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คานา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) เป็นแผนพัฒนาฯ ฉบับแรก
ที่เริ่มต้นกระบวนการยกร่ างกรอบแผนภายใต้ยุทธศาสตร์ ชาติ และจะมีผ ลในการใช้เป็นกรอบเพื่อกาหนด
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนปฏิบัติการในช่วง 5 ปีที่สองของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยการ
กาหนดทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนาฯ ได้ น้อมนำปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมำเป็น
หลักนำทำงในกำรขับเคลื่อนและวำงแผนกำรพัฒนำประเทศ ไปสู่การบรรลุเป้าหมายในมิติต่าง ๆ ภายใต้
ยุ ทธศาสตร์ ช าติอ ย่ า งเป็ น รู ป ธรรม ในช่ว งเวลาที่ทั่ ว โลกรวมถึ งประเทศไทยอยู่ใ นสภาวะที่ ต้ องเผชิ ญ กั บ
ความท้าทายจากภายนอกและภายในประเทศที่มีความผันแปรสูงและมีแนวโน้มจะทวีความรุนแรงมากขึ้น
ในอนาคต ทั้งที่เป็นผลสืบเนื่องมาจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 และข้อจากัด
ของโครงสร้างภายในประเทศที่ยั งคงรอการปรับปรุงแก้ไขในหลายมิติ การกาหนดทิศทางการพัฒนาประเทศ
ในระยะต่อไป จึงจาเป็นต้องให้ความสาคัญกับปัจจัยทั้งภายนอกและภายใน ตลอดจนผลจากการเปลี่ยนแปลง
ของปัจจัยที่จะมีอิทธิพลต่อโครงสร้างและองคาพยพของประเทศในทุกมิติ เพื่อนามาประมวลผลประกอบ
การกาหนดทิศทางการพัฒนาประเทศที่ควรมุ่งไปในอนาคต บนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่สอดคล้อง
กับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก (Sustainable Development Goals: SDGs) ซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้น
ในการที่จะนาพาประเทศไทยไปสู่การเป็นประเทศที่เศรษฐกิจมีความเจริญเติบโตท่ามกลางสังคมที่สมานฉันท์
ทันสมัย ก้าวหน้า ควบคู่ไปกับ สิ่งแวดล้ อมที่ได้รับการดูแลรักษาและใช้ประโยชน์อย่างสมดุล ในระยะยาว
เพื่อให้ประเทศไทยสามารถเสริมสร้างความเข้มแข็งจากภายใน ให้สามารถเติบโตต่อไปได้อย่างมั่นคงท่ามกลาง
ความผันแปรที่เกิดขึ้นรอบด้านจากภายนอก และสามารถบรรลุเป้าหมายระยะ 20 ปี ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ตามกรอบระยะเวลาที่คาดหวังไว้ได้
การจัดทาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในแต่ละช่วงระยะเวลา 5 ปี ที่คานึงถึงความสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติ แนวนโยบายแห่งรัฐ รวมถึงสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและโลก
นอกจากจะต้องคานึ งถึ งความส าคัญของมิติการพัฒ นาด้านต่าง ๆ ที่ส่ งผลต่อภาพรวมของประเทศ ทั้งที่
เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรมนุษย์ สิ่งแวดล้อม การพัฒนาที่ยั่งยืน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม ตลอดจนการพัฒ นาเชิงพื้น ที่ และความสามารถในการแข่งขันของประเทศแล้ ว การประมวล
กระบวนทัศน์หลักเพื่อสังเคราะห์ประเด็นการพัฒนาที่ประเทศไทยควรให้ความสาคัญและเป็นจุดมุ่งเน้นใน
ระยะของแผนพัฒนาฯ ยังเป็นเงื่อนไขที่มีนัยสาคัญต่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาประเทศในระยะยาว โดย
แผนที่มีจุดเน้นชัดเจนจะช่วยสนับสนุนให้การพัฒนาประเทศได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนบนเป้าหมาย
ร่วมที่ชัดเจน ในขณะเดียวกันยังเอื้อประโยชน์ต่อการติดตามตรวจสอบและประเมินผลความสาเร็จของแผน
เพื่อนามาปรับปรุงกระบวนการและวิธีการดาเนินงานให้บรรลุผลลัพธ์ที่มุ่งหวังได้อย่างแม่นยายิ่งขึ้น
ส านั ก งานสภาพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ (สศช.) ได้ จั ด ท าแผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ 13
โดยรับฟังความคิดเห็นจากภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน ทั้ง ในระดับสาขาการผลิต กลุ่มอาชีพ และระดับภาค
พื้นทีใ่ นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับทิศทางและประเด็นการพัฒนาที่ประเทศไทยควรให้ความสาคัญ และนามาสู่การ
สังเคราะห์ประเด็นกลยุทธ์การพัฒนาที่ประเทศไทยควรมุ่งเน้นดาเนินการในช่วงของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13
เพื่อนาพาประเทศไปสู่ “ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ในระยะยาวได้อย่างเป็นรูปธรรม
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ส่วนที่ 1
บทบาท ความสาคัญ และสถานะ
ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13
(พ.ศ. 2566-2570)

1

การดาเนินงานเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศก่อนที่จะมีการประกาศใช้
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ได้อาศัยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นแผนหลักเพื่อ
เป็นกรอบในการวางแผนปฏิบัติราชการและแผนในระดับปฏิบัติต่าง ๆ รวมถึงการจัดทาคาของบประมาณ
รายจ่ายประจาปีให้มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกัน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ผ่าน ๆ มา
จึงมีลักษณะการกาหนดประเด็นการพัฒนาประเทศในภาพกว้างที่ครอบคลุมทุกมิติ เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ
ทุกระดับสามารถเชื่อมโยงภารกิจ และจั ดทาแผนปฏิบัติราชการและคาของบประมาณให้ อยู่ภ ายใต้ กรอบ
การสนั บ สนุ น เป้ า หมายของแผนพั ฒ นาฯ การพั ฒ นาประเทศภายใต้ แ ผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ ผ่ า นมาจึ ง ให้
ความสาคัญกับมิติการพัฒนาประเทศทุกด้านอย่างเท่าเทียมและสมดุลกัน โดยจุดเน้นของแต่ละยุทธศาสตร์
การพัฒนาจะมุ่งเน้นการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาแต่ละด้านเป็นหลัก เพื่อมุ่งหมายให้ผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้น
จากการขับเคลื่อนการพัฒนาของแต่ละมิตินาไปสู่การบูรณาการผลรวมที่สนับสนุนการดาเนินงานซึ่งกันและกัน
และส่งผลให้ประเทศบรรลุเป้าหมายในภาพใหญ่ที่กาหนดขึ้นภายใต้แผนพัฒนาฯ ได้
แผนภาพที่ 1-1 ภาพรวมความเชื่อมโยงของแผน 3 ระดับ

ที่มา: สศช. (2562)

อย่างไรก็ดี นับตั้งแต่ประเทศไทยได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
เป็ น ต้ น มา รู ป แบบการจั ด ท าแผนเพื่ อ วางกรอบทิ ศ ทางการพั ฒ นาประเทศได้ มี ก ารปรับ เปลี่ ยนไปอย่าง
มีนัยสาคัญ โดยมาตรา 65 ภายใต้หมวดแนวนโยบายแห่งรัฐ ได้กาหนดให้ รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็น
เป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทาแผนระดับ 2
และ 3 ตลอดจนการจัดทากรอบงบประมาณรายจ่ายประจาปีให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพื่อให้เกิดเป็น
พลั ง ผลั ก ดั น ร่ ว มกั น ไปสู่ ก ารบรรลุ เ ป้ า หมายการพั ฒ นาประเทศที่ ก าหนดไว้ ใ นยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ทั้ ง นี้
การถ่ายทอดยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติให้มีความสอดคล้องกันอย่างเป็นระบบนั้น ยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งเป็น
แผนระดับที่ 1 จะทาหน้าที่เป็น กรอบทิศทางการพัฒนาประเทศในภาพใหญ่ที่ครอบคลุมการสร้างสมดุล
ระหว่างการพัฒนาประเทศด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมเข้าด้วยกัน ด้วยกระบวนการ
มีส่ ว นร่ ว มจากทุกภาคส่ ว น โดยมี แ ผนระดับที่ 2 เป็นกลไกส าคัญในการถ่ายทอดแนวทางการขับเคลื่ อน
ประเทศในมิติต่าง ๆ ของยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งประกอบด้วยแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ทาหน้าที่ในการถ่ายทอดเป้าหมายและประเด็นยุทธศาสตร์ของยุทธศาสตร์ชาติลงสู่แผนระดับต่าง ๆ โดย
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นแผนฯ ที่คานึงถึงประเด็นร่วมหรือประเด็นตัดข้ามระหว่างยุทธศาสตร์
2

และการประสานเชื่อมโยงเป้าหมายของแต่ละแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติให้มีความสอดคล้องไปใน
ทิศทางเดียวกัน ขณะที่แผนการปฏิรูปประเทศจะทาหน้าที่เป็นแผนที่มุ่งเน้นการปรับเปลี่ยน แก้ไขปัญหา
อุป สรรคเร่ งด่ว นเชิงโครงสร้ าง กลไก หรื อกฎระเบียบ เพื่อให้ รากฐานการพัฒ นาภายในประเทศมีความ
เหมาะสม เท่าทัน กับ บริ บ ทการพั ฒ นาที่ป ระเทศต้ องการมุ่ งเน้น โดยมี แ ผนพั ฒ นาเศรษฐกิจ และสังคม
แห่ ง ชาติ ท าหน้ า ที่ เ ป็ น แผนระบุ ทิ ศ ทางและเป้ า หมายการพั ฒ นาที่ ป ระเทศควรให้ ค วามส าคั ญ และ
มุ่งดาเนิ น การในระยะ 5 ปี ของแผนยุ ท ธศาสตร์ชาติ โดยคานึงถึงพลวัตและเงื่อนไขการพัฒ นาที่ประเทศ
เผชิญอยู่ เพื่อเป็นแนวทางให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องปรับจุดเน้นการดาเนินงานมุ่งสู่การเสริมสร้างความสามารถ
ของประเทศให้สอดรับ ปรับตัวเข้ากับเงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งการระบุทิศทางการพัฒนาที่มีความชัดเจน
จะส่ ง ผลให้ ก ารพั ฒ นาประเทศตั้ ง แต่ ร ะดั บ ทิ ศ ทาง โครงสร้ า ง นโยบาย ตลอดจนกลยุ ท ธ์ แ ละกลไก
ในการขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติมีความเชื่อมโยงกันในทุกระดับ และจะเป็นกาลังในการนาพาประเทศไปสู่
การบรรลุเป้าหมายระยะยาว ทั้งนี้ ประเด็นการพัฒนาสาคัญนอกเหนือจากที่ระบุในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ จะยังคงได้รับการเน้นย้าให้ความสาคัญและดูแลขับเคลื่ อนผ่านแผนระดับ 2 เพื่อถ่ายทอด
แนวทางการขับ เคลื่ อนประเทศในมิติต่าง ๆ ของยุทธศาสตร์ช าติไปสู่ การปฏิบัติเช่นเดียวกับแผนพั ฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติซึ่งเป็น แผนที่อยู่ในระนาบเดียวกัน นอกจากนี้ นโยบายและแผนระดับชาติ
ว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ ยังเป็นหนึ่งในแผนระดับ 2 ซึ่งทาหน้าที่เป็นกรอบหรือทิศทางในการดาเนินการ
ป้องกัน แจ้งเตือน แก้ไข หรือ ระงับยับยั้งภัยคุกคามทุกรูปแบบเพื่อธารงไว้ซึ่งความมั่นคงแห่งชาติ ที่มีความ
ครอบคลุมมิติและประเด็นการพัฒนาของประเทศอย่างรอบด้าน โดยแผนระดับที่ 2 ทั้ง 4 แผนข้างต้น จะเป็น
กลไกที่ช่วยถ่ายทอดแนวทางการขับเคลื่อนประเทศในมิติต่าง ๆ ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติใน
แผนระดับที่ 3 ซึ่งเป็นแผนเชิงปฏิบัติที่ระบุการดาเนินงานภายใต้แผนงาน โครงการที่ความชัดเจนตามภารกิจ
ของหน่ ว ยงานของรั ฐ เพื่อที่จ ะสนั บ สนุ น การดาเนินงานของแผนระดับที่ 2 และยุทธศาสตร์ช าติให้บรรลุ
เป้าหมายที่กาหนดไว้บนความสอดคล้องเชื่อมโยงกันของแผนทุกระดับ
แผนภาพที่ 1-2 องค์ประกอบของแผนระดับที่ 2
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ดังนั้น เพื่อให้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) สามารถระบุ
ทิศทางและประเด็นการพัฒนาที่ประเทศควรให้ความสาคัญและมุ่งดาเนิน การในระยะ 5 ปีที่สองของ
ยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีการระบุเป้าหมายของประเด็นการพัฒนาที่ต้องดาเนินการอย่างชัดเจน และสอดคล้อง
กับแนวนโยบายแห่งรัฐ ยุทธศาสตร์ชาติ สภาพการณ์เศรษฐกิจและสังคมทั้งภายในประเทศและในระดับโลก
ตลอดจนเชื่อมโยงและส่งเสริมแผนระดับที่ 2 อื่น ๆ ในระนาบเดียวกัน ให้สามารถทาหน้าที่เป็นกลไกในการ
ถ่ายทอดแนวทางการขับเคลื่อนประเทศในมิติต่าง ๆ ของยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การดาเนินการในทางปฏิบัติ
ภายใต้แผนระดับที่ 3 เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการสนับสนุนและบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติได้อย่าง
เป็นรูปธรรม จึงจาเป็นต้องมีการปรับกระบวนทัศน์ในการจัดทาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) ให้เป็นแผนที่มีความชัดเจนในการกาหนดทิศทางและเป้าหมายการพัฒนา
ประเทศที่ต้องการมุ่งเน้นและบรรลุผลภายในห้วงเวลาของแผน ให้สามารถชี้ชัดถึงเป้าหมายหลักที่ประเทศ
ไทยต้องดาเนินการให้เกิดผล และเชื่อมโยงไปสู่เป้าหมายย่อยในมิติที่เกี่ยวข้องแต่ละด้านที่ต้องเร่งดาเนินการ
หรื อต้องมีการปรับ เปลี่ย นเพื่อให้ เป้ าหมายหลักบรรลุ ผล สามารถเสริมสร้างให้ ประเทศสามารถปรับปรุง
จุ ด อ่ อ น ลดข้ อ จ ากั ด ที่ มี อ ยู่ เ ดิ ม และพั ฒ นาศั ก ยภาพให้ ส อดรั บ กั บ พลวั ต และเงื่ อ นไขใหม่ ข องโลก
เพื่อให้ประเทศไทยสามารถเติบโตต่อไปได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลง ความ
ไม่แน่นอน และความซับซ้อนที่มากขึ้นของโลกยุคใหม่
สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จึงได้ดาเนินการจัดทาแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13
ให้เป็นแผนที่มีความชัดเจนในการกาหนดทิศทางและเป้าหมายการพัฒนาประเทศที่ต้องการมุ่งเน้น โดยเริ่มต้น
จากการสังเคราะห์ วิเคราะห์แนวโน้ม พร้อมทั้งผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นทั้งภายในประเทศ
ภูมิภ าค และระดับ โลก เพื่อประเมิน ความท้าทายและโอกาสในการพัฒ นาประเทศภายใต้บริบทเงื่อนไข
ข้อจากัดที่ประเทศไทยต้องเผชิญอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยพิจารณาองค์ประกอบของ
การพัฒนาประเทศในมิติด้านต่าง ๆ ที่มีความเชื่อมโยงหรือเป็นองค์ประกอบของประเด็นยุทธศาสตร์ที่ระบุไว้
ในยุทธศาสตร์ชาติอย่างรอบด้าน ก่อนนามาสู่การกาหนดจุดเน้นเชิงเป้าหมายที่ประเทศไทยต้องให้ความสาคัญ
และมุ่งเน้ น ดาเนิ น งานให้ บ รรลุ ผ ลในระยะของแผนพัฒ นาฯ เพื่อให้ ประเทศพร้อมเติบโตอย่างยั่งยืนและ
สามารถบรรลุเป้าหมายการพัฒนาประเทศภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างสัมฤทธิ์ผล
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ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13
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ในช่วงระยะเวลาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ประเทศไทยจะยังคงเผชิญกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง
ที่สาคัญของโลก ทั้งที่เป็นการเปลี่ยนแปลงระยะสั้นและระยะยาว ทั้งที่สามารถคาดการณ์ได้ถึงผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ้นและไม่สามารถคาดการณ์ผลที่จะเกิดขึ้นได้อย่างชัดเจน โดยการเปลี่ยนแปลงจากภายนอกที่เกิดขึ้นจะ
เป็นปัจจัยโอกาสที่ช่วยเสริมสร้างประโยชน์หรือก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการพัฒนาประเทศไทยในอนาคตด้วย
ขนาดและลักษณะที่แปรผันออกไปอย่างไรนั้น ขึ้นอยู่กับบริบทและเงื่อนไขสภาพแวดล้อมภายในประเทศที่จะ
เป็ น ตัว แปรหลั กซึ่งบ่ งชี้ว่าประเทศไทยจะสามารถปรับตัวด้วยการใช้ประโยชน์จากจุดแข็งและปรับแก้ไข
ข้อจากัดที่มีอยู่เพื่อนามาสร้างสรรค์โอกาสในการเติบโตต่อไปได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนท่ามกลางกระแส
การเปลี่ยนแปลงที่ไม่แน่นอนและซับซ้อนได้อย่างเท่าทัน เหมาะสม เพื่อให้เกิดการกระจายประโยชน์ที่เกิดขึ้น
ไปยังภาคส่วนต่าง ๆ ในประเทศได้อย่างเท่าเทียมเป็นรูปธรรมได้เพียงใด
ดังนั้น จึงจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทาความเข้าใจกับบริบทของประเทศไทยและสภาพแวดล้อมภายนอก
อย่างรอบด้าน ทั้งผลของการพัฒนาประเทศในระยะที่ผ่านมาภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ที่ยังคงมีประเด็น
ส าคัญซึ่งจ าเป็ น ต้ อ งเร่ งด าเนิ น การขั บ เคลื่ อ นให้ เ กิด ผลสั ม ฤทธิ์ต ามเป้ าหมายโดยเร็ว ตลอดจนแนวโน้ ม
การเปลี่ยนแปลงระดับโลกที่สาคัญและคาดว่าจะมีผลต่อทิศทางการพัฒนาประเทศไทยในระยะของแผนพัฒนาฯ
ฉบั บ ที่ 13 รวมถึ ง ผลจากสถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของโควิ ด -19 ซึ่ ง ได้ ส่ ง ผลกระทบต่ อ ประเทศไทย
ในหลากหลายมิติและนามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงฉากทัศน์ของการพัฒนาทั่วโลกไปอย่างสิ้นเชิง เพื่อที่จะสามารถ
ประเมินสถานภาพปัจจุบันของไทย และเตรียมความพร้อมในการปรับตัวท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลง
ที่มีความซับซ้อนมากขึ้นของโลกยุคใหม่ เพื่อใช้ประโยชน์จากโอกาสที่เกิดขึ้น ในการพัฒนาประเทศบนพื้นฐาน
ของความยั่งยืนได้อย่างเต็มที่ โดยการวางกลยุทธ์การพัฒนาประเทศที่มีจุดเน้นชัดเจนและเหมาะสมกับบริบท
ทั้งภายในและภายนอกประเทศอย่างรอบด้าน

2.1 บริบทและสถานะในการพัฒนาของประเทศไทยภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
การพัฒนาของประเทศไทยภายใต้ช่วงระยะเวลาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
เป็ น สภาวะที่ ป ระเทศต้ อ งเผชิ ญ ความเปลี่ ย นแปลงที่ ส าคั ญ หลายประการและอยู่ ภ ายใต้ แ รงกดดั น จาก
สถานการณ์ที่มีความผันแปรสูงทั้งภายนอกและภายในประเทศ ทั้งที่เป็นผลจากความก้าวหน้าอย่างก้าวกระโดด
ของเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทสาคัญ ทั้งในวิถีการดาเนินธุรกิจและการใช้ชีวิตของผู้คน การเข้าสู่สังคมสูงวัย
ที่ส่งผลต่อกาลังแรงงานในอนาคต การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติที่มีความผันผวนรุนแรง
ตลอดจนสถานการณ์ความขัดแย้งทางเศรษฐกิจและการเมืองระหว่างประเทศมหาอานาจ เมื่อผนวกเข้ากับ
เหตุการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่แพร่ระบาดอย่างรวดเร็วและส่งผลกระทบอย่างรุนแรงทั่วโลก ส่งผลให้
การดาเนิ น งานตามแผนพัฒ นาฯ ฉบั บ ที่ 12 ในหลายมิติ ไม่ส ามารถบรรลุ ผ ลได้ ตามเงื่ อ นเวลาที่ก าหนด
บริบทและสถานะของประเทศไทยจากผลของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มีสาระสาคัญโดยสรุปดังนี้
2.1.1

มิติด้านความมั่นคง

1) เสถียรภาพทางการเมืองและประสิทธิผลของรัฐลดลง แม้ว่าแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
จะให้ความสาคัญกับ การมีส่วนร่วมในระบอบประชาธิปไตย การปลูกฝังจิตสานึกสามัคคี การจัดการปัญหา
ความขัดแย้ ง ด้ว ยสั น ติวิธี และการสร้ างความสมานฉันท์ผ่ านกลไกต่าง ๆ อย่างไรก็ ดี ยังคงมีส ถานการณ์
ทางการเมืองภายในประเทศอย่างต่อเนื่ อง อันเกิดจากความแตกแยกทางความคิด ซึ่งมีรากฐานจากความ
เหลื่อมล้าในหลายมิติซง่ึ เป็นประเด็นเรื้อรังของสังคมไทยมานาน โดยดัชนีสันติภาพโลก ซึ่งสะท้อนเสถียรภาพ
ทางการเมืองของประเทศไทย ปรับ ตัว ลดลงจาก 3.1 คะแนน ในปี 2560 เหลือ 2.5 คะแนนในปี 2563
6

และประสิทธิผลของรัฐบาลไทย 1 ที่มีการปรับตัวลดลงเช่นกัน โดยลดลงจากร้อยละ 66.83 ในปี 2561 อยู่ที่
ร้อยละ 65.87 ในปี 2562 สะท้อนถึงความเชื่อมั่นต่อรัฐที่ลดลง
2) ความมั่ น คงปลอดภั ย ในชี วิ ต และทรั พ ย์ สิ น อยู่ ใ นเกณฑ์ ป านกลาง โดยสมาคม
วิทยาศาสตร์การตารวจสากลได้จัดอันดับประเทศไทยตามระดับ ความมั่นคงปลอดภัยภายในประเทศ 2 อยู่ใน
อันดับที่ 69 จาก 127 ประเทศ และสถาบันวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์และสันติภาพ ระบุว่าประเทศไทยมีความ
มั่นคงปลอดภัยทางสังคม 3 ในปี 2563 ที่ค่อนข้างน่าเป็นห่วง โดยไทยอยู่ในอันดับที่ 123 จาก 163 ประเทศ
อย่างไรก็ดี สัดส่วนคดีอาญาต่อประชากรหนึ่งแสนคนของไทยมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยลดลงจาก
113.17 คดี ในปี 2560 เหลือ 87.06 คดี ในปี 2563 ซึ่งเป็นผลจากการดาเนินงานป้องกันและปราบปราม
อาชญากรรมเชิงรุกมากขึ้นของหน่วยงานด้านความมั่นคง รวมทั้งมีการเตรียมพร้อมเพื่อลดความสูญเสียและ
ผลกระทบจากความรุนแรงของอาชญากรรมและความไม่ปลอดภัยต่าง ๆ ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ
อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
3) ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ยังคงมีความเสี่ยง แม้ประเทศไทยจะมีแนวโน้ม
ภัย คุกคามทางไซเบอร์ ล ดลง 4 แต่จ ากการจัดอันดับโดยใช้ดัช นีความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ข องโลก
(Global Cybersecurity Index: GCI) พบว่าความมั่นคงทางไซเบอร์ ของไทยมี อันดับ ลดลงอย่างมาก จาก
อั น ดั บ ที่ 22 ในปี 2560 เป็ น อั น ดั บ ที่ 44 ในปี 2563 ซึ่ ง อาจมี ส าเหตุ จ ากข้ อ จ ากั ด ทางศั ก ยภาพและ
ความสามารถของทั้ ง ระดั บ ประชาชน องค์ ก ร และภาครั ฐ ของไทย ที่ อ าจพั ฒ นาไม่ ทั น ต่ อ การรั บ มื อ กับ
ภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่มีพัฒนาการอย่างรวดเร็ว สามารถก่อความเสียหายที่รุนแรงและแพร่ขยายผลกระทบ
ในวงกว้างยิ่งขึ้น
2.1.2

มิติด้านเศรษฐกิจ

1) เศรษฐกิจขยายตัวต่าสุดในรอบ 22 ปี เศรษฐกิจไทยในภาพรวมปี 2563 หดตัวลง
ร้อยละ 6.1 จากที่ขยายตัวร้อยละ 4.2 และ 2.1 ในปี 2561 และปี 2562 ตามลาดับ อันมีสาเหตุเนื่องมาจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทาให้เศรษฐกิจได้รับผลกระทบเป็นวงกว้าง โดยการผลิตภาคเกษตร
ลดลงร้อยละ 3.6 ภาคอุตสาหกรรมลดลงร้อยละ 5.9 และภาคบริการ (นอกเหนือจากบริการภาครัฐ 5) ลดลง
ร้อยละ 7.4 (เป้าหมายภายใต้แผนฯ 12 กาหนดให้มีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ากว่าร้อยละ 3, 4.5 และ 6
ตามลาดับ) มูลค่าการส่งออกสินค้าในสกุลเงินดอลลาร์ สหรัฐ ลดลงร้อยละ 6.6 และรายได้จากการท่องเที่ยว
ลดลง 2.18 ล้านล้านบาท ในทานองเดียวกัน การลงทุนภาคเอกชนปรับตัวลดลงร้อยละ 8.4 ในปี 2563 จาก
ที่ขยายตัวร้อยละ 2.7 ในปี 2562 และสัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของวิสาหกิจขนาดกลางและ

1

World Bank (2020). The Worldwide Governance Indicators (WGI) project. Available from: http://info.worldbank.org/governance/WGI
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 ศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ประเทศไทย (ไทยเซิร์ต) (2563). สถิติภัยคุกคำมทำงไซเบอร์. สืบค้นข้อมูล
จาก: https://www.thaicert.or.th/statistics/statistics.html
5 ไม่รวมสาขาบริหารราชการแผ่นดิน แต่สาขาการศึกษาและสาธารณสุขไม่สามารถแยกภาครัฐออกได้
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ขนาดย่อมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 6 ลดลงจากร้อยละ 35.3 ในปี 2562 เป็นร้อยละ 34.1 ในปี 2563
นอกจากนี้ สั ด ส่ ว นหนี้ ส าธารณะคงค้ า งของประเทศในปี 2563 ยั ง ขยายตั ว เพิ่ ม ขึ้ น จากร้ อ ยละ 41.15
ในปี 2562 เป็ น ร้ อ ยละ 51.83 ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ม วลรวมในประเทศ อย่ า งไรก็ ดี ไทยได้ รั บ การจั ด อั น ดั บ
ขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจโดยสถาบันการจัดการนานาชาติ (IMD) ที่ดีขึ้นเล็กน้อย โดย
ในปี 2564 ไทยขยับขึ้นจากที่ 29 มาอยู่อันดับที่ 28 จากทั้งหมด 64 ประเทศ/เขตเศรษฐกิจทั่วโลก แม้จะยัง
ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายการอยู่ในกลุ่ม 1 ใน 25 ของประเทศแรกที่ได้รับการจัดอันดับตามที่ตั้งไว้ก็ตาม
2) เศรษฐกิจไทยโดยรวมมีเสถียรภาพที่ดี เมื่อเทียบกับประเทศที่มีร ะดับการพั ฒนา
ในระดับใกล้เคียงกัน จากการให้ความสาคัญเพิ่มมากขึ้นกับการรักษาวินัยทางการเงินและการคลัง เพื่อรักษา
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสนับสนุนให้เศรษฐกิจขยายตัวได้อย่างเต็มศักยภาพ สามารถในการรองรับปัจจัย
ที่มากระทบได้ อย่างไรก็ดี ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 ในปี 2563 เป็นปัจจัยสาคัญที่ส่งผลให้
เศรษฐกิจไทยที่มีจุดแข็งด้านเสถียรภาพ เริ่มมีสัญญาณบ่งชี้ข้อจากัดต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะยาว
เพิ่มขึ้น โดยพบว่าความสามารถในการชาระหนี้ของภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจมีความเปราะบางมากขึ้น
รวมทั้งหนี้สาธารณะที่มีระดับและสัดส่วนเพิ่มสูงขึ้น และมีแนวโน้มที่ จะเพิ่มขึ้นต่อเนื่องอย่างต่อเนื่องหาก
เศรษฐกิจยังไม่สามารถฟื้นตัวได้อย่างเต็มที่
3) ภาคการเงินของไทยมีประสิทธิภาพดีขึ้น ความก้าวหน้าในการพัฒนาระบบการให้บริการ
ในรู ป แบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เ ป็ น ผลดี ต่ อ การลดต้ น ทุ น ของธุ ร กรรมทางเงิ น และช่ ว ยให้ ภ าคครั ว เรื อ นและ
ผู้ประกอบการรายย่อยสามารถเข้าถึงบริการทางการเงินได้มากขึ้น โดยในช่วงหลายปีที่ผ่านมา จานวนบัญชี
และธุรกรรมการเงินในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยในปี 2561 พบว่าครัวเรือนสามารถ
เข้าถึงบริการทางการเงินในภาพรวมถึงร้อยละ 98.8 เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ซึ่งอยู่ทรี่ ้อยละ 86.4 ในขณะเดียวกัน
สั ด ส่ ว นครั ว เรื อ นที่ มี ห นี้ น อกระบบต่ อ ครั ว เรื อ นทั้ ง หมดยั ง ลดลงจากร้ อ ยละ 10.0 ในปี 2560 มาอยู่ ที่
ร้ อยละ 8.5 ในปี 2562 โดยมูล ค่าหนี้ น อกระบบเฉลี่ ย ลดลงจากมูล ค่าหนี้เ ฉลี่ ย 4,280 บาทต่อครัว เรื อ น
ในปี 2560 เหลือ 2,188 บาทต่อครัวเรือน ในปี 2562
4) โครงสร้างของภาคการผลิตที่เป็นแรงขับเคลื่อนสาคัญของเศรษฐกิจไทยในปัจจุบัน
ยั ง ไม่ ใ ช่ ก ลุ่ ม ที่ มี มู ล ค่ า เพิ่ ม สู ง การเปลี่ ย นผ่ า นของโครงสร้ า งการผลิ ต ของไทยจากภาคเกษตรไปสู่
ภาคอุตสาหกรรมและบริการเป็นไปอย่างช้า ๆ โดยภาคอุตสาหกรรมยังถูกขับเคลื่อนด้วยกลุ่มอุตสาหกรรม
ดั้งเดิม และยังต้องพึ่งพิงการนาเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศในสัดส่วนที่สูง ในขณะที่ใช้วัตถุดิบในประเทศ
ประมาณร้อยละ 40 ทาให้สร้างมูลค่าเพิ่มในประเทศได้น้อย โดยสาขาการผลิตที่ต้องพึ่งพิงการนาเข้าปัจจัย
การผลิตในสัดส่วนที่สูง เป็นกลุ่มสินค้าส่งออกที่สาคัญของไทย อาทิ ยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์
คอมพิวเตอร์ ขณะที่กลุ่มสินค้าที่เน้นวัตถุดิบภายในประเทศส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมเบา เช่น การผลิต
เครื่องแต่งกายและรองเท้า เป็นต้น ในขณะเดียวกัน ภาคบริการของไทยส่วนใหญ่ยังอยู่ในสาขาบริการแบบดั้งเดิม
ประกอบด้วย การค้าส่งและค้าปลีก การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร และ
การก่อสร้าง ในขณะที่ภาคบริการที่ทันสมัยยังเติบโตช้า มีขนาดเล็ก และกระจุกตัวอยู่ในบริษัทขนาดใหญ่
ดังนั้น การขับเคลื่อนเพื่อปรั บโครงสร้ างเศรษฐกิจในระยะต่อไป จึงควรต้องให้ความส าคัญกับ การพัฒ นา
อุตสาหกรรมและบริการเพื่อยกระดับเข้าสู่การผลิตภาคอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
6

สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ได้กาหนดนิยามของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ใหม่ โดยเน้นการใช้
จานวนการจ้างงานและรายได้ในการแบ่งขนาดผู้ประกอบการ และเพิ่มกลุ่มวิสาหกิจรายย่อย (Micro) และใช้รายได้เป็นเกณฑ์แทนมูลค่า
สินทรัพย์ถาวร เพื่อให้สะท้อนขนาดตามความเป็นจริงของ SMEs ได้ดีมากขึ้น
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5) เศรษฐกิ จ ไทยต้ อ งพึ่ ง พาอุ ป สงค์ ต่ า งประเทศในสั ด ส่ ว นที่ สู ง เนื่ อ งจากอุ ป สงค์
ภายในประเทศไทยเติบโตไม่เท่าทันความสามารถในการผลิต ทาให้เศรษฐกิจไทยต้องเผชิญกับความผันผวน
ตามการเปลี่ ย นแปลงของตลาดโลก โดยในปี 2562 ไทยมี สั ด ส่ ว นการส่ ง ออกสิ น ค้ า และบริ ก ารคิ ด เป็ น
ร้อยละ 60 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ และมีรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติสูงถึง 1.74 ล้านล้านบาท
ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาในมิติของภูมิภาคและประเทศที่เป็นตลาดของไทย พบว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมา จีนและ
อาเซีย นเป็ น กลุ่ มประเทศที่มีแนวโน้ มทวีความส าคัญต่อไทยเพิ่มขึ้น อย่างชัดเจน ทั้ง ในสั ดส่ ว นของมูล ค่า
การส่งออกและจานวนนักท่องเที่ยว ในขณะเดียวกัน การเติบโตของขนาดของกาลังซื้อภายในประเทศยังคงมี
ข้อจากัดจากปัจจัยหลายประการ ได้แก่ แนวโน้ม จานวนประชากรของไทยที่ขยายตัวช้าลง ความแตกต่าง
ทางด้านรายได้ของประชาชน รวมทั้งหนี้ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูง ทาให้การพัฒนาเศรษฐกิจ ในระยะต่อไป
ยังจาเป็นต้องพึ่งพาอุปสงค์จากต่างประเทศในการขับเคลื่อนการเจริญเติบโต
6) ประเทศไทยมีอัตราการขยายตัวของปัจจัยทุนอยู่ในระดับต่า เนื่องจากการลงทุน
ทั้งของภาครัฐและเอกชนขยายตัวต่ากว่าที่ควร โดยมูลค่าของสต็อกทุนสุทธิ (Net Capital Stock) ในช่วง 3 ปี
แรกของแผนพัฒ นาฯ ฉบั บ ที่ 12 มีอัตราการขยายตัว เฉลี่ ยเพียงร้อยละ 2.23 ต่อปี เพิ่มขึ้นเล็ กน้อยจาก
ร้อยละ 2.02 ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 แต่ลดลงค่อนข้างมากเมื่อเทียบกับช่วงของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9
และ 10 ซึ่งมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยของมูลค่าสต็อกทุนสุทธิที่ร้อยละ 3.81 และ 3.08 ตามลาดับ นอกจากนี้
ประเทศไทยยังเผชิญกับภาวะการหดตัวของกาลังแรงงานจากการเป็นสังคมสูงวัย โดยประชากรวัยแรงงานของ
ไทยมีแนวโน้มลดลงตั้งแต่ปี 2559 ส่งผลให้อัตราการมีส่วนร่วมของกาลังแรงงานลดลง
7) ผลิต ภาพการผลิต รวม (Total Factor Productivity: TFP) ของไทยเติบโตช้ า
เมื่อเทียบกับประเทศที่เริ่มพัฒนาประเทศในช่วงเวลาเดียวกันและสามารถยกระดับการพัฒนาประเทศเข้าสู่
การเป็นประเทศรายได้สู งในช่ว งก่อนหน้า จึงอาจไม่เพียงพอที่จะขับเคลื่ อนการขยายตัวทางเศรษฐกิจให้
หลุดพ้นจากการเป็นประเทศรายได้ปานกลางภายในปี 2580 ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ โดยในช่วง
3 ปีแรกของแผนฯ ฉบับที่ 12 อัตราการขยายตัวเฉลี่ยของผลิตภาพการผลิตรวมของไทย อยู่ที่ร้อยละ 2.09
ต่อปี แม้ว่าจะเพิ่มขึ้นจากในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 และ 11 แต่ยังคงต่ากว่าเป้าหมายที่ร้อยละ 2.5
ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 โดยในช่วงของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ผลิตภาพการผลิตรวมในภาคอุตสาหกรรม
ขยายตัวต่ากว่าภาคเกษตรกรรมและบริการ ซึ่งเป็นผลจากระดับการสร้างนวัตกรรมและการต่อยอดจาก
การลงทุนวิจัยและพัฒนาที่ต่าเมื่อเทียบกับ กลุ่มประเทศที่มีรายได้ปานกลางระดับสูงอื่น ๆ รวมถึงข้อจากัด
ในการพัฒนาทักษะแรงงานและคุณภาพของแรงงานไม่ส อดคล้ องกับ ความต้องการของตลาด จึงส่งผลให้
การเพิ่มผลิตภาพแรงงานของไทยเป็นไปอย่างล่าช้า
8) ความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนในอาเซียนเพิ่มขึ้น ขณะที่การบริหารจัดการ
ณ จุดข้ามพรมแดนมีข้อจากัด โดยจานวนเงินลงทุนโดยตรงของไทยในภูมิภาคอาเซียนมีแนวโน้ มเพิ่มขึ้นจาก
148.92 พันล้านบาท ในปี 2560 เป็น 354.76 พันล้านบาท ในปี 2563 และการค้าชายแดนระหว่างประเทศ
ไทยกับประเทศเพื่อนบ้านในอนุภูมิภาคขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในปี 2563 มีมูลค่า 1,319 ล้านบาท
โดยพบว่ามีการลงทุนในพื้นที่เศรษฐกิจชายแดนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีอัตราการขยายตัวของมูลค่าการลงทุน
เฉลี่ยไม่ต่ากว่าร้อยละ 40 ต่อปี จาก 1,549.86 ล้านบาท ในปี 2558 เป็น 16,980.32 ล้านบาท ในปี 2560
และ 39,024.47 ล้านบาท ในปี 2563 ตามลาดับ และสถานประกอบการที่จดทะเบียนในพื้นที่เศรษฐกิจใหม่
บริเวณชายแดนในระหว่างปี 2560 -2563 ยังมีเพิ่มจานวนขึ้นอย่างต่อเนื่องรวม 3,258 ราย อย่างไรก็ดี ดัชนี
การค้าระหว่างประเทศของไทย (Trading Across Border) กลับปรับตัวลดลงจากอันดับที่ 56 ในปี 2560
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มาอยู่ที่อันดับที่ 62 ในปี 2562 โดยการค้าระหว่างไทยกับกลุ่มประเทศอาเซียน มีมูลค่าลดลงเป็น 2,948 ล้านบาท
เมื่อเทียบกับ ปี 2560 ที่มีมูลค่าการค้า 3,428 ล้านบาท
9) ประเทศไทยยังคงมีข้อจากัดในการกระจายผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสภาวะ
การแข่งขันระหว่างผู้ประกอบการที่ไม่เท่าเทียม โดยในช่วง 3 ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ขยายตัวเฉลี่ยประมาณร้อยละ 4.4 ต่อปี
และมีมูล ค่ารวม 7.29 ล้ านล้ านบาท คิดเป็นสั ดส่ ว นร้อยละ 43.2 ของ GDP เพิ่มขึ้นจากร้ อ ยละ 41.65
เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสาคัญของ SMEs ต่อเศรษฐกิจไทยที่เพิ่มมากขึ้น
อย่างไรก็ดี กลับพบว่าผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการเติบโตทางเศรษฐกิจยังคงกระจุกตัวอยู่ในธุรกิจขนาดใหญ่
เป็นหลัก โดยในปี 2562 ผู้ประกอบการขนาดใหญ่ซึ่งมีจานวนรวม 9,043 ราย มีมูลค่ารวมคิดเป็นสัดส่วนถึง
ร้อยละ 42.9 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ในขณะที่ผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งมีจานวนถึง 3,110,694 ราย
กลับมีสัดส่วนเพียงร้อยละ 43.2 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ซึ่งต่ากว่าสัดส่วนของมูลค่าเพิ่มจาก SMEs
ในกลุ่มประเทศในองค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ที่มีค่าเฉลี่ยสัดส่วนดังกล่าวในช่วง
ร้อยละ 50-607
2.1.3

มิติด้านความสามารถในการแข่งขัน

1) โครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์พัฒนาก้าวหน้า การใช้พลังงานของประเทศ
มีประสิทธิภาพมากขึ้น สัดส่วนการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศมีแนวโน้มลดลงอย่าง
ต่อเนื่องจาก 7.87 พันตันเทียบเท่าน้ามันดิบต่อพันล้านบาทในปี 2560 เหลือ 7.49 พันตันเทียบเท่าน้ามันดิบ
ต่อพัน ล้ านบาทในปี 2563 บรรลุ เป้ าหมายแผนพัฒ นาฯ ฉบับที่ 12 ที่ กาหนดให้ ล ดลงเป็น 7.70 พันตัน
เทียบเท่าน้ามันดิบต่อพันล้านบาท ในปี 2564 ต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทยชะลอตัว โดยในปี 2562
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 13.4 ต่อ GDP มีมูลค่า 2,258.4 พันล้านบาท มีอัตราการขยายตัวคิดเป็นร้อยละ 3.1
เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับการขยายตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศที่มีการชะลอตัว เนื่องจากความผันผวน
ของเศรษฐกิจโลกที่ได้รับผลกระทบจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีน อย่างไรก็ตาม คาดว่า
แนวโน้มต้นทุนโลจิสติกส์ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ในปี 2563 จะปรับลดลงอยู่ที่ระหว่างร้อยละ 12.9
– 13.4 จากสถานการณ์เศรษฐกิจภายในประเทศที่หดตัว โดยมีปัจจัยหลักจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โควิด-19 ส่วนการพัฒนาระบบโลจิสติกส์อยู่ในเกณฑ์ดี โดยอันดับดัชนีวัดประสิทธิภาพระบบโลจิส ติกส์
ระหว่างประเทศ (LPI) ของประเทศไทยอยู่อันดับที่ 32 จาก 160 ประเทศทั่วโลกในปี 2561 ปรับตัวดีขึ้นอย่าง
ก้าวกระโดดจากอันดับที่ 45 ในปี 2559 อันดับ ความพร้อมใช้ของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (NRI)
ดีขึ้น อยู่ในอันดับ 51 ของโลกและอันดับ 3 ของอาเซียน ขณะที่ ดัชนีความสามารถในการแข่งขันระดับโลก
(Global Competitiveness Index: GCI) ของ WEF ประเมินอันดับความสามารถในการแข่งขันด้านคุณภาพ
โครงสร้างพื้นฐานของไทยลดลงจากอันดับที่ 67 (จาก 137 ประเทศ) ในปี 2560 มาอยู่ในอันดับที่ 71 (จาก
140 ประเทศ) ในปี 2561
2) การลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนาของประเทศบรรลุเป้าหมายแต่ ยังต่ากว่าประเทศ
ที่มีระดับการพัฒนาใกล้เคียงกัน โดยประเทศไทยมีการลงทุนในการวิจัยและพัฒนาเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.9 หรือ
คิดเป็นร้อยละ 1.14 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ซึ่งแม้จะเริ่มสูงขึ้นเมื่อเทียบกับร้อยละ 0.2 ในปี 2550
7
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แต่ยังคงต่ากว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มประเทศที่มีรายได้ปานกลางระดับสูง ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 1.7 ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม
ในประเทศ โดยสัดส่วนการลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนต่อภาครัฐของไทย เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ร้อยละ 77
ต่อ 23 ในปี 2562 และบรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้ที่ 70 ต่อ 30 เช่นเดียวกับบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา
แบบเทียบเท่าที่ทางานเต็มเวลา ที่มีจานวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตามเป้าหมาย จาก 24.0 คนต่อประชากร
10,000 คนในปี 2561 เป็น 25 คนต่อประชากร 10,000 คนในปี 2562 อีกทั้งความสามารถในการแข่งขันด้าน
โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยียังปรับตัวดีขึ้นจากอันที่ 38 ในปี 2562 เป็นอันดับที่ 34 ในปี 2563 แม้จะยัง
ไม่สามารถบรรลุเป้าหมาย 1 ใน 30 ที่กาหนดไว้ก็ตาม ทั้งนี้ เป็นที่น่าสังเกตว่าการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทยยังเน้นปริมาณมากกว่าคุณภาพ และยังไม่ตรงตามเป้าหมายที่ระบุไว้ในทิศ
ทางการพัฒนาประเทศ จากข้อมูลผลงานตีพิมพ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในต่างประเทศระหว่างปี
2557 – 2561 ประเทศไทยมีผลงานตีพิมพ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จานวน 8,524 ผลงาน ซึ่งหาก
นามาเปรียบเทียบเป็นสัดส่วนต่อบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒ นาแล้ว จะพบว่าบุคลากร 1 คนสร้างผลงานได้
เพียง 0.072 ผลงานเท่านั้น
3) ความสามารถในการแข่งขันของสาขาการผลิตและบริการเป้าหมาย ประเทศไทย
มี แนวทางในการเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน ทางเศรษฐกิจ โดยให้ ความสาคัญกับการพัฒ นาต่อยอด
ภาคการผลิตและอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศไปสู่อุตสาหกรรมอนาคต ด้วยการพัฒนาอย่างเป็นระบบ
เพื่อเชื่อมโยงให้เกิดการส่งเสริมซึ่งกันและกันระหว่างสาขา ร่วมกับการสร้างระบบนิเวศให้เอื้อต่อการเติบโต
ของอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต ทั้ง ในมิติด้านการยกระดับ สมรรถนะบุคลากรให้สอดรับกับความ
ต้องการของตลาดแรงงานแห่งอนาคต สร้างมูลค่าเพิ่มด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมของตนเอง การปรับปรุง
แก้ไขกฎระเบี ย บต่าง ๆ และการลงทุน ในโครงสร้างพื้นฐานที่จาเป็น ทั้งนี้ สาขาการผลิ ตที่มีความส าคัญ
ในปั จ จุ บั น และสาขาการผลิ ต ที่ ส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาความสามารถในการแข่ ง ขั น ในอนาคตภายใต้ ก รอบ
ยุทธศาสตร์ชาติมีจานวนรวม 7 สาขา ดังนี้
(1) ภาคการเกษตร แม้ ว่ า ในช่ ว งหลายปี ที่ ผ่ า นมาสั ด ส่ ว นของมู ล ค่ า เพิ่ ม ของ
ภาคการเกษตรต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศจะมีแนวโน้มลดลง จากร้อยละ 11.5 ในปี 2552 เป็นร้อยละ 8.1
ในปี 2561 แต่ ภ าคการเกษตรยั งคงมีสัดส่ว นการจ้างงานสูงถึงร้อยละ 30.2 ของการจ้างงานทั้งหมดของ
ประเทศ สะท้อนให้เห็นถึงความสาคัญของภาคการเกษตรที่ยังคงเป็นแหล่งรายได้ของประชากรจานวนมาก
อย่างไรก็ดี เมื่อเปรียบเทียบสัดส่วนของมูลค่าเพิ่มกับสัดส่วนการจ้างงานในภาคการเกษตร กลับพบว่าผลิตภาพ
ของแรงงานในภาคการเกษตรยังอยู่ในระดับต่าเมื่อเปรียบเทียบกับภาคการผลิตอื่น ซึ่งเป็นปัจจัยสาคัญที่ทาให้
เกษตรกรจานวนมากมีฐานะยากจน ทั้งนี้ ภาคเกษตรในปัจจุบันยังมีจุดอ่อนหลายประการทั้งที่เป็นปัญหา
เรื้อรังและเกิดใหม่ เป็นอุปสรรคต่อการเพิ่มผลิตภาพและการสร้างและเก็บเกี่ยวมูลค่าเพิ่มจากห่วงโซ่ มูลค่า
ได้แก่ (1) ประชากรในภาคเกษตรส่วนใหญ่เป็นประชากรสูงวัย ไม่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงหรือการนาความรู้
และเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ (2) เกษตรกรทั่วไปมีข้อจากัดในการบริหารเชิงธุรกิจและเชื่อมโยงกับตลาด
รวมถึงขาดทุนที่เพียงพอสาหรับปรับเปลี่ยนกิจการและพัฒนาตัวเองเข้าสู่กระบวนการผลิตและธุรกิจยุคดิจิทัล
ท่ า มกลางตลาดยุ ค ใหม่ ที่ ถู ก ครอบง าโดยผู้ ป ระกอบการรายใหญ่ เ พี ย งไม่ กี่ ร าย (3) ทรั พ ยากรน้ าเป็ น
ปัจจัยพื้นฐานที่สาคัญของภาคเกษตร ซึ่งที่ผ่านมามีปริมาณน้าไม่พอเพียงสาหรับใช้ตลอดปีในหลายพื้นที่ และ
(4) สถาบันเกษตรกรในรูปแบบต่าง ๆ ที่ช่วยสนับสนุนภารกิจด้านธุรกิจให้แก่เกษตรกรส่วนใหญ่ยังไม่สามารถ
ทาหน้าที่ได้อย่างเข้มแข็งเพียงพอ
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(2) ภาคการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวเป็นสาขาการผลิตที่มีการเติบโตมาอย่างต่อเนื่อง
และสร้างมูลค่าเพิ่มสูงถึง 3 ล้านล้านบาทในปี 2562 คิดเป็นร้อยละ 18 ของ GDP โดยประเทศไทยมีแนวทาง
ในการมุ่งเน้ น สร้ างความหลากหลายของบริก ารท่ อ งเที่ยว โดยรักษาความน่าดึงดูดส าหรับนั กท่ อ งเที่ ย ว
ทุกระดับ พร้อมกับเพิ่มสัดส่วนของนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพสูง และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริการการท่องเที่ยว
ที่สอดรับกับทิศทางและแนวโน้มของตลาดยุคใหม่ ซึ่งการให้ความสาคัญกับการสร้างมูลค่าเพิ่ม จะช่วยลด
จุดอ่อนหลักที่ผ่านมาของภาคการท่องเที่ยว ได้แก่ ค่าใช้จ่ายนักท่องเที่ ยวที่ขยายตัวในระดับต่าแม้จานวน
นักท่องเที่ยวจะขยายตัวต่อเนื่อง โดยมีสาเหตุสาคัญมาจากการลดจานวนลงของนักท่องเที่ยวที่ มีค่าใช้จ่าย
ต่อทริปสูง โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจากกลุ่มประเทศยุโรปและตะวันออกกลาง ในขณะที่นักท่องเที่ยวที่เพิ่ม
จานวนขึ้นเป็นนักท่องเที่ยวที่มีค่าใช้จ่ายต่อทริปต่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโควิด-19 ส่งผลให้เกิดอุปทานส่วนเกินของธุรกิจท่องเที่ยว ที่อาจก่อให้เกิดการแข่งขันด้านราคาที่รุนแรง
ยิ่งขึ้น
(3) อุ ต สาหกรรมชี ว ภาพ อุ ต สาหกรรมชี ว ภาพเป็ น อุ ต สาหกรรมที่ น าวั ต ถุ ดิ บ
ภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรมาเพิ่มมูล ค่าให้ สู งขึ้นผ่ านเทคโนโลยีชีว ภาพ โดยกลุ่ มสิ นค้าของ
อุตสาหกรรมชีวภาพสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเคมีชีวภาพ (อาทิ วัตถุดิบตั้งต้นในการผลิต
อาหาร อาหารสัตว์ ยา) กลุ่มชีวเภสัชภัณฑ์ (อาทิ ยาชีววัตถุ และวัคซีน) และกลุ่มพลาสติกชีวภาพ สาหรับกลุ่ม
สินค้าที่มีมูลค่าการผลิตในตลาดโลกสูงและคาดว่าจะมีอัตราการเติบโตสูงที่สุด คือ กลุ่มเคมีชีวภาพ ซึ่งคาดว่า
มูลค่าในตลาดโลกจะเพิ่มขึ้นถึง 1,450 ล้านเหรียญสหรัฐในปี 2568 ในขณะที่มูลค่าการผลิตของกลุ่มพลาสติก
ชีวภาพในตลาดโลกยังมีมูลค่าการผลิตที่ค่อนข้างน้อย โดยคาดว่าจะต่ากว่า 100 ล้านเหรียญสหรัฐในปี 2568 8
ทั้งนี้ ประเทศไทยเริ่มมีการลงทุนเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพแล้วในหลายพื้นที่ เช่น โครงการไบโอฮับ
เอเชีย จังหวัดฉะเชิงเทรา โครงการไบโอคอมเพล็กซ์ จังหวัดลพบุรี และโครงการไบโอคอมเพล็กซ์ จั งหวัด
นครสวรรค์ อย่ า งไรก็ ต าม ข้ อ จ ากั ด ส าคั ญ ของการพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมชี ว ภาพในประเทศไทย ได้ แ ก่
ขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ และต้นทุนเทคโนโลยีการผลิตที่ค่อนข้างสูง ทั้งนี้ เนื่องจาก
ภาคการเกษตรนั บ เป็ น ต้น น้ าที่ส าคัญของอุตสาหกรรมชีว ภาพ จึงมีความเป็นไปได้ ที่แนวโน้มความเสี่ ย ง
ซึ่งภาคการเกษตรเผชิญอยู่ทั้งในมิติที่เกี่ยวข้องกับผลิตภาพของแรงงาน ตลอดจนการเผชิญกับความแปรปรวน
ของสภาพภูมิอากาศจะถูกส่งผ่านไปยังอุตสาหกรรมชีวภาพด้วย
(4) อุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ครบวงจร ประกอบด้วย การให้บริการ
ทางการแพทย์ การผลิ ตเครื่ องมือและอุป กรณ์ทางการแพทย์ และการผลิ ตยาและเวชภัณฑ์ รวมทั้งกลุ่ ม
อุ ต สาหกรรมย่ อ ยต่ า ง ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ซึ่ ง เป็ น การขยายผลจากธุ ร กิ จ พื้ น ฐานด้ า นการรั ก ษาพยาบาลและ
การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง สุ ข ภาพซึ่ ง เป็ น สาขาที่ เ ป็ น จุ ด เด่ น ของประเทศไทยอยู่ เ ดิ ม ให้ เ กิ ด เป็ น โครงข่ า ยกลุ่ ม
อุตสาหกรรมและบริการที่เกี่ยวข้องตลอดแนวห่วงโซ่มูลค่า ในด้านของความสามารถในการแข่งขัน ประเทศ
ไทยมีบริการทางการแพทย์และสุขภาพที่หลากหลายและมีคุณภาพติดอันดับโลก โดยมีสถานพยาบาลที่ได้รับ
การรั บ รองมาตรฐานนานาชาติ (Joint Commission International: JCI) มากที่ สุ ด ในอาเซี ย นและเป็ น
อันดับที่ 4 ของโลก อีกทั้งยังมีค่ารักษาพยาบาลที่ถูกกว่าประเทศอื่น ๆ โดยเปรียบเทียบ และในปี 2560
ประเทศไทยมีนักท่องเที่ยวต่างชาติใช้จ่ายในบริการด้านสุขภาพเป็นมูลค่าราว 18,000 ล้านบาท ซึ่งสูงเป็น
อันดับที่ 5 ของโลก โดยปัจจัยสาคัญที่จะช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมการแพทย์
8

สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (2561). มำตรกำรพัฒนำอุตสำหกรรมชีวภำพของไทย ปี พ.ศ. 2561-2570. สืบค้นข้อมูลจาก:
http://www.oie.go.th/assets/portals/1/fileups/2/files/action%20plan/bio_plan.pdf
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ครบวงจรของไทย คือ การสร้ างความน่ าเชื่อถือให้ กับผลิ ตภัณฑ์และบริการทางการแพทย์ ซึ่งต้องอาศัย
การยกระดับมาตรฐานให้ทัดเทียมกับระดับสากล ในขณะเดียวกัน การพัฒนาให้สาขาการผลิตนี้สามารถสร้าง
มูลค่าเพิ่มที่สูงขึ้น จาเป็นต้องมีการวิจัยและพัฒนาในด้านเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง เช่น
เทคโนโลยีทางการแพทย์ เทคโนโลยีชีวภาพ และเทคโนโลยีวัสดุ เป็นต้น
(5) อุ ต สาหกรรมและบริ ก ารดิ จิทั ล ข้ อ มู ล และปั ญ ญาประดิ ษ ฐ์ เป็ น การนา
เทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เป็นเครื่องมือในการเพิ่มประสิทธิภาพให้อุตสาหกรรมและบริการ แบ่งออกได้เป็น 5 กลุ่ม
ได้แก่ กลุ่มฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์อัจฉริยะ กลุ่มอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ กลุ่มอุตสาหกรรมด้านการสื่อสาร กลุ่ม
อุตสาหกรรมบริการด้านดิจิทัล และกลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ สาหรับจุดแข็งของอุตสาหกรรมและ
บริการดิจิทัลฯ ที่ผ่านมาของประเทศไทย คือ การเป็นผู้ผลิตฮาร์ดแวร์ที่สาคัญแห่งหนึ่งของโลก โดยเฉพาะ
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิ กส์ป ระเภทหน่ว ยเก็บ ความจาแบบฮาร์ดดิส ก์และแผงวงจร โดยมูลค่าการส่ งออกของ
ชิ้น ส่ ว นอิเล็ กทรอนิ กส์ ในปี 2562 คิดเป็ น สั ดส่ ว นร้อยละ 15 ของมูล ค่าการส่ งออกทั้งหมดของไทย ทั้งนี้
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์เป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่เผชิญกับทั้งโอกาสและความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลง
ทางเทคโนโลยีที่รวดเร็ว โดยฮาร์ดดิสก์ มีแนวโน้มที่จะถูกทดแทนด้วยหน่วยเก็บความจาแบบโซลิดสเตตซึ่งมี
ประสิทธิภาพในการจัดเก็บข้อมูลที่สูงกว่า โดยสินค้าและบริการดิจิทัลในกลุ่มอื่นที่มีมูลค่าการผลิตที่ค่อนข้างสูง
ในประเทศไทย ได้แก่ กลุ่มซอฟต์แวร์ ซึ่งมีมูลค่าการผลิตในปี 2559 เท่ากับ 50,129 ล้านบาท ในขณะที่กลุ่ม
ดิจิทัลคอนเทนต์ยังมีมูลค่าการผลิตในประเทศไม่สูงนัก ที่ 1,235.3 ล้านบาท
(6) อุ ต สาหกรรมและบริ ก ารขนส่ ง และโลจิ ส ติ ก ส์ ยุทธศาสตร์ช าติได้กาหนด
ทิศทางของการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการขนส่งและโลจิสติกส์ใน 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ การเป็นศูนย์กลาง
ด้านโลจิสติกส์ระดับภูมิภาค การเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมยานยนต์ไปสู่อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าอัจฉริยะ
และการพัฒนาอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ
(6.1) การเป็นศูนย์กลางด้านโลจิสติกส์ระดับภูมิภาค ที่ผ่านมาประเทศไทยได้
ลงทุนด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งเป็นจานวนมาก ทาให้ไทยมีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐาน
สาหรับการคมนาคมขนส่งสูงเป็นอันดับต้น ๆ ในภูมิภาค เมื่อประกอบกับจุดแข็งด้านที่ตั้งทางภูมิศาสตร์และ
การเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วของหลายประเทศเพื่อนบ้านและพัฒนาการของความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
ต่าง ๆ ภายในอาเซียนและระหว่างอาเซียนกับภูมิภาคอื่น รวมถึงแนวโน้มการหั นมาลงทุนภายในภูมิภ าค
เดียวกันแทนประเทศที่อยู่ ห่างไกล ทาให้ไทยมีโอกาสที่จะถูกใช้ เป็นเส้นทางการขนส่งสินค้าผ่านแดนและ
จุ ดกระจายสิ น ค้าเพิ่มมากยิ่ งขึ้น อย่ างไรก็ดี เมื่อพิจารณาจากดัช นีชี้วัดขีดความสามารถโลจิส ติกส์ (LPI)
ในปี 2561 ประเทศไทยได้รับการจัดให้อยู่ในอันดับที่ 32 จาก 160 ประเทศทั่วโลก ซึ่งปรับตัวสูงขึ้นอย่างก้าวกระโดด
จากอันดับที่ 45 ในปี 2559 แต่ประเทศไทยยังมีความจาเป็นต้องพัฒนาศักยภาพด้านโครงสร้างพื้นฐานและ
โลจิ ส ติกส์ ของประเทศเพิ่มเติม เช่น การสร้างความเชื่อมโยงและใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานและ
สิ่งอานวยความสะดวกที่มีอยู่โดยเฉพาะระบบรางและขนส่งหลายรูปแบบ การพัฒนาด้านบุคลากรโลจิสติกส์
ที่มีทักษะขั้นสูง และการสร้างความยืดหยุ่นของระบบการขนส่งในทุกสถานการณ์ เป็นต้น เพื่อสร้างความเชื่อมั่น
ด้านประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทยให้แก่ผู้ประกอบการ และสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีต่อการพัฒนา
ระบบโลจิสติกส์ให้สามารถสนับสนุนการพัฒนาสู่การเป็นศูนย์กลางทางการค้าของประเทศ
(6.2) การเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมยานยนต์ไปสู่อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า
อัจฉริยะ เป็นการพัฒนาต่อยอดจากฐานอุตสาหกรรมยานยนต์ที่ประเทศไทยเป็นหนึ่งในฐานการผลิตรถยนต์
ที่สาคัญของโลก โดยการส่งออกยานยนต์และชิ้นส่วนของไทยในปี 2562 มี มูลค่า 785,945 ล้านบาท คิดเป็น
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ร้อยละ 10 ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมด และอุตสาหกรรมยานยนต์ยังมีการจ้างงานสูงถึง 8.9 แสนราย9 ทั้งนี้
การผลิตยานยนต์ไฟฟ้าจาเป็นต้องอาศัยชิ้นส่วนและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีความซับซ้อนและใช้เทคโนโลยี
ขั้นสูงมากกว่าการผลิตยานยนต์สันดาปภายใน ขณะเดียวกัน ชิ้นส่วนในยานยนต์ไฟฟ้าที่มีจานวนเหลือเพียง
ประมาณ 5,000 ชิ้น จากจานวนชิ้นส่วนของยานยนต์สันดาปภายในที่มีจานวนมากถึง 30,000 ชิ้น จะทาให้
ผู้ ป ระกอบการที่ผ ลิ ตชิ้น ส่ ว นในกลุ่ มเครื่ องยนต์ และระบบส่ ง กาลั ง อาทิ หม้อน้า ท่อไอเสี ย ระบบหั ว ฉี ด
ถังน้ามัน ได้รับผลกระทบมากที่สุด โดยผู้ผลิตหลายรายได้เริ่มลงทุน รับการผลิตที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ไฟฟ้า
แล้ว ทั้งในส่วนของแบตเตอรี่ ระบบประจุไฟฟ้า ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ชิ้นส่วนรถยนต์ และการประกอบ เป็นต้น
(6.3) การพัฒนาอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ มี 2 องค์ประกอบที่สาคัญ
คือ (1) การผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน โดยตั้งแต่ปี 2535 ถึง 2562 ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วน
อากาศยานจานวนรวม 33 ราย ซึ่งทั้งหมดมีศักยภาพในการผลิตชิ้นส่วนอยู่ใน Tier 2 Tier 3 และ Tier 4
ซึ่งได้แก่ ชิ้นส่วนและวัสดุที่ไม่รวมถึงเครื่องยนต์และระบบนาทาง อาทิ ชุดฐานล้อ ล้อ วัสดุคอมโพสิต ในขณะที่
ปัจจุบัน ไทยยังต้องนาเข้าชิ้นส่วนใน Tier 1 ซึ่งเป็นส่วนของเครื่องยนต์และระบบนาทางที่ต้องอาศัยเทคโนโลยี
ขั้น สู งจากต่างประเทศ (2) การซ่อมบ ารุ งอากาศยาน เป็น องค์ประกอบส าคัญในการพัฒ นาเมืองการบิน
ภาคตะวันออก ตามแผนพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก โดยในปี 2562 การซ่อมบารุงอากาศยาน
ในประเทศไทยสามารถให้บริการได้เป็นสัดส่วนร้อยละ 40 ของความต้องการทั้งหมดในประเทศ ซึ่งมีมูลค่ารวม
989 ล้านเหรียญสหรัฐ ทั้งนี้ ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคสาคัญต่อการพัฒนาศักยภาพของการซ่อมบารุงอากาศยาน
คือการขาดแคลนผู้ประกอบการขนาดใหญ่ที่มีความชานาญ การขาดแคลนวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญและได้รับ
ใบอนุ ญ าตในระดั บ สากล และปั ญ หาจ านวนอากาศยานที่เ ข้ า รั บ บริ ก ารซ่อ มบ ารุง ลดลงอั นเนื่อ งมาจาก
ผลกระทบของโควิด-19
(7) อุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ ซึ่งรัฐบาลไทยได้ผลักดันอุตสาหกรรม
ป้ อ งกั น ประเทศให้ เ ป็ น กลุ่ ม อุ ต สาหกรรมเป้ า หมายพิ เ ศษอั น ดั บ ที่ 11 ในโครงการเขตพั ฒ นาพิ เ ศษภาค
ตะวันออก เพื่อการส่งเสริ มให้ เกิดการลงทุน การผลิต การใช้และการส่ งออกเพื่อหารายได้ในเชิงพาณิช ย์
ประกอบด้วย (1) กิจการผลิต และซ่อมยานพาหนะและระบบอาวุธ อาทิ รถถัง รถเกราะ และยานพาหนะรบ
(2) กิจการผลิตและซ่อมอากาศยานไร้คนขับ (3) กิจการผลิตและซ่อมอาวุธและเครื่องช่วยฝึก และ (4) กิจการ
ผลิตและซ่อมอุปกรณ์ช่วยรบ อาทิ เสื้อเกราะกันกระสุน เกราะ และโล่ป้องกันกระสุน ซึ่งปัจจุบันประเทศไทย
มีการผลิตสิ่งเหล่านี้อยู่แล้วเพื่อใช้ทางการทหาร เช่น โดรน รถหุ้มเกราะที่ใช้ในราชการ เป็นต้น โดยคาดว่า
ตลาดอุตสาหกรรมความมั่นคงของโลกจะเป็นอุตสาหกรรมที่มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยที่ร้อยละ 6.1 ต่อปี โดยจะ
มีมูลค่าเพิ่มจาก 6,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ในปี 2557 เป็น 10,500 ล้านเหรียญสหรัฐ ในปี 2566 อย่างไรก็ดี
แม้ที่ผ่ านมาประเทศไทยจะมีความสามารถในการผลิ ตยุทโธปกรณ์ ได้เ องบางส่ ว น แต่ ยังไม่ส ามารถผลิ ต
ยุทโธปกรณ์เพื่อการส่งออกหรือจาหน่ายในเชิงพาณิชย์ในระดับที่สามารถแข่งขันกับประเทศที่มีอุตสาหกรรม
ป้องกันประเทศครบวงจรได้
2.1.4

มิติด้านทรัพยากรมนุษย์

การพัฒ นาทรั พยากรมนุ ษย์ ข องไทยในภาพรวมมีแนวโน้ม ที่ดี ขึ้น อย่า งต่ อเนื่ อง จากการ
พิ จ ารณาจากดั ช นี ก ารพั ฒ นามนุ ษ ย์ (Human Development Index: HDI) ของโครงการพั ฒ นาแห่ ง
9

กิริยา กุลกลการ (2562). ผลกระทบของกำรเปลี่ยนไปใช้รถยนต์ไฟฟ้ำต่อแรงงำนในอุตสำหกรรมกำรผลิตชิ้นส่วนยำนยนต์. มูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท (FES).
สืบค้นข้อมูลจาก: http://library.fes.de/pdf-files/bueros/thailand/15860.pdf
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สหประชาชาติ (UNDP) แสดงให้เห็นว่า การพัฒนาดังกล่าวเป็นผลมาจากการยกระดับสุขภาวะ การเข้าถึง
โอกาสทางการศึกษา และระดับรายได้ที่เพิ่มขึ้น 10 อย่างไรก็ดี มิติด้านคุณภาพของทุนมนุษย์ ยังคงเป็นช่องว่าง
ของปัญหาในการพัฒนาของไทยมาโดยตลอด โดยเฉพาะปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา และการขาดแคลน
ทักษะแรงงานที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและทิศทางการพัฒนาประเทศ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) คนไทยทุกช่วงวั ย มี ทัก ษะความรู้ แ ละความสามารถโดยรวมเพิ่ ม ขึ้น บรรลุ ตาม
เป้าหมายของแผนพัฒ นาฯ ฉบับที่ 12 โดยเด็กปฐมวัยมีพัฒ นาการเต็มศักยภาพทั้งทักษะด้านภาษา ด้าน
การเจริญเติบโตของร่างกาย และการปรับตัว เด็กวัยเรียนมีไอคิวเฉลี่ยไม่ต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
ตามลาดับ คนไทยสามารถเข้าถึงและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพิ่มขึ้น โดยมีผู้ใช้อินเทอร์เน็ต
เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 47.5 (29.8 ล้านคน) ในปี 2559 เป็นร้อยละ 77.8 (49.7 ล้านคน) ในปี 2563
2) ทักษะทางด้านการอ่านหรือการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมของคนไทยมีแนวโน้มลดลง
โดยสั ด ส่ ว นการใช้ อิ น เทอร์ เ น็ ต เพื่ อ การอ่ า นหาความรู้ มี แ นวโน้ ม ลงลงอย่ า งต่ อ เนื่ อ งจากร้ อ ยละ 29.80
ในปี 2560 เป็ น ร้ อยละ 11.69 ในปี 2563 อีกทั้ง คะแนนผลสอบโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรีย น
มาตรฐานสากล (PISA) ของเด็กไทย ซึ่งเป็นการทดสอบความฉลาดรู้ ด้านการอ่านยังลดลงจาก 409 คะแนน
ในปี 2558 เหลือ 393 คะแนน ในปี 2561 และจานวนนักเรียนที่เข้าเรียนในระบบทวิภาคีมีแนวโน้มลดลง
ในทิศทางเดียวกัน
3) ผลสั ม ฤทธิ์ ก ารศึ ก ษาของคนไทยอยู่ ใ นระดั บ ต่ า จากการทดสอบทางการศึ กษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐานในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 พบว่านักเรียนไทยมีผลคะแนนค่าเฉลี่ย
ต่ ากว่ า เกณฑ์ ใ นทุ ก วิ ช า ทั้ ง ภาษาไทย (49.07 คะแนน) ภาษาอั ง กฤษ (34.42 คะแนน) คณิ ต ศาสตร์
(32.90 คะแนน) และวิทยาศาสตร์ (35.55 คะแนน) 11 และผลคะแนนสอบ PISA ด้านคณิตศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์ อันเป็นทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 ยังอยู่ในระดับต่ากว่าหลายประเทศ โดยผลคะแนน
มีแนวโน้มลดลง จากอันดับที่ 50 จาก 79 ประเทศ/เขตเศรษฐกิจ ในปี 2555 เป็นอันดับที่ 66 ในปี 256112
4) ผลิตภาพของแรงงานเพิ่มขึ้นช้าและมีข้อจากัดในการผลิตแรงงานให้มีสมรรถนะ
ตรงกับความต้องการของตลาด โดยการเพิ่มผลิตภาพแรงงานที่ผ่านมาของไทยยังเป็นไปอย่างล่าช้า เนื่องจาก
ข้อจากัดในด้านการพัฒนาทักษะของแรงงาน แรงงานไทยส่วนมากยังมีระดับการศึกษาต่า โดยพบว่าแรงงาน
ร้อยละ 42.1 ไม่มีการศึกษาหรือ สาเร็จการศึกษาไม่เกินระดับประถมศึกษา ขณะที่อีกร้อยละ 34.5 สาเร็จ
การศึกษาเพียงระดับมัธยมศึกษา และมีแรงงานสาเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา เพียงร้อยละ 22.513 นามาซึ่ง
ปั ญ หาการขาดแคลนทั ก ษะแรงงานที่ ส อดคล้ อ งกั บ ภาคการผลิ ต เป้ า หมายและบริ บ ทการเปลี่ ย นแปลง
ในตลาดแรงงาน เกิดความไม่สอดคล้องระหว่างความต้องการของตลาดแรงงานและคุณภาพของแรงงาน
ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลจากการขาดความเชื่อมโยงระหว่างระบบการศึกษาในการออกแบบหลักสูตรเพื่อผลิตผู้ที่จะ
เข้ า สู่ ต ลาดแรงงานให้ มี ทั ก ษะฝี มื อ ตรงกั บ ความต้ อ งการของตลาด โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ภายใต้ แ นวโน้ ม
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UNDP (2020). Human Development Reports 2020: The next frontier, Human development and the Anthropocene.
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13 สานักงานสถิติแห่งชาติ (2563). กำรสำรวจภำวะกำรทำงำนของประชำกร ไตรมำสที่ 3 : กรกฎำคม-กันยำยน 2563. สืบค้นข้อมูลจาก:
http://www.nso.go.th/
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ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วส่งผลให้ความต้ องการทักษะแรงงานเปลี่ยนแปลงไป
โดยเมื่อพิจารณาจากดัชนีความสามารถในการแข่งขันระดับโลก (GCI) ในส่วนของตัวชี้วัดด้านทักษะ พบว่า
อันดับความสามารถปรับตัวลดลงจากอันดับที่ 66 ในปี 2561 – 2562 เป็นอันดับที่ 73 จาก 141 ประเทศ
ทั่วโลก หรืออันดับที่ 6 ของภูมิภาคอาเซีย นในปี 2562 – 256314 อีกทั้งยังมีแนวโน้ม ของเด็กและเยาวชน
ที่ไม่ได้เรียนหรือไม่ได้ทางานใด ๆ เพิ่มสูงขึ้น ทาให้ศักยภาพของเยาวชนกลุ่มนี้ไม่ได้ถูกนามาใช้ประโยชน์และ
ไม่ได้รับการพัฒนา
5) ประเทศไทยยังคงต้องพึ่งพาแรงงานต่า งด้า ว โดยเป็นศูนย์กลางการเคลื่ อนย้าย
แรงงานที่สาคัญของภูมิภาคอาเซียน ทั้งในฐานะประเทศต้นทาง ทางผ่าน และปลายทางของผู้ย้ายถิ่น โดย
ในปี 2563 มีคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทางานทั่วราชอาณาจักร จานวนทั้งสิ้นถึง 2,512,328 คน ส่วนใหญ่เป็น
แรงงานต่างด้าว 4 สั ญชาติ (เมีย นมาร์ ลาว กัมพูช า และเวียดนาม) จานวน 2,063,561 คน หรือคิดเป็น
ร้อยละ 82.14 และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 15 อีกทั้งหากพิจารณาถึงกลุ่มที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ทางาน
และ/หรือลักลอบเข้าเมืองด้วยแล้ว จานวนแรงงานต่างด้าวทั้งหมดอาจสูงถึง 4 ล้านคน หรือคิดเป็น สัดส่วน
มากกว่ า ร้ อ ยละ 10 ของก าลั ง แรงงานทั้ ง หมดในประเทศ แรงงานต่ า งด้ า วจึ ง เป็น หนึ่ง ในก าลั ง ส าคั ญใน
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยคาดว่ามีส่วนช่วยในการสร้างผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศมากถึง
ร้อยละ 6.616 โดยเฉพาะในภาคการผลิต อาทิ อุตสาหกรรมก่อสร้าง ภาคเกษตร และประมง ซึ่งส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพที่ใช้ทักษะฝี มือต่า โดยในปี 2563 มีจานวนแรงงานประเภทฝี มือเพียง 142,996 คน หรือ
คิดเป็นร้อยละ 5.69 จากจานวนแรงงานต่างด้าวทั้งหมด อีกทั้งยังมีรายได้เฉลี่ยต่ากว่ารายได้ขั้นต่าของประเทศ
สามารถเข้าถึงความคุ้มครองทางสังคมได้อย่างจากัด และบางส่วนยังตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์
2.1.5

