความเป็นไทย 

• อาชีวศึกษา 

• Talent Mobility จาก

ภายนอก 

• สนับสนุนมหาวทิยาลยั

เอกชนไทยใหเ้ขม้แข็ง 

• ดึงดูดสถาบนัการศึกษาชัน้น า

จากต่างประเทศ 

• พฒันาฝีมือแรงงาน 

• เพิ่มผลติภาพแรงงาน 

• CAN DO Attitude 

• Change Mindset 

• Young Talent 

ที่มา: ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ 20 ปี ของหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย  

แนวทางการพัฒนาในระยะยาว 



  8 15 มกราคม 2559 

ความเช่ือมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี กับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จะสอดรับกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะยาว 20 ปี ในลักษณะของการถ่ายทอดยุทธศาสตร์ 
ระยะยาวลงสู่การปฏิบัติในช่วงเวลา 5 ปี  

พ.ศ. 2579 

2558 

ยุทธศาสตร ์
ด้านความ

มั่นคง  

ยุทธศาสตร ์
ด้านการสร้าง
ความสามารถ 
ในการแข่งขัน  

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
การเติบโตบนคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

ยุทธศาสตร ์
การพัฒนาและ

เสริมสร้างศักยภาพ
คน  

ยุทธศาสตร์ด้าน 
การสร้างโอกาส 

ความเสมอภาคและ 
เท่าเทียมกันทางสังคม 

ยุทธศาสตร์ด้าน 
การปรับสมดุลและ

พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ 

แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560 - 2564)  

ยุท
ธศ

าส
ตร

์ชา
ติ 

20
 ป

ี  

2560 2561 2562 2563 2564 

ครม. มีมติเมื่อวันที่ 22 ธ.ค.  2558  เห็นชอบทิศทางและกรอบยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564) ตามที่ส านักงานฯ เสนอ โดยมีความเห็น
เพิ่มเติมว่าแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ต้องมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และมีการแปลงยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าวเป็นแผนงาน/โครงการในช่วง 5 ปี โดยระบุ
แผนปฏิบัติการ และก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จที่เป็นรูปธรรม รวมทั้งให้มีการประเมินผลของการด าเนินงานทุกรอบ 1 ปี และ 5 ปี 

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13        14        15 



  9 15 มกราคม 2559 

 ส านกัดชันีเศรษฐกจิการคา้ ส านกังานปลดักระทรวง กระทรวงพาณิชย์ โทร. 0 2507 5802 โทรสาร. 0 2507 5825  

กระบวนการที่จ าเป็นในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 

 เตรียมความพร้อมบุคลากร (Human Resource) ทั้งของประเทศ และภายในองค์กร 

 จัดล าดับความส าคัญ (Priority) ในการด าเนินงานเรื่องต่างๆ และมุ่งผลักดันให้ส าเร็จ 

 ก าหนดตัววัดผล ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ และกลไกการขับเคลื่อน ที่ชัดเจน เพื่อให้สามารถขับเคลื่อน 
ติดตาม และประเมินผล (Monitoring & Improvement) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 การก าหนดเป้าหมายต้องเทียบเคียง (Benchmark) กับผู้อื่น อย่างสม่ าเสมอ 

 ทบทวนและปรับปรุงแผนงานให้ทันต่อเหตุการณ์อยู่เสมอ (Adaptive & PDCA) 

 การสื่อสารแผนงานเป็นสิ่งส าคัญ การน าเสนอในรูปแบบที่ง่ายต่อการเข้าใจ จะท าให้ทุกภาคส่วน 
จดจ าและด าเนินการขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายในทิศทางเดียวกัน  

 ภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งในท้องถ่ินและส่วนกลาง มีส่วนร่วมในการก าหนดทิศทางและขับเคลื่อน
อย่างต่อเนื่อง (Active & Embedded)  

ที่มา: ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ 20 ปี ของหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย  
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ยุทธศาสตร์ประเทศ/แผนชาติ  
(Country Strategy) 

Growth & Competitiveness /  
Inclusive Growth /  
Green Growth /  
Internal Process 

Positioning  
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด 

เกษตร /  
อุตสาหกรรม /  

ท่องเที่ยวและบริการ /  
อ่ืนๆ 

  การวิเคราะห์เช่ือมโยงยุทธศาสตร์ประเทศสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ 

ยุทธศาสตร์การศกึษาและยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสถาบัน 
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ภาคเหนอืตอนบน 1 :  

เชยีงใหม ่แมฮ่อ่งสอน ล าพูน ล าปาง 

ทอ่งเทีย่ว บรกิารการศกึษา  

และอุตสาหกรรมสะอาด 

ภาคเหนอืตอนบน 2 :   

นา่น พะเยา เชยีงราย แพร ่

ทอ่งเทีย่ว การคา้ชายแดน  

และประตสูู ่GMS 

ภาคเหนอืตอนลา่ง 1 :  

พษิณุโลก ตาก สุโขทยั อุตรดติถ ์

เพชรบูรณ์ 

ทอ่งเทีย่วมรดกโลก การเกษตร  

ประตสููพ่มา่และเอเชยีใต ้

ภาคเหนอืตอนลา่ง 2 :  

ก าแพงเพชร พจิติร นครสวรรค ์อุทยัธาน ี

ทอ่งเทีย่ว และการเกษตร 

ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืตอนบน 1 :  

อุดรธาน ีหนองคาย เลย หนองบวัล าภ ูบงึกาฬ 

ทอ่งเทีย่วเชงินเิวศ และวฒันธรรม  

การคา้ชายแดน และการเกษตร 

ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืตอนบน 2 :  

สกลนคร นครพนม มกุดาหาร 

ทอ่งเทีย่วเชงิวฒันธรรม 

การคา้ชายแดน และการเกษตร 

ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืตอนกลาง :  

ขอนแกน่ กาฬสนิธุ ์มหาสารคาม รอ้ยเอ็ด 

การเกษตร ศนูยก์ลางการคา้การลงทนุ และ

การบรกิารสุขภาพ 

ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืตอนลา่ง 1 :  

นครราชสมีา ชยัภมู ิบุรรีมัย ์สุรนิทร ์

การเกษตร ทอ่งเทีย่วเชงิธรรมชาตแิละ

อารยธรรมขอม 

ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืตอนลา่ง 2 :  

อุบลราชธาน ีศรสีะเกษ ยโสธร อ านาจเจรญิ 

การเกษตร การคา้และการทอ่งเทีย่ว

ชายแดน 

ภาคกลางตอนกลาง :  

ฉะเชงิเทรา ปราจนีบุร ีสระแกว้ นครนายก สมทุรปราการ 

อุตสาหกรรม การเกษตร ทอ่งเทีย่ว และการคา้ชายแดน 

ภาคกลางตอนบน 1 :  

นนทบุร ีพระนครศรอียธุยา ปทมุธาน ี

สระบุร ี

อุตสาหกรรมสะอาด การเกษตร และ

ทอ่งเทีย่วประวตัศิาสตรแ์ละชุมชน 

ภาคกลางตอนบน 2 :  

ลพบุร ีชยันาท สงิหบ์ุร ีอา่งทอง 

การเกษตร และทอ่งเทีย่วทางธรรมชาติ

และวฒันธรรม 

ภาคกลางตอนลา่ง 1 :  

กาญจนบุร ีราชบุร ีสุพรรณบุร ีนครปฐม 

การเกษตร ทอ่งเทีย่ว และการคา้ชายแดน

เชือ่มโยงเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต ้

ภาคกลางตอนลา่ง 2 :  

เพชรบุร ีประจวบครีขีนัธ ์สมทุรสงคราม 

สมทุรสาคร 

การเกษตร อุตสาหกรรมอาหารแปรรปูประมง

ครบวงจร และทอ่งเทีย่วเชงินเิวศ 

ภาคใตฝ้ั่งอนัดามนั:   

พงังา ระนอง ภเูก็ต กระบี ่ตรงั 

ทอ่งเทีย่วทางทะเล และสุขภาพ 

ภาคใตฝ้ั่งอา่วไทย : 

สุราษฎรธ์าน ีชุมพร นครศรธีรรมราช พทัลุง 

ทอ่งเทีย่วเชงิอนุรกัษ ์และการเกษตร 

ภาคตะวนัออก :    

ชลบุร ีระยอง จนัทบุร ีตราด 

ศนูยร์วมอุตสาหกรรม การเกษตร ทอ่งเทีย่ว 

และการคา้ชายแดน 

ภาคใตช้ายแดน : 

สงขลา สตลู ปัตตาน ียะลา นราธวิาส 

การคา้ชายแดน บรกิารการศกึษา อุตสาหกรรม

แปรรปูยางและอาหารทะเล 

Position การพัฒนากลุ่มจังหวัด 18 กลุ่ม 

ที่มา: สศช. 
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แนวโน้มประเทศไทยใน ๑๕ ปี ข้างหน้า 
โครงสร้างเศรษฐกิจจะเปลี่ยนจากประเทศผู้รับจ้างผลิตเป็นระบบเศรษฐกิจ 

ที่สร้างมูลค่าเพิ่มด้วยก าลังคนที่มีผลิตภาพสูง 
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ความสามารถของทรพัยากรมนษุยใ์นระดบัขา้มชาต ิ(Global Competency) 

 ความสามารถในรือ่งของภาษา ซึง่แตเ่ดมิ องคก์รมุง่เนน้เฉพาะภาษาองักฤษเทา่น ัน้ 
ในขณะทีห่ลายองคก์รเร ิม่ใหค้วามส าคญักบัเรือ่งของภาษาที ่ 3 คอื ภาษาอาเซยีน   
โดยเฉพาะในประเทศทีจ่ะตอ้งเขา้ไปด าเนนิกจิการ Global Competency ดา้นภาษา
เป็นสว่นหนึง่ทีจ่ะชว่ยใหก้ารปฏบิตังิานเป็นไปไดส้ะดวก  

