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• ประเทศไทยก่อนวันที่ 22 พฤษภาคม 2557

Thailand 4.0 กับอนาคตประเทศไทย

• สะพานทอดสู่อนาคตประเทศไทย

• กระบวนทศัน์และหลักคดิที่ถูกต้อง

• Thailand 4.0
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ประเทศไทย
ก่อนวันที่ 22 พฤษภาคม 2557
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ส่ีกับดักประเทศไทยที่หากปล่อยไว้ อาจน าพาประเทศไทย
ไปสู่ชาตทิี่ล้มเหลว

โอ
กา

ส
คว

าม
เสี่
ยง

จุดอ่อน จุดแข็ง

ประเทศ
ในโลกที่หน่ึง

รัฐที่
ล้มเหลว

รัฐที่ก าลัง
ล้มเหลว

ประเทศ
ในโลกที่สาม

ประเทศ
ไทยในอดีต

กับดักเชงิซ้อนของความ
เหล่ือมล า้ ทุจริตคอรัปช่ัน 
และความขัดแย้งที่รุนแรง

กับดักประเทศที่มีรายได้
ระดับปานกลาง

กับดักเชงิซ้อน
ของทุนมนุษย์

วงจรอุบาทว์
ทางการเมือง

ประเทศไทยก่อนวันที่ 22 พฤษภาคม 2557…
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ประเทศไทย
ก่อน

22 พฤษภาคม 2557



ความ
เหล่ือมล า้

ความ
ม่ังคั่ง

อ านาจ

โอกาส

อภสิิทธ์ิชน

ทุจริต
คอรัปช่ัน

สังคมที่ไม่
Free  & Fair

ความ
ขัดแย้งที่
รุนแรง

สังคมที่ไม่ 
Clean & Clear

สังคมที่ไม่
Care & Share

การเผชิญกับดักเชิงซ้อนของความเหล่ือมล า้ ทุจริตคอรัปช่ัน 
และความขัดแย้งที่รุนแรง

• ประเดน็ความสามัคคีปรองดอง
• ประเดน็การเข้าถึงทรัพยากรอย่างเป็นธรรม 
• ประเดน็การสร้างความแข็งแกร่งของภาคประชาชน

ประเทศไทยก่อนวันที่ 22 พฤษภาคม 2557…

5



การเผชิญกับวงจรอุบาทว์ทางการเมือง

ประชาธิปไตย
เทียม

ปฏิวัติ
รัฐประหาร ประท้วง

ต่อต้าน

การเมืองก่อน 22 พฤษภาคม 2557

• ประเดน็ความชอบธรรม
• ประเดน็คุณธรรมจริยธรรม
• ประเดน็ความรู้ความสามารถ

ภาครัฐ
ที่ไม่น่าเชื่อถือ

ความไร้เสถียรภาพ
ทางการเมือง

ประเทศไทยก่อนวันที่ 22 พฤษภาคม 2557…
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1967-1996 (30 ปี)
ค่าเฉล่ีย 7.5%

1997-2016 (20 ปี)
ค่าเฉล่ีย 3.1%

การเผชิญกับดักประเทศที่มีรายได้ระดับปานกลาง

ระบบเศรษฐกิจ
ที่ขับเคล่ือนด้วย
ปัจจัยการผลิต

ประเทศ
รายได้ปานกลาง

ประเทศ
รายได้สูง

ประเทศ
รายได้ต ่า

ระบบเศรษฐกิจ
ที่ขับเคล่ือนด้วย

ประสิทธิภาพการผลิต

ระบบเศรษฐกิจ
ที่ขับเคล่ือนด้วย

นวัตกรรม

หากอัตราการเตบิโตยัง
อยู่ที่ระดับ 3.1% ต่อปี 
จะต้องใช้เวลามากกว่า
20 ปีที่จะปรับสู่ประเทศ
รายได้สูง

อัตราการเตบิโตของ GDP ของไทยในช่วง 50 ปี
% YoY

ประเดน็ท้าทาย

ประเทศไทยก่อนวันที่ 22 พฤษภาคม 2557…
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การเผชิญกับดักเชิงซ้อนของทุนมนุษย์
โค
รง
สร้

าง
ก า

ลัง
คน

คุณภาพคน

สงัคม
พลวตั

สงัคม
สงูวยั

ต า่

ประเทศไทย

ประเทศไทยก่อนวันที่ 22 พฤษภาคม 2557…
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• สงัคมสูงวยั

• เกษยีณไม่พอกนิ

• เยาวชนหลุดออก

นอกระบบ

• คนรุน่ใหม่ทิง้ถิน่

กลุ่มประเทศ
ก าลงัพฒันา ประเดน็ท้าทาย

สงู

กลุ่มประเทศ
ท่ีพฒันาแล้ว



การปฏรูิป
ประเทศ
ครัง้ที่หน่ึง

• ลัทธิล่าอาณานิคม

• การรวมชาติ

แรงกดดัน
จากภายนอก

คว
าม

มั่น
คง

คว
าม

มั่ง
คั่ง

คว
าม

ยั่ง
ยืน

การปฏรูิป
ประเทศ

ครัง้ที่สอง ?

• ความทันสมัย

• การสร้างรัฐชาตไิทย

แรงประทุ
จากภายใน

ล้นเกล้าฯรัชกาลที่ 5 ยุคปัจจุบัน

ความจ าเป็นในการปฏรูิปเชงิโครงสร้างอย่างเป็นระบบ

• ระบอบทุนนิยมโลก
• โลกาภบิาล
• การจัดระเบียบโลกใหม่
• ภัยคุกคามไม่ตามแบบ

• ความเป็นธรรมในการ
จัดสรรทรัพยากร

• ความเข้มแข็งของชุมชน
• การมีส่วนร่วมจัดการ
• คุณค่าและวัฒนธรรมท้องถิ่น
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กับดักเชิงซ้อนของความ
เหล่ือมล า้ ทุจริตคอรัปช่ัน 
และความขัดแย้งที่รุนแรง

กับดักประเทศที่มีรายได้
ระดับปานกลาง

กับดักเชิงซ้อน
ของทุนมนุษย์

วงจรอุบาทว์
ทางการเมือง

ทัง้ 4 กับดกัหน่วงเหน่ียวการเตบิโตทางเศรษฐกจิ ท าให้สังคม
ขาดพลังและอ่อนล้า

• การเมืองที่ไร้เสถียรภาพ

• ระบบราชการที่ไร้ประสิทธิภาพ

• การลงทุนที่หดหาย

• ช่องว่างของรายได้ที่มากขึน้

• ผลิตภาพของประเทศที่ต ่าลง

• อัตราการเตบิโตที่เช่ืองช้า

• ขาดแคลนแรงงานมีฝีมือ
World Bank* 10

• ความเหลื่อมล า้
• ทุจริต คอรัปช่ัน
• อภสิิทธิชน

• รัฐที่ไม่น่าเช่ือถือ

• โครงสร้างเศรษฐกจิ
ที่ขับเคล่ือนด้วยทุน
กายภาพและเงนิทุน

• สังคมสูงวัย
• คุณภาพคนที่

อ่อนด้อยลง

ประเดน็ท้าทาย *



การปฏรูิปเชิงโครงสร้างอย่างเป็นระบบเท่านัน้ ที่จะท าให้พวกเรา
สามารถก้าวข้ามกับดกั น าพาประเทศไทยไปสู่ประเทศในโลกที่หน่ึง

ก้าวข้ามกับดักเชงิซ้อนของความ
เหล่ือมล า้ ทุจริตคอรัปช่ัน 
และความขัดแย้งที่รุนแรง

ก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้
ระดับปานกลาง

ก้าวข้ามกับดักเชงิซ้อน
ของทุนมนุษย์

ปลดล๊อควงจรอุบาทว์
ทางการเมือง

การเมือง
ที่มีเสถียรภาพ

ระบบราชการที่ทรงประสิทธิภาพ
ยดึประชาชนเป็นศูนย์กลาง

การลงทุนเชงิ
คุณภาพเพิ่มมากขึน้

ช่องว่างของรายได้
ลดน้อยลง

ปรับเปล่ียนสู่ประเทศมีรายได้สูง 
จากการยกระดับผลิตภาพของ
ประเทศให้สูงขึน้อย่างมีนัย

การเตบิโตเชงิคุณภาพ
ในระดับ 5-6 % และต่อเน่ือง

คนมีคุณภาพ แรงงานมี
ทักษะและฝีมือรองรับงาน
ที่มีคุณภาพและค่าจ้างสูง

การปฏรูิปเชงิโครงสร้าง
อย่างเป็นระบบ

วงจรขับเคล่ือนสู่ประเทศในโลกที่หน่ึง 

11



ฉากทศัน์ประเทศไทย

ประเทศ
ในโลกที่สาม

รัฐชาตทิี่
ก าลังล้มเหลว

สถานะประเทศไทย
ก่อน 22 พ.ค. 2557

สถานะประเทศไทย
หากมีการปฏรูิป

เชงิโครงสร้างอย่างเป็นระบบ

รัฐชาต ิ              
ที่ล้มเหลว

ประเทศ
ในโลกที่หน่ึง

สถานะประเทศไทย
หากไม่มีการปฏรูิป

เชงิโครงสร้างอย่างเป็นระบบ
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กระบวนทศัน์และหลักคดิที่ถูกต้อง



• ยิ่งใหญ่ ยิ่งดี (The Bigger, The Better)

• ยิ่งมาก ยิ่งดี (The More, The Better)

• ยิ่งเร็ว ยิ่งดี (The Faster, The Better) เราห่างไกลความเป็นมนุษย์มากขึน้

เราถอยห่างจากธรรมชาตมิากขึน้

เราห่างเหนิจากเพื่อนมนุษย์มากขึน้

ความเชื่อ ผลลัพธ์

14

กระบวนทัศน์และหลักคดิที่ถูกต้อง…

กระบวนทศัน์การพัฒนาประเทศไทยในอดีตมุ่งเน้นการ
เตบิโตทางเศรษฐกิจเป็นส าคัญ



ผลพวงจากการพฒันาที่มุ่งเน้นการเตบิโตทางเศรษฐกจิ

มนุษย์

มนุษย์

มนุษย์

มนุษย์

เทคโนโลยี

ธรรมชาติ

ความไม่สมดุล
และขาดบูรณาการ

ความไม่ยั่งยืน

ความเหล่ือมล า้

ความแปลกแยก

การพัฒนาที่มุ่งเน้น
การเตบิโตทางเศรษฐกจิ

กระบวนทัศน์และหลักคดิที่ถูกต้อง…
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• เน้นรูปแบบ มากกว่า เนือ้หาสาระ

• เน้นผลประโยชน์ตัวเอง มากกว่า ผลประโยชน์ส่วนรวม

• เน้นตีหัวเข้าบ้าน มากกว่า อดเปรีย้วไว้กนิหวาน

• เน้นถูกใจ มากกว่า ถูกต้อง

หลักคดิที่ไม่ถูกต้องของคนไทยวันนี ้

• เน้นสทิธิ มากกว่า หน้าที่

• เน้นปริมาณ มากกว่า คุณภาพ
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กระบวนทัศน์และหลักคดิที่ถูกต้อง…