มิติด้านสังคม

1) ความยากจนและการกระจายรายได้มีแนวโน้มดีขึ้น สถานการณ์ความยากจนของ
ประเทศไทยในภาพรวมมีแนวโน้มดีขึ้นตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมา โดยสัดส่วนคนจนลดลงอย่างต่อเนื่องจาก
ร้อยละ 65.2 ในปี 2531 มาอยู่ที่ร้อยละ 6.2 หรือประมาณ 4.3 ล้านคน ในปี 2562 จนสามารถบรรลุเป้าหมาย
ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ซึ่งตั้งเป้าให้สัดส่วนคนจนลดลงเหลือน้อยกว่าร้อยละ 6.5 โดยสัดส่วนคนจน
ที่ลดลงเป็นผลจากการขยายตัวของเศรษฐกิจ และมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยของภาครัฐ อย่างไรก็ดี
แม้ว่าประเทศไทยประสบความสาเร็จในการแก้ปัญหาความยากจนในภาพรวม แต่การติดตามประเมินผล
การแก้ไขปัญหาความยากจนที่ผ่านมานั้น ส่วนใหญ่ใช้การวิเคราะห์เชิงสถิต ย์ เนื่องจากมีข้อจากัดด้านข้อมูล
ระดับประเทศในระยะยาว ตัวเลขสัดส่วนความยากจนจึงเป็นค่าเฉลี่ยในภาพรวม ซึ่งไม่สามารถอธิบายพลวัต
ของความยากจนได้ว่าครัวเรือนยากจนที่ต้องการความช่วยเหลือที่สุดจะสามารถหลุดพ้นความยากจนได้หรือไม่
โดยพบว่ารายได้เฉลี่ยต่อหัวของกลุ่มประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่าสุดในปี 2562 เพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 4.6
ต่ากว่าเป้าหมายที่กาหนดให้มีอัตราเพิ่มเฉลี่ยร้อยละ 15 ต่อปี
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World Economic Forum (WEF) (2019). The Global Competitiveness Report (2019). Available from:
http://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf
15 สานักบริหารแรงงานต่างด้าว (2563). สถิติกำรทำงำนของคนต่ำงด้ำวประจำเดือน ธันวำคม พ.ศ.2563. สืบค้นข้อมูลจาก:
https://www.doe.go.th/prd/alien/statistic/param/site/152/cat/82/sub/73/pull/sub_category/view/list-label
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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2) ความเหลื่อมล้ายังคงเป็นปัญหาเรื้อรังที่ต้องเร่งดาเนินการแก้ไข สัมประสิทธิ์ความ
ไม่เสมอภาคด้านรายได้ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 กาหนดไว้ที่ 0.41 แม้จะลดลงจาก
0.45 ในปี 2560 เป็น 0.43 ในปี 2562 ก็ตาม ความแตกต่างด้านรายได้ระหว่างกลุ่มประชากรจึงยังอยู่ใน
ระดับ สู ง โดยรายได้เฉลี่ ย ของประชากรที่มีฐ านะทางเศรษฐกิจต่าสุ ด (Decile 1) กับกลุ่ มที่มีฐ านะดีที่ สุ ด
(Decile 10) ยังคงห่างกันถึงเกือบ 16 เท่า และยังพบความเหลื่อมล้าในการถือครองทรัพย์สิน ในระดับสูง โดย
วัดจากค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาคของการถือครองทรัพย์สินอยู่ที่ 0.6207 ในปี 2562 ซึ่งอยู่ในระดับสูง
กว่าความเหลื่อมล้าทางด้านรายได้ มาก โดยเมื่อจาแนกตามรายได้ พบว่ากลุ่มรายได้สู งที่สุ ด (Decile 10)
มีส่ ว นแบ่ งมูล ค่าสิ นทรั พย์ สูงถึงเกือบ 1 ใน 3 ของทรัพย์สิ นรวมทั้งประเทศในปี 2562 ซึ่งความเหลื่ อมล้า
ทางรายได้และความมั่งคั่ง ในประเทศไทย ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากโครงสร้างภาษีของไทยที่ยังทาหน้ าที่ใน
การกระจายรายได้ไม่ดีเท่าที่ควร ส่วนใหญ่ยังคงเป็นภาษีทางอ้อมซึง่ มีสัดส่วนร้อยละ 58 ของภาษีทั้งหมด และ
เป็นการจัดเก็บจากฐานการบริโภคที่ มีอัตราภาษีคงที่เป็นหลัก ขณะที่ภาษีทางตรงที่มีอัตราก้าวหน้ามีสัดส่วน
น้อยกว่า นอกจากนี้ ยังมีช่องว่างรายได้ระหว่างภาค ที่สะท้อนปัญหาความเหลื่อมล้าในเชิงพื้นที่ที่ปรากฏให้
เห็ น มาอย่ างยาวนาน โดยภาคตะวัน ออกเฉีย งเหนื อและภาคเหนื อ ที่มี สั ดส่ ว นประชากรถึ ง 1 ใน 3 ของ
ทั้งประเทศ ยังคงมีผลิตภัณฑ์ภาคต่อหัวต่ากว่าค่าเฉลี่ยของประเทศกว่า 2 เท่า และต่ากว่ากรุงเทพมหานคร
ปริมณฑล และภาคตะวันออกถึง 4 – 6 เท่า ซึ่งเป็นผลจากการกระจุกตัวของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ประกอบกับปัจจัยด้านโครงสร้างพื้นฐาน และคุณภาพทุนมนุษย์ที่มีความสาคัญ ต่อการพัฒนาในระดับ พื้นที่
โดยดัชนีความก้าวหน้าของคน (Human Achievement Index: HAI) ซึ่งเป็นเครื่องมือประเมินความก้าวหน้า
ของการพัฒนาคนในระดับจังหวัดของไทย ชี้ให้เห็นว่ากรุงเทพมหานครและภาคกลาง มีดัชนีที่สูงกว่าจังหวัด
และภูมิภาคอื่น ๆ ในเกือบทุกด้าน สะท้อนให้เห็นถึงความเหลื่อมล้าในการเข้าถึงบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ
อาทิ ด้านสุขภาพ การศึกษา ชีวิตการงาน รายได้ ตลอดจนการคมนาคมและการสื่อสาร17
3) การเข้าถึงบริการพื้นฐานของภาครัฐดีขึ้น แต่คุณภาพการศึกษายังคงเป็น ปัญหา
สาคัญ โดยแรงงานนอกระบบที่ประกันตนตามมาตรา 40 มีอัตราการเข้าร่วมกองทุนการออมแห่งชาติเพิ่มขึ้น
กว่าเท่าตัวจากร้อยละ 7.82 ในปี 2560 เป็นร้อยละ 14.61 ในปี 2562 และประชากรยากจนได้รับอนุมัติการ
ช่ ว ยเหลื อ สนั บ สนุ น จากกองทุ น ยุ ติ ธ รรมเพิ่ ม ขึ้ นจาก 2,089 ราย ในปี 2558 เป็ น 2,794 ราย ในปี 2562
อย่างไรก็ดี พบว่าคุณภาพการศึกษาในพื้นที่เขตเทศบาลมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาสูงกว่าพื้นที่นอกเขต
เทศบาลอย่างมีนัยสาคัญ
4) สุขภาวะของคนไทยดีขึ้น แต่ยังคงมีการจัดสรรบริการทางการแพทย์ที่ไม่เท่าเทียม
โดยพบว่าอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนต่อประชากรหนึ่งแสนคน ลดลงจาก 13.22 คน ในปี 2560
เป็น 10.98 คน ในปี 2563 และการคลอดบุตรในผู้หญิงกลุ่มอายุ 15–19 ปี ต่อประชากรวัยเดียวกันหนึ่งพัน
คน ลดลงจาก 39.60 คน ในปี 2560 เป็น 31.30 คน ในปี 2562 ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายของแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 12 อย่างไรก็ดี ปัญหาที่ต้องเร่งแก้ไขของไทยอยู่ที่การจัดสรรทรัพยากรทางการแพทย์ ทางสาธารณสุข
ที่สาคัญ ทั้งบุคลากรและเครื่องมือทางการแพทย์ ยังคงมีความเหลื่อมล้าระหว่างพื้นที่ โดยส่วนใหญ่จะกระจุกตัว
อยู่ในกรุงเทพมหานครมากกว่าพื้นที่อื่น ๆ และพบว่าสัดส่วนบุคลากรทางการแพทย์ต่อประชากรระหว่างพื้นที่
ในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาลยังคงมีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญ นอกจากนี้ คนไทยยังมีแนวโน้มที่จะ
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สศช. (2562). ดัชนีควำมก้ำวหน้ำของคน ประจำปี 2562.. สืบค้นข้อมูลจาก:
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มีปัญหาด้านสุขภาพจิตและการฆ่าตัวตายเพิ่มสูงขึ้น โดยอัตราการฆ่าตัวตายสาเร็จต่อประชากรหนึ่งแสนคน
เพิ่มขึ้นจาก 6.03 คน ในปี 2560 เป็น 7.37 ในปี 2563
5) สังคมไทยมีความเปราะบาง ซึ่งเกิดจากปัญหาเรื้อรังเชิงโครงสร้างที่เป็น รากเหง้าของ
ปัญหาทางสังคมอีกหลายประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเปราะบางที่มีจุดเริ่มต้นมาจากความยากจน และ
ปัญหาครอบครัวที่ส่งผลต่อคุณภาพการเลี้ยงดูที่สามารถเกิดได้กับครอบครัวทุกสถานะ โดยครัวเรือนที่มีฐานะ
ยากจนมีข้อจากัดในการจัดหาทรัพยากรและการศึกษาที่มีคุณภาพให้บุตร ในขณะที่ครัวเรือนที่มีฐานะดีมีแนวโน้ม
ที่จะให้ การเลี้ ยงดูแบบตามใจมากเกินไป และขาดการดูแลในการใช้ เทคโนโลยีหรือสื่ อสารสนเทศ นอกจากนี้
ภาพสะท้อนสังคมในมิติโลกออนไลน์ยังแสดงให้เห็นถึงภาวะของความตึงเครียดจากความแตกต่างทางความคิด
และขาดการเปิดใจเรียนรู้และรับฟังกันอย่างแท้จริง ส่งผลให้พบการแสดงออกที่ก้าวร้าวรุนแรง เกิดการบ่มเพาะ
ความเกลียดชังบ่อยครั้งขึ้น18 ยิ่งเป็นการตอกย้าให้เกิดรอยร้าวและความแตกแยกในสังคมมากยิ่งขึ้น
2.1.6

มิติด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1) ปริ มาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลง ภาคพลังงานลดปริมาณการปล่ อ ยก๊ าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ลงเหลือ 248.3 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์ และเมื่อเปรียบเทียบดัชนีการปล่อย
ก๊าซ CO2 ภาคพลังงานของไทยกับต่างประเทศยังพบว่า ประเทศไทยมีอัตราการปล่อยก๊าซ CO2 ต่อการใช้
พลังงาน และอัตราการปล่อยก๊าซ CO2 ต่อหัวประชากรต่ากว่าค่าเฉลี่ยของโลกและกลุ่มประเทศในสหภาพ
ยุโรป รวมถึงสหรัฐอเมริกาและประเทศจีน อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบโดยให้เกณฑ์ของอัตรา
การปล่อยก๊าซ CO2 ต่อหน่วยการผลิตไฟฟ้า (kWh) และต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ กลับพบว่า
ปริมาณการปล่อย CO2 ของไทยสูงกว่ากลุ่มประเทศในสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกา
2) การฟื้นฟูรักษาฐานทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย สัดส่วน
พื้นที่ป่าไม้ของไทยต่อ พื้น ที่ทั้งประเทศในปี 2563 ลดลงจากร้อยละ 31.68 เหลือร้อยละ 31.64 ซึ่งต่ากว่า
เป้าหมายที่กาหนดไว้ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ที่ร้อยละ 40 ของพื้นที่ประเทศ ในขณะเดียวกัน ไฟป่าได้
กลายมาเป็นสาเหตุหลักของการสูญเสียพื้นที่ป่าไม้ที่รุนแรงที่สุดแทนการบุกรุกทาลาย โดยในช่วงปี 25592561 ไฟป่าได้ทาลายพื้นที่ป่าไม้เฉลี่ยถึงปีละ 124,978 ไร่ โดยส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการกระทาของมนุษย์
อาทิ การเก็บหาของป่า การเผาเศษซากผลผลิตในพื้นที่การเกษตรเพื่อเตรียมพื้นที่เพาะปลูก โดยสภาพอากาศ
ที่แห้งและลมส่งผลให้ไฟป่าลุกลามกินพื้นที่เป็นวงกว้างอย่างรวดเร็ว และยังเป็นปัจจัยที่ทาให้คุณภาพอากาศ
ในพื้นที่วิกฤติหมอกควันภาคเหนือมีความรุนแรงเพิ่มขึ้นกว่าปี 2562 นอกจากนี้ ด้วยสถานการณ์ความรุนแรง
ของสถานการณ์ไฟป่าที่เพิ่มสูงขึ้น ประกอบกับแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งส่งผลให้
อุณหภูมิและความแห้ งแล้ งเพิ่มสู งขึ้น ปั ญหาไฟป่า ซึ่งเป็นภัยคุกคามต่อพื้นที่ป่าไม้และความหลากหลาย
ทางชีวภาพจึงอาจทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้น โดยจะส่งผลให้อัตราการขยายพันธุ์ของทั้งพืชและสัตว์ป่ามีแนวโน้ม
ที่จะลดลงและยังมีโอกาสเกิดโรคเพิ่มขึ้น19
3) การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมยังมีปัญหา ได้แก่ ปัญหาขยะ ในประเทศไทยที่มีปริมาณ
เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 2 ต่อปี ในช่วงปี พ.ศ.2553 – 2562 โดยสัดส่วนของเสียอันตรายที่ได้รับการจัดการอย่าง
ถูกต้องและขยะมูลฝอยที่ถูกนากลับมาไปใช้ประโยชน์มีเพียงร้อยละ 68.94 ในปี 2563 ซึง่ ต่ากว่าเป้าหมายของ
18

สรวงมณฑ์ สิทธิสมาน (2562). ข่ำวจำกหนังสือพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภำพจิต: เมื่อลูกเติบโตท่ำมกลำง Hate speech. กรมสุขภาพจิต
กระทรวงสาธารณสุข. สืบค้นจาก 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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แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ที่กาหนดให้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของขยะมูลฝอยต้องได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง
โดยในปี 2562 พบว่ามีปริมาณขยะชุมชนประมาณร้อยละ 22 หรือ 6.4 ล้านตัน ที่ไม่ได้รับการจัดการอย่าง
เหมาะสม กลายเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพแหล่งน้าและสิ่งมีชีวิตในน้า ตลอดแหล่งน้าผิวดินและ
ทะเล ปัญหาน้าเสีย ที่ยังพบการระบายน้าเสียที่ไม่ได้รับการบาบัดที่ได้มาตรฐานลงสู่แหล่งน้าและทะเลโดยตรง
โดยระบบบาบัดน้าเสียชุมชนในปัจจุบันยังมีจานวนและศักยภาพไม่เพียงพอที่จะรองรับปริมาณน้าเสียที่เกิดขึ้น
โดยปริมาณน้าเสียชุมชนที่ไม่ได้รับการบาบัดอย่างถูกต้องมีปริมาณสูงถึง 1.7 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 18 ของปริมาณน้าเสียชุมชนที่เกิดขึ้นทั้งหมด20 ในขณะเดียวกัน แนวโน้มการขยายตัวของเมือง
ยังทาให้ปริมาณน้าเสียที่เกิดขึ้นในแต่ละวันมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้การระบายน้าเสียจากภาคชุมชน
บ้านเรือน แหล่งท่องเที่ยว อุตสาหกรรม และเกษตรกรรมยังส่งผลให้แหล่งน้าที่จัดอยู่ ในเกณฑ์เสื่อมโทรม
เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ยังพบปัญหามลพิษทางอากาศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน
ที่คงเหลือจากกระบวนการเผาไหม้ของยานพาหนะ การเผาวัสดุการเกษตร ไฟป่า และการปล่อยก๊าซเสีย
ในภาคอุตสาหกรรม เป็นมลพิษทางอากาศที่เกิดขึ้นและมีปริมาณเกินค่ามาตรฐานเป็นประจาทุกปี โดยเฉพาะ
ในพื้นที่เขตอุตสาหกรรม และเมืองใหญ่ที่มีประชากรและการจราจรหนาแน่น เช่น สระบุรี กรุงเทพ และ
เชียงใหม่ เป็นต้น และปัญหาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่อุตสาหกรรมหลัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดระยอง ที่ยังคงมี
ค่าเฉลี่ยสารเบนซีนในพื้นที่ นับตั้งแต่ ปี 2555-2562 ที่ระดับ 1.8-2.6 มคก./ลบ.ม ซึ่งเกินกว่าค่ามาตรฐาน
ที่กาหนดให้ไม่เกิน 1.7 มคก./ลบ.ม. และการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ของประเทศไทยที่เพิ่มขึ้นจากการใช้
พลั งงาน ซึ่งมีสั ดส่ ว นถึงร้ อยละ 74 ของการปล่ อยก๊าซเรือนกระจกทั้ งหมดของประเทศ โดยในส่ ว นของ
ก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากการใช้พลังงานทั้งหมด เป็นก๊ าซเรือนกระจกที่มาจากการผลิตไฟฟ้าร้อยละ 42
มาจากการคมนาคมขนส่งร้อยละ 23 และจากภาคอุตสาหกรรมและการก่อสร้างร้อยละ 20 ดังนั้น ภาคการผลิต
ไฟฟ้าและภาคการคมนาคมขนส่งจะมีบทบาทที่สาคัญอย่างมากต่อการควบคุมปริมาณก๊าซเรือนกระจกของ
ไทยเพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายตามที่ ได้กาหนดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมในปี 2573 ไว้ให้ไม่เกิน
446 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
4) การบริ หารจั ด การทรั พยากรน้ายังคงมีค วามเสี่ยง แม้ที่ผ่ านมาประเทศไทยจะมี
การพัฒนาแหล่งน้าต้นทุนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งแหล่งน้าผิวดินและแหล่งน้าใต้ดิน แต่ด้วยปริมาณความ
ต้องการใช้น้าที่เพิ่มสูงขึ้น โดยภาคการเกษตรยังคงเป็นภาคการผลิตที่มีการใช้น้าในสัดส่วนสูงที่สุดกว่าร้อยละ 70
ของปริมาณการใช้น้าทั้งหมดของประเทศ ประกอบกับความเสื่อมโทรมของแหล่งน้าตามธรรมชาติทั้งจาก
การกระทาของมนุษย์และปัจจัยตามธรรมชาติ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของฝนที่ทาให้แหล่งน้าต้นทุนหลายแห่ง
มีปริมาณน้าที่เก็บกักได้ในแต่ละปีลดลง ส่งผลให้ปัญหาการขาดแคลนน้ายังคงเกิดขึ้ นเป็นประจาทุกปีและเป็น
ความท้ า ทายที่ ส าคั ญ ของการบริ ห ารจั ด การน้ าของประเทศ โดยความแปรปรวนของฝนและอุ ณ หภู มิ
ที่เพิ่มสูงขึ้นอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะยังคงมีอิทธิพลและส่งผลต่อระดับความเสี่ยง
ในการเกิดภัยแล้งและอุทกภัยของประเทศอย่างไม่อาจหลีกเลี่ ยงได้ ซึ่งจะทาให้การจัดการน้ามีความซับซ้อน
และบริหารได้ยากยิ่งขึ้น
2.1.7

มิติด้านการบริหารจัดการภาครัฐ

1) ภาครัฐตอบสนองความต้องการของภาคส่วนได้ดีขึ้น แม้ต้องเร่งพัฒนาประสิทธิภาพ
การดาเนินงาน สะท้อนจากอันดับความสะดวกในการดาเนินธุรกิจของไทยที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากอั นดับ
20 รัฐบาลไทย

(2020). ข่ำวทำเนียบรัฐบำล: ครม. เคำะขยำยเขตพื้นที่จัดกำรน้ำเสียครอบคลุมทั่วประเทศ จับมือท้องถิ่นแก้ปัญหำน้ำเสียเต็ม
รูปแบบและยั่งยืน. Available from: https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/35332
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ที่ 46 ในปี 2560 เป็ น อั น ดั บ ที่ 21 ในปี 2563 และอยู่ ใ นอั น ดั บ 3 ของอาเซี ย น แต่ ยั ง ต่ ากว่ า เป้ า หมาย
ที่กาหนดให้เป็นอันดับ 2 ของอาเซียนเมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 อีกทั้ง ภาครัฐยังสามารถลดสัดส่วน
ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรต่องบประมาณรายจ่ายประจาปี จากร้อยละ 21.6 เหลือร้อยละ 19.9 และมีสัดส่วน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละประเภทที่ได้รับรางวัลการบริหารจัดการที่ดีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทั้งหมดเพิ่มขึ้น จากร้อยละ 1.68 ในปี 2560 เป็นร้อยละ 2.79 ในปี 2563 อย่างไรก็ดี สถาบันการจัด การ
นานาชาติ (IMD) ได้จัดอันดับประสิทธิภาพภาครัฐของไทยในปี 2563 ลดลงจากช่วงปีแรกของแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 12 จากอันดับที่ 20 เป็น 23 อยู่ในอันดับ 2 ของอาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์ และดัชนีการรับรู้การ
ทุจริต (CPI) ที่จัดทาโดยองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ ยังพบว่า อันดับการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย
ลดลงอย่างต่อเนื่องจากอันดับที่ 96 เป็นอันดับที่ 104 จาก 180 ประเทศ ขณะที่ค่าคะแนนการรับรู้การทุจริต
ของประเทศไทยร้อยละ 36 คงที่ตั้งแต่ปี 2560 - 2563 ซึ่งยังต่ากว่าเป้าหมายที่ร้อยละ 50 ของแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 12 อยู่มาก
2) การบริหารจัดการภาครัฐในภาพรวมมีความก้าวหน้าอย่างมีนัยสาคัญ ในระยะของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 อาทิ การปรับปรุงกระบวนงานให้บริการประชาชนจานวนมากให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล
การจั ดท าแอปพลิ เคชั น เพื่ อให้ บ ริ การที่ เป็ นประโยชน์ กั บประชาชน และการพั ฒ นาระบบสารสนเทศใน
การสนั บสนุ นการดาเนิ นงานของหน่ วยงานภาครัฐ ทั้งนี้ หากเปรียบเทียบกับประเทศอื่ นโดยพิ จารณาจาก
การจั ดอั น ดั บ ขององค์ การระหว่ างประเทศและหน่ วยงานระดั บสากลที่ ส าคั ญ พบว่ าไทยมี ความโดดเด่ น
ในการพัฒนาไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลและการอานวยความสะดวกให้กับภาคธุรกิจ แต่ในด้านประสิทธิภาพของ
การบริหารจัดการภาครัฐยังไม่มีการปรับตัวที่ดีขึ้น โดยผลของการจัดอันดับในปี 2563 เปรียบเทียบกับปี 2559
ซึ่ ง เป็ น ช่ ว งปลายของแผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ 11 มี ดั ง นี้ (1) ในการจั ด อั น ดั บ ดั ช นี รั ฐ บาลอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
(E-Government Development Index: EGDI) ขององค์การสหประชาติ อันดับของไทยในปี 2563 อยู่ที่ 57
จากทั้งหมด 193 ประเทศ ดีขึ้นจากอันดับที่ 77 ในปี 2559 (2) ในการจัดอันดับความยากง่ายในการประกอบ
ธุ ร กิ จ โดยธนาคารโลก ไทยอยู่ ในอั น ดั บ ที่ 21 จาก 189 ประเทศทั่ ว โลก ในปี 2563 ดี ขึ้ นจากอั นดั บที่ 46
ในปี 2559 และ (3) ในการจัดอันดับด้านประสิทธิภาพภาครัฐโดย IMD ไทยอยู่ในอันดับที่ 23 จากทั้งหมด 63
ประเทศ ในปี 2563 ไม่เปลี่ยนแปลงจากปี 2559
3) ความยั่งยืน ทางการคลังยังคงน่า เป็นห่วง เนื่องจากฐานการจัดเก็บภาษี ของไทย
ค่อนข้างแคบ ประกอบกับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 และการดาเนิน
นโยบาย/มาตรการทางภาษีเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนและผู้ประกอบการ โดยในปีงบประมาณ
2563 รัฐบาลสามารถจัดเก็บ รายได้สุ ทธิ 2,391,569.4 ล้านบาท ต่ากว่าประมาณการรายได้ตามเอกสาร
งบประมาณ ร้อยละ 12.4 และต่ากว่าการจัดเก็บรายได้สุทธิปีงบประมาณ 2562 ร้อยละ 6.8 เช่นเดียวกับ
การจัดเก็บรายได้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณ 2563 ซึ่งมีแนวโน้มลดลง เนื่องจากภาครัฐ
ดาเนินมาตรการลดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19
ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาโครงสร้างงบประมาณรายจ่ายของประเทศในช่วงปี 2559–2563
พบว่างบประมาณโดยเฉลี่ยร้อยละ 74.8 ถูกจัดเพื่อใช้เป็นรายจ่ายประจา ส่วนรายจ่ายลงทุนมีสัดส่วนเฉลี่ย
เพียง 21.4 ในขณะที่กรอบความยั่ งยืน ทางการคลั งกาหนดให้ รายจ่ายลงทุนต่องบประมาณต้องไม่ต่ากว่า
ร้อยละ 25 โดยแนวโน้มการลงทุนภาครัฐในช่วง 3 ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ขยายตัวต่ากว่าที่กาหนด
อีกทั้งเมื่อจาแนกงบประมาณรายจ่ายตามประเภทของงบรายจ่าย พบว่างบบุคลากรมีสัดส่วนเฉลี่ยที่ร้อยละ
21.1 ซึ่งหากเปรียบเทียบประเทศอื่น ๆ ไทยจัดอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีสัดส่วนของค่าใช้จ่ายสาหรับบุคลากรต่อ
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งบประมาณรายจ่ ายภาครัฐอยู่ ในระดับ ที่ค่อนข้างสูง การมีรายจ่ายประจามากขณะที่มีสั ดส่ วนการลงทุน
ในระดั บ ต่ ามาเป็ น ระยะเวลานาน ส่ ง ผลกระทบต่ อ การด าเนิ นงานของภาครัฐ ในการ ยกระดั บ ศั ก ยภาพ
ทางเศรษฐกิจ และความสามารถในการแข่งขันของประเทศเพื่อรองรับกับบริบทแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง
ต่าง ๆ อย่างมีนัยสาคัญ
นอกจากนี้ การเข้าสู่สังคมสูงวัยยังเพิ่มความท้าทายต่อการรักษาความยั่งยืนทางการคลัง
โดยจานวนของประชากรผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นจะส่งผลให้ภาครัฐต้องจัดสรรงบประมาณด้านสวัสดิการชราภาพ
และด้านสาธารณสุขเพิ่มมากขึ้น ในขณะเดียวกัน จานวนของประชากรวัยแรงงานที่ลดลงจะยิ่งมีผลกระทบกับ
ความสามารถของภาครัฐในการจัดเก็บภาษี และจะทาให้มีงบประมาณที่เหลือสาหรับค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนา
ประเทศลดน้อยลง ซึ่งอาจส่งผลต่อความสามารถในการเติบโตทางเศรษฐกิจและการจัดเก็บรายได้ของภาครัฐ
ซึ่งมีแนวโน้มต่ากว่าประมาณการอยู่แต่เดิม
4) โครงสร้างการบริหารงานภาครัฐขาดความยืดหยุ่นไม่คล่องตัว ยังคงมีกฎระเบียบ
และกระบวนงานที่ล้าสมัยเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ ประเทศไทยมีการขยายหน่วยงานภาครัฐอย่าง
ต่อเนื่อง ในขณะที่การดาเนินงานภาครัฐกลับมีประสิทธิภาพที่ค่อนข้างจากัด ขาดความยืดหยุ่นในการตอบสนอง
ต่อปัญหาและความต้องการของประชาชนได้อย่างเท่าทันบริบทการเปลี่ยนแปลง โดยมีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจาก
ปั ญหาเชิงโครงสร้ างที่มีขนาดใหญ่และรู ป แบบการบริห ารจัดการภาครัฐ ยังยึดติดกับกรอบอานาจหน้ า ที่
ตามกฎหมายเป็นหลักจึงยังคงบทบาทในการเป็นผู้ดาเนินการจัดทาและให้บริการสาธารณะ แม้ว่าปัจจุบันจะมี
ภาคส่วนอื่นที่มีขีดความสามารถในการให้บริการสาธารณะได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพแล้ว ก็ตาม
ส่งผลให้การบริหารงานภาครัฐในปัจจุบันยังมีปัญหาความซ้าซ้อนกันในด้านบทบาท ภารกิจ และอานาจหน้าที่
ระหว่างส่วนราชการต่าง ๆ ที่แยกส่วนและขาดการบูรณาการ อี กทั้งยังให้ความสาคัญกับขั้นตอนกระบวนการ
ตามระเบียบปฏิบัติของระบบราชการที่ล้ าสมัยมากกว่าการมุ่งเน้นให้มีการประสานการดาเนินงานกับ ทุก
ภาคส่วนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน การขาดความยืดหยุ่นของโครงสร้างการบริหารงานภาครัฐยังทาให้
การยกเลิกหรือควบรวมหน่วยงานในกรณี ที่ภารกิจเดิมหมดความจาเป็นหรือมีความสาคัญลดลงจึงเป็นสิ่งที่
กระทาได้ยากและใช้ระยะเวลานาน เป็นอุปสรรคต่อการปรับเปลี่ยนภารกิจของหน่วยงานให้สอดคล้ องกับ
บริบทของประเทศที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและรุนแรง ซึ่งส่งผลให้หน่วยงานภาครัฐที่ไม่มีการปรับปรุง
รูปแบบการดาเนินงานอาจไม่สามารถตอบสนองต่อความคาดหวังของประชาชนที่ต้องการบริการสาธารณะ
ที่มีคุณภาพ ทั่วถึง โปร่งใส และรวดเร็ว ได้ นอกจากนี้ ยังมีกฎระเบียบที่ไม่จาเป็นหรือล้าสมัยจานวนมาก
ที่ส่งผลให้เกิดความล่าช้าและเยิ่นเย้อในกระบวนการดาเนินงานของรัฐ ซึ่งทาให้ประชาชนและภาคธุรกิจต้อง
แบกรับต้นทุนทั้งที่เกิดจากค่าใช้จ่ายจริงและค่าเสียโอกาสในการทาธุรกิจ โดยหากภาครัฐสามารถยกเลิกหรือ
แก้ไขกฎระเบียบในส่วนนั้น จะช่วยประหยัดต้นทุนให้กับ ประชาชนและภาคธุรกิจได้ถึง 133,816 ล้านบาท
ต่อปี หรือคิดเป็นร้อยละ 0.8 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ

2.2 แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงระดับโลก (Global Megatrends)
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงระดับโลก ที่ครอบคลุมขอบเขตของการเปลี่ยนแปลงสาคัญที่กาลังเกิดขึ้น
ในวงกว้างและคาดว่าจะส่งผลต่อไปในอนาคต มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับหลากหลายมิติและมีหลายระดับตั้งแต่
การดาเนินชีวิตของประชากรไปจนถึงผลรวมในระดับประเทศ โดยแนวโน้มระดับโลกที่จะส่งผลกระทบและ
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้าน เศรษฐกิจ สังคม ธุรกิจ วัฒนธรรม รวมถึงชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในสังคม
จะไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้น เพียงชั่วคราวแล้วเลือนหายไป แต่เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน
ดังนั้น การวิเคราะห์แนวโน้ม การเปลี่ยนแปลงระดับโลกเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการวิเคราะห์คาดการณ์ผล
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ที่อาจเกิดขึ้นได้ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และนามาประกอบการพิจารณาร่วมกับบริบทสภาพแวดล้อม
ภายในประเทศจึงมีนัยสาคัญ โดยเฉพาะต่อการออกแบบยุทธศาสตร์ และระบุประเด็นการพัฒนาที่ต้องการ
ความเจาะจงและมุ่งเป้ าที่ชัดเจนเพื่อยึ ดโยงให้เห็ นถึงความจาเป็นเร่งด่วนของการที่จะต้องมุ่งเน้นรองรับ
ปรับตัวให้เข้ากับกระแสของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยบริบทการเปลี่ยนแปลงระดับโลกที่จะส่งผลหรือมี
อิทธิพลทาให้สถานะของประเทศที่เป็นอยู่เกิดการเปลี่ยนไป และนาไปสู่การปรับทิศทางการพัฒนาประเทศ
ในระยะของแผนฯ 13 ที่ประเทศไทยควรมุ่งเน้นให้ความสาคัญ มีรายละเอียดโดยสังเขป ดังนี้
2.2.1 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ปัจจุบันโลกอยู่ในยุคของการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 เป็น
ยุคแห่งการประยุกต์ใช้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดดในการพัฒนานวัตกรรม เน้นการต่อยอด
และผสมผสานเทคโนโลยีต่างสาขาเข้าด้วยกัน อาทิ เทคโนโลยีทางกายภาพ ชีวภาพ ดิจิทัล และพลังงาน
เพื่อใช้ประโยชน์ในภาคส่วนต่าง ๆ อย่างกว้างขวางในรูปแบบที่แตกต่างไปจากเดิม ส่งผลให้วิถีชีวิตรวมถึง
การดาเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในหลากหลายมิติ 21 เช่น การใช้
ระบบอัตโนมัติในกระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มผลิตภาพ การใช้นาโนเทคโนโลยีและวัสดุสมัยใหม่ในการสร้าง
มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจของภาคการผลิต การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่และการใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการกาหนด
กลยุทธ์ทางธุรกิจเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างเฉพาะเจาะจง การใช้เทคโนโลยีชีวภาพและ
อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งในการยกระดับภาคการเกษตรและบริการทางการแพทย์ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในภาคการศึกษาและการสื่อสารมวลชน รวมถึงการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการ
สาธารณะของภาครัฐ เป็นต้น
ความก้ า วหน้ า ทางเทคโนโลยี ที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงในวงกว้ า งได้ อ ย่ า งรวดเร็ ว นี้
ส่งผลให้พลวัตการพัฒนาในอนาคตของโลกสามารถปรับเปลี่ยนไปได้อย่างพลิกผัน อันนามาซึ่ งโอกาสสาคัญ
ทั้ ง ทางเศรษฐกิ จ สั ง คมและสิ่ ง แวดล้ อ มส าหรั บผู้ ที่ มี ศั ก ยภาพในการพั ฒ นาต่ อ ยอดและน าเทคโนโลยีมา
ประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม ในขณะที่ผู้ที่ไม่สามารถปรับตัวให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงอาจต้องเผชิญกับ
ความเสี่ยงต่อความอยู่รอด ทั้งในระดับปัจเจก องค์กร หรือแม้กระทั่งในระดับประเทศ
ทั้ ง นี้ แนวโน้ ม ความก้ า วหน้ า ทางเทคโนโลยี ที่ ค าดว่ า จะมี บ ทบาทส าคั ญ ในระยะของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ประกอบด้วย 1) การเติบโตของเศรษฐกิจแพลตฟอร์ม และเศรษฐกิจแบบแบ่งปัน
ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อธุรกิจในภาคบริการ อาทิ การคมนาคมและโลจิสติกส์ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และที่พัก
อาศัย รวมถึงการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจใหม่ให้แก่ผู้ประกอบการรายย่อย ประชากรในพื้นที่ห่างไกล และ
การทางานในรูปแบบใหม่ 2) การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ ที่ช่วยยกระดับการใช้ประโยชน์จากข้อมูลจานวน
มหาศาลที่มีความซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถพลิกโฉมการดาเนินธุรกิจ และการออกแบบนโยบาย
สาธารณะ ทั้งนี้ การพัฒ นาและใช้งานข้อมูล ขนาดใหญ่จะประสบความส าเร็จได้ จาเป็นต้องมีมาตรฐาน
การจัดเก็บและเชื่อมโยงฐานข้อมูลผ่านเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ อาทิ อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งและบล็อกเชน
ร่วมกับการมีบุคลากรที่มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่องมือที่เหมาะสม เช่น เหมืองข้อมูล และการเรียนรู้
ของเครื่องกล เป็นต้น และ 3) การใช้ปัญญาประดิษฐ์ หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ในกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

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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โดยเฉพาะการทดแทนแรงงานที่ไม่ต้องใช้ทักษะซับซ้อนในภาคการผลิต (อุตสาหกรรมยานยนต์ ปิโตรเคมี และ
อิเล็กทรอนิกส์) ภาคการเกษตร และภาคบริการ (กลุ่มร้านอาหารและร้านค้า)22
2.2.2 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร โครงสร้างประชากรของโลกมีสัดส่วนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง โดยองค์การสหประชาชาติคาดการณ์ว่าภายในปี 2593 ประชากรที่มีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป
จะเพิ่มสูงขึ้นเฉลี่ยกว่าร้อยละ 120 จนมีจานวนรวมถึง 1.5 พันล้านคน ส่งผลให้สัดส่วนประชากรวัยแรงงาน
มีแนวโน้มลดลงในเกือบทุกประเทศ โดยเฉพาะภูมิภาคเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีจานวน
ผู้สูงอายุมากที่สุดในโลก และมีแนวโน้มที่ประชากรผู้สูงอายุจะขยายตัวเพิ่มขึ้นอีกราว 312 ล้านคน จนคาดว่า
จะมีจานวนผู้สูงอายุรวมกว่า 573 ล้านคน ภายในระยะเวลา 30 ปีข้างหน้า
อย่างไรก็ดี แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรโลกสู่สังคมสูงวัยจะนามาซึ่งโอกาส
ทางเศรษฐกิจใหม่ ๆ จากความต้องการสินค้าและบริการที่ตอบสนองความต้องการของผู้สูงอายุ ซึ่งจะส่งผลให้
ภาคการผลิตและบริการส่วนหนึ่งมีโอกาสเติบโตเพิ่มขึ้น อาทิ ยาและเวชภัณฑ์ อาหารเพื่อสุขภาพ ธุรกิจบริการ
สุขภาพ บริการทางการแพทย์ และศูนย์พักพิงผู้สูงอายุ รวมทั้งยังเป็นช่องทางในการพัฒนานวัตกรรม สินค้า
และบริการใหม่ ๆ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคกลุ่มสูงวัย เช่น หุ่นยนต์สาหรับการดูแลและ
นวัตกรรมของใช้ภายในบ้านสาหรับผู้สูงอายุ เป็นต้น
2.2.3 การดูแลรักษาสุขภาพและการรักษาพยาบาล แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงระดับโลกที่เกี่ยวข้อง
กับสุขภาพในระยะ 10 ปีข้างหน้า ประกอบด้วย
1) การเพิ่มขึ้นของการป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง อันเกิดจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตใน
สังคมเมืองสมัยใหม่ตลอดจนการเผชิญกับมลพิษจากการขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ประกอบกับการ
เพิ่มขึ้น ของระดับ ความเครี ย ดจากการทางานและความวิตกกังวลในการใช้ชีวิต โดยมีสถิติผู้ เสี ยชีวิตจาก
โรคไม่ติดต่อเรื้อรังเป็นจานวนถึง 41 ล้านคนต่อปี หรือคิดเป็นร้อยละ 71 ของการเสียชีวิตทั้งหมดทั่วโลก23 และ
เป็นสาเหตุหลักของของการเสียชีวิตของคนไทยถึงร้อยละ 75 หรือประมาณ 320,000 คนต่อปี โดยโรคไม่ติดต่อ
เรื้อรังที่พบมากที่สุด คือ โรคหลอดเลือดสมอง โรคหัวใจขาดเลือด โรคทางเดินหายใจอุดกั้น เบาหวาน และความดัน
โลหิตสูง24 ซึ่งโรคไม่ติดต่อเรื้อรังมักเป็นโรคที่รักษายาก มีค่าใช้จ่ายในการรักษาสูง หากไม่มีการจัดการที่เหมาะสม
จะเกิดเป็นภาระต่อสถานะทางการเงินของผู้ป่วยและเป็นภาระทางการคลังของประเทศในระยะยาว
2) กระแสความตระหนักในการดูแลสุขภาพในเชิงป้องกัน ที่เพิ่มมากขึ้นจากการที่ประชากร
โลกมีความรู้ความเข้าใจด้านสุขภาพเพิ่มขึ้นอันมาพร้อมกับการศึกษาและความแพร่หลายของสื่อออนไลน์ เป็นผล
ให้ความต้องการอาหารและผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพ รวมถึงอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพเพิ่มสู งขึ้น
ในทิศทางเดียวกัน อาทิ ยอดขายสิ นค้า Smartwatch ทั่วโลก ในปี 2563 มีอัตราการเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 20
จากปี 2562 25 และส่ ง ผลให้ อุ ป สงค์ ที่ มี ต่ อ บริ การด้ านสุ ขภาพเพิ่ มสู งขึ้ นตามไปด้ ว ย อาทิ การท่ องเที่ ยว
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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/
23 World Health Organization (2018). Non communicable diseases. Available from: https://www.who.int/news-room/factsheets/detail/noncommunicable-diseases
24 ปิยรัตน์ ชูมี (2561). สถำนกำรณ์โรคเรื้อรังไม่ติดต่อ. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสุราษฎร์ธานี. สืบค้นข้อมูลจาก:
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เชิงการแพทย์และเชิงสุขภาพ ซึ่งมีอัตราการขยายตัวอย่างต่อเนื่องทั่วโลกเฉลี่ยร้อยละ 7.5 ต่อปี (พ.ศ. 2558 –
2563)26 อย่างไรก็ดี ความตื่นตัวในการป้องกันโรคติดต่อที่สืบเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 นับตั้งแต่
ปี 2563 เป็นต้นมา เป็นแรงกดดันให้ผู้ประกอบการด้านอาหาร บริการสุขภาพ และการท่องเที่ยว จาเป็นต้อง
ยกระดับมาตรฐานด้านความสะอาดและสุขอนามัยในการให้บริการให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
3) ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการรักษาพยาบาล จากเทคโนโลยีดิจิทัลที่ก้าวหน้าและ
การเพิ่มขึ้นของความต้องการบริการทางการแพทย์ ได้กระตุ้นให้เกิดการนาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการให้ บริการ
สาธารณสุข อาทิ การตรวจวินิจฉัยและเฝ้าระวังสุขภาพผ่านโทรศัพท์มือถือ แอปพลิเคชัน และอุปกรณ์สาหรับ
สวมใส่ ที่มีเซ็น เซอร์ ห รื อเทคโนโลยี ตรวจวัดสุ ขภาพ เช่น การวัดความดัน วัดระดับน้าตาลในเลื อ ด และ
คลื่นไฟฟ้าหัวใจ เป็นต้น ในขณะเดียวกัน การจัดเก็บและบริหารจัดการข้ อมูลขนาดใหญ่ มาใช้ประโยชน์ควบคู่
กับการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ในการจัดการข้อมูลในเชิงชีวสารสนเทศ จะสามารถเพิ่มศักยภาพในการติดตาม
และวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล เชิ ง สาธารณสุ ข ทั้ ง เพื่ อ การบริ ห ารจั ด การคลั ง ยา วั ส ดุ อุ ป กรณ์ ท างการแพทย์ และ
การควบคุมโรคระบาดให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ความก้าวหน้าของการวิจัยในด้านพันธุกรรมและจีโนม
ยังสนับสนุนให้เกิดการรักษาพยาบาลที่เฉพาะเจาะจง ซึ่งเป็นโอกาสใหม่สาหรับบริการทางการแพทย์ในอนาคต
2.2.4 การเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศ มี แ นวโน้ ม ที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น อย่ า งรวดเร็ ว และรุ น แรงขึ้ น
โดยคาดว่าอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกอาจเพิ่มสูงขึ้นจากระดับอุณหภูมิก่อนยุคอุตสาหกรรมถึง 1.5 องศาเซลเซียส
ภายใน พ.ศ. 2573 - 259527 ส่งผลให้หลายภูมิภาคต้องเผชิญกับความผันผวนของภูมิอากาศในระดับความรุนแรง
ที่มากขึ้นและบ่ อยครั้งขึ้น อาทิ คลื่นความร้อน ภาวะฝนทิ้งช่วง ภัยแล้ง และพายุ ซึ่งผลกระทบที่เกิดขึ้ นจะ
แตกต่างกันไปตามสภาพทางภูมิ ศาสตร์ ของแต่ละพื้นที่ อันจะสร้างความเสี ย หายต่ อ ทั้ งชีวิต และทรั พ ย์ สิ น
โดยองค์ ก ารเพื่ อ ความร่ ว มมื อ และการพั ฒ นาทางเศรษฐกิ จ คาดการณ์ ว่ า ความเสี ย หายอั น เนื่ อ งมาจาก
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกิดขึ้นทั่วโลกจะมีมูลค่า ถึงร้อยละ 1.0 – 3.3 ของผลผลิตมวลรวมของโลก
ภายใน พ.ศ. 2603 และมูลค่าความเสียหายจะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 2.0 – 10.0 ภายใน พ.ศ. 264328 หากไม่มี
การลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยภาคการเกษตรจะได้รับความเสียหายมากกว่าภาคการผลิตอื่น
เนื่องจากต้องพึ่งพาสภาพอากาศและฤดูกาลตามธรรมชาติ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอาจส่งผลให้
ปริมาณผลผลิตทางการเกษตรลดลง ระยะเวลาการให้ผลผลิตเปลี่ยนแปลงไป หรือพื้นที่เกษตรในบางพื้นที่อาจ
ไม่สามารถทาการเพาะปลูกได้จากผลกระทบของภัยแล้งที่ยาวนานหรือน้าท่วมซ้าซาก อันจะส่งผลกระทบต่อ
รายได้และความเป็นอยู่ของเกษตรกรซึ่งส่วนใหญ่มีรายได้น้อย ในขณะเดียวกัน สภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง
ไปยังส่งผลทาให้การแพร่ระบาดของโรคตามฤดูกาลมีแนวโน้มรุนแรงขึ้น รวมทั้งยังเป็นปัจจัยส่งเสริมให้เกิด
โรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้าในหลายพื้นที่ของโลก29 เนื่องจากอากาศร้อนทาให้พาหะนาโรคติดต่อบางชนิดเพิ่ม
จานวนเร็วขึ้น โดยเฉพาะยุง แมลงวัน และหนู ซึ่งการแพร่ระบาดของโรคมีผลกระทบต่อสังคม ทั้งในมิติของ
สุขอนามัยประชาชน ชุมชนและเศรษฐกิจครัวเรือน นอกจากนี้ การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิในชั้นบรรยากาศยัง

26 วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (2563). กำรท่องเทีย่ วเชิงสุขภำพ :
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศไทย.
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). โลกร้อนกับโรคระบำด. วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข สืบค้นข้อมูลจาก:
https://kb.hsri.or.th/dspace/bitstream/handle/11228/2866/7-p.%20363-Sarunya.pdf?sequence=2&isAllowed=y
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ส่งผลให้ระดับน้าทะเลเพิ่มสูงและปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้าลดลง 30 เกิดการสูญเสียทรัพยากรชายฝั่งจาก
การกัดเซาะที่รุนแรง และจานวนสัตว์ทะเลลดลงจากการที่ทะเลมีความเป็นกรดสูงขึ้น อีกทั้งพื้นที่ราบใกล้
ชายฝั่งทะเลจะถูกน้าทะเลท่วม สร้างความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สิน ส่งผลให้ผู้ที่อยู่อาศัยในพื้นที่น้าท่วมต้อง
อพยพย้ายถิ่นฐาน โดยกลุ่มคนผู้มีรายได้น้อยจะเป็นกลุ่มเปราะบางที่มีความสามารถในการปรับตัวต่า และอาจ
ไม่สามารถฟื้นตัวกลับมาใช้ชีวิตได้ดังเดิม
2.2.5 ความพยายามระดั บโลกในการลดปริมาณการปล่อยก๊า ซเรือนกระจก ตามความตกลง
ปารีสที่ประเทศภาคีสมาชิกอนุสัญญากรอบการทางานแห่งสหประชาชาติ (United Nations Framework
Convention on Climate Change: UNFCCC) จานวน 197 ประเทศ ได้มีมติเห็ นชอบร่ว มกันที่จะจากัด
การเพิ่มขึ้น ของอุณหภูมิโ ลกไม่ให้ เกิน 2 องศาเซลเซียส เมื่อเทียบกับระดับก่อนการปฏิวัติอุตสาหกรรม
โดยการควบคุมให้อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกเพิ่มขึ้นไม่เกิน 2 และ 1.5 องศาเซลเซียสภายในปี พ.ศ. 2572 ได้นั้น
จะต้องลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั่วโลกลงร้อยละ 25 และ 55 เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 256131 และหากจะ
ควบคุมการเพิ่มขึ้น ของอุณหภูมิไม่ให้ เกิน 1.5 องศาเซลเซียส ในปี พ.ศ. 2593 พบว่าจะต้องลดปริมาณ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิของโลกลงเป็นศูนย์32
ที่ผ่านมา ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมของประเทศสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือ
และการพัฒนาทางเศรษฐกิจมีแนวโน้มลดลงเล็กน้อย ในขณะที่ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั่ วโลกและ
ในประเทศกาลั งพัฒ นาส่ วนใหญ่ยั งคงมีแนวโน้มเพิ่มสู งขึ้น ด้ว ยสถานการณ์ดังกล่ าว จึงมีความเป็นไปได้
ที่ประเทศกาลังพัฒนาจะถูกกดดันมากขึ้นในอนาคตเพื่อให้มีการดาเนินการเพื่อลดปริมาณการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกอย่างจริงจัง ทั้งนี้ ในปัจจุบันมีหลายประเทศที่ได้ตั้งเป้าว่าจะบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิ
เป็นศูนย์ภายในช่วงปี พ.ศ. 2593 - 2603 อาทิ อาร์เจนตินา บราซิล แคนาดา ชิลี จีน และสหราชอาณาจักร
2.2.6 พลังงานหมุนเวียนและยานยนต์ไฟฟ้า กระแสความตระหนักในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และความก้าวหน้าของเทคโนโลยี
แบตเตอรี่ ได้สร้างแรงกดดันให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมที่ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและใช้ทรัพยากร
ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในสาขาการผลิตที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูงสุด 2 อันดับแรก ได้ แก่ สาขา
พลังงาน และสาขาการคมนาคมขนส่ง ซึ่งนาไปสู่การพัฒนาการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน รวมทั้งมี
การคิดค้นการพัฒนายานยนต์สมัยใหม่ที่ขับเคลื่ อนด้ว ยไฟฟ้าจากแบตเตอรี่หรือเซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจน
เพื่อตอบสนองความต้องการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทางเลือกและการใช้งานยานยนต์สมัยใหม่ที่มีแนวโน้มเพิ่ม
สูงขึ้นอย่างรวดเร็วทั่วโลก โดยในปี 2562 ต้นทุนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทางเลือก ประกอบด้วย พลังงาน
ชีวภาพ พลังงานความร้อนใต้พิภพ พลังงานน้า พลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานลม มีแนวโน้มลดต่าลงอยู่ใน
ระดับที่เทียบเท่าหรือต่ากว่าต้นทุนการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงฟอสซิล และคาดว่าพลังงานหมุนเวียนจะมี
ต้นทุนรวมลดลงต่ากว่าต้นทุนการผลิตแบบดั้งเดิมภายในปี 2570 ทั้งนี้ พบว่าต้นทุนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
ทางเลือกที่มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ในปี 2563 การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนคิดเป็น
30

ศิริรัตน์ สังขรักษ์, พัชชาพันธ์ รัตนพันธ์, อาทิตย์ เพ็ชร์รักษ์ และสุทธิรัตน์ กิตติพงษ์วิเศษ (2563). ผลกระทบของสภำพภูมิอำกำศที่เปลี่ยนแปลง
ต่อทรัพยำกรน้ำและกำรจัดกำร. สืบค้นข้อมูลจาก: http://www.ej.eric.chula.ac.th/content/6133/264
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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สัดส่วนสูงกว่า 1 ใน 4 ของพลังงานทั้งหมดของโลก33 และมีสัดส่วนการลงทุนเพื่อเพิ่มกาลังการผลิตถึง 3 ใน 4
ของการเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตไฟฟ้าทั้งหมดของโลก
อี ก ทั้ ง ยั ง พบว่ า แนวโน้ ม การใช้ พ ลั ง งานในด้ า นคมนาคมขนส่ ง โดยเฉพาะในส่ ว นของ
ยานพาหนะส่วนบุคคล ในปี 2563 มีปริมาณการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้าทั่วโลกเติบโตสูงขึ้นถึงร้อยละ 40 ต่อปี
และคาดว่ายานยนต์ไฟฟ้าจะมีส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มขึ้นถึงประมาณ 1 ใน 3 ของโลกภายใน 10 ปีข้างหน้ า
และมีอย่างน้อย 18 ประเทศ/เขตปกครอง ที่มีแผนในการระงับการจาหน่ายยานยนต์ที่ใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล
และสนับสนุนให้ประชาชนเปลี่ยนมาใช้งานยานพาหนะทางเลือกอย่างยานยนต์ไฟฟ้าภายในปี พ.ศ. 2593 เช่น
นอร์เวย์ ญี่ปุ่น สวีเดน แคลิฟอร์เนีย ไต้หวัน และอิสราเอล เป็นต้น34
2.2.7 เศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศ การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างก้าวกระโดดของ
ประเทศในทวีปเอเชีย โดยเฉพาะประเทศจีนที่คาดว่าจะมีขนาดเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดของโลกภายในระยะเวลา
10 ปี จะมีบทบาทในการกาหนดระเบียบเศรษฐกิจการเมืองโลกมากขึ้น จนนามาสู่สถานการณ์ที่อยู่ภ ายใต้
แรงกดดันระหว่างขั้วอานาจใหม่ทางตะวันออกกับขั้วอานาจดั้งเดิมอย่างสหรัฐอเมริกา ซึ่งยังคงมีแนวโน้มที่จะ
ดาเนินนโยบายและมาตรการกีดกัน ทางการค้าและเทคโนโลยี 35 ต่อประเทศจีน อย่างต่อเนื่อง โดยคาดว่า
สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างประเทศมหาอานาจทางเศรษฐกิจจะยังคงดาเนินไปอย่างต่อเนื่องและจะส่ง
ผลกระทบต่อการค้าระหว่างประเทศทั่วโลกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เนื่องจากห่วงโซ่มูลค่าโลกมีความสัมพันธ์
เชื่อมโยงใกล้ชิดกับมหาอานาจทั้งสองประเทศดังกล่าว ในขณะเดียวกันแนวโน้มความตึงเครียดระหว่างจีนและ
อินเดีย จากความพยายามในการขยายขอบเขตอิทธิพลทางเศรษฐกิจของจีนในภูมิภาคผ่านกรอบความตกลง
หุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค หรือ RCEP อาจส่งผลต่อภาพรวมเศรษฐกิจการค้าการลงทุนทั้งในระดับ
ภูมิภาคและระดับโลกด้วยเช่นกัน36 โดยคาดว่าอินเดียจะเป็นประเทศที่มีจานวนประชากรมากที่สุดภายในปี
พ.ศ. 257037 และมีการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงเป็นลาดับต้น ๆ ของโลก 38 ซึ่งความตึงเครียดระหว่างจีนและ
อินเดียดังกล่าวอาจส่งผลต่อรูปแบบความร่วมมือและการสร้างพันธมิตรในระดับภูมิภาค รวมถึงธรรมเนียม
ปฏิบัติและกติการะหว่างประเทศที่ครอบคลุมตั้งแต่เรื่องการค้า เทคโนโลยี ความมั่นคงทางไซเบอร์ จนถึงเรื่อง
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการดาเนินงานด้านภูมิอากาศที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปได้ด้วย
เช่นกัน39 โดยพบแนวโน้มที่สาคัญเกี่ยวกับ ประเด็นด้านความมั่นคงทางสาธารณสุขที่กลายเป็นสมรภูมิของ
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International Energy Agency (2020). World Energy Outlook 2020. Available from: https://www.iea.org/reports/worldenergy-outlook-2020
34 REN21 (2020). Renewables 2020 Global status Report. Available from: https://www.ren21.net/wpcontent/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:
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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
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ภูมิศาสตร์การเมืองระหว่างประเทศ จากการใช้ยุทธศาสตร์การทูตวั คซีนที่เข้มข้นขึ้น 40 ทั้งในลักษณะของ
นโยบายชาตินิยม ที่มีการกว้านซื้อ กักตุน และกีดกันการส่งออกวัคซีนไปยังประเทศต่าง ๆ เพื่อให้ประเทศตน
ได้รับวัคซีนก่อน41 หรือการใช้วัคซีน ยา รวมถึงวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จาเป็นในช่วงเวลาที่มีการแพร่ระบาด
ทั่วโลก เป็นเครื่องมือแสดงอิทธิพลในเวทีการเมืองโลก ทั้งเพื่อการสานสัมพันธ์ ตอกย้าความเป็นพันธมิตร หรือ
กระทั่ ง การกี ด กั น เพื่ อ กดดั น ชาติ ที่ มี ข้ อ พิ พ าทต่ อ กั น อยู่ เ ดิ ม ของประเทศที่ มี อ านาจต่ อ รองเหนื อ ชาติ อื่ น
ซึ่งมาพร้อมกับความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริตข้ามชาติเพิ่มขึ้นด้วย42
ประเด็นความขัดแย้งระหว่างประเทศทั้งที่มีมูลเหตุจากการขัดกันของผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
และอิทธิพลทางการเมือง นอกจากจะส่งผลกระทบต่อการขับเคลื่อนกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศแบบ
พหุภาคีแล้ว43 ยังสร้างภาวะกดดันต่อการแสดงบทบาทขององค์กรระหว่างประเทศในสถานการณ์ต่าง ๆ โดยมี
แนวโน้มว่าองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศที่จะมีบทบาทเพิ่มมากขึ้นในอนาคตจะมีขอบเขตภารกิจที่แคบลง
หรือมีพันธกิจที่มุ่งเน้นเฉพาะประเด็นยิ่งขึ้น ในขณะที่ประเทศมหาอานาจอาจใช้อิทธิพลแทรกแซงการดาเนิน
โครงการความร่วมมือและองค์กรระหว่างประเทศได้อย่างสลับซับซ้อนมากขึ้นเรื่อย ๆ44
นอกจากนี้ ยั งพบแนวโน้ มในการเข้า แทรกแซงทางเศรษฐกิ จของรัฐ บาลประเทศต่ าง ๆ
เพิ่มมากขึ้นเพื่อพยุงสถานะทางเศรษฐกิจของประเทศ อันเป็นผลเนื่องมาจากการได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ
อย่างมหาศาลจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยพบการใช้เครื่องมือทั้งทางการเงินและการคลัง
ส่ ง ผลให้ เ กิ ด ภาวะการก่ อ หนี้ ส าธารณะเพิ่ ม ขึ้ น ทั่ ว โลก โดยรั ฐ บาลจ านวนมากจะอยู่ ใ นสถานะขาดดุ ล
งบประมาณ และเกิดแรงผลักดันให้หลายประเทศเลือกดาเนินนโยบายพึ่งพาตนเอง จนกระทั่งการดาเนิน
นโยบายชาตินิยมที่เพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาขาที่มีความสาคัญต่อความมั่นคงภายใน อาทิ เทคโนโลยี
อาหาร พลังงาน การแพทย์ และอุตสาหกรรมภาคการผลิต45
2.2.8 อนาคตของงาน โลกแห่งการทางานในอนาคตมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสาคัญ
อันเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของประชากรโลก เนื่องจากสัดส่วนประชากรวัยแรงงานส่วนใหญ่
ซึ่งจะมีบทบาทโดดเด่น ในอนาคตจะเป็น กลุ่ มประชากรเจนเนอเรชั่นวายที่เกิดในช่วง พ.ศ. 2523 – 2543
ที่เติบโตมาพร้อมกับเทคโนโลยีดิจิทัล และมีทัศนคติและพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปจากคนรุ่นก่อน
โดยมีคุณลักษณะในการปรับตัวในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เน้นความยืดหยุ่นและความสมดุล
ระหว่างการทางานและการใช้ชีวิตส่ ว นตัว เพื่อตอบสนองความต้องการและความสนใจของตนมากกว่ า
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เป้าหมายด้านความมั่นคงในอาชีพ 46 มีค่านิยมที่ต้องการค้นหาโอกาสและความท้าทายใหม่ ๆ จะส่งผลให้มี
อัตราการเปลี่ ย นงานและการย้ายถิ่น ฐานสู งขึ้น จึงคาดว่าจะส่ งผลให้ การจ้างงานในระยะต่อไปมีรูปแบบ
ที่หลากหลายมากขึ้น โดยมีแนวโน้มว่าจะมีการจ้างงานที่มิใช่รูปแบบมาตรฐานเพิ่มมากขึ้น อาทิ การจ้างงาน
ชั่วคราว การจ้างงานบางช่วงเวลา การจ้างงานตามความต้องการ และงานอิสระ ควบคู่ไปกับรูปแบบใหม่
ในการทางาน อาทิ การทางานทางไกล การทางานจากบ้านหรือจากที่อื่น ๆ ผ่านระบบออนไลน์ โดยอยู่ภายใต้
ชั่วโมงการทางานที่ยืดหยุ่น47 ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทางานและความสมดุลในชีวิต รวมไปถึงช่วยลด
ผลกระทบจากภาวะวิกฤติที่กระทบต่อความสามารถในการเดินทางไปทางาน สอดคล้องกับการขยายตัวของ
ระบบเศรษฐกิจแบบ Gig Economy และพฤติกรรมการดาเนินชีวิตใหม่ ๆ นาไปสู่การขยายโอกาสการมีส่วนร่วม
ในกาลังแรงงานและเป็นแหล่งรายได้เสริม อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว อาจส่งผลให้เกิดการขยายตัว
ของแรงงานนอกระบบ ซึ่งขาดความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสม รวมถึงแรงงานอาจเผชิญความ
เสี่ยงจากความมั่นคงในการจ้างงานที่ลดลง48
นอกจากนี้ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เปลี่ ยนแปลงอย่างรวดเร็วจะส่งผลให้ งานบาง
ประเภทเลือนหายไป และเกิดงานประเภทใหม่ขึ้นมาทดแทน โดยระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์มีแนวโน้มจะ
เข้ามาทดแทนงานที่มีลักษณะของการทาซ้าหรือเป็นแบบแผน ส่งผลให้เกิดความต้องการแรงงานที่มีทักษะ
ความสามารถเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีมากขึ้น 49 อาทิ วิศวกรหุ่นยนต์ หรือผู้เชี่ยวชาญปัญญาประดิษฐ์
และการเข้ า สู่ สั ง คมสู ง วัย ยั ง มีแ นวโน้ ม ท าให้ ง านในอุ ต สาหกรรมการแพทย์แ ละสุ ข ภาพมี จ านวนเพิ่มขึ้น
ตลอดจนกระแสความใส่ใจด้านสิ่งแวดล้อมจะส่งผลให้งานสีเขียวทวีความสาคัญในตลาดแรงงานมากยิ่งขึ้น
นาไปสู่การเกิดขึ้นของงานในอาชีพใหม่ ๆ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงข้างต้นนาไปสู่ความต้องการทักษะของแรงงาน
ในลักษณะใหม่ ๆ โดยนอกเหนือจากทักษะทางปัญญาหรือทักษะเชิงเทคนิค อาทิ สะเต็ม (STEM) แล้ว ยังเป็น
ที่คาดการณ์กัน ว่าทักษะทางพฤติกรรมหรื อทักษะด้านมนุษย์ อาทิ ความคิดสร้างสรรค์ การสื่ อสาร หรือ
การทางานเป็ น ทีม จะเป็ น ที่ต้องการและเป็นงานสาหรับอนาคต เนื่องจากเป็นทักษะเฉพาะที่เทคโนโลยี
สมัยใหม่ยังไม่สามารถทดแทนแรงงานมนุษย์ได้