 

13 

 ความสามารถทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ IT Literacy เป็นเรือ่งทีจ่ าเป็น อยา่งยิง่    
เพราะการท างานในปัจจุบัน ทักษะความสามารถในดา้นนี้จะชว่ยใหก้ารท างานเป็นไปอยา่ง
รวดเร็ว จากสถานการณ์อุทกภัยทีผ่่านมาท าใหเ้ห็นไดว้่า ความสามารถในดา้น IT บาง
องคก์รสามารถด าเนนิธรุกจิไดอ้ยา่งตอ่เนื่อง  Business Continuity Plan: BCP จ าเป็นอยา่ง
ยิง่ทีต่อ้งมคีวามสามารถและความเขา้ใจในเรือ่งของ IT ซึง่จะชว่ยใหก้ารปฏบิัตงิานมคีวาม
คลอ่งตัวไมถ่กูจ ากัด ดว้ยเงือ่นไขของเวลาและสถานที ่

 ความสามารถในกลุม่คณุลกัษณะ(Attribute) คอื การท างานกับกลุม่คน 

ทีแ่ตกตา่งและหลากหลาย (Diversity at Work)  มคีวามพรอ้มในการปฏบิตังิาน 
รว่มกับคนทีแ่ตกตา่งวยั แตกตา่งวฒันธรรม แตกตา่งฐานความคดิมากนอ้ยเพยีงใด  
จ าเป็นอย่างยิ่งที่องค์กรตอ้งเตรียมความพรอ้มพัฒนาความสามารถดา้นนี้ไว ้
ลว่งหนา้เนือ่งจากเป็นความสามารถทีต่อ้งใชร้ะยะเวลาในการเตรยีมความพรอ้ม 
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กรอบการน าเสนอ 

 แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 : Thailand 4.0 
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สถานการณ์
และบริบท
ภายนอก 

สถานการณ์
เศรษฐกิจโลก  

การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ 
และภัยธรรมชาติ 

รูปแบบการค้าท่ี
เปลี่ยนแปลงไปสู่
การค้าเสรีมากข้ึน 

กระแสการแข่งขัน
ในภาคการ

ท่องเท่ียวทั่วโลก  

การปรับเปลี่ยนสู่
การเป็นสังคมดิจิทัล  

15 
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การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรไทย ผลกระทบกับการก าหนดนโยบายการศึกษา 

  

NESDB 

• โครงสร้างประชากรไทยเป็นสังคมผู้สูงอายุและแนวโน้มประชากรวัยแรงงานลดลง 
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x 100000 

พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2573 พ.ศ. 2583 

ผลการคาดประมาณประชากรของประเทศไทย 

•ทั้งหมด 63.8 ล้านคน  (65.9ล.) 66.0 ล้านคน (68.1 ล.) 66.2 ล้านคน (68.3 ล.) 63.9 ล้านคน (66.0 ล.) 

• (60 ปีขึ้นไป) 8.4 ล้านคน (13.2%) 12.6 ล้านคน (19.1%) 17.6 ล้านคน (26.6%) 20.5 ล้านคน (32.1%) 

• 65 ปีขึ้นไป 5.8 ล้านคน (9.1%) 8.6 ล้านคน (13.0%) 12.7 ล้านคน (19.1%) 16.0 ล้านคน (25.0%) 

• 15-64 ปี 45.4 ล้านคน (71.1%) 46.3 ล้านคน (70.2%) 43.7 ล้านคน (66.1%) 39.7 ล้านคน (62.2%) 

• 0-14 ปี 12.6 ล้านคน (19.8%) 11.1 ล้านคน (16.8%) 9.8 ล้านคน (14.8%) 8.2 ล้านคน (12.8%) 

ชาย           หญิง ชาย           หญิง ชาย           หญิง ชาย           หญิง 

 เนื่องจากอัตราการเกิด (Total Fertility Rate) ลดลง จากร้อยละ 1.62 ในปี 2553 เป็นร้อยละ 1.30 ในปี 2583 
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ลกัษณะประชากรตามช่วงเวลาของการพฒันาประเทศ 

Baby Boomer 
(2489-2507) 

Generation X 
(2508-2522) 

Generation Z 
(2540 ขึ้นไป) 

Generation Y 
(2523-2540) 

Baby Boomer  
 ยุคหลังสงครามโลก 
 ครั้งที่2  
 มีชีวิตเพื่อการท างาน  
 ประหยัด อดทน อดออม  
 เคารพกฎเกณฑ์และกติกา 

Generation X 
 ยุคที่โลกมีความมั่งค่ัง  
 โตมากับการพัฒนา

เทคโนโลยี  
 ชอบอะไรง่ายๆ ไม่เป็น

ทางการ  
 เช่ือใน work-life balance 

> 

Generation Y 
 ยุคที่เทคโนโลยีเจริญก้าวหน้า 
  มีความเป็นตัวของตัวเอง  
 ไม่อยู่ในกรอบ ไม่เคารพ

กฎระเบียบ  
  ขาดความอดทน 

Generation Z 
 โตมาพร้อมกับส่ิงอ านวย

ความสะดวกมากมาย  
 อยู่ในโลกของข้อมูลข่าวสาร

ออนไลน์  
 ใช้เงินเพื่อตัวเองก่อน  
 ต้องการเป็นที่ยอมรับ 

แผนฯ 1 แผนฯ 2 แผนฯ 3 แผนฯ 4 แผนฯ 5 แผนฯ 7 แผนฯ 6 แผนฯ 8 แผนฯ 10 แผนฯ 9 แผนฯ 11 

แผนฯ 1 (2504-2509) 
 อัตราการเพิ่มประชากรสูง 
 เศรษฐกิจพึ่งการเกษตร 
 เน้นพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐาน 

แผนฯ 2 (2510-2514) 
 ความแตกต่างด้านรายได้

มากขึ้น 
 เศรษฐกิจขยายตัวสูงมาก 
 อัตราเพิ่มประชากรยังสูง 

แผนฯ 3 (2515-2519) 
 ปัญหาความเหล่ือมล้ า

รุนแรง 
 เงินเฟ้อวิกฤตการณ์น้ ามัน  
 การว่างงานสูง 

แผนฯ 4 (2520-2524) 
 ไทยยกระดับเป็น Middle 

Income Country 
 การเมืองรุนแรง 

คอมมิวนิสต์ขยายตัว 
 ทรัพยากรธรรมเส่ือมโทรม 

แผนฯ 5 (2525-2529) 
 เศรษฐกิจขยายตัวต่ า 
 เร่งแก้ปัญหายากจนใน

ชนบท 
แผนฯ 6 (2530-2535) 
 เศรษฐกิจเร่ิมฟื้นตัว 
 จ้างงานอุตสาหกรรมและ

บริการ 
 ความเหล่ือมล้ าระหว่าง

เมืองและชนบท  
 

แผนฯ 7 (2535-2539) 
 เศรษฐกิจดี รายได้ต่อหัว

สูง 
 สังคมปีปัญหา 

 
แผนฯ 8 (2540-2544) 
 วิกฤตเศรษฐกิจปี 40 
 เน้นคนเป็นศูนย์กลาง 

แผนฯ 9 (2544-2549) 
 เน้นใช้ปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 

แผนฯ 10 (2550-2554) 
 วิกฤตเศรษฐกิจโลก 
 ความวุ่นวายทางการเมือง

ของไทย 

แผนฯ 11 (2555-2559) 
 ความแตกแยกและความ

ไม่เป็นธรรมในสังคมเพิ่ม
สูงข้ึน 
 เศรษฐกิจซบเซา 
 อัตราการเพ่ิมของ

ประชากรลดลงมาก 

> ปี 2583 

Baby Boomer ผู้สูงอายุตอนปลาย 

Gen X เกษียณอาย ุ

Gen Y วัยท างาน 

Gen Z วัยเริ่มท างาน 
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สถานะและทิศทางการปรับตัวของประเทศไทย 
สถานะด้านเศรษฐกิจ 1 

ประเทศไทยจัดอยู่ ใน
กลุ่มประเทศที่มีรายได้
ระดับปานกลางตอนบน  

คาดว่าจะเป็นประเทศที่มีรายได้
ระดับสูงเมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ 13 (2565-2569) 

สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันบนฐานความรู้  
การสร้างสรรค์คุณค่าให้กับสินค้าและบริการ 
การย้ายฐานการผลิตและบริการที่ใช้องค์ความรู้ช้ันสูง 
การบริหารจัดการการลงทุนของไทยในต่างประเทศ 

อันดับความสามารถในการแข่งขัน 

อันดับที่ 3  อันดับที่ 14 อันดับที่ 30 

อันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยโดยรวมอยู่ในอันดับที่ 30 จาก 60 ประเทศชั้นน า ในขณะที่มาเลเซีย อยู่อันดับที่ 14 และสิงคโปร์ 
อันดับที่ 3 โดยสมรรถนะทางเศรษฐกิจและประสิทธิภาพภาคเอกชนอยู่ในอันดับที่ดี ในขณะที่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และการศึกษาอยู่ในอันดับที่ไม่ดี 
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ก าลังแรงงานลดลง 
ปี 2543  
6.3 ปี 