• เน้น Know Whom มากกว่า Know How



• เน้นการบริโภคความรู้ มากกว่า การสร้างองค์ความรู้

• เน้นการสอน มากกว่า การเปิดโอกาสให้เรียนรู้

• ยดึตัวผู้สอนเป็นศูนย์กลาง มากกว่า ยดึตัวผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง

• ปรุงส าเร็จ มากกว่า เป็นเชือ้ให้ไปคิดต่อ

• เน้นท่องจ าทฤษฎี มากกว่า ลงมือปฏิบัติ

• เน้นลอกเลียน มากกว่า ความคดิสร้างสรรค์ 

หลักคดิที่ไม่ถูกต้องของระบบการศกึษาไทยวันนี ้
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กระบวนทัศน์และหลักคดิที่ถูกต้อง…



18

นิสัยไทยๆ ที่ท าให้ไทย “ไม่พัฒนา”

ยดึถือระบบอุปถัมภ์
ได้ครับพี่ ดีครับผม เหมาะสมครับนาย

เฮฮาไว้ก่อน
งานเลยออกมาไม่เตม็ที่

ขีเ้กียจ รักสบาย
ท างานแค่นีแ้หละพอ 

คนเราต้องรู้จักพอเพียง

ไม่ชอบการ
เปล่ียนแปลง

เราไม่ย้าย

ชอบพึ่งพาคนอื่น

ฟุ่มเฟือย
ชีวติเดือนชนเดือน

ไม่ตรงเวลา

สามัคคีคือพัง
ท างานเป็นกลุ่มไม่เป็น
ชงิดีชงิเด่น ไม่ยอมกัน

ทีม่า: ASTV Manager

กระบวนทัศน์และหลักคดิที่ถูกต้อง…



การขับเคล่ือนประเทศเพื่อก้าวไปข้างหน้าเร่ิมจากการปรับให้มี
กระบวนทศัน์การพฒันาที่ถูกต้อง

การพัฒนาที่มุ่งเน้น
การเตบิโตทางเศรษฐกจิ
(Economic Growth)

การพัฒนา
ที่สมดุล

(Thriving in Balance)

• ยิ่งใหญ่ ยิ่งดี 
(The Bigger, The Better)

• ยิ่งมาก ยิ่งดี 
(The More, The Better)

• ยิ่งเร็ว ยิ่งดี 
(The Faster, The Better)

• ยิ่งดี ยิ่งใหญ่ 
(The Better, The Bigger)

• ยิ่งดี ยิ่งมาก 
(The Better, The More)

• ยิ่งดี ยิ่งเร็ว 
(The Better, The Faster)
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กระบวนทัศน์และหลักคดิที่ถูกต้อง…



การพัฒนาที่มุ่งเน้น
การเตบิโตทางเศรษฐกจิ
(Economic Growth)

เปล่ียนกระบวนทศัน์สู่การพฒันาที่สมดุลตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

การพัฒนา
ที่สมดุล

(Thriving in Balance)

มนุษย์

มนุษย์

มนุษย์

มนุษย์

เทคโนโลยี

ธรรมชาติ มนุษย์

มนุษย์

มนุษย์

มนุษย์

เทคโนโลยี

ธรรมชาติ

กระบวนทัศน์และหลักคดิที่ถูกต้อง…
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ปรับโครงสร้างสู่ระบบเศรษฐกจิที่เน้นคุณค่า (Value-Based 
Ecosystem) เพื่อตอบโจทย์การพฒันาที่สมดุล

มนุษย์

มนุษย์

มนุษย์

มนุษย์

เทคโนโลยี

ธรรมชาติ

ระบบเศรษฐกจิขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 
(Innovation-Driven Economy)

ระบบเศรษฐกจิไหลเวียน 
(Circular Economy)

ระบบเศรษฐกจิกระจายตัว 
(Distributive Economy)

กลไกขบัเคล่ือนท่ีเน้นผลิตภาพ
(Productive Growth Engine)

กลไกขบัเคล่ือนท่ีเน้นการมีส่วนร่วม
(Inclusive Growth Engine)

กลไกขบัเคล่ือนท่ีเน้นการน ากลบัมาใช้ใหม่
(Regenerative Growth Engine)

กลไก
ขับเคล่ือน

โครงสร้างเศรษฐกจิ
ที่เน้นคุณค่า

การพฒันา
ที่สมดุล

กระบวนทัศน์และหลักคดิที่ถูกต้อง…
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เน้นปลูกฝังการมีระเบยีบวินัย ความรับผิดชอบต่อตนเอง และการเคารพกฎหมาย กตกิา และ
กฎระเบยีบ การเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งเป็นคุณค่าที่สร้างขึน้ได้ยากในระบอบ “ประชาธิปไตย”
ที่มักมีความขัดแย้งระหว่างการเตบิโตทางเศรษฐกจิกับความเท่าเทยีมกันในสังคม

กา
รเ
ตบิ

โต
ทา

งเ
ศร

ษฐ
กจิ

ความเท่าเทยีมกันในสังคม

• การมีระเบียบวินัย
• ความรับผิดชอบต่อตนเอง
• การเคารพกฎหมาย กตกิา

และกฎระเบยีบ
• การเรียนรู้ตลอดชีวิต 

กระบวนทัศน์และหลักคดิที่ถูกต้อง…

เตรียมคนไทยเพื่อปรับเปล่ียนสู่การปกครองระบอบประชาธิปไตยอย่าง
แท้จริง
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เน้นความสามารถในการมองภาพรวม เช่ือมโยง มีความรับผิดชอบต่อหมู่คณะ 
มีความเหน็อกเหน็ใจกัน เผ่ือแผ่แบ่งปัน และความเสียสละ ซึ่งเป็นคุณค่าที่จะอุด
ช่องว่างและแก้ไขจุดด้อยของระบอบทุนนิยมเสรีได้เป็นอย่างดี

กระบวนทัศน์และหลักคดิที่ถูกต้อง…

เตรียมคนไทยเพื่อปรับเปล่ียนสู่ระบบทุนนิยมที่เน้นคุณค่าความเป็น
มนุษย์

ระบบ
ทุนนิยมเสรี

23

ระบบทุนนิยม
ที่เน้นคุณค่า

ความเป็นมนุษย์ 

• มองภาพรวม เช่ือมโยง
• มีความรับผิดชอบต่อ

หมู่คณะ 
• มีความเหน็อกเหน็ใจกัน 
• เผ่ือแผ่แบ่งปัน
• ความเสียสละ 
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ระบอบ
ประชาธิปไตย
อย่างแท้จริง

ระบบทุนนิยม
ที่เน้นคุณค่า

ความเป็นมนุษย์ 

ระบอบประชาธิปไตยอย่างแท้จริงและระบบทุนนิยมที่เน้นคุณค่า
ความเป็นมนุษย์ จะเกดิขึน้ได้ ต้องเร่ิมจากการปลูกฝังปรัชญา
การด าเนินชีวติที่ถูกต้องในคนไทย

กระบวนทัศน์และหลักคดิที่ถูกต้อง…

การมีหลักคดิ
ที่ถูกต้อง

ทักษะ
การใช้ชีวติ

ทักษะการท างาน
และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน

ปรัชญา
การด าเนินชีวติ

ที่ถูกต้อง



กระบวนทัศน์และหลักคดิที่ถูกต้อง…ปรัชญาการด าเนินชีวติ…

ปรัชญาการด าเนินชีวิตเร่ิมด้วยการมีหลักคิดที่ถูกต้อง
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มีความคดิที่มี
การตรึกตรองรอบด้าน

มองยาวๆ มีวิสัยทศัน์
ไม่มองแค่ระยะสัน้ 

ประสานกลมกลืนกับโลก
ธรรมชาต ิและสภาพแวดล้อม

มีความคดิที่ต้องการ
เผ่ือแผ่แบ่งปัน 

สร้างสรรค์ ต้องการให้ทุก
ฝ่ายมีโอกาสชนะร่วมกัน

ค านึงถงึผลประโยชน์
ของคนส่วนใหญ่

มีความคดิที่เป็นกลาง
แบบภววิสัย

ใช้คุณธรรม จริยธรรม 
เป็นเคร่ืองน าทางชีวิต

ใช้เหตุใช้ผล มีความเป็นวิทยาศาสตร์ 
มากกว่าใช้อารมณ์หรือความศรัทธา

การมีหลักคิด
ที่ถูกต้อง



การพฒันาทกัษะการใช้ชีวิต
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รู้จักอดออมและ
การลงทุนเพื่ออนาคต

มีจติใจที่มุ่งมั่น
สู่ความเป็นเลิศ

พัฒนาตนเอง
อย่างต่อเน่ือง

มีระเบียบวนัิย

มีความซื่อสัตย์
ต่อตนเอง

มีความภูมใิจ
ในตัวเอง

กระบวนทัศน์และหลักคดิที่ถูกต้อง…ปรัชญาการด าเนินชีวติ…

ทกัษะ
การใช้ชีวติ



ทกัษะ
การท างานและ
อยู่ ร่วมกับผู้อ่ืน

การพฒันาทกัษะการท างานและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน

27

มีความเสียสละ

มีน า้ใจนักกีฬา

มีความรักสามัคคี

มีความอดทน
อดกลัน้

มีความรักและ
ความภูมใิจในงานที่ท า

เคารพต่อสิทธิ
ของตนเองและผู้อ่ืน

เคารพต่อกฎหมาย 
กตกิา และกฎระเบียบ

รู้จักรับผิดชอบ

กระบวนทัศน์และหลักคดิที่ถูกต้อง…ปรัชญาการด าเนินชีวติ…



28

ปรัชญาการด าเนินชีวติที่ถูกต้องจะเปล่ียนนิสัยที่ท าให้
ประเทศไทย “พัฒนา”

ยดึถือระบบอปุถมัภ์

เฮฮาไว้ก่อน

ขีเ้กียจ รักสบาย

ไมช่อบการเปลี่ยนแปลง

ฟุ่ มเฟือย

ไมต่รงเวลา

สามคัคีคือพงั

กระบวนทัศน์และหลักคดิที่ถูกต้อง…ปรัชญาการด าเนินชีวติ…

ยดึถือความสามารถ

ความรักในงาน

ขยนั มองอนาคต

เปลี่ยนแปลงเพ่ือให้มีชีวิตท่ีดีขึน้

ประหยดั มธัยสัถ์

รักษาเวลา

สามคัคีคือพลงั

ชอบพึง่พาคนอื่น พึง่พาตนเอง พึง่พากนัเอง 
รวมกนัเป็นกลุม่อยา่งมีพลงั

นิสัยที่ท าให้ไทย “ไม่พัฒนา” นิสัยที่ท าให้ไทย “พัฒนา”



พลเมืองที่เฉ่ือยชา 
(Passive Citizen)

พลเมืองที่มีส่วนร่วม 
(Engaged Citizen)

พลเมืองที่ตื่นรู้
(Active Citizen)

พลเมืองที่มีส่วนร่วมเป็นฐานรากของระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริง

ปรัชญาการด าเนินชีวติที่ถูกต้องจะเปล่ียน “พลเมืองที่เฉ่ือยชา”
เป็น “พลเมืองที่มีส่วนร่วม”

กระบวนทัศน์และหลักคดิที่ถูกต้อง…
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การมีหลักคดิ
ที่ถูกต้อง