2.3 ประเด็นการพัฒนาในระยะต่อไป
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ในระยะที่ผ่านมา แม้ไม่อาจ
กล่าวได้ว่าประสบผลสาเร็จในทุกมิติ หากแต่ความพยายามของภาคส่วนที่รวมพลังในการขับเคลื่อนประเทศ
ภายใต้บริบทความรับผิดชอบของแต่ละองคาพยพ ได้ส่งผลให้ก ารพัฒนาประเทศในหลายด้านมีความก้าวหน้า
ในหลายมิติ โดยเฉพาะประเด็น ที่เกี่ย วข้องกับการวางรากฐานทางเศรษฐกิจและสังคม ไม่ว่าจะเป็นด้าน
โครงสร้างพื้นฐานที่เอื้อต่อการลดต้นทุนในการดาเนินธุรกิจ การยกระดับขีดความสามารถของประเทศ ทั้งใน
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ภาคธุรกิจ การผลิต การศึกษา ที่มีการนาเอาเทคโนโลยีมาใช้ เพื่อผลักดันให้การพัฒนาประเทศเกิดผลสาเร็จ
มากขึ้น อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยังคงต้องเผชิญกับข้อจากัดและความท้าทายในการพัฒนาประเทศในระยะ
ต่อไปอีกหลายประการ ทั้งที่เป็นผลตกค้างจากการไม่สามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ในแผนฯ 12 ผลกระทบ
จากการแพร่ ร ะบาดของโควิ ด -19 และความจ าเป็ น ในการฟื้ น ฟู เ ศรษฐกิ จของประเทศ รวมถึ ง แนวโน้ม
การเปลี่ยนแปลงที่สาคัญในระดับโลก ซึ่งเป็นปัจจัยสาคัญที่ต้องคานึงถึงในการกาหนดทิศทางการพัฒ นา
ประเทศในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13
โดยในระยะต่อไปประเทศไทยต้องวางรากฐานและเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ้นจากในและนอกประเทศ รวมทั้งแสวงหาโอกาสที่เกิดขึ้นจากกระแสการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้เกิด
ประโยชน์แก่ประเทศบนพื้นฐานความเข้มแข็งของทุนภายในประเทศที่มีอยู่ให้สามารถเสริมสร้างปรับปรุง
ให้สอดรับกับกระแสการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างเหมาะสม ร่วมกับการแก้ไขข้อจากัดที่เป็นปัจจัย
ลดทอนการเติบโตของประเทศให้หมดไป เพื่อสนับสนุนการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจ
การสร้างความเสมอภาคทางสังคม และการพัฒนาและเสริมสร้างศั กยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยจากการ
สังเคราะห์บริบทสถานการณ์พัฒนาภายในประเทศ ร่วมกับการประเมินผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโควิด-19 และแนวโน้มการแปลี่ยนแปลงที่สาคัญของโลก นามาซึ่งประเด็นการพัฒนาประเทศที่ควร
ให้ความสาคัญในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 โดยอาศัยกรอบมุมมองสถานะของประเทศครอบคลุมมิติ
การพัฒนาใน 6 ทุนหลัก ประกอบด้วย ทุนทางการเงิน ทุนทางกายภาพ ทุนทางธรรมชาติ ทุนทางสั งคม
ทุนมนุษย์ และทุนทางสถาบัน โดยมีสาระสาคัญสรุปได้ดังนี้
2.3.1 แนวทางส่งเสริมการพัฒนาทุนทางการเงินของประเทศ โดยการปรับโครงสร้างภาคการผลิต
และบริการ สู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรมในการนาเศรษฐกิจของประเทศ เพื่อพลิกฟื้นสภาวะทางเศรษฐกิจที่บอบช้า
จากผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 และผลักดันการพัฒนาสาขาการผลิตที่สาคัญ
ซึ่งมีศักยภาพในการเป็นเครื่องยนต์ขับเคลื่อนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในระยะต่อไป
โดยเร่งต่อยอดอุตสาหกรรมที่ไทยมีศักยภาพและมีความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบอยู่เดิม ประยุกต์ผสมผสาน
กับเทคโนโลยีที่รับการถ่ายทอดทางเทคโนโลยีจากต่างชาติและการต่อยอดการลงทุนวิจัยและพัฒนา เพื่อสร้าง
นวัตกรรมและพัฒนาองค์ความรู้ที่เป็นของไทยที่เน้นคุณค่าและความยั่งยืน ซึ่งการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี
จะช่วยยกระดับผลิตภาพทางเศรษฐกิจในภาพรวมให้สามารถผลิตสินค้าและบริการที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นได้ใน
ระยะเวลาที่สั้นลง พร้อมไปกับการสร้างอุตสาหกรรมใหม่แห่งอนาคตเพื่อให้สอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจ
และสังคมโลกสมัยใหม่ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปตามทิศทางการเปลี่ยนแปลง
ที่สาคัญของโลก ซึ่งจะทาให้ประเทศไทยสามารถสร้างฐานรายได้และการจ้างงานใหม่ รวมทั้งการขยายโอกาส
ทางการค้าและการลงทุนในเวทีโลก การพัฒนาในระยะต่อไปจึงต้องให้ความสาคัญกับการเพิ่มศักยภาพของ
การผลิ ตสิ น ค้า ส่ ง ออกหลั ก ของไทยให้ มี มูล ค่ าเพิ่ มสู ง ขึ้น และสอดคล้ อ งกับ ความต้ อ งการของตลาดและ
การเปลี่ ย นแปลงห่ ว งโซ่ มู ล ค่ า โลก อาทิ การเกษตรและอาหาร การแพทย์ แ ละสุ ข ภาพ อุ ต สาหกรรม
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ อั จ ฉริ ย ะ และยานยนต์ ไ ฟฟ้ า ควบคู่ ไ ปกั บ การฟื้ น ฟู แ ละยกระดั บ คุ ณ ภาพการท่ อ งเที่ ย ว
โดยเฉพาะในช่วงหลังวิกฤตโควิด-19 เพื่อให้กลับมาเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สาคัญ รวมทั้งการเพิ่มสัดส่วน
ภาคบริการนอกภาคการท่องเที่ยวที่เป็นภาคบริการสมัยใหม่ซึ่งต้อ งอาศัยเทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์
มากยิ่งขึ้น
ในขณะเดียวกัน ต้องเร่งพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ให้สามารถ
แข่งขันได้ และมีการเติบโตที่ยั่งยืน ลดความเหลื่อมล้าของศักยภาพในการแข่งขัน โดยเปิดโอกาสให้ SMEs
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สามารถเข้าถึงแหล่งทุน พัฒนาสภาพแวดล้อมให้ผู้ประกอบการสามารถแข่งขันและเติบโตร่วมกันได้อย่าง
เป็นธรรมและยั่งยืน อาทิ การจัดหาและพัฒนาศักยภาพแรงงาน การพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ
มาตรฐานตอบสนองความต้องการของตลาด ตลอดจนการเข้าถึงบริการและการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
2.3.2 แนวทางส่งเสริมการพัฒนาทุนทางกายภาพของประเทศ โดยการกระจายศูนย์กลางการพัฒนา
และต่อยอดการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพไปสู่โครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัลและเทคโนโลยีมากขึ้น
โดยอาศัยการพัฒนาเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการกระจายการพัฒนาเมือง เนื่องจากประเทศไทยมีการกระจุกตัว
ของการพั ฒ นาเชิ ง พื้ น ที่ ที่ สู ง มาก อี ก ทั้ ง หน่ ว ยงานระดั บ ท้ อ งถิ่ น ส่ ว นใหญ่ยั ง ขาดศั ก ยภาพในการบริห าร
จัดการเมืองอย่างมีประสิทธิภาพ ทาให้เมืองหลักในหลายพื้นที่ของไทยยังคงเผชิญกับ ปัญหาด้านการจัดการ
ขยะมูลฝอยและน้าเสีย ความแออัดขาดแคลนที่อยู่อาศัยในราคาที่ เข้าถึงได้ และการขยายตัวของเมืองอย่าง
ไร้ระเบียบ โดยความท้าทายสาคัญของไทยคือการพัฒนาเมืองให้ น่าอยู่อย่างยั่งยืนโดยการมีส่ว นร่ว มของ
ประชาชนในพื้นที่ ซึ่งต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจและสังคมที่เข้มแข็ง รวมถึงการขยายความร่วมมือให้เกิด
การรวมตัวของภาคเอกชนที่มี ศักยภาพในพื้นที่ได้เข้ามามีบทบาทในการบริหารจัดการและช่วยสนับสนุน
การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบขนส่งมวลชนสาธารณะ และร่วมขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาอื่น ๆ
ของเมืองอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้เมืองในภาคต่าง ๆ ของประเทศมีศักยภาพสูงขึ้นและสามารถเป็นเครื่องมือ
ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ดึงดูดการลงทุนใหม่ พร้อมทั้งการส่งเสริมและพัฒนาเมืองทันสมัยที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งต้องอาศัยการลงทุนทั้งในการพัฒนาเมืองและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมเพื่อ
ยกระดับความเชื่อมโยงทั้งภายในประเทศและการเชื่อมต่อ กับประเทศเพื่อนบ้ าน ใช้ประโยชน์จากที่ตั้งทาง
ภูมิศาสตร์ ของประเทศไทยที่เป็ นศูน ย์กลางของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ให้ เป็นศูนย์กลางการค้า
การลงทุนในภูมิภาคและสร้ างโอกาสของไทยในการเป็นประตูการค้า บริการ และการลงทุนที่ส าคัญ ของ
ภูมิภาคได้อย่างเป็นรูปธรรม เนื่องจากแนวโน้มการหดตัวลงของห่วงโซ่มูลค่าโลกและการปรับเปลี่ยนทิศทางไป
ให้ความสาคัญกับการสร้างความเชื่อมโยงการพึ่งพาเศรษฐกิจ ระหว่างกันภายในภูมิภาคมากขึ้น จะเป็นโอกาส
สาคัญของประเทศไทยในการก้าวไปสู่การเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคด้านการค้าการลงทุนและการให้บริการ
โลจิสติกส์ที่เชื่อมโยงภูมิภาคเข้ากับประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก
2.3.3 แนวทางส่งเสริมการพัฒนาทุนทางธรรมชาติของประเทศ โดยเปลี่ยนผ่านจากการเน้นความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่นามาซึ่งมูลค่าและรายได้ แต่ละเลยปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติไปสู่ความยั่งยืน
จากการที่ประเทศไทยมีโอกาสได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมากกว่าหลายประเทศ
เนื่องจากสภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบลุ่ม ประชากรจานวนมากดารงชีพด้วยการพึ่งพิงภาคการเกษตร
และยังต้องเผชิญความท้าทายในการรับมือกับความต้องการใช้น้าที่เพิ่มขึ้นจากการขยายตัวของเมือ งและ
กิจกรรมในพื้นที่เขตเศรษฐกิจทั่วประเทศ อีกทั้งแบบแผนการผลิตของผู้ประกอบการและพฤติกรรมการบริโภค
ของประชาชนจนถึงปัจจุบันยังขาดการคานึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติที่ นับวันจะ
เสื่อมโทรมลงและอาจก่อให้เกิดเป็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในระยะยาวที่ จะยิ่งทวีความซับซ้อนขึ้น จึงจาเป็นที่
จะต้องแก้ไขวิกฤตสิ่งแวดล้อมด้วยการจัดการปัญหาที่ต้นเหตุ โดยกาหนดให้แนวทางการพัฒนาอยู่บนพื้นฐาน
ของการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งการพัฒนาประเทศในอนาคตจะไม่สามารถแยกสิ่งแวดล้อม
ออกจากการดาเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมได้อีกต่อไป จึงต้องตั้งเป้าหมายอย่างชัดเจนในการมุ่งสู่
เศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่าอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ
บริโภค เพื่อลดการใช้วัตถุดิบและของเสียจากกระบวนการผลิต เพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่กาลังก่อให้เกิด
อันตรายต่อสุขภาพอนามัยและทาลายความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศ ซึ่งนับเป็นจุดเริ่มต้น
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ไปสู่การเป็นประเทศที่มีการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมก้าวหน้าควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลใน
ระยะยาว นอกจากนี้ ยังควรมุ่งเน้นการพัฒนาพลังงานหมุนเวียน เพื่อการลดการใช้พลังงานฟอสซิล และเพิ่ม
สัดส่วนของการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า ซึ่งเป็นแนวทางสาคัญในการบรรเทาปัญหามลพิษทางอากาศที่เกี่ยวข้องกับ
กิจกรรมการผลิตพลังงานและการคมนาคมขนส่ง ทั้งนี้ เนื่องจากไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่รับรองเป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) อยู่ภายใต้กรอบความร่วมมือในการอนุรักษ์พลั งงาน และเป็นภาคีกรอบอนุสั ญญา
สหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UNFCCC) จึงมีความจาเป็นที่จะต้องให้ความสาคัญ
กับการปรับโครงสร้างเชื้อ เพลิงและเทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าไปสู่การใช้พลังงานทางเลือกในสัดส่วนที่
เพิ่มสูงขึ้นเพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายตามพันธะสัญญาระหว่างประเทศตามที่กาหนดไว้
2.3.4 แนวทางส่งเสริมการพัฒนาทุนทางสังคมของประเทศ เน้นการสร้างโอกาส สร้างความเสมอภาค
และลดความเหลื่อมล้าทางสังคม โดยการสร้างโอกาสทางการศึกษา สาธารณสุข และโอกาสในการเข้าถึง
บริการทางโครงสร้างพื้นฐาน/บริการสาธารณะอื่น ๆ ที่มีคุณภาพ รวมทั้งเร่งแก้ไขและป้องกันความยากจน
เรื้อรังและ/หรือความยากจนข้ามรุ่น และการให้คุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอเหมาะสมแก่คนในประเทศ ควบคู่
ไปกับการเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่น ในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของตน เพื่อให้เกิด
ความสามารถในการพึ่งพาตัวเองและเข้ามาเป็นกาลังของการพัฒนาประเทศ อย่างไรก็ดี การเปลี่ยนแปลงสู่ยุค
ดิจิทัลที่มีการใช้เทคโนโลยีในทุกมิติของชีวิต อาจนามาซึ่งความไม่เท่าเทียมในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีระหว่างผู้มีศักยภาพและผู้ขาดโอกาส ไม่ว่าจะเป็นด้านการเข้าถึงความรู้ แหล่งเงินทุน หรือสวัสดิการทาง
สังคม อันจะส่งผลต่อความเหลื่อมล้าทางรายได้ของประชากรต่อไปได้ อีกทั้ง ความแพร่หลายของเทคโนโลยีและ
การสื่อสารในโลกออนไลน์ยังส่งผลให้เด็กจานวนมากถูกปล่อยให้เติบโตมาจากการเลี้ยงดูด้วยสื่อและอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิ กส์ ซึ่งส่งผลทางลบต่อทั้งพฤติกรรมและพัฒนาการ ซึ่งอาจนาไปสู่ปัญหาทางสังคมในอนาคต
นอกจากนี้ สังคมไทยยีงมีความเปราะบางของครอบครัวสูงขึ้น โดยเปลี่ยนจากโครงสร้างครอบครัวขยายที่มีคน
หลายรุ่นอยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวใหญ่ กลายเป็นครอบครัวเดี่ยว หรือการใช้ชีวิตคนเดียวเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งยัง
มีครอบครัวข้ามรุ่นจานวนมากที่ประกอบด้วยเด็กและปู่ย่าตายาย ซึ่งพบว่า 1 ใน 5 ของผู้สูงอายุในครอบครัว
ข้ามรุ่นมีรายได้ต่ากว่าเส้นความยากจน ซึ่งเป็นประเด็นที่ควรให้ความสนใจและเตรียมแนวทางรองรับผลที่อาจ
เกิดขึ้น เนื่องจากสถานการณ์เหล่านี้อาจส่งผลที่ยิ่งตอกย้าให้สังคมไทยมีความเปราะบางมากยิ่งขึ้นในอนาคต
2.3.5 แนวทางส่ งเสริ มการพัฒ นาทุน มนุษย์ ของประเทศ โดยพัฒ นากาลั งคนให้ มีส มรรถนะสูง
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน ควบคู่กับการสร้างความตระหนักในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
อย่างมีจริยธรรม มีวิจารณญาณและเท่าทัน โดยมุ่งให้ความสาคัญกับการยกระดับคนไทยให้มีความรู้ ทักษะ
และคุณลักษณะที่จาเป็นในโลกยุคใหม่ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน ตลอดจนสอดรับกับ
ทิศทางการพัฒนาประเทศ ซึ่งกาลังคนที่มีสมรรถนะสูงจะเป็นหนึ่งในปัจจัยเงื่อนไขสาคัญของการยกระดับ
ความสามารถในการแข่งขันของสาขาการผลิตหลักและสาขาการผลิตใหม่ ๆ ในอนาคตที่จะเกิดขึ้น และจะยังคง
เป็นประเด็นการพัฒนาที่ประเทศไทยต้องมุ่งเน้นให้ความสาคัญในการดาเนินการอย่างต่อเนื่องในระยะยาว
เพื่อให้กาลังคนของไทยมีความยืดหยุ่นพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและสามารถปรับตัวเข้ากับตลาดแรงงานและ
กระแสการพัฒนาที่ปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาได้อย่างเท่าทัน โดยภาคธุรกิจในประเทศไทยมีการปรับตัวของ
องค์กรและแผนการดาเนินธุรกิจมาอย่างต่อเนื่อง แต่ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
ตลาดแรงงาน จากความไม่สอดคล้องระหว่างทักษะของแรงงานกับทักษะที่ต้องใช้ในการทางาน โดยเฉพาะ
ทักษะที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีระดับสูง อาจนาไปสู่การขาดแคลนแรงงานทักษะ ในขณะที่แรงงานระดับล่าง
ซึ่งส่วนใหญ่ไม่ได้รับการพัฒนาและสร้างทักษะที่เหมาะสมอย่างเพียงพอจะถูกทดแทนด้วยหุ่นยนต์และจักรกล
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มากขึ้น ประกอบกับประเทศไทยกาลังมุ่งหน้าสู่ การเป็น “สังคมสูงวัยระดับสุดยอด” ภายในปี 2577 เมื่อมี
สัดส่วนของประชากรสูงวัยสูงถึงร้อยละ 28.1 ของประชากรทั้งหมด ซึ่งการที่ประเทศไทยมีโครงสร้างประชากร
เป็นสังคมสูงวัย และมีสัดส่วนวัยแรงงานลดลงนั้น หากไม่มีการปรับใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมจะทาให้
อัตราส่วนพึ่งพิงของผู้สูงอายุต่อวัยแรงงานและภาระค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของผู้สูงอายุเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้
ภาครัฐจาเป็นต้องพิจารณาการพัฒนาคนทุกช่วงวัยให้เต็มตามศักยภาพ โดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงวัยที่มีสุขภาพดี
ให้สามารถพึ่งพาตนเองและช่วยเหลือสังคมได้อย่างสมศักดิ์ศรี นอกจากนี้ กาลังแรงงานที่ลดลงอาจส่งผล
ให้เกิดการพึ่งพาแรงงานข้ามชาติมากขึ้น จนนาไปสู่การขยายตัวของการเคลื่อนย้ายแรงงานทั้งภายในและ
ระหว่างประเทศ ซึ่งจะทาให้รูปแบบของสังคมไทยปรับเปลี่ยนไปสู่การเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมในที่สุด
2.3.5 แนวทางส่ งเสริมการพัฒนาทุนทางสถาบัน ของประเทศ โดยพัฒ นาศักยภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐให้มีความทันสมัย เท่าทันการเปลี่ยนแปลง สามารถให้บริการที่มีคุณภาพมาตรฐานแก่ประชาชน
ทุกคนอย่างเท่าเทียม มีความยืดหยุ่น และการปฏิบัติงานมีความเชื่อมโยงจากส่วนกลางลงสู่ภูมิภาคและสู่ระดับ
ท้องถิ่นได้อย่างมีบูรณาการและมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคที่คนในสังคมส่วนใหญ่มีความตระหนัก
รู้ ด้านสิ ทธิมนุ ษยชน จากการเติบ โตแพร่ ห ลายของสื่ อสั ง คมออนไลน์ นาไปสู่ ความเคลื่ อนไหวทางสั ง คม
ที่เรียกร้องให้รัฐพัฒนาการดาเนินงานอย่างโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ ซึ่งการขาดความเชื่อมั่นในรัฐอาจส่งผล
ให้เกิดความไม่สงบในสังคมขึ้นได้ ภาครัฐจึงต้องเร่งปรับตัวโดยนาเทคโนโลยีมาใช้ในการให้บริการสาธารณะ
ให้มีความสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ร่วมกับ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการออกแบบระบบการ
กากับดูแลและนโยบายที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงและสอดรับกับสภาวการณ์ที่ปรับเปลี่ยนไปได้อย่างฉับไว
เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างภาคส่วนในการที่จะนามาซึ่งผลประโยชน์ที่พึงได้รับจากการเปลี่ยนแปลงได้
สูงสุดและเป็นไปอย่างทั่วถึง รวมถึงรู้เท่าทันความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ ที่มีแนวโน้มแปรผันตาม
ปริมาณการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลที่เพิ่มขึ้นของประชากร จึงมี ความจาเป็นที่จะต้องเร่งให้ความสาคัญกับการ
สร้างความรู้ความเข้าใจด้านความปลอดภัยในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลแก่ประชาชนในวงกว้าง ตลอดจนพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานและทักษะของบุคลากรภาครัฐ เพื่อยกระดับการรักษาความมั่นคงทางไซเบอร์ของประเทศให้
สูงขึ้น
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ส่วนที่ 3
แนวคิด เป้าหมาย และหมุดหมายการพัฒนา
ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13
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3.1 หลักการและแนวคิด
(ร่าง) แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 มีจุดมุ่งหมายสูงสุดเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให้สามารถบรรลุผล
ตามเป้ าหมายการพัฒ นาระยะยาวที่กาหนดไว้ในยุทธศาสตร์ช าติ โดยมุ่งหวังให้ แผนพัฒ นาฯ ฉบับที่ 13
(พ.ศ. 2566 – 2570) ทาหน้าที่เป็นกลไกในการชี้ ประเด็น ที่มีลาดับความสาคัญสูง ต่อการพัฒนาประเทศใน
ระยะ 5 ปี และเพื่อผลักดันให้ประเทศสามารถก้าวข้ามความท้าทายต่าง ๆ เพื่อขับเคลื่อนสู่ความเจริญเติบโตที่
ทุกภาคส่วนได้รั บประโยชน์ อย่างเท่าเทีย มกัน โดย (ร่าง) แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ได้กาหนดทิศทางและ
เป้าหมายของการพัฒนาบนพื้นฐานของหลักการและแนวคิดที่สาคัญ 4 ประการ ได้แก่
3.1.1 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยการสืบสาน รักษา ต่อยอดการพัฒนาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี
ควบคู่กับการใช้เงื่อนไข 2 ประการเพื่อกากับการกาหนดทิศทางและประเด็นการพัฒนาในส่วนต่าง ๆ ได้แก่
เงื่อนไขความรู้ โดยการใช้องค์ความรู้ทางวิชาการที่รอบด้าน และเงื่อนไขคุณธรรม โดยยึดถือผลประโยชน์
ของประชาชนและความเป็นธรรมในทุกมิติของสังคม
3.1.2 แนวคิด Resilience ซึ่งเป็ นแนวคิดที่มุ่งเน้นการลดความเปราะบางต่อความเปลี่ยนแปลง
อันประกอบด้วยการพัฒนาความสามารถใน 3 ระดับ ได้แก่ (1) การพร้อมรับ (Cope) หมายถึง ความสามารถ
ในการบริหารจัดการภายใต้สภาวะวิกฤติ ให้สามารถยืนหยัดและต้านทานความยากลาบาก รวมถึงฟื้นคืนกลับ
สู่สภาวะปกติได้อย่างรวดเร็ว (2) การปรับตัว (Adapt) หมายถึง การปรับทิศทาง รูปแบบ และแนวทางการ
พั ฒ นาให้ ส อดรั บ กั บ ความเปลี่ ย นแปลง พร้ อ มกระจายความเสี่ ยงและปรั บ ตัว อย่ างเท่ า ทัน เพื่ อแสวงหา
ประโยชน์จากสิ่งที่เกิดขึ้น และ (3) การเปลี่ยนแปลงเพื่อพร้อมเติบโตอย่างยั่งยืน (Transform) หมายถึง
การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างและปัจจัยพื้นฐานให้สอดรับกับความเปลี่ยนแปลง
3.1.3 เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ของสหประชาชาติ ซึ่งอยู่บนพื้นฐานของแนวคิด “ไม่ทิ้งใคร
ไว้ข้างหลัง” โดยมุ่งเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนทุกกลุ่ม ทั้งในมิติของการมีปัจจัยที่จาเป็น
สาหรับการดารงชีวิตขั้นพื้นฐานที่เพียงพอ การมีสภาพแวดล้อมที่ดี การมีปัจจัยสนับสนุนให้มีสุขภาพที่สมบูรณ์
ทั้งทางร่างกายและจิตใจ การมีโอกาสที่จะใช้ศักยภาพของตนในการสร้างความเป็นอยู่ที่ดี รวมถึงการมุ่ง ส่งต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดีไปยังคนรุ่นต่อไป
3.1.4 โมเดลเศรษฐกิ จ BCG ซึ่ ง เป็ น แนวคิ ด การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ใน 3 รู ป แบบควบคู่ กั น ได้ แ ก่
เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว โดยอาศัยฐานศักยภาพและความเข้มแข็งของ
ประเทศอันประกอบด้วยความหลากหลายทางชีวภาพและความหลากหลายทางวัฒนธรรม พร้อมกับการใช้
ประโยชน์ จ ากองคความรู ท างดานวิ ท ยาศาสตร เทคโนโลยี และนวั ต กรรมในการสร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม
เพื่อผลักดันให้ประเทศมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน และสามารถกระจายรายได้ โอกาส และ
ความมั่งคั่งได้อย่างทั่วถึง
นอกจากนี้ การจัดทาแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ยังคานึงถึงเงื่อนไขและข้อจากัดของการพัฒนาประเทศที่
สืบเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 รวมทั้งปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อม
ซึ่งจะส่งผลให้บริบทของประเทศและของโลกเปลี่ยนแปลงไปในอนาคต
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3.2 วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา
การวางกรอบการพัฒนาประเทศในระยะ 5 ปี ภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 มีความมุ่งหมายที่จะเร่ง
เพิ่มศักยภาพของประเทศในการรับมือกับความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบที่รุนแรงและเสริมสร้างความสามารถ
ในการสร้างสรรค์ประโยชน์จากโอกาสที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสมและทันท่วงที การกาหนดทิศทางการพัฒนา
ประเทศในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อ พลิกโฉมประเทศไทยสู่ “สังคมก้าวหน้า
เศรษฐกิจสร้างมูลค่าอย่างยั่งยืน ” ซึ่งหมายถึงการสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ ครอบคลุมตั้งแต่ระดับโครงสร้าง
นโยบาย และกลไก เพื่อมุ่งเสริมสร้างสังคมที่ก้าวทันพลวัตของโลก และเกื้อหนุนให้คนไทยมีโอกาสที่จะพัฒนา
ตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ พร้อมกับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม
และความคิดสร้างสรรค์ มีความสามารถในการสร้างมูลค่าเพิ่มที่สูง และคานึงถึงความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม
เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ข้างต้น แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ได้กาหนดเป้าหมายหลัก จานวน 5
ประการ ประกอบด้วย
3.2.1 การปรับโครงสร้างการผลิตสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม โดยยกระดับขีดความสามารถในการ
แข่งขันของภาคการผลิตและบริการสาคัญให้สูงขึ้น และสามารถตอบโจทย์พัฒนาการของเทคโนโลยีและสังคม
ยุคใหม่ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เชื่อมโยงเศรษฐกิจท้องถิ่นและผู้ประกอบการรายย่อยกับห่วงโซ่มูลค่าของ
ภาคการผลิตและบริการเป้าหมาย รวมถึงพัฒนาระบบนิเวศที่ส่งเสริมการค้าการลงทุนและนวัตกรรม
3.2.2 การพัฒนาคนสาหรับโลกยุคใหม่ โดยพัฒนาให้คนไทยมีทักษะและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับ
โลกยุ คใหม่ ทั้งทักษะในด้านความรู้ ทักษะทางพฤติกรรม และคุณลั กษณะตามบรรทัดฐานที่ดีของสั งคม
เตรียมพร้อมกาลังคนที่มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน เอื้อต่อการปรับโครงสร้าง
เศรษฐกิจไปสู่ภาคการผลิตและบริการเป้าหมายที่มีศักยภาพและผลิตภาพสูงขึ้น รวมทั้งพัฒนาหลักประกันและ
ความคุ้มครองทางสังคมเพื่อส่งเสริมความมั่นคงในชีวิต
3.2.3 การมุ่ ง สู่ สั ง คมแห่ ง โอกาสและความเป็ น ธรรม โดยลดความเหลื่ อ มล้ าทั้ ง ในเชิ ง รายได้
ความมั่งคั่ง และโอกาสในการแข่งขันของภาคธุรกิจ สนับสนุนช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและผู้ด้อยโอกาสให้มี
โอกาสในการเลื่อนชั้นทางเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงจัดให้มีบริการสาธารณะที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่า
เทียม
3.2.4 การเปลี่ยนผ่านไปสู่ความยั่งยืน โดยปรับปรุงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในการผลิตและบริโภค
ให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับขีดความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศ แก้ไขปัญหามลพิษสาคัญ
ด้วยวิธีการที่ยั่งยืน โดยเฉพาะมลพิษทางอากาศ ขยะ และมลพิษทางน้า และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
เพื่อมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon neutrality) ภายในครึ่งแรกของศตวรรษนี้
3.2.5 การเสริมสร้างความสามารถของประเทศในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและความเสี่ยง
ภายใต้บริบทโลกใหม่ โดยการสร้างความพร้อมในการรับมือ และแสวงหาโอกาสจากการเป็นสังคมสู งวัย
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภัยโรคระบาด และภัยคุกคามทางไซเบอร์ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ
กลไกทางสถาบันที่เอื้อต่อการเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัล รวมทั้งปรับปรุงโครงสร้างและระบบการบริหารงานของ
ภาครั ฐ ให้ ส ามารถตอบสนองต่อการเปลี่ย นแปลงของบริบททางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีได้อย่าง
ทันเวลา มีประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาล
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โดยตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่ใช้ในการวัดผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาในภาพรวมในแต่ละเป้าหมายหลัก
มีดังนี้
เป้าหมายหลัก
1. การปรับโครงสร้าง
การผลิตสู่เศรษฐกิจ
ฐานนวัตกรรม
2. การพัฒนาคนสาหรับ
โลกยุคใหม่
3. การมุ่งสู่สังคมแห่ง
โอกาสและความ
เป็นธรรม
4. การเปลี่ยนผ่านไปสู่
ความยั่งยืน

ตัวชี้วัด
รายได้ประชาชาติต่อหัว
ดัชนีการพัฒนามนุษย์

ความแตกต่างของความเป็นอยู่
ระหว่างกลุ่มประชากรที่มีฐานะ
ทางเศรษฐกิจสูงสุดร้อยละ 10
และต่าสุดร้อยละ 40
(Top 10 / Bottom 40)
ปริมาณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก

5. การเสริมสร้าง
ดัชนีรวมสะท้อนความสามารถ
ความสามารถของ
ในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลง
ประเทศในการรับมือ ประกอบด้วย 4 ตัวชี้วัดย่อย คือ
กับการเปลี่ยนแปลง 1) ขีดความสามารถของการปฏิบัติ
และความเสี่ยงภายใต้
ตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ
บริบทโลกใหม่
และการเตรี ย มความพร้ อ ม
ฉุกเฉินด้านสุขภาพ
2) อันดับความเสี่ยงด้านภูมิอากาศ
3) อั น ดั บ ความสามารถในการ
แข่งขันด้านดิจิทัล
4) อันดับประสิทธิภาพของรัฐบาล

สถานะปัจจุบัน ค่าเป้าหมายในปี 2570
7,050 เหรียญสหรัฐ 8,800 เหรียญสหรัฐ
ในปี 2563
0.777

(การพัฒนามนุษย์
ระดับสูง)

ในปี 2562
5.66 เท่า
ในปี 2562

0.820

(การพัฒนามนุษย์ระดับ
สูงมาก)

ต่ากว่า 5 เท่า

การปล่อยก๊าซ
การปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกในภาค เรือนกระจกโดยรวม
พลังงานในปี 2563
(สาขาพลังงานและ
ลดลงร้อยละ 16
ขนส่ง/อุตสาหกรรม/
จากการปล่อย
การจัดการของเสีย)
ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ
ในกรณีปกติ
15 จากการปล่อย
ในกรณีปกติ

ร้อยละ 85
ในปี 2563

ร้อยละ 90
โดยสมรรถนะหลักแต่ละ
ด้านไม่ต่ากว่าร้อยละ 80

อันดับเฉลี่ย 5 ปี
(2558-2562)
เท่ากับ 36.8
อันดับที่ 39
ในปี 2563
อันดับที่ 20
ในปี 2564

อันดับเฉลี่ย 5 ปี
(2566-2570)
ไม่ต่ากว่า 40
อันดับที่ 33
อันดับที่ 15
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3.3 หมุดหมายการพัฒนา
เพื่ อ ถ่ า ยทอดเป้ า หมายหลั ก ไปสู่ ภ าพของการขั บ เคลื่ อ นที่ ชั ด เจนในลั ก ษณะของวาระการพั ฒ นา
(Agenda) ที่เอื้อให้เกิดการทางานร่วมกันของหลายหน่วยงานและหลายภาคส่วนในการผลักดัน การพัฒนาใน
เรื่องใดเรื่องหนี่งให้เกิดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 จึงได้กาหนดหมุดหมายการพัฒนา
จานวน 13 ประการ ซึง่ เป็นการบ่งบอกถึงสิ่งที่ประเทศไทยปรารถนาจะ ‘เป็น’ มุ่งหวังจะ ‘มี’ หรือต้องการจะ
‘ขจัด’ เพื่อสะท้อนประเด็นการพัฒนาที่มีลาดับความสาคั ญสูงต่อการพลิกโฉมประเทศไทยสู่ “สังคมก้าวหน้า
เศรษฐกิจสร้างมูลค่าอย่างยั่งยืน” และการบรรลุเป้าหมายหลักในช่วงระยะเวลา 5 ปี ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่
13 โดยหมุดหมายการพัฒนาทั้ง 13 ประการมีที่มาจากการประเมินโอกาสและความเสี่ยงของไทยในการพัฒนา
ประเทศภายใต้ ก รอบของยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ซึ่ ง ได้ มี ก ารพิ จ ารณาถึ ง แนวโน้ ม การเปลี่ ย นแปลงระดั บ โลก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รวมถึงผลการพัฒนาในประเทศในระยะเวลาที่ผ่านมา
ทั้งนี้ หมุดหมายการพัฒนาที่กาหนดขึ้นเป็นประเด็นที่มีลักษณะเชิงบูรณาการ ซึ่งสามารถนาไปสู่การ
พัฒนาทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปพร้อม ๆ กัน ทาให้ หมุดหมายแต่ละ
ประการสามารถสนับสนุนเป้าหมายหลักได้มากกว่าหนึ่งข้อ โดยหมุดหมายทั้ง 13 ประการ แบ่งออกได้เป็น 4 มิติ
ดังนี้
3.3.1 มิติภาคการผลิตและบริการเป้าหมาย
หมุดหมายที่ 1 ไทยเป็นประเทศชั้นนาด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง
หมุดหมายที่ 2 ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืน
หมุดหมายที่ 3 ไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าที่สาคัญของโลก
หมุดหมายที่ 4 ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง
หมุดหมายที่ 5 ไทยเป็ น ประตู การค้ าการลงทุ นและยุ ทธศาสตร์ ทางโลจิ สติ กส์ ที่ ส าคั ญ
ของภูมิภาค
หมุดหมายที่ 6 ไทยเป็นฐานการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะที่สาคัญของโลก
3.3.2 มิติโอกาสและความเสมอภาคทางเศรษฐกิจและสังคม
หมุดหมายที่ 7 ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง มีศักยภาพสูง และสามารถ
แข่งขันได้
หมุดหมายที่ 8 ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน
หมุดหมายที่ 9 ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และคนไทยทุกคนมีความคุ้มครองทางสังคม
ที่เพียงพอ เหมาะสม
3.3.3 มิติความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หมุดหมายที่ 10 ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่า
หมุดหมายที่ 11 ไทยสามารถลดความเสี่ ย งและผลกระทบจากภั ย ธรรมชาติ แ ละการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
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3.3.4 มิติปัจจัยผลักดันการพลิกโฉมประเทศ
หมุดหมายที่ 12 ไทยมีกาลั งคนสมรรถนะสู ง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนา
แห่งอนาคต
หมุดหมายที่ 13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน
แผนภาพที่ 3.1 ความความเชื่อมโยงระหว่างหมุดหมายการพัฒนากับเป้าหมายหลัก
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ส่วนที่ 4
แผนกลยุทธ์รายหมุดหมาย
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หมุดหมายที่ 1 ไทยเป็นประเทศชั้นนาด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง
1. สถานการณ์การพัฒนาที่ผ่านมา
การพัฒนาภาคการเกษตรที่ผ่านมา เน้นการผลิตเพื่อการส่งออกและการเป็นวัตถุดิบให้กับอุตสาหกรรม
ต่อเนื่องในการสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศ ผ่านการขยายพื้นที่เพาะปลูก การพัฒนาปัจจัยการผลิตให้มีคุณภาพ
การพัฒนาและใช้เทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตได้ในระดับหนึ่ง โดยในปี 2562
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของภาคการเกษตรและการแปรรูปที่เกี่ยวข้อง 50 มีมูลค่า 1,477,589 ล้านบาท
ซึ่งกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสินค้าเกษตร อุตสาหกรรมอาหาร และอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม
มีมูล ค่ารวมคิ ดเป็ น ร้ อ ยละ 74.5 ของผลิ ตภัณฑ์ มวลรวมในประเทศของภาคการเกษตรและการแปรรู ป
ที่เกี่ยวข้องปี 2562
แม้ว่ารัฐบาลได้ให้การส่งเสริมการผลิตและพัฒนาภาคการเกษตรตลอดห่วงโซ่อุปทาน แต่ก็ยังมีข้อจากัดที่
สาคัญในการยกระดับการพัฒนาภาคเกษตรของไทย อาทิ (1) น้าเพื่อการเกษตร โดยร้อยละ 83 ของพื้นที่
การเกษตรอยู่นอกเขตชลประทาน (2) การเพาะปลูกในพื้นที่ไม่เหมาะสม โดยร้อยละ 30 ของพื้นที่การเกษตร
เป็ น ที่ ดิ น ที่ ไ ม่ เ หมาะสมกั บ การผลิ ต พื ช และเป็ น กลุ่ ม ดิ น มี ปั ญ หา (3) การถื อ ครองที่ ดิ น พื้ น ที่ ก ารเกษตร
ที่เกษตรกรเป็นเจ้าของมีแนวโน้ มลดลงเหลื อประมาณร้อยละ 48 ของพื้นที่การเกษตรทั้งหมด (4) มลพิษ
ทางอากาศที่เกิดจากการเผาวัสดุเหลือทิ้งในพื้นที่การเกษตร (5) ขาดการเชื่อมโยงในลักษณะของคลัสเตอร์
ตลอดห่วงโซ่มูลค่าของสถาบันเกษตรกรและเครือข่าย เพื่อเพิ่มอานาจต่อรองในตลาดและลดต้นทุนการดาเนิน
ธุร กิจ (6) ความไม่ส อดคล้ องกัน ของปริ มาณและคุณภาพผลผลิ ต กับความต้องการของตลาดทั้ งในด้ า น
การบริโภคทางตรงและการเป็นวัตถุดิบแปรรูปผลิตภัณฑ์ (7) การผลิตและส่งออกสินค้าเกษตรเป็นวัตถุดิบหรือ
แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มต่า ไม่สร้างมูลค่าเพิ่ม และ (8) แนวโน้มแรงงานในภาคเกษตรไทยที่มีอายุ
เฉลี่ ย สู งขึ้น ขณะเดีย วกัน ยั งมีปั จ จั ย ภายนอกส าคัญที่ส่ งผลให้ การพัฒ นาภาคเกษตรของไทยไม่ส ามารถ
ยกระดับ และเติบ โตอย่ างต่อเนื่ อง ประกอบด้ว ย (1) ภัยพิบัติธ รรมชาติมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ไม่ว่าจะเป็น
ภัยแล้ง อุทกภัย และวาตภัย รวมถึงการระบาดของโรคที่เกิดกับพืชและสัตว์ (2) ความผันผวนของราคาสินค้า
เกษตรที่เกิดจากการผลิตสินค้าตามฤดูกาลและภาวะเศรษฐกิจโลก และ (3) การนาประเด็นทางสังคมมาเป็น
มาตรฐานทางการค้ า ระหว่ า งประเทศและประเทศคู่ ค้ า เพิ่ ม มากขึ้ น อาทิ มาตรฐานแรงงาน มาตรฐาน
สิ่งแวดล้อม
อย่างไรก็ดี ความต้องการอาหารที่เพิ่มมากขึ้น การใช้ประโยชน์จากวัตถุดิบทางการเกษตรและของเหลือ
ภาคเกษตรที่หลากหลายมากขึ้น และความตระหนั กของผู้ผลิตและผู้บริโภคเกี่ยวกับการผลิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้น เป็นโอกาสให้ภาคการเกษตรไทยปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตจาก “ผลิตมากแต่สร้าง
รายได้น้อย” ไปสู่การผลิตสินค้าคุณภาพสูงที่ “ผลิตน้อยแต่สร้างรายได้มาก” เพื่อให้ประเทศไทยเป็นประเทศ
ชั้น น าด้านสิ น ค้าเกษตรและเกษตรแปรรู ป มูล ค่าสู ง แต่เมื่อพิจารณาความพร้อมของภาคเกษตรของไทย
ในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตให้สามารถผลิตและจาหน่ายสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูงนั้น
พบว่ายังมีประเด็นสาคัญที่จาเป็นจะต้องสร้างความชัดเจน ปรับปรุง และยกระดับ เพื่อลดข้อจากัดและเอื้อให้
50

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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เกิดการผลิตสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง กล่าวคือ ตั้งแต่ต้นน้า (1) เทคโนโลยีและนวัตกรรม
การเกษตรสมัยใหม่ที่เฉพาะเจาะจงยังมีการใช้ไม่มาก (2) ฐานข้อมูลภาคการเกษตรที่มีอยู่เป็นจานวนมาก
ยังขาดการเชื่อมโยงและใช้ประโยชน์ในการบริหารการจัดการภาคการเกษตร (3) ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การสร้างมูลค่าเพิ่มจากการผลิตภาคเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมยังอยู่ในวงแคบ อาทิ การปลูกไม้เศรษฐกิจ
การท่องเที่ยวเชิงเกษตร (4) ระบบประกันภัย พืชผลยังไม่จูงใจให้เกษตรกรซื้อประกันโดยสมัครใจ สาหรับ
กลางน้ า ประกอบด้ ว ยประเด็ น (5) นวั ต กรรมการแปรรู ป อาหาร ยั ง มี จ านวนสิ ท ธิ บั ต รด้ า นเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมอาหารที่น้อยกว่าต่างประเทศ แม้ว่าจะมีเมืองนวัตกรรมอาหาร และมี มูลค่าการลงทุนในการวิจัย
และพัฒนาที่สูง (6) ความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพในการทดสอบอาหารใหม่ และการขึ้นทะเบียน
อาหารใหม่ ยังมีน้อยและล่าช้า รวมถึงประเด็นปลายน้า ได้แก่ (7) ตลาดสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่า
สูงยังไม่มีความชัดเจน อาทิ อาหารทางการแพทย์ อาหารสุขภาพ สารสาคัญจากพืชสมุนไพร เคมีชีวภาพ (8) ตลาด
กลางจาหน่ายสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ยังมีอยู่อย่างจากัด และปัจจัยสนับสนุน ซึ่งประกอบด้วยประเด็น ได้แก่
(9) การบริ หารจั ดการอุ ปสงค์และอุ ปทานของน้ายังไม่ เหมาะสม ทั้งในด้านการจั ดหา จัดสรร ฟื้นฟูพั ฒนา
แหล่งน้าและเทคนิคการบริหารจัดการน้า รวมถึงการจัดการน้าเสีย เนื่องจากยังมีความต้องน้าที่ยังจัดการไม่ได้
กว่า 70,000 ล้ านลู กบาศก์เมตร และไม่สามารถจัดการกับความเสี่ ยงน้ าท่วม/น้าแล้ งได้ (10) ระบบรับรอง
มาตรฐานความปลอดภัยสินค้าเกษตรมีจานวนมากและมีข้อกาหนดการผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่แตกต่างกัน ทาให้
ผู้ ผลิ ตมีต้นทุนสู งในการขอรั บรองมาตรฐานหากต้ องการจาหน่ายสิ นค้ าเกษตรแก่ตลาดปลายทางที่ย อมรั บ
มาตรฐานความปลอดภัยสิ นค้าเกษตรที่ต่างกัน (11) ระบบการรวบรวม ขนส่ ง และกระจายสิ นค้าเกษตร
ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพในปัจจุบันยังไม่เพียงพอกับความต้องการ และจาเป็นต้องได้รับการปรับปรุง
การบริหารจัดการให้ทันสมัยและรวดเร็ว และ (12) กลไกในการเชื่อมโยงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในห่วงโซ่อุปทาน
ยังไม่มีประสิทธิภาพ
2. เป้าหมายการพัฒนา
2.1 ความเชื่อมโยงของหมุดหมายกับเป้าหมายหลักของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 และยุทธศาสตร์ชาติ
หมุดหมายที่ 1 ไทยเป็นประเทศชั้นนาด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง มีความเชื่อมโยง
กับเป้าหมายหลักของร่างแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ใน 3 เป้าหมาย จาก 5 เป้าหมาย ได้แก่ (1) การปรับโครงสร้าง
ภาคการผลิ ตและบริ การสู่ เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม โดยยกระดับให้ มีขีดความสามารถในการแข่ งขัน และ
เศรษฐกิจท้องถิ่นและผู้ ประกอบการรายย่ อยสามารถเชื่อมโยงกับ ห่ วงโซ่มูลค่า และเศรษฐกิจท้องถิ่นและ
ผู้ประกอบการรายย่อยสามารถเชื่อมโยงกับห่วงโซ่มูลค่าของภาคการผลิตและบริการเป้าหมาย (2) การพัฒนา
คนสาหรับโลกยุคใหม่ โดยสนับสนุนให้กาลังคนมีคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการของภาคการผลิตเป้าหมาย
(3) การมุ่งสู่สังคมแห่งโอกาสและความเป็นธรรม โดยให้เกิดการลดลงของความเหลื่อมล้าทั้งในเชิงรายได้และ
ความมั่นคง รวมถึงโอกาสในการแข่งขันของภาคธุรกิจ และให้กลุ่มเปราะบางและผู้ด้อยโอกาสมีโอกาสในการ
เลื่อนชั้นทางเศรษฐกิจและสังคมสูงขึ้น (4) การเปลี่ยนผ่านไปสู่ความยั่งยืน โดยการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในการ
ผลิตและบริโภคมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับขีดความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศ และ (5) การ
เสริมสร้างความสามารถของประเทศในการรับมือกับความเสี่ยงและการเปลี่ยนแปลงภายใต้บริบทโลกใหม่ โดย
ประเทศไทยมีความสามารถในการรับมือกับภัยคุกคามที่สาคัญในอนาคต โดยเฉพาะการเปลี่ ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ โรคระบาดร้ายแรงและโรคอุบัติใหม่ และภัยคุกคามทางไซเบอร์
เป้าหมายของหมุดหมายที่ 1 เมื่อพิจารณาความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ พบว่า มีความสอดคล้อง
กั บ ยุ ทธศาสตร์ ชาติ จ านวน 3 ด้ าน ได้ แก่ 1) ด้ านการสร้ างขี ดความสามารถในการแข่ งขั น ในเป้ าหมาย
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(1) ประเทศไทยเป็นประเทศพัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน และ (2) ประเทศไทยมี
ขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น มีแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นเกษตร ที่ให้ความสาคัญกับ
การยกระดับ การผลิ ตให้ เ ข้าสู่ คุ ณภาพมาตรฐานความปลอดภั ย การใช้ประโยชน์จากความโดดเด่ น และ
เอกลักษณ์ของสินค้าเกษตร รวมถึงความหลากหลายทางชีวภาพในแต่ละพื้นที่เพื่อสร้างมูลค่าให้กับสินค้า
เกษตร การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ในการผลิตและการจัดการฟาร์ม 2) ด้านการสร้าง
โอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ในเป้าหมายการสร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้าในทุกมิติ
มีแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นเศรษฐกิจฐานราก ที่ให้ความสาคัญกับการรวมกลุ่มในรูปแบบที่มี
โครงสร้างกระจายรายได้ให้ กับ เศรษฐกิจ และชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรม และมีกลไกขับเคลื่ อนเศรษฐกิจ
ฐานรากด้วยการดึงเอาพลัง ของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชนท้องถิ่นมาร่วมขับเคลื่อน
และสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 3) ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ในเป้าหมายการใช้ประโยชน์และสร้างการเติบโต บนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมดุลภายใน
ขี ด ความสามารถของระบบนิ เ วศ มี แ ผนแม่ บ ทภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ประเด็ น การเติ บ โตอย่ า งยั่ ง ยื น
ที่ ใ ห้ ค วามส าคั ญ กั บ การเติ บ โตที่ เ น้ น หลั ก การใช้ ป ระโยชน์ การอนุ รั ก ษ์ การรั ก ษา ฟื้ น ฟู แ ละสร้ า งใหม่
ฐานทรั พยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อมอย่างยั่งยืน ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินความพอดี ไม่ส ร้าง
มลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ รวมถึงการผลิตและ
การบริโภคเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
2.2 เป้าหมาย ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายของการพัฒนาระดับหมุดหมาย
เป้าหมายที่ 1 มูลค่าเพิ่มของสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปสูงขึ้น
ตัวชี้วัดที่ 1.1 ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศสาขาเกษตรเติบโต ร้อยละ 4.5 ต่อปี
ตัวชี้วัดที่ 1.2 รายได้สุทธิต่อครัวเรือนเกษตรกร ไม่ต่ากว่า 537,000 บาทต่อครัวเรือน เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 13
ตัวชี้วัดที่ 1.3 พื้นที่ทาเกษตรกรรมยั่งยืน เพิ่มขึ้นเป็น 10 ล้านไร่ เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13
ตัวชี้วัดที่ 1.4 พื้นที่เพาะปลูกพืชที่ไม่เหมาะสมลดลงร้อยละ 10 เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13
เป้าหมายที่ 2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริหารจัดการ เพื่อคุณภาพ ความมั่นคงอาหาร และ
ความยั่งยืนของภาคเกษตร
ตัวชี้วัดที่ 2.1 ภาคเกษตรมีผลิตภาพการผลิตรวม (TFP) เฉลี่ยร้อยละ 1.5 เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13
ตัวชี้วัดที่ 2.2 มีตลาดกลางสินค้าเกษตรภูมิภาคในภาคเหนือ 2 แห่ง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 แห่ง ภาคใต้
2 แห่ง ภาคกลาง 1 แห่ง และภาคตะวันออก 1 แห่ง เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13
ตัวชี้วัดที่ 2.3 น้าไหลลงอ่างเก็บน้าทั้งประเทศมีปริมาณอย่างน้อย 40,000 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี เมื่อสิ้นสุด
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13
ตัวชี้วัดที่ 2.4 ระบบชลประทานมีประสิทธิภาพไม่ต่ากว่าร้อยละ 75 เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13
ตัวชี้วัดที่ 2.5 เกิดการใช้น้าซ้าในพื้นที่เกษตรนอกเขตชลประทาน ไม่ต่ากว่าร้อยละ 20 ของพื้นที่ เมื่อสิ้นสุด
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13
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ตัวชี้วัดที่ 2.6 พื้นที่ที่สามารถลดความเสี่ยงภัยน้าท่วม-น้าแล้ง และเกิดระบบจัดการน้าชุมชน จานวน 4,000
ตาบล เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13
เป้าหมายที่ 3 เพิ่มศักยภาพและบทบาทของผู้ประกอบการเกษตรในฐานะหุ้นส่วนเศรษฐกิจของห่ วงโซ่
อุปทานที่ได้รับส่วนแบ่งประโยชน์อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม
ตัวชี้วัดที่ 3.1 จ านวนสหกรณ์ภาคเกษตรในชั้นที่ 1 ตามเกณฑ์การจัดระดับความเข้มแข็งสหกรณ์เพิ่ ม ขึ้ น
อย่างน้อยร้อยละ 18 เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13
ตัวชีว้ ัดที่ 3.2 จานวนกลุ่มเกษตรกรในชั้นที่ 1 ตามเกณฑ์การจัดระดับความเข้มแข็งกลุ่ มเกษตรกรเพิ่ มขึ้น
อย่างน้อยร้อยละ 6 เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13
ตัวชีว้ ัดที่ 3.3 จานวนวิสาหกิจชุมชนในระดับดี ตามเกณฑ์การจัดระดับความเข้มแข็งวิสาหกิจชุมชนเพิ่มขึ้น
อย่างน้อยร้อยละ 35 เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13
ตัวชีว้ ัดที่ 3.4 ผู้ประกอบการเกษตรเพิ่มขึ้น (ตามการประเมินของ กษ.) ปีละ 4,000 ราย
3. แผนที่กลยุทธ์
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4. กลยุทธ์การพัฒนา
กลยุทธ์ที่ 1 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบมุ่งเป้า เพื่อให้เกิดการยกระดับกระบวนการผลิต
และสร้างมูลค่าเพิ่ม
กลยุทธ์ย่อยที่ 1.1 สนับสนุนการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตและแปรรูปแบบมุ่งเป้า
โดยการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน เพื่อให้เกิดการนางานวิจัยไปประยุกต์ใช้ตามความเหมาะสมของตลาด
กลยุ ทธ์ ย่ อยที่ 1.2 ส่ งเสริ มและขยายผลงานวิ จั ยจากหน่ ว ยงานวิ จั ย มหาวิ ทยาลั ยและสถาบั น
อาชีวศึกษา ภาคเอกชน และองค์กรเกษตรกรที่มีส่วนในการพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรม เพื่อให้เกิดการใช้
ประโยชน์จากผลงานวิจัยและสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างผู้พัฒนาเทคโนโลยีและผู้ใช้งาน
กลยุทธ์ที่ 2 การส่งเสริมการผลิตและการขยายตัวของตลาด ของสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป
ที่มีมูลค่าเพิ่มสูง อาทิ ผลผลิตเกษตรปลอดภัย สมุนไพรแปรรูป อาหารทางการแพทย์ อาหารทางเลือก อาหาร
ฟังก์ชัน พลังงาน วัสดุและเคมีชีวภาพ โปรตีนจากพืชและแมลง
กลยุทธ์ ย่อยที่ 2.1 ส่งเสริ มให้ มีการพั ฒนาและทาธุ รกิ จผลิตภั ณ ฑ์เกษตรแปรรู ปมู ลค่าเพิ่ มสู ง ที่ มี
ศักยภาพทางการตลาดในอนาคต โดยให้มีการจัดทาแผนที่นาทางสาหรับการพัฒนาและส่งเสริมผลิ ตภัณฑ์
เกษตรแปรรูปมูลค่าเพิ่มสูงรายผลิตภัณฑ์อย่างครบวงจร เพื่อนาไปสู่การส่งเสริมอย่างเป็นระบบ ต่อเนื่อง และมี
ประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ย่อยที่ 2.2 กาหนดแผนที่นาทางในการพัฒนาและส่งเสริมการผลิตและใช้ผลิตภัณฑ์ชี วภาพ
ที่ผลิตจากวัตถุดิบทางการเกษตร ของเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตภาคเกษตร และผลพลอยได้อื่น อาทิ
พลังงาน วัสดุและเคมีชีวภาพ ปุ๋ยชีวภาพ วัคซีน สารชีวภัณฑ์ คาร์บอนเครดิต และคาร์บอนซิงก์ รวมถึงการ
ผลักดันไปสู่การปฏิบัติ
กลยุทธ์ย่อยที่ 2.3 ส่งเสริมให้เกษตรกรประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรมกระบวนการผลิต
ที่หลากหลาย รวมทั้งการใช้ คลั งข้ อมูลที่เกี่ ยวกั บการเกษตร ในการวิเคราะห์ วางแผน พัฒนาผลผลิ ตและ
ประสิทธิภาพการผลิต รวมถึงการสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรที่สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่
และความต้องการของตลาด
กลยุทธ์ย่อยที่ 2.4 ส่งเสริมให้มีการปรับเปลี่ยนการเพาะปลูกพืชในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม ไปสู่การผลิต
สินค้าเกษตรที่มีมูลค่าเพิ่มสูง
กลยุทธ์ย่อยที่ 2.5 รณรงค์ และส่งเสริมให้ผู้บริโภคมีการตระหนัก เลือกใช้ และบริโภคสินค้าเกษตรและ
เกษตรแปรรูปที่ปลอดภัย มีคุณภาพสูง และได้มาตรฐาน เพื่อกระตุ้นให้เกิดตลาดสินค้าคุณภาพในวงกว้าง
อย่างทั่วถึง
กลยุทธ์ย่อย 2.6 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ส่วนราชการมีการใช้สินค้าเกษตรและสินค้าเกษตรแปรรูป
ที่ได้คุณภาพ อาทิ ผลผลิตจากการเกษตรสาหรับใช้ในโรงพยาบาล โรงเรียน และเรือนจา อาหารทางการแพทย์
ตลอดจนให้มีการพัฒนาและจัดทาข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศสาขาเกษตรแปรรูป
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กลยุทธ์ที่ 3 การขยายผลรูปแบบเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและมีมูลค่าเพิ่มสูงจากแบบอย่าง
ความสาเร็ จในประเทศ เช่น เกษตรตามโมเดลเศรษฐกิจ BCG เกษตรปลอดภัย วนเกษตร เกษตรอินทรีย์
ท่องเที่ยวเกษตร ประมงพื้นบ้าน การทาประมงถูกกฎหมาย และการปฏิบัติต่อแรงงานที่ถูกต้อง เป็นต้น
กลยุทธ์ย่อยที่ 3.1 ส่งเสริมการทาเกษตรยั่งยืนที่ตระหนักถึงผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา
ที่อาศัยธรรมชาติเป็นพื้นฐาน ผ่านการดาเนินการปกป้อง จัดการอย่างยั่งยืน และฟื้นฟูธรรมชาติหรือระบบ
นิเวศที่เปลี่ยนไป เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของมนุษย์ และเป็นประโยชน์ต่อความหลากหลายทางชีวภาพ อาทิ
การปลูกป่าเศรษฐกิจ การทาวนเกษตร การลดการเผาตอซัง การทาประมงถูกกฎหมาย และการปฏิบัติต่อ
แรงงานทีถ่ ูกต้อง
กลยุทธ์ ย่อยที่ 3.2 สนับสนุนปัจจั ยการผลิตที่จาเป็น เพื่อให้เกิดการขยายผลรู ปแบบเกษตรกรรม
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและมีมูลค่าเพิ่มสูง อาทิ สารชีวภัณฑ์ ปุ๋ยชีวภาพ พร้อมทั้งให้มีการจัดเก็บข้ อมูล
ปริมาณการผลิตและการใช้สารชีวภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง
กลยุทธ์ย่อยที่ 3.3 จัดให้มีการบริหาร อนุรักษ์ เพาะพันธุ์ เพาะเลี้ยง พื้นที่ป่าชายเลน ชายฝั่ง น้าตื้น
น้าลึก และประมงพื้นบ้าน เพื่อเพิ่มปริมาณสัตว์น้า
กลยุ ท ธ์ ย่ อ ยที่ 3.4 ขยายผลแบบอย่ า งความส าเร็ จ ในการบริ ห ารจั ด การเพื่ อ ผลิ ต สิ น ค้ า เกษตร
ให้สอดคล้องกับทรัพยากรของชุมชนที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพ ยกตัวอย่างเช่น ชุมชนเพชรน้าหนึ่ง ที่มีการจัด
รูปที่ดินและพื้นที่เกษตร การจัดการน้า และการจัดการกระบวนการผลิต สามารถเป็นต้นแบบของการจัดการที่ดี
กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการน้าเพื่อการเกษตรให้มีความสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทาน
รวมทั้งการใช้น้าซ้า
กลยุทธ์ย่อยที่ 4.1 ส่งเสริมและผลักดันการเพิ่มพื้นที่ป่าต้นน้า/ป่าเศรษฐกิจที่สามารถสร้างรายได้
ในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมสาหรับการปลูกพืช รวมทั้งเพิ่มปริมาณน้าตามธรรมชาติให้มีน้าเพียงพอต่อการใช้
ทั้งระบบ
กลยุทธ์ย่อยที่ 4.2 เร่งพัฒนาและฟื้นฟูระบบชลประทานและการกระจายน้าในพื้นที่เขตชลประทาน
และพั ฒนาและบริ ห ารจั ด การแหล่ งน้ านอกเขตชลประทานโดยองค์ กรปกครองส่ วนท้ อ งถิ่ น รวมถึ ง
การจัดการตะกอนที่เหมาะสม เพื่อเพิ่มแหล่งเก็บกักน้าให้สามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ย่อยที่ 4.3 ดาเนินการให้มีการจัดการตะกอนอย่างเหมาะสม ตั้งแต่การมีระบบดักตะกอน การลด
การชะล้างพังทลายของตะกอนในลาน้าด้วยการปลูกพืชคลุมดินหรือพืชป้องกันการกัดเซาะตลิ่ง เพื่อเพิ่มปริมาณ
และแหล่งเก็บกักน้าให้สามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ย่อยที่ 4.4 บริหารจัดการและวางแผนการใช้น้าอย่างเป็นระบบและสมดุล ตลอดจนพัฒนาและ
ถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการใช้น้าที่มีประสิทธิภาพ อาทิ การใช้น้าซ้า
กลยุทธ์ที่ 5 การส่งเสริมให้เอกชนลงทุนพัฒนาตลาดกลางและตลาดออนไลน์สินค้าเกษตร รวมถึงสินค้า
กลุ่มปศุสัตว์และประมง
กลยุทธ์ย่อยที่ 5.1 พัฒนาปัจจัยสนับสนุนที่เอื้อและจูงใจให้เอกชนลงทุนและพัฒนาตลาดกลางภูมิภาค/
ตลาดในชุมชน
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กลยุทธ์ย่อยที่ 5.2 ผลักดันให้มีการจัดเก็บข้อมูลราคาสินค้ าเกษตรเปรียบเทียบระหว่างตลาดภูมิภาค
และตลาดส่วนกลางอย่างเนื่อง
กลยุทธ์ย่อยที่ 5.3 พัฒนาความรู้และทักษะให้เกษตรกรสามารถซื้อขายผลผลิตผ่านตลาดออนไลน์
สินค้าเกษตร เช่น พืช ประมง และปศุสัตว์ เป็นต้น
กลยุทธ์ที่ 6 การสนับสนุนระบบประกันภัยและรั บรองคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรและสินค้าเกษตร
แปรรูปที่เกษตรกรเข้าถึงได้
กลยุทธ์ย่อยที่ 6.1 เพิ่มประสิทธิ ภาพของระบบประกัน ภัยสินค้าเกษตรให้มีค วามหลากหลายและ
เหมาะสมกับรูปแบบการผลิตสินค้าเกษตร
กลยุทธ์ ย่อยที่ 6.2 ด าเนิน การให้มีการปรับลดต้นทุนการทาธุรกรรมของเกษตรกรที่เกี่ยวข้องกับ
การขอรับรองมาตรฐานต่าง ๆ ตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน เพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงและจูงใจให้เกษตรกร
มีการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพได้มาตรฐานมากยิ่งขึ้น
กลยุทธ์ย่อยที่ 6.3 สนับสนุนบทบาทของเอกชนในการเชื่ อมโยงผลผลิตของเกษตรกรที่ได้มาตรฐาน
เพื่อเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานสินค้าเกษตรสร้างมูลค่า
กลยุ ท ธ์ ย่ อ ยที่ 6.4 เจรจาหรื อ ท าข้ อ ตกลงให้ ม าตรฐานสิ น ค้ า เกษตรและผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข องไทย
เป็นที่ยอมรับในต่างประเทศ
กลยุทธ์ย่อยที่ 6.5 เร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ รวมถึงกระบวนการทดสอบ
คุณภาพที่จาเป็นสาหรับการพัฒนาสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง
กลยุทธ์ที่ 7 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการฟาร์มและกิจกรรมหลังการเก็บเกี่ยว เพื่อลดต้นทุน
และเพิ่มมูลค่าผลผลิตของเกษตรกร
กลยุทธ์ย่อยที่ 7.1 สนับสนุนบทบาทสถาบัน เกษตรกร (สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร/วิสาหกิจชุม ชน)
ในฐานะหน่วยธุ ร กิจ ของเกษตรกร ให้ ทาหน้าที่ส นับสนุนการเพิ่มประสิ ทธิภาพการบริหารจัดการฟาร์ม
กิจกรรมหลังการเก็บเกี่ยว และกระบวนการนาส่งผลผลิตจนถึงลูกค้าปลายทาง เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มมูลค่า
ให้กับผลผลิตของเกษตรกร
กลยุทธ์ย่อยที่ 7.2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกในการรวบรวมและขนส่ง
สินค้าเกษตร เพื่อเชื่อมโยงผลผลิตตลอดห่วงโซ่อุปทานสินค้าเกษตร
กลยุ ทธ์ ย่ อยที่ 7.3 พั ฒนาให้ มี การจั ดเก็ บข้ อมู ลความสู ญเสี ยในกระบวนการผลิ ตของภาคเกษตร
(Farm Loss) สาหรับใช้เป็นฐานในการวัดในอนาคต
กลยุทธ์ที่ 8 การส่งเสริมให้เกษตรกรมีที่ทากินและรักษาพื้นที่เกษตรกรรมที่เหมาะสมไว้เป็นฐานการผลิต
การเกษตร
กลยุทธ์ย่อยที่ 8.1 สนับสนุนและส่งเสริมการจัดสรรที่ดินทากินให้กับเกษตรกรอย่างเป็นระบบ ผ่าน
กลไกที่มีอยู่ อาทิ การจัดที่ดินทากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) และการจัดสรรที่ดินของสานักงาน
การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.)
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กลยุทธ์ย่อยที่ 8.2 คุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรมที่มีศักยภาพและขยายโอกาสในการเข้าถึงพื้นที่ทากิน
ของเกษตรกรให้มากขึ้น รวมถึงการกาหนดเขตการใช้พื้นที่ทาการเกษตรที่เหมาะสม
กลยุทธ์ที่ 9 การพัฒนาฐานข้อมูลและคลังข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร รวมทั้งผลักดันให้มีการใช้ข้อมูล
อย่างมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ย่อยที่ 9.1 พัฒนาระบบคลังข้อมูลด้านเกษตรให้เชื่อมโยงกัน และเป็นข้อมูลเปิด เพื่อเป็นฐาน
สาหรับนาไปใช้งานประยุกต์ต่อยอดในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตรและการสร้างมูลค่าเพิ่มต่อไป
โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ข้ อ มู ล ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ (1) ด้ า นทรั พ ยากรธรรมชาติ (อาทิ น้ า ดิ น ป่ า ทะเล)
(2) ด้ า นการเกษตร เช่ น ความเหมาะสมของพื้ น ที่ ใ นการผลิ ต สิ น ค้ า เกษตร ทะเบี ย นเกษตรกร เป็ น ต้น
(3) ด้ า นการตลาดสิ น ค้ า เกษตรและผลิ ต ภั ณ ฑ์ อาทิ แนวโน้ ม ราคาสิ น ค้ า เกษตร แหล่ ง รั บ ซื้ อ และ
(4) ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม
กลยุทธ์ย่อยที่ 9.2 พัฒนาแพลตฟอร์มและแอพพลิเคชั่นสาหรับการเข้าถึงคลังข้อมูลต่าง ๆ เพื่อให้มี
การใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับภาคเกษตรในการจาแนกรูปแบบการผลิตและสมรรถนะของเกษตรกร เพื่อให้
การจัดทาแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาภาคเกษตร รวมถึงมาตรการต่าง ๆ มีความเหมาะสมกับสมรรถนะ
เกษตรกรและศักยภาพของพื้นที่ที่มีความแตกต่างกัน
กลยุทธ์ที่ 10 การพัฒนาให้เกิดระบบการบริหารจัดการเพื่อความมั่นคงทางด้านอาหาร
กลยุทธ์ย่อยที่ 10.1 ส่งเสริมให้ชุมชนสามารถเข้าถึงความมั่นคงอาหารทั้งด้านปริมาณและโภชนาการ
ครบถ้วน รวมถึงระบบสารองอาหารให้มีรูปแบบที่หลากหลาย ปลอดภัย เพียงพอ และการสนับสนุนให้เกิด
พื้นที่ต้นแบบด้านการสารองอาหารของชุมชน
กลยุทธ์ย่อยที่ 10.2 เตรียมการบริหารจัดการการกระจายสินค้าเกษตรและอาหารในภาวะวิกฤต
กลยุทธ์ที่ 11 การยกระดับขีดความสามารถของเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร
กลยุทธ์ย่อยที่ 11.1 พัฒนาต่อยอดองค์ความรู้และทักษะในการบริหารจัดการฟาร์ม และการดาเนิน
ธุรกิจการเกษตรในยุคดิจิทัล เพื่อยกระดับความสามารถเกษตรกรไปสู่การเป็นเกษตรกรอัจฉริยะที่มีศักยภาพ
สูงในการพัฒนากระบวนการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าเกษตรให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และความ
ต้องการของตลาดได้อย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน
กลยุทธ์ย่อยที่ 11.2 ยกระดับความความเข้มแข็งและความสามารถในการดาเนินธุรกิจเพิ่มมูลค่าของ
สหกรณ์ ก ารเกษตร กลุ่ ม เกษตรกร และวิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน รวมทั้ ง สนั บ สนุ น บทบาทภาคเอกชนและ
สถาบันการศึกษาทั้งระดับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษาในพื้นที่ ในการเป็นผู้ให้บริการ ผู้ถ่ายทอดเทคโนโลยี
และที่ปรึกษาทางธุรกิจ เพื่อเชื่อมโยงข้อมูล องค์ความรู้ และเทคโนโลยีกับการปรับเปลี่ยนและต่อยอดธุรกิจ
การเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กลยุ ท ธ์ ย่ อ ยที่ 11.3 ปรั บ ปรุ ง กฎหมายและระเบี ย บเกี่ ย วกั บ การพั ฒ นาสหกรณ์ ใ ห้ ส อดคล้ องกับ
การเปลี่ยนแปลงและเอื้อกับการสร้างความเข้มแข็งของสหกรณ์ อาทิ การปรับปรุงระบบการจัดทาบัญชีและ
การตรวจสอบทางการเงินให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว โปร่งใส และเป็นอิสระ เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ได้ทันสถานการณ์ และสร้างความเชื่อมั่นของสมาชิกและประชาชนต่อระบบสหกรณ์
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กลยุทธ์ที่ 12 การพัฒนากลไกเพื่อเชื่อมโยงภาคีต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชน ส่วนราชการ กลุ่มเกษตรกร และ
นักวิชาการในพื้นที่ ในการเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจในการพัฒนาภาคเกษตรตลอดห่วงโซ่อุปทาน
กลยุ ท ธ์ ย่ อ ยที่ 12.1 สนั บ สนุ น บทบาทองค์ ก รหรื อ สภาเกษตรกรในกลไกความร่ ว มมื อ ภาครั ฐ
ภาคเอกชน และภาควิชาการในแต่ละจั งหวัด เพื่อเชื่อมโยงการผลิตของเกษตรกรและการดาเนินธุรกิจ
การเกษตรของสถาบันเกษตรกรในพื้นที่ให้สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ ความต้องการของภาคเอกชนใน
ระดับจังหวัด การดาเนินภารกิจของส่วนราชการระดับจังหวัด และความเชี่ยวชาญของสถาบันการศึกษาใน
พื้นที่ เพื่อสร้างความเป็ นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจบนพื้นฐานของการแบ่งปันข้อมูล องค์ความรู้ ทักษะ และ
ผลประโยชน์อย่างเท่าเทียมและเหมาะสมกับบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ
กลยุทธ์ย่อยที่ 12.2 ส่งเสริมบทบาทภาคเอกชนในการเป็นหุ้นส่วนเศรษฐกิจกับสถาบันเกษตรกร และ
เกษตรกรในรูปแบบธุรกิจต่างๆ เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการยกระดับประสิทธิภาพกระบวนการผลิตให้มี
ความสอดคล้องกับศักยภาพพื้นที่และความต้องการของตลาด โดยมีการแบ่งปันผลประโยชน์ร่วมกันอย่าง
เหมาะสมและเป็นธรรม
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หมุดหมายที่ 2 ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืน
1.

สถานการณ์การพัฒนาที่ผ่านมา

อุตสาหกรรมท่องเที่ยวมีบทบาทสาคัญในระบบเศรษฐกิจไทย และยังเป็นแหล่งสร้างรายได้สาคัญ
ให้แก่เศรษฐกิจของประเทศทั้งทางตรงและทางอ้อม สามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศไทย 2.99 ล้านล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 18 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ และก่อให้เกิดการจ้างงาน 8.3 ล้านตาแหน่งในปี 2562
อีกทั้งยังมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยระหว่างปี 2558 – 2562 รายได้จากการท่องเที่ยวของไทยขยายตัว
เฉลี่ ย ร้ อ ยละ 2.3 ต่ อ ปี อย่ า งไรก็ ดี การขยายตั ว ของรายได้ จ ากการท่ อ งเที่ ย วดั ง กล่ า วเป็ น ผลมาจาก
การเพิ่มขึ้นของจานวนนักท่องเที่ยวเป็นหลัก กล่าวคือ จานวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นเฉลี่ยถึง 5.6 ต่อปี ในขณะที่
นักท่องเที่ยวมีการใช้จ่ายต่อคนต่อวันที่ขยายตัวในอัตราที่ลดลง และมีระยะเวลาท่องเที่ยวต่อครั้งลดลง ทาให้
การท่องเที่ยวของไทยในระยะหลัง ต้องเผชิญกับความท้าทายด้านความยั่งยืนจากการเติบโตในเชิงปริมาณ
มากกว่าคุณภาพ นอกจากนี้ หากพิจารณาในมิติของการกระจายรายได้ พบว่ารายได้จากการท่องเที่ยวร้อยละ
90 ยังกระจุกอยู่ในเมืองท่องเที่ยวหลัก ไม่สามารถกระจายไปสู่เมืองท่องเที่ยวรองได้อย่างมีประสิทธิภ าพ
โดยเฉพาะรายได้จ ากนั ก ท่ องเที่ย วชาวต่า งชาติ ที่ อ ยู่ในเมื องหลั กถึ งประมาณร้ อยละ 98 ของรายได้ จ าก
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทั้งหมด
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา หรือโควิด-19 ตั้งแต่ปี 2563 ทาให้ประเทศไทย
ต้องเผชิญกับการหดตัวอย่างรุนแรงของเศรษฐกิจการท่องเที่ยว โดยรายได้จากการท่องเที่ยวลดลงถึงร้อยละ 71
จากปี 2562 เหลือเพียง 0.79 ล้านล้านบาท ในปี 2563 และแม้ว่าจะมีมาตรการกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยว
ของภาครัฐที่ผ่านมา เช่น โครงการเราเที่ยวด้วยกัน และโครงการกาลังใจ เป็นต้น แต่ยังไม่เพียงพอต่อการฟื้นตัว
ของภาคการท่องเที่ยว เนื่องจากที่ผ่านมาโครงสร้างเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของไทยพึ่งพานักท่องเที่ยวต่างชาติ
ถึงร้อยละ 63.9 อีกทั้งการหดตัวดังกล่าวยังส่งผลให้ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวได้รับผลกระทบอย่างหนัก
โดยเฉพาะจากปัญหาจานวนนักท่องเที่ยวที่ลดลงและการขาดสภาพคล่อง ภาครัฐจึงได้มีมาตรการเสริมสภาพ
คล่องเร่งด่วน อาทิ มาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่า การพักชาระหนี้ แต่ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวส่วนใหญ่
อยู่นอกระบบ ทาให้ไม่สามารถเข้าถึงมาตรการฟื้นฟูและเยียวยาของภาครัฐได้อย่างเพียงพอ ทั้งนี้ แนวโน้มของ
การแพร่ระบาดยังคงรุนแรงและยืดเยื้อ จากการแพร่กระจายของโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่ ๆ ทั่วโลก ทาให้ฉาก
ทัศน์ของเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของไทยในระยะต่อไปยังคงมีความไม่แน่นอน
ศักยภาพของการท่องเที่ยวไทยยังมีข้อได้เปรียบจากประเทศคู่แข่ง ด้วยทาเลที่ตั้งที่เป็นจุดศูนย์กลาง
ของภูมิภาค ความหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติ และศิลปวัฒนธรรม และความมีอัธยาศัยไมตรีของ
คนไทย โดยในปี 2562 สภาเศรษฐกิ จโลกได้ จั ดอันดั บขีดความสามารถในการแข่ งขั นด้ านการท่ องเที่ ยว
(Travel & Tourism Competitiveness Index: TTCI) ให้ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 31 จาก 140 ประเทศ
ปรั บตัวดีขึ้น 3 อันดับ จากปี 2560 โดยมีจุดแข็งส าคัญ ได้แก่ ด้านทรัพยากรธรรมชาติ อยู่ในอันดับที่ 10
ด้านโครงสร้างพื้นฐานการบริการนักท่องเที่ยว อยู่ในอันดับที่ 14 และการแข่งขันด้านราคา อยู่ในอันดับที่ 25
อย่างไรก็ดี ยังมีประเด็นท้าทายที่ต้องให้ความสาคัญ ได้แก่ ด้านความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม อยู่ในอันดับที่ 130
ด้านความมั่นคงปลอดภัย อยู่ในอันดับที่ 111 และด้านสุขภาพและสุขอนามัย อยู่ในอันดับที่ 88 โดยจุดอ่อน
ดังกล่าวล้วนแล้วแต่เป็นประเด็นสาคัญสาหรับการท่องเที่ยวในระยะต่อไป ซึ่งถูกขับเคลื่อนโดยแนวโน้มสาคัญ
ประกอบด้วย (1) ความห่วงกังวลด้านสุขภาพและสุขอนามัย (2) การเติบโตของสังคมผู้สูงอายุ (3) ความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยีเพื่อการท่องเที่ยว และ (4) ความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน
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การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนจะต้องคานึงปัจจัยเสี่ยงทั้งภายในและภายนอก ทั้งนี้
สถานการณ์และแนวโน้มการท่องเที่ยว และปัญหาที่ผ่านมา พบว่า ประเทศไทยมีความท้าทายต่อการบรรลุ
เป้าหมายในหลายประเด็น สรุปได้ดังนี้ (1) การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับการท่องเที่ยว เพื่อดึงดูดให้เกิดการจับจ่าย
ใช้ ส อยของนั ก ท่ อ งเที่ ย วมากขึ้ น และส่ งเสริ ม การท่ อ งเที่ ยวที่ เน้ นคุ ณภาพมากกว่ าปริ มาณ (2) การเพิ่ ม
ขีดความสามารถในการแข่งขันของการท่องเที่ยวไทย โดยเฉพาะในเมืองท่องเที่ยวรองและผู้ประกอบการ
รายย่ อ ย เพื่ อ ดึ ง ดู ด การท่ อ งเที่ ย วภายในประเทศ และก่ อ ให้ เ กิ ด การกระจายรายได้ จ ากการท่ อ งเที่ ย ว
อย่างมีประสิทธิภาพ (3) การบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ทั้งในมิติของมาตรฐานความสะอาดและ
ปลอดภั ย สั ง คม ทรั พ ยากรธรรมชาติ และสิ่ ง แวดล้ อ ม และ (4) การพั ฒ นาปั จ จั ย เอื้ อ ให้ เ กิ ด การพั ฒ นา
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะการพัฒนากาลังคนและธุรกิจให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง การปรับปรุง
ระเบี ย บและกฎหมายที่ ล้ าสมั ย และเป็ นอุ ปสรรค การใช้ เทคโนโลยี และข้ อมู ล ในการพั ฒ นาและส่ งเสริม
การท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพ
2.