สถานะและทิศทางการปรับตัวของประเทศไทย (ต่อ) 
สถานะด้านสังคม  2 

ประเทศไทยก าลังก้าวเขา้สู่สังคม
ผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ เมื่อ
สิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12  
ภาระการคลังเพิ่มขึ้น   
การพึ่ งพาของประชากรวั ย
แรงงานสูงขึ้น  
ขยายตลาดสินค้าผู้สูงอายุใน
ประเทศ 

การพัฒนาคนของประเทศไทย 
 

 คนไทยมีการศึกษาเพิ่ม
สูงขึ้น  แต่ยังต่ ากว่าหลาย
ประเทศในภูมิภาคเอเซีย  
คนไทยมีโอกาสได้รับการ 
ศึกษาเพิ่มสูงขึ้น แต่คุณภาพ 
ยังอยู่ในเกณฑต์่ า 

ผลิตภาพการผลิตแรงงานไทยยังต่ า  

 

ต้องการก าลังคนที่มีทักษะและ
ความรู้สูงเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม 
4.0  

 ไทยสามารถดึงดูดแรงงานจาก
ต่างประเทศแต่ต้องปัองการไหล
แรงงานทักษะสูงสู่ประเทศ  

ความยากจนและความเหลื่อม
ล้ าลดลง  
ค ว า ม ขั ด แ ย้ ง ใ น สั ง ค ม มี
แนวโน้มขยายตัว เพิ่ มขึ้ น
ภายใต้ยุคอุตสาหกรรม 4.0 
คนที่มีทักษะสูงจะมีรายได้
เพิ่มขึ้น แต่คนที่มีทักษะต่ าจะ
ตกงาน เพราะหุ่นยนต์จะเข้า
มาท างานแทน  

สังคมไทยก าลังประสบปัญหา
วิกฤติค่านิยมที่เปลี่ยนแปลงไป 
 

 เพราะขาดทักษะการคิด 
วิเคราะห์ ไม่สามารถคัดกรอง
และเลือกรับวัฒนธรรมที่ดี 
เพื่อปรับตัวเข้ากับกระแสใหม่
ของโลกได้ 

แผนฯ 12 

0.4% 
แผนฯ 13 

0.8% 

คนไทยมีจ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 
ปี 2551  
8.8 ปี 

ปี 2558  
9.3 ปี 

สัดส่วนคนจนเหลือร้อยละ 10.5 ในปี 
2557 แต่ความเหลื่อมล้ ายังสูง 

ในทุกมิติ 
แต่ยังไม่ถึงระดับการศึกษาภาคบังคับ 
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เป้าหมายส าคัญของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 
คนไทยทุกคนมีคุณภาพสามารถปรับตัวรองรับ
สังคมสูงวัยและบริบทการพัฒนาในอนาคต โดย   
-ค่าดัชนีการพัฒนามนุษย์ไม่ต่ ากว่า 0.8                
คะแนน IQ เฉลี่ยไม่ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน 100            
- ร้อยละ 70 ของเด็กไทยคะแนน EQ ไม่ต่ ากว่าเกณฑ์    
- ผลคะแนนสอบ PISA ในแต่ละวิชาไม่ต่ ากว่า  500      
- สัดส่วนของผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานอาชีพและ
มาตรฐานฝีมือแรงงานเพิ่มข้ึน 

มีระบบเศรษฐกิจที่เข้มแข็งและแข่งขันได้  
เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 5 โดย 
 
- มีรายได้ต่อหัวเป็น 8,200 ดอลลาร์ สรอ. และ         
- มีอันดับความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
ของประเทศโดย IMD ให้อยู่ในกลุ่ม 1 ใน 25 ของ
ประเทศแรก                                                   
- มีรายได้จากการท่องเที่ยวไม่ต่ ากว่า 3 ล้านล้านบาท 
- เกษตรกรมีรายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตรเพิ่มข้ึน
เป็น 59,460 บาทต่อครัวเรือน                              
-พื้นที่การท าเกษตรอินทรีย์ที่ได้รับการรับรอง
มาตรฐานเพิ่มขึ้นเป็น 500,000 ไร่     

สังคมมีความเหลื่อมล้ าน้อยลง                  
-รายได้เฉลี่ยต่อหัวของกลุ่มประชากรร้อยละ 40 ที่
มีรายได้ต่ าสุด เพิ่มขึ้นไม่ต่ ากว่า ร้อยละ 15 ต่อปี   
- การถือครองสินทรัพย์ทางการเงินของกลุ่ม
ประชากร ร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่ าสุดเพิ่มขึ้น          
- สัดส่วนประชากรที่อยู่ใต้เส้นความยากจนลดลง
เหลือร้อยละ 7.4  
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ร่างแผนพัฒนาฯ  

ฉบับที่ 12 

1 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ความมั่นคง 

2 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและ
แข่งขันได้อย่างย่ังยืน 

3 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ า 
ในสังคม 

4 

ยุทธศาสตร์ที่  1  
การเสริมสร้างและพฒันาศักยภาพทุนมนุษย ์

5 

ยุทธศาสตรท์ี่  4  
การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อ 
การพัฒนาอย่างย่ังยืน  

6 
ยุทธศาสตร์ที่  6  
การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
ในภาครัฐและธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

7 ยุทธศาสตร์ที่  7  
การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและ 
ระบบโลจิสติกส์ 

8 ยุทธศาสตร์ที่  8  
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และ
นวัตกรรม 

9 
ยุทธศาสตร์ที่  9  
การพัฒนาภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ  

10 

ยุทธศาสตร์ที่  10  
การต่างประเทศ ประเทศเพื่อนบ้าน และ
ภูมิภาค    

21 

(ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
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  ยุทธศาสตร์ที ่ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
คนไทยทุกกลุ่มวัยมีทักษะและความรู้ความสามารถ 

ที่จะเป็นฐานในการพัฒนาประเทศ เป้าหมายท่ี 1 

เด็กปฐมวัย พัฒนาทักษะสมองและทางสังคมที่เหมาะสม 

เด็กวัยเรียน ทักษะการคิดวิเคราะห์ สร้างสรรค์ มีทักษะและพร้อมเข้าสู่ตลาดงาน  

แนวทางการพัฒนา: 

แรงงาน ความรู้และทักษะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงาน  

กลุ่มผู้สูงอายุ ศักยภาพและโอกาสเข้าสู่ตลาดงานเพิ่มขึ้น 

การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เหมาะสมกับสังคมสูงวัย 

 คนไทยมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต เป้าหมายที่ 2 

ขยายผลความร่วมมือระหว่าง สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน และผู้เชี่ยวชาญ 
แนวทางการพัฒนา: 

ส่งเสริมระบบทวิภาคีหรือสหกิจศึกษา 

ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายระหว่างบ้าน วัด โรงเรียน  

พัฒนาคุณภาพครู พัฒนาสื่อการเรียนรู้ 

คนไทยมีพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพที่ลดลง
และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  

พัฒนาความรู้ในการดูแลสุขภาพด้วยตนเอง 
แนวทางการพัฒนา: 

พัฒนารูปแบบการออกก าลังกายและโภชนาการ 

ควบคุมการตลาดในผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพ 

สร้างกลไกในการจัดท านโยบายสาธารณะที่ต้องค านึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ 

เป้าหมายที่ 3 

คนไทยมีจิตส านึกพลเมืองและมีค่านิยมตาม 
บรรทัดฐานที่ดีของสังคมไทย  

การเสริมสร้างความอยู่ดีมีสุขของสถาบันครอบครัว 

แนวทางการพัฒนา: 

การหล่อหลอมคนไทยให้มีความเป็นพลเมืองที่ด ี
 และภาคธุรกิจท าธุรกิจเพื่อสังคม 

เป้าหมายที่ 4 
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คุณลกัษณะคนไทยท่ีพึงประสงค ์และแนวทางการพฒันา 
ช่วงวยั 

เด็กปฐมวัย วัยแรงงาน วัยรุ่น/นักศึกษา วัยเรียน วัยผู้สูงอายุ 

การพัฒนา
ศักยภาพคนไทย 

การสร้างความ
มั่นคงในชีวิต 

การสร้างความอยู่
ดีมีสุขของ

ครอบครัวไทย 

การสร้างความอบอุ่นให้
เด็กปฐมวัย 

การส่งเสริมความอบอุ่น
ในครอบครัวส าหรับวัย

แรงงาน 

การสร้างภูมิคุ้มกันให้
นักศึกษาเพ่ือรองรับการ
เปลี่ยนแปลงและการก้าว

สู่การเป็นผู้ใหญ่ 

การวางรากฐาน
จริยธรรม คุณธรรมเพ่ือ

ความอยู่ดีมีสุข 

การสร้างคุณค่าและ
ความอบอุ่นในวัย

ผู้สูงอายุ  

การเตรียมความพร้อมให้
เด็กปฐมวัยเป็นคนไทยที่

มีความมั่นคงในชีวิต  

การสร้างความมั่นคงใน
ชีวิตให้แรงงาน 

การสร้างโอกาสใน
การศึกษาระดับสูงและ
ประสบการณ์การท างาน

จริง  

การสร้างโอกาสทาง
การศึกษาในระดับสูงเพื่อ
โอกาสการท างานและ

สร้างความมั่นคงในชีวิต 

การสร้างความมั่นคงใน
ชีวิตของผู้สูงอายุ     
อย่างมีศักด์ิศรี 

การเกิดอย่างมีคุณภาพ  
พัฒนาการสมวัย 

การพัฒนาทักษะและ
สมรรถนะอย่างต่อเนื่อง 

การมีทักษะชีวิตและ
ทักษะการท างาน  

การได้รับการศึกษาท่ีมี
คุณภาพและทักษะท่ี

จ าเป็นส าหรับโลกอนาคต  

การพัฒนาทักษะ ความรู้ 
ความสามารถ 
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วยัเดก็  
(0-14) 