ทักษะ
การใช้ชีวติ

ทักษะการท างาน
และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน

ปรัชญา
การด าเนินชีวติ

ที่ถูกต้อง



“พลเมืองที่มีส่วนร่วม” จะเป็นพลังส าคัญในการเปล่ียนจาก
“รัฐที่ไม่น่าเช่ือถือ” เป็น “รัฐที่น่าเช่ือถือ”

กระบวนทัศน์และหลักคดิที่ถูกต้อง…

รัฐที่ไม่น่าเชื่อถือ
(Not-Credible 
Government)

รัฐที่น่าเชื่อถือ
(Credible 

Government)

• เน้นรูปแบบมากกวา่เนือ้หาสาระ
• เน้นเชิงปริมาณมากกว่าเชิงคณุภาพ
• ขบัเคลื่อนโดยขาดยทุธศาสตร์ท่ีชดัเจน

• เน้นเนือ้หาสาระมากกว่ารูปแบบ
• เน้นเชิงคณุภาพมากกวา่เชิงปริมาณ
• ขบัเคลื่อนโดยมียทุธศาสตร์ท่ีชดัเจน

• ขาดความชอบธรรม
• บกพร่องในคณุธรรมจริยธรรม
• ขาดความรู้ความสามารถ

• มีความชอบธรรม
• เตม็เป่ียมด้วยคณุธรรมจริยธรรม
• มีความรู้ความสามารถ

คุณลักษณ์ ผลลัพธ์
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พลเมืองที่มีส่วนร่วม กับ รัฐที่น่าเช่ือถือ จะน าพาประเทศสู่ความ
มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน อย่างแท้จริง

ระบบเศรษฐกจิขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 
(Innovation-Driven Economy)

ระบบเศรษฐกจิไหลเวียน 
(Circular Economy)

ระบบเศรษฐกจิกระจายตัว 
(Distributive Economy)

โครงสร้างเศรษฐกจิที่เน้นคุณค่า

ความม่ันคง

ความม่ังคั่ง

ความยั่งยืน

กระบวนทัศน์และหลักคดิที่ถูกต้อง…
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ปัจจัยส าคัญ ผลลัพธ์

รัฐที่น่าเชื่อถือ
(Credible 

Government)

พลเมือง
ที่มีส่วนร่วม

(Engaged Citizen)



รัฐที่น่าเช่ือถือ และ พลเมืองที่มีส่วนร่วม จะช่วยกันขับเคล่ือน
ประเทศไทยสู่ประเทศในโลกที่หน่ึง

รัฐที่น่าเชื่อถือ
(Credible 

Government)

กระบวนทัศน์และหลักคดิที่ถูกต้อง…

การเมือง
ที่มีเสถียรภาพ

ระบบราชการที่ทรงประสิทธิภาพ
ยดึประชาชนเป็นศูนย์กลาง

การลงทุนเชงิ
คุณภาพเพิ่มมากขึน้

ช่องว่างของรายได้
ลดน้อยลง

ปรับเปล่ียนสู่ประเทศมีรายได้สูง 
จากการยกระดับผลิตภาพของ
ประเทศให้สูงขึน้อย่างมีนัย

การเตบิโตเชงิคุณภาพ
ในระดับ 5-6 % และต่อเน่ือง

คนมีคุณภาพ แรงงานมี
ทักษะและฝีมือรองรับงาน
ที่มีคุณภาพและค่าจ้างสูง

วงจรขับเคล่ือนสู่ประเทศในโลกที่หน่ึง 
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พลเมือง
ที่มีส่วนร่วม

(Engaged Citizen)



สะพานทอดสู่อนาคตประเทศไทย



สงครามต่อสู้
ประชาธิปไตยเทียม

สงครามต่อสู้
ความยากจน

สงครามต่อสู้
คอมมวินิสต์

วิวัฒน์ประเทศไทย

สงครามเพ่ือน าพาสู่
ความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่ งยืน

ระดับความซับซ้อนของโลก

ระ
ดับ

คว
าม

ซับ
ซ้อ

นข
อง

ปร
ะเ
ทศ

สูง

สูง

ต ่า

ต ่า

อดีต

ปัจจุบัน
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เปลี่ยนสนามรบ

เป็นสนามการค้า

โชติช่วง

ชัชวาล

Thailand 

4.0

ปี พ.ศ. 2524 ประเทศไทย

สามารถน าก๊าซธรรมชาติจาก

อ่าวไทยมาใช้ประโยชน์

ทดแทนเช้ือเพลิงซึ่งมีราคา

แพงได้เป็นครั้งแรก และ

นับเป็นจุดเริ่มต้นแห่งการ

พัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

ของประเทศสู่ยุคโชติช่วง

ชัชวาลอย่างแท้จริง

เป็นการทูตแนวใหม่โดยท าให้

ประเทศที่มีอุดมการณ์และ

ระบอบการปกครองต่างกัน หัน

มาร่วมมือกันในด้านที่ไม่มี

ความขัดแย้งกันได้ นั่นก็คือ 

ทางด้านเศรษฐกิจ ซึ่งท าให้ทุก

ประเทศในอินโดจีนหันมา

เจรจาหารือกับไทยด้านการค้า 

การลงทุน นอกจากนี้แนวคิด

ดังกล่าวยังน าไปสู่การสร้าง

สันติภาพในภูมิภาค โดยไทย

ไดเ้ข้าไปช่วยเหลือในการ

เจรจา น าสันติภาพมาสู่กัมพูชา

เป็นผลส าเร็จ 

น าพาประเทศให้หลุดพ้นจาก

กับดัก พร้อมๆกับปฎิรูปประเทศ

ไทยสู่ความม่ันคง  มั่งคั่ง และ

ยั่งยืน อย่างเป็นรูปธรรม ด้วย

การสร้างความเข้มแข็งจาก

ภายใน ขับเคลื่อนตามแนวคิด

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผ่าน

กลไกประชารัฐ  จนสามารถ

เป็นประเทศโลกที่หนึ่งใน

ศตวรรษ ท่ี 21

Thailand 4.0: 

โมเดลขับเคลื่อนสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
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มีความสามารถปรับเปล่ียน
ให้สอดรับกับพลวัตโลกหรือไม่ ?

มีความสามารถขับเคล่ือนประเทศ
อย่างต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพหรือไม่?

ภายใต้พลวัตของโลกศตวรรษที่ 21 การขับเคล่ือนประเทศไปสู่
ความม่ังคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ต้องตอบค าถามใน 4 ประเดน็

มีทศิทางและเป้าหมายที่ชัดเจน
เพื่อน าพาประเทศสู่อนาคตหรือไม่ ? 

ยุทธศาสตร์
ชาติ

การบริหาร
ราชการแผ่นดนิ

การปฏรูิป
ประเทศ

ม่ันคง

ม่ังคั่ง

ยั่งยืน

ประเดน็ค าถาม ค าตอบ ผลลัพธ์

มีพลังร่วมของทุกภาคส่วน
ในการขับเคล่ือนประเทศหรือไม่?

กลไก
ประชารัฐ
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ก่อน คสช. อนาคตประเทศไทย

สะ
พา

นท
อด

สู่อ
นา

คต

สะพานทอดสู่อนาคตประเทศไทย

ยุทธศาสตร์
ชาติ

การบริหาร
ราชการแผ่นดนิ

การปฏรูิป
ประเทศ

ไม่เคยมีวิสยัทศัน์และยทุธศาสตร์
ชาติระยะยาว เน้นนโยบายระยะสัน้
เพ่ือชนะการเลือกตัง้

ยทุธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี 
วิสยัทศัน์มุ่งสูป่ระเทศท่ีมีความมัน่คง 
มัง่คัง่ อย่างยัง่ยืน

ไม่เคยมีการปฏิรูปขนานใหญ่
อย่างเป็นระบบและตอ่เน่ือง

เดินหน้าปฏิรูปอย่างตอ่เน่ือง 

• รัฐท่ีน่าเช่ือถือ 
• การบริหารราชการแผ่นดินแบบ 
บรูณาการ 

• มีวิสยัทศัน์ประเทศเป็นเปา้หมาย
• ยดึประชาชนเป็นศนูย์กลาง

กลไก
ประชารัฐ ใช้กลไกประชานิยมเป็นหลกั ผนกึก าลงัทกุภาคส่วน สานพลงั

ประชารัฐ เดินหน้าประเทศไทย 37

• รัฐท่ีไม่น่าเช่ือถือ 
• การบริหารราชการแผ่นดินแบบไซโล 
• แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 
• ขบัเคลื่อนด้วยกฏระเบียบ



Thailand 4.0
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เตรียม
คนไทย

สู่ศตวรรษที่ 21

สร้างวสิาหกิจที่
ขับเคล่ือนด้วย
นวัตกรรม

พัฒนาเกษตร 
อุตสาหกรรมและ

ภาคบริการเป้าหมาย

เสริมความเข้มแขง็ผ่าน 
6 ภาค 18 กลุ่มจังหวัด 

และ 77 จังหวัด

เช่ือม
ประเทศไทยสู่
ประชาคมโลก

โครงสร้างพืน้ฐานทางกายภาพ

โครงสร้างพืน้ฐานเชงิเครือข่าย

โครงสร้างพืน้ฐานทางปัญญา

โครงสร้างพืน้ฐานทางสังคม

• การศกึษาและกระบวนการเรียนรู้
• การวิจยัและพฒันา
• วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี

• น า้/ป่า
• พลงังาน
• สิ่งแวดล้อม

• เครือขา่ยดจิิตลั
• เครือขา่ยคมนาคมและโลจิสตกิส์

• สวสัดกิาร
• การสร้างภมูิคุ้มกนัทางสงัคม
• สขุภาพ

การบริหารราชการแผ่นดนิ: 10 วาระขับเคล่ือน Thailand 4.0

โครงสร้างพืน้ฐานทางการคลัง
• เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
• อตัราการเตบิโตท่ีเหมาะสม
• การกระจายความมัง่คัง่
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เตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21
• IQ เฉล่ียไม่ต ่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน 100

• 70% ของเดก็ไทยมีคะแนน EQ ≥
เกณฑ์มาตรฐาน

• อันดับ PISA จากล าดับที่ 57
จาก 72 ประเทศ (ปี 2558) เป็น 
1 ใน 35

• คะแนน PISA แต่ละวิชาไม่ต ่ากว่า 500 

• ดัชนีการพฒันามนุษย์ (HDI)
จาก 0.740 ปี พ.ศ. 2558 หรือ
อันดับ 87 เป็น 60 อันดับแรก 

• ผู้สูงอายุมีงานท าและรายได้
เหมาะสมกับศักยภาพ

• พฒันาสู่แรงงาน 4.0 
• พฒันาแรงงานฝีมือคุณภาพ

500,000 คน 
• คนไทย Generation 4.0

พฒันา 21st Century Skill
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กระบวนการเรียนรู้เพื่อเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21

เรียนรู้อย่างมีเป้าหมาย
(Purposeful Learning) 

เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์
(Generative Learning) 

เรียนรู้เพื่อส่วนรวม
(Mindful Learning) 

เรียนรู้เพื่อการน าไปปฏบิัติ
(Result-Based Learning)

คนที่มแีรงบันดาลใจ มีความมุ่งมั่น 
มีพลังและมีความหมาย (Purposeful People) 

คนที่มีความคดิสร้างสรรค์ 
สามารถรังสรรค์นวัตกรรม (Innovative People) 

