
“พัฒนาผู้ประกอบการไทยให้เป็น 
“ผู้ประกอบการยุคใหม่” 
ที่ก้าวทันและใช้ประโยชน์

จากเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ในการขับเคลื่อนธุรกิจ”

    ผูป้ระกอบการและวิสาหกิจ   
ขนาดกลางและขนาดยอ่มยคุใหม่

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น 08

การสรางความสามารถ
ในการแขงขัน

ยุทธศาสตรชา ติดาน
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แผนแม่บทภำยใต ้ยุทธศำสตร ์ชำติ ประเด็น (08)  
ผู้ประกอบกำรและวสิำหกจิขนำดกลำงและขนำดย่อมยคุใหม่ 
มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้ำงและพัฒนำผู้ประกอบกำรไทย 
ให้เป็น “ผูป้ระกอบกำรยคุใหม่” ทีก้่ำวทนัและใช้ประโยชน์
จำกเทคโนโลยีและนวัตกรรมในกำรขับเคลื่อนธุรกิจ  
โดยเฉพำะวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม เนื่องจำก
กำรประกอบธุรกิจของผู ้ประกอบกำรมีบทบำทส�ำคัญ 
ต่อกำรกระตุ้นให้เศรษฐกิจเจริญเติบโตและควำมเข้มแข็ง

อย่ำงไรก็ตำม ในปัจจุบันส�ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจ 
ขนำดกลำงและขนำดย่อม (สสว.) ได้ด�ำเนนิกำรแก้ไขนยิำม
วิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมฉบับใหม่ ซึ่งจะ
ครอบคลมุผูป้ระกอบกำรรำยย่อย เพือ่ให้สะท้อนถงึสภำพ
ควำมเป็นจริงของวสิำหกจิของประเทศได้อย่ำงชดัเจนมำกขึน้ 
ท�ำให้เมือ่มกีำรประกำศใช้นยิำมดงักล่ำวอย่ำงเป็นทำงกำร
จะส่งผลให้ผู้ประกอบกำรขนำดย่อยมีจ�ำนวนเพ่ิมขึ้นเป็น

ของผู้ประกอบกำรจะช่วยให้ประเทศสำมำรถแข่งขันใน
ระดับเวทีกำรค้ำโลกได้โดยผู้ประกอบกำรยุคใหม่จะต้อง
มีทักษะแห่งอนำคตที่มีควำมพร้อมทำงด้ำนทัศนคติ 
ทักษะควำมสำมำรถ  และควำมรู้ส�ำหรับกำรรับมือกับ
กำรแข่งขันที่จะรุนแรงข้ึนจำกกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำง
รวดเร็วของเทคโนโลยีได้ โดยมีเป้ำหมำยระดับประเด็น 
คือ ผู ้ประกอบการในทุกระดับเป็นผู ้ประกอบการ 
ยุคใหม่ที่มีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น

อนัดบัทีห่นึง่ สงูกว่ำผูป้ระกอบกำรขยำดย่อมและขนำดกลำง
และยังส่งผลให้วิสำหกิจขนำดกลำงปรับตัวขึ้นไปเป็น 
ผูป้ระกอบกำรรำยใหญ่ ส่งผลต่อโครงสร้ำงของ SME อย่ำง
มนียัส�ำคญั อย่ำงไรก็ตำม รฐับำลควรเร่งผลกัดนักำรพฒันำ
ผูป้ระกอบกำรในทกุระดับผ่ำนกำรอ�ำนวยควำมสะดวกใน
กำรท�ำธุรกิจ รวมทั้งส่งเสริมกำรจัดท�ำโครงกำรส่งเสริม
วิสำหกิจในทุกระดับของภำครัฐให้มีศักยภำพมำกขึ้น 

กำรประเมินผลลัพธ์กำรด�ำเนินกำรที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำย
080001

ผู้ประกอบการในทุกระดับเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ที่มี
บทบาทต่อระบบเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น ในกำรประเมิน
ผลลัพธ์กำรด�ำเนินกำรตำมแผนแม่บทฯ ต้องพิจำรณำจำก 
สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมของวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (SME) ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ 
เพิ่มขึ้น ส�ำหรับภำพรวมกำรเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวม
ของ SME ในช่วงปี 2560 - 2562 มแีนวโน้มขยำยตวัอย่ำง
ต่อเนื่อง โดยปัจจุบันอยู ่ที่ร ้อยละ 43.6 ซ่ึงห่ำงจำก 
ค่ำเป้ำหมำยตำมแผนทีก่�ำหนดให้บรรลภุำยในปี 2565 อยูท่ี่ ที่มำ: สสว.

ร้อยละ 1.4 จำกสถำนกำรณ์และทิศทำงกำรขยำยตวัดงักล่ำวจงึมคีวำมเป็นไปได้ทีจ่ะกำรบรรลเุป้ำหมำยตำมทีก่�ำหนดไว้
ทีร้่อยละ 45 ในปี 2565 แต่อย่ำงไรกด็ ี ยังมอีงค์ประกอบอกีหลำยด้ำนของ SME ทีต้่องได้รบักำรพฒันำและยกระดับ 
เพือ่เป็นส่วนสนบัสนนุส�ำคญัในกำรบรรลเุป้ำหมำยตำมทีก่�ำหนดไว้
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เพ่ือพัฒนำให้เกิดผู้ประกอบกำรและวิสำหกิจขนำดกลำง
และขนำดย่อมยุคใหม่ท่ีสำมำรถขยำยบทบำทต่อระบบ
เศรษฐกิจและสำมำรถด�ำเนินธุรกิจได้เพ่ิมมำกขึ้นอย่ำง
ยัง่ยนื

แผนแม่บทฯ ประเดน็ ผูป้ระกอบกำรและวสิำหกจิขนำดกลำง
และขนำดย่อมยุคใหม่ ประกอบด้วย 4 แผนแม่บทย่อย 
สรุปสำระส�ำคัญได้ ดังนี้ 1)  การสร้างความเข้มแข็ง 
ผูป้ระกอบการอจัฉรยิะ โดยให้ควำมส�ำคญักับกำรจดักำร
ศึกษำเพื่อพัฒนำควำมเป็นผู้ประกอบกำร รวมทั้งพัฒนำ
ทักษะพื้นฐำนที่จ�ำเป็นและควำมถนัดที่แตกต่ำงและ 
หลำกหลำยของแรงงำนโดยเฉพำะที่ เกี่ยวข ้องกับ
เทคโนโลยี และพัฒนำผู้ประกอบกำรในทุกระดับให้ม ี
จิตวิญญำณของกำรเป็นผู้ประกอบกำร ขับเคลื่อนธุรกิจ
ด้วยเทคโนโลย ีนวตักรรม และควำมคดิสร้ำงสรรค์ในกำร
พฒันำเพิม่มูลค่ำธรุกิจ ตลอดจนส่งเสรมิกำรรวมกลุม่และ
สร้ำงเครือข่ำยของผู้ประกอบกำร 2) การสร้างโอกาส 
เข้าถึงบริการทางการเงิน จัดหำแหล่งเงินทุนและพัฒนำ 
ช่องทำงกำรเข้ำถึงแหล่งเงินทุนรูปแบบใหม่ ๆ พัฒนำ
ผลิตภัณฑ์ทำงกำรเงินและกำรบริหำรควำมเสี่ยง พัฒนำ
ระบบประเมนิมลูค่ำทรพัย์สนิในรปูแบบต่ำง ๆ เพือ่ใช้เป็น
หลักประกันทำงธุร กิจ พัฒนำระบบกำรประเมิน 
ควำมน่ำเชื่อถือทำงเครดิต และระบบกำรรู้จักลูกค้ำท่ี
สะดวกมำกขึน้ รวมท้ังสนบัสนนุให้ทกุภำคส่วนสำมำรถเข้ำ
ถึ ง บ ริ ก ำ รท ำ ง ก ำ ร เ งิ น ด ้ ว ย ต ้ น ทุ น ท่ี เ หม ำ ะสม  

3) การสร้างโอกาสเข้าถงึตลาด โดยสนบัสนนุผูป้ระกอบ
กำรให้มีอัตลักษณ์และตรำสินค้ำที่เด่นชัด ให้ควำมส�ำคัญ
กบักำรผลติโดยใช้ตลำดน�ำทีค่�ำนงึถงึควำมต้องกำรของตลำด 
โดยเฉพำะตลำดทีม่มีลูค่ำสงู  ส่งเสรมิกำรใช้ประโยชน์จำก
เทคโนโลยีดิจิทัลในกำรขยำยช่องทำงกำรตลำดทั้งในและ 
ต่ำงประเทศ สร้ำงโอกำสให้ผู้ประกอบกำรสำมำรถเข้ำถงึตลำด 
จัดซ้ือจัดจ้ำงภำครัฐได้มำกขึ้น มีแผนกลยุทธ์กำรเข้ำถึง 
ตลำดใหญ่ที่มีศักยภำพส�ำหรับสินค้ำและบริกำรของไทย 
ตลอดจนสร้ำงและพัฒนำตลำดในประเทศส�ำหรับสินค้ำที่
มคีณุภำพมำตรฐำน รวมทัง้ตลำดสนิค้ำส�ำหรบักลุม่เฉพำะ  
4) การสร้างระบบนิเวศที่เอื้อต่อการด�าเนินธุรกิจของ 
ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ยุคใหม่ พัฒนำปัจจัยแวดล้อมที่เอื้อต่อกำรสนับสนุนและ
เพิม่ประสทิธภิำพในกำรด�ำเนนิธรุกจิ โดยกำรพฒันำระบบ
ฐำนข้อมูลที่เกี่ยวกับองค์ควำมรู้ สถิติ ผลกำรวิจัยและ
พัฒนำ ทรัพย์สินทำงปัญญำ กำรตลำดและนวัตกรรมให้
เป ็นระบบที่ เป ็นป ัจจุบัน บูรณำกำรและต ่อเ น่ือง  
เพ่ือส่งเสริมกำรเข้ำถงึและกำรใช้ประโยชน์จำกฐำนข้อมูล
ในกำรสร้ำงโอกำสให้ภำคธุรกิจ รวมถึงสร้ำงควำมร่วมมือ
ระหว่ำงภำครฐั ภำคเอกชน  ภำคกำรศกึษำ และสถำบัน
วิชำกำรทั้งในและระหว่ำงประเทศในกำรส่งเสริมและ
พัฒนำผู ้ประกอบกำรร่วมกัน  ยกระดับบริกำรและ
โครงสร้ำงพืน้ฐำนทำงคณุภำพให้เอือ้ต่อกำรประกอบธรุกจิ 
และกำรพัฒนำนวตักรรมและประยกุต์ใช้ท้ังในภำครัฐและ
เอกชน

080202080101

080301 080302 080303

080201080102

080401
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สะท้อนควำมต้องกำรเป็นผูป้ระกอบกำรและควำมพร้อมในกำรก่อต้ังธรุกจิของบคุคลทัว่ไปทีเ่พ่ิมสูงขึน้ ซ่ึงเป็นผลจำกกำร
ส่งเสรมิและสนบัสนนุของภำครฐัและศนูย์บ่มเพำะต่ำง ๆ โดยกำรส่งเสริมดงักล่ำวจะช่วยให้ผูท้ีต้่องกำรเป็นผูป้ระกอบกำร
ได้รับกำรสนับสนุนเพียงพอพร้อมสู่กำรประกอบธุรกิจจริง และสำมำรถบริหำรจัดกำรธุรกิจได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
มจีติวญิญำณของผู้ประกอบกำร และรูจ้กัใช้เทคโนโลยี นวตักรรมและควำมคดิสร้ำงสรรค์เป็นตวัขบัเคลือ่นธรุกิจมำกยิง่ขึน้ 
โดยเพื่อกำรบรรลุเป้ำหมำยดังกล่ำว จ�ำเป็นต้องเร่งด�ำเนินกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรบ่มเพำะผู้ประกอบกำร กำรเตรียม
ควำมพร้อมในกำรประกอบธรุกจิของเยำวชน และกำรสร้ำงตลำดส�ำหรบัวสิำหกจิเริม่ต้น

สถานการณ์การบรรลเุป้าหมาย เมือ่พจิำรณำอตัรำกำรขยำยตัวจ�ำนวนกำรก่อตัง้วสิำหกจิเร่ิมต้น พบว่ำมกีำรลดลงจำก 
76,390 รำย ในปี 2560 เป็น 74,376 รำย ในปี 2561 หรือหดตัวลงคิดเป็นร้อยละ 2.64  และในช่วง 9 เดือนแรก  
ของปี 2562 มกีำรก่อตัง้วิสำหกจิรวมทัง้สิน้ 57,608 รำยซ่ึงมำกขึน้กว่ำปี 2561 ในช่วงเวลำเดียวกนั 1,337 รำย ดงัน้ัน 
จงึคำดกำรณ์ได้ว่ำจ�ำนวนกำรก่อตัง้ธรุกจิเริม่ต้นอำจขยำยตัวข้ึนเล็กน้อยจำกปีก่อน อย่ำงไรกต็ำม ในกำรบรรลเุป้ำหมำย
กำรขยำยตวัเฉล่ียร้อยละ 10  ในช่วงปี 2561-2565 ทีต่ัง้ไว้ยงัคงมคีวำมท้ำทำยอย่ำงสงู โดยเฉพำะอย่ำงยิง่กำรสนบัสนนุ
กำรก่อตั้งธุรกิจใหม่จำกภำครัฐอย่ำงต่อเนื่อง และกำรพัฒนำและยกระดับปัจจัยสนับสนุนที่จ�ำเป็นต่อกำรก่อตั้งธุรกิจ  
และสภำพแวดล้อมทีเ่อือ้ต่อกำรก่อต้ังธรุกจิ

หมำยเหต:ุ ข้อมลูปี 2562 เป็น ต.ค. 61 – ก.ย. 62
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การด�าเนินการท่ีผ่านมา  พบว่ำ อัตรำกำรขยำยตัวของ
จ�ำนวนกำรก่อตั้งธุรกิจที่สูงขึ้นในปี 2559 และ 2560  
ส่วนหนึ่งเป ็นผลมำจำกควำมส�ำเร็จของกำรด�ำเนิน
มำตรกำรส่งเสริม SME ในลักษณะบูรณำกำรท�ำให้มี
ทศิทำงกำรส่งเสรมิทีชั่ดเจนและเป็นเอกภำพมำกขึน้ โดยที่
ผ่ำนมำภำครัฐได้ให้ควำมส�ำคัญในกำรสร้ำงและพัฒนำ 
ผู้ประกอบกำรใหม่อย่ำงต่อเน่ือง โดยสนับสนุนกำรสร้ำง
และพัฒนำผู ้ประกอบกำรใหม่ด ้วยเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม ซึ่งเป็นกำรบูรณำกำรร่วมกันของหน่วยงำนที่
เก่ียวข้อง โดยมีผู้ได้รับกำรเตรียมควำมพร้อมสู่กำรเป็น 
ผู้ประกอบกำรสร้ำงสรรค์ยุคใหม่รวมทั้งสิ้น 38,999 รำย 
และโครงสร้ำงพื้นฐำนเพื่อพัฒนำวิสำหกิจเริ่มต้นและ 
ผูป้ระกอบกำรรำยใหม่ หรอืศนูย์บ่มเพำะได้รบักำรพฒันำ
ทัง้สิน้ 178 แห่งทัว่ประเทศ
ประเดน็ท้าทายท่ีส่งผลต่อการบรรลเุป้าหมาย แม้ว่ำภำครฐั
จะให้กำรสนับสนุนและส่งเสริมให้มีกำรก่อตั้งธุรกิจใหม่
เพ่ิมมำกขึ้น แต่จ�ำนวนกำรจัดตั้งกิจกำรของ SME ยังคง
ทรงตวั สะท้อนให้เหน็ว่ำกำรสนบัสนนุด้วยควำมรูพ้ื้นฐำน
กำรบริหำรจัดกำรธุรกิจและกำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
นวตักรรมในธรุกิจ ยงัไม่เพียงพอต่อกำรสร้ำงผูป้ระกอบกำร
รำยใหม่ ซึง่จ�ำเป็นต้องได้รบักำรสนบัสนนุกำรเข้ำถงึปัจจัย

อื่นที่ส�ำคัญต่อกำรเริ่มต้นธุรกิจ อำทิ แหล่งเงินทุน ตลำด 
และกำรสนบัสนนุเชงิลึกจำกสถำบนัเฉพำะทำงตำมกิจกำร
เป้ำหมำย นอกจำกนี้ ภำครัฐยังขำดกำรส่งต่อกลุ ่ม 
เป้ำหมำยที่ได้รับกำรพัฒนำแล้วให้เข้ำถึงกำรพัฒนำควำม
เป็นผู้ประกอบกำรที่เข้มข้นยิ่งขึ้นหรือควำมรู้เฉพำะทำง 
รวมทัง้ส่งต่อกลุม่เป้ำหมำยไปยงักำรสนบัสนนุในปัจจยัอืน่
ทีจ่�ำเป็นต่อกำรก่อตัง้ธรุกจิ
ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย เพ่ือสนับสนุนกำร
บรรลุเป้ำหมำยกำรขยำยตัวของจ�ำนวนกำรก่อตัง้วสิำหกิจ
เร่ิมต้นเพิ่มขึ้น ควรให้ควำมส�ำคัญกับส่งเสริมกำรเข้ำถึง
ปัจจยัอืน่ทีส่�ำคญัต่อกำรเริม่ต้นธรุกจิ อำท ิกำรเพิม่โอกำส
กำรเข้ำถึงแหล่งเงินทุนส�ำหรับผู ้ต ้องกำรก่อตั้งธุรกิจ  
กำรสร้ำงตลำดรองรับส�ำหรับผู้ประกอบกำรรำยใหม ่ 
รวมทั้งกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรบ่มเพำะผู้ประกอบกำร
ผ่ำนกำรพัฒนำศูนย์บ่มเพำะและสถำบันเฉพำะทำงให้
สอดคล้องกบัรปูแบบธรุกิจและเทคโนโลยนีวตักรรมใหม่ท่ี
หลำกหลำย รวมท้ังควรให้ควำมส�ำคัญกับกำรส่งต่อกลุ่ม
เป้ำหมำยทีไ่ด้รบักำรพฒันำแล้วให้เข้ำถงึปัจจยัพืน้ฐำนอ่ืน
ทีจ่�ำเป็นต่อกำรก่อต้ังธรุกจิ เพือ่ให้สำมำรถเริม่ต้นธรุกจิได้
จรงิและบรหิำรจดักำรธุรกจิได้อย่ำงเข้มแข็งและยัง่ยืน
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ไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย

โดยกำรจัดอันดับดังกล่ำวจัดท�ำขึ้นโดย IMD เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศในภำพรวม
เกีย่วกบักำรเสรมิสร้ำงควำมรูด้้ำนดจิิทลัและควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลย ีกำรสร้ำงปัจจัยแวดล้อมทีส่นบัสนนุกำร
พฒันำเทคโนโลย ีและควำมพร้อมท่ีจะน�ำเทคโนโลยแีละนวัตกรรมมำใช้ในอนำคต ซ่ึงกำรรู้จกัประยุกต์ใช้เทคโนโลยดีจิิทัล
ในธุรกจิและควำมพร้อมในกำรน�ำเทคโนโลยใีหม่มำใช้ในอนำคตจะเป็นกำรสร้ำงควำมเข้มแขง็ให้แก่ผูป้ระกอบกำรให้เป็น 
ผู้ประกอบกำรอัจฉริยะที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศได้มำกยิ่งขึ้น โดยต้องให้ควำมส�ำคัญกับกำรสร้ำงควำม
ตระหนักในกำรใช้ดิจิทัลและเทคโนโลยี กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรประยุกต์ใช้เคร่ืองมือต่ำง ๆ ให้กับ SME  
และกำรประยกุต์ใช้ดจิทัิลในกำรประกอบธรุกิจของ SME 

อนัดบัขีดความสามารถในการแข่งขนัด้านการใช้เครือ่งมือและเทคโนโลยี

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย เมื่อพิจำรณำอันดับควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้ำนกำรใช้เคร่ืองมือและเทคโนโลยี 
ของไทย พบว่ำ ในปี 2562 ประเทศไทยอยู่ในอนัดบัท่ี 40 จำกท้ังหมด 63 ประเทศ ลดลงจำกปีก่อน 1 อันดบั เนือ่งจำก
อันดับย่อยด้ำนควำมพร้อมในอนำคต ลดลง 1 อันดับ อยู่ที่อันดับที่ 50 ในส่วนของอันดับย่อยด้ำนควำมรู้ด้ำนดิจิทัล  
และด้ำนเทคโนโลย ีดีขึน้จำกปีก่อน 1 อนัดบั อยูท่ี่อนัดบั 43 และ 27 ตำมล�ำดบั เมือ่เทยีบกบัประเทศในกลุม่อำเซียนไทย
ยงัคงเป็นรองมำเลเซยี และสงิคโปร์ เมือ่พจิำรณำเป้ำหมำยทีก่�ำหนดให้ไทยอยูใ่น 36 อนัดบัแรก ยงัคงเป็นควำมท้ำทำย
ส�ำหรับประเทศไทยที่ต้องเร่งพัฒนำและยกระดับประเด็นท่ีเป็นข้อจ�ำกัด เช่น ทัศนคติต่อกำรปรับตัวทำงดิจิทัล  
และกำรสร้ำงองค์ควำมรูผ่้ำนระบบกำรศกึษำและฝึกอบรม เป็นต้น 

ความสามารถในการแขง่ขนัด้านการใช้ 
เครือ่งมอืและเทคโนโลยีดิจิทลัดีขึน้

เป้าหมาย

แผนแม่บทย่อย การสร้างความเข้มแข็ง
ผู้ประกอบการอัจฉริยะ

080102

ที่มำ: IMD
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การด�าเนินการท่ีผ่านมา พบว่ำประเด็นด้ำนเทคโนโลยี 
ดจิทิลั และนวัตกรรมเป็นประเดน็ทีภ่ำครฐัให้ควำมส�ำคญั
เป็นอนัดบัต้น ๆ โดยผลกัดนัผ่ำนนโยบำย Thailand 4.0 
อย่ำงต่อเนือ่ง รวมทัง้บูรณำกำรกำรท�ำงำนทุกภำคส่วนให้
ช่วยสนับสนุนเทคโนโลยีและดิจิทัลแก่ผู้ประกอบกำรให้
สำมำรถเข้ำถึงและใช้ประโยชน์จำกเทคโนโลยีได้อย่ำง 
ทั่วถึง ที่ผ่ำนมำโครงกำรภำยใต้แผนงำนบูรณำกำร SME  
ได้มุง่เน้นกำรส่งเสรมิกำรใช้เทคโนโลยดีจิทัิลและนวตักรรม
แก่ผู ้ประกอบกำรทุกระดับ เพื่อพัฒนำประสิทธิภำพ 
กำรผลิต กำรบริหำรจัดกำร และยกระดับคุณภำพ
มำตรฐำนสู่ระดับสำกล โดยได้มีกำรด�ำเนินโครงกำรสร้ำง
และพัฒนำผู ้ประกอบกำรใหม่ด ้ำนเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม โครงกำรพัฒนำผู้ประกอบกำรเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมด้ำนรปูแบบธรุกจิ โครงกำรสนบัสนนุกำรพฒันำ
เทคโนโลยีของอุตสำหกรรมไทย และโครงกำรจัดตั้งศูนย์
บ่มเพำะวิสำหกิจซึ่งเป็นควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำน
ภำครัฐ สถำบันเฉพำะทำง และมหำวิทยำลัยที่เข้ำร่วม
โครงกำร

ประเดน็ท้าทายทีส่่งผลต่อการบรรลเุป้าหมาย ผูป้ระกอบกำร 
ยังไม ่ให ้ควำมส�ำคัญกับกำรประยุกต ์ใช ้ เทคโนโลยี 
ดิจิทัลในธุรกิจมำกนัก และกำรยกระดับธุรกิจด ้วย
เทคโนโลย ีนวตักรรมและ R&D มกัใช้เงนิทนุทีค่่อนข้ำงสงู 
ในด้ำนแรงงำนยังไม่ให้ควำมส�ำคัญกับกำรยกระดับควำม
สำมำรถด้วยควำมรูท้ำงเทคโนโลยใีหม่ จึงมคีวำมจ�ำเป็นท่ี
จะต้องสร้ำงควำมตระหนักถึงควำมส�ำคัญและประโยชน์
กำรใช้เทคโนโลยดีจิทิลัในวงกว้ำง นอกจำกนี ้กำรจัดอนัดบั
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้ำนกำรใช้เครื่องมือและ
เทคโนโลยีดิจิทัล ประกอบไปด้วยปัจจัยสนับสนุนต่ำง ๆ  
ซึ่งครอบคลุมหลำกหลำยมิติ ทั้งกำรศึกษำ กำรบังคับใช้
กฎหมำย ควำมพร้อมของภำคเอกชน และกำรพัฒนำ
โครงสร้ำงพืน้ฐำนด้ำนดจิทิลั ซึง่บำงปัจจยัใช้ระยะเวลำนำน
ในกำรด�ำเนินกำร ดังนั้น จ�ำเป็นต้องบูรณำกำรควำม 
ร่วมมอืทกุภำคส่วนในกำรผลกัดนัให้อันดบัดขีึน้ พร้อมทัง้
คงอนัดบัในด้ำนท่ีไทยมขีดีควำมสำมำรถสงูไปพร้อมกนั