วยัแรงงาน  
(15-59) 

ผูส้งูอาย ุ 
(60+) 

 
•ผลิตภาพแรงงานเฉล่ียเพ่ิมขึน้
ร้อยละ 2.4 ต่อปี (ปี 2548-2557)
ต า่กว่ามาเลเซีย 1 เท่าตวั และ
สิงคโปร ์5 เท่าตวั 
•ความครอบคลมุของ
หลกัประกนัรายได้ในยาม
เกษียณอายมีุเพียงร้อยละ 39.2  
•ปัญหาอาชีวอนามยัโดยเฉพาะ
แรงงานนอกระบบ 

•เดก็กลุ่มเส่ียงไม่ได้รบั
โภชนาการ และการส่งเสริม
พฒันาการท่ีมีคณุภาพ 
•การเข้าถึงบริการและ
มาตรฐานศนูยเ์ดก็เลก็ยงัเป็น
ปัญหา 

เดก็ปฐมวยั 

เดก็วยัเรียน 
•พฒันาการสติปัญญาและอารมณ์
อยู่ในเกณฑต์ า่ เดก็ไทยมี  
IQ เฉล่ีย 93.1(ปี 2557)  EQ เฉล่ีย 
45.12 (ปี 2554)  
•ทกัษะการศึกษา เรียนรู้อ่อนด้อย 
ขาดทกัษะชีวิต ความรู้เพศศึกษา
รอบด้าน อตัราการคลอดบุตร
ของวยัรุ่นไทยเพ่ิมขึน้ 

จ านวนประชากร 
ปี 2583 

2558 11.79 ล้านคน (18.1 %) 43.0 ล้านคน (66.0 %) 10.3 ล้านคน (16.2%) 

2583 8.17 ล้านคน (12.8 %) 35.2 ล้านคน (55.1 %) 20.5 ล้านคน (32.2 %) 

ท่ีมา:  การคาดประมาณประชากรไทยปี 2553-2583, สศช.   และ มูลนิธิสถาบนัวิจยัและพฒันาผูส้งูอายไุทย (2557) สถานการณ์ผูส้งูอายไุทย  พ.ศ.2556    

วยัเดก็ วยัแรงงาน ผูส้งูอาย ุ

•ปัญหาสขุภาพ สมรรถนะ 
ทางกาย โรคเรื้อรงั มีเพียง 
ร้อยละ 5 ท่ีสขุภาพดี 
•ผู้สงูอาย ุ2 ใน 3 หรือร้อยละ 65.4 
ไม่มีเงินออม  
• แรงงานสงูอาย ุ3.5 ล้านคน  
และท างานนอกระบบร้อยละ 
90.8  
• ระบบบริการ และพื้นท่ี
สาธารณะยงัไม่ตอบสนองความ
ต้องการของผู้สงูอาย ุ 

สถานการณ์การพฒันาคนในทกุชว่งวยั 

www.nesdb.go.th 
24 

http://www.google.co.th/url?url=http://203.157.162.13/~hpm/Data2/DentalCommu58Edit13Nov.pptx&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CDcQwW4wEThQahUKEwjL9taygPTHAhXXCY4KHefQAv4&usg=AFQjCNH6bDtGqt0XOP6Bkx8oj7xeBpjzXg
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  ยุทธศาสตร์ที ่ การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
ลดปัญหาความเหลื่อมล้ าด้านรายได้ของกลุ่มคนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมแตกต่างกัน  

และแก้ไขปัญหาความยากจน เป้าหมายที่ 1 

แนวทางการพัฒนา: การพัฒนาระบบฐานข้อมูลระดับพืน้ที่และกลุม่เปา้หมาย ควบคู่กับ นโยบายภาษีเงินได้แบบติดลบ (Negative Income Tax)  
เพื่อขยายความคุ้มครองทางสังคม จัดสวัสดิการให้มากข้ึนและสามารถเจาะจงกลุ่มเป้าหมาย  

การเสริมสร้างศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และการสร้างความเข้มแข็งการเงินฐานราก 

เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการพื้นฐานทางสังคมของภาครัฐ เป้าหมายที่ 2 

แนวทางการพัฒนา: 
1.  การให้ความชว่ยเหลือทางสังคมแก่ กลุ่มคนที่มีรายได้ร้อยละ 40 ล่าง เช่น สร้างโอกาสการเข้าถึงการศึกษาให้แก่ผู้มีรายได้น้อยและยากจน

อย่างต่อเนื่องและมีคุณภาพ จัดบริการด้านสุขภาพให้กับประชากรที่อยู่ในพื้นทีห่่างไกล สร้างรายได้ โอกาสการมีที่ดินท ากินของตนเอง 
และการเพิ่มแต้มต่อในการจดัการคุ้มครองทางสงัคม  

2.  การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค  โดยให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมาย เสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบ 
ยุติธรรมชุมชน เพิ่มศักยภาพของกองทุนยุติธรรม รวมทั้งสนับสนุนให้หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมมีการบูรณาการการท างาน 

การก าหนดนโยบายการคลังเพื่อลดความเหลื่อมล้ าในสังคมและเอื้อประโยชน์ต่อกลุ่มคนที่มรีายได้ระดับล่าง 
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  ยุทธศาสตร์ที ่ การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 

เป้าหมายที่ 1 เศรษฐกิจขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน 

การพัฒนาภาคการเงิน 

การพัฒนาด้านการคลัง 

ส่งเสริมการกระจายอ านาจ 
ทางการคลัง 

 
เพิ่มประสิทธิภาพ/
เสถียรภาพสถาบัน
การเงินเฉพาะกิจ 

 
 

เพิ่มประสิทธิภาพของระบบ
การเงินและสถาบันการเงิน 

ขยายการเข้าถึงบริการ 
ทางการเงิน 

พัฒนานวัตกรรมทางการเงิน
รูปแบบใหม่ 

เพิ่มประสิทธิภาพการจัดสรร บริหาร และตรวจสอบ
กระบวนการงบประมาณ 

พัฒนาระบบการจัดเก็บ 
รายได้ภาครัฐโดยมุ่งเน้น 

การขยายฐานภาษี   

มาตรการภาษีด้านสิ่งแวดล้อม 

 ฟื้นฟูรัฐวิสาหกิจท่ีมี 
ปัญหาด้านการเงิน 

ลดความเสี่ยงจากภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านสวัสดิการสังคม 

การพัฒนาภาคการคลัง 
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เกษตร  

อุตสาหกรรม  
  

• สร้างฐานการผลิตให้เข้มแข็งยั่งยืน 

• ยกระดับการผลิตสู่มาตรฐานสากล 

 

• พัฒนาความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมศักยภาพ 
• วางรากฐานการพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคต 

การค้า/ 
การลงทุน 

  ยุทธศาสตร์ที่  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 

บริการ/ 
ท่องเท่ียว 

• พัฒนาปัจจัยสนับสนุน (กฎหมาย/ระบบทรัพย์สินทางปัญญา) 

•  สนับสนุนสาขาบริการที่มีศักยภาพและพัฒนาปัจจัยสนับสนุน 
• พัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ 
 

• ส่งเสริมการท าตลาดเชิงรุก และพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกทางการค้า 
• ส่งเสริม SMEs        
• ส่งเสริมการลงทุนในประเทศ และการลงทุนของคนไทยในต่างประเทศ 
 

• พัฒนาปัจจัยสนับสนุนภาคเกษตร 

• ยกระดับการผลิตห่วงโซ่อุตสาหกรรมเกษตร  

เป้าหมายที่ 2 การสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจรายสาขา 
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อุต.การแปรรูปอาหาร  

อุต.การท่องเท่ียวกลุ่มรายได้ดีและ 
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 

สภาพแวดล้อม 
ที่น่าอยู ่

  

คนไทย 
เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 

การต่อยอด 5 อุตสาหกรรมเดิม 
ที่มีศักยภาพ  (First S- Curve) 

( 70 %) 

อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ : 5+5 

การเติม  5 อุตสาหกรรมอนาคต 
New S - Curve (30 % ) 

  อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ 

อุต.เชื้อเพลิงชีวภาพ 
และเคมีชีวภาพ  

อุตสาหกรรมการบิน
และโลจิสติกส์ 

อุตสาหกรรมการแพทย ์
ครบวงจร 

อุตสาหกรรมดิจิตอล 

อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ 

อุต.อีเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 

การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ  
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 การเชื่อมโยงในโซ่อุปทานภาคเกษตร : ส่งเสริมบทบาทของเกษตรกรและผู้ประกอบการเกษตรในโซ่อุปทานสินค้าเกษตร        
จากต้นน้ าถึงปลายน้ า 

1.  พัฒนาทักษะการบริหารจัดการโลจิสติกส์ในระดับฟาร์มให้กับกลุ่มและสถาบันเกษตรกร  

2. ส่งเสริมการพัฒนาสถาบันเกษตรกรให้ท าหน้าท่ีเป็นกลไกการจัดการธุรกิจ (Business arm)ให้กับเกษตรกร  

จัดหาปัจจัยการ
ผลิต รวบรวมผลผลิต จัดส่งผลผลิตสู่

ลูกค้า ฟาร์มเกษตรกร... 

ฟาร์มเกษตรกร... 

