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หวัข้อน าเสนอ 

ความเช่ือมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาต ิกับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 

ยุทธศาสตร์ชาต ิ20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) 

การประเมินสถานการณ์ของประเทศ 

เป้าหมายส าคัญของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 

ประเทศไทย 4.0 
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ยุทธศาสตร์ชาต ิ20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 

ความม่ันคง 
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2 
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การสร้าง
ความสามารถ 
ในการแข่งขัน 

การพัฒนาและ
เสริมสร้าง
ศักยภาพคน 

การสร้างโอกาส 
ความเสมอภาค
และเท่าเทยีมกัน

ทางสังคม 

การปรับสมดุล
และพัฒนาระบบ

การบริหาร
จัดการภาครัฐ 

การสร้าง 
การเตบิโตบน
คุณภาพชีวติ 
ที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

“ม่ันคง”  

วิสัยทัศน์  
“ประเทศมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน  
เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการ

พฒันาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 
 

น าไปสู่การพฒันาให้คนไทยมีความสุข 
และตอบสนองตอบต่อการบรรลุ 

ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาต ิในการที่จะ
พฒันาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้
ระดับสูงเป็นประเทศพัฒนาแล้ว  
และสร้างความสุขของคนไทย  

สังคมมีความม่ันคง เสมอภาค และ
เป็นธรรม ประเทศสามารถแข่งขันได้

ในระบบเศรษฐกิจ 

กรอบยุทธศาสตร์ชาต ิ20 ปี  
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ยุทธศาสตร์ชาต ิ20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 

ความม่ันคง  ความม่ังค่ัง  ความยั่งยืน 

ความม่ันคงปลอดภัยจาก
ภัยและการเปล่ียนแปลง 

ความม่ันคงใน 
ทุกมิต ิ

ความม่ันคงของ
อาหาร พลังงาน 
และน า้ 

ระบบการเมืองมั่นคง 

ความม่ันคงในเอกราชและ 
อธิปไตย 

เศรษฐกิจไทยขยายตัว
อย่างต่อเน่ือง 

มีความสามารถ
ในการแข่งขัน
ทางเศรษฐกิจสูง  

มีความสมบูรณ์ของทุนที่จะ
สร้างการพัฒนาต่อเน่ือง 

การพัฒนาที่สามารถ
สร้างความเจริญ 

การผลิตและการ
บริโภคเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

มุ่งประโยชน์ส่วนรวม
อย่างย่ังยืน  

วิสัยทศัน์ : สู่ความม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน 
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ยุทธศาสตร์ชาต ิ20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 

 ปกป้องเชิดชสูถาบนั
พระมหากษัตริย์  

 รักษาความมัน่คง/การ ตปท.  
 ลดเหลื่อมล า้/โอกาส 

เข้าถึงบริการของรัฐ   
 ศกึษาเรียนรู้/ทะนบุ ารุง 

ศาสนา/ศิลปวฒันธรรม  
 ยกระดบัคณุภาพบริการ

สาธารณสขุ   

o ป้องกนัการทจุริต 
o เตรียมรับมือ
วิกฤติการณ์ 
น า้ท่วม กทม.  

o แรงงาน 

o การเข้าสูอ่ านาจและระบบ
พรรคการเมือง 

o กิจการต ารวจ  
o ปรับโครงสร้างอ านาจ
สว่นกลาง/ภมิูภาค/ท้องถ่ิน 

o ประสิทธิภาพงานภาครัฐ 
o ก ากบัดแูล/ป้องกนัการ
แทรกแซง/ 
สิทธิเสรีภาพสื่อบนความ
รับผิดชอบ 

o คุ้มครองผู้บริโภค 

ประเดน็ปฏรูิป สปช./สปท. 37 วาระปฏรูิป 

ด้านเศรษฐกจิ ด้านสังคม ด้านความม่ันคง ด้านกฎหมาย 
o งบประมาณ 
o งานรัฐวิสาหกิจ 
o จดัการภยัพิบตัิ/โลกร้อน 
o โครงสร้างภาษี 
o การเงินฐานราก/สหกรณ์ 
o พลงังาน 
o ผกูขาด/แขง่ขนัท่ีเป็นธรรม 
o ภาคเกษตร 
o สร้างสงัคมผู้ประกอบการ 
o บริหารจดัการทรัพยากร 
o จดัการท่ีดิน 
o สง่เสริมชมุชนเข้มแข็ง 

o จดัการศกึษา 
o การคลงัด้านการศกึษา 
o การเรียนรู้  
o การกีฬา  
o วิจยั / วทน.  เป็นโครงสร้างพืน้ฐานทางปัญญา 
o บริการสาธารณสขุ  
o สง่เสริมสขุภาพ/ป้องกนัโรค  
o การคลงัด้านสขุภาพ 
o สวสัดิการสงัคม  
o สงัคมสงูวยั 
o ศิลปวฒันธรรมสร้างมลูคา่ทางเศรษฐกิจ/สงัคม 
o สถาบนัศาสนาเป็นหลกัของสงัคม 