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย เพ่ือสนับสนุนกำร
บรรลเุป้ำหมำยอนัดบัควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัด้ำนกำร
ใช้เคร่ืองมอืและเทคโนโลยดีีขึน้ ควรให้ควำมส�ำคญักบักำร
สร้ำงควำมตระหนักแก่ผู้ประกอบกำร และแรงงำนใน
วสิำหกจิให้เกดิกำรเรียนรู้และประยกุต์ใช้เทคโนโลยดิีจิทลั
มำกข้ึน เช่น ประชำสัมพันธ์วิสำหกิจต้นแบบที่ผ่ำนกำร 
ยกระดับด้วยเทคโนโลยีจำกโครงกำรผู ้ประกอบกำร
เทคโนโลยแีละนวตักรรมด้ำนรูปแบบธรุกิจ เป็นต้น รวมท้ัง
ควรสนับสนนุให้ SME ลงทนุในนวตักรรมและกำรวิจยัและ
พัฒนำมำกขึ้นเพ่ือยกระดับควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
ทำงธุรกจิ นอกจำกนี ้ภำครฐัควรพฒันำปัจจยัแวดล้อมเพือ่
สนับสนุนกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีและกำรประยุกต์ใช้
เครือ่งมอืทำงเทคโนโลยต่ีำง ๆ อำท ิกำรพัฒนำศกัยภำพ
ศูนย์บ่มเพำะและที่ปรึกษำเพื่อพัฒนำธุรกิจ และกำรออก
มำตรกำรเชือ่มโยงภำคเอกชนรำยใหญ่กบั SME เพือ่ให้เกิด
กำรถ่ำยทอดควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญ และกำรถ่ำยทอด
เทคโนโลยี
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สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย สินเช่ือธุรกิจรำยใหม่ที่
ไม่ใช่รำยใหญ่ สำมำรถพิจำรณำได้จำกข้อมูลอัตรำกำร
ขยำยตวัของสนิเช่ือธรุกจิพบว่ำ ในปี 2559 - 2561  สนิเชือ่
ธุรกิจ SME ยังคงมีกำรขยำยตัวอย่ำงต่อเนื่องโดยมีอัตรำ
กำรขยำยตวัร้อยละ 1.8  2.0 และ 4.3 ตำมล�ำดบั แต่เริม่
หดตวัในปี 2562 โดยมอีตัรำกำรหดตวัคดิเป็นร้อยละ 2.1 
ซึง่อำจสะท้อนถงึควำมสำมำรถในกำรเข้ำถงึแหล่งเงนิของ 
SME ที่ลดลง อย่ำงไรก็ตำม แม้ว่ำไม่มีกำรจ�ำแนกข้อมูล
ของกำรให้สินเช่ือส�ำหรับผู ้ประกอบกำรใหม่ และ 
ผูป้ระกอบกำรท่ีอยูใ่นระบบ แต่ทศิทำงทีล่ดลงของสินเชือ่ 
SME ในภำพรวม มีแนวโน้มท่ีจะส่งผลต่อกำรบรรล ุ
เป้ำหมำยอัตรำกำรขยำยตัวของสินเชื่อธุรกิจรำยใหม่ที่
ไม่ใช่รำยใหญ่ท่ีร้อยละ 10 ในปี 2565 ดงัน้ันจงึเป็นควำม
ท้ำทำยอย่ำงสงูของไทยในกำรด�ำเนนิมำตรกำรเพือ่ส่งเสรมิ
กำรเข้ำถงึสนิเชือ่ของ SME รำยใหม่
 
การด�าเนนิการทีผ่่านมา พบว่ำในช่วงทีผ่่ำนมำรฐับำลและ
กลุ่มผู้บริกำรทำงกำรเงินได้ด�ำเนินมำตรกำรกำรส่งเสริม
กำรเข้ำถงึแหล่งเงนิทุนแก่กลุม่ผูป้ระกอบกำรและวสิำหกจิ
ขนำดกลำงและขนำดย่อมยคุใหม่ (SMEs) อย่ำงต่อเน่ืองใน
หลำยกลุ่มผลิตภัณฑ์ทำงกำรเงิน เพื่อกระตุ้นกำรเสริม 
สภำพคล่องให้ธุรกิจของผู ้ประกอบกำรและวิสำหกิจ 

สนิเชือ่ธรุกจิรายใหม่ทีไ่มใ่ชร่ายใหญ่
เฉลีย่ต่อปีเพ่ิมขึน้ 

เป้าหมาย

แผนแม่บทย่อย การสร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงิน

080201

โดยมุง่สะท้อนให้เหน็ถงึควำมสำมำรถในกำรเข้ำถึงแหล่งเงินทนุของผู้ประกอบกำรและวสิำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม
ยคุใหม่ (SME) รวมทัง้ควำมยำกง่ำยในกำรเข้ำถงึบรกิำรทำงกำรเงินจำกสถำบันทำงกำรเงนิของไทย เนือ่งจำกแหล่งเงนิทุน
เป็นปัจจยัพืน้ฐำนส�ำคญัทีจ่�ำเป็นต่อควำมอยูร่อดและกำรยกระดับขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของผู้ประกอบกำรและ
วสิำหกจิขนำดกลำงและขนำดย่อมยคุใหม่ โดยในกำรบรรลุเป้ำหมำยดังกล่ำว จ�ำเป็นต้องด�ำเนนิกำรสนบัสนนุกำรเข้ำถงึ
สนิเช่ือ และกำรประเมนิควำมสำมำรถทีแ่ท้จริงของ SMEs 

ที่มำ: ธนำคำรแห่งประเทศไทย
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ขนำดกลำงและขนำดย่อมยุคใหม่ ให้เดินหน้ำได้อย่ำงมี
ประสทิธภิำพ อำท ิสินเชือ่เพือ่ธรุกจิ SMEs ในรปูแบบของ 
วงเงนิกู้ระยะยำว และ วงเงินกู้เบิกเกินบัญชี โครงกำรค�้ำ
ประกนัสนิเชือ่แก่ผูป้ระกอบกำรระดบัต่ำง ๆ โดยบรรษทั
ประกนัสนิเช่ืออตุสำหกรรมขนำดย่อม โครงกำรค�ำ้ประกนั
สนิเช่ือ Portfolio Guarantee Scheme ระยะต่ำง ๆ และ
โครงกำรค�้ำประกันสินเชื่อรำยย่อยสร้ำงอำชีพ มำตรกำร
สนิเชือ่พเิศษต่ำง ๆ เช่น สนิเชือ่เศรษฐกจิฐำนรำก รวมถงึ
กำรให้ควำมช่วยเหลือกลุม่ผูป้ระกอบกำรเป้ำหมำยในกำร
เพิ่มองค์ควำมรู้ในกำรท�ำธุรกิจ อำทิ กำรอบรมกำรจัดท�ำ
บัญชีและควำมรู้ในกำรท�ำแผนธุรกิจพื้นฐำนเพื่อเตรียม
ควำมพร้อมก่อนขอสนิเชือ่ และกำรวำงแผนกำรบรหิำรเงนิ
ทนุอย่ำงมีประสทิธิภำพ กำรอบรมด้ำนกำรบรหิำรจดักำร 
รวมทั้งกำรเงินและบัญชีเพื่อยกระดับควำมเป็นมืออำชีพ 
ให้กับผู ้ประกอบกำรและกลุ ่มวิสำหกิจ และกำรให  ้
ค�ำปรึกษำในกำรจัดท�ำแผนธุรกิจ นอกจำกน้ีรัฐบำลได้
ด�ำเนินกำรเร่งรดักำรออกกฎหมำยหลกัประกนัทำงธุรกจิ

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย แม้ทุก 
ภำคส่วนจะเร่งรัดกำรด�ำเนินกำรเพ่ือกระตุ้นให้เกิดกำร
เติบโตในกำรเข้ำถึงแหล่งเงินทุนของผู้ประกอบกำรและ
วิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมยุคใหม่ หำกแต่กำร
ด�ำเนินกำรโครงกำรของภำครัฐยังคงให้ควำมช่วยเหลือได้
อย่ำงจ�ำกัดจึงยังมีผู้ประกอบกำรจ�ำนวนมำกที่ยังไม่ได้รับ
กำรพฒันำและเตรยีมควำมพร้อม ท�ำให้ไม่สำมำรถเข้ำถงึ
แหล่งเงินทุนจำกสถำบันกำรเงินได้ นอกจำกนี้ด ้วย 
หลกัเกณฑ์กำรประเมนิควำมน่ำเชือ่ถอืทำงเครดติ และกำร
ประเมินมูลค่ำทรัพย์สินในรูปแบบต่ำง ๆ ของธนำคำร
พำณิชย์ในปัจจุบันจึงส่งผลให้กำรเพิ่มขึ้นของกำรอนุมัต ิ
สินเช่ือให้แก่ผู้ประกอบกำรยุคใหม่เป็นไปได้ยำก แม้จะมี
กำรผ่อนปรนกฎระเบียบต่ำง ๆ แก่ธนำคำรพำณิชย์จำก
ธนำคำรแห่งประเทศไทยให้พิจำรณำหลักประกันอื่น
ทดแทนได้  ในส่วนของกำรพัฒนำกำรให้ควำมรู้ในเชิง 
พ้ืนฐำนหรือควำมรู้เบื้องต้นนั้นยังคงต้องมุ่งเน้นกำรขยำย

กำรให้องค์ควำมรูผ่้ำนรปูแบบกำรใช้สือ่ออนไลน์ให้มำกขึน้ 
ตลอดจนกำรปรับปรุงกิจกรรมให้เกิดข้ึนอย่ำงต่อเนื่อง 
เพื่อให้มีกำรน�ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ในกำรเข้ำถึงแหล่ง
เงนิทุน/นกัลงทุน ของกลุม่ผูป้ระกอบกำรยคุใหม่

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย เพ่ือสนับสนุน
กำรบรรลุเป้ำหมำยในกำรสร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึง
แหล่งเงินทุนให้แก่ผู ้ประกอบกำรเพิ่มมำกขึ้น ควรให้
ควำมส�ำคัญกับกำรส ่งเสริมให ้ ผู ้ประกอบกำรและ
วิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมยุคใหม่ให้เข้ำถึง 
สินเช่ือได้มำกขึ้นผ่ำนกำรเตรียมควำมพร้อมทำงควำมรู้
พื้นฐำน กำรจัดกำรบัญชี และกำรใช้ประโยชน์จำก
กฎหมำยหลักประกันทำงธุรกิจ กำรเร่งผลักดันให้มีกำร
ประเมินควำมสำมำรถที่แท ้จริงของผู ้ประกอบกำร 
ยุคใหม่ด้วยกำรประเมินโดยใช้เทคโนโลยีทำงกำรเงินใน
รูปแบบดิจิทัลเข ้ำมำร ่วมติดตำมและประเมินควำม 
น่ำเชื่อถือทำงเครดิต พัฒนำระบบกำรประเมินมูลค่ำ
ทรัพย์สินในรูปแบบต่ำง ๆ เพื่อใช้เป็นหลักประกันทำง
ธุรกิจ ตลอดจนผ่อนคลำยข้อจ�ำกัดและลดกระบวนกำร
ที่ยุ ่งยำกในกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรเงินและสนับสนุน
กำรใช้ข้อมูลทำงเลือก อำทิข้อมูลกำรใช้จ่ำย และกำร
จัดอันดับร้ำนค้ำเป็นส่วนสนับสนุนและพัฒนำระบบ
กำรประเมินควำมน่ำเชื่อถือทำงเครดิต
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เงนิทนุถอืเป็นปัจจยัพืน้ฐำนส�ำคญัต่อกำรด�ำเนนิกจิกำรและมคีวำมจ�ำเป็นอย่ำงยิง่ต่อควำมอยูร่อดและกำรยกระดบัควำม
สำมำรถในกำรแข่งขนัของผูป้ระกอบกำรยคุใหม่ซึง่ต้องเผชญิกบักำรแข่งขนัทีส่งูขึน้ ไม่เพยีงแต่กับคูแ่ข่งขันภำยในประเทศ
เท่ำน้ัน แต่ยงัรวมถงึคูแ่ข่งขันภำยนอกอกีด้วย  ดงันัน้ภำคส่วนทีเ่กีย่วข้องจงึควรให้ควำมส�ำคญักบักำรพฒันำช่องทำงกำร
เข้ำถงึแหล่งเงินทนุทีเ่ป็นนวตักรรมรปูแบบใหม่ ๆ เพือ่ตอบสนองควำมต้องกำรของผูป้ระกอบกำร SMEs ในแต่ละกลุ่ม 
รวมทั้งพัฒนำระบบประเมินมูลค่ำทรัพย์สินในรูปแบบต่ำง ๆ เพื่อใช้เป็นหลักประกันทำงธุรกิจในกำรขอสินเช่ือของ 
ผูป้ระกอบกำร กำรประเมนิควำมสำมำรถทีแ่ท้จรงิของ SMEs และกำรพัฒนำระบบกำรประเมนิควำมน่ำเชือ่ถอืทำงเครดติ

สถานการณ์การบรรลเุป้าหมาย ส�ำหรบัเป้ำหมำยดงักล่ำว ทีไ่ด้ก�ำหนดตัวชีว้ดัคอื อตัรำมลูค่ำกำรระดมทนุผ่ำนตลำดทนุ
ของกิจกำรทีเ่ริม่ต้นและวสิำหกจิขนำดกลำงและขนำดย่อม ท้ังนีห้ำกเทยีบเคยีงข้อมลูจำกกำรระดมทนุในตลำดหลักทรพัย์ 
เอม็ เอ ไอ (mai) พบว่ำในปี 2562 มบีรษิทัจ�ำกดั (บจ.) เข้ำร่วมกำรระดมทุนในตลำด mai จ�ำนวน 161 บรษิทั มีกำรระดม
ทนุผ่ำนกำรเสนอขำยหุน้ใหม่แก่ประชำชนทัว่ไป (IPO) มลูค่ำรวมกว่ำ 56,162 ล้ำนบำท และกำรใช้เคร่ืองมอืทำงกำรเงนิ

มลูค่าการระดมทนุผา่นตลาดทนุของกจิการ 
 ทีเ่ริม่ตัง้ตน้และวิสาหกจิขนาดกลาง

และขนาดย่อมเพ่ิมขึน้  

เป้าหมาย

แผนแม่บทย่อย การสร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงิน
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Traditional
  - RO : ผู้ถอืหุน้เดิม
  - PP :
     > บจก. III, PE, VC, Anget ESOP,
        RI  ไม่เกิน 10 รำย/20 ล้ำนบำท
     > บมจ. II, ผูล้งทนุรำยย่อย
        (ไม่เกนิ 50 รำย/ 20 ล้ำนบำท)

         บมก. / บจก.

เช่น กจิกำรมีรำยได้ 100-500 ล้ำนบำท
     บมจ./ บจก. ทีม่ ีtrack record

 ผลท.

ผูล้งทนุ : II, PE, VC, Angel, ESOP,
RI ท่ีม ีProfessional license / โดย
ม ีport      หุน้เฉล่ีย >  5 ล้ำนบำท
ภำยในรอบ 12 เดอืน

บมจ.

 ไม่จ�ำกดัประเภทผูล้งทนุ

       บจ.             บมจ.

ตลำดแรกกำรซือ้ขำยหุน้ / CD ของ บมก. บจก.

ตลำดรอง mai

SET

                            บมจ.
บมจ. ขนำดกลำง / ขนำดใหญ่

Routes to Funding  SMEs and Startups

ที่มำ: ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์



08 ผู้ประกอบการและวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่

080202

228

เพือ่ส่งเสรมิกำรระดมทุนกว่ำ 74,204 ล้ำนบำท นอกจำกนี้
ยงัมกีำรเพิม่ขึน้ของอตุสำหกรรมกำรร่วมลงทนุ (venture 
capital) และกำรให ้บริกำร Crowdfunding ใน
ประเทศไทยซึ่งขยำยตัวตำมกำรเติบโตของกระแสกำร
ริเ ร่ิมด�ำเนินธุรกิจของกลุ ่ม Startup จะเห็นได ้ว ่ำ
สถำนกำรณ์กำรระดมทุนผ่ำนตลำดทุนมีทิศทำงขยำยตัว 
อย่ำงต่อเนื่อง และส่งสัญญำณที่ดีต่อกำรเปิดโอกำสให้
กจิกำรผูป้ระกอบกำรยุคใหม่รวมทัง้ผูป้ระกอบกำรกจิกำร
ขนำดกลำงและขนำดย่อม (SMEs) ท่ีไม่สำมำรถเข้ำถึง
บรกิำรทำงกำรเงินอืน่ ๆ หรอื ไม่สำมำรถเข้ำระดมทนุใน
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้มีโอกำสในกำรระดม
ผ่ำนตลำดทนุและเข้ำถงึบริกำรทำงกำรเงนิต่ำง ๆ มำกขึน้

การด�าเนินการที่ผ่านมา ภำคส่วนที่เกี่ยวข้องได้ด�ำเนิน
มำตรกำรกำรส่งเสริมกำรเข้ำถึงแหล่งเงินทุนแก่กลุ ่ม 
ผูป้ระกอบกำร SMEs อย่ำงต่อเนือ่ง อำทิ กำรจดัท�ำแผน
พฒันำตลำดทนุไทย ฉบบัที ่3 และ ส�ำนกังำนคณะกรรมกำร
ก�ำกบัหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ (กลต.) อยูร่ะหว่ำง
กำรออกหลักเกณฑ์เพื่อรองรับกำรระดมทุนในวงกว้ำง 
(Crowdfunding) ของ SMEs ในขณะเดียวกันหลำย 
ภำคส่วนเร่งด�ำเนินนโยบำยส่งเสริมกำรพัฒนำนวัตกรรม
ทำงกำรเงิน ผ่ำนกลไก Regulatory Sandbox โดยม ี
เป ้ำหมำยเพ่ือสนับสนุนให ้ผู ้บริกำรทำงกำรเงินน�ำ
เทคโนโลยสีมยัใหม่มำช่วยเพิม่ประสทิธภิำพในกำรด�ำเนินกำร
และกำรให้บริกำร ซ่ึงท�ำให้สำมำรถตอบสนองต่อควำม
ต้องกำรของลูกค้ำได้หลำกหลำยมำกยิ่งขึ้น รวมทั้ง
นโยบำยกำรส่งเสริมสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset) 
หรือโทเคนดิจิทัล (Digital Token) ของ กลต. และ

ธนำคำรแห่งประเทศไทย ผ่ำนกำรออกประกำศหลกัเกณฑ์ 
ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัลหรือโทเคนดิจิทัลตำ่ง ๆ 
ซ่ึงช่วยเสริมสร้ำงบรรยำกำศที่ดีในกำรกระตุ้นกำรลงทุน 
และกำรเข้ำถึงแหล่งเงินทุนแก่กลุ่มผู้ประกอบกำรและ
วิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมยุคใหม่ (SMEs)

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย แม้ทุก 
ภำคส่วนจะเร่งรัดกำรด�ำเนินกำรเพ่ือกระตุ้นให้เกิดกำร
เติบโตในกำรเข้ำถึงแหล่งเงินทุนของผู้ประกอบกำรและ
วสิำหกจิขนำดกลำงและขนำดย่อมยคุใหม่ (SMEs) แต่กำร
ระดมทุนในตลำดทุนยังคงมีหลักเกณฑ์พ้ืนฐำน อำทิ  
หลกัเกณฑ์ว่ำด้วยคณุสมบตัขิองบรษัิททีจ่ะเข้ำจดทะเบยีน
ในตลำดหลักทรัพย์ mai ต้องมีทุนช�ำระแล้วขั้นต�่ำของ 
หลักทรัพย์ในตลำด 40 ล้ำนบำท ซึ่งอำจยังเป็นข้อจ�ำกัด
ส�ำหรับผู้ประกอบกำรรำยใหม่และวิสำหกิจขนำดกลำง
และขนำดย่อมยคุใหม่ (SMEs) ซึง่อยูใ่นขัน้เริม่ต้น

ข้อเสนอแนะในการบรรลุเป้าหมาย เร่งรัดสนับสนุน
กำรน�ำเทคโนโลยีทำงกำรเงินใหม่ ๆ มำใช้อ�ำนวยควำม
สะดวกและพัฒนำกำรระดมทุนเพื่อสนับสนุนกำรบรรลุ
เป้ำหมำยในกำรสร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงแหล่งเงินทุนให้
แก่ผู้ประกอบกำรที่ดีขึ้น โดยเฉพำะกำรพัฒนำระบบกำร
อ�ำนวยควำมสะดวก อำทิ National Crowdfunding 
Funding Platform กำรสนบัสนนุกำรขยำยตัวของมลูค่ำ
กำรระดมทนุผ่ำนตลำดทนุของผูป้ระกอบกำรและวสิำหกิจ
ขนำดกลำงและขนำดย่อมยุคใหม่ (SMEs) โดยลด 
หลักเกณฑ์ที่ไม่เหมำะสมหรือข้ันตอนที่ซับซ้อนส�ำหรับ 
ผู้ประกอบกำรและวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม 
ยคุใหม่ (SMEs) ในกำรเข้ำร่วมกำรระดมในตลำดทนุ mai 
นอกจำกนีค้วรเร่งรัดด�ำเนนิกำรเผยแพร่องค์ควำมรู้เกีย่วกบั
กำรระดมทุนผ่ำนตลำดทุนให้แก่ผู้ประกอบกำรยุคใหม่
ตลอดจนนักลงทุนและประชำชน รวมทั้งควรเร่งรัดกำร
พัฒนำระบบติดตำมและประเมินควำมน่ำเชื่อถือทำง
เครดติ รวมถงึระบบประเมนิมูลค่ำทรพัย์สนิในรปูแบบต่ำง ๆ 
เพือ่ใช้เป็นหลกัประกนัทำงธรุกจิ ตลอดจนลดกระบวนกำร
ทียุ่ง่ยำกในกำรเข้ำถงึบรกิำรทำงกำรเงนิ
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วสิำหกจิขนำดกลำงและขนำดย่อมถอืเป็นผูข้บัเคล่ือนระบบเศรษฐกจิของประเทศทีส่�ำคญั ซ่ึงกำรสนบัสนนุให้วสิำหกิจ
ขนำดกลำงและขนำดย่อมมโีอกำสเข้ำถงึตลำดทัง้ในและต่ำงประเทศผ่ำนช่องทำงพำณชิย์อเิลก็ทรอนกิส์จะส่งผลให้มลูค่ำ
พำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมเพิ่มขึ้น ซึ่งมูลค่ำดังกล่ำวเป็นตัวชี้วัดหนึ่งซึ่งสะท้อนกำร 
ขับเคลื่อนเป้ำหมำยมูลค่ำพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์รวมของประเทศให้เพิ่มขึ้น โดยในกำรบรรลุเป้ำหมำยดังกล่ำว ต้องให้
ควำมส�ำคญักบักำรพฒันำผูป้ระกอบกำรพำณชิย์อเิล็กทรอนกิส์ และกำรสนบัสนนุตลำดและปัจจัยแวดล้อมด้ำนพำณชิย์
อเิลก็ทรอนกิส์

หน่วย : ล้ำนบำท

ปี 2558

925,644.47

365,263.35

1,859,415.81 1,813,130.53

1,970,915.12

376,083.60
504,229.65

607,026.21

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561P

Enterprises SMEs

มลูค่าพาณชิย์อเิลก็ทรอนกิส์ของ
ประเทศเพ่ิมขึน้ 

เป้าหมาย

แผนแม่บทย่อย การสร้างโอกาสเข้าถึงตลาด 

080301

ที่มำ: Value of e-Commerce Survey 2561, ETDA 
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สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย เมื่อพิจำรณำมูลค่ำพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ พบว่ำมีกำรขยำยตัวจำก 
2,762,503 ล้ำนบำท ในปี 2560 เป็น 3,150,233 ล้ำนบำท ในปี 2561 หรือคดิเป็นร้อยละ 14 โดยเมือ่พิจำรณำมลูค่ำ
พำณชิย์อิเลก็ทรอนกิส์จ�ำแนกตำมขนำดของธรุกจิพบว่ำวิสำหกจิขนำดกลำงและขนำดย่อมมกีำรขยำยตวัอยูท่ี ่ ร้อยละ 20 
เตบิโตจำก 504,230 ล้ำนบำท ในปี 2560 เป็น 607,026 ล้ำนบำท ในปี 2561 ซึง่ยงัห่ำงจำกกำรบรรลคุ่ำเป้ำหมำยทีต่ัง้ไว้
ที่กำรขยำยตัวเพิ่มขึ้น 1 เท่ำ ในช่วงปี 2561-2565 จึงจ�ำเป็นที่จะต้องได้รับกำรส่งเสริมจำกทั้งภำครัฐและภำคเอกชน 
เข้มข้นเพือ่เพ่ิมโอกำสให้สำมำรถบรรลคุ่ำเป้ำหมำยท่ีตัง้ไว้ได้

การด�าเนนิการทีผ่่านมา พบว่ำทีผ่่ำนมำภำยใต้แผนบรูณำกำรวสิำหกจิขนำดกลำงและขนำดย่อมในปี 2561 มโีครงกำร 
ส่งเสรมิกำรเข้ำถึงตลำดพำณชิย์อเิลก็ทรอนกิส์ เช่น โครงกำรยกระดับผู้ประกอบกำร SMEs สู่ผู้ประกอบกำรทีข่บัเคล่ือน
ด้วยนวตักรรม (Smart Enterprise) ของกรมพฒันำธรุกจิกำรค้ำและกจิกรรมส่งเสรมิ พฒันำตลำดอเิลก็ทรอนกิส์ส�ำหรับ 
SMEs ของกองทุนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม ซึ่งส่งผลให้เกิดผู้ประกอบกำรที่ได้รับกำรส่งเสริมตลำด
พำณชิย์อเิลก็ทรอนกิส์กว่ำ 54,403 รำย

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย กำรขับเคลือ่นกำรเพิม่มูลค่ำพำณชิยอ์ิเล็กทรอนิกส์ของประเทศยงัขำด
ประเด็นขับเคล่ือนที่ส�ำคัญ ได้แก่ ขำดแผนปฏิบัติกำรในกำรขับเคลื่อนพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ชัดเจน แพลตฟอร์ม
พำณชิย์อเิลก็ทรอนกิส์มหีลำยหน่วยงำนด�ำเนนิกำรท้ังภำครฐัและภำคเอกชนท�ำให้ขำดเอกภำพ ผูป้ระกอบกำรวสิำหกจิ
ขนำดกลำงและขนำดย่อมยังขำดควำมรู้ในกำรเข้ำถึงเทคโนโลยีดิจิทัลและขำดควำมเข้ำใจและกลยุทธ์ในกำรใช้
แพลตฟอร์มพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในฐำนะช่องทำงกำรตลำด รวมถึงกำรส่งเสริมกำรลงทุนในโครงสร้ำงพ้ืนฐำนทำง
เทคโนโลยสีำรสนเทศและอนิเทอร์เนต็ให้ครอบคลุมเพือ่เพ่ิมโอกำสกำรเข้ำถึงพำณชิย์อิเลก็ทรอนิกส์ให้แก่ผูป้ระกอบกำร