ฟาร์มเกษตรกร... 
ลูกค้าในตลาด

ส่งออก 

ลูกค้าใน
ประเทศ 

สถาบันเกษตรกรฯ (ในฐานะ Business arm) สามารถเพิ่มบทบาทเกษตรกรในโซ่อุปทานด้วยการด าเนินธุรกรรมในโซ่อุปทานแทนเกษตรกรเฉพาะราย 

• จัดหาแบบรวมกลุ่ม 
• อ านาจต่อรอง คุณภาพ 

และราคาดีกว่าเดิม • วางแผนร่วม ควบคุม ก ากับ
มาตรฐานกระบวนการผลิต 

• รับรองคุณภาพในนามกลุ่มฯ 
• มีพลังทรัพยากรที่จะ reinvest 

หรือพัฒนากิจการ/บุคลากร 

• จัดหาสถานที่
ด าเนินการร่วม 

• บริหารจัดการ
กระบวนการ 

• ท าธุรกรรมกับ LSPs 
ในกิจกรรมโลจิสติกส์ 
แทนเกษตรกร 

• ศึกษาลูกค้า เพื่อท า 
Demand 
management 

• อาจพัฒนาเป็นผู้ค้า 
หรือท าธุรกิจต่อเน่ือง
หรือส่งออกตรง  

ลดต้นทุน 

เพิ่ม VA 

ลดต้นทุน 

เพิ่ม VA 

เพิ่มความสามารถ
ในการพึ่งตนเอง  

เพิ่มความสามารถ
ในการพึ่งตนเอง  

เพิ่มความสามารถ
ในการพึ่งตนเอง  

เพิ่มความสามารถ
ในการพึ่งตนเอง  

ลดต้นทุน 

เพิ่ม VA ลดต้นทุน 

เพิ่ม VA 

การบริหารจัดการโซ่อุปทาน ตัวอย่างภาคเกษตร 

ที่มา สศช., แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย ฉบับที่ 2 (2556-2560) “การอ านวยความสะดวกทางการค้าและการจัดการโซ่อุปทานเพื่อความสามารถในการแข่งขัน” 



  การเปลีย่นผา่นในเชงิโครงสรา้ง: New Growth Engines 

Traditional 
 Farming 

Smart 
 Farming 

Smart Enterprise 
/ Start up 

  
Traditional 

SMEs 

Traditional 
Services 

 

High Value 
Services 

 

Knowledge Worker/ 
High Skill Labors 
 

Unskilled 
labors 

Thailand  Economic Model  
  

Trap Middle Income 
Country 

 

High Income 
Country 

 



เพิ่มพื้นที่ป่าไม้ 
แก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ ใช้ประโยชน์ทรัพยากรน้ าในพื้นที่ 25 ลุ่มน้ า  สร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี  ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

• ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้  
• พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดินและ

แก้ไขการบุกรุกที่ดินของรัฐ 
• คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและ

ชายฝั่ง  
• วางแผนบริหารจัดการทรัพยากรแร่  
 

 
 
 
 

• มีแผนแม่บทการจัดการทรัพยากรน้ า 
• ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหาร

จัดการทรัพยากรน้ า 
• น ากระบวนการประเมินสิ่งแวดล้อม

ระดับยุทธศาสตร์มาใช้เป็นเครื่องมือ 
• สร้างความมั่นคงและเท่าเทียม 

ด้านน้ า 

การปรับโครงสร้างการผลิต   ยุทธศาสตร์ที ่ การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

• เร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะ 
• เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการคุณภาพ

น้ าและอากาศ 
• พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเมืองที่เป็น

มิตรกับสิ่งแวดล้อม 
• แก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติ 
• การผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม 

• ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
• เพิ่มขีดความสามารถใน 

การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 

• บริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้าน
ภัยพิบัติ  

• การพัฒนาความร่วมมือด้าน
สิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ  

ป่าไม ้ อุตสาหกรรม ทรัพยากรน้ า เทคโนโลยี เกษตร ชายฝั่งทะเล 

การเติบโตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม 

สภาพอากาศ 

1 2 3 4 

แน
วท

าง
กา

รพ
ัฒ

นา
 



สาธารณะภัยต่างๆ มีแนวโน้มลดลง 

ประเทศชาติมีความมั่นคงทุกมิติและ
สังคมมีความสมานฉันท์เพิ่มข้ึน 

  ยุทธศาสตร์ที ่ ความมั่นคง 

สามารถรับมือกับภัยคุกคามและมี
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพิม่ข้ึน 

ปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
ให้เป็นสถาบันหลักของประเทศตลอดไป 

ความเสี่ยงจากการก่อการร้ายต่ ากว่า
อันดับที่ 20 และด้านไซเบอร์ต่ ากว่า
อันดับที่ 10 ของโลก 

พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีเศรษฐกิจดีข้ึน
และประชาชนมีสันติสุขและปลอดภัย 

• จัดกิจกรรมเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
• เสริมสร้างความม่ันคงและป้องกันการล่วง

ละเมิด 

• สร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับความ
คิดเห็นที่แตกต่างบนพื้นฐานสิทธิและหน้าที่
ตามระบอบประชาธิปไตย 

• ขจัดความขัดแย้ง ลดความรุนแรง ตามแนวทาง 
“เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” พร้อมทั้งสร้างโอกาสใน
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่ 

• พัฒนาศักยภาพและความพร้อมก าลังป้องกัน
ประเทศและรักษาผลประโยชนข์องชาติ 

• ด าเนินความสัมพันธ์กับต่างประเทศอย่างสมดุล 

• พัฒนาระบบงานด้านการข่าวกรอง ควบคู่กับการ
พัฒนาแผนหลักนิยมที่เกี่ยวข้องให้มีประสทิธิภาพ 

• พัฒนาระบบการแจ้งเตือน การป้องกัน 
การเผชิญเหตุ ในภาวะวิกฤติ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 



เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ 

• ปรับปรุ ง โครงสร้ างองค์กร ภารกิจ และ
บุคลากร ให้มีความทันสมัย 

• ปรับปรุ งกระบวนการงบประมาณ และ
กระบวนการตรวจสอบการใช้งบประมาณ 

• เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการสาธารณะ 

เพิ่มคะแนนดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชันให้อยู่ 
สูงกว่าร้อยละ 50  

• ปลูกฝังให้คนไทยไม่โกง 
• ป้องกันการทุจริต โดยอุดช่องโหว่ของกฎหมาย 
• วางระบบและกระบวนการจัดการต่อกรณีทุจริตให้

มีประสิทธิภาพ  

เพิ่มจ านวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ที่มีการบริหารจัดการที่ดี  

• เร่ งกระจายอ านาจการถ่ายโอนภารกิจด้าน
การศึกษาและสาธารณสุข 

• พัฒนาความรู้บุคลากร 
• เพิ่มความคล่องตัวในการบริหารจัดการ และ

ปรับปรุงการจัดการรายได้ 

• ปฎิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้มี
ความทันสมัย และมีความสอดคล้องกับสากล 

ลดข้อร้องเรียนของประชาชนที่ไม่ได้รับการอ านวย
ความยุติธรรมอย่างเสมอภาค เป็นธรรม  

ยุทธศาสตร์ที ่ การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการในภาครัฐและธรรมาภิบาลในสงัคมไทย 

เป้าหมายที่ 1 

เป้าหมายที่ 2 

เป้าหมายที่ 3 

เป้าหมายที่ 4 



  ยุทธศาสตร์ที ่ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
1 โครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ในภาพรวม 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบคมนาคม 

3 การพัฒนาระบบโลจิสติกส์  4 การพัฒนาด้านพลังงาน 
 

5 การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทลั  6 การพัฒนาสาธารณูปการ (น้ าประปา)  

พัฒนาระบบขนส่งทางราง ขนส่งสาธารณะในเขตเมือง  
โครงข่ายทางถนน ระบบขนส่งทางอากาศ และระบบขนส่งทางน้ า 

พัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่เกิดจากลงทุนด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน และพัฒนาระบบการก ากับ
ดูแลในระบบขนส่ง 

ยกระดับมาตรฐานระบบบริหารจัดการโลจิสติกส์ 
และโซ่อุปทาน ระบบการอ านวยความสะดวกทางการค้า 
และบริหารจัดการระบบติดตามประเมินผล 
การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศ  

-ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน  
-จัดหาพลังงานให้เพียงพอและสร้างความมั่นคงทางพลังงาน  
- เพิ่มศักยภาพการใช้พลังงานทดแทนและพลังงานสะอาด 
-ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางพลังงาน 

-พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมของประเทศให้ทั่วถึง 
-ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจ  
- ส่งเสริมนวัตกรรม การวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีอวกาศของไทย 
  พัฒนาความรู้และทักษะของประชาชน  
-สร้างความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ 

-พัฒนาระบบน้ าประปาให้ครอบคลุมและทั่วถึง  
-บริหารจัดการการใช้น้ าอย่างมีประสิทธิภาพและการสร้างนวัตกรรม  
- เร่งรัดการลดอัตราน้ าสูญเสียในเชิงรุกควบคู่กับการบ ารุงรักษาเชิงป้องกัน 
- เร่งปรับปรุงโครงสร้างการบริหารกิจการประปา  
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- เร่งส่งเสริมให้เกิดสังคมนวัตกรรม และผลักดันงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์
โดยเสริมสร้างนวัตกรรมภาคธุรกิจ 

- พัฒนานวัตกรรมภาครัฐและภาคสังคม  ตลอดจนผลักดันงานวิจัยสู่
นวัตกรรมเพื่อให้เกิดประโยชน์คุ้มค่า 

- พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และ
นวัตกรรม 

- เร่งการผลิตบุคลากรสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
- พัฒนาศักยภาพนักวิจัย 
- พัฒนาเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากรวิจัย 
- ดึงดูดบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ นักวิจัย และนักวิทยาศาสตร์ให้เข้ามาท างาน