คนที่มจีติสาธารณะ 
ยดึประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตัง้ (Mindful People) 

คนที่มุ่งการท างานให้เกดิผลสัมฤทธ์ิ  
(Action-Based People)
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กระบวนการเรียนรู้ คนไทยในศตวรรษที่ 21



การเรียนเพ่ือตอบโจทย์เฉพาะบคุคลการเรียนตามมาตรฐาน

เรียนเพื่อรู้

เรียนรู้อย่างมีเป้าหมาย เน้นการใช้ความรู้สร้างนวัตกรรม

2.0

3.0
4.0

สามารถใช้ความรู้

สร้างนวัตกรรม

สามารถสร้าง

องค์ความรู้
สามารถเรียนรู้

ด้วยตนเอง
เรียนรู้

จากอาจารย์
1.0
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เป็นเชื้อให้ไปคดิต่อปรุงส าเรจ็

เรียนเพื่อใช้ประโยชนใ์นชวีิต

ประจ าวันและการท างาน

ยึดตัวผู้เรียนเป็นศูนย์กลางยึดตัวผู้สอนเป็นศูนย์กลาง

การเรียนทีเ่กิดจากความอยากรู ้

อยากท า และอยากเป็น
การเรียนตามภาคบงัคบั



การเรียนที่เริ่มจาก

การใช้ความคิด

การเรียนจากข้อเท็จจริง

การเรียนด้วยความกระตือรือร้นการเรียนแบบเฉื่อยชา

การชี้แนะอยู่ห่างๆการเรียนแบบถ่ายทอด

เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ เน้นการใช้ความคดิ  
กระตอืรือร้นในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

การเรียนรู้

สิ่งใหม่ๆ

การไม่ตดิยดึ

ละทิ้งสิง่ที่รูม้า

เรียนรูส้ิ่งทีรู่แ้ลว้

ด้วยมุมมองใหม่

Unlearn Relearn

Learn

การเรียนรู้ในห้องเรียน/

ในโรงเรียน/ในระบบ

การเรียนรู้นอกห้องเรียน/

นอกโรงเรียน/นอกระบบ

คิดในกรอบ คิดนอกกรอบ
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เน้นการลอกเลียน เน้นความคิดสร้างสรรค์



ส่วนรวมต้องมาก่อนส่วนตัวต้องมาก่อน

รางวัลจากการท างานรว่มกัน

(Sharing Incentive)

รางวัลจากการแข่งขัน

(Competing Incentive)

เรียนรู้เพื่อส่วนรวม เน้นปลูกจติสาธารณะและมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม

เน้นคุณค่ารว่ม

(Sharing Value)

เน้นผลประโยชนร์ว่ม

(Common Interest)
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ความส าเรจ็วดัจาก

การบรรลุผลสัมฤทธิ์

ความส าเรจ็วดัจากการ

เรียนให้จบครบหนว่ยกิต

เน้นการท าโครงงาน

ในรูปแบบต่างๆ

เน้นการเรียนแบบ   

ฟังบรรยาย

การเรียนรู้ที่สามารถน าไปสู่การปฏบิัติ

เน้นการวิเคราะห์ แก้ไข

ปัญหา และลงมือปฏิบตัิ

เน้นการเรียนจาก

ทฤษฎี

ใบปริญญา จบแล้วต้องมีงานท า
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ทกัษะที่ส าคัญในศตวรรษที่ 21

เนื้องาน 1.0 เนื้องาน 4.0

Repetitive/Routine

Jobs

Non-Routine/

Task Specific/

Project-Based Jobs

Semi-Routine

Jobs

ทักษะท่ีมีความส าคัญมากข้ึน

• Cognitive Abilities

• Systems Skills

• Complex Problem Solving

• Content Skills

• Process Skills

ทักษะที่มีความส าคัญน้อยลง

• Social Skills

• Resource Management Skills

• Technical Skills

• Physical Abilities

● Multiskilling

● Upskilling

● Reskilling

ยุทธศาสตรก์ารปรบัเปลีย่น

และพฒันาทกัษะ
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สร้างกลไกบรูณาการการศึกษา การฝึกอบรม การพฒันา
อาชีพให้คนไทยปรับตัวกับการเปล่ียนแปลงและก าหนด
เส้นทางชีวติสู่อนาคต

เป้าหมาย กลไก

การ

ศึกษา

การพฒันา

อาชพี

การฝกึ

ทักษะ

1) ช่วยบุคคลให้รู้ถึงทางเลือกในการศึกษา 

ฝึกอบรม และพัฒนาอาชพี

2) พัฒนาระบบการศกึษา ฝึกอบรม และ

พัฒนาทักษะให้ตอบสนองความต้องการ  

ภาคอุตสาหกรรม

3) ส่งเสริมการพัฒนาเส้นทางวชิาชีพบน

ฐานทักษะและความเชีย่วชาญ

4) สร้างวัฒนธรรมการเรียนรูต้ลอดชวีิต
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โปรแกรม

“ในสถานศกึษา” 

ว
ง
จ
ร
ช
วี
ติ

• การแนะแนวการศึกษาและ

อาชีพ

• การส่งเสริมการฝึกงาน

• ผลงานการเรียนรู้รายบุคคล

• โครงการสนับสนุนผู้มี

ศักยภาพรุ่นใหม่ (Young 

Talent)

• การแนะแนวการศึกษาและ

อาชีพ

• โครงการพัฒนาทักษะส าหรับ

เด็กจบใหม่เพ่ือเข้าสู่การท างาน 

(Earn & Learn Program)

• การให้เครดิตค่าใชจ่ายในการ

พัฒนาทักษะการท างาน

• ผลงานการเรียนรู้รายบุคคล

• การแนะแนวการศึกษา

และอาชีพ

• หลักสูตรฝึกอบรมทักษะ

เฉพาะด้าน

• การสนับสนุนค่าใช้จ่าย

ในการพัฒนาทักษะการ

ท างานส าหรับคนท างาน

ในระดับกลาง (Mid-

Career)

• แผนพัฒนาก าลังคนราย

อุตสาหกรรม

• โครงการพัฒนาความ

เป็นผู้น า

• การให้เครดิตค่าใชจ่าย

ในการพัฒนาทักษะการ

ท างาน 

• ผลงานการเรียนรู้

รายบุคคล

สร้างโปรแกรมพฒันาทกัษะอาชีพในแต่ละช่วงของวงจรชีวิต

โปรแกรม

“ช่วงเริม่ตน้การท างาน” 

โปรแกรม

“เสริมสรา้งการเตบิโตในอาชพี”
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ท างานไม่ได้

ท างานได้

ยังไม่สูงวัย สูงวัย

เด็ก
พกิารมาก
แรงงานไร้ทกัษะ
ว่างงานโดยสมคัรใจ
ก าลงัหางานท า

ก าลงัแรงงานในปัจจบุนั

สงูวยั 11.68 
ล้านคน

สงูวยัมาก ไม่สามารถท างานได้แล้ว
สงูวยัและพกิารมาก
เกษียณอายุ
สมคัรใจไม่ท างาน
อยากท างานแต่หางานท าไม่ได้

ท ำงำนอยูใ่นปัจจบุนั

(40.3% ของผูส้งูวยั)

(59.7% ของผูส้งูวยั)

โครงสร้างก าลังคนของประเทศ

กลุ่มเปา้หมาย A
- เปิดโอกำสใหม้งีำนท ำ
- เพิม่ Skill 
- Matching D&S
- ใหแ้รงจงูใจเอกชน
- เงื่อนไขจดัซือ้จดัจำ้ง
- จำ้งงำนภำครฐั
- เงื่อนไขจำ้งงำนยดืหยุ่น

กลุ่มเปา้หมาย C
- เปิดโอกำสใหม้สี่วนร่วมกบังำน

สงัคม งำนทีม่คีุณค่ำ
- อำสำสมคัร

กลุ่มเปา้หมาย B
- เตรยีมส ำหรบัอนำคต
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ความมั่นคง
ของผู้สูงอายุ

ความสุข
(HAPPINESS)

ความม่ันคง
(SECURITY)

สภาพแวดล้อม
ปลอดภัย (SAFETY)

สุขภาพ
(HEALTH)

การออม
(SAVINGS)

ที่อยู่อาศัย
(HOUSING)

นวัตกรรม
(INNOVATION)

7 มิตคิวามม่ันคงของผู้สูงอายุไทย
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การสร้างสังคมผู้สูงอายุที่มีพลัง (ACTIVE AGING SOCIETY)

มิติ ประเดน็ปัญหา เป้าหมาย สิ่งที่ต้องท า

1. ความสขุ ผู้สงูอายมีุความรู้สกึไม่มัน่คง ไม่มี
ความสขุ (สาเหตหุลกัหนึง่คือ ไม่
สามารถพึง่พาตนเองได้)

ผู้สงูวยัมีความสขุอย่างยัง่ยืน (พึง่พา
ตนเอง มีรายได้ มีเงินออม ลดปัญหา
หนีส้ิน) และมีความสขุทางใจ

- ส่งเสริม ศกัยภาพผู้สงูอายุ
- เพิม่บทบาทชมุชน สงัคม วดั

2. สขุภาพ - การแพทย์ปฐมภมูิส าหรับ
ผู้สงูอายไุม่มีประสิทธิภาพ

- ความเช่ียวชาญด้านเวชศาสตร์
ผู้สงูอายุ

- ผู้สงูอายทุกุคนเข้าถึงการแพทย์
ปฐมภมูิท่ีรวดเร็วและทัว่ถึง

- ไทยเป็นศนูย์กลางเวชศาสตร์
ผู้สงูอายขุองภมูิภาค

- พฒันาระบบการแพทย์ปฐมภมูิ
(สธ.)

- สร้างศนูย์ความเป็นเลิศด้านเวช
ศาสตร์ผู้สงูอาย ุ(สธ.)

3. ท่ีอยู่อาศยั - ผู้สงูอายกุลุ่มรายได้น้อยไม่มีท่ี
อยู่อาศยัของตวัเอง

- สภาพท่ีอยู่อาศยัไม่เหมาะสม 
ท าให้เกิดอบุตัิเหตุ พกิาร
เสียชีวิต

- ผู้สงูอายไุทยทกุคนมีท่ีอยู่อาศยัท่ี
มัน่คง

- ปรับสภาพท่ีอยู่อาศยั

- Housing for All (Universal 
Design) (พม.)

4. การออม - ผู้สงูอายสุ่วนใหญ่ไม่มีเงินออม
ต้องพึง่พงิสวสัดิการรัฐ

- ผู้สงูอายมีุเงินออมส าหรับใช้หลงั
เกษียณอายท่ีุเพียงพอ

- ส่งเสริมการออมในทกุวยัและทกุ
อาชีพ (กค./รง./ศธ.)