 การศกึษา/การเรียนรู้/
ภมูปัิญญา  

 พฒันาสื่อสารมวลชน  
 พฒันาคณุธรรม/

จริยธรรม 
 แก้ปัญหาเหลื่อมล า้ 

ทางเศรษฐกิจ/สงัคม 
 จดัสรรทรัพยากรท่ีดิน/

น า้/ป่าไม้ 

 แก้ทจุริตคอร์รัปชัน่   
 การเข้าสูอ่ านาจฝ่าย 

นิติบญัญตัิ/บริหาร  
 ใช้อ านาจ  (รวม/กระจาย) 
 ควบคมุอ านาจ (ยตุิธรรม/

องค์กรอิสระ) 
 แก้ปัญหาพลงังาน   
 พฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน  

ประเดน็ปฏรูิป คสช. 11 ด้าน 
 เพิ่มศกัยภาพทางเศรษฐกิจ  
 สง่เสริมบทบาท/ใช้โอกาสใน AC  
 พฒันา/ใช้ประโยชน์

วิทยาศาสตร์/วิจยั/นวตักรรม  
 รักษาความมัน่คง/สร้างสมดลุ

ทรัพยากร   
 ราชการมีธรรมาภิบาล/ป้องกนั

ทจุริต 
 ปรับปรุงกฎหมาย/กระบวนการ

ยตุิธรรม 

นโยบายรัฐบาล 11 ข้อ 

ยุทธศาสตร์ชาต ิ
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อนาคตประเทศไทย ปี 2579 

ระบบเศรษฐกจิมีความเป็นชาตกิารค้า  
บนฐานการขยายตัวของการค้าส่ง 

ค้าปลีก และเศรษฐกจิดจิทิลัที่เข้มข้น 

คนไทยในอนาคต มีศักยภาพในการร่วมกัน
พฒันาประเทศ สามารถปรับตัวรองรับบริบท

การพฒันาในอนาคต 

สังคมไทยเป็นสังคมที่ 
เป็นธรรม 

มีความเหลื่อมล า้น้อย 

เศรษฐกจิและสังคมพฒันา 
อย่างเป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม 

ระบบการบริหารภาครัฐมีประสิทธิภาพ  
ทนัสมัย รับผิดชอบ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

และประชาชนมส่ีวนร่วม 

เศรษฐกจิและสังคมไทย 
มีการพฒันาอย่างมั่นคง 

และยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ชาต ิ20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 
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หวัข้อน าเสนอ 

ความเช่ือมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาต ิกับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 

ยุทธศาสตร์ชาต ิ20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) 

การประเมินสถานการณ์ของประเทศ 

เป้าหมายส าคัญของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 

ประเทศไทย 4.0 
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ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาต ิกับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 

 

แผนพฒันาฯ ฉบับที่ 12 จะสอดรับกับกรอบ
ยุทธศาสตร์ชาตริะยะยาว 20 ปี ในลักษณะ
ของ การถ่ายทอดยุทธศาสตร์ระยะยาวลงสู่
การปฏบิตัใินช่วงเวลา 5 ปี  

พ.ศ. 2579 

ยุทธศาสต
ร์ 

ด้านความ
ม่ันคง  

ยุทธศาสตร์ 
ด้านการสร้าง
ความสามารถ 
ในการแข่งขัน  

ยุทธศาสตร์ด้าน
การสร้างการ

เตบิโตบนคุณภาพ
ชีวติที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม  

ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนา

และ
เสริมสร้าง
ศักยภาพคน  

ยุทธศาสตร์ด้าน 
การสร้างโอกาส 
ความเสมอภาค
และเท่าเทียมกัน

ทางสังคม 

ยุทธศาสตร์ด้าน 
การปรับสมดุล
และพัฒนาระบบ

การบริหาร
จัดการภาครัฐ 

แผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564)  

ยุท
ธศ

าส
ตร์

ชา
ต ิ

20
 ปี
  

2560 2561 2562 2563 2564 แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13                   14                          15 

กรอบหลักการของแผนพฒันาฯ ฉบับที่ 12 

คนเป็นศูนย์กลาง
การพฒันา 

การมีส่วนร่วมใน
การพฒันา 

ปรัชญาของ 
เศรษฐกจิพอเพยีง 

มุ่งเสริมสร้างกลไก
การพฒันาประเทศ 
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หวัข้อน าเสนอ 

ความเช่ือมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาต ิกับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 

ยุทธศาสตร์ชาต ิ20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) 

การประเมินสถานการณ์ของประเทศ 

เป้าหมายส าคัญของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 

ประเทศไทย 4.0 
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การประเมินสถานการณ์ของประเทศ 