เป้าหมายการพัฒนา
2.1 ความเชื่อมโยงของหมุดหมายกับยุทธศาสตร์ชาติและเป้าหมายหลักของแผน

หมุดหมายที่ 2 ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืน เชื่อมโยงกั บ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน ที่มุ่งเน้นการสร้างความหลากหลายด้าน
การท่องเที่ยว รักษาการเป็นจุดหมายปลายทางที่สาคัญของการท่องเที่ยวระดับโลกที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทุก
ระดับ และเพิ่มสัดส่วนของนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพสูง อีกทั้ง ยังเชื่อมโยงกับเป้าหมายหลักของแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 13 ใน 4 เป้าหมาย ได้แก่ (1) การปรับโครงสร้างภาคการผลิตและบริการสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม โดย
ยกระดับให้ภาคการท่องเที่ยวมีขีดความสามารถในการแข่งขันที่สูงขึ้น และส่งเสริมให้ผู้ประกอบการรายย่อย
และชุมชนสามารถเชื่อมโยงกับห่วงโซ่มูลค่าได้ (2) การพัฒนาคนสาหรับโลกยุคใหม่ (3) การมุ่งสู่สังคมแห่ง
โอกาสและความเป็นธรรม และ (4) การเปลี่ยนผ่านไปสู่ความยั่งยื น โดยให้ความสาคัญกับการบริหารจัดการ
ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
2.2 เป้าหมาย ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายของการพัฒนาระดับหมุดหมาย
เป้า หมายที่ 1 การท่องเที่ยวไทยเป็น การท่องเที่ยวคุณ ภาพสูงที่เ ชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมและบริการ
ที่มีศักยภาพอื่น
ตัวชี้วัดที่ 1.1 นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ มีค่าใช้จ่ายต่อวันเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 10 ต่อปี
ตัวชี้วัดที่ 1.2 อัน ดับ ดัช นี ขีดความสามารถด้านการท่องเที่ยวดีขึ้น โดยมีอันดับรวมไม่สู งกว่าอันดับที่ 25
ด้ า นความปลอดภั ย และการรั ก ษาความปลอดภั ย ไม่ สู ง กว่ า อั น ดั บ ที่ 50 ด้ า นความยั่ ง ยื น
ด้านสิ่งแวดล้อมไม่สูงกว่าอันดับที่ 50 ด้านสุขภาพและสุขอนามัยไม่สูงกว่าอันดับที่ 50 และ
ด้านทรัพยากรทางวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ ไม่สูงกว่าอันดับที่ 25
ตัวชี้วัดที่ 1.3 ระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 0.05 คะแนนต่อปี
ตัวชี้วัดที่ 1.4 จานวนนักท่องเที่ยวกลุ่มเดินทางซ้าเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 15 ต่อปี
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เป้าหมายที่ 2 การปรับโครงสร้างการท่องเที่ยวให้พึ่งพานักท่องเที่ยวในประเทศและมีการกระจายโอกาส
ทางเศรษฐกิจมากขึ้น
ตัวชี้วัดที่ 2.1 รายได้จากการท่องเที่ยวเมืองท่องเที่ยวรองเฉลี่ยทุกเมืองเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ต่อปี (ค่าเฉลี่ย
ถ่วงน้าหนักของเมืองรองทั้งหมด)
ตัวชี้วัดที่ 2.2 รายได้จากนักท่องเที่ยวชาวไทยเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ต่อปี
ตัวชี้วัดที่ 2.3 มีชุมชนที่เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ 50 ชุมชน
เป้าหมายที่ 3 การท่องเที่ยวไทยมีการบริหารจัดการอย่างยั่งยืนในทุกมิติ
ตัวชี้วัดที่ 3.1 ผู้ประกอบการและแหล่งท่องเที่ยวได้รับมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ต่อปี
ตัวชี้วัดที่ 3.2 ชุมชนท่องเที่ยวได้รับมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าปีละ 50 ชุมชน
3.

แผนที่กลยุทธ์

4.

กลยุทธ์การพัฒนา

กลยุทธ์ที่ 1 การส่งเสริมการพัฒนากิจกรรม สินค้า และบริการ การท่องเที่ยวมูลค่าเพิ่มสูง
กลยุทธ์ ย่อยที่ 1.1 พัฒนาการท่องเที่ยวตามแนวคิด โมเดลอารมณ์ ดีมีความสุข ในแผนการปฏิรูป
ประเทศด้ านเศรษฐกิจ ฉบับปรั บปรุ ง สนั บสนุนให้ มีการรวบรวมองค์ความรู้และข้อมูลความหลากหลาย
ทางภูมิศาสตร์ ชีวภาพ และวัฒนธรรม รวมถึงวิถีการดาเนินชีวิตในแต่ละท้องถิ่น ที่มีอัตลักษณ์ และนาไปสร้าง
มูลค่าเพิ่มเป็นสินค้าและบริการสาหรับการท่องเที่ยวคุณภาพสูง ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และเพิ่ม
ขีดความสามารถของผู้ประกอบการ และยังสามารถสร้างประสบการณ์และคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับนักท่องเที่ยว
และประชาชนในแหล่งท่องเที่ยว
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กลยุทธ์ ย่อยที่ 1.2 ส่งเสริ มการพัฒนาการท่อ งเที่ ย วคุณ ภาพที่ มีศัก ยภาพในการเติบโตสู ง ได้แก่
(1) ส่งเสริมสวรรค์แห่งการช้อปปิ้ง โดยสนับสนุนให้มีกลุ่มสินค้าที่ระลึกประจาชาติ รวมถึงการใช้นโยบายลด
ภาษีนาเข้าสาหรับสินค้าฟุ่มเฟือยบางประเภท จัดให้มีพื้นที่ปลอดอากรเป็นพิเศษต่อยอดจากภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์
เพื่ อ กระตุ้ น ให้ เ กิ ด การจั บ จ่ า ยใช้ ส อย และก่ อ ให้ เ กิ ด การกระจาย รายได้ ไ ปสู่ ผู้ ป ระกอบการรายย่ อ ย
(2) การท่องเที่ยวทางน้า ทั้งเรือสาราญ เรือยอชท์ และเรือสาราญล่องแม่น้า โดยให้มีการจัดทาแผนพัฒนา
ที่ชัดเจนร่วมกับภาคเอกชน เช่น การกาหนดที่ตั้งท่าเทียบเรือสาราญ ทั้งแบบท่าเรือหลัก และท่าเรือแวะพัก
ในฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน จากพื้นที่ที่มีศักยภาพ อาทิ พัทยา ภูเก็ต รวมถึงการสร้างแหล่งท่องเที่ยวเชื่อมโยง
กั บ ท่ า เรื อ ดั ง กล่ า ว ซึ่ ง จะช่ ว ยกระตุ้ น การลงทุ น ของภาคเอกชนและกระจายรายได้ ไ ด้ ม าก ( 3) ส่ ง เสริ ม
แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น การท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ และการท่องเที่ยว MICE (การท่องเที่ยวเพื่อการจัด
ประชุม การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล การจัดประชุมนานาชาติ และการจัดแสดงสินค้า ) เพื่อเพิ่มการลงทุน
ทั้งจากภายในและนอกประเทศ การเดินทางของกลุ่มนักธุรกิจ ตลอดจนการท่องเที่ยวอื่น ๆ รองรับกลุ่มลูกค้า
ที่มีกาลังซื้อสูง เช่น กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้เกษียณอายุ กลุ่มพานักระยะยาว และกลุ่มนักพเนจรดิจิทัล เป็นต้น
กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพรองรับนักท่องเที่ยวทั่วไป
กลยุทธ์ย่อยที่ 2.1 สนับสนุนให้ผู้ประกอบการและสตาร์ทอัพประยุกต์ใช้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์
เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการพัฒนา และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับการท่องเที่ยว
ตลอดจนส่ งเสริ มการวิจั ย พัฒ นา การใช้เทคโนโลยีส ารสนเทศและนวัต กรรมในการส่ ง เสริ มการบริ ก าร
การตลาด และอานวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว
กลยุทธ์ย่อยที่ 2.2 ส่งเสริมการพัฒนาแหล่งและบริการการท่องเที่ยวคุณภาพในพื้นที่เมืองรองที่มี
ศักยภาพและกระจายเส้ น ทางท่ อ งเที่ย วให้ หลากหลายอย่า งทั่ ว ถึ ง เพื่อกระตุ้น การเดิ นทางท่ องเที่ ย ว
ภายในประเทศ และดึงดูดนักท่องเที่ยวคุณภาพจากทั่วโลกให้เข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวชุมชน และสนับสนุนให้มี
การเชื่อมโยงเป็นกลุ่มคลัสเตอร์ท่องเที่ยวตามศักยภาพของพื้นที่
กลยุทธ์ย่อยที่ 2.3 สนับสนุนการท่องเที่ยวโดยชุมชนและการท่องเที่ยวในเมืองรอง โดยให้ความสาคัญ
กับการพัฒนาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพและวัฒนธรรม ส่งเสริมแนวคิดการสร้างรายได้จากการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม สร้างองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การพัฒนาระบบ และ
การจั ดการสิ่ งแวดล้ อมในแหล่ งท่องเที่ย ว เพื่อเป็นการสร้างฐานให้ ชุมชนมีความรักในท้อ งถิ่น และรั ก ษา
วัฒนธรรมของตนเอง ตลอดจนสร้างเครือข่าย และจัดหาเงินทุน เพื่อบ่มเพาะชุมชนให้ยกระดับเป็นวิสาหกิจ
เพื่อสังคมและสตาร์ทอัพ ซึ่งจะก่อให้เกิดการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม
กลยุทธ์ ย่อยที่ 2.4 ส่งเสริ มให้เ อกชนมีค วามร่ วมมือและมีส่วนร่ วมในการพัฒนาแหล่งท่อ งเที่ ย ว
ของชุมชน ในการกาหนดทิศทางการพัฒ นาการท่อ งเที่ยวในพื้น ที่ ดูแลความปลอดภัยและรักษาสภาพ
แหล่งท่องเที่ยวให้สมบูรณ์
กลยุทธ์ที่ 3 การยกระดับบริการและการบริหารจัดการการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานเป็น ที่ยอมรั บของ
ตลาดสากล
กลยุทธ์ย่อยที่ 3.1 สนับสนุนการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนตามแนวคิด BCG โดยพัฒนาระบบ
การจัดการพื้นที่และแหล่งท่องเที่ยวให้ส อดคล้องกับความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศ และการ
สนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า หรือมาตรการอื่น ๆ เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ในภาคการท่องเที่ยว
เป็นต้น
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กลยุทธ์ย่อยที่ 3.2 ปรับปรุงการบริหารจัดการในแหล่งท่องเที่ยวและสถานประกอบการท่องเที่ยว
ให้ได้มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดยเฉพาะด้านความปลอดภัย ความสะอาด ความเป็นธรรม และ
การจั ดการสิ่ ง แวดล้ อ มอย่ า งยั่ ง ยื น เช่ น มาตรฐานความปลอดภั ยด้ า นสุ ข อนามั ย ตามวิ ถี ก ารท่ อ งเที่ ย ว
แนวใหม่ เพื่ อมุ่งสู่ การท่ องเที่ยวคุ ณภาพสู ง รวมทั้งมาตรฐานการท่ อ งเที่ ยวสี ข าว โดยต้องมีก ารปรั บ ปรุ ง
มาตรฐานคุณภาพทั้งขั้นพื้นฐานและขั้นสูงของสถานประกอบการและธุรกิจรายย่อยด้านการท่องเที่ยว ที่แบ่ง
ตามระดับ ของการให้ บ ริ การอย่ างเหมาะสม ตลอดจนสร้างแรงจูงใจให้ ผู้ ประกอบการเข้าสู่ กระบวนการ
พร้อมผลักดันให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนสนับสนุนผู้ประกอบการที่ได้รับรองมาตรฐาน
กลยุ ท ธ์ ย่ อ ยที่ 3.3 สนั บ สนุ น ให้ มี ก ารเก็ บ ค่ า ธรรมเนี ย มนั ก ท่ อ งเที่ ย วเข้ า “กองทุ น เพื่ อ ส่ ง เสริ ม
การท่องเที่ยวไทย” เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนในการพัฒนาการท่องเที่ยว การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว การพัฒนาทักษะด้านการบริหาร การตลาด หรือการอนุรักษ์ทรัพยากรท่องเที่ยว
ในชุมชน การดูแลรักษาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว การส่งเสริมสินค้าทางการท่องเที่ยวใหม่ ๆ ในท้องถิ่น รวมทั้ง
การจัดให้มีการประกันภัยแก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในระหว่างท่องเที่ยวภายในประเทศ
กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาทักษะและศักยภาพของบุคลากรในภาคการท่องเที่ยว ให้สอดคล้องกับการท่องเที่ยว
คุ ณ ภาพสู ง ที่ น าไปสู่ ก ารสร้ า งมู ล ค่ า และความยั่ ง ยื น เช่ น การให้ บ ริ ก ารด้ ว ยใจ ความเข้ า ใจและภู มิ ใ จ
ในวัฒนธรรมของท้องถิ่น ภาษา การสื่อสาร ดิจิทัล การเล่าเรื่อง ความสะอาดปลอดภัย และการดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อม เป็นต้น
กลยุ ท ธ์ ย่ อ ยที่ 4.1 ยกระดั บ การพั ฒ นาทั ก ษะและศั ก ยภาพของบุ ค ลากรในภาคการท่ อ งเที่ ย ว
ให้ ส อดคล้ องกับ ความต้องการของธุร กิจ และการท่ องเที่ยวเชิงคุ ณภาพและยั่ง ยืน โดยให้ ความส าคัญกั บ
การจั ด ท ากรอบสมรรถนะในต าแหน่ ง งานต่ า ง ๆ พั ฒ นาผู้ ป ระกอบการในด้ า นการบริ ห ารธุ ร กิ จ
ให้มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล รวมถึงการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนออนไลน์ เพื่อยกระดับความรู้
ทั้งในด้านการบริหารจัดการด้านการเงินและการตลาด การท่องเที่ยว และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล รวมถึง
การใช้ข้อมูลให้เกิดประโยชน์
กลยุ ท ธ์ ย่ อ ยที่ 4.2 ส่ ง เสริ ม และอ านวยความสะดวกให้ บุ ค ลากรภาคการท่ อ งเที่ ย วและบริ ก าร
ที่เกี่ยวข้องเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลของภาครัฐและมีการขึ้นทะเบียนแรงงานภาคการท่องเที่ยวอย่างถูกต้อง
โดยลดขั้นตอน อานวยความสะดวก และจูงใจในการเข้าสู่ระบบ
กลยุทธ์ย่อยที่ 4.3 กาหนดแนวปฏิบัติตนที่เหมาะสมของผู้ประกอบการธุรกิจ บุคลากร และนักท่องเที่ยว
ในแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ที่แสดงให้เห็นถึงรูปแบบการท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบ
กลยุทธ์ที่ 5 การปรับปรุงกฎหมาย/กฎระเบียบ และขั้นตอนที่ล้าสมัยและเป็นอุปสรรคต่อการทาธุรกิจและ
การขอใบอนุญาตของผู้ประกอบการรายย่อย เพื่อสร้างแรงจูงใจให้เกิดการพัฒนาไปสู่การท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ
และยั่งยืน
กลยุทธ์ ย่อยที่ 5.1 ปรั บปรุ งกฎหมาย/กฎระเบียบด้า นงบประมาณ และการจัดซื้อจัดจ้า งภาครัฐ
ให้เอื้อต่อการเข้ามามีส่วนร่วมของภาคเอกชนในการลงทุนและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวร่วมกับชุมชนและ
ภาครัฐ ตลอดจนสนับสนุนให้ภ าครัฐสามารถจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการจากท้องถิ่นที่ได้รับมาตรฐาน
ด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และสุขอนามัยได้ และสนับสนุนให้มีการจัดทาระบบติดตามการดาเนินการ
พัฒ นาชุมชนของหน่ วยงานทุกภาคส่วน ทั้ งภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และภาคประชาสังคม
เพื่อลดความซ้าซ้อน ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและความต่อเนื่องในการพัฒนา
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กลยุ ท ธ์ ย่ อ ยที่ 5.2 ปรั บ ปรุ ง ข้ อ จ ากั ด ของกฎหมาย และลดขั้ น ตอนกฎระเบี ย บที่ ล้ า สมั ย และ
เป็นอุปสรรคต่อการทาธุรกิจและการขอใบอนุญาตของสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยว โดยเฉพาะ
ที่ พั ก แรม และธุ ร กิ จ อื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง โดยให้ มี ค วามครอบคลุ ม ถึ ง ธุ ร กิ จ รายย่ อ ย มี ขั้ น ตอนที่ ง่ า ย สะดวก
เอื้ออานวย และสร้างแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการรายย่อยเข้าสู่กรอบกฎหมายและฐานข้อมูลภาครัฐได้รวดเร็ว
มากขึ้น เพื่อให้ธุรกิจรายย่อยสามารถเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพได้ ตลอดจนบังคับใช้แนวปฏิบัติ
หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด มีประสิทธิภาพ และเท่าเทียม
กลยุ ท ธ์ ย่ อ ย 5.3 ปรั บ ปรุ ง กฎหมาย/กฎระเบี ย บที่ เ ป็ น อุ ป สรรคต่ อ เทคโนโลยี ด้ า นการท่ อ งเที่ยว
โดยเฉพาะตัวแทนจาหน่ายการท่องเที่ยวออนไลน์ ที่ครอบคลุมถึงแพลตฟอร์มเศรษฐกิจแบ่งปัน ให้ปฏิบัติตาม
กฎหมาย สะดวก และปลอดภัยต่อนักท่องเที่ยว และชุมชนรอบข้าง และเอื้อต่อการพัฒนาต่อยอดในอนาคต
กลยุ ท ธ์ ที่ 6 การพั ฒ นาระบบข้ อ มู ล การท่ อ งเที่ ย วให้ เ ป็ น ระบบการท่ อ งเที่ ย วอั จ ฉริ ย ะที่ นัก ท่ อ งเที่ยว
ผู้ประกอบการ และภาครัฐ สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ง่าย
กลยุทธ์ย่อยที่ 6.1 ปรับปรุงระบบการจัดเก็บข้อมูลเชิงลึกด้านการท่องเที่ยว ให้มีความเป็นเอกภาพ
น่าเชื่อถือ และทันสมัย เพื่อให้ผู้ประกอบการใช้ในการดาเนินธุรกิจ และให้หน่วยงานภาครัฐใช้กาหนดนโยบาย
ในการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ย่อย 6.2 สนับสนุนการเชื่อมโยงฐานข้อมูลของภาครัฐและเอกชน โดยใช้แอปพลิเคชันที่พัฒนา
โดยเอกชน อาทิ ทักทาย (TAGTHAi) ในการเปิดให้เชื่อมต่อแพลตฟอร์มเพื่ออานวยความสะดวกในการเดินทาง
ของนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ข้อมูลด้านวีซ่า การตรวจคนเข้าเมือง การขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม การแจ้งเตือน
เหตุฉุกเฉิน เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันที่เป็นแพลตฟอร์มกลางด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย และทาให้เกิด
ข้อมูลกลางขนาดใหญ่ ที่ทุกภาคส่วนสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันในการศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว
และผลักดันให้เกิดแพลตฟอร์มการท่องเที่ยวของประเทศ
กลยุทธ์ย่อยที่ 6.3 พัฒนาฐานข้อมูลขนาดใหญ่สาหรับการท่องเที่ยว และบูรณาการความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศ
ไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เป็นต้น เพื่อให้เกิดการสร้างองค์ความรู้เชิงลึกใหม่ร่วมกันของภาครัฐ
และผู้ประกอบการในสาขาธุรกิจต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว และให้สามารถนาข้อมูลไปใช้ค้นหา ศึกษา
วิ เ คราะห์ ท าความเข้ า ใจ วางแผน และท ากิ จ กรรมการตลาดเพื่ อ เข้ า ถึ ง กลุ่ ม ลู ก ค้ า ที่ มี ศั ก ยภาพ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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หมุดหมายที่ 3 ไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าที่สาคัญของโลก
1. สถานการณ์การพัฒนาที่ผ่านมา
ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ที่สาคัญของโลก โดยปี 256251 ประเทศไทยผลิตและส่งออกยานยนต์
เป็นอันดับที่ 1 ของอาเซียน และเป็นอันดับที่ 11 ของโลก มูลค่าการส่งออก จานวน 1,300,561 ล้านบาท
โดยประเทศที่มีกาลังการผลิตรถยนต์สูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ จีน สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น เยอรมนี และอินเดีย
ซึ่งตลาดส่งออกหลักของไทย ในกลุ่มรถยนต์นั่งส่วนบุคคล ได้แก่ ประเทศออสเตรเลีย เวียดนาม ฟิลิปปินส์ จีน
เม็กซิโก ตามลาดับ ขณะที่ในกลุ่มรถปิกอัพ รถบัส และรถบรรทุก ได้แก่ ออสเตรเลีย ฟิลิปปินส์ นิวซีแลนด์
ซาอุดีอาระเบีย เวียดนาม ตามลาดับ นอกจากนี้ อุตสาหกรรมยานยนต์มีส่วนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ของ
ประเทศ โดยมีขีดความสามารถในการผลิตรถยนต์จานวนมากถึง 2 ล้านคันต่อปี การจ้างงาน จานวน 345,000
คน และผู้ ป ระกอบการ จ านวน 13,920 ราย อย่ า งไรก็ ต าม แนวโน้ ม ความต้ อ งการของยานยนต์
ทั่วโลกกาลังเปลี่ยนทิศทางไปสู่ยานยนต์ไฟฟ้า ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีแบตเตอรี่
ที่ทาให้ ย านยนต์ไฟฟ้ามีป ระสิ ทธิภาพที่เพิ่มขึ้นและราคาที่ลดลง รวมทั้งทิศทางการพัฒ นาที่ มุ่งไปสู่ สังคม
คาร์บอนต่า
รัฐบาลได้มีการส่งเสริมอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ โดยให้ความสาคัญกับการต่อยอดจากอุตสาหกรรม
เดิมไปสู่อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมขั้นสูง พร้อมทั้งกาหนดมาตรการสนับสนุนการผลิตรถยนต์
ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าในประเทศไทยที่สาคัญ อาทิ มาตรการกระตุ้นตลาดในประเทศและต่างประเทศ
มาตรการส่งเสริมเพื่อสร้างอุปทานและปรับตัวไปสู่การผลิตยานยนต์ ไฟฟ้า และมาตรการเตรียมความพร้อม
โครงสร้างพื้นฐานอย่างเป็นระบบ ส่งผลให้ปริมาณคาขอรับการส่งเสริมการลงทุนผลิตรถยนต์ไฟฟ้าและชิ้นส่วน
ประกอบแบตเตอรี่ในประเทศเพิ่มสูงขึ้น นอกจากนี้ ภาครัฐยังส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โดยเฉพาะ
สถานีชาร์จไฟฟ้า ให้ครอบคลุมพื้นที่ประเทศ จากข้อมูลของสมาคมยานยนต์ไฟฟ้า ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2564
พบว่าไทยมีสถานีจานวน 664 แห่ง ประเภทหัวจ่ายธรรมดาจานวน 1,450 หัวจ่าย และประเภทหัวจ่ายชาร์จเร็ว
จานวน 774 หัวจ่าย รวมทั้งสิ้น 2,224 หัวจ่าย ทั้งนี้ ตลาดภายในประเทศมีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่อง
จากจานวนยานยนต์ไฟฟ้าที่จดทะเบียนเพิ่มขึ้น
อย่ า งไรก็ ต าม ปั ญ หามลพิ ษ ทางอากาศเป็ น ประเด็ น ปัญ หาที่ ก าลั ง ส่ ง ผลกระทบรุ น แรง โดยเฉพาะ
ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอนที่คงเหลือจากกระบวนการเผาไหม้ของยานพาหนะ การเผาวัสดุการเกษตร
ไฟป่า และการปล่อยของเสียภาคอุตสาหกรรม ซึ่งมีปริมาณเกินค่ามาตรฐานเป็นประจาทุกปี ได้ส่งผลกระทบ
ต่อประชาชนในวงกว้างมากขึ้น โดยเฉพาะในพื้นที่เขตอุตสาหกรรมและเมืองใหญ่ที่มีประชากรและการจราจร
หนาแน่น เช่น สระบุรี กรุงเทพ และเชียงใหม่ เป็นต้น รวมทั้งการรณรงค์ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ของประเทศไทยตาม กรอบ ข้ อ ตกลงป ารี ส จากสถานการณ์ ดั ง กล่ า ว รั ฐ บาลเห็ น จึ ง เร่ ง รั ด
การขับเคลื่อนการพัฒนายานยนต์ไฟฟ้าทั้งระบบ โดยได้กาหนดวิสัยทัศน์ให้ไทยเป็นฐานการผลิต ยานยนต์
ไฟฟ้าและชิ้นส่วนที่สาคัญของโลก โดยมุ่งเน้นการพัฒนายานยนต์ ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ (Zero Emission
Vehicle: ZEV) ประกอบด้ ว ยยานยนต์ ไ ฟฟ้ า พลั ง งานแบตเตอรี่ (Battery Electric Vehicle: BEV) และ
ยานยนต์ ไ ฟฟ้ า พลั ง งานเซลล์ เ ชื้ อ เพลิ ง (Fuel Cell Electric Vehicle: FCEV) และได้ ตั้ ง เป้ า หมายการใช้
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ยานยนต์ไฟฟ้า ในปี 2573 จานวน 440,000 คัน (ร้อยละ 50 ของยานยนต์ทั้งหมด) และเป้าหมายการผลิต
จานวน 725,000 คัน (ร้อยละ 30 ของยานยนต์ทั้งหมด)
จากสถานการณ์และแนวนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศดังกล่าว จึงได้กาหนด
เป้าหมายการขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทยในช่วงต่อไป เพื่อให้สามารถ
บรรลุเป้าหมายการพัฒนาตามที่คณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติกาหนด และสามารถบรรเทา
ผลกระทบต่าง ๆ ในระยะเปลี่ยนผ่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3 ประเด็น ได้แก่ (1) สร้างอุปสงค์ของยานยนต์
ไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ เพื่อการใช้ในประเทศและส่งออก โดยสร้างความต้องการใช้ของตลาดภายในประเทศ
และการส่งออกของรถยนต์ไฟฟ้าตามประเภทของยานยนต์ โดยเฉพาะยานยนต์ประเภทไฮบริดปลั๊กอินไฮบริด
ที่มีส่วนสาคัญในการสร้างความคุ้นเคยให้แก่ผู้บริโภคในช่วงระยะเปลี่ ยนผ่าน (2) ส่งเสริมผู้ประกอบการเดิม
สามารถปรับตัวไปสู่การผลิตยานยนต์ไฟฟ้า และสนับสนุนการลงทุนเทคโนโลยีที่สาคัญของยานยนต์ไฟฟ้า
ในประเทศ เพื่อที่จะปรับอุตสาหกรรมให้สอดรับกับความต้องการที่จะเกิดขึ้นให้เข้ากับกระแสโลก และบรรเทา
ผลกระทบให้ผู้ผลิตรถยนต์สันดาปภายในเดิม และผู้ประกอบชิ้นส่วนยานยนต์สามารถปรับเปลี่ยนธุรกิจไปสู่
ธุรกิจที่เหมาะสม หรือไปสู่อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า รวมทั้งกลุ่มผู้ประกอบการในสาขาอื่นที่ได้รับผลกระทบ
(3) สร้ า งความพร้ อ มของปั จ จั ย สนั บ สนุ น อย่ า งเป็ น ระบบ โดยให้ ค วามส าคั ญ กั บ การพั ฒ นาบุ ค ลากร
การลงทุนโรงงานผลิตแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหากดาเนินการดังกล่าวได้เร็วจะเป็น
ผลดีต่อการส่งออกของประเทศ
ทั้ ง นี้ การเปลี่ ย นผ่ านไปสู่ ย านยนต์ ไ ฟฟ้ า จะส่ งผลกระทบต่อ ฐานการผลิ ตดั้ ง เดิม ตลอดจนแรงงาน
ที่เกี่ยวข้องและการเปลี่ยนรูปแบบห่วงโซ่อุปทานใหม่ที่คานึงถึงความยั่งยืนมากขึ้น เนื่องจากเครื่องยนต์ มีความ
แตกต่างกันโดยเครื่องยนต์ไฟฟ้าจะใช้พลั งงานจากแบตเตอรี่เป็นหลั ก ขณะที่เครื่ องยนต์แบบเดิมมีการใช้
ชิ้นส่วนประกอบมากกว่าซึ่งมีความเกี่ยวพันกับผู้ประกอบการและแรงงานจานวนมาก ดังนั้น แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570) หมุดหมายที่ 3 จึงมุ่งเน้นการเปลี่ยนผ่านในระยะ
5 ปี โดยให้ความสาคัญกับการผลักดันอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าให้เป็นอุตสาหกรรมใหม่อย่างเต็มที่
เพื่อให้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า โดยมีการผลิตชิ้นส่วนหลัก ไปพร้อมกับการปรับเปลี่ยน
ฐานการผลิตยานยนต์แบบสั นดาปภายในให้เป็นยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า โดยไม่ละทิ้งตลาด
ส่ งออกที่มีศักยภาพจากฐานการผลิตอุตสาหกรรมยานยนต์เดิม เพื่อรักษาความสมดุล ในการเปลี่ ยนผ่าน
สู่ยานยนต์ไฟฟ้า และรักษาระดับขีดความสามารถในการผลิตยานยนต์ให้เทียบเท่าหรือมากกว่า 2 ล้านคันต่อปี
รวมทั้ ง ยกระดั บ ผู้ ป ระกอบการชิ้ น ส่ ว นในอุ ต สาหกรรมยานยนต์ เ ดิ ม ในระดั บ (Tier) ต่ า ง ๆ ให้ ส ามารถ
เปลี่ยนผ่านไปเป็นผู้ผลิตในอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าได้
2. เป้าหมายการพัฒนา
2.1 ความเชื่อมโยงของหมุดหมายกับเป้าหมายหลักของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 และยุทธศาสตร์ชาติ
หมุดหมายที่ 3 ไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าที่สาคัญของโลกเชื่อมโยงกับเป้าหมายหลักของ
ร่างแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ใน 3 เป้าหมาย ประกอบด้วย (1) การปรับโครงสร้างภาคการผลิตและบริการ
สู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม โดยการยกระดับให้ ขีดความสามารถในการแข่งขัน และเศรษฐกิจท้องถิ่ นและ
ผู้ประกอบการรายย่อยสามารถเชื่อมโยงกับห่วงโซ่มูลค่า และประเทศไทยมีระบบนิเวศที่สนับสนุนการค้า
การลงทุนและการพัฒนานวัตกรรม (2) การพัฒนาคนสาหรับโลกยุคใหม่ให้มีทักษะที่จาเป็นสาหรับโลกยุคใหม่
และมีคุณลักษณะตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคมให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคการผลิตเป้ าหมาย และ
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ได้รับความคุ้มครองทางสังคมที่ส่งเสริมความมั่นคงในชีวิต และ (3) การเปลี่ยนผ่านไปสู่ความยั่งยืน โดยการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติในการผลิตและบริโภคมีประสิทธิภาพ โดยให้ความสาคัญกับการจัดการปัญหามลพิษสาคัญ
ด้วยวิธีการที่ยั่งยืน รวมทั้งการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศมีแนวโน้มลดลง ซึ่งเป้าหมายหลักทั้ง 3 ของ
หมุ ด หมายที่ 3 สอดคล้ อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ด้ า นการสร้ า งขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขั น ประเด็ น
อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตที่มุ่งเน้นผลักดันการเปลี่ยนผ่านของอุตสาหกรรมยานยนต์ทั้งระบบไปสู่
อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าอัจฉริยะ ส่งเสริมเทคโนโลยีและพัฒนาอุตสาหกรรมระบบกักเก็บพลังงาน ส่งเสริม
การลงทุนที่เน้นการวิจัยและพัฒนาและการถ่ายทอดเทคโนโลยี รวมทั้งสนับสนุนให้อุตสาหกรรมยานยนต์ได้รับ
มาตรฐานสากล
ในขณะเดียวกัน หมุดหมายที่ 3 ยังสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์ที่มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตโดยในช่วงวัยแรงงาน มุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพ ทักษะ
และสมรรถนะแรงง าน อย่ า งต่ อเนื่ อ งส อด คล้ อ งกั บคว าม ต้ อ งก าร ขอ งตล าดแ รงง าน ทั้ ง นี้
หมุ ด หมายที่ 3 ยั ง สอดคล้ อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ด้ า นการสร้ า งการเติ บ โตบนคุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ เ ป็ น มิ ต รต่ อ
สิ่งแวดล้อมที่มุ่งเน้นการส่งเสริมการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน และการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่
เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ โดยมุ่งเน้นการลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก และการสร้างสังคมคาร์บอนต่า
2.2 เป้าหมาย ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายของการพัฒนาระดับหมุดหมาย
เป้าหมายที่ 1 การสร้างอุปสงค์ของรถยนต์ไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ เพื่อการใช้ในประเทศและส่งออก
ตัวชี้วัดที่ 1.1 ปริ ม าณการใช้ ย านยนต์ ไ ฟฟ้ า (ยานยนต์ ที่ ป ล่ อ ยมลพิ ษ เป็ น ศู น ย์ )52 จ านวน 282,240 คั น
คิดเป็นร้อยละ 26 ของยานยนต์ทั้งหมด ภายในปี 2570
ตัวชี้วัดที่ 1.2 ปริ ม าณการผลิ ต ยานยนต์ ไ ฟฟ้ า (ยานยนต์ ที่ ป ล่ อ ยมลพิ ษ เป็ น ศู น ย์ ) จ านวน 380,250 คั น
คิดเป็นร้อยละ 17 ของยานยนต์ทั้งหมด ภายในปี 2570
ตัวชี้วัดที่ 1.3 ปริมาณรถยนต์ที่ได้ปรับเปลี่ยนเป็นยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลงเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 40,000 คัน
ภายในปี 2570
ตัวชี้วัดที่ 1.4 อั ต ราการขยายตั ว ของมู ล ค่ า การส่ ง ออกยานยนต์ ไ ฟฟ้ า เพิ่ ม ขึ้ นร้ อ ยละ 5 ต่ อ ปี หรื อ อั ต รา
การขยายตัวของมูลค่าส่งออกชิ้นส่วนยานยนต์ไฟฟ้าของไทยเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ต่อปี
เป้าหมายที่ 2 ผู้ประกอบการเดิมสามารถปรับตัวไปสู่การผลิตยานยนต์ไฟฟ้าและมีการลงทุนเทคโนโลยี
ยานยนต์ไฟฟ้าที่สาคัญภายในประเทศ
ตัวชี้วัดที่ 2.1 อุตสาหกรรมยานยนต์ไทยเป็นฐานการผลิตอันดับ 1 ในอาเซียน และอยู่อันดับ 1 ใน 10 ของโลก
ตัวชี้วัดที่ 2.2 มู ล ค่ า ส่ ง เสริ ม การลงทุ น ในอุ ต สาหกรรมยานยนต์ ไ ฟฟ้ า และชิ้ น ส่ ว นรวมไม่ น้ อ ยกว่ า
130,000 ล้านบาท ภายในปี 2570
ตัวชี้วัดที่ 2.3 จานวนผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทานของยานยนต์ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 14 ราย 53 และ
เกิดการลงทุนเทคโนโลยีสาคัญของยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยภายในปี 2570
52

53

ยานยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ หมายถึง จานวนจดทะเบียนรถยนต์ใหม่ ประกอบด้วยรถยนต์ประเภท BEV และ FCEV

ฐานข้อมูลขอรับการส่งเสริมการลงทุน สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ณ ปี 2563 (จานวน 42 โครงการทั้งผู้ผลิต
รถยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์)
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ตัวชี้วัดที่ 2.4 สัดส่วนจานวนผู้ประกอบการเดิมที่สามารถปรับเปลี่ยนธุรกิจไปสู่ธุรกิจใหม่เพิ่มขึ้นร้อยละ 10
ภายในปี 2570
ตัวชี้วัดที่ 2.5 จานวนแรงงานเดิมที่ได้รับการพัฒนาฝีมือแรงงานด้านยานยนต์ไฟฟ้าและเข้ามาเป็นแรงงาน
ในอุตสาหกรรมใหม่เพิ่มขึ้น 5,000 คน ภายในปี 2570
เป้าหมายที่ 3 การสร้างความพร้อมของปัจจัยสนับสนุนอย่างเป็นระบบ
ตัวชี้วัดที่ 3.1 มูลค่าการลงทุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 20 ต่อปี
ตัวชี้วัดที่ 3.2 แรงงานที่ได้รับการพัฒนาฝีมือแรงงานด้านยานยนต์ไฟฟ้ามีจานวนไม่น้อยกว่า 30,000 คน
ภายในปี 2570
ตัวชี้วัดที่ 3.3 จานวนสถานีอัดประจุไฟฟ้าสาธารณะ/หัวจ่ายชาร์จเร็ว เพิ่มขึ้น 5,000 หัวจ่าย ภายในปี 2570
ตัวชี้วัดที่ 3.4 จานวนมาตรฐานด้านคุณสมบัติและความปลอดภัยของชิ้นส่วนหลักทั้งหมดของยานยนต์ไฟฟ้า
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 15 ฉบับต่อปี
ตัวชี้วัดที่ 3.5 มลพิษทางอากาศ (ฝุ่ น ละอองที่มีขนาดเล็ กกว่า 2.5 ไมครอน) และปริมาณการปล่ อยก๊า ซ
เรือนกระจกในภาคคมนาคมขนส่งลดลงร้อยละ 4 ต่อปี
3. แผนที่กลยุทธ์
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4. กลยุทธ์การพัฒนา
กลยุทธ์ที่ 1 การส่งเสริมให้ผู้ใช้ในภาคส่วนต่าง ๆ ของประเทศปรับเปลี่ยนมาใช้ยานยนต์ไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้น
กลยุทธ์ย่อยที่ 1.1 ส่งเสริมมาตรการจูงใจเพื่อส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า ประกอบด้วย (1) มาตรการ
ทางด้านภาษี เช่น การใช้ภาษีสรรพาสามิต การยกเว้นหรือลดภาษีป้ายทะเบียนประจาปี เป็นต้น (2) มาตรการ
ที่ไม่ใช่ภาษี เช่น ส่วนลดค่าไฟฟ้าในครัวเรือนและที่พักอาศัยในคอนโดมิเนียมแก่ผู้ใช้ยานยนต์ไฟฟ้า ที่จอดฟรี
สาหรับยานยนต์ไฟฟ้า การสนับสนุนสินเชื่อเช่าซื้อยานยนต์ไฟฟ้า เป็นต้น และ (3) การให้เงินอุดหนุนสาหรับ
การซื้อรถยนต์ไฟฟ้า เพื่อให้รถยนต์ไฟฟ้ามีต้นทุนการใช้งานใกล้เคียงกับรถยนต์แบบเครื่องยนต์สันดาปภายใน
กลยุ ท ธ์ ย่ อ ยที่ 1.2 ส่ ง เสริ ม การใช้ ย านยนต์ ไ ฟฟ้ า ในระบบขนส่ ง สาธารณะ หน่ ว ยงานราชการ
รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน ในทุกประเภทของยานยนต์ไฟฟ้ า โดยอาศัยกลไกการจัดซื้อที่มีการก าหนด
เงื่อนไขที่ส่งเสริมให้เกิดการผลิตในประเทศ หรือการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์
กลยุทธ์ ย่อยที่ 1.3 สนับสนุนให้ประชาชนดัดแปลงรถยนต์เก่าเป็นยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลงที่ได้รับ
การรับรองมาตรฐานด้านความปลอดภัยและสามารถจดทะเบียนได้
กลยุทธ์ย่อยที่ 1.4 จัดทาแผนประชาสัมพันธ์ยานยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ รวมถึงส่งเสริมการจัดทา
โครงการนาร่องเพื่อสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจแก่ประชาชน
กลยุทธ์ที่ 2 การสนับสนุนให้เกิดการขยายตัวของตลาดส่งออกยานยนต์ไฟฟ้า
กลยุ ท ธ์ ย่ อ ยที่ 2.1 สนั บ สนุ น การขยายตลาดยานยนต์ ไ ฟฟ้ า ควบคู่กั บ การรั ก ษาฐานการส่ ง ออก
ผลิตภัณฑ์ที่ยังมีความสามารถในการทาตลาดในประเทศคู่ค้าหลักของไทย โดยเฉพาะในกลุ่มรถปิกอัพ
กลยุทธ์ย่อยที่ 2.2 ส่งเสริมการส่งออกยานยนต์ไฟฟ้าพลังงานแบตเตอรี่ โดยเฉพาะการส่งออกไปยัง
ประเทศที่มีการผลักดันนโยบายความเป็นกลางทางคาร์บอนที่ส่งเสริมการใช้ยานยนต์ประเภทดังกล่าว
กลยุทธ์ที่ 3 การกาหนดเป้าหมาย/แผน และดาเนินการเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมยานยนต์เดิมไปสู่ยานยนต์
ไฟฟ้า อย่างเป็นระบบชัดเจนตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน ในระยะ 5 ปี
กลยุทธ์ย่อยที่ 3.1 ส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลางฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า เพื่อดึงดูดนักลงทุนให้
เข้ามาผลิตยานยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ และส่งเสริมให้ผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทานสามารถผลิตชิ้นส่วน
ที่เป็นเทคโนโลยีหลักของยานยนต์ไฟฟ้ารวมถึงชิ้นส่วนยานยนต์เชื่อมต่อและขับขี่อัตโนมัติ
กลยุ ทธ์ ย่ อ ยที่ 3.2 ส่ ง เสริ ม การผลิ ต ยานยนต์ ที่ มี คุ ณ สมบั ติ “สะอาด ประหยั ด ปลอดภั ย ” ตาม
มาตรฐานสากล (กฎระเบียบของสหประชาชาติ ) เพื่อพัฒนาคุณภาพของรถยนต์ที่ใช้ภายในประเทศ และเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของตลาดส่งออกที่หลากหลาย ทั้งตลาดส่งออกในปัจจุบัน และตลาดใหม่
กลยุทธ์ย่อยที่ 3.3 ส่งเสริมให้เกิดการสร้างฐานการผลิตแบตเตอรี่ รวมถึงชิ้นส่วนสาคัญ เช่น มอเตอร์
ขับเคลื่อน ระบบบริหารจัดการแบตเตอรี่ และระบบควบคุมการขับขี่ เป็นต้น ภายในประเทศ
กลยุทธ์ย่อยที่ 3.4 ส่งเสริมการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานกับประเทศที่มีวัตถุดิบสาคัญต่อการผลิตยานยนต์
ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ เช่น แร่ธาตุหายาก และเซมิคอนดักเตอร์ เป็นต้น
กลยุทธ์ ย่อยที่ 3.5 ส่งเสริ มให้สุด ยอดผลิตภัณ ฑ์ (Product Champion) ของประเทศไทย ได้แก่
รถปิกอัพ อีโคคาร์ และจักรยานยนต์ ปรับเปลี่ยนไปสู่ยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์โดยเร็ว
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กลยุทธ์ย่อยที่ 3.6 รักษาความสามารถในการแข่งขันของผลิตภัณฑ์กลุ่มที่ยังมีความสามารถในการทา
ตลาดและยังไม่สามารถพัฒนาไปสู่ยานยนต์ไฟฟ้าในระยะเวลาอันสั้น (5 ปี) อาทิ รถปิกอัพ โดยพิจารณา
จากความพร้อมของผู้บริโภคและความพร้อมของผลิตภัณฑ์เป็นหลัก
กลยุทธ์ย่อยที่ 3.7 สนับสนุนให้ผู้ประกอบการเดิมที่มีศักยภาพให้สามารถปรับเปลี่ยนไปสู่สายการผลิต
ของยานยนต์ไฟฟ้าได้ เช่น การผลิตตัวถังและช่วงล่างด้วยวัสดุใหม่ และการผลิตระบบส่งกาลัง เป็นต้น
กลยุทธ์ย่อยที่ 3.8 ศึกษาแนวทางการกาจัดซากรถยนต์ และซากชิ้นส่วนยานยนต์ที่ใช้แล้วในประเทศ
ไทย เพื่อรองรับทิศทางตลาดยานยนต์โลก และส่งเสริมแนวทางการนาวัสดุอุปกรณ์ที่ผ่านการใช้งานแล้วกลับมา
ใช้ใหม่ตามหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน
กลยุทธ์ที่ 4 การยกระดับขีดความสามารถของผู้ประกอบการไทยในการลงทุนผลิตยานยนต์ไฟฟ้า แบตเตอรี่
และชิ้นส่วนสาคัญ
กลยุทธ์ย่อยที่ 4.1 ส่งเสริมการพัฒนาอย่างเป็นลาดับขั้นเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถปรับตัวและ
ไม่กระทบเศรษฐกิจในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน โดยการส่งเสริมเทคโนโลยียานยนต์ที่มีศักยภาพ เช่น ไฮบริด
ปลั๊ ก อิ น ไฮบริ ด เป็ น ต้ น เพื่ อ เป็ น แรงส่ ง ไปสู่ ก ารเป็ นผู้ ผ ลิ ต ในห่ ว งโซ่ อุ ป ทานของยานยนต์ไ ฟฟ้ า พลั ง งาน
แบตเตอรี่ และสนับสนุนให้ผู้ผลิตในประเทศนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการการผลิตให้มี
ประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ย่อยที่ 4.2 กาหนดสิทธิประโยชน์เพื่อส่งเสริมการลงทุน สนับสนุนด้านการเงิน ด้านภาษี รวมถึง
สร้ างความร่ ว มมื อ กั บ กลุ่ ม ประเทศผู้ น าด้ านยานยนต์ ไ ฟฟ้ า เพื่ อ การก าหนดมาตรการที่ เหมาะสมในการ
ปรับเปลี่ยนผู้ประกอบการไทยและส่งเสริมสตาร์ทอัพของไทยให้สามารถแข่งขันในตลาดได้
กลยุทธ์ย่อยที่ 4.3 ส่งเสริมการนาเทคโนโลยี เช่น ระบบอัตโนมัติ ปัญญาประดิษฐ์ และอุตสาหกรรม 4.0
อื่น ๆ และเทคโนโลยี สื่ อสารไร้ สาย 5G เป็ นต้น มาใช้ในการบริหารจัดการการผลิ ตเพื่อลดต้นทุนและเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขัน
กลยุทธ์ย่อยที่ 4.4 ส่งเสริมการดัดแปลงยานยนต์ไฟฟ้าในรถเก่า เพื่อเร่งให้เกิดการลงทุนในระบบนิเวศ
และการถ่ายทอดองค์ความรู้ของเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า
กลยุทธ์ย่อยที่ 4.5 ส่งเสริมการร่วมทุนหรือการเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจ ระหว่างผู้ประกอบการในห่วงโซ่
อุปทานเดิมของไทยกับบริษัทผลิตยานยนต์ไฟฟ้า/ชิ้นส่วนในต่างประเทศ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยี
และทรัพยากรระหว่างกัน และสร้างโอกาสยกระดับการพัฒนาบริษัทคนไทยให้เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์และ
เทคโนโลยีได้
กลยุทธ์ที่ 5 มาตรการสาหรับกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบ
กลยุทธ์ย่อยที่ 5.1 ส่งเสริมผู้ประกอบการในกลุ่มเครื่องยนต์และระบบส่งกาลังของรถยนต์สันดาป
ภายในที่ต้ องการเปลี่ยนผ่า นไปสู่อุต สาหกรรมอื่น ตัว อย่างเช่น อุตสาหกรรมหุ่ นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมราง หรือธุรกิจใหม่อื่น ๆ ที่มีศักยภาพ เป็นต้น
กลยุทธ์ย่อยที่ 5.2 กาหนดมาตรการเยียวยาได้ผู้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนผ่านไปสู่อุตสาหกรรม
ยานยนต์ไฟฟ้า เช่น ผู้ประกอบการและแรงงานในธุรกิจปิโตรเคมี และเกษตรกรผู้ปลูกพืชพลังงาน เป็นต้น
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กลยุทธ์ที่ 6 การวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ไฟฟ้าและยานยนต์ไร้คนขับ
กลยุทธ์ย่อยที่ 6.1 จั ดตั้งกิจการค้าร่วมด้านการวิจัยและนวัตกรรม โดยส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา
การผลิตแบตเตอรี่ ระบบเซนเซอร์ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ และระบบสื่อสารในยานยนต์ไฟฟ้า พัฒนาเทคโนโลยี
การดั ก จั บ คาร์ บ อนไดออกไซด์ และค านึ ง ถึ ง วงจรชีวิ ต ทั้ งหมดของผลิ ต ภัณ ฑ์ รวมทั้ ง ส่ ง เสริ ม เทคโนโลยี
ที่เกี่ยวข้องกับการดัดแปลงยานยนต์ไฟฟ้าพร้อมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีให้แก่ผู้ประกอบการ
ยานยนต์ไฟฟ้า
กลยุทธ์ย่อยที่ 6.2 ส่งเสริมให้ผู้ผลิตยานยนต์ ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ใช้โครงสร้างพื้นฐานทางปัญญา
ของภาครัฐที่สร้างขึ้น เพื่อส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา เช่น ศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ และ
ห้องปฏิบัติการทดสอบแบตเตอรี่ ณ สนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นต้น
กลยุทธ์ย่อยที่ 6.3 ส่งเสริมงานวิจัยและการจัดทาระเบียบรองรับการวิจัยและพัฒนายานยนต์ที่ปล่อย
มลพิ ษ เป็ น ศู น ย์ และระบบการขั บ ขี่ แ บบอั ต โนมั ติ การเชื่ อ มต่ อ การปรั บ ให้ เ ป็ น ระบบไฟฟ้ า
และการแบ่งปันกันใช้งาน เพื่อขยายผลไปสู่การใช้ในภาคอุตสาหกรรมในประเทศต่อไป
กลยุทธ์ที่ 7 โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานที่มีความพร้อมรองรับปริมาณการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้าใน
อนาคตได้อย่างเหมาะสมและเพียงพอ
กลยุ ท ธ์ ย่ อ ยที่ 7.1 ส่ ง เสริ ม การลงทุ น และพั ฒ นาจุ ดอั ด ประจุ ห รื อ เครื่ อ งชาร์ จ ยานยนต์ไ ฟฟ้า ให้
สอดคล้ อ งกั บ พฤติ ก รรมและกิ จ กรรมประจ าวั น ของผู้ ใ ช้ ร ถ ได้ แ ก่ ที่ บ้ า น ส านั ก งาน ที่ พั ก อาศั ย และ
ที่สาธารณะ
กลยุทธ์ย่อยที่ 7.2 ส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพที่จะรองรับปริ มาณความ
ต้องการการประจุไฟได้เพียงพอตลอดเวลา และมีการคานวณค่าไฟฟ้าที่แยกระหว่างการใช้ไฟฟ้าเพื่อประจุ
ยานยนต์ไฟฟ้ากับการใช้ไฟฟ้าในบ้าน
กลยุทธ์ย่อยที่ 7.3 ส่งเสริมเทคโนโลยีด้านสมาร์ทกริด เพื่อเชื่อมโยงและบริหารจัดการการประจุไฟฟ้า
แบบบูรณาการ อาทิ นโยบายโครงสร้างพื้นฐานมิเตอร์อัจฉริยะการพัฒนาแพลตฟอร์มบูรณาการและเชื่อมโยง
ข้อมูลการเชื่อมโยงสถานีอัดประจุและยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อบริหารจัดการระบบไฟฟ้า
กลยุทธ์ที่ 8 การปรับปรุงและจัดทากฎระเบียบที่เกี่ยวข้องให้เอื้อกับการเติบโตอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า
และให้ความสาคัญกับการบูรณาการการทางานร่วมกันระหว่างรัฐและเอกชน
กลยุทธ์ย่อยที่ 8.1 จัดทาและปรับปรุงกฎหมายหรื อกฎระเบียบให้เอื้อต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม
ยานยนต์ไฟฟ้า สถานีอัดประจุไฟฟ้า เช่น กฎระเบียบเพื่อการสื่อสารและความปลอดภัย กฎระเบียบการติดตั้ง
และการพัฒนาพื้นที่ และกฎระเบียบและมาตรฐานการใช้งานแบตเตอรี่ใช้แล้ว เป็นต้น
กลยุทธ์ย่อยที่ 8.2 ผ่อนคลายกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในห่วงโซ่อุปทานของชิ้นส่วนที่เป็น
เทคโนโลยีสาคัญของยานยนต์ไฟฟ้าในระยะเริ่มต้น เพื่อผลักดันให้เกิดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ
กลยุทธ์ย่อยที่ 8.3 ปรับปรุงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (โดยเฉพาะการจดทะเบียน) เพื่อสนับสนุนและช่วย
อานวยความสะดวกในการดัดแปลงเป็นยานยนต์ไฟฟ้า
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กลยุทธ์ที่ 9 การผลิตและพัฒนาทักษะแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า
กลยุทธ์ย่อยที่ 9.1 พัฒนาบุคลากรรองรับยานยนต์ไฟฟ้า เยียวยากาลังคนรองรับการเปลี่ยนผ่านไปสู่
ยานยนต์ไฟฟ้า รวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
กลยุทธ์ย่อยที่ 9.2 ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการและสถานศึกษาเพื่อให้เกิดการถ่ายทอด
องค์ความรู้ของเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าระหว่างผู้ประกอบการและสถานศึกษา โดยเฉพาะอย่ างยิ่ง ความรู้
ด้านเทคโนโลยีแบตเตอรี่ และระบบเซ็นเซอร์และระบบอิเล็กทรอนิกส์ในยานยนต์ไฟฟ้า
กลยุทธ์ ย่อยที่ 9.3 กาหนดแนวทางดึงดูดผู้เ ชี่ยวชาญที่มีทักษะสูงทั้งในประเทศและต่างประเทศ
โดยการให้สิทธิประโยชน์ในช่วงเริ่มต้น เช่น สิทธิประโยชน์ด้านภาษีสาหรับการจ้างแรงงานทักษะสูงในสาขา
ที่เกี่ยวข้องกับการผลิต การให้วีซ่า สิทธิการอยู่ ภาษี และการย้ายถิ่นฐาน สาหรับผู้เชี่ยวชาญชาวต่างชาติ เป็นต้น
กลยุทธ์ที่ 10 มาตรฐานด้านคุณสมบัติและความปลอดภัย
กลยุทธ์ย่อยที่ 10.1 กาหนดและพัฒนามาตรฐานให้ครอบคลุมยานยนต์ ชิ้นส่วน และอุปกรณ์สาหรับ
การใช้งานยานยนต์ ไ ฟฟ้า ให้ ส อดคล้ องมาตรฐานและข้อ กาหนดของประเทศที่ส่ ง ออก รวมทั้งยกระดับ
ห้องปฏิบัติการเพื่อตรวจสอบและรับรองให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
กลยุทธ์ย่อยที่ 10.2 กาหนดมาตรฐานสาคัญเพื่อส่งเสริมให้เกิดการดัดแปลงยานยนต์ไฟฟ้า การผลิต
แบตเตอรี่ สถานีอัดประจุไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าสาหรับยานยนต์ไฟฟ้า
กลยุทธ์ย่อยที่ 10.3 จัดทาแผนพัฒนาด้านมาตรฐานให้กับสถานประกอบการยานยนต์ไฟฟ้า
กลยุทธ์ย่อยที่ 10.4 พัฒนาและต่อยอดศูนย์ทดสอบและยางล้อแห่งชาติ ในการทดสอบยานยนต์ไฟฟ้า
และชิ้นส่วนที่ครอบคลุมข้อกาหนดตามมาตรฐานสากล
กลยุ ท ธ์ ย่ อ ยที่ 10.5 ก าหนดมาตรฐานและหน่ ว ยงานให้ ก ารตรวจสอบรั บ รองส าหรั บ ยานยนต์
ที่ดัดแปลงเป็นยานยนต์ไฟฟ้า
กลยุทธ์ย่อยที่ 10.6 ส่งเสริมให้เกิดการลงทุนศูนย์ทดสอบในประเทศ ในระดับมาตรฐานอุตสาหกรรม
และระดับมาตรฐานผู้ผลิตยานยนต์ ความรับผิดต่อ ความเสียหายที่เกิดจากสินค้า และการบริหารคุณภาพ
ผ่านความร่วมมือกับหน่วยงานรับรองมาตรฐานระดับโลก
กลยุทธ์ย่อยที่ 10.7 จัดทามาตรฐานที่สาคัญ ได้แก่ มาตรการการติดตั้ง และมาตรฐานแบตเตอรี่สาหรับ
การดัดแปลงยานยนต์เก่าเป็นยานยนต์ไฟฟ้า เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระบบความปลอดภัยของยานยนต์
ดั ด แปลง และปรั บ ปรุ ง กฎระเบี ย บที่ เกี่ ย วข้ อ งโดยเฉพาะการจดทะเบี ยนเพื่ อ สนับ สนุน และช่ ว ยอ านวย
ความสะดวกในการดัดแปลงเป็นยานยนต์ไฟฟ้า
กลยุทธ์ที่ 11 การสนับสนุนเงินทุนให้กับผู้ประกอบการที่ลงทุนในอุตสาหกรรมยานยนต์พลังงานสะอาด
กลยุทธ์ย่อยที่ 11.1 สนับสนุนเงินกู้ดอกเบี้ยต่าเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการด้านยานยนต์ไฟฟ้าและ
ชิ้นส่วน
กลยุทธ์ย่อยที่ 11.2 สนับสนุนการจัดตั้งกองทุนเพื่อลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานยานยนต์ไฟฟ้าและ
การบริหารจัดการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสีเขียวและธุรกิจหมุนเวียน
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หมุดหมายที่ 4 ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง
1. สถานการณ์การพัฒนาที่ผ่านมา
การให้บริการทางการแพทย์ชาวต่า งชาติเพิ่มขึ้น แต่ต้องคานึงผลกระทบต่อโอกาสในการเข้า ถึง
บริการสุขภาพของคนไทย ปี 2562 โดยมีชาวต่างชาติมาใช้บริการทางการแพทย์ 3.6 ล้านคนครั้ง สร้างรายได้
41,000 ล้านบาท จากราคาค่าบริการและชื่อเสียงของบุคลากรทางการแพทย์ที่ดีกว่ากว่าประเทศอื่นเมื่อเทียบ
บริการในระดับเดียวกัน แต่เมื่อพิจารณาถึงการกระจายบุคลากรทางการแพทย์ในประเทศยังคงมีความเหลื่อม
ล้ากันในระหว่างภาค และเมื่อเปรียบกับประเทศอื่น ๆ พบว่าประเทศไทยยังมีสัดส่วนแพทย์ต่อประชากร 1,000
คนเพียง 0.5 เทียบกับเกาหลีใต้ 2.4 และสิงคโปร์ 1.9 ขณะที่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพที่มุ่งเน้นการสร้างรายได้
และการให้บริการชาวต่างชาติอาจทาให้มีการไหลออกของบุคลากรภาครัฐสู่ภาคเอกชน ส่งผลกระทบต่อการ
เข้าถึงบริการสุขภาพของประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อยหรืออาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกล ถึงแม้ ปัจจุบัน
มี ก า ร น า นวั ต กรรมและเทคโนโลยี สมั ยใหม่ มาให้ บริ การทางการแพทย์ เพิ่ มมากขึ้ น ซึ่ ง ช่ ว ย
อานวยความสะดวกและลดภาระงานของบุ คลากร แต่ยังคงต้องคานึงถึงผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้ นจาก
การใช้เทคโนโลยีดังกล่าว
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของไทยมีมูลค่าการตลาดสูงเป็นอันดับ 4 ของเอเชียแปซิฟิก แต่ยังมีปัญหา
ความเชื่อมั่นด้านคุณภาพมาตรฐานของสถานบริการ ในปี 2562 ไทยมีอัตราการใช้บริการด้านการท่องเที่ยว
เชิงสุ ขภาพ 12.6 ล้ านคนครั้ ง สร้ างรายได้ 409,200 ล้ านบาท และเกิดการจ้า งงาน 530,000 คน อีกทั้ ง
มีสถานประกอบการเพื่อสุขภาพที่ขึ้นทะเบียน 4,352 แห่ง โดยเฉพาะสปาไทยและนวดแผนไทยเป็นเอกลักษณ์
ความเป็นไทยที่ได้รับความนิยมในต่างประเทศ แต่ยังคงต้องปรับปรุงในเรื่องคุณภาพมาตรฐานทั้งด้านภาพลักษณ์
และราคาเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการมาใช้บริการ
ประเทศไทยส่ ง ออกเครื่ อ งมื อ และอุ ป กรณ์ ท างการแพทย์ มู ล ค่ า ต่ า แต่ น าเข้ า สิ น ค้ า ที่ มี มู ล ค่ า สู ง
โดยผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส่ ง ออกร้ อ ยละ 88 เป็ น วั ส ดุ สิ้ น เปลื อ งทางการแพทย์ ขณะที่ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ น าเข้ า ร้ อ ยละ 42
เป็นครุภัณฑ์ทางการแพทย์ อาทิ เครื่องอัลตราซาวด์ เครื่องเอกซเรย์ เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าในสมอง และ
ร้ อยละ 40 เป็ น วัส ดุสิ้ น เปลื องทางการแพทย์ เช่น ผลิ ตภัณฑ์ทางจักษุวิทยา เป็นต้น ทั้งนี้ การสนับสนุน
ภาคเอกชนหรื อ ผู้ ป ระกอบการวิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย่ อ ม ทั้ ง ในด้ า นการวิ จั ย พั ฒ นาผลิ ตภัณฑ์
การส่งเสริมการใช้ในประเทศยังมีจากัด ส่งผลให้ผู้ใช้เครื่องมือแพทย์นาเข้าจากต่างประเทศเพราะต้นทุนที่ถูกกว่า
การผลิ ต ยาและวั ค ซี น ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น การผลิ ต ขั้ น ปลายโดยน าเข้ า วั ต ถุ ดิ บ เพื่ อ ผลิ ต ยาและวั ค ซีน
สาเร็จรูป ปี 2562 ตลาดยาในประเทศไทยมีมูลค่า 1.84 แสนล้านบาท โดยร้อยละ 90 ผลิตเพื่อการบริโภค
ในประเทศ แต่ส่วนใหญ่เป็นการผลิตยาสาเร็จรูปที่นาเข้าวัตถุดิบมาจากต่างประเทศ แม้ว่าในช่วงปี 2557-2561
การส่งออกยาจะมีมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 8 ต่อปี แต่คิดเป็นสัดส่วนเพียงร้อยละ 0.2 ของมูลค่าส่งออก
สิ น ค้ า ทั้ ง หมด เนื่ องจากยาที่ ส่ งออกเป็ น ยาสามั ญที่ มี มู ลค่ าต่ า ขณะที่ ปั จจุ บั น มี การผลิ ต วั คซี นหลายชนิด
แบบปลายน้า โดยนาเข้ามาผสมหรือแบ่งบรรจุ แต่ที่ผลิตได้เองตั้งแต่ต้นน้ามีเพียง 2 ชนิด คือวัคซีนบีซีจีและ
วัคซีนไอกรนชนิดไร้เซลล์ เนื่องจากต้องมีการวิจัยและใช้เทคโนโลยีสูง อย่างไรก็ตาม การแพร่ระบาดของ
โควิด–19 ส่งผลให้มีการวิจัยและพัฒนาวัคซีนเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยคาดการณ์ว่าตลาดวัคซีนโลกจะ
มีมูลค่าสูงถึง 83.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ ในปี 2570
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การส่งออกสมุนไพรส่วนใหญ่เป็นวัตถุดิบที่มีราคาและมูลค่าเพิ่มต่า แต่นาเข้าในรูปสารสกัดซึ่งมีราคาสูง
ประเทศไทยส่งออกสมุนไพรเป็นอันดับหนึ่งของอาเซียน แต่ส่วนใหญ่อยู่ในรูปของวัตถุดิบ สมุนไพรเนื่องจาก
ข้อจากัดในเรื่องคุณภาพที่ยังไม่ได้มาตรฐาน รวมถึงขาดงานวิจัยเพื่อเป็นหลักฐานข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์ที่จะ
รองรับคุณประโยชน์สมุนไพร สะท้อนได้จากข้อมูล การขึ้นทะเบียนผลิ ตภัณฑ์ส มุนไพรไทยในปัจจุบัน ที่ยัง
มีจานวนน้อย นอกจากนี้ การกาหนดพิกัดศุลกากรของผลิตภัณฑ์สมุนไพรยังไม่ถูกต้องและครบถ้วน อาทิ
แอลกอฮอล์ที่เป็นส่วนประกอบสาคัญในกระบวนการสกัดสารสาคัญในสมุนไพร มีการเก็บภาษีค่อนข้างสูง
ส่งผลต่อต้นทุนการผลิต อย่างไรก็ตาม การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทาให้เกิดการเร่งวิจัย ทาให้พบว่าสมุนไพร
ไทยหลายชนิดมีส่วนช่วยในการป้องกัน/รักษาโควิด-19 อาทิ ฟ้าทะลายโจร กระชายขาว ซึ่งเป็นโอกาสสาคัญ
ในการพัฒนาสมุนไพรไทย
ศักยภาพทางด้านวิชาการและวิจัยทางการแพทย์ของไทยยังไม่สามารถนาไปสู่การพึ่งพาตนเองได้
แม้ว่าในปี 2564 ไทยจะมีมหาวิทยาลัยติดอันดับการจัดมหาวิทยาลัยโลกของ QS ในสาขาชีววิทยาศาสตร์และ
ด้านการแพทย์ จานวน 4 แห่ง และมีมหาวิทยาลัย 1 แห่ง ติดอยู่ใน 150 อันดับแรกของโลก ซึ่งในภูมิภาค
อาเซียนมีเพียงไทยและสิงคโปร์เท่านั้นที่สามารถติดอยู่ใน 150 อันดับแรกของโลกได้ แต่เมื่อพิจารณาถึงผลงาน
ด้านการวิจัยทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพจากดัชนี H-index ของการจัดอันดับวารสารและประเทศโดย
SCImago กลั บ พบว่ า ประเทศไทยอยู่ ใ นล าดั บ ที่ 42 ของโลก ต่ ากว่ า มาเลเซี ย โดยนอกจากไทยจะ
มีช่องว่างในการพัฒนางานวิจัยให้เป็นที่ยอมรับแล้ว ยั งมีปัญหาในการนางานวิจัยและนวัตกรรมมาต่อยอด
ในเชิงพาณิชย์ เนื่องจากระบบนิเวศการวิจัยที่ไม่เอื้อและยังขาดโครงสร้างพื้นฐานสาคัญในการรองรับ อาทิ
ศูนย์ทดสอบและห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐานสากล บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ ส่งผลให้อุตสาหกรรม
การแพทย์ของไทยยังจาเป็นต้องพึ่งพาการนาเข้าผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศ
การเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพและโลกาภิวั ตน์ส่งผลต่อความเสี่ยงในการรับ มื อกับ
โรคระบาดอุบัติใหม่อุบัติซ้าเพิ่มขึ้น ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมาประเทศไทยประสบปัญหาการแพร่ระบาดของ
โรคติดต่ออุบัติใหม่จากต่างประเทศมาเป็นระยะ อาทิ โรคซาร์ส โรคไข้หวัดนก โรคไข้ซิก้า โรคไข้หวัดใหญ่
สายพันธุ์ใหม่ 2009 โรคเมอร์ส และล่าสุด โควิด-19 ที่มีการแพร่ระบาดทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง ส่งผลกระทบ
อย่างรุนแรงต่อภาคการท่องเที่ยวและการส่ งออกของไทย ส่งผลให้ปี 2563 เศรษฐกิจไทยหดตัวอย่างรุนแรง
จ านวนนั ก ท่ อ งเที่ ย วต่ า งชาติ ใ นช่ ว งไตรมาสแรกของปี 2563 ลดลงจากช่ ว งเวลาเดี ย วกั น ของปี 2562
ร้อยละ 38.01 รวมทั้งยังส่งผลต่อการปรับเปลี่ยนวิถีการใช้ชีวิตของประชาชน และก่อให้เกิดวิกฤตในระบบ
สุขภาพ ดังนั้น ประเทศไทยจึงจาเป็นต้องมีการปรับโครงสร้าง ระบบ อุปกรณ์ และกาลังคนในการควบคุมและ
จัดการโรคระบาดให้มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดต่อระบบสาธารณสุข และเศรษฐกิจของ
ประเทศ
2. เป้าหมายการพัฒนา
2.1 ความเชื่อมโยงของหมุดหมายกับยุทธศาสตร์ชาติและเป้าหมายหลักของแผน
การพัฒนาประเทศไทยให้ เป็น ศูนย์กลางทางการแพทย์และสุ ขภาพสูงจะสอดรับกับ เป้าหมาย
ของแผนฯ 13 ในการปรับโครงสร้างภาคการผลิตและบริการสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม โดยการใช้นวัตกรรม
ในการผลิตสินค้าและจัดบริการทางการแพทย์และสุขภาพเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ควบคู่กับวาง
แนวทางในการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาวะฉุกเฉินด้านสุขภาพและระบบบริการสุขภาพ การพัฒนาคน
สาหรับโลกยุคใหม่ที่มีสมรรถนะสูงทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการยกระดับ
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ขีดความสามารถบริการทางการแพทย์และสุขภาพ ตลอดจนลดผลกระทบต่อการเข้าถึงบริการของคนไทย
ซึ่งจะเชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตร์ชาติที่สาคัญในด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน ในประเด็นเป้าหมาย
ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสู งขึ้น ที่กาหนดอุตสาหกรรมการแพทย์แบบครบวงจรเป็น
อุ ต สาหกรรมและบริ ก ารแห่ ง อนาคตที่ อ าศั ย ความเชี่ ย วชาญด้ า นการแพทย์ ข องไทยสร้ า งอุ ต สาหกรรม
เกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์ การใช้เทคโนโลยีการแพทย์ใหม่ ๆ ยกระดับ
การให้บริการการแพทย์อย่างมีคุณภาพในระดับสากล รวมทั้งเชื่อมโยงอุตสาหกรรมทางการแพทย์และบริการ
ท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ และเชื่อมโยงกับ ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม
ในประเด็นเป้าหมาย สร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้าในทุกมิติ ที่มุ่งเน้นการสร้างความเป็นธรรม
ในการเข้าถึงบริการสาธารณสุข
2.2 เป้าหมาย ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายของการพัฒนาระดับหมุดหมาย
เป้าหมายที่ 1 ไทยมีศักยภาพในการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจจากสินค้าและบริการสุขภาพ
ตัวชี้วัดที่ 1.1 สัดส่วนมูลค่าเพิ่มสินค้าและบริการสุขภาพต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศอยู่ที่ร้อยละ 1.7
เป้าหมายที่ 2 องค์ความรู้ด้านการแพทย์และสาธารณสุขมีศักยภาพเอื้อต่อการสร้างมูลค่าเพิ่มในสินค้าและ
บริการทางสุขภาพ
ตัวชี้วัดที่ 2.1 มูลค่าการนาเข้าครุภัณฑ์ทางการแพทย์ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 (20,000 ล้านบาท) เมื่อ
สิ้นสุดแผนฯ
เป้าหมายที่ 3 ประชาชนไทยได้รับความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสุขภาพ
ตัวชี้วัดที่ 3.1 สัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของครัวเรือนต่อค่าใช้จ่ายสุขภาพทั้งหมดไม่เกินร้อยละ 12
เป้าหมายที่ 4 ระบบบริหารจัดการภาวะฉุกเฉินด้านสุขภาพมีความพร้อมรองรับภัยคุกคามสุขภาพ
ตัวชี้วัดที่ 4.1 การประเมินผลสมรรถนะหลั กในการปฏิบัติตามกฎอนามัยระหว่างประเทศทุกตัวชี้วั ดมี ค่า
ไม่ต่ากว่า 4
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3. แผนที่กลยุทธ์