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย เพื่อสนับสนุนกำรบรรลุเป้ำหมำยด้ำนมูลค่ำพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ 
เพิม่ขึน้ รวมถงึผลกัดนัให้ผูป้ระกอบกำรวสิำหกจิขนำดกลำงและขนำดย่อมใช้ประโยชน์จำกช่องทำงพำณชิย์อเิลก็ทรอนกิส์ 
ควรให้ควำมส�ำคญักบักำรเร่งรดักำรจดัท�ำแผนปฏบิตักิำรพำณชิย์อเิล็กทรอนกิส์เพ่ือบงัคบัใช้เป็นเคร่ืองมอืในกำรก�ำหนด
ทศิทำงในกำรขบัเคลือ่นกำรพฒันำพำณชิย์อเิลก็ทรอนกิส์ของประเทศ ภำครฐัและเอกชนควรบูรณำกำรกนัในกำรสร้ำง
แพลตฟอร์มที่เป็นเอกภำพ และเร่งสร้ำงโครงสร้ำงพ้ืนฐำนทำงเทคโนโลยีสำรสนเทศ รวมทั้งขยำยโอกำสในกำรเข้ำถึง
เทคโนโลยสีำรสนเทศและอนิเทอร์เนต็ของผูป้ระกอบกำร และกำรประยกุต์ใช้ข้อมลูเพือ่วเิครำะห์ตลำดทีมี่ศกัยภำพ  
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สภำวะทำงเศรษฐกิจ ถือเป็นหนึ่งในปัจจัยในกำรจัดอันดับควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศของสถำบัน IMD  
โดยปัจจยัย่อยด้ำนกำรค้ำระหว่ำงประเทศถอืเป็นปัจจัยย่อยทีส่�ำคญัในกำรสะท้อนควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัในภำพรวม
ของประเทศท้ังในด้ำนดุลบัญชีเดินสะพดั กำรน�ำเข้ำและส่งออกสนิค้ำและบรกิำรและอตัรำแลกเปลีย่นโดยหำกพฒันำให้
วิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมสำมำรถสร้ำงควำมเจริญเติบโตของธุรกิจให้สำมำรถแข่งขันกับคู่แข่งที่มีศักยภำพสูง
และสำมำรถส่งออกสินค้ำและบริกำรสู่ตลำดโลกได้ย่อมส่งผลในเชิงบวกต่อกำรขับเคลื่อนอันดับควำมสำมำรถในกำร
แข่งขันด้ำนค้ำระหว่ำงประเทศ โดยในกำรบรรลุเป้ำหมำยดังกล่ำว จ�ำเป็นต้องให้ควำมส�ำคัญกับกำรพัฒนำสินค้ำและ
บรกิำรให้ตรงกบัควำมต้องกำรของต่ำงประเทศ

อนัดบัขีดความสามารถในการแข่งขนั
ด้านการค้าระหว่างประเทศ

1
6
11
16
21
26
31

ไทย         3           6   6
สิงคโปร์        1           2   1
มาเลเซยี       26          9          14

2017             2018              2019

อนั
ดบั

3
6 6

ความสามารถในการแขง่ขนัด้านการคา้
ระหว่างประเทศของประเทศไทยดีขึน้

เป้าหมาย

แผนแม่บทย่อย การสร้างโอกาสเข้าถึงตลาด 

080302

ที่มำ: IMD
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สถานการณ์การบรรลเุป้าหมาย เมือ่พจิำรณำอนัดบัควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัด้ำนกำรค้ำระหว่ำงประเทศของประเทศ
ในกลุม่อำเซยีนในปี 2562 พบว่ำไทยอยูใ่นอันดบัท่ี 6 ซึง่สงูกว่ำมำเลเซยีในอนัดบัที ่14 แต่ยงัคงต�ำ่กว่ำสงิคโปร์ซึง่อยูใ่น
อันดับที่ 1 และในช่วงปี 2560 - 2562 ไทยอยู่ในอันดับที่ 3  6 และ 6 ตำมล�ำดับ ซึ่งใกล้เคียงกับค่ำเป้ำหมำยที่ก�ำหนด
ให้ต้องมีอันดับควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้ำนกำรค้ำระหว่ำงประเทศอยู่ในอันดับ 1 ใน 5 ในปี 2565 ดังนั้นจึงมี 
ควำมเป็นไปได้สูงที่ไทยจะสำมำรถบรรลุเป้ำหมำยดังกล่ำวได้ 

การด�าเนินการท่ีผ่านมา พบว่ำท่ีผ่ำนมำภำยใต้แผนบรูณำกำรวสิำหกจิขนำดกลำงและขนำดย่อมในปี 2561 กำรส่งเสรมิ
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันระดับสำกล อำทิ โครงกำรส่งเสริมและเพิ่มศักยภำพผู้ประกอบกำร SMEs สู่ตลำดสำกล  
ซึง่ช่วยส่งเสรมิและสนบัสนนุผูป้ระกอบกำรวสิำหกจิขนำดกลำงและขนำดย่อมให้มขีีดควำมสำมำรถเพ่ิมข้ึนพร้อมแข่งขนั
กบัสำกล รวมทัง้ภำครฐัยงัมกีำรบูรณำกำรกำรขบัเคลือ่นตวัชีว้ดัอนัดบัควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัอย่ำงสม�ำ่เสมอจงึท�ำให้
เกิดเจ้ำภำพและผู้ขับเคลื่อนตัวชี้วัดต่ำง ๆ ที่ชัดเจน ท�ำให้สำมำรถรักษำอันดับให้คงท่ีและเพ่ิมโอกำสในกำรบรรลุตำม 
ค่ำเป้ำหมำยได้

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย กำรขับเคลื่อนอันดับควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้ำนกำรค้ำระหว่ำง
ประเทศของประเทศไทยประกอบด้วยปัจจัยหลำยด้ำนทั้งภำวะเศรษฐกิจโลก เสถียรภำพของสภำวะเศรษฐกิจและ
กำรเมอืงภำยในประเทศซึง่เป็นปัจจยัท่ียำกจะควบคมุ อกีทัง้ผูป้ระกอบกำรยงัขำดกำรเตรยีมควำมพร้อมและไม่ให้ควำม
ส�ำคัญกับกำรบริหำรควำมเสี่ยงมำกเท่ำที่ควร รวมถึงกำรบูรณำกำรกำรขับเคลื่อนตัวชี้วัดระหว่ำงภำคส่วนต่ำง ๆ  
ที่เกี่ยวข้องซึ่งมีควำมซับซ้อนเพิ่มมำกขึ้นเรื่อย ๆ ตำมสถำนกำรณ์และบริบทโลกที่เปลี่ยนไป

ข้อเสนอแนะเพือ่การบรรลเุป้าหมาย เพือ่สนบัสนนุกำรบรรลเุป้ำหมำยด้ำนอนัดับควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัด้ำนกำรค้ำ
ระหว่ำงประเทศดีขึ้น ควรให้ควำมส�ำคัญกับกำรบูรณำกำรกำรท�ำงำนที่เข้มข้นมำกขึ้นในกำรขับเคล่ือนตัวชี้วัดและ
สร้ำงควำมเชื่อมั่นให้แก่ผู้ประกอบกำรและผู้บริโภค รวมทั้งควรส่งเสริมและให้องค์ควำมรู้เรื่องกำรบริหำรควำมเสี่ยงแก่ 
ผู้ประกอบกำรเพ่ือลดผลกระทบจำกควำมผันผวนของเศรษฐกิจทั้งในประเทศและต่ำงประเทศและใช้ประโยชน์จำก
กรอบเสรีทำงกำรค้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด นอกจำกนี้ภำครัฐควรอ�ำนวยควำมสะดวกในกำรท�ำธุรกิจแก่ผู้ประกอบกำร 
โดยกำรลดอุปสรรคท้ังในด้ำนภำษีและกฎหมำยเพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของผู้ประกอบกำรในตลำดโลก
อันจะส่งผลต่อควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้ำนกำรค้ำระหว่ำงประเทศในภำพรวม
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การขยายตวัการส่งออกของวสิาหกิจ 
ขนาดกลางและขนาดย่อมเพ่ิมขึน้ 

เป้าหมาย

แผนแม่บทย่อย การสร้างโอกาสเข้าถึงตลาด 

080303

กำรส่งออกถือเป็นกิจกรรมหลักทำงเศรษฐกิจที่มีควำมส�ำคัญเป็นอันดับต้น ๆ ของประเทศมำโดยตลอด โดยวิสำหกิจ
ขนำดกลำงและขนำดย่อมถือเป็นส่วนหนึ่งที่มีควำมส�ำคัญในกำรผลักดันภำพรวมกำรส่งออกของประเทศ ดังนั้น 
กำรพัฒนำวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมให้มีควำมพร้อมและสำมำรถเข้ำถึงตลำดใหม่ที่มีศักยภำพย่อมสะท้อนถึง 
เป้ำหมำยของแผนแม่บททัง้ในระดบัแผนหลกัและแผนย่อย ซ่ึงมปัีจจัยสู่ควำมส�ำเร็จทีส่�ำคญั ได้แก่ กำรสร้ำงและขยำย 
ช่องทำงกำรตลำดต่ำงประเทศและกำรเพิ่มควำมสำมำรถด้ำนกำรส่งออกของผู้ประกอบกำรวิสำหกิจขนำดกลำงและ 
ขนำดย่อม 

ที่มำ: สสว.
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สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย เมื่อพิจำรณำจำกสัดส่วนกำรส่งออกของ SMEs ต่อกำรส่งออกรวมทั้งประเทศ ในช่วง  
2560 - 2561 รวมถึงช่วง 9 เดือนแรกของปี 2562 พบว่ำสำมำรถรักษำสัดส่วนประมำณร้อยละ 28.8 ซึ่งเม่ือพิจำรณำ 
เป้ำหมำยท่ีก�ำหนดให้สัดส่วนของกำรส่งออกของ SMEs ต่อกำรส่งออกรวมทั้งประเทศที่ร ้อยละ 25 ซึ่งถือว่ำ 
บรรลุเป้ำหมำยแล้ว

การด�าเนินการท่ีผ่านมา ที่ผ่ำนมำกำรสนับสนุนกำรส่งออกของวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมได้รับกำรส่งเสริมจำก 
ภำครฐัมำโดยตลอด โดยภำยใต้แผนบรูณำกำรวิสำหกจิขนำดกลำงและขนำดย่อมในปี 2561 มโีครงกำรส่งเสรมิกำรส่งออก
สินค้ำและบริกำรสู่ตลำดต่ำงประเทศของวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมที่มีศักยภำพ เช่น โครงกำรส่งเสริมและ 
เพ่ิมศกัยภำพผูป้ระกอบกำร SMEs สูต่ลำดสำกล และโครงกำรยกระดบัผู้ประกอบกำร SMEs สูผู่ป้ระกอบกำรทีข่บัเคลือ่นด้วย
นวัตกรรม (Smart Enterprise) ซึ่งส่งผลให้ผู้ประกอบกำรที่มีศักยภำพได้รับกำรส่งเสริมกำรขยำยธุรกิจไปลงทุนใน 
ต่ำงประเทศ จ�ำนวน 170 รำย และกำรเจรจำจับคู่ธรุกจิ 2,780 รำย จงึท�ำให้สำมำรถบรรลคุ่ำเป้ำหมำยทีต้ั่งไว้ได้อย่ำงน่ำพอใจ

ประเด็นท้าทายท่ีส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย แม้ว่ำสัดส่วนกำรส่งออกของวสิำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมต่อกำรส่งออก
รวมของประเทศจะอยู่ในระดับที่ดีตำมค่ำเป้ำหมำย แต่ด้วยสภำวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวบวกกับค่ำเงินบำทที่แข็งค่ำขึ้น  
อีกทั้งตลำดส่งออกที่ส�ำคัญของวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมอย่ำงกลุ่มประเทศอำเซียนยังไม่มีแนวโน้มที่จะฟื้นตัว  
ส่งผลกระทบต่อรำยได้และศักยภำพในกำรแข่งขันของผู้ส่งออกอย่ำงมีนัยส�ำคัญโดยเฉพำะผู้ประกอบกำรในธุรกิจส่งออก
สินค้ำท่ีส�ำคญัหลำยรำยกำร ทัง้ในส่วนของสนิค้ำเกษตรและสนิค้ำวตัถดุบิในอตุสำหกรรม 

ข้อเสนอแนะเพือ่การบรรลเุป้าหมาย เพือ่สนบัสนนุกำรบรรลเุป้ำหมำยกำรขยำยตวักำรส่งออกของวสิำหกจิขนำดกลำงและ
ขนำดย่อมให้เพ่ิมมำกย่ิงข้ึนนัน้ ควรให้ควำมส�ำคัญกบักำรเตรียมควำมพร้อมผูป้ระกอบกำรวสิำหกจิขนำดกลำงและขนำดย่อม
ในกำรรบัมอืกับควำมเสีย่งของสภำวะเศรษฐกจิโลกด้วยกำรให้ควำมรูแ้ละเสนอช่องทำงในกำรบรหิำรควำมเสีย่งทำงกำรค้ำ 
แก่ผูป้ระกอบกำร รวมทัง้เร่งรดักำรด�ำเนนิโครงกำรพฒันำช่องทำงกำรตลำดส�ำหรับผูป้ระกอบกำร SMEs เพ่ือเตรยีมควำม
พร้อมและให้ควำมช่วยเหลอืผูป้ระกอบกำรตัง้แต่ต้นทำงจนถึงกำรเกดิมูลค่ำทำงกำรค้ำ ควบคูก่บักำรขับเคลือ่นกำรให้ควำมรู้
เร่ืองโอกำสและสทิธปิระโยชน์จำกกรอบกำรค้ำเสรรีะหว่ำงไทยกับประเทศต่ำง ๆ เพือ่ให้ผูป้ระกอบกำรสำมำรถใช้ประโยชน์
และขยำยโอกำสทำงกำรตลำดไปสูต่ลำดท่ีมศัีกยภำพอืน่ได้
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วิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมถือเป็นผู้ประกอบกำรส่วนใหญ่ของประเทศซ่ึงต้องกำรควำมช่วยเหลือจำกนโยบำย 
ภำครฐัเป็นแรงขบัเคลือ่นส�ำคญัในกำรเพิม่ขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนั โดยปัจจยัสูค่วำมส�ำเรจ็ทีส่�ำคัญในกำรสนบัสนนุ
ผูป้ระกอบกำร ได้แก่ กำรเพิม่ประสิทธภิำพกำรให้บริกำรภำครัฐแก่ SMEs ท่ีมคีณุภำพ กำรเพิม่บทบำทภำคเอกชนในกำร
เป็นหน่วยให้บริกำร SMEs และกำรบรูณำกำรข้อมลูและกำรส่งเสริม SMEs ของภำครัฐ

อันดับนโยบายของภาครัฐทีม่ต่ีอวสิาหกจิและ
ผูป้ระกอบการด้านการสนับสนนุและ 
ความสอดคลอ้งของนโยบายดีขึน้

เป้าหมาย

แผนแม่บทย่อย การสร้างระบบนิเวศที่เอื้อต่อการด�าเนิน
ธุรกิจผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดย่อมยุคใหม่

080401

อนัดบันโยบายของภาครฐัทีมี่ต่อวิสาหกิจและผูป้ระกอบการ
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ที่มำ: Global Entrepreneurship Index
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สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย เมื่อพิจำรณำอันดับนโยบำยของภำครัฐท่ีมีต่อวิสำหกิจและผู้ประกอบกำรด้ำนกำร
สนบัสนนุและควำมสอดคล้องของนโยบำยในช่วงปี 2559 ถึง 2561 พบว่ำประเทศไทยมอีนัดับดีข้ึนอย่ำงมนียัส�ำคญัคอื
จำก 34 เป็น 19 ซึง่เป็นผลจำกกำรทีภ่ำครฐัให้ควำมส�ำคญักบักำรพฒันำ SMEs และมมีำตรกำรส่งเสรมิออกมำในหลำย 
รูปแบบ ต่อมำในปี 2561 มีอันดับลดลงไปท่ี 22 ซึ่งอำจเป็นผลจำกนโยบำยกำรส่งเสริม SMEs ที่อำจไม่ตรงกับควำม
ต้องกำร รวมทัง้ขนำดและรปูแบบกำรท�ำธุรกจิของ  SMEs ทีเ่ปลีย่นแปลง นอกจำกนี ้เมือ่เทยีบกบัประเทศในกลุม่อำเซียน
นโยบำยด้ำนกำรส่งเสรมิ SMEs ของไทย ยงัถือว่ำเป็นรองมำเลเซยี และอนิโดนเีซียมำโดยตลอด อย่ำงไรกด็ ีในกำรบรรลุ
เป้ำหมำยทีอ่นัดับ 15 ภำยในปี 2565 ยงัเป็นควำมท้ำทำยส�ำหรบักำรด�ำเนนินโยบำยส่งเสรมิ SMEs ของไทยเป็นอย่ำงมำก

การด�าเนินการท่ีผ่านมา ทีผ่่ำนมำภำครฐัให้กำรสนบัสนนุวสิำหกจิขนำดกลำงและขนำดย่อมมำโดยตลอดอย่ำงต่อเนือ่ง
ผ่ำนแผนงำนและโครงกำรต่ำง ๆ ภำยใต้แผนบูรณำกำรวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมในปี 2561 มีโครงกำร 
ทีเ่กีย่วข้องกับกำรพฒันำกำรให้บรกิำรและอ�ำนวยควำมสะดวกแก่ผูป้ระกอบกำรจำกภำครัฐ เช่น กำรจดัท�ำแผนพฒันำ
ฐำนข้อมลูและสนบัสนนุกำรด�ำเนนิงำนตำมแผนกำรส่งเสริม SMEs ซ่ึงจะเป็นกจิกรรมทีก่�ำหนดแนวทำงกำรพัฒนำระบบ
นเิวศทีเ่อือ้ต่อกำรด�ำเนนิธรุกจิผูป้ระกอบกำรและวสิำหกจิขนำดกลำงและขนำดย่อมในระยะยำวอนัจะส่งผลดต่ีออนัดบั
นโยบำยของภำครฐัทีม่ต่ีอวสิำหกิจและผูป้ระกอบกำรด้ำนกำรสนบัสนนุและควำมสอดคล้องของนโยบำยของประเทศให้
สำมำรถตอบตำมค่ำเป้ำหมำยย่อยของแผนแม่บทได้
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ประเดน็ท้าทายทีส่่งผลต่อการบรรลเุป้าหมาย แม้ว่ำในปี 2560 ประเทศไทยจะมอีนัดับทีด่ข้ึีน แต่เนือ่งด้วยจ�ำนวนของ
ประเทศทีถ่กูจดัอันดบัเปลีย่นไปจำกเดมิในปี 2559 รวมกบัสภำพแวดล้อมในกำรประกอบธรุกจิทีม่คีวำมซบัซ้อนมำกขึน้
ท�ำให้ในปี 2561 อันดบันโยบำยของภำครัฐท่ีมต่ีอวสิำหกจิและผูป้ระกอบกำรด้ำนกำรสนบัสนนุและควำมสอดคล้องของ
นโยบำยมีอนัดบัต�ำ่ลงและจ�ำเป็นต้องปรับปรงุเพ่ิมมำกขึน้ ทัง้น้ี กำรจดัอนัดบัดงักล่ำวได้ใช้แบบส�ำรวจผูเ้ชีย่วชำญเป็นหนึง่
ในเครือ่งมอืชีว้ดั ท�ำให้ภำครฐัจ�ำเป็นทีจ่ะต้องน�ำเสนอนโยบำยและมำตรกำรท่ีจะเป็นประโยชน์กบัผู้ประกอบกำรยคุใหม่ 
ทีแ่ตกต่ำงไปจำกรปูแบบเดมิ ๆ เพือ่ให้สำมำรถสะท้อนกำรเปล่ียนแปลงทีเ่กดิขึน้ให้เป็นทีป่ระจกัษ์

ข้อเสนอแนะเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย เพื่อสนับสนุนกำรบรรลุเป้ำหมำยอันดับนโยบำยของภำครัฐท่ีมีต่อวิสำหกิจและ 
ผู้ประกอบกำรด้ำนกำรสนับสนุนและควำมสอดคล้องของนโยบำยเพิ่มมำกยิ่งขึ้น ควรให้ควำมส�ำคัญกับกำรพัฒนำและ
สร้ำงมำตรฐำนกำรให้บรกิำรของภำครฐัแก่ผูป้ระกอบกำร โดยเฉพำะกำรพฒันำบคุลำกรภำครฐัให้มีควำมพร้อมและควำม
เข้ำใจต่อบริบททำงธุรกิจที่เปลี่ยนไปอย่ำงสม�่ำเสมอ อีกท้ังควรมีกำรน�ำเทคโนโลยีเข้ำมำเพ่ืออ�ำนวยควำมสะดวกแก่
ประชำชนและเปิดโอกำสให้วิสำหกจิขนำดกลำงและขนำดย่อมมบีทบำทในกำรจดัซือ้จดัจ้ำงของภำครฐัเพิม่มำกขึน้ ทัง้นี้
ควรให้ควำมส�ำคญักบักำรพฒันำโครงสร้ำงพืน้ฐำนทำงธรุกจิและส่งเสรมิควำมร่วมมอืระหว่ำงรฐัและเอกชนเพือ่เพิม่บทบำท
ภำคเอกชนในกำรเป็นหน่วยให้บริกำร SMEs ให้สำมำรถตอบสนองกับควำมต้องกำรของผู้ประกอบกำรท่ีเพิ่มมำกข้ึน 
โดยภำครัฐควรให้ควำมส�ำคัญกับกำรสื่อสำรกับผู ้ประกอบกำรเพื่อสร้ำงควำมเชื่อมั่นในนโยบำยส่งเสริม SMEs  
เพ่ือประสิทธิภำพของนโยบำยและมำตรกำรส่งเสริมท่ีเพิ่มมำกขึ้นและส่งเสริมภำพลักษณ์ที่ดีของภำครัฐในสำยตำของ 
ผูป้ระกอบกำรอนัจะน�ำมำซ่ึงกำรสร้ำงระบบนเิวศทีเ่อือ้ต่อผูป้ระกอบกำรอย่ำงยัง่ยนืต่อไป



    เขตเศรษฐกจิพิเศษ
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แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประเด็น (09) เขตเศรษฐกิจพิเศษ มีวัตถุประสงค์ในกำรผลักดันและส่งเสริมให้เกิด
กำรลงทุน กำรใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในกำรผลิตสินค้ำและบริกำร พร้อมทั้งให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลำง 
ในกำรกระจำยสินค้ำทำงภูมิภำค พัฒนำพื้นที่เศรษฐกิจใหม่โดยต่อยอดกำรพัฒนำฐำนทรัพยำกรธรรมชำติและ
กิจกรรมเศรษฐกิจท่ีมีอยู่ในพื้นท่ี เพื่อสร้ำงโอกำสในกำรด�ำเนินกิจกรรมทำงเศรษฐกิจ กำรจัดต้ังเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
จึงเป็นกำรพัฒนำเขตเศรษฐกิจของประเทศไทยเพื่อประโยชน์ต่อกำรส่งเสริม สนับสนุน และอ�ำนวยควำมสะดวก  
รวมถึงกำรให้สิทธิพิเศษบำงประกำรในกำรด�ำเนินกิจกำรต่ำง ๆ เช่น กำรประกอบอุตสำหกรรม กำรพำณิชยกรรม  
กำรบริกำร หรือกิจกำรอื่นใดท่ีเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของประเทศ เพื่อดึงดูดกำรลงทุนทั้งในประเทศและ 
กำรลงทุนโดยตรงจำกต่ำงประเทศ ยกระดับรำยได้ของประชำกรในประเทศ เพื่อเป็นกำรสร้ำงควำมมั่นคงทำง
เศรษฐกิจ และส่งเสริมควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขันของประเทศ โดยมีเป้ำหมำยระดับประเด็น 2 เป้ำหมำย ได้แก ่ 
(1) การเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมดเพิ่มขึ้น และ (2) การลงทุน 
ในพื้นท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมดได้รับการยกระดับ 

กำรประเมินผลลัพธ์กำรด�ำเนินกำรที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำย

(1) การเจรญิเตบิโตของผลติภณัฑ์มวลรวม 
ของพื้นที่ เขตเศรษฐกิจพิ เศษทั้ งหมด 
เพิ่มขึ้น พิจำรณำจำกอัตรำกำรขยำยตัวของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวม (Gross Provincial 
Product : GPP) ของพื้นที่ในเขตเศรษฐกิจ
พิเศษของประเทศทั้งหมด พบว่ำ ในปี 2560 
มีมูลค่ำผลิตภัณฑ์มวลรวม (ณ ปีปัจจุบัน) 
เท่ำกับ 2,085,429 ล้ำนบำท  หรือเทียบเท่ำ
กำรเติบโตร้อยละ 2.72 จำกปีก่อนหน้ำ 
อย่ำงไรกต็ำม หำกพจิำรณำแนวโน้มกำรขยำย 
ตัวอย่ำงต่อเนื่องของผลิตภัณฑ์มวลรวม 

ของพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมดในช่วง 5 ปีก่อนหน้ำ (2556 - 2560) ที่มีอัตรำกำรขยำยตัวเฉลี่ยร้อยละ  
2.35 แสดงให้เห็นถึงโอกำสในกำรบรรลุค่ำเป้ำหมำยในปี 2565 ที่เฉลี่ยร้อยละ 5 เนื่องจำกในระยะต่อไปคำดว่ำจะยังมี
กำรขยำยตัวกำรลงทุนด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนขนำดใหญ่ของภำครัฐทั้งในพื้นท่ีเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออกและ 
เขตเศรษฐกิจพิเศษภำคใต้ที่ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นโครงกำร ซึ่งคำดว่ำจะส่งผลให้อัตรำกำรขยำยตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวม
ของพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมดเพิ่มขึ้นอย่ำงมีนัยส�ำคัญ
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(2) การลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
ทั้งหมดได้รับการยกระดับ ซ่ึงมีตัวชี้วัดคือ
มูลค่ำกำรส่งเสริมกำรลงทุนในพื้นท่ีเขต
เศรษฐกิจพิเศษทั้งหมด โดยในช่วงปี 2561-
2562 มีกำรอนุมัติให้กำรส่งเสริมกำรลงทุน
รวม 920 โครงกำร วงเงินลงทุน 613,245 
ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น จำกปี 2560 ที่มีกำรอนุมัติ
ให้กำรส่งเสริมกำรลงทุนรวม 331 โครงกำร 
เงินลงทุน 326,728 ล้ำนบำท  ซึ่งได้บรรลุค่ำ
เป้ำหมำยในช่วง 5 ปีแรก ที่ก�ำหนดไว้ที่ 
600,000 ล้ำนบำท โดยมีปัจจัยสนับสนุนส�ำคัญจำกกำรลงทุนของภำครัฐด้ำนกำรพัฒนำในโครงสร้ำงพื้นฐำนขนำด
ใหญ่อย่ำงต่อเน่ือง และกำรบริหำรจัดกำรด้ำนต่ำง ๆ เพ่ือกำรรองรับกำรลงทุน และกำรอ�ำนวยควำมสะดวกให้แก่ 
นักลงทุนที่จะเข้ำมำทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ

ทั้งนี้ กำรด�ำเนินกำรเพื่อบรรลุเป้ำหมำย ยังคงมีประเด็น
ท้ำทำยที่ต ้องด�ำเนินกำร อำทิ (1) กำรจัดต้ังกลไก 
กำรบริหำรกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำพื้นที่เขตเศรษฐกิจ
พิเศษต่ำงๆให้มีแนวทำงที่ชัดเจนและเป็นไปอย่ำง 
ต่อเนื่อง (2) กำรก�ำหนดนโยบำยหรือกำรให้สิทธิพิเศษ
ต่ำง ๆ ที่สนับสนุนให้เกิดกำรลงทุนจะต้องสอดคล้องกับ
ทิศทำงกำรพัฒนำประเทศ (3) กำรเร่งรัดกำรลงทุน
โครงกำรที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนต่ำง ๆ  

ซึ่งเป็นปัจจัยส�ำคัญในกำรสนับสนุนให้เกิดกำรลงทุน 
ในพื้นที่นั้น ๆ ให้แล้วเสร็จ (4) กำรพัฒนำยกระดับทักษะ
บุคลำกรและแรงงำนให้สอดคล้องกับควำมต้องกำร 
ของตลำดที่แตกต่ำงกันในแต่ละพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
และ (5) กำรจัดท�ำแผนกำรพัฒนำกำรรองรับกำร 
ขยำยตัวของพื้นที่ เขตเศรษฐกิจต ่ำง ๆ เพื่อให ้เกิด 
กำรพัฒนำและอนุรักษ์พื้นที่เมืองอย่ำงยั่งยืน

ที่มำ: ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน
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แผนแม่บทฯ ประเดน็ (09) เขตเศรษฐกจิพเิศษ ประกอบด้วย  
3 แผนแม่บทย่อย สรปุสำระส�ำคญัได้ ดงัน้ี  (1) กำรพฒันำ 
เขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก เป็นกำรวำงจุดยืนของ
ประเทศไทยส�ำหรับกำรพัฒนำในระยะยำวตอบสนองต่อ
ควำมท้ำทำยภำยในประเทศและระดับโลก วัตถุประสงค์
หลักเพื่อเป็นต้นแบบกำรพัฒนำเชิงพื้นท่ีท่ีสมบูรณ์แบบ 
ผลักดันกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม ให้ประเทศไทย
ก้ำวขึ้นสู่ระดับประเทศพัฒนำ ขีดควำมสำมำรถในกำร
แข่งขันสูงขึ้น และเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งให้ประเทศไทย
ในฐำนะประตูกำรค้ำและกำรลงทุนของภูมิภำคเอเชีย (2) 
กำรพัฒนำพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภำคใต้ วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนำพื้นที่เศรษฐกิจใหม่และทำงออกทำงทะเลของ 
ภำคใต้ตอนบน โดยใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกรในพ้ืนท่ี 

ผสำนกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม และควำมได้เปรียบ
ทำงกำยภำพและที่ตั้งของพื้นที่ รวมทั้งอนุรักษ์และฟื้นฟู
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม และ (3) กำรพัฒนำ
เขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษชำยแดน วัตถุประสงค์ส�ำคัญ
เพื่อให้เกิดกำรกระจำยควำมเจริญสู่ภูมิภำคโดยใช้โอกำส
ศักยภำพพื้นที่ของชำยแดนไทย ซ่ึงเป็นช่องทำงกำรค้ำ 
ที่ส�ำคัญในกำรติดต่อค้ำขำยกับประเทศเพ่ือนบ้ำนและ
ประชำคมอำเซียน สร ้ำงโอกำสในกำรพัฒนำพื้นที่
เศรษฐกิจใหม่ กระจำยควำมเจริญไปสู่ภูมิภำค ลดควำม
เหลื่อมล�้ำทำงรำยได้ ยกระดับคุณภำพชีวิตของประชำชน 
และเสริมสร้ำงควำมมั่นคงพื้นที่บริเวณชำยแดน รวมทั้ง 
เพิ่มควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ

090101

090203 090301 090302

090201090102

090303

090202
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090101 การขยายตวัของผลติภณัฑ์มวลรวมของ
พ้ืนทีเ่ขตพัฒนาพิเศษภาคตะวนัออกเพ่ิมขึน้

เป้าหมาย

กำรพัฒนำเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก (Eastern 
Economic Corridor : EEC) เป็นกำรวำงรำกฐำน 
กำรพัฒนำประเทศไทยในระยะยำว เพ่ือยกระดับพื้นที่
เขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออกให้กลำยเป็นจุดศูนย์กลำง
ทำงเศรษฐกิจในระดบัโลก รองรบักำรลงทุนในอตุสำหกรรม 
คลัสเตอร์ และอุตสำหกรรมเป้ำหมำยของประเทศ ซึ่งจะ
เป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจในอีก 20 ปีข้ำงหน้ำ น�ำไปสู่
กำรสร้ำงกำรเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมของ
พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมดให้เพิ่มขึ้นและกำรลงทุน
ใน พ้ืน ท่ี เ ขต เศรษฐกิ จพิ เ ศษ ได ้ รั บกำรยกระ ดับ  
ซึ่งกำรขับเคลื่อนเพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยควรด�ำเนินกำร 
ในด ้ำนควำมพร ้อมของป ัจจัยกำรผลิตและป ัจจัย 
แวดล้อมที่สนับสนุน ไม่ว่ำจะเป็นกำรลงทุนในโครงสร้ำง
พื้นฐำน กำรพัฒนำและวิจัยอุตสำหกรรม กำรท่องเที่ยว 
หรือทรัพยำกรอ่ืน ๆ นโยบำยส ่ง เสริมกำรลงทุน
ที่ดึงดูดและสร้ำงควำมเชื่อมั่นให้นักลงทุน ที่สำมำรถกระตุ้นและดึงดูดกำรลงทุนได้จำกนักลงทุนทั้งภำยในประเทศและ
ต่ำงประเทศ และกำรจ้ำงงำนในพื้นท่ี จะช่วยส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยดังกล่ำวได้อย่ำงเป็นนัยส�ำคัญ

แผนแม่บทย่อย การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

ที่มำ: คณะกรรมกำรนโยบำยเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก

สถานการณ์การบรรลุเป ้าหมาย พิจำรณำจำก 
อัตรำกำรขยำยตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่ 
เขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก พบว่ำ ในปี 2560   
มีผลิตภัณฑ์มวลรวมมูลค่ำ 1,378,563 ล้ำนบำท หรือ
คิดเป็นอัตรำกำรขยำยตัวที่ร้อยละ 3.69 จำกปีก่อน
หน้ำ เปรียบเทียบกับค่ำเป้ำหมำยในปี 2565 ที่ร้อยละ 
6.3 และมีอัตรำกำรขยำยตัวเฉลี่ยในช ่วง 5 ป ี  
(2556 – 2560) ที่ร้อยละ 2.75 คำดว่ำเป็นผลมำจำก
กำรลงทุนโครงสร้ำงพื้นฐำนขนำดใหญ่ของภำครัฐ 
ท่ียั งอยู ่ ระหว ่ำงกำรด�ำ เนินโครงกำรซ่ึงต ้องใช  ้
ระยะเวลำในกำรด�ำเนินงำน 

 

ที่มา : ส านกังานสภาพฒันาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาต ิ
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ที่มำ: ส�ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
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090101
ขำดแคลนแรงงำนทักษะสูงเพ่ือรองรับอุตสำหกรรมแห่ง
อนำคต นอกจำกนี้ประชำชนบำงส ่วนยังมีควำมรู ้ 
ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับประเด็นกำรพัฒนำเขตพัฒนำพิเศษ
ภำคตะวันออกไม่เพียงพอ และได้รับผลกระทบจำก 
กำรพัฒนำ อำทิ ปัญหำมลพิษทำงอำกำศ และปัญหำ 
กำรจรำจร เป็นต้น ซ่ึงจ�ำเป็นที่จะต้องแก้ไขปัญหำ 
ดังกล่ำวต่อไป

ข้อเสนอแนะเพ่ือการบรรลุเป ้าหมาย กำรพัฒนำ 
เขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออกให ้บรรลุเป ้ำหมำย 
กำรพัฒนำจ�ำเป็นต้องประชำสัมพันธ์ สร้ำงควำมเข้ำใจ 
ให ้ประชำชนได ้ รับรู ้ ประ เด็นกำรพัฒนำในพื้ น ท่ี 
เขตเศรษฐกิจพิเศษภำคตะวันออก เพื่อให ้เกิดกำร 
มีส ่ วนร ่ วมในกำรพัฒนำ โดยภำครั ฐจะต ้อง เร ่ ง 
กำรด�ำเนินกำรกำรลงทุนโครงสร้ำงพื้นฐำนขนำดใหญ่ 
ให้แล้วเสร็จตำมแผน และก�ำหนดนโยบำยหรือมำตรกำร
เพ่ือส่งเสริมให้เกิดกำรลงทุนในพ้ืนท่ี และพัฒนำทักษะ
แรงงำนให้ตรงตำมควำมต้องกำรของภำคอุตสำหกรรม 
ซึ่งจะก่อให้เกิดกำรสร้ำงงำนสร้ำงรำยได้ให้แก่ประชำชน
ในพ้ืนที่ และจะก่อให้เกิดกำรขยำยตัวของผลิตภัณฑ์ 
มวลรวมของพื้นที่เขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออกเพิ่ม 
ขึ้น อย่ำงไรก็ตำมภำครัฐจะต้องจัดท�ำแผนงำนรองรับ 
กำรขยำยตัวของเมืองและพื้นที่ เศรษฐกิจเพื่อให ้
ประชำชนในพื้นที่ได้ผลกระทบเชิงลบจำกกำรพัฒนำ
น้อยที่สุด ซึ่งกำรที่จะบรรลุเป้ำหมำยนั้นหน่วยงำน 
รับผิดชอบจ�ำเป็นที่จะต้องส่งเสริมให้เกิดกำรลงทุนใน
อุตสำหกรรมใหม่ท่ีรัฐบำลต้องกำรให้เกิดกำรลงทุน 
พร ้อมทั้งยังต ้องเร ่งพัฒนำบุคลำกรและแรงงำนให้
สำมำรถรองรับและส่งเสริมตลำดอุตสำหกรรมเป้ำหมำย
ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อให้เกิดกำรจ้ำงงำนในพื้นที่ให้
ได้เพ่ิมมำกขึ้น
 

การด�าเนินการที่ผ่านมา กำรพัฒนำเขตพัฒนำพิเศษ 
ภำคตะวันออกเป็นนโยบำยส�ำคัญของรัฐบำลท่ีมีกลไก
และแผนกำรด�ำเนินงำนที่ชัดเจน โดยมีส�ำนักงำน 
คณะกรรมกำรนโยบำยเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก
เป็นผู้รับผิดชอบขับเคลื่อนกำรพัฒนำดังกล่ำว ซ่ึงใน 
ช่วงปี 2561 ส่วนใหญ่เป็นกำรลงทุนในโครงสร้ำงพื้นฐำน 
อำทิ โครงกำรเชื่อมโยงกำรเดินทำงของผู ้ โดยสำร 
สนำมบินหลัก (ดอนเมือง สุวรรณภูมิ อู่ตะเภำ) โดยรถไฟ
ควำมเร็วสูงแบบไร้รอยต่อ โครงกำรพัฒนำสนำมบิน 
อู ่ตะเภำและเมืองกำรบินภำคตะวันออก และท่ำเรือ
อุ ตสำหกรรมมำบตำพุ ด  ระยะที่  3  ทั้ งนี้ ยั ง ได  ้
ด� ำ เนินกำร ท่ี เกี่ ย วข ้ องกับ เขต พ้ืนที่ พัฒนำ  อำท ิ  
เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภำคตะวันออก 
(EECi) เขตส่งเสริมอุตสำหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล 
(EECd) และเขตส่งเสริมอุตสำหกรรมเป้ำหมำยพิเศษ 
รวมถึงโครงกำรกำรให้บริกำรภำครัฐแบบเบ็ดเสร็จ 
ครบวงจร (OSS)  เพื่อเป็นกำรสร้ำงควำมพร้อมใน 
กำรรองรับกำรลงทุน ในส่วนของกำรเตรียมควำมพร้อม
ด้ำนแรงงำน ได้มีกำรจัดตั้งศูนย์ประสำนงำนกำรผลิต
และ พัฒนำก� ำลั ง คนอำ ชี วศึ กษำ ในพื้ นที่ จั งหวั ด
ฉะเชิงเทรำ ชลบุรี และระยอง โดยด�ำเนินโครงกำรผลิต
บัณฑิตพันธุ ์ใหม่และอำชีวะพันธุ ์ใหม่ ระยะเวลำ 5 ปี 
(2561-2565) รองรับ 12 กลุ่มอุตสำหกรรมเป้ำหมำยใน
เขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก ทั้งแรงงำนในระดับ
ปริญญำตรีด้ำนวิทยำศำสตร์ วิศวกรรม และแรงงำน 
จบประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) รวมถึงกำรจัด
ศูนย ์ควำมร ่วมมือ EEC Automation Park โดย 
เป็นควำมร่วมมือและกำรสนับสนุนระหว่ำงสถำบัน 
ภำครัฐและภำคเอกชน

ประเด็นท ้าทายที่ส ่ งผลต ่อการบรรลุ เป ้าหมาย  
กำรด�ำเนินงำนพัฒนำเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก 
ในช่วงที่ผ่ำนมำยังไม่ขยำยตัวตำมเป้ำหมำยที่ก�ำหนดไว้ 
เนื่องจำกโครงกำรท่ีได ้รับกำรอนุ มั ติงบประมำณ 
ยังด�ำเนินกำรไม่แล้วเสร็จ โดยเฉพำะโครงกำรลงทุน 
ในโครงสร ้ำงพื้นฐำนขนำดใหญ่ ท่ียังอยู ่ ในช ่วงของ 
กำรด�ำเนินงำน ซึ่งจะปรำกฏผลในระยะต่อไป รวมทั้งยัง
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090102 การลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
เป้าหมาย

กำรจดัตัง้เขตพฒันำเศรษฐกจิภำคตะวนัออก มวีตัถุประสงค์หลกั
เพื่อเป็นต้นแบบกำรพัฒนำเชิงพื้นท่ีท่ีสมบูรณ์แบบของประเทศ
ในพื้นที่บริ เวณชำยฝั ่งตะวันออก ช ่วยผลักดันกำรพัฒนำ
เศรษฐกิจและสังคมเพื่อให้ประเทศไทยก้ำวสู่ประเทศพัฒนำแล้ว
ในปี 2580 โดยกำรปรับโครงสร้ำงกำรผลิต กำรลงทุนโครงสร้ำง
พื้นฐำนและน�ำเทคโนโลยีและนวัตกรรมข้ันสูง เพื่อยกระดับ 
กำรพัฒนำสู่อุตสำหกรรมขั้นสูงของประเทศ สอดรับกับบริบท
โลกยุคใหม่ พัฒนำพื้นที่ให้เป็นอัจฉริยะน่ำอยู่ มีกิจกรรมทำง
เศรษฐกิจที่ทันสมัยและให ้ควำมส�ำคัญกับกำรเป ็นมิตร 
กับส่ิงแวดล้อม ซึ่งเป็นกำรยกระดับกำรพัฒนำแบบก้ำวกระโดด
และเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศให้สูงขึ้น 
นอกจำกนั้นแล้วยังเป็นอีกหนึ่งกลไกในกำรสนับสนุนกำรขยำย
ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในพื้นท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมดและกำรลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมดได้รับ 
กำรยกระดับ ซึ่งควำมพร้อมของปัจจัยกำรผลิตและปัจจัยแวดล้อมที่สนับสนุนกำรลงทุน และนโยบำยส่งเสริม 
กำรลงทุนที่ดึงดูดและสร้ำงควำมเชื่อมั่นให้นักลงทุนทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ จะช่วยส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำย  
สร้ำงกำรเติบโตทำงเศรษฐกจิ พร้อมกับมลูค่ำกำรลงทนุท่ีเพ่ิมขึน้ของพ้ืนท่ีพัฒนำพิเศษภำคตะวนัออกได้อย่ำงเป็นนยัส�ำคญั 

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย มูลค่ำกำรลงทุนในเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก (ระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรำ) 
ในช่วงปี 2561-2562 มีกำรอนุมัติให้กำรส่งเสริมกำรลงทุนรวม 840 โครงกำร เงินลงทุน 597,574 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น
จำกปี 2560 ที่มีกำรอนุมัติให้กำรส่งเสริมกำรลงทุนรวม 300  โครงกำร เงินลงทุน 312,574 ล้ำนบำท ซ่ึงปัจจุบัน 

ได้บรรลุค่ำเป้ำหมำยที่ก�ำหนดไว้ที่
มูลค่ำกำรลงทุนในเขตพัฒนำพิเศษ
ภำคตะวันออก วงเงิน 500,000 
ล้ำนบำท ซ่ึงเป็นผลมำจำกกำรที่
ภำครัฐให้ควำมส�ำคัญในกำรลงทุน
โครงสรำ้งพ้ืนฐำนขนำดใหญ่ ระบบ
สำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร  
ให ้ครอบคลุมและได ้มำตรฐำน 
เพื่อรองรับกำรพัฒนำอุตสำหกรรม
เป้ำหมำย และมีมำตรกำรส่งเสริม
กำรลงทนุทีดึ่งดูดนกัลงทนุทัง้จำกใน
และต่ำงประเทศ 
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แผนแม่บทย่อย การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

ที่มำ: ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน
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การด�าเนินการที่ผ่านมา ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุนได้จัดท�ำมำตรกำรส่งเสริมกำรลงทุนในเขตพัฒนำ
พิเศษภำคตะวันออก โดยกำรปรับปรุงมำตรกำรส่งเสริมกำรลงทุนในเขตพัฒนำพิเศษ อำทิ กำรเพ่ิมกิจกำรเป้ำหมำย
และสิทธิภำษีเงินได้นิติบุคคล โดยกำรเพิ่มประเภทของกิจกำรเป้ำหมำยให้ครอบคลุมและกว้ำงข้ึน เพ่ือดึงดูดนักลงทุน 
อำทิ (1) กิจกำรในกลุ่มที่ได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคล 5-8 ปีตำมสิทธิพื้นฐำนเกือบทุกประเภท หรือยกเว้นกิจกำร
บำงกลุ่ม เช่น กิจกำรที่ไม่ได้จัดตั้งสถำนประกอบกำรชัดเจน กิจกำรที่มีเงื่อนไขบังคับเรื่องที่ตั้ง สถำนประกอบกำรซึ่งไม่
อยู่ในพื้นที่พัฒนำพิเศษภำคตะวันออก เป็นต้น และ (2) กิจกำรในกลุ่มกำรพัฒนำเทคโนโลยีเป้ำหมำย ได้แก่ ไบโอเทค 
นำโนเทค วัสดุข้ันสูง และดิจิทัล และกลุ่มที่สนับสนุนกำรพัฒนำเทคโนโลยีเป้ำหมำย อำทิ กิจกำรออกแบบทำง
อิเล็กทรอนิกส์ กำรวิจัยและพัฒนำ และกำรบริกำรทดสอบทำงวิทยำศำสตร์ ทั้งยังให้ควำมส�ำคัญกับกำรพัฒนำ 
ยกระดับทักษะบุคลำกรในควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์และนวัตกรรมด้วย กำรให้สิทธิประโยชน์ด้ำนภำษีเงินได้ส่วนบุคคล
กับอุตสำหกรรมที่มีกำรมีกำรพัฒนำบุคลำกรไทยในด้ำน วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ตำมรูปแบบที่ก�ำหนด เช่น 
โครงกำร Work-integrated Learning (WiL) สหกิจศึกษำและทวิภำคี เป็นต้น

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย ถึงแม้ผลประโยชน ์
ทำงเศรษฐกิจ เช่น มูลค่ำกำรลงทุนในเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก
จะเพิ่มสูงขึ้น แต่ผลกระทบจำกกำรพัฒนำในช่วงที่ผ่ำนมำส่งผลให้
ประชำชนบำงส่วนในพ้ืนที่เคล่ือนย้ำยแรงงำน ดังนั้นภำครัฐจะต้องเร่ง
แก้ไขปัญหำดังกล่ำวและเร่งจัดท�ำแผนงำนหรือมำตรกำรเพื่อรองรับ
ผลกระทบเชิงลบท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึนในอนำคตท้ังทำงตรงและทำงอ้อม 
เช่น มลพิษทำงอำกำศ น�้ำเสีย กำรขำดแคลนน�้ำ และผลกระทบทั้งทำง
ด้ำนสังคมและส่ิงแวดล้อม เช่น ปัญหำกำรจรำจร ปัญหำขยะ ปัญหำ
ควำมแออัดในกำรรับบริกำรสำธำรณะ และปัญหำสภำพแวดล้อมเมือง
ที่ยังไม่ได้รับกำรพัฒนำเพื่อรองรับกำรขยำยตัวของกำรผลิตภำค
อุตสำหกรรม นอกจำกนี้ยังมีปัญหำกำรขำดแคลนแรงงำนทักษะสูงที่มี
ควำมรู ้  ควำมสำมำรถ เพื่อรองรับอุตสำหกรรมอัจฉริยะและ
อุตสำหกรรมแห่งอนำคต ถือเป็นอีกปัจจัยส�ำคัญของขับเคลื่อนในช่วย
ให้กำรขับเคลื่อนกิจกรรมทำงเศรษฐกิจนั้นประสบควำมส�ำเร็จ

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย เพื่อให้บรรลุผลตำมเป้ำหมำยมูลค่ำกำรลงทุนในเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก
ที่ก�ำหนดไว้ ภำครัฐและภำคเอกชนจะต้องให้กำรสนับสนุนกำรพัฒนำด้ำนต่ำง ๆ ได้แก่ กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน 
กำรพัฒนำเทคโนโลยีเพื่อรองรับอุตสำหกรรมเป้ำหมำย กำรพัฒนำศูนย์กลำงทำงกำรเงิน กำรวำงแผนกำรขยำยตัว 
ของเมือง รวมท้ังกำรพัฒนำทักษะแรงงำน เพื่อให้พื้นที่เขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออกมีควำมพร้อมท้ังด้ำนโครงสร้ำง
พื้นฐำนและด้ำนบุคลำกรเพื่อพัฒนำไปสู่กำรเป็นแหล่งอุตสำหกรรมขั้นสูงของประเทศ รวมทั้งเร่งรัดกำรด�ำเนิน
โครงกำรท่ีได้รับอนุมติงบประมำณไปแล้ว นอกจำกนี้ภำครัฐต้องก�ำหนดมำตรกำรและสิทธิประโยชน์ในกำรลงทุนให้มี
ควำมชัดเจน เหมำะสม และต่อเนื่อง เพื่อกระตุ้นให้เกิดกำรลงทุนทั้งภำยในประเทศและต่ำงประเทศเพิ่มขึ้นตำม 
เป้ำหมำยที่ก�ำหนดไว้ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในกลุ่มอุตสำหกรรมนวัตกรรมสูง อย่ำงไรก็ตำม ควรให้ควำมส�ำคัญกับ
ประชำชนในพื้นที่ทุกกลุ่มให้ได้รับประโยชน์จำกกำรพัฒนำอย่ำงเท่ำเทียมกัน และวำงแผนเพื่อรองรับผลกระทบเชิงลบ
ที่จะเกิดขึ้น เพื่อให้กำรพัฒนำในเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออกเป็นกำรพัฒนำที่ยั่งยืน

 

ที่มำ: ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน
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090201 การขยายตวัของผลติภณัฑ์มวลรวม 
ของพ้ืนทีร่ะเบียงเศรษฐกจิภาคใต้ 

เป้าหมาย

กำรพัฒนำพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภำคใต้อย่ำงยั่งยืน มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนำ
พื้นที่เศรษฐกิจใหม่และทำงออกทำงทะเลของภำคใต้ตอนบน (จังหวัดชุมพร 
ระนอง สุรำษฎร์ธำนี และนครศรีธรรมรำช) โดยใช้ศักยภำพของที่ตั้งฐำน
ทรัพยำกรและใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมต่อยอดกำรพัฒนำยกระดับกำรผลิต
และแปรรูปสินค้ำจำกวัตถุดิบในพ้ืนท่ี  เพื่อให้เขตพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภำคใต้
เป็นต้นแบบของพื้นท่ีเศรษฐกิจใหม่และศูนย์กลำงกำรพัฒนำท่ีส�ำคัญของภำค 
เกิดกำรเชื่อมโยงกำรค้ำ กำรลงทุนและกำรท่องเที่ยวระหว่ำงฝั่งตะวันออกและ
ตะวันตก และเช่ือมโยงไปยังกลุ่มประเทศ BIMSTEC และเขตพัฒนำพิเศษ 
ภำคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) ซึ่งจะน�ำไปสู่กำรท�ำให้
เศรษฐกิจในพื้นที่ภำคใต้ตอนบนขยำยตัวเพ่ิมขึ้น ทั้งนี้ยังเป็นกำรขับเคลื่อน 
กำรขยำยตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในพื้นท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษท้ังหมดให้เพิ่มข้ึน
และยกระดับกำรลงทุนในพื้นที่ เขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมด ซึ่งกำรท่ีจะ 
ด�ำเนินกำรให้วตัถปุระสงค์และเป้ำหมำยนัน้บรรลจุะได้จ�ำเป็นทีจ่ะต้องพิจำรณำถงึ 
กลไกกำรบรหิำรจดักำรพืน้ทีท่ีเ่หมำะสมและเป็นรปูธรรม กำรลงทนุพัฒนำโครงสร้ำงพืน้ฐำน สำธำรณปูโภค สำธำรณปูกำร  
เพื่อสนับสนุนกำรลงทุน กำรขนส่งและโลจิสติกส์ นโยบำยส่งเสริมกำรลงทุนท่ีสนับสนุนและมีทิศทำงชัดเจน กำรสร้ำง
มูลค่ำเพิ่มสินค้ำกำรเกษตรและกำรท่องเที่ยว ควำมพร้อมของปัจจัยกำรผลิตและปัจจัยแวดล้อมท่ีสนับสนุน และกำร
พัฒนำแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกให้ได้มำตรฐำน

