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คำนำ
การกำหนดทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห?งชาติ ฉบับที่ 13
(พ.ศ. 2566 – 2570) ซึ่งเปTนแผนพัฒนาฯ ฉบับแรกที่เริ่มตVนกระบวนการยกร?างกรอบแผนภายใตVยุทธศาสตร[ชาติ
และจะมีผลในการใชVเปTนกรอบเพื่อกำหนดแผนระดับปฏิบัติการในช?วง 5 ป^ที่สองของยุทธศาสตร[ชาติ 20 ป^
ยังคงน"อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป8นหลักปรัชญานำทางในการขับเคลื่อนและวางแผน
การพัฒนาประเทศ ใหVเกิดประสิทธิผลในการขับเคลื่อนพลวัตการพัฒนาประเทศในมิติต?าง ๆ ไปสู?เปbาหมาย
ตามยุทธศาสตร[ชาติไดVอย?างเปTนรูปธรรม และโดยที่ทั่วโลก รวมถึงไทยยังอยู?ในช?วงเวลาที่ตVองเผชิญกับ
ความทVาทายจากภายนอกและภายในประเทศที่มีความผันแปรสูงและมีแนวโนVมจะทวีความรุนแรงมากขึ้นใน
อนาคต ทั้งที่เปTนผลสืบเนื่องมาจากสถานการณ[แพร?ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน?า 2019 (โควิด-19) และ
โครงสรVางในประเทศที่ยังคงมีขVอจำกัดภายในที่รอการปรับปรุงแกVไขในหลายมิติ การกำหนดทิศทางการพัฒนา
ประเทศในระยะต?อไปจึง จำเปTนตVองใหVความสำคัญกับการทำความเขVาใจถึงปjจจัยภายนอกและภายใน
ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของปjจจัยทั้งหมดที่ส?งผลต?อและมีอิทธิพลกับโครงสรVางและองคาพยพของประเทศ
ในทุกมิติ เพื่อนำมาประมวลผลและกำหนดกรอบทิศทางการพัฒนาประเทศที่ควรมุ?งไปในอนาคตใหVมีความ
สอดคลVองกับเปbาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ตลอดจนสามารถ
นำพาประเทศใหVเติบโตต?อไปท?ามกลางความผันแปรที่เกิดขึ้น เพื่อใหVประเทศไทยสามารถสรVางสรรค[โอกาส
จากความทVาทายภายนอกและสามารถเสริมสรVางความเขVมแข็งจากภายในประเทศใหVสามารถเติบโตต?อไปไดV
อย?างมั่นคง สามารถบรรลุเปbาหมายในระยะ 20 ป^ ภายใตVยุทธศาสตร[ชาติตามกรอบระยะเวลาที่คาดหวังไวV
การจั ด ทำแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห? ง ชาติ ใ นแต? ล ะช? ว งระยะเวลา 5 ป^ ที ่ ค ำนึ ง ถึ ง
ความสอดคลVองกับยุทธศาสตร[ชาติ แนวนโยบายแห?งรัฐ รวมถึงสภาพการณ[ทางเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศและโลกอย?างรอบดVาน เพื่อนำมากำหนดเปTนทิศทางการพัฒนาประเทศไดVอย?างเหมาะสม นอกจาก
จะตVองคำนึงถึงความสำคัญของมิติการพัฒนาดVานต?าง ๆ ที่ส?งผลต?อภาพรวมของประเทศ ทั้งที่เกี่ยวขVองกับ
เศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรมนุษย[ สิ่งแวดลVอม การพัฒนาที่ยั่งยืน วิทยาศาสตร[ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ตลอดจนการพัฒนาเมืองและภูมิภาค และความสามารถในการแข?งขันของประเทศแลVว การประมวลกระบวน
ทัศน[หลักเพื่อสังเคราะห[ประเด็นการพัฒนาที่ประเทศไทยควรใหVความสำคัญในระยะของแผนพัฒนาฯ ยังมี
นัยสำคัญต?อการบรรลุเปbาหมายการพัฒนาประเทศในระยะยาวที่กำหนดไวV โดยแผนที่มีกระบวนทัศน[หลักซึ่งมี
จุดเนVนที่ชัดเจนจะช?วยสนับสนุนใหVการดำเนินงานเพื่อพัฒนาประเทศในแต?ละมิติที่ตVองการเนVนความสำคัญ
ไดVรับการส?งเสริมสนับสนุนจากทุกภาคส?วนบนเปbาหมายร?วมที่ชัดเจน ในขณะเดียวกันยังเอื้อประโยชน[ต?อ
การติดตามตรวจสอบและประเมินผลสำเร็จเพื่อปรับปรุงกระบวนการ วิธีการดำเนินงานไดVอย?างแม?นยำยิ่งขึ้น
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห?งชาติ (สศช.) ไดVดำเนินการศึกษาวิจัยเพื่อจัดทำกรอบ
แผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที ่ 13 พรV อ มทั ้ ง จั ด กระบวนการรั บ ฟj ง ความคิ ด เห็ น จากผู V เ ชี ่ ย วชาญสาขาต? า ง ๆ
ในประเด็นที่เกี่ยวขVองกับทิศทางและประเด็นการพัฒนาที่ประเทศไทยควรพิจารณาใหVความสำคัญ ตลอดจน

ความเสี่ยงและโอกาสที่ประเทศจะตVองเผชิญในอนาคต เพื่อนำมาประมวลผลร?วมกับการศึกษาขVอเท็จจริง
จากแหล?งขVอมูลต?าง ๆ และนำไปสู?การวางกระบวนทัศน[หลักในการสังเคราะห[ประเด็นการพัฒนาที่ประเทศ
ไทยควรใหVความสำคัญในช?วงของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 โดยคำนึงถึงประเด็นความทVาทายและโอกาสใน
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของไทยใหVมีความพรVอมและสามารถพัฒนาเติบโตอย?างมั่นคง ยั่งยืน และ
เท?าทันการเปลี่ยนแปลง เพื่อใหVประเทศบรรลุเปbาหมายระยะยาวที่กำหนดไวVในยุทธศาสตร[ชาติ
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ส"วนที่ 1
บทบาท ความสำคัญ และสถานะ
ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห@งชาติ ฉบับที่ 13
(พ.ศ. 2566-2570)

1

การดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศก?อนที่จะมีการประกาศใชV
ยุทธศาสตร[ชาติ 20 ป^ (พ.ศ. 2561 – 2580) ไดVอาศัยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห?งชาติเปTนแผนหลักเพื่อ
เปTนกรอบในการวางแผนปฏิบัติราชการและแผนในระดับปฏิบัติต?าง ๆ รวมถึงการจัดทำคำของบประมาณ
รายจ?ายประจำป^ใหVมคี วามสอดคลVองเชือ่ มโยงกัน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห?งชาติในอดีตทีผ่ า? นมา จึงมี
ลักษณะครอบคลุมประเด็นการพัฒนาประเทศในทุกมิติอย?างรอบดVาน (Comprehensive Plan) เพื่อใหV
หน?วยงานภาครัฐทุกระดับสามารถเชื่อมโยงภารกิจและดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติราชการและคำขอ
งบประมาณใหVเชื่อมโยงสนับสนุนเปbาหมายของแผนฯ การพัฒนาประเทศภายใตVกรอบแผนพัฒนาฯ ที่ผ?านมา
จึ งใหV ความสำคั ญกั บมิ ติ การพั ฒนาประเทศทุ กดV านอย? างเท? าเที ยมและสมดุ ลกั น โดยจุ ดเนV นของแต? ละ
ยุทธศาสตร[การพัฒนาจะมุ?งเนVนการบรรลุเปbาหมายของมิติการพัฒนาแต?ละดVานเปTนหลัก เพื่อมุ?งหมายใหVการ
บรรลุผลตามเปbาหมายของแผนพัฒนาแต?ละมิติในทVายที่สุดจะบูรณาการผลรวมที่เกิดขึ้นและทำใหVประเทศ
บรรลุเปbาหมายในภาพใหญ?ภายใตVแผนฯ ที่กำหนดขึ้นไดV
แผนภาพที่ 1-1 ภาพรวมความเชื่อมโยงของแผน 3 ระดับ

ที่มา: สศช. (2562)

อย?างไรก็ดี นับตั้งแต?ประเทศไทยไดVมีการประกาศใชVรัฐธรรมนูญแห?งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
เปTนตVนมา รูปแบบการจัดทำแผนเพื่อวางกรอบทิศทางการพัฒนาประเทศไดVมีการปรับเปลี่ยนไปอย?าง
มีนัยสำคัญ โดยมาตรา 65 ภายใตVหมวดแนวนโยบายแห?งรัฐ ไดVกำหนดใหVรัฐพึงจัดให$มียุทธศาสตรvชาติเป{น
เป|าหมายการพัฒนาประเทศอย)างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใชVเปTนกรอบในการจัดทำแผนระดับที่ 2
และ 3 ตลอดจนการจัดทำกรอบงบประมาณรายจ?ายประจำป^ใหVสอดคลVองและบูรณาการกันเพื่อใหVเกิดเปTน
พลังผลักดันร?วมกันไปสู?การบรรลุเปbาหมายการพัฒนาประเทศที่กำหนดไวVในยุทธศาสตร[ชาติ ทั้งนี้การถ?ายทอด
ยุทธศาสตร[ชาติไปสู?การปฏิบัติใหVมีความสอดคลVองกันอย?างเปTนระบบนั้น ยุทธศาสตรvชาติ ซึ่งเปTนแผนระดับ
ที ่ 1 ซึ่งประกอบดVวย 6 ยุทธศาสตร[การพัฒนา จะทำหนVาที่เปTนกรอบทิศทางในภาพใหญ?ที่ครอบคลุม
ทิ ศทางการพั ฒนาประเทศในการที ่ จะสรV างสมดุ ลระหว? างการพั ฒนาความมั ่ นคง เศรษฐกิ จ สั งคมและ
สิ่งแวดลVอมดVวยการมีส?วนร?วมของทุกภาคส?วน โดยมี แผนระดั บที ่ 2 เปTนกลไกสำคัญในการถ?ายทอด
2

แนวทางการขับเคลื่อนประเทศในมิติต?าง ๆ ของยุทธศาสตร[ชาติไปสู?การปฏิบัติ ซึ่งประกอบดVวย แผนแม)บท
ภายใต$ ยุ ทธศาสตรv ชาติ ทำหนVาที่กำหนดประเด็นการพัฒนาที่มีความบูรณาการและเชื่อมโยงระหว?าง
ยุทธศาสตร[ชาติดVานที่เกี่ยวขVอง ร?วมกับแผนการปฏิรูปประเทศ ซึ่งทำหนVาที่เปTนแผนที่มุ?งเนVนการปรับเปลี่ยน
แกVไขปjญหา อุปสรรคเร?งด?วนเชิงโครงสรVาง กลไก หรือกฎระเบียบ เพื่อใหVรากฐานการพัฒนามีความเหมาะสม
กั บบริ บทประเทศ ในขณะที ่ แผนพั ฒนาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห) ง ชาติ จะทำหนV าที ่ เ ปT นแผนช? วยระบุ
ทิศทางการพัฒนาที่ประเทศควรใหVความสำคัญและมุ?งดำเนินการในระยะ 5 ป^ของแผนยุทธศาสตร[ชาติ โดย
คำนึงถึงพลวัตและเงื่อนไขการพัฒนาที่ประเทศเผชิญอยู? เพื่อเปTนแนวทางใหVภาคส?วนที่เกี่ยวขVองปรับจุดเนVน
การดำเนินงานมุ?งสู?การเสริมสรVางความสามารถของประเทศใหVสอดรับ ปรับตัวเขVากับกับพลวัตและเงื่อนไขที่
เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งการระบุทิศทางการพัฒนาที่มีความชัดเจนจะส?งผลใหVการพัฒนาประเทศตั้งแต?ระดับทิศทาง
โครงสรVาง นโยบาย ตลอดจนการขับเคลื่อนไปสู?การปฏิบัติมีความเชื่อมโยงกันในทุกระดับและจะเปTนกำลัง
ในการขับเคลื่อนประเทศสู?การบรรลุเปbาหมายระยะยาว และมีนโยบายและแผนระดับชาติว)าด$วยความมั่นคง
แห)งชาติ ทำหนVาที่เปTนแผนหลักที่เปTนกรอบหรือทิศทางในการดำเนินการปbองกัน แจVงเตือน แกVไข หรือ ระงับ
ยับยั้งภัยคุกคามทุกรูปแบบเพื่อธำรงไวVซึ่งความมั่นคงแห?งชาติที่มีความครอบคลุมมิติและประเด็นการพัฒนา
ของประเทศอย?างรอบดVาน โดยแผนระดับที่ 2 ทั้ง 4 แผนขVางตVนจะเปTนกลไกสำคัญในการถ?ายทอดแนว
ทางการขับเคลื่อนประเทศในมิติต?าง ๆ ภายใตVยุทธศาสตร[ชาติไปสู?การปฏิบัติในแผนระดับที่ 3 ซึ่งเปTนแผนเชิง
ปฏิบัติที่มีการระบุการดำเนินงาน/โครงการที่ความชัดเจนตามภารกิจของหน?วยงานของรัฐ ในการที่จะ
สนับสนุนการดำเนินงานของแผนระดับที่ 2 และยุทธศาสตร[ชาติใหVบรรลุเปbาหมายที่กำหนดไวVและมีความ
สอดคลVองเชื่อมโยงกันในทุกระดับของแผน
แผนภาพที่ 1-2 องค?ประกอบของแผนระดับที่ 2

ที่มา: สศช. (2562)
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ดังนั้น เพื่อใหVแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห)งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) สามารถระบุ
ทิศทางและประเด็นการพัฒนาที่ประเทศควรให$ความสำคัญและมุ)งดำเนินการในระยะ 5 ปÅที่สองของ
ยุทธศาสตรvชาติ โดยมีการระบุเปbาหมายของประเด็นการพัฒนาที่ตVองดำเนินการอย?างชัดเจน และสอดคลVอง
กับแนวนโยบายแห?งรัฐ ยุทธศาสตร[ชาติ สภาพการณ[ทางเศรษฐกิจและสังคมทั้งของประเทศและของโลก
ตลอดจนเชื่อมโยงและส?งเสริมแผนระดับที่ 2 อื่น ๆ ในระนาบเดียวกัน ใหVสามารถทำหนVาที่เปTนกลไกสำคัญใน
การถ?ายทอดแนวทางการขับเคลื่อนประเทศในมิติต?าง ๆ ของยุทธศาสตร[ชาติไปสู?การดำเนินการในทางปฏิบัติ
ภายใตVแผนระดับที่ 3 เพื่อใหVเกิดผลสัมฤทธิ์ในการสนับสนุนและบรรลุเปbาหมายตามยุทธศาสตร[ชาติไดVอย?าง
เปTนรูปธรรม จึงจำเปTนตVองอาศัยการปรับกระบวนทัศน[ในการวางกรอบเพื่อยกร?างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห)งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) ให$เป{นแผนที่มีความชัดเจนในการกำหนดทิศทางและ
เป|าหมายการพัฒนาประเทศที่ต$องการมุ)งเน$นและบรรลุภายในห$วงเวลาของแผน โดยแผนฯ ต$องสามารถ
ชี้ชัดถึงเป|าหมายหลักที่ประเทศไทยต$องดำเนินการให$เกิดผล และเชื่อมโยงไปสู)เป|าหมายย)อยในมิติ
ที่เกี่ยวข$องแต)ละด$านที่ต$องเร)งดำเนินการหรือต$องมีการปรับเปลี่ยนเพื่อให$เป|าหมายหลักบรรลุผล สามารถ
ที่จะสนับสนุน ใหVประเทศสามารถปรับปรุงจุดอ?อน ลดขVอจำกัดเดิมที่มีและพัฒนาศักยภาพใหVสอดรับกับพลวัต
และเงื่อนไขใหม?ของโลก เพื่อใหVประเทศไทยสามารถเติบโตต?อไปไดVอย?างต?อเนื่องและยั่งยืนท?ามกลางกระแส
การเปลี่ยนแปลง ความไม?แน?นอน และความซับซVอนที่มากขึ้นของโลกยุคใหม?
ทั้งนี้ กระบวนการยกร?างแผนฯ ใหVมีลักษณะเปTนแผนฯ ที่มีความชัดเจนในการกำหนดทิศทางและ
เปbาหมายการพัฒนาประเทศที่ตVองการมุ?งเนVน ดังกล?าว มีกระบวนศึกษาเริ่มตV นจากจากการสังเคราะห[
วิเคราะห[แนวโนVมพรVอมทั้งผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นทั้งภายในประเทศ ภูมิภาค และระดับ
โลก เพื่อนำมาประกอบการประเมินความทVาทายและโอกาสในการพัฒนาประเทศภายใตVบริบทเงื่อนไข
ขVอจำกัดที่ประเทศไทยตVองเผชิญอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงดังกล?าว โดยพิจารณาองค[ประกอบของการ
พัฒนาประเทศในมิติดVานต?าง ๆ ที่มีความเชื่อมโยงหรือเปTนองค[ประกอบของประเด็นยุทธศาสตร[ที่ระบุไวVใน
ยุทธศาสตร[ชาติอย?างรอบดVาน ก?อนนำไปสู?การกำหนดจุดเนVนเชิงเปbาหมายที่ประเทศไทยตVองใหVความสำคัญ
และมุ?งเนVนดำเนินงานใหVบรรลุผลในระยะของแผนฯ 13 เพื่อใหVประเทศพรVอมเติบโตอย?างยั่งยืนและสามารถ
บรรลุเปbาหมายการพัฒนาประเทศภายใตVยุทธศาสตร[ชาติไดVอย?างสัมฤทธิ์ผล
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ส"วนที่ 2
บริบทการพัฒนาประเทศ
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ในช?วงระยะเวลาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ประเทศไทยจะยังคงเผชิญกับแนวโนVมการเปลี่ยนแปลง
ต?าง ๆ ของโลก ทั้งที่เปTนแนวโนVมการเปลี่ยนแปลงระยะสั้นและระยะยาวที่สามารถคาดการณ[ผลกระทบไดV
และที่ไม?สามารถคาดการณ[ผลที่จะเกิดขึ้นไดVอย?างชัดเจน ซึ่งจะส?งผลกระทบต?อประเทศไทยในมิติต?าง ๆ
อย? า งมี น ั ย สำคั ญ ดV ว ยขนาดและลั ก ษณะที ่ แ ตกต? า งกั น ออกไป โดยบริ บ ทและเงื ่ อ นไขสภาพแวดลV อ ม
ภายในประเทศจะเปTนตัวแปรหลักที่บ?งชี้ว?าบริบทการเปลี่ยนแปลงจากภายนอกที่เกิดขึ้นจะสรVางโอกาสหรือ
เปTนความเสี่ยงต?อการพัฒนาประเทศ รวมถึงมีอิทธิพลต?อการกำหนดทิศทางของไทยในอนาคต
การทบทวนบริบทการพัฒนาประเทศภายใตVส?วนที่ 2 นี้ มีวัตถุประสงค[เพื่อ (1) ฉายภาพแนวโนVม
การเปลี่ยนแปลงระดับโลก (Megatrends) ที่สำคัญและคาดว?าจะมีผลต?อทิศทางการพัฒนาประเทศในอนาคต
(2) สรุปสาระสำคัญของผลกระทบจากการแพร?ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งไดVส?งผลกระทบต?อประเทศไทยใน
หลากหลายมิติและเปลี่ยนแปลงฉากทัศน[ของการพัฒนาทั่วโลกไปอย?างสิ้นเชิง และ (3) ทบทวนสถานะของ
การพัฒนาประเทศ ทั้งในดVานความมั่นคง ความสามารถในการแข?งขัน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย[ การสรVาง
โอกาสและความเสมอภาคทางสังคม การสรVางการเติบโตที่เปTนมิตรต?อสิ่งแวดลVอม และการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ รวมถึงนำเสนอผลที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงระดับโลกและ
ผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 ที่มีต?อประเทศไทย โดยมีสาระสำคัญโดยสังเขป ดังนี้
2.1 แนวโน$มการเปลี่ยนแปลงระดับโลก (Global Megatrends)
แนวโนVมการเปลี่ยนแปลงระดับโลก ที่ครอบคลุมขอบเขตของการเปลี่ยนแปลงสำคัญที่กำลังเกิดขึ้น
ในวงกวVางและคาดว?าจะส?งผลต?อไปในอนาคต มีประเด็นที่เกี่ยวขVองกับหลากหลายมิติและมีหลายระดับตั้งแต?
การดำเนินชีวิตของประชากรไปจนถึงผลรวมในระดับประเทศ โดยแนวโนVมระดับโลกที่จะส?งผลกระทบและ
ก?อใหVเกิดการเปลี่ยนแปลงในดVาน เศรษฐกิจ สังคม ธุรกิจ วัฒนธรรม รวมถึงชีวิตความเปTนอยู?ของผูVคนในสังคม
จะไม?ใช?สิ่งที่เกิดขึ้นแค?ชั่วคราวแลVวเลือนหายไป แต?เปTนปรากฏการณ[ที่เกิดขึ้นต?อเนื่องเปTนระยะเวลานาน
ดั ง นั ้ น การวิ เ คราะห[ แ นวโนV ม ที ่ ม ี ล ั ก ษณะเปT น Megatrends เพื ่ อ เปT น ขV อ มู ล ประกอบการสั ง เคราะห[
การคาดการณ[ผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และนำมาประกอบการพิจารณาร?วมกับบริบท
สภาพแวดลVอมภายในประเทศจึงมีนัยสำคัญ โดยเฉพาะต?อการออกแบบยุทธศาสตร[ และระบุประเด็นการ
พัฒนาที่ตVองการความเจาะจงและมุ?งเปbาที่ชัดเจนเพื่อยึดโยงใหVเห็นถึงความจำเปTนเร?งด?วนของการที่จะตVอง
มุ?งเนVนรองรับ ปรับตัวใหVเขVากับกระแสของการเปลี่ยนแปลงดังกล?าว โดยบริบทการเปลี่ยนแปลงระดับโลกที่จะ
ส?งผลหรือมีอิทธิพลทำใหVสถานะของประเทศที่เปTนอยูเ? กิดการเปลี่ยนไป และนำไปสู?การปรับทิศทางการพัฒนา
ประเทศในระยะของแผนฯ 13 ที่ประเทศไทยควรมุ?งเนVนใหVความสำคัญ มีรายละเอียดโดยสังเขป ดังนี้
2.1.1 ความก$าวหน$าทางเทคโนโลยี ปjจจุบันโลกอยู?ในยุคของการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4
(The Fourth Industrial Revolution) ซึ ่ ง เปT น ยุ ค ของการต? อ ยอดและผสมผสานเทคโนโลยี ท ี ่ ม ี ข อบเขต
แตกต?างกันเขVาดVวยกัน ส?งผลใหVเทคโนโลยีมีความกVาวหนVาอย?างพลิกผัน อาทิ การผสานเทคโนโลยีดิจิทัล
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เขVาดVวยกันกับเทคโนโลยีชีวภาพและกายภาพ1 โดยการปฏิวัติอุตสาหกรรมในยุคนี้ ส?งผลใหVเกิดการเร?ง
ความเร็วและความครอบคลุมของการเปลี่ยนแปลงในหลากหลายมิติ โดยเฉพาะอย?างยิ่งการเปลี่ยนแปลงของ
โลกเขVาสู?ยุคดิจิทัล (Digital Transformation) ที่มีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชVประโยชน[ในภาคส?วนต?าง ๆ
อย?างกวVางขวางและแตกต?างไปจากวิถีการดำเนินชีวิตและการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมแบบเดิม
อาทิ การใชVระบบอัตโนมัติในกระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มผลิตภาพ การใชVขVอมูลขนาดใหญ?ในการกำหนดทิศทาง
ธุรกิจเพื่อตอบสนองต?อความตVองการของผูVบริโภคไดVอย?างเฉพาะเจาะจง และการใชVเทคโนโลยีดิจิทัลในการ
จัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษา หรือแมVกระทั่งการใชVเทคโนโลยีดิจิทัลในการยกระดับประสิทธิภาพ
การใหVบริการสาธารณะของภาครัฐ
ตารางที่ 2-1 ตัวอยCางเทคโนโลยีที่สำคัญในการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4
4 ดOานของการปฏิวัติ
ตัวอยCางเทคโนโลยี
เทคนิคการวิเคราะหDขFอมูลขนาดใหญK (Big Data Analytics), บล็อกเชน (Blockchain),
เทคโนโลยีดิจิทัล
อินเทอรDเน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things)
ปhญญาประดิษฐDและระบบอัตโนมัติ (Artificial Intelligence and Automation), วัสดุล้ำสมัย
โลกกายภาพ
(Advance Materials), และการผลิตแบบเพิ่ม (Additive Manufacturing – 3D Printing)
เทคโนโลยีชีวภาพ, ประสาทเทคโนโลยี (Neurotechonology), ความจริงเสมือนและความ
การเปลี่ยนแปลงมนุษยD
จริงเสริม (Virtual Reality and Augmented Reality: VR & AR)
การดักจับ กักเก็บ และการสKงพลังงาน (Capture, Storage, and Transmission
การบูรณาการสิ่งแวดลFอม Technology), วิศวกรรมดาวเคราะหD (Planet Engineering), และวิศวกรรมอวกาศ (Space
Engineering)
ที่มา: Shaping the Fourth Industrial Revolution, World Economic Forum (2561)

ทั้งนี้ ในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 แนวโนVมความกVาวหนVาทางเทคโนโลยีดิจิทัลที่จะมี
บทบาทสำคัญต?อการกำหนดทิศทางของประเทศ ประกอบดVวย (1) การเติบโตของเศรษฐกิจแพลตฟอรvม
(Platform Economy) และเศรษฐกิจแบบแบ)งปÑน (Sharing Economy) ซึ่งจะส?งผลโดยตรงต?อการยกระดับ
การจัดสรรทรัพยากรในธุรกิจภาคบริการ อาทิ การคมนาคมและโลจิสติกส[ พาณิชย[อิเล็กทรอนิกส[ และที่พัก
อาศัย รวมถึงการสรVางโอกาสทางเศรษฐกิจใหม?ใหVแก?ผูVประกอบการรายย?อย ประชากรในพื้นที่ห?างไกล และ
การทำงานในรูปแบบใหม?ที่มีความยืดหยุ?นมากกว?าเดิม (2) การวิเคราะหvข$อมูลขนาดใหญ) (Big Data
Analysis) จะช?วยยกระดับผลการวิเคราะห[และสังเคราะห[ขVอมูลขนาดใหญ?เชิงลึกที่มีความซับซVอนไดVอย?างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งจะทำใหVการดำเนินนโยบายสาธารณะ การทำการตลาด หรือการพัฒนานวัตกรรมเพื่อ
ตอบสนองช?องว?างทางการตลาดเกิดการพลิกโฉม ทั้งนี้ การพัฒนาและใชVงานขVอมูลขนาดใหญ?จะประสบ
ความสำเร็จไดV จำเปTนตVองมีมาตรฐานการจัดเก็บและเชื่อมโยงฐานขVอมูลผ?านเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ อาทิ
อินเทอร[เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things: IoT) และบล็อกเชน (Blockchain) ร?วมกับการมีบุคลากรที่มี
1

World Economic Forum (2016). The Fourth Industrial Revolution: what it means and how to respond. Available from:
https://www.weforum.org/agenda/2016/01/the-fourth-industrial-revolution-what-it-means-and-how-to-respond
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ทักษะการวิเคราะห[ขVอมูลดVวยเครื่องมือที่เหมาะสม เช?น เหมืองขVอมูล (Data Mining) และการเรียนรูVของ
เครื่องกล (Machine Learning) เปTนตVน และ (3) การใช$ปÑญญาประดิษฐv (Artificial Intelligence: AI) และ
ระบบหุ)นยนตvอัตโนมัติ (Automation & Robotics) ในกิจกรรมทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการทดแทนแรงงาน
ที่ไม?ตVองใชVทักษะซับซVอนในภาคการผลิต (อุตสาหกรรมยานยนต[ ปòโตรเคมี และอิเล็กทรอนิกส[) ภาคการเกษตร
และภาคบริการ (กลุ?มรVานอาหารและรVานคVา)2
การเปลี ่ ยนแปลงที ่ มี ผลกระทบในวงกวV างของเทคโนโลยี (Technological Disruption)
ที่กำลังเกิดขึ้น จะส?งผลใหVพลวัตการพัฒนาในอนาคตของโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงอย?างพลิกผัน และอาจทำใหV
ผูVที่กVาวไม?ทัน หรือไม?สามารถปรับตัวใหVเท?าทันกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่เกิดขึ้น จะตVองเปTนผูVรับแรง
กดดันและเผชิญความเสี่ยงต?อความอยู?รอด ทั้งในระดับปjจเจก องค[กร หรือแมVกระทั่งในระดับประเทศ อาทิ
การปรับตัวขององค[กรและแผนการดำเนินธุรกิจ การปรับตัวของแรงงานใหVไดVมาซึ่งทักษะในการทำงานที่มีจุด
แข็งอย?างแตกต?างและสามารถส?งเสริมซึ่งกันและกันกับปjญญาประดิษฐ[ไดVอย?างกลมกลืน หรือการปรับตัวของ
ภาครัฐในการนำเทคโนโลยีมาใชVในการใหVบริการอย?างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ร?วมกับการออกแบบระบบ
การกำกับดูแลและนโยบายที่เท?าทันต?อการเปลี่ยนแปลงและสอดรับกับสภาวการณ[ที่ปรับเปลี่ยนไปไดVอย?างฉับ
ไว เพื ่ อ เสริ ม สรV า งความร? ว มมื อ ระหว? า งภาคส? ว นในการที ่ จ ะนำมาซึ ่ ง ผลประโยชน[ ท ี ่ พ ึ ง ไดV ร ั บ จากการ
เปลี่ยนแปลงไดVสูงสุดและเปTนไปอย?างทั่วถึง
ในกรณี ข องประเทศไทย แมV ว ? า การนำเทคโนโลยี ม าใชV ง านจะช? ว ยยกระดั บ ผลิ ต ภาพ
ทางเศรษฐกิ จในภาพรวมใหV สามารถผลิ ตสิ นคV าและบริ การที่ มี มู ลค? าเพิ ่ มสู ง ขึ ้ นไดV ใ นระยะเวลาที ่ สั ้ นลง
แต?ความกVาวหนVาของเทคโนโลยีดังกล?าวอาจก?อใหVเกิดผลกระทบต?อตลาดแรงงาน โดยอาจนำไปสู?การขาดแคลน
แรงงานทักษะ และเกิดความไม?สอดคลVองระหว?างทักษะของแรงงานกับทักษะที่ตVองใชVในการทำงาน (Skill
Mismatch) โดยเฉพาะทักษะที่เกี่ยวขVองกับเทคโนโลยีระดับสูง ขณะที่แรงงานระดับล?างจะถูกชดเชยดVวย
หุ?นยนต[และจักรกลมากขึ้น โดยคาดการณ[ว?าปjญญาประดิษฐ[และระบบหุ?นยนต[อัตโนมัติจะส?งผลใหVอัตราการ
ว?างงานของประเทศไทยเพิ่มขึ้นประมาณรVอยละ 5 ภายในป^ 25783 หากแรงงานส?วนใหญ?ไม?ไดVรับการพัฒนา
และสรVางทักษะ (Re/Up-Skill) ที่เหมาะสมอย?างเพียงพอ ในขณะเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงสู?ยุคดิจิทัลที่มีการ
ใชVฐานขVอมูลขนาดใหญ?และปjญญาประดิษฐ[ อาจนำมาซึ่งความไม?เท?าเทียมในการเขVาถึงและใชVประโยชน[จาก
เทคโนโลยีระหว?างผูVมีศักยภาพและผูVขาดโอกาส (Digital Divide) ไม?ว?าจะเปTนดVานการเขVาถึงความรูV แหล?ง
เงินทุน หรือสวัสดิการทางสังคม อันจะส?งผลต?อความเหลื่อมล้ำทางรายไดVของประชากร รวมถึง ความเหลื่อมล้ำ
ของศักยภาพในการแข?งขันระหว?างธุรกิจขนาดใหญ?กับ SMEs ซึ่งเปTนเหตุใหVปjญหาความเหลื่อมล้ำในสังคมทวี
ความรุนแรงมากยิ่งขึ้น อีกทั้งความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร[ยังมีแนวโนVมแปรผันตามปริมาณการใชVงาน
2

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/
3
Economist Intelligence Unit (2020). Impacts of AI on Thailand's Economy and Society. Available from:
https://www.eiu.com/n/impacts-of-ai-on-thailand
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เทคโนโลยีดิจิทัลที่เพิ่มขึ้นของประชากร ซึ่งการสรVางความรูVความเขVาใจดVานความปลอดภัยในการใชVเทคโนโลยี
ดิจิทัลแก?ประชาชนในวงกวVาง ตลอดจนการพัฒนาโครงสรVางพื้นฐานและบุคลากรใหVมีทักษะดVานความมั่นคง
ปลอดภัยทางไซเบอร[เพิ่มมากขึ้นจึงเปTนสิ่งที่ตVองเร?งใหVความสำคัญ
นอกจากนี ้ ความกV า วหนV า ของการพั ฒ นาเทคโนโลยี ท างกายภาพและชี ว ภาพ
(Biotechnology) ที ่ เ ปT น อี ก หนึ ่ ง กระแสการเปลี ่ ย นแปลงหลั ก ของโลก ยั ง เปT น โอกาสที ่ ส ำคั ญ หากไดV มี
การพัฒนาต?อยอดเพื่อนำมาประยุกต[ใชVอย?างเหมาะสม โดยจะช?วยยกระดับผลิตภาพของภาคการเกษตรและ
อุตสาหกรรมใหVกVาวหนVาไดVอย?างเปTนรูปธรรม อีกทั้งยังสามารถช?วยลดผลกระทบต?อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศไดVอย?างมีนัยสำคัญ ไม?ว?าจะเปTนการดัดแปลงจีโนม (Genome Editing) การพัฒนาชีวนิเวศจุลชีพ
(Microbiome) ชีววิทยาสังเคราะห[ (Synthetic Biology) และชีวภัณฑ[ เปTนตVน นอกจากนี้ ยังมีเทคโนโลยี
ทางกายภาพอื่น ๆ ที่มีศักยภาพในการประยุกต[ใชVเพื่อสรVางมูลค?าเพิ่มทางเศรษฐกิจของภาคการผลิต อาทิ
แบตเตอรี่ วัสดุกราฟ^น (Graphene) หรือคาร[บอนคอมโพสิท การผลิตแบบเพิ่มเนื้อวัสดุ หรือนาโนเทคโนโลยี
2.1.2 การเปลี่ยนแปลงโครงสร$างประชากร ในระยะ 5-10 ป^ขVางหนVา โครงสรVางประชากรของโลก
จะมีสัดส?วนผูVสูงอายุเพิ่มขึ้นอย?างต?อเนื่อง โดยองค[การสหประชาชาติคาดการณ[ว?าประชากรที่มีอายุตั้งแต? 65
ป^ขึ้นไป จะเพิ่มสูงขึ้นเฉลี่ยกว?ารVอยละ 120 จนมีจำนวนรวมถึง 1.5 พันลVานคน ภายในป^ 2593 และส?งผลใหV
สัดส?วนประชากรวัยแรงงานมีแนวโนVมลดลงในเกือบทุกประเทศ โดยเฉพาะภูมิภาคเอเชียตะวันออกและเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใตVที่มีจำนวนผูVสูงอายุมากที่สุดในโลกในปjจจุบัน และยังคงมีแนวโนVมที่ประชากรผูVสูงอายุจะ
ขยายตัวเพิ่มขึ้นอีกราว 312 ลVานคน จนคาดว?าจะมีจำนวนผูVสูงอายุรวมกว?า 573 ลVานคน ภายในระยะเวลา 30
ป^ขVางหนVา
แผนภาพที่ 2-1 สัดสCวนประชากรโลกระหวCางปP 2533 – 2593 จำแนกตามชCวงอายุ

2533

2543

2553

2563

2573

2583

2593

ที่มา: องคDการสหประชาชาติ (United Nations), 2563

ประเทศไทยคาดว?าจะกลายเปTน 1 ใน 10 ประเทศที่มีสัดส?วนผูVสูงอายุเพิ่มขึ้นมากที่สุด
ในโลก โดยประชากรผูVสูงอายุมีแนวโนVมเพิ่มขึ้นอีกรVอยละ 17.2 ภายในป^ 25934 ทั้งนี้ ไทยไดVเขVาสู?สังคมสูงวัย
4

United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2020). World Population Ageing 2019.
Available from: https://www.un.org/en/development/desa/population/publications/pdf/ageing/WorldPopulationAgeing2019-Report.pdf
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มาตั ้ ง แต? ป^ 2548 (มี ประชากรอายุ 60 ป^ ขึ ้ นไป คิ ดเปT นสั ดส? ว นรV อยละ 10 ของประชากรทั ้ งหมด) และ
คาดการณ[ว?าจะกลายเปTน “สังคมสูงวัยอย?างสมบูรณ[” (Complete-aged Society) ภายในป^ 2566 เนื่องจาก
มีประชากรสูงวัยประมาณรVอยละ 20.1 ซึ่งจะส?งผลใหVไทยกลายเปTนประเทศสังคมสูงวัยอย?างสมบูรณ[แห?งแรก ๆ
ในภูมิภาค ต?อจากญี่ปุùน เกาหลีใตV และสิงคโปร[ ในขณะที่ไทยยังไม?สามารถบรรลุเปbาหมายการเปTนประเทศ
รายไดVสูงดังเช?นประเทศดังกล?าว5 อีกทั้งประเทศไทยกำลังมุ?งหนVาเขVาสู? “สังคมสูงวัยระดับสุดยอด” (Superaged Society) ภายในป^ 2577 เมื่อมีสัดส?วนของประชากรสูงวัย สูงถึงรVอยละ 28.1 ของประชากรทั้งหมด
นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาการเปลี่ยนแปลงโครงสรVางประชากรตามรุ?นเจนเนอเรชั่น พบว?า ประชากรรุ?นใหม?
โดยเฉพาะเจนเนอเรชั่นวาย ซี และอัลฟùา รวมถึงรุ?นหลังเจนเนอเรชั่นอัลฟùา ซึ่งเริ่มเขVามาเปTนวัยเด็กตั้งแต?
ป^ 2569 จะมีจำนวนและสัดส?วนเพิ่มขึ้นอย?างต?อเนื่อง ซึ่งเปTนไปในทิศทางที่สวนทางกับประชากรเจนเนอเรชั่น
เอกซ[ เบบี้บูมเมอร[ และรุ?นก?อนเบบี้บูมเมอร[ ที่จะมีแนวโนVมลดลงอย?างต?อเนื่องในระยะต?อจากนี้
แผนภาพที่ 2-2 โครงสรOางประชากรตามกลุCมอายุ ระหวCางปP 2560 – 2580

66.09

60.00
40.00
20.00
0.00

66.01

66.81

67.50
67.00

61.37

58.80

26.85

64.12

16.28

19.46

23.22

17.63

16.43

15.41

67.00
56.80
66.50
66.18
29.85 66.00
65.50

14.35

13.35 65.00

2560
2561
2562
2563
2564
2565
2566
2567
2568
2569
2570
2571
2572
2573
2574
2575
2576
2577
2578
2579
2580

สัดส?วนประชากร (%)

80.00

67.18

ประชากรรวม (ล,านคน)

วัยเด็ก (0-14 ป9)

วัยแรงงาน (15-59 ป9)

วัยสูงอายุ (60 ป9ขึ้นไป)

ที่มา: รายงานการคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2553 – 2583 (ฉบับปรับปรุง), สศช. (2562)

5

Chittinandana, D., Kulnartsiri, N., Pinthong, J. and Sawaengsuksant, P., (2017). Global aging trend and Thailand’s position. Bank of
Thailand Conference. Available from: https://www.bot.or.th/Thai/ResearchAndPublications/DocLib_/AgingPopulation.pdf
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จำนวนประชากร (ล9านคน)

100.00

แผนภาพที่ 2-3 สัดสCวนประชากรแตCละรุCนเจนเนอเรชั่นตCอจำนวนประชากรทั้งหมด ระหวCางปP 2560 – 2580
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เบบี้บูมเมอรp

กrอนเบบี้บูมเมอรp

ที่มา: รายงานการคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2553 – 2583 (ฉบับปรับปรุง), สศช. (2562)

ในกรณี ข องประเทศไทย ซึ ่ ง มี โ ครงสรV า งประชากรเปT น สั ง คมสู ง วั ย จะทำใหV จ ำนวน
วัยแรงงานลดลงหากไม?มีการปรับใชVเทคโนโลยีอย?างเหมาะสม รวมถึงจะทำใหVอัตราส?วนพึ่งพิงของผูVสูงอายุต?อ
วัยแรงงาน และภาระค?าใชVจ?ายดVานสุขภาพของผูVสูงอายุเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากผูVสูงอายุมีโอกาสเจ็บปùวยดVวย
โรคเรื้อรัง และมีภาวะทุพพลภาพเพิ่มขึ้นตามวัย ส?งผลใหVภาครัฐจำเปTนตVองพิจารณาการพัฒนาคนทุกช?วงวัย
ใหVเต็มตามศักยภาพ โดยเฉพาะในกลุ?มผูVสูงวัยที่ยังมีสุขภาพดี เพื่อใหVสามารถพึ่งพาตนเองและช?วยเหลือสังคม
ไดVอย?างสมศักดิ์ศรี และสามารถปรับใชVเทคโนโลยีไดVอย?างเหมาะสม นอกจากนี้ กำลังแรงงานที่ลดลงยังอาจ
ส?งผลใหVเกิดการพึ่งพาแรงงานขVามชาติมากขึ้น จนนำไปสู?การขยายตัวของการเคลื่อนยVายแรงงานทั้งภายใน
และระหว?างประเทศ ซึ่งจะทำใหVรูปแบบของสังคมไทยปรับเปลี่ยนไปสู?การเปTนสังคมพหุวัฒนธรรมในที่สุด
อย?างไรก็ดี สภาวการณ[ดังกล?าวอาจนำมาซึ่งโอกาสทางเศรษฐกิจใหม? ๆ จากความตVองการ
สินคVาและบริการที่ตอบสนองความตVองการของผูVสูงอายุ ซึ่งจะส?งผลใหVภาคการผลิตส?วนหนึ่งมีโอกาสเติบโต
เพิ่มขึ้น อาทิ ธุรกิจบริการสุขภาพ บริการทางการแพทย[ และศูนย[พักพิงผูVสูงอายุ รวมทั้งยังเปTนช?องทาง
ในการพัฒนานวัตกรรม สินคVา และบริการใหม? ๆ เพื่อตอบสนองต?อความตVองการของผูVบริโภคกลุ?มสูงวัย อาทิ
หุ?นยนต[สำหรับการดูแลและนวัตกรรมของใชVภายในบVานสำหรับผูVสูงอายุ นอกจากนี้ แนวโนVมการเพิ่มขึ้นของ
ประชากรรุ?นใหม? โดยเฉพาะเจเนอเรชั่นวาย ซี และอัลฟùา ซึ่งมีสัดส?วนและทวีความสำคัญเพิ่มขึ้นอย?างต?อเนื่อง
จะส?งผลใหVมีการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลVอมทางเศรษฐกิจและสังคม ทั้งในดVานสมดุลระหว?างการทำงานกับ
ชีวิตส?วนบุคคลที่มีแนวโนVมตVองการอิสระและความยืดหยุ?นในการทำงานสูง รวมถึงมีความเปTนผูVประกอบการ
ที่ตVองการเปTนเจVาของธุรกิจสูง และอาจนำไปสู?รูปแบบการทำงาน การใชVชีวิต และสภาพสังคมรูปแบบใหม? ๆ
ซึ่งจะปรากฏชัดเจนขึ้นในระยะต?อไป
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2.1.3 การดู แ ลรั ก ษาสุ ข ภาพและการรั ก ษาพยาบาล แนวโนV ม การเปลี ่ ย นแปลงระดั บ โลก
ที่เกี่ยวขVองกับสุขภาพในระยะ 10 ป^ขVางหนVา ประกอบดVวย 2 แนวโนVมหลัก ที่จะส?งผลต?อการกำหนดทิศทาง
การพัฒนาของหลายประเทศในโลก รวมถึงไทย ดังนี้
1) พฤติกรรมในการดูแลสุขภาพเชิงป|องกัน พฤติกรรมการใชVชีวิตในสังคมเมืองสมัยใหม?ที่
เปลี่ยนแปลงไปสู?การบริโภคอาหารที่มีสารปรุงแต?งและมีไขมันสูง ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล[ การสูบบุหรี่ และ
ขาดการออกกำลังกาย ตลอดจนการเผชิญกับมลพิษที่เพิ่มขึ้นตามการขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ไดVก?อใหVเกิดเปTนปjญหาสุขภาพทางกาย ในขณะที่ระดับความเครียดในการทำงานและการใชVชีวิตที่เพิ่มสูงขึ้น
ประกอบกับความตื่นกลัวจากการแพร?ระบาดของโรคโควิด-19 ไดVสรVางความวิตกกังวลและนำมาสู?การเพิ่มขึ้น
ของปjญหาสุขภาพจิต ทำใหVในช?วงหลายป^ที่ผ?านมา ประชากรทั่วโลกมีอัตราการปùวยดVวยโรคไม?ติดต?อเรื้อรัง
(Non-Communicable Diseases: NCDs) อาทิ โรคหัวใจ มะเร็ง เบาหวาน และโรคซึมเศรVา เพิ่มสูงขึ้นอย?าง
มีนัยสำคัญ โดยมีสถิติผูVเสียชีวิตจากโรคไม?ติดต?อเรื้อรังเปTนจำนวนถึง 41 ลVานคนต?อป^ หรือคิดเปTนรVอยละ 71 ของ
การเสียชีวิตทั้งหมดทั่วโลก6 ซึ่งโรค NCDs เปTนโรคที่รักษายาก มีค?าใชVจ?ายในการรักษาสูง และหากไม?มีการ
จัดการที่เหมาะสมจะเกิดเปTนภาระต?อสถานะทางการเงินของผูVปùวยและเปTนภาระทางการคลังของประเทศใน
ระยะยาว อย?างไรก็ดี ในอีกมิติหนึ่งพบว?ากระแสความตระหนักในการดูแลสุขภาพในเชิงปbองกัน (Preventive
Care) มีแนวโนVมเด?นชัดขึ้นทั่วโลก ซึ่งเปTนผลใหVความตVองการอาหารเพื่อสุขภาพ รวมถึงอุปกรณ[และบริการ
การดูแลสุขภาพเพิ่มสูงขึ้นในทิศทางเดียวกันในอนาคต อาทิ ยอดขายสินคVา Smartwatch ทั่วโลก ในครึ่งป^
แรกของป^ 2563 มี อ ั ต ราการเพิ ่ ม ขึ ้ น กว? า รV อ ยละ 20 จากป^ 2562 7 และอาจส? ง ผลใหV อ ุ ป สงค[ ท ี ่ ม ี ต? อ
การท?องเที่ยวเชิงสุขภาพเพิ่มสูงขึ้นตามไปดVวย อย?างไรก็ดี ความตื่นตัวในการปbองกันโรคติดต?อที่สืบเนื่องมาจาก
การแพร?ระบาดของโรคโควิด-19 ก็จะเปTนแรงกดดันใหVผูVประกอบการดVานบริการสุขภาพและการท?องเที่ยวตVอง
ยกระดับมาตรฐานดVานความสะอาดและสุขอนามัยในการใหVบริการใหVเปTนไปตามมาตรฐานสากล
2) ความก$าวหน$าของเทคโนโลยีการรักษาพยาบาล เทคโนโลยีดิจิทัลที่กVาวหนVาและความ
ตV องการในการรั กษาพยาบาลที ่ เพิ ่ มสู งขึ ้ น ไดV กระตุ V นใหV เกิ ดการนำเทคโนโลยี ใหม? ๆ เขV ามาใชV ในการใหV
บริการสาธารณสุข อาทิ การตรวจวินิจฉัยและเฝbาระวังสุขภาพผ?านโทรศัพท[มือถือ แอปพลิเคชัน และอุปกรณ[
สำหรับสวมใส?ที่มีเซ็นเซอร[หรือเทคโนโลยีตรวจวัดสุขภาพ (Wearable Health Monitoring Devices) เช?น
การวัดความดัน วัดระดับน้ำตาลในเลือด และคลื่นไฟฟbาหัวใจ เปTนตVน ซึ่งเปTนการสนับสนุนใหVเกิดการสื่อสาร
ผ? า นระบบออนไลน[ ร ะหว? า งบุ ค ลากรทางการแพทย[ ห รื อ ระหว? า งผู V ป ù ว ยและแพทย[ ท ี ่ แ พร? ห ลายและ
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากยิ ่ ง ขึ ้ น โดยการเปลี ่ ย นแปลงดั ง กล? า วมี โ อกาสที่ จ ะพั ฒ นาไปเปT น ความปกติ ใ หม?
(New Normal) ของการใหVบริการดVานสุขภาพ ในขณะเดียวกัน การนำระบบจัดเก็บและบริหารจัดการขVอมูล
ขนาดใหญ? (Big Data Analytics) มาใชVร?วมกับ Machine Learning และปjญญาประดิษฐ[ (Artificial Intelligence:
6

World Health Organization (2018). Non communicable diseases. Available from: https://www.who.int/news-room/factsheets/detail/noncommunicable-diseases
7
digital Age Magazine (2020). สVวนแบVงตลาดนา`ิกาสมารeทวอทชeปj 2020 ครึ่งแรกโตถึง 20%. Available from:
http://www.digitalagemag.com/2020-smartwatch-market-share
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AI) ในการจัดการขVอมูลในเชิงชีวสารสนเทศ (Bioinformatics) จะช?วยเพิ่มศักยภาพในการวิเคราะห[ขVอมูลเชิง
สาธารณสุข และช?วยใหVการติดตามขVอมูลทั้งเพื่อการบริหารจัดการคลังยา วัสดุอุปกรณ[ทางการแพทย[ และการ
ควบคุมโรคระบาดมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ความกVาวหนVาของการวิจัยในดVานพันธุกรรม (Genetic)
และจีโนมิกส[ (Genomics) ยังส?งผลใหVเกิดการรักษาพยาบาลที่เฉพาะเจาะจง และสามารถพัฒนาหรือยกระดับ
สู?บริการขั้นสูง ซึ่งเปTนโอกาสใหม?ทางธุรกิจสำหรับอุตสาหกรรมการแพทย[ไดVอย?างเปTนรูปธรรมต?อไป
ในกรณีของประเทศไทย แนวโนVมการเกิดโรค NCDs พบว?า ประชาชนไทยมีพฤติกรรมการ
ใชVชีวิตเปTนไปตามกระแสนิยมและการเปลี่ยนแปลงของโลกในทิศทางเดียวกัน ยังผลใหVประเทศไทยมีผูVปùวย
ดVวยโรคไม?ติดต?อเรื้อรังเปTนจำนวนมาก และเปTนสาเหตุหลักของของการเสียชีวิตถึงรVอยละ 75 ของการเสียชีวิต
ทั้งหมดของประชากรในประเทศ หรือประมาณ 320,000 คนต?อป^ ทั้งนี้ โรคไม?ติดต?อเรื้อรังที่พบมากที่สุด คือ
โรคหลอดเลือดสมอง รองลงมาคือโรคหัวใจขาดเลือด โรคทางเดินหายใจอุดกั้น เบาหวาน และความดันโลหิตสูง8
อย?างไรก็ดี ประเทศไทยจะมีโอกาสดVานการท?องเที่ยวทางการแพทย[และสุขภาพ เนื่องจากการเดินทางระหว?าง
ประเทศมีความสะดวกรวดเร็ว ในขณะที่ค?าใชVจ?ายและระยะเวลารอคิวเขVารับบริการทางการแพทย[ในประเทศ
พัฒนาแลVวเปรียบเทียบกับประเทศกำลังพัฒนามีความแตกต?างกันมาก รวมถึงไทยมีความไดVเปรียบในเชิง
ภูมิศาสตร[เนื่องจากเปTนจุดศูนย[กลางของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตV และมีคุณภาพการรักษาอยู?ใน
ระดับสูง แต?ค?ารักษาพยาบาลจัดไดVว?าอยู?ในระดับต่ำถึงปานกลาง ไทยจึงไดVรับความสนใจจากผูVตVองการรับ
บริการจากต?างประเทศจำนวนมาก โดยในป^ 2561 ไทยมีมูลค?าการใชVจ?ายในภาคตลาดการท?องเที่ยวทาง
การแพทย[และสุขภาพเปTนอันดับที่ 189 และ 13 ของโลก10 ตามลำดับ จากสถานการณ[ทั้งหมด ส?งผลใหV
แนวโนVมความตVองการใชVบริการทางการแพทย[และการดูแลสุขภาพในไทยเพิ่มขึ้น ซึ่งแมVจะสรVางโอกาสที่ดี
ใหVกับประเทศ แต?อาจส?งผลกระทบต?อความสามารถในการใหVบริการแก?ประชากรในประเทศไดV จึงควรตVอง
พิจารณาถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นแก?ประชาชนไทย ทั้งในดVานอัตราค?าบริการที่อาจปรับตัวสูงขึ้น และการ
เขVาถึงบริการของประชาชน และอาจทำใหVความเหลื่อมล้ำในการเขVาถึงบริการทางการแพทย[ที่มีคุณภาพ
ระหว?างกลุ?มประชากรที่มีรายไดVต?างกันขยายตัวมากขึ้น ทั้งนี้ ความกVาวหนVาทางการแพทย[ที่ทันสมัย รวมทั้ง
การเขVาถึงขVอมูลทางการแพทย[ที่แพร?หลาย จะเปTนทั้งโอกาสและความทVาทายของประเทศไทยในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการรักษาพยาบาลและการพัฒนาขีดความสามารถในการใหVบริการทางการแพทย[และการดูแล
สุขภาพตามแนวโนVมที่เพิ่มขึ้น

8

ปuยรัตนp ชูมี (2561). สถานการณeโรคเรื้อรังไมVติดตVอ. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสุราษฎรpธานี. สืบคÖนขÖอมูลจาก:
http://110.164.147.155/kmhealth_new/Documment/blood/knowlage/17.pdf
9
KPMG (2018). Medical Tourism: Industry focus. Available from:
https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/th/pdf/2018/03/th-medical-tourism-industry-focus-secured.pdf
10
สถาบันทรัพยpสินทางปäญญาจุฬาลงกรณpมหาวิทยาลัย (2560). รายงานการวิเคราะหeแนวโน{มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการ
ทVองเที่ยวกลุVมรายได{ดี และทVองเที่ยวเชิงสุขภาพ. สืบคÖนขÖอมูลจาก:
https://www.ipthailand.go.th/images/3534/web_01052018/Report_CHU/8_Well-being_06.12.2017_CHU.pdf
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2.1.4 การขยายตัวของความเป{นเมือง (Urbanization) ก?อใหVเกิดประโยชน[ทางเศรษฐกิจและ
สังคมในหลายมิติ ทั้งความสะดวกรวดเร็วดVานการคมนาคมขนส?ง การเขVาถึงขVอมูลข?าวสารและบริการ
สาธารณะ และการเขVาถึงโอกาสทางเศรษฐกิจ จึงส?งผลใหVพื้นที่ส?วนใหญ?ของโลกมีการยVายถิ่นฐานของประชากร
เขVามาอาศัยและดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมในเขตเมืองและมีการขยายตัวของเมืองที่รวดเร็วมากขึ้น
โดยประชากรกว?าครึ่งหนึ่งของโลกอาศัยอยู?ในเขตเมืองตั้งแต?ป^ 2551 และจะมีสัดส?วนเพิ่มขึ้นเปTนรVอยละ 70
ภายในป^ 2593 โดยพบว?า ภูมิภาคแอฟริกา เอเชียใตV และเอเชียตะวันออกเฉียงใตVมีความเปTนเมืองเพิ่มขึ้นอย?าง
กVาวกระโดดในระยะที่ผ?านมา11 เนื่องจากความเปTนเมืองมีส?วนในการสนับสนุนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ซึ่งเห็นไดVจากสัดส?วนขนาดทางเศรษฐกิจ (GDP) ของเมืองทั่วโลกคิดเปTนรVอยละ 85 ของเศรษฐกิจโลก อันเปTน
ผลจากขVอไดVเปรียบของความเปTนเมืองผ?านการรวมกลุ?มของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ (Agglomeration Forces)
โดยเฉพาะในภาคบริการและภาคการผลิต และการประหยัดต?อขนาด (Economies of Scale) จากการลงทุน
ในโครงสรVางพื้นฐาน และสาธารณูปโภค เช?น ท?าอากาศยาน โครงข?ายรถไฟฟbาในเขตเมือง และสถานีรถไฟ
ความเร็วสูง เปTนตVน รวมถึงยังเอื้อประโยชน[ต?อระบบการศึกษาและสาธารณสุข ที่สามารถสรVางมูลค?าทาง
เศรษฐกิจและตอบสนองความตVองการในการดำรงชีวิตไดVอย?างมีประสิทธิภาพ
อย?างไรก็ดี แมVว?าความเปTนเมืองจะช?วยสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจและเสริมสรVาง
โอกาสใหVแก?ภาคส?วนต?าง ๆ อย?างมีนัยสำคัญ แต?เมืองที่มีการเติบโตอย?างกVาวกระโดดไดVสรVางผลกระทบ
โดยตรงต?อการใชVทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดลVอมอย?างไม?อาจหลีกเลี่ยงไดV อาทิ เมืองที่มีประชากร
หนาแน?นและมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจสูงจะมีแนวโนVมปล?อยก•าซเรือนกระจกสูงในทิศทางเดียวกัน เนื่องจาก
เมืองมีสัดส?วนการใชVพลังงานประมาณ 3 ใน 4 ของโลก อีกทั้งสรVางขยะมูลฝอยและของเสียถึงรVอยละ 50 ของ
โลก12 ยิ่งไปกว?านั้น วิกฤติการแพร?ระบาดของโรคโควิด-19 ยังส?งผลกระทบต?อเมืองในหลายมิติ ทั้งในมิติของ
การดำเนินชีวิต กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมภายใตVรูปแบบความปกติใหม? อันเปTนปjจจัยเร?งใหVเมืองตVอง
ปรับเปลี่ยนไปสู?การเปTนเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ที่มีการใชVประโยชน[จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมต?าง ๆ
มากขึ้น อาทิ อินเตอร[เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things) การวิเคราะห[ขVอมูลขนาดใหญ? (Big Data) เพื่อ
ประโยชน[ในการพัฒนาสุขภาวะคนเมืองและการบริหารจัดการเมืองที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ในกรณีของประเทศไทย แมVว?าสัดส?วนความเปTนเมืองของประเทศไทยจะยังอยู?ในระดับ
ไม?สูงนักเมื่อเปรียบเทียบกับภาพรวมในระดับโลก แต?การพัฒนาเชิงพื้นที่ของประเทศไทยกลับมีการกระจุกตัว
สูง ซึ่งปรากฏชัดจากดัชนีความเปTนเอกนครของเมือง (Urban Primacy Index) ของไทยสูงที่สุดในโลก13
11

United Nations (2020). Report of the UN Economist Network for the UN 75th Anniversary: Shaping the Trends of Our Time. Available from:
https://www.un.org/development/desa/publications/wp-content/uploads/sites/10/2020/10/20-124-UNEN-75Report-ExecSumm-ENREVISED.pdf
12
United Nations (2020). Report of the UN Economist Network for the UN 75th Anniversary: Shaping the Trends of Our Time. Available from:
https://www.un.org/development/desa/publications/wp-content/uploads/sites/10/2020/10/20-124-UNEN-75Report-ExecSumm-ENREVISED.pdf
13
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) (2012). Redefining “Urban”: A New Way to Measure
Metropolitan Areas. Available from: https://dx.doi.org/10.1787 /9789264174108-en.