ในไทย 
- ส่งเสริมระบบการเรียนการสอนที่ เชื่อมโยงระหว่างวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ 
- ส่งเสริมการเรียนรู้สู่การเป็นผู้ประกอบการ 
- พัฒนาตลาดรองรับงานส าหรับบุคลากรวิจัย 

- ปรับปรุงและพัฒนาระบบรองรับเทคโนโลยีส าคัญๆ 
- ส่งเสริมการพัฒนาระบบคุณภาพและมาตรฐาน 
- สนับสนุนให้ต่างชาติเข้ามาลงทุนจัดตั้งศูนย์วิจัยพัฒนา 
- สนับสนุนเครื่องมือทางการเงินใหม่ๆ เพื่อเป็นกลไกระดมทุน 
- เร่งพัฒนาและประชาสัมพันธ์ศูนย์แห่งความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี และอุทยานวิทยาศาสตร์ 
- สนับสนุนให้เกิดการร่วมท างานและแบ่งปันทรัพยากรด้านอุปกรณ์ เครื่องมือ 

และห้องปฏิบัติการทดลองระหว่างสถาบันวิจัย สถาบันการศึกษา ภาครัฐ และ
ภาคเอกชน 

  ยุทธศาสตร์ที ่ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 

1 

2 

3 
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ยุทธศาสตร์ที่ 8 วิทยาศาสตร ์เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

1. เพิ่มสัดส่วนค่าใช้จ่ายการลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนา 
สู่ร้อยละ 1.5 ของ GDP และมีสัดส่วนการลงทุนวิจัยและ
พัฒนาของภาคเอกชนต่อภาครัฐเป็น 70:30 

 ค่าใช้จ่ายการลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนาต่อ GDP  
 สัดส่วนการลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนต่อภาครัฐ 

 

2. เพิ่มจ านวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาเป็น 25 คน
ต่อประชากร 10,000 คน 

 จ านวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา ต่อประชากร 10,000 คน 

3. เพิ่มอันดับความสามารถการแข่งขันโครงสร้างพื้นฐานด้าน
วิทยาศาสตร์ และด้านเทคโนโลยี จัดโดย IMD ให้อยู่ใน
ล าดับ 1 ใน 30  

 อันดับความสามารถการแข่งขันโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ โดย IMD  
 อันดับความสามารถการแข่งขันโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี โดย IMD 
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การเปล่ียนผ่านจากเศรษฐกิจยุคเก่าสู่เศรษฐกิจยุคใหม่ 
พัฒนาเศรษฐกิจฐานความรู้ควบคู่กับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
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ไหมไทย 

ต้นน า้ แปรรูปเบือ้งต้น แปรรูปต่อเน่ือง ผลิตภัณฑ์ 

ไหม 
ด้ายไหม 

ทอ 
ป่ัน 

ผ้าผืน 
ตัดเย็บ 

เสือ้ผ้า กระเป๋า 
รองเท้า เฟอร์นิเจอร์ 

เคหะส่ิงทอ 

มรดกวัฒนธรรม 
การออกแบบ 

R&D 
แฟช่ัน 

Creative 
Industry 

Creativity 

 การสง่เสริมการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ตามแนวโน้มแฟชัน่  
 รักษา/อนรุักษ์ลายผ้าท่ีคงความเป็นเอกลักษณ์ไทย และน ามาผสมผสานกับการผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ 

 การให้ความรู้เพ่ือปรับเปล่ียนทศันคติของผู้ผลติไหมรุ่นเก่าให้ยอมรับเทคโนโลยีสมยัใหม่ และสนบัสนนุคนรุ่นใหม่สนใจ/
รักษาเอกลกัษณ์ผ้าไหมไทย 

 การวิจัยและพัฒนาท่ีมุ่งเพิ่มคุณภาพสินค้า  

ปัจ
จัย

แห่
งค

วา
มส

 าเ
ร็จ

 

 การพฒันาการตลาดโดยใช้เทคโนโลยีสมยัใหม่ เช่น ICT 

 การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานและปัจจยัสนบัสนนุ เช่น การพฒันาบคุลากรท่ีมีความรู้ด้านการออกแบบ แนวโน้มแฟชัน่ 
การตลาดแบบใหม่และพาณิชย์ธุรกิจ เป็นต้น และการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านทรัพย์สนิทางปัญญา 

 

 สนิค้าและบริการที่มีศักยภาพในการเพิ่มมูลค่าและสร้างสรรค์คุณค่า 



               
Thailand 4.0 : Value Based Economy 

   

More For Less Less For More 

โภคภณัฑ ์
 

ขบัเคลือ่นดว้ย
ภาคอตุสาหกรรม  
 

เนน้ภาคการผลติ  
 

นวตักรรม  

ขบัเคลือ่นดว้ย
เทคโนโลย ี
 

เนน้ภาคบรกิาร 
 

เศรษฐกจิทีข่บัเคลือ่นดว้ยนวตักรรม 



การพัฒนาภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ  

เป้าหมายที่ 3 

ยุทธศาสตร์ที่  

พัฒนาประ สิทธิภาพผลผลิต
การเกษตร 

พัฒนาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพ
และยั่งยืน 

พั ฒ น า ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ป ร รู ป
การเกษตร 

พัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุ 

ย ก ร ะ ดั บ ฐ า น เ ศ ร ษ ฐ กิ จ
อุตสาหกรรม 

ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

การกระจายรายได ้

• พัฒนาเมืองหลัก ให้มีความน่าอยู่ 
ปลอดภัย และพัฒนาระบบขนส่ง 

• พัฒนาเมืองส าคัญ ผ่านการเช่ือมโยง
โดยการขนส่งระบบราง เมืองศูนย์กลาง

เป็นเมืองน่าอยู่ 

พื้นที่ฐานเศรษฐกิจหลัก 
มีระบบการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

แก้ปัญหามลพิษ 
และสิ่งแวดล้อม 

พัฒนาอุตสาหกรรม 
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
และบริการสังคม 

อ านวยความสะดวกในการ
ลงทุน 

พั ฒ น า เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ใ ห้
สอดคล้องกับพื้นที่ 

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม 

พื้นที่เศรษฐกิจใหม่
บริเวณชายแดน 

1 

2 

3 

4 



ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ  
เป้าหมายที่ 1 ช่องว่างรายได้ระหว่างภาค
ลดลง และมีการกระจายรายได้ของประชาชน
อย่างเป็นธรรมมากขึ้น 

แนวทางการพัฒนา 
- พั ฒ น า เ มื อ ง ห ลั ก  พั ฒ น า

สภาพแวดล้อมเมืองศูนย์กลาง 
ของจั งหวั ด ให้ เป็ น เ มือ งน่ าอยู่ 
และปลอดภัย พัฒนาระบบขนส่ง
สาธารณะ ใน เขต เมื อ ง  รั กษ า 
อั ต ลั ก ษ ณ์ ข อ ง เ มื อ ง  
เพิ่ มประ สิทธิ ภ าพการบริ ห าร 
จัดการเมือง  

- พัฒนาเมืองส าคัญ อาทิ กรุงเทพฯ 
เ มื อ ง ป ริ ม ณ ฑ ล   ข อ น แ ก่ น 
นครราชสีมา ภูเก็ต หาดใหญ่  และ
เมืองใหม่บริเวณชุมทางเช่ือมโยง
การขนส่งระบบรางที่เกิดขึ้นใหม่ที่
ส าคัญ  

ตัวอย่างโครงการส าคัญ 
- โครงการพัฒนากลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรม

ล้านนาสู่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค ์
- โครงการขับเคล่ือนเกษตรอินทรีย์และพัฒนา

นวัตกรรมการแปรรูปสินค้าเกษตรในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

- โครงการบริหารจัดการน้ าแบบบูรณาการเพื่อ
การพัฒนาที่ยั่งยืนในภาคะวันออกเฉียงเหนือ 

เป้าหมายที่ 2 เมืองศูนย์กลางของ
จังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่และปลอดภัย 
สิ่งแวดล้อมดี เศรษฐกิจดี และการ
เดินทางสะดวก 

เป้าหมายที่ 3 พื้นที่ฐานเศรษฐกิจ
หลักมีระบบการผลิตที่ เ ป็นมิตร 
ต่อสิ่งแวดล้อม 

เป้าหมายที่  4 พื้นที่ เศรษฐกิจใหม่
บริเวณชายแดนมีการพัฒนาที่เกิดผล
เป็นรูปธรรม 

แนวทางการพัฒนา 
- พัฒนาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพและความ

ยั่งยืน / ยกระดับการท่องเที่ยวสู่นานาชาติ /
เสริมสร้างมาตรฐานสินค้าและธุรกิจบริการ
ด้านการท่องเที่ยว 

- พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร 
- พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปไปสู่

ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มสูง   
- ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม /

วางระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาความเส่ือม
โทรม 

- เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ าเพื่อ
การพัฒนาที่ยั่งยืน 

- พัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุ 
- ยกระดับฐานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

แนวทางการพัฒนา 
 -  ส่ง เสริมและอ านวยความสะดวก 

การลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษชายแดน 

- ส นั บ ส นุ น ก า ร พั ฒ น า กิ จ ก ร ร ม
เศรษฐกิจที่สอดคล้องกับศักยภาพ
ของพื้ นที่ แ ละยกระ ดับกิ จกรรม 
ทางเศรษฐกิจในพื้นที่  

- ส่งเสริมให้ภาคประชาชนและภาคีการ
พั ฒ น า ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง เ ข้ า ม า 
มีส่วนร่วมและได้รับประโยชน์จาก 
การพัฒนา  

- บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมในพื้นที่ เศรษฐกิจ
พิเศษชายแดน 