4. กลยุทธ์การพัฒนา
กลยุทธ์ที่ 1 บริการทางการแพทย์ที่มีศักยภาพในการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ
กลยุทธ์ ย่อยที่ 1.1 สนับสนุน ให้ภ าคเอกชนยกระดับบริ การทางการแพทย์บนฐานนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีขั้นสูง โดยภาครัฐกาหนดมาตรฐาน สนับสนุนและกากับดูแล
(1) ยกระดับบริการทางการแพทย์ที่มุ่งเน้นรูปแบบการแพทย์แม่นยา เวชศาสตร์ป้องกันก่อนเกิดโรค
และการดู แ ลสุ ข ภาพแบบเจาะจงเฉพาะบุ ค คล และจั ด ท าฐานข้ อ มู ล กลุ่ ม เป้ า หมายเพื่ อ ต่ อ ยอดไปสู่
การให้บริการรักษาและดูแลผู้ป่วยในลักษณะเฉพาะบุคคล การรักษาโดยพันธุกรรมบาบัด เซลล์ต้นกาเนิด
รวมทั้ ง น าบริ ก ารส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพมาหนุ น เสริ ม การจั ด บริ ก ารทางการแพทย์ อาทิ เวชศาสตร์ ช ะลอวั ย
ที่มีหลักฐานทางการวิจัยมารองรับ ตลอดจนส่งเสริมให้มีการเชื่อมโยงกับคู่ค้าทางธุรกิจในการจัดหาผู้ป่วย
ต่างชาติให้มารับบริการในไทย โดยเฉพาะผู้ป่วยในกลุ่มประเทศที่ มีระบบประกันสุขภาพครอบคลุมค่าใช้จ่าย
ด้านสุขภาพในประเทศไทย
(2) พัฒนาระบบกากับควบคุมคุณภาพมาตรฐานการจัดบริการทางการแพทย์ขั้นสูงโดยต้องคานึงถึง
ผลกระทบที่เกิดขึ้นในทุกมิติ อาทิ การให้บริการที่มีคุณภาพมาตรฐานในราคาที่สมเหตุสมผล การกากับดูแล
ปัญหาทางจริยธรรมทางการแพทย์จากการนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์ที่ทันสมัยมาใช้ อาทิ
แม่อุ้มบุญ การใช้เซลล์ต้นกาเนิด
กลยุทธ์ย่อยที่ 1.2 ปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบให้เอื้อต่อการเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพ
(1) ศึกษาความเป็นไปได้ในการออกกฎหมายเฉพาะเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และ
สุขภาพที่ครอบคลุมข้อจากัดในการดาเนินการ อาทิ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดิจิทัลทางการแพทย์
การใช้ ร ะบบประกั น ภั ย สุ ข ภาพและสวั ส ดิ ก ารจากต่ า งประเทศ การอนุ ญ าตด้ า นการลงตรา ตลอดจน
การกาหนดหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการดาเนินการ
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(2) ปรั บ แก้ ก ฎหมายการออกใบอนุ ญ าตประกอบธุ ร กิ จ ด้ า นบริ ก ารส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพและบริ การ
ทางการแพทย์ใ ห้เ ป็น แบบใบอนุญาตเดี ยว ที่ครอบคลุ มการดาเนินการเกี่ยวกับ สถานประกอบการเพื่อ
สุขภาพ สถานพยาบาล และธุรกิจโรงแรม รวมทั้ง ปรับแก้กฎหมายอนุญาตให้วิชาชีพอื่นที่เกี่ยวข้องกับการ
ให้บริการส่งเสริมสุขภาพที่ยังไม่มีหลักสูตรการสอนในประเทศไทย มาช่วยสนับสนุนการแพทย์แผนปัจจุบัน
ภายใต้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพนั้นๆ ได้สะดวกขึ้น อาทิ การแพทย์ธรรมชาติบาบัด
กลยุทธ์ที่ 2 ไทยเป็นศูนย์กลางบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพระดับโลก
กลยุทธ์ ย่อยที่ 2.1 นวัต กรรมในบริ การเพื่อส่งเสริ มสุขภาพบนฐานความโดดเด่น ของเอกลักษณ์
ความเป็นไทย
(1) ผสานความโดดเด่นของอัตลักษณ์ความเป็นไทยกับบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ โดยสนับสนุนทุก
ภาคส่วนในพื้นที่ร่วมกันพัฒนาเมืองสุขภาพแบบครบวงจร บนฐานการนาภูมิปัญญาการดูแลรักษาสุขภาพ
ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของชุมชนท้องถิ่นมาพัฒนาต่ อยอด
บริการและผลิตภัณฑ์ส่งเสริมสุขภาพ เพื่อสร้างแบรนด์ความเป็นไทยที่สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล
(2) ผลักดันให้มีผู้บริหารจัดการธุรกิจบริการส่งเสริมสุขภาพระดับโลกในการสร้างชื่อเสียงให้กลุ่ม
ธุ ร กิ จ บริ ก ารส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพระดั บ สู งในการให้ บ ริก ารชาวต่ า งชาติ และการร่ ว มลงทุ น ในการจัด บริการ
ในต่างประเทศ ซึ่งอาจช่วยให้เกิดการมาใช้บริการส่งเสริมสุขภาพในระดับกลางและระดับล่างเพิ่มขึ้น
กลยุทธ์ย่อยที่ 2.2 ยกระดับมาตรฐานสถานบริการส่งเสริมสุขภาพให้สามารถแข่งขันได้ โดยพัฒนา
มาตรฐานอาชีพแก่ผู้ประกอบธุรกิจบริการส่งเสริมสุขภาพให้มีกระบวนการบริหารจัดการธุรกิจที่มีคุณภาพ
รวมทั้งสร้างมาตรการจูงใจให้ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมาขึ้นทะเบียนภายใต้ พ.ร.บ.
สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 เพื่อยกระดับมาตรฐานบริการส่งเสริมสุขภาพให้มีคุณภาพสามารถ
ดาเนินธุรกิจในตลาดโลกได้
กลยุทธ์ย่อยที่ 2.3 พัฒนาบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพรูปแบบใหม่ที่นาไปสู่การสร้างสังคมสูงวัยที่มี
สุขภาวะ โดยส่งเสริมการสร้างพื้นที่ชุมชนดิจิทัลเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะบนฐานนวัตกรรมบริการและผลิตภัณฑ์
ที่เอื้อต่ อรู ป แบบวิถีชีวิตปกติใหม่ อาทิ การให้ คาปรึกษาทางไกลด้านสุ ขภาพ การปรับเปลี่ ยนพฤติกรรม
การใช้ชีวิตอย่างเหมาะสมโดยการใช้อาหารบาบัดและการบาบัดทางจิตด้วยการทาสมาธิ รวมทั้งการศึกษา
พฤติกรรมผู้บริโภคในแต่ละช่วงวัยหรือเชื้อชาติเพื่อนามาวิเคราะห์แรงจูงใจในการมาใช้บริการ ตลอดจนพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานให้เป็นอารยสถาปัตย์ เพื่อรองรับการใช้บริการส่งเสริมสุขภาพในระยะยาว การพัฒนาที่อยู่
อาศัยสาหรับเป็นชุมชนคนสูงวัย การพัฒนาพื้นที่ด้ านกีฬาและการออกกาลังกาย เพื่อดึงดูดกลุ่มผู้ใช้บริการ
ให้สามารถรับบริการส่งเสริมสุขภาพได้ยาวนานขึ้น อาทิ กลุ่มผู้สูงอายุที่มีพฤฒิพลัง กลุ่มนักท่องเที่ยวแบบ
เที่ยวไปทางานไป
กลยุทธ์ที่ 3 การสร้างมูลค่าเพิ่มให้อุตสาหกรรมทางการแพทย์และสุขภาพ
กลยุ ท ธ์ ย่ อ ยที่ 3.1 ส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐานบนฐานเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ลให้ ร องรั บการ
ยกระดับอุตสาหกรรม
(1) พั ฒ นาระบบการประเมิ น เทคโนโลยี ท างการแพทย์ แ ละมาตรฐานการทดสอบผลิ ต ภั ณ ฑ์
ทางการแพทย์ให้ได้มาตรฐานสากล อาทิ เอกสารวิชาการสาหรับการยื่นคาขอขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ให้ ได้
มาตรฐานความปลอดภัยทั้งในเอเชีย อเมริกา และยุโรป เพื่อให้เกิดความสะดวกและมีมาตรฐานในการทดสอบ
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ผลิตภัณฑ์ ตลอดจนสร้างโอกาสให้ประเทศสามารถรับจ้างวิจัย วิเคราะห์ และรับรองมาตรฐานของผลิตภัณฑ์
จากต่างประเทศ
(2) ยกระดับศูนย์ทดสอบศักยภาพการผลิต โดยสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนในการพัฒนาและ
ยกระดับ ทั้งศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์แบบเบ็ดเสร็จ ได้แก่ ศูนย์ผลิตสารต้นแบบ ศูนย์สัตว์ทดลอง
ศูนย์ทดสอบทางคลินิกในมนุษย์ให้ได้มาตรฐานสากล รวมทั้งเพิ่มจานวนห้องปฏิบัติการชีวนิรภัยระดับที่ 3
ที่สามารถทาการทดสอบผลิตภัณฑ์กับเชื้ออันตรายได้ เพื่อสนับสนุนการวิจัยพัฒนาและการผลิตตั้งแต่ต้นน้า
ภายในประเทศ
(3) พัฒนาฐานการผลิตและสนับสนุนการจัดตั้งโรงงานต้นแบบเภสัชชีวภัณฑ์ ยา สมุนไพร และ
วัคซีนที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล โดยเฉพาะการผลิตวัคซีนสาหรับการป้องกันโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้า
เพื่อให้มีเพียงพอต่อความต้องการใช้ในประเทศ ลดการนาเข้า และสร้างความมั่นคงของระบบสาธารณสุข
ในระยะยาว
กลยุทธ์ย่อยที่ 3.2 ปฏิรูประบบกากับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยปรับโครงสร้างหน่วยงานที่มีหน้าที่
กากับดูแลผลิตภัณฑ์สุ ขภาพให้ มีความเป็น อิสระและคล่ องตัว ในการดาเนินงาน ทั้งในเรื่องของการจั ดหา
งบประมาณ บุ คลากร การพัฒ นาเครื อ ข่าย เพื่อให้ ส ามารถก ากั บดู แลผลิ ตภั ณ ฑ์สุ ขภาพได้ม าตรฐานสู ง
เทียบเท่าประเทศที่พัฒ นาแล้ว ควบคู่กับการอานวยความสะดวกรวดเร็วแก่ผู้ประกอบการให้ส ามารถขึ้น
ทะเบียนและนาผลิตภัณฑ์สุขภาพเข้าสู่ตลาด โดยไม่ให้เกิดการสูญเสียโอกาสและความสามารถในการแข่งขัน
กลยุทธ์ย่อยที่ 3.3 ส่งเสริมการลงทุนและการนาผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์และสุขภาพออกสู่ตลาด
โดยปรับแก้กฎหมาย กฎระเบียบ และมาตรการต่าง ๆ ในการร่วมทุนระหว่างภาครัฐและผู้ประกอบการขนาด
กลางและขนาดย่ อมที่จ ะเอื้อให้ เกิดการผลิตในประเทศ การใช้กลไกทางภาษีส่งเสริมการลงทุน พร้อมทั้ง
ส่งเสริมการผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลและเป็นที่ต้องการในตลาด โดยให้ความสาคัญกับ
กระบวนการตรวจสอบย้อนกลับของวัตถุดิบที่นามาใช้ในการผลิต รวมทั้งการสร้างความน่าเชื่อถือบนหลักฐาน
ทางวิทยาศาสตร์ให้แก่ผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมตลอดห่วงโซ่อุปทาน ตลอดจนสร้างดิจิทัลแพลตฟอร์มให้เกิดการ
เชื่อมโยงระหว่างอุปสงค์และอุปทานในการนาผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ออกสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศ
กลยุทธ์ย่อยที่ 3.4 ส่งเสริมแนวคิดการซื้อและการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศ
(1) ปรั บ ปรุ ง บั ญ ชี น วั ต กรรมไทยให้ เ กิ ด ความสะดวกและเอื้ อ ต่ อ การพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมทาง
การแพทย์ โดยให้มีการบังคับใช้ในภาครัฐอย่างจริงจังและเข้มงวดยิ่งขึ้น พร้อมทั้งแก้ไขรหัสครุภัณฑ์และวัสดุ
ให้สอดคล้องกับบัญชีนวัตกรรม และจัดทาบัญชีรายการเครื่องมือแพทย์ไทยที่ได้มาตรฐานสากลในระบบจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐ
(2) ปลูกฝังทัศนคติและสนับสนุนให้สถานพยาบาลเอกชนและสถาบันการศึกษาทางการแพทย์ใช้
เครื่ องมือแพทย์ ที่ ผลิ ต ในประเทศที่ มี คุณ ภาพ ปลอดภัย คุ้มค่า และมีประสิทธิ ภ าพ โดยการเพิ่มสิ ท ธิ
ประโยชน์ทางภาษีสาหรับการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ไทย และการกาหนดให้มีรายการเครื่องมือแพทย์ไทยที่ได้
มาตรฐานสากลอยู่ในระบบการเรียนการสอนและการบริการ
กลยุทธ์ที่ 4 การสร้างเสริมขีดความสามารถทางวิชาการด้านการศึกษา วิจัย และเทคโนโลยีทางการแพทย์
กลยุ ท ธ์ ย่ อ ยที่ 4.1 ส่ ง เสริ ม การเป็ น ศู น ย์ ก ลางการศึ ก ษาทางการแพทย์ โดยพั ฒ นาหลั ก สู ต ร
ทางการแพทย์ในระดับนานาชาติและหลักสูตรฝึกอบรมให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ในภูมิภาคเอเชียใต้และ
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อาเซียน ผ่านรูปแบบทั้งการฝึกปฏิบัติในโรงพยาบาลภายในประเทศไทยและผ่านระบบออนไลน์ โดยสนับสนุน
ให้ได้รับทุนจากองค์กรระหว่างประเทศ ประเทศที่สาม หรือรัฐบาลไทย รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ผู้สอนให้มีทักษะภาษาต่างประเทศ ทักษะในการสื่อสาร ทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผล
ที่สอดรับกับการจัดการศึกษาและฝึกอบรมแก่บุคลากรทางการแพทย์จากต่างประเทศ
กลยุทธ์ ย่อยที่ 4.2 พัฒนาต่ อยอดประโยชน์ของการจัดประชุมวิชาการทางการแพทย์น านาชาติ
โดยพัฒนามาตรการจูงใจและสิทธิประโยชน์แก่สถาบันวิชาการชั้นนาระดับนานาชาติและบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ
ต่างประเทศ ให้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนามาตรฐานการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ของ
ประเทศไทย อาทิ การสร้ า งความตกลงร่ ว มในการพั ฒ นางานวิ จั ย การน าผลงานที่ น าเสนอม าต่ อ ยอด
ในประเทศไทย การแลกเปลี่ยนบุคลากรในการฝึกปฏิบัติงานที่สถาบันชั้นนา การนาบุคลากรผู้เชี่ยวชาญจาก
ต่างประเทศมาเป็นวิทยากรหรืออาจารย์พิเศษ การนาผลงานวิจัยของประเทศไทยไปเผยแพร่แก่ประเทศต่าง ๆ
กลยุ ท ธ์ ย่ อ ยที่ 4.3 พั ฒ นาบุ ค ลากรด้ า นการวิ จั ย โดยสนั บ สนุ น การสร้ า งบุ ค ลากรที่ มี อ งค์ ค วามรู้
ข้ามศาสตร์ มีทักษะการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม ดิจิทัลทางการแพทย์ และการประเมิน
เทคโนโลยีหรือนวัตกรรม มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาทักษะร่วมกันระหว่างนักวิจัยผ่านชุมชนแห่ง
วิชาชีพของนักวิจัย มีกิจกรรมบ่มเพาะนักนวัตกรรมทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมให้สถาบันการศึกษา
มีส่ ว นร่ ว มในการพัฒ นาการวิจั ย รวมทั้งดึงดูดผู้ เชี่ยวชาญจากต่างประเทศให้ เข้ามาทางานและถ่ายทอด
องค์ ค วามรู้ ม ากยิ่ ง ขึ้ น ตลอดจนพั ฒ นากลไกธ ารงรั ก ษาบุ ค ลากรด้ า นการวิ จั ย โดยเฉพาะการก าหนด
ค่าตอบแทนให้บุคลากรด้านการวิจัยคงอยู่ปฏิบัติงานด้านการวิจัยอย่างต่อเนื่อง
กลยุทธ์ย่อยที่ 4.4 สร้างระบบนิเวศการวิจัยให้เอื้อต่อการนาเทคโนโลยีนวัตกรรมมาต่อยอดในเชิงพาณิชย์
โดยสร้ า งความร่ ว มมื อ ในการท าพื้ น ที่ ท ดลองวิ จั ย นวั ต กรรมทางการแพทย์ ร ะหว่ า งผู้ พั ฒ นา ผู้ ผ ลิ ต
สถานพยาบาล และผู้ประเมินเทคโนโลยี ก่อนใช้งานจริงหรือออกสู่ตลาด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพของ
นวัตกรรมนั้น ๆ ตลอดจนสนับสนุนเงินทุนในระยะเริ่มต้น และพัฒนากลไกที่ช่วยผลั กดันงานวิจัยให้สามารถ
นาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม อาทิ การส่งเสริมผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมให้เข้าถึง
ฐานข้อมูลงานวิจัย การจับคู่ทางธุรกิจระหว่างนักลงทุนกับนักวิจัยและพัฒนานวัตกรรม การมีมาตรการปกป้อง
ทรัพย์สินทางปัญญาและบริหารจัดการลิขสิทธิ์ของผู้ วิจัยเมื่องานวิจัยสาเร็จลุล่วง และให้หน่วยงานที่ควบคุม
กากับ คุณภาพของผลิ ตภัณ ฑ์ส่ งเสริ มและสนั บสนุน ให้ มี ความสะดวกรวดเร็ว ในการนาผลิ ตภั ณ ฑ์สุ ข ภาพ
ที่ได้มาตรฐานออกสู่ตลาด
กลยุทธ์ ย่อยที่ 4.5 สร้ า งเครื อข่า ยความร่ วมมือการวิจัยและพัฒนาระหว่า งประเทศ โดยส่ งเสริม
ความร่วมมือระหว่างสถาบันวิจัย ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษาในประเทศกับสถาบันวิจัยหรือภาคเอกชน
ต่างประเทศที่มีศักยภาพและเป็นที่ย อมรับ ในระดับสากลในการพัฒนางานวิจัยทางการแพทย์ เพื่อให้เกิด
การถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการแพทย์จากต่างประเทศ อาทิ การร่วมลงทุนพัฒนางานวิจัย การรับจ้างผลิต
รวมทั้งยกระดับความช่วยเหลือทางวิชาการแก่ประเทศที่จะเป็นเครือข่ายในห่วงโซ่คุณค่าของการวิจัยและผลิต
นวัตกรรมทางการแพทย์ ผ่ านรู ป แบบการให้ ทุนการศึกษาและฝึ กอบรมนานาชาติ ที่ส อดคล้ องกับทิ ศ ทาง
การพัฒนาด้านการแพทย์และสุขภาพของไทย
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กลยุทธ์ที่ 5 การบริหารจัดการระบบบริการสุขภาพบนพื้นฐานความสมดุลทางเศรษฐกิจและสุขภาพของ
คนไทย
กลยุทธ์ย่อยที่ 5.1 บริหารจัดการบุคลากรทางการแพทย์ให้สอดคล้องกับระบบบริการสุขภาพ
(1) สนับสนุนให้ภาคเอกชนเข้ามาร่วมผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ โดยมีบทบาทในการ
กาหนดสาขาความต้องการ พัฒนาหลักสูตร และผลิตบุคลากร ทั้งการผลิตแพทย์เฉพาะทางหรือสหสาขาวิชา
วิชาชีพต่าง ๆ ให้รองรับการให้บริการทางการแพทย์มูลค่าสูง ตลอดจนฝึกอบรมเพิ่มพูนทักษะที่จาเป็น
(2) สนับสนุนการนาเข้าบุคลากรทางการแพทย์ โดยพัฒนารูปแบบการสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ที่เอื้อต่อการเปิดรับบุคลากรจากต่างประเทศ รวมถึงส่งเสริมการใช้บุคลากรร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชน
โดยเฉพาะบุ คลากรในสาขาที่มีผู้เชี่ยวชาญระดับสู ง เพื่อลดปัญหาการขาดแคลนบุคลากรและให้ มีการใช้
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
(3) ส่งเสริ มให้เ กิด การกระจายกาลังคนด้านสุขภาพ โดยพัฒ นากลไกระบบหมุนเวียนกาลังคนให้
รองรับทั้งในเชิงพื้นที่ ภาระงาน และสาขาขาดแคลน พร้อมมีมาตรการจูงใจบุคลากรทางการแพทย์คงอยู่
ในระบบสุขภาพ อาทิ การจัดทาเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพที่ชัดเจน อัตราความก้าวหน้าและโอกาส
การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรพื้นที่ห่างไกล การปรับภาระงานของแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปให้เหมาะสม และ
การปรับปรุงระบบสวัสดิการพื้นฐานเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
กลยุทธ์ย่อยที่ 5.2 พัฒนากลไกกากับดูแลและบริหารจัดการค่าบริการทางการแพทย์ โดยพัฒนากลไก
และแนวทางกากับดูแลค่าบริการทางการแพทย์ที่อาจได้รับผลกระทบจากนโยบายส่งเสริมการเป็นศูนย์กลาง
ทางการแพทย์ให้มีความเหมาะสม ตลอดจนพัฒนาระบบบริหารการจ่ายค่าบริการของระบบประกันสุขภาพ
ให้มีความครอบคลุม เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้ตามความจาเป็นทางสุ ขภาพ
อย่างทั่วถึง และเป็นธรรม
กลยุทธ์ย่อยที่ 5.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศเพื่อสนับสนุนบริการทางการแพทย์
(1) สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการเพิ่มประสิทธิภาพ ลดภาระงาน และแก้ปัญหาการขาดแคลน
บุคลากร อาทิ การใช้ปัญญาประดิษฐ์ ตรวจคัดกรองเบื้องต้น การใช้ระบบการแพทย์ทางไกล โดยพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัลให้ครอบคลุมทั่วถึง ปรับปรุงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง พัฒนากลไกการประเมิน
การใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์ ตลอดจนมีแนวทางในการกากับดูแลเพื่อป้องกันผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้น
(2) จัดทาฐานข้อมูลกลางด้านสุขภาพของประเทศ โดยสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในการท าข้ อ ตกลงร่ ว มกั น ที่ จ ะใช้ เ ทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล ในการเชื่ อ มโยงข้ อ มู ล พื้ น ฐานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ
ให้สามารถใช้ร่วมกันได้ โดยคานึงถึงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล อาทิ การเจ็บป่วย การตาย ความพิการ สิทธิ
การประกันสุขภาพ ข้อมูลด้านวิจัยและนวัตกรรม ข้อมูลบุคลากรทางการแพทย์และผู้เชี่ยวชาญที่ผลิ ตและ
ปฏิบัติงานจริง เพื่อนาไปวิเคราะห์ต่อยอดการจัดบริการและการวางแผนด้านกาลังคนในอนาคต ตลอดจน
เผยแพร่ข้อมูลแก่สาธารณะ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาสินค้าและบริการทางทางการแพทย์ให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดและประชาชนแต่ละกลุ่ม
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กลยุทธ์ที่ 6 การยกระดับศักยภาพระบบบริหารจัดการภาวะฉุก เฉินด้านสาธารณสุขเพื่อลดผลกระทบต่อ
บริการทางเศรษฐกิจและสุขภาพ
กลยุทธ์ย่อยที่ 6.1 ปฏิรูประบบเฝ้าระวังและบริหารจัดการโรคระบาดและภัยคุกคามสุขภาพ
(1) ปรับโครงสร้างการเฝ้าระวังและบริหารจัดการโรคระบาดและภัยคุกคามสุขภาพของประเทศ
ที่เป็นเอกภาพ โดยให้มีหน่วยงานกลางกาหนดทิศทางสาธารณสุขระดับชาติ ในการบูรณาการการทางานด้าน
การเฝ้าระวัง ป้องกัน เตรียมความพร้อม การตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน และฟื้นฟูหลังเกิดภาวะฉุกเฉินอย่างรวดเร็ว
พร้ อมทั้งให้ มีการจั ดตั้งศูน ย์ ป ฏิบั ติการภาวะฉุกเฉินและระบบบัญชาการเหตุการณ์ ที่เป็นกลไกส าคัญใน
การบริหารจัดการภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขในการประสานความร่วมมือและร่วมกันจัดสรรทรัพยากรให้
สามารถตอบโต้ภาวะฉุกเฉินได้อย่างรวดเร็วและทันการณ์
(2) พัฒนากลไกและระบบข้อมูลการเฝ้าระวังสุขภาพและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ โดยมีกลไก
ในการบริหารจัดการด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมที่บูรณาการในระดับนโยบายสู่ระดับปฏิบัติ และพัฒนาระบบ
การเชื่อมโยงข้อมูลทั้งข้อมูลด้านสุขภาพคน สัตว์ และสิ่งแวดล้อมภายใต้แนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียว อาทิ ข้อมูล
สุขภาพ ข้อมูลโรคจากสัตว์ ข้อมูลทางสิ่งแวดล้อม ข้อมูลทรัพยากรทางสาธารณสุขที่สาคัญ บนฐานการนา
เทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการประมวลผล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรับมือและจัดการภัยคุกคามทางสุขภาพ
ได้อย่างทันการณ์
กลยุทธ์ย่อยที่ 6.2 วางระบบการเตรียมความพร้อมด้านความมั่นคงด้านสุขภาพในการจัดการภาวะฉุกเฉิน
โดยวางแผนอั ต ราก าลั ง คนด้ า นการเฝ้ า ระวั ง ป้ อ งกั น และควบคุ ม โรคและภั ย คุ ก คามทางสุ ข ภาพ อาทิ
ผู้ เ ชี่ ย วชาญด้ า นระบาดวิ ท ยาคลิ นิ ก และภาคสนาม นั ก วิ ท ยาศาสตร์ ข้ อ มู ล นั ก วิ จั ย นั ก สร้ า งตั ว แบบ
เชิงคณิตศาสตร์ นักเทคนิคที่ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่สอบสวนโรคและปัจจัยเสี่ยงให้เหมาะสม
กับ สั ดส่ ว นประชากรของประเทศ พร้ อมสนับสนุนค่าตอบแทน สวัส ดิการ และความก้าวหน้าในวิ ช าชี พ
ตลอดจนจั ดทาแผนเตรีย มความพร้ อมด้านยา เวชภัณฑ์ วัคซีน อุปกรณ์ทางการแพทย์ และวัส ดุอุปกรณ์
ด้านสาธารณสุขที่จาเป็น ให้พร้อมรองรับการบริหารจัดการภาวะฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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หมุดหมายที่ 5 ไทยเป็ น ประตู ก ารค้ า การลงทุ น และยุ ท ธศาสตร์ ท างโลจิ ส ติ ก ส์ ที่ ส าคั ญ
ของภูมิภาค
1. แนวโน้มบริบทโลกและสถานะของประเทศ
แนวโน้มบริบทโลกจากสถานการณ์การแข่งขันทางการค้าของสหรัฐอเมริกาและจีนที่ขยายวงกว้างซึ่งมี
ผลกระทบต่อเนื่องถึงไทยและภูมิภาค โดยเฉพาะการจัดกลุ่มทางการเมืองและเศรษฐกิจ การปรับเปลี่ยนทิศทาง
การค้าการลงทุนในห่วงโซ่อุปทานโลก และไทยอยู่ในพื้นที่ความขัดแย้ง ซึ่งต้องรักษาความสัมพันธ์กับทั้งสอง
ประเทศ ดังนั้ น ทิศทางในอนาคต ไทยควรแสดงบทบาทนาในภูมิภาคอาเซียน โดยเฉพาะในกลุ่ มประเทศ
CLMVT โดยเน้ นความร่ วมมือมากกว่าการแข่งขัน และให้ ไทยเป็นประตูและทางเชื่อมเพื่อสร้างดุล ยภาพ
ที่สร้างสรรค์ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างภูมิภาคและมหาอานาจเพื่อความก้าวหน้า
และมั่นคงของภูมิภาค รวมถึงควรรักษาสมดุลของความสัมพันธ์ของไทยกับจีน และสหรัฐอเมริกาและประเทศ
ตะวันตก โดยกาหนดความต้องการของไทยในระยะยาวที่ชัดเจน ทั้งในมิติทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม
คุณภาพชีวิต และการพัฒนาเทคโนโลยีระดับสูง เพื่อ สร้างความชัดเจนกับมิตรประเทศว่าไทยพร้อมร่วมมือ
ในแนวทางดังกล่าว นอกจากนี้ เนื่องจากภูมิศาสตร์ของไทยมีความใกล้กับจีน จึงต้องมียุทธศาสตร์การพัฒนา
เศรษฐกิจในพื้นที่เชื่อมโยงของไทย สปป.ลาว และจีนที่ชัดเจน เพื่อสร้างประโยชน์จากเส้นทางการคมนาคม
จากหนองคายและเชียงรายเข้าสู่ สปป.ลาว และจีน เพื่อให้เกิดการลงทุนสร้างเครือข่ายเศรษฐกิจและระบบ
การค้าที่คล่องตัวของทั้ง 3 ประเทศ โดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือของไทย สปป.ลาว และมลฑล
ในจีนตอนใต้ ให้เกิดเป็นการพัฒนาร่วมกัน
นอกจากนี้ จากสถานการณ์ที่มี แนวโน้มการย้ายฐานการผลิต จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 ทีท่ าให้ทุกประเทศหันมาสร้างหลักประกันป้องกันความเสี่ยงจาก Supply Disruption และส่งผล
ให้เกิดการปรับห่วงโซ่อุปทานครั้งใหญ่ทั่วโลกจากการย้ายฐานการผลิตไปสู่ประเทศที่เป็นมิตรหรืออยู่ใกล้ตลาด
และการขนส่งคล่องตัว ซึ่งไทยควรเร่งธุรกิจไทยในอุตสาหกรรมเป้าหมายให้เข้าสู่ห่วงโซ่คุณค่าของภูมิภาคและ
ของโลก โดยรับและเข้าไปลงทุนในกลุ่มความร่วมมือที่จะเป็นโอกาสสร้างความเติบโตทางเศรษฐกิจ ขยายตลาด
การค้าและการลงทุน และยกระดับเทคโนโลยีให้แก่ประเทศไทย อาทิ จีน ไต้หวัน อินเดีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และ
กลุ่มประเทศ CLMV และควรมียุทธศาสตร์เชิงรุกรองรับการย้ายฐานการผลิตของอุตสาหกรรมเป้าหมาย เพื่อ
ขยายประโยชน์การค้าการลงทุนกับจีน สหรัฐอเมริกา ยุโรป ญี่ปุ่น ในลักษณะมีผลประโยชน์ร่วมกันได้อย่าง
ชัดเจนตรงความต้องการของไทย โดยดึงดูดการลงทุนจากทุกประเทศที่กาลังย้ายฐานการผลิต ซึ่งสามารถใช้
EEC และฐานเศรษฐกิจอื่น ๆ เป็นจุดเชื่อมโยงเข้าสู่จุดการผลิตหลัก CLMVT จีนตอนใต้ และเอเชีย รวมถึงควร
เปิ ดประตู การค้ า การลงทุ น กั บ ประเทศอื่ น ๆ ในเอเชี ยที่ มี ตลาดขนาดใหญ่ และเทคโนโลยี ขั้ นสู ง โดยให้
ความสาคัญกับอินเดีย ที่มีตลาดขนาดใหญ่ และมีศักยภาพในการเติบโต และ ไต้หวัน ที่มีเทคโนโลยีทันสมัยและ
มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ และจากเงื่อนไขของการค้าการลงทุนตามมาตรฐานโลกใหม่ที่มีแนวโน้มว่าประเทศ
ต่าง ๆ โดยเฉพาะประเทศตะวันตก จะให้ความสาคัญมากยิ่งขึ้นต่อการสร้างมาตรฐานทางสังคม สิ่งแวดล้อม
สุขอนามัยและคุณภาพชีวิต การลดความเหลื่อมล้า ความโปร่งใสและการบริหารจัดการที่ดี การปกป้องทรัพย์สิน
ทางปัญญา สิทธิมนุษยชน ฯลฯ และใช้เป็นเงื่อนไขในการกาหนดกรอบความร่วมมือระหว่ างประเทศในด้าน
การค้าและการลงทุน ไทยจึ งต้องเตรี ยมการพัฒนากฎระเบียบและแนวปฏิบัติที่ จะยกระดับไปสู่มาตรฐาน
ระหว่างประเทศไว้ให้พร้อมกับสถานการณ์ดังกล่าว ซึ่งนอกจากจะสร้างภูมิคุ้มกันให้ไทยจากมาตรการกีดกัน
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ทางการค้า และช่วยสร้างความเชื่อมั่นของนักลงทุนทั่วโลกแล้ว ยังเป็นพื้นฐานสาคัญของไทยให้ก้าวสู่ประเทศ
ที่พัฒนาแล้ว
จากสถานะของประเทศ ไทยจะต้ องลงทุ นเพื่ อชดเชยผลกระทบจากการจากการแพร่ ร ะบาดของ
โรคติ ดเชื้อไวรั สโคโรนา 2019 ที่ทาให้ ไทยสู ญเสี ยรายได้ไปมากกว่า 3 ล้ านล้ านบาท ส่ งผลให้ เป้าหมาย
การยกระดับไปสู่การเป็นประเทศรายได้สูงต้องล่าช้าออกไป และประชากรประสบปัญหาความยากจนเพิ่มขึ้น
เป็น 10 ล้านคน ซึ่งไทยต้องเร่งขยายการลงทุนใหม่เพิ่มเติมอีกไม่น้อยกว่าปีละ 6 แสนล้านบาท เพื่อให้หลุดพ้น
จากกับดักรายได้ปานกลางโดยเร็ว และนาส่วนเกินจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจมาเร่งรัดการลดความเหลื่อม
ล้าของประชาชนโดยเร็ว ผ่านการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมเพื่อเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน
รวมถึงกระจายตัวศูนย์กลางทางเศรษฐกิจออกนอกกรุงเทพฯ ไปสู่ภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ รวมถึงเปิดโอกาสให้
ภาคเอกชนเข้ามามีบทบาทในการให้บริการมากขึ้น อันจะช่วยสนับสนุนให้มีการใช้ประโยชน์จากโครงการลงทุน
ด้านคมนาคมได้อย่างเต็มทีแ่ ละมีประสิทธิภาพ
นอกจากการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานดังกล่าวแล้ว การเร่งจัดทาข้อตกลงเขตการค้าเสรี จะเป็นอีกปัจจัย
หนึ่งที่ช่วยเพิ่มมูลค่าการค้าและการลงทุนให้กับประเทศ ซึ่งปัจจุบันไทยมีการจัดทาข้อตกลงเขตการค้าเสรี ทั้งสิ้น
13 ฉบับ โดยเป็นการทาความตกลงกับ 18 ประเทศ คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 63 ของการค้าไทยกับโลก
ซึ่งไทยควรเร่งการเจรจาเปิดความตกลงความร่วมมือทางเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุนกับประเทศพันธมิตร
ให้กว้างขวาง โดยเฉพาะ CPTTP สหภาพยุโรป สหราชอาณาจักร และอื่น ๆ เพื่อไม่ให้ภาคการผลิตและบริการ
ไทยเสียเปรียบประเทศอื่น ๆ ให้ได้เงื่อนไขที่เหมาะสม และสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ รวมถึงให้มี
การจั ดตั้งกองทุนป้ องกันและบรรเทาผลกระทบจากข้ อตกลงความร่วมมื อทางเศรษฐกิจ และควรมุ่งขยาย
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศที่สามารถเป็นแหล่งองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่
ไทยต้องการในการยกระดับอุตสาหกรรมเป้าหมาย
อย่ างไรก็ ดี ไทยยั งมี ข้ อจ ากั ด ในการอ านวยความสะดวกด้ า นการค้ า การลงทุ น อาทิ กฎระเบี ย บ
การขนส่งสินค้าผ่านแดน ขีดความสามารถของผู้ขนส่งในการนาเทคโนโลยีมาใช้งาน ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการอานวย
ความสะดวกด้านขนส่งโลจิสติกส์และการค้าการลงทุน ไทยจึงจาเป็นต้องเดินหน้าเร่งปรับปรุงกฎระเบียบเพื่อ
แก้ไขปั ญหาอุปสรรคเหล่ านั้ นควบคู่ ไปกับการเร่งด าเนิ นการลงทุ นในโครงการลงทุ นโครงสร้ างพื้ นฐานและ
การจัดทาข้อตกลงเขตการค้าเสรี อาทิ การปรับปรุงกฎระเบียบการผ่านแดนเพื่อขนส่งโลจิสติกส์และการค้า และ
ควรพัฒนาธุรกิจการให้บริการโลจิสติกส์ธุรกิจระหว่างประเทศของไทย ทั้งขนาดใหญ่ กลาง และเล็ก ให้สามารถ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่ออานวยความสะดวกและส่งเสริมการค้าการลงทุนทั้งในและระหว่างประเทศ
ทั้งนี้ จากการที่ ไทยมี ข้ อได้ เปรี ยบทางภู มิ ศาสตร์ และการพั ฒนาโครงสร้ างพื้นฐานท าให้ มี ศั กยภาพ
ที่จะพัฒนาเชื่อมเส้นทางขนส่งระหว่างมหาสมุทรอินเดียและแปซิฟิกและใช้ประโยชน์จากเส้นทางเชื่อมโลกของ
จี น (Belt and Road Initiative: BRI) และแผน “สร้างโลกที่ดีกว่าขึ้นมาใหม่ ” (Build Back Better World:
B3W) ที่สหรัฐอเมริกาสนับสนุนได้ รวมถึงสามารถเชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศ CLMV เพื่ออานวยความสะดวกใน
การเชื่อมโยงการค้าไปยังจีน ซึง่ ปัจจุบันไทยมีแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทั้งทางบก ทางน้า และทาง
อากาศ จึงควรบูรณาการเพื่อใช้ประโยชน์ทางภูมิศาสตร์ และโครงสร้างพื้นฐานจากเส้นทางเชื่อมต่อใน CLMVT
กับจีนตอนใต้ ให้เป็นหนึ่งเดียวกันและเชื่อมโยงกับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกและพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
เพื่อให้เกิดรูปธรรมในการผลักดันการเปลี่ยนแปลงภาคการผลิตและบริการไทยสู่ระดับนานาชาติ โดยมีกลยุทธ์
ขั บเคลื่ อนความร่ ว มมื อ และกรอบความตกลงระหว่ า งประเทศเพื่ อ ส่ ง เสริ ม การขนส่ ง และโลจิ ส ติ ก ส์
ใน CLMVT ที่มีคณะทางานขับเคลื่ อนโครงการลงทุนเพื่อเชื่อมโยงด้านคมนาคมกับ CLMVT และจีน และมี
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หน่ ว ยงานรั บ ผิ ดชอบภายใต้ ก ารก ากั บ ของรองนายกรั ฐ มนตรี ท าหน้ าที่ ตั ดสิ นใจเชิงยุ ทธศาสตร์ ระดั บสู ง
ในการเจรจา และประสานงานให้มีการบูรณการร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงคมนาคม
รับผิดชอบด้านการขนส่งสินค้า กรมศุลกากรรับผิดชอบระบบ National Single Window (NSW) และพิจารณา
ลดภาษีนาเข้าวัสดุเพื่อใช้ในการก่อสร้าง
2. เป้าหมายการพัฒนา
2.1 ความเชื่อมโยงของหมุดหมายกับเป้าหมายหลักของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 และยุทธศาสตร์ชาติ
หมุดหมายที่ 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สาคัญของประเทศ
มีเป้าหมายหลักในการปรับโครงสร้างภาคการผลิตและบริการสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม การพัฒนาคนสาหรับ
โลกยุคใหม่ การมุ่งสู่สังคมแห่ งโอกาสและความเป็นธรรม และการเปลี่ยนผ่านไปสู่ ความยั่งยืน โดยทาให้
ประเทศไทยมีระบบนิเวศที่สนับสนุน การค้าการลงทุนสามารถเป็นฐานการค้าการลงทุนที่สาคัญของภูมิภาค
เพิ่มผลิตภาพและโอกาสของผู้ประกอบการไทยให้สามารถเชื่อมโยงกับห่วงโซ่มูลค่าระดับภูมิภาคและระดับโลก
และยกระดั บ ขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขั น ของประเทศทั้ ง ภาคการผลิ ต และบริ ก ารส าคั ญ ซึ่ ง มี
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ในยุทธศาสตร์
ด้านความมั่งคง ในมิติความร่วมมือทางการพัฒนากับประเทศเพื่อนบ้าน ภูมิภาค โลก รวมถึงองค์กรภาครัฐ
และที่มิใช่ภ าครั ฐ รวมทั้ง ยุทธศาสตร์ ชาติ ด้า นการสร้ า งความสามารถในการแข่ งขัน ในมิติการพัฒ นา
อุตสาหกรรมและบริ การแห่ งอนาคต การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมไทย เชื่อมโลก ที่มุ่งเน้นเชื่อ มโยง
โครงข่ายคมนาคมและบริการโลจิสติกส์ อย่างไร้รอยต่อ และการรักษาและเสริมเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
มหภาค ที่มุ่งเน้นการเชื่อมโยงการค้าการลงทุนของไทยกับต่างประเทศและขยายความร่วมมือทางการค้า
การลงทุน และยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม ในมิติ
การสร้ า งการเติ บ โตอย่ า งยั่ ง ยื น บนสั ง คมที่ เ ป็ น มิ ต รต่ อ สภาพภู มิ อ ากาศ ที่ มุ่ ง เน้ น การลดการปล่ อ ยก๊ า ซ
เรือนกระจกและสร้างสังคมคาร์บอนต่า
ในขณะเดียวกัน ยังมีความเชื่อมโยงกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติในประเด็นสาคัญ ได้แก่
(1) การต่างประเทศ ในการขยายความร่วมมือในด้านเศรษฐกิจ การค้า การคมนาคม และทรัพยากรมนุษย์
ทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคีกับนานาชาติโดยเฉพาะในกลุ่มอนุภูมิภาคและภูมิภาคเอเชีย (2) อุตสาหกรรม
และบริการแห่งอนาคต ที่ให้ความสาคัญพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศไปสู่อุตสาหกรรม
อนาคตที่เติบโตเป็นเสาหลักของเศรษฐกิจไทยและการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออานวยต่อการพัฒนาของ
อุ ต สาหกรรมและบริ ก าร (3) โครงสร้ า งพื้ น ฐาน ระบบโลจิ ส ติ ก ส์ และดิ จิ ทั ล โดยมุ่ ง เน้ น การขยาย
ขีดความสามารถ พัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพของโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ เพื่อ
ยกระดับผลิ ตภาพของภาคการผลิ ต และบริ การ ลดต้นทุนการผลิ ตและบริ การที่แ ข่ง ขัน ได้ ในระดับ สากล
สนับสนุนให้เกิดความเชื่อมโยงกับอนุภูมิภาคและภูมิภาคอย่างเป็นระบบ (4) การเติบโตอย่างยั่งยืน โดย
มุ่งเน้นการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ใช้ประโยชน์และสร้างการเติบโตบนฐานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้ อม และการลงทุน ที่เป็ น มิตรต่อสภาพภูมิอากาศในการพัฒ นาโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐและ
ภาคเอกชน
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2.2 เป้าหมาย ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายของการพัฒนาระดับหมุดหมาย
เป้าหมายที่ 1 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนในภูมิภาค
ตัวชี้วัดที่ 1.1 อั น ดั บ ความสามารถในการแข่ ง ขั น ด้ า นเศรษฐกิ จ (โดยสถาบั น นานาชาติ เ พื่ อ การพั ฒ นา
การบริหารจัดการ) มีอันดับดีขึ้น
เป้าหมายที่ 2 ไทยเป็นห่วงโซ่อุปทานของภูมิภาค
ตัวชี้วัดที่ 2.1 (1) มูลค่าการลงทุนรวมในประเทศขยายตัวเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 6 ต่อปี หรือ (2) สัดส่วน
การลงทุนรวมต่อผลผลิตมวลรวมในประเทศเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 27 ต่อปี
ตัวชี้วัดที่ 2.2 (1) มูลค่าการส่งออกของไทยกับประเทศทั่วโลกขยายตัวเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 7 ต่อปี หรือ
(2) สัดส่วนการเติบโตของปริมาณการส่งออกสินค้าของไทยต่อการเติบโตของปริมาณการส่งออก
สินค้าของโลกเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 1.5 ต่อปี
เป้าหมายที่ 3 ไทยเป็นประตูและทางเชื่อมโครงข่ายคมนาคมและโลจิสติกส์ของภูมิภาค
ตัวชี้วัดที่ 3.1 ดัชนีประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์ระหว่างประเทศอยู่ในอันดับไม่ต่ากว่าอันดับที่ 25
ตัวชี้วัดที่ 3.2 สัดส่วนต้นทุนโลจิสติกส์ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศลดลงเหลือร้อยละ 11 ต่อผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศ
3. แผนที่กลยุทธ์
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4. กลยุทธ์การพัฒนา
กลยุทธ์ที่ 1 การสร้างจุดยืนของไทยภายใต้บริบทโลกใหม่
กลยุทธ์ย่อยที่ 1.1 รักษาความสมดุลกับมิตรประเทศ โดยกาหนดนโยบายที่ตรงกับความต้องการของ
ประเทศอย่างชัดเจน และประสานความร่วมมือกับมิตรประเทศเพื่อการดาเนินงานร่วมกันอย่างเท่าเทียม
กลยุทธ์ย่อยที่ 1.2 วางบทบาทของไทยในการนากลุ่มประเทศ CLMVT เข้าสู่มิติของความร่ว มมือ
และช่วยเหลือกันอย่างใกล้ชิดแทนที่การแข่งขัน เพื่อให้เป็นกาลังในการสร้างความสมดุลและพัฒนาภูมิภาค
ร่วมกัน โดยให้มีกลไกหรือคณะกรรมการระดับชาติเพื่อบูรณาการแนวทางการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ในทุกระดับ ในการเจรจาความร่วมมือกับมิตรประเทศ
กลยุทธ์ย่อยที่ 1.3 พั ฒ นาความสั ม พั น ธ์ ท างการค้ า และการลงทุ น โดยผลั ก ดั น และเพิ่ ม เติ ม
กรอบความร่วมมือ ข้อตกลงเขตการค้าเสรี ที่สาคัญ รวมถึงจัดตั้งและผลักดันความร่วมมือเขตพัฒนาพิเศษ
ระหว่างไทย ลาว และจีน เพื่อสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมจากการเชื่อมโยงระบบโลจิสติกส์ที่จุด
เชื่อมต่อบริเวณจังหวัดหนองคายและเชียงราย
กลยุทธ์ย่อยที่ 1.4 ปรับปรุงกลไกสนับสนุนการสร้างฐานเศรษฐกิจในบริบทโลกใหม่ จัดให้มีกลไก
หรือคณะกรรมการระดับชาติเพื่อบูรณาการแนวทางการปรับเปลี่ยนและปรับปรุงการส่งเสริมการลงทุนใหม่
เพื่อรองรับการจัดห่วงโซ่การผลิตและการย้ายฐานการผลิตทั่วเอเชียที่กาลังเกิดขึ้น ทั้งด้านสิทธิประโยชน์ ภาษี
และไม่ใช่ภาษี และอื่น ๆ
กลยุทธ์ย่อยที่ 1.5 พัฒนากฎหมายและแนวปฏิบัติที่ยกระดับไทยสู่มาตรฐานระหว่างประเทศ โดยเร่ง
ยกระดับและมาตรฐานทางสังคม สิ่งแวดล้อม สุขอนามัย คุณภาพชีวิต การลดความเหลื่อมล้า ความโปร่งใส
และการบริ หารจั ดการที่ดี ให้ อยู่ ระดับนานาชาติ เพื่อป้องกันการกีดกันทางการค้า และก้าวพ้นกับดักรายได้
ปานกลาง
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเป็นประตูการค้าการลงทุนและฐานเศรษฐกิจสาคัญของภูมิภาค
กลยุทธ์ย่อยที่ 2.1 ลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนพื้นที่ที่มีศักยภาพและเขตพัฒนาพิเศษ
ทั้งในปัจจุบันและอนาคต อาทิ โครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง บริการขนส่งและเครือข่ายโลจิสติกส์
ตามเส้นทางสาคัญและการเชื่อมโยงสู่ประเทศเพื่อนบ้าน สิ่งอานวยความสะดวกด้านการลงทุนและการค้า
ชายแดน การลงทุนพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ โดยลงทุนสร้างท่าเรือและสะพานเศรษฐกิจที่จังหวัด
ชุมพรและระนองให้เป็นโครงการหลักของประเทศ เพื่อให้ไทยเป็น ประตูการค้าที่สาคัญ และการพัฒนาเพื่อ
รองรับการท่องเที่ยวและบริการในกลุ่มจังหวัดที่มีศักยภาพ อาทิ การท่องเที่ยวอันดามันบริเวณจังหวัดภูเก็ต
กระบี่ พังงา ตรัง และสตูล ให้เชื่อมโยงกันเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล 1 ใน 5 ของโลก
กลยุทธ์ย่อยที่ 2.2 พัฒนาระบบคมนาคมและโลจิสติกส์ใ ห้เ ชื่อมโยงไร้ร อยต่อตั้งแต่ร ะดับภูมิภ าค
อนุภูมิภาค และชายแดน ให้เป็นการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ (Multimodal Transportation) โดย
บูรณาการแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทั้งทางบก ทางน้า และทางอากาศ ทีใ่ ช้ประโยชน์ทางภูมิศาสตร์
และโครงสร้างพื้นฐานจากเส้ นทางเชื่อมต่อใน CLMVT กับจีนตอนใต้ และเชื่อมโยงกับเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวั น ออกและพื้ น ที่ เ ขตเศรษฐกิ จ พิ เ ศษให้ เ ป็ น หนึ่ ง เดี ย วกั น อย่ า งเป็ น รู ป ธรรมที่ ส ามารถผลั ก ดั น
การเปลี่ยนแปลงภาคการผลิตและบริการไทยสู่ระดับนานาชาติ
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กลยุทธ์ย่อยที่ 2.3 ให้ค วามสาคัญ กั บ การขนส่ง ระบบรางอย่า งต่ อเนื่ อ ง เพื่อลดต้นทุน โลจิส ติ ก ส์
โดยเฉพาะสนับสนุนจุดเชื่อมระหว่างไทย สปป ลาว และจีน ที่จังหวัดหนองคายและเชียงราย ทั้ง ระบบรถไฟ
ความเร็ ว สู ง รถไฟทางคู่ และท่ า เรื อ บก รวมถึ ง สนั บ สนุ น พื้ น ที่ เ ศรษฐกิ จ ภายในประเทศทั้ ง ภาคเหนื อ
ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ ภาคกลาง และภาคตะวันออก ให้ ส ามารถเข้ าสู่ ส าธารณรัฐ ประชาชนจี น และ
กลุ่มประเทศ CLMV ได้โดยสะดวก
กลยุทธ์ย่อยที่ 2.4 พัฒนาและเพิ่มศักยภาพการขนส่งทางลาน้า โดยให้ความสาคัญกับการเดินเรือใน
แม่น้าสายสาคัญ อาทิ แม่น้าเจ้าพระยา แม่น้าน่าน และแม่น้าป่าสัก ให้มีความสะดวก ทันสมัย มีมาตรฐาน
ความปลอดภัย โดยเฉพาะการเดินเรือในแม่น้าเจ้าพระยาสู่ท่าเรือแหลมฉบัง
กลยุทธ์ย่อยที่ 2.5 เร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกส์ และการค้าการลงทุน ทั้งโครงสร้าง
พื้นฐานทางกายภาพและโครงสร้างพื้นฐานด้านการบริหารจัดการ อาทิ การพัฒนาระบบ การพัฒนาซอฟแวร์
เชื่อมโยงการขนส่ งทุกรู ป แบบ และการพัฒ นาหรือผ่ อนคลายกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง อย่างครอบคลุ มใน
กลุ่มประเทศ CLMVT สาธารณรัฐประชาชนจีน และภูมิภาคอาเซียน โดยเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการด้าน
การค้าและการลงทุน และผู้ประกอบการการให้บริการขนส่ง มีบทบาทในการให้บริการมากขึ้น รวมทั้งสามารถ
เข้าถึงและเชื่อมโยงกับระบบได้โดยสะดวก
กลยุทธ์ย่อยที่ 2.6 สนับสนุนให้มีแผนการลงทุน พัฒนาศูน ย์บริการโลจิสติกส์ อาทิ ย่านเก็บกองตู้
สินค้า ท่าเรือบก และศูนย์เปลี่ยนถ่ายสินค้า โดยการพัฒนาให้เป็นระบบเดียวกันและสอดคล้องกันทั่วประเทศ
และสามารถเชื่อมต่อกับกลุ่มประเทศ CLMVT สาธารณรัฐประชาชนจีน และภูมิภาคอาเซียน
กลยุทธ์ย่อยที่ 2.7 สนั บ สนุ น ให้ ภ าคเอกชนมี ส่ ว นร่ ว มในการลงทุ น โดยเฉพาะการลงทุ น พั ฒ นา
โครงสร้ า งพื้ น ฐานที่ จ าเป็ น และอาจจะมี ข้ อ จ ากั ด ทางการเงิ น ของภาครั ฐ โดยการด าเนิ น การจะต้ อ งมี
ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีการประเมินประสิทธิภาพและความสาเร็จที่ชัดเจน
กลยุทธ์ที่ 3 ผลักดันการลงทุนเพื่อปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมเป้าหมายสู่ไทยแลนด์ 4.0
กลยุทธ์ย่อยที่ 3.1 เร่งรัดการปรับการผลิตมาสู่ ระบบอัตโนมัติมากขึ้นทั้งในภาคอุตสาหกรรม ภาค
บริการ และโลจิสติกส์ โดยเร่งใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าของเทคโนโลยี 5G ในประเทศไทยให้มากที่สุด
เพื่อลดต้นทุนการผลิตให้ได้ร้อยละ 30 ตามมาตรฐานระหว่างประเทศ
กลยุทธ์ย่อยที่ 3.2 ปรับโครงสร้างภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการ และโลจิสติกส์ ให้นาแนวทาง BCG
มาใช้เป็นมาตรฐาน โดยสนับสนุนให้มีการลงทุนด้านการใช้พลังงานสะอาด การนาปัจจัยการผลิตมาใช้แบบ
หมุนเวียน และการลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ในทุกโครงการ
กลยุทธ์ย่อยที่ 3.3 สร้างระบบดิจิทัลที่เอื้อต่อการค้าการลงทุน โดยพัฒนาแพลตฟอร์มการค้าแห่งชาติ
เพื่อส่งเสริมการค้าในรู ปแบบธุร กิจ กับธุร กิจด้ว ยกัน พัฒนาระบบการเงินของไทยสู่ การให้ บริการธุรกรรม
ทางการเงิน ดิจิ ทัล เพื่อเอื้อต่อการลงทุน และปรับปรุง แก้ไข และพัฒนากฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ
ที่เกี่ย วข้องกับ การส่ งเสริ มการค้าที่เป็น ธรรมและอานวยความสะดวกการค้าการลงทุน รวมถึง เร่งพัฒนา
กฎหมายด้านธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ย่อยที่ 3.4 พัฒนาบุคลากรสู่มาตรฐานระหว่างประเทศเพื่อสนับสนุนการค้าการลงทุน โดย
ปรับระบบการพัฒนาบุคลากรและหลักสูตรให้เป็นไปตามความต้องการของตลาดแรงงานและภาคธุรกิจ ที่ให้
ภาคธุรกิจมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรและร่วมจ่ายในการพัฒนาบุคลากร และปรับวิธีการเรียนการสอน
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เข้าสู่ยุคดิจิทลั ที่เน้นการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองและนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการหารายได้และสร้างธุรกิจ
รวมถึงยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงานและระดับการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ให้เทียบเท่ากับ
ระดับนานาชาติหรือสถาบันชั้นนาของโลก เพื่อให้สามารถใช้ในการประกอบอาชีพได้จริง
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หมุดหมายที่ 6 ไทยเป็นฐานการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะที่สาคัญของโลก
1. สถานการณ์การพัฒนาที่ผ่านมา
อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เป็นอุตสาหกรรมสาคัญของประเทศไทยมายาวนานกว่า 50 ปี และ
มี ค วามส าคั ญ อย่ า งมากต่ อ เศรษฐกิ จ ของประเทศ โดยปั จ จุ บั น ประเทศไทยส่ ง ออกเครื่ อ งใช้ ไ ฟฟ้ า และ
อิเล็กทรอนิกส์เป็นอันดับที่ 13 ของโลก และเป็นอันดับที่ 4 ของอาเซียน มีมูลค่าการส่งออก 1.9 ล้านล้านบาท
คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 24.3 ของมูลค่าการส่งออกสินค้าทั้งหมดของประเทศ และก่อให้เกิดการจ้างงาน
รวมทั้งสิ้นมากกว่า 750,000 คน อย่างไรก็ตาม อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของไทยส่วนใหญ่ยังคง
พึ่งพาการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ และผู้ประกอบการไทยเป็นเพียงผู้รับจ้างประกอบที่ไม่มีเทคโนโลยี
เป็นของตนเอง และขาดความเชื่อมโยงระหว่างการวิจัยและพัฒนากับการผลิตเชิงพาณิชย์ อีกทั้งยังมีโครงสร้าง
การผลิตที่พึ่งพาแรงงานสูงและใช้เงินลงทุนต่า ส่งผลให้อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของไทยยัง ไม่
สามารถก้าวเป็นผู้นาตลาดของภูมิภาค และไม่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศได้เท่าที่ควร
ในขณะที่ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และมีผลกระทบ
ต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม รูปแบบธุรกิจ และนวัตกรรมใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง ประกอบกับสถานการ ณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เมื่อต้นปี 2563 โครงสร้างประชากรไทยที่จะเข้าสู่สังคม
ผู้สูงวัยอย่างสมบูรณ์ภายในปี 2566 และความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัลของประเทศที่มีคุณภาพ
และมีความครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ ตลอดจนราคาโทรศัพท์อัจฉริยะและเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีแนวโน้ม
ลดลงอย่างต่อเนื่อง ทาให้ประชาชนส่วนใหญ่สามารถเข้าถึงได้ง่าย เร่งให้เกิดการใช้งานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
ในภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน โดยเฉพาะบริการข้อมูลและทาธุรกรรมต่าง ๆ ผ่านระบบออนไลน์
เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้มูลค่าอุ ตสาหกรรมดิจิทัล ในประเทศไทยเติบโตอย่างรวดเร็ว แม้ว่าจะได้รับ
ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่หดตัวก็ตาม
อุ ต สาหกรรมดิ จิ ทั ล ของประเทศ ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น การน าเข้ า จากต่ า งประเทศโดยเฉพาะในส่ ว นของ
อุตสาหกรรมฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และดิจิทัลคอนเทนต์ อาทิ อุปกรณ์อัจฉริยะ เกมส์ แอปพลิเคชัน (เช่น
เฟซบุ๊ก ไลน์ กูเกิล ทวิตเตอร์ ช้อปปี้ ลาซาด้า และแกร็บ เป็นต้น ) โดยผู้ประกอบการไทยสามารถผลิตได้เอง
เพียงบางส่วน อาทิ ซอฟต์แวร์ทางบัญชีที่ยังมีส่วนแบ่งตลาดอยู่ในระดับต่า เนื่องจากผู้ใช้งานซอฟต์แวร์ของ
ไทยส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมที่มีกาลังซื้อค่อนข้างต่า และมีการส่งออกผลิตภัณฑ์
ดิจิทัล อาทิ เกม ไปยังกลุ่มประเทศ CLMV (กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม) ความล่าช้าในการพัฒนา
ด้านดิจิทัลในภาพรวม เป็นผลมาจากความพร้อมด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมและทักษะดิจิทัลขั้นสูงของ
ประชากรไทยที่ ยั ง อยู่ ใ นระดั บ ต่ า รวมถึ ง กฎหมายและระเบี ย บที่ ไ ม่ เ อื้ อ ต่ อ การดึ ง ดู ด การลงทุ น จาก
ผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีชั้นนาจากต่างประเทศ และการสนับสนุนสตาร์ทอัพอย่างจริงจัง ทาให้ประเทศ
ไทยสู ญเสี ย โอกาสในการสร้ างมูล ค่า เพิ่ม ทางเศรษฐกิ จที่ เ กิด ขึ้น จากความก้าวหน้า ทางเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล
โดยเฉพาะการใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่ที่เกิดขึ้นจากการทาธุรกรรมทางดิจิทัลของคนไทย เพื่อพัฒนา
ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการหรือพฤติกรรมของผู้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ส่งผลให้ประเทศไทยจาเป็นต้องเร่งสร้างความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมดิจิทัลของไทยให้สามารถ
แข่งขันได้ ควบคู่ไปกับ การยกระดับ อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็ กทรอนิกส์ในประเทศให้เ ป็นฐานการผลิ ต
อุตสาหกรรมอิเล็ กทรอนิ กส์ อัจ ฉริ ย ะที่ส าคัญ ของโลก และการสนับสนุนให้ เกิดการพัฒ นาเศรษฐกิ จ และ
สั ง คมไทยให้ เ ป็ น ดิ จิ ทั ล ที่ มี ภู มิ คุ้ ม กั น อย่ า งเต็ ม รู ป แบบ ตลอดจนพั ฒ นาระบบนิ เ วศที่ เ อื้ อ ต่ อ การพั ฒ นา
79

อุ ต สาหกรรมอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ อั จ ฉริ ย ะและอุ ต สาหกรรมดิ จิ ทั ล ให้ ป ระเทศไทยสามารถใช้ ป ระโยชน์ จ าก
ความก้ า วหน้ า ทางเทคโนโลยี ที่ เ ปลี่ ย นแปลงไปอย่ า งรวดเร็ ว ในการสร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม ทางเศรษฐกิ จ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เป้าหมายการพัฒนา
2.1

ความเชื่อมโยงของหมุดหมายกับยุทธศาสตร์ชาติและเป้าหมายหลักของแผน

หมุดหมายที่ 6 มุ่งตอบสนองต่อเป้าหมายหลักของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 จานวน 3 เป้าหมาย
ได้แก่ (1) กำรปรับโครงสร้ำงภำคกำรผลิตและบริกำรสู่เศรษฐกิจฐำนนวัตกรรม โดยการพัฒนาต่อยอดฐาน
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทยในปัจจุบัน เป็นอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะที่ มุ่งเน้นการ
ผลิตชิ้นส่วนประกอบที่สาคัญในห่วงโซ่อุปทานโลก เป็นที่ต้องการของตลาดในอนาคต และมีมูลค่าสูง รวมถึง
การพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมดิจิทัล (2) กำรพัฒนำคนสำหรับโลกยุคใหม่ โดยการ
พัฒ นากาลั งคนที่มีทักษะที่ส อดคล้ องกับ ความต้ องการของอุตสาหกรรมและบริก ารฯ ในอนาคต รวมถึง
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ และอุตสาหกรรมและบริการดิจิทัลของประเทศ และ (3) กำรรับมือกับ
กำรเปลี่ยนแปลงและควำมเสี่ยงภำยใต้บริบทโลกใหม่ โดยการส่งเสริมการนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ประโยชน์
ในหลากหลายภาคส่วนและหลากหลายมิติ นอกจากนี้ หมุดหมายที่ 6 มีความสอดคล้องกับเป้าหมายตาม
ยุทธศาสตร์ชาติใน 1 ด้าน ได้แก่ ยุทธศำสตร์กำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน ในประเด็นเป้าหมาย
ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจไทยเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน และประเทศไทยมี
ขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น
2.2

เป้าหมาย ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายของการพัฒนาระดับหมุดหมาย

เป้าหมายที่ 1 เศรษฐกิจดิจิทัลภายในประเทศมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดที่ 1.1 สัดส่วนมูลค่าเพิ่มของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเพิ่มขึ้น
เป็นร้อยละ 30 ภายในปี 2570
ตัวชี้วัดที่ 1.2 มีกระดานข้อมูล ดิจิ ทัล ของภาครัฐ ที่สามารถติดตามจานวนธุรกรรมงานบริการของภาครัฐ
ที่ปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัลได้ภายในปี 2566 และงานบริการประชาชนของภาครัฐต้องปรับเปลี่ยน
เป็นดิจิทัลทั้งหมดภายในปี 2570
ตัวชี้วัดที่ 1.3 อัตราการขยายตัวของมูลค่าเศรษฐกิ จดิจิทัลภายในประเทศเพิ่มสูงขึ้นจากการลงทุนวิจัยและ
พัฒนา นวัตกรรม เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ xx ต่อปี
ตัวชี้วัดที่ 1.4 มี บ ริ ก ารอิ น เทอร์ เ น็ ต เคลื่ อ นที่ ค วามเร็ ว สู ง ที่ ส ามารถเข้ า ถึ ง และพร้ อ มใช้ แ ก่ ป ระชาชน
โดยครอบคลุมพื้นที่ทุกหมู่บ้าน พื้นที่ชุมชนและสถานที่ท่องเที่ยว
เป้าหมายที่ 2 การส่งออกของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะของประเทศเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดที่ 2.1 สั ด ส่ ว นการส่ ง ออกในอุ ต สาหกรรมอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ อั จ ฉริ ย ะในประเทศคิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 60
ของมูลค่าการส่งออกอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดภายในปี 2570
ตัวชี้วัดที่ 2.2 มีบุคลากรที่มีทักษะรองรับรวม 400,000 ราย ภายในปี 2570
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เป้าหมายที่ 3 มูลค่าอุตสาหกรรมดิจิทัลและอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะของประเทศมีการขยายตัว
เพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดที่ 3.1 จานวนผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีขนาดใหญ่ของโลกลงทุนในประเทศไทยอย่างน้อย 3 ราย
ภายในปี 2570
ตัวชี้วัดที่ 3.2 จานวนสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีเพิ่มขึ้นเป็น 300 แห่ง ภายในปี 2570
ตัวชี้วัดที่ 3.3 มีแรงงานที่เป็นผู้เชี่ยวชาญทางดิจิทัล (ระดับ 4) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 6 ของจานวนประชากรไทย
ภายในปี 2570
ตัวชี้วัดที่ 3.4 มีจุดเชื่อมต่อและแลกเปลี่ยนข้อมูลจราจรอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศที่ทาให้บริการดิจิทัลของ
ไทยสามารถแข่งขันได้ภายในปี 2570
3. แผนที่กลยุทธ์

4. กลยุทธ์การพัฒนา
กลยุทธ์ที่ 1 การขับเคลื่อนสังคมและเศรษฐกิจไทยด้วยดิจิทัล
กลยุทธ์ย่อยที่ 1.1 พัฒนาบริการและแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการปรับระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐให้เป็นรัฐบาลดิจิทัลเต็มรูปแบบ โดยสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐการนาเทคโนโลยีและอุปกรณ์ดิจิทัล
มาสนับสนุนการปฏิบัติงานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลที่เหมาะสม อาทิ การใช้ระบบออนไลน์สาหรับกระบวนการ
เอกสาร การชาระเงินอิเล็กทรอนิกส์ การจัดเก็บข้อมูลของภาครัฐในคลาวด์ การทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
ระหว่างประชาชนกับภาครัฐ รวมทั้งการบูรณาการและเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐโดยสมบูรณ์
กลยุทธ์ย่อยที่ 1.2 ส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการในประเทศให้สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมดิจิทัล รวมถึงนาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะมาใช้ในการผลิตสินค้าและบริการ เพื่อเพิ่มผลิต
ภาพและ ความสามารถในการทากาไรให้แก่ผู้ประกอบการเพิ่มขึ้น โดยการจัดตั้งกองทุนส่งเสริมการใช้
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล เพื่อสร้ างโอกาสให้ผู้ประกอบการในประเทศโดยเฉพาะวิสาหกิจ
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ขนาดกลางและขนาดย่อม ในการประยุกต์ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล ให้ความสาคัญกับการยกระดับ
การเกษตรของไทยให้เป็นเกษตรยืดหยุ่น เกษตรอัจฉริยะ โรงงานอัจฉริยะ และการแพทย์อัจฉริยะ รวมทั้ง
การทาธุรกรรมบริการต่าง ๆ ผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลของไทย อาทิ ตลาดการเกษตร การท่องเที่ยว การแพทย์
และสุขภาพ การเงิน
กลยุทธ์ย่อยที่ 1.3 พัฒนาให้เกิดการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานและ
การให้บริการสาธารณะของภาครัฐเพิ่มขึ้น โดยส่งเสริมการสร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อรองรับการพัฒนาใน
มิติต่าง ๆ อาทิ การพัฒนาแพลตฟอร์มซื้อขายพลังงาน การพัฒนาตลาดคาร์บอน การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ การ
ให้บริการการแพทย์ทางไกล การจัดการศึกษาออนไลน์
กลยุทธ์ย่อยที่ 1.4 ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีดิจิทัลในการดารงชีพ
อาทิ การเรียนรู้บนแพลตฟอร์มดิจิทัล การใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ การทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาต่อยอดฐานอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
กลยุทธ์ย่อยที่ 2.1 สนับสนุนให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ พัฒนาเป็ นผู้
รับจ้างผลิตและผู้รับจ้างออกแบบและผลิตขั้นสูง เพื่อรองรับอุตสาหกรรม 4.0 และส่งเสริมการนานวัตกรรมการ
ผลิตสมัยใหม่มาปรับใช้ เพื่อเร่งรัดการพัฒนาสู่อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์สีเขียว โดยใช้เครื่องมือทางการเงินการ
คลัง หรือนโยบายสนับสนุนอื่น ๆ ที่เหมาะสมและจูงใจ
กลยุทธ์ ย่อยที่ 2.2 ส่งเสริ มให้ผู้ประกอบการปรั บ รู ปแบบการพั ฒนาอุต สาหกรรมอิเ ล็ กทรอนิ ก ส์
อัจฉริยะให้เป็นฐานการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะที่สาคัญของโลก โดยมุ่งเน้นการผลิตชิ้นส่วน
ประกอบที่ส าคัญในห่ ว งโซ่อุป ทานโลก เป็ นที่ต้องการของตลาดในอนาคต และมีมูล ค่าสู ง เข้าสู่ การเป็น
อุตสาหกรรมอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ขั้ น สู ง อาทิ การผลิ ตตัว เก็บประจุยิ่ง ยวด ออปโตอิเล็ ก ทรอนิ กส์ และไมโคร
อิเล็กทรอนิกส์
กลยุ ท ธ์ ย่ อ ยที่ 2.3 ส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารส่ ง ออกผลิ ต ภัณ ฑ์ เ ครื่ อ งใช้ ไ ฟฟ้ า และอุ ป กรณ์ อิ เ ล็ ก ทรอนิกส์
อัจฉริยะ โดยมุ่งเน้นไปยังกลุ่มประเทศที่ไทยมีศักยภาพ อาทิ ประเทศในกลุ่มอาเซียน ยุโรป อเมริกา
กลยุทธ์ย่อยที่ 2.4 ส่งเสริมให้เกิดการลงทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูง ในอุตสาหกรรมไฟฟ้าและ
อิเ ล็กทรอนิกส์ อัจ ฉริ ยะ และพัฒนาสุด ยอดผลิตภั ณ ฑ์ (Product Champion) อาทิ การพัฒ นาระบบ
เซ็นเซอร์และระบบอิเล็กทรอนิกส์ในยานยนต์ไฟฟ้า และการจูงใจให้มีผู้ประกอบการด้านชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์
อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะเพิ่มขึ้น
กลยุทธ์ย่อยที่ 2.5 พัฒนามาตรฐานและเงื่อนไขการเข้าถึงข้อมูล ที่เกิดจากอุปกรณ์อิเ ล็กทรอนิ กส์
อัจฉริยะที่เป็นสากล รองรับการแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงข้อมูลภายในหน่วยงานภาครัฐ และระหว่า ง
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนภายในประเทศและภูมิภาค เพื่อให้มีข้อมูลขนาดใหญ่ นาไปสู่การวิจัยและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้อง
กลยุทธ์ย่อยที่ 2.6 ดึงดูดและพัฒนาให้เกิดการลงทุนจากต่างประเทศ โดยบูรณาการความร่วมมือกับ
ผู้ประกอบการไทยหรือกิจการร่วมค้า ควบคู่กับการให้สิทธิประโยชน์ในการลงทุนที่สนับสนุนหรือผลักดันให้
ผู้ร่วมค้าที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านถ่ายทอดองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญให้ผู้ประกอบการ ไทย โดย
มุ่งเน้นอุตสาหกรรมต้นน้าที่มีเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูงและเป็นพื้นฐานของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
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กลยุทธ์ที่ 3 อุตสาหกรรมดิจิทัลในประเทศที่สามารถแข่งขันได้
กลยุทธ์ย่อยที่ 3.1 ดึงดูดให้ผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีขนาดใหญ่ของโลกลงทุนในอุตสาหกรรม
ที่จะเอื้อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ประกอบการไทยตลอดห่วงโซ่อุปทาน อาทิ การลงทุนจัดตั้งศูนย์ข้อมูลคลาวด์
ที่หลากหลายเพื่อประชากรอาเซียน โดยดึงดูดให้บริษัทต่างชาติมาลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลในประเทศ
เช่น ศูนย์ข้อมูล ระบบภาครัฐอิเล็กทรอนิกส์ คลาวด์ และแพลตฟอร์มข้ามชาติ (อาทิ กูเกิล ไมโครซอฟท์) เป็นต้น
โดยกาหนดรู ปแบบการลงทุนและสิ ทธิประโยชน์ที่จะก่อให้ เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจภายในประเทศ อาทิ
การจับคู่ธุรกิจในไทย การจ้างแรงงานไทย
กลยุทธ์ย่อยที่ 3.2 ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัลที่จะสนับสนุนให้ไทยสามารถ
ใช้ประโยชน์จากความได้เปรียบทางภูมิศาสตร์เพื่อยกระดับให้ บริการดิจิทัลของไทยสามารถแข่งขันได้
ภายในปี 2570 อาทิ การขยายอินเตอร์เน็ตแบนด์วิดธ์ระหว่างประเทศ การเชื่อมต่อโครงข่ายระหว่างประเทศ
ที่ช่วยลดต้นทุนและระยะเวลาการสร้างศูนย์ข้อมูล และพัฒนาการให้บริการคลาวด์สาธารณะในประเทศ
กลยุทธ์ย่อยที่ 3.3 พัฒนาและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ผลิต ผู้พัฒนา ผู้ออกแบบ
และสร้างระบบในอุตสาหกรรมและบริการดิจิทัลภายในประเทศ ให้เป็นผู้นาด้านบริการดิจิทัลโซลูชั่น ที่เป็น
มิตรต่อผู้ใช้ และตอบสนองต่อความต้องการใช้งานภายในประเทศ อาเซียน หรือระดับโลก โดยนาร่องจาก
สาขาเกษตร การแพทย์และสุขภาพ การท่องเที่ยว และการบริหารจัดการภาครัฐในระดับท้องถิ่น
กลยุทธ์ย่อยที่ 3.4 ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาซอฟต์แวร์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และการสร้างดิจิทัล
คอนเทนต์ สร้ า งสรรค์ ที่มี การน าวัฒนธรรม วิถีชีวิต แหล่งท่องเที่ยวไทย ฯลฯ ไปใช้ประโยชน์ใ นเชิง
สร้างสรรค์ ซึ่งจะช่วยมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจในทุกมิติ
กลยุทธ์ย่อยที่ 3.5 ส่งเสริมให้เกิดการลงทุนในอุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล รวมถึงการวิจัยและ
พัฒนาในประเทศ เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการทั้งภายในประเทศและภูมิภาคอาเซียน โดยดึงดูด
และพัฒนาผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีทุกขนาด ตั้งแต่สตาร์ทอัพจนถึงบรรษัทข้ามชาติ และสร้างระบบนิเวศ
เพื่อเพิ่มโอกาสแก่ผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีของไทย ดึงดูดและพัฒนาผู้มีความสามารถเพื่อให้เกิดการ
พัฒ นากาลั ง คนและอุ ตสาหกรรมไทยอย่ า งก้าวกระโดด โดยการกาหนดรู ปแบบการให้ สิ ทธิ ป ระโยชน์ ที่
เหมาะสม อาทิ ยกเว้นหรือลดการจัดเก็บภาษีกาไรจากการขายหลักทรัพย์ของธุรกิจเงินร่วมลงทุน เพื่อให้เกิด
การลงทุนในกิจการของสตาร์ทอัพด้านดิจิทัลเพิ่มขึ้น
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบนิเวศเพื่อสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ อุตสาหกรรม
และบริการดิจิทัล
กลยุทธ์ย่อยที่ 4.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ ครอบคลุม เพียงพอและเข้าถึง
ได้ ทั้งในด้านพื้นที่ และราคา เพื่อให้ประชาชนมีความคุ้มครองทางสังคมที่ เพียงพอ เหมาะสม สามารถเข้าถึง
การศึกษา สาธารณสุข บริการภาครัฐ และโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมอื่น ๆ รวมทั้งรองรับกับปริมาณความ
ต้องการใช้งานทางดิจิทัลในอนาคต ทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ
กลยุ ท ธ์ ย่ อ ยที่ 4.2 พั ฒ นาก าลั ง คนเพื่ อ รองรั บ กั บ การปรั บ ตั ว ทางเทคโนโลยี ใ นอนาคตของ
ผู้ ป ระกอบการในอุ ต สาหกรรมและบริ ก ารต่ า ง ๆ รวมถึ ง อุ ต สาหกรรมอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ อั จ ฉริ ย ะ และ
อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัลของประเทศ โดยเร่งผลิตกาลังคนที่มีทักษะที่สอดคล้องกับ ความต้องการของ
อุตสาหกรรมและบริการฯ ในอนาคต ปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาผ่านการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่าง
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ภาครัฐ เอกชน มหาวิทยาลัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ เร่งยกระดับทักษะแรงงานที่มีอยู่ พัฒนามาตรฐาน
วิชาชีพของแรงงานในอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยี และดึงดูดบุคลากรจากต่างชาติในสาขาที่ขาดแคลน อาทิ
ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีที่สร้างความพลิกผัน
กลยุทธ์ย่อยที่ 4.3 ผลักดันและแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล เช่น
กฎหมายคุ้มครองผู้ บริโภค และการบังคับใช้กฎหมายลิ ขสิ ทธิ์อย่างจริงจัง เป็นต้น รวมทั้งเร่งพัฒนาและ
ปรั บปรุ งกฎระเบียบต่ า ง ๆ ของภาครั ฐที่ยังคงเป็น อุปสรรคต่อการลงทุน การดึงดูดแรงงานทักษะสูง
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล รวมถึงการเติบโตของอุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล อาทิ
ผลักดันให้มีเงื่อนไขการถ่ายทอดเทคโนโลยีไว้ในการจัดซื้อจั ดจ้างในโครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐ เพื่อให้
สามารถพั ฒ นาอุ ป กรณ์ ส่ ว นประกอบของโครงสร้ า งพื้ น ฐานภายในประเทศได้ พร้ อ มทั้ ง ส่ ง เสริ ม ให้ มี
การดาเนินการในรูปแบบแซนด์บ็อกซ์ เพื่อนาไปสู่การแก้ไขปัญหากฎหมายและระเบียบดังกล่าว การจัดตั้ง
ระบบที่ใช้ในการตรวจสอบและกากับดูแลการให้บริการด้านดิจิทัล โดยเฉพาะในส่วนของธุรกรรมที่เกิดขึ้นบน
แพลตฟอร์มต่างประเทศ เพื่อสามารถนามาใช้ประโยชน์ในการจัดเก็บภาษี
กลยุทธ์ย่อยที่ 4.4 ส่งเสริมให้มีการใช้เครื่องมือทางนโยบายทางการเงินและการคลังที่เหมาะสมและ
สอดคล้องกับบริบทของแต่ละอุตสาหกรรม เพื่อสนับสนุนให้เกิดการลงทุน วิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อ
สร้างความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัลของ
ประเทศ อาทิ ลดการจัดเก็บภาษีการนาเข้าเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมดิจิทัล
กลยุทธ์ย่อยที่ 4.5 ผลักดันให้มีการขับเคลื่อนด้านนโยบายความเป็นเจ้าของอธิปไตยทางข้อมูลจาก
เทคโนโลยีและแพลตฟอร์มที่ทาธุรกิจ จากคนไทย โดยกาหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรักษาอธิปไตย
ทางข้อมูล รวมทั้งการพัฒนาระบบป้องกันความเสี่ยงด้านไซเบอร์ของประเทศที่สอดคล้องกับหลักสากล
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หมุดหมายที่ 7 ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง มีศักยภาพสูง และสามารถ
แข่งขันได้
1. สถานการณ์การพัฒนาที่ผ่านมา
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเป็นผู้ประกอบการส่วนใหญ่ มีจานวนมากกว่าร้อยละ 99 ของ
จานวนวิสาหกิจภายในประเทศ สร้างการจ้างงานสัดส่วนกว่าร้อยละ 70 ของจานวนการจ้างงานรวม ก่อให้เกิด
มูลค่าเพิ่มแก่ระบบเศรษฐกิจโดยวัดจากผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ปี 2563 มีมูลค่ารวม 6.63 ล้านล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 42.2 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ
เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากร้อยละ 41.6 เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 25552559) หากพิจารณาการเติบโตมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 2.4 ต่อปี ในช่วง 4 ปีแรกของแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 12 (อ้างอิงนิยามวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเดิมตามกฎกระทรวงกาหนดจานวนการจ้างงาน
และมูลค่าสินทรัพย์ถาวรของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2545) อย่างไรก็ดี การแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด -19) ตั้งแต่ในช่วงปลายปี 2562 ได้ส่งผลให้รายได้ในหลายสาขาธุรกิจลดลง ทาให้
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเผชิญปัญหาการขาดสภาพคล่องอย่างรุนแรง นาไปสู่การชะลอการจ้างงาน
หยุดกิจการชั่วคราว หรือแม้กระทั่งยุติกิจการแบบถาวร
ที่ ผ่ า นมา ภาครั ฐ และหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ได้ ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การพั ฒ นาผู้ ป ระกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมาอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาศักยภาพในการประกอบธุรกิจ
ด้วยการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับทัศนคติและทักษะการเป็นผู้ประกอบการ ความรู้ด้านการเงิน การผลิตและ
บริการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ และการตลาด ซึ่งส่วนใหญ่ยังมีลักษณะเป็นการอบรมพื้นฐาน
ทั่วไปในภาพรวม ไม่เฉพาะเจาะจงตามความต้องการและรูปแบบที่หลากหลายของธุรกิจ ทาให้ผู้ประกอบการ
น าความรู้ ไ ปใช้ ป ระโยชน์ แ ละต่ อ ยอดการท าธุ ร กิ จ ได้ ไ ม่ ม ากนั ก นอกจากนี้ ภ าครั ฐ ยั ง ให้ ค วามส าคั ญ กั บ
การเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออานวยต่อการดาเนินธุรกิจ อาทิ การสนับสนุนแหล่งเงินทุนที่เหมาะสม
การส่ ง เสริ ม ด้ า นตลาด การมาตรฐาน การวิ จั ย พั ฒ นาและนวั ต กรรมโดยหลายหน่ ว ยงาน ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ผ่านการจัดทางบประมาณในลักษณะบูรณาการด้านการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม แต่อาจมี
ช่องว่างในการส่งต่อการให้ความช่วยเหลือ รวมทั้งการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานอย่างเป็น
ระบบ อีกทั้งยังมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอยู่นอกระบบเป็นจานวนมาก ทาให้ภาครัฐไม่มีข้อมูลของ
ผู้ประกอบการที่ชัดเจนเพียงพอ เป็นข้อจากัดต่อการวางนโยบายและการจัดทามาตรการส่งเสริมและช่วยเหลือ
เยียวยาผู้ประกอบการให้ทั่วถึงและมุ่งเป้าตอบโจทย์ความต้องการของผู้ประกอบการที่มีความแตกต่างกัน
ทั้งขนาด ประเภทกิจการ และระดับการเติบโต
บริบทของโลกและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและรุนแรง ส่งผลให้วิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมต้องเผชิญความท้าทายจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอก และต้องเร่งปรับตัวให้เท่าทัน เพื่อเพิ่ม
ความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ โดยเฉพาะการเติบโตอย่างรวดเร็วไร้ขีดจากัดของเทคโนโลยี กระตุ้นให้
ผู้ประกอบการต้องเปลี่ยนผ่านโมเดลธุรกิจไปสู่ธุรกิจที่พึ่งพาเทคโนโลยีมากขึ้น การเข้าสู่สังคมสูงวัย ส่งผลต่อการ
ลดลงของจานวนแรงงานและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้ บริโภคโดยหันไปใช้จ่ายเพื่อบริโภคสินค้ าและ
บริการเกี่ยวกับสุขภาพเพิ่มมากขึ้น ในขณะที่การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศอย่างฉับพลันทาให้ผลิตภัณฑ์จาก
ธรรมชาติไม่สม่าเสมอ ส่งผลให้ผู้บริโภคมีความตื่นตัวและบริโภคสินค้าและบริการที่ยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
มากยิ่ งขึ้ น นอกจากนี้ ผ ลกระทบอย่ างรุ น แรงจากการแพร่ ร ะบาดของโรคโควิ ด -19 ยั งเป็ นปั จจั ยผลั กดั น
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ผู้ประกอบการให้เพิ่มความยืดหยุ่นในการทาธุรกิจและเปลี่ยนผ่านไปสู่การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เครื่องจักรและ
ระบบอัตโนมัติ ผลงานวิจัยพัฒนา และนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพ เชื่อมโยงธุรกิจเข้ากับห่วงโซ่
คุณค่าโลกและลดการพึ่งพาตลาดใดตลาดหนึ่งเป็นหลักอันเป็นการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและกระจายความเสี่ยง
ในขณะที่ภาครัฐต้องเร่งปรับปรุงและยกระดับประสิทธิภาพระบบการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมให้มีลักษณะมุ่งเป้าตอบโจทย์ผู้ประกอบการบนฐานความเข้าใจธุรกิจที่มีความหลากหลาย จูงใจให้
ผู้ประกอบการเข้าระบบและรับการพัฒนาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม สามารถดาเนินธุรกิจได้อย่างเข้มแข็งจนถึง
ขยายขนาดธุรกิจ
2. เป้าหมายการพัฒนา
2.1