14

กล?าวคือ กรุงเทพมหานครซึ่งเปTนเมืองใหญ?ที่สุดของประเทศมีขนาดแตกต?างอย?างมากจากเมืองลำดับรองลงมา
ไดVแก? เชียงใหม?และนครราชสีมา อีกทั้งหน?วยงานระดับทVองถิ่นส?วนใหญ?ยังขาดศักยภาพในการบริหาร
จัดการเมืองอย?างมีประสิทธิภาพ ทำใหVเมืองหลักในหลายพื้นที่ของไทยยังคงเผชิญกับความทVาทายดVานการ
จัดการขยะมูลฝอยและน้ำเสีย ความแออัดขาดแคลนที่อยู?อาศัยในราคาที่เขVาถึงไดV และการขยายตัวของเมือง
อย?างไรVระเบียบ (Sprawl)
ในขณะเดียวกัน การเติบโตของเมืองหลักหลายพื้นที่ของไทยยังคงเผชิญกับความทVาทายดVาน
การจัดการปjญหาการปล?อยของเสียและมลพิษ รวมทั้งการพัฒนาเมืองใหVน?าอยู?อย?างยั่งยื่น โดยการมีส?วนร?วม
ของประชาชนในพื้นที่ อย?างไรก็ดี มีสัญญาณบ?งชี้หลายประการที่สะทVอนใหVเห็นถึงศักยภาพของกลไก
การปกครองส?วนทVองถิ่นในการบริหารจัดการเพื่อกำกับดูแลพื้นที่ในขอบเขตความรับผิดชอบในหลายดVาน เช?น
ในหลายพื้นที่มีผูVนำที่มีผลงานเชิงประจักษ[ในการสรVางสรรค[การพัฒนาที่เขVมแข็ง แต?ละป^มีผูVนำทVองถิ่นผ?าน
การอบรมหลักสูตรที่ช?วยเสริมสรVางสมรรถนะความเปTนผูVนำการพัฒนาในดVานต?าง ๆ เพิ่มขึ้นทุกป^ ยิ่งไปกว?านั้น
ยังพบว?าภาคเอกชนในพื้นที่ยังมีการรวมตัวกันจัดตั้งเปTนบริษัทพัฒนาเมืองในหลายเมืองที่มีศักยภาพเพื่อ
ทำหนVาที่ขับเคลื่อนการลงทุนพัฒนาระบบขนส?งมวลชนสาธารณะและประเด็นการพัฒนาอื่น ๆ ของเมือง
อย?างเขVมแข็ง นับเปTนการแสดงเจตจำนงของเอกชนที่ตVองการเขVามามีส?วนร?วมในการบริหารจัดการและช?วย
สนับสนุนการพัฒนาพื้นที่ใหVเจริญกVาวหนVาที่เปTนรูปธรรม
2.1.5 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สถานการณ[การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมีแนวโนVมที่จะ
เกิดรวดเร็วและรุนแรงขึ้นจากที่คาดการณ[ไวVเดิม โดยใน พ.ศ. 2550 มีการคาดการณ[ว?าอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกจะ
เพิ่มขึ้น 1.5 ถึง 5.1 องศาเซลเซียส ภายในป^ 2643 เมื่อเทียบกับระดับอุณหภูมิก?อนยุคอุตสาหกรรม (Preindustrial Level) แต? ก ารคาดการณ[ เ มื ่ อ พ.ศ. 2561 ระบุ ว ? า อุ ณ หภู ม ิ เ ฉลี ่ ย ของโลกอาจเพิ ่ ม ขึ ้ น ถึ ง
1.5 องศาเซลเซียส เร็วขึ้นเปTนภายใน พ.ศ. 2573 - 259514 ซึ่งอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกที่เพิ่มสูงขึ้นดังกล?าว จะ
ส?งผลใหVเกิดคลื่นความรVอนในพื้นที่ส?วนใหญ?ที่มนุษย[ตั้งถิ่นฐานอยู? และในบางพื้นที่จะมีโอกาสที่ภัยแลVงและ
ภาวะฝนทิ้งช?วงจะเกิดถี่ขึ้น ในขณะที่หลายภูมิภาคอาจเผชิญกับความถี่ของการเกิดพายุที่บ?อยและรุนแรงขึ้น ตาม
สภาพทางภูมิศาสตร[ของแต?ละพื้นที่
การเปลี ่ ย นแปลงสภาพภู ม ิ อ ากาศจะสรV า งความเสี ย หายต? อ ทั ้ ง ชี ว ิ ต และทรั พ ย[ สิ น
โดย OECD ไดVคาดการณ[ว?า หากไม?มีการดำเนินงานที่สำคัญเพื่อลดปริมาณการปล?อยก•าซเรือนกระจก จะทำใหV
ภายใน พ.ศ. 2603 ความเสียหายอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกิดขึ้นทั่วโลกจะมีมูลค?า
ถึงรVอยละ 1.0-3.3 ของ GDP โลก และมูลค?าความเสียหายจะเพิ่มขึ้นเปTนรVอยละ 2.0-10.0 ภายใน พ.ศ. 264315
โดยภาคการเกษตรจะไดVรับความเสียหายมากกว?าภาคการผลิตอื่น เนื่องจากภาคการเกษตรตVองพึ่งพาสภาพ
อากาศและฤดู ก าลตามธรรมชาติ ซึ ่ ง การเปลี ่ ย นแปลงสภาพภู ม ิ อ ากาศอาจส? ง ผลใหV ป ริ ม าณผลผลิ ต
14

Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) (2018). Summary for Policymakers: Global Warming of 1.5°C. Available
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ทางการเกษตรลดลง หรือพืชบางชนิดอาจมีระยะเวลาการใหVผลผลิตที่เปลี่ยนแปลงไป ยิ่งไปกว?านั้น พื้นที่
การเกษตรบางส?วนที่ประสบกับภัยแลVงยาวนานหรือน้ำท?วมซ้ำซากจะไม?สามารถทำการเพาะปลูกไดV ส?งผล
กระทบต?อรายไดVและความเปTนอยู?ของเกษตรกรซึ่งส?วนใหญ?มีรายไดVนVอย ในขณะเดียวกัน สภาพภูมิอากาศที่
เปลี่ยนแปลงไปยังส?งผลทำใหVการแพร?ระบาดของโรคตามฤดูกาลมีแนวโนVมรุนแรงขึ้น รวมทั้งยังเปTนปjจจัย
ส?งเสริมใหVเกิดโรคอุบัติใหม? โรคอุบัติซ้ำในหลายพื้นที่ของโลก16 เนื่องจากอากาศรVอนทำใหVพาหะนำโรคติดต?อ
บางชนิดเพิ่มจำนวนเร็วขึ้น โดยเฉพาะยุง แมลงวัน และหนู ซึ่งการแพร?ระบาดของโรคมีผลกระทบต?อสังคม
ทั้งในมิติของสุขอนามัยประชาชน ชุมชนและเศรษฐกิจครัวเรือน นอกจากนี้ การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิในชั้น
บรรยากาศยังส?งผลใหVระดับน้ำทะเลเพิ่มสูงและปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้ำลดลง17 เกิดการสูญเสียทรัพยากร
ชายฝj®งอันเนื่องมาจากการกัดเซาะที่รุนแรง และจำนวนสัตว[ทะเลลดลงจากการที่ทะเลมีความเปTนกรดสูงขึ้น
อีกทั้งพื้นที่ราบที่อยู?ใกลVชายฝj®งทะเลจะถูกน้ำทะเลท?วม สรVางความเสี่ยงต?อชีวิตและทรัพย[สิน ส?งผลใหVผูVที่
อยู ? อ าศั ย ในพื ้ น ที ่ น ้ ำ ท? ว มตV อ งอพยพยV า ยถิ ่ น ฐาน โดยกลุ ? ม คนผู V มี ร ายไดV น V อ ยจะเปT น กลุ ? ม เปราะบางที ่ มี
ความสามารถในการปรับตัวต่ำ และอาจไม?สามารถฟ©™นตัวกลับมาใชVชีวิตไดVดังเดิม
ในกรณีของประเทศไทย สภาพภูมิประเทศของไทยซึ่งส?วนใหญ?เปTนพื้นที่ราบลุ?ม ประชากร
จำนวนมากดำรงชีพดVวยการพึ่งพิงภาคการเกษตร รวมทั้งมีระยะทางของพื้นที่ชายฝj®งทะเลยาวถึง 3,100
กิ โ ลเมตร จึ ง มี โ อกาสสู ง ที ่ ไ ทยจะไดV ร ั บ ผลกระทบจากการเปลี ่ ย นแปลงสภาพภู ม ิ อ ากาศมากกว? า
หลายประเทศ โดยพบว?า ที่ผ?านมาพื้นที่รVอยละ 23 ของประเทศไดVรับผลกระทบจากการเปลี่ยนสภาพ
ภูมิอากาศในหลากหลายรูปแบบ เช?น น้ำท?วมฉับพลัน ภาวะภัยแลVง และการรุกล้ำของน้ำทะเล เปTนตVน18 ซึ่ง
รายงาน Global Climate Risk Index ของ Germanwatch ไดVจัดอันดับใหVประเทศไทยมีมูลค?าความสูญเสีย
จากภัยพิบัติที่เกี่ยวขVองกับสภาพอากาศในช?วงป^ 2542 - 2560 สูงเปTนอันดับที่ 8 จาก 181 ประเทศทั่วโลก19
นอกจากนี้ ประเทศไทยยังเผชิญกับความทVาทายในการรับมือกับความตVองการใชVน้ำที่เพิ่มขึ้น
จากการขยายตัวของเมืองและกิจกรรมในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทั่วประเทศ โดยการคาดการณ[พบว?า เขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) มีความตVองการการใชVน้ำ เพื่ออุปโภค บริโภค การผลิตทางอุตสาหกรรม
และเกษตรกรรม ตลอดจนเพื่อรักษาระบบนิเวศ โดยรวมทั้งหมดเพิ่มมากขึ้นจาก 2,404.91 ลVานลูกบาศก[เมตร
ในป^ 2560 เปTน 2,977.55 ลVานลูกบาศก[เมตร ในป^ 2580 อีกทั้งแบบแผนการผลิตของผูVประกอบการและ
พฤติกรรมการบริโภคของประชาชนที่ผ?านมาจนถึงปjจจุบันยังขาดการคำนึงถึงผลกระทบต?อสิ่งแวดลVอมและ
16

สรันยา เฮงพระพรหม (2552). โลกร{อนกับโรคระบาด. วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข สืบคÖนขÖอมูลจาก:
https://kb.hsri.or.th/dspace/bitstream/handle/11228/2866/7-p.%20363-Sarunya.pdf?sequence=2&isAllowed=y
17
ศิริรัตนp สังขรักษp, พัชชาพันธp รัตนพันธp, อาทิตยp เพ็ชรpรักษp และสุทธิรัตนp กิตติพงษpวิเศษ (2563). ผลกระทบของสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง
ตVอทรัพยากรน้ำและการจัดการ. สืบคÖนขÖอมูลจาก: http://www.ej.eric.chula.ac.th/content/6133/264
18
ศิริรัตนp สังขรักษp, พัชชาพันธp รัตนพันธp, อาทิตยp เพ็ชรpรักษp และสุทธิรัตนp กิตติพงษpวิเศษ (2563). ผลกระทบของสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง
ตVอทรัพยากรน้ำและการจัดการ. สืบคÖนจาก: http://www.ej.eric.chula.ac.th/content/6133/264
19
Eckstein, D., Künzel,V., Schäfe, L. and Winges, M., (2020). Global Climate Risk Index 2020: Who Suffers Most from Extreme
Weather Events? Weather-Related Loss Events in 2018 and 1999 to 2018. Germanwatch e.V.. Available from:
https://www.germanwatch.org/sites/germanwatch.org/files/20-2-01e%20Global%20Climate%20Risk%20Index%202020_14.pdf
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ทรัพยากรธรรมชาติที่นับวันจะเสื่อมโทรมลงและอาจก?อใหVเกิดเปTนปjญหาดVานสิ่งแวดลVอมในระยะยาวที่ทวี
ความซับซVอนในการแกVไขไดV
แผนภาพที่ 2-1 กรอบการจัดอันดับความรุนแรงของประเทศที่ไดOรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ

ที่มา: Climate Risk Index 2020, Germanwatch (2563)

2.1.6 ความพยายามระดับโลกในการลดปริมาณการปล)อยกàาซเรือนกระจก (Global Climate
Action) ดVวยสถานการณ[การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีแนวโนVมจะทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ ทำใหVใน
เดือนพฤศจิกายน 2559 ประเทศภาคีสมาชิกอนุสัญญากรอบการทำงานแห?งสหประชาชาติ (United Nations
Framework Convention on Climate Change: UNFCCC) จำนวน 197 ประเทศ ไดVมีมติเห็นชอบกับความ
ตกลงปารีส (Paris Agreement) ที่มีเปbาหมายระยะยาวที่จะควบคุมการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลกโดยเฉลี่ยใหV
นVอยกว?า 2 องศาเซลเซียส เมื่อเทียบกับระดับก?อนการปฏิวัติอุตสาหกรรม และมุ?งมั่นพยายามในการจำกัดการ
เพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลกโดยเฉลี่ยใหVอยู?ที่ 1.5 องศาเซลเซียส โดยประเทศไทยไดVใหVสัตยาบันร?วมเปTนภาคีความ
ตกลงปารีสเมื่อ 21 กันยายน 2559 ทั้งนี้ ไดVมีการประเมินโดยโครงการสิ่งแวดลVอมแห?งสหประชาชาติ (UN
Environment Programme: UNEP)20 ว?า เพื่อควบคุมการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิไม?ใหVเกิน 2 องศาเซลเซียส
ภายในป^ พ.ศ. 2572 ปริมาณการปล?อยก•าซเรือนกระจกต?อป^ทั่วโลกจะตVองลดลงไม?นVอยกว?ารVอยละ 25 เมื่อ
เทียบกับป^ 2561 และหากตVองการควบคุมการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลกไม?ใหVเกิน 1.5 องศาเซลเซียส ปริมาณ
การปล? อ ยก• า ซเรื อ นกระจกทั ้ ง โลกตV อ งลดลงรV อ ยละ 55 ในขณะเดี ย วกั น จากการประเมิ น ของ
Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)21 พบว?า ปริมาณการปล?อยก•าซเรือนกระจกสุทธิ
ของโลกจะตVองลดลงเปTนศูนย[ (Net Zero Emissions) ภายในป^ พ.ศ. 2593 (ค.ศ. 2050) เพื่อที่จะควบคุม
การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิไม?ใหVเกิน 1.5 องศาเซลเซียส
20

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
21
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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ที่ผ?านมา ประเทศที่พัฒนาแลVวหลายประเทศประสบความสำเร็จในการลดปริมาณการปล?อย
ก•าซเรือนกระจกต?อป^ โดยปริมาณการปล?อยก•าซเรือนกระจกรวมของกลุ?มประเทศสมาชิกขององค[การเพื่อ
ความร?วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organisation for Economic Co-operation and Development:
OECD) ซึ่งเปTนกลุ?มของประเทศที่พัฒนาแลVว มีแนวโนVมที่ลดลงเล็กนVอยหลังจากป^ 2550 ในขณะที่ปริมาณการ
ปล?อยก•าซเรือนกระจกทั่วโลกและในประเทศกำลังพัฒนาส?วนใหญ? รวมถึงประเทศไทยยังคงมีแนวโนVมเพิ่ม
สูงขึ้น ดVวยสถานการณ[ดังกล?าว จึงมีแนวโนVมที่ประเทศกำลังพัฒนาจะถูกกดดันมากขึ้นในอนาคตเพื่อใหVมี
การดำเนินการเพื่อลดปริมาณการปล?อยก•าซเรือนกระจกอย?างจริงจัง ทั้งนี้ ในปjจจุบันมีหลายประเทศที่ไดVตั้ง
เปbาว?าจะบรรลุการปล?อยก•าซเรือนกระจกสุทธิเปTนศูนย[ภายในช?วงป^ พ.ศ. 2593 - 2603 อาทิ อาร[เจนตินา
บราซิล แคนาดา ชิลี จีน และสหราชอาณาจักร
แผนภาพที่ 2-2 ปริมาณการปลCอยก[าซเรือนกระจกทั่วโลกและในกลุCมประเทศ OECD ปP ค.ศ. 1990-2017

ที่มา: World Resource Institute (2563)22
ตารางที่ 2-2 ประเทศที่มีการประกาศเปcาหมายวCาจะมีปริมาณการปลCอยก[าซเรือนกระจกสุทธิเปeนศูนย?
ประเทศ

สถานะของการกำหนดเปcาหมาย

อารDเจนตินา
บราซิล
แคนาดา
ชิลี
จีน
สหราชอาณาจักร

ยื่นเสนอตKอ UN
ยื่นเสนอตKอ UN
เสนอเปçนรKางกฎหมายในปè 2563
Policy position
Statement of intent
ประกาศเปçนกฎหมายแลFว

ปPที่ตั้งเปcาวCาจะบรรลุ
Net Zero Emissions
2593 (2050)
2603 (2060)
2593 (2050)
2593 (2050)
2603 (2060)
2593 (2050)

ที่มา: Which countries have a net zero carbon goal?, Climate Home News (2562)23
22

Ge, M., and Friedrich, J., (2020). 4 Charts Explain Greenhouse Gas Emissions by Countries and Sectors. World Resource
Institute, Available from:https://www.wri.org/blog/2020/02/greenhouse-gas-emissions-by-country-sector.
23
Climate Home News (2019). Which countries have a net zero carbon goal?. Available from:
https://www.climatechangenews.com/2019/06/14/countries-net-zero-climate-goal/
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ในกรณี ข องประเทศไทย ประเทศไทยเปT น หนึ ่ ง ในประเทศภาคี UNFCCC และไดV มี
การกำหนดเปbาหมายในการดำเนินการของตนเองตามความเหมาะสม หรือที่เรียกว?า Intended Nationally
Determined Contribution (INDC) ซึ่งตVองมีการทบทวนและเสนอเปbาหมายการดำเนินงานใหม?ทุก ๆ 5 ป^
พรVอมทั้งมีการนำเสนอรายงานติดตามประเมินผลการดำเนินงานเพื่อบรรลุเปbาหมายดังกล?าวอย?างโปร?งใส
สำหรับ INDC ที่ประเทศไทยเสนอในป^ 2558 ไดVกำหนดเปbาหมายสำหรับการดำเนินงานภายหลังป^ 2563
ในการที่จะลดปริมาณการปล?อยก•าซเรือนกระจกลงอย?างนVอยรVอยละ 20 เมื่อเทียบกับปริมาณก•าซเรือนกระจก
ที่ประมาณการจากกรณีปกติ ภายในป^ 257324 ซึ่งเท?ากับว?าประเทศไทยตVองควบคุมปริมาณการปล?อย
ก•าซเรือนกระจกในป^ 2573 ไม?ใหVเกิน 444 ลVานตันคาร[บอนไดออกไซด[เทียบเท?า จากปริมาณการปล?อย
ก•าซเรือนกระจกในป^ 2556 ที่เท?ากับ 319 ลVานตันคาร[บอนไดออกไซด[เทียบเท?า
2.1.7 พลังงานหมุนเวียนและยานยนตvไฟฟ|า กระแสความตระหนักในการอนุรักษ[สิ่งแวดลVอม
กรอบความร?วมมือระหว?างประเทศในการลดการปล?อยก•าซเรือนกระจก และความกVาวหนVาของเทคโนโลยี
แบตเตอรี่ ไดVสรVางแรงกดดันใหVเกิดการพัฒนาและประยุกต[ใชVนวัตกรรมในการลดการปล?อยก•าซเรือนกระจก
และใชVทรัพยากรใหVเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในสาขาการผลิตที่มีการปล?อยก•าซเรือนกระจกสูงสุด 2 อันดับแรก
ไดVแก? สาขาพลังงาน และสาขาการคมนาคมขนส?ง ซึ่งนำไปสู?การพัฒนาการผลิตไฟฟbาจากพลังงานหมุนเวียน
(Renewable Energy) รวมทั้งมีการคิดคVนการพัฒนายานยนต[สมัยใหม?ที่ขับเคลื่อนดVวยไฟฟbาจากแบตเตอรี่
หรือเซลล[เชื้อเพลิงไฮโดรเจน (Hydrogen Fuel Cell) เพื่อตอบสนองความตVองการผลิตไฟฟbาจากพลังงาน
ทางเลือกและการใชVงานยานยนต[สมัยใหม?ที่มีแนวโนVมเพิ่มสูงขึ้นอย?างรวดเร็วทั่วโลก โดยในป^ 2562 ตVนทุนการ
ผลิตไฟฟbาจากพลังงานทางเลือก ประกอบดVวย พลังงานชีวภาพ พลังงานความรVอนใตVพิภพ พลังงานน้ำ
พลังงานแสงอาทิตย[ และพลังงานลม มีแนวโนVมลดต่ำลงอยู?ในระดับที่เทียบเท?าหรือต่ำกว?าตVนทุนการผลิต
ไฟฟbาจากเชื้อเพลิงฟอสซิล และคาดว?าพลังงานหมุนเวียนจะมีตVนทุนรวม (ตVนทุนทางการเงินรวมกับตVนทุน
ภายนอก) ลดลงต่ำกว?าตVนทุนการผลิตแบบดั้งเดิมภายในป^ 2570
ทั้งนี้ พบว?าตVนทุนการผลิตไฟฟbาจากพลังงานทางเลือกที่มีแนวโนVมลดลงอย?างต?อเนื่อง ส?งผล
ใหVในป^ 2563 การผลิตไฟฟbาจากพลังงานหมุนเวียนคิดเปTนสัดส?วนสูงกว?า 1 ใน 4 ของพลังงานทั้งหมดของ
โลก25 และมีสัดส?วนการลงทุนเพื่อเพิ่มกำลังการผลิตถึง 3 ใน 4 ของการเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตไฟฟbา
ทั้งหมดของโลก

ในเดื อนตุ ลาคม 2563 คณะรั ฐมนตรี ม ี มติ เห็ นชอบ (รr าง) NDC ฉบั บปรั บปรุ งของประเทศไทย โดยยื นยั นเป° าหมายเดิ มในการลดก¢ าซ
เรือนกระจก แตrไดÖมีการขยายความเพิ่มเติมวrา เป°าหมายที่กำหนดขึ้นไมrนับรวมก¢าซเรือนกระจกที่เปßนผลจากการเปลี่ยนแปลงการใชÖประโยชนpที่ดินและป©าไมÖ
25
International Energy Agency (2020). World Energy Outlook 2020. Available from: https://www.iea.org/reports/worldenergy-outlook-2020

24
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แผนภาพที่ 2-3 แนวโนOมตOนทุนการผลิตไฟฟcาจากพลังงานหมุนเวียน ระหวCางปP 2553 และ 2562
2562

2553 2562

2553 2562

2553 2562

2553 2562

2553 2562

2553 2562

2553 2562

ที่มา: Renewables 2020 Global Status Report, REN21 (2563)26
แผนภาพที่ 2-4 สัดสCวนของพลังงานหมุนเวียนในการเพิ่มขีดความสามารถการผลิตไฟฟcาของโลกระหวCางปP 2552-2562

2552

2553

2554

2555

2556

2557

2558

2559

2560

2561

2562

ที่มา: องคDการพลังงานระหวKางประเทศ (International Energy Agency: IEA) (2563)

อี ก ทั ้ ง ยั ง พบว? า แนวโนV ม การใชV พ ลั ง งานในดV า นคมนาคมขนส? ง โดยเฉพาะในส? ว นของ
ยานพาหนะส?วนบุคคล ในป^ 2563 มีปริมาณการใชVงานยานยนต[ไฟฟbาทั่วโลกเติบโตสูงขึ้นถึงรVอยละ 40 ต?อป^
และคาดว?ายานยนต[ไฟฟbาจะมีส?วนแบ?งการตลาดเพิ่มขึ้นถึงประมาณ 1 ใน 3 ของโลกภายใน 10 ป^ขVางหนVา

26

REN21 (2020). Renewables 2020 Global status Report. Available from: https://www.ren21.net/wpcontent/uploads/2019/05/gsr_2020_full_report_en.pdf
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2573

2572

2571

2570

2569

2568

2567

2566

2565

2564

2563

2562

2561

2560

2559

2558

2557

2556

2555

2554

2553

แผนภาพที่ 2-5 สัดสCวนการใชOงานยานยนต?ไฟฟcาระหวCางปP 2553-2573

ที่มา: Electric Vehicles, Deloitte Insights (2563) 27

จากการรวบรวมขV อ มู ล เชิ ง นโยบายและแผนของประเทศต? า ง ๆ พบว? า มี ป ระเทศ/
เขตปกครองอย?างนVอย 18 แห?ง เช?น นอร[เวย[ ญี่ปุùน สวีเดน แคลิฟอร[เนีย ไตVหวัน และอิสราเอล เปTนตVน มีแผน
ในการระงั บ การจำหน? า ยยานยนต[ ท ี ่ ใ ชV เ ชื ้ อ เพลิ ง ฟอสซิ ล และสนั บ สนุ น ใหV ป ระชาชนเปลี ่ ย นมาใชV ง าน
ยานพาหนะทางเลือกอย?างยานยนต[ไฟฟbาภายในป^ 259328
แผนภาพที่ 2-6 ประเทศ/เขตปกครองที่มีนโยบายหรือแผนยกเลิกการใชOงานยานพาหนะพลังงานฟอสซิล
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ในกรณีของประเทศไทย การพัฒนาพลังงานหมุนเวียนเปTนการสรVางโอกาสใหVผูVประกอบการ
รายย?อยและภาคครัวเรือนใหVสามารถผลิตไฟฟbาใชVงานไดVเอง โดยสามารถขายไฟฟbาส?วนเกินกลับเขVาระบบเพื่อ
สรVางรายไดV ในขณะเดียวกัน การลดการใชVพลังงานฟอสซิลและเพิ่มสัดส?วนของการใชVยานยนต[ไฟฟbายังเปTน
แนวทางสำคัญในการช?วยบรรเทาปjญหามลพิษทางอากาศที่เกี่ยวขVองกับกิจกรรมการผลิตพลังงานและการ
คมนาคมขนส?ง ทั้งนี้ เนื่องจากไทยเปTนหนึ่งในประเทศที่รับรองเปbาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable
Development Goals: SDGs) และอยู?ภายใตVกรอบความร?วมมือในการอนุรักษ[พลังงานและการลดการปล?อย
ก•าซเรือนกระจก ประเทศไทยจึงมีความจำเปTนในการที่จะตVองใหVความสำคัญกับการปรับโครงสรVางเชื้อเพลิง
และเทคโนโลยีที่ใชVในการผลิตไฟฟbาไปสู?การใชVพลังงานทางเลือกในสัดส?วนที่เพิ่มสูงขึ้นเพื่อใหVสามารถบรรลุ
เปbาหมายตามพันธะสัญญาระหว?างประเทศตามที่กำหนดไวV ประกอบกับในปjจจุบัน ไทยเปTนฐานการผลิต
ชิ้นส?วนและส?งออกยานยนต[แบบดั้งเดิม จึงมีศักยภาพและโอกาสในการที่จะต?อยอดการพัฒนาฐานการผลิตเดิม
ไปสู?การเปTนอุตสาหกรรมยานยนต[สมัยใหม? ซึ่งจะช?วยลดความเสี่ยงจากการพึ่งพิงการส?งออกยานยนต[แบบ
สันดาปภายในที่มีแนวโนVมลดลงในอนาคตลงไดV
2.1.8 แนวโน$มเศรษฐกิจการเมืองระหว)างประเทศ การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย?างกVาว
กระโดดของประเทศในทวีปเอเชีย โดยเฉพาะประเทศจีนที่มีบทบาทในการกำหนดระเบียบเศรษฐกิจการเมือง
โลกมากขึ้น จนนำมาสู?สถานการณ[ที่อยู?ภายใตVแรงกดดันระหว?างขั้วอำนาจใหม?ทางตะวันออกกับขั้วอำนาจ
ดั้งเดิมอย?างสหรัฐอเมริกา ซึ่งอาจก?อใหVเกิดการดำเนินมาตรการกีดกันทางการคVาระหว?างทั้งสองประเทศขึ้นไดV
และอาจทำใหV ภ าพรวมการคV า ระหว? า งประเทศของโลกไดV ร ั บ ผลกระทบ เนื ่ อ งจากห? ว งโซ? ม ู ล ค? า โลกมี
ความสัมพันธ[เชื่อมโยงใกลVชิดกับมหาอำนาจทั้งสองประเทศดังกล?าว ในขณะเดียวกัน การลดการพึ่งพา
ทางเศรษฐกิจไดVเพิ่มความเปTนไปไดVที่จะเกิดความขัดแยVงทางการเมือง และส?งผลกระทบต?อแนวทางการจัดทำ
กรอบความร? ว มมื อ ระหว? า งประเทศและบทบาทขององค[ ก รระหว? า งประเทศในปj จ จุ บ ั น โดยสถาบั น
ความร?วมมือระหว?างประเทศที่มีขอบเขตแคบลง และ/หรือมุ?งเนVนเฉพาะประเด็นอาจมีบทบาทเพิ่มมากขึ้น
ในกรณีของประเทศไทย แนวโนVมการหดตัวลงของห?วงโซ?มูลค?าโลกและการปรับเปลี่ยน
ทิศทางไปใหVความสำคัญกับการสรVางความเชื่อมโยงการพึ่งพาเศรษฐกิจระหว?างกันภายในภูมิภาคมากขึ้น
(Regionalization) จะเปTนโอกาสสำคัญของประเทศไทย ซึ่งมีตำแหน?งที่ตั้งใกลVศูนย[กลางของอนุภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใตVในการที่จะสรVางโอกาสในการพัฒนาประเทศไปสู?การเปTนศูนย[กลางของภูมิภาคดVานการคVา
การลงทุนและการใหVบริการโลจิสติกส[ที่เชื่อมโยงภูมิภาคเขVากับประเทศต?าง ๆ ทั่วโลก นอกจากนี้ แนวโนVม
เศรษฐกิจการเมืองในช?วงแผนฯ 13 ยังคงขึ้นอยู?กับทิศทางยุทธศาสตร[ระหว?างประเทศของสหรัฐอเมริกาภายใตV
การบริหารของโจ ไบเดน ที่มีแนวโนVมจะดำเนินยุทธศาสตร[ที่สำคัญ ไดVแก? (1) นโยบายระหว?างประเทศที่จะเพิ่ม
บทบาทของสหรัฐอเมริกาในเวทีโลก และยังคงทVาทายจีนทั้งในดVานเศรษฐกิจการเมืองและเทคโนโลยี ซึ่งจะ
ส?งผลทำใหVเงื่อนไขทางการคVาของประเทศไทยยังจำเปTนตVองเตรียมตัวใหVพรVอมรับโอกาสจากการกระจายความ
เสี่ยงของห?วงโซ?มูลค?าจากตำแหน?งที่ตั้งในประเทศจีน (2) นโยบายสิ่งแวดลVอมที่ใหVความสำคัญกับการปbองกัน
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกผ?านกลไกความตกลงและการกำหนดเงื่อนไขทางการคVาที่ไม?ใช?ภาษี
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(Non-Tariff Barriers: NTB) จะผลักดันใหVไทยตVองพัฒนากระบวนการผลิตและสินคVาที่เปTนมิตรต?อสิ่งแวดลVอม
มากยิ่งขึ้น เนื่องจากสหรัฐฯ เปTนประเทศเปbาหมายการส?งออกที่สำคัญของประเทศไทย (3) การปกปbองความ
เปTนส?วนตัวของผูVบริโภค และลดการผูกขาดในอุตสาหกรรมดิจิทัลจะส?งผลต?อเนื่องถึงผูVบริโภคในประเทศไทย
เนื่องจากไทยเปTนหนึ่งในตลาดสำคัญของบริษัทเทคโนโลยีจากสหรัฐฯ และโอกาสในการแข?งขันในอุตสาหกรรม
จะเปTนธรรมมากขึ้นภายใตVหลักความเสมอภาคทางเน็ต (Net Neutrality) และ (4) ระบบการคVาภายใตV
ขVอตกลงพหุภาคีและกลไกสถาบันระหว?างประเทศจะเปTนแนวโนVมที่ทวีความสำคัญมากยิ่งขึ้น จากการกลับมา
เพิ่มบทบาทในการนำโลกดVวยระเบียบโลกแบบเสรีนิยม ในประเด็นขVามชาติทั้งประเด็นดVานสาธารณสุข
สิ่งแวดลVอม หรือการคVาการลงทุน ดVวยประเทศไทยมีความสัมพันธ[อันดีและมีการพึ่งพาทางเศรษฐกิจกับทั้ง
สหรัฐอเมริกาและจีน จึงเปTนความทVาทายของไทยในการที่จะกำหนดบทบาทความร?วมมือในแต?ละประเด็นใหVมี
ความเหมาะสมกับบริบททางเศรษฐกิจการเมืองระหว?างประเทศอย?างรอบคอบ
2.1.9 การเปลี ่ ย นแปลงวิ ถ ี ช ี ว ิ ต และวั ฒ นธรรมทางสั ง คม ในยุ ค สมั ย ที ่ ก ารมี ป ฏิ ส ั ม พั น ธ[
ทางสังคมมีความซับซVอนจากความกVาวหนVาของเทคโนโลยีและการสื่อสาร ประกอบกับบริบททางเศรษฐกิจ
ของแต?ละประเทศและสังคมที่มีความเฉพาะตัวในแต?ละยุค (Individualization) ไดVส?งผลกระทบใหVอุปนิสัย
ทัศนคติ และพฤติกรรมการดำรงชีวิตของประชากรในแต?ละรุ?นมีการปรับเปลี่ยนที่แตกต?างกันออกไป โดยกลุ?ม
ประชากรเจนเนอเรชั่นวายที่มีการเกิดอยูใ? นช?วง พ.ศ. 2523 - 2543 (ค.ศ. 1980 - 2000) ซึ่งเปTนกลุ?มที่เติบโตมา
กับการใชVเทคโนโลยีดิจิทัล จะมีบทบาทที่โดดเด?นในการนำสังคม ทั้งจากจำนวนสัดส?วนที่จะมีมากที่สุด
ทั้งในวัยแรงงานและวัยเจริญพันธุ[ โดยประชากรกลุ?มนี้มักมีพฤติกรรม รูปแบบการใชVชีวิต และการใหVคุณค?า
ดVานต?าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปจากสังคมยุคเก?า ไดVแก? การใหVความสำคัญกับการศึกษา โดยส?วนใหญ?มีระดับ
การศึกษาที่ดีขึ้นกว?าคนรุ?นก?อน30 และมีจำนวนป^การศึกษาเฉลี่ยเพิ่มขึ้นอย?างต?อเนื่อง ชอบเขVาสังคม ทั้งแบบ
ออฟไลน[และออนไลน[ผ?านอินเทอร[เน็ตและสื่อสังคมออนไลน[ ตลอดจนมีมนุษยสัมพันธ[ที่ดี สามารถสรVางความ
ปรองดองหรือปรับตัว เปòดกวVางและยืดหยุ?นสูงในสถานการณ[ที่เปลี่ยนแปลงอย?างรวดเร็ว และเปTนกลุ?ม
ประชากรที่เนVนความสมดุลระหว?างการทำงานและการใชVชีวิตส?วนตัว (Work-life Balance) เพื่อตอบสนอง
ความตVองการและความสนใจของตนเองมากกว?าเปbาหมายเพียงเพื่อค?าตอบแทนและความมั่นคง31 นอกจากนี้
ดVวยความที่เติบโตมากับเทคโนโลยี จึงทำใหVมีความคุVนเคยกับการใชVเทคโนโลยี และสามารถนำมาประยุกต[ใชV
ในการดำเนินกิจกรรมต?าง ๆ อาทิ การติดตามขVอมูลข?าวสาร ทำงาน/เรียนออนไลน[ ไปจนถึงการซื้อของ ดVวย
ลักษณะนิสัยของประชากรเจนเนอเรชั่นวาย ที่ตVองการคVนหาโอกาสและความทVาทายใหม? ๆ ทั้งในการทำงาน
และการใชVชีวิตดังกล?าว จะส?งผลใหVมีอัตราการยVายถิ่นและการยVายงานสูงขึ้น ในขณะเดียวกัน อัตราการเกิดจะ
นVอยลง เนื่องจากประชากรเจนเนอเรชั่นวายมีแนวโนVมแต?งงานชVาและชะลอการมีบุตร

30

สำนักงานสถิติแหrงชาติ (2562). จำนวนประชากรจากการทะเบียน จำแนกตามอายุ เพศ ภาค และจังหวัด ปj พ.ศ. 2562. กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย. สืบคÖนขÖอมูลจาก: http://statbbi.nso.go.th/staticreport/page/sector/th/01.aspx
31
PwC (2013). PwC’s NextGen: A global generational study. the University of Southern California and the London Business
School. Available from: https://www.pwc.com/gx/en/hr-management-services/pdf/pwc-nextgen-study-2013.pdf
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ในกรณีของประเทศไทย ความกVาวหนVาของเทคโนโลยีและการสื่อสารส?งผลใหVวิถีชีวิตของคน
รุ?นต?าง ๆ เปลี่ยนไปอย?างมาก โดยเด็กจำนวนมากที่ถูกเลี้ยงดูดVวยสื่อ จากรายงานของ Multiple Indicator
Cluster Surveys หรื อ MICS ป^ 2562 พบว? า มี เ ด็ ก อายุ ต ่ ำ กว? า 5 ป^ ถึ ง รV อ ยละ 52.8 ที ่ เ ล? น อุ ป กรณ[
อิเล็กทรอนิกส[ โดยรVอยละ 8.3 เล?นอุปกรณ[อิเล็กทรอนิกส[เฉลี่ยอย?างนVอย 3 ชั่วโมงต?อวัน ทั้งนี้ งานวิจัย
โดยภาควิชากุมารเวชศาสตร[ คณะแพทยศาสตร[ จุฬาลงกรณ[มหาวิทยาลัย ระบุว?า เด็กที่บริโภคสื่อมากจะส?งผล
ต?อระดับ IQ ที่ลดลง รวมถึงมีงานวิจัยอีกหลายชิ้นที่สรุปว?า เด็กที่ไดVรับสื่อตั้งแต?ยังเล็กส?งผลทางลบต?อพฤติกรรม
และพัฒนาการทางลบ อาทิ ความกVาวรVาว พฤติกรรมดื้อต?อตVาน พัฒนาการดVานภาษาล?าชVา32 ขณะที่โครงสรVาง
ดVานกฎระเบียบการทำงานยังไม?เอื้อต?อการสนับสนุนการเลี้ยงดูบุตรและดูแลผูVสูงอายุ และสังคมไทยมีความ
เปราะบางของครอบครัวสูงขึ้น โดยพบว?า โครงสรVางครอบครัวเปลี่ยนจากครอบครัวขยายที่มีคนหลายรุ?น
อยู?ดVวยกันเปTนครอบครัวใหญ? เปลี่ยนเปTนครอบครัวเดี่ยว ใชVชีวิตคนเดียวเพิ่มมากขึ้น อีกทั้ง ยังมีครอบครัว
ขVามรุ?นหรือครอบครัวที่เด็กอยู?กับปูù ย?า ตา ยาย จำนวนมาก โดยมีเด็กมากถึง 1.24 ลVานคน ที่อาศัยอยู?ใน
ครอบครัวขVามรุ?น โดย 1 ใน 5 ของผูVสูงอายุในครอบครัวขVามรุ?น มีรายไดVต่ำกว?าเสVนความยากจน ทั้งนี้
การสำรวจสถานการณ[เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2558 – 2559 พบว?า เด็กที่ไดVรับการดูแลโดยปูù ย?า
ตา ยาย ที่สูงอายุจะมีผลการเรียนที่ดVอยกว?าเด็กที่อาศัยอยู?กับพ?อแม? ในขณะเดียวกัน สังคมไทยยังเปTนสังคมที่
คนในสังคมใชVเวลากับการออนไลน[ โดยผลการสำรวจในป^ 2561 พบว?า คนไทยมีพฤติกรรมการใชVอินเทอร[เน็ต
เฉลี่ยวันละ 10 ชั่วโมง 5 นาที เพิ่มขึ้นจากป^ที่ 2560 ถึง 3 ชั่วโมง 30 นาที สถานการณ[ต?าง ๆ เหล?านี้นับเปTน
การสรVางความเปราะบางที่นอกเหนือไปกว?ามิติดVานการดVอยโอกาส แต?เปTนความทVาทายเชิงคุณภาพที่จะส?งผล
ต?อการเติบโตในการเปTนประชากรที่มีคุณภาพลดลง
ในป^ 2562 ประชากรไทยที่เปTนกลุ?มเจนเนอเรชั่นวาย มีช?วงอายุอยู?ระหว?าง 18 – 39 ป^ เปTนจำนวน
ประมาณ 21 ลV า นคน คิ ด เปT น รV อ ยละ 31 ของประชากรทั ้ ง หมด33 โดยในจำนวนนี ้ ส ? ว นใหญ? ไ ดV เ ขV า สู?
ตลาดงาน กลายเปTนกำลังแรงงานที่สำคัญ ในขณะเดียวกัน ก็จัดเปTนกลุ?มผูVบริโภคที่มีกำลังซื้อค?อนขVางสูง
ที่ทุกภาคส?วนใหVความสำคัญเพราะเปTนกำลังหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ นอกจากนี้ ประชากรกลุ?มนี้ยังมี
ระดับการศึกษาที่สูงกว?าประชากรรุ?นก?อนหนVา โดยส?วนใหญ?มีการศึกษาอยู?ในระดับมัธยมปลาย (รวมระดับ
ปวช.) และระดับมัธยมตVนคิดเปTนสัดส?วนที่รVอยละ 27.6 และ 27.2 ของจำนวนประชากรเจนเนอเรชั่นวาย
ทั้งหมด ตามลำดับ ซึ่งสูงกว?าระดับการศึกษาของประชาชนเจนเนอเรชั่นเอ็กซ[ (อายุ 40 - 54 ป^) และเบบี้บูมเมอร[
(อายุ 55 - 73 ป^) ที่ส?วนใหญ?จบการศึกษาในระดับประถมศึกษาหรือต่ำกว?า

32

รศ.นพ.วีระศักดิ์ ชลไชยะ (2563) หัวหนÖาสาขาวิชาพัฒนาการและการเจริญเติบโต, ภาควิชากุมารเวชศาสตรp คณะแพทยศาสตรp จุฬาลงกรณp
มหาวิทยาลัย ระบุวrาควรใหÖเด็กอายุต่ำกวrา 2 ปØไดÖรับสื่อผrานจอทุกประเภทไมrเกิน 1 ชั่วโมงตrอวัน. ที่มา Education disruption virtual conference 2
33
สำนักงานสถิติแหrงชาติ (2562). จำนวนประชากรจากการทะเบียน จำแนกตามอายุ เพศ ภาค และจังหวัด ปj พ.ศ. 2562. สrวนบริหารและพัฒนา
เทคโนโลยีการทะเบียน สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง. สืบคÖนขÖอมูลจาก: http://statbbi.nso.go.th/staticreport/page/sector/th/01.aspx
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แผนภาพที่ 2-7 สัดสCวนประชากรตามระดับการศึกษาสูงสุด จากแตCละรุCน ในปP 2562

ที่มา: "เด็กสมัยนี้ ..." ทำความเขFาใจคนรุKนใหมKกับสไตลDการทำงานในอนาคต, สศช (2562)34

ระดับการศึกษาที่สูงขึ้น ประกอบกับการเกิดขึ้นของอินเทอร[เน็ตและสื่อสังคมออนไลน[
ที่เริ่มในช?วงของประชากรเจนเนอเรชั่นวาย ส?งผลใหVทัศนคติและพฤติกรรมการใชVชีวิตของประชากรกลุ?มนี้
แตกต?างไปจากประชากรรุ?นเดิม นับเปTนแตVมต?อในการปรับตัวและประยุกต[ใชVเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ของงานและในการใชVชีวิตไดVดีกว?ากลุ?มประชากรอื่น อีกทั้งยังเกิดการแลกเปลี่ยนทางแนวคิดและวัฒนธรรมที่
หลากหลาย การใหVความสำคัญกับการมีชีวิตอิสระ และการสรVางเอกลักษณ[เฉพาะตัว ผลักดันแนวคิดความ
ตVองการเก็บเกี่ยวประสบการณ[ในการใชVชีวิต มากกว?าความตVองการความมั่นคง ยังเปTนพฤติกรรมที่เร?งใหVเกิด
การทำงานแบบยืดหยุ?นและการจVางงานที่มิใช?รูปแบบมาตรฐานในประเทศไทยใหVมีแนวโนVมเพิ่มสูงขึ้น
เนื่องจากจะช?วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและตอบโจทย[ความสมดุลในชีวิต อย?างไรก็ตาม วิถีชีวิตดิจิทัลที่
เด?นชัดในสังคมไทยยังนำมาสู?ความเครียดที่อาจนำไปสู?ปjญหาสุขภาพจิตในทุกกลุ?มประชากร ซึ่งประชากรที่มี
ช?วงอายุระหว?าง 25 - 59 ป^ มีสัดส?วนการตายเพราะปjญหาสุขภาพจิตมากที่สุดถึงประมาณรVอยละ 7535 ของ
ประชาชนที่เสียชีวิตดVวยปjญหาสุขภาพจิตทั้งหมด นอกจากนี้ การลดลงของอัตราการเกิดของประชากรไทย ยัง
เปTนแนวโนVมที่ชัดเจนอย?างมีนัยสำคัญ โดยเฉพาะกลุ?มประชากรเจนเนอเรชั่นวายที่มีสุขภาพดีและอยู?ในวัยที่
เหมาะสมต?อการสรVางครอบครัวมีอัตราการใหVกำเนิดลดลง เนื่องจากไดVรับอิทธิพลจากแนวคิดความตVองการเปTน
ครอบครัวเดี่ยว ใชVชีวิตคนเดียว ดVวยมีระดับการศึกษาที่สูงขึ้นและสามารถพึ่งพาตัวเองไดV และการยอมรับเพศ
สภาพที่ไม?ตรงกับสถานะทางเพศ
2.1.10 อนาคตของงาน (Future of Work) และพฤติกรรมการดำรงชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป โลก
แห? ง การทำงานในอนาคตกำลั ง เปลี ่ ย นแปลงไปอย? า งมี น ั ย สำคั ญ โดยความกV า วหนV า ทางเทคโนโลยี
การเปลี่ยนแปลงโครงสรVางของประชากรโลก และทัศนคติของคนรุ?นใหม? ลVวนเปTนปjจจัยที่ส?งผลใหVเกิด
“อนาคตของงาน (Future of Work)” กล?าวคือ งานบางประเภทจะเลือนหายไป และเกิดงานประเภทใหม?
34

ฐานิศรp เหราบัตยp และ กฤตนัย บุญราช (2562). วารสารเศรษฐกิจและสังคม:"เด็กสมัยนี้ ..." ทำความเข{าใจคนรุVนใหมVกับสไตลeการทำงานใน
อนาคต. สศช.. สืบค{นข{อมูลจาก: https://drive.google.com/file/d/17uywER-_es5BDGFTsV7GNAIC5LV881o/view?fbclid=IwAR2n_n1ubYxX2DQYdsXUVs_jzIQOPxqOmrQCWSmqwKbL71cJ7YsL80RCfDg
35
กรมสุขภาพจิต (2561). ขVาวจากหนังสือพิมพeที่เกี่ยวข{องกับสุขภาพจิต: “กรมสุขภาพจิต” ติงสื่อขายขVาวฆVาตัวตายถี่ ชี้คนเลียนแบบรมควันพุVง!.
สืบคÖนจาก https://www.dmh.go.th/news-dmh/view.asp?id=29911
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ขึ้นมาทดแทน โดยระบบอัตโนมัติและหุ?นยนต[มีแนวโนVมจะเขVามาทดแทนงานที่มีลักษณะของการทำซ้ำหรือ
เปT นแบบแผน (Repetitive/Routine) ส? งผลใหV เกิ ดความตV องการแรงงานที ่ ม ี ท ั กษะ ความสามารถเฉพาะ
ที ่ เกี ่ ยวขV องกั บเทคโนโลยี อาทิ วิ ศวกรหุ ? นยนต[ (Robotics Engineers) หรื อผู V เชี ่ ยวชาญปj ญญาประดิ ษฐ[
(AI Specialists) 36 มากขึ้น และการเขVาสู?สังคมสูงวัยยังมีแนวโนVมทำใหVงานในอุตสาหกรรมการแพทย[และ
สุขภาพมีจำนวนเพิ่มขึ้น ตลอดจนกระแสความใส?ใจดVานสิ่งแวดลVอมจะส?งผลใหVงานสีเขียว (Green Jobs)
ทวีความสำคัญในตลาดแรงงานมากยิ่งขึ้น นำไปสู?การเกิดขึ้นของงานในอาชีพใหม? ๆ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงขVางตVน
นำไปสู?ความตVองการทักษะของแรงงานในลักษณะใหม? ๆ โดยนอกเหนือจากทักษะทางปjญญา (Cognitive) หรือ
ทักษะเชิงเทคนิค (Technical Skills) อาทิ สเต็ม (Science Technology Engineering and Mathematics;
STEM) แลVว ยังเปTนที่คาดการณ[กันว?าทักษะทางพฤติกรรม (Non-Cognitive) หรือทักษะดVานมนุษย[ (Human
Skills) อาทิ ความคิดสรVางสรรค[ การสื่อสาร หรือการทำงานเปTนทีม จะเปTนที่ตVองการและเปTนงานสำหรับอนาคต
เนื่องจากเปTนทักษะเฉพาะที่เทคโนโลยีสมัยใหม?ยังไม?สามารถทดแทนแรงงานมนุษย[ไดV
นอกจากนี้ ผลจากการที่ประชากรกลุ?มเจนเนอเรชั่นวายมีบทบาทสำคัญในตลาดแรงงาน ซึ่งมี
ความตVองการใชVชีวิตที่มีความยืดหยุ?นและความสมดุลในชีวิต ทำใหVการจVางงานในระยะต?อไปจะมีรูปแบบ
ที่หลากหลายมากขึ้น กล?าวคือ การจVางงานที่มิใช?รูปแบบมาตรฐาน (Non-standard Form of Employment:
NSE) อาทิ การจV างงานชั ่ ว คราว (Temporary) การจV า งงานบางช? ว งเวลา (Part-time) การจV า งงานตาม
ความตVองการ (On-call) การจVางงานแบบแฝง (Disguised) และงานอิสระ (Self-Employment) มีแนวโนVมจะ
แพร?หลายมากยิ่งขึ้น ควบคู?ไปกับรูปแบบการทำงานจากทุกที่ทุกเวลา (Working Anytime, Anywhere) อาทิ
การทำงานทางไกล (Remote Work/Telework) การทำงานจากบVาน (Work from Home) หรือจากที่อื่น ๆ
ผ?านระบบออนไลน[ โดยอยู?ภายใตVชั่วโมงการทำงานที่ยืดหยุ?น37 ซึ่งจะช?วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและ
ความสมดุลในชีวิต รวมไปถึงช?วยลดผลกระทบจากภาวะวิกฤติที่กระทบต?อความสามารถในการเดินทางไป
ทำงาน สอดคลVองกับการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจแบบ Gig Economy และพฤติกรรมการดำเนินชีวิตใหม? ๆ
นำไปสู?การขยายโอกาสการมีส?วนร?วมในกำลังแรงงานและเปTนแหล?งรายไดVเสริม อย?างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลง
ดังกล?าว อาจส?งผลใหVเกิดการขยายตัวของแรงงานนอกระบบ ซึ่งขาดความคุVมครองและสิทธิประโยชน[ที่
เหมาะสม รวมถึงแรงงานอาจเผชิญความเสี่ยงจากความมั่นคงในการจVางงานที่ลดลง38
ในกรณีของประเทศไทย สถานการณ[ตลาดแรงงานในประเทศ ยังมีความทVาทายมากยิ่งขึ้นเมื่อ
พิจารณาถึงแนวโนVมการใชVปjญญาประดิษฐ[และระบบอัตโนมัติซึ่งจะเขVามาทดแทนแรงงาน โดยเฉพาะงานที่มีลักษณะการ
ทำซ้ำเปTนแบบแผน ซึ่งเปTนลักษณะงานส?วนใหญ?ในภาคอุตสาหกรรม มีการคาดการณ[ว?าแรงงานในภาคอุตสาหกรรมของ
36

World Economic Forum (WEF) (2018). Insight Report: The Future of Jobs Report 2018. Available from:
http://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs_2018.pdf
37
International Labour Organization (ILO) (2019). Guide to developing balanced working time arrangements. Available from:
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---travail/documents/publication/wcms_706159.pdf
38
ILO (2016). Non-standard employment around the world: Understanding challenges, shaping prospects. Available from:
http://ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_534326.pdf
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ไทยจำนวน 3 ลVานคน หรือประมาณรVอยละ 55 มีความเสี่ยงสูงที่จะถูกแทนที่ดVวยเทคโนโลยีภายในระยะ 10 – 20 ป^
ขVางหนVา39 นอกจากนี้แรงงานที่ถูกเลิกจVางบางส?วนอาจผันตัวไปเปTนแรงงานนอกระบบเพื่อชดเชยรายไดVที่หายไป ใน
ขณะเดียวกัน ความกVาวหนVาทางเทคโนโลยีดิจิทัลและค?านิยมของประชากรรุ?นใหม?ที่ใหVความสำคัญกับการมีอิสระในการ
บริหารจัดการเวลายังผลักดันใหVเกิดรูปแบบการจVางงานที่มิใช?มาตรฐาน ในขณะที่แรงงานที่อยากลาออกจากงานประจำ
มาเปTน Gig Workers นั้น พบว?ามีมากถึงรVอยละ 8640 ส?งผลใหVแนวโนVมผูVทำงานไดVรับสิทธิประโยชน[ไม?ครบถVวน และอาจ
ไม?ไดVรับความคุVมครองตามระบบประกันสังคมมีจำนวนเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ พบว?า แรงงานที่ทำงานในลักษณะเปTนครั้งคราว (Gig
Workers) ซึ่งเปTนลักษณะงานที่ผูVทำงานไดVรับค?าตอบแทนไม?แน?นอน และความสัมพันธ[ระหว?างลูกจVางและนายจVางมี
ความไม?ชัดเจน มีสัดส?วนประมาณรVอยละ 30 ของประชากรวัยแรงงานทั้งหมด
2.2 ผลกระทบและแนวโน$มการเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากการแพร)ระบาดของโรคโควิด-19
สถานการณ[การแพร?ระบาดของโรคโควิด-19 ไดVส?งผลกระทบอย?างกวVางขวางและรุนแรงในเกือบทุก
ประเทศทั ่ ว โลกรวมถึ ง ประเทศไทย การแพร? ร ะบาดของโรคอย? า งรุ น แรงและต? อ เนื ่ อ งมิ ไ ดV เ ปT น เพี ย ง
วิกฤตการณ[ทางสาธารณสุขเท?านั้น แต?ไดVส?งผลกระทบไปถึงมิติดVานเศรษฐกิจ สังคม การใชVชีวิตของประชากร
และโดยเฉพาะอย?างยิ่งต?อทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะต?อไปอย?างมีนัยสำคัญ โดยผลกระทบและ
แนวโนVมการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญอันเปTนผลสืบเนื่องมาจากโควิด-19 ที่ส?งผลกระทบในระดับโลกและไทย มี
สาระสำคัญโดยสังเขป ดังนี้
2.2.1 ผลกระทบในระดับโลก สถานการณ[การแพร?ระบาดของโรคโควิด-19 ส?งผลกระทบต?อการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงการใชVชีวิตของประชากรโลกอย?างรุนแรง เกิดเปTนตVนทุนจากทั้งความสูญเสีย
ชีวิตและการเจ็บไขVไดVปùวยโดยตรงจากการติดเชื้อ และผลกระทบทางอVอมจากความพยายามในการปbองกันและ
ควบคุมการแพร?ระบาด โดยในป^ 2563 ธนาคารโลกไดVประมาณการว?าเศรษฐกิจโลกจะหดตัวลงถึงรVอยละ
4.3041 และมีอัตราการว?างงานเพิ่มขึ้นเปTนรVอยละ 6.4642 รวมถึงมีการสูญเสียของชั่วโมงการทำงานถึงรVอยละ
8.8 เมื ่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ ป^ 2562 ซึ ่ ง อั ต ราการสู ญ เสี ย ของชั ่ ว โมงการทำงานขV า งตV น เที ย บเท? า กั บ
การสูญเสียการจVางงานประจำถึง 255 ลVานตำแหน?ง43
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42
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แผนภาพที่ 2-8 อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและอัตราการวCางงานของโลก
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ที่มา: World Bank (2564) และ International Labour Organization (2564)

ในขณะเดียวกัน การแพร?ระบาดของโรคโควิด-19 ยังส?งผลกระทบเปTนวงกวVางต?อเศรษฐกิจ
และการคVาโลกอย?างรุนแรง โดยระดับผลกระทบมีความแตกต?างกันตามบริบทของแต?ละประเทศ ทั้งนี้ จาก
รายงานของการประชุมสหประชาชาติว?าดVวยการคVาและการพัฒนา (United Nations Conference on
Trade And Development: UNCTAD) ป^ 2563 พบว?า กลุ?มประเทศหรือประเทศที่ไดVรับความเสียหาย
ในดVานการคVาโลกมากที่สุดตามดัชนี Purchasing Managers' Index (PMI) คือ สหภาพยุโรป และสหรัฐอเมริกา
ตามลำดับ โดยประเทศไทยไดVรับผลกระทบสูงเปTนอันดับที่ 11 ซึ่งสาเหตุสำคัญมาจากการหดตัวลงของกลุ?ม
อุตสาหกรรมรถยนต[ ในขณะเดียวกัน เมื่อพิจารณาผลกระทบของรายไดVจากภาคการท?องเที่ยวตามขVอมูลของ
สมาคมขนส? ง ทางอากาศระหว? า งประเทศ (International Air Transport Association: IATA) ยั ง พบว? า
กลุ?มประเทศในทวีปเอเชียไดVรับความเสียหายจากปริมาณการเดินทางทางอากาศที่หดตัวอย?างรุนแรงมากที่สุด
อย?างไรก็ดี ภาวะเศรษฐกิจในหลาย ๆ ประเทศไดVทยอยปรับตัวดีขึ้นตามลำดับ โดย OECD คาดการณ[ว?า
ในป^ 2564 โลกจะมีอัตราการเติบโตของ GDP เพิ่มขึ้นรVอยละ 4.2 เมื่อเทียบกับป^ก?อน เนื่องดVวยความสำเร็จ
ของมาตรการควบคุมการระบาด มาตรการฟ©™นฟูเศรษฐกิจในระยะสั้นและระยะยาว และการจัดสรรวัคซีน
ที่คาดว?าจะสามารถปbองกันการแพร?ระบาดของโรคโควิด-19 ไดVอย?างมีประสิทธิภาพ
2.2.2 ผลกระทบต)อประเทศไทย ถึงแมVประเทศไทยจะจัดอยู?ในกลุ?มประเทศแรกของโลกที่พบ
การแพร?ระบาดของโรคโควิด-19 ภายในประเทศ (มีผูVติดเชื้อภายในประเทศครั้งแรกเมื่อวันที่ 31 ม.ค. 2563)
แต?ดVวยขีดความสามารถในการใหVความสำคัญต?อการดำเนินมาตรการควบคุมการแพร?ระบาดอย?างจริงจังของ
รัฐบาล และการใหVความร?วมมือเปTนอย?างดีของภาคเอกชนและประชาชน ประกอบกับระบบสาธารณสุขของ
ประเทศที่มีประสิทธิภาพ ทำใหVตลอดระยะเวลากว?า 1 ป^ที่ผ?านมา ประเทศไทยมีจำนวนผูVติดเชื้อและผูVเสียชีวิต
จากโรคโควิด-19 ต่ำเปTนอันดับตVน ๆ ของโลก โดยมีสัดส?วนผูVติดเชื้อต?อประชากรต่ำที่สุดเปTนอันดับที่ 19 ของ
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โลก44 และมีสัดส?วนผูVเสียชีวิตต?อประชากรต่ำที่สุดเปTนอันดับที่ 6 ของโลก45 และไดVรับการจัดอันดับจาก
สถาบันโลวี (Lowy Institute) ในอันดับที่ 4 จากทั้งหมด 98 ประเทศ ดVานความสามารถในการรับมือกับการ
แพร?ระบาดของโรคโควิด-1946
แมV ว ? า ที ่ ผ ? า นมาประเทศไทยจะประสบความสำเร็ จ ในการปb อ งกั น และควบคุ ม โรค
เมื่อเปรียบเทียบกับหลายประเทศทั่วโลก ดVวยมาตรการดVานสาธารณสุขที่สามารถปรับตัวใหVรับมือกับ
สถานการณ[ไดVอย?างรวดเร็วและเขVมงวด แต?ผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น พบว?ายังอยู?ในระดับค?อนขVาง
รุนแรง เนื่องจากการพึ่งพาภาคบริการในสัดส?วนสูง โดยเฉพาะภาคการท?องเที่ยวซึ่งถือเปTนเครื่องจักร
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทยในช?วงหลายป^ที่ผ?านมา กล?าวคือ รายรับจากนักท?องเที่ยวชาวต?างชาติสูงถึง
ประมาณรVอยละ 11 ของ GDP ในป^ 2558 - 256247 ในขณะเดียวกัน เศรษฐกิจไทยยังพึ่งพิงภาคการส?งออก
อย?างมาก โดยสัดส?วนการส?งออกสินคVาต?อ GDP เฉลี่ยสูงถึงรVอยละ 65 ในช?วงช?วงเวลาเดียวกัน48 เมื่อผนวกเขVา
กับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการแพร?ระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศคู?คVาสำคัญ จึงส?งผลต?อประเทศ
ไทยอย?างหลีกเลี่ยงไม?ไดV อาทิ ตลาดอาเซียนซึ่งไทยมีสัดส?วนการส?งออกไปยังอาเซียนสูงถึงรVอยละ 24 ของ
ปริมาณการส?งออกทั้งหมด49 ผลกระทบที่รุนแรงของวิกฤตโควิด-19 ต?อตลาดอาเซียนจากการพึ่งพาอุปสงค[
จากต?างประเทศในระดับสูง จึงทำใหVปริมาณการส?งออกของไทยลดลงอย?างมาก และแมVว?าสถานการณ[การฟ©™น
ตัวของประเทศจีนจะมีแนวโนVมปรับตัวดีขึ้นเนื่องจากอุปสงค[ในประเทศที่มีจำนวนมากและมีกำลังซื้อสูง แต?
ดVวยสัดส?วนการคVาของไทยและจีนยังต่ำกว?าหลายประเทศ จึงทำใหVการฟ©™นตัวของไทยชVากว?าประเทศอื่นใน
ภูมิภาคเดียวกัน นอกจากนี้ โครงสรVางการส?งออกสินคVาของไทยยังกระจุกตัวอยู?ในกลุ?มสินคVามูลค?าสูงที่มีการ
ฟ©™นตัวชVาเปTนส?วนมาก อาทิ ยานยนต[ ชิ้นส?วนประกอบ และเครื่องจักร จึงส?งผลใหVความตVองการสินคVาแปรผัน
ตามกำลังซื้อที่ลดลงอย?างมากของตลาดโลก
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แผนภาพที่ 2-9 สัดสCวนตลาดสCงออกของไทยเทียบกับประเทศอื่นในภูมิภาค

หมายเหตุ: การสKงออกของสิงคDโปรDไมKรวม re-export
ที่มา: การฟôöนตัวของการสKงออกไทยหลัง COVID-19 ภายใตFขFอจำกัดเชิงโครงสรFาง, ธนาคารแหKงประเทศไทย (2563)50

ทั้งนี้ การแพร?ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งส?งผลกระทบอย?างรุนแรงต?อภาคการท?องเที่ยวและ
การส?งออกของไทย ส?งผลใหVป^ 2563 เศรษฐกิจไทยปรับตัวลดลงถึงรVอยละ 6.151 ในขณะที่อัตราการว?างงาน
ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นเปTนรVอยละ 1.90 หรือประมาณ 7.4 แสนคน และชั่วโมงการทำงานลดลงรVอยละ 4.3 เหลือ
เพียง 41.6 ชั่วโมงต?อสัปดาห[ โดยแรงงานที่มีอายุนVอยและมีการศึกษาสูงจะประสบปjญหาการว?างงานมากกว?า
แรงงานกลุ?มอื่น52
2.2.3 แนวโน$มการเปลี่ยนแปลงในอนาคต การแพร?ระบาดของโรคโควิด-19 ส?งผลต?อแนวโนVมการ
เปลี่ยนแปลงระดับโลกหลายประการอย?างมีนัยสำคัญ ไม?ว?าจะเปTนการเร?งใหVการเปลี่ยนแปลงที่ดำเนินอยู?แลVว
เกิดเร็วขึ้น หรือลดทอนความรุนแรงของการเปลี่ยนแปลง โดยแนวโนVมการเปลี่ยนแปลงที่ไดVรับผลกระทบจาก
โควิ ด-19 มากที่ สุ ด ไดV แก? ความกV าวหนV าทางเทคโนโลยี การดู แลรั กษาสุ ขภาพและการรั กษาพยาบาล
การขยายตัวของความเปTนเมือง แนวโนVมเศรษฐกิจการเมืองระหว?างประเทศ และอนาคตของงาน รวมถึง
พฤติกรรมการดำรงชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งมีสาระสำคัญโดยสังเขป ดังนี้
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แผนภาพที่ 2-10 สัดสCวนผูOที่คาดวCาจะใชOเทคโนโลยีดิจิทัลเพิ่มขึ้นจากวิกฤตโควิด-19 แบบชั่วคราว/ถาวร

ที่มา: สันติธาร เสถียรไทย, 256353

ความก$ า วหน$ า ทางเทคโนโลยี โดยเฉพาะการเปลี ่ ยนแปลงเขV าสู ? ยุ คดิ จิ ทั ล ถู กเร? งใหV มี
ความสำคัญต?อภาคเศรษฐกิจ สังคม และการดำรงชีวิตของประชากรเพิ่มขึ้นอย?างรวดเร็วในช?วงที่มีการระบาด
ของโรคโควิด-19 เนื่องจากเทคโนโลยีดิจิทัลถูกนำมาใชVเพื่อลดปฏิสัมพันธ[ทางกายภาพของคนในสังคม
โดยการใชVช?องทางการสื่อสารแบบออนไลน[และการประชุมทางไกลแทนการพบปะโดยตรง การซื้อสินคVาและ
บริการผ?านแพลตฟอร[มออนไลน[แทนการเดินทางไปรVานคVา การเรียนการสอนออนไลน[ และการทำธุรกรรม
ดิจิทัลแทนการชำระดVวยเงินสด เปTนตVน ทั้งนี้ จากการสำรวจพฤติกรรมของผูVใชVเทคโนโลยีในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใตV พบว?า หลังจากการแพร?ระบาดระลอกแรกของโรคโควิด-19 มีการใชVงานเทคโนโลยีมากขึ้น
ในหลายรูปแบบ เช?น สื่อสังคมออนไลน[ การศึกษาทางไกล พาณิชย[อิเล็กทรอนิกส[ การประชุมทางไกล และ
การรับชมวิดิโอออนไลน[ เปTนตVน ซึ่งการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในลักษณะดังกล?าว มีทั้งที่เปTนการปรับตัว
ชั ่ ว คราวในระยะที ่ ม ี ก ารแพร? ร ะบาดของโรค ซึ ่ ง ผู V ค นไม? ส ามารถดำเนิ น ชี ว ิ ต ไดV ต ามปกติ แ ละที ่ เ ปT น
การเปลี่ยนแปลงอย?างถาวรเนื่องจากเห็นถึงประโยชน[และโอกาสในการเพิ่มขีดความสามารถและประสิทธิภาพ
ในการดำเนินงานของหน?วยงานดVวยการประยุกต[ใชVเทคโนโลยี
การรักษาสุขอนามัย จากความตื่นตัวในการปbองกันการติดต?อของโรคโควิด-19 และการดำเนิน
มาตรการทางสาธารณสุขอย?างเขVมงวดเพื่อยับยั้งการแพร?ระบาดของโรคในวงกวVาง ไดVส?งผลใหVประชาชนมี
ความตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลสุขภาพของตนเองเพิ่มมากขึ้น และเปTนแรงกดดันใหVผูVประกอบการ
หลายสาขา โดยเฉพาะดVานบริการสุขภาพและการท?องเที่ยวตVองยกระดับมาตรฐานการใหVบริการ โดยคำนึงถึง
ความสะอาดและสุขอนามัยที่เปTนไปตามมาตรฐานสากล อีกทั้งยังเปTนปjจจัยที่ช?วยเร?งรัดใหVการวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีการรักษาพยาบาล โดยเฉพาะการวิจัยและพัฒนาชีวภัณฑ[สำหรับสรVางภูมิคุVมกันจากเชื้อไวรัส
มีความกVาวหนVามากขึ้น
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การขยายตัวของความเป{นเมือง วิกฤตการแพร?ระบาดของโรคติดต?อครั้งใหญ?เปTนปjจจัยที่
ช?วยเร?งใหVเมืองต?าง ๆ ทั่วโลกปรับตัวสู?การเปTนเมืองอัจฉริยะ (Smart City) เพื่อสนองตอบวิถีชีวิตของ
ประชากรที่เปลี่ยนแปลงไป และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเฝbาระวังการแพร?ระบาดของโรคและการบริหาร
จัดการสถานการณ[ อาทิ การใชVเทคโนโลยีอินเทอร[เน็ตของสรรพสิ่งเพื่อเพิ่มความสามารถในการเชื่อมต?อ
ระหว? า งอุ ปกรณ[ อ ิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส[ แ ละรั บส? ง ขV อ มู ล ระหว? า งกั น การวิ เ คราะห[ ข V อ มู ล ขนาดใหญ? (Big Data)
เพื ่ อวิ เ คราะห[ พฤติ กรรมของประชากรและเพื ่ อการบริ หารจั ดการทรั พยากรของเมื องใหV เ ปT นไปอย? า งมี
ประสิทธิภาพ
การเมืองและเศรษฐกิจระหว)างประเทศ วิกฤตโควิด-19 ยังมีผลใหVเกิดการเปลี่ยนแปลงของ
อิทธิพลทางแนวความคิดแบบชาตินิยม ที่ใหVความสำคัญกับกิจการภายในประเทศเปTนลำดับแรกปรากฏเด?นชัด
ขึ้น เนื่องจากรัฐบาลของแต?ละประเทศตVองดำเนินนโยบายดVานสาธารณสุขอย?างเขVมขVนเพื่อควบคุมการแพร?
ระบาดภายในประเทศ ผ?านมาตรการปòดเมือง การจำกัดการเดินทางผ?านแดน และการดำเนินมาตรการควบคุม
การคVาระหว?างประเทศในกลุ?มสินคVาที่มีความสำคัญต?อความมั่นคงดVานสาธารณสุขของประเทศ นอกจากนี้
มาตรการปòดเมืองและจำกัดการเดินทางยังนำไปสู?ภาวะชะงักงันของการคVาและการบริการระหว?างประเทศ ซึ่ง
เปTนแรงผลักดันใหVบรรษัทขVามชาติและผูVประกอบการคVาระหว?างประเทศทั่วโลกปรับเปลี่ยนกลยุทธ[เพื่อสรVาง
ความสามารถในการรับมือและปรับตัว (Resilience) และลดความเสี่ยงอันเนื่องมาจากเหตุการณ[ที่ไม?คาดคิด
ซึ่งส?งผลกระทบต?อห?วงโซ?มูลค?าระหว?างประเทศ ผ?านการโยกยVายฐานการผลิตและช?องทางการตลาดไปยัง
ประเทศที่อยู?ใกลVกันหรืออยู?ภายในภูมิภาคเดียวกันมากขึ้น
รูปแบบการทำงาน การเปลี่ยนแปลงสู?สังคมดิจิทัลที่ถูกเร?งจากวิกฤตโควิด-19 และมาตรการ
เวVนระยะห?างทางสังคมยังส?งผลใหVรูปแบบการทำงานมีความยืดหยุ?นมากขึ้น สามารถทำงานจากบVานหรือ
ทำงานระยะไกลไดV ในขณะเดียวกัน แรงงานบางส?วนอาจผันตัวไปเปTนแรงงานนอกระบบ ทั้งที่เปTนผลมาจาก
การถูกเลิกจVาง หรือตVองการผันตัวไปทำงานในลักษณะไม?ประจำมากยิ่งขึ้น ซึ่งสรVางความทVาทายใหVแก?ภาครัฐ
ในการจัดความคุVมครองทางสังคมเพื่อสรVางความมั่นคงทางรายไดVและสุขภาพใหVแก?แรงงานลักษณะดังกล?าว
ทรัพยากรธรรมชาติและชั้นบรรยากาศโลก แมVว?าการเกิดวิกฤตโควิด-19 จะส?งผลใหV
กิจกรรมทางเศรษฐกิจและการใชVชีวิตหยุดชะงักหรือชะลอตัวลง แต?เหตุการณ[ดังกล?าวไดVสรVางผลเชิงบวกต?อ
สภาพแวดลVอมโดยรวมของโลกใหVมีการฟ©™นตัวกลับสู?ความอุดมสมบูรณ[ไดVดีขึ้น โดยการชะลอตัวลงของภาค
การผลิตและการเคลื่อนยVายสินคVาและบริการระหว?างประเทศ ไดVส?งผลใหVปริมาณการปล?อยก•าซเรือนกระจก
ลดลงทั้งในระดับโลกและระดับประเทศ อย?างไรก็ตาม พฤติกรรมการดูแลรักษาสุขอนามัยและการใชVชีวิต
ท?ามกลางการแพร?ระบาดไดVส?งผลใหVปริมาณขยะเพิ่มสูงขึ้นจากป^ที่ผ?านมาถึงประมาณรVอยละ 15 โดยเฉพาะ
ขยะพลาสติก54 ซึ่งเปTนผลอันเนื่องมาจากรูปแบบการบริโภคและการผลิตที่ปรับเปลี่ยนไปของภาคส?วนในสังคม
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2.3 สถานะของประเทศและผลจากแนวโน$มการเปลี่ยนแปลงระดับโลก
กว?าสี่ทศวรรษของการพัฒนาประเทศที่แมVจะนำมาซึ่งความกVาวหนVาดVานสังคม เศรษฐกิจและความอยู?ดี
มีสุขของประชาชนคนไทยอย?างต?อเนื่องในระยะที่ผ?านมา แต?ขVอจำกัดและความทVาทายที่สำคัญหลายประการ
ซึ่งประเทศไทยยังคงตVองเผชิญและรอที่จะไดVรับการแกVไข กอปรกับผลกระทบจากการแพร?ระบาดของโรค
โควิด-19 และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในระดับโลกที่ไดVสังเคระห[ไวVขVางตVน จะยังเปTนปjจจัยสำคัญที่ตVอง
คำนึงถึงในการกำหนดทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะต?อจากนี้ การนำเสนอขVอมูลภายใตVหัวขVอนี้จึงมี
จุดมุ?งหมายที่จะฉายภาพสถานะการพัฒนาของประเทศที่เปTนอยู? พรVอมทั้งการประเมินและคาดการณ[ผลจาก
กระแสการเปลี่ยนแปลงต?าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นกับประเทศไทยในช?วงระยะเวลาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 โดยมี
กรอบของมุ ม มองสถานะในประเทศครอบคลุ ม มิ ต ิ ก ารพั ฒ นา 6 ดV า นหลั ก ประกอบดV ว ย ความมั ่ น คง
ความสามารถในการแข?งขันทางเศรษฐกิจ โอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลVอม และการบริหารจัดการภาครัฐ โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้
2.3.1