ความท้าทายในการพัฒนาประเทศในระยะต่อไป 

การขยายตัวทางเศรษฐกิจชะลอตัวลง มีความผันผวนมากขึน้ และมีแนวโน้มที่จะขยายตัวไม่เพียง
พอที่จะท าให้หลุดพ้นจากการเป็นประเทศรายได้ปานกลางได้ เศรษฐกิจไทยขยายตวัเฉลี่ยเพียงร้อยละ 
3.2 ชะลอลงจากเฉลี่ยร้อยละ 5.7 ในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 9 (พ.ศ. 2545-2549)  มีสาเหตสุ าคญัคือ  

เศรษฐกจิ 

ภาคการเงนิและการคลังมีแนวโน้ม
ท่ีจะไมส่ามารถสนบัสนนุเป้าหมาย
การขยายตวัทางเศรษฐกิจอย่าง
ยัง่ยืนในระยะยาวได้อย่างเต็มท่ี  

การลงทุนชะลอตัวลงมาก 
โดยเฉพาะในช่วง 3 ปีแรกของ
แผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 11  

ความล่าช้าในการปรับโครงสร้างการผลิต 
ทัง้การปรับโครงสร้างการผลติจากเกษตรมลูค่า
ต ่าไปสูเ่กษตรมลูค่าสงูและอตุสาหกรรมเกษตร
แปรรูป และการปรับจากเกษตรไปสู่
อตุสาหกรรมและบริการ  

ผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิต (Total Factor 
Productivity: TFP) ยงัไมส่งูพอท่ีจะยกระดบัห่วงโซ่มลูค่าให้สงูขึน้  

โครงสร้างพืน้ฐานยังคงมีปัญหาในหลายด้าน เช่น 
รูปแบบการขนสง่ยงัไมส่ามารถปรับเปลี่ยนให้มี
ประสทิธิภาพ 
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การประเมินสถานการณ์ของประเทศ (ต่อ) 

สังคม ศักยภาพและระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยหลายด้านยังต ่ากว่าเป้าหมายและไม่
สอดคล้องกับทศิทางการพฒันาเศรษฐกจิและสังคมฐานความรู้   

ความท้าทายในการพัฒนาประเทศในระยะต่อไป (ต่อ) 

การศึกษาและการเรียนรู้
ของคนไทยยังมีปัญหาเชิง
คุณภาพ และผลิตภาพ
การผลิตแรงงานต ่าเม่ือ
เทยีบกับต่างประเทศ  

คนไทยส่วนใหญ่ยังมี
พฤตกิรรมและปัจจยั
แวดล้อมที่เส่ียงต่อการ
ท าลายสุขภาพ จนท าให้
ประชากรที่เจบ็ป่วยด้วย
โรคไม่ตดิต่อเรือ้รังเพิ่ม
มากขึน้  

การแก้ไขปัญหาความ
ยากจนและความเหล่ือมล า้
ยังต้องเร่งด าเนินการให้
บรรลุเป้าหมาย  ปัจจุบัน
ความยากจนยังกระจุกตัว
หนาแน่นในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือและ
ภาคเหนือ  

ชุมชนมีความเข้มแข็งมาก
ขึน้ และมีการร่วมกลุ่ม
เช่ือมโยงเป็นคร่ือข่าย เพื่อ
ท ากจิกรรมทัง้ด้านโยบาย 
เศรษฐกจิ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งสามารถ
แก้ปัญหาและสนองตอบ
ความต้องการของชุมชน
ด้วยตนเองได้ดีขึน้  
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การประเมินสถานการณ์ของประเทศ (ต่อ) 

สิ่งแวดล้อม ปัญหาสิ่งแวดล้อมเพิ่มสูงขึน้ตามการขยายตัวของเศรษฐกจิและชุมชนเมือง มีสาเหตมุาจากปัจจยัดงันี ้ 

ภยัพิบตัทิางธรรมชาตมีิ
ความรุนแรงมากขึน้  

ปัญหาขยะมลูฝอยยงัไมไ่ด้รับ
การแก้ไขอยา่งมีประสิทธิภาพ  

มลพิษทางอากาศยงัเกิน
มาตรฐานหลายแหง่  

คณุภาพน า้ท่ีอยูใ่น
เกณฑ์ดีมีแนวโน้มลดลง  

ปริมาณการปลอ่ยก๊าซเรือน
กระจกมีแนวโน้มเพิ่มขึน้ 

ธรรมาภบิาลและการบริหารจัดการประเทศยังไม่บรรลุเป้าหมาย เพราะการบริหารจัดการในภาครัฐยังมี
ประสิทธิภาพต ่า 