ความเชื่อมโยงของหมุดหมายเป้าหมายหลักของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 และยุทธศาสตร์ชาติ

การส่งเสริมและพัฒนา SME ไทยให้เข้มแข็ง มีศักยภาพสูง และสามารถแข่งขันได้ เป็นแนวทาง
การพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยเฉพาะในยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขันใน 2 เป้าหมาย ได้แก่ ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ
และยั่งยืน และประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น ในประเด็นการพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐาน
ผู้ประกอบการยุคใหม่ ผ่านการสร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะยุคใหม่ที่มีทักษะและจิตวิญญาณของกา รเป็น
ผู้ประกอบการที่มีความสามารถในการแข่งขันและมีอัตลักษณ์ชัดเจนสามารถปรับตัวและประยุกต์ใช้เครื่องมือ
และประโยชน์ของเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมในการประกอบธุรกิจและได้รับการส่งเสริมให้เข้าถึงแหล่ง
เงินทุนและแหล่งเงินทุนทางเลือกด้วยการใช้ประโยชน์จากข้อมูลทั้งด้ านการเงินและที่มิใช่การเงิน รวมทั้ง
สามารถเข้าถึงตลาดทั้งในและต่างประเทศ ออนไลน์และออฟไลน์ ที่เหมาะสมตามศักยภาพของผู้ประกอบการ
โดยมีโ อกาสเข้ า ถึง ข้ อ มูล และได้ รั บ การอานวยความสะดวกและสนั บสนุ นให้ ส ามารถเข้า ถึ ง ข้ อมูล ระบบ
คลังข้อมูลและความรู้กลาง (Business intelligence repository) ของภาครัฐอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง พร้อม
ทั้งยังสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ในเป้าหมาย
สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต ในประเด็นการกระตุ้นให้ภาค
ธุรกิจมีการบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาลโดยคานึงถึงต้นทุนทางสังคมและกระตุ้นให้เกิดการประกอบธุรกิจ
เพื่อสังคม รวมทั้งยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ใน 2 เป้าหมาย ได้แก่
การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม เพิ่มโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามาเป็นกาลัง ของการ
พัฒนาประเทศในทุกระดับ และการเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเองและ
การจั ดการตนเองเพื่ อสร้ างสั ง คมคุ ณภาพในประเด็น การปรั บโครงสร้ างเศรษฐกิจฐานรากเพื่ อยกระดั บ
เกษตรกรสู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในภาคการเกษตรอีกด้วย
นอกจากนี้ แนวทางการพัฒนาตามหมุดหมายที่ 7 ไทยมี SMEs ที่เข้มแข็ง มีศักยภาพสูง และ
สามารถแข่งขันได้ ยังสอดคล้องกับเป้าหมายหลักของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 ใน
เป้าหมายที่ 1 การปรับโครงสร้างภาคการผลิตและบริการสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม ในประเด็นภาคการผลิต
และบริ ก ารส าคั ญ ได้ รั บ การยกระดั บ ให้ มี ขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขั น ที่ สู ง ขึ้ น เศรษฐกิ จ ท้ อ งถิ่ น และ
ผู้ประกอบการรายย่อยสามารถเชื่อมโยงกับห่วงโซ่มูลค่า และประเทศไทยมีระบบนิเวศที่สนับสนุนการค้าการ
ลงทุนและการพัฒนานวัตกรรม ผ่านการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการ SME ในแต่ละภาคธุรกิจของประเทศ
ให้สามารถแข่งขันได้ อีกทั้งเชื่อมโยงผู้ประกอบการ SME กับห่วงโซ่มูลค่าโลก โดยมีระบบนิเวศในการประกอบ
ธุรกิจที่เหมาะสมสาหรับผู้ประกอบการในแต่ละประเภทและสาขาธุรกิจ เป้าหมายที่ 2 การพัฒนาคนสาหรับ
โลกยุคใหม่ ในประเด็นพัฒนาให้คนไทยมีทักษะและคุ ณลักษณะที่เหมาะสมกับโลกยุคใหม่ ทั้งทักษะในด้าน
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ความรู้ ทักษะทางพฤติกรรม และคุณลักษณะตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม และเป้าหมายที่ 3 การมุ่งสู่สังคม
แห่งโอกาสและความเป็นธรรม ในประเด็นความเหลื่อมล้าเชิงรายได้ ความมั่งคั่ง และโอกาสในการแข่งขันของ
ภาคธุรกิจ ผ่านการส่งเสริมการแข่งขันที่เป็นธรรมและเปิดกว้างสาหรับผู้ประกอบการ SME ให้สามารถแข่งขัน
ได้อย่างยั่งยืน
2.2

เป้าหมาย ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายของการพัฒนาระดับหมุดหมาย

เป้าหมายที่ 1 วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีสภาพแวดล้อมที่เอื้ออานวยต่อการเติบโตและแข่งขันได้
ตัวชี้วัดที่ 1.1 (1) สัดส่วนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ขึ้นทะเบียนกับสานักงานประกันสังคมต่อจานวน
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมทั้งหมด เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 20 ในปี 2570 (2) สัดส่วนวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มต่อจานวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมทั้งหมด เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 5 ในปี 2570 (3) สัดส่วนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่
จดทะเบียนนิติบุคคลต่อจานวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมทั้งหมด เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 35
ในปี 2570 และ (4) จานวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรายใหม่ที่จดทะเบียนพาณิชย์
ขยายตัวไม่ต่ากว่าร้อยละ XX ต่อปี (รอข้อมูล)
ตัวชี้วัดที่ 1.2 มูลค่าการระดมทุนผ่านตลาดทุน ขยายตัวไม่ต่ากว่าร้อยละ 12 ต่อปี สัดส่วนจานวนวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่ อมที่เข้าถึงสินเชื่อ54ต่อจานวนวิส าหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมทั้งหมด
เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ XX ในปี 2570 (รอข้อมูล) และสัดส่วนปริมาณสินเชื่อวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมต่อปริมาณสินเชื่อรวม เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ XX ในปี 2570 (อยู่ระหว่างพัฒนาฐานข้อมูล
ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เป็นบุคคลธรรมดา)
ตัวชี้วัดที่ 1.3 จานวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรายใหม่ที่เข้าถึงสินเชื่อ ไม่น้อยกว่า XX ราย ต่อปี และ
ปริมาณสินเชื่อที่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรายใหม่ได้รับ ไม่น้อยกว่า XX ล้านบาท ต่อปี
(อยู่ระหว่างพัฒนาฐานข้อมูลของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เป็นบุคคลธรรมดา)
ตัวชี้วัดที่ 1.4 สัดส่วนจานวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่มีหนี้เสีย (หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้และหนี้ที่
ยังค้างชาระ) ต่อจานวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่มีหนี้รวม ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ
XX ต่อปี และสัดส่วนปริมาณหนี้เสียต่อปริมาณหนี้รวมของ SME ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ XX
ต่อปี (อยู่ระหว่างการพัฒนาฐานข้อมูล ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เป็นบุ คคล
ธรรมดา)
ตัวชี้วัดที่ 1.5 Competition Index (อยู่ระหว่างการพัฒนาข้อมูล)
ตัวชี้วัดที่ 1.6 ระบบฐานข้อมูลวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่รัฐบาลและผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมใช้ได้อย่างเรียลไทม์และทั่วถึง
เป้าหมายที่ 2 วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีศักยภาพสูงในการดาเนินธุรกิจ สามารถยกระดับและ
ปรับตัวเข้าสู่การแข่งขันใหม่
ตัวชี้วัดที่ 2.1 สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและการส่งออกของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมเพิ่มขึ้น เป็นร้อยละ 40 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ และสัดส่วน
54

ครอบคลุมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมที่เป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่ได้รับสินเชื่อผ่านสถาบันการเงินและที่มิใช่
สถาบันการเงิน

87

มูลค่าการส่งออกของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อการส่งออกรวมของประเทศ เพิ่มขึ้นเป็น
ร้อยละ 20 ภายในปี 2570
ตัวชี้วัดที่ 2.2 ผลิตภาพการผลิตรวมของของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพิ่มขึ้นไม่ต่ากว่าร้อยละ XX ต่อปี
(อยู่ระหว่างการพัฒนาข้อมูล)
ตัวชี้วัดที่ 2.3 สัดส่วนมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อมูลค่าพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 จากปีฐาน (ปี 2565)
ตัวชี้วัดที่ 2.4 วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เป็นผู้ส่งออกรายใหม่เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 10,000 รายต่อปี
ภายในปี 2570
ตัวชี้วัดที่ 2.5 ส่วนแบ่งตลาดภายในประเทศของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 25 ใน
ปี 2570
ตัวชี้วัดที่ 2.6 มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างจากวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของภาครัฐ ขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่า
กว่าร้อยละ 5 ต่อปี
ตัวชี้วัดที่ 2.7 มูลค่าการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ากว่า
ร้อยละ 10 ต่อปี
เป้าหมายที่ 3 วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสามารถเข้าถึงและได้รับการส่งเสริมอย่างมีประสิทธิผลจาก
ภาครัฐ
ตัวชี้วัดที่ 3.1 จานวนวิส าหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อมรายใหม่ที่เข้าถึงมาตรการ/โครงการของภาครัฐและ
บริการพัฒนาธุรกิจภาคเอกชนโดยการสนับสนุนของรัฐ ไม่น้อยกว่า XX รายต่อปี (รอข้อมูล)
ตัวชี้วัดที่ 3.2 จานวนสตาร์ทอัพที่ได้รับการลงทุนจากกองทุนธุรกิจการร่วมลงทุนระดับโลกและจานวนสตาร์ทอัพ
ที่สามารถเข้าร่วมในโปรแกรมบ่มเพาะในระดับโลก มีจานวนเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า XX รายต่อปี (รอ
ข้อมูล)
ตัวชี้วัดที่ 3.3 จานวนสตาร์ทอัพ ซีรีย์ ซี เพิ่มขึ้นเป็น 20 ราย ภายในปี 2570
ตัวชี้วัดที่ 3.4 จานวนการจดทะเบียนวิสาหกิจเพื่อสังคมเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ต่อปี
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3. แผนที่กลยุทธ์

4. กลยุทธ์การพัฒนา
กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาระบบนิเวศให้เอื้ออานวยต่อการทาธุรกิจและการยกระดับความสามารถในการแข่งขัน
ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
กลยุทธ์ย่อยที่ 1.1 เร่งปรับปรุงกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการดาเนินธุรกิจและสร้างให้เกิดการแข่งขัน
ที่เป็นธรรมระหว่างวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมกับผู้ประกอบการรายใหญ่ โดยเร่งทบทวนกฎหมาย
กฎระเบี ยบภาครั ฐที่ ไม่ จ าเป็ น รวมทั้ งบั งคั บใช้ พระราชบั ญญั ติ แข่ งขั นทางการค้ า อย่ างจริ งจั งเพื่ อป้ อ งกั น
การผูกขาดทางการค้าและลดอานาจเหนือตลาดของธุรกิจรายใหญ่
กลยุทธ์ย่อยที่ 1.2 เพิ่มความสะดวกในทุกขั้นตอนของการประกอบธุรกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม โดยลดขั้นตอนและระยะเวลาในการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจและการพิจารณาอนุมัติอนุญาต พัฒนา
แพลตฟอร์ มการให้ บริ การภาครั ฐในทุ กกระบวนการผ่ านช่ องทางออนไลน์ เพิ่มประสิ ทธิภาพศูนย์ ให้ ความ
ช่วยเหลือผู้ประกอบการในการเริ่มต้นและการดาเนินธุรกิจ ตลอดจนจัดทาและเผยแพร่คู่มือการประกอบธุรกิจ
รายสาขาที่ผู้ประกอบการเข้าถึงได้
กลยุทธ์ย่อยที่ 1.3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบมาตรฐานให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
สามารถเข้าถึงได้ด้วยต้นทุนต่า โดยสนับสนุนค่าใช้จ่ายบางส่วน สาหรับการวิเคราะห์ ทดสอบ รับรอง เพื่อลด
ภาระต้นทุนในการพัฒนาสินค้าและบริการ การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานระดับประเทศและระดับสากล
รวมถึงขยายผลการให้บริการของศูนย์บ่มเพาะที่มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจเฉพาะสาหรับการพัฒนาและยกระดับ
สินค้าและบริการของ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้มีคุณภาพ นวัตกรรม และแข่งขันได้ในตลาดสากล
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กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาแพลตฟอร์มเชื่อมโยงฐานข้อมูล วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและส่งเสริมให้
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเข้าสู่ระบบ
กลยุทธ์ ย่อยที่ 2.1 จั ดให้มีระบบไอดี เดียวของวิ สาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่ อ มและส่ งเสริ มให้
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมใช้ในการทาธุรกรรมผ่านระบบดิจิทัล ลดขั้นตอนและปริมาณเอกสาร
ที่ผู้ประกอบการต้องใช้ในการติดต่อธุรกรรมกับภาครัฐ
กลยุทธ์ย่อยที่ 2.2 พัฒนาพอร์ทัลกลางเชื่อมโยงข้อมูลของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเข้ากับ
ระบบการให้บริ การภาครั ฐ สนั บสนุ นให้ มีการแชร์ข้อมูลระหว่างหน่วยงาน และเปิดโอกาสให้ ผู้ ที่เกี่ยวข้อง
สามารถเข้าถึงข้อมูลขนาดใหญ่ ที่เกิดขึ้นได้อย่างเป็นปัจจุบัน โดยให้สิทธิประโยชน์และบริการที่เป็นประโยชน์กับ
ธุรกิจเพื่อจูงใจให้ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เข้าสู่ระบบฐานข้อมูล พร้อมทั้งพัฒนากระบวนการขอรับ
การยินยอมจากผู้ ประกอบการในการส่งต่อข้อมูลระหว่างหน่วยงานสาหรับการจัดทานโยบายและมาตรการ
ส่งเสริมแบบมุ่งเป้า
กลยุทธ์ย่อยที่ 2.3 พัฒนาระบบคลังข้อมูลและความรู้สาหรับให้บริการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมให้เป็นระบบออนไลน์และระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ ครบวงจร โดยสร้างแพลตฟอร์มการให้บริการผ่าน
ช่องทางดิจิทัลที่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสามารถเข้าถึงฐานข้อมูลความรู้ ใช้ประโยชน์ในวิเคราะห์ตลาด
และพัฒนาหรือปรับปรุงประสิทธิภาพสินค้า บริการ และกระบวนการผลิตได้ด้วยตนเอง
กลยุทธ์ที่ 3 การจัดให้มีกลไกทางการเงินที่เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมเพื่อให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงแหล่งทุนได้อย่างทั่วถึง
กลยุทธ์ย่อยที่ 3.1 ส่งเสริมให้สถาบันการเงินหรือธนาคารและผู้ให้บริการที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน ใช้ข้อมูล
ธุรกิจและรอยเท้าดิจิทัล ในการพิจารณาปล่อยสินเชื่อให้กับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยใช้ข้อมูล
ธุรกรรมหรือข้อมูลสาคัญทางการค้าของธุรกิจในรูปแบบดิจิทัลในการยืนยันสถานภาพการดาเนินธุรกิจและเป็น
หลักประกันที่เหมาะสม โดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้าประกันรูปแบบปกติ
กลยุทธ์ย่อยที่ 3.2 กาหนดบทบาทสถาบันการเงินเฉพาะกิจให้มีมาตรการการสินเชื่อและการค้าประกัน
สินเชื่อที่ชัดเจนสาหรับแต่ละเซกเมนต์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยเฉพาะสาหรับวิสาหกิจ
รายเล็ ก และวิสาหกิ จรายย่ อย รวมทั้งกาหนดแนวทางและหลั กเกณฑ์ ในการจั ดท ามาตรการสิ นเชื่ อ พิ เศษ
ที่แตกต่างจากสถาบันการเงินทั่วไป มุ่งให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจรายเล็กและรายย่อยเข้าถึงได้
กลยุ ทธ์ ย่ อยที่ 3.3 ส่ งเสริ มให้ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่ อมระดมทุ นผ่ านตลาดทุ นหรื อแหล่ ง
ทางเลือกที่หลากหลาย สอดรับกับโมเดลธุรกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม นอกเหนือจากการให้
สินเชื่อผ่านสถาบันการเงินทั่วไป เช่น การระดมทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ การระดมทุนจากบุคคลทั่วไป
สินเชื่อแบบบุคคลถึงบุคคล ธุรกิจเงินร่วมลงทุน รวมทั้งเปิดโอกาสให้ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรื อ
สตาร์ทอัพในสาขาด้านการเงินมีโอกาสในการขยายและต่อยอดธุรกิจในการเป็นแหล่งเงินทุนทางเลือกที่เหมาะสม
สอดคล้องกับศักยภาพและครอบคลุมรูปแบบของธุรกิจสาหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ด้วยกัน
กลยุทธ์ที่ 4 การส่งเสริมการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้เป็นผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล
กลยุทธ์ย่อยที่ 4.1 เสริมสร้างความรู้พื้นฐานทางธุรกิจ โดยเฉพาะความรู้และทักษะด้านดิจิทัล การเงิน
การตลาดยุคใหม่ การเข้าถึงตลาดส่งออก รูปแบบธุรกิจต่าง ๆ รวมทั้งความรู้และทักษะเชิงลึกตามความต้องการ
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เฉพาะด้านของสาขาและประเภทธุรกิจ ตลอดจนเตรียมความพร้อมให้ผู้ประกอบการสามารถรับมือกับสภาพ
การแข่งขันของตลาดยุคใหม่ที่รวดเร็วและรุนแรง รวมถึงการดาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนที่คานึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม
และธรรมาภิบาล เพื่อให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล
กลยุทธ์ย่อยที่ 4.2 ให้สิทธิประโยชน์และสิ่งจูงใจให้ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีการลงทุนและ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เครื่องจักรกลและระบบอัตโนมัติในการบริหารจัดการ การยกระดับประสิทธิภาพ
การผลิต และการให้บริการ โดยให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีหรือสินเชื่อดอกเบี้ยต่าในการลงทุนเทคโนโลยีหรือ
เครื่องจักร และสนับสนุนค่าใช้จ่ายบางส่วน สาหรับค่าจ้างที่ปรึกษาและค่าฝึกอบรมการใช้งาน
กลยุทธ์ย่อยที่ 4.3 พัฒนาแพลตฟอร์มการค้าระหว่างประเทศให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมทั่วไป
เข้าถึงได้ โดยเปิดโอกาสให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมภายในประเทศสามารถใช้ช่องทางแพลตฟอร์มของ
ประเทศเป็นแต้มต่อและอานวยความสะดวกในการเข้าถึงตลาดที่มีศักยภาพในต่างประเทศได้ พร้อมทั้งเร่งส่งเสริม
ให้ผู้ประกอบการที่มีศักยภาพในการส่งออกใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้า รวมถึงเตรียมความพร้อมและเยียวยา
ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากความตกลงการค้าเสรีในกรอบความร่วมมือต่าง ๆ
กลยุทธ์ย่อยที่ 4.4 ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมภายในสาขาและกับ
รายใหญ่ภายในห่วงโซ่อุปทาน โดยเฉพาะอุตสาหกรรมเป้าหมาย เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันทั้ง
ห่วงโซ่อุปทาน โดยส่งเสริมการสร้างเครือข่ายและพันธมิตรธุรกิจ จับคู่และสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือของ
ผู้ประกอบการรายใหญ่ที่มีศักยภาพให้กับ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในห่วงโซ่อุปทานอย่างครบวงจร
รวมถึงเปิดพื้นที่พบปะแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ธุรกิจเพื่อพัฒนาความร่วมมือที่ยั่งยืนและขยายผลไปสู่
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในทุกระดับ
กลยุทธ์ที่ 5 การยกระดับประสิทธิภาพกระบวนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของภาครัฐ
กลยุทธ์ย่อยที่ 5.1 ขยายการให้บริการพัฒนาธุรกิจ ที่ตรงกับความต้องการเฉพาะของธุรกิจ และพัฒนา
ระบบส่งต่อการให้ความช่วยเหลือ โดยขยายผลคูปองภาครัฐ พัฒนาระบบการขึ้นทะเบียนและระบบการประเมิน
ศักยภาพผู้ให้บริการพัฒนาธุรกิจภาคเอกชนเพื่อให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเลือกใช้บริการพัฒนาธุรกิจ
ที่ได้คุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรองจากภาครัฐ
กลยุทธ์ย่อยที่ 5.2 สนับสนุนสานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในฐานะหน่วยงาน
นโยบายให้ทาหน้าที่เป็นผู้บูรณาการการให้ความช่วยเหลือและส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
อย่างครบวงจร รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อการส่งเสริม วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้เพียงพอและ
ต่อเนื่อง ผ่านกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
กลยุทธ์ย่อยที่ 5.3 ปรับกลไกและกระบวนการติดตามประเมินผล โดยกาหนดให้มีตัวชี้วัดร่วมระหว่าง
หน่วยงาน และให้ผู้แทนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมผู้แทนภาคเอกชน และภาควิชาการ มีส่วนร่วมใน
กระบวนการมากขึ้น เพื่อสร้างความเป็นเจ้าของนโยบายร่วมกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน
กลยุทธ์ที่ 6 การพัฒนาระบบนิเวศน์ให้เอื้อต่อการสร้างธุรกิจสตาร์ทอัพ และผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนด้วย
นวัตกรรม รวมทั้งให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนที่เหมาะสม และเชื่อมโยงเข้าสู่เครือข่ายระดับโลก และยกระดับสู่
ตลาดต่างประเทศ
กลยุทธ์ย่อยที่ 6.1 ปรับปรุงกฎหมายและความยากง่ายในการประกอบธุรกิจโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับสตาร์ท
อัพ เช่น การสรรหาบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีในระดับโลก และการจัดตั้งบริษัท เพื่อพัฒนาระบบ
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นิเวศและผลักดันสตาร์ทอัพ ซึ่งต้องการระบบนิเวศเพื่อการเริ่มต้นและการประกอบธุรกิจที่ต่างจากธุรกิจปกติ
สามารถเติบโตและยกระดับได้ในระยะต่อไป
กลยุทธ์ย่อยที่ 6.2 ผ่อนคลายข้ อจ ากั ดด้านการระดมทุ น โดยอนุญาตให้ ภาครัฐสามารถร่วมลงทุ นกั บ
ภาคเอกชนตั้งแต่ในระยะการทดสอบแนวคิดธุรกิจ พัฒนากองทุนสาหรับการเริ่มต้นสร้างธุรกิจ และกองทุนร่วม
ลงทุนภาคเอกชน ที่เอื้ออานวยให้สตาร์ทอัพ มีพี่เลี้ยงในการสร้างธุรกิจ เข้าสู่แหล่งเงินทุนและสามารถระดมทุนได้
อย่างต่อเนื่อง สร้างเครือข่ายกับแหล่งทุนในต่างประเทศ และดึงดูดผู้ที่มีความสามารถให้เข้ามาเริ่มต้นธุรกิจ
สตาร์ทอัพในประเทศเพิ่มขึ้น
กลยุทธ์ย่อยที่ 6.3 ส่ งเสริ มการเชื่ อมโยงธุ รกิ จ สตาร์ ท อั พ สู่ ตลาดโลก โดยส่ งเสริ มให้ สตาร์ ทอั พเข้ าสู่
โครงการบ่มเพาะ โดยเฉพาะโครงการบ่มเพาะในต่างประเทศ ร่วมงานกับพื้นที่พัฒนาพิเศษสาหรับสตาร์ทอัพและ
มหาวิทยาลัยชั้นนาในต่างประเทศ เพื่อเพิ่มโอกาสให้สตาร์ทอัพรุ่นเยาว์ก้าวไปถึงซีรีย์ ซี ขึ้นไป
กลยุทธ์ที่ 7 การส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมให้มีศักยภาพการดาเนินการในเชิงธุรกิจ
กลยุทธ์ย่อยที่ 7.1 เร่งออกกฎหมายลาดับรองภายใต้ พ.ร.บ. ส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. 2562 เพื่อ
ลดข้อจากัดการจดทะเบียนวิสาหกิจเพื่อสังคมสาหรับวิสาหกิจที่ยังไม่เป็นนิติบุคคลให้สามารถขึ้นทะเบียนได้
สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น รวมทั้งเร่งรัดการจัดตั้งกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม
กลยุทธ์ย่อยที่ 7.2 ส่งเสริมการพัฒนาโมเดลธุรกิจที่เฉพาะเจาะจงและยั่งยืนของวิสาหกิจเพื่อสังคม โดยใช้
กลไกความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และสมาคมธุรกิจเพื่อสังคม พร้อมทั้งส่งเสริมความร่วมมือกับ
ผู้เชี่ยวชาญในต่างประเทศ
กลยุทธ์ย่อยที่ 7.3 ให้สิทธิ ประโยชน์และสิ่งจูงใจให้เกิดการร่ วมทุนกับวิสาหกิจเพื่ อสั งคม เพื่อดึงดูด
บริษัทเอกชนรายใหญ่ให้ดาเนินการตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร ในการสนับสนุนการเติบโต
ของวิสาหกิจเพื่อสังคมในประเทศ
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หมุดหมายที่ 8 ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน
1. สถานการณ์การพัฒนาที่ผ่านมา
ผลการพัฒนาที่ผ่านมาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 9
ซึ่งให้ความสาคัญกับการกระจายความเจริญและยกระดับรายได้ของประชาชน และลดการกระจุกตัวของ
การพัฒนาในกรุงเทพฯ ภาคกลาง และภาคตะวันออกไปสู่ภาคอื่น ๆ ของประเทศ ปรากฏว่าการพัฒนายังไม่
ประสบความสาเร็จเท่าที่ควร โดยการพัฒนาภาค แม้ว่าส่วนใหญ่แต่ละภาคจะสามารถลดความไม่เสมอภาคใน
การกระจายรายได้ลงได้ แต่การพัฒนายังคงกระจุกตัวอยู่ในพื้นที่กรุงเทพฯ ภาคกลาง และภาคตะวันออก
โดยกรุงเทพฯ มีสัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศสูงที่สุด และเป็นพื้นที่เดียวซึ่งมี
สัดส่วนเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 32.7 ในปี 2560 เป็นร้อยละ 33.8 ในปี 2562 ในขณะที่ภาคอื่น ๆ มีสัดส่วนมูลค่า
ผลิตภัณฑ์ภาคต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศลดลง โดยภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ และ
ภาคใต้ ช ายแดน มี สั ด ส่ ว นมู ล ค่ า ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ต่ อ ประเทศเพี ย งร้ อ ยละ 7.7 9.4 7.9 และ 0.8 ตามล าดั บ
ในส่วนการพัฒนาในระดับพื้นที่ มีความก้าวหน้าการดาเนินงานในทุกพื้นที่ โดยเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดน 10 พื้นที่ ตั้งแต่ปี 2558 ถึงปัจจุบัน มีมูลค่าการลงทุนที่ได้รับการส่งเสริมจากสานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน (สกท.) รวม 8,658 ล้านบาท55 มีการจัดตั้งธุรกิจใหม่ในพื้นที่ จานวน 4,975 ราย มูลค่าทุนจด
ทะเบียนรวม 9,823.03 ล้านบาท มีการจ้างงานแรงงานต่างด้าวในปี 2560-ปัจจุบัน จานวนทั้งสิ้น 456,052 คน
และมีการพัฒ นาโครงสร้ างพื้น ฐานตั้งแต่ปี 2559-ปัจจุบัน วงเงินรวม 47,223.45 ล้ านบาท เช่น ทางหลวง
อาคารท่าอากาศยาน สะพาน และด่านพรมแดน เป็นต้น สาหรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก มีมูลค่าการ
ลงทุนที่ได้รับการส่งเสริมจาก สกท. ในปี 2559-2563 รวม 1,455,121 ล้านบาท56 และ การพัฒนาในระดับเมือง
พบว่ า ประเทศไทยมี ค วามเป็ น เมื อ ง (Urbanization) เพิ่ ม มากขึ้ น โดยในปี 2563 ประชากรในเขตเมื อ ง
(เทศบาล) มีประมาณ 23 ล้านคน (ร้อยละ 34.47) เพิ่มขึ้นจากปี 2554 ซึ่งมีประชากรในเมืองประมาณ 21
ล้านคน (ร้อยละ 33.91)57
ปัจจุบันการพัฒนาประเทศทุกระดับได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจโลกซบเซา และการแพร่ระบาดของ
โรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 ที่ก่อให้ เกิ ดผลกระทบทั้ ง ทางเศรษฐกิจ และสั ง คมอย่า งรุ น แรง ส่ งผลให้
ในแต่ละภาค มีภาวะเศรษฐกิจหดตัวจากการหยุดหรือชะลอการดาเนินกิจกรรมของสาขาการผลิตและบริการ
โดยเฉพาะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออก มีผลต่อการลดและเลิกจ้างแรงงานจานวนมาก
ประชาชนมีรายได้ลดลงและบางส่วนขาดรายได้ การว่างงานเพิ่มขึ้น และแรงงานบางส่วนเคลื่อนย้ายกลับ
ภูมิลาเนาเดิมเพื่อประกอบอาชีพด้านการเกษตร ดังนั้น การพัฒนาในระยะต่อไปการผลิ ตและการบริ การต้ อง
ปรับตัว โดยให้ความสาคัญกับการพัฒนาเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานราก เน้นการผลิตและ
บริการเพื่อการบริโภคภายในประเทศ ตามความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป โดยเฉพาะความต้องการ
สินค้าประเภทสุขอนามัยมากขึ้น ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ แม้ว่าจะได้รับผลกระทบจากการชะลอตัวของการ
ลงทุน แต่บางกิจการยังได้รับความสนใจจากนักลงทุนและมีการลงทุนอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะกิจการเป้าหมายในพื้นที่
ดังนั้นต้องให้ความสาคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้มีความพร้อม และการทบทวนและปรับมาตรการให้
พร้อมรองรับการลงทุน ซึ่งเมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 คลี่คลาย จะทาให้
55

คานวณจากฐานข้อมูลการขอรับการส่งเสริมการลงทุนที่ได้ดาเนินการแล้วของสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
คานวณจากฐานข้อมูลการอนุมัติส่งเสริมการลงทุนของสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
57 สานักงานสถิติแห่งชาติ http://statbbi.nso.go.th/staticreport/page/sector/th/01.aspx
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พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษเป็นที่สนใจและสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน ซึ่งจะกระตุ้นให้เกิดการลงทุนใน
พื้น ที่มากขึ้น และในพื้น ที่ เ มือง ประสบผลกระทบเช่นเดียวกับในระดับภาค โดยการค้าและบริการต้ อ ง
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการดาเนินการให้สอดคล้องกับภาวะวิถีความเป็นปกติใหม่ ประชาชนต้องปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการบริโภคและการเดินทาง การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจสร้างผลกระทบเชิงลบตามมา โดยเฉพาะต่อมิติ
สิ่งแวดล้อมและสังคมของเมือง ดังนั้น ในระยะต่อไปจึงจาเป็นต้องเร่งแก้ปัญหาดังกล่าว เพื่อให้การพัฒนาเมือง
นาไปสู่ความยั่ งยื น ความยืดหยุ่น พร้ อมรั บมือและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง ตลอดจนประชาชนทุ กกลุ่ ม
สามารถเข้าถึงบริการและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
2. เป้าหมายการพัฒนา
2.1 ความเชื่อมโยงของหมุดหมายกับเป้าหมายหลักของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 และยุทธศาสตร์ชาติ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมุดหมายที่ 8 ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่
น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) 3 ด้านหลัก ได้แก่
ยุ ทธศาสตร์ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ในเป้าหมาย ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว
เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสั งคม
ในเป้าหมาย การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม เพิ่มโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามาเป็น
ก าลั งของการพั ฒ นาประเทศในทุ กระดั บ และการเพิ่ มขี ดความสามารถของชุ มชนท้ องถิ่ นในการพั ฒ นา
การพึ่งตนเองและการจัดการตนเองเพื่อสร้างสังคมคุณภาพ และยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในเป้าหมาย การใช้ประโยชน์และสร้างการเติบโต บนฐานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้สมดุล ภายในขีดความสามารถของระบบนิเวศ
นอกจากนั้น แผนกลยุทธ์ของหมุดหมายที่ 8 ยังสนั บสนุน 5 เป้าหมายหลักของแผนฯ 13 ดังนี้
(1) การปรับโครงสร้างการผลิตสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม โดยสร้างเศรษฐกิจท้องถิ่นและยกระดับผู้ประกอบการ
ให้สามารถเชื่อมโยงกับห่วงโซ่มูลค่าของภาคการผลิตระดับประเทศ กระจายผลประโยชน์สู่เศรษฐกิจฐานราก
(2) การพั ฒ นาคนสู่ โ ลกยุ ค ใหม่ โดยมุ่ งเน้ นการพั ฒ นาก าลั ง คนให้ มี คุ ณภาพสอดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการ
ของตลาดแรงงานและส่งเสริมความมั่นคงในชีวิตของประชาชนผ่านการพัฒนาพื้นที่และเมือง (3) การมุ่งสู่สังคม
แห่งโอกาสและความเป็นธรรม โดยมุ่งพัฒนาเมืองให้น่าอยู่และมีคุณภาพชีวิตที่ดีสาหรับประชาชนทุกกลุ่มอย่างทั่วถึง
(4) การเปลี่ยนผ่านไปสู่ความยั่งยืน โดยมุ่งเน้นให้เมืองใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ ลดการสร้าง
ขยะและมลพิษ เพื่อสุขภาพอนามัยของประชาชนทุกกลุ่ม และ (5) การเสริมสร้างความสามารถของประเทศใน
การรับมือกับความเสี่ยงและการเปลี่ยนแปลงภายใต้บริบทโลกใหม่ โดยการส่งเสริมเมืองให้ยกระดับเป็นเมื อง
อัจฉริยะ ซึ่งเป็นการเปลี่ยนผ่านไปสู่ภาครัฐดิจิทัลในระดับท้องถิ่น รวมทั้งผลักดันให้เมืองเตรียมความพร้อมใน
การรับมือกับภัยพิบัติและความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทุกรูปแบบ
2.2 เป้าหมาย ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายของการพัฒนาระดับหมุดหมาย
เป้าหมายที่ 1 การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคและการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษขยายตัวเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดที่ 1.1 รายได้เฉลี่ยต่อประชากรในทุกภาคเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดที่ 1.2 มูลค่าการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษเพิ่มขึ้นตามเป้าหมายในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
พ.ศ. 2561-2580 ประเด็น 9 เขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกมีมูลค่าการ
ลงทุน 500,000 ล้านบาท พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้มีมูลค่าการลงทุน 100,000 ล้านบาท
และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนมีมูลค่า 10,000 ล้านบาท
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เป้าหมายที่ 2 ความไม่เสมอภาคในการกระจายรายได้ของภาคลดลง
ตัวชี้วัดที่ 2.1 สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาคในการกระจายรายได้ของภาค ต่ากว่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอ
ภาคของประเทศ
ตัวชี้วัดที่ 2.2 สั ดส่ วนผู้ มีงานทาในแต่ล ะภาคเพิ่มสู งขึ้นกว่าสั ดส่ วนผู้ มี งานทาของภาคในปี 2563 ยกเว้น
กรุงเทพมหานครมีสัดส่วนผู้มีงานทาไม่เกินร้อยละ 13 ของจานวนผู้มีงานทาทั้งหมด
เป้ าหมายที่ 3 การพั ฒนาเมื องให้ มี ความน่ าอยู่ อย่ างยั่ งยื น มี ความพร้ อมในการรั บมื อและปรั บตั วต่ อ
การเปลี่ยนแปลงทุกรูปแบบ เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างทั่วถึง
ตัวชี้วัดที่ 3.1 เมืองอัจฉริยะมีจานวนรวมทั้งสิ้นไม่ต่ากว่า 105 พื้นที่ ภายในปี 2570
ตัวชี้วัดที่ 3.2 เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืนมีจานวนมากขึ้น
3. แผนที่กลยุทธ์

4. กลยุทธ์การพัฒนา
กลยุทธ์ที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก
กลยุทธ์ย่อยที่ 1.1 พัฒนาภาคให้เป็นฐานเศรษฐกิจสาคัญของประเทศ โดยใช้แนวทำงกำรพัฒนำ
ภำยใต้แผนพัฒ นำภำค และกำรพัฒ นำระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ ได้แก่ ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนื อ
(Northern Economic Corridor: NEC-Creative LANNA) ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(Northeastern Economic Corridor: NeEC-Bio economy) ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคกลาง–ตะวัน ตก
(Central-Western Economic Corridor: CWEC) และระเบี ย งเศรษฐ กิ จ พิ เ ศษภ า คใต้ (Southern
Economic Corridor: SEC) การพัฒ นาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และเขตพัฒ นาพิเศษภาคตะวั น ออก
(Eastern Economic Corridor: EEC) เป็นเครื่องมือสาคัญในการกระจายความเจริญเติบโตไปสู่ภูมิภาคและ
การพัฒ นาห่ ว งโซ่อุป ทานเชื่อมโยงทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใ กล้ เคียง และต่างประเทศ กำหนดสำขำกิจกำร
เป้ำหมำยในพื้นทีฐ่ ำนเศรษฐกิจใหม่ที่สอดคล้องกับศักยภำพของพื้นที่ รวมถึงเชื่อมโยงผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาด
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กลางและขนาดย่อม และวิสาหกิจชุมชนเข้ากับห่วงโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมเป้าหมาย ซึ่งจะเป็นการสร้าง
โอกาสทางเศรษฐกิจ กระจายผลการพัฒนาสู่ประชาชน และสามารถพัฒนาเป็นฐานเศรษฐกิจหลักที่รองรับการ
ลงทุนและการจ้างงาน พัฒนำพื้นที่เขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก ให้เติบโตอย่ำงสมดุลและยั่งยืน เพื่อเป็น
ฐานอุตสาหกรรมและบริการที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมขั้นสูง โดยส่งเสริมการลงทุนและการจ้างงานในพื้นที่
รวมทั้งการถ่ายทอดเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง
กลยุทธ์ย่อยที่ 1.2 สร้างความเข้มแข็ง ให้กับเศรษฐกิจชุมชน โดยสร้ำงเสริมองค์ควำมรู้ให้กับชุมชน
จากสถาบันการศึกษาในพื้นที่ เพื่อสร้างความสามารถในการพัฒนาและเพิ่มมูลค่าของกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่
สอดคล้องกับอัตลักษณ์ ทุนทางสังคมและวัฒนธรรม รวมถึงศักยภาพของพื้นที่ ส่งเสริมกำรพัฒนำกำรผลิต
สิ น ค้ ำ และบริ ก ำรที่ มี คุ ณ ภำพ มาตรฐาน มี ค วามปลอดภั ย โดยใช้ ง านวิ จั ย เทคโนโลยี นวั ต กรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งการจัดทาฐานข้อมูลเพื่อการวางแผนการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ยกระดับ
และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ให้ชุมชนสามารถสร้างรายได้ด้วยตนเองอย่างยั่งยืน สนับสนุนกำร
รวมกลุ่มและสร้ำงเครือข่ำย ได้แก่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และกลุ่มเกษตรกร
รวมทั้งส่งเสริมการถือหุ้นโดยสมาชิกในชุมชน สร้ำงควำมเข้มแข็งสถำบันกำรเงินในระดับชุมชน เพื่อเพิ่ม
โอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุนของผู้ประกอบการและธุรกิจในชุมชน โดยให้สถาบันการเงินในพื้นที่มีบทบาทใน
การทาหน้าที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการบริหารเงินทุน สภาพคล่อง และการบริหารจัดการหนี้สินอย่างเป็น
ระบบ และพัฒนาสินเชื่อรูปแบบใหม่ ๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการและศักยภาพของชุมชน
กลยุทธ์ย่อยที่ 1.3 ส่งเสริมการจัดการกลไกตลาดของท้องถิ่น เพื่อสร้างสมดุลระหว่างการผลิตและ
การบริโภคในพื้นที่ รวมทั้งสร้างรายได้จากตลาดภายนอก โดยส่งเสริมนวัตกรรมกำรจัดกำรห่ วงโซ่อุปทำนใน
ระดับพื้นที่ เพื่อลดความสูญเสียเนื่องจากการผลิตมากเกินความต้องการ ลดต้นทุนและระยะเวลาในการขนส่ ง
สินค้าระหว่างพื้นที่และภูมิภาค รวมทั้งรักษาคุณภาพของผลผลิต สนับสนุนกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในกำร
กระจำยสินค้ำและบริกำรให้หมุนเวียนในพื้นที่และเมือง ในกลุ่มวิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม และกลุ่มเกษตรกร กระตุ้นกำรบริโภคให้สอดคล้องและสมดุลกับกำรผลิตในท้องถิ่น ตามแนวทางการ
ผลิตและบริโภคที่ยั่งยืน ปรับแก้กฎระเบียบและนโยบำยของภำครัฐ ที่ก่อให้เกิดการรวมศูนย์สินค้าเกษตรบาง
ประเภท และเป็นอุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ผลิตในพื้นที่เดียวกับการบริโภค
กลยุทธ์ย่อยที่ 1.4 แก้ปัญหาของกลุ่มเปราะบางในเมือง โดยเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงระบบโครงสร้าง
พื้นฐานเมือง อาทิ การออกแบบเมืองตามหลักอารยสถาปัตย์ จัดให้มีระบบสวัสดิกำรที่ครอบคลุมประชำชนทุก
กลุ่มในเมือง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของกลุ่มเปราะบางให้มีสุขภาพกายและจิตใจที่สมบูรณ์ และส่งเสริม
ศักยภำพเครือข่ำยชุมชนเมือง ในการช่วยเหลือและดูแลกลุ่มเปราะบางเบื้องต้น ทั้งในภาวะปกติและเมื่อเกิด
ภัยพิบตั ิ
กลยุทธ์ที่ 2 การส่งเสริมกลไกความร่วมมือภาครัฐ เอกชน ประชาชน และประชาสังคมเพื่อการพัฒนาพื้นที่
และเมือง
กลยุทธ์ย่อยที่ 2.1 สนั บ สนุ น การพั ฒ นาพื้ น ที่ แ ละเมื อ งด้ ว ยความร่ ว มมื อ ของภาคส่ ว นต่ า ง ๆ
หลากหลายรูปแบบ โดยส่งเสริมกำรพัฒนำเมืองด้วยรูปแบบต่ำง ฯ อาทิ กฎบัตรการพัฒนาเมือง และบริษัทพัฒนา
เมือง ด้วยการศึกษาความเหมาะสมในการยกระดับกลไกขับเคลื่อนกฎบัตรการพัฒนาเมืองให้เกิดความต่อเนื่องในการ
ดาเนินงาน การถอดบทเรียนจากพื้นที่ซึ่งประสบความสาเร็จ อาทิ ขอนแก่นโมเดล ซึ่งสามารถดึงดูดการลงทุน
พร้อมกับการจ้างงานในพื้นที่ ให้เป็นต้นแบบสาหรับขยายผลไปยังพื้นที่อื่น ๆ เสริมสร้ำงบทบำทของวิสำหกิจเพื่อ
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สังคมในกำรพัฒนำพื้นที่และเมือง ในการพัฒนาธุรกิจใหม่ สร้างงานสร้างอาชีพ รองรับความเสี่ยงทางธุรกิจ
และการเงินในช่วงเริ่มต้น พร้อมกับถ่ายทอดทักษะและองค์ความรู้ให้ชุมชนสามารถดาเนินการต่อไปด้วย
ตนเอง เช่น แนวคิดวิสาหกิจสุขภาพเพื่อสังคม ซึ่งมุ่งเน้นเกษตรในเมือง และช่วยสร้างเมืองให้เป็นเขตอาหาร
ปลอดภัย ขยำยเครือข่ำยเชื่อมโยงธุรกิจเพื่อสังคมในพื้นที่และเมือง เพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและ
สังคมในพื้นที่ได้อย่างยั่งยืน แก้ไขกฎระเบียบภำครัฐให้เอื้ออานวยต่อการสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและ
ภาคี การพั ฒ นาอื่ น ๆ ได้ แก่ ภ าคเอกชน ภาคประชาชน และภาคประชาสั งคม ส่ ง เสริ ม ให้ เ มื อ งที่ มี พื้ น ที่
ต่อเนื่องกันเชิงนิเวศร่วมวำงแผนพัฒนำและดำเนินกำร ได้อย่างสอดคล้องกับสภาพปัญหาในพื้นที่ มีความ
ยืดหยุ่นและคล่องตัว
กลยุทธ์ย่อยที่ 2.2 พัฒนาระบบข้ อ มูล สารสนเทศเพื่ อการพัฒ นาพื้น ที่แ ละเมื องร่ ว มกั น ระหว่ า ง
ภาครั ฐ เอกชนและประชาชน โดยปรับปรุงกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคในการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศเพื่ อ
สนับสนุนการสร้างความร่วมมือระหว่างภาคีการพัฒนา สนับสนุนกำรเปิดเผยและแบ่งปันข้อมูลสำรสนเทศ
ระหว่ำงภำครัฐ เอกชน และประชำชน เพื่อประโยชน์ในการวางแผนพัฒนาพื้นที่และเมือง ส่งเสริมกำรศึกษำ
วิจัยนวัตกรรมกำรรวบรวมและประมวลผลข้อมูลสำรสนเทศ ที่เข้าถึงได้โดยสาธารณะ เพื่อใช้ประโยชน์ในการ
บริ หารจั ดการพื้น ที่ และเมื อง เช่น ระบบจั ดเก็บและบริหารข้ อมูล เมื อง ระบบสารสนเทศเพื่ อการบริ ห าร
งบประมาณและโครงการพัฒนาระดับพื้นที่ และทักษะดิจิทัล
กลยุทธ์ย่อยที่ 2.3 ส่งเสริมการพัฒนาเมืองอัจฉริยะที่พร้อมรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงและภัยพิบัติ
รวมทั้งตอบสนองความต้องการของประชาชนทุกกลุ่มในพื้นที่ โดยให้ควำมสำคัญกับกำรพัฒนำเมืองอัจฉริยะ
ตำมเป้ ำหมำยในแผนแม่ บ ทภายใต้ ยุ ทธศาสตร์ ชาติ พ.ศ. 2561-2580 ด้ ว ยความร่ ว มมื อจากภาคเอกชน
ประชาชน และประชาสังคมในพื้นที่ ประเมินควำมพร้อมด้ำนดิจิทัลของเมืองและเสริมสร้ำงควำมสำมำรถเมืองที่
มีศักยภำพให้พร้อมยกระดับเป็ นเมืองอัจฉริยะ ด้วยการสร้างความรู้ความเข้าใจด้านเทคโนโลยีและดิจิทัลที่
เหมาะสม ออกแบบกลไกภำคประชำชน เพื่อร่วมวางแผนการใช้ประโยชน์เทคโนโลยีในการบริหารจัดการเมือง
อย่างโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ย่อยที่ 2.4 เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินในเมือง โดยส่งเสริมกระบวนกำรจัดรูปที่ดิน
ควบคู่ไปกับกำรวำงแผนพัฒนำพื้นที่จัดรูปดังกล่ำว โดยการมีส่วนร่วมของประชาตามแนวทางการพัฒนาเมืองให้
น่ า อยู่ อ ย่ า งยั่ ง ยื น สนั บ สนุ น กำรศึ ก ษำควำมเหมำะสมในกำรปรั บ ปรุ ง กำรใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น และอำคำร
เพื่ อ รองรั บ การพั ฒ นาพื้ น ที่ ร อบสถานี ข นส่ ง มวลชน และเพิ่ ม พื้ น ที่ สี เ ขี ย วและพื้ น ที่ ส ำธำรณะของเมื อ ง
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในเมือง และลดปัญหาเมืองที่เติบโตแบบไร้ระเบียบ
กลยุทธ์ที่ 3 การสร้างความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐาน โลจิสติกส์ และดิจิทัลรองรับพื้น ที่เศรษฐกิจหลัก
และเมือง
กลยุทธ์ย่อยที่ 3.1 พั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐาน ระบบโลจิ ส ติ ก ส์ และระบบดิ จิ ทั ล อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
เพียงพอ และได้มาตรฐาน เพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่และเมือง สามารถรองรับการขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
และความต้องการของประชาชน โดยพัฒ นำโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนคมนำคมและโลจิส ติกส์ เพื่อเชื่อมโยง
การเดินทางและการขนส่งสินค้าและวัตถุดิบโดยสะดวกและมีประสิทธิภาพ พัฒนำระบบโทรคมนำคมพื้นฐำน
ที่ทันสมัย ทั่วถึงและได้คุณภาพ พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อ
สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาต่อยอดขยายผลในเชิงพาณิชย์ รวมทั้ง ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้าง
มูลค่าเพิ่มทางธุรกิจ และส่งเสริมการพัฒนาผู้ประกอบการให้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการทาธุรกิจให้เป็นระบบ
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ดิจิทัล ตลอดจนพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนและสิ่งอำนวยควำมสะดวกของเมือง เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับ
การท่องเที่ยวและบริการที่เกี่ยวข้อง
กลยุทธ์ย่อยที่ 3.2 พั ฒ นาบุ ค ลากร การศึ ก ษา การวิ จั ย เทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมให้ มี คุ ณ ภาพ
เพียงพอและปรับตัวได้ทันต่อความต้ องการของอุตสาหกรรมและบริการเป้ าหมายในพื้นที่ เพื่อรองรับ
การขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมและบริการได้อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะบุคลากรด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์
การท่องเที่ยว เกษตรและอุตสาหกรรมชีวภาพ และอุตสาหกรรมอนาคตที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมขั้นสูง
โดยสนับสนุนให้สถำบันกำรศึกษำและสถำบันวิจัยร่วมกับภำครัฐและเอกชนผลิตบุคลำกรด้ำนงำนวิจัยและ
นวัตกรรม เพื่อตอบสนองการแก้ปัญหาและพัฒนาศักยภาพของพื้นที่ ทั้งด้านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
ต่าง ๆ ให้ตรงกับความต้องการของภาคธุรกิจ มีคุณภาพสูงเทียบเท่าระดับสากล ควบคู่ไปกับพัฒนำวิสำหกิจทุก
ระดับในพื้นที่ให้มีควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน และเชื่อมต่อกับห่วงโซ่อุปทานของธุรกิจภายนอก ยกระดับ
ควำมสำมำรถเกษตรกร ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และวิสาหกิจเริ่มต้น
สู่เกษตรกรอัจฉริยะ และสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยี ตลอดจนพัฒนำทักษะฝีมือแรงงำนรองรับบริกำรสร้ำงสรรค์
กลยุทธ์ย่อยที่ 3.3 สนั บ สนุ น ปั จ จั ย ที่ เ อื้ อ ต่ อ การลงทุ น เพื่ อ ส่ ง เสริ ม การค้ า และการลงทุ น ในพื้นที่
บนการแข่งขัน ที่เป็ น ธรรมและรั บ ผิ ดชอบต่ อสั งคมอย่างต่อ เนื่ อง และส่ งเสริมให้ เอกชนมีบ ทบาทพั ฒ นา
อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง โดยอำนวยควำมสะดวกในกำรประกอบธุรกิจ ด้วยการกาหนดมาตรการ
ให้ เ กิ ด การรวมกลุ่ ม ของอุ ต สาหกรรมและบริ ก าร การก าหนดสิ ท ธิ ป ระโยชน์ ที่ ส ามารถดึ ง ดู ด การลงทุ น
การดึงดูดผู้เชี่ยวชาญจากต่างชาติให้มาทางานและอาศัย อยู่ในพื้นที่ อำนวยควำมสะดวกในกำรเข้ำถึงแหล่ง
เงินทุนและนวัตกรรมในการประกอบการและการลงทุนแบบเบ็ดเสร็จโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ปรับปรุง
กฎหมำยให้เอื้อต่อกำรลงทุน โดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและอุตสาหกรรมที่
เป็ น มิตรต่อสิ่ งแวดล้ อม รวมทั้ งประชำสั มพันธ์เพื่ อ ให้ ข้ อ มูล แก่นั กลงทุนและสร้ ำงควำมรู้ ควำมเข้ำ ใจกั บ
ประชำชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดการยอมรับและสนับสนุนการพัฒนา
กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง
กลยุทธ์ย่อยที่ 4.1 เสริมสร้างสมรรถนะของท้องถิ่นทุกระดับ ให้มีศักยภาพในการบริหารจัดการพื้นที่
และเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยส่งเสริมกำรวำงแผนพัฒนำพื้นที่และเมืองในอนำคตให้น่ำอยู่อย่ำงยั่งยืน
ซึ่งกาหนดขอบเขตพื้นที่ตามผังภูมินิเวศ ใช้ระบบข้อมูลและตัวชี้วัดในการประเมินความยั่ง ยืนของเมือง และ
จัดทายุทธศาสตร์การพัฒนาด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคีในพื้นที่ทุกขั้นตอน ทั้งนี้ พื้นที่และเมืองที่
น่าอยู่อย่างยั่งยืนจะให้ความสาคัญกับการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ การลดการสร้างของเสียและมลพิษ
ทุกรูปแบบ รวมทั้งลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การจัดการขยะมูลฝอยและน้าเสียอย่างเบ็ดเสร็จครบวงจรด้วย
เทคโนโลยีที่เหมาะสม และการเตรี ยมพร้ อมรับมือกับภัยพิบัติทุกรูปแบบ ผลักดันให้ พื้นที่และเมืองจั ดทำ
แผนกำรลงทุน สอดคล้องกับแผนพัฒนาเมืองที่จัดทาโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน อาทิ แผนพัฒนาเมือง
ในอนาคตให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน กฎบัตรการพัฒนาเมือง เพื่อให้เกิดการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม เช่น แผนการลงทุน
ฟื้นฟูเศรษฐกิจของเมืองในพื้นที่เฉพาะหรือย่านที่มีเศรษฐกิจมูลค่าสูง แผนการลงทุนพัฒนาระบบขนส่งมวลชน
สาธารณะในเมืองให้เชื่อมต่อและรองรับการสัญจรของประชาชนทุกกลุ่ม เป็นต้น สนับสนุนกำรศึกษำวิจัยเรื่อง
เครื่องมือและอำนำจของท้องถิ่นในกำรบริหำรจัดกำรพื้นที่และเมือง ให้สามารถรับมือกับความท้าทายของโลก
ยุคใหม่ที่มีความผันผวน ความไม่แน่นอน ความสลับซับซ้อน และความคลุมเครือ (VUCA World) สร้ำงพื้นที่
เรียนรู้ของเมือง สาหรับบ่มเพาะนวัตกรรมในการบริหารจัดการพื้นที่และแก้ไขปัญหาร่วมกัน ซึ่งอาจนาไปสู่การ
จัดทาแซนด์บ๊อกซ์ เพื่อทดสอบแนวทางดาเนินงานใหม่ ๆ เช่น การเปิดเผยและแบ่งปันข้อมูล สร้ำงควำมรู้
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ควำมเข้ำใจ และควำมตระหนั กของท้องถิ่น ด้านสุขอนามัย ระบบผลิตอาหาร และพฤติกรรมการบริโภคที่
เสริมสร้างสุขภาพ เพื่อพร้อมรับมือกับภัยพิบัติจากโรคระบาดและโรคอุบัติใหม่
กลยุทธ์ย่อยที่ 4.2 ยกระดับความสามารถทางการเงิน การคลังและการจัดการทุนในระดับพื้นที่ โดย
แก้ไขกฎระเบียบเพื่อเปิดโอกำสให้ท้องถิ่นสำมำรถบริหำรจัดกำรด้ำนกำรเงินได้อย่ำงคล่องตัว ทั้งการจัดหา
รายได้และการระดมทุนจากประชาชนในพื้นที่ ปรับปรุงมำตรกำรทำงภำษี เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนา
เมื อ งหรื อ การใช้ ที่ ดิ น ในเมื อ งให้ เ กิ ด ประโยชน์ ต่ อ สาธารณะ ซึ่ ง ด าเนิ น งานโดยวิ ส าหกิ จ เพื่ อ สั ง คม เช่ น
การเกษตรในเมือง ศึกษำควำมเป็นไปได้ในกำรจัดตั้งกองทุนสำหรับส่งเสริมเมืองให้ริเริ่มดำเนินงำนตำมแนวทำง
ใหม่ ๆ เช่น กองทุนพัฒนาอาคารและสภาพแวดล้อมสุขภาวะ ที่มุ่งเน้นการออกแบบปรับปรุงฟื้นฟูอาคารและ
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ การอยู่อาศัยและการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ และศึกษำ
กำรออกแบบและทดลองใช้กลไกสร้ำงผลประโยชน์รูปแบบต่ำง ๆ เพื่อการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมในพื้นที่
และเมือง ได้แก่ พื้นที่เมืองเก่า กลุ่มอาคารประวัติศาสตร์ และชุมชนที่แวดล้อมหรืออยู่อาศัยร่วมกัน
กลยุทธ์ย่อยที่ 4.3 สร้างระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการพัฒนาพื้นที่และเมือง ซึ่งมุ่งเน้น
การเรียนรู้เพื่อปรับปรุงและพัฒนานวัตกรรมสร้างสรรค์การพัฒนาท้องถิ่น โดยสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อประเมินผล
กำรพัฒนำพื้นที่และเมือง ซึ่งเน้นเป้ำหมำย ผลลัพธ์ และผลกระทบ โดยเฉพาะโครงการที่มีความสาคัญในเชิง
งบประมาณและความครอบคลุ มของพื้ นที่ สร้ ำงกำรมี ส่ วนร่ วมและกำรรั บรู้ ของประชำชนในกระบวนกำร
ประเมินผลการพัฒนาพื้นที่และเมือง โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถให้ข้อเสนอแนะ เพื่อสร้างภาระรับผิดชอบ
ของท้องถิ่นต่อประชาชนในพื้นที่
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หมุดหมายที่ 9 ไทยมีความยากจนข้ ามรุ่นลดลง และคนไทยทุกคนมี ความคุ้มครองทางสั งคม
ที่เพียงพอ เหมาะสม
1. สถานการณ์การพัฒนาที่ผ่านมา
ความยากจนข้ามรุ่นเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างที่เรื้อรังมาตั้งแต่อดีต สืบเนื่องถึงปัจจุบัน และมีแนวโน้ม
ทวีความรุนแรงขึ้นในอนาคต แม้ว่าสัดส่วนคนจนของไทยลดลงจนเหลือร้อยละ 6.2 ในปี 2562 ซึ่งสามารถ
บรรลุเป้าหมายของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ที่ร้อยละ 6.5 ได้ แต่ยังคงมี คนจนจานวนหนึ่งที่ติดอยู่ในกับดัก
ความยากจนมาเป็นเวลานาน โดยขาดโอกาสที่จะได้รับผลประโยชน์จากการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และ
ต้องส่งต่อความยากจนไปสู่ลูกหลาน จนกลายเป็น “ครัวเรือนยำกจนข้ำมรุ่น ”58 โดยในปี 2562 ครัวเรือน
ยากจนข้ามรุ่น มีจานวนถึง 512,600 ครัวเรือน หรือร้อยละ 13.5 ของครัวเรือนที่มีเด็กและเยาวชนเป็น
สมาชิก นอกจากนี้ จานวนของครัวเรือนยากจนข้ามรุ่นยังมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นจากผลของการแพร่ระบาด
ของโควิด-19 ซึ่งทาให้คนจานวนมากตกอยู่ในความยากจนอย่างเฉียบพลัน โดยในปี 2563 สัดส่วนคนจนเพิ่ม
สูงขึ้นเป็นร้อยละ 12.7 ในไตรมาสที่ 1 และร้อยละ 14.9 ในไตรมาสที่ 2 การระบาดของโควิด -19 นอกจากจะ
นาไปสู่อัตราเติบโตทางเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มตกต่าต่อเนื่องยาวนาน ซึ่งจะส่งผลให้โอกาสของในการหลุดพ้น
จากกับดักความยากจนยากยิ่งขึ้นแล้ว ยังอาจจะทาให้จานวนครัวเรือนยากจนข้ามรุ่นเพิ่มขึ้นด้วย
การวิเคราะห์ลักษณะของครัวเรือนยากจนข้ามรุ่นพบว่า ครัวเรือนยากจนข้ามรุ่น ส่วนใหญ่ไม่มีเงิน
ออม การศึกษาต่า และอัตราการพึ่งพิงสูง โดยปัจจัยที่สาคัญที่สุดที่ทาให้ครัวเรือนเข้าข่ายเป็นครัวเรือน
ยากจนข้ า มรุ่ น คื อ การขาดความมั่ น คงทางการเงิน เนื่ อ งจากไม่ มี เ งิ นออม (ร้ อ ยละ 60.3) รองลงมาคื อ
ความขัดสนทางการศึกษาจากการที่เด็กอายุ 6-14 ปี ไม่ได้รับการศึกษาภาคบังคับครบ 9 ปี (ร้อยละ 36.4)
โดยเด็กจานวนมากต้องหลุดออกนอกระบบการศึกษาเนื่องจากครอบครัวไม่สามารถแบกรับภาระค่าใช้จ่ าย
ทางการศึกษาได้ ในขณะเดียวกัน ยังพบว่าเกือบร้อยละ 70 ของหัวหน้าครัวเรือนยากจนข้ามรุ่นมีการศึกษา
เพี ย งระดั บ ประถมหรื อ ต่ากว่า และเมื่ อ พิ จ ารณาโครงสร้า งประชากรภายในครัว เรื อ น พบว่ า อั ต ราส่ ว น
การพึ่งพิงของเด็กและผู้สูงอายุต่อวัยแรงงานสูงถึงร้อยละ 90 และสัดส่วนของสมาชิกวัยเรียนอายุ 6-14 ปี
มีมากถึงร้อยละ 25.8 ทั้งนี้ อาชีพของหัวหน้าครัวเรือนยากจนข้ามรุ่นส่วนใหญ่ คือ อาชีพเกษตรกรรม (ร้อยละ
55.4) รองลงมา คือ รับจ้างทั่วไป (ร้อยละ 24.8) โดยกว่าร้อยละ 30 ของครัวเรือนยากจนข้ามรุ่นอยู่ในภาคใต้
รองลงมาคือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ร้อยละ 27) และภาคเหนือ (ร้อยละ 21)
การขาดโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาและการทักษะความรู้ที่จาเป็นต่อการประกอบอาชีพของเด็ก
จากครัวเรือนยากจนข้ามรุ่น ทาให้เด็กกลุ่มนี้ต้องเข้าสู่ตลาดแรงงานในฐานะแรงงานทักษะต่า หรือแรงงาน
กึ่งมีทักษะเท่านั้น ซึ่งนอกจากจะส่งผลกระทบต่อระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของเด็กในอนาคต ยังเป็นปัจจัย
เสี่ยงต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมของประเทศ โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ประเทศต้องเผชิญกับ
การเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างประชากรสู่สังคมสูงวัย ซึ่งเป็นผลให้ประชากรวัยเด็กในปัจจุบันต้องรับภาระ
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ครัวเรือนยากจนข้ามรุ่น คือ ครัวเรือนที่มีเด็กและเยาวชนอายุ 0-18 ปี และมีความขัดสนทางรายได้หรือมิใช่รายได้ อย่างน้อยอย่างใดอย่าง
หนึ่งจาก 4 มิติ ดังต่อไปนี้ ได้แก่ มิติด้านสุขภาพ (เด็กแรกเกิดมีน้าหนักไม่ถึง 2,500 กรัม หรือเด็ก 0-12 ปี ได้รับวัคซีนไม่ครบ) มิติด้าน
สภาพแวดล้อม (ไม่มีความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัย หรือขาดแคลนน้าสะอาดสาหรับบริโภค) มิติด้านการศึกษา (เด็กขาดการเตรียมพร้อมก่อน
วัยเรียน ไม่ได้รับการศึกษาภาคบังคับ หรือไม่ได้เรียนต่อชั้น ม.4 หรือเทียบเท่า หรือมีคนในครัวเรือนที่ไม่มีงานทาไม่ได้รับการฝึกอาชีพ หรือ
ขาดทักษะในการอ่าน เขียน และคิดเลขอย่างง่าย) และมิติด้านความมั่นคงทางการเงิน (รายได้ครัวเรือนต่ากว่า 38,000 บาท/คน/ปี
หรือไม่มีเงินออม) โดยข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ครัวเรือนยากจนข้ามรุ่นมาจากระบบข้อมูลขนาดใหญ่สาหรับการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต
(TPMAP)
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ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ในการดู แ ลผู้ สู ง อายุ เ มื่ อ เข้ า สู่ วั ย แรงงาน ดั ง นั้ น การขจั ด ปั ญ หาความยากจนข้ า มรุ่ น เพื่ อ ให้
เด็กจากครัวเรือนยากจนข้ามรุ่นมีโอกาสได้รับการศึกษาและพัฒนาทักษะได้อย่างเต็มศักยภาพ และครัวเรือน
สามารถหลุ ดพ้ น จากความยากจนได้ อย่ างยั่ งยื น จึ งมี ความส าคั ญยิ่ งต่ อ การพั ฒ นาประเทศในระยะของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13
นอกเหนื อ จากการแก้ ปั ญ หาความยากจนข้ า มรุ่ น ประเทศไทยยั ง มี ค วามจ าเป็ น ต้ อ งพั ฒ นาระบบ
ความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอสาหรับกลุ่มคนในแต่ละช่วงวัย เพื่อให้สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลง
ของโครงสร้างประชากรและปัจจัยการเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ระบบความคุ้มครอง
ทางสังคมของไทยในปัจจุบันยังช่องว่า งและระดับสิทธิ ประโยชน์ที่ได้รับยังไม่เพียงพอต่อความจาเป็น
พื้นฐานในการดารงชีวิต โดยในกรณีของความคุ้มครองทางสังคมสาหรับเด็กปฐมวัย การจ่ายเงินอุดหนุน
เพื่อเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยยังมีปัญหาการตกหล่น ทาให้ครัวเรือนร้อยละ 30 ที่เข้าข่ายเป็นครัวเรือนมีสิทธิ์ยังไม่ได้
รับเงินอุดหนุน59 ขณะที่จานวนของเงินอุดหนุนที่ได้รับ (600 บาท) คิดเป็นเพียงร้อยละ 16 ของรายจ่ายเฉลี่ย
ของประชากรวัยนี้ อีกทั้งปัญหาการเข้าถึงสถานรับเลี้ยงเด็ก 0-2 ปี ยังเป็นอุปสรรคต่อครัวเรือนจานวนมาก
เนื่องจากในช่วงอายุ 3 เดือนถึง 2 ปี เป็นช่วงที่สิทธิ์ลาคลอดของแม่ครบกาหนดและสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
ของรัฐยังไม่สามารถรับเด็กเข้าดูแลได้ ในขณะที่สถานรับเลี้ยงเด็กของเอกชนมีจานวนน้ อยและมีค่าบริการสูง
ครั ว เรื อนจ านวนมากจึ งต้องส่ งลูกไปอยู่ กับปู่ย่าตายายตามภูมิล าเนาเดิม ทาให้ เด็กขาดโอกาสที่จะได้รับ
การเลี้ยงดูจากพ่อแม่ ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทาให้เด็กมีพัฒนาการล่าช้า 60 โดยมีเด็กอายุ 0-4 ปี กว่าร้อยละ 22
ที่ไม่ได้อาศัยอยู่กับพ่อแม่
ในส่วนของวัยแรงงาน ยังคงมีแรงงานจานวนมากที่ขาดหลักประกันทางรายได้ที่เหมาะสม โดยในปี
2563 มีจานวนแรงงานที่อยู่นอกระบบประกันสังคมหรือสวัสดิการพนักงานของรัฐจานวน 22 ล้านคน หรือ
ร้ อ ยละ 57 ของแรงงานทั้ ง หมด ซึ่ ง แรงงานกลุ่ ม นี้ ข าดแคลนหลั ก ประกั น ทางรายได้ เ มื่ อ ต้ อ งเจ็ บ ป่ ว ย
ทุพพลภาพ หรือว่างงาน ในขณะเดียวกัน แม้ว่าแรงงานนอกระบบจะมีทางเลือกในการเข้าร่วมระบบการออม
เพื่อการเกษียณภาคสมัครใจที่ภาครัฐร่วมจ่ายสมทบ 61 ซึ่งเป็นช่องทางที่จะช่วยสร้างหลักประกันทางรายได้
ในวัยสูงอายุ แต่ยังคงมีจานวนผู้เข้าร่วมเพียงประมาณร้อยละ 35 ของแรงงานนอกระบบทั้งหมด ยิ่งไปกว่านั้น
การเปลี่ยนแปลงของตลาดแรงงานที่นาไปสู่การเติบโตอย่างรวดเร็วของแรงงานชั่วคราว โดยเฉพาะแรงงานใน
ระบบเศรษฐกิจแพลตฟอร์ม62 ซึ่งเป็นการจ้างงานรูปแบบใหม่ที่ยั งไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายแรงงาน
ทาให้แรงงานกลุ่มนี้ขาดสวัสดิการขั้นพื้นฐานที่ควรได้รับและมีความเสี่ยงที่จะได้รับการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม
ในขณะเดียวกัน ผู้สูงอายุยังขาดสวัสดิการทางสังคมที่จาเป็นต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยในปี 2562
มีผู้ สู งอายุ ที่ตกอยู่ ในความยากจนเป็ น สั ดส่ ว นร้อยละ 7.2 ซึ่งผู้ สู งอายุคนใดที่ไม่มีรายได้ห รือหลั กประกั น
ในรู ป แบบอื่น รองรั บ จะมีเพีย งเบี้ ย ยั งชี พผู้ สู ง อายุเ ดื อนละ 600-1,000 บาท เพื่อใช้ส าหรั บการด ารงชี พ
นอกจากนี้ ยังมีผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงอีกจานวนหนึ่งที่ยังไม่ได้รับการดูแลที่เหมาะสม โดย ณ เดือน
กรกฎาคม 2564 มีผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงซึ่งสามารถเข้าถึงบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุข ในระบบ
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ผลจากการสารวจโดยองค์การยูนิเซฟร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ เมื่อปี 2562 ทั้งนี้ เงื่อนไขของการได้รับเงินอุดหนุนในช่วงเวลาที่สารวจมีความ
แตกต่างจากในปัจจุบัน โดยเด็กที่มีสิทธิ์ได้รับเงินอุดหนุนในช่วงเวลาดังกล่าวต้องมีอายุไม่เกิน 3 ปี และอาศัยอยู่ในครอบครัวที่มีรายได้ต่ากว่า
3,000 บาทต่อคนต่อเดือน ในขณะที่การจ่ายเงินอุดหนุนในปัจจุบันครอบคลุมเด็กอายุ 0-6 ปี ที่อาศัยอยู่ในครอบครัวที่มีรายได้ไม่เกิน
100,000 บาทต่อคนต่อปี
60 อารี จ าปากลาย และคณะ (2555) ผลกระทบของการย้ ายถิ่ นภายในประเทศที่ มี ต่ อสุ ขภาวะและพั ฒนาการเด็ กปฐมวั ย : ผลส ารวจพื้ นฐาน
เชิงปริมาณและคุณภาพ
61 ประกอบด้วย กองทุนประกันสังคมมาตรา 39 มาตรา 40 ทางเลือกที่ 2 และ 3 และกองทุนการออมแห่งชาติ
62 ผู้ที่รับงานและค่าตอบแทนในการทางานผ่านทางแพลตฟอร์มดิจิทัล
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หลักประกันสุขภาพแห่งชาติเพียงร้อยละ 52.963 ขณะที่สภาพแวดล้อมในการอยู่อาศัยถือเป็นปัจจัยสาคัญ
อีกประการหนึ่งที่ส่งผลต่อสวัสดิภาพของผู้สูงอายุ เนื่องจากความไม่พร้อมในสถานที่อาจก่อให้เกิดอันตราย
จนนาไปสู่ภาวะพึ่งพิงได้
นอกจากความเพียงพอและครอบคลุมในแต่ละช่วงวัยแล้ว ความคุ้มครองทางสังคมของไทยยังขาดการ
พัฒนาเชิงระบบ เนื่องจากการการจัดความคุ้มครองทางสังคมดาเนินงานโดยหลายหน่วยงาน โดยที่แต่ละ
หน่วยงานมีการดาเนินงานอย่างแยกส่วน ขาดการบูรณาการตั้งแต่ระดับนโยบาย ระดับปฏิบัติ จนถึงระดับ
ฐานข้อมูล ส่งผลให้ระดับสิทธิประโยชน์ยังไม่เพียงพอในบางกลุ่มเป้าหมาย อีกทั้งยังขาดการติดตามประเมินผล
ซึ่งอาจทาให้เกิดการสูญเสียงบประมาณไปกับโครงการที่มีผลกระทบต่า จนส่งผลต่อความยั่งยืนทางการคลัง
นอกจากนี้ ยังขาดการเตรียมความพร้อมระบบการให้ความช่วยเหลือในภาวะวิกฤต ส่งผลให้การช่วยเหลือ
ล่าช้า ไม่ตรงกลุ่มเป้าหมาย และไม่มีประสิทธิภาพ
2. เป้าหมายการพัฒนา
2.1 ความเชื่อมโยงของหมุดหมายกับเป้าหมายหลักของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 และยุทธศาสตร์ชาติ
หมุดหมายที่ 9 มุ่งตอบสนองต่อเป้าหมายหลักของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 จานวน 2 เป้าหมาย
ได้แก่ การมุ่งสู่สังคมแห่งโอกาสและความเป็นธรรม โดยการสนับสนุนให้กลุ่มเปราะบางและผู้ด้อยโอกาส
มีโอกาสในการเลื่อนชั้นทางเศรษฐกิจและสังคมสูงขึ้น รวมทั้งการพัฒนาคนสาหรับโลกยุคใหม่ ในด้านการสร้าง
หลักประกันและความคุ้มครองทางสังคมเพื่อให้คนไทยมีความมั่นคงในชีวิต นอกจากนี้ หมุดหมายที่ 9 ยังมี
ความสอดคล้ อ งกับ เป้ า หมายตามยุ ทธศาสตร์ช าติใ น 2 ด้าน ได้แก่ ยุทธศาสตร์ช าติด้านการพัฒ นาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ในประเด็นเป้าหมาย สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อและสนับสนุนต่อ
การพั ฒ นาคนตลอดช่ ว งชี วิ ต และ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ด้ า นการสร้ า งโอกาสและความเสมอภาคทางสั ง คม
ใน 2 ประเด็นเป้าหมาย คือ สร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้าในทุกมิติ และกระจายศูนย์กลาง
ความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม เพิ่มโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามาเป็นกาลังของการพัฒนาประเทศในทุก
ระดับ
2.2 เป้าหมาย ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายของการพัฒนาระดับหมุดหมาย
เป้าหมายที่ 1 ครัวเรือนยากจนข้ามรุ่นมี โอกาสในการเลื่อนสถานะทางเศรษฐกิจและสังคม จนสามารถ
หลุดพ้นจากความยากจนได้อย่างยั่งยืน
ตัวชี้วัดที่ 1.1 ทุกครัวเรือนที่มีสถานะยากจนข้ามรุ่นในปี 2566 หลุดพ้นจากความยากจนข้ามรุ่นภายในปี
2570
ตัวชี้วัดที่ 1.2 อัตราการเข้าเรียนสุทธิของเด็กจากครัวเรือนยากจนข้ามรุ่นระดับมัธยมศึกษาตอนต้นไม่ต่ากว่า
ร้อยละ 90 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าไม่ต่ากว่าร้อยละ 80
ตัวชี้วัดที่ 1.3 เด็กจากครั ว เรื อนยากจนข้ามรุ่นเติบโตไปเป็นแรงงานที่ มีทัก ษะ หรือส าเร็จการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า เพิ่มขึ้นไม่ต่ากว่าร้อยละ 50