ความมั่นคง

ยุทธศาสตร[ชาติดVานความมั่นคงมีวัตถุประสงค[เพื่อใหVประเทศชาติมีความมั่นคง ประชาชนมี
ความสุข โดยใหVความสำคัญกับการบริหารจัดการสภาวะแวดลVอมของประเทศใหVมีความสงบเรียบรVอยและ
ปลอดภัย ภายใตVหลักความมั่นคงแบบองค[รวม ดVวยการขับเคลื่อนยุทธศาสตร[ชาติดVานความมั่นคงในระยะที่ 1
(พ.ศ. 2561 – 2565) ที่เนVนการปรับสภาพแวดลVอมและแกVไขปjญหาใหVลดระดับลง โดยใชVจุดแข็งที่ประเทศ
ไทยมีศักยภาพใหVเกิดประโยชน[เสริมดVวยการใชVนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค?าทางเศรษฐกิจ พรVอมแกVไขอุปสรรค
ขVอจำกัดเดิมซึ่งเปTนจุดอ?อนของประเทศ ซึ่งตVองอาศัยการพัฒนาคน การใชVประโยชน[จากเทคโนโลยีและระบบ
ฐานขVอมูลใหVมีความพรVอมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติไดVทุกรูปแบบ ควบคู?กับการใชVกลไกแกVไข
ปjญหาแบบบูรณาการดVวยกระบวนการมีส?วนร?วมของทุกภาคส?วนรวมถึงประเทศเพื่อนบVานและมิตรประเทศ
ทั่วโลกบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล เพื่อเอื้ออำนวยประโยชน[ต?อการดำเนินการของยุทธศาสตร[ชาติดVาน
อื่น ๆ ใหVสามารถขับเคลื่อนไปไดVตามทิศทางและเปbาหมายที่กำหนด
ทั้งนี้ สถานะการดำเนินงานขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร[ความมั่นคงของไทยดVานต?าง ๆ
รวมถึงนัยยะจากแนวโนVมการเปลี่ยนแปลงระดับโลก ที่มีความสำคัญต?อการบรรลุเปbาหมายตามยุทธศาสตร[
ชาติดVานความมั่นคง มีดังนี้
1) การรักษาความสงบในประเทศ
1.1) ความมั ่ น คงปลอดภั ย ในชี ว ิ ต และทรั พ ยv ส ิ น การดำเนิ น งานเพื ่ อ ขั บ เคลื ่ อ น
เปbาหมายตามยุทธศาสตร[ชาติของหน?วยงานดVานความมั่นคงในช?วงป^ 2561 – 2563 ไดVใหVความสำคัญกับ
การเสริมสรVางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย[สิน ซึ่งจากการจัดอันดับโดยสมาคมวิทยาศาสตร[การตำรวจ
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สากล พบว?าระดับความมั่นคงปลอดภัยภายในประเทศ55 ของไทยอยู?ในเกณฑ[ปานกลาง โดยไดVอันดับที่ 69
จาก 127 ประเทศ สำหรับระดับความมั่นคงปลอดภัยทางสังคมภายใตVดัชนีสันติภาพโลก ของสถาบันวิจัย
ดVานเศรษฐศาสตร[และสันติภาพ แสดงใหVเห็นว?าประเทศไทยมีระดับความมั่นคงปลอดภัยทางสังคม56 ในป^
2563 ที่ค?อนขVางน?าเปTนห?วง โดยมีการปรับตัวดีขึ้นเล็กนVอยจากป^ 2562 อยู?ในอันดับที่ 123 จาก 163 ประเทศ
(ป^ 2562 อยู?ในอันดับที่ 125) ซึ่งเปTนผลจากการดำเนินงานปbองกันและปราบปรามอาชญากรรมเชิงรุกมากขึ้น
ของหน?วยงานดVานความมั่นคง รวมทั้งมีการเตรียมพรVอมเพื่อลดความสูญเสียและผลกระทบจากความรุนแรง
ของอาชญากรรมและความไม?ปลอดภัยต?าง ๆ ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศอย?างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
1.2) เสถียรภาพทางการเมืองและธรรมาภิบาล การดำเนินงานของหน?วยงานดVาน
ความมั่นคงและภาคีการพัฒนาในช?วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ใหVความสำคัญกับการส?งเสริมการมีส?วนร?วมใน
ระบอบประชาธิปไตยของประชาชน การปลูกฝjงจิตสำนึกรักสามัคคีและส?งเสริมความปรองดองของคนในชาติ
การพัฒนาศักยภาพกระบวนการจัดการแกVไขปjญหาความขัดแยVงแบบบูรณาการภายใตVสันติวิธี และการสรVาง
ความปรองดองสมานฉันท[โดยผ?านกลไกต?าง ๆ อย?างไรก็ดี จากการประเมินโดยธนาคารโลกในป^ 2562 พบว?า
ประสิทธิผลของรัฐบาลไทย57 อยู?ในระดับปานกลาง (รVอยละ 65.87) โดยลดลงจากป^ 2561 (รVอยละ 66.83)
เล็กนVอย
อย?างไรก็ตาม ในป^ 2563 ยังมีสถานการณ[ทางการเมืองที่เกิดจากปjญหาการขาด
เสถียรภาพและธรรมาภิบาลของรัฐอันสะทVอนถึงการขาดความเชื่อมั่นต?อระบบ รวมถึงความขัดแยVงทาง
ความคิดระหว?างวัยและกลุ?มบุคคล ซึ่งเปTนผลจากปjญหาความเหลื่อมล้ำที่สะสมมานานในสังคมไทย ประกอบ
กับพัฒนาการทางเทคโนโลยีดิจิทัล พรVอมทั้งความแพร?หลายอย?างรวดเร็วของสื่อออนไลน[อันนำมาซึ่งการ
เขVาถึงขVอมูลข?าวสารที่เปòดกวVาง การติดตามผลงานและประสิทธิภาพการดำเนินงานของรัฐบาล การมีส?วนร?วม
และรับฟjงความคิดเห็นของประชาชนที่แตกต?างหลากหลาย สามารถเปTนไดVทั้งโอกาสในการสื่อสารทำความ
เขVาใจและลดความขัดแยVงในสังคม ในขณะเดียวกันก็นำมาซึ่งความเสี่ยงที่จะมีการใชVเทคโนโลยีดิจิทัลอย?างไม?
ถูกตVองในการเผยแพร?ขVอมูลข?าวสารที่บิดเบือนอย?างแนบเนียน เพื่อเปTนเครื่องมือในการบ?มเพาะชุดความเชื่อ
ชักจูงทางความคิด และสรVางความเกลียดชัง เพื่อใหVเกิดความแตกแยกทางสังคม ซึ่งปjญหาการขาดเสถียรภาพ
และธรรมาภิบาลทางการเมืองยังคงมีแนวโนVมที่จะดำเนินต?อเนื่องไปในช?วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13
2) การป|องกันและแก$ไขปÑญหาความมั่นคง
2.1) การป|องกันและรับมือการโจมตีทางไซเบอรv ภาครัฐมีการดำเนินงานอย?างต?อเนื่อง
เพื ่ อ ขั บ เคลื ่ อ นนโยบายเศรษฐกิ จ ดิ จ ิ ท ั ล ที ่ ค ำนึ ง ถึ ง ประเด็ น ความมั ่ น คงปลอดภั ย โดยจั ด ตั ้ ง สำนั ก งาน
คณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร[แห?งชาติ มีศูนย[ประสานงานและแกVไขปjญหาข?าว
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ปลอม (Anti - Fake News) มีศูนย[ปฏิบัติการความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร[ พัฒนาระบบโครงสรVางพื้นฐาน
ดVานดิจิทัลของรัฐ และสรVางเครือข?ายบูรณาการความร?วมมือภาครัฐ เอกชน และประชาชน เพื่อระงับการ
แพร?หลายของขVอมูลคอมพิวเตอร[ที่ไม?เหมาะสม ส?งผลใหVประเทศไทยมีพัฒนาการดVานความมั่นคงทางไซเบอร[ดี
ขึ้นตามลำดับ โดยประเทศไทยมีสถิติภัยคุกคามทางไซเบอร[58 ลดลงในป^ 2563 และมีแนวโนVมที่จะลดลงอย?าง
ต?อเนื่อง ซึ่งเปTนผลจากการตระหนักถึงความสำคัญในการปbองกันภัยจากการคุกคามทางไซเบอร[และเพิ่มการ
ลงทุนในดVานการวางระบบปbองกันภัยคุกคามไซเบอร[มากขึ้นของหน?วยงานต?าง ๆ

จำนวนรับแจ3งเหตุ (ครั้ง)

แผนภาพที่ 2-11 สถิติภัยคุกคามทางไซเบอร? 2559-2563
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ที่มา: ศูนยDประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอรDประเทศไทย (ไทยเซิรDต),
สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสD (2563)

อย?างไรก็ดี ความผันแปรของพลวัตทางสังคมและความกVาวหนVาทางเทคโนโลยี
โดยเฉพาะเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลแบบกVาวกระโดด ทำใหVเกิดความเสี่ยงต?อภัยคุกคามทางไซเบอร[ที่มี
พัฒนาการอย?างรวดเร็ว สามารถก?อความเสียหายที่รุนแรงและแพร?ขยายผลกระทบในวงกวVางยิ่งขึ้นไดVเช?นกัน
ภาครัฐและเอกชนจึงจำเปTนตVองอาศัยความร?วมมือซึ่งกันและกันในการพัฒนาความปลอดภัยใหVแก?ระบบ
ฐานขVอมูลขนาดใหญ?และโครงสรVางพื้นฐานที่สำคัญของประเทศอยู?เสมอ
2.2) การรับมือกับปÑญหาภัยพิบัติธรรมชาติและสาธารณภัย จากประสบการณ[ในการ
เผชิญกับภัยธรรมชาติที่มักเกิดขึ้นเปTนประจำตามฤดูกาลของไทยทำใหVหน?วยงานดVานการจัดการและปbองกันสา
ธารณภัยมีแนวทางและโครงการเพื่อบริหารจัดการหรือปbองกันภัยพิบัติทางธรรมชาติอย?างเปTนระบบ เพื่อ
เผชิญหนVากับสถานการณ[ ทั้งที่เปTนภัยพิบัติทางธรรมชาติ และภัยหรือความเสียหายที่เกิดจากการกระทำของ
มนุษย[ ซึ่งอาจนำไปสู?การเกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจและสังคมในวงกวVาง ตั้งแต?ก?อนเกิดเหตุ ระหว?างเกิดเหตุ และ
หลังจากเกิดเหตุที่ต?อเนื่องจนครบกระบวนการ เพื่อเสริมสรVางภูมิคุVมกัน ฟ©™นฟู และบรรเทาผลกระทบที่เกิด
ขึ้นกับผูVที่ไดVผลกระทบจากสถานการณ[ที่เกิดขึ้น
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อย?างไรก็ตาม ยังพบว?าการช?วยเหลือและแกVไขปjญหาภัยพิบัติธรรมชาติและสา
ธารณภัย ของหน?วยงานต?างๆ ยังคงมีอุปสรรคและความทVาทายหลายมิติ โดยเฉพาะอย?างยิ่ง ไทยยังมีขีด
ความสามารถค?อนขVางจำกัดในการจัดการกับภัยพิบัติที่มีความรุนแรงสูง เนื่องจากภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในประเทศ
ที่ผ?านมาส?วนใหญ?เปTนภัยพิบัติที่เกิดขึ้นตามฤดูกาล ซึ่งอยู?ในขอบเขตพื้นที่ที่จำกัดและอยู?ในภาวะที่หน?วยงาน
สามารถตั้งรับและบริหารจัดการและรับมือกับสถานการณ[ไดVตามบทบาทภารกิจภายใตVงบประมาณที่ไดVรับ
โดยไม?สามารถที่จะพัฒนาหรือดำเนินการเชิงรุกในการที่จะเสริมสรVางระบบการเตรียมพรVอมเพื่อการจัดการใน
สภาวะฉุกเฉิน ดังนั้น การกูVภัย การใหVความช?วยเหลือเพื่อเยียวยาและฟ©™นฟูผูVที่ไดVรับผลกระทบที่เตรียมการไวV
ในเชิงรับจึงอาจมีขีดความสามารถและประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสถานการณ[วิกฤติไม?เพียงพอต?อการ
รองรับภัยพิบัติขนาดใหญ?ไดVอย?างเท?าทันเมื่อเกิดเหตุ
อย?างไรก็ดี ในช?วง 10 ป^ที่ผ?านมา ภัยพิบัติทางธรรมชาติเกิดขึ้นบ?อยครั้งและทวี
ความรุนแรงขึ้นอย?างมาก สรVางความเสียหายต?อชีวิตและเศรษฐกิจโลกเพิ่มสูงขึ้นเปTนประวัติการณ[ โดยมูลค?า
ความเสียหายที่เกิดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติในช?วงระหว?างป^ พ.ศ. 2553 – 2562 สูงถึง 3 ลVานลVานดอลลาร[
สหรัฐฯ59 หรือกว?า 91 ลVานลVานบาท โดยประเทศไทยอยู?ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟòกซึ่งเปTนภูมิภาคที่ไดVรับความ
เสียหายทางเศรษฐกิจสูงที่สุดในโลกในช?วง 10 ป^ที่ผ?านมา60 ถึง 1.3 ลVานลVานดอลลาร[สหรัฐฯ หรือกว?า 39.6
ลVานลVานบาท คิดเปTนสัดส?วนรVอยละ 44 ของมูลค?าความเสียหายทางภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นทั่วโลก
ซึ่งภัยพิบัติเหล?านี้นับวันจะยิ่งเปTนความเสี่ยงและเปTนภัยคุกคามรVายแรงที่นำมาซึ่งความสูญเสียทั้งชีวิตและ
ทรัพย[สินอย?างมหาศาล ภาครัฐจึงจำเปTนตVองตระหนักถึงความสำคัญและมีความตื่นตัวในการลดความเสี่ยงจาก
ภัยพิบัติ รวมถึงพัฒนากระบวนการปbองกัน จัดการ และใหVความช?วยเหลือในเชิงรุกมากขึ้น ซึ่งจะช?วยลดความ
เสี่ยงและจำกัดผลกระทบจากภัยพิบัติใหVนVอยลง เพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัยในภาพรวมของประเทศ
3) การบูรณาการความร)วมมือด$านความมั่นคงในระดับนานาชาติ
3.1) ความสามารถของประเทศไทยในการรั บ มื อ กั บ ความท$ า ทายจากภายนอก
การเสริมสรVางความสัมพันธ[และความร?วมมืออันดีในดVานความมั่นคงกับประเทศมหาอำนาจและประเทศที่มี
ความสำคัญทางยุทธศาสตร[ เปTนกลไกสำคัญที่ทำใหVประเทศไทยมีความมั่นคงและสามารถรับมือกับความ
ทVาทายจากภายนอกไดVทุกรูปแบบ โดยในช?วงป^ 2562 – 2563 ประเทศไทยยังคงใหVความสำคัญในการส?งเสริม
ความสัมพันธ[ที่ไวVเนื้อเชื่อใจระหว?างกัน และความร?วมมือดVานความมั่นคงที่อาศัยกลไกพหุภาคีที่เกี่ยวขVองกับ
อาเซียนและประเทศอื่น ๆ ภายใตVกรอบความร?วมมือที่ไทยเปTนสมาชิก รวมทั้งยังไดVบูรณาการขับเคลื่อนการ
แกVไขปjญหาจังหวัดชายแดนภาคใตVอย?างต?อเนื่องและมีความกVาวหนVามาเปTนลำดับ

59

AON Empower Results (2020) indicated that Economic Losses from Natural Disasters Top $232 Billion in 2019 as the
Costliest Decade on Record. Resourses from Weather, Climate and Catastrophe insight: 2019 Annual Report.
60
Statista (2021). Annual number of natural disaster events globally from 2000 to 2019. Available from:
https://www.statista.com/statistics/510959/number-of-natural-disasters-events-globally/
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อย?างไรก็ตาม ดVวยแนวโนVมและบริบทการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย?างรวดเร็ว
รุนแรง และฉับพลันมากยิ่งขึ้น ส?งผลใหVในระยะต?อจากนี้ การเสริมสรVางความร?วมมือในดVานความมั่นคงเพื่อ
รับมือกับความทVาทายจากภายนอก จำเปTนตVองพิจารณาถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากแนวโนVมการเปลี่ยนแปลงที่
สำคัญ โดยเฉพาะแนวโนVมเศรษฐกิจการเมืองระหว?างประเทศและประเด็นระดับโลก โดยใหVความสำคัญกับการ
เสริมสรVางความสัมพันธ[และความร?วมมือดVานความมั่นคงกับประเทศมหาอำนาจและประเทศที่มีความสำคัญ
ทางยุทธศาสตร[ใหVเปTนไปอย?างสมดุล โดยคำนึงถึงผลประโยชน[ร?วมกันและผลประโยชน[แห?งชาติเปTนสำคัญ
ภายใตVแนวโนVมการลดการพึ่งพาทางเศรษฐกิจ การจัดทำกรอบความร?วมมือระหว?างประเทศที่มีขอบเขตจำกัด
สถานการณ[ความขัดแยVงระหว?างสหรัฐอเมริกาและสาธารณรัฐประชาชนจีน ที่มีความอ?อนไหวและซับซVอน
ยิ่งขึ้นภายหลังการแพร?ระบาดของโรคโควิด-19 รวมถึงการรับมือกับประเด็นระดับโลก ซึ่งอาจเปTนทั้งโอกาส
และความทVาทายที่ส?งผลกระทบอย?างรวดเร็ว รุนแรง และกวVางขวางขVามพรมแดน จนไม?สามารถจัดการไดVโดย
ประเทศใดประเทศหนึ่งเพียงลำพัง อาทิ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โรคระบาด อาชญากรรมขVามชาติ
ตลอดจนประเด็นสิทธิมนุษยชน
3.2) การเสริ ม สร$ า งบทบาทของประเทศไทยในการกำหนดทิ ศ ทางและส) ง เสริ ม
เสถียรภาพของภูมิภาค ประเทศไทยไดVใหVความสำคัญกับความมั่นคง พรVอมทั้งแสดงบทบาทนำในระดับ
ภูมิภาคมาอย?างต?อเนื่อง โดยในช?วงป^ 2562-2563 ไทยไดVใหVการสนับสนุนการขับเคลื่อนกลไกของอาเซียนใน
การประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 37 เพื่อรับมือกับการแพร?ระบาดของโรคโควิด-19 และยังไดVแสดงถึงความ
เปTนประเทศแนวหนVาในการร?วมดำเนินการแกVไขปjญหาเชิงสรVางสรรค[กับนานาชาติ โดยเนVนย้ำการแสดง
บทบาทที่สรVางสรรค[ในการส?งเสริมความไวVเนื้อเชื่อใจทางยุทธศาสตร[เพื่อตอบสนองต?อความทVาทายและกVาวไป
ขVางหนVาร?วมกันของเอเชียตะวันออก พรVอมทั้งกระชับความสัมพันธ[และเสริมสรVางความร?วมมืออาเซียนกับ
ประเทศมหาอำนาจและประเทศที่มีความสำคัญทางยุทธศาสตร[นอกภูมิภาคอาเซียน อาทิ ญี่ปุùน จีน อินเดีย
สหภาพยุโรป ออสเตรเลีย และเกาหลีใตV ส?งเสริมความร?วมมือดVานความมั่นคงและข?าวกรองกับประเทศเพื่อน
บVาน ตลอดจนส?งเสริมการต?อตVานการก?อการรVายและอาชญากรรมขVามชาติ
แมVว?า การมีบทบาทเชิงรุกของประเทศไทยในการเสริมสรVางความร?วมมือดVาน
ความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติอย?างต?อเนื่อง จะเปTนปjจจัยสำคัญที่สนับสนุนใหVประเทศไทยเปTนที่
ยอมรับและมีบทบาทเพิ่มขึ้นในการกำหนดทิศทางและส?งเสริมเสถียรภาพในภูมิภาคอาเซียนและเอเชีย
อย?างไรก็ตาม ดVวยแนวโนVมและบริบทการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย?างรวดเร็ว รุนแรง และฉับพลันมากยิ่งขึ้น
ส?งผลใหVในระยะต?อจากนี้ การเสริมสรVางบทบาทของประเทศไทยในการกำหนดทิศทางและส?งเสริมเสถียรภาพ
ของภูมิภาค จำเปTนตVองพิจารณาถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากแนวโนVมการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ โดยเฉพาะ
แนวโนVมเศรษฐกิจการเมืองระหว?างประเทศและประเด็นระดับโลก โดยใหVความสำคัญกับการกำหนดท?าทีใหV
ไทยสามารถแสดงบทบาทนำในภูมิภาคในประเด็นที่ไทยมีความเขVมแข็งและ/หรือมีศักยภาพ อาทิ การ
ท?องเที่ยว อาหาร บริการทางการแพทย[และการรับมือกับการแพร+ระบาดของโรคโควิด-19 การเสริมสรVางและ
ธำรงไวVซึ่งความเปTนป≤กแผ?นและความเปTนแกนกลางของอาเซียน เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกบังคับใหVเลือกขVาง
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ระหว?างประเทศมหาอำนาจ การบูรณาการความร?วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาค (Regional Integration) เพื่อ
ใชVประโยชน[จากภูมิรัฐศาสตร[อย?างเต็มศักยภาพในการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจร?วมกับประเทศในภูมิภาค
ท?ามกลางกระแสการลดการพึ่งพาทางเศรษฐกิจในระดับโลก ตลอดจนการปฏิบัติตามพันธกรณีระหว?าง
ประเทศในประเด็นระดับโลกที่สำคัญ อาทิ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือสิทธิมนุษยชน โดยการ
ดำเนินการดังกล?าวยังตVองอาศัยการบูรณาการการทำงานระหว?างหน?วยงานภาครัฐอย?างเปTนเอกภาพเพื่อ
ร?วมกันพิจารณาประเด็นปjญหาอย?างรอบดVานและเสริมสรVางบทบาทของประเทศไทยในเวทีระหว?างประเทศ
2.3.2

ความสามารถในการแข)งขัน

ยุทธศาสตร[ชาติดVานการสรVางความสามารถในการแข?งขันมีเปbาหมายสำคัญในการยกระดับ
ประเทศไทยใหVเปTนประเทศพัฒนาแลVว เศรษฐกิจเติบโตอย?างมีเสถียรภาพและยั่งยืน รวมทั้งมีขีดความสามารถ
ในการแข?งขันที่สูง อย?างไรก็ดี ภายหลังจากการเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจการเงินโลกในป^ พ.ศ. 2551 – 2552
เปTนตVนมา เศรษฐกิจไทยเผชิญกับขVอจำกัดในการขยายตัวทางเศรษฐกิจและมีความเสี่ยงที่อาจทำใหVไม?สามารถ
ยกระดับการพัฒนาออกจากการเปTนประเทศรายไดVปานกลางไดVในระยะเวลาที่เหมาะสม โดยในช?วง 3 ป^แรก
ของแผนฯ ฉบับที่ 12 เศรษฐกิจไทยขยายตัวเฉลี่ยรVอยละ 3.6 ใกลVเคียงกับการขยายตัวเฉลี่ยในช?วงแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 11 ซึ่งยังคงต่ำกว?าเปbาหมายที่กำหนดไวVในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 และยุทธศาสตร[ชาติที่กำหนดไวVใหV
อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจเฉลี่ยไม?ต่ำกว?ารVอยละ 5.0 นอกจากนี้ ผลกระทบของการแพร?ระบาดของโรค
โควิด-19 ยังทำใหVเศรษฐกิจไทยเติบโตติดลบในป^ 2563 และคาดว?ายังตVองใชVเวลาถึงป^ 2565 จึงจะทำใหV
เศรษฐกิจกลับมาเติบโตอยู?ในระดับใกลVเคียงกับในป^ 2562 ซึ่งเปTนช?วงก?อนการระบาดไดV นอกจากนี้ ผลจาก
การแพร?ระบาดของโรคโควิด-19 ยังส?งผลต?อเสถียรภาพเศรษฐกิจภายในประเทศในระยะต?อไป (Scaring
effects) โดยเฉพาะอย?างยิ่งต?อตลาดแรงงาน ความสามารถในการชำระหนี้ของภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจใหV
มีความเปราะบางมากขึ้น ซึ่งอาจกระทบต?อการพัฒนาความสามารถในการแข?งขันของประเทศในระยะยาว
โดยสถานะของการพัฒนาทางเศรษฐกิจในมิติต?าง ๆ ที่มีความสำคัญต?อการบรรลุเปbาหมายตามยุทธศาสตร[ชาติ
ดVานการสรVางความสามารถในการแข?งขัน มีดังนี้
1) ปÑจจัยการผลิต
แนวโนVมการพัฒนาที่ผ?านมาแสดงใหVเห็นว?าประเทศไทยเผชิญกับขVอจำกัดและความ
ทVาทายทั้งในดVานปริมาณและคุณภาพของปjจจัยการผลิต กล?าวคือ ในด$านปริมาณ ประเทศไทยมีอัตราการ
ขยายตัวของปjจจัยทุนอยู?ในระดับต่ำ เนื่องจากการลงทุนทั้งของภาครัฐและเอกชนไม?ขยายตัวเท?าที่ควร โดย
มูลค?าของสต็อกทุนสุทธิ (Net Capital Stock) ในช?วง 3 ป^แรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มีอัตราการ
ขยายตัวเฉลี่ยเพียงรVอยละ 2.23 ต?อป^ เพิ่มขึ้นเล็กนVอยจากรVอยละ 2.02 ในช?วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 แต?
ลดลงค?อนขVางมากเมื่อเทียบกับช?วงของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 และ 10 ซึ่งมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยของมูลค?า
สต็อกทุนสุทธิที่รVอยละ 3.81 และ 3.08 ตามลำดับ นอกจากนี้ ประเทศไทยยังเผชิญกับภาวะการลดลงของ
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กำลังแรงงานภายใตVการเปTนสังคมสูงวัยของประเทศไทย โดยวัยกำลังแรงงานของไทยเริ่มลดลงนับตั้งแต?ป^
2559 ส?งผลใหVอัตราการมีส?วนร?วมของกำลังแรงงานลดลง
ตารางที่ 2-3 อัตราการเปลี่ยนแปลงของมูลคCาสต็อกทุนสุทธิ (รOอยละตCอปP)
(%YoY)

แผนฯ 7

แผนฯ 8

แผนฯ 9

แผนฯ 10

แผนฯ 11

9.27

0.29

3.81

3.08

2.02

(พ.ศ.2535-2539) (พ.ศ.2540-2544) (พ.ศ.2545-2549) (พ.ศ.2550-2554) (พ.ศ.2555-2559)

มูลค*าสต็อกทุนสุทธิ

แผนฯ 12
ช?วง 3 ปI แรก

(พ.ศ.2560-2562)

2.23

ที่มา: สศช. (2563)
ตารางที่ 2-4 อัตราการเปลี่ยนแปลงของจำนวนประชากรและวัยแรงงานของไทย (รOอยละตCอปP)
แผนฯ 10

(%YoY)

แผนฯ 11

แผนฯ 12

แผนฯ 13

(พ.ศ.2550-2554) (พ.ศ.2555-2559) (พ.ศ.2560-2564) (พ.ศ.2565-2569)

ประชากรทั้งหมด

0.39

0.57

0.42

0.23

วัยทำงาน (อายุ 15-60ปN)

0.58

0.31

-0.28

-0.70

ที่มา: สศช. (2563)

ในด$านคุณภาพของปÑจจัยการผลิต เมื่อพิจารณาจากขVอมูลผลิตภาพการผลิตรวม (Total
factor productivity: TFP) พบว? า TFP ที ่ ผ ? า นมาของไทยเพิ ่ ม ขึ ้ น อย? า งชV า ๆ และอาจไม? เ พี ย งพอที ่ จ ะ
ขับเคลื่อนการขยายตัวทางเศรษฐกิจใหVหลุดพVนจากการเปTนประเทศรายไดVปานกลางภายในป^ 2580 ตาม
เปbาหมายของยุทธศาสตร[ชาติ โดยในช?วง 3 ป^แรกของแผนฯ ฉบับที่ 12 อัตราการขยายตัวเฉลี่ยของ TFP อยู?ที่
รVอยละ 2.09 ต?อป^ แมVว?าจะเพิ่มขึ้นจากในช?วงในช?วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 และ 11 แต?ยังคงต่ำกว?าเปbาหมาย
ที่รVอยละ 2.5 ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 โดยในช?วงของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 TFP ในภาคอุตสาหกรรม
ขยายตัวต่ำกว?าภาคเกษตรกรรมและบริการ นอกจากนี้ การเติบโตของ TFP ของไทยยังมีความล?าชVาเมื่อเทียบ
กับประเทศที่เริ่มพัฒนาประเทศในช?วงเวลาเดียวกันและสามารถยกระดับการพัฒนาประเทศเขVาสู?การเปTน
ประเทศรายไดVสูงในช?วงก?อนหนVา
ตารางที่ 2-5 แหลCงที่มาของการขยายตัวทางเศรษฐกิจและผลิตภาพการผลิตโดยรวมของไทย

ผลิตภาพการผลิตโดยรวม (TFP)
สาขาเกษตรกรรม
สาขาอุตสาหกรรม
สาขาบริการ

แผนฯ 12
ช?
ว
ง 3 ปI แรก
(พ.ศ.2535-2539) (พ.ศ.2540-2544) (พ.ศ.2545-2549) (พ.ศ.2550-2554) (พ.ศ.2555-2559)
(พ.ศ.2560-2562)
แผนฯ 7

แผนฯ 8

แผนฯ 9

แผนฯ 10

แผนฯ 11

0.19
-3.02
0.54
-1.52

-0.26
-1.16
0.27
-1.17

2.96
-1.26
2.82
2.83

0.52
-2.41
0.95
0.59

2.00
-2.27
-0.45
2.78

ที่มา: สศช. (2563)
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2.09
1.54
0.24
3.27

ทั้งนี้ ปjจจัยที่มีส?วนทำใหV TFP เติบโตไม?รวดเร็วเท?าที่ควรในช?วงหลายป^ที่ผ?านมามีดังนี้
1.1) การลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนา (Research and Development: R&D) ยัง
ต่ำกว)าประเทศที่มีระดับการพัฒนาใกล$เคียงกัน โดยขVอมูลล?าสุดของธนาคารโลกแสดงใหVเห็นว?าในป^ 2561
สัดส?วนค?าใชVจ?ายในการลงทุน R&D ของไทยเฉลี่ยอยู?ที่เพียงรVอยละ 1.1 ต?อ GDP แมVจะเริ่มสูงขึ้นเมื่อเทียบกับ
รVอยละ 0.2 ในป^ 2550 แต?ยังถือว?าต่ำกว?าค?าเฉลี่ยของกลุ?มประเทศที่มีรายไดVปานกลางระดับสูง (UpperMiddle Income Countries) ซึ่งอยู?ที่รVอยละ 1.7 ต?อ GDP นอกจากนี้ ประเทศไทยยังประสบปjญหาการขาด
แคลนบุคลากรเพื่อการวิจัยและพัฒนา โดยเมื่อพิจารณาจำนวนบุคลากรเพื่อดำเนินการวิจัยและพัฒนาของไทย
จะพบว?ามีสัดส?วนต่ำเพียง 1,350 คนต?อประชากร 1 ลVานคน เมื่อเทียบกับประเทศที่พัฒนาแลVว เช?น เกาหลีใตV
ซึ่งมีสัดส?วนนักวิจัยสูงถึง 7,498 คนต?อประชากร 1 ลVานคน นอกจากนี้ ยังอยู?ในระดับต่ำเมื่อเทียบกับประเทศ
ที่ติดอยู?ในกับดักรายไดVปานกลาง เช?น มาเลเซียที่มีสัดส?วนสัดส?วนนักวิจัย 2,397 คนต?อประชากร 1 ลVานคน
ทั้งนี้ ขVอมูลดังกล?าวสะทVอนใหVเห็นว?าประเทศไทยยังคงมีขVอจำกัดดVานการสะสมขีดความสามารถทางดVาน
เทคโนโลยี ดังนั้น หากตVองการที่จะเปลี่ยนผ?านเพื่อยกระดับการพัฒนาประเทศ ไทยจำเปTนตVองปรับเปลี่ยนเขVา
สู?การขับเคลื่อนการขยายตัวเชิงคุณภาพมากขึ้น ซึ่งจำเปTนตVองอาศัยประโยชน[จากการถ?ายทอดทางเทคโนโลยี
(Technological transfer) จากบริษัทต?างชาติใหVมากขึ้น และนำไปสู?การต?อยอดในการลงทุนวิจัยและพัฒนา
การสรVางนวัตกรรมและการพัฒนาตราสินคVาที่เปTนของคนไทยเองในระยะต?อไป
แผนภาพที่ 2-12 สัดสCวนการลงทุนวิจัยและพัฒนาตCอ GDP (%)
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0%
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0.6%
0.20%

2.6%

2.5%

2.4%

1.3%
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0.78%
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ประเทศไทย

1.00% 1.11%
0.6%

2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561

ที่มา: ธนาคารโลก และสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตรD วิจัย และนวัตกรรม (สอวช.) (2562)
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แผนภาพที่ 2-13 จำนวนบุคลากรเพื่อการวิจัยและพัฒนาตCอประชากรหนึ่งลOานคน
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ที่มา: ธนาคารโลก (2562)

1.2) ผลิตภาพของแรงงานไม)เพิ่มขึ้นรวดเร็วเท)าที่ควร โดยการเพิ่มผลิตภาพแรงงานที่
ผ?านมาของไทยยังเปTนไปอย?างล?าชVาอันเนื่องมาจากขVอจำกัดในดVานการพัฒนาทักษะของแรงงาน นอกจากนี้
ยังมีปjญหาจากความไม?สอดคลVองระหว?างความตVองการของตลาดแรงงานและคุณภาพของแรงงาน (Skill
mismatching) ซึ่งส?วนหนึ่งเปTนผลจากการขาดความเชื่อมโยงระหว?างระบบการศึกษาในการออกแบบ
หลักสูตรเพื่อผลิตผูVที่จะเขVาสู?ตลาดแรงงานใหVมีทักษะฝ^มือตรงกับความตVองการของตลาด โดยเฉพาะอย?างยิ่ง
ภายใตVแนวโนVมความกVาวหนVาทางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย?างรวดเร็วส?งผลใหVความตVองการทักษะแรงงาน
เปลี่ยนแปลงไป นอกจากนี้ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของไทยยังเปTนไปอย?างล?าชVา
2) โครงสร$างของภาคการผลิต
ในช?วงประมาณ 30 ป^ที่ผ?านมาโครงสรVางการผลิตมีการเปลี่ยนผ?านจากภาคเกษตรไปสู?
ภาคอุตสาหกรรมและบริการมากขึ้น โดยสัดส?วนของภาคการเกษตรปรับตัวลดลงจากรVอยละ 10.0 ของ
ผลิ ต ภั ณ ฑ[ ม วลรวมในประเทศ (GDP) ในป^ 2533 เปT น รV อ ยละ 8.1 ในป^ 2562 ในขณะที ่ ส ั ด ส? ว น
ภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นจากรVอยละ 30.9 ในป^ 2533 เปTนรVอยละ 31.1 ในป^ 2562 และสัดส?วนภาคบริการ
ทรงตัวที่รVอยละ 59.1 ในป^ 2533 และรVอยละ 60.7 ในป^ 2562 แต?การเปลี่ยนแปลงสัดส?วนเปTนไปอย?างชVา ๆ
ในช?วง 2-3 ทศวรรษที่ผ?านมา ทั้งนี้ ประเด็นเชิงโครงสรVางภาคการผลิตที่เปTนความทVาทายสำคัญของไทย คือ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจในภาคอุตสาหกรรมและบริการที่เป{นแรงขับเคลื่อนสำคัญของเศรษฐกิจไทยใน
ปÑจจุบันยังไม)ใช)กลุ)มที่มีมูลค)าเพิ่มสูง โดยภาคอุตสาหกรรมยังถูกขับเคลื่อนดVวยกลุ?มอุตสาหกรรมดั้งเดิม และ
ยังตVองพึ่งพิงการนำเขVาวัตถุดิบจากต?างประเทศในสัดส?วนที่สูง ทำใหVสรVางมูลค?าเพิ่มในประเทศไดVนVอย ขVอมูล
จากตารางปjจจัยการผลิตและผลผลิต (Input-Output table) ชี้ใหVเห็นว?า การผลิตภาคอุตสาหกรรมยังตVอง
พึ่งพิงการนำเขVาวัตถุดิบจากต?างประเทศประมาณรVอยละ 30 ในขณะที่ใชVวัตถุดิบในประเทศประมาณรVอยละ
40 โดยสาขาการผลิตที่ยังตVองพึ่งพิงการนำเขVาปjจจัยการผลิตในสัดส?วนที่สูง อาทิ ยานยนต[ เครื่องใชVไฟฟbา
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อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส[ คอมพิ วเตอร[ เปT น กลุ ? ม สิ น คV า ส? ง ออกที ่ ส ำคั ญ ของไทย ขณะที ่ ก ลุ ? ม สิ น คV า ที ่ เ นV น วั ต ถุ ดิ บ
ภายในประเทศ ส?วนใหญ?เปTนอุตสาหกรรมเบา เช?น การผลิตเครื่องแต?งกาย และการผลิตรองเทVา เปTนตVน ใน
ขณะเดียวกัน ภาคบริการของไทยส?วนใหญ?ยังอยู?ในสาขาบริการแบบดั้งเดิม (Traditional services) ซึ่ง
ประกอบดVวยการคVาส?งและคVาปลีก การขนส?งและสถานที่เก็บสินคVา ที่พักแรมและบริการดVานอาหาร และการ
ก?อสรVาง ในขณะที่ภาคบริการที่ทันสมัย (Modern services) ยังเติบโตชVา มีขนาดเล็ก และกระจุกตัวอยู?ใน
บริษัทขนาดใหญ? ดังนั้น การขับเคลื่อนเพื่อปรับโครงสรVางเศรษฐกิจในระยะต?อไป จึงควรตVองใหVความสำคัญกับ
การพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการเพื่อยกระดับเขVาสู?การผลิตภาคอุตสาหกรรมและบริการในยุคแห?งอนาคต
แผนภาพที่ 2-17 โครงสรOางเศรษฐกิจ (% ตCอ GDP)

แผนภาพที่ 2-14 โครงสรOางการจOางงาน (% กำลังแรงงาน)

โครงสรOาง GDP ของไทย (%)

โครงสรOางการจOางงานของไทย (%)
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ที่มา: สศช. (2562)
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ที่มา: สศช. (2562)

ในขณะเดียวกัน เมื่อพิจารณาจากโครงสรVางกำลังแรงงานของไทยพบว?ายังมีความไม?
สมดุลและไม?สามารถปรับตัวไดVอย?างเท?าทันกับการเปลี่ยนแปลงโครงสรVางการผลิต ขVอมูลในป^ 2562 สะทVอน
ใหVเห็นว?ารVอยละ 31.6 ของกำลังแรงงานทั้งหมดยังอยู?ในภาคเกษตรกรรม ขณะที่ภาคเกษตรกรรมสามารถ
สรVางมูลค?าเพิ่มไดVเพียงรVอยละ 6.0 ของ GDP ส?วนภาคอุตสาหกรรมมีสัดส?วนการจVางงานรVอยละ 17.2 แต?
สามารถสรVางมูลค?าเพิ่มไดVถึงรVอยละ 31.1 ของ GDP สะทVอนถึงความไม?สมดุลของการเปลี่ยนแปลงเชิง
โครงสรVางในรายสาขาการผลิตและการจVางงาน
3) เสถียรภาพเศรษฐกิจ
การรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจเปTนปjจจัยสำคัญในการสนับสนุนใหVเศรษฐกิจขยายตัว
ไดVอย?างเต็มศักยภาพและมีความสามารถในการรองรับปjจจัยที่มากระทบไดVดี โดยการรักษาเสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจภายในประเทศทั้งทางดVานระดับราคาและการจVางงานจะตVองเปTนไปอย?างเหมาะสมกับระดับการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ในขณะเดียวกัน การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจดVานต?างประเทศใหVมีความแข็งแกร?ง
จะสามารถเปTนเกราะคุVมกันเพื่อรองรับความเสี่ยงโดยเฉพาะในช?วงที่เศรษฐกิจตVองเผชิญกับความผันผวนและ
ความเสี่ยงต?าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นไดV โดยหลังจากที่เผชิญกับวิกฤตการณ[ทางเศรษฐกิจในป^ 2540 ประเทศไทยใหV
ความสำคัญเพิ่มมากขึ้นกับการรักษาวินัยทางการเงินและการคลัง ส?งผลใหVเศรษฐกิจไทยโดยรวมมีเสถียรภาพที่
ดีเมื่อเทียบกับประเทศที่มีระดับการพัฒนาในระดับใกลVเคียงกัน
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อย?างไรก็ดี ผลกระทบจากการแพร?ระบาดของโรคโควิด-19 ในป^ 2563 เปTนปjจจัยสำคัญที่
ส?งผลใหVเสถียรภาพเศรษฐกิจซึ่งเปTนจุดแข็งของเศรษฐกิจไทยและเอื้ออำนวยต?อการขยายตัวทางเศรษฐกิจมา
อย? า งต? อเนื ่ อ ง เริ ่ มมี สั ญญาณที ่ จะเปT นขV อจำกั ดต? อการขยายตั วทางเศรษฐกิ จในระยะยาวมากขึ ้ น โดย
สถานการณ[โควิด-19 มีผลใหVความสามารถในการชำระหนี้ของภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจมีความเปราะบาง
มากขึ้น รวมทั้งทำใหVระดับหนี้สาธารณะเพิ่มสูงขึ้น โดย ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 ป^ 2563 สัดส?วนหนี้ครัวเรือนต?อ
GDP อยู?ที่รVอยละ 86.6 และสัดส?วนหนี้สินที่ไม?ก?อใหVเกิดรายไดV (NPLs) ต?อสินเชื่อทั้งหมดอยู?ที่รVอยละ 3.13
ในขณะที่หนี้สาธารณะต?อ GDP อยู?ที่รVอยละ 49.4 แมVว?าระดับหนี้สาธารณะในปjจจุบันจะยังต่ำกว?าเพดาน
สูงสุดของกรอบความยั่งยืนทางการคลังที่กำหนดใหVหนี้สาธารณะอยู?ที่ระดับไม?เกินรVอยละ 60 ต?อ GDP แต?จะ
เห็นไดVว?าสัดส?วนเริ่มสูงขึ้น และมีแนวโนVมที่จะสูงขึ้นต?อเนื่องในระยะต?อไปหากเศรษฐกิจยังไม?สามารถฟ©™นตัวไดV
อย?างเต็มที่
4) การเติบโตของอุปสงคvภายในประเทศ
ขนาดของอุปสงค[ในประเทศที่จำกัดเมื่อเทียบกับขีดความสามารถในการผลิต ทำใหVที่ผ?าน
มาเศรษฐกิจไทยตVองพึ่งพิงอุปสงค[ต?างประเทศในสัดส?วนที่สูง ส?งผลใหVไทยตVองเผชิญกับความผันผวนตามการ
เปลี่ยนแปลงของความตVองการในตลาดโลก โดยในป^ 2562 ไทยมีสัดส?วนการส?งออกสินคVาและบริการคิดเปTน
รVอยละ 60 ของ GDP และมีรายไดVจากนักท?องเที่ยวต?างชาติสูงถึง 1.74 ลVานลVานบาท ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาในมิติ
ของภูมิภาคและประเทศที่เปTนตลาดของไทย พบว?า ในช?วงหลายป^ที่ผ?านมาจีนและอาเซียนเปTนกลุ?มประเทศที่
มีแนวโนVมทวีความสำคัญต?อไทยเพิ่มขึ้นชัดเจนมากที่สุด ทั้งในดVานของสัดส?วนของมูลค?าการส?งออกและ
จำนวนนักท?องเที่ยว ในขณะเดียวกัน การเติบโตของขนาดของกำลังซื้อภายในประเทศยังคงมีขVอจำกัดจาก
ปjจจัยหลายประการ ไดVแก? แนวโนVมจำนวนประชากรของไทยที่ขยายตัวชVาลง ความแตกต?างทางดVานรายไดV
ของประชาชน รวมทั้งหนี้ครัวเรือนที่อยู?ในระดับสูง ทำใหVการพัฒนาเศรษฐกิจในระยะต?อไปยังจำเปTนตVองพึ่งพิง
อุปสงค[จากต?างประเทศเพื่อขับเคลื่อนการเจริญเติบโต
อย?างไรก็ดี ในช?วง 3 ป^แรกแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ภาคการส?งออกของไทยขยายตัว
ค?อนขVางชVาเฉลี่ยเพียงรVอยละ 0.5 ต?อป^ ซึ่งมีสาเหตุสำคัญมาจากการชะลอตัวทางเศรษฐกิจของประเทศคู?คVา
สำคัญและผลของการดำเนินมาตรการกีดกันทางการคVา รวมทั้งการลดลงของขีดความสามารถในการแข?งขัน
ของภาคการผลิตไทย อีกทั้งในป^ 2563 ภาคการส?งออกและการท?องเที่ยวของไทยยังไดVรับผลกระทบอย?าง
รุนแรงจากการระบาดของโรคโควิด-19 ส?งผลใหVมูลค?าการส?งออกสินคVาลดลงรVอยละ 6.0 และรายไดVจากการ
ท?องเที่ยวลดลงกว?ารVอยละ 70 ดVวยสถานการณ[ขVางตVน การพัฒนาในระยะต?อไปจึงตVองใหVความสำคัญกับการ
เพิ่มศักยภาพของการผลิตสินคVาส?งออกใหVมีมูลค?าเพิ่มสูงขึ้นเพื่อใหVสอดคลVองกับความตVองการของตลาดและ
การเปลี่ยนแปลงของห?วงโซ?การผลิตโลก ควบคู?ไปกับการฟ©™นฟูและยกระดับคุณภาพการท?องเที่ยวโดยเฉพาะ
ในช?วงหลังวิกฤตโควิด-19 เพื่อใหVกลับมาเปTนแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สำคัญ รวมทั้งการเพิ่มสัดส?วนภาค
บริการนอกภาคการท?องเที่ยวที่เปTนภาคบริการสมัยใหม?ซึ่งตVองอาศัยเทคโนโลยีและความคิดสรVางสรรค[มากขึ้น
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5) การกระจายผลประโยชนvทางเศรษฐกิจและสภาวะการแข)งขันระหว)างผู$ประกอบการ
ในช?วง 3 ป^แรกของแผนฯ ฉบับที่ 12 ผลิตภัณฑ[มวลรวมในประเทศของวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย?อม (Small and Medium Enterprises: SMEs) ขยายตัวเฉลี่ยประมาณรVอยละ 4.4 ต?อป^
และมี มีมูลค?ารวม 7.29 ลVานลVานบาท คิดเปTนสัดส?วนรVอยละ 43.2 ของ GDP เพิ่มขึ้นต?อเนื่องเมื่อเทียบกับ
สัดส?วนรVอยละ 41.65 ณ สิ้นแผนฯ ฉบับที่ 11 อย?างไรก็ดี แมVว?า SMEs จะมีความสำคัญต?อเศรษฐกิจใน
ประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น แต?กลับพบว?าผลประโยชน[ที่เกิดขึ้นจากการเติบโตทางเศรษฐกิจยังคงกระจุกตัวอยู?ใน
ธุรกิจขนาดใหญ?เปTนหลัก โดยในป^ 2562 ผูVประกอบการขนาดใหญ?มีจำนวนรวม 9,043 ราย คิดเปTนสัดส?วนถึง
รVอยละ 42.9 ของ GDP ในขณะที่ผูVประกอบการ SMEs ซึ่งมีจำนวนถึง 3,110,694 ราย กลับมีสัดส?วนเพียง
รVอยละ 43.2 ของ GDP ซึ่งต่ำกว?าสัดส?วนของมูลค?าเพิ่มจาก SMEs ในกลุ?มประเทศ OECD ที่มีค?าเฉลี่ยอยู?
ในช?วงรVอยละ 50-6061
นอกจากนี้ การแพร?ระบาดของโรคโควิด-19 มีแนวโนVมจะสรVางผลกระทบต?อ SMEs
มากกว?าผูVประกอบการขนาดใหญ? เนื่องจาก SMEs มีทรัพยากรนVอยกว?าโดยเปรียบเทียบและมีความสามารถ
ในการปรับตัวที่ต่ำกว?า โดยคาดการณ[ว?าจะมี SMEs จำนวนมากที่ไม?สามารถประคับประคองธุรกิจใหVดำเนิน
อยู?ต?อไปไดVและตVองปòดกิจการลง ในขณะเดียวกัน SMEs ที่ยังดำเนินธุรกิจอยู?จะตVองเผชิญกับความทVาทายจาก
บริบทของโลกยุคใหม?ที่มีการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอย?างรวดเร็ว การแข?งขันที่รุนแรง และพฤติกรรมของ
ผูVบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป โดยความกVาวหนVาของเทคโนโลยีจะเปTนปjจจัยเสี่ยงต?อความสามารถในการแข?งขัน
ของ SMEs เนื่องจากการเขVาถึงและใชVประโยชน[จากเทคโนโลยีอาจตVองอาศัยทักษะและเงินลงทุนที่สูง ซึ่งมัก
เปTนขVอจำกัดของ SMEs ในขณะที่ธุรกิจที่สามารถนำเทคโนโลยีมาประยุกต[ใชVในการประกอบธุรกิจไดV จะมี
ความไดVเปรียบในหลายดVาน เช?น การนำเครื่องจักรระบบอัตโนมัติมาเพิ่มความรวดเร็วและปริมาณในการผลิต
การใชVเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดเก็บและวิเคราะห[ขVอมูลพฤติกรรมลูกคVา และการใชVซอฟท[แวร[เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพของระบบบริหารงานภายใน เปTนตVน แต?ในทางกลับกันเทคโนโลยีก็ช?วยลดตVนทุนในการเขVาสู?
ตลาด เนื่องจากระบบเศรษฐกิจแพลตฟอร[มและเศรษฐกิจแบบแบ?งปjนทำใหVการเชื่อมต?อระหว?างผูVซื้อและ
ผูVขายทำไดVง?ายขึ้น ส?งผลใหVการเริ่มตVนทำธุรกิจไม?จำเปTนตVองใชVเงินลงทุนที่สูง
ทั้งนี้ การกระจายผลประโยชน[ทางเศรษฐกิจและการสรVางสภาวะการแข?งขันระหว?าง
ผูVประกอบการเพื่อเพิ่มโอกาสและบทบาทของ SMEs ในระบบเศรษฐกิจนอกจากจะมีส?วนช?วยลดการกระจุก
ตัวของผลประโยชน[ทางเศรษฐกิจ และช?วยใหV SMEs คงอยู?เปTนองค[ประกอบที่สำคัญในระบบเศรษฐกิจแลVว ยัง
ช?วยรักษาระดับการแข?งขันในตลาดและลดโอกาสการผูกขาดโดยผูVประกอบการรายใดรายหนึ่งหรือกลุ?มใดกลุ?ม
หนึ่งลงไดV ซึ่งการแข?งขันที่มีความหลากหลายบนแตVมต?อที่เหมาะสมจะเปTนผลดีต?อการพัฒนาความสามารถ
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ในการแข?งขันของประเทศในระยะยาว เนื่องจากจะผลักดันใหVผูVประกอบการตVองพัฒนาความสามารถ
ของตนเองอยู?เสมอ นำไปสู?การลดตVนทุนและการพัฒนาผลิตภัณฑ[ใหVมีคุณภาพสูงขึ้น
6) ประสิทธิภาพของภาคการเงิน
ที่ผ?านมา ภาคการเงินของไทยมีความกVาวหนVาในการพัฒนาระบบการใหVบริการใหVอยู?ใน
รูปแบบของอิเล็กทรอนิกส[ ซึ่งเปTนผลดีต?อการลดตVนทุนของธุรกรรมทางเงินและช?วยใหVภาคครัวเรือนและ
ผูVประกอบการรายย?อยสามารถเขVาถึงบริการทางการเงินไดVมากขึ้น โดยในช?วงหลายป^ที่ผ?านมาจำนวนบัญชีและ
ธุรกรรมการเงินในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส[ โดยเฉพาะ Mobile Banking เติบโตขึ้นอย?างรวดเร็ว กล?าวคือ ณ
เดือนพฤศจิกายน 2562 การชำระเงินผ?าน Internet Banking และ Mobile Banking มีมูลค?ารวม 25.8
ลVานลVานบาท และ 30.5 ลVานลVานบาท เพิ่มสูงขึ้นจากมูลค?าในป^ 2559 ซึ่งเปTนป^สุดทVายของแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 11 ถึงรVอยละ 11.5 และ 421.4 ตามลำดับ
นอกจากนี้ จากรายงานผลสำรวจการเขVาถึงบริการทางการเงินภาคครัวเรือน ป^ 2561
ของธนาคารแห?งประเทศไทย พบว?า ครัวเรือนสามารถเขVาถึงบริการทางการเงินในภาพรวมที่รVอยละ 98.8
ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากการสำรวจในป^ 2559 ซึ่งอยู?ที่รVอยละ 86.4 ในขณะเดียวกัน จากผลสำรวจภาวะเศรษฐกิจ
และสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2562 ของสำนักงานสถิติแห?งชาติ พบว?า จำนวนครัวเรือนที่มีหนี้นอกระบบ
ต?อครัวเรือนทั้งหมดในป^ 2562 อยู?ที่รVอยละ 8.5 ลดลงจากรVอยละ 10.0 ในป^ 2560 โดยมูลค?าหนี้นอกระบบ
เฉลี่ยอยู?ที่ 2,188 บาท/ครัวเรือน ลดลงจากมูลค?าหนี้เฉลี่ย 4,280 บาท/ครัวเรือน ในป^ 2560 ส?วนหนึ่งเปTนผล
จากการสนับสนุนใหVมีการประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย?อยระดับจังหวัด (Pico finance) โดย ณ สิ้นเดือน
ธันวาคม 2562 มีนิติบุคคลที่มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจ Pico finance รวมทั้งสิ้น 1,152 ราย
ตารางที่ 2-6 ธุรกรรมการชำระเงินผCานบริการ Mobile banking และ Internet banking 1/ ปP 2553 - 2563
ธุรกรรมการชำระเงินผ?าน internet banking
จำนวนบัญชีลูกคÖาที่ใชÖบริการ 2/
ปริมาณรายการ (พันรายการ)
มูลคrารายการ (พันลÖานบาท)
ธุรกรรมการชำระเงินผ?าน mobile banking
จำนวนบัญชีลูกคÖาที่ใชÖบริการ 2/
ปริมาณรายการ (พันรายการ)
มูลคrารายการ (พันลÖานบาท)

2559

2560

2561

2562

2563 (ณ พ.ย.)