ธรรมาภบิาล
และการบริหาร
จัดการ 

คณุภาพของบคุคลากร
ภาครัฐลดลง  

บริการสาธารณะมีความลา่ช้า
และไมไ่ด้มาตรฐานสากล  

ภาครัฐมีโครงสร้างท่ีใหญ่
และซบัซ้อนขึน้ 

ประเทศไทยต้องเผชิญกับปัญหาความไม่มีเสถียรภาพและความม่ันคงภายในประเทศ และภัยคุกคามจากภายนอกเพิ่มมากขึน้
หลายรูปแบบ จะท าให้ท าลายความเช่ือใจเช่ือม่ันในภูมิภาคอาเซียนและประชาคมโลก โดยมีปัญหาคือ ความมั่นคง 

• ปัญหาความมัน่คงภายในประเทศมีความซบัซ้อน สะสมมานาน จนมีสญัญาณเตือนถึงความเสียหายท่ีก าลงัเกิดขึน้ 
• ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาตมีิหลากหลายรูปแบบและวิธีการท่ีซบัซ้อนมากขึน้  

ความท้าทายในการพัฒนาประเทศในระยะต่อไป (ต่อ) 
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การประเมินสถานการณ์ของประเทศ (ต่อ) 

สถานการณ์การเปล่ียนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนาประเทศในอนาคต 

เศรษฐกิจ
ภูมิภาคและ

โลก 

การ
เปลี่ยนแปลง
ด้านสังคม 

ความม่ันคง 

สภาพ
ภูมิอากาศภัย

ธรรมชาติ 

ความก้าว
หน้าทาง

เทคโนโลยี 

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี 
•การปฏวัิตดิจิทิลั (Digital revolution) ท าให้
เกิดยุคอนิเทอร์เน็ทในทุกสิ่งทุกอย่าง 
(Internet of things)  
•การเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 (The Fourth 

Industrial Revolution) 

เงื่อนไขเศรษฐกจิภูมิภาคและโลก
และผลกระทบต่อประเทศไทย 
ในระยะ 5 ปีข้างหน้า 

• เศรษฐกิ จ โลกยั งมี แน ว โ น้ ม
ขยายตวัช้า 

• รูปแบบการค้ามีแนวโน้ม
เปลี่ยนแปลงไปสูก่ารค้าเสรีมาก
ขึน้ และมีการรวมกลุม่ทาง
เศรษฐกิจที่หลากหลายขึน้ 

• บทบาทของประเทศ
มหาอ านาจในภูมิภาคอาเซียน
จะมากขึน้  

การเปล่ียนแปลงด้านสังคม 
•การเข้าสู่สังคมสูงวัยของโลก  
•แรงงานทกัษะสูงและมีความสามารถเฉพาะทางจะ
ขาดแคลน ในขณะที่แรงงานทกัษะต ่าจะตกงาน 
•ความเหล่ือมล า้หรือความไม่เท่าเทยีมกันขยายตัว
เพิ่มขึน้ 
•การเคล่ือนไหลของกระแสวัฒนธรรมโลกท่ีรวดเร็ว
ขึน้ในยคุดิจิตอล  

การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศภัย
ธรรมชาตมีิความรุนแรงมากขึน้ 

• ข้อตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศจะทวีความเข้มข้น  
•วาระการพัฒนาของโลกหลัง ค.ศ. 2015 เป็น
การก าหนดทิศทางการพฒันาท่ียัง่ยืนของโลกในอีก 
15 ปี ข้างหน้า 

ความม่ันคงภายในและระหว่าง
ประเทศมีความส าคญัตอ่การพฒันาประเทศ
อยา่งกว้างขวาง  

•สถานการณ์ความมัน่คงกบัประเทศรอบ
บ้าน  
•การเติบโตของลทัธิก่อการร้ายและวิกฤติ
อพยพย้ายถ่ินของผู้ลีภ้ยัในในยโุรปท่ี
ก าลงัแผ่ขยาย  
•การบริหารจดัการอาชญากรรมไซเบอร์
และสิทธิเสรีภาพ  

•ความเสี่ยงด้านภมูิรัฐศาสตร์และการสร้างอ านาจ
ตอ่รองทางเศรษฐกิจ  
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การประเมินสถานการณ์ของประเทศ (ต่อ) 

สถานะและทศิทางการปรับตัวของประเทศไทย 

14 

สถานะด้านเศรษฐกจิ 1 

ประเทศไทยจัดอยู่ใน
กลุ่มประเทศที่มี
รายได้ระดับปานกลาง
ตอนบน  

คาดว่าจะเป็นประเทศที่มี
รายได้ระดับสูงเม่ือสิน้สุด
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13  
(2565-2569) 

สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันบนฐานความรู้  
การสร้างสรรค์คุณค่าให้กับสินค้าและบริการ 
การย้ายฐานการผลิตและบริการท่ีใช้องค์ความรู้