63

สปสช. (2564) ระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสาหรับผู้สูงอายุที่มภี าวะพึ่งพิง (LTC)
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ตัวชี้วัดที่ 1.4 เด็กปฐมวัยในครัวเรือนร้อยละ 20 ที่ยากจนที่สุด มีปัญหาน้าหนักต่ากว่าเกณฑ์ 64 ไม่เกินร้อย
ละ 8 และพัฒนาการไม่เป็นไปตามเกณฑ์65 ไม่เกินร้อยละ 5
เป้าหมายที่ 2 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอต่อการดารงชีวิต
ตัวชี้วัดที่ 2.1 ดัชนีรวมของความคุ้มครองทางสังคมมีค่าไม่ต่ากว่า 100 โดยดัชนีรวมของความคุ้มครองทาง
สังคมประกอบด้วย 3 มิติ โดยมีตัวชี้วัดในแต่ละมิติ ดังนี้
มิติที่ 1 ควำมคุ้มครองทำงสังคมสำหรับวัยเด็ก
▪

การเข้าถึงบริการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย (0-2 ปี) เพิ่มขึ้นในอัตราทีไ่ ม่ต่ากว่าร้อยละ 50

มิติที่ 2 ควำมคุ้มครองทำงสังคมสำหรับวัยแรงงำน
▪

แรงงานที่อยู่ในระบบประกันสังคมมีสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกาลังแรงงานรวม

▪

จานวนผู้ที่อยู่ในระบบการออมเพื่อการเกษียณภาคสมัครใจที่ภาครัฐจ่ายสมทบ เพิ่มขึ้น
ไม่ต่ากว่าร้อยละ 100

▪

แรงงานที่อยู่ภายใต้การจ้างงานทุกประเภทได้รับความคุ้มครองโดยกฎหมายแรงงาน

มิติที่ 3 ควำมคุ้มครองทำงสังคมสำหรับผู้สูงวัย
▪

สัดส่วนผู้สูงอายุที่ยากจนลดลงเหลือไม่เกินร้อยละ 4

▪

สัดส่วนของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงที่เข้าถึงบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขในระบบ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพิ่มขึ้นเป็นไม่ต่าว่าร้อยละ 70

64

เด็กที่มีน้าหนักเทียบกับอายุห่างจากค่ามัธยฐานของประชากรอ้างอิง ต่ากว่า -2 เท่าของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ถือว่าน้าหนักน้อยกว่า
เกณฑ์
65 อ้างอิงตามเกณฑ์ขององค์การยูนิเซฟ ซึ่งใช้ประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัยใน 4 ด้าน ได้แก่ การอ่านออกและการรู้จักตัวเลข กายภาพ
สังคมและอารมณ์ และการเรียนรู้
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3. แผนที่กลยุทธ์

4. กลยุทธ์การพัฒนา
กลยุทธ์ที่ 1 การแก้ปัญหาความยากจนข้ามรุ่นแบบมุ่งเป้าให้ครัวเรือนหลุดพ้นความยากจนอย่างยั่งยืน
กลยุทธ์ย่อยที่ 1.1 ให้ความช่วยเหลือและพัฒนาศักยภาพของครัวเรือนยากจนข้ามรุ่น เพื่อสร้างสภาพ
ความเป็นอยู่ที่เหมาะสมต่อการเติบโตของเด็ก โดยให้ความคุ้มครองทางสังคมอย่างเฉพาะเจาะจงในกลุ่มที่มี
ข้อจากัดด้านศักยภาพ พร้อมทั้งมุ่งเน้นการสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพที่มีผลิตภาพและรายได้สูงขึ้น
ผ่านการพัฒนาทักษะแรงงาน การหางานที่เหมาะสมกับศักยภาพของครัวเรือน บริบทของพื้นที่ และทิศทาง
การพัฒนาประเทศ ตลอดจนสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและทรัพยากรที่จาเป็นในการประกอบอาชีพ
พร้อมทั้งจัดหาพี่เลี้ยงในการให้คาแนะนาช่วยเหลือตลอดกระบวนการ
กลยุทธ์ย่อยที่ 1.2 พัฒนากลไกการแก้ปัญหาความยากจนข้ามรุ่นในระดับพื้นที่ มุ่งเน้นการยกระดับ
ศักยภาพ และเพิ่มบทบาทของหน่วยงานส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นในการแก้ปัญหาความยากจนข้ามรุ่น
พร้อมทั้งบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนกลยุทธ์การพัฒนา โดยใช้ประโยชน์จาก
ฐานข้อมูลในการระบุครัวเรือนยากจนข้ามรุ่น ปัญหา ความจาเป็น ความต้องการ แนวทางการดาเนินการ
ปฏิบัติ และการติดตามประเมินผลอย่างใกล้ชิด ในการลดปัญหาความยากจนข้ามรุ่นอย่างยั่งยืน
กลยุทธ์ที่ 2 การสร้างโอกาสที่เสมอภาคแก่เด็กจากครัวเรือนยากจนข้ามรุ่น
กลยุทธ์ย่อยที่ 2.1 สนับสนุนครัวเรือนยากจนข้ามรุ่นให้สามารถเลี้ยงดูเด็กตั้งแต่ครรภ์มารดาจนถึง
ปฐมวัยได้อย่างมีคุณภาพ พัฒนาระบบการให้เงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนการเลี้ยงดูเด็กให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น ด้วยการแก้ไขปัญหาผู้มีสิทธิ์ที่ตกหล่น ปรับใช้วิธีการจ่ายเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข รวมทั้งปรับปรุง
หลักเกณฑ์และสิทธิประโยชน์ให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม
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กลยุทธ์ย่อยที่ 2.2 ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาและการพัฒนาทักษะอาชีพที่มีคุณภาพ จัดสรรเงิน
อุดหนุนและทรัพยากรที่จาเป็นแก่เด็กจากครัวเรือนยากจนข้ามรุ่น เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา
ในโรงเรี ย นและการเรี ย นรู้ ภ ายนอกห้ องเรี ยน ทั้งแหล่ งเรียนรู้บนพื้นที่กายภาพและพื้นที่เสมือนจริงหรือ
ออนไลน์ พร้อมทั้งพัฒนาระบบการเฝ้าระวัง และติดตามช่วยเหลือเด็กยากจนให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษาหรือ
การพัฒนาทักษะอาชีพตามความเหมาะสม
กลยุทธ์ที่ 3 การยกระดับความคุ้มครองทางสังคมสาหรับคนทุกช่วงวัย
กลยุทธ์ย่อยที่ 3.1 ยกระดับความคุ้มครองทางสังคมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก เพิ่มการเข้าถึง
สถานรับเลี้ยงเด็ก 0-2 ปี ที่มีคุณภาพ เพื่อให้พ่อแม่หรือผู้ปกครองของเด็กสามารถกลับเข้าสู่ตลาดแรงงาน โดย
ที่เด็กยังอยู่อาศัยกับพ่อแม่ได้ โดยสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ที่มีความพร้อมขยายการ
ดาเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ครอบคลุมเด็กอายุ 0-2 ปี และส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์เลี้ยงเด็กที่มีคุณภาพ
ในชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงานภาครัฐ
กลยุทธ์ย่อยที่ 3.2 ยกระดับความคุ้มครองทางสังคมเพื่อสร้างหลักประกันสาหรับวัยแรงงาน พัฒนา
ระบบประกัน สั งคมให้ ส ามารถตอบสนองความต้องการของแรงงานนอกระบบ โดยการปรับปรุงรูปแบบ
การจ่ายเงินสมทบและสิทธิประโยชน์ให้มีความหลากหลายและยืดหยุ่น พร้อมทั้งส่งเสริมการออมเพื่อเตรียม
ความพร้อมสาหรับวัยเกษีย ณอายุ ด้วยการจูงใจให้แรงงานนอกระบบเข้าร่วมระบบการออมภาคสมัครใจ
ปรับปรุงเงื่อนไขด้านการออมและสิทธิประโยชน์เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมสามารถออมและได้ผลประโยชน์ใน
อัตราที่เพิ่มขึ้น รวมถึงพัฒนาระบบบริการข้อมูลทางการเงินเพื่อการเกษียณ เพื่อช่วยให้ผู้ออมสามารถวาง
แผนการออมของตนเองได้ อย่ า งมี ป ระสิ ทธิภ าพ ตลอดจนปรับปรุงหรื อจัด ทากฎหมายเพื่ อ พัฒ นาระบบ
การคุ้มครองสวัสดิการแรงงานให้ครอบคลุมการจ้างงานรูปแบบใหม่ ให้ผู้ที่อยู่ภายใต้การจ้างงานแบบชั่วคราว
หรือการจ้างงานในระบบเศรษฐกิจแพลตฟอร์ม สามารถได้รับความคุ้มครองที่เทียบเท่าหรือใกล้เคียงกับลูกจ้าง
ตามกฎหมาย
กลยุทธ์ย่อยที่ 3.3 ยกระดับความคุ้มครองทางสังคมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ มุ่งสนับสนุน
ระบบสวัสดิการทางเลือกที่จัดโดย อปท. และภาคีการพัฒนาต่าง ๆ ควบคู่ไปกับการบูรณาการข้อมูลด้าน
สวัสดิการและเงินช่วยเหลือทั้งหมดของผู้สูงอายุ เพื่อป้องกันความซ้าซ้อนและเอื้อต่อการให้ความช่วยเหลือ
ผู้สูงอายุที่ยากจนแบบเฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งเพิ่มการเข้าถึงบริการดูแลระยะยาวสาหรับผู้สูงอายุที่มี
ภาวะพึ่งพิง โดยการเพิ่มศักยภาพของบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุ ขในระบบหลั กประกันสุ ขภาพ
แห่งชาติ และสนับสนุนบทบาทของ อปท. สถานบริการเอกชน ผู้ดูแลอิสระ และสมาชิกในครอบครัวที่ผ่านการ
ฝึกอบรมทักษะที่จาเป็นและได้รับการรับรองมาตรฐานแล้ว ตลอดจนส่งเสริมให้ผู้สูงอายุสามารถอยู่อาศัยใน
บ้านตนเอง ด้วยการสนับสนุนการปรับปรุงที่ อยู่อาศัยให้เหมาะสม โดยเฉพาะในผู้สูงอายุที่ยากจน ควบคู่กับ
การสนับสนุนให้ผู้สูงอายุมีทางเลือกของที่อยู่อาศัยที่หลากหลาย ทั้งบ้านพักสาหรับผู้สูงอายุที่ต้องการการดูแล
เป็นพิเศษ และที่อยู่อาศัยที่ออกแบบเพื่อผู้สูงอายุ อย่างเพียงพอต่อความต้องการ
กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบความคุ้มครองทางสังคมให้มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ย่อยที่ 4.1 บูรณาการระบบความคุ้มครองทางสังคม โดยเริ่มตั้งแต่การกาหนดเป้าประสงค์ของ
การจัดความคุ้มครองทางสังคมร่วมกัน การกาหนดโครงสร้างและบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
ทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่นในการจัดความคุ้มครองทางสังคมให้ชัดเจน รวมถึงการเชื่อมโยง
ฐานข้อมูลให้ทุกหน่วยงานสามารถทางานบนฐานข้อมูลเดียวกัน ทั้งนี้ เพื่อลดความทับซ้อนระหว่างโครงการ/
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มาตรการ เพิ่มความเพียงพอของสิทธิประโยชน์ และลดการตกหล่นของกลุ่มเปราะบาง ทั้งผู้พิการ คนไร้ บ้าน
ผู้ที่มีปัญหาซ้าซ้อน และผู้ที่ประสบความเดือดร้อน
กลยุทธ์ย่อยที่ 4.2 ปรับปรุงรูปแบบการจัดความคุ้มครองทางสังคม ให้ทุกกลุ่มคนได้รับสวัสดิการที่
เหมาะสมบนฐานของความยั่งยืนทางการคลัง โดยการประเมินผลทุกโครงการ/มาตรการอย่างรัดกุม เพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโครงการ/มาตรการ พร้อมทั้งยกเลิกหรือลดทอนงบประมาณของโครงการ/
มาตรการที่ไม่มีผลกระทบหรือมีผลกระทบต่า เพื่อให้การจัดสรรงบประมาณสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนา
ประเทศอย่างแท้จริ ง ตลอดจนส่งเสริ มการจัดความคุ้มครองทางสั งคมแบบร่วมจ่ายโดยเฉพาะในกลุ่ ม ที่มี
ศักยภาพ สนับสนุนให้ อปท. มีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการให้แก่คนในพื้นที่ และจูงใจให้คนเข้าสู่ระบบภาษี
มากขึ้น
กลยุทธ์ย่อยที่ 4.3 จัดทาระบบการเยียวยาช่วยเหลือในภาวะวิกฤต กาหนดระดับ แนวทาง และช่องทาง
การจั ดสรรการเยี ย วยาช่ว ยเหลื อ ทั้งในรู ป แบบตัว เงินและไม่ใช่ตัว เงิน พร้อมทั้งจัดเตรียมฐานข้อมูล ของ
กลุ่ มเป้ าหมาย แหล่ งงบประมาณเบื้ องต้น ตลอดจนบทบาทหน้าที่ของหน่ว ยงานที่เกี่ยวข้องทั้งส่ว นกลาง
ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น ให้พร้อมช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากวิกฤตทางเศรษฐกิจ สังคม และ
ภัยพิบัติต่าง ๆ อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ 5 การบูรณาการฐานข้อมูลเพื่อลดความยากจนข้ามรุ่นและจัดความคุ้มครองทางสังคม
กลยุทธ์ย่อยที่ 5.1 พัฒนาฐานข้อมูลรายบุคคล ที่ครอบคลุมประชากรจากครัวเรือนยากจนข้ามรุ่นทุกคน
เป็นปัจจุบัน และเชื่อมโยงข้อมูลที่สาคัญต่อการลดความยากจนข้ามรุ่น และการบูรณาการความคุ้มครองทาง
สังคม พร้อมทั้งวางรากฐานให้ข้อมูลชุดนี้เป็นข้อมูลตัวอย่างซ้าในระยะยาวของประเทศที่มีการจัดเก็บข้อมูล
อย่างต่อเนื่องเป็นประจาทุกปี
กลยุทธ์ย่อยที่ 5.2 ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูล ในการออกแบบนโยบาย/มาตรการ และ
การติ ด ตามประเมิ น ผล เพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ กลุ่ ม คนยากจนข้ า มรุ่ น เป้ า หมาย จั ด สวั ส ดิ ก ารทางสั ง คมอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ รวมถึงแบ่งปันข้อมูลต่อภาคส่วนอื่น ๆ ทั้งภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาควิชาการ เพื่อใช้
ประโยชน์ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
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หมุดหมายที่ 10 ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่า
1. สถานการณ์การพัฒนาที่ผ่านมา
การสร้ า งการขยายตั วทางเศรษฐกิจตลอดช่วงที่ผ่า นมาพึ่งพิงการใช้วัตถุดิบและสิน ค้า ขั้น กลาง
ในเกณฑ์ สู ง ในขณะที่ ป ระสิ ท ธิ ภ าพการใช้ ท รั พ ยากรในการผลิ ต สิ น ค้ า และบริ ก ารยั ง อยู่ ใ นระดับต่า
โดยข้อมูลปี 2562 สัดส่วนค่าใช้จ่ายขั้นกลางต่อมูลค่าผลผลิตรวม ที่ร้อยละ 61.85 สูงกว่าสัดส่วนของประเทศ
ญี่ปุ่นและสาธารณรัฐเกาหลีที่มีค่าร้อยละ 46.38 (ปี 2559) และ 58.65 (ปี 2561) ตามลาดับ66 รวมถึงข้อมูล
รายงานของคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมของเอเชียและแปซิฟิกแห่งสหประชาชาติ ได้ชี้ให้เห็นว่าปริมาณ
การใช้วัสดุภายในประเทศของประเทศไทยในปี 2559 (ค.ศ.2016) อยู่ที่ 2.06 กิโลกรัมต่อเหรียญสหรัฐ มีค่าสูง
กว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มประเทศในเอเชียแปซิฟิคและค่าเฉลี่ยของกลุ่ม องค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนา
ทางเศรษฐกิจแสดงให้เห็นว่าประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากรพื้นฐาน (ชีวมวล โลหะ อโลหะ และพลังงาน
ฟอสซิล) ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของไทยยังต่า มีการใช้อย่างสิ้นเปลือง และสร้างมูลค่าเพิ่มได้น้อยกว่าที่ควร
การใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่เกินขีดความสามารถของระบบนิเวศท่ามกลางข้อจากัดด้านการบริหารจัดการ
ทาให้ทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรมในขณะที่ปัญหาสิ่งแวดล้อมมีความรุนแรงมากขึ้น การขยายตัวของ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ยังพึ่งพิงการใช้วัตถุดิบและสินค้าขั้นกลาง และประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรที่ยังอยู่ใน
ระดับต่า ทาให้ความต้องการทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มสูงขึ้นเกินกว่าความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศ
ส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติเสื่ อมโทรม ในขณะที่ปัญหาของเสี ยและมลพิษมีความรุนแรงมากขึ้น ในด้าน
ทรัพยากร ทรัพยากรดินเสื่อมโทรม ความหลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคาม ระบบนิเวศชายฝั่งถูกทาลาย
ทรัพยากรน้าไม่สามารถจัดสรรได้เพียงพอต่อความต้องการ ในขณะที่พื้นที่ป่าไม้เพิ่มขึ้นเล็กน้อย แต่ยังต่ากว่า
ค่ า เป้ า หมาย ณ สิ้ น แผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ 12 ที่ ก าหนดไว้ ร้ อ ยละ 40 ในด้ า นปั ญ หาของเสี ย และมลพิ ษ
(1) ขยะปริมาณขยะเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเฉลี่ยร้อยละ 2 ต่อปีในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา (ปี 2553-2562) โดยขยะชุมชน
ประมาณร้อยละ 22 หรือ 6.4 ล้านตัน ในปี 2562 ยังไม่ได้รับการจัดการที่เหมาะสมและกลายเป็นปัญหาสาคัญ
ที่ส่ งผลกระทบต่ อ คุ ณภาพน้ าและสิ่ ง มีชีวิต ในน้า ขยะในทะเลซึ่งส่ ว นใหญ่เป็ น ขยะพลาสติ กเพิ่ ม ขึ้ น ปี ล ะ
21,700-32,600 ตัน 67 ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ทางทะเลและชายฝั่ง ของเสียอันตรายจากชุมชนและ
ภาคอุตสาหกรรม ในปี 2562 มีจ านวน 2.041 ล้ านตัน และมีแนวโน้ม เพิ่ ม ขึ้นโดยเฉพาะซากผลิ ต ภั ณ ฑ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ที่ ยังไม่มีการบริหารจัดการที่ถูกวิธีหรือครบวงจร (2) มลพิษทางอากาศ
ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) มีปริมาณเกินค่ามาตรฐานเป็นประจาทุกปี โดยเฉพาะ
ในพื้นที่เขตอุตสาหกรรม และเมืองใหญ่ที่มีประชากรและการจราจรหนาแน่น (3) มลพิษทางน้า ในปี 2563
ยังมีปริมาณน้าเสียชุมชนที่ไม่ได้รับการบาบัดอย่างถูกต้อง 1.7 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ
18 ของปริ มาณน้ าเสี ย ชุมชนที่เกิดขึ้น ทั้งหมด และปัญหาการปนเปื้อนของไมโครพลาสติก ซึ่งข้อมูล จาก
การวิจัยพบว่า ร้อยละ 90 ของกุ้ง หอย และปะการังที่ได้รับการสารวจมีการปนเปื้อนของไมโครพลาสติกสะสม
อยู่ในเนื้อเยื่อ68
การปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ นกระจกยั ง มี แ นวโน้ม เพิ่ ม ขึ้ น ต่ อ เนื่ อ งท่ามกลางการแสดงเจตจ านงการปล่ อ ย
ก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ภายในปี 2593 ของ 173 ประเทศทั่วโลก (ข้อมูล ณ ธ.ค. 2563) โดยข้อมูลรายงาน
66

https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=SNA_TABLE41
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (2562)
68 https://www.bbc.com/thai/thailand-49671448
67
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ความก้าวหน้ารายสองปี ฉบับที่ 3 ปี 2559 แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยมีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
จากกิจ กรรมต่าง ๆ ทั้งหมด 354.36 ล้ านตันคาร์บอนไดออกไซด์ เทียบเท่า เพิ่มขึ้นจากปี 2556 ที่ปล่ อย
ก๊าซเรือนกระจกจานวน 318.67 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า โดยภาคพลังงานและขนส่ง ปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกมากที่สุด 253.89 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (ร้อยละ 71.65) ภาคเกษตร 52.16
ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ภาคอุตสาหกรรมการผลิต 31.53 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
และภาคของเสีย 16.77 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า เมื่อรวมส่วนที่เกิดจากแหล่งปล่อยและส่วนที่
ดูดกลับ พบว่ามีปริมาณปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิทั้งหมด 263.22 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
ความท้าทายในการขับเคลื่อนหมุดหมาย การลดลงของความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ
ปัญหาสิ่งแวดล้อมและมลพิษที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น และแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
อย่างต่อเนื่อง เป็นปัญหาท้าทายที่สาคัญต่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่สังคมไทยและประชาคม
โลกตระหนักและให้ความสาคัญมากขึ้น รวมทั้งเป็นปัจจัยกาหนดความสาเร็จที่สาคัญต่อการบรรลุวิสัยทัศน์
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของการพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี สอดคล้องกับการดาเนินงานของรัฐบาล ที่ได้
ให้ความสาคัญกับการขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจ BCG เพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน การขับเคลื่อนการแก้ไข
ปั ญหามลพิษด้านฝุ่ นละออง การขับ เคลื่ อนแผนที่นาทางการจัดการขยะพลาสติก (พ.ศ.2561-2573) และ
แผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะพลาสติก ระยะที่ 1 (พ.ศ.2561-2565) รวมทั้งได้ระบุเป้าหมายการลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกในการมีส่วนร่วมลดก๊าซเรือนกระจกที่ประเทศกาหนด ตามความตกลงปารีส ขั้นต่าที่
ร้อยละ 20-25 จากกรณีปกติ ในปี 2573 (ค.ศ.2030) นอกจากนั้น ประเทศไทยกาลังอยู่ในระหว่างการจัดทา
ยุทธศาสตร์ระยะยาวในการพัฒนาแบบปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่าของประเทศไทยในการมุ่งสู่การปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ โดยคาดการณ์ประเทศไทยจะปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูงสุด ในช่วงปี 2573-2583
(ค.ศ.2030-2040) อย่างไรก็ตาม การพัฒนาโมเดลเศรษฐกิจ BCG ยังต้องการการขับเคลื่อนโดยการบูรณาการ
จากทุกภาคส่วนและในทุกระดับของแผนที่เกี่ยวข้อง ในขณะที่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระดับที่
สูงขึ้นและสอดคล้องกับกระแสโลก ยังเป็นเรื่องที่มีความท้าทาย รวมทั้งต้องการแนวทางและการขับเคลื่อน
อย่างเป็นรูปธรรมและมีความสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาในด้านอื่น ๆ
2. เป้าหมายการพัฒนา
2.1 ความเชื่อมโยงของหมุดหมายกับเป้าหมายหลักของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 และยุทธศาสตร์ชาติ
หมุดหมายที่ 10 มีความสอดคล้องกับเป้าหมายหลักของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 13 จานวน 4 เป้าหมาย ได้แก่ เป้าหมายหลักที่ 1 การปรับโครงสร้างการผลิตสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม
ที่มุ่งยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันให้สูงขึ้น ด้วยการใช้องค์ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม
เป้าหมายหลักที่ 3 การมุ่งสู่สังคมแห่งโอกาสและความเป็นธรรม เพื่อการสร้า งโอกาสและการกระจายรายได้สู่
ชุมชน เป้าหมายที่ 4 ด้านการเปลี่ยนผ่านไปสู่ความยั่งยืน โดยเน้นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในการผลิตและ
บริโภคมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับขีดความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศ และเป้าหมายหลักที่ 5
การเสริมสร้างความสามารถของประเทศในการรับมือกับความเสี่ยงและการเปลี่ยนแปลงภายใต้บริบทโลกใหม่
โดยเฉพาะประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
นอกจากนี้ หมุดหมายที่ 10 ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ามีความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) โดยสอดคล้องกับเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 3 ด้าน ได้แก่
ด้านความมั่นคง ในด้านการรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งทาง
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บกและทางทะเล เพื่อให้มีความอุดมสมบูรณ์ และให้ผลประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน ด้านการสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน ในการอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต ขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี
แห่งอนาคต สร้างระบบนิเวศอุตสาหกรรมและบริการที่เหมาะสม และสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมและ
บริการอย่างยั่งยืน และด้านการสร้างความเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกและสร้างสังคมคาร์บอนต่า สนั บสนุนการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
พัฒนาและใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อลดมลพิษและผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.2 เป้าหมาย ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายของการพัฒนาระดับหมุดหมาย
เป้าหมายที่ 1 การเพิ่มมูลค่าจากเศรษฐกิจหมุนเวียน และการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเสริมสร้างการ
ใช้ทรัพยากรทุกขั้นตอนของการผลิตและการบริโภคมีประสิทธิภาพมากขึ้น และสร้างมูลค่าและรายได้จากเศรษฐกิจ
หมุนเวียนเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดที่ 1.1 มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศด้วยเศรษฐกิจหมุนเวียนเพิ่มขึ้น สามารถสนับสนุนการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 ในปี 2570
ตัวชี้วัดที่ 1.2 การบริโภควัสดุในประเทศมีปริมาณลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ในปี 2570
ตัวชี้วัดที่ 1.3 ดัชนีการหมุนเวียนวัสดุสาหรับผลิตภัณฑ์เป้าหมาย (พลาสติก , วัสดุก่อสร้าง, เกษตร-อาหาร) เพิ่มขึ้น
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ในปี 2570
เป้าหมายที่ 2 การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน เพื่อให้ทรัพยากรธรรมชาติมี
ความอุดมสมบูรณ์เพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดที่ 2.1 คะแนนดั ช นี ส มรรถนะด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มดี ขึ้ น ติ ด อั น ดั บ 1 ใน 4 ของประเทศในภู มิ ภ าคเอเชี ย
ตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีคะแนนไม่น้อยกว่า 55 คะแนน ในปี 2570
ตัวชี้วัดที่ 2.2 พื้นที่ป่าไม้เพิ่มขึ้น โดยเป็นป่าไม้ธรรมชาติ ร้อยละ 33 และพื้นที่ป่าเศรษฐกิจเพื่อการใช้ประโยชน์ ร้อย
ละ 12 ของพื้นที่ประเทศภายในปี 2570
เป้ า หมายที่ 3 การสร้า งสั ง คมคาร์บ อนต่ าและยั่ง ยืน เพื่อการปล่ อยก๊ า ซเรือนกระจกและมลพิษ ลดลง และ
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ตัวชี้วัดที่ 3.1 สัดส่วนของการใช้พลังงานทดแทนต่อปริมาณการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 24
ภายในปี 2570
ตัวชี้วัดที่ 3.2 การน าขยะกลั บ มาใช้ ประโยชน์ใหม่ เพิ่ ม ขึ้น โดยมี อัต ราการน าขยะกลั บ มาใช้ ใหม่ ของประเทศ
ไม่ต่ากว่าร้อยละ 40 ของปริมาณขยะที่นากลับมาใช้ใหม่ได้ ภายในปี 2570
ตัวชี้วัดที่ 3.3 ปริมาณขยะต่อหัวในปี 2570 ลดลงจากปี 2560 ร้อยละ 10
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3.

แผนที่กลยุทธ์

4. กลยุทธ์การพัฒนา
กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่า
กลยุทธ์ย่อยที่ 1.1 เพิ่มศักยภาพของอุตสาหกรรมและบริการ โดยการพัฒนาสินค้า บริการและตลาด
ที่สร้างมูลค่าเพิ่ม พัฒนาเครื่องมือและกลไก รวมถึงสนับสนุนการวิจัย การใช้องค์ความรู้เพื่อต่อยอดการใช้วัสดุ
หมุนเวียนให้มีประสิทธิภาพ เพื่อยกระดับผลิตภาพการผลิตสู่การเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจหมุนเวียน
กลยุ ท ธ์ ย่ อ ยที่ 1.2 เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการผลิ ต สิ น ค้ า และบริ ก ารตามแนวทางทางเศรษฐกิ จ
หมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่า ผลักดันให้ภาคเอกชนมีการลงทุนเพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิตและการ
บริการให้มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการส่งเสริมให้เกิดการใช้น้อย ใช้ซ้า นากลับมาใช้ใหม่ และส่งเสริมให้นา
หลักการลดของเสียให้เหลือน้อยที่สุดมาใช้ในขั้นตอนการผลิตและบริการ ส่งเสริม ให้เกิดความเชื่อมโยงกลไก
สนับสนุนและสร้างแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตไปสู่การลดปริมาณการปล่อยคาร์บอน
กลยุทธ์ย่อยที่ 1.3 สร้างความเชื่อมโยงกับสาขาเศรษฐกิจอื่น ได้แก่ ภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม
และภาคการท่องเที่ยว โดยสร้างระบบการผลิตที่เชื่อมโยงกัน ตั้ งแต่ภาคการผลิตต้นน้าจนถึงภาคการผลิตและ
การบริโภคที่เป็นปลายน้าตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน
กลยุ ท ธ์ ย่ อ ยที่ 1.4 พั ฒ นาระบบรั บ รองมาตรฐานการผลิ ต สิ น ค้ า และบริ ก าร จั ด ท ามาตรฐาน
กระบวนการผลิตสินค้าและบริการ ระบบรับรองมาตรฐานสินค้าและบริการ และแนวทางการปฏิบัติตามหลัก
เศรษฐกิจหมุนเวียน
กลยุทธ์ย่อยที่ 1.5 การใช้เครื่องมือและกลไกในตลาดเงินตลาดทุนเพื่อการเจริญเติบโตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างรัฐและเอกชน ส่งเสริมมาตรการการทางเงินและการลงทุนสีเขียว
ส่งเสริมและสนับสนุนการมาตรฐานการรายงานแห่งความยั่งยืน มาตรฐานทางบัญชีความยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริม
การลงทุนในกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
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กลยุทธ์ที่ 2 การสร้างรายได้สุทธิให้ชุมชน ท้องถิ่นและเกษตรกรจากเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่า
กลยุทธ์ย่อยที่ 2.1 เพิ่มรายได้ชุมชนจากแนวทางขยะสุทธิเป็นศูนย์ ทั้งจากขยะและวัสดุทางการ
เกษตร ส่งเสริมให้ชุมชนนาขยะและวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในชุมชนมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่ ๆ
ที่มีมูลค่า เพิ่มรายได้และลดรายจ่ายให้กับชุมชน สร้างความร่วมมือระหว่างชุมชนกับผู้ประกอบการในพื้นที่
ในการนาของเหลือในกระบวนการผลิตมาพัฒนาใช้ประโยชน์ในชุมชน
กลยุทธ์ย่อยที่ 2.2 ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพและวัฒนธรรม
ส่งเสริมแนวคิดการสร้างรายได้จากการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม พัฒนาขีดความสามารถ
คนในท้องถิ่นให้มีองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ สืบทอดอัตลักษณ์และวัฒนธรรมท้องถิ่น พัฒนาระบบ
การจัดการสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยว
กลยุทธ์ ย่อยที่ 2.3 ส่งเสริ มและพั ฒนาระบบตลาดคาร์ บ อนเพื่ อ การสร้ า งรายได้จากการเก็ บ กั ก
คาร์บอนในภาคป่าไม้ วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ จัดทาฐานข้อมูลสาหรับการซื้อขายคาร์บอน ได้แก่ ข้อมูล
การตรวจวัดปริมาณคาร์บอนในการผลิตสินค้าและปริการ การประเมินขีดความสามารถในการกักเก็บคาร์บอน
ของภาคป่าไม้ และกิจกรรมการกักเก็บคาร์บอนอื่นๆ พัฒนาระบบการรับรองปริมาณการปล่อยและกักเก็บ
คาร์บอนให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล และส่งเสริมอานวยความสะดวกในการเข้าซื้อขายในตลาดคาร์บอน
ข้องผู้ปล่อยและผู้กักเก็บคาร์บอน
กลยุทธ์ย่อยที่ 2.4 เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการขยะอย่างเป็นระบบในระดับชุมชน สนับสนุน
การลดและคัดแยกขยะอย่างเป็ นระบบในชุมชน ส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัดแยกขยะก่อนทิ้งเพื่อน ากลั บ
มาใช้ใหม่ โดยให้ความสาคัญกับการนามาเป็นวัสดุในการผลิตในชุมชนและเป็นวัตถุดิบให้โรงงาน ส่งเสริม
การแปรรู ป ขยะมู ล ฝอยและวั ต ถุ ดิ บ ที่ เ หลื อ จากกระบวนการผลิ ต เป็ น พลั ง งาน สร้ า งชุ ม ชนต้ น แบบที่ มี
ความสามารถในการคัดแยกขยะและนาไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์สร้างรายได้ โดยใช้นวัตกรรมและเทคโ นโลยี
ที่เหมาะสมกับพื้นที่
กลยุทธ์ย่อยที่ 2.5 ส่งเสริมให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน สนับสนุนการ
สร้างชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจหมุนเวีย นที่ตอบรับกับวิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมให้เกิดการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ไปสู่ชุมชนต่าง ๆ ให้ถอดบทเรียนจากชุมชนต้นแบบ รวมทั้งยังเป็นการยกระดับคุณภาพ
ชีวิตและสร้างเครือข่ายชุมชนเพื่อขยายผลต่อไปอย่างยั่งยืน
กลยุทธ์ย่อยที่ 2.6 พัฒนาระบบและกลไกสร้า งแรงจูงใจการเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจเพื่อเศรษฐกิจ
ชุมชน สร้างกลไกจูงใจให้มีการปลูกป่าในพื้นที่ที่ถูกทาลายหรือพื้ นที่ว่าง พัฒนาระบบตรวจสอบย้อนกลับการ
ผลิต การแปรรูปและการค้าตลอดห่วงโซ่การผลิตของอุตสาหกรรมไม้ สนับสนุนการศึกษาวิจัย พัฒนาคุณภาพ
สายพันธุ์ พัฒนานวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจากไม้ และสร้างมาตรการจูงใจในการปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจ
กลยุทธ์ที่ 3 การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรอย่างชาญฉลาดบนหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุ ท ธ์ ย่ อ ยที่ 3.1 สร้ า งฐานทรั พ ยากรธรรมชาติ เ พื่ อ การผลิ ต ให้ เ พี ย งพอและมี ก ารใช้ อ ย่ า ง
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ มีการใช้ป ระโยชน์ ท รั พยากรธรรมชาติโ ดยค านึ งถึ ง ขีด จากัด และศั กยภาพในการฟื้ น ตั ว
สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม ดาเนินการประเมินมูลค่าของ
ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
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กลยุทธ์ย่อยที่ 3.2 ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจากส่วนเหลือให้เกิดประโยชน์ที่หลากหลายปราศจากเศษ
เหลือและของเสียจากอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และขยะอาหาร ดาเนินการศึกษาวิเคราะห์การไหลของวัสดุ
เพื่อบริหารจัดการของเหลือจากการผลิตและการบริโภคอย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาระบบกลไกหมุนเวียน
ใช้ประโยชน์เศษเหลือในภาคอุตสาหกรรม เศษวัสดุการเกษตร ลดการสูญเสียที่เกิดขึ้นในขั้นตอนก่อนถึงผู้บริโภค
และขยะอาหาร รวมถึงการพัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อเชื่อมโยงผู้ประกอบการเศรษฐกิจหมุนเวียนให้สามารถเข้าถึง
องค์ความรู้และนวัตกรรม ตลอดจนปรับปรุงกฎระเบียบให้สนับสนุนการนาของเสียจากอุตสาหกรรมที่ยังมี
ประโยชน์ให้สามารถนากลับมาใช้ได้
กลยุทธ์ย่อยที่ 3.3 บริหารจัดการกิจกรรมทางเศรษฐกิจให้เหมาะสมกับศักยภาพทรัพยากรธรรมชาติ
ในพื้นที่ บริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน แก้ปัญหาความขัดแย้งด้านรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม กาหนดการใช้ประโยชน์พื้นที่อย่างเหมาะสมกับศักยภาพทรัพยากรธรรมชาติ พัฒนาและ
ยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการพื้นที่ พัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ สร้างสมดุลระหว่างการ
อนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรมและกลไกสนับสนุนเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่า
กลยุ ท ธ์ ย่ อ ยที่ 4.1 ส่ ง เสริ ม งานวิ จั ย เทคโนโลยี แ ละพั ฒ นาแพลตฟอร์ ม สนั บ สนุ น ธุ ร กิ จ รู ป แบบ
เศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่า นาเทคโนโลยีนวัตกรรมที่ทันสมัย ความคิดสร้างสรรค์ ภูมิปัญญา
และนวัตกรรมท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่ มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรและลดของเสียจากกระบวนการ
ผลิต ส่งเสริมการพัฒนาแพลตฟอร์ มบริหารจัดการข้อมูล และแพลตฟอร์มเสริมสร้างความสามารถในการ
เปลี่ ย นผ่ า นไปสู่ เ ศรษฐกิ จ หมุ น เวีย นและสั ง คมคาร์ บอนต่ า การบู ร ณาการเครือ ข่ า ยความร่ ว มมื อ พัฒ นา
เทคโนโลยีการออกแบบเชิงนิเวศ การจัดการของเสีย การพัฒนาธุรกิจ และการแลกเปลี่ยนวัสดุเหลือใช้ระหว่าง
ธุรกิจและอุตสาหกรรม
กลยุทธ์ ย่อยที่ 4.2 พัฒนาเทคโนโลยีแ ละนวัตกรรมต้น แบบโมเดลธุ ร กิจ และกลไกความร่ วมมือ
ระหว่างผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างครบวงจร นาหลักการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐมาใช้ประกอบธุรกิจ
ส่งเสริมผู้ประกอบการปรับรูปแบบธุรกิจตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน สร้างธุรกิจใหม่ที่มีการออกแบบสินค้า
และบริการที่มีอายุการใช้งานยาวนาน เลือกใช้วัสดุที่สามารถใช้รีไซเคิลได้ ธุรกิจบริการในรูปแบบเช่าหรือจ่าย
เมื่อใช้งาน แทนการซื้อขาด ใช้และแบ่งปันทรัพยากรร่วมกัน
กลยุทธ์ย่อยที่ 4.3 พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสนับสนุนการลดและหมุนเวียนการใช้ทรัพยากร
และเพิ่มมูลค่าของเสีย ส่งเสริมการนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ที่ใช้วัสดุชนิดเดียว การใช้
วัสดุรอบสอง การอัพไซเคิล มาใช้ในการผลิตและใช้ประโยชน์ได้มากกว่าเดิม
กลยุทธ์ย่อยที่ 4.4 ส่งเสริมเทคโนโลยีการดักจับ การใช้ประโยชน์ และการกักเก็บคาร์บอน ดักจับก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ในภาคพลังงานและภาคอุตสาหกรรม สนับสนุนเงินลงทุนด้านการวิจัยและการพัฒนา
เพิ่มมาตรการจูงใจทั้งด้านการเงินและการคลังเพื่อดึงดูดการลงทุนจากภาคเอกชน พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
เพื่อการขนส่งกักเก็บคาร์บอน
กลยุทธ์ย่อยที่ 4.5 สร้างความร่วมมือถ่ายทอดเทคโนโลยีกับต่างประเทศ พัฒนาเครือข่ายเพื่อสร้าง
ความร่ ว มมื อ ระหว่ า งประเทศ ส่ ง เสริ ม การแบ่ ง ปั น แลกเปลี่ ย นและพั ฒ นาองค์ ค วามรู้ ด้ า นนโยบาย
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม ด้านการวิจัย และด้านการนาไปประยุกต์ใช้
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กลยุทธ์ย่อยที่ 4.6 พัฒนาฐานข้อมูล/องค์ค วามรู้/ มาตรฐาน/กฎหมาย/มาตรการ สนับสนุนและ
สร้ า งแรงจู ง ใจ ปรั บ ปรุ ง กฎหมายให้ เ อื้ อ ต่ อ การขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ หมุ น เวี ย นและลดการปล่ อ ยก๊ า ซ
เรื อนกระจกในทุ กภาคส่ ว น ใช้มาตรการทางการเงิ น และการคลั ง เพื่อสนับสนุน กระบวนการผลิ ต ให้ ไ ด้
มาตรฐาน ลดมลพิษ และใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพ พัฒนาระบบฐานข้อมูล องค์ความรู้และแนวปฏิบัติ
ด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่าที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรและ
หน่วยงานส่วนกลาง ท้องถิ่นและชุมชนในการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ลดการก่อมลพิษ และส่งเสริม
การถ่ายทอดเทคโนโลยี นวัตกรรมที่ปล่อยคาร์บอนต่าและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์ที่ 5 การปรับพฤติกรรมทางเศรษฐกิจและการดารงชีพเข้าสู่วิถีชีวิตใหม่อย่างยั่งยืน
กลยุทธ์ย่อยที่ 5.1 สร้างความตระหนักรู้ให้เกิดในสังคม ส่งเสริมการสร้างความตระหนัก จิตสานึก
ทัศนคติแก่ทุกภาคส่วนให้คานึงถึงความสาคัญของการดาเนินการตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคม
คาร์บอนต่า เร่งผลักดันให้มีการนาไปใช้อย่างแพร่หลายในทุกภาคส่วน ส่งเสริมคุณลัก ษณะและพฤติกรรมของ
ผู้บริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์ย่อยที่ 5.2 สร้างแรงจูงใจ และทัศนคติในการดารงชีวิตของผู้บริโภคเพื่อการปรับเปลี่ ยน
พฤติกรรมสู่การบริโภคที่ยั่งยืน พัฒนากลไก เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ และไม่ใช่เศรษฐศาสตร์เพื่อจูงใจและ
กระตุ้นให้ผู้บริโภคปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสู่วิถีชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม บนพื้นฐานข้อมูลที่ถูกต้อง เชื่อถือ
ได้และมีความโปร่งใส ส่งเสริมแนวปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ส่งเสริม
การรีไซเคิลขยะและบรรจุภัณฑ์ในบ้านเรือน ส่งเสริมการติดฉลากผลิ ตภัณฑ์ อาทิ ฉลากสีเขียว ฉลากคาร์บอน
ฟุตพริ้นท์ และฉลากพลังงาน เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจของผู้บริโภค
กลยุ ท ธ์ ย่ อ ยที่ 5.3 ส่ ง เสริ ม แพลตฟอร์ มเศรษฐกิ จแบ่ งปันและตลาดสิ น ค้ า มื อ สอง จัดทาระเบี ย บ
ข้อบังคับ กฎหมายเพื่อส่งเสริมและกากับดูแลธุรกิจประเภทเศรษฐกิจแบ่งปันสร้างและพัฒนาเครือข่ายความ
ร่วมมือระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภค สร้างแพลตฟอร์มเชื่อมโยงระหว่างผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการในการซื้อขาย
แลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ เพื่อหมุนเวียนและใช้ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ย่อยที่ 5.4 ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและนวัตกรรมประหยัดพลังงานในครัวเรือน พัฒนา
ระบบข้อมูลการบริหารจัดการ การผลิตและการใช้พลังงานทดแทน สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
พลังงานทดแทนที่มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมนวัตกรรมประหยัดพลังงานที่มีราคาที่เหมาะสมและผู้ใช้สามารถจ่าย
ได้ สร้างการรับรู้และให้ข้อมูลแก่ ประชาชนเพื่อประกอบการตัดสินใจเลือกใช้เทคโนโลยีที่มีการใช้พลังงาน
อย่างมีประสิทธิภาพและช่วยลดค่าใช้จ่ายในระยะยาว
กลยุทธ์ย่อยที่ 5.5 ส่งเสริมการเดินทางที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการเดินทางด้วยระบบขนส่ง
มวลชน พัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งสาธารณะที่ปล่อยคาร์บอนต่าและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้ครอบคลุม
ทั่วทั้งประเทศ และส่งเสริมการผลิตและการใช้ยานพาหนะที่ใช้พลังงานสะอาดและประหยัดพลังงาน
กลยุทธ์ ย่อยที่ 5.6 ส่งเสริ มการใช้ภูมิปัญญา วัฒนธรรมท้องถิ่น ตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุน เวียน
ส่งเสริมแนวคิดการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดในระดับชุมชน สนับสนุนการนาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาต่อ
ยอดการพัฒนาสินค้าและบริการจากนวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ และยึดการพึ่งพาตนเองเป็นสาคัญ ฟื้นฟู
พัฒนา ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้คนในสังคมได้รับรู้ เกิดความเข้าใจ ตระหนักในคุณค่า คุณประโยชน์ และรักษา
ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมของชุมชน
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หมุดหมายที่ 11 ไทยสามารถลดความเสี่ ย งและผลกระทบจากภั ยธรรมชาติ และ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
1. สถานการณ์การพัฒนาที่ผ่านมา
การเพิ่มขึ้นของประชากร การขยายถิ่นฐานที่อยู่ และการพัฒนาทางกายภาพได้ทาลายความสมดุล
ของสิ่งแวดล้อม รวมถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ส่งผลให้เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติทั่วโลกขึ้น
บ่อยครั้ ง ส าหรั บ ประเทศไทยเผชิญปัญหาภัยธรรมชาติหลากหลายประเภทและบ่อยครั้ง เช่น พายุห มุน
เขตร้ อน พายุ ฝ นฟ้าคะนอง หรื อพายุ ฤดูร้ อน คลื่ นพายุซัดฝั่ ง ดินโคลนถล่ ม อุทกภัย ภัยแล้ ง ไฟป่าและ
หมอกควัน แผ่ น ดิน ไหว และคลื่ น สึ น ามิ ข้อมูล จากรายงานความเสี่ ยงด้านภูมิอากาศโลกปี 2020 ระบุว่า
ประเทศไทยจัดอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีความเสี่ยงสูงต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็น
อัน ดับ 8 โดยในช่ว ง 20 ปี ที่ผ่ านมา ประเทศไทยได้เกิดภัยธรรมชาติจานวนถึง 147 ครั้ง โดยเฉพาะในปี
พ.ศ. 2547 เกิดเหตุการณ์คลื่นสึนามิซัดถล่มชายฝั่งอันดามันของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2554 เกิดเหตุการณ์มหา
อุทกภัย และปี พ.ศ. 2557 เกิดแผ่นดินไหวขนาดความรุนแรง 6.3 ที่จังหวัดเชียงราย ขณะเดียวกัน รายงาน
ความเสี่ยงโลกปี 2020 จัดอันดับให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความเสี่ยงในลาดับที่ 90 จากการประเมิน
ทั้งหมด 181 ประเทศ โดยมีค่าดัชนีความเสี่ยงโดยรวมในระดับที่ 3 (ปานกลาง) จากความเสี่ยงทั้งหมด 5
ระดับ โดยในรายละเอียดพบว่าประเทศไทยมีความล่อแหลม อยู่ในระดับสูง มีความเปราะบาง อยู่ในระดับปาน
กลาง อันเนื่องมาจากจุดอ่อนด้านความสามารถในการปรับตัว อยู่ในเกณฑ์ต่า และความสามารถในการรับมือ
อยู่ในระดับปานกลาง แม้ว่าความอ่อนไหว ต่อความเสี่ยงจะอยู่ในระดับต่าก็ตาม
ภัยธรรมชาติที่เกิด ขึ้นในประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นภัยที่เ กิดขึ้น ซ้าเป็นประจาตามฤดูกาล สามารถ
คาดการณ์ได้ ขณะเดียวกันการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอันเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของปริมาณก๊าซเรือน
กระจกในชั้นบรรยากาศ ทาให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้น ส่งผลให้ภัยธรรมชาติที่ประเทศไทยเผชิญอยู่ในปัจจุบันมี
แนวโน้มที่จะมีระดับความรุนแรงและมีความถี่เพิ่มมากขึ้น ตลอดจนประสบภัยธรรมชาติประเภทอื่นที่ไม่เคย
เกิดขึ้นมาก่อน และมีภัยบางประเภทที่เกิดขึ้นโดยไม่เลือกช่วงเวลา เช่น ภัยจากแผ่นดินไหว และคลื่นสึนามิ
ซึ่งเป็นสาเหตุสาคัญที่ก่อให้เกิดความเสียหายและความสูญเสียทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สิน และทรัพยากรธรรมชาติ
ภัยธรรมชาติที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อประเทศไทยมากที่สุด คือ อุทกภัย โดยในปี พ.ศ. 2554 ได้เกิด
เหตุการณ์มหาอุทกภัยก่อให้เกิดมูลค่าความเสียหายและความสูญเสียกว่า 1.4 ล้านล้านบาท (รายงานของ
ธนาคารโลก) ส่งผลกระทบถึง 65 จังหวัด และกรุงเทพมหานครได้รับผลกระทบมากกว่า 13 ล้านครัวเรือน
รวมทั้งมีผู้เสียชีวิต 813 คน ทั้งนี้ ประเทศไทยยังประสบกับปัญหาน้าท่วมซึ่งเป็นปัญหาเรื้อรังอยู่อย่างสม่าเสมอ
โดยในปี พ.ศ. 2560 ซึ่งเป็นปีที่มีปริมาณฝนสะสมทั้งประเทศมีค่าสูงกว่าปกติมากที่สุดในรอบคาบเวลา 67 ปี
ได้ส ร้ างความเสี ย หายมูล ค่าถึง 1,050.3 ล้ านบาท มีผู้ ได้รับผลกระทบจานวน 3.6 ล้ านคน ขณะเดียวกั น
ประเทศไทยยังประสบปัญหาภัยแล้งอย่างต่อเนื่องและทวีความรุนแรงมากขึ้น โดยในปี พ.ศ. 2562 มูลค่า
ความเสียหายจากภัยแล้งสูงถึง 797.7 ล้านบาท ผู้ได้รับผลกระทบจานวน 18.7 ล้านคน เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ.
2560 ซึ่งมีมูลค่าความเสียหายอยู่ที่ 73.5 ล้านบาท มีผู้ได้รับผลกระทบจานวน 0.06 ล้านคน69 ภาคเกษตร
ได้รับผลกระทบมากที่สุดจากปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง เนื่องจากเป็นภาคการผลิตที่มีการใช้น้าในสัดส่วนสูงถึง
69
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กว่าร้อยละ 70 ของปริมาณการใช้น้าทั้งหมดของประเทศ โดยทุกปีจะมีพื้นที่การเกษตรจานวนมากที่ได้รับ
ความเสียหายอันเนื่องมาจากอุทกภัยและภัยแล้ง และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นแม้ว่าพื้นที่การเกษตรโดยรวมของ
ประเทศมีแนวโน้มลดลงก็ตาม แต่หากพิจารณาในมิติของจานวนครัวเรือนเกษตรไทยที่เกือบร้อยละ 40 ยังมี
รายได้ต่อหัวต่ากว่าเส้นความยากจนของประเทศ อาจสะท้อนให้เห็นได้ว่า ผลกระทบจากอุ ทกภัยและภัยแล้ง
ในภาคเกษตรมีแนวโน้มที่จะส่งผลต่อปัญหาความเหลื่อมล้าอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
ภัยธรรมชาติอื่น ๆ ที่สร้างความเสียหายทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ได้แก่ วาตภัย โดยมี
สาเหตุมาจากพายุฝนฟ้าคะนอง พายุฤดูร้อน พายุลมงวง และพายุหมุนเขตร้อน (ดีเปรสชั่น โซนร้อน ไต้ฝุ่น)
ซึ่งหากมีกาลังแรงขึ้นอาจก่อให้เกิดอุทกภัย และคลื่นพายุซัดฝั่ง จากตัวเลขล่าสุดของกรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย ในปี พ.ศ. 2562 วาตภัยก่อให้เกิดความเสียหายไม่ต่ากว่า 130 ล้านบาท และมีผู้เสียชีวิตเกือบ
900 คน ดินโคลนถล่มที่มักเกิดขึ้นพร้ อมกันหรือเกิดหลังจากน้าป่าไหลหลากอันเนื่องมาจากพายุฝนที่หนัก
อย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันปัญหาดินโคลนถล่มเกิดบ่อยครั้งและมีความรุนแรงเพิ่มขึ้นอันเนื่องมาจากพฤติกรรมของ
มนุษย์ เช่น การตัดไม้ทาลายป่า การทาการเกษตรในพื้นที่ลาดชัน การทาลายหน้าดิน เป็นต้น นอกจากนี้
ภัยแผ่นดินไหวและสึนามิ ที่แม้เกิดขึ้นไม่บ่อย แต่สร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินเป็นจานวนมาก
โดยเมื่อปลายปี พ.ศ. 2547 มี 6 จังหวัด ได้รับผลกระทบจากภัยคลื่นสึนามิ โดยมีผู้เสียชีวิต 5,395 คน บาดเจ็บ
8,457 คน สูญหายกว่า 2,187 คน อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวตลอดชายฝั่งอันดามันได้รับความสูญเสี ยกว่า
30,000 ล้านบาท สาหรับภัยแผ่นดินไหว แม้ประเทศไทยไม่ได้ตั้งอยู่บนรอยเลื่อนขนาดใหญ่ แต่ยังคงรู้สึกถึง
แรงสั่นสะเทือนได้ประมาณปีละ 5 – 6 ครั้ง จากแผ่นดินไหวในประเทศพม่า ลาว อินโดนีเซีย และแผ่นดินไหว
ที่ เ กิ ด จ า ก ร อ ย เ ลื่ อ น ข น า ด เ ล็ ก ล ง ม า ใ น ภ า ค ต ะ วั น ต ก แ ล ะ ภ า ค เ ห นื อ โ ด ย ใ น ปี พ . ศ . 2557
เกิดแผ่นดินไหวขนาด 6.3 ซึ่งเป็นครั้งรุนแรงที่สุดที่เคยเกิดขึ้นในประเทศไทย มีจุดศูนย์กลางอยู่บริเวณรอย
เลื่อนพะเยา ในเขต อ.พาน จ.เชียงราย
การจั ด การและป้องกันสาธารณภัย มีการวางแนวทางเพื่อบริห ารจัดการหรือป้องกันภัยพิบัติ ท าง
ธรรมชาติอย่ างเป็ นระบบ ตั้ งแต่ก่อนเกิดเหตุ ระหว่างเกิดเหตุ และหลั งจากเกิดเหตุจนครบกระบวนการ
แม้กระนั้นก็ตาม การช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติของหน่วยงานต่าง ๆ ยังคงมีอุปสรรค
และความท้าทายหลายมิติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งขีดความสามารถในการจัดการกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่มี
ความรุนแรงสูง ยังค่อนข้างจากัด และแม้ว่า ภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นในประเทศส่วนใหญ่เป็นภัยซึ่ง คาดการณ์
ล่วงหน้าได้ แต่หน่วยงานให้ความสาคัญกับมาตรการเชิงรับ ในการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ
และการฟื้นฟูตามบทบาทภารกิจภายใต้งบประมาณที่หน่วยงานได้รับ การจัดสรรงบประมาณของภาครัฐ
ยั ง ไม่ ไ ด้ ใ ห้ ค วามส าคั ญ กั บ มาตรการในการจั ด การเชิ ง รุ ก เช่ น การเตรี ย มความพร้ อ ม การป้ อ งกั น และ
ลดผลกระทบล่วงหน้าก่อนที่จะเกิดภัยธรรมชาติ เป็นต้น เนื่องจากผลลัพธ์เชิงปริมาณที่เกิดจากมาตรการเชิงรุก
ค่อนข้างวัดได้ยาก ด้านการรับมือกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ บางภาคส่วนของสังคมไทยเริ่มมี
ความตื่นตัวมากขึ้น แต่การขับเคลื่อนหรือผลักดันมาตรการให้เกิดผลยังเป็นไปอย่างล่าช้า ท่ามกลางข้อมูลบ่งชี้
ว่า ประเทศไทยมีความล่อแหลม ต่อความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในเกณฑ์
สูง ในขณะที่มีขีดจากัดในด้านความสามารถในการรับมือกับภัยและการปรับตัวต่อสภาวการณ์และความเสี่ยง
จึงมีความจาเป็นเร่งด่วนที่ประเทศไทยต้องลดความล่อแหลม รวมทั้งสร้างขีดความสามารถในการรับมื อกับ
ความเสี่ ย ง และเพิ่มความสามารถในการปรับตัว ต่อ ภัยธรรมชาติและการเปลี่ ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ซึ่งจะเป็นประเด็นการพัฒนาที่สาคัญในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 เพื่อลดและ
ป้องกันผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ จ ะเกิดขึ้นกับเศรษฐกิจ สังคม
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สิ่งแวดล้อม และความมั่นคงของประเทศ โดยเฉพาะภายใต้สภาพแวดล้อมที่การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และภัยธรรมชาติ มีแนวโน้ มทวีความรุน แรงมากขึ้น ประกอบกับ ประเทศเศรษฐกิจหลักให้ ความสาคัญ กับ
การสร้างความร่วมมือในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและภาวะโลกร้อน และนาประเด็นการค้าการลงทุน
ระหว่างประเทศมาใช้เป็นเครื่องมือในการบรรลุเป้าหมายด้านการลดก๊าซเรือนกระจกมากขึ้น รวมทั้งการเข้าสู่
สังคมสูงวัยและข้อจากัดทางการคลังที่ทาให้ประชาชนและสั งคมไทยมีความเปราะบางต่อผลกระทบจาก
ภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมากขึ้น
2. เป้าหมายการพัฒนา
2.1 ความเชื่อมโยงของหมุดหมายกับเป้าหมายหลักของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 และยุทธศาสตร์ชาติ
เป้าหมายการพัฒนาของหมุดหมายที่ 11 ได้เชื่อมโยงกับเป้าหมายหลักของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13
จ านวน 2 เป้ า หมาย ได้ แ ก่ เป้ า หมายหลั ก ที่ 4 การเปลี่ ย นผ่ า นไปสู่ ค วามยั่ง ยื น และเป้ า หมายหลั ก ที่ 5
การเสริมสร้างความสามารถของประเทศในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและความเสี่ยงภายใต้บริบทโลกใหม่
หากพิ จ ารณาถึ ง ความเชื่ อ มโยงกั บ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ พบว่ า เป้ า หมายการพั ฒ นาของหมุ ด หมายที่ 11
มีความสอดคล้ องกับ เป้ าหมายของยุ ทธศาสตร์ช าติ ใน 3 ด้าน ดั งนี้ ด้านที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
ในเป้าหมายที่ 2 บ้านเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ เพื่อบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศ
ให้มีความมั่นคง ปลอดภัย และมีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ และเป้าหมายที่ 3 กองทัพ หน่วยงานด้าน
ความมั่นคง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน มีความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง
เพื่อให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบและทุกระดับความรุนแรง ด้านที่ 2
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน ในเป้าหมายที่ 1 ประเทศไทยเป็นประเทศ
ที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน ในประเด็นอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ
มีเนื้อหาด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการภัยพิบัติ ซึ่งรวมถึงระบบการเตือนภัย การเตรียม
ตัว รั บ มือภัย พิบั ติ และการให้ ความช่ว ยเหลื อ ทั้ง ในระหว่า งและหลั งเกิดภัย พิบัติ ด้านที่ 5 ด้านการสร้า ง
การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในเป้าหมายที่ 3 ใช้ประโยชน์และสร้างการเติบโตบนฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมดุลภายในขีดความสามารถของระบบนิเวศ โดยสร้างการเติบโตอย่าง
ยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ มุ่งเน้นลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และสร้างสังคมคาร์บอนต่า
ปรับปรุงการบริหารจัดการภัยพิบัติทั้งระบบ และการสร้างขีดความสามารถของประชาชนในการรับมือและ
ปรับตัวเพื่อลดความสูญเสียและเสียหายจากภัยธรรมชาติและผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ พร้อมทั้งสนับสนุนการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ และดูแลภัยพิบัติ
จากน้าทั้งระบบ โดยมีการจัดระบบการจัดการน้าในภาวะวิกฤติ ให้สามารถลดสูญเสีย ความเสี่ยง จากภัยพิบัติ
ที่เกิดจากน้าตามหลักวิชาการให้อยู่ในขอบเขตที่ควบคุมที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงการเพิ่มความร่วมมือในเรื่อง
การจัดการภัยพิบัติในภูมิภาคได้อย่างทั่วถึงและทันการณ์
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2.2 เป้าหมาย ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายของการพัฒนาระดับหมุดหมาย
เป้าหมายที่ 1 ความเสียหายและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศลดลง
ตัวชี้วัดที่ 1.1 จ านวนประชาชนที่เสีย ชีวิต สูญหาย และได้รับผลกระทบโดยตรงจากภัยธรรมชาติ ลดลง
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 จากค่าเฉลี่ย 5 ปี ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ในแต่ละภัย
ตัวชี้วัดที่ 1.2 ความสูญเสียทางเศรษฐกิจจากภัยธรรมชาติโดยตรงต่อ ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ (รวมถึง
ความเสียหายที่เกิดกับโครงสร้างพื้นฐานและการหยุดชะงักของการบริการขั้นพื้นฐานที่สาคัญ)
ลดลงเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
ตัวชี้วัดที่ 1.3 จานวนพื้นที่และมูลค่าความเสียหายจากภัยธรรมชาติลดลงเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยในแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 12
เป้าหมายที่ 2 ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศลดลง
ตัวชี้วัดที่ 2.1 มีแผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดับพื้นที่
โดยเฉพาะในพื้ น ที่ ส าคั ญ ด้ า นต่ า งๆ หรื อ ระดั บ จั ง หวั ด อย่ า งครอบคลุ ม และเชื่ อ มโยงกั บ
ฐานข้อมูลของมิติทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ
ตัวชี้วัดที่ 2.2 การมีแผนจัดการป้องกันความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ในระดับพื้นที่ โดยเฉพาะพื้นที่สาคัญ เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 3 พื้นที่
ตัวชี้วัดที่ 2.3 การเตือนภัยมีประสิทธิภาพ (ครอบคลุมภัยสาคัญ สามารถเชื่อมโยงระดับพื้นที่ ระดับประเทศ
และระดับโลก มีความแม่นยา ทันต่อเวลา และสามารถเข้าถึงกลุ่มเปราะบางได้)
เป้าหมายที่ 3 สังคมไทยมีภูมิคุ้มกันจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ตัวชี้วัดที่ 3.1 ชุมชน ท้องถิ่น อาสาสมัคร และเครือข่าย ที่สามารถการจัดการความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติและ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเบื้องต้นได้ด้วยตนเอง เพิ่มขึ้นเป็นร้อ ยละ 80 ภายในปี 2570
และมี ก ารจั ด ฝึ ก อบรมด้ า นการป้ อ งกั น และบรรเทาผลกระทบจากภั ย ธรรมชาติ แ ละการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศครอบคลุมทุกพื้นที่ของประเทศ
ตัวชี้วัดที่ 3.2 การมีส่วนร่วมในการส่งข้อมูลจากพื้นที่เกิดภัยเข้าสู่ระบบเตือนภัยส่วนกลาง
ตัวชี้วัดที่ 3.3 องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น มี อ งค์ ค วามรู้ และมี แ ผนในการจั ด การด้ า นภัย ธรรมชาติ และ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ตัวชี้วัดที่ 3.4 ประชาชนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ จากระบบประกันภัยพืช ผลทางการเกษตรและ
ภัยธรรมชาติ
ตัวชี้วัดที่ 3.5 มีกองทุนเพื่อสนับสนุนการป้องกันและลดผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ รวมถึงการศึกษาวิจัยและเป็นแหล่งเงินรับประกันภัยต่อ