การด าเนินการเพื่อซ่อม-เสริม-สร้าง 7 มติคิวามม่ันคงของผู้สูงอายุ
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การสร้างสังคมผู้สูงอายุที่มีพลัง (ACTIVE AGING SOCIETY)

มิติ ประเดน็ปัญหา เป้าหมาย สิ่งที่ต้องท า

5. ความมัน่คง - การท างานของผู้สงูอายยุงัไม่มี
ระบบรองรับ/ส่งเสริมท่ีชดัเจน

- ยงัขาดระบบสวสัดิการท่ี
ครอบคลมุและยัง่ยืน

- ผู้สงูอายท่ีุอยากท างานต้องมีงาน
ท า โดยส่งเสริมการจ้างงาน
ผู้สงูอายแุบบยืดหยุ่น (Flexible)

- เตรียมความพร้อมคนไทยก่อนเป็น
ผู้สงูอายุ

- พฒันาระบบสวสัดิการเพ่ือสงัคม
อย่างเป็นระบบ

- รณรงค์การจ้างงานสงูอายใุนส่วน
ราชการ และภาคเอกชน (รง.)

- ให้สิทธิพเิศษทางภาษีและท่ีไม่
ภาษี (กค.)

6. สภาพแวดล้อม
ปลอดภยั

- สภาพแวดล้อมไม่ปลอดภยั - พฒันาคณุภาพชีวิตผู้สงูอายโุดย
พฒันาสภาพแวดล้อม ให้สอดคล้อง
กบัการพฒันามิติต่างๆ เพ่ือให้เกิด
ความมัน่คงด้านเศรษฐกิจ สงัคม
และ โดยอาศยักลไกระดบัชาติและ
ระดบัท้องถ่ิน

โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมของ
ผู้สงูอายใุห้เหมาะสมและปลอดภยั

7. นวตักรรม - การพฒันาตลาดสินค้า
นวตักรรมผู้สงูอายยุงัมีจ ากดั

ส่งเสริมการพฒันานวตักรรม 
Ageing Industry  

- จดัท าแผนแม่บทการสร้าง 
Ageing Industry ของประเทศ

- ศกึษาขนาดตลาดสินค้าและ
นวตักรรมของไทยและ
ต่างประเทศ

การด าเนินการเพื่อซ่อม-เสริม-สร้าง 7 มติคิวามม่ันคงของผู้สูงอายุ
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สานพลังประชารัฐ สร้างสังคมที่ไม่ทอดทิง้ใครไว้ข้างหลัง

คนไทย
ที่เดือดร้อน

คนไทย
ที่พออยู่รอด

คนไทย
ที่พอเพียง

คนไทย
ที่ยั่งยืน

มีศักยภาพและ

ความพร้อมใน

ระดับสูงแล้ว

เป็นผู้ด้อยโอกาส 

มีรายได้ปานกลาง 

มีแนวโน้มท่ีจะมี

ศักยภาพ 

ตดิอยู่ในวงจร
แห่งความยากจน 

• ให้ความช่วยเหลือทางการเงิน

• เติมความรู้ สร้างภูมิคุ้มกันให้กับคนไทย

• สร้างและส่งเสริมโอกาสทางสังคม

• สร้างและพัฒนากลไกระดับพื้นท่ี
54
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ชุดนโยบายการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21

Talent
Mobility

Brain Power
Planning

ตลาดแรงงาน
คนสูงวัย

การยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและการเรียนรู้

ตลอดชีวติ

การ Reskill/
Upskill/Multi-skill 

แรงงาน

การยกระดับ
คุณภาพแรงงาน

การพัฒนาระบบ
ประกันสุขภาพ

การส่งเสริมการปกป้อง
สิทธมินุษยชน

การใช้ภาษาอังกฤษ
เป็นภาษาที่สอง

การพัฒนาทักษะ
ที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21

การเตรียมคนไทย 
Generation 4.0

การพัฒนาศักยภาพ
คนตามช่วงวัย

55

Thailand 4.0…เตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21…

พลเมืองศึกษา

Good Education for All



สร้างวิสาหกจิที่ขับเคล่ือนด้วยนวัตกรรม

Smart Farmers 20,000 ครัวเรือน
Smart SMEs 100,000 ราย

วิสาหกจิชุมชนต่อยอดด้วยเทคโนโลยี
และนวัตกรรม และเข้าสู่ตลาดตาม
แนวทางประชารัฐ 20,000 ราย

• GDP ของ SMEs/GDP ทัง้ประเทศ > ร้อยละ 45
• Mkt. Cap ของสินค้าบริการของ SMEs เป็น 50% ของ 

GDP

• มูลค่าการส่งออกสินค้าของ SMEs เป็น 40% ของมูลค่า
การส่งออกทัง้หมดของประเทศ

• SMEs ที่มีสิทธิบตัร ทรัพย์สินทางปัญญา 1,000 ราย
• ผู้ประกอบการ Startups เพิ่มขึน้ 50,000 ราย

จ านวน High Value Service Provider 
OTOP 4.0 มีจ านวนร้อยละ 25 ของ OTOP
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ธุรกิจบริการแบบดั้งเดิม

คุณค่าของความคดิ

เกษตรกรแบบดั้งเดิม เกษตรกรสมัยใหม่

SME แบบดั้งเดิม SME ที่ขับเคลื่อนด้วยนวตักรรม

ธุรกิจบริการมลูคา่สงู

มูลค่าทางธุรกิจ

เกษตรกร

SMEs

ธุรกจิบริการ

สร้างวสิาหกจิและ Startup ที่ขับเคล่ือนด้วยนวัตกรรม

Startup
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• พักหนีเ้กษตรกร

• รวมนาแปลงใหญ่

• ส่งเสริมเครื่องมือกับเกษตรกร

• ดูแลระดับราคาพืชผลเกษตร

• แปรรูปสินค้าเกษตรขั้นต้น

• ขยายตลาดกลางสินค้าเกษตร

• เช่ือมโยงสินค้าเกษตรสู่ตลาดโดย

ประชารัฐ

• ปฏิรูประบบสหกรณ์

• ส่งเสริมโครงการ “คนกล้าคืนถิ่น”

• กองทุนเพ่ือยกระดับขีดความสามารถ

ภาคเกษตร

• กองทุนเพ่ือสร้างผู้ประกอบการ

การเกษตรในพ้ืนที่

• ระบบประกันราคาพืชผลเกษตร

• ยกเครื่องตลาดซื้อขายล่วงหน้าสินค้า

เกษตร

• พัฒนาตลาดออนไลน์สินค้าเกษตร

• Big Data ทางการเกษตร

• Cloud Services ส าหรับภาคเกษตร

• Precision Technologies

• Mechanization, IOT ภาคเกษตร

• สร้างนวัตกรรมเกษตรและอาหาร

• เพ่ิมคุณภาพผลผลิต ความปลอดภัย การเป็นมิตร

กับสิ่งแวดล้อม  พัฒนาระบบตรวจสอบย้อนกลับ

• Smart Farmer Academy

• ฝีกอบรมด้านเทคโนโลยี การบริหารจัดการ 

ตลอดจนเรื่องความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

• ปฎริูปตลอดสายจากห่วงโซ่การผลิตถึงห่วงโซ่

ผู้บริโภค

• การบริหารจัดการน้ าอย่างเป็นระบบด้วย

เทคโนโลยี

• ส่งเสริม Startup  ภาคเกษตร

• พัฒนาคลัสเตอร์ภาคบริการด้านเกษตร

• พัฒนาการท่องเที่ยวภาคเกษตร

ปรับเปล่ียนเกษตรกรแบบดัง้เดมิสู่เกษตรกรสมัยใหม่
ภายใน 3 ปี ภายใน 5 ปี
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ปรับเปล่ียน SME แบบดัง้เดมิสู่ SME ที่ขับเคล่ือนด้วย
นวัตกรรม

ภายใน 3 ปี ภายใน 5 ปี

• Ease of Doing Business

• ฟื้นฟู SMEs ท่ีมศีักยภาพ ผ่านโครงการ 

Rescue SMEs

• บูรณาการ Funding & Sourcing

• จัดตั้ง One Stop Service ส าหรับ SMEs

• ขยายผลโครงการพี่จูงน้องโดยประชารัฐ

• ให้แต้มต่อ SMEs ในโครงการจัดซื้อจัดจ้าง

ภาครัฐ

• ส่งเสริมการท าตลาดในต่างประเทศผ่าน

โครงการ SME Proactive

• พัฒนา Service Oriented Supporting 

Industries (อาทิ Service Design, 

Machine Tools, Logistics Service 

Providers, Information Services, etc.)

• พัฒนา Regional Sourcing/Value Chain

• พัฒนาโปรแกรม e-Learning ส าหรับ

SMEs

• กองทุนเพื่อยกระดับขีดความสามารถสู่ 

IDEs

• ส่งเสริม SMEs Investment Companies

• Venture Capital, Incubator, Accelerator

• Digital Transformation ส าหรับ SMEs

• Open Innovation ส าหรับ SMEs

• SMEs Big Data

• ส่งเสริมให้ SMEs ลงทุนใน R&D 

• Global Collaborative Network & 

Partnerships

• สร้างแพลทฟอร์มความร่วมมือระหว่าง

มหาวิทยาลัยกับ SME

• จัดตั้ง Entrepreneurial Academy

• ส่งเสริมการจัดตั้งสถาบันพัฒนาเทคโนโลยี/

อุตสาหกรรมเป้าหมายรายสาขา

• พัฒนาทักษะในคลัสเตอร์เทคโนโลยี/

อุตสาหกรรมแห่งอนาคต 59
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แหล่งสนันสนุนเงนิทนุแก ่SMEs

ส่งเสริมพัฒนาการใหบ้รกิารอุตสาหกรรม

การพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐาน

และกฏระเบยีบ

• แหล่งเงินทุนส าหรับ SMEs ในการยกระดับ

อุตสาหกรรม ให้มีมากท่ีจะเปลี่ยนแปลงผลผลิตของ

ชาติได้

• การให้สินเช่ือ Soft loans ในการเปลี่ยนผ่านสู่ 

อุตสาหกรรม 4.0

• ส่งเสริมและพัฒนา High Skilled Talents 

(Industrial Service Provider) 

• ถ่ายทอดเทคโนโลยี

• Reverse Engineering

• พัฒนา System Integrator

เปล่ียนผ่าน SME เพื่อก้าวสู่อุตสาหกรรม 4.0

• ปรับโครงสร้างสถาบันของรัฐ อาทิ ปรับTGI เป็น

สถาบันเครื่องจักรกลอัตโนมัติในการผลิต 

(Manufacturing Automatic and Robotic 

Institute : MARI) และองค์กรอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง

• ปรับมาตรการทางภาษีต่างๆ

• ยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงาน

• สนับสนุนสาธารณูปโภคด้าน Software และ ICT
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ยกระดับ 6 คลัสเตอร์อุตสาหกรรมบริการเป้าหมาย
บริการด้านสุขภาพ และการแพทย์

Wellness & Medical Services 

อุตสาหรรมส่งเสรมิเศรษฐกจิสรา้งสรรค์

Creative Economy Industry

โลจิสติกส์การคา้ และการอ านวยความสะดวก

Trade Logistics & Facilitation

บริการเกีย่วกบัสถาบันการศกึษาและอื่น ๆ 

Institutional Services & Related
บริการที่สนบัสนนุการค้า

Trade Supporting Services

ธุรกิจดจิติอล

Digital Business

บริการด้านการแพทย์  - การรักษาแบบ

พิเศษ อาทิ ทันตกรรม ศัลยกรรม การ

ผ่าตัดสุขภาพและความงาม – สปา

สมุนไพร ความงาม บริการผู้สูงอายุ

คอนเทนต์ และอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง –

ภาพยนต์/ บรอดแคสต์ แอนิเมช่ัน เกม  

ซอฟท์แวร์  โฆษณา  การจัดงาน (Event)