ชัน้สูง 
การบริหารจัดการการลงทุนของไทยใน

ต่างประเทศ 

อันดับความสามารถในการแข่งขัน 

อันดับที่ 3  อันดับที่ 14 อันดับที่ 30 

อนัดบัความสามารถในการแข่งขนัของประเทศไทยโดยรวมอยู่ในอนัดบัท่ี 30 จาก 60 ประเทศชัน้น า ในขณะท่ีมาเลเซีย อยู่อนัดบัท่ี 14 และสิงคโปร์ 
อันดับท่ี 3 โดยสมรรถนะทางเศรษฐกิจและประสิทธิภาพภาคเอกชนอยู่ในอันดับท่ีดี ในขณะท่ีการพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน โดยเฉพาะด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการศกึษาอยู่ในอนัดบัท่ีไม่ดี 
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การประเมินสถานการณ์ของประเทศ (ต่อ) 

สถานะและทศิทางการปรับตัวของประเทศไทย สถานะด้านเศรษฐกจิ (ต่อ) 1 

โครงสร้างการผลิตมีการเปล่ียนผ่านจากภาคเกษตรและอุตสาหกรรมไปสู่บริการมากขึน้ 

เกษตร10% อุตสาหกรรม37% บริการ 53% 

มีสดัส่วนภาคบริการต่อผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศสงูสดุ เปิดโอกาสให้ประเทศก้าวสู่ความเป็นชาติการค้าและบริการ เศรษฐกิจสร้างสรรค์
และดจิทิัล แม้วา่ตกอยู่ในฐานะท่ีมีคูแ่ขง่ทางการค้าในตลาดโลกจ านวนมากขึน้ แตมี่แนวโน้มขยายอปุสงค์ภายในประเทศ โดยเฉพาะกลุม่ผู้สงูอายุ 

ภาคเกษตรของไทยยงัเป็นแหลง่ผลิตและสง่ออก
สินค้าเกษตรท่ีส าคญั ก าลงัปรับตวัสูก่ารใช้เทคโนโลยี
ชัน้สงู เพราะประสิทธิภาพและต้นทนุการผลิตของไทย
สงูกวา่ประเทศคูแ่ข่ง รวมทัง้การเป็นสงัคมผู้สงูอายทุ า
ให้แรงงานภาคเกษตรลดลง 

การผลิตสินค้าอุตสาหกรรมศกัยภาพท่ีเป็น
ฐานรายได้เดิมก าลงัปรับตวัเข้าสูก่ารใช้เทคโนโลยีชัน้สงู
ในทกุขัน้ตอนของการผลิต และสร้างอตุสาหกรรมใหมท่ี่
เน้นการใช้เทคโนโลยีชัน้สงู เพ่ือรองรับการเป็น
เศรษฐกิจฐานความรู้ สร้างสรรค์และดิจิทลั  

การท่องเที่ยวและธุรกจิบริการมีบทบาทมาก
ขึน้ตามล าดบัในระบบเศรษฐกิจไทย น าไปสูก่ารเป็น
ชาติการค้าและบริการ (Trading Nation) บนฐานดิจิทลั  

ด้านต่างประเทศ ความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับภูมิภาคและโลกมีมาก
ขึน้ โดยเฉพาะภูมิภาคอาเซียน และมีแนวโน้มเพิ่มขึน้ใน
อนาคต จะน าไปสู่การสร้างอ านาจการต่อรองการเมือง 
สังคม และสิ่งแวดล้อม ขยายตลาด และเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขัน 

1) ประเทศไทยมีท่ีตัง้ซึ่งมีศักยภาพเป็นศูนย์กลางของ
ภมูิภาค 

2) ประเทศไทยก าลงัสร้างระบบเช่ือมโยงห่วงโซ่การผลิตระดบั
ภมูิภาค 

3) การเปิดเสรีภายใต้ข้อตกลงเขตเศรษฐกิจอาเซียนในปี 
2558 น ามาซึ่งโอกาสท่ีส าคัญๆ หลายประการต่อการ
ยกระดบัศกัยภาพการขยายตวัของเศรษฐกิจไทย    
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การประเมินสถานการณ์ของประเทศ (ต่อ) 

สถานะและทศิทางการปรับตัวของประเทศไทย สถานะด้านสังคม 2 

ก าลังแรงงานลดลง 
ปี 2543  
6.3 ปี 

ไทยก าลังก้าวเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ เม่ือ
สิน้สุดแผนฯ 12 ท าให้ภาระ
การคลังเพิ่มขึน้ อัตราการ
พึ่งพาของประชากรวัย
แรงงานต้องแบบรับดูแล
ผู้สูงอายุเพิ่มสูงขึน้ มี
แนวโน้มพึ่งพาแรงงานจาก
ประเทศเพื่อนบ้าน และ
ขยายตลาดสินค้าผู้สูงอายุใน
ประเทศ 

การพัฒนาคนของประเทศไทย
มีแนวโน้มดีอย่างต่อเน่ือง คน
ไทยมีการศึกษาเพิ่มสูงขึน้ มี
สุขภาวะดีขึน้ ได้รับ
หลักประกันสุขภาพทั่วถงึ แต่
ยังต ่ากว่าหลายประเทศใน
ภูมิภาคเอเซีย  