15,100,267
151,926
23,410

20,469,790
207,091
20,339

23,861,834
284,771
23,530

29,404,466
569,329
26,278

32,137,097
683,545
25,796

21,151,583
650,003
5,849

32,143,467
1,308,465
9,539

46,004,931
2,839,368
17,501

60,084,145
4,925,109
24,408

67,710,451
8,239,745
30,495

ที่มา: ธนาคารแหKงประเทศไทย (2563)
หมายเหตุ 1/ ครอบคลุมรายการโอนภายในธนาคารเดียวกัน ตKางธนาคาร ชำระคKาสินคFาและบริการ
2/ จำนวนบัญชีสะสมทั้งหมดที่ทำสัญญาขอใชFบริการจนถึงงวดปhจจุบัน

พรVอมกันนั้น ไดVมีการพัฒนารูปแบบการระดมทุนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อตอบสนองต?อ
ความตVองการของนักลงทุนเฉพาะกลุ?ม โดยการส?งเสริมการเสนอขายตราสารหนี้เพื่ออนุรักษ[สิ่งแวดลVอม (Green
bond) ตราสารหนี้เพื่อพัฒนาสังคม (Social bond) และตราสารหนี้เพื่อความยั่งยืน (Sustainability bond) โดยในป^
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2562 การออกและเสนอขายตราสารทุนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน มีมูลค?ารวม 30,040 ลVานบาท รวมทั้งไดVมีการพัฒนา
ระบบเครือข?ายอิเล็กทรอนิกส[สำหรับสินเชื่อระหว?างบุคคลกับบุคคล (Peer-to-Peer lending platform)
7) ความสามารถในการแข)งขันของสาขาการผลิตและบริการเป|าหมาย
ในภาพรวม แนวทางการเพิ่มความสามารถในการแข?งขันของภาคการผลิตและบริการของ
ประเทศไทย จะตVองใหVความสำคัญกับการพัฒนาต?อยอดภาคการผลิตและอุตสาหกรรมเปbาหมายของประเทศ
ไปสู?อุตสาหกรรมอนาคต มีการพัฒนาอย?างเปTนระบบเชื่อมโยงใหVเกิดการหนุนเสริมซึ่งกันและกันระหว?างสาขา
ร?วมกับการสรVางระบบนิเวศใหVเอื้อต?อการเติบโตของอุตสาหกรรมและบริการแห?งอนาคต ทั้งในมิติดVานการ
ยกระดับสมรรถนะบุคลากรใหVสอดรับกับความตVองการของตลาดแรงงานแห?งอนาคต สรVางมูลค?าเพิ่มดVวย
เทคโนโลยีและนวัตกรรมของตนเอง การปรับปรุงแกVไขกฎระเบียบต?าง ๆ และการลงทุนในโครงสรVางพื้นฐานที่
จำเปTน ทั้งนี้ สาขาการผลิตที่มีความสำคัญในปjจจุบัน และสาขาการผลิตที่ส?งเสริมการพัฒนาความสามารถใน
การแข?งขันในอนาคตภายใตVกรอบยุทธศาสตร[ชาติมีจำนวนรวม 7 สาขา ดังนี้
7.1) การเกษตร แมVว?าในช?วงหลายป^ที่ผ?านมาสัดส?วนของมูลค?าเพิ่มของภาคการเกษตร
ต?อ GDP จะมีแนวโนVมลดลง จากรVอยละ 11.5 ในป^ 2552 เปTนรVอยละ 8.1 ในป^ 2561 แต?ภาคการเกษตรยังคง
มีสัดส?วนการจVางงานสูงถึงรVอยละ 30.2 ของการจVางงานทั้งหมดของประเทศ สะทVอนใหVเห็นถึงความสำคัญของ
ภาคการเกษตรที่ยังคงเปTนแหล?งรายไดVของประชากรจำนวนมาก อย?างไรก็ดี เมื่อเปรียบเทียบสัดส?วนของ
มูลค?าเพิ่มกับสัดส?วนการจVางงานในภาคการเกษตร กลับพบว?าผลิตภาพของแรงงานในภาคการเกษตรยังอยู?ใน
ระดับต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับภาคการผลิตอื่น ซึ่งเปTนปjจจัยสำคัญที่ทำใหVเกษตรกรจำนวนมากมีฐานะยากจน
นอกจากนี้ ผลจากแนวโนVมการเปลี่ยนแปลงในอนาคตจะส?งผลใหVภาคเกษตรมีความเปราะบางเพิ่มขึ้นในหลาย
ดVาน กล?าวคือ (1) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งมีแนวโนVมจะทำใหVระดับอุณหภูมิเฉลี่ยเพิ่มสูงขึ้นและ
ฤดูกาลผันแปรไป จะส?งผลใหVภัยพิบัติทางน้ำมีความถี่และรุนแรงขึ้น แมลงศัตรูพืชเจริญเติบโตและระบาดมาก
ขึ้น ซึ่งอาจลดทอนทั้งปริมาณและคุณภาพของผลผลิตการเกษตร (2) การใหVความสำคัญกับการดูแลสุขภาพ
ของผูVบริโภค ประกอบกับมาตรฐานดVานความปลอดภัยของสินคVาเกษตรในระดับสากลที่มีแนวโนVมจะเขVมงวด
ขึ้น ทำใหVสินคVาเกษตรที่มีปjญหาสารเคมีตกคVางหรือไม?ผ?านมาตรฐานสากลมีแนวโนVมไม?ไดVรับการยอมรับมาก
ขึ้น และ (3) การเขVาสู?สังคมสูงวัยของแรงงานเกษตรซึ่งรวดเร็วและรุนแรงกว?าแรงงานในภาพรวมของประเทศ
ประกอบกับแรงงานเกษตรอายุนVอยที่มีแนวโนVมลดจำนวนลง อาจเปTนปjจจัยลดทอนผลิตภาพแรงงานในภาค
การเกษตร และเปTนอุปสรรคต?อการปรับตัวเพื่อลดความเสี่ยงและเพิ่มผลิตภาพของภาคการเกษตร อย?างไรก็ดี
พัฒนาการทางเทคโนโลยีที่กVาวหนVาขึ้น โดยเฉพาะ Internet of Things (IoT) และเทคโนโลยีชีวภาพ จะเปTน
โอกาสสำคัญสำหรับภาคการเกษตรในการที่จะเพิ่มผลิตภาพแรงงาน ลดการพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติ และ
เพิ่มมูลค?าใหVกับผลผลิต ซึ่งจะช?วยจัดการปjญหาและความเสี่ยงในภาคการเกษตรไดV
ทั้งนี้ ยุทธศาสตร[ชาติใหVความสำคัญกับการพัฒนาภาคการเกษตรใน 5 รูปแบบ
ดังนี้ (1) เกษตรอัตลักษณvพื้นถิ่น โดยการนำอัตลักษณ[พื้นถิ่นและภูมิปjญญาทVองถิ่นของไทยมาใชVในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ[การเกษตร (2) เกษตรปลอดภัย คือ การมุ?งเนVนพัฒนาสินคVาเกษตรใหVไดVมาตรฐานความปลอดภัยใน
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ระดับสากล (3) เกษตรชีวภาพ เปTนการใชVประโยชน[จากความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศในการสรVาง
มูลค?าเพิ่มใหVแก?ภาคการเกษตร (4) เกษตรแปรรูป โดยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาพัฒนาต?อยอดสินคVา
เกษตรขั้นตVนใหVเปTนผลิตภัณฑ[ที่มีมูลค?าสูง และ (5) เกษตรอัจฉริยะ โดยการนำเทคโนโลยีและวิทยาการ
สมัยใหม?มาใชVในการผลิตเพื่อเพิ่มคุณภาพของผลผลิตและปริมาณผลผลิตต?อพื้นที่ และรองรับผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งการพัฒนาภาคการเกษตรในทั้ง 5 รูปแบบจะช?วยสรVางและส?งเสริมความ
เขVมแข็งของภาคการเกษตรในระยะยาว ทั้งในมิติของการยกระดับผลิตภาพ และการสรVางมูลค?าเพิ่ม
อนึ่ง ภาคเกษตรในปjจจุบันยังมีจุดอ?อนหลายประการทั้งที่เปTนปjญหาเรื้อรังและเกิด
ใหม? ซึ่งเปTนอุปสรรคต?อการเพิ่มผลิตภาพ และการสรVางและเก็บเกี่ยวมูลค?าเพิ่มจากห?วงโซ?คุณค?า ไดVแก?
1) ประชากรในภาคเกษตรส?วนใหญ?เริ่มเขVาสู?สังคมสูงวัย ไม?พรVอมรับการเปลี่ยนแปลงหรือการนำความรูVและ
เทคโนโลยีสมัยใหม?มาใชV 2) เกษตรกรทั่วไปยังมีขVอจำกัดในการบริหารกิจการเชิงธุรกิจและเชื่อมโยงกับตลาด
รวมถึงขาดแคลนทุนที่เพียงพอสำหรับปรับเปลี่ยนกิจการและพัฒนาตัวเองเขVาสู?กระบวนการผลิตและธุรกิจยุค
ดิจิทัล ท?ามกลางตลาดยุคใหม?ที่ถูกครอบงำโดย Platform เจVาใหญ?เพียงไม?กี่ราย 3) การขาดแคลนน้ำซึ่งเปTน
ปjจจัยพื้นฐานสำคัญของภาคเกษตร ซึ่งที่ผ?านมามีปริมาณไม?พอเพียงสำหรับใชVตลอดป^ในหลายพื้นที่ และ
4) สถาบันเกษตรกรในรูปแบบต?าง ๆ ที่จะทำหนVาที่ช?วยสนับสนุนภารกิจดVานธุรกิจ หรือเปTน Business agent
ใหVแก?เกษตรกรส?วนใหญ?ยังไม?สามารถทำหนVาที่ไดVอย?างเขVมแข็งเพียงพอ จึงไม?สามารถหนุนช?วยเกษตรกรไดV
เท?าที่ควร อย?างไรก็ดี มีสัญญาณบางประการที่จะช?วยผลักดันใหVการปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตและการ
บริหารจัดการฟาร[มในเชิงธุรกิจเพื่อเพิ่มผลิตภาพและสรVางมูลค?าเพิ่ม มีโอกาสประสบความสำเร็จมากขึ้น ไดVแก?
การมีคนรุ?นใหม?หรือต?างอาชีพที่หันมาสนใจทำการเกษตรมากขึ้น เกษตรกรมีโอกาสเขVาถึงองค[ความรูVและ
กรณีศึกษาที่ประสบความสำเร็จต?าง ๆ มากขึ้น จากการเขVาถึงสื่อรูปแบบต?าง ๆ ทั้งทางช?องทางอินเทอร[เน็ต
หรือระบบสื่อสาธารณะอื่น และสถาบันภาควิชาการทั้งมหาวิทยาลัยและเครือข?ายหน?วยงานวิจัยที่มีการปรับ
ทิ ศ ทางการดำเนิ น งานมาสนั บ สนุ น การเพิ ่ ม ผลิ ต ภาพและสรV า งมู ล ค? า เพิ ่ ม ใหV ก ั บ ภาคการเกษตรมากขึ้ น
ขณะเดียวกัน การแพร?ขยายของการเขVาถึงอินเตอร[เน็ตและตลาดออนไลน[ยังเพิ่มโอกาสใหVเกษตรกรรายเดี่ยว
หรือที่รวมกลุ?มเปTนองค[กรสามารถเขVาถึงตลาดและผูVบริโภคไดVโดยตรงมากขึ้น
นอกจากนี้ อุตสาหกรรมต?อเนื่องที่มีความเชื่อมโยงกับภาคการเกษตรอย?างใกลVชิด
และยังเปTนสาขาอุตสาหกรรมที่เปTนโอกาสและมีศักยภาพในการที่จะสรVางมูลค?าทางเศรษฐกิจใหVแก?ประเทศ
ผ? า นการพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ[ ไ ดV อ ย? า งหลากหลาย คื อ อุ ต สาหกรรมอาหารแปรรู ป โดยพบว? า ในป^ 2561
อุตสาหกรรมอาหารแปรรูปสรVางมูลค?าเพิ่มใหVแก?ประเทศไดVถึง 625,526 ลVานบาท และยังมีแนวโนVมการเติบโต
ที ่ ด ี ใ นอนาคตดV ว ยกระแสการคำนึ ง ถึ ง สุ ข ภาพและการดู แ ลรั ก ษาเชิ ง ปb อ งกั น ที ่ มี ม ากขึ ้ น ของผู V บ ริ โ ภค
ภายในประเทศและต?างประเทศ ตลอดจนการเขVาสู?สังคมสูงวัย และการเติบโตของชนชั้นกลางและชุมชนเมือง
ในประเทศเพื่อนบVานที่มีแนวโนVมตVองการบริโภคสินคVาและผลิตภัณฑ[ที่มีคุณภาพ จึงส?งผลใหVอุตสาหกรรม
อาหารมูลค?าสูงเปTนหนึ่งในอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพในการยกระดับขีดความสามารถในการแข?งขันของ
ประเทศ
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7.2) การท)องเที่ยว การท?องเที่ยวเปTนสาขาการผลิตที่มีการเติบโตมาอย?างต?อเนื่อง และ
สรVางมูลค?าเพิ่มสูงถึง 3 ลVานลVานบาทในป^ 2562 คิดเปTนรVอยละ 18 ของ GDP การเพิ่มความสามารถในการ
แข?งขันใหVกับภาคการท?องเที่ยวภายใตVยุทธศาสตร[ชาติ ไดVมุ?งเนVนการสรVางความหลากหลายของบริการ
ท?องเที่ยว โดยรักษาความน?าดึงดูดสำหรับนักท?องเที่ยวทุกระดับ พรVอมกับเพิ่มสัดส?วนของนักท?องเที่ยวที่มี
คุณภาพสูง และสรVางมูลค?าเพิ่มใหVกับบริการการท?องเที่ยวที่สอดรับกับทิศทางและแนวโนVมของตลาดยุคใหม?
ซึ่งการใหVความสำคัญกับการสรVางมูลค?าเพิ่มจะช?วยลดจุดอ?อนหลักที่ผ?านมาของภาคการท?องเที่ยว ซึ่งไดVแก?
ค?าใชVจ?ายนักท?องเที่ยวที่ขยายตัวในระดับต่ำแมVจำนวนนักท?องเที่ยวจะขยายตัวต?อเนื่อง โดยมีสาเหตุสำคัญมา
จากการลดจำนวนลงของนักท?องเที่ยวที่มีค?าใชVจ?ายต?อทริปสูง โดยเฉพาะนักท?องเที่ยวจากกลุ?มประเทศยุโรป
และตะวันออกกลาง ในขณะที่นักท?องเที่ยวที่เพิ่มจำนวนขึ้นเปTนนักท?องเที่ยวที่มีค?าใชVจ?ายต?อทริปต่ำ
การลดลงของจำนวนนักท?องเที่ยวที่มีค?าใชVจ?ายต?อทริปสูง ส?วนหนึ่งเกิดจากรูปแบบ
การท? อ งเที ่ ย วที ่ เ ปลี ่ ย นแปลงไป กล? า วคื อ นั ก ท? อ งเที ่ ย วใชV ร ะยะเวลาในการท? อ งเที ่ ย วลดลง โดยเฉพาะ
การท?องเที่ยวในหมวดประเภททั่วไป ซึ่งเปTนผลมาจากค?าใชVจ?ายในการเดินทางที่ถูกลง จากการใหVบริการของ
สายการบิน Low Cost ที่เพิ่มสูงขึ้น อีกทั้ง การขยายตัวของความเปTนเมืองในหลายประเทศ ทำใหVนักท?องเที่ยว
สามารถเขVาถึงแหล?งท?องเที่ยวใหม? ๆ ไดVสะดวกสบายมากขึ้น นักท?องเที่ยวจึงมีตัวเลือกของแหล?งท?องเที่ยว
มากขึ้น และใชVเวลาเพื่อการท?องเที่ยวในประเทศเปbาหมายลดลง ในขณะเดียวกัน ภายหลังสถานการณ[
การแพร?ระบาดของโรคโควิด-19 อุปทานส?วนเกินของธุรกิจท?องเที่ยว อาจก?อใหVเกิดการแข?งขันดVานราคา
ที่รุนแรงยิ่งขึ้น ดังนั้น การสรVางความหลากหลายของบริการท?องเที่ยวที่มีเอกลักษณ[ นอกจากจะเปTนการสรVาง
มูลค?าเพิ่มใหVกับสินคVาและบริการแลVว ยังควรใหVความสำคัญกับมิติของการส?งเสริมการท?องเที่ยวที่เชื่อมโยงกับ
อุตสาหกรรมและบริการอื่น ๆ ดVวย เพื่อดึงดูดและสรVางความเต็มใจในการที่จะใชVเวลาในการเดินทางท?องเที่ยว
และเพิ่มระยะเวลาพำนัก (Length of Stay) ของนักท?องเที่ยวในประเทศไทยเพิ่มขึ้นและอาจจะช?วยลดปjญหา
การแข?งขันดVานราคาไดVอีกทางหนึ่ง
ทั ้ ง นี ้ รู ป แบบของบริ ก ารการท? อ งเที ่ ย วที ่ ย ุ ท ธศาสตร[ ช าติ ใ หV ค วามสำคั ญ
ประกอบดVวย การท?องเที่ยวเชิงสรVางสรรค[และวัฒนธรรม ท?องเที่ยวเชิงธุรกิจ ท?องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม
และแพทย[แผนไทย ท?องเที่ยวสำราญทางน้ำ และท?องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค อย?างไรก็ดี นอกเหนือจาก
ความทVาทายในการสรVางมูลค?าเพิ่มใหVกับบริการการท?องเที่ยวแลVว เหตุการณ[การแพร?ระบาดของโรคโควิด-19
ยังส?งผลใหVการท?องเที่ยวทั้งในประเทศและระหว?างประเทศในป^ 2563 ชะลอตัวลงอย?างมีนัยยะสำคัญ และ
อาจทำใหVรูปแบบของตลาดการท?องเที่ยวเปลี่ยนแปลงไปในระยะยาว โดยพบว?าในไตรมาสแรกของป^ 2563
ซึ่งเปTนช?วงแรกของการแพร?ระบาด รายไดVจากการท?องเที่ยวของประเทศหดตัวลงรVอยละ 38.2 และหดตัวอย?าง
ต?อเนื่องถึงรVอยละ 97.1 และ 84.3 ในไตรมาสที่ 2 และ 3 เปTนผลใหVผูVประกอบการดVานการท?องเทีย่ วจำนวนมาก
ตVองปòดกิจการลง ในขณะเดียวกัน ความกังวลดVานสุขอนามัยและมาตรการดVานการเวVนระยะห?างทางสังคม
ที่ยังคงเหลืออยู?ภายหลังจากที่การแพร?ระบาดสิ้นสุดลง จะทำใหVการเดินทางเปTนหมู?คณะลดนVอยลง และ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบไปสู?การท?องเที่ยวเปTนกลุ?มขนาดเล็กที่มีความตVองการเฉพาะเจาะจง เคลื่อนไหวและ
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เดินทางคล?องตัว อีกทั้งนักท?องเที่ยวยังมีแนวโนVมที่จะคำนึงถึงคุณภาพและมาตรฐานของผูVใหVบริการมากขึ้น
ดั ง นั ้ น การฟ© ™ น ฟู ร ายไดV ข องภาคการท? อ งเที ่ ย วและการปรั บ เปลี ่ ย นรู ป แบบและคุ ณ ภาพการใหV บ ริ ก าร
ที่สอดคลVองกับความตVองการที่เปลี่ยนแปลงไป จึงเปTนความทVาทายเพิ่มเติมที่สำคัญสำหรับการพัฒนาภาค
การท?องเที่ยวในระยะต?อไป
7.3) อุตสาหกรรมชีวภาพ อุตสาหกรรมชีวภาพเปTนอุตสาหกรรมที่นำวัตถุดิบภาค
การเกษตรและอุ ต สาหกรรมเกษตรมาเพิ ่ ม มู ล ค? า ใหV ส ู ง ขึ ้ น ผ? า นเทคโนโลยี ช ี ว ภาพ โดยกลุ ? ม สิ น คV า ของ
อุตสาหกรรมชีวภาพสามารถแบ?งออกไดVเปTน 3 กลุ?ม ไดVแก? กลุ?มเคมีชีวภาพ (อาทิ วัตถุดิบตั้งตVนในการผลิต
อาหาร อาหารสัตว[ ยา) กลุ?มชีวเภสัชภัณฑ[ (อาทิ ยาชีววัตถุ และวัคซีน) และกลุ?มพลาสติกชีวภาพ สำหรับกลุ?ม
สินคVาที่มีมูลค?าการผลิตในตลาดโลกสูงและคาดว?าจะมีอัตราการเติบโตสูงที่สุด คือ กลุ?มเคมีชีวภาพ ซึ่งคาดว?า
มูลค?าในตลาดโลกจะเพิ่มขึ้นถึง 1,450 ลVานเหรียญสหรัฐในป^ 2568 ในขณะที่มูลค?าการผลิตของกลุ?มพลาสติก
ชีวภาพในตลาดโลกยังมีมูลค?าการผลิตที่ค?อนขVางนVอย โดยคาดว?าจะต่ำกว?า 100 ลVานเหรียญสหรัฐในป^ 256862
ทั้งนี้ ประเทศไทยเริ่มมีการลงทุนเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพแลVวในหลายพื้นที่ เช?น โครงการไบโอฮับ
เอเชีย จังหวัดฉะเชิงเทรา โครงการไบโอคอมเพล็กซ[ จังหวัดลพบุรี และโครงการไบโอคอมเพล็กซ[ จังหวัด
นครสวรรค[ อย? า งไรก็ ต าม ขV อ จำกั ด สำคั ญ ของการพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมชี ว ภาพในประเทศไทย ไดV แ ก?
ขีดความสามารถในการแข?งขันของผูVประกอบการ และตVนทุนเทคโนโลยีการผลิตที่ค?อนขVางสูง ทั้งนี้ เนื่องจาก
ภาคการเกษตรนับเปTนตVนน้ำที่สำคัญของอุตสาหกรรมชีวภาพ จึงมีความเปTนไปไดVที่แนวโนVมความเสี่ยง
ซึ่งภาคการเกษตรเผชิญอยู?ทั้งในมิติที่เกี่ยวขVองกับผลิตภาพของแรงงาน ตลอดจนการเผชิญกับความแปรปรวน
ของสภาพภูมิอากาศจะถูกส?งผ?านไปยังอุตสาหกรรมชีวภาพดVวย
7.4) อุตสาหกรรมและบริการการแพทยvครบวงจร อุตสาหกรรมการแพทย[ครบวงจร
ประกอบดVวย การใหVบริการทางการแพทย[ การผลิตเครื่องมือและอุปกรณ[ทางการแพทย[ และการผลิตยาและ
เวชภัณฑ[ รวมทั้งกลุ?มอุตสาหกรรมย?อยต?าง ๆ ที่เกี่ยวขVอง ซึ่งเปTนการขยายผลจากธุรกิจพื้นฐานดVานการ
รักษาพยาบาลและการท?องเที่ยวเชิงสุขภาพซึ่งเปTนสาขาที่เปTนจุดเด?นของประเทศไทยอยู?เดิม ใหVเกิดเปTน
โครงข?ายกลุ?มอุตสาหกรรมและบริการที่เกี่ยวขVองตลอดแนวห?วงโซ?มูลค?า ในดVานของความสามารถในการ
แข?งขัน ประเทศไทยมีบริการทางการแพทย[และสุขภาพที่หลากหลายและมีคุณภาพติดอันดับโลก โดยมี
สถานพยาบาลเอกชนที่ไดVรับการรับรองมาตรฐานนานาชาติแบบ JCI (Joint Commission International)
มากที่สุดในภูมิภาคอาเซียนและเปTนอันดับ 4 ของโลก มีค?ารักษาพยาบาลที่ถูกกว?าประเทศอื่น ๆ โดย
เปรียบเทียบ และในป^ 2560 ประเทศไทยมีนักท?องเที่ยวต?างชาติใชVจ?ายในบริการดVานสุขภาพเปTนมูลค?าราว
18,000 ลVานบาท ซึ่งสูงเปTนอันดับ 5 ของโลก นอกจากนี้ แนวโนVมการเขVาสู?สังคมผูVสูงอายุของไทยและหลาย
ประเทศในโลก ประกอบกับกระแสการใหVความสำคัญกับการดูแลสุขภาพที่เพิ่มสูงขึ้น จะส?งผลใหVปริมาณความ
ตVองการบริการทางการแพทย[และสุขภาพเพิ่มขึ้นอย?างรวดเร็วในอนาคต
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ทั้งนี้ ปjจจัยสำคัญที่จะช?วยเพิ่มความสามารถในการแข?งขันของไทย คือ การสรVาง
ความน?าเชื่อถือใหVกับผลิตภัณฑ[และบริการทางการแพทย[ ซึ่งตVองอาศัยการยกระดับมาตรฐานใหVทัดเทียมกับ
ระดับสากล ในขณะเดียวกัน การพัฒนาใหVสาขาการผลิตนี้สามารถสรVางมูลค?าเพิ่มที่สูงขึ้น จำเปTนตVองมีการ
วิ จ ั ย และพั ฒ นาในดV า นเทคโนโลยี ต ? า ง ๆ ที ่ เ กี ่ ย วขV อ งอย? า งต? อ เนื ่ อ ง เช? น เทคโนโลยี ท างการแพทย[
เทคโนโลยีชีวภาพ และเทคโนโลยีวัสดุ เปTนตVน
7.5) อุ ต สาหกรรมและบริ ก ารดิ จ ิ ท ั ล ข$ อ มู ล และปÑ ญ ญาประดิ ษ ฐv เปT น การนำ
เทคโนโลยีดิจิทัลมาใชVเปTนเครื่องมือในการเพิ่มประสิทธิภาพใหVอุตสาหกรรมและบริการ แบ?งออกไดVเปTน 5 กลุ?ม
ไดV แก? กลุ ? มฮาร[ ดแวร[ และอุ ปกรณ[ อั จฉริ ยะ (Hardware & Smart Device) กลุ ? มอุ ตสาหกรรมซอฟต[ แวร[
(Software) กลุ?มอุตสาหกรรมดVานการสื่อสาร (Communications) กลุ?มอุตสาหกรรมบริการดVานดิจิทัล
(Digital Service) และกลุ?มอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต[ (Digital Content) สำหรับจุดแข็งของอุตสาหกรรม
และบริการดิจิทัลฯ ที่ผ?านมาของประเทศไทย คือ การเปTนผูVผลิตฮาร[ดแวร[ที่สำคัญแห?งหนึ่งของโลก โดยเฉพาะ
ชิ้นส?วนอิเล็กทรอนิกส[ประเภทหน?วยเก็บความจำ (Hard Disk Drive: HDD) และแผงวงจร โดยมูลค?าการ
ส?งออกของชิ้นส?วนอิเล็กทรอนิกส[ในป^ 2562 คิดเปTนสัดส?วนรVอยละ 15 ของมูลค?าการส?งออกทั้งหมดของไทย
ทั ้ ง นี ้ อุ ต สาหกรรมอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส[ เ ปT น อุ ต สาหกรรมหนึ ่ ง ที ่ เ ผชิ ญ กั บ ทั ้ ง โอกาสและความเสี ่ ย งจากการ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่รวดเร็ว โดย HDD มีแนวโนVมที่จะถูกทดแทนดVวย Solid State Drives (SSD) ซึ่ง
มีประสิทธิภาพในการจัดเก็บขVอมูลที่สูงกว?า แต?ในขณะเดียวกัน แนวโนVมของการกVาวเขVาสู?สู?สังคม IoT การ
เปลี่ยนผ?านของการใชVยานยนต[ไปสู?ยานยนต[ไฟฟbา และการเพิ่มขึ้นของการใชVเทคโนโลยีปjญญาประดิษฐ[ จะทำ
ใหVปริมาณความตVองการแผงวงจรเพิ่มสูงขึ้นอย?างรวดเร็ว นอกจากนี้ IoT ยังจะส?งผลใหVเกิดการปรับเปลี่ยน
ความตVองการของเครื่องใชVไฟฟbา ซึ่งเปTนสินคVาอิเล็กทรอนิกส[อีกประเภทที่ไทยมีปริมาณการผลิตสูง โดยความ
ตV องการจะปรั บเปลี ่ ยนไปสู ? เ ครื ่ องใชV ไฟฟb าแบบอั จฉริ ยะที่สามารถควบคุ มการทำงานผ? านการเชื ่ อมต? อ
อินเทอร[เน็ตไดV สำหรับสินคVาและบริการดิจิทัลในกลุ?มอื่นที่มีมูลค?าการผลิตที่ค?อนขVางสูงในประเทศไทย ไดVแก?
กลุ?มซอฟท[แวร[ ซึ่งมีมูลค?าการผลิตในป^ 2559 เท?ากับ 50,129 ลVานบาท ในขณะที่กลุ?มดิจิทัลคอนเทนต[ยังมี
มูลค?าการผลิตในประเทศไม?สูงนัก คือ 1,235.3 ลVานบาท
อย?างไรก็ตาม ที่ผ?านมาบทบาทหลักของประเทศไทยในอุตสาหกรรมและบริการ
อิเล็กทรอนิกส[และดิจิทัลฯ คือ การเปTนผูVรับจVางผลิตแบบ OEM (Original Equipment Manufacturer) ซึ่งมี
ความเสี่ยงต?อการยVายฐานการผลิตของต?างชาติหากสูญเสียความไดVเปรียบดVานตVนทุน ดังนั้น เพื่อรักษา
ความสามารถในการแข?งขันและเพิ่มมูลค?าของของอุตสาหกรรมและบริการอิเล็กทรอนิกส[และดิจิทัลฯ ในระยะ
ยาว ประเทศไทยจึงจำเปTนตVองเร?งสรVางความสามารถในการพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสรVาง
สรV างสรรค[ เพื ่ อปรั บเปลี ่ ยนจากการเปT น OEM ไปสู? OBM (Owned Brands Manufacturer) และ ODM
(Owned Design Manufacturer)
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7.6) อุตสาหกรรมและบริการขนส)งและโลจิสติกสv ยุทธศาสตร[ชาติไดVกำหนดทิศทาง
ของการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการขนส?งและโลจิสติกส[ใน 3 ประเด็นหลัก ไดVแก? การเปTนศูนย[กลางดVาน
โลจิสติกส[ระดับภูมิภาค การเปลี่ยนผ?านอุตสาหกรรมยานยนต[ทั้งระบบไปสู?อุตสาหกรรมยานยนต[ไฟฟbา
อัจฉริยะ และการพัฒนาอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ
7.6.1) การเป{นศูนยvกลางด$านโลจิสติกสvระดับภูมิภาค ที่ผ?านมาประเทศไทย
ไดVลงทุนดVานการพัฒนาโครงสรVางพื้นฐานดVานการขนส?งเปTนจำนวนมาก ทำใหVปjจจุบันไทยนับเปTนประเทศที่มี
ความพรVอมดVานโครงสรVางพื้นฐานสำหรับการคมนาคมขนส?งสูงเปTนอันดับตVน ๆ ในภูมิภาค เมื่อประกอบกับ
จุดแข็งดVานที่ตั้งทางภูมิศาสตร[และการเติบโตทางเศรษฐกิจอย?างรวดเร็วของหลายประเทศเพื่อนบVานและ
พัฒนาการของความร?วมมือทางเศรษฐกิจต?าง ๆ ภายในอาเซียนและระหว?างอาเซียนกับภูมิภาคอื่น รวมถึง
แนวโนVมการหันมาลงทุนภายในภูมิภาคเดียวกันแทนประเทศที่อยู?ห?างไกล ทำใหVไทยมีโอกาสที่จะถูกใชVเปTน
เสVนทางการขนส?งสินคVาผ?านแดนและจุดกระจายสินคVาเพิ่มมากยิ่งขึ้น อย?างไรก็ดี เมื่อพิจารณาจากดัชนีชี้วัด
ขีดความสามารถโลจิสติกส[ (Logistics Performance Index: LPI) ในป^ 2561 ประเทศไทยไดVรับการจัดใหVอยู?ใน
อันดับที่ 32 จาก 160 ประเทศทั่วโลก ซึ่งปรับตัวสูงขึ้นอย?างกVาวกระโดดจากอันดับที่ 45 ในป^ 2559 และไดVรับ
การจัดกลุ?มอยู?ในกลุ?ม Best Performer แต?ประเทศไทยยังมีคะแนนอยู?ในอันดับสุดทVายของกลุ?ม จึงจำเปTนตVอง
พัฒนาศักยภาพดVานโครงสรVางพื้นฐานและโลจิสติกส[ของประเทศเพิ่มเติม เช?น การสรVางความเชื่อมโยงและใชV
ประโยชน[จากโครงสรVางพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกที่มีอยู?โดยเฉพาะระบบรางและขนส?งหลายรูปแบบ
การพัฒนาดVานบุคลากรโลจิสติกส[ที่มีทักษะขั้นสูง (Advanced Skills) และการสรVางความยืดหยุ?นของระบบ
การขนส?งในทุกสถานการณ[ (Resilience) เปTนตVน เพื่อสรVางความเชื่อมั่นดVานประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส[ของ
ประเทศไทยใหVแก?ผูVประกอบการ และสรVางสภาพแวดลVอมที่ดีต?อการพัฒนาระบบโลจิสติกส[ใหVสามารถสนับสนุน
การพัฒนาสู?การเปTนศูนย[กลางทางการคVาของประเทศ
7.6.2) การเปลี ่ ย นผ) า นอุ ต สาหกรรมยานยนตv ท ั ้ ง ระบบไปสู ) อ ุ ต สาหกรรม
ยานยนตvไฟฟ|าอัจฉริยะ เปTนการพัฒนาต?อยอดจากฐานอุตสาหกรรมยานยนต[ที่ประเทศไทยเปTนหนึ่งในฐาน
การผลิตรถยนต[ที่สำคัญของโลก โดยการส?งออกยานยนต[และชิ้นส?วนของไทยในป^ 2562 มีมูลค?า 785,945
ลVานบาท ซึ่งคิดเปTนรVอยละ 10 ของมูลค?าการส?งออกทั้งหมด และอุตสาหกรรมยานยนต[ยังมีการจVางงานสูงถึง
8.9 แสนราย63 อย?างไรก็ตาม ดVวยแนวโนVมของเทคโนโลยีและความตVองการของยานยนต[ในระดับโลกกำลัง
ปรับเปลี่ยนจากเครื่องยนต[สันดาปภายในไปสู?ระบบยานยนต[ไฟฟbา ซึ่งมีผลใหVปริมาณการผลิตและการใชVงาน
ยานยนต[ไฟฟbาทั่วโลกเพิ่มสูงขึ้นอย?างรวดเร็ว อาจคาดการณ[ไดVว?าในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13
อุ ต สาหกรรมยานยนต[ จ ะเปT น สาขาการผลิ ต ที ่ เ ผชิ ญ กั บ ความพลิ ก ผั น ทางเทคโนโลยี (Technological
Disruption) รุ น แรงที ่ ส ุ ด เมื ่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ สาขาการผลิ ต เปb า หมายทั ้ ง หมด ดั ง นั ้ น การเปลี ่ ย นผ? า น
อุตสาหกรรมยานยนต[ไปสู?ยานยนต[ไฟฟbาจึงมีนัยยะอย?างยิ่งต?อการรักษาขีดความสามารถในการแข?งขันของ
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อุตสาหกรรมยานยนต[ ของประเทศ ทั้งนี้ การผลิตยานยนต[ไฟฟbาจำเปTนตVองอาศัยชิ้นส?วนและอุปกรณ[
อิเล็กทรอนิกส[ที่มีความซับซVอนและใชVเทคโนโลยีขั้นสูงมากกว?าการผลิตยานยนต[สันดาปภายใน ขณะเดียวกัน
ชิ้นส?วนในยานยนต[ไฟฟbาที่มีจำนวนเหลือเพียงประมาณ 5,000 ชิ้น จากจำนวนชิ้นส?วนของยานยนต[สันดาป
ภายในที่มีจำนวนมากถึง 30,000 ชิ้น จะทำใหVผูVประกอบการที่ผลิตชิ้นส?วนในกลุ?มเครื่องยนต[และระบบส?ง
กำลัง อาทิ หมVอน้ำ ท?อไอเสีย ระบบหัวฉีด ถังน้ำมัน ไดVรับผลกระทบมากที่สุด ในปjจจุบันผูVผลิตหลายรายไดV
เริ่มตVนการลงทุนและการผลิตที่เกี่ยวขVองกับยานยนต[ไฟฟbาแลVว ทั้งในส?วนของแบตเตอรี่ ระบบประจุไฟฟbา
ชิ้นส?วนอิเล็กทรอนิกส[ ชิ้นส?วนรถยนต[ และการประกอบ
7.6.3) การพัฒนาอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ มี 2 องค[ประกอบที่สำคัญ
คือ (1) การผลิตชิ้นส?วนอากาศยาน โดยตั้งแต?ป^ 2535 ถึง 2562 ผูVประกอบการในอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส?วน
อากาศยานจำนวนรวม 33 ราย ซึ่งทั้งหมดมีศักยภาพในการผลิตชิ้นส?วนอยู?ในระดับ Tier 2 Tier 3 และ Tier
4 ซึ่งไดVแก? ชิ้นส?วนและวัสดุที่ไม?รวมถึงเครื่องยนต[และระบบนำทาง อาทิ ชุดฐานลVอ ลVอ วัสดุคอมโพสิต
ในขณะที่ชิ้นส?วนในระดับ Tier 1 ซึ่งเปTนส?วนของเครื่องยนต[และระบบนำทาง ที่ตVองอาศัยเทคโนโลยีขั้นสูง
ปjจจุบันไทยยังตVองนำเขVาจากต?างประเทศ (2) การซ?อมบำรุงอากาศยาน เปTนองค[ประกอบสำคัญในการพัฒนา
เมืองการบินภาคตะวันออก (Eastern Airport City) ตามแผนพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
โดยในป^ 2562 การซ?อมบำรุงอากาศยานในประเทศไทยสามารถใหVบริการไดVเปTนสัดส?วนรVอยละ 40 ของความ
ตVองการทั้งหมดในประเทศ ซึ่งมีมูลค?ารวม 989 ลVานเหรียญสหรัฐ สำหรับปjจจัยที่เปTนอุปสรรคสำคัญต?อการ
พัฒนาศักยภาพของการซ?อมบำรุงอากาศยาน คือ การขาดแคลนผูVประกอบการขนาดใหญ?ที่มีความชำนาญ
รวมทั้งยังขาดแคลนวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญและไดVรับใบอนุญาตในระดับสากล นอกจากนี้ ผูVประกอบการใน
ปjจจุบันยังเผชิญกับปjญหาจำนวนที่ลดลงของอากาศยานที่เขVารับบริการซ?อมบำรุง อันเนื่องมาจากผลกระทบ
ของการแพร?ระบาดของโรคโควิด-19
7.7) อุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ ในป^ 2557 มูลค?าตลาดของอุตสาหกรรม
ความมั่นคงของโลกอยู?ที่ 6,000 ลVานเหรียญสหรัฐ และคาดว?าจะมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยที่รVอยละ 6.1 ต?อป^
โดยจะเพิ่มเปTน 10,500 ลVานเหรียญสหรัฐในป^ 2566 ทั้งนี้ รัฐบาลไดVผลักดันอุตสาหกรรมปbองกันประเทศใหV
เปTนกลุ?มอุตสาหกรรมเปbาหมายพิเศษอันดับที่ 11 ในโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
(EEC) เพื่อการส?งเสริมใหVเกิดการลงทุน การผลิต การใชVและการส?งออกเพื่อหารายไดVในเชิงพาณิชย[ โดยการ
ส?งเสริมอุตสาหกรรมปbองกันประเทศในพื้นที่ EEC ประกอบดVวย (1) กิจการผลิตและซ?อมยานพาหนะและ
ระบบอาวุธ อาทิ รถถัง รถเกราะ และยานพาหนะรบ (2) กิจการผลิตและซ?อมอากาศยานไรVคนขับ (3) กิจการ
ผลิตและซ?อมอาวุธและเครื่องช?วยฝ≤ก และ (4) กิจการผลิตและซ?อมอุปกรณ[ช?วยรบ อาทิ เสื้อเกราะกันกระสุน
เกราะ และโล?ปbองกันกระสุน ซึ่งปjจจุบันประเทศไทยมีการผลิตสิ่งเหล?านี้อยู?แลVวเพื่อใชVทางการทหาร เช?น
โดรน รถหุVมเกราะที่ใชVในราชการ เปTนตVน อย?างไรก็ดี แมVที่ผ?านมาประเทศไทยจะมีความสามารถในการผลิต
ยุทโธปกรณ[ไดVเองบางส?วน แต?ยังไม?สามารถผลิตยุทโธปกรณ[เพื่อการส?งออกหรือจำหน?ายในเชิงพาณิชย[ใน
ระดับที่สามารถแข?งขันกับประเทศที่มีอุตสาหกรรมปbองกันประเทศครบวงจรไดV
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2.3.3

ทรัพยากรมนุษยv

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย[ของไทยในภาพรวมมีแนวโนVมที่ดีขึ้น เมื่อพิจารณาจากดัชนีการ
พั ฒ นามนุ ษ ย[ (Human Development Index: HDI) ของโครงการพั ฒ นาแห? ง สหประชาชาติ (UNDP) ซึ่ ง
เพิ่มขึ้นจาก 0.749 ในป^ 2558 เปTน 0.777 ในป^ 2562 โดยเปTนผลมาจากการยกระดับสุขภาวะ การเขVาถึงโอกาส
ทางการศึกษา และระดับรายไดVที่เพิ่มขึ้นอย?างต?อเนื่อง64 อย?างไรก็ตาม ดัชนี HDI เปTนการสะทVอนการพัฒนา
ในเชิงปริมาณเปTนหลัก อาทิ ดัชนีย?อยดVานการศึกษาภายใตV HDI ที่คำนวณจากจำนวนป^เฉลี่ยที่ไดVรับการศึกษา
แต?เมื่อพิจารณาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย[ในมิติคุณภาพของไทยนั้น ยังมีช?องว?างที่ยังคงเปTนปjญหามาอย?าง
ต?อเนื่อง โดยเฉพาะปjญหาผลสัมฤทธิ์การศึกษา และการขาดแคลนทักษะแรงงานที่สอดคลVองกับความตVองการ
ของตลาดและทิศทางการพัฒนาประเทศ
คุณภาพของทุนมนุษย[ถือเปTนปjญหาสำคัญของไทยมาโดยตลอด สะทVอนจากผลสัมฤทธิ์
การศึกษาที่อยู?ในระดับต่ำ โดยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในระดับชั้น
ประถมศึกษาป^ที่ 6 ป^การศึกษา 2562 พบว?า นักเรียนไทยมีผลคะแนนค?าเฉลี่ยต่ำกว?าเกณฑ[หรือไม?ถึงครึ่งใน
ทุกวิชา ทั้งภาษาไทย (49.07 คะแนน) ภาษาอังกฤษ (34.42 คะแนน) คณิตศาสตร[ (32.90 คะแนน) และ
วิทยาศาสตร[ (35.55 คะแนน) 65 และผลคะแนนสอบ PISA ของเด็กไทย ซึ่งเปTนการทดสอบความฉลาดรูVดVาน
การอ?าน คณิตศาสตร[ และวิทยาศาสตร[ อันเปTนทักษะที่จำเปTนในศตวรรษที่ 21 ยังอยู?ในระดับต่ำกว?าหลาย
ประเทศและผลคะแนนมีแนวโนVมลดลง จากอันดับที่ 50 ในป^ 2555 เปTนอันดับที่ 66 จาก 79 ประเทศ/เขต
เศรษฐกิจ ในป^ 256166 ระบบการศึกษาของไทยจึงมีขVอจำกัดในการผลิตบัณฑิตที่มีสมรรถนะสูงตรงกับความ
ตVองการของตลาดแรงงาน
ขณะเดียวกัน แรงงานไทยส?วนมากยังมีระดับการศึกษาต่ำ โดยพบว?า แรงงานรVอยละ 42.1
ไม?มีการศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาไม?เกินระดับประถมศึกษา ขณะที่อีกรVอยละ 34.5 สำเร็จการศึกษาเพียง
ระดับมัธยมศึกษา และมีแรงงานสำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา เพียงรVอยละ 22.567 นำมาซึ่งปjญหาการขาด
แคลนทักษะแรงงานที่สอดคลVองกับภาคการผลิตเปbาหมายและบริบทการเปลี่ยนแปลงในตลาดแรงงาน โดย
เมื่อพิจารณาจากดัชนีความสามารถในการแข?งขันระดับโลก (Global Competitiveness Index: GCI) ของ
World Economic Forum (WEF) ในส?วนของตัวชี้วัดดVานทักษะ พบว?า อันดับความสามารถปรับตัวลดลงจาก
อันดับที่ 66 ในป^ 2561 - 2562 เปTนอันดับที่ 73 จาก 141 ประเทศทั่วโลก หรืออันดับที่ 6 ของภูมิภาคอาเซียน
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ในป^ 2562 - 256368 อีกทั้ง ยังมีเด็กและเยาวชนอีกกลุ?มหนึ่งที่ไม?ไดVเรียนหรือไม?ไดVทำงานใด ๆ (Not in
Education , Employment or Training) ซึ่งแนวโนVมของเด็กและเยาวชนกลุ?มนี้ไดVเพิ่มสูงขึ้น โดยในป^ 2562
มีสัดส?วนอยู?รVอยละ 12.87 ทำใหVศักยภาพของเยาวชนกลุ?มนี้ไม?ไดVถูกนำมาใชVประโยชน[และไม?ไดVรับการพัฒนา
แผนภาพที่ 2-15 ความกOาวหนOาในการพัฒนาทุนมนุษย?ของไทย

ดัชนีการพัฒนามนุษย/
(Human Development Index)

ดัชนีความสามารถในการแขSงขันระดับโลก
(Global Competitiveness Index)

เพิ่มขึ้นเล็กนBอย จาก 0.731 ในปF 2556

ของ

เปJน 0.777 ในปF 2562

2555

2561

1

1

2

2

6

3

50

66

/79

ผลคะแนนสอบ

ในส#วนของ เสาหลักที่ 6: ทักษะ 2561-62 2562-63

อยู+ในระดับต่ำกว#าหลยประเทศและ

มีอันดับผลคะแนนลดลงอย#า งต#อเนื่อง

79

/140

/141

ทักษะดิจิทัลในกลุSมประชากร
(Digital Skills among Pop.)

/140

/141

2562-63
ไทยอยูSอันดับที่ 73 ของโลก
และอันดับที่ 6 ของอาเซียน

ของเด็กไทย

61

ชุดทักษะของผู1สำเร็จการศึกษา
(Skillsets of Graduates)

61

73

/141

66
6

/10

มีปEญหาการขาดแคลนทักษะแรงงาน ที่สอดคลKองกับ

ความตKองการของตลาดแรงงานและบริบทการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

/79

ที่มา: รวบรวมโดย สศช. (2563)

นอกจากปjญหาคุณภาพในมิติของการศึกษาและทักษะแลVว ประเทศไทยยังเผชิญกับมิติ
คุณภาพในเชิงโครงสรVางที่เปTนรากของปjญหาอีกหลายส?วน โดยจุดเริ่มตVนของความทVาทายมาจากครอบครัวที่มี
ความเปราะบางจากความยากจน และคุณภาพการเลี้ยงดูที่สามารถเกิดไดVกับครอบครัวทุกสถานะ กล?าวคือ
ครัวเรือนยากจนมีขVอจำกัดในการจัดหาทรัพยากรที่มีคุณภาพใหVบุตร ขณะที่ครัวเรือนที่พอมีฐานะหรือฐานะดีมี
ปj ญ หาในเรื ่ อ งการเลี ้ ย งดู แ บบเอาใจมากเกิ น ไป (Over-protected) และการใชV เทคโนโลยี ท ี ่ มากเกิ นไป
นอกจากนี้ ภาพสะทVอนสังคมในมิติโลกออนไลน[ยังแสดงใหVเห็นถึงภาวะของความตึงเครียด การโตVตอบแบบ
รุนแรง หยาบคาย เกลียดชัง กVาวรVาว69 และการไม?เปòดใจรับฟjงกันและกันอย?างแทVจริง
ในขณะเดียวกัน ประเทศไทยยังเปTนศูนย[กลางการเคลื่อนยVายแรงงานที่สำคัญของภูมิภาค
อาเซียนในฐานะประเทศตVนทาง ทางผ?าน และปลายทางของผูVยVายถิ่น โดยในป^ 2563 มีคนต?างดVาวที่ไดVรับ
อนุญาตทำงานทั่วราชอาณาจักร จำนวนทั้งสิ้นถึง 2,512,328 คน ส?วนใหญ?เปTนแรงงานต?างดVาว 4 สัญชาติ
(เมียนมา ลาว กัมพูชา และเวียดนาม) จำนวน 2,063,561 คน หรือคิดเปTนรVอยละ 82.14 และมีแนวโนVม
เพิ่มขึ้นอย?างต?อเนื่อง70 อีกทั้งหากพิจารณาถึงกลุ?มที่ไม?ไดVรับอนุญาตใหVทำงานและ/หรือลักลอบเขVาเมืองดVวย
แลVว จำนวนแรงงานต?างดVาวทั้งหมดอาจสูงถึง 4 ลVานคน หรือคิดเปTนสัดส?วนมากกว?ารVอยละ 10 ของกำลัง
แรงงานทั้งหมดในประเทศ จึงอาจกล?าวไดVว?า แรงงานต?างดVาวเปTนหนึ่งในกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนการ
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พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยคาดว?ามีส?วนช?วยในการสรVางผลิตภัณฑ[มวลรวมภายในประเทศมากถึง
รVอยละ 6.671 โดยเฉพาะในภาคการผลิตที่มีการพึ่งพาแรงงานต?างดVาวสูง อาทิ อุตสาหกรรมก?อสรVาง ภาค
เกษตร และประมง อย?างไรก็ตาม ปjจจุบันแรงงานต?างดVาวส?วนใหญ?ประกอบอาชีพที่ใชVทักษะฝ^มือต่ำ โดยในป^
2563 มีจำนวนแรงงานประเภทฝ^มือเพียง 142,996 คน หรือคิดเปTนรVอยละ 5.69 จากจำนวนแรงงานต?างดVาว
ทั้งหมด อีกทั้งยังมีรายไดVเฉลี่ยต่ำกว?ารายไดVขั้นต่ำของประเทศ สามารถเขVาถึงความคุVมครองทางสังคมไดVอย?าง
จำกัด และบางส?วนยังตกเปTนเหยื่อของการคVามนุษย[ดVานแรงงาน
ยุทธศาสตร[ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) ไดVกำหนดเปbาหมายเพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและในทุก
ช?วงวัยใหVเปTนคนดี คนเก?ง มีคุณภาพ พรVอมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 และสังคมไทยมีสภาพแวดลVอมที่
เอื้อและสนับสนุนต?อการพัฒนาคนตลอดช?วงชีวิต เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศและทรัพยากรมนุษย[ของ
ไทย อย?างไรก็ตาม ดVวยแนวโนVมและบริบทการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย?างรวดเร็ว รุนแรง และฉับพลันมาก
ยิ่งขึ้น ประกอบกับปjญหาทุนมนุษย[ขาดคุณภาพที่มีอยู?แต?เดิม ส?งผลใหVในระยะต?อจากนี้ การพัฒนาทุนมนุษย[
จำเปTนตVองพิจารณาถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากแนวโนVมการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ โดยเฉพาะการเขVาสู?สังคมสูงวัย
อย?างสมบูรณ[และความกVาวหนVาทางเทคโนโลยี
แผนภาพที่ 2-16 อัตราสCวนประชากรไทยแตCละชCวงวัย ปP 2553-2583

ที่มา: รายงานการคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2553 – 2583 (ฉบับปรับปรุง), สศช. (2562)

ประเทศไทยเขVาสู?สังคมสูงวัยมาตั้งแต?ป^ 2548 (มีประชากรอายุ 60 ป^ขึ้นไป คิดเปTนสัดส?วน
รVอยละ 10 ของประชากรทั้งหมด) โดยในป^ 2563 มีจำนวนประชากรผูVสูงอายุรวม 11,136,059 คน คิดเปTน
รVอยละ 16.73 และเพิ่มขึ้นอย?างต?อเนื่อง72 และภายในป^ 2566 ซึ่งเปTนป^เริ่มตVนของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13
คาดว?าจะมีประชากรสูงวัย สูงถึงประมาณรVอยละ 20.1 ของประชากรทั้งหมด สวนทางกับประชากรวัยเรียน
71
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และวัยแรงงานที่มีแนวโนVมลดลง โดยเฉพาะประชากรวัยเรียน (อายุ 3 – 21 ป^) ซึ่งคาดว?าจะมีสัดส?วนลดลง
เหลือรVอยละ 21.81 ในป^ 2566 และลดลงอย?างต?อเนื่องจนเหลือเพียงรVอยละ 20.66 ของประชากรทั้งหมดในป^
2570 หรือมีจำนวนลดลงมากกว?า 715,000 คน ในช?วงระยะเวลาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 1373
การลดลงของประชากรวัยเรียนส?งผลใหVความจำเปTนของการขยายสถานศึกษาในเชิงปริมาณ
ลดลงในภาพรวม และเปTนโอกาสในการยกระดับคุณภาพ ความเสมอภาค และประสิทธิภาพทางการศึกษา หาก
สามารถบริหารจัดการทรัพยากรการศึกษาและส?งเสริมการเรียนรูVตลอดชีวิตอย?างมีประสิทธิภาพ อย?างไรก็ตาม
ประชากรวัยแรงงานที่ลดลงและประชากรสูงวัยที่เพิ่มขึ้นอย?างต?อเนื่อง จะส?งผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม
อย?างมีนัยสำคัญ ทั้งในดVานการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ความสามารถในการแข?งขัน และผลิตภาพแรงงาน
รวมถึงอัตราการพึ่งพิงของผูVสูงอายุต?อวัยแรงงาน และภาระค?าใชVจ?ายดVานสุขภาพของผูVสูงอายุที่มีแนวโนVมเพิ่ม
สูงขึ้น นำมาซึ่งปjญหาขาดแคลนกำลังแรงงานในประเทศ และแนวโนVมความจำเปTนในการพึ่งพาและนำเขVา
แรงงานต?างชาติมากขึ้น รวมทั้งความตVองการงบประมาณเพื่อเปTนสวัสดิการรองรับวัยเกษียณ อย?างไรก็ดี การ
เปTนสังคมสูงวัยนับเปTนโอกาสในการพัฒนาสินคVาและบริการรูปแบบใหม?เพื่อตอบสนองต?อความตVองการของ
ผูVสูงอายุที่มีกำลังซื้อสูงดVวยเช?นเดียวกัน นอกจากนี้ แนวโนVมการเพิ่มขึ้นของประชากรรุ?นใหม? โดยเฉพาะเจนเนอ
เรชั่นวาย ซี และอัลฟùา รวมถึงรุ?นหลังเจนเนอเรชั่นซีและอัลฟùาซึ่งเริ่มเขVามาเปTนวัยเด็กตั้งแต?ในป^ 2569 จะ
ส?งผลใหVความแตกต?างระหว?างคนรุ?นใหม?และคนรุ?นเดิมเด?นชัดขึ้น ทั้งในดVานทัศนคติ พฤติกรรม และการใหV
คุณค?าดVานต?าง ๆ อาทิ การใหVความสำคัญกับความสมดุลระหว?างการทำงานกับชีวิตส?วนตัว อิสระและความ
ยืดหยุ?นในการทำงาน รวมถึงมีความเปTนผูVประกอบการสูง ประกอบกับแนวโนVมการเพิ่มขึ้นของแรงงานต?างดVาว
ซึ่งมีความหลากหลายทางเชื้อชาติ ความเชื่อ และวัฒนธรรมมากยิ่งขึ้น จึงอาจนำมาซึ่งรูปแบบการทำงาน การ
ใชVชีวิต และสภาพสังคมรูปแบบใหม? ซึ่งตVองอาศัยวัฒนธรรมที่เปòดกวVางและเขVาอกเขVาใจกันมากยิ่งขึ้น
ในขณะเดียวกัน ความกVาวหนVาทางเทคโนโลยี ไดVส?งผลใหVความตVองการทักษะแรงงาน
เปลี่ยนแปลงไป โดยทักษะที่มีแนวโนVมความตVองการมากยิ่งขึ้น ไดVแก? ทักษะการทำงานที่เกี่ยวขVองกับ
วิทยาศาสตร[ เทคโนโลยี และนวัตกรรม อาทิ ความรอบรูVดVานดิจิทัล วิทยาศาสตร[ขVอมูล ปjญญาประดิษฐ[ โคVด
ดิ้ง รวมไปถึงทักษะที่เทคโนโลยีไม?สามารถทดแทนไดV โดยเฉพาะทักษะทางพฤติกรรม (Non-Cognitive/Soft
Skills) หรือทักษะมนุษย[ อาทิ การคิดเชิงวิพากษ[ การทำงานเปTนทีม หรือความคิดสรVางสรรค[ ในทางกลับกัน
ทักษะหรือลักษณะงานที่สามารถถูกทดแทนดVวยเทคโนโลยีจะมีแนวโนVมเปTนที่ตVองการลดนVอยลง ยกเวVนใน
ภาคการผลิตบางส?วนซึ่งสามารถใชVแรงงานต?างดVาวที่มีค?าแรงต่ำ และอาจลดแรงจูงใจในการใชVเทคโนโลยี
นอกจากนี้ เทคโนโลยีดิจิทัลยังมีบทบาทสำคัญในการขยายโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรูVที่ไม?จำกัด
เฉพาะในหVองเรียน อาทิ การเรียนรูVทางไกล และโดยเฉพาะอย?างยิ่งการเรียนรูVตลอดชีวิต และการเรียนรูVที่
สนับสนุนศักยภาพรายบุคคล (Personalized learning) ซึ่งมีบทบาทสำคัญมากขึ้นเรื่อย ๆ ในการตอบสนอง
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ต?อความตVองการของตลาดแรงงานที่เปลี่ยนแปลงไปอย?างรวดเร็ว อย?างไรก็ตาม ความกVาวหนVาทางเทคโนโลยี
อาจนำมาซึ่งความเหลื่อมล้ำที่เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะดVานการเขVาถึงการศึกษาและการพัฒนาทักษะสำหรับ
กลุ?มคนที่ไม?สามารถเขVาถึงเทคโนโลยี ทั้งนี้ พบว?าครัวเรือนจำนวนมากโดยเฉพาะครัวเรือนยากจนไม?สามารถ
เขVาถึงคอมพิวเตอร[ จากขVอมูลการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ป^ 2562 พบว?า ครัวเรือนที่มี
รายไดVต?อป^นVอยกว?า 2 แสนบาท ไม?สามารถเขVาถึงคอมพิวเตอร[ที่เชื่อมต?ออินเทอร[เน็ตไดV คิดเปTนสัดส?วน
ครัวเรือนรVอยละ 96.1 ในเขตเทศบาล และรVอยละ 98.1 นอกเขตเทศบาล หรือมีครัวเรือนที่เขVาไม?ถึง
คอมพิวเตอร[ที่เชื่อมต?ออินเทอร[เน็ต 10 ลVานครัวเรือนทั่วประเทศ
ความกVาวหนVาทางเทคโนโลยีและทัศนคติการทำงานของคนรุ?นใหม? โดยเฉพาะคนเจนเนอ
เรชั่นวาย ซี อัลฟùา รวมถึงรุ?นหลังเจนเนอเรชั่นอัลฟùา ซึ่งกำลังทะยอยเขVาสู?ระบบการศึกษาและตลาดแรงงาน
อย?างต?อเนื่อง ส?งผลใหVรูปแบบการทำงานและการใชVชีวิตเปลี่ยนแปลงไปอย?างมีนัยสำคัญ เพื่อรองรับกับ
แนวโนVมความตVองการการศึกษาและการทำงานรูปแบบใหม? การผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย[ในระยะต?อ
จากนี้ จึงจำเปTนตVองปรับเปลี่ยนรูปแบบใหVยืดหยุ?น ทันสมัย และประยุกต[ใชVเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้น อาทิ การ
ปรับเปลี่ยนไปสู?การจVางงานที่มิใช?รูปแบบมาตรฐาน (NSE) การมีชั่วโมงการเรียน/ทำงานที่ยืดหยุ?น (Flexible
Time) และสามารถทำจากที ่ ไหนและเวลาใดก็ ไดV (Anywhere, Anytime) การส? ง เสริ ม การมี ส ? ว นร? ว มใน
กระบวนการทำงาน/เรียนตั้งแต?ตVนจนจบ การใหVโอกาสการทำงานที่หลากหลายและทVาทาย การโยกยVาย/
หมุนเวียนงานอย?างต?อเนื่อง (Job Rotation) การส?งเสริมการฝ≤กอบรม/ศึกษาต?อในระดับสูง รวมถึงการใชVสื่อ
สังคมออนไลน[ในการสื่อสารและสรVางปฏิสัมพันธ[กับคนรุ?นใหม?อย?างมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ การขยายตัวของความเปTนเมือง (Urbanization) ยังมีแนวโนVมที่จะส?งผลกระทบ
เชิงบวกต?อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย[ เนื่องจากมีส?วนช?วยในการขยายโอกาสในการเขVาถึงการศึกษา การ
ฝ≤กอบรม ตลอดจนการถ?ายทอดทักษะและองค[ความรูVที่มีประสิทธิภาพ หลากหลาย และทั่วถึงมากยิ่งขึ้น รวม
ไปถึงโอกาสในการทำงานในอาชีพที่อาศัยทักษะสูงขึ้นในเขตพื้นที่เมือง ในส?วนของกระแสการใส?ใจสุขภาพ
(Health Awareness) อันเปTนผลมาจากพฤติกรรมการบริโภคในสังคมเมืองสมัยใหม?นั้น ระดับความเครียดใน
การใชVชีวิตที่เพิ่มสูงขึ้น การเผชิญกับมลพิษต?าง ๆ รวมถึงการแพร?ระบาดของโรคโควิด-19 ส?งผลใหVเกิด
พฤติ ก รรมในการดู แ ลสุ ข ภาพเชิ ง ปb อ งกั น (Preventive Care) มากยิ ่ ง ขึ ้ น ในระยะยาว ซึ ่ ง เมื่ อ ผนวกกั บ
ความกVาวหนVาของเทคโนโลยีการรักษาพยาบาลแลVว อาจนำไปสู?แนวโนVมการมีสุขภาวะที่ดีขึ้นของประชาชนใน
ภาพรวม และส?งผลกระทบเชิงบวกต?อการผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย[อย?างมีนัยสำคัญ
กระแสความเปTนปjจเจก (Individualization) มีแนวโนVมที่จะส?งผลกระทบต?อแรงงานสัมพันธ[
(Labour Relations) โดยเฉพาะระดับการรวมกลุ?มและเขVาร?วมเปTนสมาชิกสหภาพแรงงานของลูกจVางที่ลดลง
และอาจลดทอนอำนาจต?อรองของลูกจVางในการเรียกรVองและคุVมครองสิทธิประโยชน[เกี่ยวกับสภาพการจVาง
รวมไปถึงแรงงานต?างดVาวซึ่งปjจจุบันยังไม?สามารถรวมกลุ?มกันเพื่อจัดตั้งสหภาพแรงงานตามกฎหมายไดV
อย?างไรก็ตาม กระแสการตระหนักรูVของสาธารณชน (Public Awareness) และความตVองการมีส?วนร?วมใน
ประเด็นสาธารณะต?าง ๆ โดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวขVองกับอัตลักษณ[และสิทธิเฉพาะกลุ?มและ/หรือของตนเอง
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อันเปTนผลสืบเนื่องมาจากความตื่นรูVดVานสิทธิมนุษยชน (Human Rights Consciousness) กระแสโลกาภิวัตน[
และการเติบโตของสื่อสังคมออนไลน[ อาจส?งผลใหVเกิดความตระหนักรูVในการเคารพและปกปbองสิทธิทั้งของ
ตนเองและผูVอื่น ซึ่งจะส?งผลดีต?อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย[และการเสริมสรVางสังคมที่มีความเท?าเทียมกันมาก
ยิ่งขึ้น แต?ขณะเดียวกัน ก็อาจนำไปสู?การเพิ่มขึ้นของความเคลื่อนไหวทางสังคม (Social Movements) ซึ่ง
บางครั้งอาจกระทบต?อการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและความสงบเรียบรVอยทางสังคม อาทิ การก?อความ
ไม?สงบหรือการก?อจลาจล ดังนั้น จึงมีความจำเปTนอย?างยิ่งที่จะตVองพัฒนาทรัพยากรมนุษย[ที่มีจิตสาธารณะ มี
ความเปTนพลเมือง มีทักษะในการสื่อสารและการทำงานร?วมกับผูVอื่น รวมถึงมีความรูVความเขVาใจและความเห็น
อกเห็นใจต?อส?วนรวมมากยิ่งขึ้น
ยิ่งไปกว?านั้น สถานการณ[การแพร?ระบาดของโรคโควิด-19 ตั้งแต?ช?วงตVนป^ 2563 เปTนตVนมา
ซึ่งทำใหVเศรษฐกิจหดตัวอย?างรุนแรง รวมถึงการว?างงานและเคลื่อนยVายไปทำงานนอกระบบมากขึ้น ยังเปTน
ปjจจัยเสี่ยงสำคัญที่จะส?งผลต?อคุณภาพชีวิตของประชากรจากการมีรายไดV ระดับสุขภาวะ และโอกาสในการ
เขVาถึงการศึกษา/ฝ≤กอบรมที่ลดลง ซึ่งจะกระทบต?อระดับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย[ในภาพรวม อีกทั้งการหด
ตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการจVางงานในเขตเมืองยังส?งผลใหVเกิดแนวโนVมแรงงานคืนถิ่น หรือการ
เคลื่อนยVายกลับไปทำงานในภูมิลำเนาเพิ่มสูงขึ้น ส?งผลใหVการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและกระจายความเจริญ
ไปสู?ระดับพื้นที่เพื่อดูดซับแรงงานคืนถิ่นทวีความสำคัญมากยิ่งขึ้น อย?างไรก็ตาม การเคลื่อนยVายแรงงาน
ต?างดVาวอาจมีแนวโนVมลดลงในระยะสั้น อันเปTนผลมาจากการปòดพรมแดนและการจำกัดการเดินทางระหว?าง
ประเทศ ขณะเดียวกัน ภายใตVสถานการณ[โรคระบาด แรงงานต?างดVาวเปTนหนึ่งในกลุ?มเสี่ยงที่ตVองเฝbาระวัง
เปTนพิเศษ เนื่องจากมีสภาพที่อยู?อาศัยที่แออัดและสภาพแวดลVอมในการทำงานที่ย่ำแย? อีกทั้งยังสามารถเขVาถึง
ความคุVมครองทางสังคมไดVอย?างจำกัด นอกจากนี้ บริบทความทVาทายที่เกิดขึ้นยังแสดงใหVเห็นถึงความสำคัญ
ของพลั ง เชิ ง บวกทางสั ง คมในการรั บ มื อ กั บ ภาวะวิ ก ฤต โดยเฉพาะความเห็ น อกเห็ น ใจ (Empathy)
จิตสาธารณะ (Public Mind) และการดำเนินงานอาสาสมัครเพื่อช?วยเหลือผูVอื่น (Volunteerism)
2.3.4

โอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

ยุทธศาสตร[ชาติดVานการสรVางโอกาสและเสมอภาคทางสังคมมุ?งเนVนการตอบโจทย[การสรVาง
ความเปTนธรรมและลดความเหลื่อมล้ำของประเทศ เพื่อใหVการเติบโตของประเทศเปTนการเติบโตที่ยั่งยืนโดยทุก
คนไดVรับประโยชน[อย?างทั่วถึงและเปTนธรรม การทบทวนสถานะปjจจุบันและผลกระทบจากแนวโนVมการ
เปลี่ยนแปลงภายใตVประเด็นการพัฒนานี้ จึงมุ?งเนVนใหVความสำคัญกับการฉายภาพความยากจนและความ
เหลื่อมล้ำเพื่อประเมินว?าผลประโยชน[จากการพัฒนาที่ผ?านมาไดVถูกกระจายไปอย?างทั่วถึงหรือไม? และการ
พัฒนาในระยะต?อไปจำเปTนตVองคำนึงถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในมิติใดบVาง รวมถึงศึกษาทบทวน
ระบบความคุVมครองทางสังคมของไทยซึ่งเปTนเครื่องมือสำคัญในการกระจายผลประโยชน[จากการพัฒนาและ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยมาอย?างยาวนาน โดยสถานะของการพัฒนาดVานความยากจน ความเหลื่อมล้ำ
และความคุVมครองทางสังคมของไทย ตลอดจนนัยยะจากแนวโนVมการเปลี่ยนแปลงระดับโลก มีรายละเอียด
ดังนี้
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1) ความยากจน สถานการณ[ความยากจนของประเทศไทยในภาพรวมมีแนวโนVมดีขึ้นตลอด
หลายทศวรรษที่ผ?านมา โดยสัดส?วนคนจนลดลงอย?างต?อเนื่องจากรVอยละ 65.2 ในป^ 2531 มาอยู?ที่รVอยละ 6.2
หรือประมาณ 4.3 ลVานคน ในป^ 2562 จนสามารถบรรลุเปbาหมายของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ซึ่งตั้งเปbาใหV
สัดส?วนคนจนลดลงเหลือนVอยกว?ารVอยละ 6.5 โดยสัดส?วนคนจนที่ลดลงเปTนผลจากการขยายตัวของเศรษฐกิจ
และมาตรการช?วยเหลือผูVมีรายไดVนVอยของภาครัฐ อย?างไรก็ตาม แมVว?าสถิติตัวเลขความยากจนที่ลดลงอย?าง
ต?อเนื่อง จะสะทVอนว?าประเทศไทยประสบความสำเร็จในการแกVปjญหาความยากจน แต?การติดตามประเมินผล
การแกVไขปjญหาความยากจนส?วนใหญ?ที่ผ?านมามักใชVการวิเคราะห[เชิงสถิตย[ (static) เนื่องจากมีขVอจำกัดดVาน
ขVอมูล panel ระดับประเทศในระยะยาว ตัวเลขสัดส?วนความยากจนจึงเปTนค?าเฉลี่ยในภาพรวม ไม?สามารถ
อธิบายพลวัตของความยากจน (poverty dynamics) ไดVว?าคนจน/ครัวเรือนยากจนที่ตVองการความช?วยเหลือ
ที่สุด ซึ่งเปTนหนึ่งในกลุ?มเปbาหมายของการพัฒนา สามารถหลุดพVนความยากจนไดVหรือไม?
แผนภาพที่ 2-17 เสOนความยากจนและสัดสCวนคนจน ปP 2531-2562
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ที่มา: การสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนของสำนักงานสถิติแหKงชาติ ประมวลผลโดย สศช. (2562)

ทั้งนี้ ผลจากการศึกษาวิจัยสะทVอนใหVเห็นว?ายังคงมีคนจนจำนวนหนึ่งที่ประสบปjญหา
ความยากจนต?อเนื่องมาเปTนเวลานาน โดยที่ผลประโยชน[จากการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจกระจายไปไม?ถึง
และพลวัตการเลื่อนชั้นทางสังคมของไทยยังจำเปTนตVองไดVรับการพัฒนา โดยการศึกษาวิจัยพลวัตของความ
ยากจนในจังหวัดสุพรรณบุรี-และขอนแก?นระหว?างป^ 2531-2552 พบว?า ประมาณรVอยละ 10 ของครัวเรือน
ไทยเปTนครัวเรือนยากจนเรื้อรัง หรือไม?สามารถหลุดพVนความยากจนไดVในช?วงเวลากว?า 20 ป^74 ในขณะที่
การศึกษาพลวัตการเลื่อนสถานะทางเศรษฐกิจของครัวเรือนไทยระหว?างป^ 2548-2555 พบว?า เกือบครึ่งหนึ่ง
(รVอยละ 44.93) ของกลุ?มคนที่มีรายไดVนVอยที่สุดรVอยละ 20 (quintile 1) ในป^ 2548 ยังคงเปTนคนที่มีรายไดV
นVอยที่สุดใน 7 ป^ต?อมา และมีคนจาก quintile 1 ที่สามารถขยับสถานะขึ้นสูงกว?าการเปTนกลุ?มประชากรที่มี
รายไดVนVอยที่สุดรVอยละ 40 (quintile 2 หรือ bottom 40) เพียงรVอยละ 27 ในช?วงเวลาเดียวกัน75

74

อานันทpชนก สกนธวัฒนp (2555). พลวัตของความยากจน: กรณีศึกษาครัวเรือนชาวนาในพื้นที่ชนบท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางของไทย.
สถาบันคลังสมองของชาติ. สืบคÖนขÖอมูลจาก: http://www.agripolicyresearch.com/?p=72
75
Chongcharoentanawat, P., (2019). Beyond static inequality: public policies and economic mobility in Thailand.
ProefschriftMaken. Available from: https://doi.org/10.26481/dis.20191216pc
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2005 Quintile

ตารางที่ 2-7 Transition Metrices จำแนกตาม Quintile ปP 2548-2555 (ค.ศ. 2005-2012)

1
2
3
4
5

1
44.93
27.18
16.59
7.75
3.58

2012 Quintile
2
3
4
27.18 15.02 8.22
31.82 21.10 13.35
22.20 26.49 21.72
12.87 23.72 32.90
5.97 13.60 23.87

5
4.65
6.56
13.01
22.77
52.98

ที่มา: Beyond Static Inequality: Public Policies and Economic Mobility in Thailand (2562)