การออกแบบ – สินค้า แฟช่ัน กราฟฟิค

สถาปัตยกรรม การตกแต่งภายใน

ภูมิภาค – อาเซียน/โลก 

ผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ (LSP)

องค์ประกอบในด้านโลจิสติกส์

เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถใน

การแข่งขันให้กับธุรกิจไทย

การศึกษา  การบริหารกิจการการ

ให้บริการ การโรงแรม การเลี้ยงรับรอง  

การบริหารจัดการองค์กร  สถาบัน

ความรู้ การสร้างสรรค์ต่าง ๆ 

บรรจุภัณฑ์ ส่ิงพิมพ์ 

IT ข้อมูลข่าวสาร

สตาร์ทอัพ, แพลตฟอร์ม

ออนไลน์
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พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของ 6 คลัสเตอร์

บริการเป้าหมาย ภายใน 3 ปี

• ส่งเสริม Incubator และ Accelerator ส าหรับ High Value Service Startups

• ก าหนดมาตรฐานในการให้บริการใน 6 คลัสเตอร์บริการเป้าหมาย 

• ส่งเสริมการลงทุนใน 6 คลัสเตอร์บริการเป้าหมาย  

• สร้าง Global Collaborative Network ใน 6 คลัสเตอร์บริการเป้าหมาย  

• จัดตั้งกองทุนเพ่ือการพัฒนา 6 คลัสเตอร์บริการเป้าหมาย  

• จัดตั้ง Service Innopolis

• พัฒนา Service Design Cluster เพ่ือสนับสนุน High Value Services
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ธุรกิจ 

Start-up

ธุรกิจ 

Spring-up

ธุรกิจ 

Step-up

Roadmap การพฒันา Startups
ผลักดนัประเทศไทยเปน็ศนูยก์ลางเชือ่มโยงและปลายทางการลงทนุ Startups อาเซยีน

เพิ่มมลูคา่ทางเศรษฐกจิไดร้อ้ยละ 10 ภายใน 3 ปีเป้าหมาย

• สนับสนุนด้านการเงินและลดความเสี่ยง 

(Finance and Risk Capital)

• ส่งเสริมศักยภาพ Startups ไทย 

(Capability to Grow)

• เปิดรับขีดความสามารถใหม่และเชื่อมโยง

กับภูมิภาคและประชาคมโลก 

(Global Linkage)

สร้างวสิาหกิจที่ขับเคล่ือนด้วยนวัตกรรม…
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1

2

3

4

5
การประเมินคา่ทรพัย์สินทางปญัญา

สนับสนุนด้านการเงิน

และลดความเสี่ยง 

(Finance 

and Risk Capital)

จัดตั้ง Government Angel Fund 

เพื่อสร้าง Seed Money และเอกชน

ที่สนใจร่วมลงทุน

ยกเว้นภาษกีารลงทนุในสตารท์อัพ 

หรือภาษีเงนิได้ทั้งหมดของสตาร์ทอัพ

ที่ผ่านเกณฑ์ 6 ปีแรก

สนับสนุนภาคเอกชน ตั้ง Angel Fund 

และ Corporate Venture Fund

สร้างความเข้าใจและแรงจูงใจให้

เกิด Angel Investor
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ส่งเสริมศักยภาพ 

Startups ไทย 

(Capability to Grow)

1

2

ร่วมจัดตั้ง IDE Center

3

4
สนับสนุนภาคเอกชนจดัตั้ง Startup

Center

รัฐร่วมมือกับมหาวทิยาลัยจดัตั้งศูนย์ให้

ค าปรึกษา สตาร์ทอัพ ด้านธุรกิจ 

เทคโนโลยี และนวัตกรรม ตามพื้นที่และ

ความถนัดพิเศษ

มหาวิทยาลัยจัดตั้ง VC Unit เพื่อร่วม

ลงทุนกับงานวิจัยของคณาจารย์ 

นักศึกษา และสตาร์ทอัพ
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1

2

3

4

ประกาศ Startup Visa เพื่อดึงดูด 

Talent และขีดความสามารถใหม่ ๆ

ให้สตาร์ทอัพไทยสามารถจ้าง

แรงงานทกัษะสงูต่างชาติได้

โดยง่าย

สนับสนุนให้เกิดการถ่ายโอนองค์

ความรู้ ประสบการณ์กับสตารท์อัพ 

นักลงทุน และที่ปรกึษาจากทัว่โลก

สร้างประเทศไทยให้เป็นจุดหมาย

ในการลงทุนสตารท์อัพ (Startup 

Investment Destination)

เปิดรบัขดีความสามารถใหม่

และเชื่อมโยงกบัภูมภิาค

และประชาคมโลก 

(Global Linkage)
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ชุดนโยบายการพฒันาวิสาหกจิที่ขับเคล่ือนด้วยนวัตกรรม

การอ านวย

ความสะดวกทางธุรกจิ

Ease of 

Doing Business

การ Turnaround SMEs 

ที่ประสบปัญหา
การยกระดับสู่  

OTOP 4.0

การยกระดับสู่ 

High Value Service 

Providers

การพัฒนา

Smart Farmers

การยกระดับ Smart 

Manufacturing SMEs

การเปล่ียนผ่าน SMEs 

สู่ Industry 4.0

การพัฒนา Enabling 

Ecosystem ส าหรับ Startups

การพัฒนา Enabling 

Ecosystem 

ส าหรับวิสาหกจิเพื่อสังคม
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พัฒนาเกษตร อุตสาหกรรมและภาคบริการเป้าหมาย

• ต่อยอด 5 กลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย สร้างมูลค่า
เศรษฐกจิมากกว่า 500,000 ล้านบาท

• พฒันาก าลังคนที่มีความรู้ทกัษะสูงใน 5 กลุ่มเทคโนโลยีและ
อุตสาหกรรมเป้าหมาย มากกว่า 200,000 คน

• Creative Economy มีมูลค่าเศรษฐกจิ 250,000 ล้านบาท
• Service Design Cluster เพื่อสนับสนุน High Value Services

• พฒันา Startups / ส่งเสริมการลงทุนใน 6 คลัสเตอร์บริการ

• มี High-Value Products  จากพชืและ
สมุนไพร อย่างน้อย 8 ผลิตภณัฑ์

• เกดิ Mega Biodiversity Hub, Food Park

• รายได้จากการท่องเที่ยวไม่ต ่ากว่า 3 ล้านล้านบาท
• ท่องเที่ยวอันดับ TTCI ไม่ต ่ากว่าอันดับที่ 30

• มีงาน International Events 
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เซ็กเตอรท์ี่เนน้

จุดแขง็ของความ

หลากหลายเชงิ

ชีวภาพและความ

หลากหลายเชงิ

วัฒนธรรม

• เกษตร
• อาหาร
• สมุนไพร
• พลังงานชีวภาพ
• อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
• อุตสาหกรรมเชิง

วัฒนธรรม

เซ็กเตอรท์ี่เนน้

จุดแขง็ของ

วัฒนธรรมการ

ให้บริการ

เซ็กเตอรท์ี่ใช้

เทคโนโลยีชัน้สงู

ยกระดับเซ็กเตอร์เกษตร อุตสาหกรรมและบริการเป้าหมาย

• บริการด้านสุขภาพ และ
การแพทย์

• โลจสิตกิส์การค้า และการ
อ านวยความสะดวก

• บริการที่สนับสนุนการค้า
• บริการเกี่ยวกับ

สถาบันการศึกษาและอื่น ๆ
• ธุรกจิดจิติอล
• อุตสาหกรรมส่งเสริม

เศรษฐกจิสร้างสรรค์

• ยานยนต์แห่งอนาคต

• อิเล็กทรอนิกส์

อัจฉริยะ

• หุ่นยนต์เพื่อ

อุตสาหกรรม
• อุตสาหกรรมการ

ขนส่งและการบนิ 
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เซ็กเตอรท์ี่เนน้

จุดแขง็ของความ

หลากหลายเชงิ

ชีวภาพและความ

หลากหลายเชงิ

วัฒนธรรม

เซ็กเตอรท์ี่เนน้

จุดแขง็ของ

วัฒนธรรมการ

ให้บริการ

เซ็กเตอรท์ี่ใช้

เทคโนโลยีชัน้สงู

ยกระดับเซ็กเตอร์เกษตร อุตสาหกรรมและบริการเป้าหมาย
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• ยกระดบัเทคโนโลยีและ
การบริหารจดัการ
สมยัใหม่อย่างจริงจงั

• เช่ือมโยงห่วงโซจ่ากต้น
ทางถึงปลายทาง

• พฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน
ภาคบริการ

• ปรับปรุงกฏระเบียบให้ทนัสมยั
• ยกระดบัขีดความสามารถของ

ผู้ประกอบการในเซ็กเตอร์
• การเข้าถึงตลาดตา่งประเทศ

• ดงึดดูการลงทนุจาก
ต่างประเทศ

• สง่เสริมการตัง้ศนูย์วิจยั
และพฒันาในประเทศไทย

• เร่งพฒันากลไกการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้และ
เทคโนโลยี



พัฒนา IoT Platform เพื่อยกระดับผลิตภาพและการ
เช่ือมโยงเป็นเครือข่ายในเซก็เตอร์เป้าหมาย

เซ็กเตอรท์ีใ่ช้
เทคโนโลยชีัน้สงู

เซ็กเตอรท์ีอ่าศยั
จุดแขง็ของวฒันธรรม

การใหบ้รกิาร

เซ็กเตอรท์ีอ่าศยัจดุแขง็ของความ
หลากหลายเชงิชวีภาพและความ

หลากหลายเชงิวฒันธรรม

ก
า
ร
ส
ร
า้
งม
ลู
ค
า่

71
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ยกระดับองค์ความรู้และเทคโนโลยีในเซก็เตอร์เป้าหมาย

เซ็กเตอรท์ีใ่ช้
เทคโนโลยชีัน้สงู

เซ็กเตอรท์ีอ่าศยั
จุดแขง็ของวฒันธรรม

การใหบ้รกิาร

เซ็กเตอรท์ีอ่าศยัจดุแขง็ของความ
หลากหลายเชงิชวีภาพและความ

หลากหลายเชงิวฒันธรรม

• Mechatronics
• Nanotechnology
• Advanced 

Materials

• Bio-Technology

• Bio-Med
• Service Design

• Digital Technology

ก
า
ร
ส
ร
า้
งม
ลู
ค
า่
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เซ็กเตอรท์ีใ่ช้

เทคโนโลยชีั้นสูง

เซ็กเตอรท์ีอ่าศยั

จุดแขง็ของ

วัฒนธรรมการให้บรกิาร
เซ็กเตอรท์ีอ่าศยัจดุแขง็ของ

ความหลากหลายเชงิชีวภาพและ

ความหลากหลายเชงิวัฒนธรรม

• Agritech

• Foodtech
• Robotech

• Service Enhancing

• Designtech

• Lifestyle Business

• Traveltech

• Healthtech

• Fintech

• Edtech

• E-Marketplace

• E-Commerce

พัฒนาวิสาหกิจและ Startup ที่ขับเคล่ือนด้วยนวัตกรรม
ในเซ็กเตอร์เป้าหมาย

ก
า
ร
ส
ร
า้
งม
ลู
ค
า่
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ชุดนโยบายการพัฒนาเกษตร อุตสาหกรรม และภาคบริการเป้าหมาย