 คนไทยมีโอกาสได้รับการศกึษา 
เพ่ิมสงูขึน้ แตย่งัอยู่ในเกณฑ์ต ่า 

 คนไทยมีสขุภาวะดีขึน้ ได้รับ
หลกัประกนัสขุภาพทัว่หน้า  

ผลิตภาพการผลิตแรงงานไทย
ยังต ่า ความต้องการก าลังคนที่
มีทกัษะและองค์ความรู้สูงทัง้
ปริมาณและคุณภาพเพิ่มมาก
ขึน้ และมีแนวโน้มเพิ่มขึน้
อย่างรวดเร็วจากการเข้าสู่ยุค
อุตสาหกรรม 4.0 แต่ไทย
สามารถดงึดูดแรงงานจาก
ต่างประเทศ และต้องปัองการ
ไหลแรงงานทกัษะสูงสู่ประเทศ
ที่มีค่าแรงสูงกว่า 

ความยากจนและความ
เหล่ือมล า้ลดลง แต่ยังเป็น
สาเหตุส าคัญที่น าไปสู่ความ
ขัดแย้งในสังคม และมี
แนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึน้
ภายใต้ยุคอุตสาหกรรม 4.0 
เพราะคนที่มีทกัษะสูงจะมี
รายได้เพิ่มขึน้ แต่คนที่มี
ทกัษะต ่าจะตกงาน เพราะ
หุ่นยนต์จะเข้ามาท างานแทน  

สังคมไทยก าลังประสพ
ปัญหาวิกฤตค่ิานิยมที่
เปลี่ยนแปลงไปตามกระแส
วัฒนธรรมต่างชาตทิี่
หลากหลาย เพราะขาด
ทกัษะการคดิ วิเคราะห์ ไม่
สามารถคัดกรองและเลือก
รับวัฒนธรรมที่ดี เพื่อ
ปรับเปล่ียนค่านิยมและ
พฤตกิรรมให้สามารถ
ปรับตัวเข้ากับกระแสใหม่
ของโลกได้ 

แผนฯ 12 

0.4% 
แผนฯ 13 

0.8% 

คนไทยมีจ านวนปีการศึกษาเฉล่ียเพิ่มขึน้ 

ปี 2551  
8.8 ปี 

ปี 2558  
9.3 ปี 

สดัส่วนคนจนเหลือร้อยละ 10.5 ใน
ปี 2557 แต่ยงัไม่สามารถด าเนินการ
ให้ความเหล่ือมล า้ของรายได้ลดลง 

แตย่งัไมถ่ึงระดบัการศกึษาภาคบงัคบั 
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การประเมินสถานการณ์ของประเทศ (ต่อ) 

สถานะและทศิทางการปรับตัวของประเทศไทย สถานะด้านสิ่งแวดล้อม 3 

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

ของการปล่อยในกรณีปกติในปี 2563 

7.0% 
พืน้ที่ป่าไม้มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเน่ือง 

ในช่วงปี พ.ศ. 2551-2556 ลดลง เฉล่ียปีละประมาณ 1 ล้านไร่  

 
ภาวะโลกร้อนเป็นปัจจัย
เ ส่ี ยงที่ ส า คัญที่ จะ ส่ งผล
กระทบต่อความหลากหลาย
ทางชีวภาพ วิกฤตน า้ และ
การเป ล่ี ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศท าให้เกิดภัยพิบัติ
ให้รุนแรงมากขึน้  

 
ทุนทรัพยากรธรรมชาติ
เ ส่ื อ ม โ ทรม  และค ว าม
ขัดแย้งในการใช้ประโยชน์
ท รัพยากรจะ มีแนวโ น้ม
รุนแรงมากขึน้  

 
การบริหารจัดการน า้ทัง้ใน
เชิงปริมาณและคุณภาพยัง
ขาดประสิทธิภาพ  

 
คุณภาพสิ่ งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติได้รับ
การแก้ไข แต่โดยรวมยังมี
สภาพเสื่อมโทรม  
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การประเมินสถานการณ์ของประเทศ (ต่อ) 

สถานะและทศิทางการปรับตัวของประเทศไทย สถานะด้านความม่ันคง 4 

 
 

1 

 
 

2  
 

3 4 
ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย มี ส ถ า บั น
พระมหากษัตริย์เป็นสถาบัน
หลักที่ยึดโยงคนในชาติให้เกาะ
เกี่ยวกันอย่างแน่นแฟ้น แต่ยัง
ถูกล่วงละเมิดด้วยการให้ข้อมูล
ที่ บิ ดเบื อนผ่ านเครื อข่ าย
เทคโนโลยีสารสนเทศ  