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย กำรพัฒนำพื้นที่
ระเบียงเศรษฐกิจภำคใต้ เพื่อให้เกิดกำรขยำยตัว 
ทำงเศรษฐกิจของพืน้ที ่ก�ำหนดเป้ำหมำยอตัรำขยำยตวั 
ของผลิตภัณฑ์มวลรวมพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภำคใต้ 
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ต่อปี โดยในปี 2560  มีมูลค่ำ
ผลิตภัณฑ์มวลรวม (GRP ณ ปีป ัจจุบัน) มูลค ่ำ 
470,790 ล้ำนบำท ขยำยตัวร้อยละ 2.46 เมื่อเทียบ
กบัปีท่ีผ่ำนมำ และมีอตัรำกำรขยำยตัวเฉล่ียในช่วง 5 ปี 
(2556 – 2560) ร้อยละ 3.11 แต่ยังคงห่ำงจำก 
ค ่ ำ เป ้ ำหมำย  เนื่ อ งจำกแผนพัฒนำ เขต พ้ืนที ่

ระเบียงเศรษฐกิจภำคใต้เริ่มด�ำเนินโครงกำรในปี 2562 เป็นช่วงเริ่มต้นของกำรด�ำเนินงำนโครงกำร ประกอบกับ 
หลำยโครงกำรเป็นกำรลงทุนโครงสร้ำงพื้นฐำนขนำดใหญ่ซ่ึงต้องใช้ระยะเวลำในกำรด�ำเนินงำน ดังนั้นภำครัฐ 
จึงต้องเร่งรัดกำรด�ำเนินโครงกำรให้แล้วเสร็จตำมแผน

แผนแม่บทย่อย การพัฒนาพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้

ที่มำ: ส�ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
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การด�าเนินการที่ผ ่านมา กำรพัฒนำพื้นที่ระเบียง
เศรษฐกิจภำคใต้ ยังไม่ปรำกฏผลส�ำเร็จของกำรด�ำเนิน
โครงกำรมำกนัก เนื่องจำกได้รับควำมเห็นชอบจำกมติ 
ครม. เมื่อวันท่ี 22 มกรำคม 2562 กำรด�ำเนินงำนส่วน
ใหญ่จึงอยู่ระหว่ำงกำรเริ่มต้น โดยเฉพำะโครงกำรด้ำน
โครงสร้ำงพื้นฐำนเพื่อส่งเสริมกำรลงทุนเพื่อพัฒนำ 
สู่ประตูกำรค้ำฝั่งตะวันตก (Western Gateway) และ
กำรพัฒนำประตูสู ่กำรท่องเที่ยวอ่ำวไทยและอันดำมัน 
(Royal Coast and Andaman Route) อำทิ กำรพัฒนำ
ท่ำเรือระนอง กำรก่อสร้ำงขยำยถนนทำงหลวง 4 ช่องจรำจร 
โครงกำรรถไฟทำงคู่ช่วงชมุพร – สรุำษฎร์ธำน ีและกำรพัฒนำ
ท่ำอำกำศยำนระนอง เป็นต้น ในขณะที่โครงกำรพัฒนำ
อตุสำหกรรมฐำนชวีภำพและกำรแปรรปูกำรเกษตรมลูค่ำสงู  
(Bio-Based & Processed Agricultural Product)  
บำงส่วนอยู่ระหว่ำงกำรศึกษำควำมเหมำะสมและขอรับ
กำรจัดสรรงบประมำณในปี 2563 ทั้งนี้หำกโครงกำร 
ดังกล ่ำวแล ้วเสร็จจะท�ำให ้อัตรำกำรขยำยตัวของ
เศรษฐกิจในพื้นท่ีเพิ่มข้ึน 

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย เนื่องจำก
กำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภำคใต้ 
เร่ิมด�ำเนินงำนในปี 2562 ท�ำให้ภำคีกำรพัฒนำหลำย 
ภำคส่วนยังมีควำมรู้ควำมเข้ำใจไม่เพียงพอ จึงไม่ได้รับ
ควำมร่วมมือและกำรสนับสนุนจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
ในกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำเท่ำที่ควร รวมทั้งขำดกลไก
กำรบริหำรกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำพื้นที่ ระเบียง
เศรษฐกิจภำคใต้ที่ชัดเจน นโยบำยส่งเสริมกำรลงทุน 
ที่สนับสนุนและเอื้อต ่อกำรลงทุน กำรพัฒนำแหล่ง 
ท่องเที่ยวและสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกให้ได้มำตรฐำน และ
กำรสร้ำงมลูค่ำเพิม่สนิค้ำจำกกำรเกษตรและกำรท่องเทีย่ว 
เพื่อเป็นส่วนในกำรสนับสนุนกำรขยำยตัวของผลิตภัณฑ์

มวลรวมในพ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจภำคใต้ นอกจำกน้ี 
แผนงำนโครงกำรส่วนใหญ่เป็นกำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำง
พื้นฐำนหลักของพ้ืนท่ี ได้แก่ ถนน รถไฟ สนำมบิน และ
ท่ำเรือ ที่จ�ำเป็นต้องใช้ระยะเวลำในกำรด�ำเนินงำน  
ซ่ึงในช่วงแรกยังไม่สะท้อนผลส�ำเร็จตำมเป้ำหมำย 
ที่ก�ำหนดได้อย่ำงชัดเจน

ข้อเสนอแนะเพือ่การบรรลเุป้าหมาย เพือ่ให้กำรขบัเคลือ่น
กำร พัฒนำ พ้ืน ท่ี ระ เบี ย ง เศรษฐกิ จภำคใต ้บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้ำหมำยท่ีก�ำหนด ควรเร่งด�ำเนินกำร
จัดตั้งคณะกรรมกำรนโยบำยเขตเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อเป็น
กลไกกำรขับเคล่ือนและก�ำกับกำรพัฒนำพื้นที่ระเบียง
เศรษฐกิจให ้เป ็นไปตำมแผนที่ก�ำหนดไว ้อย ่ำงเป ็น 
รูปธรรม รวมทั้งเร่งด�ำเนินงำนโครงกำรส�ำคัญภำยใต ้
แผนงำนให้เป็นไปตำมกรอบระยะเวลำที่ก�ำหนด อำทิ 
โครงกำรก่อสร ้ำงรถไฟทำงคู ่ช ่วงชุมพร – ระนอง 
โครงกำรก่อสร้ำงถนน Royal Coast ช่วงชุมพร – ระนอง 
โครงกำรส�ำรวจและออกแบบก่อสร้ำงท่ำเรือส�ำรำญ 
Thailand Riviera จ.ชุมพร โครงกำรพัฒนำศักยภำพ
โครงสร้ำงพ้ืนฐำนและส่งเสริมกำรตลำดของท่ำเรือ
ระนอง ตลอดจนติดตำมควำมก้ำวหน้ำในกำรด�ำเนิน
โครงกำรพัฒนำด้ำนกำรเชื่อมโยงกำรท่องเที่ยว (Royal 
Coast & Andaman Route) ในพ้ืนที่ชุมพร – ระนอง 
และโครงกำรด้ำนกำรพัฒนำอุตสำหกรรมฐำนชีวภำพ
และกำรแปรรูปอุตสำหกรรมเกษตรมูลค่ำสูง (Bio-Base 
and Produced Agricultural Product) เพื่อเพิ่มรำยได้
จำกกำรท่องเที่ยว และเพิ่มมูลค่ำจำกอุตสำหกรรมเกษตร
ส�ำคัญของพื้นที่  (ยำงพำรำ ปำล ์มน�้ำมัน) ซึ่ ง เป ็น
โครงสร้ำงกำรผลิตหลักที่เป็นแหล่งรำยได้ส�ำคัญให้กับ
พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภำคใต้
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090202 การลงทุนในพ้ืนทีร่ะเบยีงเศรษฐกจิภาคใต้
เพ่ิมขึน้  

เป้าหมาย

กำรพัฒนำพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภำคใต้อย่ำงยั่งยืน มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนำพื้นที่เศรษฐกิจใหม่และทำงออก 
ทำงทะเลของภำคใต้ตอนบน โดยกำรใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกรในพื้นที่ผสำนกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม และ 
ควำมได้เปรียบทำงกำยภำพและทีต่ัง้ของพืน้ที ่กำรลงทนุในพืน้ทีร่ะเบยีงเศรษฐกจิภำคใต้เพิม่ข้ึนนัน้ถอืเป็นกำรด�ำเนนิงำน 
ที่สนับสนุนกำรขยำยตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมด ทั้งยังช่วยยกระดับกำรลงทุนในพื้นที่
เขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมดอีกด้วย ซึ่งกำรจะบรรลุเป้ำหมำยดังกล่ำวจ�ำเป็นต้องส่งเสริมให้เกิดกำรลงทุนในพื้นที ่
จังหวัดชุมพร ระนอง สุรำษฎร์ธำนี และนครศรีธรรมรำช โดยควรพิจำรณำให้ควำมส�ำคัญในกำรด�ำเนินกำร กำรมีกลไก
กำรบริหำรจัดกำรกำรพัฒนำพื้นที่ที่เหมำะสม นโยบำยส่งเสริมกำรลงทุนที่เอ้ือสิทธิประโยชน์และมีทิศทำงชัดเจน  
รวมทั้งกำรใช้ประโยชน์จำกควำมสมบูรณ์ทำงทรัพยำกรธรรมชำติและวัฒนธรรมพื้นบ้ำน 

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย มูลค่ำ
กำรลงทุนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภำคใต้ 
(จังหวัดชุมพร ระนอง สุรำษฎร์ธำนี และ
นครศรีธรรมรำช) ระหว่ำงปี 2561 – 
2562  มี ก ำรอนุ มั ติ ให ้ ก ำรส ่ ง เ สริ ม 
กำรลงทุนรวม 56 โครงกำร เงินลงทุน 
11,347.20 ล้ำนบำท ลดลงจำกปี 2560 
ซึ่งมีกำรอนุมัติให้กำรส่งเสริมกำรลงทุน
รวม 16 โครงกำร เงินลงทุน 11,526.40 

ล้ำนบำท สะท้อนว่ำยังห่ำงจำกค่ำเป้ำหมำยที่ตั้งไว้ (มูลค่ำกำรลงทุนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภำคใต้ ระหว่ำงปี 2561–  
2565 จ�ำนวน 100,000 ล้ำนบำท) จึงจ�ำเป็นที่ภำครัฐจะต้องเร่งพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและระบบสำธำรณูปโภค/
สำธำรณูปกำรที่ได้มำตรฐำน รวมทั้งมีนโยบำยหรือมำตรกำรเพื่อจูงใจให้ภำคเอกชนเข้ำมำลงทุนในพื้นที่ 

แผนแม่บทย่อย การพัฒนาพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้

ที่มำ: ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน
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การด�าเนินการท่ีผ่านมา เนื่องจำกกำรพัฒนำพื้นที่
ระเบียงเศรษฐกิจภำคใต้อย่ำงยั่งยืนยังเป็นนโยบำยใหม่
ของรัฐบำล โดยได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 22 มกรำคม 2562 ดังนั้นกำรด�ำเนินกำรของ
ภำครัฐในช่วงในช่วงท่ีผ่ำนมำจึงเน้นไปท่ีกำรพัฒนำ
โครงสร้ำงพื้นฐำนและสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกเพื่อรองรับ
กำรลงทุนในพื้นท่ี ได้แก่ โครงกำรพัฒนำท่ำเรือระนอง 
โครงกำรก่อสร้ำงขยำยถนน 4 ช่องจรำจรทำงหลวงตอน
ระนอง – พังงำ โครงกำรรถไฟทำงคู ่ช ่วงชุมพร – 
สุรำษฎร์ธำนี โครงกำรก่อสร้ำงถนน Royal Coast ช่วง
ชุมพร – ระนอง (ต่อจำกช่วงสมุทรสงครำม – เพชรบุรี – 
ประจวบคีรีขันธ์) และโครงกำรจัดตั้ง SECr ศูนย์ควำม
เชี่ยวชำญกำรวิจัยเชิงพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภำคใต้  
กำรด�ำเนินกำรดังกล่ำวเป็นกำรสนับสนุนปัจจัยหลัก 
สู่ควำมส�ำเร็จในกำรเตรียมควำมพร้อมเพื่อรองรับกำร
ลงทุน อย่ำงไรก็ตำม กรณีโครงกำรลงทุนขนำดใหญ่ 
ต้องใช้ระยะเวลำในกำรด�ำเนินกำรและจะปรำกฏผลกำร
ด�ำเนินกำรในช่วงต่อไป

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย เนื่องจำก
กำรพัฒนำพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภำคใต้อย่ำงยั่งยืน  
ยังเป็นนโยบำยใหม่ที่เริ่มด�ำเนินกำรในปี 2562 โครงกำร
ส่วนใหญ่จึงมุ่งเน้นไปที่กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนซึ่ง 
ยังด�ำเนินกำรไม่แล้วเสร็จและยังไม่ปรำกฏผลในช่วงที่
ผ ่ ำนมำ นอกจำกนี้ยั งขำดกลไกในกำรขับเคล่ือน 
กำรพัฒนำที่ ชัดเจน ประกอบกับส ่วนรำชกำรและ
ประชำชนยังขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับแนวทำง 
กำรพัฒนำ ดั งกล ่ ำ ว  ส ่ ง ผล ให ้ ข ำดควำมพร ้ อม 
ในกำรด�ำเนินกำรและเสนอโครงกำรเพื่อขับเคลื่อน
ประเด็นกำรพัฒนำดังกล่ำวไม่มำกนัก อีกทั้งมำตรกำร 
ส ่งเสริมกำรลงทุนยังขำดควำมชัดเจนและไม ่ได ้มี
มำตรกำรจูงใจและสิทธิพิเศษท่ีแตกต่ำงจำกพื้นที่ทั่วไป 
ไม ่สำมำรถจูงใจให ้ เ กิดกำรลงทุนในพื้นที่  รวมถึง 

กำรประยุกต์ใช ้ทรัพยำกรธรรมชำติและวัฒนธรรม 
พื้นบ้ำนในกำรต่อยอดกำรเพื่อก่อให้เกิดกำรลงทุน ดังนั้น
ต้องให้ควำมส�ำคัญกับกลไกกำรบริหำรจัดกำร มำตรกำร
ส่งเสริมกำรลงทุนและกำรสร้ำงศักยภำพของพื้นที่มำใช้
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งเป็นปัจจัยหลักสู่ควำมส�ำเร็จ 
เพื่อผลักดันให้เกิดกำรลงทุนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจ
ภำคใต้มำกขึ้น

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย กำรพัฒนำพื้นที่
ระเบียงเศรษฐกิจภำคใต้จะก่อให้เกิดกำรพัฒนำทำง
เศรษฐกิจและกระจำยควำมเจริญสู่ภูมิภำค เพื่อให้บรรลุ
ผลตำมเป้ำหมำยท่ีก�ำหนดไว้ จึงต้องเร่งรัดกำรจัดต้ัง 
คณะกรรมกำรพัฒนำนโยบำยพัฒนำเขตเศรษฐกิจพิเศษ
เพื่อเป็นกลไกในกำรขับเคลื่อนและก�ำกับให้ส่วนรำชกำร
ด�ำเนินโครงกำรเพ่ือสนับสนุนกำรพัฒนำดังกล่ำว รวมทั้ง
ก�ำหนดมำตรกำรส่งเสริมกำรลงทุนที่มีควำมชัดเจนและ
เหมำะสมเพื่อจูงใจให้เกิดกำรลงทุนในพื้นที่ ตลอดจน
เร่งรัดและติดตำมกำรด�ำเนินโครงกำรส�ำคัญที่ได้รับ
อนุมัติงบประมำณแล้ว ได้แก่ โครงกำรพัฒนำท่ำเรือ
ระนอง โครงกำรก่อสร้ำงถนน Royal Coast ช่วง 
ชุมพร – ระนอง และโครงกำรรถไฟทำงคู่ช่วงชุมพร –  
สุรำษฎร์ธำนี รวมถึงผลักดันโครงกำรส�ำคัญที่ยังไม่ได ้
รับกำรจัดสรรงบประมำณ ได ้แก ่ โครงกำรพัฒนำ 
ท่ำอำกำศยำนระนอง และโครงกำรยกระดับโครงสร้ำง
พ้ืนฐำนโทรคมนำคมเพ่ือขับเคล่ือนเศรษฐกิจของ
ประเทศ รวมทั้งกำรสร้ำงควำมรู ้ควำมเข้ำใจให้กับ
ประชำชนในพื้นที่เพื่อให้เกิดกำรยอมรับและสนับสนุน
กำรพัฒนำพ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจภำคใต้ ดังนั้นเมื่อมี
กลไกบริหำรจัดกำรรองรับ มีโครงสร้ำงพ้ืนฐำนที่ได้
มำตรฐำนและเพียงพอ และมีมำตรกำรส่งเสริมกำรลงทุน
ที่เหมำะสมจะท�ำให้ภำคเอกชนให้ควำมสนใจเข้ำมำ
ลงทุนมำกขึ้นและบรรลุเป้ำหมำยตำมที่ก�ำหนดไว้
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ทีไ่ดรั้บการพัฒนาใหเ้ปน็เมอืงนา่อยู่  

เป้าหมาย

กำรพัฒนำพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภำคใต้อย่ำงยั่งยืนมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนำพื้นที่เศรษฐกิจใหม่และทำงออกทำงทะเล
ของภำคใต้ตอนบน โดยกำรใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกรในพื้นที่ผสำนกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม และควำมได้เปรียบ
ทำงกำยภำพและที่ตั้งของพื้นที่ อย่ำงไรก็ตำม นอกจำกกำรพัฒนำทำงด้ำนเศรษฐกิจแล้ว เป้ำหมำยอีกประกำรหนึ่งคือ
กำรพัฒนำเมืองให้เป็นเมืองน่ำอยู่เพื่อให้ประชำชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์จำกกำรพัฒนำร่วมกันและเป็นกลไกส�ำคัญ
ในกำรขับเคล่ือนกำรลงทุนและกำรพัฒนำเศรษฐกิจ โดยมุ่งเน้นให้มีกำรจัดท�ำแผนพัฒนำพื้นที่ศูนย์กลำงควำมเจริญ
ของแต่ละเมือง สนับสนุนกำรพัฒนำระบบขนส่งสำธำรณะที่ได้มำตรฐำน รวมทั้งอนุรักษ์ จัดระบบ และเพิ่มพื้นที่สีเขียว
ในเมืองให้เพียงพอต่อจ�ำนวนประชำกร โดยกำรพัฒนำเมืองในพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภำคใต้ที่ได้รับกำรพัฒนำให้เป็น
เมืองน่ำอยู่นั้น ถือเป็นส่วนหนึ่งในกำรสนับสนุนกำรยกระดับกำรลงทุนในพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษท้ังหมดท้ังยังเป็นผล
ให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมดเพิ่มขึ้นอีกด้วย ท้ังนี้ กำรจะบรรลุเป้ำหมำยของกำรพัฒนำ
เมืองในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภำคใต้ที่ได้รับกำรพัฒนำให้เป็นเมืองน่ำอยู่อย่ำงเป็นรูปธรรม จะต้องพิจำรณำให้ควำม
ส�ำคัญกับระบบกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภำพ กำรก�ำหนดและบังคับใช้ผังเมือง และกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต
และควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของเมืองเป้ำหมำย

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย มีกำรประกำศใช้
ผังเมืองรวมจังหวัดในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภำคใต้ทั้ง  
4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชุมพร ระนอง สุรำษฎร์ธำนี และ
นครศรีธรรมรำช โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทำง
ในกำรพัฒนำ และกำรด�ำรงรักษำเมืองและบริเวณ 
ท่ี เกี่ยวข ้อง ในด ้ำนกำรใช ้ประโยชน ์ในทรัพย ์ สิน  
กำรคมนำคมและกำรขนส ่ ง  กำรสำธำรณูปโภค  
บริกำรสำธำรณะ และสภำพแวดล้อมในบริเวณแนวเขต 
รวมทั้ งมีกำรก� ำหนดประเด็นกำรพัฒนำเกี่ ยวกับ 
เมืองน่ำอยู่ไว้ในแผนพัฒนำจังหวัดชุมพรและระนอง ดังนี้ 
จังหวัดชุมพร ก�ำหนดแนวทำงกำรพัฒนำที่เกี่ยวข้องกับ
เมืองน่ำอยู ่ ได้แก่ กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำน
สำธำรณูปโภค กำรส่งเสริมกำรใช้พลังงำนทดแทน  
กำรสร้ำงควำมรู้ในกำรดูแลสุขภำพ กำรอนุรักษ์และฟื้นฟู
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมให้มีควำมสมดุล และ
กำรใช้เทคโนโลยีต่ำงๆ เพื่อสร้ำงควำมปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน จังหวัดระนอง ก�ำหนดแนวทำงกำรพัฒนำ
ท่ีเกี่ยวข้องกับเมืองน่ำอยู่ ได้แก่ กำรพัฒนำเสริมสร้ำง

ควำมม่ันคง ปลอดภัย และยกระดับคุณภำพชีวิต 
ของประชำชน และกำรพัฒนำด้ำนกำรจัดกำร อนุรักษ์ 
ฟื้นฟูทรัพยำกรธรรมชำติ และสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน  
ซึ่งกำรด�ำเนินกำรดังกล่ำวเป ็นไปตำมปัจจัยหลักสู  ่
ควำมส�ำเร็จในเรื่องกำรมีระบบกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม 
กำรก�ำหนดและบังคับใช ้ผัง เมือง และกำรพัฒนำ 
คุณภำพชีวิต ดังนั้นจึงมีควำมเป็นไปได้ในกำรบรรลุ 
เป ้ำหมำยกำรพัฒนำเมืองน่ำอยู ่ ในปี 2565 (พ้ืนที่ 
เป้ำหมำยได้แก่จังหวัดชุมพร และจังหวัดระนอง)

หมำยเหตุ: ประมวลจำกกำรประกำศใช้ผังเมืองรวมจังหวัดและ
              แผนพัฒนำจังหวัด

แผนแม่บทย่อย การพัฒนาพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้
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การด�าเนินการที่ผ ่านมา ภำครัฐมีกำรบูรณำกำร 
งบประมำณเพ่ือพัฒนำเมืองน่ำอยู่ในจังหวัดชุมพรและ
จังหวัดระนอง ท้ังงบประมำณของกระทรวง/กรม และ 
งบประมำณของจังหวัด โดยมีกำรด�ำเนินกำรที่ส�ำคัญ 
เช ่น กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำควำมเสื่อมโทรม 
ของทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม กำรพัฒนำ 
ศูนย ์บริกำรทำงกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ 
ทำงเลือกในพื้นท่ีระเบียบเศรษฐกิจภำคใต้ กำรขยำย
พื้นที่จ�ำหน่ำยน�้ำในเขตพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ 
ภำคใต้ กำรจัดหำแหล่งน�้ำเพื่อกำรอุปโภค-บริโภค  
กำรขยำยเขตไฟฟ ้ำ กำรพัฒนำระบบสำรสนเทศ  
กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรป ้องกันและปรำบปรำม
อำชญำกรรม และกำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนและ
ระบบสำธำรณูปโภคเพื่อพัฒนำเมืองน่ำอยู่ นอกจำกนี ้
ได ้มีควำมร่วมมือกับองค์กำรควำมร่วมมือระหว่ำง
ประเทศแห่งญี่ปุ่น (JICA) ในกำรเพิ่มศักยภำพกำรจัดท�ำ
แผนกำรพัฒนำเมืองน่ำอยู ่ในพื้นที่จังหวัดชุมพรและ
ระนอง ซ่ึงกำรด�ำเนินกำรข้ำงต้นเป็นไปตำมปัจจัยหลัก 
สู่ควำมส�ำเร็จของกำรบรรลุเป้ำหมำยกำรพัฒนำพื้นที่
ระเบียงเศรษฐกิจภำคใต้ 

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย ถึงแม ้
ในช่วงที่ผ่ำนมำหน่วยงำนรำชกำรทั้งในส่วนกลำงและ 
ในพื้นที่จะด�ำเนินโครงกำรเพื่อพัฒนำเมืองไปสู่กำรเป็น
เมืองน่ำอยู่ แต่กำรพัฒนำดังกล่ำวจะส�ำเร็จตำมเป้ำหมำย
ได ้จ� ำ เป ็นต ้องอำศัยควำมร ่วมมือจำกประชำชน  
ภำคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่  
ซึ่งปัจจุบันยังเข้ำมำมีส ่วนร่วมไม่มำกนัก เนื่องจำก 
ขำดควำมรู ้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรพัฒนำเมืองน่ำอยู ่  
จึงมีท้องถิ่นร่วมด�ำเนินโครงกำรไม่มำกนัก นอกจำกนี้
เนื่องจำกยังเป็นช่วงเริ่มต้นของโครงกำรกำรพัฒนำพื้นที่
ระเบียงเศรษฐกิจภำคใต้ โครงกำรส่วนมำกจึงเน้นกำร

พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนประเภทถนน กำรขยำยเขต
ไฟฟ้ำและประปำ แต่ยังมีโครงกำรประเภทกำรพัฒนำ
คุณภำพชี วิ ต  กำรสร ้ ำ งควำมปลอดภัย ใน ชุมชน  
กำรพัฒนำระบบขนส่งสำธำรณะในเขตเมือง และ 
กำรพัฒนำสภำพแวดล้อมเมืองค่อนข้ำงน้อย จึงจ�ำเป็น
ต้องพัฒนำในประเด็นดังกล่ำวต่อไปเพ่ือรองรับกำรเป็น
ศูนย์กลำงทำงเศรษฐกิจของภำคใต้และขยำยตัวของเมือง 
ซ่ึงเป็นปัจจัยหลักสู่ควำมส�ำเร็จในกำรผลักดันไปสู่กำร
เป็นเมืองน่ำอยู่