การยกระดับขีดความสามารถ

อุตสาหกรรมฐานชีวภาพ

(Bio-Economy)

การยกระดับขีดความสามารถ

อุตสาหกรรมบริการ 

(Service Economy)

การพัฒนาอุตสาหกรรมที่ใช้

เทคโนโลยีชัน้สูง

(Advance Technology Economy)

การพัฒนา

อุตสาหกรรมผู้สูงวัย

(Aging Industry)

การปรับโครงสร้าง

อุตสาหกรรมที่ไม่

สามารถแข่งขันได้

การยกระดับขีดความสามารถ

เศรษฐกจิสร้างสรรค์

(Creative-Economy)

การยกระดับขีดความสามารถ

เศรษฐกจิดจิติัล

(Digital-Economy)
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เสริมความเข้มแขง็ผ่าน 6 ภาค 18 กลุ่มจังหวัดและ 77 จังหวัด
• เพิ่มสัดส่วน GDP  ของ 76 จังหวัด จาก 67.6%

ของ GDP (ปี 2558) เป็น 75% ของ GDP

• ช่องว่างของผลิตภณัฑ์ภาคต่อหวัระหว่างภาค
ลดลง

• มูลค่าการลงทุนในพืน้ที่เศรษฐกจิพเิศษชายแดนเพิ่มขึน้ 20%

• สัดส่วนงบประมาณของรัฐที่จัดสรรให้กลุ่มจังหวัด

• สัดส่วนการลงทุนในพืน้ที่กลุ่มจังหวัด

• จ านวน patent innovation ของกลุ่มจังหวัด

• สัดส่วนงบประมาณงานวิจัยและพฒันาต่อ GRP

• Smart City จ านวน 5 แห่งใน 5 ปี
• Star Provincial Innovation Products 

จ านวนอย่างน้อย 1 ผลิตภณัฑ์ต่อจังหวัด
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เป้าหมายของการสรา้งกลไกการเติบโตในระดบัจังหวดั
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ความ

น่าสนใจต่ า

ล าดับ

ความส าคัญต่ า

งบประมาณ

จัดสรรน้อย

โครงสร้าง

พ้ืนฐานไม่ดี

ระดับ

การลงทุนต่ า

ค่าจ้าง

ระดับต่ า ระดับ

การบริโภคต่ า

ระดับ

ผลิตภาพ

ต่ า

การจ้างงาน

ต่ า
แรงจูงใจ

ระดับต่ า

ผลิตภัณฑ์

มวลรวม

จังหวัดต่ า

วงจรอุบาทวใ์นพืน้ที่

เมือง

ที่น่าท างาน

สวรรค์ของ

การช๊อปปิ้ง

เมืองที่

น่าลงทุน

เมืองที่น่าอยู่
เมืองที่น่า

ท่องเที่ยว

เมืองแห่ง

การศึกษา

พื้นที่ที่มีศักยภาพ

ปลดลอ็กวงจรอบุาทว์ ปรับเปลีย่นเป็นพืน้ทีท่ีม่ีศักยภาพ

ผลิตภัณฑ์

มวลรวม

จังหวัดสูง
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ภาคเกษตรกรรม ภาคอตุสาหกรรมการผลติ

ภาคบรกิาร ภาคการท่องเที่ยว

ศักยภาพทางเศรษฐกจิของ 18 กลุ่มจังหวัด
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เสริมความแข็งแกร่งเศรษฐกจิภายในผ่าน 18 คลัสเตอร์จังหวัด 
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1. เกษตร/อาหาร - มก./ศิลปากร
2. Smart City - ลาดกระบงั/มอ. 
3. พลังงาน - จฬุา/มช. 
4. Health/Aging – มหิดล
5. Creative - 9 แหง่เครือข่าย สกว. (มช./

นเรศวร + มข./สรุนารี + มอ./วลยัลกัษณ์ +
ศิลปากร/มศว./บรูพา

Innovation Hub 5 ด้าน
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เกษตร/อาหาร Smart City พลังงาน

ด้านเศรษฐกจิสร้างสรรค์สุขภาพ

Innovation Hub 5 ด้าน



• การสร้างนวัตกรรม  

• การพัฒนาโมเดลธุรกิจ  

• การท าธุรกิจบนดิจิตอลแพลทฟอรม์  

• การสร้างเครื่องข่ายการค้า 

• การลงทุนในต่างประเทศ 

• การยกระดับมาตรฐานและผลิตภาพ  

• การเข้าถึงแหล่งเงินทุน 

• การสร้างเครือข่ายธุรกิจ  

• การเข้าถึงตลาด

• การเกษตร

• OTOP

• SMEs

• Biz Club 

• ธุรกิจบริการ

• การท่องเท่ียว 

• ฯลฯ

กลุ่มเป้าหมายภายใตแ้ผนขบัเคลื่อนยทุธศาสตร์จังหวดั 4.0

การพัฒนากลุ่มวสิาหกจิ 3.0 สู่ 4.0

การพัฒนากลุ่มวสิาหกจิ 2.0 สู่ 3.0

การขบัเคลือ่น

ยุทธศาสตร์

จังหวดั 4.0
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• ผ่านกลไกประชารัฐเชิงพ้ืนที่

ระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัด 

พาณิชย์จังหวัด อุตสาหกรรม

จังหวัด หอการค้า  สภา

อุตสาหกรรม YEC, Young FTI, 

BizClub ท้องถิ่น ผู้น าชุมชน ฯลฯ 

• ขับเคลื่อนผ่านวิสาหกิจเชิงสังคม 

อาทิ บริษัทประชารัฐ รักสามัคคี, 

PPP

ใช้แนวคดิ Area-Based 

Collaboration

• บ่งช้ีอุปสรรคในชิงระบบ 

กฎระเบียบ เพ่ือเสนอให้รัฐบาล

ปลดล็อกข้อจ ากดั

• การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

ทางเศรษฐกิจของจงัหวัด อาทิ 

คมนาคม โลจิสติกส์ ระบบ

อินเตอร์เน็ต ตลาดกลางสินค้า

เกษตร  ตลาดชุมชน ตลาดอีคอม

เมอร์ส ตลอดจนถึงกองทุนพัฒนา

จังหวัด  Provincial Venture 

Capital ฯลฯ

สร้าง 77 New Growth Engines 

ผ่านแนวคดิจงัหวดั 4.0



Microcluster Map
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พัฒนาธุรกจิการเกษตร สนับสนุนไมโครคลัสเตอร์

• เกิดเป็นชุมชนธุรกิจการเกษตร 

สามารถเชื่อมต่อระหว่างเมือง และ

ชุมชน โดยผ่าน Green Tourism

• เกิดการสร้างงานให้กับคนในชุมชน

• สร้างตลาดของสินค้าเกษตรที่ครบ

วงจร ตั้งแต่การผลิต แปรรูปและ

บริการ

• เชื่อมโยงเครือข่ายผู้ผลิตการเกษตร

• พัฒนาธุรกิจการเกษตรที่หลากหลาย

• เข้าถึงผู้บริโภคโดยตรง

สนับสนุนภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรมการแปรรูป และภาคบรกิาร 

(การตลาด การขนส่งและโลจสิต์ติก ระบบการจ าหน่าย) เพื่อให้เกิดการใช้

ประโยชนจ์ากทรพัยากรในพืน้ที่ การจ้างงานการสรา้งรายได้  ่ชุมชนสามารถ

พ่ึงตนเองได้ เกิดเป็น “ธุรกิจการเกษตร, ไมโครคลัสเตอร”์ ในพื้นที่

ไมโครคลสัเตอร์

Smart

Farmers

ธุรกิจการเกษตร
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ชุดนโยบายการเสริมความเข้มแข็งผ่าน 6 ภาค 18 กลุ่มจังหวัด 
และ 77 จังหวัด

การพัฒนาเมือง/

Smart City

การพัฒนา 

Innovation Hub 

ในระดับภูมภิาค

การพัฒนาเศรษฐกจิ

ฐานรากสู่ชุมชน 4.0

การพัฒนา

แหล่งท่องเที่ยวระดับชุมชน

การส่งเสริมพัฒนาภาค

กลุ่มจังหวัด

และจังหวัด

แบบบูรณาการ

การพัฒนาจังหวัด

ชายแดนภาคใต้
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บูรณาการอาเซียนเช่ือมไทยสู่ประชาคมโลก

• อัตราขยายตัวเศรษฐกิจเป็นร้อยละ 5-6
ตามศักยภาพใน 5 ปี

• การเตบิโตของผลิตภณัฑ์มวลรวม
ประชาชาต ิ(GNP) จากเฉล่ียร้อยละ 3.2
ในปี พ.ศ.2556-2558 เป็นมากกว่าร้อยละ 
5 ต่อปีอย่างต่อเน่ืองภายใน 10 ปี

• การลงทุนในพืน้ที่ระเบียงเศรษฐกิจ
ภาคตะวันออก > 1.5 ล้านล้านบาท

• มีบรรษัทข้ามชาตริะดับโลกสัญชาตไิทย 
2 บริษัท

• ประเทศไทยก้าวสู่การเป็นชาตกิารค้าและศูนย์กลางธุรกิจของ
ภมูิภาค

• ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางตลาดทุนของอาเซียน

• มูลค่าของการค้าชายแดนขยายตัวเพิ่มขึน้ ≥ 10%//ปี

• เมืองชายแดนเป็นเมืองการค้า 10 แห่ง 
(เมืองการค้าชัน้น าระดับอาเซียน 4-5 แห่ง)

• มูลค่าการค้ากับประเทศ CLMV เพิ่มขึน้ร้อยละ 10 ต่อปี
(ปัจจุบัน (ปี 2559) มูลค่าการค้าประมาณ 1.12 ล้านล้านบาท)
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• สร้างเศรษฐกิจภายในประเทศให้แข็งแกร่ง

- เศรษฐกิจฐานราก
- เศรษฐกิจแหง่อนาคต (อาทิ Bio-Economy, Creative Economy,  

Digital Economy, Service Economy)

• มอง CLMVT เป็น One Market, One Production Base

- เปลี่ยน Nation เป็น Node
- เปลี่ยน Border เป็น Bridge
- ให้ความส าคญักบั Government 2Government  
และ People 2 People ควบคูไ่ปกบั Business 2Business 

• เช่ือมต่อ Region 2 Region เพ่ือยดึโยงสู ่One Belt One Road 

- ยกตวัอยา่งเช่น Bay Area/ Pearl River Delta กบั CLMVT

ยุทธศาสตร์ภายใต้ภมูเิศรษฐศาสตร์ใหม่ของภมูภิาค
Thailand 4.0…บูรณาการอาเซียนเช่ือมไทยสู่ประชาคมโลก…
…



การเช่ือมโยงเขตเศรษฐกิจพเิศษ

ระเบียงเศรษฐกิจ

ภาคตะวันออก

เขตเศรษฐกิจ

พิเศษ
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ปรับเปล่ียน CLMVT เป็น Single Market, Single 
Production Base