ไทยมีความเส่ียงต่อการ
ก่อการร้าย  

ประเทศไทยมีความเส่ียงสูงใน
ด้ าน ไซ เบอ ร์  โ ดย เ ค ร่ื อ ง
คอมพิวเตอร์ประมาณ 1 ใน 5 
เคร่ืองในประเทศถูกโจมตีของ
โปรแกรมที่ไม่พึงประสงค์ และ
ในอนาคตแนวโน้มความเส่ียง
อาจจะเพิ่มขึน้เร่ือยๆ 

ประ เทศไทย เผชิญกั บ
ปัญหาอาชญากรรมข้าม
ชาติที่หลากหลายรูปแบบ
และมีวิธีการที่ซับซ้อนมาก
ขึน้ 

สถานะด้านการบริหารจัดการในภาครัฐและธรรมาภบิาล 5 

การให้บริการประชาชนมีการปรับปรุงดีข้ึนมาก แต่ยังไม่ได้มาตรฐานสากล 

เผชิญปัญหาขาดก าลังคนทดแทนข้าราชการที่เกษียณอายุ และคุณภาพของบุคคลากรภาครัฐลดลง  

ภาครัฐไม่สามารถปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงในยุคสังคมออนไลน์ 

ปัญหาการทจุริตคอร์รัปชัน่นีไ้ด้ขยายไปในวงกว้างทัง้ในภาครัฐและภาคเอกชน  

กฎหมายล้าสมยัและเป็นอปุสรรคตอ่การพฒันาประเทศ  
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หวัข้อน าเสนอ 

ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาต ิกับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 

ยุทธศาสตร์ชาต ิ20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) 

การประเมินสถานการณ์ของประเทศ 

เป้าหมายส าคัญของแผนพฒันาฯ ฉบับที่ 12 

ประเทศไทย 4.0 
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เป้าหมายส าคัญของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 

(ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาต ิฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 

ร่างแผนพัฒนาฯ  

ฉบับที่ 12 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ความม่ันคง 

2 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ
และแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 

3 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
การสร้างความเป็นธรรมลดความ
เหล่ือมล า้ในสังคม 

4 

ยุทธศาสตร์ที่  1  
การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุน
มนุษย์ 

5 

ยุทธศาสตร์ที่  4  
การเตบิโตที่เป็นมิตรกับสิงแวดล้อม
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  

6 

ยุทธศาสตร์ที่  6  
การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
ในภาครัฐและธรรมาภบิาลในสังคมไทย 

7 ยุทธศาสตร์ที่  7  
การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและ 
ระบบโลจิสตกิส์ 

8 ยุทธศาสตร์ที่  8  
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และ
นวัตกรรม 

9 
ยุทธศาสตร์ที่  9  
การพัฒนาภูมิภาค เมือง และพืน้ท่ี
เศรษฐกิจ  

10 
ยุทธศาสตร์ที่  10  
การต่างประเทศ ประเทศเพื่อนบ้าน 
และภูมิภาค    

1 
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เป้าหมายส าคัญของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 (ต่อ) 

คนไทยทุกคนมีคุณภาพสามารถปรับตัว
รองรับสังคมสูงวัยและบริบทการพัฒนาใน
อนาคต โดยค่าดชันีการพฒันามนษุย์ไม่ต ่ากว่า 0.8 
คะแนน IQ เฉล่ียไม่ต ่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน 100 ร้อย
ละ 70 ของเด็กไทยมีคะแนน EQ ไม่ต ่ากว่าเกณฑ์
มาตรฐาน  ผลคะแนนสอบ PISA ในแต่ละวิชาไม่ต ่า
กว่า  500 สัดส่วนของผู้ ผ่านการทดสอบมาตรฐาน
อาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานเพิ่มขึน้ 

มีระบบเศรษฐกิจที่ เข้มแข็งและแข่งขันได้  
เศรษฐกิจขยายตัวเฉล่ียไม่ต ่ากว่าร้อยละ 5 โดยมี
รายได้ต่อหวัเป็น 8,200 ดอลลาร์ สรอ. และมีอนัดบั
ความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของ
ประเทศซึ่งประเมินโดย IMD ให้อยู่ในกลุ่ม 1 ใน 
25 ของประเทศแรก มีรายได้จากการท่องเท่ียวไม่ต ่า
กว่า 3 ล้านล้านบาท เกษตรกรมีรายได้เงินสดสุทธิ
ทางการเกษตรเพิม่ขึน้เป็น 59,460 บาทต่อครัวเรือน 
พืน้ท่ีการท าเกษตรอินทรีย์ ท่ีได้ รับการรับรอง
มาตรฐานเพิ่มขึน้เป็น 500,000 ไร่     