ข้อเสนอแนะเพ่ือการบรรลุเป ้าหมาย กำรพัฒนำ 
เมืองน่ำอยู ่ในระยะต่อไปเพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยและ 
เกิดควำมยั่งยืนควรให้ควำมส�ำคัญกับสร้ำงกำรรับรู้และ
กำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรพัฒนำตำมเป้ำหมำย
กำรพัฒนำเมืองน่ำอยู ่ ส�ำหรับภำคเอกชนควรเข้ำมำ 
มีส่วนร่วมในกำรพัฒนำระบบระบบขนส่งสำธำรณะ 
ในเขตเมืองและปรับปรุงกระบวนกำรผลิตให้เป็นมิตร 
กับสิ่งแวดล้อม นอกจำกนี้ต้องมีกำรบังคับใช้ผังเมืองรวม
ของจังหวัดและสนับสนุนให้จัดท�ำผังเมืองระดับย่อย 
ได้แก่ ผังเมืองรวมเมือง ผังเมืองรวมชุมชน และผังเมือง
เฉพำะท่ีมีควำมเหมำะสมในแต่ละพ้ืนท่ีโดยเฉพำะพื้นที่
ศูนย์กลำงของจังหวัดเพื่อรองรับกำรขยำยตัวของเมือง 
โดยมีกำรจัดท�ำแผนกำรด�ำเนินงำนท่ีชัดเจนเพื่อให  ้
กำรพัฒนำเมืองเป็นไปอย่ำงมีระบบและสำมำรถติดตำม
ผลกำรด�ำเนินงำนได ้  รวมทั้ งสนับสนุนให ้มีระบบ 
กำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมที่มีคุณภำพและได้มำตรฐำน เช่น 
กำรก�ำจัดขยะ กำรบ�ำบัดน�้ำเสีย และกำรจัดกำรมลพิษ 
ดังน้ันเมื่อมีกำรบังคับใช ้ ผังเมือง กำรพัฒนำระบบ 
กำรจัดกำรส่ิงแวดล้อม และกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต 
ตลอดจนกำรพัฒนำระบบรักษำควำมปลอดภัยในพื้นที่ 
จะส่งผลให้เมืองในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภำคใต้ได้รับ
กำรพัฒนำเป็นเมืองน่ำอยู่ตำมเป้ำหมำยที่ก�ำหนดไว้
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090301 การขยายตวัของผลติภณัฑ์มวลรวมของ
พ้ืนทีเ่ขตพัฒนาเศรษฐกจิพิเศษชายแดน
เพ่ิมขึน้

เป้าหมาย

ปี 2558 ประเทศไทยได้ประกำศเขตพฒันำเศรษฐกจิพิเศษ 
ระยะแรกและระยะสอง รวม 10 จงัหวัด

มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนำพ้ืนท่ีเศรษฐกิจใหม่บริเวณชำยแดนใน 10 
พื้นที่ชำยแดนเป้ำหมำย ได้แก่ ตำก สระแก้ว มุกดำหำร ตรำด 
สงขลำ หนองคำย นครพนม กำญจนบุรี นรำธิวำส และเชียงรำย  
เพื่อกระจำยควำมเจริญสู่ภูมิภำค ยกระดับรำยได้และคุณภำพชีวิต
ของประชำชน จัดระเบียบควำมมั่นคงชำยแดน และเพิ่มขีด 
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ โดยใช้ประโยชน์จำก
ศักยภำพของพ้ืนท่ีและกำรเป็นประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน โดยกำร
บรรลุเป้ำหมำยสู่ควำมส�ำเร็จดังกล่ำวได้อย่ำงเป็นรูปธรรมนั้น  
ควรพิจำรณำให้ควำมส�ำคัญกับกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนและ
ระบบกำรให้บริกำรเพื่อรองรับกิจกรรมในพื้นที่เขตพัฒนำเศรษฐกิจ
พิเศษชำยแดน กำรส่งเสริมกำรลงทุนและมำตรกำรสนับสนุน 
ผู้ประกอบกำร รวมถึงกำรยกระดับคุณภำพฝีมือแรงงำนและพัฒนำ
ศักยภำพผู้ประกอบกำรในพื้นท่ีเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษชำยแดน 
ซึ่งกำรท่ีผลิตภัณฑ์มวลรวมของพ้ืนท่ีเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษ
ชำยแดนเพิ่มขึ้น เป็นส่วนหนึ่งในกำรสนับสนุนให้เกิดกำรขยำยตัว
ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษท้ังหมดให้เติบโต
และยกระดับกำรลงทุนในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมดเพ่ือมุ่งสู่
กำรสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศไทย 

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย กำรจัดท�ำข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมในปัจจุบันมีเพียงกำรจัดท�ำข้อมูลในระดับประเทศ 
รำยภำค และในระดับย่อยที่สุดคือรำยจังหวัด ซึ่งขอบเขตพื้นที่ของเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษชำยแดนครอบคลุมระดับ
ต�ำบล ท�ำให้กำรประเมินผลกำรพัฒนำเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษชำยแดนยังไม่สำมำรถประเมินจำกอัตรำกำรขยำยตัว
ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นท่ีได้โดยตรง อย่ำงไรก็ดี ในปี 2562 กำรพัฒนำโครงกำรส�ำคัญในพื้นท่ีได้เริ่มแล้วเสร็จ 
อำทิ ทำงหลวงหมำยเลข 12 ตำก-แม่สอด สะพำนข้ำมแม่น�้ำเมยแห่งที่ 2 ด่ำนศุลกำกรสะเดำแห่งใหม่ และนิคม
อุตสำหกรรมสระแก้วซึ่งเปิดรับกำรลงทุนได้แล้ว นอกจำกนี้ มีเอกชนลงทุนในพื้นที่พัฒนำในเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษ
กำญจนบุรีและนครพนมแล้ว (ในช่วงปี 2561-2562) ตลอดจนมีกำรขอรับกำรส่งเสริมกำรลงทุนจำกส�ำนักงำน 
คณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน (สกท.) และนิติบุคคลจัดต้ังใหม่เพ่ิมข้ึน ซ่ึงส่งผลให้มูลค่ำกำรลงทุนรวมในเขตพัฒนำ
เศรษฐกจิพเิศษชำยแดนเพิม่ขึน้จำกประมำณ  17,000 ล้ำนบำทในปี 2560 เป็น 24,000 ล้ำนบำท ในปี 2562 นอกจำกนี ้
โครงกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนส่วนใหญ่และนิคมอุตสำหกรรมสงขลำจะทยอยแล้วเสร็จในช่วงปี 2563-2565 ซึ่งคำดว่ำ 
จะส่งผลให้อัตรำกำรขยำยตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพ้ืนท่ีเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษชำยแดนบรรลุผลตำม 
เป้ำหมำยได้ 

แผนแม่บทย่อย การพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดน 
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การด�าเนินการที่ผ่านมา ในช่วงปี 2561-2562 รัฐบำล 
ได้จัดสรรงบประมำณภำยใต้แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำ
พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
ทำงเศรษฐกิจและสั งคม ท้ังด ้ ำนคมนำคมขนส ่ ง 
สำธำรณูปโภค/สำธำรณูปกำร นิคมอุตสำหกรรม และ
ด้ำนสำธำรณสุข เพื่อเตรียมควำมพร้อมส�ำหรับกำรลงทุน 
รวมทั้ ง ยังได ้ ให ้สิทธิประโยชน ์กำรลงทุนเ พ่ือจูงใจ 
ภำคเอกชน และกำรจัดฝึกอบรมยกระดับฝีมือแรงงำน
เพื่อรองรับกิจกรรมทำงเศรษฐกิจในพื้นที่ นอกจำกนี้ 
รัฐบำลยังได้จัดหำที่ดินรำชพัสดุและบริหำรจัดกำรให้
เอกชนหรือกำรนิคมอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย 
(กนอ.) เช่ำลงทุน ซึ่งกำรด�ำเนินกำรดังกล่ำวจะก่อให้ 
เกิดประโยชน์ต่อพื้นที่ทั้งทำงตรงและทำงอ้อม และ 
เป็นปัจจัยส�ำคัญที่จะสนับสนุนให้อัตรำกำรขยำยตัว 
ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในพื้นที่เขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษ
ชำยแดนเพิ่มข้ึน โดยเฉพำะกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให  ้
กับวัตถุดิบในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียง เพิ่มศักยภำพ 
กำรส่งออก เพิ่มกำรจ้ำงงำนและช่วยกระจำยรำยได้  
และยกระดับคุณภำพชีวิตของประชำชน 

ประเด็นท ้าทายที่ส ่ งผลต ่อการบรรลุ เป ้าหมาย  
กำรด�ำเนินงำนเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษชำยแดน 
ที่ผ ่ำนมำถือเป็นช่วงพัฒนำโครงกำร โดยส่วนใหญ่
เป็นกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือเตรียมควำมพร้อมของ
พื้นที่ โดยเฉพำะกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนซึ่งต้องใช้
ระยะเวลำในกำรด�ำเนินงำน เนื่องจำกต้องส�ำรวจ จัดหำ

ที่ดิน ออกแบบ และก่อสร้ำง และบำงโครงกำรต้อง
ท�ำควำมตกลงและหำรือกับประเทศเพ่ือนบ้ำน ในขณะที่
กำรได้มำซึ่งที่ดินรำชพัสดุเพื่อน�ำร่องให้เอกชนหรือ กนอ. 
เช่ำในบำงพืน้ทีต้่องใช้เวลำในกำรเจรจำกบัรำษฎรในพืน้ท่ี 
ทั้งน้ี ภำครัฐจ�ำเป็นต้องมีกำรด�ำเนินกำรก�ำหนดนโยบำย
และสิทธิพิ เศษต ่ำง ๆ และกำรยกระดับคุณภำพ 
ฝีมือแรงงำนให้เหมำะสมกับควำมต้องกำรของนักลงทุน 
เพ่ือให้เกิดกำรลงทุนและกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจ 
 ในพื้นที่

ข้อเสนอแนะเพ่ือการบรรลุเป ้าหมาย กำรพัฒนำ 
เขตพัฒนำเศรษฐกิจพิ เศษในระยะต ่อไปควรเร ่ ง 
กำรพัฒนำโครงสร ้ ำ งพื้ น ฐำนด ้ ำนคมนำคมและ 
ด่ำนศุลกำกร กำรอ�ำนวยควำมสะดวกในกำรผ่ำนแดน 
กำรเพิ่มประสิทธิภำพระบบสำธำรณูปโภค (ระบบไฟฟ้ำ
และประปำ) รวมทั้งกำรเร่งรัดจัดต้ังนิคมอุตสำหกรรม 
ในพ้ืนท่ีเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษให้แล้วเสร็จตำมแผน 
ควบคู่ไปกับกำรส่งเสริมกำรลงทุนและก�ำหนดมำตรกำร
สนับสนุนผู้ประกอบกำรให้สอดคล้องกับประเภทกิจกำร 
รวมทั้งกำรด�ำเนินงำนด้ำนกำรตลำดและประชำสัมพันธ์
เชิงรุกอย่ำงต่อเนื่องและเป็นระบบ นอกจำกนี้ ควรให้
ควำมส�ำคัญกับกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกร แรงงำน 
และผู้ประกอบกำรในพื้นที่ให้สอดคล้องกับควำมต้องกำร
ของตลำดและสำมำรถรองรับกิจกรรมทำงเศรษฐกิจ 
ที่จะเกิดขึ้น
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เป้าหมาย

โดยมูลค่ำกำรลงทุนในเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษชำยแดน ที่เพิ่มขึ้นนั้นจะส่งผลดีต่อกำรยกระดับกำรลงทุนในพื้นที่เขต
เศรษฐกิจพิเศษทั้งหมด รวมถึงก่อให้เกิดกำรขยำยตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพ้ืนท่ีเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษ
ท้ังหมดอีกด ้วย ซึ่ งมูลค ่ำกำรลงทุนในเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษชำยแดน ประกอบด้วย กำรขอรับกำร 
ส่งเสริมกำรลงทุนจำกส�ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน (สกท.) กำรลงทุนของเอกชนเพื่อพัฒนำที่รำชพัสดุ 
กำรจดทะเบียนจัดต้ังธุรกิจใหม่ และกำรขอใช้สิทธิประโยชน์ภำยใต้มำตรกำรส่งเสริมกำรลงทุนของกรมศุลกำกร ซึ่ง
ภำครัฐจ�ำเป็นจะต้องให้กำรสนับสนุนเพื่อจูงใจและสร้ำงควำมเช่ือมั่นแก่นักลงทุนเพื่อผลักดันให้กำรลงทุนดังกล่ำว
บรรลุผลส�ำเร็จตำมเป้ำหมำยท่ีได้ก�ำหนดไว้โดยจ�ำเป็นที่จะต้องให้ควำมส�ำคัญกับกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนและกำร
สร้ำงสภำพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อกำรลงทุนควำมพร้อมของพื้นที่ส�ำหรับอุตสำหกรรม เช่น กำรจัดหำพื้นที่ส�ำหรับน�ำร่อง
กำรลงทุน ควำมมั่นคงปลอดภัยในพื้นที่ เป็นต้น กำรบริหำรจัดกำรแรงงำน ทั้งแรงงำนไทยและแรงงำนต่ำงชำติ รวมทั้ง
กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรพื้นที่พิเศษทั้งในเรื่องกฎระเบียบและมำตรกำรส่งเสริมกำรลงทุน 

สถานการณ์บรรลุเป้าหมาย โครงกำรพัฒนำส�ำคัญ
เร่ิมแล้วเสร็จในปี 2562 และจะทยอยแล้วเสร็จใน
ช่วงปี 2563-2565 อย่ำงไรก็ดี แม้ว่ำโครงกำรส�ำคัญ
เพ่ิงเริ่มแล้วเสร็จ ในช่วงปี 2561-2562 มูลค่ำกำร
ลงทุนในเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษชำยแดนทั้ง 10 
แห่ง เพิ่มขึ้นจำกปี 2560 รวมประมำณ 6,829 ล้ำน
บำท โดยเป็นกำรขอรับกำรส่งเสริมกำรลงทุนจำก 
สกท. 2,055 ล้ำนบำท โครงกำรลงทุนของเอกชนใน
พื้นที่พัฒนำในเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษกำญจนบุรี
และนครพนม 2,105 ล้ำนบำท กำรจัดตั้งธุรกิจใหม่ 
2,669 ล ้ำนบำท ซ่ึงมูลค ่ำกำรลงทุนดังกล ่ำว 
มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง 
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มูลค่าการลงทุนในเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษชายแดน 

มูลค่าการลงทุนรวม 

ท่ีมา: ส านักงานคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทุน  
และ:กรมพฒันาธรุกิจการค้า  

แผนแม่บทฯ ประเด็น (9) เขตเศรษฐกิจพิเศษ 1 

แผนแม่บทย่อย การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 2 

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย การลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเพิ่มขึ้น 10,000 ล้านบาท 3 

โดยมูลค่าการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนที่เพิ่มขึ้นนั้นจะส่งผลดีต่อการยกระดับการลงทุนในพื้นที่เขต4 

เศรษฐกิจพิเศษทั้งหมด รวมถึงก่อให้เกิดการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ5 

ทั้งหมดอีกด้วย ซึ่งมูลค่าการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ประกอบด้วย การขอรับการส่งเสริมการ6 

ลงทุนจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (สกท.) การลงทุนของเอกชนเพื่อพัฒนาที่ราชพัสดุ การจด7 

ทะเบียนจัดตั้งธุรกิจใหม่ และการขอใช้สิทธิประโยชน์ภายใต้มาตรการส่งเสริมการลงทุนของกรมศุลกากร ซึ่งภาครัฐ8 

จ าเป็นจะต้องให้การสนับสนุนเพื่อจูงใจและสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนเพื่อผลักดันให้การลงทุนดังกล่าวบรรลุผล9 

ส าเร็จตามเปูาหมายที่ได้ก าหนดไว้โดยจ าเป็นที่จะต้องให้ความส าคัญกับ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการสร้าง10 

สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการลงทุนความพร้อมของพื้นที่ส าหรับอุตสาหกรรม เช่น การจัดหาพื้นที่ส าหรับน าร่องการ11 

ลงทุน ความมั่นคงปลอดภัยในพื้นที่ เป็นต้น การบริหารจัดการแรงงาน ทั้งแรงงานไทยและแรงงานต่างชาติ รวมทั้งการ12 

เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการพื้นที่พิเศษทั้งในเรื่องกฎระเบียบและมาตรการส่งเสริมการลงทุน 13 

สถานการณ์บรรลุเป้าหมาย โครงการพัฒนาส าคัญเริ่มแล้วเสร็จ 14 

ในปี 2562 และจะทยอยแล้วเสร็จในช่วงปี 2563-2565 อย่างไรก็ดี 15 

แม้ว่าโครงการส าคัญเพิ่งเริ่มแล้วเสร็จ ในช่วงปี 2561-2562 มูลค่า16 

การลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนทั้ง 10 แห่ง เพิ่มข้ึน17 

จากปี 2560 รวมประมาณ 6,829 ล้านบาท โดยเป็นการขอรับ 18 

การส่งเสริมการลงทุนจาก สกท. 2,055 ล้านบาท โครงการลงทุนของ19 

เอกชนในพื้นที่พัฒนาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรีและ20 

นครพนม 2,105 ล้านบาท การจัดตั้งธุรกิจใหม่ 2,669 ล้านบาท  21 

ซึ่งมูลค่าการลงทุนดังกล่าวมีแนวโน้มเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง  22 

การด าเนินการที่ผ่านมา การด าเนินงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ23 

ชายแดนอยู่ในช่วงของการพัฒนาเพื่อให้พื้นที่มีความพร้อมส าหรับการ24 

ลงทุน โดยในช่วงปี 2561-2562 รัฐบาลได้ให้การสนับสนุนในด้านต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนามาอย่าง25 

ต่อเนื่อง โดยเฉพาะการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและด่านศุลกากร การบริหารจัดการแรงงาน สาธารณสุข และความ26 

มั่นคง การจัดหาพื้นที่พัฒนาเพื่อใช้ประโยชน์ส าหรับการลงทุน การส่งเสริมและอ านวยความสะดวกการลงทุนของ27 

ภาคเอกชน รวมทั้งการให้สิทธิประโยชน์ด้านการลงทุนในระดับสูงสุดส าหรับกิจการเปูาหมาย 13 กลุ่ม การจัดตั้งและ28 

เปิดให้บริการศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (OSS) และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การด าเนินงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ29 

ชายแดนทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) และ30 

คณะอนุกรรมการ 6 ชุด ภายใต้ กนพ. เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนการด าเนินงาน  31 

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย ในระยะที่ผ่านมาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนขับเคลื่อนโดย 32 

กนพ. ซึ่งแต่งตั้งโดยค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 72/2557 และมีคณะอนุกรรมการ 6 ชุดภายใต้ กนพ.33 

ขับเคลื่อนการด าเนินงานในแต่ละด้าน อย่างไรก็ดี กนพ. ได้ถูกยกเลิกโดยค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 34 

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 ท าให้การด าเนินงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนขาดกลไกขับเคลื่อนนับแต่นั้น35 

เป็นต้นมา นอกจากนี้ การจัดหาที่ดินราชพัสดุเพื่อน าร่องการลงทุนในบางพื้นที่ยังมีปัญหาราษฎรใช้ประโยชน์ที่ดินท า36 

090302 
ส้ม 

ที่มำ: ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน, กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ 

แผนแม่บทย่อย การพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดน 
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090302

การด�าเนินการที่ผ ่านมา กำรด�ำเนินงำนเขตพัฒนำ
เศรษฐกิจพิเศษชำยแดนอยู่ในช่วงของกำรพัฒนำเพื่อให้
พื้นที่มีควำมพร้อมส�ำหรับกำรลงทุน โดยในช่วงปี 2561-
2562 รัฐบำลได้ให้กำรสนับสนุนในด้ำนต่ำง ๆ เพื่อเตรียม
ควำมพร้อมในกำรพัฒนำมำอย่ำงต่อเนื่อง โดยเฉพำะกำร
พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนและด่ำนศุลกำกร กำรบริหำร
จัดกำรแรงงำน สำธำรณสุข และควำมมั่นคง กำรจัดหำ
พื้ น ท่ีพัฒนำ เพื่ อ ใช ้ ประ โยชน ์ ส� ำหรั บกำรลงทุน  
กำรส่งเสริมและอ�ำนวยควำมสะดวกกำรลงทุนของ 
ภำคเอกชน รวมทั้งกำรให้สิทธิประโยชน์ด้ำนกำรลงทุน
ในระดับสงูสดุส�ำหรบักจิกำรเป้ำหมำย 13 กลุ่ม กำรจดัต้ัง
และเปิดให้บริกำรศูนย์บริกำรเบ็ดเสร็จ (OSS) และ 
กำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์กำรด�ำเนินงำนเขตพัฒนำ
เศรษฐกิจพิเศษชำยแดนท้ังในประเทศและต่ำงประเทศ 
โดยมีคณะกรรมกำรนโยบำยเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษ 
(กนพ.) และคณะอนุกรรมกำร 6 ชุด ภำยใต้ กนพ. เป็น
กลไกหลักในกำรขับเคลื่อนกำรด�ำเนินงำน
 
ประเด็นท้าทายท่ีส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย ในระยะ
ที่ผ่ำนมำเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษชำยแดนขับเคลื่อน
โดย กนพ. ซึ่งแต่งตั้งโดยค�ำสั่งคณะรักษำควำมสงบ 
แห่งชำติ ที่ 72/2557 และมีคณะอนุกรรมกำร 6 ชุด 
ภำยใต้ กนพ.ขับเคลื่อนกำรด�ำเนินงำนในแต่ละด้ำน 

อย ่ำงไรก็ดี  กนพ. ได ้ถูกยกเลิกโดยค�ำสั่ งหัวหน ้ำ 
คณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ เมื่อวันที่ 9 กรกฎำคม 
2562 ท�ำให้กำรด�ำเนินงำนเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษ
ชำยแดนขำดกลไกขับเคลื่อนนับแต ่นั้นเป ็นต ้นมำ 
นอกจำกนี้ กำรจัดหำที่ดินรำชพัสดุเพ่ือน�ำร่องกำรลงทุน
ในบำงพ้ืนท่ียังมีปัญหำรำษฎรใช้ประโยชน์ที่ดินท�ำให้
เอกชนและกำรนิคมอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย 
(กนอ.) ยังไม่สำมำรถเข้ำใช้ที่ดินรำชพัสดุดังกล่ำวเพื่อ
พัฒนำโครงกำรลงทุนได้ 

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย เพ่ือให้กำรลงทุน
ในเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิ เศษชำยแดนบรรลุตำม 
เป้ำหมำยอย่ำงเป็นรูปธรรม ควรเร่งจัดต้ังกลไกกำร
บริหำรจัดกำรเขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อให้กำรขับเคล่ือน
กำรด�ำเนินงำนเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษชำยแดนมีกลไก
กำรบริหำรจัดกำรท่ีชัดเจน คล่องตัว สำมำรถผลักดัน 
กำรพัฒนำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ทั้งในเรื่องของกำร
ก�ำหนดมำตรกำรกำรส่งเสริมกำรลงทุน และกำรบริหำร
จัดกำรแรงงำน ส�ำหรับกำรแก้ไขปัญหำรำษฎรที่ใช ้
ประโยชน์ในที่ดินรำชพัสดุในเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษ 
หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องควรเร่งรัดด�ำเนินกำรตำมกฎหมำย/
กฎระเบียบ เพื่อให้พื้นที่มีควำมพร้อมรองรับกำรลงทุน 
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090303 เมอืงในพ้ืนทีเ่ขตพัฒนาเศรษฐกจิพิเศษ
ชายแดนทีไ่ดรั้บการพัฒนา
ใหเ้ป็นเมืองน่าอยูม่ากขึน้ 

เป้าหมาย

สำมำรถรองรับกิจกรรมทำงเศรษฐกิจและกำรลงทุนท้ังจำกในและต่ำงประเทศ และจะสนับสนุนกำรขับเคล่ือนพ้ืนที่
เขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษชำยแดนให้เป็นฐำนเศรษฐกิจใหม่ของประเทศ ซึ่งส่วนหนึ่งในกำรขับเคลื่อนให้เกิดกำรเติบโต
ทำงเศรษฐกิจของพื้นท่ีเขตเศรษฐกิจทั้งหมดและยกระดับกำรลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมด โดยเน้น 
กำรพัฒนำเมืองให้เป็นเมืองที่ประชำชนมีคุณภำพชีวิตที่ดี มีโครงสร้ำงพื้นฐำน สำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำร 
ขั้นพื้นฐำนที่สำมำรถส่งเสริมกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื้นที่เขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษชำยแดนได้ โดยในช่วงปีที่ 1-5  
เน้นกำรพัฒนำเมืองในเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษสงขลำ เพื่อให้กำรด�ำเนินงำนบรรลุผลสู่ควำมส�ำเร็จนั้น จะต้องให้
ควำมส�ำคัญกับกำรก�ำหนดและบังคับใช้ผังเมือง ระบบกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมและโครงสร้ำงพื้นฐำนที่มีประสิทธิภำพ 
และควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

สถานการณ์การบรรลเุป้าหมาย ณ ปี 2562 มคีวำมเป็นไปได้ในกำรบรรลเุป้ำหมำยตำมท่ีก�ำหนดในปี 2565 ค่อนข้ำงสูง 
เน่ืองจำกมีกำรสนับสนุนให้เป็นเมืองน่ำอยู่ผ่ำนกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนเพื่อสนับสนุนกำรพัฒนำเมืองทั้งถนน 
ระบบไฟฟ้ำและประปำ ระบบก�ำจัดขยะ และกำรให้บริกำรสุขภำพ รวมทั้งกำรจัดท�ำผังเมืองรวม นอกจำกนี้ ยังมี
กำรน�ำแนวคิดและเกณฑ์กำรประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนไปใช้เป็นเครื่องมือก�ำหนดทิศทำงกำรพัฒนำเมืองไปสู่ 
เป้ำหมำยและยกระดับมำตรฐำนกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมสู่เมืองส่ิงแวดล้อมยั่งยืน จึงท�ำให้เทศบำลเมืองสะเดำได้รับ
รำงวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เทศบำลน่ำอยู่อย่ำงยั่งยืน ประเภทเทศบำลเมือง ในกำรประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน 
ประจ�ำปี 2562 โดยกรมส่งเสริมคุณภำพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม

การด�าเนินการท่ีผ่านมา กำรด�ำเนินงำนของหน่วยงำนของรัฐเพื่อขับเคลื่อนเป้ำหมำยในช่วงปี 2561-2562  
เป็นกำรพัฒนำถนนทำงหลวงและทำงหลวงชนบท อำคำรสำธำรณสุขกำรเฝ้ำระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ  
โรคอุบัติใหม่และภัยสุขภำพ กำรจัดท�ำผังเมืองรวม กำรบริหำรจัดกำรขยะและน�้ำเสีย กำรจัดหำแหล่งน�้ำและเพิ่มพื้นที่
ชลประทำน และปรับปรุงขยำยกำรประปำ รวมทั้งก่อสร้ำงสถำนีไฟฟ้ำ ตลอดจนกำรสนับสนุนกำรพัฒนำให้เป็น 
เมืองน่ำอยู่อื่น ๆ อำทิ ก่อสร้ำงถนนในชุมชน ก่อสร้ำงอำคำรเอนกประสงค์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ซึ่งกำรด�ำเนินงำนดังกล่ำว
มีควำมสอดคล้องกับปัจจัยสู่ควำมส�ำเร็จกำรเพิ่มประสิทธิภำพโครงสร้ำงพื้นฐำนและสำธำรณูปโภค 

แผนแม่บทย่อย การพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดน 
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ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินมีข ้อจ�ำกัดด้ำนงบประมำณใน 
กำรพัฒนำเมืองสะเดำให้เป็นเมืองน่ำอยู่ จึงจ�ำเป็นต้อง
ข อ รั บ ก ำ ร สนั บ ส นุ น ด ้ ำ น ง บปร ะม ำณ เ พื่ อ เ พิ่ ม
ประสิทธิภำพกำรด�ำเนินงำนด้ำนกำรพัฒนำเมืองทั้ง 
กำรพัฒนำโครงสร ้ ำ งพื้ นฐำนด ้ ำนคมนำคมและ 
กำรท่องเที่ยว กำรรักษำควำมปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน กำรให้บริกำรด้ำนสุขภำพ และกำรบริหำร
จัดกำรด้ำนสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะส่งผลให้ประชำชนในพื้นที ่
มีรำยได้เพิ่มขึ้นและคุณภำพชีวิตท่ีดีย่ิงข้ึน นอกจำกนี ้
กำรวำงและจัดท�ำผังเมืองรวมเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษ
สงขลำ (สะเดำ และปำดังเบซำร์) มีกระบวนกำรในกำร
ด�ำเนินกำรเพื่อบังคับใช้เป็นกฎหมำยที่ต้องใช้เวลำใน 
กำรด�ำเนินงำนโดยป ัจจุบันอยู ่ ในข้ันตอนรวบรวม  
ตรวจสอบพื้นที่ค�ำร้องและเตรียมจัดประชุมที่ปรึกษำ 
ผังเมืองรวมฯ (ขั้นตอนที่ 7/18) 

ภำพท่องเที่ยว : เทศบำลเมืองสะเดำ

ข้อเสนอแนะเพ่ือการบรรลุเป ้าหมาย กำรพัฒนำ 
เมืองสะเดำซ่ึงอยู ่ในเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษสงขลำ 
ให้เป็นเมืองน่ำอยู่ควรเร่งรัดขับเคล่ือนโครงกำรส�ำคัญ 
ให้เป็นไปอย่ำงสอดคล้องกับแนวทำงกำรพัฒนำเมือง 
ที่สะท้อนควำมต้องกำรของพื้นที่ โดยควรให้ควำมส�ำคัญ
กับกำรด�ำเนินกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนคมนำคม
และกำรท่องเที่ยว พร้อมสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกต่ำง ๆ 
เพื่อรองรับกำรขยำยตัวของเมืองในอนำคตและยกระดับ
รำยได้ของประชำชนในพื้นที่ พัฒนำระบบสำธำรณสุข 
บริหำรจัดกำรด้ำนสิ่งแวดล้อม และเพิ่มประสิทธิภำพ 
งำนบริกำรเพื่อเสริมควำมมั่นคง นอกจำกนี้ ยังควรเร่งรัด
กำรจัดท�ำผังเมืองรวมเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษสงขลำ
ให้แล้วเสร็จโดยเร็วเพื่อเป็นกรอบแนวทำงกำรพัฒนำ 
เขตพัฒนำเศรษฐกิจ พิ เศษสงขลำ (สะเดำ และ 
ปำดังเบซำร์) ให้เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน



“พัฒนาคนไทยในทุกช่วงวัย 
ให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีคุณภาพ 
ด้วยการปลูกฝังค่านิยมวัฒนธรรม

ที่พึงประสงค์”

    การปรบัเปลีย่นคา่นยิม
     และวฒันธรรม

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น 10

ยุทธศาสตรชาติด าน

การพัฒนา
และเสริมสรางศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย
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แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประเด็น (10) กำรปรับเปลี่ยนค่ำนิยมและวัฒนธรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อกำรปลูกฝัง
ค่ำนิยมวัฒนธรรมที่พึงประสงค์ให้กับคนไทยในทุกช่วงวัย ซึ่งเป็นรำกฐำนที่ส�ำคัญต่อกำรเสริมสร้ำงและพัฒนำ
ศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ให้เป็นปัจจัยพื้นฐำนในกำรพัฒนำประเทศในระยะยำว โดยมุ่งเน้นกำรสร้ำงควำมมีวินัย 
ควำมซื่อสัตย์สุจริต กำรมีจิตอำสำ จิตสำธำรณะ และควำมตระหนักถึงหน้ำที่ต่อประโยชน์ส่วนรวม รวมทั้งกำรส่งเสริม
ให้ประชำชนยึดมั่นสถำบันหลักท่ีเป็นศูนย์รวมจิตใจให้เกิดควำมรัก ควำมสำมัคคี ควำมภำคภูมิใจในควำมเป็นไทยที่มี
อัตลักษณ์และควำมโดดเด่นจนเป็นท่ีประจักษ์แก่สำยตำชำวโลก ทั้งในด้ำนควำมมีน�้ำใจ ควำมเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ควำมมี
ไมตรี ควำมเป็นมิตร โดยมุ่งเน้นให้สถำบันทำงสังคมร่วมปลูกฝังค่ำนิยมวัฒนธรรมที่พึงประสงค์ อำทิ ครอบครัว ชุมชน 
ศำสนำ กำรศึกษำ สื่อ ภำคเอกชน และภำคประชำสังคม ในกำรหล่อหลอมคนไทยให้มีคุณธรรมจริยธรรม ในลักษณะ
ที่เป็นวิถีกำรด�ำเนินชีวิต โดยแผนแม่บทประเด็นนี้ มีเป้ำหมำยระดับประเด็นที่ก�ำหนดให้ คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยมที่ดีงาม และมีความรัก และภูมิใจในความเป็นไทยมากข้ึน น�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน
การด�ารงชีวิต สังคมไทยมีความสุขและเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศมากขึ้น

กำรประเมินผลลัพธ์กำรด�ำเนินกำรที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำย

 

คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และ
มีความรัก และภูมิใจในความเป็นไทยมากขึ้น  
น�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน
การด�ารงชีวิต สังคมไทยมีความสุขและเป็นที่
ยอมรับของนานาประเทศมากขึ้น ซึ่งพิจำรณำโดย
ดัชนีคุณธรรม 5 ประกำร (ควำมซื่อสัตย์สุจริต กำร
มีจิตสำธำรณะ กำรเป็นอยูอ่ย่ำงพอเพยีง กำรกระท�ำ
อย่ำงรับผิดชอบ ควำมเป็นธรรมทำงสังคม)  ในมิติ
ของควำมซื่อสัตย์สุจริตหำกพิจำรณำจำกดัชนีกำร
รับ รู ้กำรทุจริต (Corrupt ion Percept ion  
Index – CPI) พบว่ำในปี 2562 ประเทศไทยได้รับคะแนนเท่ำกันกับปี 2561 ที่ 36 คะแนน แต่ถูกจัดอันดับลดลงจำก
อันดับที่ 99 เป็น อันดับที่ 101 ส่วนในด้ำนควำมสุขของคนไทย เมื่อพิจำรณำจำกรำยงำนควำมสุขโลก ปี 2562 
(World Happiness Report 2019) พบว่ำประเทศไทยได้รับคะแนนที่ 6.008 คะแนน ซึ่งลดลงจำกปี 2560 และ 
2561 ที่ 6.424 และ 6.072 ตำมล�ำดับ ส่วนในมิติของกำรมีจิตสำธำรณะหำกพิจำรณำจำกกำรจัดกิจกรรมจิตอำสำ 
ตั้งแต่เดือนพฤศจิกำยน 2560 – ตุลำคม 2562 กระทรวงมหำดไทยรำยงำนว่ำมีกำรจัดกิจกรรมจิตอำสำทั่วประเทศ
กว่ำ 37,574 ครั้ง และมีจิตอำสำที่เข้ำร่วมทั้งหมดกว่ำ 5,634,689 คน ดังนั้นในภำพรวมของกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำย
ดังกล่ำว ในมิติของกำรส่งเสริมให้คนไทยมีจิตสำธำรณะถือว่ำมีแนวโน้มท่ีดีข้ึน ส่วนในมิติของควำมซ่ือสัตย์สุจริต 
และกำรด�ำเนินนโยบำยเพื่อให้สังคมไทยเป็นสังคมที่มีควำมสุขนับว่ำยังเป็นประเด็นที่มีควำมท้ำทำย 

ที่มำ: สรุปข้อมูลจำก Transparency International
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กำรด�ำเนินกำรเพื่อกำรบรรลุเป้ำหมำยประเด็นข้ำงต้นเป็นสิ่งท่ีมีควำมท้ำทำย เนื่องจำกกำรปลูกฝังค่ำนิยม คุณธรรม 
จริยธรรมน้ัน เป็นสิ่งที่ต้องอำศัยระยะเวลำในกำรบ่มเพำะต้ังแต่ช่วงวัยเด็ก นอกจำกนี้กำรเพ่ิมข้ึนของกำรเข้ำถึงสื่อ
สังคมออนไลน์ ท�ำให้ยำกต่อกำรควบคุมและเฝ้ำระวังกำรบริโภคสื่อที่สร้ำงค่ำนิยมที่ไม่เหมำะสม ไม่สร้ำงสรรค์ จึงต้อง
อำศัยกลไกกำรมีส่วนร่วมและกำรบูรณำกำรกำรท�ำงำนร่วมกันจำกทุกภำคส่วนในสังคมนอกเหนือจำกหน่วยงำน 
ภำครัฐเพียงอย่ำงเดียว 

แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประเด็น (10) กำรปรับเปลี่ยนค่ำนิยมและวัฒนธรรม ได้ก�ำหนดแผนย่อยไว้ 3 แผน
แม่บทย่อย สรุปสำระส�ำคัญได้ดังนี้ (1) กำรปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยม และกำรเสริมสร้ำงจิตสำธำรณะ 
และกำรเป็นพลเมืองที่ดี โดยมุ่งเน้นกำรปลูกฝังค่ำนิยมและวัฒนธรรมผ่ำนกำรเลี้ยงดูในครอบครัว กำรจัดกำรเรียน
กำรสอนทั้งในและนอกสถำนศึกษำ และกำรปลูกฝังค่ำนิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐำน (2) กำรสร้ำงค่ำนิยม
และวัฒนธรรมที่พึงประสงค์จำกภำคธุรกิจ เสริมสร้ำงและพัฒนำกลไกเพื่อให้ภำคธุรกิจส่งเสริมสนับสนุนและสร้ำง 
ค่ำนิยมและวัฒนธรรมที่ดี รวมถึงมำตรกำรของภำครัฐเพื่อให้ภำคธุรกิจร่วมรับผิดชอบในกำรปรับเปลี่ยนค่ำนิยมและ
วัฒนธรรมท่ีดี (3) กำรใช้สื่อและสื่อสำรมวลชนในกำรปลูกฝังค่ำนิยมและวัฒนธรรมของคนในสังคม โดยให้ 
ควำมส�ำคัญกับกำรพัฒนำสื่อสร้ำงสรรค์ เพื่อสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจในบทบำท สิทธิ และหน้ำที่กำรเป็นพลเมืองที่ดี 
ให้กบัประชำชนทัว่ไป รวมทัง้ส่งเสรมิให้สือ่และสือ่สำรมวลชนปฏบิติังำนบนเสรีภำพของส่ือควบคูไ่ปกบัจรรยำบรรณสือ่ 
อย่ำงเคร่งครัดและมีควำมรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนกำรพัฒนำระบบโครงสร้ำงเครือข่ำยด้ำนข้อมูลเพ่ือเป็น 
ช่องทำงให้ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรที่ถูกต้อง มีคุณภำพ และเชื่อถือได้
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ในกำรปลูกฝังค่ำนิยมและวัฒนธรรมให้คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุขนั้น จ�ำเป็น
ต้องสร้ำงควำมสมดุลท้ังด้ำนสติปัญญำและคุณธรรมจริยธรรมต้ังแต่วัยเด็กเพื่อให้ง่ำยต่อกำรหล่อหลอมให้เป็นพลเมือง
ที่ดี มีจิตสำธำรณะและต้องอำศัยควำมร่วมมือจำกทุกภำคส่วน โดยใช้กลไกทำงสังคม อำทิ ครอบครัว โรงเรียน วัด 
ชุมชน ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยที่ให้คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีควำมสมดุลทั้งด้ำนสติปัญญำ คุณธรรมจริยธรรม 
จะต้องส่งเสริมให้ครอบครัวมีควำมอบอุ่น มีควำมเข้มแข็ง และมีศักยภำพ กำรจัดกำรเรียนกำรสอนทั้งในและ 
นอกสถำนศึกษำท่ีสอดแทรกกำรปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม และกำรมีจิตสำธำรณะ รวมท้ังสร้ำงควำมเข้มแข็งของ
สถำบันทำงศำสนำ กำรสร้ำงกติกำในกำรอยู่ร่วมกันของชุมชน และกำรพัฒนำผู้น�ำชุมชนและบุคคลให้เป็นต้นแบบ 
ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม

คนไทยเป็นมนุษยท์ีส่มบรูณ ์มคีวามพรอ้ม
ในทุกมิตติามมาตรฐานและสมดลุ

ทัง้ดา้นสตปัิญญา คณุธรรมจรยิธรรม
 มจีติวิญญาณทีด่ ีเขา้ใจในการปฏบิตัติน

ปรับตวัเขา้กบัสภาพแวดลอ้มทีด่ขีึน้

เป้าหมาย

แผนแม่บทย่อย การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม 
และการเสริมสร้างจิตสาธารณะและการเป็นพลเมืองที่ดี

100101

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย โดยสะท้อน
จำกประชำกรอำยุ 13 ปีขึ้นไป มีกิจกรรมกำร
ป ฏิบั ติ ตนสะท ้ อนคุณธรรมจริ ย ธ ร รม  
ณ ปี 2561 โดยกำรช่วยเหลือผู้อื่นอยู่ที่ระดับ
ร้อยละ 56.5 กำรตอบแทนผู้มีพระคุณอยู่ที่
ระดับร้อยละ 83.2 ซึ่งมีควำมเป็นไปได้ในกำร
บรรลุเป้ำหมำยตำมที่ก�ำหนดไว้ในปี 2565 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 จำกปี 2560 (ร้อยละ 54.1 
และ 82.8 ตำมล�ำดับ) ในระดับเป็นไปได้มำก 
อย่ำงไรก็ตำม ยังมีตัวชี้วัดเรื่องกำรยกโทษ
และให้อภัยอย่ำงจริงใจที่มีกำรปรับตัวลดลง
เล็กน้อยจำกข้อมูลปีฐำน (ร้อยละ 71.3) อยู่ที่
ระดับร้อยละ 65.7 ที่มำ: กำรส�ำรวจภำวะทำงสังคม

วัฒนธรรมและสุขภำพจิต (ควำมสุข) คนไทย พ.ศ. 2561
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การด�าเนินการที่ผ่านมา หน่วยงำนของรัฐได้มีกำรด�ำเนินกำรเพ่ือขับเคล่ือนเป้ำหมำยดังกล่ำว โดยในช่วงปี  
2561 – 2562 ส่วนใหญ่เป็นกำรด�ำเนินกำรผ่ำนสถำนศึกษำในช่วงวัยเรียนเป็นหลัก อำทิ ด้ำนกำรพัฒนำกำรด�ำเนิน
ชีวิตตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง ด้ำนกำรส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม ด้ำนกำรส่งเสริมบทบำทผู้น�ำและ 
จิตอำสำ ซึ่งนับว่ำเป็นกำรปลูกฝังค่ำนิยมและวัฒนธรรมทั้งในระบบและนอกระบบกำรศึกษำ กติกำในกำรอยู่ร่วมกัน
ของชุมชน กำรพัฒนำผู้น�ำชุมชนและบุคคลให้เป็นต้นแบบด้ำนคุณธรรมจริยธรรม 

ประเด็นท้าทายท่ีส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย กำรปลูกฝังค่ำนิยม คุณธรรม จริยธรรมนั้น เป็นประเด็นที่ต้องอำศัย
ระยะเวลำในกำรบ่มเพำะตั้งแต่ช่วงวัยเด็ก รวมท้ังกำรมีปัจจัยอื่น ๆ ท่ีมีอิทธิพล อำทิ เทคโนโลยีและส่ือที่มีกำร 
ขยำยตัวอย่ำงรวดเร็วและกว้ำงขวำง ควำมรักสนุกและรักสบำย ขำดควำมอดทน ขำดวินัย และวัตถุนิยม ตลอดจน 
ค่ำนยิมในกำรยอมรบัคนทีม่ฐีำนะมำกกว่ำคนดมีคีณุธรรม โดยกำรปลกูฝังและปรบัเปลีย่นค่ำนยิมและวฒันธรรมทีด่นีัน้  
ต้องอำศัยกลไกกำรมีส่วนร่วมและกำรบูรณำกำรกำรท�ำงำนร่วมกันจำกทุกภำคส่วนในสังคมนอกเหนือจำกหน่วยงำน
ภำครัฐเพียงอย่ำงเดียว อย่ำงไรก็ดี กำรด�ำเนินงำนที่ผ่ำนมำส่วนใหญ่ยังคงเป็นภำครัฐเป็นหลักในกำรด�ำเนินกำร  
และกำรด�ำเนินกำรยังคงมีลักษณะกำรด�ำเนินงำนที่แยกส่วนกันตำมกลุ่มเป้ำหมำยที่ตนรับผิดชอบเป็นหลัก

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย กำรปรับเปล่ียนค่ำนิยมและวัฒนธรรมในระยะต่อไป ควรมีกำรด�ำเนินกำรใน 
รูปแบบและวิธีกำรที่หลำกหลำยมำกขึ้น โดยเฉพำะกำรด�ำเนินกำรสอดแทรกผ่ำนช่องทำงที่เข้ำถึงกลุ่มคนจ�ำนวนมำก 
และมีเนื้อหำที่หลำกหลำยและเหมำะกับกลุ่มคนในแต่ละช่วงวัย อำทิ กำรสอดแทรกผ่ำนสื่อดิจิทัลและส่ือสังคม
ออนไลน์ และเร่งขับเคลื่อนกำรด�ำเนินโครงกำรกำรปรับเปลี่ยนค่ำนิยมและวัฒนธรรมผ่ำนกำรเลี้ยงดูในครอบครัว 
สร้ำงเสริมควำมรู้และทัศนคติของพ่อแม่ในกำรปลูกฝังส่งเสริมค่ำนิยม วัฒนธรรม และคุณธรรมที่พึงประสงค์ กำรเพิ่ม
ประสิทธิภำพของกลไกในกำรส่งเสริมครอบครัวคุณธรรมที่เป็นกำรบูรณำกำรกำรมีส่วนร่วม กำรเพิ่มบทบำทและกำร
เพิ่มศักยภำพของทุกภำคส่วน อำทิ  โครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยมและควำมเป็นธรรม โครงกำร 
ส่งเสริมคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอำสำ สร้ำงคนดีสังคมดี และกำรปลูกฝังค่ำนิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชน
เป็นฐำน อำทิ โครงกำรชุมชนคุณธรรมขับเคลื่อนด้วยพลังบวร โครงกำรประชำรัฐร่วมพัฒนำส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
รวมทั้งกำรพัฒนำผู้น�ำชุมชนและบุคคลให้เป็นต้นแบบด้ำนคุณธรรมจริยธรรม เพื่อให้คนไทยเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม
มำกกว่ำส่วนตน และมีพ้ืนที่หรือเวทีในกำรแลกเปลี่ยนควำมรู้ด้ำนกำรส่งเสริมคุณธรรม และกิจกรรมจิตอำสำและ 
กำรท�ำประโยชน์เพื่อสังคมและส่วนรวมอย่ำงต่อเนื่อง อำทิ โครงกำรพัฒนำองค์กรคุณธรรมสู่มำตรฐำน และโครงกำร
สร้ำงคนดีสู่สังคม นอกจำกน้ี ควรเร่งพัฒนำควำมรู้นวัตกรรมด้ำนคุณธรรม โดยกำรน�ำนวัตกรรมและเทคโนโลย ี
มำจัดกำรองค์ควำมรู้อย่ำงเป็นระบบ อำทิ โครงกำรพัฒนำองค์ควำมรู้นวัตกรรมด้ำนคุณธรรม 
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ภาคธรุกจิมบีทบาทส�าคญั
ในการลงทนุเพ่ือสงัคมเพ่ิมขึน้ 

เป้าหมาย

แผนแม่บทย่อย การสร้างค่านิยมและวัฒนธรรม
ที่พึงประสงค์จากภาคธุรกิจ

100201

ในกำรสร้ำงค่ำนิยมและวัฒนธรรมที่พึงประสงค์จำกภำคธุรกิจให้มีกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงมีธรรมำภิบำล  
ปลอดกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ ค�ำนึงถึงกำรเติบโตที่เป็นมิตรกับทรัพยำกรธรรมชำติสิ่งแวดล้อม ในกำรขับเคลื่อน
ให้บรรลุเป้ำหมำยดังกล่ำว โดยกำรสร้ำงมำตรกำรจูงใจให้ภำคเอกชนมีส่วนร่วมในกำรลงทุนพัฒนำด้ำนสังคม 
ในรูปแบบต่ำง ๆ อำทิ วิสำหกิจชุมชน รวมทั้งกำรก�ำหนดมำตรกำรเพื่อให้ภำคธุรกิจร่วมรับผิดชอบในกำรสร้ำงค่ำนิยม
และวัฒนธรรมที่ดี
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จ ำนวนธุรกิจเพื่อสังคม
สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย โดยสะท้อน
จำกจ�ำนวนธุรกิจท่ีเป็นวิสำหกิจเพื่อสังคมท่ีเพ่ิม
ขึ้น โดยในป ี 2562 มีจ�ำนวนธุรกิจท่ีเป ็น
วิสำหกิจเพื่อสังคมเพิ่มข้ึนอย่ำงมำก จำกปี 
2561 จ�ำนวน 15 แห่ง เป็น 125 แห่ง ซึ่งเป็นผล
จำกพระรำชบัญญัติส่งเสริมวิสำหกิจเพื่อสังคม 
ที่มีกำรจูงใจให ้ เกิดกำรจดทะเบียนบริษัท  
และท�ำให้สำมำรถบรรลุค่ำเป้ำหมำยที่ก�ำหนด
ไว้ในปี 2565 ที่จ�ำนวน 50 แห่งแล้ว

ที่มำ: กรมพัฒนำสังคมและสวัสดิกำร
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การด�าเนินการที่ผ่านมา หน่วยงำนของรัฐได้มีกำรด�ำเนินกำรเพ่ือขับเคล่ือนเป้ำหมำยดังกล่ำว โดยในช่วงปี  
2561 – 2562 ได้มีกำรด�ำเนินงำนที่ส�ำคัญ อำทิ มีกำรออกพระรำชบัญญัติส่งเสริมวิสำหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. 2562 และ
ได้ขับเคลื่อนกำรท�ำงำนตำมพระรำชบัญญัติดังกล่ำว ท�ำให้มีจ�ำนวนวิสำหกิจเพื่อสังคมเพิ่มขึ้นจ�ำนวนมำก และ
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ได้ส่งเสริมศักยภำพธุรกิจเพื่อสังคมผ่ำนโครงกำร SET Social Impact Gym 
โดยได้พัฒนำธุรกิจเพื่อสังคมแล้วจ�ำนวน 32 รำยและส่งเสริมกำรสร้ำงธรรมำภิบำลที่ดีผ่ำนโครงกำรประเมิน 
ควำมยั่งยืนในด้ำนสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบำล ซึ่งสอดคล้องกับปัจจัยส�ำคัญสู่ควำมส�ำเร็จในกำรสร้ำงกำรรับรู้
กับองค์กรภำคธุรกิจ กำรส่งเสริมกำรลงทุนในธุรกิจเพื่อสังคม

ประเด็นท้าทายท่ีส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย แม้ว่ำกำรด�ำเนินกำรที่ผ่ำนมำท�ำให้มีกำรเพิ่มขึ้นของจ�ำนวนธุรกิจ 
เพื่อสังคมเป็นจ�ำนวนมำก ซึ่งเป็นผลจำกพระรำชบัญญัติส่งเสริมวิสำหกิจเพื่อสังคม ที่มีกำรจูงใจให้เกิดกำรจดทะเบียน
บริษัท และท�ำให้สำมำรถบรรลุค่ำเป้ำหมำยท่ีก�ำหนดไว้แล้ว แต่อย่ำงไรก็ตำมภำคส่วนที่เกี่ยวข้องยังคงต้องมีกำร
ด�ำเนินกำรเพ่ือสร้ำงค่ำนิยมและวัฒนธรรมที่พึงประสงค์จำกภำคธุรกิจให้มำกยิ่งขึ้น เพื่อให้เกิดกำรบริหำรจัดกำร 
อย่ำงมีธรรมำภิบำล ปลอดกำรทุจริตและประพฤติมิชอบที่เห็นผลอย่ำงเป็นรูปธรรม