• จาก Country-focused เป็น City-focused

• เน้นการเคลื่อนไหลอย่างเสรขีองสินคา้ 

บริการ เงินทุน ข้อมูล และแรงงานมีทกัษะ

• ส่งเสริมการลงทันและการสร้างเครอืข่ายใน 

CLMV ของวิสาหกิจไทย

• พัฒนา Sourcing พัฒนาตลาด พัฒนาทุนมนษุย์ พัฒนาตลาดทนุ ยกระดับการขนส่ง

และโลจิสติกส์ ในระดับภมูิภาค

• ส่งเสริม G2G, B2B และ P2P
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เช่ือมโยง Region 2 Region เพื่อยดึโยง One Belt One 
Road
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ชุดนโยบายบูรณาการอาเซียนเช่ือมประเทศไทยสู่
ประชาคมโลก

เขตเศรษฐกจิ

พเิศษชายแดน

ระเบียงเศรษฐกจิ

ภาคตะวันออก

การส่งเสริมการบูรณการ

เศรษฐกจิ CLMVT

การพัฒนาเมืองชายแดน

จากเมืองทางผ่าน

สู่เมืองการค้า

การส่งเสริมลงทุน

ในต่างประเทศ

การเป็นชาตกิารค้า

และบริการ

ระดับภูมภิาค
Strategic Partnership 

กับประเทศคู่ค้าส าคัญ
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โครงสร้างพืน้ฐานทางกายภาพ

• ประสิทธิภาพการใช้พลังงานสูงกว่าค่าเฉล่ียของโลก

• การปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานและคมนาคมขนส่ง
ลดลงไม่น้อยกว่า 7%

• พืน้ที่ป่าไม้ 40% ของประเทศ

• พืน้ที่ป่าชายเลนจากประมาณ 1.5 ล้านไร่
เป็น 1.6 ล้านไร่

• บริหารจัดการน า้มีประสิทธิภาพ

• พืน้ที่ชลประทานเพิ่มขึน้ปีละ 350,000 ไร่ (ปี 2558 มี 30.48 ล้านไร่) 

• มีประปาทุกหมู่บ้าน

• อัตราการจัดการขยะชุมชนถูกหลักสุขาภบิาลเพิ่มขึน้จาก 31% เป็น 50%

• การจัดการขยะมูลฝอยมีการจัดการอย่างถูกต้องและน าไปใช้ประโยชน์ไม่น้อยกว่า 75%
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การบริหาร

จัดการน า้

ชุดนโยบายโครงสร้างพืน้ฐานทางกายภาพ

โครงสร้าง

ราคาพลังงาน

การบริหาร

จัดการพลังงาน

การพัฒนาและเพิ่ม

ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

ที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม

การปรับปรุงสภาพแวดล้อม

ความเป็นอยู่ของประชาชน

การคืนผืนป่า 

การอนุรักษ์ป่า

และการป้องกันการบุกรุกป่า
การก าจัดขยะครบวงจร

93

Thailand 4.0…



โครงสร้างพืน้ฐานเชิงเครือข่าย

• ลดต้นทุนการขนส่งโลจสิตกิส์ของ
ประเทศ เป็น 12% ของ GDP (ต้นทุน
ค่าขนส่งสินค้า < 7%)

• ปริมาณสินค้าเข้า-ออก ณ ด่านชายแดน
ส าคัญเพิ่มขึน้เฉล่ียไม่น้อยกว่า 7%

• ขนส่งสินค้าทางรางจาก 1.4% เป็น 4%

• เพิ่มเส้นทางรถไฟทางคู่ และพฒันา
เส้นทาง Missing Link 

• ความสามารถรองรับปริมาณผู้โดยสาร
ท่าอากาศยานในกรุงเทพและภมูภิาค
เพิ่มขึน้เป็น 120 และ 55 ล้านคนต่อปี

• อนิเตอร์เน็ตหมู่บ้าน ความเร็วสูงเพิ่มขึน้ > 85%

• E-Government พฒันา และ มีระบบความมั่นคง
ปลอดภยัทางไซเบอร์กว่า 90%

• อันดับความเส่ียงจากการโจมตีทางไซเบอร์ต ่า
กว่าอันดับ 10 ของโลก

• นักเรียนนักศึกษาและแรงงานสามารถเข้าถงึ
ระบบ E-Learning เพื่อศึกษาเรียนรู้มากกว่า 70%
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ระบบ

โลจสิตกิส์

ชุดนโยบายโครงสร้างพืน้ฐานเชิงเครือข่าย

ระบบคมนาคม

ทางอากาศ

ระบบคมนาคม

ทางน า้

การขนส่ง

ระบบราง

ระบบคมนาคม

ทางบก

เครือข่าย

อนิเทอร์เน็ต

หมู่บ้าน
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โครงสร้างพืน้ฐานทางปัญญา

• งานวิจัยและพฒันาได้น าไปใช้เชงิพาณิชย์สร้างเป็น
มูลค่าไม่น้อยกว่า 30% ของผลงานวิจัยทัง้หมด

• สัดส่วนการพฒันาเทคโนโลยีของตนเองต่อการพึ่งพา
เทคโนโลยีจากภายนอกจาก 10:90 เป็น 20:80

• ระดับการวิจัยและพฒันาจาก 0.25% ของ GDP ปี 2553 เป็น 1.5%

• สัดการลงทุนวิจัยและพฒันาเอกชนต่อภาครัฐ เป็นเพิ่มเป็น 70:30

• จ านวนนักวิจัยและพฒันา เพิ่มเป็น 25 คนต่อประชากรหน่ึงหมื่นคน

• อันดับความสามารถการแข่งขันด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัด
โดย IMD อยู่ในอันดับ 1 ใน 30

• มหาวิทยาลัยไทยตดิ 100 อันดับ
แรกของโลก จ านวน 3 สถาบัน

• Innovation Hub ตามภมูภิาคอย่างน้อยจ านวน 5 แห่ง

• วิสาหกจิในชุมชนได้รับการต่อยอดพฒันาเทคโนโลยี
นวัตกรรม
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การพฒันา 
Innovation Hub 

กระจายตามภมูภิาค

ชุดนโยบายโครงสร้างพืน้ฐานทางปัญญา

การพัฒนา 

Global Research 

Network

Corporate Lab 

@ University

การปฏรูิป

ระบบการวจิัย
การปฎรูิป

มหาวทิยาลัย

การพัฒนา Advanced 

Bio-Based Technologies

การพัฒนา 

Enabling 

Technologies
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โครงสร้างพืน้ฐานทางสังคม

• การเข้าถงึกระบวนการยุตธิรรมของกลุ่มประชากรที่
ยากจนเพิ่มขึน้

• ดัชนีชุมชนเข้มแขง็เพิ่มขึน้ทุกภาค
• แก้ปัญหาแรงงานต่างด้าวและปัญหาการค้ามนุษย์

ปลดล็อคจาก Tier2 Watch List 

• ระดับความเหล่ือมล า้ในสังคม (Gini Coefficient)
จาก 0.445 ในปี 2556 เป็น 0.41 ในปี 2564

• สัดส่วนประชากรที่อยู่ใต้เส้นความยากจนลดลง
เหลือ 6.5%

• ให้ความช่วยเหลือทางสังคมเพื่อเป็นแต้มต่อแก่
กลุ่มเป้าหมายประชากร 40% ที่มีรายได้ต ่าสุด

• สัดส่วนหนีค้รัวเรือนต่อรายได้ทัง้หมดของ
ครัวเรือนกลุ่มครัวเรือนยากจนที่สุดลดลง

• ขยายความคุ้มครองทางสังคมและจัดสวัสดกิาร
ตามกลุ่มเป้าหมายโดยองิระบบฐานข้อมูล

• มาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย และมีมาตรการ
ทางการคลังเพื่อลดความเหล่ือมล า้ในสังคม

• สัดส่วนผู้อยู่ภายใต้ประกันสังคมมาตรา 40 และสมาชกิ 
กอช.ต่อก าลังแรงงานเพิ่มขึน้

• ความแตกต่างของสัดส่วนบุคลากรทางการแพทย์ต่อ
ประชากรระหว่างพืน้ที่ลดลง

• บริการศูนย์ดูแลสุขภาพเคล่ือนที่ (Mobile Healthcare 
Services) ทุกหมู่บ้าน

• ดัชนีการพัฒนามนุษย์ (HDI) ปรับเป็นกลุ่ม 
Very High Human Development

• ดัชนีความม่ันคงของมนุษย์ (HSI) ปรับเป็น
กลุ่ม Very High Human Development
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หนีค้รัวเรือน

ชุดนโยบายโครงสร้างพืน้ฐานทางสังคม

การช่วยเหลือเกษตรกร

/ผู้มีรายได้น้อย

การบริหารจัดการ

ที่ดนิท ากนิ

ยกระดับ
บริการสาธารณสุข

อ านวยความสะดวก

คนพกิาร

แรงงานต่างด้าว

และการค้ามนุษย์
การป้องกัน ปราบปราม

และบ าบัดรักษา

ผู้ตดิยาเสพตดิ

มาตรการรองรับ

สังคมผู้สูงอายุ

ศูนย์

ด ารงธรรม

การช่วยเหลือ

ขอทาน/

คนไร้ที่พึ่ง

การคลัง

เพื่อสังคม

99

Thailand 4.0…



โครงสร้างพืน้ฐานทางการเงนิการคลัง
เสถียรภาพทางเศรษฐกจิ

การกระจายความม่ังคั่ง

อัตราการเตบิโตที่เหมาะสม
• กรอบอัตราเงนิเฟ้อ 2.5 ± 1.5
• การจัดเก็บรายได้สุทธิ 19%/GDP
• หนีส้าธารณะ/GDP ≤ 55%
• ขาดดุลบัญชีเดนิสะพัด ≤
2%/GDP

• การออมส่วนบุคคลต่อรายได้พึง
จับจ่ายใช้สอยเพิ่มขึน้

• การถือครองทรัพย์สินทางการเงนิของประชากรจนที่สุด 40% เพิ่มขึน้
• สัดส่วนครัวเรือนที่เข้าถงึแหล่งเงนิทุนเพิ่มขึน้
• สัดส่วนเงนิกู้นอกระบบลดลง
• คะแนนทักษะทางการเงนิของคนไทยเท่ากับค่าเฉล่ียของโลก

• PPP ปีละ 47,000 ล้านบาท
• การใช้บริการช าระเงนิทาง
อเิล็กทรอนิกส์ 200 ครัง้/ปี

• เพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันในภาคการเงนิ
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ปรับปรุงระบบ

งบประมาณ

ชุดนโยบายโครงสร้างพืน้ฐานทางการเงนิการคลัง

พัฒนาสถาบัน

การเงนิชุมชน

ปรับปรุงระบบ

การจัดเกบ็ภาษี

พัฒนาบริการทางการเงนิ

อเิลก็ทรอนิกส์หรือใช้

เทคโนโลยี

พัฒนาเคร่ืองมือและ

ผลติภัณฑ์ทางการเงนิ

ที่ตอบโจทย์ประเทศ

แก้ไขปรับปรุง

ระบบ PPP

พัฒนาความรู้ วนัิย และ

ทักษะทางการเงนิ

เช่ือมโยงระบบการเงนิ

กับ CLMV

ยกระดับความม่ันคง

ในระบบการเงนิ
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“เราจะเดินหน้าไปดว้ยกัน

ไม่ทอดทิง้ใครไว้ข้างหลงั”

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

นายกรัฐมนตรี