นอกจากนี้ กระแสการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญต?าง ๆ จะส?งผลต?อสถานการณ[และการแกVไข
ปjญหาความยากจนในระยะต?อไปอย?างยิ่ง โดยมีการคาดการณ[ว?าการแพร?ระบาดของโรคโควิด-19 จะส?งผลใหV
ความยากจนเพิ่มสูงขึ้นมากในป^ 2563 ต?อเนื่องถึงป^ 2564 เนื่องจากผลกระทบดVานรายไดVและการว?างงาน
ในขณะเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงโครงสรVางประชากรเขVาสู?สังคมสูงวัยจะส?งผลใหVอัตราการพึ่งพิงในครัวเรือน
(จำนวนเด็กอายุต่ำกว?า 15 ป^ และผูVสูงอายุ ต?อวัยแรงงาน) โดยเฉพาะครัวเรือนยากจนซึ่งมีอัตราการพึ่งพิงสูง
ถึงรVอยละ 98.6 อยู?แลVว ยิ่งเพิ่มสูงขึ้นอีก คนจนในวัยแรงงานจึงตVองรับภาระการดูแลผูVสูงอายุมากขึ้น และมี
โอกาสนVอยลงในการหลุดพVนจากกับดักความยากจน เช?นเดียวกันกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งอาจ
ส?งผลใหVความยากจนเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากคนจนส?วนใหญ?เปTนแรงงานสูงอายุในภาคการเกษตรที่มีรายไดVขึ้นอยู?
กับราคาสินคVาเกษตรเปTนหลัก รวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย?างพลิกผัน ซึ่งจะทำใหVคนจนที่ไม?
สามารถเขVาถึงอินเทอร[เน็ตหรือเทคโนโลยีที่จำเปTน และไม?มีทักษะความรูVที่เพียงพอและเหมาะสมสำหรับการ
ทำงานในรูปแบบเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไป มีโอกาสนVอยลงในการขยับสถานะใหVพVนจากกับดักความยากจน
จนกระทั่งเกิดการส?งต?อความยากจนไปสู?รุ?นลูกหลาน และเพิ่มปjญหาความเหลื่อมล้ำในที่สุด
อย?างไรก็ตาม ความกVาวหนVาในการจัดเก็บ เชื่อมโยง และใชVประโยชน[จากฐานขVอมูลของผูV
มีรายไดVนVอยและผูVที่ไดVรับความช?วยเหลือจากรัฐ รวมถึงความกVาวหนVาของเทคโนโลยีในการบริหารจัดการ
ขVอมูลขนาดใหญ? (Big Data) ซึ่งมีการดำเนินงานมากขึ้นเรื่อย ๆ จะเพิ่มโอกาสในการจัดทำฐานขVอมูลเพื่อระบุ
คนจน โดยเฉพาะคนจนเรื้อรังและขVามรุ?น และวิเคราะห[สถานการณ[ความยากจนและความเหลื่อมล้ำไดVอย?าง
แม?นยำ อันจะนำไปสู?การลงทุนทางสังคมแบบมุ?งเปbา การใหVความคุVมครองช?วยเหลือที่ตรงกับบริบทความ
ตVองการของกลุ?มเปbาหมายไดVอย?างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2) ความเหลื่อมล้ำ การสรVางความเสมอภาคและลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ถือเปTน
ประเด็นการพัฒนาที่ประเทศไทยใหVความสำคัญมาอย?างต?อเนื่อง และเปTนหนึ่งในยุทธศาสตร[การพัฒนาหลัก
ภายใตVยุทธศาสตร[ชาติ โดยกำหนดเปbาหมายในการสรVางความเปTนธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติ
กระจายศูนย[กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม เพิ่มโอกาสใหVทุกภาคส?วนเขVามาเปTนกำลังของการพัฒนา
ประเทศ ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนทVองถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเอง และการจัดการตนเอง
60

อย?างไรก็ตาม ประเทศไทยยังคงเผชิญกับปjญหาความเหลื่อมล้ำในหลากหลายมิติ ทั้งในส?วนของ ความเหลื่อมล้ำ
ด#านรายได# ที่แมVว?าความเหลื่อมล้ำทางรายไดVที่วัดจากสัมประสิทธิ์ความไม?เสมอภาค (Gini Coefficient)
จะลดลงอย?างต?อเนื่อง จาก 0.445 ในป^ 2558 จนเท?ากับ 0.430 ในป^ 2562 แต?ความแตกต?างดVานรายไดV
ระหว?างกลุ?มประชากรยังอยู?ในระดับสูง โดยรายไดVเฉลี่ยของประชากรที่มีฐานะทางเศรษฐกิจต่ำสุด (Decile 1)
กับกลุ?มที่มีฐานะดีที่สุด (Decile 10) ยังคงห?างกันถึงเกือบ 16 เท?า ด#านความมั่งคั่ง ความเหลื่อมล้ำในการถือ
ครองทรัพย[สิน โดยวัดจากค?าสัมประสิทธิ์ความไม?เสมอภาคของการถือครองทรัพย[สินอยู?ที่ 0.6207 ในป^ 2562
ซึ่งอยู?ในระดับสูงกว?าความเหลื่อมล้ำทางดVานรายไดVมาก อีกทั้งเมื่อจำแนกตามรายไดV พบว?า กลุ?มรายไดVสูงที่สุด
(Decile 10) มีส?วนแบ?งมูลค?าสินทรัพย[สูงถึงเกือบ 1 ใน 3 ของทรัพย[สินรวมทั้งประเทศในป^ 2562
แผนภาพที่ 2-18 ความเหลื่อมล้ำดOานรายไดOและทรัพย?สิน
คCาสัมประสิทธิความไมCเสมอภาคดOานรายไดO
และดOานการถือครองทรัพย?สิน
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ที่มา: การสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน (สำนักงานสถิติแหKงชาติ ประมวลผลโดย สศช. (2562)

ความเหลื่อมล้ำทางรายไดVและความมั่งคั่งของไทย ส?วนหนึ่งเปTนผลมาจากโครงสรVางภาษี
ของไทยที่ยังทำหนVาที่ในการกระจายรายไดVไม?ดีเท?าที่ควร กล?าวคือ โครงสรVางภาษีของประเทศไทยส?วนใหญ?
ยังคงเปTนภาษีทางอVอม มีสัดส?วนรVอยละ 58 ของภาษีทั้งหมด และเปTนการจัดเก็บจากฐานการบริโภคที่มีอัตรา
ภาษีคงที่เปTนหลัก ขณะที่ภาษีทางตรงที่มีอัตรากVาวหนVามีสัดส?วนนVอยกว?า ทำใหVโครงสรVางภาษีไม?สามารถ
สนับสนุนการกระจายรายไดVเท?าที่ควร จากฐานขVอมูลภาษีเงินไดVบุคคลธรรมดา ป^ 2552 – 2561 สะทVอนว?า
ค?าลดหย?อนและการหักค?าใชVจ?าย มีส?วนสนับสนุนใหVเกิดความเหลื่อมล้ำทางดVานรายไดVระหว?างผูVยื่นแบบภาษีฯ
เพิ่มสูงขึ้น โดยในป^ 2561 ความเหลื่อมล้ำที่พิจารณาจากค?าสัมประสิทธิ์ Gini ของเงินไดVพึงประเมินอยู?ที่
0.5222 ขณะที่เมื่อใชVการลดหย?อนภาษีทำค?าสัมประสิทธิ์ Gini เพิ่มขึ้นเปTน 0.7014 เนื่องจากส?วนใหญ?ผูVมี
รายไดVสูงมักเปTนกลุ?มที่ไดVรับสิทธิประโยชน[จากมาตรการทางภาษีเปTนหลัก นอกจากนี้ การลดหย?อนภาษียังทำ
ใหVรัฐสูญเสียรายไดVเปTนจำนวนมาก และมีแนวโนVมเพิ่มขึ้นอย?างต?อเนื่อง โดยเฉพาะการสูญเสียรายไดVจากกลุ?มผูV
มีรายไดVสูง (รายไดVมากกว?า 5 แสนบาทต?อป^) ที่มีแนวโนVมเพิ่มขึ้นอย?างชัดเจนเพราะเปTนกลุ?มที่ไดVรับประโยชน[
จากมาตรการค?าลดหย?อน ทำใหVฐานภาษีแคบ และอัตราภาษีที่แทVจริงลดลง
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ที่มา: กรมสรรพากร ประมวลผลโดย สศช. (2562)

นอกจากนี้ ประเทศไทยยังตVองเผชิญกับปjญหา ความเหลื่อมล้ำเชิงพื้นที่ ดVวยโครงสรVาง
เมืองที่มีลักษณะโตเดี่ยว โดยเมื่อพิจารณาโครงสรVางเศรษฐกิจในเชิงพื้นที่รายภูมิภาคของประเทศ จะพบว?า
เศรษฐกิจไทยยังคงมีการเจริญเติบโตและกระจุกตัวในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล เปTนหลัก รองลงมา คือ
ภาคตะวันออก ซึ่งสัดส?วนรายไดVส?วนใหญ?มากกว?ารVอยละ 90 ของ GDP มาจากภาคนอกเกษตรกรรมเปTนหลัก
โดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรมการผลิตและภาคการคVา ในขณะที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือซึ่งมี
สัดส?วนประชากร 1 ใน 3 ของทั้งประเทศ แต?มีขนาดเศรษฐกิจต่ำกว?ารVอยละ 10 ของ GDP โดยสัดส?วนรายไดV
ส?วนใหญ?ประมาณรVอยละ 20-30 มาจากภาคเกษตรกรรม ซึ่งสอดคลVองกับขVอมูลรายไดVต?อหัวในป^ 2561 ของ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือที่อยู?ในระดับต่ำ โดยมีรายไดVต?อหัวอยู?ที่ 83,856 บาทต?อคนต?อป^ และ
110,897 บาทต?อคนต?อป^ ตามลำดับ ต่ำกว?ากรุงเทพฯ และปริมณฑลที่มีรายไดVต?อหัวอยู?ที่ 457,399 บาทต?อ
คนต?อป^ หรือต่ำกว?าถึงประมาณ 4-5 เท?า ทั้งนี้ ผลการศึกษาหลายชิ้น76 ชี้ใหVเห็นว?าปjจจัยสำคัญที่ส?งผลใหVเกิด
ความแตกต?างของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในแต?ละพื้นที่ของไทยเปTนผลมาจากปjจจัยดVานภูมิศาสตร[เปTน
สำคัญ โดยเฉพาะการกระจุกตัวของภาคอุตสาหกรรมอยู?ในบริเวณเพียงบางพื้นที่ที่มีระยะไม?ไกลจากกรุงเทพฯ
และปริมณฑล และเมืองใหญ?ที่ติดชายฝj®งทะเล ประกอบกับปjจจัยทางดVานโครงสรVางพื้นฐาน ดVานคุณภาพทุน
มนุษย[ และดVานสถาบันที่มีความสำคัญต?อการพัฒนาพื้นที่
ความไม?สมดุลหรือความเหลื่อมล้ำในเชิงพื้นที่มีความสัมพันธ[เชื่อมโยงกับความเหลื่อมล้ำ
ในมิติดVานโอกาสต?าง ๆ ทั้งโอกาสในการสรVางรายไดVและการมีงานทำ โดยพบว?ากรุงเทพฯ มีอาชีพหลากหลาย
กว?าและมีระดับรายไดVโดยเฉลี่ยสูงกว?าแมVจะประกอบอาชีพเดียวกัน อาทิ ผูVประกอบอาชีพผูVจำหน?ายสินคVาใน
กรุงเทพฯ มีรายไดVสูงกว?า ผูVจำหน?ายสินคVาที่มีคุณลักษณะเดียวกันในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากถึง
76

พรชนก เทพขาม (2562). ความเหลื่อมล้ำเชิงพื้นที่และนัยตVอการพัฒนาเศรษฐกิจไทย. ธนาคารแหrงประเทศไทย. สืบคÖนขÖอมูลจาก:
https://www.bot.or.th/Thai/MonetaryPolicy/EconomicConditions/AAA/Inequality_3GiniCoefficient.PDF

62

7,461 บาท ต?อคน ต?อเดือน ความเหลื่อมล้ำดVานโอกาสในการสรVางรายไดVนี้พบมากในอาชีพเกษตรกรระหว?าง
พื้นที่ภาคกลางกับภาคอื่น ๆ เช?นเดียวกัน นอกจากนี้ ความเหลื่อมล้ำในเชิงพื้นที่ยังนำไปสู?ความเหลื่อมล้ำใน
การเขVาถึงบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ โดยเฉพาะการศึกษาและสาธารณสุข โดยดัชนีความกVาวหนVาของคน
(Human Achievement Index: HAI) ซึ่งเปTนเครื่องมือประเมินความกVาวหนVาของการพัฒนาคนในระดับ
จังหวัดของประเทศไทย ชี้ใหVเห็นว?ากรุงเทพมหานครและภาคกลาง มีดัชนีที่สูงกว?าจังหวัดและภูมิภาคอื่น ๆ ใน
เกือบทุกดVาน อาทิ ดVานสุขภาพ การศึกษา ชีวิตการงาน รายไดV ตลอดจนการคมนาคมและการสื่อสาร77 ใน
ขณะเดียวกัน ทรัพยากรทางสาธารณสุขที่สำคัญ ทั้งบุคลากรและเครื่องมือทางการแพทย[ ต?างกระจุกตัวอยู?ใน
กรุงเทพมหานคร สะทVอนใหVเห็นว?ากรุงเทพมหานครมีความพรVอมดVานสาธารณสุขมากกว?าพื้นที่อื่น ๆ
สำหรับความเหลื่อมล้ำใน ด#านการศึกษา นั้น พบว?า มีความเชื่อมโยงโดยตรงกับความ
เหลื่อมล้ำเชิงพื้นที่ และความเหลื่อมล้ำเชิงรายไดV โดยในป^ 2562 ผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาป^ที่ 3 และ ป^ที่ 6 พบว?า นักเรียนในเขตเทศบาลยังคงมีคะแนนเฉลี่ยมากกว?า
นอกเขตเทศบาล ขณะที่นักเรียนในกรุงเทพมหานครมีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุดในทุกวิชา และแมVว?าโอกาสในการ
เขVาถึงการศึกษาตามช?วงวัยของนักเรียนในช?วง 10 ป^ที่ผ?านมามีแนวโนVมเพิ่มขึ้น แต?กลุ?มเด็กที่มีฐานะดีที่สุด
(Decile 10) ยังมีอัตราการเขVาศึกษาต?อในระดับสูงมากกว?าเด็กที่มีฐานะทางเศรษฐกิจต่ำที่สุด ประมาณ 2 เท?า
ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และสูงถึง 13 เท?า ในระดับอุดมศึกษา อีกทั้งยังปรากฏความเหลื่อมล้ำในการ
จัดสรรทรัพยากรทางการศึกษาระหว?างกลุ?มโรงเรียน อาทิ ระดับมัธยมปลาย (ซึ่งกลุ?มคนรวยมีโอกาสเขVาเรียน
สูงกว?าคนจน) ซึ่งมีทรัพยากรเกินความจำเปTนถึงรVอยละ 4 ขณะที่ในระดับมัธยมศึกษาตอนตVนขาดแคลน
บุคลากรทางการศึกษาถึงรVอยละ 31
สำหรับความเหลื่อมล้ำใน ด#านสวัสดิการสังคม พบว?า การเขVาถึงสวัสดิการของคนที่มี
ฐานะทางเศรษฐกิจต่ำเพิ่มสูงขึ้น แต?ยังพบว?าคนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจปานกลางจนถึงสูงที่สุดรVอยละ 60 (Top
60) ยังไดVรับสวัสดิการดVวย คิดเปTนรVอยละ 34.77 ของผูVไดVรับบัตรสวัสดิการแห?งรัฐทั้งหมดในป^ 2562
ขณะเดียวกัน แมVว?าจะมีแรงงานนอกระบบเขVาร?วมกองทุนประกันสังคม (ผูVประกันตนตามมาตรา 40) และ
กองทุนการออมแห?งชาติเพิ่มขึ้น แต?มีสัดส?วนแรงงานนอกระบบที่สามารถเขVาถึงระบบประกันสังคมอยู?ที่เพียง
รVอยละ 27.4
เมื่อพิจารณาความเหลื่อมล้ำใน ด#านกระบวนการยุติธรรม พบว?า มีความเชื่อมโยงกับ
ความเหลื่อมล้ำดVานกฎหมายที่ไม?คำนึงถึงความแตกต?างระหว?างฐานะของบุคคล และประชาชนยังขาดความ
เขVาใจในสิทธิและกฎหมาย ขณะที่กระบวนการยุติธรรมยังมีการเลือกปฏิบัติที่ไม?เปTนธรรม รวมถึงระบบเสVน
สายและพวกพVอง อย?างไรก็ดี กองทุนยุติธรรมซึ่งไดVดำเนินงานมาอย?างต?อเนื่อง ถือเปTนกลไกสำคัญในการลด
ความเหลื่อมล้ำดVานกระบวนการยุติธรรมในกลุ?มผูVมีรายไดVนVอย โดยพบว?าผูVยื่นคำขอส?วนมากไดVรับการอนุมัติ
ใหVความช?วยเหลือ โดยในป^งบประมาณ 2551-2562 มีผูVขอรับความช?วยเหลือจำนวนทั้งสิ้น 44,805ราย ไดVรับ
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การอนุมัติจำนวน 18,885 ราย (รVอยละ 42.15) ไม?อนุมัติจำนวน 16,198 ราย (รVอยละ 36.15) ยุติเรื่องจำนวน
9,407 ราย (รVอยละ 21.00) และอยู?ระหว?างดำเนินการ จำนวน 315 ราย (รVอยละ 0.70) ทั้งนี้ ยังมีผูVยื่นคำขอ
รVอยละ 36.15 ที่ไม?ไดVรับอนุมัติใหVความช?วยเหลือ เนื่องจากมีกระบวนการคัดกรองพยานเอกสาร หลักฐาน
ประกอบการพิจารณา ฐานะทางเศรษฐกิจของผูVขอรับความช?วยเหลือ ซึ่งอาจส?งผลใหVผูVขอรับความช?วยเหลือที่
ขาดพยานหลักฐาน หรือมีพฤติการณ[เปTนผูVกระทำความผิด ไม?ไดVรับอนุมัติใหVไดVรับความช?วยเหลือ78
ทั้งนี้ การแพร?ระบาดของโรคโควิด-19 ไดVฉายภาพปjญหาความเหลื่อมล้ำใหVเด?นชัดและ
ซ้ำเติมใหVปjญหาความเหลื่อมล้ำเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากผลกระทบต?อคนจน ผูVดVอยโอกาส และกลุ?มเปราะบาง มี
ความรุนแรงมากกว?า โดยแรงงานที่ถูกเลิกจVางหรือถูกลดชั่วโมงการทำงานมักเปTนแรงงานที่มีรายไดV ทักษะ
และการศึกษาต่ำ (ระดับประถมและมัธยม) อีกทั้งคนจน ผูVดVอยโอกาส และกลุ?มเปราะบางยังมีความสามารถใน
การรับมือกับการขาดรายไดV ไดVนVอยกว?ากลุ?มคนที่มีรายไดVสูง เนื่องจากมีเงินออมนVอยกว?า และมีโอกาสในการ
เขVาถึงสินเชื่อนVอยกว?า ในขณะเดียวกัน ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาก็มีแนวโนVมเพิ่มสูงขึ้นจากวิกฤตโควิด
เนื่องจากนักเรียนจากครัวเรือนยากจนอาจขาดความสามารถในการเรียนออนไลน[ จากการขาดอินเทอร[เน็ต
อุปกรณ[ รวมถึงความพรVอมของพ?อแม?ผูVปกครอง นอกจากนี้ คนจนยังมีความเสี่ยงทางสุขภาพและการติดเชื้อ
มากกว?าคนรวย จากสภาพของที่อยู?อาศัยที่มักมีความแออัดไม?เหมาะแก?การควบคุมโรค การใชVบริการรถ
โดยสารสาธารณะ รวมถึงการขาดงบประมาณในการซื้ออุปกรณ[สำหรับปbองกันและควบคุมโรค เช?น หนVากาก
อนามัย และแอลกอฮอล[ลVางมือ เปTนตVน
ในขณะเดียวกัน ความกVาวหนVาทางเทคโนโลยี อาจเพิ่มอุปสงค[ต?อแรงงานที่มีทักษะและ
การศึกษาสูงกว?าโดยเปรียบเทียบ (Skill-Biased Technological Change) นำมาซึ่งความเหลื่อมล้ำดVาน
ค?าจVางและรายไดVที่ถ?างกวVางมากยิ่งขึ้น ในขณะที่การเปลี่ยนผ?านเขVาสู?ยุคดิจิทัล (Digital Transformation)
อาจนำมาซึ่งปjญหาความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัล (Digital Divide) กล?าวคือ กลุ?มคนที่ขาดความพรVอมทางดVาน
ทักษะ เครื่องมืออุปกรณ[ดิจิทัล และ/หรือไม?สามารถเขVาถึงโครงข?ายทางโทรคมนาคม โดยเฉพาะคนจน
ผูVดVอยโอกาส และกลุ?มเปราะบาง จะยิ่งขาดโอกาสในการมีส?วนร?วมหรือไดVรับประโยชน[จากกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจใหม? ๆ การศึกษา/ฝ≤กอบรมทางไกล หรือกระทั่งมาตรการช?วยเหลือของภาครัฐ จนส?งผลใหVไม?
สามารถขยับสถานะทางเศรษฐกิจและสังคม และส?งต?อความขัดสนไปยังรุ?นลูกหลาน อันจะทำใหVสถานการณ[
ความเหลื่อมล้ำยิ่งทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น
ยิ่งไปกว?านั้น สังคมสูงวัยอาจส?งผลใหVความเหลื่อมล้ำทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น เนื่องจาก
กลุ?มผูVสูงอายุมักจะมีความเหลื่อมล้ำทางรายไดVภายในกลุ?มสูงกว?ากลุ?มผูVมีอายุนVอย เปTนผลจากรายไดVที่ถูก
กำหนดมาจากความแตกต?างดVานการศึกษา ประสบการณ[ และความมั่งคั่งที่สะสมมาในชีวิต ในกรณีของไทย
ความเหลื่อมล้ำทางรายไดVของกลุ?มผูVสูงอายุเพิ่มสูงขึ้นเมือ่ หักลบเงินโอนจากภาครัฐ (Public Transfer) ออกมา
จากรายไดV ซึ่งสะทVอนว?า หากภาครัฐตVองการคงระดับความเหลื่อมล้ำหรือปรับลดระดับความเหลื่อมล้ำทาง
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รายไดV ภาครัฐจำเปTนตVองปรับเปลี่ยนนโยบายการคลังใหVเอื้อต?อการกระจายรายไดV และไม?นำไปสู?ปjญหาความ
มั่นคงทางการคลังในระยะต?อไป
นอกจากนี้ บริบทการเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ อาจส?งผลต?อสถานการณ[และแนวทางการ
แกVปjญหาความเหลื่อมล้ำในระยะต?อไปเช?นกัน อาทิ การขยายตัวของความเปTนเมือง (Urbanization) การ
พัฒนาพื้นที่ในรูปแบบเขตเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งนอกจากจะเปTนการกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจลงสู?ระดับพื้นที่
แลVว ยังเพิ่มโอกาสในการเขVาถึงโครงสรVางพื้นฐานและบริการสาธารณะที่มีคุณภาพในเขตพื้นที่เมืองใหม? ๆ มาก
ยิ่งขึ้น ซึ่งจะช?วยยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน และลดความเหลื่อมล้ำระหว?างเมืองและชนบทไดVมากขึ้น
3) ความคุ$มครองทางสังคม การสรVางหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับ
คนทุกช?วงวัย ทุกเพศภาวะ และทุกกลุ?ม เปTนหนึ่งในนโยบายสำคัญภายใตVยุทธศาสตร[ชาติ ที่มีจุดมุ?งหมายเพื่อ
ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน ลดความเหลื่อมล้ำ สรVางโอกาสและความเสมอภาคในสังคม โดยที่ผ?านมา
ประเทศไทยไดVมีการดำเนินการอย?างต?อเนื่องเพื่อขยายความคุVมครองทางสังคมใหVประชากรไทยในหลากหลาย
กลุ?มเปbาหมาย อย?างไรก็ตาม ระบบความคุVมครองทางสังคมของไทยยังประสบกับปjญหาความเพียงพอ และ
ความยั่งยืน โดยแมVว?าจะมีความคุVมครองทางสังคมที่ครอบคลุมคนทุกช?วงวัย อาทิ เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด
หลักประกันสุขภาพถVวนหนVา และเบี้ยยังชีพผูVสูงอายุ แต?สิทธิประโยชน[ของความคุVมครองทางสังคมหลาย
ประเภทยังอยู?ในระดับต่ำ ไม?เพียงพอต?อความจำเปTนและความตVองการของบางกลุ?มเปbาหมาย และไม?สามารถ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของผูVรับไดV
ในขณะเดียวกัน ระบบความคุVมครองทางสังคมในภาพรวมยังมีลักษณะแยกส?วนขาด
การบูรณาการตั้งแต?ระดับนโยบาย ฐานขVอมูล ระดับปฏิบัติ จนถึงกลไกการติดตามประเมินผล เนื่องจาก
บริหารจัดการโดยหลากหลายหน?วยงานที่แตกต?างกัน ส?งผลใหVเกิดความขาดแคลนและซ้ำซVอนในบางสิทธิ
ประโยชน[/กลุ?มเปbาหมาย นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงโครงสรVางประชากรสู?สังคมสูงวัย ยังนำไปสู?ความทVาทาย
ดVานความยั่งยืนทางการคลังในการจัดความคุVมครองทางสังคม จากภาระทางการคลังในการดูแลผูVสูงอายุ ทั้งใน
ดVานการสรVางความมั่นคงดVานรายไดVและดVานสุขภาพที่เพิ่มสูงขึ้น และความสามารถในการจัดเก็บรายไดVของ
ภาครัฐที่มีจำกัด เนื่องจากฐานการจัดเก็บภาษีแคบและสัดส?วนประชากรวัยแรงงานที่มีแนวโนVมลดลง
ผลกระทบจากการแพร?ระบาดของโรคโควิด-19 และแนวโนVมการเกิดวิกฤตและภัยพิบัติที่
บ?อยครั้งและรุนแรงมากขึ้น อาทิ วิกฤตเศรษฐกิจ อุทกภัย และโรคระบาด ส?งผลใหVเกิดความตVองการและเนVน
ย้ำถึงความจำเปTนในการพัฒนาระบบความคุVมครองทางสังคมใหVเพียงพอ ครอบคลุม และยั่งยืน เพื่อรองรับและ
จัดการกับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะสําหรับคนจน ผูVดVอยโอกาส และกลุ?มเปราะบาง รวมถึงแรงงาน
นอกระบบ โดยในป^ 2563 พบว?า สัดส?วนแรงงานนอกระบบหรือผูVมีงานทำที่ไม?ไดVรับความคุVมครองหรือไม?มี
หลักประกันทางสังคมจากการทำงานมีสูงถึงรVอยละ 53.879 จากจำนวนผูVมีงานทำทั้งหมด 37.9 ลVานคน
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ในขณะที่สัดส?วนของแรงงานที่อยู?ในระบบประกันสังคม (รวมมาตรา 33, 39 และ 40) อยู?ที่เพียงรVอยละ 43.0
ของกำลังแรงงานรวม ทำใหVแรงงานนอกระบบเหล?านี้ขาดความมั่นคงทางรายไดVและอยู?นอกเหนือกลไกของ
ภาครัฐที่จะสามารถดูแลไดVอย?างทั่วถึง อีกทั้งยังมีความเสี่ยงที่จะประสบปjญหาจากการทำงานมากกว?าแรงงาน
ในระบบ อาทิ การขาดความมั่นคงทางอาชีพ การไดVรับค?าตอบแทน/สวัสดิการไม?เพียงพอ ขาดโอกาสในการ
ฝ≤กอบรมยกระดับทักษะฝ^มือแรงงานอย?างมีคุณภาพและต?อเนื่อง รวมถึงมีปjญหาสภาพแวดลVอมและความ
ไม?ปลอดภัยในการทำงาน และยังมีความเสี่ยงที่จะไดVรับผลกระทบจากการแพร?ระบาดของโรคโควิด-19
อย?างรุนแรง ทั้งในดVานการสูญเสียรายไดVและการเขVาไม?ถึงมาตรการช?วยเหลือของภาครัฐ80 นอกจากนี้ การมี
กำลังแรงงานนอกระบบขนาดใหญ?ยังส?งผลกระทบต?อรายไดVของภาครัฐอย?างมีนัยสำคัญ เนื่องจากภาครัฐ
ไม?สามารถจัดเก็บภาษีจากแรงงานกลุ?มดังกล?าวไดVอย?างมีประสิทธิภาพ
ยิ่งไปกว?านั้น แรงงานนอกระบบดังกล?าว อาจมีแนวโนVมเพิ่มสูงขึ้นในอนาคต เนื่องจาก
แรงงานในระบบเดิมอาจตVองออกจากระบบประกันสังคมไปเปTนแรงงานนอกระบบจากผลกระทบของวิกฤต
โควิด-19 ในขณะที่ความกVาวหนVาทางเทคโนโลยี รูปแบบเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไป และการเลือกประกอบอาชีพ
ของคนรุ?นใหม? โดยเฉพาะเจนเนอเรชั่นวาย ซี และอัลฟùา ซึ่งมีทัศนคติ พฤติกรรม และการใหVคุณค?าดVานต?าง ๆ
แตกต?างจากคนรุ?นก?อนอย?างมีนัยสำคัญ อาทิ การใหVความสำคัญกับความสมดุลระหว?างการทำงานกับชีวิต
ส?วนตัว อิสระและความยืดหยุ?นในการทำงาน รวมถึงมีความเปTนผูVประกอบการสูง อาจส?งผลใหVการทำงาน
ที่มิใช?รูปแบบมาตรฐาน (Non Standard Form of Employment: NSE) และรูปแบบการทำงานที่ยืดหยุ?น
(Flexible Working Arrangements) อาทิ การจVางงานชั่วคราว (Gig Economy) การจVางงานบางเวลา และ
การทำงานอิสระต?าง ๆ มีแนวโนVมขยายตัวมากขึ้น ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล?าว อาจส?งผลใหVเกิดการขยายตัว
ของแรงงานนอกระบบ เนื่องจากเปTนรูปแบบการทำงานที่ความสัมพันธ[ระหว?างลูกจVางและนายจVางที่ไม?ชัดเจน
ผูVทำงานจึงไม?ไดVรับความคุVมครองตามระบบประกันสังคมในรูปแบบเดิม
ทั้งนี้ แนวโนVมการขยายตัวของแรงงานนอกระบบแบบใหม? (Gig Workers) และกระแส
ความเปTนปjจเจก (Individualization) จะผลักดันใหVระบบประกันสังคมและความคุVมครองทางสังคมในระยะ
ต?อไปจำเปTนตVองเร?งปรับตัวใหVมีความยืดหยุ?น และเพียงพอเหมาะสมกับรูปแบบความตVองการที่เปลี่ยนไป
รวมถึงสอดคลVองกับความจำเปTนและความตVองการเฉพาะรายบุคคลยิ่งขึ้น (Customized/Personalized
Welfare) นอกจากนี้ กระแสการตระหนักรูVของสาธารณชน (Public Awareness) และความตVองการมีส?วน
ร?วมในประเด็นสาธารณะต?าง ๆ ยังนำมาซึ่งโอกาสในการขยายการมีส?วนร?วมในการใหVความคุVมครองทางสังคม
ไปยังภาคส?วนอื่น ๆ นอกเหนือจากภาครัฐส?วนกลาง อาทิ การจัดสวัสดิการชุมชน การเพิ่มสิทธิประโยชน[ใน
สถานประกอบการเอกชน รวมไปถึงการจัดตั้งวิสาหกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) ซึ่งมีแนวโนVมที่จะส?งผล
ดีต?อประสิทธิภาพและความยั่งยืนทางการคลังภาครัฐในการในระยะยาว
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2.3.5

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล$อม

ทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ[และสิ่งแวดลVอมที่มีคุณภาพเหมาะสมเปTนพื้นฐานสำคัญต?อการ
พัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืนและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน อย?างไรก็ดี การดำเนินกิจกรรมของมนุษย[
ที่ผ?านมาในลักษณะของการใชVประโยชน[จากทรัพยากรธรรมชาติที่มากเกินพอดี ทั้งในมิติที่เกี่ยวขVองกับการ
ผลิตและการบริโภคที่ก?อใหVเกิดของเสียและมลพิษในระดับที่เกินกว?าความสามารถในการรองรับของระบบ
นิเวศ กำลังเปTนภัยคุกคามที่ส?งผลกระทบใหVทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลVอมของประเทศมีแนวโนVมเสื่อม
โทรมลง โดยยุทธศาสตร[ชาติดVานการสรVางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปTนมิตรต?อสิ่งแวดลVอมไดVมุ?งเนVนการ
ดำเนินงานใน 4 มิตหิ ลัก ไดVแก? (1) การอนุรักษ[และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลVอมเพื่อสืบทอดใหVแก?
คนรุ?นต?อไป (2) การฟ©™นฟูและสรVางฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลVอมขึ้นมาใหม? (3) การใชVประโยชน[จาก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลVอมที่สอดคลVองกับขีดความสามารถของระบบนิเวศ และ (4) ยกระดับ
กระบวนทัศน[ดVานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลVอม ผ?านการปรับปรุงกลไกและเครื่องมือที่นำไปสู?การ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และการปรับปรุงระบบบริหารจัดการที่เกี่ยวขVองกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลVอม
ทั้งนี้ แนวทางการพัฒนาภายใตVยุทธศาสตร[ชาติดVานการสรVางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปTนมิตรต?อ
สิ่งแวดลVอม มีความครอบคลุมถึงประเภทของทรัพยากรธรรมชาติและปjญหาสิ่งแวดลVอมที่สำคัญ ไดVแก? ปùาไมV
และความหลากหลายทางชีวภาพ ทรัพยากรน้ำ ทรัพยากรทางทะเลและชายฝj®ง ปjญหามลพิษ และการปล?อย
ก•าซเรือนกระจก โดยผลการพัฒนาที่ผ?านมา สถานะปjจจุบัน และนัยจากแนวโนVมการเปลี่ยนแปลงระดับโลก
ที่จะส?งผลกระทบต?อทรัพยากรธรรมชาติและปjญหาสิ่งแวดลVอมที่ยุทธศาสตร[ชาติใหVความสำคัญ มีดังนี้
1) ทรัพยากรปñาไม$และความหลากหลายทางชีวภาพ สัดส?วนของพื้นที่ปùาไมVในป^ 2562
เพิ่มขึ้นเล็กนVอยจากช?วงปลายของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 (ป^ 2559) โดยเพิ่มจากรVอยละ 31.6 เปTนรVอยละ
31.7 ของพื้นที่ประเทศ และเมื่อพิจารณาแนวโนVมที่ผ?านมาในระยะยาวพบว?า ในช?วงราว 20 ป^ที่ผ?านมา ตั้งแต?
ป^ 2543 สัดส?วนพื้นที่ปùาไมVของไทยมีแนวโนVมค?อนขVางคงที่อยู?ในช?วงรVอยละ 31-33 โดยสาเหตุที่ทำใหVสัดส?วน
พื้นที่ปùาไมVของประเทศค?อนขVางคงที่ในระยะหลายป^ที่ผ?านมา เนื่องจากภาคส?วนต?าง ๆ มีการปลูกปùาไมVทดแทน
ไดVเปTนจำนวนพื้นที่ที่ใกลVเคียงกับพื้นที่ที่สูญเสียไปในแต?ละป^จากการบุกรุกทำลายโดยมนุษย[และไฟปùา อย?างไร
ก็ดี ตั้งแต?ป^ 2559 เปTนตVนมา ไฟปùาไดVกลายมาเปTนสาเหตุหลักของการสูญเสียพื้นที่ปùาไมVที่รุนแรงที่สุดแทนการ
บุกรุกทำลาย โดยในช?วงป^ 2559-2561 ไฟปùาไดVทำลายพื้นที่ปùาไมVเฉลี่ยถึงป^ละ 124,978 ไร?
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ตารางที่ 2-8 พื้นที่ปäาไมOที่ถูกบุกรุกและพื้นที่ปäาไมOที่ถูกไฟไหมO ปP 2556-2559
ปP
2556
2557
2558
2559
2560
2561
เฉลี่ย 2559-2561

พื้นที่ปäาไมOที่ถูกบุกรุก1/
64,323.96
98,405.26
168,723.1
150,346.66
76,683.05
55,622.97
94,217.56

พื้นที่ปäาไมOที่ถูกไฟไหมO2/
74,329
65,863
103,618
188,480
113,133
73,322
124,978.3

ที่มา: รายงานสถานการณDคุณภาพสิ่งแวดลFอม พ.ศ. 2562, สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลFอม (2562)
หมายเหตุ: 1/ พื้นที่ปüาไมFที่ถูกบุกรุก จากสถิติการทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับการบุกรุกพื้นที่ปüาไมFในเขตพื้นที่ปüาสงวนแหKงชาติและ
เขตพื้นที่ปüาในความรับผิดชอบของกรมอุทยานแหKงชาติ สัตวDปüา และพันธุDพืช
2/ พื้นที่ปüาไมFที่ถูกไฟไหมF จากสถิติการดับไฟปüาของกรมปüาไมF และกรมอุทยานแหKงชาติ สัตวDปüา และพันธุDพืช

ความหลากหลายทางชีวภาพ มีความเชื่อมโยงอย?างใกลVชิดกับทรัพยากรปùาไมV เนื่องจาก
ปùาไมVเปTนแหล?งที่อยู?สำคัญของพืชและสัตว[หลากหลายชนิด นอกเหนือจากพื้นที่ชุ?มน้ำและทะเล โดยประเทศ
ไทยถูกจัดเปTนประเทศที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูงเปTนอันดับที่ 15 ของโลก81 ซึ่งคาดว?ามีชนิดพันธุ[ของ
สัตว[รวมกันมากกว?า 84,000 ชนิด แบ?งเปTนสัตว[ที่มีกระดูกสันหลังมากกว?า 4,000 ชนิด และสัตว[ไม?มีกระดูก
สันหลังมากกว?า 80,000 ชนิด82 ทั้งนี้ จากการสำรวจและประเมินสถานภาพชนิดพันธุ[ที่ถูกคุกคามของสัตว[มี
กระดูกสันหลังที่จัดทำโดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลVอม พบว?าชนิดพันธุ[ของ
สัตว[มีกระดูกสันหลังที่ถูกคุกคามในป^ 2559 มีจำนวน 569 ชนิด เพิ่มขึ้นเล็กนVอยจากป^ 2548 (449 ชนิด) และ
2556 (555 ชนิด)
เนื่องดVวยสถานการณ[ความรุนแรงของสถานการณ[ไฟปùาที่เพิ่มสูงขึ้น ประกอบกับแนวโนVม
ของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งอาจส?งผลใหVอุณหภูมิและความแหVงแลVงเพิ่มสูงขึ้น จึงมีความเปTนไปไดV
ที่ปjญหาไฟปùาซึ่งเปTนภัยคุกคามต?อพื้นที่ปùาไมVและความหลากหลายทางชีวภาพจะทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นใน
อนาคต นอกจากนี้ ความแหVงแลVงและอุณหภูมิที่สูงขึ้นอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะ
ส?งผลกระทบต?อความหลากหลายทางชีวภาพในมิติอื่นร?วมดVวย โดยจะส?งผลใหVอัตราการขยายพันธุ[ของทั้งพืช
และสัตว[ปùามีแนวโนVมที่จะลดลงและยังมีโอกาสเกิดโรคเพิ่มขึ้น83

81

Butler, R. A. (2019). Countries with the highest biodiversity. Available from:
https://rainforests.mongabay.com/03highest_biodiversity.htm.
82
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลÖอม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลÖอม (2561). นโยบายและแผนการสVงเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล{อมแหVงชาติ พ.ศ. 2560 - 2575. สืบคÖนขÖอมูลจาก: http://www.onep.go.th/ebook/spd/environment-policy-2560-2579.pdf
83
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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2) ทรัพยากรน้ำ ที่ผ?านมา ประเทศไทยไดVมีการพัฒนาแหล?งน้ำตVนทุนเพิ่มขึ้นอย?างต?อเนื่อง

ทั้งแหล?งน้ำตVนทุนที่เปTนแหล?งน้ำผิวดินและแหล?งน้ำใตVดิน อย?างไรก็ดี ดVวยปริมาณความตVองการใชVน้ำที่มี
แนวโนVมเพิ่มสูงขึ้น ประกอบกับความเสื่อมโทรมของแหล?งน้ำตามธรรมชาติทั้งจากการกระทำของมนุษย[และ
ปjจจัยตามธรรมชาติ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของฝนที่ทำใหVแหล?งน้ำตVนทุนหลายแห?งมีปริมาณน้ำที่เก็บกักไดVใน
แต?ละป^ลดลงจากในอดีต ส?งผลใหVปjญหาการขาดแคลนน้ำยังคงเกิดขึ้นเปTนประจำทุกป^และเปTนความทVาทายที่
สำคัญของการบริหารจัดการน้ำของประเทศตั้งแต?อดีตจนถึงปjจจุบัน
ตารางที่ 2-9 ความเสียหายที่ไดOรับผลกระทบจากอุทกภัยและภัยแลOง ปP 2552-2560
ปP
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
เฉลี่ยระยะของแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 10 (2550-2554)
เฉลี่ยระยะของแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 11 (2555-2559)

ความเสียหายจากภัยแลOง
พื้นที่การเกษตร
มูลคCา
เสียหาย
(ลO
า
นบาท)
(ลOานไรC)
1.350
198.300
0.524
103.901
0.594
108.347
1.717
1,415.223
0.812
131.865
1.487
399.179
2.407
2,914.987
1.572
9.055
2.393
637.983
2.048
145.397
0.064
73.481

ความเสียหายจากอุทกภัย
จำนวนผูOไดOรับ
มูลคCา
ผลกระทบ (ลOานคน)
(ลOานบาท)
n.a.
1,687.86
n.a.
7,601.560
8.882
5,253.613
13.486
16,338.772
16.224
23,839.219
2.353
716
5.923
1,841.217
1.811
323.578
0.886
162.063
1.128
271.167
3.678
1,050.282

0.999

391.527

12.864

10,944.20

1.981

821.320

2.420

662.805

ที่มา: รายงานสถานการณDคุณภาพสิ่งแวดลFอม พ.ศ. 2562 และศูนยDอํานวยการบรรเทาสาธารณภัย กรมป°องกันและบรรเทาสาธารณภัย

และโดยที่ภาคการเกษตรเปTนภาคการผลิตที่มีการใชVน้ำในสัดส?วนสูงถึงกว?ารVอยละ 70
ของปริมาณการใชVน้ำทั้งหมดของประเทศ การแปรปรวนของปริมาณน้ำ โดยเฉพาะอย?างยิ่งกรณีที่เกิดการขาด
แคลนน้ำหรือภัยแลVงในภาคการเกษตรจึงปรากฏเปTนปjญหาที่เด?นชัดมากกว?าภาคการผลิตอื่น ๆ โดยทุกป^จะมี
พื้นที่การเกษตรจำนวนมากที่ไดVรับความเสียหายอันเนื่องมาจากภัยแลVง และยังมีแนวโนVมเพิ่มสูงขึ้นแมVว?าพื้นที่
การเกษตรโดยรวมของประเทศมีแนวโนVมลดจำนวนลงก็ตาม84 โดยในช?วงของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.
2550-2554) พืน้ ทีก่ ารเกษตรทีไ่ ดVรบั ความเสียหายจากภัยแลVงมีจำนวนเฉลีย่ 999,617 ไร?ตอ? ป^ และเพิม่ ขึน้ เปTน
1,981,286 ไร?ต?อป^ ในช?วงของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) แมVว?าภัยแลVงจะสรVางความเสียหาย
84

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2550) ระบุวrาพื้นที่การเกษตรรวมทั้งประเทศมีจำนวน 150.6 ลÖานไรr ในปØ 2550 และปรับลดเปßน 149.3 ลÖานไรr
ในปØ 2559. สืบคÖนขÖอมูลจาก: http://oaezone.oae.go.th/view/22/เอกสารเผยแพรr/TH-TH

69

คิดเปTนมูลค?าที่ไม?สูงมากนัก แต?หากพิจารณาในมิติของจำนวนครัวเรือนเกษตรไทยที่เกือบรVอยละ 40 ยังมี
รายไดVต?อหัวต่ำกว?าเสVนความยากจนของประเทศแลVว85 อาจสะทVอนใหVเห็นไดVว?าผลกระทบจากภัยแลVงในภาค
การเกษตรที่เพิ่มสูงขึ้นจะมีแนวโนVมที่จะส?งผลต?อปjญหาความเหลื่อมล้ำอย?างไม?อาจหลีกเลี่ยงไดV
ในขณะที่ปjญหาการขาดแคลนน้ำและภัยแลVงในระยะสิบป^ที่ผ?านมามีแนวโนVมทวีความ
รุนแรงเพิ่มขึ้น ประเทศไทยยังคงประสบกับปjญหาน้ำท?วมที่เปTนปjญหาเรื้อรังสำคัญของประเทศอยู?อย?าง
สม่ำเสมอ แมVว?าจำนวนประชากรที่ไดVรับผลกระทบจะลดลงจากเฉลี่ย 12.9 ลVานคนต?อป^ ในช?วงป^ 2550-2554
เหลือเฉลี่ย 2.4 ลVานคนต?อป^ในช?วงป^ 2555-2559 อย?างไรก็ดี จำนวนผูVไดVรับผลกระทบต?อป^ยังคงอยู?ในระดับที่
ค?อนขVางสูง นอกจากนี้ ยังพบว?าป^ 2560 ซึ่งเปTนป^ที่มีปริมาณฝนสะสมทั้งประเทศมีค?าสูงกว?าค?าปกติมากที่สุด
ในรอบคาบเวลา 67 ป^ หรือนับตั้งแต?ป^ 2494 เปTนตVนมา โดยสูงกว?าค?าปกติคิดเปTนรVอยละ 27 แต?ขณะเดียวกัน
ประชากรที่ไดVรับผลกระทบจากน้ำท?วมในป^ 2560 ซึ่งมีจำนวน 3.7 ลVานคน ยังคงต่ำกว?าในช?วงป^ 2551-2554
ที่มีปริมาณฝนสะสมรายป^สูงกว?าค?าปกติระหว?างรVอยละ 2 ถึงรVอยละ 23 ทั้งนี้ นอกจากสถานการณ[ดังกล?าวจะ
เปTนผลที่อาจมาจากปjจจัยดVานการกระจายตัวของฝนที่แตกต?างกันทั้งในเชิงพื้นที่และเวลาแลVว จำนวน
ประชากรที่ไดVรับผลกระทบที่ลดนVอยลงอย?างมาก อาจจะสะทVอนใหVเห็นถึงระดับความสามารถของประเทศไทย
ที่เพิ่มสูงขึ้นในการรับมือกับภัยน้ำท?วมไดVเช?นกัน
แผนภาพที่ 2-20 ปริมาณฝนสะสมรายปPตั้งแตCปP 2494 ถึง 2561
เปรียบเทียบกับคCาปกติ (คCาเฉลี่ยในชCวง 30 ปP: 2524-2553)

ที่มา: กรมอุตุนิยมวิทยา (2561)

85

โสมรัศมิ์ จันทรัตนp บุญธิดา เสงี่ยมเนตร และวิษณุ อรรถวานิช (2561). จุลทรรศนeภาคเกษตรไทยผVานข{อมูลทะเบียนเกษตรกรและสำมะโนเกษตร:
“เจาะลึกโครงสร{างภาคเกษตรไทยเปลี่ยนแปลงไปอยVางไรจากอดีตถึงป≤จจุบัน?”. สืบคÖนขÖอมูลจาก: https://www.pier.or.th/wpcontent/uploads/2018/05/aBRIDGEd_2018_009.pdf.
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ทั้งนี้ ปjจจัยที่จะส?งผลใหVการจัดการทรัพยากรน้ำทั้งในมิติของน้ำท?วมและภัยแลVงของ
ประเทศมีความทVาทายเพิ่มสูงขึ้นในอนาคต ไดVแก? การเพิ่มขึ้นของปริมาณความตVองการใชVน้ำอันเนื่องมาจาก
การขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ แมVว?าการพัฒนาของเทคโนโลยีที่กVาวหนVาขึ้นจะช?วยสรVางโอกาสในการ
เพิ่มประสิทธิภาพการใชVน้ำ อาทิ การใชVเทคโนโลยีการผลิตทั้งในภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมที่ช?วยใหVเกิด
การประหยัดน้ำ การนำเทคโนโลยี IoT มาใชVประโยชน[ในการบริหารจัดการน้ำสูญเสียในระบบส?งน้ำ รวมทั้ง
เทคโนโลยีจะช?วยใหVการคาดการณ[สถานการณ[น้ำมีความถูกตVองแม?นยำมากขึ้น
แผนภาพที่ 2-21 การคาดการณ?อุณภูมิสูงสุดและต่ำสุดรายวัน และปริมาณฝนสะสมรายวันในพื้นที่ตCาง ๆ

ที่มา: สุจริต คูณธนกุลวงศD และคณะ (2560)

อย? า งไรก็ ด ี ความแปรปรวนของฝนและอุ ณ หภู ม ิ ท ี ่ เ พิ ่ ม สู ง ขึ ้ น อั น เนื ่ อ งมาจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะยังคงมีอิทธิพลและส?งผลต?อระดับความเสี่ยงในการเกิดภัยแลVงและอุทกภัยของ
ประเทศอย?างไม?อาจหลีกเลี่ยงไดV ซึ่งจะทำใหVการจัดการน้ำมีความซับซVอนและบริหารไดVยากยิ่งขึ้น โดยจากงาน
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ศึกษาของสุจริต คูณธนกุลวงศ[ และคณะ (2560) 86 คาดการณ[ว?าในทุกพื้นที่ของประเทศไทยจะมีระดับความ
แปรปรวนของฝนและมีอุณหภูมิเฉลี่ยที่เพิ่มสูงขึ้น อย?างไรก็ดี ทิศทางในการเปลี่ยนแปลงของปริมาณฝนสะสม
รายวันจะแตกต?างกันไปในแต?ละพื้นที่ โดยภายใตVแบบจำลอง Representative Concentration Pathways
4.5 (RCP 4.5)87 ปริมาณฝนคาดการณ[จะลดลงในทุกภาคของประเทศทั้งในช?วงอนาคตอันใกลV (พ.ศ. 25582582) และอนาคตอันไกล (พ.ศ. 2618-2642) ยกเวVนพื้นที่ภาคใตVที่ปริมาณฝนรายวันจะลดลงในช?วงอนาคตอัน
ใกลV แต?เพิ่มขึ้นในช?วงอนาคตอันไกล (แผนภาพที่ 2-21)
1) ทรัพยากรทางทะเลและชายฝÑòง ประเทศไทยมีพื้นที่ชายฝj®งทะเลรวมประมาณ 3,151
กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 23 จังหวัด โดยพื้นที่ชายฝj®งทะเลมีบทบาทสำคัญทั้งในดVานการรักษาสมดุลและ
ความหลากหลายทางชีวภาพดVวยการเปTนแหล?งอนุบาลสัตว[น้ำ และการรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจรูปแบบ
ต?าง ๆ ทั้งทางดVานการคมนาคมขนส?งระหว?างประเทศ การท?องเที่ยว และเปTนพื้นที่ทำประมง อย?างไรก็ตาม
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การรุกล้ำพื้นที่ ตลอดจนการปล?อยของเสียลงสู?ทะเล กำลังเปTนภัยคุกคาม
สำคัญต?อทรัพยากรทางทะเลและชายฝj®งที่สำคัญ
3.1) ปñาชายเลน ปjญหาการบุกรุกพื้นที่ปùาชายเลนในอดีตเพื่อเปTนพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว[
น้ำชายฝj®งและเพื่อการท?องเที่ยว เปTนปjจจัยสำคัญที่ส?งผลใหVพื้นที่ปùาชายเลนของไทยเกือบครึ่งหนึ่งไม?สามารถ
คงสภาพเปTนปùาชายเลนไดVดังเดิม โดยป^ 2561 ประเทศไทยมีพื้นที่ที่ยังคงสภาพเปTนปùาชายเลนเพียง 1.54 ลVาน
ไร? จากพื้นที่ปùาชายเลนทั้งหมด 2.86 ลVานไร? อย?างไรก็ดี ตั้งแต?ป^ 2547 เปTนตVนมา พื้นที่ปùาชายเลนคงสภาพมี
แนวโนVมเพิ่มขึ้นเล็กนVอย โดยเปTนผลมาจากมาตรการตรวจจับเชิงรุกและการปลูกทดแทน
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สุจริต คูณธนกุลวงศp และคณะ (2560). รายงานฉบับสมบูรณe โครงการศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงและความแปรปรวนของสภาพ
ภูมิอากาศในอนาคตความลVอแหลม เปราะบางและการปรับตัวของภาคสVวนที่สำคัญ. สืบคÖนขÖอมูลจาก: http://projectwre.eng.chula.ac.th/watercu_eng/sites/default/files/publication/va_final/Va-Final%20and%20Appendix.pdf
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แบบจำลอง RCP 4.5 เปßนแบบจำลองคาดการณpการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิกาศที่สมมติใหÖคrาความเขÖมขÖนของการแผrรังสีที่เพิ่มขึ้นอันเนื่องมาจาก
ปริมาณการสะสมของก¢าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศที่เกิดจากการกระทำของมนุษยp มีคrาเทrากับ 4.5 วัตตpตrอตารางเมตร ณ ปØ พ.ศ. 2643
(ค.ศ. 2100) โดยภายใตÖแบบจำลอง RCP 4.5 อุณภูมิเฉลี่ยของโลกจะเพิ่มสูงขึ้น 1.8 องศาเซลเซียสภายในปØ พ.ศ. 2643 ทั้งนี้ นอกจาก
แบบจำลอง RCP 4.5 แบบจำลองที่นิยมนำมาใชÖกันอยrางแพรrหลายไดÖแกr แกr RCP 2.6 และ RCP 8.5 ซึ่งมีการเพิ่มขึ้นของอุณภูมิเฉลี่ยของโลก
เทrากับ 1.0 และ 3.7 องศาเซลเซียส
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แผนภาพที่ 2-22 พื้นที่ปäาชายเลนคงสภาพ (ไรC) ปP 2539-2561

ที่มา: รายงานสถานการณpคุณภาพสิ่งแวดลÖอม พ.ศ. 2562

3.2) แนวปะการัง ประเทศไทยมีพื้นที่แนวประการังรวม 149,052 ไร? โดยพบว?าในป^
2559 พื้นที่รVอยละ 80 ของแนวประการังอยู?ในสภาพเสียหายและเสียหายมาก ซึ่งสาเหตุสำคัญมาจากการ
เพิ่มขึ้นของอุณหภูมิน้ำทะเลที่เปTนผลสืบเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงความเสียหายจาก
กิจกรรมของมนุษย[ ที่สำคัญไดVแก? การทำประมงและการท?องเที่ยว อย?างไรก็ดี การจำกัดการเดินทางท?องเที่ยว
ของไทยและประเทศต?าง ๆ ทั่วโลกเนื่องมาจากการแพร?ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ไดVส?งผลใหVทรัพยากร
ทางทะเลหลายประเภทฟ©™นตัวขึ้นอย?างมีนัยสำคัญ โดยพบว?ามีการขึ้นวางไข?ของเต?ามะเฟ©องมากที่สุดในรอบ
20 ป^ บนพื้นที่ชายฝj®งทะเลอันดามัน และมีการปรากฏตัวของสัตว[ทะเลหายากทั้งพะยูนและเต?าทะเลนอก
ถิ่นอาศัย เช?น การพบพะยูนบริเวณชายฝj®งจังหวัดระยอง เปTนตVน นอกจากนี้ จากการสำรวจขVอมูลอุณหภูมิน้ำ
ทะเลที่จะมีผลต?อการฟอกขาวพบว?า อยู?ในระดับ 30.8 องศา ซึ่งเปTนค?าเดียวกับในช?วงป^ที่ไม?เกิดปะการังฟอก
ขาวรุนแรง แมVจะยังคงมีการกระจายตัวของปะการังที่มีสีจางลงของแนวปะการังในจังหวัดชุมพรและสุราษฎร[
ธานี แต?ในพื้นที่อื่น ๆ ที่เคยพบการฟอกขาวรุนแรงทั้งในเขตทะเลอันดามัน และอ?าวไทยฝj®งตะวันออก เริ่มมี
การลดลงของการฟอกขาวกลับเขVาสู?เกณฑ[ปกติ (มีการฟอกขาวนVอยกว?ารVอยละ 1)
3.3) การกัดเซาะชายฝÑòง พื้นที่ชายฝj®งของประเทศไทยที่ประสบปjญหาการกัดเซาะ
ชายฝj®งมีจำนวนรวมทั้งสิ้น 704.44 กิโลเมตร ในจำนวนนี้แบ?งเปTนพื้นที่ถูกกัดเซาะปานกลาง (เฉลี่ยป^ละ 1-5
เมตร) ประมาณ 500 กิโลเมตร และพื้นที่ถูกกัดเซาะรุนแรง (เฉลี่ยมากกว?าป^ละ 5 เมตร) ประมาณ 204.44
กิโลเมตร โดยสาเหตุสำคัญของปjญหาการกัดเซาะชายฝj®งมาจากสภาพคลื่นลมที่รุนแรงและการเพิ่มสูงขึ้นของ
ระดับของระดับน้ำทะเล ตลอดจนการสูญเสียแนวปbองกันตามธรรมชาติ และการก?อสรVางสิ่งปลูกสรVางตามแนว
ชายฝj®งที่ส?งผลใหVเกิดการเปลี่ยนทิศของกระแสน้ำ ซึ่งทำใหVเกิดการพัดพาตะกอนออกไปนอกชายฝj®ง ทั้งนี้
ขVอมูล ณ ป^ 2560 มีพื้นที่ที่ไดVรับการแกVไขปjญหาการกัดเซาะชายฝj®งแลVวทั้งสิ้น 558.71 กิโลเมตร คิดเปTน
รVอยละ 79 ของพื้นที่ที่มีปjญหา อย?างไรก็ตาม มีพื้นที่บางส?วนไดVรับการแกVปjญหาโดยใชVโครงสรVางทางวิศวกรรม
เช?น กำแพงปbองกันคลื่น (Seawall) และคันดักทราย (Groin) ซึ่งตามสถิติพบว?า ถึงแมVการแกVไขปjญหาโดยวิธีนี้
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จะสามารถสลายพลังงานของคลื่นในพื้นที่กัดเซาะรุนแรงไดVอย?างมีประสิทธิภาพ แต?มักจะก?อใหVเกิดผลกระทบ
ต?อพื้นที่ขVางเคียงที่ไม?มีแนวปbองกัน นอกจากนี้ ปjญหาการกัดเซาะชายฝj®งยังมีแนวโนVมทวีความรุนแรงตาม
ระดับน้ำทะเลที่เพิ่มสูงขึ้นอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
2) ปÑญหามลพิษ ประเด็นปjญหาในดVานมลพิษที่กำลังส?งผลกระทบรุนแรงต?อคุณภาพชีวิต
ของประชาชนและความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติเปTนอันดับตVน ๆ มี 3 ประการ ดังนี้
4.1) ขยะ การขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและรูปแบบการใชVชีวิตของประชากร
ที่ปรับเปลี่ยนไป ไดVส?งผลใหVปริมาณขยะในประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย?างต?อเนื่อง โดยปริมาณขยะในช?วง 10 ป^ที่
ผ?านมา (ป^ 2553-2562) เพิ่มขึ้นเฉลี่ยรVอยละ 2 ต?อป^ แมVว?าที่ผ?านมาประเทศไทยจะมีระบบการกำจัดขยะที่ถูก
วิธีมีศักยภาพสูง ตลอดจนมีนำกลับขยะไปหมุนเวียนใชVใหม?เปTนสัดส?วนที่เพิ่มขึ้นก็ตาม แต?ปริมาณขยะชุมชน
ประมาณรVอยละ 22 หรือ 6.4 ลVานตัน ในป^ 2562 ยังคงตกคVางไม?ไดVรับการจัดการที่เหมาะสม ซึ่งขยะส?วนนี้จะ
กลายเปTนปjญหาที่ส?งผลกระทบต?อคุณภาพแหล?งน้ำและสิ่งมีชีวิตในน้ำ ตลอดแหล?งน้ำผิวดินและทะเลในที่สุด
เนื่องจากขยะที่ไม?ไดVรับการจัดการที่ถูกตVองมักจะมีการกำจัดแบบเทกองหรือเผากลางแจVง ลักลอบทิ้งในพื้นที่
สาธารณประโยชน[ รวมถึงการลักลอบทิ้งขยะลงสู?แหล?งน้ำหรือทะเลโดยตรง ทั้งนี้ ปjจจัยสำคัญของการมีขยะ
ตกคVางเปTนปริมาณมากในประเทศ มีสาเหตุเนื่องมาจากระบบการจัดการขยะที่มีอยู?ขาดศักยภาพไม?สามารถ
รองรับปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้นตามอัตราการขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศที่เพิ่ม
สูงขึ้นไดV ประกอบกับการขาดการคัดแยกขยะตั้งแต?ตVนทางจึงทำใหVการนำขยะไปใชVประโยชน[ซ้ำไม?สามารถ
ดำเนินการไดVอย?างเต็มรูปแบบ
แผนภาพที่ 2-23 ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชน การนำกลับไปใชOประโยชน? และลักษณะการจัดการ ปP 2553-2560