สังคมมีความเหล่ือมล า้น้อยลง 
รายได้เฉล่ียต่อหวัของกลุ่มประชากรร้อย
ละ 40 ท่ีมีรายได้ต ่าสดุ เพิ่มขึน้ไม่ต ่ากว่า 
ร้อยละ 15 ต่อปี การถือครองสินทรัพย์
ทางการเงินของกลุ่มประชากรร้อยละ 40 
ท่ีมีรายได้ต ่าสดุเพิ่มขึน้ สดัส่วนประชากร
ท่ีอยู่ใต้เส้นความยากจนลดลงเหลือร้อย
ละ 7.4  
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เป้าหมายส าคัญของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 (ต่อ) 

รักษาทุนทางธรรมชาตแิละคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมเพื่อสนับสนุนการเตบิโตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความม่ันคง
อาหาร พลังงาน และน า้ โดยเพิม่พืน้ท่ีป่าไม้
ให้ได้ร้อยละ 40 ของพืน้ท่ีประเทศ พืน้ท่ีป่าชาย
เลนเพิม่จาก 1.53 ล้านไร่ เป็น 1.58 ล้านไร่ และ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลงังานและ
คมนาคมขนส่ง ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 7    

มีความม่ันคงในเอกราชและอธิปไตย สังคม
ปลอดภยั สามัคคี สร้างภาพลักษณ์ดี และ
เพิ่มความเช่ือม่ันของนานาชาตต่ิอประเทศ
ไทย ความขดัแย้งทางอดุมการณ์และความคิดใน
สงัคมลดลง ปัญหาอาชญากรรมลดลง ประเทศไทยมี
อนัดบัความเส่ียงจากการก่อการร้ายต ่ากว่าอนัดบัท่ี 20 
ของโลก และมีอนัดบัความเส่ียงจากการโจมตีด้าน 
ไซเบอร์ในต ่ากว่าอนัดบัท่ี 10 ของโลก 

         มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มี 
ประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบ
ได้ กระจายอ านาจและมีส่วนร่วมจาก
ประชาชน ประสิทธิภาพการบริหารจดัการและ
การให้บริการของภาครัฐ และประสิทธิภาพการ
ประกอบธุรกิจของประเทศอยู่ในอนัดบัสองของ
อาเซียน คะแนนดชันีภาพลกัษณ์คอร์รัปชนัให้อยู่
สงูกว่าร้อยละ 50 
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หวัข้อน าเสนอ 

ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาต ิกับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 

ยุทธศาสตร์ชาต ิ20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) 

การประเมินสถานการณ์ของประเทศ 

เป้าหมายส าคัญของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 

ประเทศไทย 4.0 
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ประเทศไทย 4.0 

ประเทศไทย 4.0 เป็นโมเดลการพัฒนาประเทศมีเป้าหมายให้ 
ประเทศไทย เป็นที่มีรายได้สูงและขับเคล่ือนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม 

เกษตรกรรม 

อุตสาหกรรมเบา 

อุตสาหกรรมหนัก 

อุตสาหกรรม 
เพื่ออนาคต 

คว
าม

มั่ง
คั่ง

ขอ
งช

าต
 ิ

1.0 

2.0 

3.0 

4.0 

ที่มา: ดัดแปลงจากการบรรยายและการให้สัมภาษณ์ของ ดร.สุวิทย์ เมษิณทรีย์ 

ประเทศรายได้ต ่า ประเทศรายได้ปานกลาง ประเทศรายได้สูง 
ขับเคล่ือนด้วยทรัพยากร ขับเคล่ือนด้วยประสิทธิภาพ ขับเคล่ือนด้วยนวัตกรรม 
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ประเทศไทย 4.0 (ต่อ) 

ที่มา: ดัดแปลงจากการบรรยายและการให้สัมภาษณ์ของ ดร.สุวิทย์ เมษิณทรีย์ 

เปล่ียนผ่านสู่ Value-Based Economy ที่มีความสมดุลบนฐานคดิของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพยีง ให้มีความม่ันคง มังคั่ง ยั่งยืน ได้อย่างแท้จริง 

More for Less 
• โภคภณัฑ์ 
• ขับเคล่ือนด้วยอุตสาหกรรม 
• เน้นภาคการผลิต 

• นวัตกรรม 
• ขับเคล่ือนด้วยเทคโนโลยี 
• เน้นภาคบริการ 

Less for More 

มั่นคง มั่งคั่ง 

ยั่งยืน 

ความมั่งคั่ง 
ทางเศรษฐกจิ 

การรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

การเสริมสร้าง
ภมูปัิญญา
มนุษย์ 

สังคมที่อยู่ดีมี
สุข 
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ประเทศไทย 4.0 (ต่อ) 

กลไกการขับเคล่ือน ประเทศไทย 4.0 มุ่งเน้นการยกระดับผลิตภาพ  
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และมีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

ที่มา: ดัดแปลงจากการบรรยายและการให้สัมภาษณ์ของ ดร.สุวิทย์ เมษิณทรีย์ 
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www.nesdb.go.th 