117

3. แผนที่กลยุทธ์

4. กลยุทธ์การพัฒนา
กลยุทธ์ ที่ 1 การป้องกันและลดผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในพื้นที่
สาคัญ70
กลยุทธ์ย่อยที่ 1.1 ส่งเสริมการใช้มาตรการเชิงป้องกันก่อนเกิดภัยในพื้นที่สาคัญ อาทิ การวางผังเมือง
การจัดสรรการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเป็นระบบ การกาหนดพื้นที่ปลอดภัยจากทุกภัย ตลอดจนการปรับปรุง
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ในการออกแบบก่อสร้างอาคารให้ครอบคลุมเรื่องการลดผลกระทบจากภัยธรรมชาติ
การกาหนดรูปแบบและแนวทางการใช้พื้นที่ลุ่มต่าเป็นพื้นที่รับน้านอง และการพัฒนารูปแบบของสิ่งปลูกสร้าง
ที่ใช้แนวคิดสถาปัตยกรรมที่สอดคล้องกับภูมิอากาศ
กลยุทธ์ย่อยที่ 1.2 ระบุพื้นที่สาคัญที่ได้รั บผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศจ าแนกตามประเภทภัย โดยการบูรณาการข้อมูล ที่เกี่ยวข้องและแผนที่เสี่ ยงภัยของภัยแต่ล ะ
ประเภท เพื่อจัดทาแผนในการป้องกันและแก้ไขปัญหา บูรณาการความร่วมมือของประชาชน ชุมชน และ
หน่วยงานที่เกีย่ วข้อง รวมทั้งการบูรณาการงบประมาณ และมีเจ้าภาพหลักในการดาเนินการตามแผนที่ชัดเจน
กลยุทธย่อยที่ 1.3 ทบทวนการจัดสรรงบประมาณ โดยให้ความสาคัญกับมาตรการลดความเสี่ยงและ
มาตรการเชิงป้องกัน มากกว่ามาตรการเผชิญเหตุฉุกเฉินและฟื้นฟู โดยมีการวิเคราะห์เปรียบเทียบต้นทุนและ
ผลประโยชน์ที่ได้รับจากการดาเนินมาตรการเชิงป้องกันและลดความเสี่ยงประกอบการจัดสรรงบประมาณ
รวมทั้งการจั ดสรรงบประมาณโดยให้ ความส าคัญ กับพื้ นที่ส าคัญ ที่ ไ ด้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ แ ละ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
กลยุทธ์ย่อยที่ 1.4 นาแบบจาลองระดับชาติ เพื่อประเมินความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติ
ประเภทต่าง ๆ และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่มีแผนแก้ไขปัญหาและเจ้าภาพที่ชัดเจน มาใช้ใน
70

พื้นที่สาคัญ ได้แก่ พื้นที่ชุมชนเมืองและสิ่งปลูกสร้าง พื้นที่ที่มีความสาคัญทางเศรษฐกิจและประวัติศาสตร์
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พื้นที่สาคัญ เพื่อใช้ในการประเมินประสิทธิภาพของมาตรการเชิงป้องกัน ให้สามารถจัดทาแผนบริหารจัดการ
ได้อย่างเหมาะสม
กลยุทธ์ ที่ 2 การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพประชาชนและชุมชน ในการรั บมือกับภัยธรรมชาติแ ละการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
กลยุทธ์ย่อยที่ 2.1 ส่งเสริมให้ประชาชนทุกภาคส่วนมีความรู้ความเข้าใจตระหนักถึงความเสี่ยงและ
ปรับตัวรับมือผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยให้ความสาคัญกับ
การบู ร ณาการองค์ความรู้ ด้านการจัดการภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในหลักสูตร
การศึกษาทุกระดับ การจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ การสนับสนุนให้ประชาชนสามารถเข้าถึง รวมทั้งแจ้งเตือนภัย และใช้
ประโยชน์จากข้อมูลเตือนภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ย่อยที่ 2.2 สนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและชุมชนในการรับมือและปรับตัวต่อ
ภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
กลยุทธ์ย่อยที่ 2.3 เพิ่มศักยภาพของประชาชน ชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการรับมือ
กับภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายในการจัดการ
ภัยพิบัติระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับชุมชนและภาคประชาชน เพื่อให้ประชาชน และชุมชน สามารถ
ป้องกันและบริหารจัดการผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้ด้วยตนเองมากขึ้น
กลยุทธ์ย่อยที่ 2.4 สนับสนุนมาตรการที่ไม่ใช่เชิงโครงสร้าง ในการบริหารจัดการภัยธรรมชาติและ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อาทิ การปรับปรุงกฎหมายให้มีประสิทธิภาพและรวบรวมจัดหมวดหมู่
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติ การส่งเสริมมาตรการจูงใจเพื่อรับมือภัยธรรมชาติและ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การจัดสร้างระบบประกันภัยและการจัดตั้งกองทุนเพื่อสนับสนุนการป้องกัน
และลดผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
กลยุทธ์ ที่ 3 การใช้วิทยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยีในการบริ หารจัดการความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติและ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
กลยุ ท ธ์ ย่ อ ยที่ 3.1 สนั บ สนุ น การสร้ า งบุ ค ลากร นั ก วิ จั ย รวมทั้ ง สนั บ สนุ น ให้ มี ก ารศึ ก ษาวิ จั ย
ด้านภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อย่างเป็นระบบ ต่อเนื่อง ครอบคลุมประเด็นสาคัญ
สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่และของประเทศ และนาไปใช้ประโยชน์ได้จริง
กลยุ ท ธ์ ย่ อ ยที่ 3.2 พั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพของระบบเตื อ นภั ย ให้ มี ค วามแม่ น ย า ครอบคลุ ม ภั ย
ต่าง ๆ ที่ยังไม่มีระบบเตือนภัยในปัจจุบัน รวมทั้งการจัดทาระบบเตือนภัยในระดับพื้นที่ที่มีความเชื่อมโยงกับ
ระบบเตือนภัยส่วนกลาง โดยให้ความสาคัญกับการปรับปรุงอุปกรณ์เครื่องมือ เทคโนโลยีให้รองรับกับระบบ
เตือนภัยในปัจจุบันและสามารถเชื่อมโยงกับต่างประเทศ ตลอดจนนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุน
การให้ข้อมูลแจ้งเตือนภัยแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทันต่อเวลา และสามารถเข้าถึงกลุ่มเปราะบาง
ได้โดยง่าย
กลยุทธ์ย่อยที่ 3.3 พัฒนาระบบข้อมูลสาหรับ การจัดทาแบบจาลองระดับชาติเพื่อประเมินความเสี่ยง
และผลกระทบจากภัยธรรมชาติประเภทต่าง ๆ และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในพื้นที่สาคัญของ
ประเทศไทย
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กลยุทธ์ย่อยที่ 3.4 สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการภัยธรรมชาติและ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
กลยุทธ์ที่ 4 การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติระบบนิเวศเพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากภัยธรรมชาติ
และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
กลยุทธ์ย่อยที่ 4.1 สร้างจิตสานึกให้ประชาชนทุกระดับอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งทางบกและ
ทางทะเล
กลยุ ท ธ์ ย่ อ ยที่ 4.2 เพิ่ ม บทบาทภาคประชาชน ชุ ม ชน และภาคเอกชน ในการอนุ รั ก ษ์ ฟื้ น ฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และเพิ่มศักยภาพการดูดซับและเก็บกักก๊าซเรือนกระจก โดยเฉพาะป่าต้นน้า ป่าชายเลน แหล่งน้าธรรมชาติ
และพื้นที่ชุ่มน้า
กลยุทธ์ ย่อยที่ 4.3 สนับสนุน การใช้แ นวทางธรรมชาติใ นการจัดการปั ญหาภั ยธรรมชาติแ ละการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างยั่งยืน เช่น การแก้ปัญหาน้าท่วม โดยการฟื้นฟูพื้นที่ ชุ่มน้าที่คอยรับน้า
ดักตะกอน การแก้ปัญหาขาดแคลนน้า โดยการฟื้นฟูป่าต้นน้า สร้างระบบกักเก็บน้าย่อยๆ ในระดับท้องถิ่น
การปรับเปลี่ยนการใช้ที่ดิน และการแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง โดยการฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่งดั้งเดิมที่เป็น
ปราการทางธรรมชาติที่สาคัญ
กลยุทธ์ที่ 5 การส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อบริหารจัดการ และลดความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ
และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
กลยุทธ์ย่อยที่ 5.1 พัฒนากลไกความร่วมมือกับต่างประเทศในการจัดการภัยธรรมชาติ การปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก และการแก้ไขปัญหาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดน เช่น การบริหารจัดการทรัพยากรน้า
ลุ่มน้าโขง การแก้ไขปัญหาหมอกควันข้ามพรมแดน ทั้งในรูปแบบทวิภาคีและพหุภาคี โดยการจัดทาบันทึก
ความเข้าใจ ความร่วมมือทางวิชาการด้านการลดความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศกับประเทศเพื่อนบ้านที่มีชายแดนติดกัน ตลอดจนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมร่วมกัน
กลยุทธ์ ย่อ ยที่ 5.2 แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ ข้ อตกลงระหว่า งประเทศในด้ า นภั ย
ธรรมชาติ แ ละการเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศ โดยให้ มี ก ารจั ด การองค์ ค วามรู้ แนวทางปฏิ บั ติ ที่ ดี
จากต่างประเทศมาประมวล และประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับบริบททางสังคมและวัฒนธรรมของประเทศไทย
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หมุดหมายที่ 12 ไทยมีกาลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนา
แห่งอนาคต
1. สถานการณ์การพัฒนาที่ผ่านมา
การพัฒนากาลังคนของไทยเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างที่สาคัญ ได้แก่ การเป็นสังคมสูงวัย
ส่ งผลให้ ป ระเทศขาดก าลั ง คนในเชิ ง ปริ มาณ ประกอบกั บผลิ ตภาพแรงงานที่ ต กต่ าลงในช่ ว งโควิ ด - 19
เพิ่มปัญหาด้านกาลังคนเชิงคุณภาพ จนอาจเป็นข้อจากัดในการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การเติบโตของนวัตกรรม
แหล่งความรู้ระดับโลกออนไลน์ที่มีต้นทุนและราคาต่า วงจรชีวิตของความรู้สั้นลงโดยเฉพาะด้านดิจิทัลและ
เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงเร็ว และแนวโน้มความต้องการเรียนรู้ตามความสนใจรายบุคคล รวมถึงภาคเอกชน
ที่เริ่มให้ความสาคัญกับการสรรหาและการจ้างงานตามสมรรถนะในการทางานมากกว่าคุณวุฒิทางการศึกษา
อีกทั้งสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่ ส่งผลต่อวิถีการดารงชีวิตและพฤติกรรมของคน และสะท้อน
ถึงบทบาทของเครือข่ายภาคประชาสังคมที่มีความเข้มแข็งในการร่วมแก้ไขปัญหาต่าง ๆ แต่ยังขาดการสนับสนุน
ที่มีประสิทธิภาพจากภาครัฐ จึงต้องเร่งขยายผลและต่อยอดประเด็นการพัฒนาเพื่อนาไปสู่การพลิกโฉมกาลังคน
สมรรถนะสูงที่มีภาวะผู้นาสูง สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มขีดความสามารถของประเทศได้
การพัฒนาทุนมนุษย์ทุกช่วงวัยที่ผ่านมาได้มีความพยายามปรับปรุงคุณภาพการศึกษาทุกระดับ ทั้งการ
ยกระดั บมาตรฐานการศึ กษา การพั ฒนากระบวนการเรี ยนรู้ การใช้ เทคโนโลยี และการพั ฒนานวั ต กรรม
การเรียน รวมถึงการพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมที่เป็นแบบอย่างด้านการศึกษา ทาให้สถานศึกษามีความเป็นอิสระควบคู่
กับความรับผิดชอบต่อสังคมที่มากขึ้น รวมถึงการส่งเสริมภาคีการพัฒนาเข้ามามีส่วนร่วมการจัดการศึกษาและ
การเรียนรู้มากขึ้น โดยเฉพาะการจัดการอาชีวศึกษาและการอุดมศึกษาในหลายรูปแบบ อาทิ การจัดการศึกษาทวิ
ภาคี สหกิจศึกษา รวมถึงความพยายามในการลดความเหลื่ อมล้ าทางการศึ กษา โดยค้นหาเด็ กและผู้ เรี ยนที่
ด้อยโอกาส และจัดสรรเงินอุดหนุนผ่านกลไกของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ตลอดจนรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ได้กาหนดให้รัฐต้องดาเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี
ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายรัฐ รวมถึงรัฐพึงให้ความช่วยเหลือ
เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาสให้สามารถดารงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ ส่งผลให้มี
การปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเอื้อให้การจัดการศึกษามีความคล่องตัวและสอดคล้ องกับ
ความเปลี่ยนแปลงมากยิ่งขึ้น อาทิ พระราชบัญญัติปฐมวัย พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒
และร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ....
อย่างไรก็ตาม การพัฒนาทุนมนุษย์ทุกช่วงวัยยังคงต้องมีการยกระดับการพัฒนาในแต่ละช่วงวัย ได้แก่
เด็ กตั้ งแต่ ในครรภ์ถึงปฐมวัยมีแนวโน้มพัฒนาการดีขึ้น แต่ยังคงต้องสร้างทักษะด้านอื่น ๆ ที่สั มพันธ์กับ
พั ฒ นาการของสมอง รวมถึ งพั ฒ นาโครงสร้ างพื้ นฐานให้ ได้ มาตรฐานมากขึ้ น ผู้ เ รี ยนระดั บพื้ น ฐาน ยั งมี
ผลสั มฤทธิ์ ทางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานต่ ากว่ าค่ า เฉลี่ ย ของกลุ่ ม ประเทศที่ มี ร ะดั บ การพั ฒ นาที่ ใ กล้ เ คี ย งกั น
การเรียนรู้ในระบบยังไม่เชื่อมโยงกับวิถีชีวิต เด็กและเยาวชนส่วนหนึ่งมีทัศนคติเชิงลบต่อการศึกษา จึงต้องสร้าง
โอกาสให้ได้รับการพัฒนาความรู้ตามแนวทางพหุปัญญาพร้อมทั้งสร้างทัศนคติเชิงบวกต่อการศึกษา เพื่อสร้าง
การเติบโตของความคิด และการพัฒนาตนเองให้ทาสิ่งใหม่ ๆ การอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา พบว่าการผลิต
กาลังคนสมรรถนะยังไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงาน ถึงแม้ว่าการอาชีวศึกษาได้พัฒนารูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนเพื่อดึงดูดคนเก่งเข้ามาเรียน อาทิ อาชีวศึกษาฐานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี แต่ยังมีข้อจากัด
ในการเรียนต่อในระดับ ปวส. อีกทั้งค่าจ้างที่จ่ายตามคุณวุฒิการศึกษายังไม่สามารถดึงดูดให้มีผู้เรียนเพิ่มขึ้นได้
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ในขณะที่มหาวิทยาลัยประสบปัญหานักศึกษาน้อยลง และมีความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
เกิดการจัดการเรียนรู้ผ่านช่องทางออนไลน์บนแพลตฟอร์มต่าง ๆ ที่มีต้นทุนการดาเนินงานต่าและตอบสนอง
ความต้ องการได้ เป็ น รายบุ คคล มหาวิ ทยาลั ยจึ งไม่ ส ามารถมุ่ ง เฉพาะกลุ่ ม นั กศึ ก ษาในระบบได้ อี ก ต่ อ ไป
ต้องเปลี่ยนเป็นการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ เน้นประสบการณ์สาหรับคนทุกช่วงวัยให้เข้าถึงได้จากทุกที่และ
ทุกเวลา รวมทั้งมีต้นทุนที่ไม่สูงเกินไปจนเป็นอุปสรรคในการเข้าถึง ทั้งนี้ การเติบโตของคนรุ่นใหม่ในบริบททาง
สังคมและการเรียนรู้แบบใหม่ นาไปสู่ความแตกต่างทางความคิดและมุมมองระหว่างรุ่นมากขึ้น ต้องร่วมกันทา
ให้ความเห็นต่างของคนระหว่างรุ่นเบาบางลง การมองอนาคตประเทศร่วมกัน และมองเห็นจุดร่วมกันที่จะ
พัฒนาต่อยอด ตอบสนองความคาดหวังทั้งของคนรุ่นใหม่และคนรุ่นเก่า นอกจากนี้ การแพร่ระบาดของโรค
โควิด-19 ยังมีผลกระทบต่อคุณภาพของผู้เรียนทุกระดับชั้นจากการปิดโรงเรียนเป็นเวลานาน ส่งผลให้เกิด
ภาวการณ์ถดถอยของการเรียนรู้ที่มีแนวโน้มการเกิดขึ้นซ้าอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ วัยแรงงาน เผชิญความท้าทาย
จากการขาดกาลังคนทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยเฉพาะความสามารถในงาน 71 ทักษะในการใช้ชีวิต
การแก้ ปั ญ หา การมี แ นวคิ ด ของผู้ ป ระกอบการมากขึ้ น รวมถึ ง ความสามารถในการบริ ห ารตั ว เอง และ
การบริ ห ารคนเพื่ อ ท างานร่ ว มกั น การน าทั ก ษะของสมาชิ ก ที ม ที่ ห ลากหลายมาประสานพลั ง รวมกั น
ในการปฏิบัติงานได้อย่างสร้างสรรค์ นอกจากนั้น แรงงานนอกระบบมีสัดส่วนที่สูงถึงร้อยละ 53.7 ของแรงงาน
ทั้งหมด และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นจากการเปลี่ยนรูปแบบการทางาน และผู้ที่ทางานอิสระเป็นช่วงเวลาสั้นๆ
เป็นครั้งคราว72 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ที่ต้องสร้างแรงจูงใจให้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ผู้สูงวัย ยังมีศักยภาพ
ในการทางานและต้องการพัฒนาตนเองหลังเกษียณ
การพัฒนากาลั งคนสมรรถนะสู งเพื่ อพลิ กโฉมประเทศไปสู่การขั บเคลื่ อนที่ใ ช้น วั ตกรรมเป็น ฐาน
มีหลายปัจจัยที่สนับสนุน ทั้งความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีบทบาทในการเรียนรู้และเสริมสร้าง
สมรรถนะมากขึ้น มีสถาบันการศึกษาและแพลตฟอร์มฝึกอบรมจานวนมาก รวมถึงคนไทยมีความคุ้นเคยกับ
การใช้เทคโนโลยีมากขึ้นที่สามารถฝึกอบรมทั้งการฝึกซ้าและการฝึกยกระดับเพื่ อเพิ่มสมรรถนะ อย่างไรก็ตาม
ยังขาดระบบฐานข้อมูลอุปสงค์และอุปทานกาลังคนของประเทศ และข้อมูลสมรรถนะที่จาเป็นในการทางานของ
แต่ละอาชีพ เพื่อการวางแผนจัดการเรียนและการอบรม
ทั้งนี้ การเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นเครื่องมือสาคัญในการพัฒนาคนในสังคมสูงวัยที่มีช่วงชีวิตที่หลากหลาย
มากขึ้ น ซึ่ งจะกระทบต่ อระบบการเรี ย นรู้ ที่ ต้ องปรั บเปลี่ ยนให้ ส ามารถเรี ยนรู้ และพั ฒ นาสมรรถนะให้ ได้
ตลอดเวลา ในขณะที่คนไทยยังขาดทักษะชีวิตในหลายด้าน อาทิ ความรอบรู้ด้านการเงินที่ทาให้บางคนเข้าไปอยู่
ในวงจรของหนี้นอกระบบและในระบบ ความรอบรู้ด้านดิจิทัลเพื่อเข้าถึงสิทธิในการเข้าถึงบริการขั้นพื้นฐานของ
รั ฐ การด าเนิ น ชี วิ ตประจ าวั น การประกอบอาชี พ และการเข้ าถึ งสิ นค้ าและบริ การทางเทคโนโลยี ดิ จิทัล
โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ หรือกลุ่มที่มีฐานะทางเศรษฐกิจและการศึกษาไม่สูงมาก รวมความสามารถในรับมือกับ
ข้อมูลข่าวสารที่ผิดพลาด และการรู้เท่าทันสื่อ รวมถึงระบบนิเวศควรเอื้อต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับประชากร

ขีดความสามารถตามตาแหน่งงาน (Functional Competency ) คือ ความรู้ความสามารถในงานซึ่งสะท้อนให้เห็นถึง
ความรู้ทักษะ และคุณลักษณะเฉพาะของงานต่าง ๆ ที่จาเป็นในแต่ละสายงาน ไม่ว่าคน ๆ นั้นจะอยู่ในสายงานใดหรือตาแหน่ง
ใดจะต้องมี Functional Competency ของตนเอง
72
Gig worker คือ แรงงานที่ทางานมากกว่า 1 อาชีพหรือทางานแบบไม่เต็มเวลา มีจานวนมากกว่า 1.9 ล้านคน หรือร้อยละ 10
ของกาลังแรงงานในระบบ การคุ้มครองสวัสดิการไม่สามารถครอบคลุมประเภทของแรงงานใหม่ๆ นี้ ส่งผลต่อปัญหาด้าน
การดูแลสิทธิของแรงงาน
71
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ทุกกลุ่มอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพทั้งบนพื้นที่กายภาพ และบนพื้นที่เสมือนจริง ขณะที่กลุ่มเข้าไม่ถึงจะต้องมี
มาตรการกาจัดอุปสรรคต่าง ๆ ให้สามารถเข้ามาเรียนรู้และพัฒนาทักษะได้อย่างทั่วถึงมากขึ้น
2. เป้าหมายการพัฒนา
2.1 ความเชื่อมโยงของหมุดหมายกับยุทธศาสตร์ชาติและเป้าหมายหลักของแผน
หมุดหมายที่ 12 ไทยมีกาลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่ง
อนาคต มุ่ ง ตอบสนองเป้ า หมายหลั ก ของแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ 13 จ านวน 2
เป้าหมาย ได้แก่ การพัฒนาคนสาหรับยุคใหม่ โดยการพัฒนาคนทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ การพัฒนา
กาลังคนสมรรถนะสูงสอดคล้องกับความต้องการของภาคการผลิตเป้าหมาย สามารถสร้างงานอนาคต และ
สร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะที่มีความสามารถในการสร้างและใช้เทคโนโลยีและนวั ตกรรม รวมทั้งการมุ่งสู่
สังคมแห่งโอกาสและความเป็นธรรม ด้วยการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ทั้งการพัฒนาระบบนิเวศเพื่อการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต และพัฒนาทางเลือกในการเข้าถึงการเรียนรู้สาหรับผู้ที่ไม่สามารถเรียนในระบบการศึกษาปกติ
นอกจากนี้ หมุดหมายที่ 12 ยังมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติใน 3 ด้าน ได้แก่ ยุทธศาสตร์
ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ในประเด็นเป้าหมาย ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการ
แข่งขันสูงขึ้น ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ในประเด็นเป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี
คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสาหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 และสังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อและสนับสนุนต่อ
การพัฒ นาคนตลอดช่ว งชีวิต และด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสั งคม ในประเด็นเป้าหมาย
สร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้าในทุกมิติ และกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม
เพิ่มโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามาเป็นกาลังของการพัฒนาประเทศในทุกระดับ
2.2 เป้าหมายและผลลัพธ์ของการพัฒนาระดับหมุดหมาย
เป้าหมายที่ 1 คนไทยได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพในทุกช่วงวัย มีสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับโลกยุคใหม่
มีคุณลักษณะตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม มีคุณธรรม จริยธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกโฉม
ฉับพลันของโลก สามารถดารงชีวิตร่วมกันในสังคมได้อย่างสงบสุข
ตัวชี้วัดที่ 1.1 ดัชนีพัฒนาการเด็กสมวัยเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 88 ณ สิ้นสิ้นสุดแผนฯ
ตัวชี้วัดที่ 1.2 นักเรียนที่มีสมรรถนะไม่ถึงระดับพื้นฐานของทั้ง 3 วิชาในแต่ละกลุ่มโรงเรียนลดลงร้อยละ 8
เมื่อสิ้นสุดแผนฯ
ตัวชี้วัดที่ 1.3 ทุนชีวิตเด็กและเยาวชนไทยเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 เมื่อสิ้นสุดแผนฯ
ตัวชี้วัดที่ 1.4 จานวนนักศึกษาที่เข้าร่วมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาบัณฑิตฐานสมรรถนะเพิ่มเป็นร้อยละ 30
ตัวชี้วัดที่ 1.5 ผลิตภาพแรงงานเพิ่มขึ้นไม่ต่ากว่าร้อยละ 4 ต่อปี
ตัวชี้วัดที่ 1.6 จานวนผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาความยากจนหลายมิติลดลงร้อยละ 20 ของจานวนผู้สูงอายุ
ที่ยากจนต่อปี
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เป้าหมายที่ 2 กาลังคนมีสมรรถนะสูง สอดคล้องกับความต้องการของภาคการผลิตเป้าหมาย และสามารถ
สร้างงานอนาคต
ตัวชี้วัดที่ 2.1 ดัชนีความสามารถในการแข่งขันของสภาเศรษฐกิจโลก 6 ด้านทักษะ มีคะแนนเพิ่มขึ้นร้อยละ
20 เมื่อสิ้นสุดแผนฯ
ตัวชี้วัดที่ 2.2 การจัดอันดับในด้านบุคลากรผู้มีความสามารถสถาบันการศึกษาด้านการบริหารธุรกิจมีคะแนน
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 3 ต่อปี
ตัวชี้วัดที่ 2.3 จานวนและมูลค่าของธุรกิจสตาร์ทอัพเพิ่มขึ้น
เป้าหมายที่ 3 ประชาชนทุกกลุ่มเข้าถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ตัวชี้วัดที่ 3.1 การประเมินสมรรถนะผู้ ใหญ่ในระดับนานาชาติ ของคนไทยในทุกด้าน ไม่ต่ากว่าค่าเฉลี่ ย ของ
ประเทศที่เข้ารับการประเมิน
ตัวชี้วัดที่ 3.2 กลุ่มประชากรอายุ 15 – 24 ปี ที่ไม่ได้เรียน ไม่ได้ทางาน หรือไม่ได้ฝึกอบรม ไม่เกินร้อยละ 5
เมื่อสิ้นแผนฯ
3. แผนที่กลยุทธ์

4. กลยุทธ์การพัฒนา
กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาคนไทยทุกช่วงวัยในทุกมิติ
กลยุทธ์ย่อยที่ 1.1 พัฒนาเด็กช่วงตั้งครรภ์ถึงปฐมวัยให้ มีพัฒนาการรอบด้าน มีอุปนิสัยที่ดี โดยการ
เตรียมความพร้อมพ่อแม่ผู้ปกครองและสร้างกลไกประสานความร่วมมือ เพื่อดูแลหญิงตั้งครรภ์ให้ ได้รับ
บริการที่มีคุณภาพ และดูแลเด็กให้มีพัฒนาการสมวัย ตั้งแต่อยู่ในครรภ์ – 6 ปี การพัฒนาครูและผู้ดูแลเด็ก
ปฐมวัยให้มีความรู้และทักษะการดูแลที่เพียงพอ มีจิตวิทยาการพัฒนาการของเด็กปฐมวัย สามารถทางาน
ร่วมกับพ่อแม่ผู้ปกครองในการส่งเสริมพัฒนาการด้านการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการสมวัยตาม
หลักการพัฒนาสมองและกระบวนการเรียนรู้แก่เด็ก ควบคู่กับการพัฒนาการด้านร่างกาย สาธารณสุข และ
โภชนาการ เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการที่ดีอย่างรอบด้านก่อนเข้าสู่วัยเรียน การยกระดับสถานพัฒนาเด็ก
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ปฐมวัยให้ได้มาตรฐาน และจัดสรรทรัพยากรที่เพียงพอสาหรับการดาเนินงาน เพื่อให้เป็นกลไกการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยรายพื้นที่ที่มีคุณภาพ การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้และการดูแลปกป้องเด็กปฐมวัย ให้
มีพัฒนาการที่ดีรอบด้าน สติปัญญาสมวัย โดยการมีส่วนร่วมของครอบครัว ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน รวมถึงพัฒนาระบบสารสนเทศเด็กรายบุคคลเพื่อการส่งต่อไปยังสถานศึกษา
และการพัฒนาที่ต่อเนื่อง
กลยุทธ์ย่อยที่ 1.2 พัฒนาผู้เรียนระดับพื้นฐานให้มีความตระหนักรู้ในตนเอง มีสมรรรถนะที่จาเป็น
ต่อการเรียนรู้ การดารงชีวิตและการทางาน โดย
1) การพั ฒ นา หลั ก สู ต รฐานสมรรถนะและขั บ เคลื่ อ นสู่ ก ารปฏิ บัติ เพื่ อ ให้ ผู้ เ รี ย น
สามารถจัดการตนเอง มีความสามารถในการสื่อสาร สามารถรวมพลังทางานเป็นทีม มีการคิดขั้นสูงด้วยการ
จัดการเรียนรู้เชิงรุก มีคุณธรรม จริยธรรมและเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง และขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติโดยนาร่องกับ
สถานศึกษาที่มีความพร้อม และมีมหาวิทยาลัยในพื้นที่สนับสนุนความรู้และความเชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ
2) การยกระดับการอาชีวศึกษา โดยการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรี ยนรู้
ร่วมกับกลุ่มอาชีพ ผู้ประกอบการ และสถาบันอุดมศึกษาสายปฏิบัติการ เพื่อให้ผู้เรียนมีสมรรถนะตามความ
ต้องการของตลาดงาน มีงานทาและมีรายได้ตามสมรรถนะ และเป็นผู้ประกอบการใหม่ได้
3) การยกระดั บ การผลิ ต และพั ฒ นาครู ทั้ ง ในด้ า นปริ ม าณและคุ ณ ภาพ โดย
วางแผนจานวนความต้องการครูในแต่ละสาขา พัฒนาหลักสูตรการผลิตครูที่มีการเตรียมความพร้อมด้าน
วิชาการและด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ การใช้เทคโนโลยี นวัตกรรมผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ต่าง ๆ พัฒนา
ระบบการคัดกรองที่สะท้อนสมรรถนะวิชาชีพครู ปรับบทบาทของครูจาก “ผู้สอน” เป็น “โค้ช” ที่อานวยการ
เรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง และมุ่งสู่การยกระดับครูสู่วิชาชีพชั้นสูง
4) การปรับปรุงระบบวัดและประเมินผู้เรียนให้มีความหลากหลายตามสภาพจริ ง
ตลอดจนมีการประเมินการเรียนรู้เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนเป็นรายบุคคล
5) การพัฒนาระบบสนับสนุนการเรียนรู้ (1) กำรแก้ไขภำวะกำรถดถอยของควำมรู้
ในวัยเรียน โดยสถานศึกษาพัฒนาแนวปฏิบัติและระบบสนับสนุนที่เหมาะสม รวมทั้งส่งเสริมการจัดการเรียนรู้
แบบผสมผสาน และการเรียนรู้ที่บ้านในสถานการณ์ฉุกเฉิน (2) กำรพัฒนำระบบแนะแนวให้มีประสิทธิภำพ
โดยพัฒนาครูและผู้ประกอบอาชีพแนะแนวให้สามารถร่วมวางแผนเส้นทางการเรียนรู้ การประกอบอาชีพ และ
การดาเนินชีวิตของผู้เรียนได้ตามความสนใจ ความถนัด (3) พัฒนำสถำนศึกษำให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยของผู้เรียน
ทุกคน โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพที่เหมาะสมกับการเรียนรู้ สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ครู บุคลากร
ทางการศึ ก ษา และผู้ เ รี ย น ถึ ง แนวทางการอยู่ ร่ ว มกั น ในสั ง คมอย่ า งสงบสุ ข บนหลั ก ของการเคารพ
ความหลากหลายทั้งทางความคิด มุมมองของคนระหว่างรุ่น และอัตลักษณ์ส่วนบุคคลเพื่อการวางอนาคต
ในการพัฒนาประเทศร่วมกัน การส่งเสริมการเรียนรู้วิชาชีวิตในโรงเรียน และมีแนวปฏิบัติในการคุ้มครอง
สวั ส ดิ ภ าพของผู้ เ รี ย น โดยเฉพาะจากการถู ก กระท าโดยวิ ธี รุ น แรงทั้ ง กายวาจา และการกลั่ น แกล้ ง
(4) กำรปรับปรุงระบบกำรจัดสรรงบประมำณและทรัพยำกรทำงกำรศึกษำ ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
เป็นสาคัญ และอยู่บนหลักความเสมอภาคและเป็นธรรม รวมถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีและ
ดิจิทัลให้มีความครอบคลุมในทุกพื้นที่ (5) กำรกระจำยอำนำจ ไปสู่สถานศึกษาและเพิ่มบทบาทของภาคเอกชน
และภาคประชาสังคมในการจัดการศึกษา โดยปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ที่เอื้อให้สถานศึกษามีความเป็น
อิสระในการบริหารด้านการจัดการศึกษา ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ และด้านบุคลากร รวมทั้งขับเคลื่อน
การสร้างนวัตกรรมทางการศึกษาตามบริบทของโรงเรียนและพื้นที่ ตลอดจนส่งเสริมบทบาทของภาคเอกชน
องค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น และภาคประชาสังคมในการจัดการเรียนรู้ และการร่วมลงทุนเพื่อการศึก ษา
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(6) กำรส่งเสริมผู้มีควำมสำมำรถพิเศษ โดยพัฒนาระบบเสาะหาและกลไกการการบริหารจัดการและส่งเสริมผู้
มี ค วามสามารถพิ เ ศษตามแนวคิ ด พหุ ปั ญ ญาอย่ า งเป็ น ระบบ อาทิ การสนั บ สนุ น ทุ น การศึ ก ษาต่ อ
ฝึกประสบการณ์ทางานวิจัยในองค์กรชั้นนา ตลอดจนส่งเสริมการทางานที่ใช้ความสามารถพิเศษอย่างเต็ม
ศั ก ยภาพ (7) ผู้ มี ค วำมต้ อ งกำรพิ เ ศษได้ รั บ โอกำสและเข้ ำ ถึ ง กำรศึ ก ษำและแหล่ ง เรี ย นรู้ ที่ ห ลำกหลำย
โดยสถานศึกษาจัดการศึกษาที่หลากหลายและเหมาะสมเฉพาะกลุ่ม ให้เป็นทางเลือกแก่ผู้เรียนเพื่อยุติการออก
กลางคัน และพัฒนากลไกสนับสนุนรวมถึงการปรับ กฎระเบียบให้เอื้อต่อภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และ
องค์การที่ไม่แสวงหากาไรในการดูแลกลุ่มผู้มีความต้องการพิเศษ อาทิ การวางแนวทางให้เอกชนสามารถจัดตั้ง
สถานฝึกอบรมหรือมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการพัฒนาผู้ต้องคาพิพากษา
กลยุทธ์ย่อยที่ 1.3 พัฒนาผู้เรียนระดับอุดมศึกษาให้มีสมรรถนะที่จาเป็นและเชื่อมโยงกับโลกของ
การทางานในอนาคตและการสร้างสรรค์นวัตกรรม โดย ปฏิรูประบบอุดมศึกษาและการจัดสรรทรัพยากรให้
เป็นไปตามอุปสงค์ โดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน มีการปรับระบบประกันคุณภาพอุดมศึกษา และ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมรับผิดชอบและระดมทรัพยากรจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา ส่งเสริมบทบาทของ
สถาบันอุดมศึกษาในการแก้ปั ญหาภาวะการถดถอยของการเรียนรู้จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19
เชื่อมโยงโลกของการเรียนและการทางานตลอดชีวิตด้วยการจัดการเรียนรู้ตามความสนใจรายบุคคล สร้างและ
ขยายความร่วมมือในการจัดการศึกษาระหว่างภาครัฐและเอกชนให้เข้มแข็งและส่งเสริมนวัตกรรมการจัดการ
เรียนรู้ด้วยกลไกนวัตกรรมการศึกษาขั้นสูง เพื่อผลิตกาลังคนตามความต้องการของประเทศ รวมทั้ง ส่งเสริม
สถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่พัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาบุคลากร รองรับการพัฒนาที่เข้าใจบริบทสังคมและ
ชุมชนในท้องถิ่น การเชื่อมโยงระบบและกลไกการทางานวิจัย ของเครือข่ายวิจัยกับศูนย์ความเป็นเลิศ ทั้งใน
ต่างประเทศ เพื่อรวมนักวิจัยและนักเทคโนโลยีชั้นแนวหน้าในระดับโลกทางานพัฒนาและต่อยอดงานวิจัยเพื่อ
การพัฒนาประเทศ ส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาทางานร่วมกับนักวิจัยและผู้ประกอบการสตาร์ทอัพในรูปแบบ
บริษัทโฮลดิ้งเพื่อการพัฒนาธุรกิจฐานนวัตกรรม รวมถึงผลักดันให้สถาบันอุดมศึกษาทางานวิจัยร่วมกับวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมในภาคการผลิตและบริการให้สามารถปรับสู่เศรษฐกิจฐานความรู้ นวัตกรรม และ
ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
กลยุทธ์ย่อยที่ 1.4 พัฒนาวัยแรงงานให้มีสมรรถนะที่จาเป็นเพื่อการประกอบอาชีพและเชื่อมโยงกับ
โลกของการทางานในอนาคต โดย ส่งเสริมและกระจายโอกาสในการพัฒนาสมรรถนะให้กับแรงงานทุก
กลุ่ม ทั้งการเพิ่มพูนและพัฒนาทักษะความรู้ใหม่ เพื่อให้มีทักษะตรงกับงานและอาชีพที่เปลี่ยนแปลงไป และ
การพัฒนาทักษะเดิม73 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการทางาน โดยให้สถาบันการศึกษาร่วมกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และหน่วยงานพัฒนาของรัฐ วางแผนสารวจข้ อมูลและจัด ทา
หลักสูตรระยะสั้น เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานและทักษะที่จาเป็น โดยมีการปรับกฎ ระเบียบให้มีความยืดหยุ่น
เพื่อสนับสนุนการดาเนินการในรูปแบบที่หลากหลายได้ โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและรูปแบบการ
ทางานในอนาคต และประชาชนควรได้รับ เครดิตในทักษะอนาคต เพื่อใช้พัฒนาทักษะในหลักสูตรที่ได้รับการ
รับรองและสนับสนุนจากภาครัฐ การพัฒนาแพลตฟอร์มที่เชื่อมโยงการเรียนรู้ การพัฒนาทักษะ และการเข้า
สู่เส้นทางอาชีพเข้าด้วยกันอย่างเบ็ดเสร็จ และมีหน่วยงานรับผิดชอบที่ชัดเจน เพื่อให้เกิดความสะดวกแก่ผู้ที่
ต้องการพัฒนาทักษะสามารถต่อยอดสู่การทางาน และเชื่อมโยงการเรียนรู้ในรูปแบบต่าง ๆ โดยมีการรับรองมาตรฐาน
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ศูนย์วิจัยกสิกรไทย (2563) Upskill คือ การเร่งพัฒนา ทักษะแรงงานเดิมที่มีอยู่ Reskill คือ การเสริม เพิ่มทักษะความรู้ใหม่ๆ เพื่อให้
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ปรับรูปแบบการทางานในการใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีความความคล่องตัวในการทางานได้ทุกที่
และสร้ า งวั ฒ นธรรมการท างานในทุ ก องค์ ก รที่ ส่ ง เสริ ม ให้ ค นเก่ ง ได้ แ สดงความสามารถและแข่ ง ขั น
อย่างเป็นธรรมเพื่อขจัดปัญหาทุจริตคอรัปชันและเพิ่มขีดความสามารถขององค์กร
กลยุทธ์ย่อยที่ 1.5 พัฒนาผู้สูงอายุให้เป็นพลเมืองมีคุณค่าของสังคม โดยพัฒนาผู้สูงอายุให้เป็นพลัง
ของสังคม ให้ผู้สูงอายุเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ ภูมิปัญญา ที่สั่งสมมาตลอดช่วงชีวิตสู่คนรุ่นหลัง
เพื่อให้เกิดการสืบสานและต่อยอดการพัฒนาสังคมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับคนต่างวัย และส่งเสริมและ
เปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้ทางานตามศักยภาพ รวมทั้งพัฒนาสื่อการเรียนรู้ ที่ทันสมัย และหลักสูตรระยะสั้น
เพื่อพัฒนาความรู้ สมรรถนะทางดิจิทัล และทักษะทางธุรกิจ และการใช้ชีวิตที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุแต่ละกลุ่ม
พัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้ออานวยต่อการดาเนินชีวิตของผู้สูงอายุ ให้สามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมี
ความสุ ข และการสร้ างความเข้า ใจเกี่ย วกับ การเปลี่ ย นแปลงของผู้ สู ง อายุ แ ก่ค นวัย อื่น ๆ รวมทั้งพั ฒ นา
นวัตกรรมรองรับการดาเนินชีวิตของผู้สูงอายุ
กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนากาลังคนสมรรถนะสูง
กลยุ ท ธ์ ย่ อ ยที่ 2.1 พั ฒ นาก าลั ง คนสมรรถนะสู ง สอดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของภาคการผลิ ต
เป้าหมาย และสามารถสร้างงานอนาคต โดยส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนบูรณาการและเชื่อมโยงความร่วมมือ
ด้านการศึกษาฝึกอบรม และร่วมจัดการเรียนรู้ตามโลกสมัยใหม่ที่ครอบคลุมทั้งความสามารถในงาน ทักษะใน
การใช้ชีวิต สมรรถนะดิจิทัล เพื่อการประกอบอาชีพ การดาเนินชีวิตประจาวัน และการใช้สิทธิในการเข้าถึง
บริการพื้นฐานภาครัฐและสินค้าบริการได้อย่างเท่าทัน การแก้ปัญหา การมีแนวคิดของผู้ประกอบการ รวมถึง
ความสามารถในการบริหารตัวเอง และการบริหารคนเพื่อนาทักษะของสมาชิกทีมที่หลากหลายมาประสาน
พลังรวมกัน ในการปฏิบัติงานได้อย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งกาหนดมาตรการจูงใจ และกลไกการสนับสนุนการ
ฝึกอบรมและร่วมจัดการเรียนรู้ พัฒนาระบบข้อมูลเพื่อการวางแผนและพัฒนากาลังคน ทั้งข้อมูลอุปสงค์
อุ ป ทานของแรงงาน และการเชื่ อ มโยงกั บ สมรรถนะตลอดห่ ว งโซ่ ก ารผลิ ต และห่ ว งโซ่ คุ ณ ค่ า ตามราย
อุตสาหกรรมของการผลิ ตและบริ การเป้ า หมาย รวมถึงการเชื่อมโยงระบบสมรรถนะกับ ค่าจ้าง กาหนด
มาตรการในการผลิตกาลังคนแบบเร่งด่วน โดยจัดการศึกษารูปแบบจาลอง ในสาขาที่จาเป็นต่อการพัฒนา
ประเทศ อาทิ ด้านปัญญาประดิษฐ์ และด้านการวิเคราะห์ข้อมูล
กลยุ ท ธ์ ย่ อ ยที่ 2.2 เพิ่ ม ก าลั ง คนที่ มี คุ ณ ภาพเพื่ อ พั ฒ นาภาคการผลิ ต เป้ า หมาย โดยสร้ า งกลไก
ระดับชาติเพื่อรวบรวมกาลังคนที่มีสมรรถนะสูง ทั้งคนไทยและคนต่างชาติที่กาเนิดในประเทศไทย และ
สนับสนุนให้ได้แสดงศักยภาพและใช้ความสามารถในการทาประโยชน์ให้กับประเทศทั้งในภาครัฐและเอกชน
มีรูปแบบการทางานที่เอื้อให้ทางานข้ามพรมแดนกับสถาบันชั้นนาทั้งภาครัฐและเอกชนในระดับโลกได้ ควบคู่กับ
สร้างวัฒนธรรมการทางาน วัฒนธรรมองค์กร และสภาพแวดล้อมการทางานที่เอื้อให้กาลังคนคุณภาพทางาน
หรือแสดงศักยภาพได้อย่างเต็มที่และทางานอย่างมีความสุข ส่งเสริมการนาเข้าผู้เชี่ยวชาญต่างชาติทักษะสูง
โดยกาหนดมาตรการจูงใจเพื่อดึงดูดกลุ่มผู้เชี่ยวชาญต่างชาติให้เข้ามาทางานด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรม
รวมถึงการดึงนักศึกษาต่างชาติที่จบการศึกษาในไทยให้สามารถอยู่ต่อในประเทศเพื่อพัฒนานวัตกรรม
กลยุทธ์ย่อยที่ 2.3 สร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะที่มีความสามารถในการสร้างและใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมตลอดกระบวนการผลิตและบริการ การจัดการและการตลาด โดยการสร้างและพัฒนาทักษะองค์
ความรู้ ร อบด้ า นที่ จ าเป็น ต่ อ การประกอบธุ ร กิจ ยุค ใหม่ โดยการสร้างความเชื่อใหม่ ที่ส่ งผลต่อ การปรั บ
พฤติกรรม ให้ตระหนักรู้ รับรู้องค์ความรู้ใหม่ ฝึกทักษะ สามารถนาไปวิเคราะห์และใช้ประโยชน์จากข้อมูลเพื่อ
การวางแผนธุรกิจ และสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงทางธุรกิจได้ โดยมีรูปแบบการเรียนรู้ที่ง่าย กระชับ
และรวดเร็ ว ตอบสนองการเรี ย นรู้ ที่แตกต่างของแต่ล ะบุคคลผ่ านการเรียนรู้ในระบบและการเรียนรู้ตาม
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อัธยาศัย ด้วยเทคโนโลยีที่ส่งเสริ มการเรียนรู้ให้เป็นเรื่องง่าย รวมถึงการสร้างชุมชนผู้ประกอบการแบ่งปันการ
เรียนรู้และฃแรงบันดาลใจเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมผู้ประกอบการในการสร้างนวัตกรรม เพื่อต่อ
ยอดสนับสนุนการสร้างมูลค่าเพิ่มของอุตสาหกรรมในอนาคต โดยการสร้างพื้นที่ให้ผู้ประกอบการได้แข่ งขัน
ทดลองความคิด ส่งเสริมการลงทุนสาหรับการสร้างนวัตกรรม การจับคู่ทางธุรกิจ รวมถึงสนับสนุนด้านเงินทุน
กลยุทธ์ที่ 3 การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
กลยุทธ์ย่อยที่ 3.1 พัฒนาระบบนิเวศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยส่งเสริมให้ภาคส่วนต่าง ๆ สร้าง
และพั ฒ นาแหล่ ง เรี ย นรู้ ที่ ห ลากหลาย โดยก าหนดมาตรการจู ง ใจที่ เ หมาะสมเพื่ อ ให้ ส ถาบั น การศึกษา
หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น องค์กรพัฒนาเอกชน ภาคประชาสังคม ภาคเอกชนโดยเฉพาะผู้ประกอบการ
startup สร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย มีสาระที่ทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนทุก
กลุ่ม ครอบคลุมทุกพื้นที่ เข้าถึงได้ง่ายทั้งพื้นที่กายภาพ และพื้นที่เสมือนจริง สร้างสื่อการเรียนรู้ที่ไม่ทิ้งใครไว้
ข้า งหลัง โดยการสร้ างสื่ อที่ใช้ภ าษาถิ่น เพื่อให้ ประชาชนที่ไม่ได้ใช้ ภาษาไทยกลางเป็นภาษาหลั กเข้าถึงได้
สื่อทางเลือกสาหรับผู้พิการทางสายตาและผู้พิการทางการได้ยิน รวมถึงสนับสนุนกลุ่มประชากรที่มีข้อจากัดทาง
เศรษฐกิจให้เข้าถึงสื่อในราคาที่เข้าถึงได้ การพัฒนาระบบธนาคารหน่วยกิต ของประเทศให้เกิดขึ้นอย่างเป็น
รูปธรรม ที่สามารถเชื่อมโยงการเรียนรู้ในทุกระดับและประเภททั้งในระบบสายสามัญ สายอาชีพ การศึกษา
นอกระบบและตามอัธยาศัย ตั้งแต่มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา และนอกระบบ เพื่อสร้างความ
คล่องตัว และเปิดทางเลือกในการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนทุกระดับ กาหนดมาตรการจูงใจให้ประชาชนพัฒนา
ตนเองด้ ว ยการเรี ย นรู้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ งตลอดชี วิ ต โดยจั ด ให้ มี แ หล่ ง เงิ น ทุ น เพื่ อ การเรี ย นรู้ ต ลอดชี วิต อาทิ
การพัฒนาเครดิตการฝึกอบรมสาหรับคนทุกกลุ่ม การจัดสรรสิทธิพิเศษในการเข้ารับบริการฝึกอบรม การเข้า
ชมแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ส่งเสริมให้เอกชนที่ผลิตนวัตกรรมทางการศึกษา จัดทากิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม
ขององค์กร โดยกาหนดเงื่อนไขการให้ใช้ผลิตภัณฑ์โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
กลยุทธ์ ย่อ ยที่ 3.2 พัฒนาทางเลื อ กในการเข้า ถึ งการเรี ย นรู้ สาหรั บผู้ ที่ไ ม่ สามารถเรี ยนในระบบ
การศึกษาปกติ โดยจั ดทาข้อมูล และส่ งเสริม การจัด ทาแผนการเรียนรู้ ที่มี ความยื ดหยุ่นและหลากหลาย
ของกลุ่มเป้าหมายเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่ม เพื่อให้ผู้เรียนสามารถวางเส้นทางการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อ
จุดมุ่งหมายในอนาคตของตนเอง และสามารถเทียบโอนประสบการณ์ได้ ทั้งนี้ ให้มีการพัฒนาบุคลากรที่
เกี่ยวข้องในทุกระดับให้มีความเข้าใจและมีสมรรถนะในการพัฒนาผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายพิเศษที่มีความต้องการ
ที่ซับซ้อน
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หมุดหมายที่ 13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน
1. สถานการณ์การพัฒนาที่ผ่านมา
ภาครั ฐ เป็ น กลไกหลั ก กลไกหนึ่ ง ในการดู แ ลประชาชนให้ กิ น ดี อ ยู่ ดี สามารถประกอบอาชี พ ได้
และขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ โดยมีหน้าที่และบทบาทสาคัญในการให้บริการประชาชน และการนา
นโยบายสาธารณะ แผนการพัฒนาประเทศ และกฎหมาย สู่การปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรม โดยปัจจัยสาคัญ
ของความสาเร็จของภาครัฐในการดาเนินการดังกล่าวจาเป็นต้องอาศัยภาครัฐที่มีประสิ ทธิภาพ ซึ่งจาเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องปรับตัวให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว สถานการณ์ความไม่แน่นอนและมีความซับซ้อน
เพิ่มมากขึ้น
ภาครั ฐไทยยังคงมี ข้อจ ากัดในหลายประเด็นที่เป็นอุปสรรคต่อการตอบโจทย์ประชาชนได้อย่างเต็ม
ศักยภาพ โดยเฉพาะการทีโ่ ครงสร้างภาครัฐยังมีขนาดใหญ่ มีส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐจานวนมากที่มี
การทางานซ้าซ้อนกัน ขาดการบูรณาการการทางานร่วมกัน ในขณะที่การมีส่วนร่วมของภาคีพัฒนาอื่น ๆ
ในการบริการภาครัฐยังมีข้อจากัด ส่งผลให้การทางานและการให้บริการของภาครัฐมักเกิดปัญหาความล่าช้า
ไม่ตอบโจทย์ความต้องการของประชาชน การให้บริการไม่ครอบคลุมพื้นที่อย่างทั่วถึง ซึ่งสะท้อนจากมิ ติด้าน
ความมีประสิ ทธิผลของภาครั ฐ ของดัชนี ชี้วัดธรรมาภิบาลโลก พบว่า ปี 2562 ค่าดัชนีของไทยมีค่าที่ 65.87
คะแนน ลดลงจาก 66.83 คะแนนในปี 2561 และน้ อยกว่ าประเทศสิ งคโปร์ บรู ไน และมาเลเซี ย รวมถึ ง
การที่ภาครัฐยังขาดการมุ่งเน้นให้มีการประสานการดาเนินงานกับทุกภาคส่วนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน
สะท้อนจากสถานการณ์การบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ที่ยังมีสัดส่วนของเป้าหมายแผน
แม่บทย่อยภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติที่ยังอยู่ในสถานการณ์บรรลุเป้าหมายต่ากว่าค่าเป้าหมาย ณ ปี 2563 เป็น
สัดส่วนมากถึงร้อยละ 80.71 นอกจากนี้ สัดส่วนการลงทุนของภาคเอกชนต่อการลงทุนรวมในการจัดบริการ
สาธารณะในปี 2563 อยู่ที่เพียงร้อยละ 10.7 เท่านั้น เทียบกับค่าเป้าหมายของแผนแม่บทฯ ที่ร้อยละ 20 ในปี
2565 ซึ่งรวมถึงการเข้ามามีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ในการติดตาม ตรวจสอบการดาเนินงานภาครัฐอาจยังมี
ข้อจากัด และไม่สามารถทาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อจากัดที่สาคัญอีกประการ คือ การที่โครงสร้างพื้นฐานและกระบวนการทางานของหน่วยงานของรัฐ
ยังไม่สนับสนุนการทางานรัฐบาลดิจิทัลแบบครบวงจร โดยหน่วยงานภาครัฐขาดการจัดเก็บและการเชื่อมโยง
ข้อมูลในรูปแบบดิจิทัลที่เป็นระบบและบูรณาการ ส่งผลให้การจัดเก็บข้อมูลมีความซ้าซ้อน กระจัดกระจาย
ไม่มีการจัดกลุ่ม จัดหมวดหมู่ ข้อมูลไม่มีคุณภาพ ไม่มีมาตรฐาน ไม่ถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นปัจจุบัน และไม่อยู่
ในรูปแบบที่พร้อมต่อการใช้งานโดยเฉพาะกระบวนการขอใช้ข้อมูลซับซ้อ นและใช้เวลานาน รวมถึง ข้อมูล
ทรัพยากรต่าง ๆ ของภาครัฐเพื่อการพัฒนาประเทศยังขาดการบูรณาการและการบริหารอย่างเป็นระบบ
ขาดการนามาวิเคราะห์และใช้งานในการตัดสินใจ ซึ่งสามารถสะท้อนได้จากผลการสารวจรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
ปี 2563 ซึ่งประกอบด้วย ดัชนีรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ที่ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 57 และมีค่าคะแนน 0.7565
เที ย บกั บ ประเทศสิ ง คโ ปร์ ที่ ไ ด้ รั บ การจั ด อั น ดั บ ที่ 11 และมี ค่ า คะแนน 0.9150 ดั ช นี ก ารมี
ส่วนร่วมทางอิเล็กทรอนิกส์มี ค่าคะแนน 0.7738 ดัชนีทุนมนุษย์ มีค่าคะแนน 0.7751 และดัชนีการให้บริการ
ภาครัฐออนไลน์มีค่าคะแนน 0.7941
ในขณะเดียวกัน บุคลากรภาครัฐยังคุ้นชินกับวิถีการทางานในรูปแบบเดิม ขาดทักษะด้านดิจิทัลและ
การคิดสร้างสรรค์ ขาดการสร้างแรงจู งใจเพื่อกระตุ้นให้บุค ลากรภาครั ฐพัฒนาตนเองให้ทัน ต่อ บริ บท
ปัจจุบัน บุคลากรไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับเทคโนโลยีดิจิทัล ขาดวัฒนธรรมของภาครัฐ และบางกรณีเป็น
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เหตุผลสาคัญในการขัดขวางการนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการภาครัฐ ซึ่งปัจจัยสาคัญ
ประการหนึ่ง คือ การที่ระบบการจ้างงานภาครัฐไม่ดึงดูดคนรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพ ทั้งในมิติระบบการสรรหา
ค่าตอบแทน การบริหารผลการทางาน ความก้าวหน้าในอาชีพ หรือการประเมินศักยภาพ รวมทั้งวัฒนธรรม
องค์กรที่ไม่ทันสมัยและไม่เป็นมืออาชีพ ทาให้ไม่ส่งเสริมให้บุคลากรภาครัฐพัฒนาตนเองและเกิดความผูกพัน
ต่ อ องค์ ก ร ไม่ เ อื้ อ ให้ เ กิ ด กรอบความคิ ด ที่ ต้ อ งการจะพั ฒ นาตนเอง และความผู ก พั น ต่ อ องค์ ก ร ส่ ง ผลให้
ส่วนราชการไม่สามารถใช้ประโยชน์จากกาลังคนได้เต็มศักยภาพ
นอกจากนั้น กฎหมายไทยจานวนมากมีความล้าสมัย ไม่เอื้อต่อการทางานและการปรับตัวของภาครัฐ
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ รวมถึง การอานวยความสะดวกแก่ประชาชนและภาคเอกชน กระบวนการ
แก้ไขกฎหมายมีระยะเวลานานทาให้ไม่สามารถปรับปรุงกฎหมายให้รองรับการเปลี่ยนแปลงและขาดการนา
เครื่ องมือและเทคโนโลยี ส มัย ใหม่เข้ามาช่ว ยในการแก้ไขปรับปรุง พัฒ นากฎหมาย หรือยกเลิ กกฎหมาย
ขาดฐานข้อมูลด้านกฎหมายของประเทศ เพื่อรองรับการเข้าถึงกระบวนการของกฎหมาย ให้ทุกภาคส่วน
มีส่วนร่วมในการกาหนดกฎหมาย ขาดความตระหนักถึงการปฏิบัติตามกฎหมายและผลที่จะได้รับอย่าง
เคร่ ง ครั ด ส่ งผลให้ เกิดความไม่เ ท่า เที ย มกัน ของการบั งคั บใช้ กฎหมาย โดยสะท้อนได้จากประสิ ท ธิ ภ าพ
ในการบังคับใช้กฎหมายของประเทศไทย เทียบเคียงจากมิติด้านการบังคับใช้กฎหมายของดัชนีนิติธรรม พบว่า
ในปี 2563 ประเทศไทยมีคะแนน 0.47 คะแนน จัดอยู่ลาดับที่ 83 จาก 128 ประเทศทั่วโลก ทั้งนี้ คะแนน
ในการบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายของประเทศไทยมี แ นวโน้ ม ลดลงอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง จาก 0.50 คะแนนในปี 2561
เป็น 0.48 คะแนนในปี 2562 และ 0.47 คะแนน
2. เป้าหมายการพัฒนา
2.1 ความเชื่อมโยงของหมุดหมายกับเป้าหมายหลักของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 และยุทธศาสตร์ชาติ
ภาครัฐจาเป็นต้องเร่งพัฒนาและปรับตัวเพื่อลดช่องว่างของการปฏิบัติงานให้มีศักยภาพที่เหมาะสม
ในฐานะที่เป็ น กลไกหลั กในการขับ เคลื่ อนการพัฒ นาประเทศบนหลั กการบริห ารงานภาครัฐแนวใหม่ คือ
การปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการภาครัฐ โดยนาหลักการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบราชการและการแสวงหา
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการที่มุ่งการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาประเทศ โดยมีประเด็นที่ต้องดาเนินการ
เพื่อรับมือกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงและเสริมสร้างความสามารถของภาครัฐ ประกอบด้วย (1) พัฒนาการ
ให้บริการภาครัฐ ที่ตอบโจทย์ สะดวก ประหยัด แก่ประชาชนและผู้ประกอบการ โดยพัฒนาคุณภาพการ
ให้บริการและเปิดโอกาสให้ภาคส่วนอื่นเข้ามามีส่วนร่วม (2) ปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการและโครงสร้างของ
ภาครัฐให้ยืดหยุ่น เชื่อมโยง เปิดกว้าง และมีประสิทธิภาพเพื่ อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เอื้อต่อการพัฒนา
ประเทศ (3) ปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัลที่ใช้ข้อมูลในการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาประเทศ และ
สร้างระบบบริหารจัดการ และ (4) การสร้างระบบบริหารภาครัฐที่ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนและพัฒนาบุคลากร
ให้มีทักษะที่จาเป็นในการให้บริการภาครัฐดิจิทัลและปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ มาตรการภาครัฐให้เอื้อต่อ
การพัฒนาประเทศ ซึ่งตอบสนองต่อเป้าหมายหลักของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 จานวน 2 เป้าหมาย ได้แก่
(1) เป้าหมายหลักที่ 3 การมุ่งสู่สังคมแห่งโอกาสและความเป็นธรรม โดยมีบริการสาธารณะทั่วถึง เท่า เทียม
และ (2) เป้ า หมายหลั ก ที่ 5 การเสริ ม สร้ า งความสามารถของประเทศในการรั บ มื อ กั บ ความเสี่ ย งและ
การเปลี่ยนแปลงภายใต้บริบทโลกใหม่
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การพัฒนาตามหมุดหมายฯ จะสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติใน 4 ด้าน
ได้ แ ก่ (1) ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ด้ า นความมั่ น คง ในประเด็ น เป้ า หมาย ประชาชนอยู่ ดี กิ น ดี และมี ค วามสุ ข
(2) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ใน 2 ประเด็นเป้าหมาย คือ ประเทศไทยเป็น
ประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน และประเทศไทยมีขีดความสามารถในการ
แข่งขันสูงขึ้น (3) ยุทธศาสตร์ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 2 ประเด็นเป้าหมาย คือ
สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้าในทุกมิติ และเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา
การพึ่งตนเองและการจัดการตนเองเพื่อสร้างสังคมคุณภาพ (4) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 2 ประเด็นเป้าหมาย คือ ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทางานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และ
ผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส และภาครัฐ
มีขนาดที่เล็กลง พร้อมปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง นอกจากนี้ หมุดหมายที่ 13 ยังมีค วามเชื่อมโยงกับ
เป้าหมายแผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาติใน 4 ประเด็น ได้แก่ ประเด็นที่ 17 ความเสมอภาคและหลักประกัน
ทางสังคม ประเด็นที่ 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ประเด็นที่ 22 กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม โดยรายละเอียดของความเชื่อมโยงระหว่าง
หมุดหมายที่ 13 กับเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ เป้าหมายหลักของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 และแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
2.2 เป้าหมาย ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายของการพัฒนาระดับหมุดหมาย
เป้าหมายที่ 1 การบริการภาครัฐ มีคุณภาพ เข้าถึงได้
ตัวชี้วัดที่ 1.1 ความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของภาครัฐ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
เป้าหมายที่ 2 ภาครัฐที่มีขีดสมรรถนะสูง คล่องตัว
ตัวชี้วัดที่ 2.1 ผลการสารวจรัฐบาลอิเล็ กทรอนิกส์ ในองค์ประกอบดัชนีรัฐบาลอิเล็ กทรอนิกส์ ดัชนีการมี
ส่วนร่วมทางอิเล็กทรอนิกส์ ดัชนีทุนมนุษย์ และดัชนีการให้บริการภาครัฐออนไลน์ ไม่ต่ากว่า
อันดับที่ 40 ของโลก และมีคะแนนไม่ต่ากว่า 0.82
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3. แผนที่กลยุทธ์

4. กลยุทธ์การพัฒนา
กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพในการให้บริการภาครัฐที่ตอบโจทย์ สะดวก และประหยัด
กลยุทธ์ย่อยที่ 1.1 ยกเลิกภารกิจการให้บริการที่สามารถเปิดให้ภาคส่วนอื่นให้บริการแทน โดยยกเลิก
ภารกิจการให้บริการของภาครัฐที่ต้นทุนสูง เมื่อเทียบกับเอกชน หรือไม่มีความจาเป็นที่ภาครัฐต้องดาเนินการ
โดยพัฒนากลไกและสร้างแรงจูงใจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน วิสาหกิจเพื่อสังคม องค์การ
นอกภาครัฐ และภาคีการพัฒนาอื่น ๆ เข้ามาดาเนินการหรือร่วมดาเนินการในลักษณะนวัตกรรมการให้บริการ
ในการตอบสนองความต้ อ งการของประชาชนและการพั ฒ นาประเทศ ที่ มี ก ารร่ ว มรั บผลประโยชน์และ
ความเสี่ยงในการดาเนินการ
กลยุ ท ธ์ ย่ อ ยที่ 1.2 ทบทวนกระบวนการท างานของภาครั ฐ ควบคู่ กั บ พั ฒ นาการบริ ก ารภาครั ฐ
ในรู ปแบบดิ จิ ทัล แบบเบ็ด เสร็ จ โดยปรั บ เปลี่ ยนกระบวนการทางานของภาครัฐ จากการควบคุ มมาเป็ น
การกากับ ดูแลหรื อเกิดความสะดวก รวดเร็ว โดยเฉพาะขั้นตอนการอนุมัติ อนุญาตต่าง ๆ พร้อมทั้ง ปรับ
กระบวนการทางานภาครัฐโดยลดขั้นตอนที่ไม่จาเป็นและให้มีการเชื่อมโยงการให้บริการระหว่างหน่วยงาน
ให้เกิดการทางานแบบบูรณาการ โดยกาหนดเป้าหมายการบริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จในทุกบริการที่ภาครัฐ
ยั ง ต้ อ งด าเนิ น การให้ เ กิ ด การบู ร ณาการระหว่ า งหน่ ว ยงานอย่ า งเป็ น รู ป ธรรมตั้ ง แต่ ร ะดั บ นโยบาย แผน
งบประมาณ กาลังคน และการติดตามประเมินผล ให้เป็นเอกภาพและมุ่งเป้าหมายร่วมกัน
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กลยุทธ์ที่ 2 การปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการและโครงสร้างของภาครัฐให้ยืดหยุ่น เชื่อมโยง เปิดกว้าง
และมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เอื้อต่อการพัฒนาประเทศ
กลยุทธ์ย่อยที่ 2.1 ทบทวนบทบาทภาครัฐและกระจายอานาจการบริหารจัดการภาครัฐ โดยปรับ
บทบาทและภารกิจใหม่ให้รองรับแนวทางการพัฒนาประเทศและสถานการณ์ในอนาคต ส่งเสริมการกระจาย
อานาจการบริหารจัดการภาครัฐ โดยเฉพาะในเรื่องโครงสร้างภาครัฐ อัตรากาลัง งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง
ให้เกิดความยืดหยุ่น คล่องตัว มีประสิทธิภาพในการบริหารของส่วนราชการและจังหวัด และแก้ไขปรับปรุง
พัฒนากฎหมาย กฎระเบียบ ให้เอื้อต่อการกระจายอานาจของส่วนราชการและการบูรณาการการทางาน
ร่วมกันของหน่วยงานภาครัฐ รวมทั้งส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีศักยภาพพร้อมรับภารกิจจาก
ส่วนกลางไปดาเนินการได้ ทั้งนี้ ควรมีการกาหนดกลไกที่สามารถให้หน่วยงานภาครัฐสามารถปรับเปลี่ยนการ
ทางานหรือสร้างนวัตกรรมโดยไม่ติดอยู่ภายใต้กรอบเงื่อนไขของกฎระเบียบเดิมโดยเร็วเป็นอันดับแรก
กลยุทธ์ย่อยที่ 2.2 สร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาลภาครัฐ โดยเปิดเผยข้อมูลผ่านเทคโนโลยีต่าง ๆ
ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลและมีส่วนร่วมในการให้ ข้อมูล ข้อเท็จจริง ความคิดเห็น และตรวจสอบ
การดาเนิ น งานของหน่ วยงานรัฐผ่ านช่องทางการติดต่อสื่ อสารระหว่างกันที่ห ลากหลาย มีการบูรณาการ
การบริหารจัดการและนาไปประกอบการตัดสินใจของหน่วยงานภาครัฐในการแก้ปัญหาและการพัฒนาร่วมกัน
เพื่อลดการทุจริตคอรัปชั่น
กลยุทธ์ที่ 3 การปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัลที่ใช้ข้อมูลในการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาประเทศ
กลยุทธ์ย่อยที่ 3.1 ปรับเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐทั้งหมดให้เป็นดิจิทัล โดยจัดทาข้อมูลสาหรับการบริหารจัดการ
ทรัพยากรของประเทศทั้งในด้านงบประมาณ ทรัพยากรบุคคล และข้อมูลอื่นของหน่วยงานภาครัฐทั้งหมดให้เป็น
ดิ จิ ทั ลที่ มี มาตรฐาน ถู กต้ อง ปลอดภั ย พร้ อมใช้ งาน มี การจั ดเก็ บที่ ไม่ ซ้ าซ้ อน ไม่ เป็ นภาระกั บผู้ ให้ ข้ อมู ล
และสามารถเชื่อมโยงข้อมูลให้ เกิดการวิเคราะห์ และประมวลผลข้ อมูลประกอบการตัดสิ นใจเชิงนโยบายและ
การบริการภาครัฐให้สอดคล้องกับบริบทการพัฒนาอย่างเป็นปัจจุบัน พร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูลที่จาเป็นต่อสาธารณะ
ในการใช้ประโยชน์ร่วมกันในการพัฒนาประเทศ ทั้งนี้ เร่งพัฒนาระบบที่บูรณาการข้อมูลสาหรับการบริหารจัดการ
ทรัพยากรภาครัฐในภาพรวมที่สาคัญต่อการตัดสินใจในเชิงนโยบายให้แล้วเสร็จเป็นอันดับแรก
กลยุทธ์ย่อยที่ 3.2 ปรับเปลี่ยนกระบวนการทางานภาครัฐเป็นดิจิทัล โดยออกแบบกระบวนการทางานใหม่
ยกเลิกการใช้เอกสารและขั้นตอนการทางานที่หมดความจาเป็นหรือมีความจาเป็นน้อย นาเทคโนโลยีดิจิทัล
มาประยุกต์ใช้ตลอดกระบวนการทางาน ตั้งแต่การวางแผน การปฏิบัติงาน และการติดตามประเมินผล โดยเฉพาะ
การให้บริการประชาชนและผู้ประกอบการให้มีความคล่องตัว สะดวก รวดเร็ว มีช่องทางและรูปแบบการให้บริการ
ที่หลากหลายที่สอดคล้องกับการทางานแบบดิจิทัล
กลยุทธ์ที่ 4 การสร้างระบบบริหารภาครัฐที่ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนและพัฒนาบุคลากร ให้มีทักษะที่จาเป็น
ในการให้บริการภาครัฐดิจิทัล และปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ มาตรการภาครัฐให้เอื้อต่อการพัฒนาประเทศ
กลยุ ทธ์ ย่ อยที่ 4.1 ปรั บระบบการบริ หารทรั พยากรบุ คคลภาครั ฐเพื่ อดึ งดู ดและรั กษาผู้ มี ศั กยภาพ
มาขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ โดยให้ความสาคัญกับการเชื่อมโยงแผนกลยุทธ์องค์กรและกลยุทธ์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลที่สามารถดาเนินการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในทางปฏิบัติได้อย่างแท้จริง โดยจะต้องทบทวนแนวทาง
การขับเคลื่อนภารกิจเพื่อให้ภาครัฐมีขนาดและต้นทุนที่เหมาะสม ตลอดจนปรับเปลี่ยนตาแหน่งงานที่สามารถ
ถ่ายโอนภารกิจมาเป็นตาแหน่งงานหลักที่มีความจาเป็นต่อการพัฒนาประเทศ อีกทั้งปรับปรุงรูปแบบการจ้างงาน
ภาครั ฐให้ หลากหลาย ยื ดหยุ่ น ครอบคลุ มให้ มีประเภทการจ้างงานในรูปแบบสั ญญา หรือรูปแบบการทางาน
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ไม่ตลอดชีพมากขึ้นและลดการจ้างงานแบบตลอดชีพ เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อบริบทและเงื่อนไขการจ้างงาน
ในปัจจุบันและดึงดูดผู้มีความรู้ความสามารถเข้ามาปฏิบัติงานในภาครัฐเพื่อผลักดันภารกิจได้อย่างทันการณ์และ
มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งให้ความส าคัญกับการสร้างพื้นที่นวัตกรรม รูปแบบการจ้างงานเพื่อให้การขับเคลื่ อน
การเปลี่ยนแปลงเป็นไปอย่างรวดเร็วเป็นรูปธรรมและเหมาะสม รวมทั้ง ส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร
ภาครัฐด้านดิจิทัลแบบองค์รวม โดยเฉพาะด้านทัศนคติ จริยธรรม องค์ความรู้ และทักษะ พร้อมทั้งพัฒนาระบบ
การประเมินผลบุคลากรภาครัฐที่สามารถส่งเสริมและสะท้อนศักยภาพในการร่วมขับเคลื่อนเป้าหมายของประเทศ
อย่างเป็นระบบ ทั้งในระดับองค์กร ระดับทีม และระดับบุคคล ตลอดจนระบบการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล
ที่สามารถยกระดับการใช้ทรัพยากรบุคคลทุกคนให้เกิดความคุ้มค่าและประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ
กลยุทธ์ย่อยที่ 4.2 ยกเลิกกฎหมายที่หมดความจาเป็นและพัฒนากฎหมายที่เอื้อต่อการพัฒนาประเทศ โดย
ภาครัฐต้องให้ความสาคัญกับการบังคับใช้กฎหมายที่จริงจัง การปรับเปลี่ยนบทบาทมาเป็นผู้อานวยความสะดวกแก่
ภาคเอกชนและประชาชนในการพัฒนาและปฏิรูปกฎหมายที่มีเป้าหมายที่วัดได้ในการให้เกิดความอยู่ดีมีสุขของคน
ไทยและการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ รวมทั้งกาหนดให้มีหน่วยงานกลางดาเนินการเร่งรัด
การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายล้าสมัย ยกเลิกกฎหมายที่หมดความจาเป็น ซ้าซ้อน หรือเป็นอุปสรรคต่อการดาเนินงาน
และการปรั บตั วให้ทันการณ์ของภาครัฐ โดยเฉพาะกฎหมายที่ขัดกับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลในทุกระดั บและ
กฎหมายที่เกี่ยวกับการตรวจสอบการดาเนินการของภาครัฐที่ต้องมุ่งเป้าร่วมกันในการพัฒนาประเทศ พร้อมทั้ง จัด
ให้มีการพัฒนาและบูรณาการฐานข้อมูลกลางด้านกฎหมายของประเทศที่มีการจาแนกประเภทตามการใช้งานของ
ประชาชนและผู้ประกอบการที่มีความสะดวก เข้าถึงได้ และเข้าใจง่าย
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