ที่มา รายงานสถานการณpมลพิษของประเทศไทย พ.ศ. 2562

ทั้งนี้ ขยะพลาสติกเปTนประเภทของขยะที่มีอัตราการเพิ่มสูงที่สุด ซึ่งเปTนผลมาจาก
พฤติกรรมการบริโภคในยุคสมัยใหม?ที่เนVนความสะดวกในการบริโภค รวมถึงการเติบโตขึ้นของธุรกิจการใชV
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บริการซื้อขายออนไลน[ และบริการส?งอาหาร (Food Delivery) ที่ไดVรับความนิยมเพิ่มมากขึ้นยังเปTนตัวเร?งใหV
การบริโภคขยะพลาสติกของประเทศขยายตัวอย?างมีนัยสำคัญ นอกจากนี้ สถานการณ[การระบาดของเชื้อไวรัส
โควิด-19 ซึ่งประชาชนส?วนใหญ?ตVองใชVชีวิตส?วนใหญ?อยู?ในบVาน ยังเปTนปjจจัยที่ทำใหVปริมาณของขยะพลาสติก
โดยเฉพาะขยะประเภทถุงพลาสติก กล?องบรรจุอาหาร และแกVวน้ำที่ใชVครั้งเดียวทิ้งมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นกว?า
กรณีปกติ ซึ่งจะยิ่งทำใหVปjญหาขยะตกคVาง ขยะพลาสติกอุดตันในท?อระบายน้ำ รวมถึงขยะพลาสติกที่ไหลลงสู?
ทะเล ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น
ยิ่งไปกว?านั้น พัฒนาการของเทคโนโลยีที่กVาวหนVาขึ้นยังส?งผลทำใหVสินคVาและ
ผลิตภัณฑ[มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบไปอย?างหลากหลาย โดยเฉพาะสินคVาในหมวดของอุปกรณ[อิเล็กทรอนิกส[
ตลอดจนการปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตและบริโภคพลังงาน ซึ่งจะส?งผลทำใหVขยะทางเทคโนโลยี ขยะ
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส[ ซากแบตเตอรี ่ ร ถยนต[ และซากแผงเซลล[ แ สงอาทิ ต ย[ เ พิ ่ ม จำนวนสู ง ขึ ้ น โดยองค[ ก าร
สหประชาชาติ ไดVประมาณการว?าขยะอิเล็กทรอนิกส[ทั่วโลกจะเพิ่มขึ้นประมาณ 18 ลVานตันในช?วงป^ 2563–
2573 (ค.ศ. 2020-2030)88 โดยขยะกลุ?มนี้มีปริมาณโลหะหนักจำนวนมากที่ใชVเปTนส?วนประกอบ ซึ่งหากเกิด
การรั่วไหลและปนเป©™อนในสิ่งแวดลVอมจะส?งผลกระทบต?อสุขภาพและระบบนิเวศที่ยากต?อการฟ©™นฟู
ปjจจุบัน วิธีการฝjงกลบยังคงเปTนวิธีการหลักของการกำจัดขยะในประเทศ แต?ดVวย
แนวโนVมการขยายตัวของพื้นที่เมือง ทำใหVการขยายพื้นที่ฝjงกลบจะเปTนความทVาทายที่เพิ่มขึ้นในอนาคต แต?ใน
ขณะเดียวกัน ความกVาวหนVาและตVนทุนที่ลดลงของเทคโนโลยี โดยเฉพาะเทคโนโลยีรีไซเคิลและอัพไซเคิล และ
เทคโนโลยีสะอาดสำหรับการนำขยะไปผลิตเปTนพลังงาน รวมทั้งความนิยมที่เพิ่มขึ้นของการนำขยะหรือวัสดุ
เหลือใชVไปพัฒนาเปTนผลิตภัณฑ[ อันเนื่องมาจากความตื่นตัวต?อปjญหาสิ่งแวดลVอมที่เพิ่มขึ้นของภาคธุรกิจและ
ผูVบริโภค จะเปTนโอกาสต?อการแกVปjญหาขยะที่ยั่งยืน อย?างไรก็ดี การคัดแยกขยะตั้งแต?ตVนทางจะเปTนปjจจัย
สำคัญที่เอื้อใหVเกิดการนำขยะไปใชVประโยชน[ในสัดส?วนที่สูงขึ้น
4.2) มลพิษทางอากาศ ฝุùนละอองขนาดไม?เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ที่คงเหลือจาก
กระบวนการเผาไหมVของยานพาหนะ การเผาวัสดุการเกษตร ไฟปùา และการปล?อยก•าซเสียในภาคอุตสาหกรรม
เปT น มลพิ ษ ทางอากาศที ่ เ กิ ด ขึ ้ น และมี ป ริ ม าณเกิ น ค? า มาตรฐานเปT น ประจำทุ ก ป^ โดยเฉพาะในพื ้ น ที่ เ ขต
อุตสาหกรรม และเมืองใหญ?ที่มีประชากรและการจราจรหนาแน?น เช?น สระบุรี กรุงเทพ และเชียงใหม? เปTนตVน
ทั้งนี้ ดVวยขนาดอนุภาคที่เล็กมาก ทำใหV PM2.5 สามารถแพร?กระจายเขVาสู?ระบบทางเดินหายใจ ถุงลมปอด
และกระแสเลือดไดVโดยตรง และมีโอกาสที่จะสรVางผลกระทบรVายแรงก?อใหVเกิดโรคที่ส?งผลในระยะยาวต?อ
สุขภาพ อาทิ ปอดอักเสบ มะเร็งปอด และหัวใจขาดเลือด ซึ่งเปTนที่มาของการเสียชีวิตก?อนวัยอันควร อย?างไรก็
ดี การใชVประโยชน[จากยานยนต[ไฟฟbาและพลังงานหมุนเวียน รวมถึงการประยุกต[ใชVเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อเพิ่ม
มูลค?าใหVกับวัสดุเหลือใชVทางการเกษตรเปTนผลิตภัณฑ[ประเภทต?างๆ อาทิ บรรจุภัณฑ[ ปาร[ติเคิลบอร[ด ไบโอ
แอลกอฮอล[ จะเปTนโอกาสใหVประเทศไทยสามารถเร?งลดปริมาณของ PM2.5 ลงไดVในระยะยาว
88
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4.3) มลพิษทางน้ำ การระบายน้ำเสียที่ไม?ไดVรับการบำบัดที่ไดVมาตรฐานลงสู?แหล?งน้ำ
และทะเลโดยตรงเปTนสาเหตุประการสำคัญของความเสื่อมโทรมของคุณภาพน้ำ ซึ่งส?งผลกระทบต?อสุขภาพ
อนามัยของประชาชน ทั้งนี้ ระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนในปjจจุบันยังมีจำนวนและศักยภาพไม?เพียงพอที่จะ
รองรับปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้น โดยปริมาณน้ำเสียชุมชนที่ไม?ไดVรับการบำบัดอย?างถูกตVองมีปริมาณสูงถึง 1.7
ลV า นลู ก บาศก[ เ มตรต? อ วั น คิ ด เปT น สั ด ส? ว นรV อ ยละ 18 ของปริ ม าณน้ ำ เสี ย ชุ ม ชนที ่ เ กิ ด ขึ ้ น ทั ้ ง หมด 89 ใน
ขณะเดียวกัน แนวโนVมการขยายตัวของเมืองยังทำใหVปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นในแต?ละวันมีแนวโนVมเพิ่มสูงขึ้น
ทั้งนี้ เพื่อแกVปjญหามลพิษทางน้ำอย?างยั่งยืน พรVอมกับเพิ่มความมั่นคงดVานน้ำ
ประเทศต?าง ๆ ทั่วโลกไดVมีการนำระบบการนำน้ำเสียกลับมาหมุนเวียนใชVใหม? (Water Recycling System)
เพิ่มมากขึ้น อาทิ หลายประเทศในตะวันออกกลาง สหรัฐอเมริกา ญี่ปุùน เกาหลีใตV จีน และสิงคโปร[90 แมVว?าที่
ผ?านมาตVนทุนของการผลิตจะเปTนอุปสรรคสำคัญของการนำน้ำเสียกลับมาหมุนเวียนใชVใหม? แต?ในปjจจุบัน
ตVนทุนของการนำน้ำเสียกลับมาหมุนเวียนใชVใหม?ไดVลดลงมาจนใกลVเคียงกับตVนทุนของการผลิตน้ำประปาปกติ
แลVว91
3) ขยะในทะเลและการปนเปôöอนของไมโครพลาสติก ขยะในทะเลของประเทศไทยถูกพัด
พามาจากเขตชุมชนและพื้นที่ท?องเที่ยวตลอดแนวชายฝj®งทะเล โดยมีการประมาณการว?าขยะในทะเลมีสัดส?วน
ของขยะพลาสติกถึงรVอยละ 8092 และมีปริมาณเพิ่มขึ้นประมาณป^ละ 21,700-32,600 ตัน93 อีกทั้งประเทศ
ไทยยังมีขยะพลาสติกในทะเลสะสมสูงสุดเปTนอันดับที่ 6 ของโลก จากทั้งหมด 192 ประเทศ ส?งผลกระทบต?อ
การดำรงชีวิตของสัตว[ทะเล แนวปะการัง ตลอดจนระบบนิเวศน[ทางทะเลและชายฝj®ง ทั้งนี้ ปjญหาขยะในทะเล
เปTนปjจจัยสำคัญที่ทำใหVจำนวนสัตว[ทะเลหายากเกยตื้นมีแนวโนVมเพิ่มจำนวนมากขึ้น โดยเฉพาะเต?าทะเลและ
วาฬที่มีการตรวจพบขยะพลาสติกในระบบทางเดินอาหารจากการชันสูตรซากมากที่สุด และเคยมีการพบขยะ
พลาสติกในซากวาฬมากถึง 8 กิโลกรัม นอกจากนี้ จากการสำรวจผลกระทบของขยะพลาสติกในมหาสมุทรต?อ
สัตว[ทะเลขององค[กรอนุรักษ[ทVองทะเล (Ocean Conservancy) พบว?าในป^ 2563 มากกว?ารVอยละ 90 ของลูก
เต?าทะเลมีขยะพลาสติกในระบบทางเดินอาหาร
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นอกจากขยะพลาสติ ก ขนาดใหญ? ในทV อ งทะเลของไทยยั ง พบการปนเป© ™ อ นของขยะ
พลาสติกขนาดเล็ก หรือไมโครพลาสติกที่เกิดจากกระบวนการการย?อยสลาย และการหลุดลอกของเนื้อ
พลาสติกขนาดใหญ? (ไมโครพลาสติกทุติยภูมิ) และพลาสติกขนาดเล็กที่เกิดจากกระบวนการผลิต (ไมโครพลา
สติกปฐมภูมิ) ซึ่งพบมากในผลิตภัณฑ[กลุ?มเครื่องสำอางค[และผลิตภัณฑ[ทำความสะอาดร?างกาย ซึ่งหลุดรอด
จากกระบวนการบำบัดน้ำเสียลงสู?ทะเลและมีแนวโนVมปนเป©™อนในสิ่งมีชีวิตตลอดห?วงโซ?อาหาร ตั้งแต?แพลงก[
ตอนไปจนถึงในมนุษย[ ทั้งนี้ มีการวิจัยพบว?า รVอยละ 90 ของกุVง หอย และปะการังที่ไดVรับการสำรวจมีการ
ปนเป©™อนของไมโครพลาสติกสะสมอยู?ในเนื้อเยื่อ94 โดยคาดการณ[ว?าหากไมโครพลาสติกเขVาสู?ร?างกายมนุษย[ จะ
สามารถแทรกตัวผ?านผนังเซลล[ และทำอันตรายต?อระบบทางเดินอาหาร การไหลเวียนเลือดและอาจส?งผลต?อ
การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมไดV
4) การปล)อยกàาซเรือนกระจก ปริมาณการปล?อยก•าซเรือนกระจกของประเทศไทยในป^ พ.ศ.
2556 เท?ากับ 319 ลVานตันคาร[บอนไดออกไซด[เทียบเท?า เพิ่มขึ้นจากป^ 2548 เฉลี่ยรVอยละ 2.5 ต?อป^ เมื่อ
พิจารณาสัดส?วนของการปล?อยก•าซเรือนกระจกของไทย พบว?าปริมาณการปล?อยก•าซเรือนกระจกที่มาจากการ
ใชVพลังงานมีสัดส?วนถึงรVอยละ 74 ของการปล?อยก•าซเรือนกระจกทั้งหมด โดยในส?วนของก•าซเรือนกระจกที่
เกิดจากการใชVพลังงานทั้งหมด เปTนก•าซเรือนกระจกที่มาจากการผลิตไฟฟbารVอยละ 42 มาจากการคมนาคม
ขนส?งรVอยละ 23 และจากภาคอุตสาหกรรมและการก?อสรVางรVอยละ 20 ดังนั้น ภาคการผลิตไฟฟbาและภาคการ
คมนาคมขนส?งจะมีบทบาทที่สำคัญอย?างมากต?อการควบคุมปริมาณก•าซเรือนกระจกของไทยเพื่อที่จะบรรลุ
เปbาหมายตามที่กำหนดไวVใน NDC (ปริมาณการปล?อยก•าซเรือนกระจกรวมในป^ 2573 (ค.ศ. 2030) ไม?เกิน
444 ลVานตันคาร[บอนไดออกไซด[เทียบเท?า)
ทั้งนี้ โอกาสที่สำคัญของการลดก•าซเรือนกระจกในภาคการผลิตไฟฟbาและการคมนาคม
ขนส?งในระยะต?อไป ไดVแก? การเพิ่มสัดส?วนของพลังงานหมุนเวียนในการผลิตไฟฟbา และการสนับสนุนใหVมีการ
ใชVรถยนต[พลังงานไฟฟbาในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น แมVว?าในปjจจุบันการผลิตไฟฟbาดVวยพลังงานหมุนเวียนและ
การใชVรถยนต[ไฟฟbาจะมีขVอจำกัดทางดVานตVนทุน รวมถึงขVอจำกัดทางดVานเทคนิคและการใชVงานในบางประการ
แต?ดVวยความกVาวหนVาที่รวดเร็วของเทคโนโลยีแบตเตอรี่จึงมีแนวโนVมที่ตVนทุนของพลังงานหมุนเวียนจะลดลงมา
เทียบเท?ากับพลังงานฟอสซิลในอนาคตอันใกลV และขVอจำกัดทางเทคนิคและการใชVงานจะไดVรับการแกVไข
อย?างไรก็ดี ภาครัฐจะมีบทบาทความสำคัญต?อการสรVางความพรVอมดVานโครงสรVางพื้นฐานใหVสามารถรองรับ
ปริมาณการใชVพลังงานหมุนเวียนและรถยนต[ไฟฟbาที่เพิ่มสูงขึ้นไดV
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แผนภาพที่ 2-24 ปริมาณการปลCอยก[าซเรือนกระจกของประเทศไทย การคาดการณ? และเปcาหมายตาม NDC

ที่มา: แผนปฏิบัติการลดก£าซเรือนกระจกของประเทศ ปè พ.ศ. 2564-2573 สาขาคมนาคมขนสKง (2560)

2.3.6

การบริหารจัดการภาครัฐ

ภาครัฐถือเปTนกลไกหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ อีกทั้งการบริหารงานและการ
ใหVบริการของภาครัฐที่มีคุณภาพยังมีความสำคัญอย?างยิ่งต?อการสนับสนุนการบรรลุเปbาหมายการพัฒนาตาม
ยุทธศาสตร[ชาติในประเด็นอื่น โดยในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ระบบบริหารจัดการภาครัฐในภาพรวมมี
ความกVาวหนVาอย?างมีนัยสำคัญในหลายดVาน อาทิ การปรับปรุงกระบวนงานใหVบริการประชาชนจำนวนมากใหVอยู?
ในรูปแบบดิจิทัล การจัดทำแอปพลิเคชันเพื่อใหVบริการที่เปTนประโยชน[กับประชาชน และการพัฒนาระบบ
สารสนเทศในการสนับสนุนการดำเนินงานของหน?วยงานภาครัฐ ทั้งนี้ หากเปรียบเทียบกับประเทศอื่นโดย
พิจารณาจากการจัดอันดับขององค[การระหว?างประเทศและหน?วยงานระดับสากลที่สำคัญ พบว?าไทยมีความ
โดดเด? นในการพั ฒนาไปสู ? การเปT นรั ฐบาลดิ จ ิ ท ั ลและการอำนวยความสะดวกใหV ก ั บภาคธุ รกิ จ แต? ในดV าน
ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการภาครัฐในภาพรวมยังไม?มีการปรับตัวที่ดีขึ้น โดยผลของการจัดอันดับในป^
2563 เปรียบเทียบกับป^ 2559 ซึ่งเปTนช?วงปลายของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 มีดังนี้ (1) ในการจัดอันดับดัชนี
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส[ (E-Government Development Index: EGDI) ขององค[การสหประชาติ อันดับของไทย
ในป^ 2563 อยู?ที่ 57 จากทั้งหมด 193 ประเทศ ดีขึ้นจากอันดับที่ 77 ในป^ 2559 (2) ในการจัดอันดับความยาก
ง?ายในการประกอบธุรกิจ (Ease of Doing Business) โดยธนาคารโลก ไทยอยู?ในอันดับที่ 21 จาก 189 ประเทศ
ทั ่ วโลก ในป^ 2563 ดี ข ึ ้ นจากอั นดั บที ่ 46 ในป^ 2559 และ (3) ในการจั ดอั นดั บดV านประสิ ทธิ ภาพภาครั ฐ
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(Government Efficiency) โดย IMD ไทยอยู?ในอันดับที่ 23 จากทั้งหมด 63 ประเทศ ในป^ 2563 ไม?เปลี่ยนแปลง
จากป^ 2559
แผนภาพที่ 2-25 การจัดอันดับดัชนีที่แสดงถึงการพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐ ระหวCางปP 2559 - 2563

ที่มา: รวบรวมจากองคDการสหประชาชาติ ธนาคารโลก และ IMD (2563)

สำหรับทิศทางของการพัฒนาในระยะยาว ยุทธศาสตร[ชาติในประเด็นดVานการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ มุ?งเนVนใหVภาครัฐสามารถตอบสนองความตVองการของประชาชนไดVอย?างสะดวก
รวดเร็ว โปร?งใส ผ?านการมีหน?วยงาน ภาครัฐที่มีโครงสรVางและภารกิจที่เหมาะสม การทำงานที่มุ?งผลสัมฤทธิ์ และ
การเปòดโอกาสใหVทุก ๆ ภาคส?วนเขVามามีส?วนร?วมในการดำเนินการบริการสาธารณะและตรวจสอบการดำเนินงาน
ของหน?วยงานภาครัฐ โดยกำหนดเปbาหมายไวV 4 ประการ ไดVแก? (1) ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ?งผลสัมฤทธิ์
และผลประโยชน[ส?วนรวม ตอบสนองความตVองการ ของประชาชนไดVอย?างสะดวก รวดเร็ว โปร?งใส (2) ภาครัฐมี
ขนาดที่เล็กลง พรVอมปรับตัวใหVทันต?อการเปลี่ยนแปลง (3) ภาครัฐมีความโปร?งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ และ (4) กระบวนการยุติธรรม เปTนไปเพื่อประโยชน[ต?อส?วนรวมของประเทศ
ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาแนวโนVมการเปลี่ยนแปลงระดับโลกประกอบกับจุดแข็งและจุดอ?อนของ
ภาครัฐไทยในปjจจุบัน พบว?ามีประเด็นที่จะทวีความสำคัญต?อการปรับปรุงระบบบริหารจัดการภาครัฐ
ตลอดจนมีประเด็นที่จำเปTนตVองไดVรับการแกVไขขVอจำกัดที่มีอยู?เดิมเพื่อส?งเสริมการบรรลุเปbาหมายตาม
ยุทธศาสตร[ชาติในดVานอื่น ๆ ดังนี้
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1) ประเด็นที่จะทวีความสำคัญต)อการปรับปรุงระบบบริหารจัดการภาครัฐ ในการที่จะ
บรรลุเปbาหมายยุทธศาสตร[ชาติในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ประกอบดVวย
1.1) การปรับเปลี่ยนรูปแบบการให$บริการและระบบบริหารงานภาครัฐไปสู)ดิจิทัล
เทคโนโลยีดิจิทัลที่มีการพัฒนาสูงขึ้นจะทำใหVภาครัฐมีเครื่องมือเพิ่มมากขึ้นสำหรับใชVปรับปรุงระบบบริหารงาน
และการใหVบริการ แต?ในขณะเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงของรูปแบบกิจกรรมทางเศรษฐกิจและวิถีชีวิตที่เกี่ยวเนื่อง
กับความกVาวหนVาของเทคโนโลยีดิจิทัลจะเปTนแรงกดดันใหVภาครัฐตVองเร?งปรับตัวใหVเท?าทันต?อความตVองการของ
ประชาชนที ่ เปลี ่ ยนแปลงไป โดยพั ฒนาการของเทคโนโลยี ด ิ จ ิ ท ั ลขั ้ นสู ง อาทิ ปj ญญาประดิ ษฐ[ (Artificial
Intelligence: AI) และขVอมูลขนาดใหญ? (Big data) สามารถส?งเสริมใหVการบริหารงานภาครัฐมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น โดย AI สามารถนำมาใชVทดแทนแรงงานคนในบางกระบวนงานที่ไม?ซับซVอน ตัวอย?างเช?น การนำโปรแกรม
แชทบอท (Chat Bot) ที่พัฒนาดVวยเทคโนโลยี AI มาใชVตอบคำถามหรือใหVคำแนะนำแก?ผูVที่ใชVบริการผ?านระบบ
อิเล็กทรอนิกส[ และการใชV AI เพื่อตรวจสอบความถูกตVองของเอกสารหรือคVนหาขVอผิดพลาดต?าง ๆ ในการทำงาน
ในขณะที่ Big Data สามารถนำมาใชVประโยชน[เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการออกแบบและตัดสินใจเชิงนโยบาย การ
กำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน รวมทั้งการพัฒนาบริการใหVสอดคลVองกับความตVองการของประชาชน
มากขึ้น อย?างไรก็ตาม การพัฒนาฐานขVอมูลขนาดใหญ?ของภาครัฐที่ผ?านมายังไม?สัมฤทธิ์ผลเท?าที่ควร หรืออยู?
ระหว?างขั้นตอนการนำร?องเท?านั้น ทำใหVภาครัฐยังมีความพรVอมค?อนขVางต่ำในการใชVประโยชน[จาก Big Data
นอกจากโอกาสของเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อพัฒนาการทำงานของภาครัฐตามที่กล?าว
ขVางตVน ในอีกแง?หนึ่ง บทบาทที่เพิ่มขึ้นของเทคโนโลยีดิจิทัลในการดำเนินชีวิตของประชาชน จะทำใหV
ประชาชนมีความคาดหวังที่จะไดVรับบริการที่รวดเร็วและสะดวกสบายจากภาครัฐ รวมทั้งคาดหวังใหVภาครัฐมี
การเปòดเผยขVอมูล มีช?องทางการติดต?อและรับฟjงความเห็นที่เขVาถึงง?าย และสามารถตอบสนองต?อปjญหาของ
ประชาชนไดVอย?างรวดเร็ว ทั้งนี้ การสนับสนุนใหVประชาชนสามารถเขVาถึงขVอมูลและสื่อสารกับภาครัฐไดVโดยง?าย
จะเปTนประโยชน[ต?อการสรVางความโปร?งใส ลดโอกาสของการทุจริตคอรัปชัน รวมถึงเอื้อใหVภาคส?วนต?าง ๆ เขVา
มามีส?วนร?วมในการดำเนินงานของภาครัฐไดVมากขึ้น
1.2) ความยั่งยืนทางการคลัง การเปลี่ยนแปลงโครงสรVางประชากรไปสู?สังคมสูงวัยจะ
เพิ่มความทVาทายต?อการรักษาความยั่งยืนทางการคลัง โดยจำนวนของประชากรผูVสูงอายุที่เพิ่มขึ้นจะส?งผลใหV
ภาครัฐตVองจัดสรรงบประมาณดVานสวัสดิการชราภาพและดVานสาธารณสุขเพิ่มมากขึ้น แต?ในขณะเดียวกัน
จำนวนของประชากรวัยแรงงานที่ลดลงจะมีผลกระทบกับความสามารถของภาครัฐในการจัดเก็บภาษี และจะ
ทำใหVมีงบประมาณที่เหลือสำหรับค?าใชVจ?ายเพื่อการพัฒนาประเทศลดนVอยลง ซึ่งอาจส?งผลต?อความสามารถใน
การเติบโตทางเศรษฐกิจและการจัดเก็บรายไดVของภาครัฐ ซึ่งมีแนวโนVมต่ำกว?าประมาณการอยู?แต?เดิม
เนื่องจากฐานการจัดเก็บภาษีแคบ ประกอบกับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากสถานการณ[การแพร?ระบาดของ
โรคโควิ ด -19 และการดำเนิ น นโยบาย/มาตรการทางภาษี เ พื ่ อ บรรเทาความเดื อ ดรV อ นประชาชนและ
ผูVประกอบการ โดยในป^งบประมาณ 2563 รัฐบาลสามารถจัดเก็บรายไดVสุทธิ 2,391,569.4 ลVานบาท ต่ำกว?า
ประมาณการรายไดVตามเอกสารงบประมาณ รVอยละ 12.4 และต่ำกว?าการจัดเก็บรายไดVสุทธิป^งบประมาณ
80

2562 รVอยละ 6.8 เช?นเดียวกับการจัดเก็บรายไดVใหVองค[กรปกครองส?วนทVองถิ่นในป^งบประมาณ 2563 ซึ่งมี
แนวโนVมลดลง เนื่องจากภาครัฐดำเนินมาตรการลดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรVางเพื่อช?วยเหลือประชาชนผูV
ไดVรับผลกระทบจากการแพร?ระบาดของโรคโควิด-19
ตารางที่ 2-10 โครงสรOางเงินงบประมาณ ปP 2559-2563 (หนCวย: ลOานบาท)
1 โครงสร(างงบประมาณรายจ1าย
1.1 รายจ1าย
(1) รายจ1ายประจำ
สัดส%วนต%องบประมาณ (ร3อยละ)
(2) รายจ1ายเพื่อชดใช(เงินคงคลัง
สัดส%วนต%องบประมาณ (ร3อยละ)
(3) รายจ1ายลงทุน
สัดส%วนต%องบประมาณ (ร3อยละ)
(4) รายจ1ายชำระคืนต(นเงินกู(
สัดส%วนต%องบประมาณ (ร3อยละ)
รวม
1.2 รายรับ
(1) รายได(
สัดส%วนต%องบประมาณ (ร3อยละ)
(2) เงินกู(
2. การจัดสรรงบประมาณตามงบรายจ1าย
(1) งบบุคลากร
สัดส%วนต%องบประมาณ (ร3อยละ)
(2) งบดำเนินงาน
สัดส%วนต%องบประมาณ (ร3อยละ)
(3) งบลงทุน
สัดส%วนต%องบประมาณ (ร3อยละ)
(4) งบเงินอุดหนุน
สัดส%วนต%องบประมาณ (ร3อยละ)
(5) งบรายจ1ายอื่น
สัดส%วนต%องบประมาณ (ร3อยละ)
รวม

ป2 2559

ป2 2560

ป2 2561

ป2 2562

ป2 2563

เฉลี่ย

2,127,778.90 2,155,686.00 2,236,946.20 2,272,656.30 2,392,314.40 2,237,076.36
76.6
73.7
73.3
75.8
74.8
74.8
21,875.10
27,078.30
49,641.90
62,709.50
32,260.96
0.8
0.9
1.6
2.0
1.1
564,354.30
659,048.90 676,469.60
649,138.20 655,805.70
640,963.34
20.3
22.5
22.2
21.6
20.
21.4
61,991.70
81,186.80
86,942.30
78,205.50
89,170.40
79,499.34
2.2
2.8
2.9
2.6
2.8
2.7
2,776,000.00 2,923,000.00 3,050,000.00 3,000,000.00 3,200,000.00 2,989,800.00
2,386,000.00 2,370,078.30 2,499,641.90 2,550,000.00 2,731,000.00 2,507,344.04
86.0
81.1
82.0
85.0
85.3
83.9
390,000.00
552,921.70 550,358.10
450,000.00 469,000.00
482,455.96
ป2 2559
ป2 2560
ป2 2561
ป2 2562
ป2 2563
เฉลี่ย
637,536.10
630,331.70 626,180.50
626,474.70 635,522.00
631,209.00
23.0
21.6
20.5
20.9
19.9
21.1
233,497.30
249,244.00 252,862.70
239,279.10 237,351.30
242,446.88
8.4
8.5
8.3
8.0
7.4
8.1
421,871.90
526,987.70 507,301.70
506,475.10 488,668.50
490,260.98
15.2
18.0
16.6
16.9
15.3
15.2
770,332.10
782,740.20 857,554.90
894,678.80 1,041,115.10
869,284.22
27.7
26.8
28.1
29.8
32.5
29.1
712,762.60
733,696.40 806,100.20
733,092.30 797,343.10
756,598.92
25.7
25.1
26.4
24.4
24.9
25.3
2,776,000.00 2,923,000.00 3,050,000.00 3,000,000.00 3,200,000.00 2,989,800.00

ที่มา: สำนักงบประมาณ (2563)

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาโครงสรVางงบประมาณรายจ?ายของประเทศในช?วงป^ 2559–2563
พบว?างบประมาณโดยเฉลี่ยรVอยละ 74.8 ถูกจัดเพื่อใชVเปTนรายจ?ายประจำ ส?วนรายจ?ายลงทุนมีสัดส?วนเฉลี่ย
เพียง 21.4 ในขณะที่กรอบความยั่งยืนทางการคลังกำหนดใหVรายจ?ายลงทุนต?องบประมาณตVองไม?ต่ำกว?ารVอย
ละ 25 นอกจากนี้ แนวโนVมการลงทุนภาครัฐในช?วง 3 ป^แรกของแผนฯ ฉบับที่ 12 ซึ่งขยายตัวเพียงรVอยละ 0.6
ต่ำกว?ารVอยละ 3.6 ในแผนฯ 9 และรVอยละ 10.0 ตามที่กำหนดไวVในแผนฯ ฉบับที่ 12 อีกทั้งเมื่อจำแนก
งบประมาณรายจ?ายตามประเภทของงบรายจ?าย พบว?างบบุคลากรมีสัดส?วนเฉลี่ยที่รVอยละ 21.1 ซึ่งหาก
เปรียบเทียบประเทศอื่น ๆ ไทยจัดอยู?ในกลุ?มประเทศที่มีสัดส?วนของค?าใชVจ?ายสำหรับบุคลากรต?องบประมาณ
รายจ?ายภาครัฐอยู?ในระดับที่ค?อนขVางสูง การมีรายจ?ายประจำมากขณะที่มีสัดส?วนการลงทุนในระดับต่ำมาเปTน
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ระยะเวลานาน ส? ง ผลกระทบต? อ การดำเนิ น งานของภาครั ฐ ในการยกระดั บศั กยภาพทางเศรษฐกิ จและ
ความสามารถในการแข?งขันของประเทศเพื่อรองรับกับบริบทแนวโนVมการเปลี่ยนแปลงต?าง ๆ อย?างมีนัยสำคัญ
แผนภาพที่ 2-26 สัดสCวนของคCาใชOจCายบุคลากรตCองบประมาณรายจCายรวมของภาครัฐในประเทศตCาง ๆ ในปP 2560

ที่มา: Our World in Data (2560)

2) ประเด็นที่ต$องดำเนินการเพื่อแก$ไขข$อจำกัดที่มีอยู)เดิม เพื่อรับมือกับแนวโนVมการ
เปลี่ยนแปลงและเสริมสรVางความสามารถของภาครัฐใหVสนับสนุนการบรรลุเปbาหมายตามยุทธศาสตร[ชาติใน
ดVานอื่น ๆ ประกอบดVวย
2.1) กฎระเบียบและกระบวนงานที่ล$าสมัยและเป{นอุปสรรคต)อการพัฒนาประเทศ โดย
ผลการศึกษาของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ร?วมกับสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
ยุทธศาสตร[ชาติ และการสรVางความสามัคคีปรองดอง (ปยป.) และคณะกรรมการร?วมภาคเอกชน 3 สถาบัน
(กกร.) เมื่อป^ 2562 พบว?า จากจำนวนของกระบวนงานที่ทำการศึกษาทั้งสิ้นจำนวน 1,094 กระบวนงาน มี
กระบวนงานถึง 1,026 กระบวนงาน หรือคิดเปTนรVอยละ 85 ที่เปTนผลจากกฎระเบียบที่ไม?จำเปTนหรือลVาสมัย
ซึ่งทำใหVประชาชนและภาคธุรกิจตVองแบกรับตVนทุนทั้งที่เกิดจากค?าใชVจ?ายจริงและค?าเสียโอกาสในการทำธุรกิจ
และหากภาครัฐสามารถยกเลิกหรือแกVไขกฎระเบียบในส?วนนั้น จะช?วยประหยัดตVนทุนใหVกับประชาชนและ
ภาคธุรกิจไดVถึง 133,816 ลVานบาทต?อป^ หรือคิดเปTนรVอยละ 0.8 ของ GDP
2.2) โครงสร$างการบริหารงานภาครัฐขาดความยืดหยุ)นไม)คล)องตัว ในระยะที่ผ?านมา
โครงสรVางของหน?วยงานภาครัฐของประเทศไทยมีการขยายตัวอย?างต?อเนื่องในขณะที่การดำเนินงานภาครัฐ
กลับมีประสิทธิภาพที่ค?อนขVางจำกัด ขาดความยืดหยุ?นในการตอบสนองต?อปjญหาและความตVองการของ
ประชาชนไดVอย?างเท?าทันบริบทการเปลี่ยนแปลง โดยมีสาเหตุส?วนหนึ่งมาจากปjญหาเชิงโครงสรVางที่มีขนาด
ใหญ?และรูปแบบการบริหารจัดการภาครัฐยังยึดติดกับกรอบอำนาจหนVาที่ตามกฎหมายเปTนหลักจึงยังคง
บทบาทในการเปTนผูVดำเนินการจัดทำและใหVบริการสาธารณะ (Operator) แมVว?าปjจจุบันจะมีภาคส?วนอื่นที่มี
ขีดความสามารถในการใหVบริการสาธารณะไดVอย?างมีคุณภาพและประสิทธิภาพแลVวก็ตาม ส?งผลใหVการ
บริหารงานภาครัฐในปjจจุบันยังมีปjญหาความซ้ำซVอนกันในดVานบทบาท ภารกิจ และอำนาจหนVาที่ระหว?างส?วน
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ราชการต?าง ๆ ที่แยกส?วนและขาดการบูรณาการ อีกทั้งยังใหVความสำคัญกับขั้นตอนกระบวนการตามระเบียบ
ปฏิบัติของระบบราชการที่ลVาสมัยมากกว?าการมุ?งเนVนใหVมีการประสานการดำเนินงานกับทุกภาคส?วนเพื่อใหV
บรรลุเปbาหมายร?วมกัน นอกจากนี้ การขาดความยืดหยุ?นของโครงสรVางการบริหารงานภาครัฐยังทำใหVการ
ยกเลิกหรือควบรวมหน?วยงานในกรณีที่ภารกิจเดิมหมดความจำเปTนหรือมีความสำคัญลดลงจึงเปTนสิ่งที่กระทำ
ไดVยากและใชVระยะเวลานาน เปTนอุปสรรคต?อการปรับเปลี่ยนภารกิจของหน?วยงานใหVสอดคลVองกับบริบทของ
ประเทศที่เปลี่ยนแปลงไปอย?างรวดเร็วและรุนแรง ทั้งจากกระแสความเปTนปjจเจก (Individualization) และ
การตระหนักรูVของสาธารณชน (Public Awareness) อันเปTนผลมาจากการเปลี่ยนแปลงโครงสรVางประชากร
และแนวโนVมการเพิ่มขึ้นของประชากรรุ?นใหม? รวมไปถึงการขยายตัวของความเปTนเมืองและความกVาวหนVาทาง
เทคโนโลยี ซึ่งส?งผลใหVหน?วยงานภาครัฐที่ไม?มีการปรับปรุงรูปแบบการดำเนินงานอาจไม?สามารถตอบสนองต?อ
ความคาดหวังของประชาชนที่ตVองการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ ทั่วถึง โปร?งใส และรวดเร็วไดV

83

ส"วนที่ 3
กรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห@งชาติ ฉบับที่ 13
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การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในระยะต?อไป ท?ามกลางกระแสแนวโนVมการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นใน
ระดับโลก ร?วมกับปjจจัยเร?งจากการแพร?ระบาดของโรคโควิด-19 ไดVส?งผลใหVบริบทสถานการณ[ของประเทศไทย
ที่มีขVอจำกัดภายในหลายประการอยู?ดั้งเดิม อาจตVองเผชิญกับความเสี่ยงที่ทำใหVใหVประเทศไทยมีความ
เปราะบางยิ่งขึ้น โดยหากไม?ไดVรับการแกVไขอย?างเร?งด?วนแลVว จะเปTนเหตุใหVประเทศไทยไม?สามารถกVาวตามโลก
ไดVอย?างเท?าทันและพลาดโอกาสที่จะใชVประโยชน[จากพลวัตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในการเปTนแตVมต?อเพื่อ
พัฒนาประเทศไปสู?เปbาหมายที่ตVองการ
การนำเสนอขVอมูลในส?วนที่ 3 นี้ จะเปTนการฉายภาพใหVเห็นถึงความเชื่อมโยงระหว?างแนวโนVมการ
เปลี ่ ย นแปลงระดั บ โลก (Megatrends) ตลอดจนผลกระทบและความปกติ ใ หม? (New Normal) จาก
สถานการณ[การแพร?ระบาดของโรคโควิด-19 ที่จะเขVามามีผลกระทบต?อสถานะของการพัฒนาประเทศในมิติ
ต? า ง ๆ โดยพิ จ ารณาถึ ง ความเสี ่ ย งและโอกาสที ่ เ กิ ด ขึ ้ น กั บ ประเทศไทยในแต? ล ะดV า นจากแนวโนV ม การ
เปลี่ยนแปลงสำคัญ ๆ โดยเฉพาะที่ทำใหVประเทศจำเปTนตVองมีการยกระดับหรือเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานไป
จากเดิม เพื่อใหVประเทศยังคงความสามารถที่จะขับเคลื่อนการพัฒนาและกVาวขVามปjญหาอุปสรรคเดิมและ
พรVอมที่จะเติบโตสรVางสรรค[ประโยชน[จากโอกาสที่เกิดขึ้นไดVอย?างเหมาะสมและทันท?วงที และจะนำเสนอ
แนวคิ ด ของกรอบแผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที ่ 13 ซึ ่ ง มี เ ปb า หมายที ่ จ ะพลิ ก โฉมประเทศไทย (Thailand’s
Transformation) ใหVเปTนไปในทิศทางที่จะสามารถปรับตัวและรองรับกับการเปลี่ยนแปลงไดVอย?างเท?าทัน
ตลอดจนสามารถอยู?รอดและเติบโตไดVอย?างต?อเนื่องในระยะยาวไป พรVอม ๆ กับการส?งต?อทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลVอมที่ดีไปยังคนรุ?นต?อไป
3.1 โอกาสและความเสี่ยงของประเทศไทยในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13
ท?ามกลางโอกาสและความเสี่ยงที่ประเทศจะตVองเผชิญ อันเปTนผลเนื่องมาจากแนวโนVมการเปลี่ยนแปลง
ระดับโลกที่เกิดขึ้นและบริบทภายในประเทศที่ปรับเปลี่ยนไปอย?างฉับพลัน รวดเร็วนั้น การวางกรอบทิศ
ทางการพัฒนาประเทศในระยะต?อไปใหVสามารถกำหนดแนวทางที่ประเทศจะมุ?งไปเพื่อบรรลุผลในระยะ 5 ป^
ของแผนพัฒนาฯ ซึ่งจะช?วยขับเคลื่อนประเทศไปสู?การบรรลุเปbาหมายระยะยาวภายใตVยุทธศาสตร[ชาติไดVนั้น
จำเปTนที่ประเทศไทยจะตVองใหVความสำคัญกับการเสริมสรVางความสามารถในการบริหารจัดการและรับมือกับ
ความเสี่ยง ตลอดจนสรรค[สรVางประโยชน[จากโอกาสที่เกิดขึน้ ไดVอย?างเหมาะสมและทันท?วงที ซึ่งความเชื่อมโยง
ระหว?างแนวโนVมการเปลี่ยนแปลงระดับโลก (Megatrends) ตลอดจนผลกระทบและความปกติใหม? (New
Normal) จากสถานการณ[การแพร?ระบาดของโรคโควิด-19 ที่เขVามากระทบต?อสถานะของการพัฒนาประเทศ
โดยพิจารณาภายใตVกรอบยุทธศาสตร[ชาติทั้ง 6 ดVาน นั้น พบว?ามีแนวโนVมการเปลี่ยนแปลงระดับโลกที่สำคัญซึ่ง
จะส?งผลทำใหVประเทศไทยจำเปTนตVองมีการพิจารณายกระดับหรือเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานไปจากเดิมอย?าง
มีนัยสำคัญ ดังนี้
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3.1.1 ความมั่นคง มีความเสี่ยงและโอกาสที่สำคัญ 5 ประการ อันเปTนผลเนื่องมาจากแนวโนVมการ
เปลี่ยนแปลงดVานความกVาวหนVาทางเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เศรษฐกิจการเมืองระหว?าง
ประเทศ และการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและวัฒนธรรม ดังนี้
1) โอกาสในการใช$เทคโนโลยีและ Big Data เพื่อป|องกันภัยคุกคามทางความมั่นคง
แมVว?าที่ผ?านมาไทยจะสามารถรับมือกับความทVาทายจากภายนอกไดVค?อนขVางดี รวมถึงมีความสามารถในการ
ปbองกันและรับมือการโจมตีทางไซเบอร[อยู?ในเกณฑ[ดี แต?ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย[สินของประเทศ
โดยรวมยังอยู?ในเกณฑ[ระดับปานกลางค?อนไปทางต่ำ มีความอ?อนไหวต?อประเด็นที่ซับซVอนและเปลี่ยนแปลง
อย?างรวดเร็ว ทำใหVประเด็นดVานความมั่นคงยังตVองมีการปรับปรุงอีกมาก โดยความกVาวหนVาทางเทคโนโลยี
และการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตวัฒนธรรมที่เทคโนโลยีดิจิทัลเขVามามีบทบาทในวิถีชีวิตของประชาชนมากยิ่งขึ้น
จะส?งผลใหVภาครัฐสามารถพัฒนาและใชVประโยชน[จากขVอมูลและเทคโนโลยี เพื่อเขVาถึงประชาชนและแกVไข
ปjญหาไดVตรงจุดและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
2) โอกาสในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐเพื่อให$เกิดความโปร)งใส เข$าถึงได$
ง) า ย และตอบสนองประชาชนได$ ด ี ข ึ ้ น การขาดความโปร? งใส การบริ หารงานที ่ ขาดประสิ ทธิ ภาพและ
ประสิทธิผล ทำใหVสังคมส?วนหนึ่งยังขาดความเชื่อมั่นในเสถียรภาพและธรรมาธิบาลทางการเมือง นำไปสู?ปjญหา
ความขัดแยVงทางความคิด ทั้งนี้ ความกVาวหนVาทางเทคโนโลยีจะสามารถเขVามาช?วยแกVไขประเด็นดังกล?าวไดV
ดVวยการพัฒนาระบบบริหารงานต?าง ๆ ของภาครัฐใหVเปTนไปดVวยความโปร?งใส ภาคส?วนสามารถเขVามาติดตาม
การดำเนินงานไดVอย?างรอบดVาน รวมถึงการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมไปสู?การมีส?วนร?วมในการ
ตรวจสอบการทำงานของภาครัฐมากยิ่งขึ้น จะเปTนโอกาสในการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐใหVมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
3) ความเสี่ยงจากการถูกโจมตีทางไซเบอรvสูงขึ้น แมVว?าความสามารถในการปbองกันและ
รับมือการโจมตีทางไซเบอร[ของไทยจะอยู?ในเกณฑ[ดี แต?แนวโนVมการเผยแพร?ขVอมูลผ?านทางสังคมออนไลน[
และแนวโนVมการเมืองระหว?างประเทศที่อาจนำไปสู?ความขัดแยVงทางความคิด รวมถึงความกVาวหนVาของ
เทคโนโลยีที่อาจส?งผลใหVการโจมตีทางไซเบอร[สามารถทำไดVง?ายมากยิ่งขึ้น จะเพิ่มความเสี่ยงต?อภัยคุกคามทาง
ไซเบอร[ของไทยทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจ การลงทุนในการพัฒนาทักษะดิจิทัลขั้นสูง รวมถึงระบบตรวจตรา
และปbองกันการโจมตีอย?างต?อเนื่องจึงมีความจำเปTน
4) ความเสี่ยงจากภัยพิบัติและสาธารณภัย มีแนวโน$มที่จะเกิดขึ้นบ)อยครั้ง และรุนแรง
มากขึ้น มีแนวโนVมจะเกิดไดVบ?อยขึ้นและมีผลกระทบที่รุนแรงในวงกวVาง เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศจะส?งผลใหVภัยพิบัติทางธรรมชาติเกิดขึ้นบ?อยครั้งและรุนแรงมากยิ่งขึ้น โดยขีดความสามารถดVานการ
รับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติและสาธารณภัยของไทยที่ยังคงมีขVอจำกัด จำเปTนตVองไดVรับการพัฒนาและ
จัดสรรทรัพยากรอย?างเหมาะสม
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5) โอกาสในเสริมสร$างบทบาทของไทยในเวทีระหว)างประเทศ ประเทศไทยมีบทบาทใน
การกำหนดทิศทางและส?งเสริมเสถียรภาพของภูมิภาค และยังสามารถรับมือกับความทVาทายจากภายนอกไดV
ค?อนขVางดี โดยแนวโนVมทางเศรษฐกิจการเมืองระหว?างประเทศที่ความร?วมมือระดับภูมิภาคจะมีบทบาทมากขึ้น
จะเปTนโอกาสใหVไทยเสริมสรVางบทบาทในเวทีระหว?างประเทศเพื่อแสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจ องค[ความรูV
เทคโนโลยี และนวั ต กรรมต? า ง ๆ ในเวที ร ะดั บ โลกไดV ในขณะเดี ย วกั น บทบาทของไทยในภู ม ิ ภ าคและ
ความกVาวหนVาทางเทคโนโลยีจะเปòดโอกาสใหVไทยสามารถบูรณาการการทำงานระหว?างหน?วยงานความมั่นคง
การต?างประเทศ และภาคีการพัฒนาในทิศทางที่จะเกื้อหนุนการดำเนินงานเปTนภาคีเครือข?ายกันไดVอย?างมี
ประสิทธิภาพ
แผนภาพที่ 3-1 ความเสี่ยงและโอกาสดOานความมั่นคง

ที่มา: วิเคราะหDและรวบรวมโดย สศช. (2564)

3.1.2 การสร$างความสามารถในการแข)งขัน มีความเสี่ยงและโอกาสที่สำคัญ 9 ประการ อันเปTน
ผลเนื่องมาจากแนวโนVมการเปลี่ยนแปลงดVานความกVาวหนVาทางเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงโครงสรVาง
ประชากร การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การดูแลรักษาสุขภาพและการรักษาพยาบาล เศรษฐกิจการเมือง
ระหว?างประเทศ การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและวัฒนธรรม พลังงานหมุนเวียนและยานยนต[ไฟฟbา และความ
พยายามระดับโลกในการลดการปล?อย GHG ดังนี้
1) ความเสี่ยงที่ผลิตภาพการผลิตในภาพรวมจะลดลง การเปTนสังคมสูงวัยจะเปTนปjจจัย
สำคัญที่อาจลดทอนผลิตภาพแรงงานในอนาคต เนื่องจากอายุที่สูงขึ้นมีแนวโนVมจะทำใหVความสามารถในดVาน
ต?าง ๆ ของแรงงานลดลง นอกจากนี้ ประชากรวัยแรงงานที่ลดจำนวนลงอาจทำใหVผูVประกอบการบางส?วนตVอง
เผชิญกับปjญหาการขาดแคลนแรงงาน อย?างไรก็ดี ความกVาวหนVาของเทคโนโลยีจะเปTนโอกาสสำหรับการนำ
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เครื่องมือและระบบอัตโนมัติต?าง ๆ มาช?วยสนับสนุนใหVผลิตภาพของแรงงานเพิ่มสูงขึ้นและลดความเสี่ยงใน
การขาดแคลนแรงงานลงไดV
2) ความเสี ่ ยงที ่ ไ ทยต$ องพึ ่ งพิ งเทคโนโลยี จากต) างประเทศสู งขึ ้ น จากแนวโนV มของ
เทคโนโลยีที่จะทวีความสำคัญต?อเศรษฐกิจโลกเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ในขณะที่ไทยยังคงมีขVอจำกัดดVานการพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเปTนของตนเอง และยังตVองพึ่งพิงเทคโนโลยีจากต?างประเทศ ทำใหVหากไทยไม?เร?ง
แกVไขขVอจำกัดดังกล?าว อาจส?งผลใหVระดับการพึ่งพิงเทคโนโลยีจากต?างประเทศที่เปTนอยู?เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ ซึ่ง
ทVายที่สุดอาจขัดขวางการพัฒนาศักยภาพการแข?งขันในระยะยาวและทำใหVการเติบโตทางเศรษฐกิจของ
ประเทศมีความเปราะบางมากยิ่งขึ้น
3) ความเสี่ยงที่ SMEs จะยิ่งสูญเสียศักยภาพในการแข)งขัน ดVวยขVอจำกัดในการเขVาถึง
และใชVประโยชน[จากเทคโนโลยีของ SMEs ในขณะที่เทคโนโลยีในอนาคตมีแนวโนVมจะเปลี่ยนแปลงไปอย?าง
รวดเร็วยิ่งขึ้น อาจส?งผลใหV SMEs เสียเปรียบผูVประกอบการขนาดใหญ?มากขึ้น อย?างไรก็ดี การเติบโตของ
เศรษฐกิจแพลตฟอร[มและระบบการเงินแบบดิจิทัลจะเปTนโอกาสใหV SMEs รายใหม?ที่เห็นถึงโอกาสสามารถเขVา
สู?ตลาดไดVง?ายขึ้น พรVอมทั้งเพิ่มโอกาสและช?วยลดตVนทุนของ SMEs ในการเขVาถึงแหล?งเงินทุน
4) ความเสี่ยงที่ภาคการเกษตรจะมีความสามารถในการผลิตลดลง อุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้น
และฤดูกาลที่เปลี่ยนแปลงไปจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อาจลดทอนคุณภาพของผลผลิตและ
ความสามารถในการผลิตของภาคการเกษตร รวมทั้งอาจทำใหVพื้นที่ที่มีความเหมาะสมต?อการทำการเกษตรมี
จำนวนลดนVอยลง ในขณะเดียวกัน มาตรฐานเกี่ยวกับความปลอดภัยของอาหาร (Food Safety) ที่เขVมงวดขึ้น
ประกอบกับความตระหนักในดVานสุขอนามัยจะส?งผลใหVผูVบริโภคทั่วโลกเลือกเฟbนและใหVความสำคัญกับ
ผลิ ต ภั ณ ฑ[ ม ี ม าตรฐานการผลิ ต และแปรรู ป ที ่ ไ ดV ม าตรฐานสากล ซึ ่ ง แนวโนV ม ดั ง กล? า วอาจส? ง ผลเสี ย ต? อ
ความสามารถในการส?งออกสินคVาเกษตรของไทยไดV หากเกษตรกรและผูVผลิตไม?สามารถปรับตัวเพื่อยกระดับ
คุณภาพสินคVาใหVเปTนไปตามความตVองการของตลาดที่ปรับเปลี่ยนไปไดV นอกจากนี้ ภาคการเกษตรยังตVองเผชิญ
กับความทVาทายของการมีเกษตรกรจำนวนมากเปTนผูVสูงอายุ ซึ่งมีแนวโนVมที่จะส?งผลโดยตรงต?อความสามารถ
ในการปรับตัวใหVเขVาหรือรองรับกับการเปลี่ยนแปลงไดVอย?างจำกัด
5) ความเสี่ยงที่ภาคการท)องเที่ยวจะไม)สามารถฟôöนตัวและปรับตัวตามความต$องการที่
เปลี่ยนไป ภาคการท?องเที่ยวยังคงไดVรับผลกระทบจากการแพร?ระบาดของโรคโควิด-19 เนื่องจากนักท?องเที่ยว
ต?างชาติยังคงไม?สามารถเดินทางเขVาไทยไดVอย?างสะดวก ประกอบกับกระแสความตื่นตัวดVานมาตรฐานสุขภาพ
และการแพร?ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำใหVนักท?องเที่ยวมีความตVองการการท?องเที่ยวที่มีมาตรฐาน
สุขอนามัยสูงขึ้น นอกจากนี้ พฤติกรรมการท?องเที่ยวยังมีแนวโนVมเปลี่ยนแปลงไปเปTนการเนVนท?องเที่ยวใน
ประเทศซึ่งมีลักษณะการเดินทางในระยะใกลV ๆ ใชVเวลาไม?มาก และเปTนสถานที่ท?องเที่ยวซึ่งคนไม?พลุกพล?าน
ทำใหVรูVสึกปลอดภัยจากการติดเชื้อ
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6) โอกาสในการสร$างรายได$จากอุตสาหกรรมและบริการทางการแพทยv กระแสความ
ตระหนักในความสำคัญของการดูแลรักษาสุขภาพและสุขอนามัย การเขVาสู?สังคมสูงวัยทั้งในประเทศไทยและ
ประเทศต?าง ๆ ทั่วโลก ส?งผลใหVปริมาณความตVองการในสินคVาและบริการทางการแพทย[และบริการที่เกี่ยวขVอง
กับการดูแลสุขภาพ ซึ่งเปTนสาขาการผลิตที่ไทยมีศักยภาพ มีโอกาสที่จะเติบโตไดVดีในอนาคต
7) ความเสี่ยงที่อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัลจะไม)สามารถพัฒนาได$เท)าทันกับการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ที่ผ?านมาประเทศไทยมีความแข็งแกร?งในอุตสาหกรรมฮาร[ดแวร[และอุปกรณ[
อัจฉริยะ แต?ในปjจจุบันปริมาณความตVองการใชVเทคโนโลยีที่เพิ่มขึ้นจากการเขVาสู?สังคมดิจิทัล ส?งผลใหV
อุตสาหกรรมซอฟต[แวร[และบริการซอฟต[แวร[ อุตสาหกรรมบริการดิจิทัล อุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต[ และ
อุตสาหกรรมบิ๊กดาตVาสามารถสรVางมูลค?าและมีความสำคัญมากขึ้นเรื่อย ๆ แมVว?าภาคเอกชนจะเริ่มมีการ
ปรับตัวครั้งใหญ? แต?ภาพรวมยังพบว?าผูVประกอบการไทยยังมีขVอจำกัดทั้งดVานองค[ความรูV ความเชี่ยวชาญ และ
การนำเทคโนโลยีมาประยุกต[ใชVกับงาน นอกจากนี้ กลุ?มเทคโนโลยีดVานบล็อกเชน ปjญญาประดิษฐ[ และ
อินเทอร[เน็ตของสรรพสิ่งยังมีการนำมาประยุกต[ใชVในองค[กรค?อนขVางจำกัด เนื่องจากตVองมีการลงทุนจำนวน
มาก และยังขาดแคลนบุคลากรที่มีทักษะที่เกี่ยวขVอง
8) โอกาสในการสร$างรายได$จากการให$บริการโลจิสติกสv การเติบโตทางเศรษฐกิจอย?าง
รวดเร็วของหลายประเทศในอาเซียน และการพัฒนาของความร?วมมือทางเศรษฐกิจทั้งภายในอาเซียนและ
ระหว? า งอาเซี ย นกั บ ภู ม ิ ภ าคอื ่ น รวมถึ ง แนวโนV ม การพึ ่ ง พาเศรษฐกิ จ ระหว? า งกั น ภายในภู ม ิ ภ าคมากขึ้ น
(Regionalization) ทำใหVมีโอกาสที่ประเทศต?างๆ จะใชVไทยเปTนเสVนทางการขนส?งสินคVาผ?านแดนและจุด
กระจายสินคVาไปยังพื้นที่ต?าง ๆ ทั่วโลกเพิ่มมากยิ่งขึ้น ซึ่งหากไทยสามารถเร?งพัฒนาระบบโครงข?ายคมนาคม
และบริการที่เกี่ยวขVองใหVครอบคลุมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จะเปTนโอกาสใหVไทยสามารถสรVางรายไดVจากการ
ใหVบริการโลจิสติกส[เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ การพัฒนาของบริการโลจิสติกส[จะส?งผลดีต?ออุตสาหกรรมและบริการ
เกี่ยวเนื่องจำนวนมาก รวมทั้งช?วยสรVางความเจริญใหVกับพื้นที่และเมืองโดยรอบเสVนทางการขนส?งอีกดVวย
9) ความเสี ่ ย งที ่ อ ุ ต สาหกรรมยานยนตv จ ะสู ญ เสี ย ส) ว นแบ) ง ในตลาดโลก แนวโนV ม ที่
ผูVบริโภคทั่วโลกจะหันมาเลือกใชVยานยนต[ไฟฟbาทดแทนยานยนต[สันดาปภายในมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่ง
เปTนผลเนื่องมาจากนโยบายส?งเสริมการใชVยานยนต[ไฟฟbาในหลายประเทศ รวมถึงราคาของยานยนต[ไฟฟbาที่มี
แนวโนVมลดต่ำลงมาใกลVเคียงกับยานยนต[ที่ใชVเครื่องยนต[สันดาปภายในมากขึ้น จะเปTนความเสี่ยงสำคัญต?อ
อุตสาหกรรมยานยนต[ของไทยที่อาจสูญเสียตลาดในอนาคต และจะส?งผลต?อผูVประกอบการรายย?อยที่ผลิต
ชิ ้ นส? วนยานยนต[ ใ นประเทศเนื ่ องจากยานยนต[ ไ ฟฟb าใชV จำนวนชิ ้ นส? วนยานยนต[ นV อยกว? ายานยนต[ ที ่ ใ ชV
เครื่องยนต[สันดาปภายในมาก อีกทั้ง จำนวนผูVประกอบการในประเทศไทยที่ผลิตรถยนต[ไฟฟbายังมีจำนวนนVอย
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แผนภาพที่ 3-2 ความเสี่ยงและโอกาสดOานการสรOางความสามารถในการแขCงขัน

ที่มา: วิเคราะหDและรวบรวมโดย สศช. (2564)

3.1.3 การพัฒนาและเสริมสร$างศักยภาพทรัพยากรมนุษยv มีความเสี่ยงและโอกาสที่สำคัญ 5
ประการ อันเปTนผลเนื่องมาจากแนวโนVมการเปลี่ยนแปลงดVานความกVาวหนVาทางเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลง
โครงสรVางประชากร การขยายตัวของความเปTนเมือง การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมและอนาคตของ
งาน ดังนี้
1) ความเสี่ยงในการขาดแคลนแรงงานทักษะสูงที่สอดคล$องกับความต$องการของ
ตลาดแรงงานและสามารถทดแทนกับแรงงานที่ลดลง โดยอนาคตของงานและแนวโนVมการเปลี่ยนแปลงที่
เกี่ยวขVอง จะส?งผลใหVเกิดงานประเภทใหม? ๆ ขณะที่งานบางประเภทจะเลือนหายไป อาทิ การเพิ่มขึ้นของงาน
ดVานวิทยาศาสตร[ เทคโนโลยี และนวัตกรรมจากความกVาวหนVาทางเทคโนโลยี หรืองานในอุตสาหกรรม
การแพทย[และสุขภาพจากการเขVาสู?สังคมสูงวัย ขณะที่งานที่มีลักษณะของการทำซ้ำหรือเปTนแบบแผน
(Repetitive/Routine) มีแนวโนVมที่จะถูกทดแทนดVวยหุ?นยนต[และระบบอัตโนมัติ อีกทั้งความเปลี่ยนแปลง
ดังกล?าวยังส?งผลเกิดเปTนความทVาทายในการพัฒนาแรงงานใหVมีทักษะใหม? ๆ และ/หรือมีความสามารถเฉพาะ
เพื่อรองรับกับความตVองการของตลาดแรงงานมากยิ่งขึ้น เนื่องจากคุณภาพการศึกษาและทักษะแรงงานใน
ปjจจุบันยังอยู?ในระดับต่ำ นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงโครงสรVางประชากรจะยิ่งทำใหVการขาดแคลนแรงงาน
ทักษะสูงมีแนวโนVมทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น จากการลดลงของสัดส?วนประชากรวัยแรงงานและการเพิ่มขึ้น
ของกลุ?มประชากรในช?วงวัยพึ่งพิงที่มีระดับทักษะต่ำกว?า
2) โอกาสในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการฝûกอบรมด$วยเทคโนโลยีและประชากร
วัยเรียนที่ลดลง โดยความกVาวหนVาทางเทคโนโลยีนำมาซึ่งโอกาสในการปรับปรุงและยกระดับประสิทธิภาพ
การเรียนการสอนและการฝ≤กอบรมที่ยังมีขVอจำกัดดVานคุณภาพและการเขVาถึง ผ?านการปรับปรุงอุปกรณ[ สื่อ
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การเรียนรูV สิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษา ตลอดจนรูปแบบการเรียนการสอนใหVมีความทันสมัยและ
สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค[การเรียนรูVไดVอย?างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ขณะเดียวกัน การขยายตัวของความ
เปTนเมืองจะส?งผลใหVประชาชนส?วนใหญ?สามารถเขVาถึงการศึกษาและการฝ≤กอบรมในระดับสูงและ/หรือมี
คุณภาพมากขึ้นโดยมีตVนทุนค?าใชVจ?ายที่ต่ำลง นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงโครงสรVางประชากรและการลดลง
ของประชากรวั ย เรี ย นอาจเปT น โอกาสในการขยายโอกาสการเขV า ถึ ง และยกระดั บ คุ ณ ภาพการศึ ก ษา/
การฝ≤กอบรม ซึ่งเปTนหนึ่งในความทVาทายที่สำคัญในปjจจุบัน หากสามารถบริหารจัดการทรัพยากรที่เกี่ยวขVองไดV
อย?างมีประสิทธิภาพ
3) ความเหลื ่ อ มล้ ำ ทางการศึ ก ษาและการพั ฒ นาทั ก ษะ จากความไม) พ ร$ อ มทาง
เทคโนโลยีและความแตกต)างระหว)างพื้นที่ แมVว?าความกVาวหนVาทางเทคโนโลยีจะมีคุณูปการยิ่ง แต?อาจมี
ความเปTนไปไดVที่จะส?งผลใหVปjญหาความไม?เท?าเทียมในการเขVาถึงการศึกษาและการพัฒนาทักษะที่มีอยู?แต?เดิม
ปรากฏใหVเห็นชัดเจนมากยิ่งขึ้น อันเปTนผลมาจากปjญหาความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัล (Digital Divide) ระหว?าง
กลุ?มคนที่มีและกลุ?มคนที่ขาดความพรVอมทางดVานทักษะและเครื่องมืออุปกรณ[ดิจิทัล เช?นเดียวกับแนวโนVมการ
ขยายตัวของความเปTนเมือง ซึ่งอาจส?งผลใหVความเหลื่อมล้ำเชิงพื้นที่ระหว?างเขตเมืองและชนบททวีความรุนแรง
มากยิ่งขึ้น เนื่องจากความแตกต?างของระดับการพัฒนาโครงสรVางพื้นฐานและการใหVบริการสาธารณะ ดังที่
ปรากฏใหVเห็นในช?วงสถานการณ[การแพร?ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งมีนักเรียนในชนบทจำนวนมากที่ขาด
ความพรVอมและไม?สามารถเขVาถึงการเรียนการสอนแบบออนไลน[ไดV
4) โอกาสในการส) ง เสริ ม การเรี ย นรู $ ต ลอดชี ว ิ ต เพื ่ อ พั ฒ นาทั ก ษะให$ เ ท) า ทั น ความ
เปลี่ยนแปลงและรองรับกับคนทุกช)วงวัย โดยอนาคตของงานและแนวโนVมการเปลี่ยนแปลงดVานพฤติกรรม
ของประชากรในระยะต?อไป อาทิ การใหVความสำคัญกับการศึกษาและการเรียนรูV ตลอดจนความสมดุลระหว?าง
การทำงานกับชีวิตส?วนตัว นำมาซึ่งโอกาสในการส?งเสริมการเรียนรูVตลอดชีวิตที่ยืดหยุ?นและสอดคลVองกับความ
ตVองการของกลุ?มประชากรรุ?นใหม? ขณะเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงโครงสรVางประชากรเขVาสู?สังคมสูงวัยส?งผลใหV
เกิดความจำเปTนในการขยายการเรียนรูVตลอดชีวิตใหVครอบคลุมกลุ?มประชากรผูVสูงอายุซึ่งมีแนวโนVมเพิ่มขึ้น
อย?างต?อเนื่อง โดยอาศัยความกVาวหนVาทางเทคโนโลยีในปjจจุบัน ในการช?วยสนับสนุนใหVการจัดการศึกษาและ
การฝ≤กอบรมตลอดช?วงชีวิตเปTนไปอย?างสะดวกและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
5) ความเสี ่ ย งในการขาดแคลนทั ก ษะทางพฤติ ก รรม (Soft Skills) และค) า นิ ย ม
วัฒนธรรมที่สอดคล$องกับการใช$ชีวิตและการทำงานรูปแบบใหม) โดยอนาคตของงานและการเปลี่ยนแปลง
วิถีชีวิตและวัฒนธรรม อาทิ กระแสความเปTนปjจเจก (Individualization) หรือกระแสการตระหนักรูVของ
สาธารณชน (Public Awareness) อันเปTนผลมาจากการเปลี่ยนแปลงโครงสรVางประชากรและแนวโนVมการ
เพิ่มขึ้นของประชากรรุ?นใหม? จะนำมาซึ่งรูปแบบการทำงาน การใชVชีวิต และสภาพสังคมที่มีความแตกต?าง
หลากหลายจากเดิมอย?างมีนัยสำคัญ ส?งผลใหVเกิดความจำเปTนในการมีทักษะทางพฤติกรรม (Soft Skills) อาทิ
การมีจิตสาธารณะ มีความเปTนพลเมือง มีทักษะในการสื่อสารและการทำงานร?วมกับผูVอื่น เพื่อสรVางสังคมที่เปòด
กวVาง เขVาใจ และเห็นอกเห็นใจต?อความแตกต?างหลากหลายดังกล?าวมากยิ่งขึ้น สอดคลVองกับแนวโนVม
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ความกVาวหนVาทางเทคโนโลยี ซึ่งนอกจากจะนำไปสู?ความตVองการทักษะทางปjญญา (Cognitive) แลVว ยังคาด
ว?าทักษะทางพฤติกรรม (Non-Cognitive) หรือทักษะดVานมนุษย[ (Human Skills) จะเปTนที่ตVองการมากขึ้นใน
ระยะต?อไป เนื่องจากเปTนทักษะเฉพาะที่เทคโนโลยีสมัยใหม?ยังไม?สามารถทดแทนแรงงานมนุษย[ไดV แนวโนVม
ดังกล?าวจึงอาจกลายเปTนความเสี่ยงที่สำคัญสำหรับกำลังแรงงานในปjจจุบัน ซึ่งส?วนใหญ?ยังขาดแคลนทักษะที่
จำเปTนต?อการทำงานและการใชVชีวิตในอนาคต
แผนภาพที่ 3-3 ความเสี่ยงและโอกาสดOานการพัฒนาและเสริมสรOางศักยภาพทรัพยากรมนุษย?