แนวทางการพัฒนา 
-  เร่งรัดการแก้ปัญหามลพิษและ

ส่ิงแวดล้อมในพื้นที่เศรษฐกิจหลัก
ให้ เกิ ดผล ในทางปฏิ บั ติ อย่ า ง 
เป็นรูปธรรม  

- สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรม
ที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมในพื้นที่
ฐานเศรษฐกิจหลัก 

- พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ
คุณภาพบริการสังคมเพื่อรองรับ
การดูแลคุณภาพชีวิตประชาชน
และการเป็นฐานเศรษฐกิจหลัก
ของประเทศ  

ตัวอย่างโครงการส าคัญ 
โครงการปรับปรุงและพัฒนา
ส่ิงแวดล้อมเมืองปริมณฑล 

ตัวอย่างโครงการส าคัญ 
โครงการติดตามตรวจสอบและแก้ไข
ปัญหาสารอินทรีย์ระเหยง่ายในพื้นที่
มาบตาพุดและบริ เวณใกล้เคียง 
จังหวัดระยอง  

ตัวอย่างโครงการส าคัญ 
- โครงการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมใน

พื้นที่บริเวณชายฝ่ังทะเลตะวันออก 
- โครงการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมใน

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว 
ตาก สงขลา และหนองคาย 
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การต่างประเทศ ประเทศเพื่อนบ้าน และภูมิภาค   ยุทธศาสตร์ที ่
ประเทศไทยมีบทบาทน าในภูมิภาคทั้ง
ด้านโลจิสติกส์ การค้า การบริการและ
การลงทุน 

ระบบห่วงโซ่มูลค่าในอนุภูมิภาค และ
ภูมิภาคอาเซียนมีความเช่ือมโยงกันเพื่อ
รองรับการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเน่ือง 

ภาคเอกชนไทยมีเครือข่ายและองค์
ความรู้ที่ส่งเสริมขีดความสามารถ
ใ น ก า ร แ ข่ ง ขั น 
การขยายตลาด ทั้งตลาดเดิมและ
ตลาดใหม่ 

ไทยเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่ส าคัญทั้งในระดับอนุ
ภูมิภาคและภูมิภาค โดยมีส่วนร่วมส าคัญในการ
ก าหนดบรรทัดฐานระหว่างประเทศ 

ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการกระจาย
ความเจริญในภูมิภาคเอเชีย กลุ่ ม
อาเซียน และอนุภูมิภาค 

ไทยมีภาพลักษณ์ที่ดี เป็นที่เช่ือมั่น
ของนานาชาติในฐานะประเทศที่
มาตรฐานด าเนินการต่างๆ เป็นไป
ตามมาตรฐานสากลและบรรทัดฐาน
ระหว่างประเทศ 

1 

3 

2 

4 

5 

6 

เร่งพัฒนาความเช่ือมโยงด้านการคมนาคมขนส่ง โลจิสติกส์ 
และโทรคมนาคม ภายใต้ความร่วมมือระดับอนุภูมิภาคและ
ภูมิภาคอาเซียน  

ส่งเสริม Outward Investment เพื่อ
ขยายฐานการผลิต การค้าการบริการ
ข อ ง ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร ไ ท ย 
สร้างผลตอบแทนจากเงินทุนและ 
know how ของไทย และพัฒนา
ประเทศไทยไปสู่การเป็นชาติการค้า 
(Trading Nation) 

พัฒนาและส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการ
ประกอบธุรกิจและการบริการและการลงทุน 
ที่มีสมรรถนะสูงและเป็นที่ยอมรับในภูมิภาค 

มุ่งเปิดประตูการค้าและพัฒนาความร่วมมือ
กับประเทศเพื่อนบ้านในลักษณะหุ้นส่วน
ทางยุทธศาสตร์ (Strategic Partner) ทั้งใน
ระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาคที่มีความเสมอ
ภาคกัน  

- การสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค 
ภูมิภาค และนานาประเทศ 

- การเข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศระหว่างภูมิภาค 

บูรณาการความร่วมมือของหน่วยงาน
ต่าง ๆ ภายในประเทศและภารกิจด้าน
การต่างประเทศ  



ตัวชี้วัด ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนฯ 12 

ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

ยุทธศาสตร์ชาติ แผนฯ 12 

1. อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ร้อยละ 5.0-6.0 ในอีก 15 ปีข้างหน้า ร้อยละ 5.0 

2. รายได้ต่อหัว 13,000 ดอลลาร์ สรอ. 8,200 ดอลลาร์ สรอ. 

3. ค่าใช้จ่ายการลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนาต่อ GDP ร้อยละ 2.5 ของ GDP ร้อยละ 1.5 ของ GDP 

4. สัดส่วนการลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนต่อภาครัฐ 70:30 70:30 

5. จ านวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาต่อประชากร 10,000 คน 80 25 

6. การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ลดลงให้ได้ร้อยละ 20-25 ภายในปี 
2573 

ลดลงให้ได้ร้อยละ 7 ภายในปี 
2563 

7. สัดส่วนพื้นที่ป่าไม้ เพิ่มพื้นที่ป่าไม้ให้ได้ร้อยละ 40 ของ
พื้นที ่

เพิ่มพื้นที่ป่าไม้ให้ได้ร้อยละ 40 ของ
พื้นที ่



    

กรอบการน าเสนอ 

Thailand 4.0 กบั การจัดการศกึษา 



   กระบวนการพฒันาประเทศไทย : “ประเทศไทย 4.0” 

 ยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปี 
 

  ประเทศทีม่ ัง่ค ัง่ ม ัน่คง และย ัง่ยนื 
อยา่งเป็นรปูธรรม  

 ปฏริปูการศกึษา 

 ปฏริปูการวจิยัและพฒันา 

ผนกึก าลงัทกุภาคสว่น  
“ประชารฐั”  

 

Reform  in Action 
โดยผลกัดนั 

 ปฏริปูโครงสรา้งเศรษฐกจิ 

ภายใตห้ลกัปรชัญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีง 



เป้าหมายของประเทศไทย 4.0 

Active 
Aging 

ประเทศที ่
 

ม ัน่คง  ม ัง่ค ัง่  
  

และย ัง่ยนื 

Medical 
Robots   

Low Carbon 
Society 

High Value 
Tourism 

Water 
Management
/technology   

Precision 
Farming 

Functional 
Foods 

Smart City 



   New Growth Engines : Thailand 4.0 

ความไดเ้ปรยีบ 

เชงิเปรยีบเทยีบ  

ความไดเ้ปรยีบ 

เชงิแขง่ขนั 

ความหลากหลาย 
เชงิชวีภาพ 

ความหลากหลาย 
เชงิวฒันธรรม 

• Food agriculture &  Bio Tec 
 

• Health, Wellness & Bio Med 
 
• Smart Devices, Robotics & 

Mechatronics 
 

• Digital, IoT & Embedded 
Technology (เทคโนโลยอีนิเตอรเ์นตที่
เชือ่มตอ่และบงัคบัอปุกรณ์ตา่งๆ 
ปญัญาประดษิฐแ์ละเทคโนโลยสีมองกลฝงัตวั) 

 
• Creative, Culture & High value 

services  
 

อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ 
5+5 



New Growth Engines : Thailand 4.0 

คลสัเตอรอ์ตุสาหกรรม/
เทคโนโลยหีลกั 

New Startups  

(4.0) 

• Agritech , Foodtech 
 

• Healthtech , Meditech, Spa 
 
• Robotech 

 
 

• Fintech, Edtech,  
• E-market Place, E-Commerce 
• Services Enhancing 
• IoT(อปุกรณ์เชือ่ตอ่ออนไลนโ์ดยไมใ่ชค้น) 

 
• Designtech, Lifestyle business 
• Traveltech 

 

• Food agriculture &  Bio Tec 
 

• Health, Wellness & Bio Med 
 
• Smart Devices, Robotics &        
    Mechatronics 

 
• Digital, Embedded Technology 
 

 
 

 
• Creative, Culture & High value 

services  
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การปฎริปูการศกึษารองรับอตุสาหกรรม4.0 และประเทศไทย4.0  

เป้าหมาย – ผลติและเปลีย่นแรงงานไรฝี้มอืและกึง่ฝีมอืเป็นผูม้คีวามรู ้ ทกัษะและสมรรถนะ  

 อปุสงค ์    อปุทาน  

 ทรัพยากรมนุษย ์

• ผูป้ระกอบการ 
• โครงการกอ่สรา้ง

พืน้ฐานตา่งๆ 
• Star up  

• Digital และ ICT 
• Automation 
• Standard 

 

พัฒนาทรัพยากรมนุษย ์
โดย 

หน่วยงานสนับสนุน 
• กระทรวงอตุสาหกรรม 
• กระทรวงคมนาคม 
• อืน่ๆ 

• มหาวทิยาลัย 
• สถาบันอาชวีศกึษา 
• สถาบันวจัิย 

หน่วยงานสนับสนุน 
• กระทรวงศกึษาธกิาร 
• กระทรวงวทิยาศาสตร ์
• สสวท. 
• อืน่ๆ 
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Innovative Students & Smart workers 

  

นโยบายรฐับาล:  
• Thailand 4.0 
• แผนฯ 12 
• อตุสาหกรรมเป้าหมาย 
• Area Based / PPP 

Infrastructure:  
• Cloud system 
• ICT 
• Tools   

พฒันาทกัษะความรู/้ปรบัปรงุหลกัสตูร: 
• Single skills    Multi skills 
• Automation 
• Innovation/Advanced knowledge  

  