ที่มา: วิเคราะหDและรวบรวมโดย สศช. (2564)

3.1.4 การสร$างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีความเสี่ยงและโอกาสที่สำคัญ 6 ประการ
อันเปTนผลเนื่องมาจากแนวโนVมการเปลี่ยนแปลงดVานความกVาวหนVาทางเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงโครงสรVาง
ประชากร การดูแลรักษาสุขภาพและการรักษาพยาบาล การขยายตัวของความเปTนเมือง การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ เศรษฐกิจการเมืองระหว?างประเทศ และอนาคตของงาน ดังนี้
1) ความเสี่ยงที่คนจนจะขยับสถานะได$ยากขึ้น การเปลี่ยนแปลงโครงสรVางประชากรเขVาสู?
สังคมสูงวัยและอัตราการพึ่งพิงที่เพิ่มสูงขึ้น จะส?งผลใหVคนจนในวัยแรงงานจำเปTนตVองรับภาระในการดูแล
ผูVสูงอายุมากขึ้น เช?นเดียวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งอาจกระทบต?อแรงงานในภาคเกษตรที่มี
รายไดVขึ้นอยู?กับราคาสินคVาเกษตรเปTนหลัก รวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย?างพลิกผัน ซึ่งอาจทำใหV
คนจนที่ไม?สามารถเขVาถึงอินเตอร[เน็ต ขาดแคลนเครื่องมืออุปกรณ[ และ/หรือทักษะที่จำเปTน ขาดโอกาสในการ
ทำงานและสรVางรายไดVจนกระทบต?อเศรษฐฐานะในที่สุด ขณะเดียวกัน แมVว?าการขยายตัวของความเปTนเมือง
จะเปTนการกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจในภาพรวม ทว?าอาจส?งผลลดทอนความเปTนไปไดVในการขยับสถานะ
ของคนจนในชนบทบางส?วน จากโอกาสการทำงานและการเขVาถึงบริการสาธารณะซึ่งแตกต?างกันมากระหว?าง
เขตเมืองและชนบท อีกทั้งเมื่อพิจารณาถึงระบบความคุVมครองทางสังคมในปjจจุบันซึ่งยังขาดการบูรณาการ ไม?
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สอดคลVองกับบริบทการเปลี่ยนแปลง และไม?เพียงพอดVวยแลVว การขยับสถานะของคนจนมีแนวโนVมที่จะเปTนไป
ไดVยากมากยิ่งขึ้นในระยะต?อไป
2) ความเสี่ยงต)อการเพิ่มขึ้นของความเหลื่อมล้ำ โดยความกVาวหนVาทางเทคโนโลยีอาจ
นำมาซึ่งปjญหาความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัล (Digital Divide) ระหว?างคนที่มีความพรVอมและคนจนส?วนใหญ?ที่
ขาดแคลนทักษะที่จำเปTน วัสดุอุปกรณ[ดิจิทัล และการเขVาถึงโครงข?ายโทรคมนาคม ส?งผลใหVคนจนยิ่งขาด
โอกาสในการมีส?วนร?วมหรือไดVรับประโยชน[จากกิจกรรมทางเศรษฐกิจใหม? ๆ รวมถึงมาตรการช?วยเหลือของ
ภาครัฐ จนทำใหVสถานการณ[ความยากจนและความเหลื่อมล้ำที่มีอยู?แต?เดิมในหลากหลายมิติกลับทวีความ
รุนแรงมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ แนวโนVมการดูแลรักษาสุขภาพและการรักษาพยาบาลที่เพิ่มมากขึ้น อาจส?งผลใหV
โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลต?าง ๆ ปรับรูปแบบการดำเนินงานไปใหVความสำคัญกับการใหVบริการทาง
การแพทย[เชิงพาณิชย[ และการมุ?งสู?อุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย[และสุขภาพมากขึ้น ซึ่งจะกระทบต?อ
ตVนทุนในการใหVบริการและการเขVาถึงการรักษาพยาบาลในฐานะสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนอย?างมีนัยสำคัญ
โดยเฉพาะในกลุ?มคนจน
3) โอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจเชิงพื้นที่ ความกVาวหนVาทางเทคโนโลยีสมัยใหม?จะนำมา
ซึ่งการเปลี่ยนแปลงโครงสรVางและรูปแบบของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ทั้งกระบวนการผลิต การคVา และการ
บริการไปสู?ผูVประกอบการและประชาชนในระดับพื้นที่มากขึ้น อันจะส?งผลใหVเกิดการกระจายทรัพยากรและ
โอกาสทางเศรษฐกิจอย?างทั่วถึงมากยิ่งขึ้น เช?นเดียวกับแนวโนVมเศรษฐกิจการเมืองระหว?างประเทศ ซึ่งใหV
ความสำคัญกับเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (Regionalization) และการพัฒนาพื้นที่ในรูปแบบระเบียงเศรษฐกิจ
และเขตเศรษฐกิจพิเศษในภูมิภาคต?าง ๆ เพื่อรองรับกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในระดับโลก จึงเปTนโอกาสใน
การลดปjญหาความเหลื่อมล้ำเชิงพื้นที่ซึ่งสั่งสมมาอย?างยาวนาน
4) ความเสี่ยงต)อการขยายตัวของแรงงานนอกระบบ โดยแนวโนVมอนาคตของงานและ
รูปแบบการใชVชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป อันเปTนผลมาจากการเปลี่ยนแปลงโครงสรVางประชากรและการเพิ่มขึ้นของ
ประชากรรุ?นใหม? รวมถึงการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจแบบ Gig Economy จะส?งผลใหVการทำงานในระยะ
ต?อไปมีรูปแบบที่ยืดหยุ?นและหลากหลายมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการจVางงานที่มิใช?รูปแบบมาตรฐาน (NSE) อัน
จะนำมาซึ่งการขยายตัวของแรงงานนอกระบบแบบ Gig Workers อย?างมีนัยสำคัญ และเมื่อผนวกกับแรงงาน
นอกระบบจำนวนมากที่มีอยู?เดิม ซึ่งส?วนใหญ?ขาดความคุVมครองและสิทธิประโยชน[ที่เหมาะสม ตลอดจนเผชิญ
กับความไม?มั่นคงทางอาชีพแลVว จะส?งผลใหVความมั่นคงทางรายไดVของแรงงานในภาพรวมลดลง และเกิดความ
จำเปTนในการพัฒนาความคุVมครองทางสังคมใหVครอบคลุมมากขึ้นในระยะต?อไป
5) ความเสี่ยงต)อความยั่งยืนทางการคลังของระบบความคุ$มครองทางสังคม โดยการ
เปลี่ยนแปลงโครงสรVางประชากรสู?สังคมสูงวัย ซึ่งประชากรผูVสูงอายุมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย?างต?อเนื่อง สวนทางกับ
ประชากรวัยแรงงานที่มีแนวโนVมลดลง จะส?งผลใหVภาระค?าใชVจ?ายดVานสุขภาพของผูVสูงอายุเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจาก
ผูVสูงอายุมีโอกาสเจ็บปùวยดVวยโรคเรื้อรังและมีภาวะทุพพลภาพเพิ่มขึ้นตามวัย และอัตราส?วนพึ่งพิงของผูVสูงอายุ
ต?อวัยแรงงานที่มีแนวโนVมเพิ่มขึ้น จึงนำมาซึ่งความตVองการงบประมาณเพื่อเปTนสวัสดิการรองรับวัยเกษียณ จน
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กลายเปTนความเสี่ยงทั้งในดVานความมั่นคงดVานรายไดVและดVานสุขภาพ โดยเฉพาะเมื่อภาครัฐมีความสามารถใน
การจัดเก็บรายไดVอย?างจำกัด เนื่องจากฐานการจัดเก็บภาษีแคบและสัดส?วนประชากรวัยแรงงานที่มีแนวโนVม
ลดลง และส?งกระทบต?อประสิทธิภาพของภาครัฐในการจัดความคุVมครองทางสังคม ซึ่งประสบกับความทVาทาย
หลากหลายประการอยู?แลVวในปjจจุบัน
6) โอกาสในการลงทุนทางสังคมแบบมุ)งเป|า โดยความกVาวหนVาทางเทคโนโลยี ที่เกี่ยวขVอง
กับการบริหารจัดการขVอมูลขนาดใหญ? (Big Data) จะส?งผลใหVภาครัฐสามารถจัดเก็บ เชื่อมโยง และใชV
ประโยชน[จากฐานขVอมูลประชากรที่มีอยู? อาทิ ฐานขVอมูลของผูVมีรายไดVนVอยและผูVไดVรับความช?วยเหลือจาก
ภาครัฐ เพื่อจัดทำฐานขVอมูลในการวิเคราะห[สถานการณ[ความยากจนและความเหลื่อมล้ำ ตลอดจนระบุคนจน
ที่ตVองการความช?วยเหลือเร?งด?วนไดVอย?างแม?นยำ นำมาซึ่งโอกาสในการลงทุนทางสังคมแบบมุ?งเปbา การใหV
ความช?วยเหลือ ตลอดจนการจัดความคุVมครองทางสังคมที่ตรงกับบริบทความจำเปTนและความตVองการของ
กลุ?มเปbาหมายไดVอย?างแทVจริง อีกทั้งจะช?วยแกVไขปjญหาความยากจนเรื้อรัง ความเหลื่อมล้ำในมิติต?าง ๆ และ
ความเสี่ยงที่แรงงานนอกระบบจำนวนมากตVองเผชิญไดVอย?างมีประสิทธิภาพ
แผนภาพที่ 3-4 ความเสี่ยงและโอกาสดOานการสรOางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

ที่มา: วิเคราะหDและรวบรวมโดย สศช. (2564)

3.1.5 การสร$างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป{นมิตรต)อสิ่งแวดล$อม มีความเสี่ยงและโอกาสที่
สำคัญ 3 ประการ อันเปTนผลเนื่องมาจากแนวโนVมการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญดVานการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ความพยายามระดับโลกในการลดปริมาณการปล?อย GHG การขยายตัวของความเปTนเมือง พลังงาน
หมุนเวียนและยานยนต[ไฟฟbา และความกVาวหนVาทางเทคโนโลยี ดังนี้
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1) ความเสี่ยงที่ภัยธรรมชาติมีแนวโน$มเพิ่มความถี่และความรุนแรง การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศซึ่งมีแนวโนVมจะส?งผลใหVเกิดการเปลี่ยนแปลงของฝน ความแหVงแลVง และการเพิ่มขึ้นของ
ระดับน้ำทะเล อาจส?งผลใหVภัยธรรมชาติที่ประเทศไทยเผชิญอยู?เปTนประจำในปjจจุบันมีแนวโนVมจะเกิดขึ้นดVวย
ความถี่และระดับความรุนแรงเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะภัยจากน้ำ ไฟปùา และการกัดเซาะชายฝj®ง ในขณะเดียวกัน
เมืองที่ขยายตัวอย?างไรVระเบียบไม?สอดคลVองกับการพัฒนาดVานระบบโครงสรVางพื้นฐานและสาธารณูปโภค
สาธารณูปการเพื่อรองรับอย?างเหมาะสมและขาดการควบคุมการใชVประโยชน[ที่ดินใหVสอดคลVองกับเสVนทางน้ำ
ทำใหVมีสิ่งก?อสรVางที่กีดขวางทางน้ำเพิ่มมากขึ้น ตลอดจนอาจเปTนปjจจัยที่เร?งใหVอัตราการทรุดตัวของแผ?นดินใน
พื้นที่ที่ดินมีความอ?อนตัวเพิ่มขึ้น ทำใหVมีความเสี่ยงต?อการเกิดน้ำท?วมมากขึ้น อาจเปTนผลใหVเกิดความเสียหาย
หรือความสูญเสียจากภัยธรรมชาติเพิ่มสูงขึ้น ยิ่งไปกว?านั้น การขยายตัวของเมืองที่มีความหนาแน?นของ
ประชากรเพิ่มสูงขึ้นยังก?อใหVเกิดปริมาณขยะมูลฝอยและน้ำเสียเพิ่มขึ้น รวมถึงปริมาณการปล?อยก•าซเรือน
กระจกมีแนวโนVมเพิ่มขึ้น จึงเปTนความทVาทายของไทยที่จะตVองมีมาตรการปbองกันหรือปรับตัวที่เหมาะสมเพื่อ
ลดความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติดังกล?าว
2) ความเสี่ยงที่ปริมาณขยะและน้ำเสียที่ไม)สามารถจัดการได$จะมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้น
การเติบโตของเมืองจะส?งผลใหVปริมาณการเกิดขยะและน้ำเสียในอนาคตเพิ่มสูงขึ้น นอกจากนี้ ความกVาวหนVา
ทางเทคโนโลยีจะนำไปสู?ปริมาณการใชVสินคVาอิเล็กทรอนิกส[เพิ่มขึ้น ซึ่งเปTนที่มาของการเพิ่มปริมาณขยะ
อิเล็กทรอนิกส[ ในขณะที่ปjจจุบันประเทศไทยยังไม?มีศักยภาพในการจัดการกับขยะ (โดยเฉพาะขยะพลาสติก
และอิเล็กทรอนิกส[) และน้ำเสียที่เกิดขึ้นทั้งหมดไดVอย?างเหมาะสม ดังนั้น หากประเทศไทยไม?เร?งดำเนินการเพื่อ
เพิ่มความสามารถของระบบการกำจัดขยะและบำบัดน้ำเสีย หรือพัฒนาใหVเกิดการหมุนเวียนนำขยะและน้ำเสีย
ไปใชVประโยชน[ในอัตราที่เพิ่มสูงขึ้นแลVว ก็จะทำใหVปริมาณขยะและน้ำเสียที่ไม?สามารถจัดการไดVมีปริมาณเพิ่ม
สูงขึ้น ซึ่งจะเพิ่มความรุนแรงของผลกระทบดVานสิ่งแวดลVอมต?อคุณภาพน้ำในแหล?งน้ำ ระบบนิเวศในทะเล
และสุขอนามัยของประชาชน
3) ความเสี ่ ย งที ่ ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละระบบนิ เ วศจะเสื ่ อ มโทรมมากขึ ้ น การ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งมีแนวโนVมที่จะเพิ่มความถี่และความรุนแรงของภัยธรรมชาติ รวมถึงผลกระทบ
ที่เกิดขึ้นในลักษณะอื่น ๆ อาทิ อุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้น และระดับความเปTนกรดของน้ำทะเลที่มากขึ้น จะเปTนภัย
คุกคามที่สำคัญต?อความสมบูรณ[ของทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศ นอกจากนี้ ปjญหามลพิษ ทั้งขยะ น้ำ
เสีย และมลพิษอากาศ ซึ่งอาจมีความรุนแรงเพิ่มขึ้นจากการขยายตัวของเมือง จะเปTนปjจจัยที่สำคัญอีกประการ
หนึ่งที่ส?งผลใหVทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศมีสภาพเสื่อมโทรมมากขึ้น
4) โอกาสในการลดปริมาณการปล)อยกàาซเรือนกระจกและมลพิษอากาศ แมVว?าการ
เติบโตของเมืองจะเปTนปjจจัยที่อาจผลักดันใหVปริมาณการปล?อยก•าซเรือนกระจกของไทยเพิ่มสูงขึ้นและส?งผลใหV
สถานการณ[มลพิษอากาศเลวรVายลง แต?แนวโนVมของเทคโนโลยีแบตเตอรี่และเซลล[แสงอาทิตย[ที่พัฒนาไปอย?าง
รวดเร็ว จะเปTนโอกาสสำหรับประเทศไทยที่จะใชVประโยชน[จากพลังงานหมุนเวียนและยานยนต[ไฟฟbาในการลด
ก•าซเรือนกระจกและมลพิษอากาศดVวยตVนทุนที่ต่ำลง ในขณะเดียวกัน ดVวยความจำเปTนที่ประเทศต?าง ๆ
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จะตVองร?วมมือกันเพื่อควบคุมการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลกโดยการลดปริมาณการปล?อยก•าซเรือนกระจกลงจน
เปTนศูนย[ อาจทำใหVประเทศไทยตVองเผชิญแรงกดดันที่เพิ่มขึ้นหากยังคงปล?อยใหVปริมาณการปล?อยก•าซเรือน
กระจกของประเทศมีแนวโนVมที่เพิ่มสูงขึ้นในลักษณะที่เปTนอยู? นอกจากนี้ ความกVาวหนVาของเทคโนโลยีชีวภาพ
จะเอื้อใหVเกิดการนำวัสดุเหลือใชVทางการเกษตรมาเพิ่มมูลค?า ซึ่งจะเปTนโอกาสใหVเกษตรกรมีรายไดVเพิ่มขึ้นจาก
การขายวัสดุเหลือใชVทางการเกษตร และยังเปTนแนวทางที่จะช?วยลดแรงจูงใจในการเผาเศษซากวัสดุเหลือใชV
ทางการเกษตรภายหลังการเก็บเกี่ยวลงไดV ซึ่งจะนำไปสู?การลดปริมาณการเกิด PM2.5 และส?งผลดีต?อ
สถานการณ[คุณภาพอากาศในหลายพื้นที่
แผนภาพที่ 3-5 ความเสี่ยงและโอกาสดOานการสรOางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปeนมิตรตCอสิ่งแวดลOอม

ที่มา: วิเคราะหDและรวบรวมโดย สศช. (2564)

3.1.6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ มีความเสี่ยงและโอกาสที่สำคัญ 4
ประการ อันเปTนผลเนื่องมาจากแนวโนVมการเปลี่ยนแปลงสำคัญดVานความกVาวหนVาทางเทคโนโลยี การ
เปลี่ยนแปลงโครงสรVางประชากร และการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและวัฒนธรรม อนาคตของงานและการ
ขยายตัวของความเปTนเมือง ดังนี้
1) โอกาสในการนำเทคโนโลยีมาปรับใช$ในภาครัฐอย)างเต็มรูปแบบ โดยเทคโนโลยีดิจิทัล
ที ่ จ ะมี ค วามกV า วหนV า เพิ ่ ม ขึ ้ น ในอนาคต โดยเฉพาะ Big data และ AI จะเปT น ประโยชน[ ต ? อ การปรั บ ปรุ ง
กระบวนงานของภาครัฐซึ่งปjจจุบันอยู?ในรูปแบบดิจิทัลบVางแลVวใหVมีประสิทธิภาพ ช?วยประหยัดกำลังคน และ
อำนวยความสะดวกใหVกับประชาชนมากยิ่งขึ้น ในขณะเดียวกัน การขยายตัวของความเปTนเมืองซึ่งจะเร?งใหVการ
ใชVเทคโนโลยีดิจิทัลของประชาชนแพร?หลายมากขึ้น จะส?งผลใหVประชาชนคาดหวังบริการจากภาครัฐที่สะดวก
และรวดเร็ว อันจะยิ่งเปTนแรงผลักดันใหVภาครัฐตVองเร?งปรับตัว นอกจากนี้ การใชVประโยชน[จากเทคโนโลยีเพื่อ
พัฒนาระบบขVอมูลภาครัฐในรูปแบบขVอมูลดิจิทัลที่เปòดเผยต?อสาธารณะ ยังเปTนโอกาสใหVภาคส?วนต?าง ๆ เขVามา
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มีสว? นร?วมในการตรวจสอบการทำงานของภาครัฐ ซึ่งเปTนพื้นฐานที่สำคัญต?อการพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ
ใหVมีความโปร?งใสและสามารถตรวจสอบไดV
2) ความเสี ่ ย งที ่ จ ะเกิ ด ความไม) ย ั ่ ง ยื น ทางการคลั ง โดยการเปลี ่ ย นแปลงโครงสรV า ง
ประชากรซึ่งจะมีผลใหVจำนวนของประชากรผูVสูงอายุเพิ่มขึ้น จะทำใหVภาครัฐตVองมีค?าใชVจ?ายเพื่อสวัสดิการและ
การรักษาพยาบาลผูVสูงอายุเพิ่มสูงขึ้น ในขณะที่ความสามารถในการจัดเก็บภาษีอาจลดลงจากจำนวนประชากร
วัยแรงงานที่นVอยลง เมื่อประกอบกับขVอจำกัดของงบประมาณภาครัฐในปjจจุบันที่มีค?าใชVจ?ายประจำเปTนสัดส?วน
ที่สูงถึงประมาณรVอยละ 75 จึงทำใหVภาครัฐอาจตVองเผชิญความเสี่ยงที่จะเกิดความไม?ยั่งยืนทางการคลังหากไม?
มีการปรับโครงสรVางการบริหารงานของภาครัฐเพื่อลดภาระงบประมาณประจำ
3) ความเสี่ยงที่จะมีความสูญเสียทางเศรษฐกิจจากกฎระเบียบที่ล$าสมัยเพิ่มสูงขึ้น โดย
ความสำคัญที่เพิ่มขึ้นของรูปแบบเศรษฐกิจที่พัฒนาขึ้นบนฐานของเทคโนโลยีดิจิทัล อาทิ เศรษฐกิจแพลตฟอร[ม
และเศรษฐกิจแบ?งปjน รวมทั้งการเกิดขึ้นของอาชีพและการทำงานรูปแบบใหม? อาจทำใหVกฎระเบียบภาครัฐ
บางส?วนที่ไม?สามารถรองรับลักษณะของกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป และหากกฎระเบียบเหล?านี้
ไม?ไดVรับการแกVไข จะกลายเปTนอุปสรรคที่ขัดขวางการเจริญเติบโตและก?อใหVเกิดมูลค?าความสูญเสียทาง
เศรษฐกิจเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ
4) ความเสี่ยงที่โครงสร$างภาครัฐจะยิ่งขัดขวางการพัฒนาและไม)สามารถตอบสนอง
ความต$องการของประชาชน โดยโครงสรVางการบริหารงานภาครัฐที่มีรูปแบบการบริหารที่ใหVความสำคัญกับ
ระเบียบปฎิบัติที่ลVาสมัยและยึดติดกรอบกระบวนการตามระบบราชการมากกว?าการเนVนผลสัมฤทธิ์ของการ
ดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร[ใหVบรรลุผล ส?งผลใหVการบริหารงานภาครัฐไม?ยืดหยุ?น ขาดความคล?องตัว
ไม?สอดคลVองกับกระแสการเปลี่ยนแปลงทางสังคมไดVอย?างทันการณ[ จึงไม?สามารถตอบสนองต?อความตVองการ
ของประชากรยุคใหม?ที่มีแนวโนVมจะมีความตื่นตัวในการใชVสิทธิและมีส?วนร?วมทางการเมืองมากขึ้น ซึ่งเปTนผล
มาจากเทคโนโลยีที่ทำใหVมีความสะดวกรวดเร็วในการติดตามขVอมูลข?าวสารและทัศนคติของประชาชนที่
เปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากระดับการศึกษาของประชากรยุคใหม?ที่เพิ่มสูงขึ้น นอกจากนี้ ความกVาวหนVาทาง
เทคโนโลยีและการขยายตัวของความเปTนเมืองอาจส?งผลใหVภารกิจบางอย?างของภาครัฐถูกลดทอนความสำคัญ
ลงหรือหมดความจำเปTนลงในบางพื้นที่ หรืออาจส?งผลใหVระบบหรือรูปแบบองค[กรในลักษณะดั้งเดิมไม?เอื้อต?อ
การปฏิบัติงานที่ถูกคาดหวังเพิ่มขึ้นไดVอย?างมีประสิทธิภาพอีกต?อไป
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แผนภาพที่ 3-6 ความเสี่ยงและโอกาสดOานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ที่มา: วิเคราะหDและรวบรวมโดย สศช. (2564)

3.2 แนวคิดของกรอบแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13
ภายใตVกระแสแนวโนVมการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น อาทิ ความกVาวหนVาของเทคโนโลยีอย?างพลิกผัน การ
เปลี่ยนแปลงโครงสรVางประชากรสู?สังคมสูงวัย และภาวะโลกรVอนจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ร?วมกับ
ปjจจัยเร?งจากการแพร?ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ก?อใหVเกิดความผันผวนของสถานการณ[ทางเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดลVอมแก?หลายประเทศทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยนั้น พบว?าแนวโนVมการเปลี่ยนแปลงดังกล?าว
สามารถนำมาซึ่งโอกาสและความเสี่ยงที่จะช?วยผลักดันใหVการพัฒนาประเทศไทยในระยะต?อไปใหVเกิดผลสำเร็จ
หรือเปTนอุปสรรค หน?วงรั้งการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศใหVไม?สามารถบรรลุเปbาหมายที่กำหนดไวV ขึ้นอยู?กับ
บริบทหรือศักยภาพและขีดความสามารถของประเทศในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น โดยโอกาสที่
สำคัญสำหรับประเทศไทยซึ่งมีที่มาจากแนวโนVมการเปลี่ยนแปลงในระดับโลก พบว?ามีที่มาจากความกVาวหนVา
และความแพร?หลายของเทคโนโลยีเปTนหลัก ซึ่งการสรรค[สรVางประโยชน[จากเทคโนโลยีใหVเกิดเปTนโอกาส
สำหรับประเทศไทยไดVนั้น ตVองอาศัยการพัฒนาคนและระบบบริหารจัดการดVานดิจิทัลและขVอมูลสารสนเทศใหV
มีความพรVอมเพื่อรองรับโอกาสที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงใหVกระจายลงสู?ทุกภาคส?วนอย?างทั่วถึง เท?าทัน
ขณะเดียวกัน ความเสี่ยงที่คาดว?าจะส?งผลกระทบเชิงลบและเปTนความทVาทายที่สำคัญต?อประเทศไทยในการที่
จะตVองเร?งแสวงหาแนวทางในการแกVไขรับมือนั้น พบว?ามาจากแนวโนVมดVานการเปลี่ยนแปลงโครงสรVาง
ประชากร ความเหลื ่ อ มล้ ำ ดV า นดิ จ ิ ท ั ล รวมถึ ง ปj ญ หาสิ ่ ง แวดลV อ มและภั ย ธรรมชาติ ซึ ่ ง จะบั ่ น ทอนขี ด
ความสามารถในการแข?งขันของประเทศ รวมถึงยังอาจเปTนเงื่อนไขทVาทายต?อมิติการพัฒนาทรัพยากรมนุษย[
และการสรVางความเสมอภาคในสังคม ซึ่งบริบทสถานการณ[ของประเทศไทยที่ยังมีขVอจำกัดภายในหลาย
ประการนั้น หากไม?ไดVรับการแกVไขอย?างเร?งด?วนแลVว อาจส?งผลใหVประเทศไทยมีความเปราะบางยิ่งขึ้นเมื่อตVอง
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เผชิญกับความเสี่ยงต?าง ๆ ที่มีความผันผวนสูง ตลอดจนอาจพลาดโอกาสที่จะใชVประโยชน[จากพลวัตการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในการพัฒนาประเทศไปสู?เปbาหมายที่ตVองการ และส?งผลใหVประเทศไทยไม?สามารถกVาว
ตามโลกไดVอย?างเท?าทัน นำไปสู?การสูญเสียความสามารถในการแข?งขันในระยะยาว และอาจตVองจมกับปjญหา
เรื้อรังที่ฉุดรั้งความกVาวหนVาของประเทศในทุกมิติอย?างไม?อาจหลีกเลี่ยงไดV
เพื ่ อ ใหV ส ามารถขั บ เคลื ่ อ นการพั ฒ นาประเทศในช? ว งระยะเวลาของแผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที ่ 13
(พ.ศ. 2566 – 2570) ใหVเกิดผลสัมฤทธิ์ในทิศทางที่จะนำไปสู?การบรรลุเปbาหมายตามยุทธศาสตร[ชาติ 20 ป^
ไดVอย?างเปTนรูปธรรม ภายใตVเงื่อนไขความทVาทายทั้งหลายดังกล?าว จึงจำเปTนที่ประเทศจะตVองเสริมสรVางใหVเกิด
ความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ?ในระดับโครงสรVางของประเทศบนพื้นฐานของความเขVมแข็ง สมดุล และยั่งยืน เพื่อ
กVาวขVามปjญหาอุปสรรคเดิมใหVประเทศไทยมีสมรรถนะเพียงพอต?อการบริหารจัดการความเสี่ยง พรVอมทั้งเร?ง
เพิ่มศักยภาพในการสรVางสรรค[ประโยชน[จากโอกาสที่เกิดขึ้นไดVอย?างเหมาะสมและทันท?วงที
ทั้งนี้ การยกระดับสมรรถนะและศักยภาพของประเทศไทยในระยะเวลาอันใกลVจะไม?สามารถเกิดขึ้นไดV
อย?างเปTนรูปธรรมหากอาศัยเพียงการมุ?งแกVไขปjญหาเฉพาะหนVาหรือการปรับเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานใน
รายละเอียดเพียงเล็กนVอย เนื่องจากการปรับตัวแบบค?อยเปTนค?อยไปจะไม?เท?าทันต?อพลวัตการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นอย?างรวดเร็วฉับพลันในยุคปjจจุบัน อีกทั้งยังไม?เพียงพอสำหรับการรับมือกับความเสี่ยงที่อาจส?งผล
กระทบที่รุนแรงและแผ?ขยายในวงกวVาง หรือทันต?อการแสวงหาโอกาสที่จะสรVางผลประโยชน[ที่ผลักดันใหV
ประเทศไทยสามารถบรรลุเปbาหมายในการพัฒนาภายใตVกรอบยุทธศาสตร[ชาติไดVตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด
3.2.1 พลิกโฉมประเทศไทย สู)เศรษฐกิจสร$างคุณค)า สังคมเดินหน$าอย)างยั่งยืน
(Transformation to Hi-Value and Sustainable Thailand)
การวางกรอบทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 มีจุดประสงค[เพื่อ
พลิกโฉมประเทศไทย หรือ เปลี่ยนแปลงประเทศขนานใหญJ (Thailand’s Transformation) ภายใตV
แนวคิ ด “Resilience” ซึ ่ ง มี จ ุ ด มุ ? ง หมายในการลดความเปราะบาง สรV า งความพรV อ มในการรั บ มื อ กั บ
การเปลี่ยนแปลง สามารถปรับตัวใหVอยู?รอดไดVในสภาวะวิกฤติ โดยสรVางภูมิคุVมกันทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
เพื่อใหVประเทศสามารถเติบโตไดVอย?างยั่งยืน โดยการพลิกโฉมประเทศไทยครอบคลุมตั้งแต?การเปลี่ยนแปลง
ในระดับโครงสรVาง นโยบาย และกลไก ในขณะเดียวกัน กรอบแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ยังมุ?งกำหนดทิศทาง
การพัฒนาประเทศใหVสอดคลVองกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผ?านการสรVางความสมดุลในการกระจาย
ผลประโยชน[จากการพัฒนาแก?ทุกภาคส?วนเศรษฐกิจและสังคมอย?างเปTนธรรม รวมทั้งการสรVางความสมดุล
ระหว?างความสามารถในการแข?งขันกับต?างประเทศกับความสามารถในการพึ่งตนเอง พรVอมทั้งการปรับเปลี่ยน
องคาพยพในมิติต?าง ๆ ใหVเท?าทันและสอดคลVองกับพลวัตและบริบทใหม?ของโลก โดยคำนึงถึงเงื่อนไขของ
สถานการณ[และทรัพยากรของประเทศ นอกจากนี้ กรอบแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ยังใหVความสำคัญกับ
เปb า หมายการพั ฒ นาอย? า งยั ่ ง ยื น ในการเสริ ม สรV า งคุ ณ ภาพชี ว ิ ต ที ่ ด ี ข องประชาชนทุ ก กลุ ? ม และส? ง ต? อ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลVอมที่ดีไปยังคนรุ?นต?อไป
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เพื่อใหVการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเปbาหมายที่กำหนดไวVในยุทธศาสตร[
ชาติ และสอดคลVองกับแนวคิดการพัฒนาประเทศทั้งหมดตามที่กล?าวถึงขVางตVน การพลิกโฉมประเทศไทย
(Thailand’s Transformation) ในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 จึงมีเปbาหมายหลักเพื่อพลิกโฉมประเทศไปสู?
“เศรษฐกิจสร$างคุณค)า สังคมเดินหน$าอย)างยั่งยืน” หรือ “Hi-Value and Sustainable Thailand”
โดยใชVองค[ความรูV ความคิดสรVางสรรค[ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเปTนเครื่องมือในการขับเคลื่อนการยกระดับ
ศักยภาพและพัฒนาประเทศในทุกมิติ เพื่อสนับสนุน เสริมสรVางการสรVางมูลค?าเพิ่มทางเศรษฐกิจและขีด
ความสามารถในการแข?งขัน และเพื่อส?งเสริมโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมอย?างทั่วถึง ตลอดจนเพื่อใหV
เกิดการปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตและการบริโภคใหVเปTนมิตรกับสิ่งแวดลVอม ใหVเปTนไปในทิศทางที่ประเทศ
สามารถปรับตัวและรองรับกับการเปลี่ยนแปลงไดVอย?างเท?าทัน ตลอดจนสามารถอยู?รอดและเติบโตไดVอย?าง
ต?อเนื่องในระยะยาวไปพรVอมกับการรักษาความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลVอม
3.2.2 องคvประกอบหลักของการขับเคลื่อนประเทศสู) “เศรษฐกิจสร$างคุณค)า สังคมเดินหน$าอย)าง
ยั่งยืน” (Hi-Value and Sustainable Thailand)
เนื่องดVวยเปbาประสงค[ที่ตVองการใหVแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห?งชาติ ทำหนVาที่ระบุ
ทิศทางการพัฒนาประเทศที่ควรมุ?งเนVนไดVอย?างชัดเจน การกำหนดกรอบแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 จึงมุ?งเนVน
คั ด เลื อ กประเด็ น การพั ฒ นาที ่ ม ี ล ำดั บ ความสำคั ญ สู ง ในการพลิ ก โฉมประเทศไทยสู ? Hi-Value and
Sustainable Thailand ในองค[ ป ระกอบสำคั ญ 4 ประการ ไดV แ ก? 1) เศรษฐกิ จ มู ล คJ า สู ง ที ่ เ ป8 น มิ ต รตJ อ
สิ ่ ง แวดล" อ ม (High Value-Added Economy) 2) สั ง คมแหJ ง โอกาสและความเสมอภาค (High
Opportunity Society) 3) วิ ถ ี ช ี ว ิ ต ที ่ ย ั ่ ง ยื น (Eco-Friendly Living) และ 4) ปx จ จั ย สนั บ สนุ น
การพลิกโฉมประเทศ (Key Enablers for Thailand’s Transformation) โดยภายใตVองค[ประกอบใน
แต?ละดVาน ไดVมีการกำหนด “หมุดหมาย” (Milestones) ซึ่งเปTนการบ?งบอกถึงสิ่งที่ประเทศไทยปรารถนาจะ
‘เปTน’ มุ?งหวังจะ ‘มี’ หรือตVองการจะ ‘ขจัด’ ในช?วงระยะเวลา 5 ป^ ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 เพื่อสะทVอน
ประเด็นการพัฒนาที่มีความสำคัญต?อการพลิกโฉมประเทศสู?การเปTน Hi-Value and Sustainable Thailand
ภายในป^ 2570 โดยรายละเอียดขององค[ประกอบทั้ง 4 ดVาน และหมุดหมาย มีดังนี้

100

แผนภาพที่ 3-7 Hi-Value and Sustainable Thailand

1) เศรษฐกิจมูลค)าสูงที่เป{นมิตรต)อสิ่งแวดล$อม (High Value-Added Economy)
ไทยมีความสามารถในการแข?งขันสูง บนพื้นฐานของการสรVางมูลค?าเพิ่ม จากการพัฒนา
ต?อยอด และใชVประโยชน[จากองค[ความรูV ความคิดสรVางสรรค[ เทคโนโลยี และนวัตกรรม พรVอมกับการลด
ผลกระทบเชิงลบต?อสิ่งแวดลVอม และมีการใชVทรัพยากรธรรมชาติอย?างมีประสิทธิภาพ โดยการปรับทิศทาง
ของภาคการผลิตเดิมที่มีความสำคัญ แต)มีความเสี่ยงที่จะสูญเสียความสามารถในการแข)งขันในอนาคต
และมีความเสี่ยงที่จะสูญเสียส?วนแบ?งทางการตลาดหรือไดVรับผลกระทบเชิงลบจากกระแสการเปลี่ยนแปลงของ
โลกหากไม?มีการปรับตัว และส)งเสริมภาคการผลิตที่ไทยมีศักยภาพสอดรับกับทิศทางการเปลี่ยนแปลงของ
โลก โดยหมุดหมายที่ประเทศตVองบรรลุใหVไดVภายในระยะ 5 ป^ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 เพื่อใหVเปbาหมาย
ของการมี “เศรษฐกิจมูลค?าสูงที่เปTนมิตรต?อสิ่งแวดลVอม” บังเกิดผลอย?างเปTนรูปธรรม ประกอบดVวย
หมุดหมายที่ 1 ไทยเป8นประเทศชั้นนำด"านสินค"าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลคJาสูง
ภาคเกษตรและอุตสาหกรรมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเปTนแหล?งรายไดVและการจVางงานที่สำคัญ
อย?างไรก็ดี ภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรของไทยกำลังเผชิญกับความทVาทายหลาย
ประการที่อาจลดทอนความสามารถในการแข?งขัน อาทิ การแข?งขันดVานราคาที่รุนแรงขึ้นในกลุ?มสินคVาที่มี
มูลค?าเพิ่มต่ำ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มาตรฐานดVานความปลอดภัยในระดับนานาชาติที่เขVมงวดขึ้น
ตVนทุนในการจัดหาน้ำเพื่อการเกษตรและค?าจVางแรงงานที่เพิ่มสูงขึ้น ในขณะเดียวกัน ความกVาวหนVาของ
เทคโนโลยี โดยเฉพาะเทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีอัตโนมัติ และเทคโนโลยีดิจิทัล จะเปTนเครื่องมือสำคัญที่
ภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรสามารถนำมาใชVจัดการกับความเสี่ยงและขVอจำกัดขVางตVน
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และยั ง เปT น โอกาสในการเพิ ่ ม มู ล ค? า ของผลผลิ ต ซึ ่ ง จะนำไปสู ? ก ารยกระดั บ รายไดV ข องเกษตรกรและ
ผูVประกอบการแปรรูป รวมทั้งการใชVทรัพยากรธรรมชาติในการเกษตรที่มีประสิทธิภาพ
หมุดหมายที่ 2 ไทยเป8นจุดหมายของการทJองเที่ยวที่เน"นคุณคJาและความยั่งยืน การ
ท?องเที่ยวเปTนภาคบริการที่สำคัญของไทย โดยสรVางมูลค?าเพิ่มสูงถึงรVอยละ 18 ของ GDP มีการจVางงานกว?า
8.3 ลVานตำแหน?ง และมีห?วงโซ?อุปทานขนาดใหญ?ที่เชื่อมโยงไปยังหลายอุตสาหกรรม การท?องเที่ยวจึงเปTนหนึ่ง
ในกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศมาอย?างต?อเนื่อง แต?ดVวยรูปแบบกิจกรรมและการดำเนินธุรกิจ
การท?องเที่ยวของประเทศไทยที่ผ?านมามักเนVนใหVความสำคัญกับการสรVางรายไดVอย?างรวดเร็วจากการดึงดูด
นักท?องเที่ยวต?างชาติปริมาณมาก ๆ ซึ่งส?งผลใหVเกิดความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดลVอมและแหล?งท?องเที่ยวอย?าง
รวดเร็ว เมื่อประกอบกับสถานการณ[แพร?ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ส?งผลกระทบใหVกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
โดยเฉพาะธุรกิจภาคบริการที่เกี่ยวเนื่องกับการท?องเที่ยวหยุดชะงักทั่วโลก และอาจทำใหVรูปแบบของตลาดการ
ท?องเที่ยวตVองเปลี่ยนแปลงไปในระยะยาว เมื่อพิจารณาประกอบกับบริบทความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและ
สังคมในระดับโลกที่ส?งผลใหVรูปแบบการเดินทางและพฤติกรรมการท?องเที่ยวเปลี่ยนไป ก?อใหVเกิดโอกาสในการ
ใชVจุดเด?นและความสรVางสรรค[เพื่อพลิกฟ©™นรูปแบบการท?องเที่ยวไทยสู?ท?องเที่ยวที่มีมูลค?าสูง มีเอกลักษณ[ บน
พื้นฐานของความรับผิดชอบต?อสังคมและสิ่งแวดลVอม เพื่อใหVแหล?งท?องเที่ยวและทรัพยากรธรรมชาติไดVรับการ
ฟ©™นฟู อันเปTนการมุ?งเนVนสู?การเจริญเติบโตอย?างยั่งยืน
หมุดหมายที่ 3 ไทยเป8นฐานการผลิตยานยนต~ไฟฟÄาของอาเซียน ประเทศไทยเปTนฐาน
การผลิตยานยนต[สันดาปภายในที่สำคัญแห?งหนึ่งของโลก อย?างไรก็ตามอุตสาหกรรมยานยนต[เปTนภาคการผลิต
ที่จะเผชิญการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่พลิกผันที่สุด ประกอบกับแนวโนVมความพยายามในการลดก•าซ
เรือนกระจกระดับโลก ส?งผลใหVหลายประเทศมีนโยบายที่จะยกเลิกการใชVยานยนต[ที่ใชVเชื้อเพลิงฟอสซิลใน
อนาคตอันใกลV ดังนั้น การสนับสนุนใหVเกิดการปรับนิเวศของอุตสาหกรรมยานยนต[ของไทยไปสู?ยานยนต[ไฟฟbา
จะเปT น โอกาสในการพั ฒ นาขี ด ความสามารถในการแข? ง ขั น และเพิ ่ ม การจV า งงานในอนาคต นอกจากนี้
การเปลี่ยนผ?านของการใชVรถยนต[ภายในประเทศไปสู?การใชVยานยนต[ไฟฟbา ยังจะช?วยลดปริมาณการปล?อย
มลพิษอากาศและก•าซเรือนกระจกไดVอีกดVวย
หมุดหมายที่ 4 ไทยเป8นศูนย~กลางทางการแพทย~และสุขภาพมูลคJาสูง อุตสาหกรรม
และบริการทางการแพทย[และสุขภาพครบวงจรเปTนการต?อยอดจากธุรกิจการรักษาพยาบาลและการท?องเที่ยว
เชิ ง สุ ข ภาพที ่ ป ระเทศไทยมี ฐ านเดิ ม ที ่ แ ข็ ง แรงและมี ห ? ว งโซ? อ ุ ป ทานเชื ่ อ มโยงต? อ เนื ่ อ งครอบคลุ ม หลาย
อุตสาหกรรม ซึ่งแมVโลกจะเกิดวิกฤตการณ[แพร?ระบาดของโรคโควิด-19 ประเทศไทยก็ยังไดVรับการยอมรับใน
ระดั บ สากลถึ ง ระบบสาธารณสุ ข ที ่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและสามารถรั บ มื อ กั บ การแพร? ร ะบาดไดV เ ปT น อย? า งดี
อุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย[และสุขภาพครบวงจรของไทยจึงมีศักยภาพที่จะเปTนกำลังหลักในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจในอนาคต โดยสามารถใชVประโยชน[จากโอกาสที่มาพรVอมกับความกVาวหนVาทางเทคโนโลยี
กระแสความตระหนักถึงความสำคัญของสุขภาวะ รวมถึงการเขVาสู?สังคมสูงวัยทั่วโลกที่ส?งผลใหVเกิดความ
ตVองการสินคVาและบริการทางการแพทย[และการดูแลสุขภาพมีความเฉพาะทางและมีคุณภาพเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งตVอง
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อาศั ย การสนั บ สนุ น การลงทุ น ในงานวิ จ ั ย และพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ[ ท างการแพทย[ ใ หV มี ค ุ ณ ภาพสู ง และไดV
มาตรฐานสากล รวมถึงการต?อยอดองค[ความรูVและใชVประโยชน[จากเทคโนโลยีเพื่อยกระดับการใหVบริการทาง
การแพทย[และการส?งเสริมสุขภาพขั้นสูงอย?างต?อเนื่อง พรVอมทั้งพัฒนาคุณภาพและศักยภาพของระบบ
สาธารณสุขในภาพรวมใหVเพียงพอและมีการกระจายตัวบุคลากรและทรัพยากรดVานสาธารณสุขอย?างเหมาะสม
หมุดหมายที่ 5 ไทยเป8นประตูการค"าการลงทุนและจุดยุทธศาสตร~ทางโลจิสติกส~ที่
สำคัญของภูมิภาค ความไดVเปรียบดVานภูมิรัฐศาสตร[และศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศไทย และแนวโนVม
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนความปกติใหม?ภายใตVแนวคิดภูมิภาคนิคม (Regionalism) ประกอบกับไทยเปTน
ประเทศที่มีแนวระเบียงเศรษฐกิจระดับภูมิภาคพาดผ?านมากที่สุด มีเสVนทางคมนาคมขนส?งและโลจิสติกส[ที่
ครอบคลุม ไดVมาตรฐาน และโครงสรVางพื้นฐานที่มีคุณภาพเชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจหลักทั้งในประเทศและแนว
ชายแดนรอบดVาน มีฐานเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับห?วงโซ?คุณค?าโลก พรVอมทั้งมีความพรVอมดVานสิ่งอำนวยความ
สะดวกทางการคVาและการลงทุนระหว?างประเทศ ส?งผลใหVประเทศไทยมีโอกาสพัฒนาสู?การเปTนประตูการคVา
การลงทุนที่สำคัญของภูมิภาคหากมีการเพิ่มประสิทธิภาพการขนส?งและการเชื่อมโยงโครงข?ายโลจิสติกส[ใน
อาเซียนอย?างไรVรอยต?อ
หมุดหมายที่ 6 ไทยเป8นฐานการผลิตอิเล็กทรอนิกส~อัจฉริยะและบริการดิจิทัลของ
อาเซียน ประเทศไทยมีฐานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส[ที่เขVมแข็ง โดยมีการส?งออกสินคVาอิเล็กทรอนิกส[คิดเปTน
มูลค?ากว?ารVอยละ 15.4 ของการส?งออกทั้งหมด95 มีโครงสรVางพื้นฐานดVานดิจิทัลที่ครอบคลุมประชากรส?วนใหญ?
ของประเทศและมีคุณภาพสูง รวมทั้งมีตลาดอุปกรณ[อิเล็กทรอนิกส[และบริการดVานดิจิทัลขนาดใหญ?อันดับตVน ๆ
ของอาเซียน อย?างไรก็ตาม ห?วงโซ?มูลค?าในประเทศไทยส?วนใหญ?เปTนกิจกรรมที่สรVางมูลค?าเพิ่มต่ำ อาทิ การ
รับจVางผลิต และยังขาดการพัฒนาองค[ความรูVดVานเทคโนโลยีในเชิงพาณิชย[เปTนของตัวเอง และโดยที่การ
เปลี่ยนผ?านสู?ยุคดิจิทัล (Digital Transformation) ไดVผลักดันใหVภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ตVองมี
การใชVงานเทคโนโลยีดิจิทัล ทั้งในมิติดVานเศรษฐกิจและในชีวิตประจำวันมากขึ้น ในช?วงระยะเวลาของแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 13 จึงเปTนโอกาสที่สำคัญของประเทศในการปรับบทบาท จากหนึ่งในห?วงโซ?ที่เปราะบางและสรVางมูลค?า
ไดVต่ำสู? การเปTนฐานการผลิตสินคVาขั้นสูงและบริการที่เกี่ยวขVองกับเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อยกระดับผลิตภาพ
สรVางมูลค?าเพิ่ม และเกื้อหนุนการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลในทุกภาคส?วน
โดยขอบเขตของเปbาหมายการดำเนินงานในแต?ละหมุดหมาย มีสาระสำคัญ ดังนี้
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ตารางที่ 3-1 ขอบเขตของหมุดหมายภายใตOเศรษฐกิจมูลคCาสูงที่เปeนมิตรตCอสิ่งแวดลOอม
หมุดหมาย
ขอบเขต
1. ไทยเปçนประเทศชั้นนำ § ภาคการเกษตรของไทยไดF ร ั บ การปรั บ โครงสรF า งใหF เ ปç น ภาคการผลิ ต ที่ มี
ดFานสินคFาเกษตรและ
ผลตอบแทนสูง ผKานการยกระดับผลิตภาพ การพัฒนาคุณภาพของผลผลิต และ
เกษตรแปรรูปมูลคKาสูง
การปรับเปลี่ยนประเภทของการผลิตจากการผลิตที่มีมูลคKาเพิ่มต่ำ ไปสูKการผลิตที่
มีมูลคKาเพิ่มสูง สอดคลFองกับศักยภาพของพื้นที่และความตFองการของตลาด โดย
สKง เสริม การประยุก ตDใชFเทคโนโลยีแ ละภูม ิป hญ ญาในการผลิต และการพัฒ นา
ศักยภาพของเกษตรกร ดFวยการสนับสนุนขFอมูลและองคDความรูFที่จำเปçน รวมทั้ง
การสนับสนุนการดำเนินงานของสถาบันเกษตรกร
§ เกษตรกรสามารถเขFาถึงชKองทางการตลาดสินคFาเกษตรที่หลากหลาย อาทิ การ
ขายตรงใหFกับผูFคFาปลีกหรือผูFสKงออก การขายสินคFาผKานชKองทางออนไลนD การ
ทKองเที่ยวเชิงเกษตรกรรม และการทำเกษตรพันธสัญญากับผูFแปรรูป
§ โครงสรFางพื้นฐานที่มีความสำคัญตKอภาคการเกษตรและเกษตรแปรรูปไดFรับการ
พั ฒ นาใหF เ พี ย งพอตK อ ความตF อ งการและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ อาทิ แหลK ง น้ ำ เพื่ อ
การเกษตร ระบบการตรวจรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑDการเกษตร และโครงสรFาง
พื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกดFานโลจิสติกสDการเกษตร
§ เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อแปรรูปและสรFางมูลคKาเพิ่มใหFแกKผลผลิตและวัสดุเหลือใชF
ทางการเกษตรไดFรับการวิจัยและพัฒนาอยKางตKอเนื่อง และมีกลไกการถKายทอด
เทคโนโลยีที่สKงเสริมใหFเกิดการนำไปใชFประโยชนDในเชิงพาณิชยD เพื่อสนับสนุนการ
พัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy)
2. ไทยเปçนจุดหมายของ § ประเทศไทยมีภาพลักษณDในฐานะจุดหมายปลายทางของการทKองเที่ยวที่เนFน
การทKองเที่ยวที่เนFน
คุณคKาและใสKใจในความยั่งยืน
คุณคKาและความยั่งยืน § การทKองเที่ยวไทยมีจุดเดKนดFานการทKองเที่ยวรูปแบบเฉพาะ เชKน การทKองเที่ยวเชิง
นิ เ วศนD เชิ ง เกษตร เชิ ง การแพทยD แ ละการสK ง เสริ ม สุ ข ภาพ เชิ ง อาหารและ
วัฒนธรรม เชิงธุรกิจ และเชิงกีฬา
§ การทKองเที่ยวไทยมีกิจกรรมที่หลากหลายพรFอมทั้งมีบริการที่ไดFมาตรฐานสากล
สามารถเพิ่ม มูล คKา และดึง ดูด นัก ทKอ งเที่ย วเป°า หมายทั้ง ไทยและตKา งชาติท ี่มี
คุณภาพและมีความเต็มใจจKายสูง
§ แหลKงทKองเที่ยวไดFรับการดูแลรักษาใหFมีความยั่งยืนและเนFนคุณคKาอยKางเหมาะสม
กับพื้นที่ผKานกระบวนการมีสKวนรKวมของทุกภาคสKวน
§ รายไดFจากการทKองเที่ยวมีสัดสKวนการกระจายตัวสูKเมืองรองในทุกภูมิภาค และกระจาย
ตัวสูKชุมชนและผูFประกอบการรายยKอยในพื้นที่มากขึ้น ผKานการเพิ่มมูลคKาดFวยการ
สรFางอัตลักษณDของพื้นที่อยKางเต็มศักยภาพ
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หมุดหมาย
3. ไทยเปçนฐานการผลิต
ยานยนตDไฟฟ°าของ
อาเซียน

§
§

§

§

§
4. ไทยเปçนศูนยDกลางทาง
การแพทยDและสุขภาพ
มูลคKาสูง

§

§

§

§
5. ไทยเปçนประตูการคFา
การลงทุนและจุด
ยุทธศาสตรDทาง
โลจิสติกสDที่สำคัญของ
ภูมิภาค

§

§

§

ขอบเขต
อุตสาหกรรมยานยนตDของไทยปรับตัวสูKการเปçนฐานการผลิตยานยนตDไฟฟ°าของ
อาเซียน
ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแขKงขันของอุตสาหกรรมยานยนตDสูง มีการ
สนับสนุนการลงทุนพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เกี่ยวขFองกับยานยนตDไฟฟ°า
รวมถึงการพัฒนาทักษะแรงงานอยKางตKอเนื่อง
หนK ว ยงานที ่ เ กี ่ ย วขF อ งมี ม าตรการลดผลกระทบที ่ จ ะมี ต K อ ผู F ป ระกอบการใน
อุตสาหกรรมยานยนตDดั้งเดิมและภาคการผลิตอื่นที่เกี่ยวขFอง อาทิ เกษตรกรผูFผลิต
พืชพลังงาน
ปริมาณการใชFยานยนตDไฟฟ°าภายในประเทศไทยเพิ่มขึ้นในทุกภาคสKวน ทั้งภาครัฐ
ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป รถโดยสารสาธารณะในเมืองหลักปรับสูKระบบ
การขับเคลื่อนดFวยพลังงานไฟฟ°าทั้งหมด
ประเทศไทยมีสถานีอัดประจุไฟฟ°าอยKางเพียงพอครอบคลุมเสFนทางคมนาคม
สำคัญทั่วประเทศ
อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทยDและบริการทางการแพทยDและสุขภาพ ที่มีพื้นฐานอยูK
บนศักยภาพและความไดFเปรียบในการแขKงขันของประเทศเปçนเครื่องยนตDสำคัญที่
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยมีการลงทุนในงานวิจัยและพัฒนาตKอ
ยอดองคDความรูFและเทคโนโลยีขั้นสูงอยKางตKอเนื่อง
ประเทศไทยมีชื่อเสียงดFานการรักษาโรคเฉพาะทางและบริการทางการแพทยDขั้น
สูง เชKน การผKาตัดสมอง การผKาตัดหัวใจ และการรักษาโรคมะเร็ง เปçนตFน รวมถึง
เปçนจุดหมายปลายทางของบริการทางการแพทยD บริการดFานความสวยความงาม
และบริการสKงเสริมสุขภาวะ
ระบบสาธารณสุขไดFรับการพัฒนาคุณภาพและขยายศักยภาพ มีการปรับสูK Smart
Medical/Smart Healthcare โดยการนำเทคโนโลยี ม าใชF เ พื ่ อ รองรั บ กั บ การ
ดำรงชีวิตสมัยใหมK และเปçนปhจจัยหนึ่งที่ชKวยสนับสนุนความตFองการใชFชิ้นสKวน
อิเล็กทรอนิกสDอัจฉริยะ
บุ ค ลากรและทรั พ ยากรดF า นสาธารณสุ ข มี ก ารกระจายตั ว อยK า งเพี ย งพอและ
เหมาะสมกับผูFรับบริการจากทั้งในและตKางประเทศ
ประเทศไทยเปçนประตูการคFา บริการ และการลงทุนที่สำคัญของอาเซียน โดยมี
กฎระเบียบและกระบวนการนำเขFาสKงออกที่มีประสิทธิภาพ เอื้อตKอการดำเนิน
ธุรกิจ ลดตFนทุนดFานโลจิสติกสD และเพื่อเพิ่มความไดFเปรียบในการแขKงขัน
ประเทศไทยมีการพัฒนาโครงสรFางพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกดFานการ
ขนสKงสินคFาและการคFาผKานแดน ยกระดับระบบการบริหารจัดการโลจิสติกสDและ
การเชื่อมโยงโครงขKายเสFนทางคมนาคมขนสKงในอาเซียนอยKางไรFรอยตKอ
ประเทศไทยมีนโยบายและมาตรการจูงใจสนับสนุนใหFเกิดการขยายตัวดFานการคFา
และการลงทุน การจัดทำขFอตกลงทางการคFาระหวKางประเทศ เพื่อเสริมสรFาง
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หมุดหมาย

§

6. ไทยเปçนฐานการผลิต §
อิเล็กทรอนิกสDอัจฉริยะ
และบริการดิจิทัลของ §
อาเซียน

§

§

ขอบเขต
ศักยภาพและเชื่อมโยงผูFประกอบการในประเทศใหFเปçนสKวนหนึ่งของหKวงโซKการคFา
การลงทุนโลก (Global Value Chains)
ผูFป ระกอบการและแรงงานดFา นโลจิส ติก สDข องไทยมีอ งคDค วามรูFแ ละทัก ษะที่
เหมาะสมสำหรับการใหFบริการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และคุณภาพสูง มีการ
ประยุ ก ตD ใ ชF เ ทคโนโลยี ส มั ย ใหมK ใ นการปรั บ รู ป แบบธุ ร กิ จ ที ่ ส อดคลF อ งตK อ การ
เปลี่ยนแปลง และมีศักยภาพในการแขKงขันทั้งในระดับประเทศและระดับสากล
ประเทศไทยเปçนฐานการผลิตอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสDอัจฉริยะที่เปçนมิตรตKอ
สิ่งแวดลFอม ดิจิทัลคอนเทนตD และเปçนผูFใหFบริการดFานดิจิทัลที่สำคัญของอาเซียน
เทคโนโลยี องคDความรูF และนวัตกรรม ที่เกี่ยวขFองกับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสD
อัจฉริยะและบริการดFานดิจิทัล ทั้งดFานซอฟแวรDและการสรFางสรรคDดิจิทัลคอน
เทนตD ไดF ร ั บ การพั ฒ นาอยK า งตK อ เนื ่ อ ง ดF ว ยความรK ว มมื อ ของภาครั ฐ
สถาบันการศึกษา และผูFประกอบการ พรFอมทั้งมีกลไกสนับสนุนใหFเกิดการนำ
เทคโนโลยี องคDความรูF และนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นไปใชFประโยชนDในเชิงพาณิชยD
ประเทศไทยมีการพัฒนาโครงสรFางพื้นฐาน และปhจจัยแวดลFอมที่สKงเสริมการ
ประกอบธุ ร กิ จ ดF า นดิ จ ิ ท ั ล อาทิ อิ น เทอรD เ น็ ต ความเร็ ว สู ง แรงงานที ่ ม ี ท ั ก ษะ
สอดคลFองกับความตFองการ และกฎระเบียบที่เทKาทันการเปลี่ยนแปลงและมี
ประสิทธิภาพสูง
ภาครัฐมีระบบเฝ°าระวังและป°องกันการโจมตีทางไซเบอรD โดยทุกภาคสKวนมีความ
ตระหนักถึงความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอรD ประชาชนและผูFประกอบการมี
ทักษะในการใชFเทคโนโลยีดิจิทัลใหFเกิดประโยชนDและปลอดภัย
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2) สังคมแห)งโอกาสและความเสมอภาค (High Opportunity Society)
ทุกกลุ?มคนในประเทศมีโอกาสในการเลื่อนสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมอย?างเต็ม
ศักยภาพ ประชาชนไดVรับความคุVมครองทางสังคมที่เพียงพอ เหมาะสม ทุกภาคส?วนในสังคมมีส?วนร?วมและ
ไดVรับประโยชน[จากการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย?างเสมอภาค และประเทศมีความเหลื่อมล้ำลดลงในทุกมิติ
โดยการใช$เทคโนโลยี ฐานข$อมูลสารสนเทศ และดิจิทัลแพลตฟอรvม เป{นเครื่องมือในการส?งเสริมการแข?งขัน
ที่เปòดกวVางและเปTนธรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในเชิงธุรกิจ และผลักดันใหVเกิดการเพิ่มผลิตภาพและพัฒนา
นวัตกรรมอย?างต?อเนื่อง การส?งเสริมกิจกรรมทางเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพบริการสาธารณะในเมืองหลัก
และทVองถิ่นต?างจังหวัด เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในเชิงพื้นที่ ตลอดจนการช?วยเหลือผูVมีรายไดVนVอยดVอยโอกาส
อย?างตรงกับปjญหาความตVองการ การใชVนโยบายการเงินการคลังเพื่อสนับสนุนการกระจายรายไดV และการจัด
ความคุVมครองทางสังคมอย?างมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มพลวัตการเลื่อนสถานะทางเศรษฐกิจและสังคม
(socioeconomic mobility) ทั้งนี้ การมุ?งลดความเหลื่อมล้ำในเชิงธุรกิจ เชิงพื้นที่ และเพิ่มพลวัตการเลื่อน
สถานะทางเศรษฐกิจและสังคมดังกล?าว จะนำไปสู?การลดความเหลื่อมล้ำทางรายไดV ความมั่งคั่ง และการเขVาถึง
การศึกษา สาธารณสุข และบริการสาธารณะอื่น ๆ ที่มีคุณภาพ โดยหมุดหมายที่ตVองบรรลุในหVวงระยะเวลา
ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 เพื่อผลักดันการสรVาง “สังคมแห?งโอกาสและความเสมอภาค” อย?างเปTนรูปธรรม
ประกอบดVวย
หมุดหมายที่ 7 ไทยมี SMEs ที่เข"มแข็ง มีศักยภาพสูง และสามารถแขJงขันได" เศรษฐกิจ
ไทยขับเคลื่อนโดย SMEs ถึงรVอยละ 43.2 และมีการจVางงานกว?า 11 ลVานคน แต? SMEs ส?วนใหญ?มีขVอจำกัดทั้ง
ในดVานการเขVาถึงแหล?งเงินทุน การจัดหาแรงงาน และการแข?งขันกับธุรกิจขนาดใหญ? อีกทั้งยังมีแนวโนVมที่
จะตVองเผชิญการแข?งขันที่รุนแรงมากขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงอย?างรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื ่ อ สาร ซึ ่ ง อาจส? ง ผลใหV ผูV บ ริ โ ภคเปลี ่ ย นพฤติ ก รรมการบริ โ ภคไดV อ ย? า งรวดเร็ ว และยั ง เปò ด โอกาสใหV
ผูVประกอบการรายใหม?สามารถเขVามาแข?งขันในตลาดไดVง?ายขึ้น นอกจากนี้ สภาพเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวยัง
เปTนปjจจัยเสี่ยงสำคัญที่ส?งผลใหV SMEs จำนวนมากไดVรับผลกระทบและมีแนวโนVมตVองปòดกิจการ ส?งผลต?อการ
จVางงาน และคุณภาพชีวิตของประชาชนในที่สุด การเพิ่มโอกาสและเร?งพัฒนาศักยภาพของ SMEs ใหVสามารถ
ใชVเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการดำเนินธุรกิจตลอดกระบวนการ และสามารถปรับตัวสู?ธุรกิจใหม?ที่มีแนวโนVม
ความตVองการมากขึ้นและสอดคลVองกับทิศทางการพัฒนาประเทศ อาทิ สินคVาที่เปTนมิตรต?อสิ่งแวดลVอม จะช?วย
ลดทอนความเสี่ยงดังกล?าว พรVอมทั้งลดความเหลื่อมล้ำในดVานรายไดV ความมั่งคั่ง เพิ่มการแข?งขันในตลาดซึ่ง
เปTนปjจจัยสำคัญที่จะนำไปสู?การยกระดับผลิตภาพ พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมอย?างต?อเนื่อง และ
เสริมสรVางความสามารถในการแข?งขันของประเทศในระยะยาว
หมุดหมายที่ 8 ไทยมีพื้นที่และเมืองหลักของภูมิภาคที่มีความเจริญทางเศรษฐกิจ
ทันสมัย และนJาอยูJ ฐานเศรษฐกิจหลักของประเทศอยู?ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และภาค
ตะวันออก โดยมีกรุงเทพมหานครเปTนเมืองโตเดี่ยว ซึ่งมีระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจและโครงสรVางพื้นฐานที่
สูงกว?าเมืองหลักอื่น ๆ ของประเทศอย?างมาก ส?งผลใหVเกิดความเหลื่อมล้ำเชิงพื้นที่ ซึ่งนำไปสู?ความเหลื่อมล้ำใน
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มิติดVานโอกาสอื่น ๆ ทั้งดVานการทำงาน รายไดV และการเขVาถึงการศึกษาและบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพ
ความเหลื่อมล้ำเชิงพื้นที่จึงเปTนขVอจำกัดในการพัฒนาประเทศของไทยมาโดยตลอด อย?างไรก็ดี พืน้ ทีใ่ นภาคต?าง
ๆ ของประเทศมีศักยภาพและโอกาสที่สามารถนำมาสรVางมูลค?าเพิ่มเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ
ภาคและประเทศโดยรวม ในขณะเดียวกัน ความกVาวหนVาเทคโนโลยีดิจิทัลที่สามารถช?วยใหVการกระจาย
กิจกรรมทางเศรษฐกิจเปTนไปไดVง?ายขึ้น การยVายถิ่นฐานของแรงงานกลับสู?ทVองถิ่นต?างจังหวัดจากวิกฤตโควิด19 และกระแสการใหV ค วามสำคั ญ กั บ เศรษฐกิ จ ระดั บ ภู ม ิ ภ าค (Regionalization) จะเปT น ทั ้ ง โอกาสและ
แรงผลักดันในการพัฒนาพื้นที่ทั้งในแง?ของการส?งเสริมการคVาการลงทุน การเสริมสรVางศักยภาพของทVองถิ่น
และชุมชนเพื่อรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ การยกระดับคุณภาพของบริการสาธารณะในพื้นที่ และการพัฒนา
พื้นที่ใหVน?าอยู?และมีคุณภาพชีวิตที่เปTนมิตรต?อสิ่งแวดลVอม
หมุดหมายที่ 9 ไทยมีความยากจนข"ามรุJนลดลง และคนไทยทุกคนมีความคุ"มครองทาง
สังคมที่เพียงพอ เหมาะสม แมVว?าสัดส?วนคนจนโดยรวมจะลดลงอย?างต?อเนื่อง แต?ประเทศไทยยังคงมีคนจน
จำนวนหนึ่งที่ติดอยู?ในกับดักความยากจนเรื้อรังและ/หรือขVามรุ?น โดยที่ผลประโยชน[จากการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจกระจายไปไม?ถึง และยังถูกซ้ำเติมดVวยการเปลี่ยนแปลงต?าง ๆ อาทิ วิกฤตเศรษฐกิจ อัตราการพึ่งพิง
ในครัวเรือนที่สูงขึ้น และการเขVาไม?ถึงเทคโนโลยี ที่อาจลดทอนโอกาสในการขยับสถานะ ซึ่งจะส?งผลโดยตรงต?อ
ความเหลื่อมล้ำ โดยเฉพาะเมื่อความยากจนและขัดสนถูกส?งผ?านไปยังรุ?นลูกหลาน ในขณะเดียวกัน คนใกลVจน
และกลุ?มเปราะบาง โดยเฉพาะแรงงานนอกระบบซึ่งมีแนวโนVมเพิ่มสูงขึ้นทั้งแบบดั้งเดิมและแบบใหม? (gig
workers) จำเปTนตVองไดVรับความคุVมครองที่เพียงพอเหมาะสมเพื่อลดความเสี่ยงและสรVางความมั่นคงทางรายไดV
ทั้งนี้ ความกVาวหนVาทางเทคโนโลยีดิจิทัลและระบบขVอมูลสารสนเทศ ถือเปTนเครื่องมือสำคัญที่จะช?วยระบุ
กลุ?มเปbาหมาย ปjญหา และความจำเปTน นำไปสู?การออกแบบนโยบายช?วยเหลือครอบครัวยากจนขVามรุ?นไดV
อย?างเฉพาะเจาะจง แกVไขปjญหาไดVอย?างตรงจุด และสามารถสรVางแตVมต?อไดVอย?างเหมาะสม รวมถึงสามารถ
ออกแบบระบบประกันสังคมใหVสอดคลVองเหมาะสมกับความตVองการและรูปแบบการทำงานที่เปลี่ยนไป
โดยขอบเขตของเปbาหมายการดำเนินงานในแต?ละหมุดหมาย มีสาระสำคัญ ดังนี้
ตารางที่ 3-2 ขอบเขตของหมุดหมายภายใตOสังคมแหCงโอกาสและความเสมอภาค
หมุดหมาย
ขอบเชต
7. ไทยมี SMEs ที่เขFมแข็ง § ประเทศไทยมีระบบนิเวศ (Ecosystem) ที่เหมาะสมตKอการเติบโตของ SMEs โดย
มีศักยภาพสูง และ
มีการแขKงขันทางการคFาที่เป®ดกวFางและเปçนธรรม ความเหลื่อมล้ำระหวKาง SMEs
สามารถแขKงขันไดF
และธุรกิจขนาดใหญK ในการเขFาถึงแหลKงเงินทุนและนวัตกรรมการเงินทางเลือกที่
เหมาะสม องคDความรูFและเทคโนโลยีที่จำเปçน รวมถึงตลาดภาครัฐและชKองทาง
ตลาดใหมK ๆ ลดลง โดยมีการสนับสนุนจากภาครัฐที่ตรงกับความตFองการเฉพาะ
ของผูFประกอบการ
§ SMEs ไทยมีศักยภาพสูง ขับเคลื่อนดFวยเทคโนโลยี องคDความรูF และนวัตกรรม
โดยเฉพาะในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การพัฒนารูปแบบธุรกิจ และการเพิ่ม
มูลคKาของสินคFาและบริการ ตลอดจนสามารถปรับตัวสูKธุรกิจใหมKที่มีแนวโนFมความ
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§
§

§

8. ไทยมีพื้นที่และเมือง
หลักของภูมิภาคที่มี
ความเจริญทาง
เศรษฐกิจ ทันสมัย
และนKาอยูK

§

§

§

§

9. ไทยมีความยากจนขFาม §
รุKนลดลง และคนไทย
ทุกคนมีความคุFมครอง
ทางสังคมที่เพียงพอ
§
เหมาะสม
§

ตFองการมากขึ้นในอนาคต อาทิ ผลิตภัณฑDที่เปçนมิตรตKอสิ่งแวดลFอม หรือสินคFา
และบริการทางสุขภาพ
SMEs ไทยมีบทบาทในภาคการสKงออกมากขึ้น สามารถเชื่อมโยงเขFาสูKหKวงโซKมูลคKา
โลกไดF โดยเฉพาะในภาคการผลิตและบริการเป°าหมาย
วิสาหกิจชุมชนมีศักยภาพ ผลิตไดFและขายเปçน สามารถนำอัตลักษณD วัฒนธรรม
และภูมิปhญญาของชุมชนมาสรFางมูลคKาเพิ่มใหFแกKสินคFาและบริการ และสามารถ
สรFางงาน สรFางรายไดFใหFแกKคนในชุมชน
วิสาหกิจเพื่อสังคมขยายตัวและเติบโตอยKางตKอเนื่อง รวมถึงมีบทบาทมากขึ้นใน
การพั ฒ นาชุ ม ชน สั ง คม และสิ ่ ง แวดลF อ ม อาทิ การสรF า งการมี ส K ว นรK ว มและ
กระจายผลประโยชนD จ ากการดำเนิ น ธุ ร กิ จ ไปสู K ช ุ ม ชน การสรF า งงานในกลุK ม
ผูFดFอยโอกาส และการพัฒนาสินคFาและบริการที่เปçนมิตรตKอสิ่งแวดลFอม
พื้นที่และเมืองหลักของภูมิภาคไดFรับการพัฒนาเศรษฐกิจอยKางเต็มศักยภาพ มีการ
พัฒนาเมืองหลักและการเชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจในทุกภูมิภาค โดยเฉพาะอยKางยิ่ง
ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจทั้งในระดับภายในประเทศและระดับภูมิภาค รวมถึง
การเชื่อมโยงระหวKางเมืองและชนบทโดยรอบ
บริการสาธารณะ โดยเฉพาะอยKางยิ่งดFานการศึกษา และบริการสาธารณสุข มี
คุณภาพมาตรฐานใกลFเคียงกันระหวKางพื้นที่ รวมถึงมีการจัดสรรงบประมาณ
บุคลากร และทรัพยากรที่สำคัญอื่น ๆ อยKางเพียงพอและเหมาะสม
พื้นที่เศรษฐกิจและเมืองหลักทั่วประเทศมีการพัฒนาโครงสรFางพื้นฐานอยKางทั่วถึง
มีประสิทธิภาพ และดำเนินงานไดFอยKางยั่งยืน โดยเฉพาะอยKางยิ่งดFานการคมนาคม
ขนสKงในเมือง และระบบสารสนเทศดิจิทัลที่มีความครอบคลุม สามารถเขFาถึงไดF
เพื่อรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจในภูมิภาค และพัฒนาปhจจัยดึงดูดการพัฒนาสูK
ภูมิภาค (Pull Factors) อยKางตKอเนื่อง พรFอมทั้งมีสิ่งอำนวยความสะดวกและ
โครงสรF า งพื ้ น ฐานที ่ จ ำเปç น ตK อ การดำรงชี ว ิ ต ของประชาชนใหF เ ปç น มิ ต รกั บ
สิ่งแวดลFอมและยั่งยืน (Eco-living)
องคDการปกครองสKวนทFองถิ่นมีศักยภาพในการกำกับดูแลและกำหนดมาตรฐาน
การใหFบริการสาธารณะ ขณะที่ชุมชน สถาบันการศึกษา และภาคเอกชนในพื้นที่
มีสKวนรKวมในการออกแบบและขับเคลื่อนการพัฒนาที่เหมาะสมและตอบโจทยD
ความตFองการของคนในทFองที่ไดFอยKางแทFจริง
คนยากจนขFามรุKนลดลง จากมาตรการใหFความชKวยเหลือและแกFไขปhญหาแบบมุKง
เป°า และเทคโนโลยีสารสนเทศที่สามารถระบุตัวบุคคล ปhญหา และความตFองการ
ไดFอยKางแมKนยำและมีประสิทธิภาพ
นโยบายการเงินการคลัง และกฎหมายสามารถสนับสนุนการกระจายรายไดF และ
สรFางความเปçนธรรมในสังคมไดFอยKางมีประสิทธิภาพ
ทุ ก กลุ K ม คนสามารถเขF า ถึ ง เทคโนโลยี ด ิ จ ิ ท ั ล ไดF อ ยK า งครอบคลุ ม ทั ่ ว ถึ ง และมี
คุณภาพ โดยเฉพาะในชนบทและพื้นที่หKางไกล เพื่อลดความเหลื่อมล้ำของโอกาส
ทางเศรษฐกิจและสังคม และระหวKางพื้นที่ (digital divide)
109

§ เด็กจากครอบครัวยากจนไดFรับการชKวยเหลือใหFสามารถเขFาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ
โดยเฉพาะการศึกษาในระดับที่สูงกวKาการศึกษาภาคบังคับไดFอยKางเสมอภาค เพื่อเพิ่ม
โอกาสการเลื่อนชั้นทางเศรษฐกิจและสังคมอันจะนำไปสูKการลดความเหลื่อมล้ำใน
ประชากรรุKนถัดไป
§ คนไทยทุกคนมีความคุFมครองทางสังคมที่เพียงพอ เหมาะสม สอดคลFองกับบริบท
ความจำเปçน บนฐานของความยั่งยืนทางการคลัง
§ ระบบประกั น สั ง คมไดF ร ั บ การพั ฒ นาทั ้ ง ในดF า นรู ป แบบ เงิ น สมทบ และสิ ท ธิ
ประโยชนDใหFสอดคลFองกับความตFองการและลักษณะการทำงานที่หลากหลาย
สามารถจูงใจใหFแรงงานนอกระบบเขFาสูKระบบ และสรFางหลักประกันใหFแกKแรงงาน
ในภาวะวิกฤตไดF
§ ระบบความคุFมครองทางสังคมของไทยมีความบูรณาการ เชื่อมโยงกันตั้งแตKระดับ
นโยบาย ฐานขFอมูล ระดับปฏิบัติ จนถึงการติดตามประมวลผล โดยมีระบบที่
สามารถระบุชุดสิทธิของความคุFมครองทางสังคมที่แตKละบุคคล/ครัวเรือนพึงไดFรับ

3) วิถีชีวิตที่ยั่งยืน (Eco-Friendly Living)
ทุกภาคส?วนในสังคมมีรูปแบบการดำเนินชีวิตและกิจกรรมทางเศรษฐกิจทีเ่ อื้อใหVเกิดความ
ยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศ และสภาพภูมิอากาศ พรVอมทั้งสามารถรับมือและมีภูมิคุVมกันจาก
สภาพแวดลVอมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยใหVความสำคัญกับการพัฒนาประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ ทั้ง
การจัดการของภาครัฐและบทบาทของภาคส)วนต)าง ๆ ที่เกี่ยวข$อง รวมถึงการประยุกตvใช$เทคโนโลยี เพื่อ
มุ?งจัดการกับปjญหาที่เปTนภัยคุกคามสำคัญทั้งในประเทศไทยและในระดับโลก ซึ่งไดVแก? ปÑญหาขยะ มลพิษทาง
น้ำ มลพิษอากาศ กàาซเรือนกระจก และความเสี่ยงของภัยธรรมชาติอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพภูมิอากาศ ดVวยการยกระดับระบบการจัดการและโครงสรVางพื้นฐานที่เกี่ยวขVอง พรVอมทั้งพัฒนากลไกที่
จูงใจใหVเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการผลิตและบริโภคใหVมีความรับผิดชอบต?อสิ่งแวดลVอม โดยหมุดหมายที่
ตVองบรรลุในหVวงระยะเวลาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 เพื่อผลักดันการสรVาง “วิถีชีวิตที่ยั่งยืน” อย?างเปTน
รูปธรรม ประกอบดVวย
หมุดหมายที่ 10 ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร~บอนต่ำ ขยะ น้ำเสีย มลพิษ
อากาศ และก•าซเรือนกระจก ถือเปTนผลพลอยไดVจากกระบวนการผลิตและบริโภค ซึ่งในปjจจุบันไดVส?งผล
กระทบทางสิ ่ ง แวดลV อ มในระดั บ ที ่ ก ? อ ใหV เ กิ ด อั น ตรายต? อ สุ ข ภาพอนามั ย และทำลายความยั ่ ง ยื น ของ
ทรัพยากรธรรมชาติ โดยปริมาณขยะและน้ำเสียที่มีปริมาณสูงเกินกว?าความสามารถในการกำจัด ไดVเล็ดรอด
ออกสู?สิ่งแวดลVอมจนเปTนผลเสียต?อคุณภาพน้ำในแหล?งน้ำและสิ่งมีชีวิตในทะเล ในขณะเดียวกัน มลพิษอากาศ
PM2.5 ซึ่งมีแหล?งที่มาสำคัญจากการจราจรและเผาพื้นที่เกษตร ส?งผลใหVหลายพื้นทีข่ องประเทศไทยตVองเผชิญ
กับปjญหาคุณภาพอากาศทีเ่ ปTนอันต?อสุขภาพเปTนประจำทุกป^ นอกจากนี้ ปริมาณก•าซเรือนกระจกของทั้งโลกที่
ยังคงมีแนวโนVมเพิ่มสูงขึ้น จะทำใหVการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมีความรุนแรงเพิ่มขึ้นในอนาคต อย?างไรก็
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ดี ความกVาวหนVาทางเทคโนโลยีหลายประการไดVส?งผลใหVการจัดการปjญหาทางสิ่งแวดลVอมทั้ง 4 ประการอย?าง
ยั่งยืนสามารถทำไดVดVวยตVนทุนที่ลดต่ำลงเรื่อย ๆ และยังเปTนโอกาสในการสรVางมูลค?าเพิ่มทางเศรษฐกิจไดVในอีก
ทางหนึ่งดVวย โดยเทคโนโลยีการรีไซเคิลและการบำบัดน้ำเสียทำใหVสามารถนำวัสดุหลายประเภทและน้ำที่ใชV
แลVวมาหมุนเวียนใชVประโยชน[ไดVใหม? เทคโนโลยีชีวภาพสามารถนำมาใชVเพิ่มมูลค?าวัสดุเหลือใชVทางการเกษตร
เพื่อลดความจำเปTนในการเผาพื้นที่ของเกษตรกร นอกจากนี้ พลังงานหมุนเวียนและยานยนต[ไฟฟbาจะเปTน
โอกาสในการลดก•าซเรือนกระจกและมลพิษอากาศไดVอย?างมหาศาล
หมุดหมายที่ 11 ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่ผ?านมา ภัยธรรมชาติหลายประเภท โดยเฉพาะ อุทกภัย ภัยแลVง วาตภัย
ไฟปùา และการกัดเซาะชายฝj®ง เปTนสาเหตุที่ก?อใหVเกิดความสูญเสียเปTนประจำทุกป^ ทั้งต?อชีวิต ทรัพย[สิน
ทรัพยากรธรรมชาติ และมูลค?าทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมีแนวโนVมที่จะส?งผล
ใหVภัยธรรมชาติขVางตVนทวีความถี่และระดับความรุนแรงเพิ่มขึ้น พรVอมกันนั้น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ยังอาจทำใหVภัยธรรมชาติประเภทอื่น ๆ ที่ไม?ไดVส?งผลกระทบต?อประเทศไทยมากเท?าใดนักในปjจจุบัน กลายเปTน
ภัยคุกคามที่สำคัญในอนาคต อาทิ การเกิดน้ำท?วมพื้นที่ชายฝj®งอันเนื่องมาจากระดับน้ำทะเลที่เพิ่มสูงขึ้น และ
สภาพอากาศรVอนจัด นอกจากนี้ แนวโนVมการขยายตัวของเมืองที่เพิ่มขึ้นอาจยิ่งซ้ำเติมใหVความเสี่ยงของภัย
ธรรมชาติเพิ่มขึ้นไดV หากขาดการควบคุมดVานการดVานใชVประโยชน[ที่ดินและพัฒนาสิ่งก?อสรVางอย?างเหมาะสม
ดังนั้น การลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทั้งในมิติของ
การปbองกันและบรรเทาภัย รวมทั้งการปรับตัวเพื่อลดผลกระทบ จึงเปTนความทVาทายที่สำคัญยิ่งต?อการพัฒนา
ความยั่งยืนของประเทศในระยะต?อไป
โดยขอบเขตของเปbาหมายการดำเนินงานในแต?ละหมุดหมาย มีสาระสำคัญ ดังนี้
ตารางที่ 3-3 ขอบเขตของหมุดหมายภายใตOวิถีชีวิตที่ยั่งยืน
หมุดหมาย
10. ไทยมีเศรษฐกิจ
หมุนเวียนและสังคม
คารDบอนต่ำ

ขอบเขต
§ ขยะไดFรับการหมุนเวียนกลับไปใชFประโยชนDในสัดสKวนที่สูงขึ้น ผKานการปรับปรุง
ระบบการจัดการ รวมทั้งการแกFไขหรือกำหนดกฎระเบียบที่จำเปçนเพิ่มเติม อาทิ
การกำหนดมาตรการเชิ ง บั ง คั บ สำหรั บ การคั ด แยกขยะตั ้ ง แตK ต F น ทาง การมี
ขFอกำหนดดFานการออกแบบบรรจุภัณฑDพลาสติกใหFเอื้อตKอการรีไซเคิล การ
พั ฒ นากลไกในการจั ด การซากผลิ ต ภั ณ ฑD เ ครื ่ อ งใชF ไ ฟฟ° า และอุ ป กรณD
อิเล็กทรอนิกสDอยKางเปçนระบบ รวมทั้งการแกFไขกฎระเบียบที่เปçนอุปสรรคตKอการ
ผลิตสินคFาจากวัสดุเหลือใชF
§ ประเทศไทยมีศักยภาพในการรีไซเคิลน้ำทิ้ง โดยเริ่มจัดทำระบบในพื้นที่ที่มีความ
พรFอม อาทิ นิคมอุตสาหกรรม และชุมชนขนาดใหญK
§ พลังงานหมุนเวียนเปçนแหลKงพลังงานหลักสำหรับการพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ°า
ใหมKของประเทศ โดยการปรับเปลี่ยนตลาดการซื้อขายไฟฟ°าไปสูKรูปแบบตลาด
เสรีเพื่อสKงเสริมการผลิตไฟฟ°าจากพลังงานหมุนเวียนของผูFผลิตรายยKอยและภาค
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หมุดหมาย

§
§

11. ไทยสามารถลดความ §
เสี่ยงและผลกระทบ
จากภัยธรรมชาติและ
การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ
§

§

§
§

ขอบเขต
ประชาชน และการปรับปรุงระบบสายสKงไฟฟ°าและการจัดการใหFสามารถรองรับ
ไฟฟ°าที่ผลิตจากพลังงานทดแทนในสัดสKวนที่สูงขึ้น
การใชF ง านยานยนตD ไ ฟฟ° า มี ส ั ด สK ว นที ่ ส ู ง ขึ ้ น ทั ้ ง ในระบบขนสK ง มวลชนและ
ยานพาหนะสKวนบุคคล
ผลิตภัณฑDที่มาจากวัสดุเหลือใชFและมีการปลKอยคารDบอนในปริมาณต่ำตลอดวงจร
ชีวิตไดFรับการสนับสนุน ทั้งในดFานการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับ
การผลิต และมาตรการทางการเงินการคลังเพื่อจูงใจผูFบริโภค
พื้นที่ที่ประสบภัยธรรมชาติซ้ำซาก และพื้นที่ที่มีแนวโนFมจะเผชิญกับผลกระทบที่
รุนแรงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ไดFรับการจัดการใหFมีความเสี่ยงที่
ลดลง ผK า นการใชF ม าตรการป° อ งกั น ภั ย ที ่ ย ั ่ ง ยื น และมาตรการการปรั บ ตั ว ที่
เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และการดำเนินชีวิตของประชาชน
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสำคัญตKอการป°องกันความเสี่ยงและผลกระทบจาก
ภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อาทิ ปüาตFนน้ำ ปüาชายเลน
และพื้นที่ชุKมน้ำ ไดFรับการอนุรักษDและฟôöนฟูใหFอยูKในสภาพดี
เป°าหมายดFานการลดความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติและการลดผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ไดFรับการบูรณาการเขFากับการวางแผนการพัฒนา
พื้นที่ ทั้งการใชFประโยชนDที่ดิน และการจัดทำโครงสรFางพื้นฐานและสิ่งกKอสรFาง
ระบบการจัดการภัย ทั้งการคาดการณD การเตือนภัย การเผชิญเหตุ และการฟôöนฟู
หลังเกิดภัย ในทุกระดับไดFรับการปรับปรุงใหFมีประสิทธิภาพและศักยภาพที่สูงขึ้น
ทุกภาคสKวนไดFรับการพัฒนาขีดความสามารถในการเตรียมพรFอมรับมือกับภัย
ธรรมชาติและการปรับตัวเพื่อลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
โดยเฉพาะการมีมาตรการชKวยเหลือกลุKมคนเปราะบาง อาทิ คนยากจน และ
เกษตรกรที่มีแนวโนFมไดFรับผลกระทบมากกวKาประชากรกลุKมอื่น

4) ปÑจจัยสนับสนุนการพลิกโฉมประเทศ (Key Enablers for Thailand’s Transformation)
ปj จ จั ย ขั บ เคลื ่ อ นที่ เ อื ้ อ ต? อ การเปลี ่ ย นผ? า นประเทศไปสู? ก ารเปT น Hi-Value and
Sustainable Thailand โดยเฉพาะกลไกการพัฒนาทรัพยากรมนุษยv ทั้งระบบการศึกษา และการยกระดับ
และปรับทักษะแรงงาน ที่มีคุณภาพไดVมาตรฐาน สอดคลVองกับความตVองการของตลาดแรงงานและโลกยุคใหม?
และส?งเสริมการเคลื่อนยVายแรงงานไปสู?ภาคการผลิตและบริการที่มีผลิตภาพและมูลค?าสูง และกลไกการ
บริหารจัดการภาครัฐ ทั้งระเบียบกฎหมาย ระบบงบประมาณ โครงสรVางพื้นฐาน การใหVบริการสาธารณะ
ตลอดจนการติดตามประเมินผล ที่ทันสมัย เท?าทันต?อการเปลี่ยนแปลง ตอบสนองความตVองการไดVอย?างมี
ประสิทธิภาพ และสอดคลVองกับทิศทางการพัฒนาประเทศ โดยหมุดหมายที่ตVองบรรลุในระยะเวลาของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 เพื่อสรVาง “ปjจจัยสนับสนุนการพลิกโฉมประเทศ” ประกอบดVวย
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หมุดหมายที่ 12 ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ)งเรียนรู$อย)างต)อเนื่อง ตอบโจทยvการ
พัฒนาแห)งอนาคต คนเปTนรากฐานสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ อย?างไรก็ตาม คุณภาพ
การศึกษาและระบบการพัฒนาทักษะแรงงานของไทยยังอยู?ในระดับต่ำ อีกทั้งยังประสบกับความเหลื่อมล้ำใน
การเขVาถึง ส?งผลใหVขาดแคลนกำลังแรงงานที่สอดคลVองกับทิศทางการพัฒนาประเทศ ในระยะต?อไป ปjญหา
ดังกล?าวมีแนวโนVมที่จะทวีความรุนแรงมากขึ้นจากอนาคตของงานและการเปลี่ยนแปลงอย?างรวดเร็วของทาง
เทคโนโลยี วิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่มาพรVอมกับความตVองการงานและทักษะประเภทใหม? ๆ รวมถึงทักษะทาง
พฤติกรรม (Soft Skills) ภายใตVบริบทการเปลี่ยนแปลงโครงสรVางประชากรซึ่งส?งผลใหVกำลังแรงงานลดลงอย?าง
ต?อเนื่อง นอกจากนี้ การขาดความพรVอมทางเทคโนโลยีและความแตกต?างระหว?างพื้นที่ยังอาจทำใหVปjญหา
ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาและทักษะเพิ่มสูงมากขึ้น อย?างไรก็ดี ความกVาวหนVาทางเทคโนโลยี การลดลงของ
ประชากร และการขยายตัวของความเปTนเมืองจะนำมาซึ่งโอกาสในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและฝ≤กอบรม
ตลอดจนส? ง เสริ ม การเรี ย นรู V ต ลอดชี ว ิ ต เพื ่ อ ใหV ส ามารถผลิ ต และพั ฒ นากำลั ง คนที ่ ม ี ส มรรถนะสู ง เปT น
ปjจจัยพื้นฐานที่สำคัญในการเปลี่ยนผ?านประเทศไปสู?การเปTน Hi-Value and Sustainable Thailand ต?อไป
หมุดหมายที่ 13 ไทยมีภาครัฐที่มีสมรรถนะสูง ภาครัฐมีความสำคัญต?อการขับเคลื่อน
การพัฒนาประเทศในทุกมิติ อย?างไรก็ตาม ปjจจุบันภาครัฐของไทยมีขนาดใหญ? ขาดความคล?องตัว และมี
รายจ?ายประจำมาก อีกทั้งยังมีโครงสรVางการบริหารงานแบบรวมศูนย[แต?ขาดการบูรณาการระหว?างหน?วยงาน
ขาดการมีส?วนร?วมของประชาชน และมีกฎหมายจำนวนมากที่ยังลVาสมัยและขาดการบังคับใชVที่มีประสิทธิภาพ
ในระยะต?อไป ปjญหาดังกล?าวมีแนวโนVมที่จะขยายตัวไปสู?ปjญหาภาระทางการคลังที่เพิ่มขึ้นจากการเขVาสู?สังคม
สูงวัย ความเสียหายทางเศรษฐกิจจากความล?าชVาในการปรับตัวใหVเท?าทันกับเศรษฐกิจฐานเทคโนโลยีและ
การทำงานรูปแบบใหม? รวมไปถึงความสามารถในการตอบสนองต?อความตVองการของประชาชนที่มีอย?างจำกัด
ท?ามกลางกระแสการตระหนักรูVของสาธารณชน (Public Awareness) และการขยายตัวของความเปTนเมือง
ดังนั้น ภาครัฐจึงจำเปTนตVองปรับโครงสรVางและการบริหารงานใหVมีความยืดหยุ?นคล?องตัวและมีสมรรถนะสูง
โดยอาศัยโอกาสจากความกVาวหนVาทางเทคโนโลยีในการปรับปรุงกระบวนงาน พัฒนาระบบขVอมูล และ
อำนวยความสะดวกในการใหVบริการสาธารณะ ตลอดจนมุ?งปรับปรุงกฎหมายที่เปTนอุปสรรคต?อการปรับ
โครงสรVางและพลิกโฉมประเทศในมิติต?าง ๆ และส?งเสริมศักยภาพของทุกภาคส?วนในการเขVามามีส?วนร?วม
ในการพัฒนาประเทศ
โดยขอบเขตของเปbาหมายการดำเนินงานในแต?ละหมุดหมาย มีสาระสำคัญ ดังนี้
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ตารางที่ 3-4 ขอบเขตของหมุดหมายภายใตOปïจจัยสนับสนุนการพลิกโฉมประเทศ
หมุดหมาย
ขอบเขต
12. ไทยมีกำลังคน
§ ระบบการศึ ก ษาไทยตั ้ ง แตK ร ะดั บ ปฐมวั ย มี ค ุ ณ ภาพมาตรฐานใกลF เ คี ย งกั น
สมรรถนะสูง มุKงเรียนรูF
ภายในประเทศและเทียบเทKาระดับสากล โดยมุKงพัฒนาคนใหFมีทักษะที่จำเปçนใน
อยKางตKอเนื่อง ตอบ
โลกยุคใหมKอยKางรอบดFาน อาทิ ทักษะดFานภาษาตKางประเทศ ทักษะดFานดิจิทัล
โจทยDการพัฒนาแหKง
และทั ก ษะการเปç น ผู F ป ระกอบการ รวมถึ ง ทั ก ษะทางสั ง คม/พฤติ ก รรม (Soft
อนาคต
Skills) อาทิ ทักษะการคิดเชิงวิพากษD ความคิดสรFางสรรคD ความสามารถในการ
ปรับตัว การยอมรับความแตกตKาง และการสื่อสารและการทำงานรKวมกับผูFอื่น
พรFอมทั้งสKงเสริมการสรFางสังคมแหKงการเรียนรูFตลอดชีวิต
§ ระบบการศึกษาและกลไกที่เกี่ยวเนื่องมีความเหมาะสมและสอดรับกับศักยภาพ
ของเด็กแตKละกลุKม ตั้งแตKกลุKมผูFมีความสามารถพิเศษ จนถึงกลุKม NEETs (กลุKมเด็ก
และเยาวชนอายุระหวKาง 15 – 24 ปè ที่ไมKไดFเรียน ไมKไดFทำงาน หรือไมKไดFอยูKใน
ระบบฝ´กอบรมใด ๆ)
§ สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาสามารถปรั บ บทบาทในการผลิ ต และพั ฒ นากำลั ง คนใหF มี
ปริมาณและคุณภาพสอดคลFองกับความตFองการของตลาดแรงงาน และสนับสนุน
การมุKงสูKการเปçน Hi-Value and Sustainable Thailand รวมถึงมีบทบาทในการ
พัฒนาทุนมนุษยDในทุกชKวงวัย (นอกเหนือจากวัยเรียน)
§ ระบบการฝ´กอบรมเพื่อปรับและยกระดับทักษะฝèมือแรงงาน (Reskill / Upskill /
New skill) มีคุณภาพ ทันสมัย ไดFมาตรฐาน ตอบโจทยDความตFองการอยKางตรงจุด
ทุกคนสามารถเขFาถึงไดF โดยเฉพาะการฝ´กอบรมเพื่อโยกยFายแรงงานไปสูKภาคการ
ผลิ ต และบริ ก ารเป° า หมายภายใตF ก ารสรF า งเศรษฐกิ จ มู ล คK า สู ง ที ่ เ ปç น มิ ต รตK อ
สิ่งแวดลFอม และสำหรับผูFมีความเสี่ยงจากการถูกทดแทนจากระบบอัตโนมัติ กลุKม
วัยแรงงานตอนปลาย และผูFสูงอายุ
§ นโยบายการบริหารจัดการกำลังคนภายใตFบริบทสังคมสูงวัยมีความชัดเจน และ
สามารถลดทอนความเสี่ยงในการขาดแคลนกำลังแรงงาน อาทิ การขยายอายุ
เกษียณ การยกระดับผลิตภาพแรงงานไทย และการดึงดูดแรงงานทักษะสูงจาก
ตKางประเทศ
§ ระบบการบริหารจัดการกำลังคนและฐานขFอมูลสารสนเทศดFานกำลังคนของ
ประเทศมีความบูรณาการ นำไปสูKการออกแบบนโยบายที่เฉพาะเจาะจง และมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
§ สถาบันทางสังคมเอื้อตKอการพัฒนาทรัพยากรมนุษยD ตั้งแตKการสKงเสริมการเลี้ยงดู
บุตร การปฏิรูปสื่อและอุตสาหกรรมบันเทิง จนถึงมาตรการที่เอื้อตKอการมีสุขภาพ
ดี มีความตระหนักดFานสิ่งแวดลFอม และมีจิตสำนึกที่ดีตKอสังคมสKวนรวม
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หมุดหมาย
13. ไทยมีภาครัฐที่มี
สมรรถนะสูง

§

§

§

§
§

§

ขอบเขต
การทำงานของภาครัฐมีความบูรณาการและเปçนเอกภาพ ตั้งแตKระดับนโยบาย
ระดับปฏิบัติ จนถึงการติดตามประเมินผล ทั้งระหวKางหนKวยงานภาครัฐ ภาครัฐ
และเอกชน รวมถึงการดำเนินงานรKวมกับภาคีการพัฒนาอื่น ๆ
โครงสรFางของหนKวยงานภาครัฐมีความยืดหยุKน สามารถปรับเปลี่ยน ควบรวม
หรื อ ยกเลิ ก ภารกิ จ ใหF ม ี ค วามเหมาะสมและสอดคลF อ งกั บ ทิ ศ ทางการพั ฒ นา
ประเทศ ไดFอยKางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
ภาครัฐมีความยั่งยืนทางการคลัง มีความสามารถในการจัดเก็บรายไดFเพิ่มขึ้น และ
มีการบริหารจัดการรายจKายอยKางมีประสิทธิภาพ โดยการปรับบทบาทและลด
ภารกิจเหลือเพียงเทKาที่จำเปçน
การบริหารงานภาครัฐและการใหFบริการสาธารณะปรับเปลี่ยนสูKการเปçนรัฐบาล
ดิจิทัลเต็มรูปแบบ
กฎหมาย ระเบียบ และมาตรการภาครัฐมีความทันสมัย ไมKซ้ำซFอน มีการบังคับใชF
ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขKงขันและสนับสนุนการพลิก
โฉมประเทศไปสูKการเปçน Hi-Value and Sustainable Thailand
ทุกภาคสKวน ทั้งภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน มีบทบาทใน
การออกแบบ จัดทำ และขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสูKการเปçน Hi-Value and
Sustainable Thailand รวมถึงมีบทบาทในการติดตามตรวจสอบการทำงานของ
ภาครัฐในทุกระดับอยKางเปçนรูปธรรม

ทั้งนี้ การกำหนด “หมุดหมาย” (Milestones) ในช?วงระยะเวลา 5 ป^ ของแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 13 เพื่อนำไปสู?การพลิกโฉมประเทศสู?การเปTน Hi-Value and Sustainable Thailand ภายในป^ 2570
ไดVพัฒนาขึ้นจากการนำโอกาสและความเสี่ยงที่ไดVจากการวิเคราะห[ผลกระทบของแนวโนVมการเปลี่ยนแปลง
ระดับโลก (Megatrends) ต?อสถานะของการพัฒนาประเทศ มาใชVเปTนกรอบในการจัดทำรายละเอียดและ
สาระสำคัญของหมุดหมายทั้ง 13 ประการ โดยความเชื่อมโยงระหว?างโอกาสและความเสี่ยงกับ 13 หมุดหมาย
มีรายละเอียด ดังปรากฏในตารางที่ 15 ความเชื่อมโยงระหว?างโอกาสความเสี่ยง และ 13 หมุดหมาย
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ตารางที่ 3-5 ความเชื่อมโยงระหว5างโอกาสความเสี่ยง และ 13 หมุดหมาย
เศรษฐกิจมูลค9าสูงที่เป<นมิตรต9อสิ่งแวดล@อม

สังคมแห9งโอกาสและความเสมอภาค

(High Value-Added Economy)

โอกาสและความเสี่ยง

1.

เกษตร
และ
เกษตร
แปรรูป

ท9องเที่ยว

ยานยนตN
ไฟฟQา

การแพทยN
และ
บริการ
สุขภาพ

การค@า
การลงทุน
และ
โลจิสติกสN

(High Opportunity Society)

ดิจิทัล

SMEs

ความมั่นคง

พื้นที่และ
เมือง

วิถีชีวิตที่ยั่งยืน

(Eco-Friendly Living)

ยากจน
เศรษฐกิจ
การลด
ข@ามรุ9น
หมุนเวียน ความเสี่ยง
และความ
และสังคม จากภัย
คุ@มครอง
คารNบอนต่ำ ธรรมชาติ
ทางสังคม

ปGจจัยสนับสนุน
การพลิกโฉม

(Key Enablers)

คำอธิบายความเชื่อมโยง
กำลังคน

ภาครัฐ

การให+บริการดิจิทัล ประกอบกับการ
มุ D ง สู D ก ารเปF น ภาครั ฐ ดิ จ ิ ท ั ล จะชD ว ย
สนับสนุนให+โครงสร+างพื้นฐานด+าน
ดิจิทัลมีความพร+อม สามารถรับมือ
กั บ ภั ย คุ ก คามทางความมั ่ น คงใน
รูปแบบตDาง ๆ ได+
การพัฒนาทักษะดิจิทัลของประชาชน
และการมุ D งสู D เปF นภาครั ฐดิ จ ิ ท ั ลเต็ ม
รู ปแบบ ทำให+ ม ี การเผยแพรD ข + อมู ล
สาธารณะที่เข+าถึงได+โดยสะดวก นำไปสูD
การมี ส D วนรD วมของประชาชน และ
สามารถสื่อสารเพื่อตอบสนองประชาชน
ได+อยDางรวดเร็ว
การพัฒนาองคWความรู+ทางดิจิทัล ควบคูD
กั บการพั ฒนาระบบการรั กษาความ
ปลอดภัยทางไซเบอรWของภาครัฐ จะชDวย
ลดความเสี ่ ยงจากภั ยคุ กคาม นำไปสูD
ความมั่นคงทางไซเบอรW

โอกาสในการใช+เทคโนโลยีและ
Big Data เพื่อป8องกันภัยคุกคาม
ทางความมั่นคง

โอกาสในการพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐให+โปรDงใส
เข+าถึงได+งDาย และตอบสนอง
ประชาชนได+ดีขึ้น

ความเสี่ยงจากการถูกโจมตีทาง
ไซเบอรWสูงขึ้น
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เศรษฐกิจมูลค9าสูงที่เป<นมิตรต9อสิ่งแวดล@อม

สังคมแห9งโอกาสและความเสมอภาค

(High Value-Added Economy)

โอกาสและความเสี่ยง

เกษตร
และ
เกษตร
แปรรูป

ท9องเที่ยว

ยานยนตN
ไฟฟQา

การแพทยN
และ
บริการ
สุขภาพ

การค@า
การลงทุน
และ
โลจิสติกสN

(High Opportunity Society)

ดิจิทัล

SMEs

ความเสี่ยงจากภัยพิบัติและ
สาธารณภัย มีแนวโน+มที่จะเกิดขึ้น
บDอยครั้ง และรุนแรงมากขึ้น
โอกาสในเสริมสร+างบทบาท
ของไทยในเวทีระหวDางประเทศ
2.

การสร@างความสามารถในการแข9งขัน

พื้นที่และ
เมือง

วิถีชีวิตที่ยั่งยืน

(Eco-Friendly Living)

ยากจน
เศรษฐกิจ
การลด
ข@ามรุ9น
หมุนเวียน ความเสี่ยง
และความ
และสังคม จากภัย
คุ@มครอง
คารNบอนต่ำ ธรรมชาติ
ทางสังคม

ปGจจัยสนับสนุน
การพลิกโฉม

(Key Enablers)

คำอธิบายความเชื่อมโยง
กำลังคน

ภาครัฐ
การเพิ่มความสามารถของประเทศใน
การรั บ มื อ กั บ ภั ย ธรรมชาติ จ ะชD ว ย
ลดทอนความเสียหายที่เกิดจากภัย
การเปF น ประตู ก ารค+ า การลงทุ น จะ
ชD ว ยสD ง เสริ ม บทบาททางเศรษฐกิ จ
ของไทยในเวทีโลก
การใช+ ป ระโยชนW จ ากเทคโนโลยี ที่
เพิ่มขึ้นในทุกภาคการผลิตเป8าหมาย
และการยกระดับทักษะกำลังคนให+
สอดคล+ อ งกั บ ความต+ อ งการของ
ตลาดแรงงาน จะเปF น ผลดี ต D อ ผลิ ต
ภาพของประเทศ โดยเฉพาะการ
พัฒนาผลิตภาพแรงงาน
เป8 าหมายสำคั ญประการหนึ ่ งของการ
พัฒนาความสามารถในการแขDงขันของ
ภาคการเกษตร ยานยนตW การแพทยW และ
ดิจิทัล คือการเพิ่มศักยภาพของไทยใน
การพัฒนาเทคโนโลยีเปFนของตนเอง ซึ่ง
จะชD วยลดความจำเปF นในการพึ ่ งพิ ง
เทคโนโลยีจากตDางประเทศในอนาคตได+
ท ุ ก ภ า ค ก า ร ผ ล ิ ต เ ป 8 า ห ม า ย มี
ผู + ประกอบการที ่ เปF น SMEs อยู D เปF น

ความเสี่ยงที่ผลิตภาพการผลิต
ในภาพรวมจะลดลง

ความเสี่ยงที่ไทยต+องพึ่งพิง
เทคโนโลยีจากตDางประเทศ
สูงขึ้น
ความเสี่ยงที่ SMEs จะยิ่ง
สูญเสียศักยภาพในการแขDงขัน
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สังคมแห9งโอกาสและความเสมอภาค

(High Value-Added Economy)

โอกาสและความเสี่ยง

เกษตร
และ
เกษตร
แปรรูป

ท9องเที่ยว

ยานยนตN
ไฟฟQา

การแพทยN
และ
บริการ
สุขภาพ

การค@า
การลงทุน
และ
โลจิสติกสN

(High Opportunity Society)

ดิจิทัล

SMEs

ความเสี่ยงที่ภาคการเกษตรจะ
มีความสามารถในการผลิต
ลดลง
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พื้นที่และ
เมือง

วิถีชีวิตที่ยั่งยืน

(Eco-Friendly Living)

ยากจน
เศรษฐกิจ
การลด
ข@ามรุ9น
หมุนเวียน ความเสี่ยง
และความ
และสังคม จากภัย
คุ@มครอง
คารNบอนต่ำ ธรรมชาติ
ทางสังคม

ปGจจัยสนับสนุน
การพลิกโฉม

(Key Enablers)

คำอธิบายความเชื่อมโยง
กำลังคน

ภาครัฐ
จำนวนมาก ดั งนั ้ น การพั ฒนาป_ จจั ย
สนับสนุนตDางๆ เพื่อเพิ่มความสามารถใน
แขDงขันของภาคการผลิตเหลDานี้ จะเปFน
ผลดี ต D อการเติ บโตของ SMEs ด+ วย ใน
ขณะเดียวกัน การมุDงสนับสนุนให+ SMEs
มีศักยภาพสูงขึ้นผDานการลดข+อจำกัด
ของ SMEs ในด+านตDาง ๆ
การพั ฒ นาภาคการเกษตรและ
เกษตรแปรรูปให+มีมูลคDาสูง โดยให+
ความสำคั ญ กั บ การประยุ ก ตW ใ ช+
เทคโนโลยีเพื่อปรับปรุงกระบวนการ
ผลิตให+มีประสิทธิภาพสูงและสDงเสริม
การผลิตสินค+าที่ได+มาตรฐานระดับ
สากล จะชDวยจัดการกับความท+าทาย
หลายประการที่ภาคเกษตรจะต+อง
เผชิญ ในขณะเดียวกัน การพัฒนา
ทั ก ษะของกำลั ง คนและการเพิ่ ม
ความสามารถในการรั บ มื อ กั บ ภั ย
ธรรมชาติ จะชDวยลดความเสี่ยงของ
ภาคการเกษตรในด+ า นผลิ ต ภาพ
แรงงานและผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ นอกจากนี้
การสDงเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียนโดย

เศรษฐกิจมูลค9าสูงที่เป<นมิตรต9อสิ่งแวดล@อม

สังคมแห9งโอกาสและความเสมอภาค

(High Value-Added Economy)

โอกาสและความเสี่ยง

เกษตร
และ
เกษตร
แปรรูป

ท9องเที่ยว

ยานยนตN
ไฟฟQา

การแพทยN
และ
บริการ
สุขภาพ

การค@า
การลงทุน
และ
โลจิสติกสN

(High Opportunity Society)

ดิจิทัล

SMEs

ความเสี่ยงที่ภาคการทDองเที่ยว
จะไมDสามารถฟabนตัวและ
ปรับตัวตามความต+องการที่
เปลี่ยนไป

โอกาสในการสร+างรายได+จาก
อุตสาหกรรม และบริการทาง
การแพทยW

119

พื้นที่และ
เมือง

วิถีชีวิตที่ยั่งยืน

(Eco-Friendly Living)

ยากจน
เศรษฐกิจ
การลด
ข@ามรุ9น
หมุนเวียน ความเสี่ยง
และความ
และสังคม จากภัย
คุ@มครอง
คารNบอนต่ำ ธรรมชาติ
ทางสังคม

ปGจจัยสนับสนุน
การพลิกโฉม

(Key Enablers)

คำอธิบายความเชื่อมโยง
กำลังคน

ภาครัฐ
การใช+ ป ระโยชนW จ ากเทคโนโลยี
ชีวภาพเพื่อแปรรูปวัสดุเหลือใช+ทาง
การเกษตร จะสนับสนุนให+เกิดการ
สร+างมูลคDาเพิ่มให+กับภาคการเกษตร
ในอีกทางหนึ่ง
การปรับรูปแบบการทDองเที่ยวจากการ
พึ่งพิงปริมาณนักทDองเที่ยวสูDการเน+น
คุณคDาของแหลDงทDองเที่ยว กิจกรรมการ
ทDองเที่ยวที่หลากหลาย และบริการที่มี
คุณภาพมาตรฐานสูง โดยให+ความสำคัญ
กั บความยั ่ งยื นด+ วยการสนั บสนุ น
เศรษฐกิจหมุนเวียนและ พัฒนากำลังคน
ในภาคบริการให+สามารถเรียนรู+และสร+าง
ทักษะใหมD ๆ จะชDวยสDงเสริมให+ภาคการ
ทDองเที่ยวสามารถฟabนตัวจากสถานการณW
วิ กฤติ และปรั บตั วให+ สอดคล+ องกั บ
แนวโน+ มการเปลี ่ ยนแปลงของอุ ปสงคW
ด+านการทDองเที่ยวได+
การพั ฒ นาความสามารถในการ
แขDงขันของอุตสาหกรรมและบริการ
การแพทยW แ ละสุ ข ภาพ โดยให+
ความสำคัญกับการปรับปรุงคุณภาพ
การให+บริการ รวมทั้งการพัฒนาตDอ

เศรษฐกิจมูลค9าสูงที่เป<นมิตรต9อสิ่งแวดล@อม

สังคมแห9งโอกาสและความเสมอภาค

(High Value-Added Economy)

โอกาสและความเสี่ยง

เกษตร
และ
เกษตร
แปรรูป

ท9องเที่ยว

ยานยนตN
ไฟฟQา

การแพทยN
และ
บริการ
สุขภาพ

การค@า
การลงทุน
และ
โลจิสติกสN

(High Opportunity Society)

ดิจิทัล

SMEs

ความเสี่ยงที่อุตสาหกรรมและ
บริการดิจิทัลจะไมDสามารถ
พัฒนาได+ทันตDอการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

โอกาสในการสร+างรายได+จากการ
ให+บริการโลจิสติกสW
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พื้นที่และ
เมือง

วิถีชีวิตที่ยั่งยืน

(Eco-Friendly Living)

ยากจน
เศรษฐกิจ
การลด
ข@ามรุ9น
หมุนเวียน ความเสี่ยง
และความ
และสังคม จากภัย
คุ@มครอง
คารNบอนต่ำ ธรรมชาติ
ทางสังคม

ปGจจัยสนับสนุน
การพลิกโฉม

(Key Enablers)

คำอธิบายความเชื่อมโยง
กำลังคน

ภาครัฐ
ยอดองคWความรู+และเทคโนโลยีขั้นสูง
ประกอบกับการสร+างบุคลากรทาง
การแพทยWและการดูแลสุขภาพให+มี
ส ม ร ร ถ น ะ ส ู ง จ ะ ส D ง เ ส ร ิ ม ใ ห+
อุตสาหกรรมและบริการทาง
การแพทยWสามารถยกระดับสูDการเปFน
กลไกขั บ เคลื ่ อ นเศรษฐกิ จ ไทยใน
ระยะตDอไปได+
การสนับสนุนอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกสWและบริการดิจิทัลให+มี
ความสามารถในการพัฒนา
เทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมเพื ่ อ เพิ่ ม
มูลคDา พร+อมทั้งการพัฒนาทักษะด+าน
ดิจิทัลในเชิงรุกให+แกDประชาชนและ
แรงงานในทุกภาคสDวน จะชDวยพัฒนา
ความสามารถในการแขDงขันของภาค
การผลิตนี้ในระยะยาว
การปรั บ ปรุ ง กฎระเบี ย บและสิ่ ง
อำนวยความสะดวกให+เอื้อตDอการค+า
การลงทุ น จากตD า งประเทศ การ
พั ฒ นาความพร+ อ มด+ า นโครงสร+ า ง
พื ้ น ฐาน รวมทั ้ ง ความสามารถของ
ผู + ป ระกอบการและแรงงานด+ า น

เศรษฐกิจมูลค9าสูงที่เป<นมิตรต9อสิ่งแวดล@อม

สังคมแห9งโอกาสและความเสมอภาค

(High Value-Added Economy)

โอกาสและความเสี่ยง

เกษตร
และ
เกษตร
แปรรูป

ท9องเที่ยว

ยานยนตN
ไฟฟQา

การแพทยN
และ
บริการ
สุขภาพ

การค@า
การลงทุน
และ
โลจิสติกสN

(High Opportunity Society)

ดิจิทัล

SMEs

ความเสี่ยงที่อุตสาหกรรม
ยานยนตWจะสูญเสียสDวนแบDงใน
ตลาดโลก
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พื้นที่และ
เมือง

วิถีชีวิตที่ยั่งยืน

(Eco-Friendly Living)

ยากจน
เศรษฐกิจ
การลด
ข@ามรุ9น
หมุนเวียน ความเสี่ยง
และความ
และสังคม จากภัย
คุ@มครอง
คารNบอนต่ำ ธรรมชาติ
ทางสังคม

ปGจจัยสนับสนุน
การพลิกโฉม

(Key Enablers)

คำอธิบายความเชื่อมโยง
กำลังคน

ภาครัฐ
โลจิสติกสW จะสDงเสริมให+ไทยสามารถ
ใช+โอกาสทางเศรษฐกิจจากจุดแข็ง
ด+านที่ตั้งทางภูมิศาสตรWและปริมาณ
การค+ า การลงทุ น ของอาเซี ย นที ่ มี
แนวโน+มการเติบโตที่ดี
การสนับสนุนให+อุตสาหกรรมยานยนตW
ของไทยปรับตัวสูDการเปFนฐานการผลิต
ยานยนตWไฟฟ8า จะชDวยลดผลกระทบจาก
การเปลี ่ ยนแปลงของตลาดโลก ใน
ขณะเดียวกัน การยกระดับทักษะของ
กำลังคนจะสDงเสริมให+อุตสาหกรรมยาน
ยนตW ของไทยมี ความสามารถในการ
แขDงขันที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ การมุDงสูD
สังคมคารWบอนต่ำโดยการเพิ่มศักยภาพ
ของระบบไฟฟ8าให+สามารถรองรับไฟฟ8า
พลั งงานแสงอาทิ ตยW ท ี ่ ผลิ ตโดยภาค
ประชาชนหรือโซลารWรูฟท็อปในปริมาณ
ที ่ เพิ ่ มขึ้ น จะชD วยตอบสนองความ
ต+องการของผู+ใช+ยานยนตWไฟฟ8าในการ
ผลิตไฟฟ8าใช+เอง และสามารถขายไฟฟ8า
เข+าสูDระบบได+หากมีปริมาณไฟฟ8าเหลือ
ซึ่งจะเปFนสิ่งจูงใจอีกประการหนึ่งให+ผู+ใช+

เศรษฐกิจมูลค9าสูงที่เป<นมิตรต9อสิ่งแวดล@อม

สังคมแห9งโอกาสและความเสมอภาค

(High Value-Added Economy)

โอกาสและความเสี่ยง

3.

เกษตร
และ
เกษตร
แปรรูป

ท9องเที่ยว

ยานยนตN
ไฟฟQา

การแพทยN
และ
บริการ
สุขภาพ

การค@า
การลงทุน
และ
โลจิสติกสN

(High Opportunity Society)

ดิจิทัล

SMEs

การพัฒนาและเสริมสร@างศักยภาพทรัพยากรมนุษยN

พื้นที่และ
เมือง

วิถีชีวิตที่ยั่งยืน

(Eco-Friendly Living)

ยากจน
เศรษฐกิจ
การลด
ข@ามรุ9น
หมุนเวียน ความเสี่ยง
และความ
และสังคม จากภัย
คุ@มครอง
คารNบอนต่ำ ธรรมชาติ
ทางสังคม

ปGจจัยสนับสนุน
การพลิกโฉม

(Key Enablers)

คำอธิบายความเชื่อมโยง
กำลังคน

ภาครัฐ
รถยนตWในประเทศหันมาใช+รถยนตWไฟฟ8า
เพิ่มมากขึ้น
การมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุDงเรียนรู+
อยD า งตD อ เนื ่ อ ง และตอบโจทยW ก าร
พัฒนาแหDงอนาคต จะชDวยผลิตและ
พัฒนาคนให+มีทักษะที่สอดคล+องกับ
การเปลี ่ ย นแปลงในศตวรรษที ่ 21
และลดความเสี่ยงในการขาดแคลน
แรงงานทั ก ษะสู ง ที ่ ส อดคล+ อ งกั บ
ความต+องการของตลาดแรงงาน
การมีพื้นที่และเมืองหลักของภูมิภาค
ที่มีความเจริญจะชDวยขยายโอกาสใน
การเข+าถึงบริการสาธารณะ
โดยเฉพาะการศึ ก ษาและการ
ฝfกอบรมที่มีคุณภาพในระดับพื้นที่
มากยิ่งขึ้น ขณะที่การมุDงพัฒนาระบบ
การศึกษาการฝfกอบรม และกลไกที่
เกี่ยวเนื่องให+มีคุณภาพ ทันสมัย และ
ไ ด + ม า ต ร ฐ า น ใ ก ล + เ ค ี ย ง กั น
ภายในประเทศและเทียบเทDาระดับ
สากล จะชDวยสDงเสริมโอกาสในการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการ

ความเสี่ยงในการขาดแคลน
แรงงานทักษะสูงที่สอดคล+อง
กับความต+องการของ
ตลาดแรงงาน

โอกาสในการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและการฝfกอบรม

122

เศรษฐกิจมูลค9าสูงที่เป<นมิตรต9อสิ่งแวดล@อม

สังคมแห9งโอกาสและความเสมอภาค

(High Value-Added Economy)

โอกาสและความเสี่ยง

เกษตร
และ
เกษตร
แปรรูป

ท9องเที่ยว

ยานยนตN
ไฟฟQา

การแพทยN
และ
บริการ
สุขภาพ

การค@า
การลงทุน
และ
โลจิสติกสN

(High Opportunity Society)

ดิจิทัล

SMEs

ความเสี่ยงที่จะเกิดความเหลื่อม
ล้ำทางการศึกษาและการ
ฝfกอบรม

โอกาสในการสDงเสริมการเรียนรู+
ตลอดชีวิต

ความเสี่ยงในการขาดแคลน
ทักษะทางพฤติกรรม (Soft
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พื้นที่และ
เมือง

วิถีชีวิตที่ยั่งยืน

(Eco-Friendly Living)

ยากจน
เศรษฐกิจ
การลด
ข@ามรุ9น
หมุนเวียน ความเสี่ยง
และความ
และสังคม จากภัย
คุ@มครอง
คารNบอนต่ำ ธรรมชาติ
ทางสังคม

ปGจจัยสนับสนุน
การพลิกโฉม

(Key Enablers)

คำอธิบายความเชื่อมโยง
กำลังคน

ภาครัฐ
ฝf ก อบรม เพื ่ อ ผลิ ต และพั ฒ นา
กำลังคนที่มีสมรรถนะสูงตDอไป
การกระจายบริ ก ารสาธารณะที ่ มี
คุ ณ ภาพ รวมถึ ง การศึ ก ษา ไปยั ง
ระดับพื้นที่ การตัดวงจรความยากจน
ข+ามรุDนด+วยการสDงเสริมให+เด็กจาก
ครอบครั ว ยากจนสามารถเข+ า ถึ ง
การศึ ก ษา และการพั ฒ นาระบบ
การศึกษาและผึกอบรมให+มีคุณภาพ
มาตรฐาน ทุกกลุDมคนสามารถเข+าถึง
ได+ จะชDวยลดความเหลื่อมล้ำในการ
เข+าถึงการศึกษาและการฝfกอบรม
การปรับบทบาทของสถาบันอุดมศึกษา
ให+สนับสนุนการพัฒนาทุนมนุษยWในทุก
ชD วงวั ย การขยายความครอบคลุ มของ
กลไกการพัฒนาระบบการฝfกอบรมเพื่อ
ปรับและยกระดับทักษะแรงงานให+ทุก
กลุDมคนสามารถเข+าถึงได+ ตลอดจนการ
พัฒนา Growth Mindset ที่พร+อมเรียนรู+
อยDางตDอเนื่อง จะชDวยสDงเสริมการสร+าง
สังคมแหDงการเรียนรู+ตลอดชีวิต
การผลิ ต และพั ฒ นากำลั ง คนที ่ มี
สมรรถนะสูง และมีทักษะสอดคล+อง
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สังคมแห9งโอกาสและความเสมอภาค

(High Value-Added Economy)

โอกาสและความเสี่ยง

เกษตร
และ
เกษตร
แปรรูป

ท9องเที่ยว

ยานยนตN
ไฟฟQา

การแพทยN
และ
บริการ
สุขภาพ

การค@า
การลงทุน
และ
โลจิสติกสN

(High Opportunity Society)

ดิจิทัล

SMEs

Skills) และคDานิยมวัฒนธรรมที่
เหมาะสม

4.

การสร@างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

พื้นที่และ
เมือง

วิถีชีวิตที่ยั่งยืน

(Eco-Friendly Living)

ยากจน
เศรษฐกิจ
การลด
ข@ามรุ9น
หมุนเวียน ความเสี่ยง
และความ
และสังคม จากภัย
คุ@มครอง
คารNบอนต่ำ ธรรมชาติ
ทางสังคม

ปGจจัยสนับสนุน
การพลิกโฉม

(Key Enablers)

คำอธิบายความเชื่อมโยง
กำลังคน

ภาครัฐ
กับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
อยDางรอบด+าน รวมถึงการเสริมสร+าง
สถาบันทางสังคมที่เอื้อตDอการพัฒนา
คนให+มีความตระหนักรู+และจิตสำนึก
ที ่ ด ี ต D อ สD ว นรวม จะนำไปสู D ก ารลด
ความเสี ่ ย งในการขาดแคลนทั ก ษะ
ทางพฤติ ก รรม ( Soft Skills) และ
คDานิยมวัฒนธรรมที่เหมาะสมสำหรับ
การใช+ชีวิตและการทำงานในอนาคต
การชD วยเหลื อคนจนข+ ามรุ D น ด+ วย
มาตรการชD วยเหลื อแบบมุ D งเป8 า และ
เทคโนโลยี สารสนเทศที ่ สามารถระบุ
กลุDมเป8าหมาย ป_ญหา และความต+องการ
ได+อยDางตรงจุดจะชDวยลดความเสี่ยงของ
การติดอยูDในกับดักความยากจน
การเสริมสร+างศักยภาพของ SMEs การ
กระจายความเจริ ญไปยั งพื ้ นที ่ การ
ชDวยเหลือคนยากจนข+ามรุDน และการจัด
ความคุ + มครองทางสั งคมที ่ เพี ยงพอ
เหมาะสม จะชDวยลดความเหลื่อมล้ำทั้ง
ในเชิงธุรกิจ พื้นที่ และรายได+

ความเสี่ยงที่คนจนจะขยับ
สถานะได+ยากขึ้น

ความเสี่ยงตDอการเพิ่มขึ้นของ
ความเหลื่อมล้ำ
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สังคมแห9งโอกาสและความเสมอภาค

(High Value-Added Economy)

โอกาสและความเสี่ยง

เกษตร
และ
เกษตร
แปรรูป

ท9องเที่ยว

ยานยนตN
ไฟฟQา

การแพทยN
และ
บริการ
สุขภาพ

การค@า
การลงทุน
และ
โลจิสติกสN

(High Opportunity Society)

ดิจิทัล

SMEs

โอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจ
เชิงพื้นที่

ความเสี่ยงตDอการขยายตัวของ
แรงงานนอกระบบ

ความเสี่ยงตDอความยั่งยืน
ทางการคลังของระบบความ
คุ+มครองทางสังคม

โอกาสในการลงทุนทางสังคม
แบบมุDงเป8า
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พื้นที่และ
เมือง

วิถีชีวิตที่ยั่งยืน

(Eco-Friendly Living)

ยากจน
เศรษฐกิจ
การลด
ข@ามรุ9น
หมุนเวียน ความเสี่ยง
และความ
และสังคม จากภัย
คุ@มครอง
คารNบอนต่ำ ธรรมชาติ
ทางสังคม

ปGจจัยสนับสนุน
การพลิกโฉม

(Key Enablers)

คำอธิบายความเชื่อมโยง
กำลังคน

ภาครัฐ
การกระจายความเจริ ญและยกระดั บ
ศักยภาพของพื้นที่และเมืองจะชDวยให+
ไทยสามารถได+รับประโยชนWจากโอกาสใน
การพัฒนาเชิงพื้นที่ได+อยDางเต็มที่
การพัฒนาระบบความคุ+มครองทาง
สังคมให+สามารถครอบคลุมแรงงาน
นอกระบบแบบดั้งเดิม และมีความ
เหมาะสมสอดคล+องกับรูปแบบการ
ทำงานของแรงงานนอกระบบแบบ
ใหมD จะชDวยลดทอนความเสี่ยงของ
การขาดหลักประกันทางรายได+ของ
แรงงานนอกระบบ
การจั ด ความคุ + ม ครองทางสั ง คมที่
เฉพาะเจาะจง และการบู ร ณาการ
ระหวDางหนDวยงานและภาคสDวนตDาง ๆ ที่
เกี่ยวข+อง เพื่อลดความขาดแคลน และ/
หรือ ซับซ+อนจะชDวยลดความเสี่ยงของ
ความไมDยั่งยืนทางการคลัง
การชDวยเหลือคนจนข+ามรุDนและจัด
ความคุ+มครองทางสังคมอยDาง
เฉพาะเจาะจงตรงกับป_ญหาความ
ต+องการ ถือเปFนการใช+ประโยชนWจาก

เศรษฐกิจมูลค9าสูงที่เป<นมิตรต9อสิ่งแวดล@อม

สังคมแห9งโอกาสและความเสมอภาค

(High Value-Added Economy)

โอกาสและความเสี่ยง

5.

เกษตร
และ
เกษตร
แปรรูป

ท9องเที่ยว

ยานยนตN
ไฟฟQา

การแพทยN
และ
บริการ
สุขภาพ

การค@า
การลงทุน
และ
โลจิสติกสN

(High Opportunity Society)

ดิจิทัล

SMEs

การสร@างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป<นมิตรต9อสิ่งแวดล@อม

พื้นที่และ
เมือง

วิถีชีวิตที่ยั่งยืน

(Eco-Friendly Living)

ยากจน
เศรษฐกิจ
การลด
ข@ามรุ9น
หมุนเวียน ความเสี่ยง
และความ
และสังคม จากภัย
คุ@มครอง
คารNบอนต่ำ ธรรมชาติ
ทางสังคม

ปGจจัยสนับสนุน
การพลิกโฉม

(Key Enablers)

คำอธิบายความเชื่อมโยง
กำลังคน

ภาครัฐ
เทคโนโลยีและฐานข+อมูลที่เอื้อตDอ
การลงทุนทางสังคมแบบมุDงเป8า
การสร+างความสามารถของทุกภาคสDวน
ในการปรับตัวและรับมือกับภัยธรรมชาติ
จะชDวยลดความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติใน
ระยะยาว ในขณะเดี ยวกั นการปรั บใช+
เทคโนโลยีที่เพิ่มขึ้นในภาคการเกษตรจะ
ชDวยลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศที่มีตDอภาคการเกษตรได+
การเปลี่ยนผDานประเทศไปสูDเศรษฐกิจ
หมุนเวียน รวมทั้งการปรับทิศทางภาค
การทDองเที่ยวไปสูDการทDองเที่ยวที่ยั่งยืน
และการพัฒนาพื้นที่และเมืองให+เปFน
มิตรกับสิ่งแวดล+อม จะชDวยลดการเกิด
ขยะและน้ ำเสี ย พร+ อมกั บเพิ ่ มความ
ศักยภาพของประเทศให+สามารถจัดการ
กับขยะและน้ำเสียได+อยDางยั่งยืน
การปรับใช+เทคโนโลยีในภาคการเกษตร
และสDงเสริมการทDองเที่ยวที่ยั่งยืน จะ
ชD ว ยเพิ ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพของการใช+

ความเสี่ยงที่ภัยธรรมชาติมี
แนวโน+มเพิ่มความถี่และความ
รุนแรง

ความเสี่ยงที่ปริมาณขยะและ
น้ำเสียที่ไมDสามารถจัดการได+จะ
มีปริมาณเพิ่มสูงขึ้น

ความเสี่ยงที่รัพยากรธรรมชาติ
และระบบนิเวศจะเสื่อมโทรม
มากขึ้น
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สังคมแห9งโอกาสและความเสมอภาค

(High Value-Added Economy)

โอกาสและความเสี่ยง

เกษตร
และ
เกษตร
แปรรูป

ท9องเที่ยว

ยานยนตN
ไฟฟQา

การแพทยN
และ
บริการ
สุขภาพ

การค@า
การลงทุน
และ
โลจิสติกสN

(High Opportunity Society)

ดิจิทัล

SMEs

พื้นที่และ
เมือง

วิถีชีวิตที่ยั่งยืน

(Eco-Friendly Living)

ยากจน
เศรษฐกิจ
การลด
ข@ามรุ9น
หมุนเวียน ความเสี่ยง
และความ
และสังคม จากภัย
คุ@มครอง
คารNบอนต่ำ ธรรมชาติ
ทางสังคม

ปGจจัยสนับสนุน
การพลิกโฉม

(Key Enablers)

คำอธิบายความเชื่อมโยง
กำลังคน

ภาครัฐ
ทรั พยากรธรรมชาติ ในภาคการผลิ ต
นอกจากนี้ การสนับสนุนยานยนตWไฟฟ8า
การพั ฒ นาเมื อ งให+ เ ปF น มิ ต รกั บ
สิ ่ งแวดล+ อม การสD งเสริ มเศรษฐกิ จ
หมุนเวียน และการลดความเสี่ยงจาก
ภัยธรรมชาติ จะชDวยลดภัยคุกคามที่มี
ตDอทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศ
การพัฒนาประเทศไทยให+เปFนสังคม
คารW บ อนต่ ำ ผD า นการใช+ ป ระโยชนW
จากจากพลังงานหมุนเวียน ยานยนตW
ไฟฟ8า และเทคโนโลยีชีวภาพ จะชDวย
ลดทั ้ ง ปริ ม าณการปลD อ ยกr า ซเรื อ น
กระจกและมลพิษอากาศ ใน
ขณะเดียวกัน การพัฒนา
อุ ต สาหกรรมยานยนตW ไ ฟฟ8 า ใน
ประเทศจะสDงเสริมให+การ
ปรั บ เปลี ่ ย นไปใช+ ย านยนตW ไ ฟฟ8 า
เปFนไปอยDางรวดเร็วยิ่งขึ้น

โอกาสในการปริมาณการปลDอย
กrาซเรือนกระจกและมลพิษ
อากาศ

การปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ
โอกาสในการนำเทคโนโลยีมา
ปรับใช+ในภาครัฐอยDางเต็ม
รูปแบบ
6.

ความพร+อมด+านโครงสร+างพื้นฐาน และ
การใช+งานดิจิทัลอยDางแพรDหลาย กอปร
กับทักษะด+านดิจิทัลของบุคลากรรุDน
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เศรษฐกิจมูลค9าสูงที่เป<นมิตรต9อสิ่งแวดล@อม

สังคมแห9งโอกาสและความเสมอภาค

(High Value-Added Economy)

โอกาสและความเสี่ยง

เกษตร
และ
เกษตร
แปรรูป

ท9องเที่ยว

ยานยนตN
ไฟฟQา

การแพทยN
และ
บริการ
สุขภาพ

การค@า
การลงทุน
และ
โลจิสติกสN

(High Opportunity Society)

ดิจิทัล

SMEs

ความเสี่ยงที่จะเกิดความไมD
ยั่งยืนทางการคลัง

ความเสี่ยงที่จะเกิดความ
สูญเสียทางเศรษฐกิจจาก
กฎระเบียบที่ล+าสมัย

ความเสี่ยงที่โครงสร+างภาครัฐ
จะยิ่งขัดขวางการพัฒนาและไมD
ตอบสนองตDอความต+องการของ
ประชาชน
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พื้นที่และ
เมือง

วิถีชีวิตที่ยั่งยืน

(Eco-Friendly Living)

ยากจน
เศรษฐกิจ
การลด
ข@ามรุ9น
หมุนเวียน ความเสี่ยง
และความ
และสังคม จากภัย
คุ@มครอง
คารNบอนต่ำ ธรรมชาติ
ทางสังคม

ปGจจัยสนับสนุน
การพลิกโฉม

(Key Enablers)

คำอธิบายความเชื่อมโยง
กำลังคน

ภาครัฐ
ใหมD ทำให+มีความเปFนไปได+ในการปรับ
ภาครัฐสูDดิจิทัลในทุกมิติ (การให+บริการ
สาธารณะ การอำนวยความสะดวก และ
การกำกับดูแล)
การปรั บ ขนาด ลดบทบาทภารกิ จ
เ ห ล ื อ เ ท D า ท ี ่ จ ำ เ ป F น แ ล ะ เ พิ่ ม
ประสิ ท ธิ ภ าพภาครั ฐ จะชD ว ยให+
จั ด สรรงบประมาณเพื ่ อ ดำเนิ น
นโยบายได+ในสัดสDวนที่สูงขึ้น ในขณะ
ที ่ ย ั ง สามารถรั ก ษาความมั ่ น คง
ทางการคลังในระยะยาว
การปรับปรุงระเบียบกฎหมายและ
มาตรการภาครั ฐ ให+ เ ทD า ทั น ตD อ การ
เปลี่ยนแปลง และสอดคล+องกับทิศ
ทางการพัฒนา จะชDวยลดความเสี่ยง
จากการสู ญ เสี ย ทางเศรษฐกิ จ จาก
กฎระเบียบที่ล+าสมัย
ภาครัฐที่มีความคลDองตัว เทDาทันตDอ
การเปลี่ยนแปลง และเปsดโอกาสให+
ทุกภาคสDวนมีสDวนรDวม จะสามารถ
ปรับตัวเพื่อตอบสนองความต+องการ
ที ่ เ ปลี ่ ย นแปลงไป และคงไว+ ซึ่ ง
บทบาทที่สำคัญในระยะยาว
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