บรูณาการกบัหนว่ยงานทีเ่ก ีย่วขอ้ง 
• ผูป้ระกอบการ/สถานประกอบการ 
• สถาบนัการศกึษา/สถาบนัวจิยั 
• หนว่ยงานภาครฐั / สสวท. 
• แหลง่เงนิทนุ 

Thailand 4.0 กบัการจดัการศกึษา 

ระบบและการ
จดัการศกึษา 
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วัตถุดิบ:
สินค้าเกษตร 

การแปรรูปอาหาร
Processed food 

Kitchen of the World’s Supply Chain  

From Farm  To Table 

Suppliers Processors Distributors Consumers 

•ขาดการบริหารจดัการ
ด้านเพาะปลกูและ
เลีย้งสตัว์ที่ดี ในด้าน
การใช้ดิน น า้ พนัธ์พืช 
การจดัเก็บ และการ
ก าจดัของเสียจากการ
ใช้ประโยชน์ด้าน
เกษตรกรรม 

•ขาดการบริหารจดัการ
อตุสาหกรรม การวางแผน
และการควบคมุการผลิต 
ตลอดจนการควบคมุ
คณุภาพ ความสะอาด 
และความปลอดภยัที่มี
ประสิทธิภาพ 

• Improper storing, 
packaging, 
labeling, & delivery 
management 

•Products mismatch 
customer need 
•Food hazard, 

disease, pesticide, 
chemical, unwanted 
bacteria & 
contaminated 

•  Lack of collaboration among members along food chain 

•  high rate of product recall & return 
•  food traceability (find where food come from) and total control on food safety is 

impossible 

การกระจาย
สินค้า 

การบริการ
ร้านอาหาร 

Critical 

Issues 
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ผลิตภัณฑ์สุขภาพ สมุนไพร 
• เครื่องส าอาง  
• อาหารเสริมเพ่ือสุขภาพ 
• ยาสมุนไพร 

บริการส่งเสริมสุขภาพ 
ต้นน้ า กลางน้ า ปลายน้ า 

• สปา /นวดแผนไทย  
• การบ าบัดฟื้นฟูสุขภาพ 
• การดูแลผู้สูงอายุ 
• ธุรกิจเสริมความงาม 

• พืชสมุนไพร 
• พืชอาหาร 
• ไขมันพืช/สัตว ์
• เคมีภัณฑ์ 

ที่มา : ข้อมูลธุรกิจสปาและเสริมความงาม จากกรมเจรจาการค้าฯ 
        ช้อมูลมูลค่าส่งออก  จากกระทรวงพาณิชย์ 

ห่วงโซอุ่ปทานภาคบริการ (ผลิตภัณฑ์สุขภาพ) 

• ขาดเทคโนโลยีและเงินทุน  ในการปรับปรุง
กระบวนการผลิต 

• ขาดแคลนสถาบันวิเคราะห์ทดสอบคุณภาพ 

• ขาดความรู้ด้านการจัดจ าหน่ายและตลาด 
โดยเฉพาะตลาดต่างประเทศ  

• ขาดการประสานงานกันของภาครัฐและ
เอกชน 

• ขาดความชัดเจนในข้อก าหนดการอนุญาต
ระหว่างผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพและยาจาก
สมุนไพร เพื่อให้เป็นผลิตภัณฑ์อาหารมากขึ้น 

• ความไม่สม่ าเสมอของคุณภาพ
สมุนไพร/วัตถุดิบจากธรรมชาติ 
(ส่วนใหญ่ยังไม่ได้ GAP และ GMP) 

• วัตถุดิบขาดแคลน เน่ืองจาก
เกษตรกรขาดแรงจูงใจในการปลูก 

• สมุนไพรหลายชนิดมาจากป่า การ
ปิดป่าท าให้สมุนไพรขาดแคลน  

• ขาดคุณภาพและมาตรฐานการ
ให้บริการ 

• ขาดแคลนบุคลากรที่มีคุณภาพ 
ขาดเงินลงทุน/ข้อมูลในการขยาย
กิจการไปต่างประเทศ 

• มีธุรกิจแอบแฝงที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์
โดยรวมของอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์
สุขภาพ 

• ขาดความเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมอื่นๆ 
เช่น แฟชั่น ท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ   
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ยาสมุนไพร 
• พัฒนาระบบมาตรฐานและการ
ตรวจสอบคุณภาพให้ได้มาตรฐาน
กลาง 

ผลิตภณัฑ์สมุนไพร 
• ส่งเสริมการตลาดเชงิรุกในสถานที่
ท่องเที่ยว 

Target: สถานพยาบาล/แหล่ง
ท่องเที่ยว 
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 Medical Hub  

•  ผลติและพัฒนาบุคลากรในสาขาที่เกี่ยวข้อง 
•  พัฒนาและปรับปรุงกฎหมาย 
• พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานรองรับการเป็น Medical hub เช่น อาคารสถานที่ ครุภณัฑ์ทางการแพทย์ ระบบส่งต่อ  

ระบบขนส่ง ฯลฯ 
• สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการใช้ทรัพยากรร่วมกัน 
• พัฒนาระบบการเบกิจ่ายจากระบบการประกันสุขภาพต่างประเทศ 

Health care 
• ศัลยกรรม/ ทันตกรรม 
• Long term care 
• Medical outsourcing 
•  Super-tertiary medical 
facility 

Target: รพ.เอกชนที่มีความพร้อม 

Wellness 
• Spa / นวดแผนไทย 
•  Long stay for 

climatotherapy 

Target: สถานบริการในแหล่ง
ท่องเที่ยว 

Academic 
• Dual program 
• วจิัย/พัฒนาเทคโนโลยีทาง
การแพทย์ 
• ส่งเสริมการเป็น International 

medical training center 
• จัดประชุมวชิาการด้านการแพทย์ 

Target: โรงเรียนแพทย์/ศูนย์
การแพทย์เฉพาะทาง 

Medical hub 

Health Service 

Medical 
Academic  

Health Product 

ปัจจยัที่เสริมศักยภาพ (Enabling factors)  

การขับเคล่ือน Medical hub เพื่อรองรับการ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
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ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ชาติกับแผนในระดับต่างๆ 

อาทิ แผนปฏิรูป/  
แผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล/ สิ่งแวดล้อม/ 
 การศึกษา/ สาธารณสุข/ วัฒนธรรม/  

การท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

นโยบายรัฐบาล 

แผนแม่บทยุทธศาสตร์เฉพาะ 

นโยบายความม่ันคงแห่งชาติ แผนงบประมาณเชิงบูรณาการ 

AGENDA AREA FUNCTION 

แผนปฏิบัติการกระทรวง/กรม/หน่วยปฏิบัติ 

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/จังหวัด 

แผนบริหารราชการแผ่นดิน 
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การพฒันาประเทศเพือ่น าไปสูก่ารพฒันาอยา่งสมดลุ 
และพรอ้มรบัการเปลีย่นแปลง 

เป้าประสงค ์

ผลลพัธ์ 

เง่ือนไข/
ปัจจยัน าเข้า 

หลกัการ/
กระบวนการ 

“ความรู ้” กา้วไปขา้งหนา้ดว้ย 

ความรอบคอบ 

“คณุธรรม” ในการปฏบิตัหินา้ที ่

“ความเพยีร” สรา้งระบบ

ภูมคิุม้กนัตวัเอง 

“ความพอประมาณ” วเิคราะห์

สถานการณ์ของประเทศ 

“ความมเีหตผุล” การตดัสนิใจ 

เพือ่สรา้งความสมดลุ 

“ภูมคิุม้กนั “ทีส่รา้งขึน้ในระบบ

เศรษฐกจิ 

56 การใชช้วีติ 
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ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 

พอประมาณ 

มเีหตผุล 

มภีมูคิุม้กนั 

• ไมท่ าเกนิตวั ท าตามศกัยภาพและความถนดัไมต่ามกระแส 

• ใชเ้หตผุลในการคดิ ตดัสนิใจและด าเนนิการ มกีารจดัการ
วางแผนอยา่งเป็นระบบ มองระยะยาว 

• สรา้งภมูคิุม้กนั โดยค านงึถงึความเสีย่งทีอ่าจเกดิข ึน้ พรอ้ม
รบัมอืและหาวธิจีดัการปรบัตวัอยา่งเหมาะสม 

ยดึหลกัความพอประมาณ มเีหตผุล มภีมูคิุม้กนัในตวัทีด่ ี

อาศยัความรอบรู ้ การมคีณุธรรม และความเพยีรเป็นเง ือ่นไข 

ความรอบรู ้

ใชค้วามรูแ้ละ

ประสบการณ์ทีเ่กีย่วขอ้ง

อยา่งรอบคอบ 

ระมดัระวงัในการปฏบิตั ิ

ปรบัการผลติ อาศยั

ฐานความรูสู้ก่ารเพิม่

ประสทิธภิาพ 

มคีณุธรรม 
 

ซือ่สัตย ์รับผดิชอบตอ่ผูม้สีว่นได ้
เสยี ไมโ่ลภ  ไมเ่บยีดเบยีน 

ผูอ้ ืน่ และสิง่แวดลอ้ม เอือ้อาทร 
ตอ่ชมุชน และสังคม ซึง่จะกอ่ 
ใหเ้กดิความไวเ้นือ้เชือ่ใจในการ 

ท างานรว่มกัน 

 

มคีวามเพยีร 
 

มคีวามเพยีรตอ่การเรยีนรู ้
สิง่ใหม่ๆ  เพือ่ปรับวธิกีาร 

ท างาน 
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กรอบการน าเสนอ 

นโยบายการด าเนนิงานอดุมศกึษา กบั การท าแผนยทุธศาสตร ์มทร. 
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จบการน าเสนอ 
  