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ในระยะต่อไปควรเร่งด�ำเนินโครงกำรในกำรติดตำมประเมินผลธุรกิจ 
ที่เป็นวิสำหกิจเพื่อสังคมท้ังในเรื่องของควำมยั่งยืนของกำรด�ำเนินธุรกิจและกำรประกอบธุรกิจที่ส่งเสริมกำรลงทุนเพื่อ
สังคมอย่ำงแท้จริง ผ่ำนกำรด�ำเนินโครงกำรต่ำง ๆ อำทิ  โครงกำร SET Social Impact Gym กำรส่งเสริมกำรรับรู้และ
สนับสนุนทำงกำรเงินเพิ่มมำกขึ้น อำทิ โครงกำรสร้ำงกำรรับรู้แก่องค์กรภำคธุรกิจและกลุ่มสตำร์ทอัพเพื่อสังคม 
โครงกำรพัฒนำระบบสนับสนุนทำงกำรเงินและกำรลงทุน (SE Bank) เสริมสร้ำงและพัฒนำกลไก เพ่ือให้ภำคธุรกิจ 
ส่งเสริมสนับสนุนและสร้ำงค่ำนิยมและวัฒนธรรมที่ดี โดยกำรสร้ำงมำตรกำรจูงใจให้ภำคเอกชนมีส่วนร่วมในกำรลงทุน
พัฒนำด้ำนสังคมในรูปแบบต่ำง ๆ อำทิ โครงกำรพัฒนำข้อเสนอมำตรกำรทำงภำษีที่เหมำะสมเพื่อสร้ำงแรงจูงใจ 
แก่วิสำหกิจเพื่อสังคม และกำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูลเพื่อจับคู่ธุรกิจกับควำมต้องกำรของสังคม กำรส่งเสริมกำร
บริหำรจัดกำรอย่ำงมีธรรมำภิบำล ปลอดกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ และค�ำนึงถึงกำรเติบโตที่เป็นมิตรกับ
ทรัพยำกรธรรมชำติสิ่งแวดล้อม อำทิ โครงกำรประเมินควำมยั่งยืนในด้ำนสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบำล
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สือ่ในสงัคมไทยมคีวามเขม้แขง็ 
สามารถสรา้งภมูคิุม้กนัใหแ้กป่ระชาชน

ในสงัคม ท�าใหเ้กดิสงัคมแหง่การเรยีนรู้
ปลอดภยั และสรา้งสรรค์เพ่ิมขึน้ 

เป้าหมาย

แผนแม่บทย่อย การใช้สื่อและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝัง
ค่านิยมและวัฒนธรรมของคนในสังคม

100301

 

สื่อและสื่อสำรมวลชนนับเป็นองค์ประกอบที่ส�ำคัญในกำรปลูกฝังค่ำนิยมและวัฒนธรรมให้คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม 
อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุข โดยต้องส่งเสริมให้ส่ือและส่ือสำรมวลชนปฏิบัติตำมจรรยำบรรณสื่ออย่ำง
เคร่งครัด กำรจัดเวลำและพ้ืนท่ีออกอำกำศให้แก่สื่อสร้ำงสรรค์ในช่วงเวลำที่มีผู้ชมมำกที่สุด รวมทั้งกำรส่งเสริมกำรใช้
สื่อออนไลน์และเครือข่ำยสังคมออนไลน์อย่ำงสร้ำงสรรค์  โดยต้องให้ควำมส�ำคัญกับกำรพัฒนำส่ือสร้ำงสรรค์/สื่อ
คุณภำพ ส่งเสริมให้สื่อและสื่อสำรมวลชนปฏิบัติงำนบนเสรีภำพควบคู่กับจรรยำบรรณของสื่อและมีควำมรับผิดชอบต่อ
สังคม รวมทั้งกำรพัฒนำช่องทำงเพื่อให้ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรที่ถูกต้อง และเชื่อถือได้

ที่มำ: ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
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สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย ซึ่งสะท้อนโดยระดับควำมส�ำเร็จของกำรสร้ำงกำรรับรู้ ควำมตระหนัก และกำรใช้สื่อ
อย่ำงปลอดภัยและสร้ำงสรรค์ของประชำชนกลุ่มเป้ำหมำย  หำกเทียบเคียงจำกข้อมูลสถำนภำพกำรรู้เท่ำทันสื่อและ
สื่อสำรสนเทศ ณ ปี 2562 พบว่ำมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 68.1 ซึ่งมีควำมเป็นไปได้ในกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมที่ก�ำหนดใน
ปี 2565 ในระดับเป็นไปได้มำก โดยยังคงต้องเร่งพัฒนำกำรใช้สื่อและสื่อสำรมวลชนในกำรปลูกฝังค่ำนิยม 
และวัฒนธรรมของคนในสังคม ส่งเสริมกำรใช้ส่ือออนไลน์และเครือข่ำยสังคมออนไลน์อย่ำงสร้ำงสรรค์ ส่งเสริมพัฒนำ
บุคลำกรด้ำนสื่อสำรมวลชนให้มีคุณภำพ และกำรเสริมสร้ำงภูมิคุ้มกันควำมรู้ในกำรเลือกรับปรับใช้สื่อหรือกำรรู้เท่ำทัน
สื่อและสื่อออนไลน์แก่เด็ก เยำวชน และประชำชนทั่วไป

การด�าเนินการที่ผ่านมา ในช่วงปี 2561 – 2562 ได้มีกำรด�ำเนินกำรในด้ำนต่ำง ๆ อำทิ ด้ำนกำรส่งเสริมและพัฒนำให้
เกิดกลไกและกระบวนกำรคัดกรอง เฝ้ำระวัง และกำรรู้เท่ำทันส่ือ ด้ำนกำรส่งเสริมและพัฒนำช่องทำงเพื่อสื่อสำรกับ
สังคมให้เกิดกำรรับรู้และมีส่วนร่วมของประชำชน และด้ำนกำรส่งเสริมและพัฒนำองค์ควำมรู้ในกำรพัฒนำส่ือและ
นิเวศสื่อที่ปลอดภัยและสร้ำงสรรค์ โดยหน่วยงำนภำครัฐที่เกี่ยวข้อง อำทิ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
กระทรวงวัฒนธรรม ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ 
กรมประชำสัมพันธ์ กองทุนพัฒนำสื่อปลอดภัยและสร้ำงสรรค์ และสถำบันกำรศึกษำภำครัฐ โดยได้มีกำรด�ำเนินกำร
สร้ำงควำมรู้เท่ำทันสื่อแก่ประชำชนท่ัวไป เช่น กำรให้ควำมรู้แก่ประชำชนผ่ำนช่องทำงกำรสื่อสำรของรัฐ กำรจัด
กิจกรรมรณรงค์สร้ำงกำรรับรู้เท่ำทันสื่อ และกำรพัฒนำสื่อปลอดภัยและสร้ำงสรรค์ เป็นต้น
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ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย แม้ว่ำกำรด�ำเนินงำนโดยภำคส่วนต่ำง ๆ มีแนวโน้มที่จะสำมำรถ 
ขับเคลื่อนให้บรรลุเป้ำหมำยตำมที่ก�ำหนดไว้ได้ แต่อย่ำงไรก็ตำม กำรเพิ่มขึ้นของกำรเข้ำถึงสื่อสังคมออนไลน์ ท�ำให้ยำก
ต่อกำรควบคุมและเฝ้ำระวังกำรบริโภคสื่อที่ไม่เหมำะสม ไม่สร้ำงสรรค์ โดยเฉพำะกลุ่มเด็ก เยำวชนและผู้สูงอำยุ

ข้อเสนอแนะเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย กำรใช้ส่ือและส่ือสำรมวลชนในกำรปลูกฝังค่ำนิยมและวัฒนธรรมของคน 
ในสังคมในระยะต่อไป ควรเร่งด�ำเนินโครงกำรที่ส�ำคัญในกำรพัฒนำสื่อสร้ำงสรรค์อย่ำงต่อเนื่อง อำทิ โครงกำรส่งเสริม
และพัฒนำช่องทำงเพื่อสื่อสำรกับสังคม ให้เกิดกำรรับรู้และมีส่วนร่วมของประชำชน  กำรส่งเสริมกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ 
เฝ้ำระวัง และกำรรู้เท่ำทันสื่อ และพัฒนำระบบเฝ้ำระวังสื่อไม่ปลอดภัยโดยเฉพำะสื่อออนไลน์ที่มีสื่ออยู่จ�ำนวนมำก 
โดยให้ควำมส�ำคัญกับกำรสร้ำงทักษะกำรประเมินข้อมูลให้กับประชำชน กำรเร่งเผยแพร่แหล่งข้อมูลกลำงของภำครัฐ 
ที่เข้ำถึงได้ง่ำยผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ ให้ประชำชนทั่วไปทรำบข้อเท็จจริงและใช้ในกำรเปรียบเทียบข้อมูลข่ำวสำรต่ำง ๆ  
ที่ได้รับ รวมถึงพัฒนำกระบวนกำรตรวจสอบและส่งเสริมกำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนสื่อสำรมวลชนให้มีคุณภำพ  
มีจรรยำบรรณสื่ออย่ำงเคร่งครัดและมีควำมรับผิดชอบต่อสังคม เนื่องจำกสื่อในปัจจุบันมักจะมีกำรแข่งขันกันที่ 
ควำมรวดเร็วในกำรน�ำเสนอจนอำจท�ำให้ละเลยควำมรับผิดชอบต่อสังคม
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การพัฒนาศักยภาพคน 
ตลอดชว่งชวีติ

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น 11      

ยุทธศาสตรชาติด าน

การพัฒนา
และเสริมสรางศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย
฿
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แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประเด็น (11) กำรพัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต มีวัตถุประสงค์ในกำรเสริมสร้ำง
สภำพแวดล้อมตั้งแต่ระดับครอบครัว ชุมชน และประเทศให้เอ้ือต่อกำรพัฒนำศักยภำพคนไทยตลอดช่วงชีวิต  
ตั้งแต่ช่วงกำรตั้งครรภ์ ปฐมวัย วัยรุ่น วัยเรียน วัยแรงงำน และวัยผู้สูงอำยุ ให้คนไทยเป็นทรัพยำกรมนุษย์ที่มีศักยภำพ  
มีทักษะควำมรู้เป็นคนดีมีวินัย เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง มีควำมรอบรู้ทำงกำรเงิน มีควำมสำมำรถในกำรวำงแผนชีวิต 
และกำรวำงแผนทำงกำรเงินท่ีเหมำะสม เพื่อให้สำมำรถพัฒนำตนเองและเป็นก�ำลังส�ำคัญในกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำ
สังคมและประเทศ โดยมีเป้ำหมำยระดับประเด็น คือ คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพ่ิมข้ึน ได้รับการพัฒนา 
อย่างสมดุล ท้ังด้านร่างกาย สติปัญญาและคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้ และทักษะในศตวรรษท่ี 21  
รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

กำรประเมินผลลัพธ์กำรด�ำเนินกำรที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำย

คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพิ่มข้ึนได ้รับ 
การพัฒนาอย ่างสมดุล ทั้ งด ้านร ่างกาย  
ส ติ ป ั ญ ญ า แ ล ะ คุ ณ ธ ร ร ม  จ ริ ย ธ ร ร ม  
เป็นผู้ท่ีมีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21  
รักการเรียนรู ้ อย ่ างต ่อ เนื่ องตลอดชีวิต  
เมื่อพิจำรณำดัชนีกำรพัฒนำมนุษย์ พบว่ำ   
ในปี 2561 ประเทศไทยได้ 0.765 คะแนน  
ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีกำรพัฒนำมนุษย์
ระดับสูง โดยคะแนนได้เพิ่มขึ้นจำกปี 2560  
ทีไ่ด้รบั 0.755 คะแนน และเมือ่พจิำรณำแนวโน้ม 
คะแนนของดัชนีกำรพัฒนำมนุษย์ของประเทศ
ตั้งแต่ปี 2557 พบว่ำคะแนนของประเทศไทย 
มีแนวโน ้มกำรพัฒนำที่ดีขึ้นอย ่ำงต ่อเนื่อง  
และมีโอกำสที่จะบรรลุค่ำเป้ำหมำยที่ก�ำหนดไว้
ในปี 2565 (0.79 คะแนน) เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่น พบว่ำ ประเทศไทยอยู่ในล�ำดับที่ 77 ของโลก และส�ำหรับ
กลุ่มประเทศในอำเซียน ประเทศไทยอยู่ในล�ำดับที่ 4 โดยเป็นรองสิงคโปร์ บรูไน และมำเลเซีย 

 ที่มำ: Human Development Report 2019,
UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME
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แม้ว่ำคะแนนดัชนีกำรพัฒนำมนุษย์ของประเทศไทยในภำพรวมเพิ่มขึ้น แต่คะแนนด้ำนควำมไม่เท่ำเทียมกัน 
กลับมคีะแนนลดลง ซึง่นบัเป็นประเดน็ท้ำทำยส�ำคญัอย่ำงหนึง่ท่ีจะลดทอนโอกำสในกำรพัฒนำศกัยภำพทรัพยำกรมนษุย์ 
อย่ำงเท่ำเทียมในทุกช่วงวัย ท้ังในด้ำนกำรศึกษำ สำธำรณสุข และกำรเข้ำถึงทรัพยำกรต่ำง ๆ ที่จ�ำเป็น นอกจำกนี ้
กำรด�ำเนินกำรในหลำยส่วน อำทิ กำรเสริมสร้ำงครอบครัวให้เข้มแข็ง กำรยกระดับสถำนศึกษำปฐมวัย กำรพัฒนำ 
เสริมสร้ำงทักษะทั้งวัยรุ่น วัยเรียน แรงงำน และผู้สูงอำยุ ยังคงมีจ�ำนวนน้อยเมื่อเทียบกับจ�ำนวนกลุ่มเป้ำหมำย  
ท�ำให้ไม่สำมำรถครอบคลุมกลุ่มเป้ำหมำยทั้งหมดได้ 

แผนแม่บทฯ ประเด็น กำรพัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต ประกอบด้วย 5 แผนแม่บทย่อย สรุปสำระส�ำคัญได้ ดังนี้ 
(1) กำรสร้ำงสภำพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพมนุษย์ มีแนวทำงในกำรพัฒนำที่เน้นสร้ำง 
ควำมอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย ส่งเสริมบทบำทกำรมีส่วนร่วมองค์กรภำครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ครอบครัว และชุมชน ในกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ และพัฒนำระบบฐำนข้อมูลเพ่ือพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ที่มี 
ควำมเช่ือมโยงและบูรณำกำรข้อมูลด้ำนกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ระหว่ำงภำคีกำรพัฒนำต่ำง ๆ (2) กำรพัฒนำเด็ก
ตั้งแต่ช่วงกำรตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย มีแนวทำงในกำรพัฒนำท่ีให้ควำมส�ำคัญกับกำรเตรียมควำมพร้อมท้ังสุขภำวะ 
เจตคติควำมรู้และทักษะให้แก่พ่อแม่ก่อนกำรตั้งครรภ์ กำรพัฒนำเด็กปฐมวัยให้มีสุขภำวะท่ีดีและสมวัย พร้อมทั้ง 
มีพัฒนำกำร สมรรถนะ และคุณลักษณะที่ดีสมวัยทุกด้ำน (3) กำรพัฒนำช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น มีแนวทำงในกำรพัฒนำ 
ที่ให้ควำมส�ำคัญกับกำรพัฒนำทักษะที่สอดรับกับทักษะในศตวรรษที่ 21 ทั้งทักษะด้ำนภำษำ ศิลปะ และควำมสำมำรถ 
ในกำรใช้เทคโนโลยีท่ีสอดคล้องกับควำมสำมำรถ ควำมถนัดและควำมสนใจ กำรวำงแผนชีวิตและวำงแผนกำรเงิน 
ตลอดจนทักษะที่เชื่อมต่อกับโลกกำรท�ำงำนในทักษะอำชีพที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของประเทศ ตลอดจนส่งเสริม
และสนับสนุนระบบบริกำรสุขภำพและอนำมัยท่ีเชื่อมต่อกันระหว่ำงระบบสำธำรณสุขกับโรงเรียนหรือสถำนศึกษำ  
(4) กำรพัฒนำและยกระดับศักยภำพวัยแรงงำน มีแนวทำงในกำรพัฒนำที่ให้ควำมส�ำคัญกับกำรยกระดับศักยภำพ 
ทักษะและสมรรถนะของคนในช่วงวัยท�ำงำนให้มีคุณภำพมำตรฐำน ตลอดจนสนับสนุนสู่กำรเป็นผู้ประกอบกำรใหม่ 
กำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรมกำรท�ำงำนที่พึงประสงค์และทักษะควำมรู้ทำงกำรเงิน นอกจำกนี้ยังส่งเสริมกลุ่มผู้เชี่ยวชำญ
คนไทยและต่ำงชำติให้เข้ำมำท�ำงำนเพื่อเสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ และ (5) กำรส่งเสริม
ศักยภำพผู้สูงอำยุ มีแนวทำงในกำรพัฒนำที่ให้ควำมส�ำคัญกับกำรส่งเสริมกำรมีงำนท�ำของผู้สูงอำยุให้พ่ึงพำตนเองได้
ทำงเศรษฐกิจ กำรส่งเสริมและพัฒนำระบบกำรออมและระบบสุขภำพดูแลผู้สูงอำยุ
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สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย พิจำรณำจำกดัชนีย่อย 
ด้ำนชีวิตครอบครัวและชุมชน ซึ่งเป็นหนึ่งในดัชนีย่อย
ของดัชนคีวำมก้ำวหน้ำของคน โดยสถำนกำรณ์ ในปี 2562 
ดัชนีด้ำนชีวิตครอบครัวและชุมชน อยู่ที่ 0.6470 เพิ่มขึ้น 
จำก 0.6276 ในปี 2560 ถงึแม้จะมแีนวโน้มท่ีดขีึน้ แต่ยงัคง
น้อยลงเมื่อเทียบกับปี 2558 อย่ำงไรก็ตำม ควรเร่ง 
กำรด�ำเนินงำนต่ำง ๆ ที่ส่งผลต่อกำรสร้ำงควำมเข้มแข็ง 
ของสถำบันครอบครัว ผ ่ำนกำรส ่งเสริมกำรสร ้ำง 
สภำพแวดล้อมที่ดีในชุมชน เนื่องจำกดัชนีดังกล่ำวยังคงมี
แนวโน้มผันผวน โดยเฉพำะสถำนกำรณ์ควำมรุนแรงใน
ครอบครัวที่ยังคงอยู่ในระดับที่สูง

การด�าเนินการที่ผ่านมา ในช่วงปี 2561 - 2562 หน่วยงำนของรัฐได้ขับเคล่ือนเป้ำหมำยโดยด�ำเนินกำรส่งเสริม 
กำรสร้ำงสภำพแวดล้อมทีเ่อือ้ต่อกำรพฒันำและเสรมิสร้ำงศกัยภำพมนษุย์ในหลำยด้ำน อำท ิด้ำนกำรพฒันำควำมเข้มแขง็
ของครอบครัวชุมชนเพื่อลดควำมเหลื่อมล�้ำทำงสังคม ด้ำนกำรเสริมสร้ำงสัมพันธภำพของคนในครอบครัวและ 
ลดควำมรุนแรงในครอบครัว ด้ำนกำรพัฒนำเศรษฐกิจชุมชนฐำนรำก และด้ำนกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบ้ำน 
และโรงเรียน ซ่ึงกำรด�ำเนินงำนดังกล่ำวมุ่งเน้นกำรสร้ำงสถำบันครอบครัวให้มีควำมเข้มแข็ง เสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์
อันดีระหว่ำงสมำชิกในครอบครัว ให้ผู้น�ำเป็นแบบอย่ำงและส่งเสริมให้สมำชิกในครอบครัวมีเวลำร่วมกัน

ที่มำ: ส�ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ

ครอบครวัไทยมีความเขม้แขง็ 
และมีจติส�านึกความเปน็ไทย ด�ารงชวีติ 

แบบพอเพียงมากขึน้

เป้าหมาย

แผนแม่บทย่อย การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อ 
ต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์

110101

มุ่งเน้นกำรพัฒนำและยกระดับคนในทุกมิติและทุกช่วงวัยให้เป็นทรัพยำกรมนุษย์ที่ดี เก่ง และมีคุณภำพ ซ่ึงจ�ำเป็น 
ต้องมีกำรเสริมสร้ำงสภำพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์อย่ำงเป็นระบบตั้งแต่
ระดับครอบครัว ชุมชน สังคม และกำรมีระบบและกลไกรองรับกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ที่มีประสิทธิภำพ  
ซึ่งกำรบรรลุเป้ำหมำยดังกล่ำว จ�ำเป็นต้องด�ำเนินกำรส่งเสริมให้สถำบันครอบครัวมีควำมเข้มแข็ง โดยเสริมสร้ำง 
ควำมสัมพันธ์อันดีของสมำชิกในครอบครัวและชุมชน กำรเป็นแบบอย่ำงท่ีดีของผู้น�ำครอบครัว และกำรมีเวลำให้
ระหว่ำงสมำชิกในครอบครัว

ร้อยละ

ปี
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110101

ประเด็นท ้าทายที่ส ่ งผลต ่อการบรรลุ เป ้าหมาย  
กำรด�ำเนินโครงกำรที่มุ่งเน้นกำรสนับสนุนและส่งเสริมให้
ครอบครัวมีควำมเข้มแข็งยังคงมีขอบเขตและจ�ำนวน
โครงกำรที่จ�ำกัดเมื่อเทียบกับครอบครัวและชุมชน
ทั้งหมด และกำรด�ำเนินกำรส่วนใหญ่ยังคงเป็นโครงกำร 
ที่ เ น ้ น ก ำ รพัฒนำ บุ คล ำกร โดย เ ฉพำะ บุ คล ำกร 
ทำงกำรศึกษำ ทั้งนี้  กำรเสริมสร ้ำงควำมเข ้มแข็ง 
ของครอบครัวจ� ำ เป ็นต ้องมุ ่ ง เน ้นกำรเสริมสร ้ำง 
สภำพแวดล้อมให้เอื้อต่อกำรพัฒนำศักยภำพคนไทย 
ตลอดช่วงชีวิต เพื่อส ่งเสริมให้สมำชิกในครอบครัว 
มีควำมรู ้ควำมเข ้ำใจในบทบำทหน ้ำ ท่ีของตนเอง  
อันจะน�ำไปสู่กำรเป็นครอบครัวที่เข้มแข็ง 

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป ้าหมาย ภำคส่วนที่
เกี่ยวข้องควรเร่งและเน้นกำรด�ำเนินโครงกำรในลักษณะ
กำรส่งเสริมควำมรู้ในกำรวำงแผนชีวิตที่เหมำะสม อำทิ 
โครงกำรพัฒนำคุณภำพชวีติส�ำหรบัทุกช่วงวยัแบบบูรณำกำร 

โครงกำรส่งเสริมกำรวำงแผนทำงกำรเงินของครอบครัว 
และให้ควำมส�ำคัญกับกำรพัฒนำสภำพแวดล้อมที่เอ้ือต่อ
กำรสร้ำงครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง อำทิ โครงกำรบริหำร
และพัฒนำก� ำลั ง คนของประเทศด ้ำนครอบครัว  
โครงกำรพัฒนำระบบบูรณำกำรเพื่อครอบครัวไทย 
ไร้ควำมรุนแรง โครงกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งแก่ครอบครัว
ชุมชนเพื่อลดควำมเหลื่อมล�้ำทำงสังคม โครงกำรส่งเสริม
สัมพันธภำพของครอบครัว และพัฒนำระบบฐำนข้อมูล
เพื่อกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ที่มีควำมเชื่อมโยงและ 
บรูณำกำรข้อมลูด้ำนกำรพฒันำทรัพยำกรมนุษย์ระหว่ำง
ภำคีกำรพัฒนำต่ำง ๆ  อำทิ โครงกำรคลังข้อมูลสำรสนเทศ
ด้ำนครอบครัวแห่งชำติ โครงกำรพัฒนำระบบข้อมูล
สำรสนเทศด้ำนกำรศึกษำ เพื่อมุ ่งเน้นกำรพัฒนำและ 
ยกระดับคนในทุกมิติและทุกช่วงวัยให้เป็นทรัพยำกร
มนุษย์ท่ีดี เก่ง และมีคุณภำพพร้อมขับเคล่ือนกำรพัฒนำ
ประเทศไปข้ำงหน้ำได้อย่ำงเต็มศักยภำพ
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เดก็เกดิอยา่งมคีณุภาพ  
มีพัฒนาการสมวยั สามารถเขา้ถงึ 

บรกิารทีม่คีณุภาพมากขึน้

เป้าหมาย

แผนแม่บทย่อย การพัฒนาเด็ก 
ตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย

110201

มุ่งเน้นกำรเตรียมควำมพร้อมให้แก่พ่อแม่ก่อนกำรตั้งครรภ์ ส่งเสริมอนำมัยแม่และเด็กตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์ ส่งเสริม 
กำรเกิดอย่ำงมีคุณภำพ สนับสนุนกำรเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ส ่งเสริมกำรให้สำรอำหำรที่จ�ำเป็นต่อสมองเด็ก  
และกำรลงทุนเพื่อกำรพัฒนำเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนำกำรที่สมวัยในทุกด้ำน โดยควำมพร้อมด้ำนปัจจัยพื้นฐำนของพ่อแม่ 
ทั้งก่อนและหลังกำรมีบุตร สถำนพัฒนำส�ำหรับเด็กเล็กที่มีคุณภำพและได้รับมำตรฐำน กำรเข้ำถึงสวัสดิกำรภำครัฐ
ส�ำหรับเด็กตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัยอย่ำงเป็นธรรมและท่ัวถึง จะเป็นปัจจัยส�ำคัญท่ีส่งผลต่อกำรบรรล ุ
เป้ำหมำยดังกล่ำวได้อย่ำงเป็นรูปธรรม

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย ได้ก�ำหนดกำรประเมิน
สถำนกำรณ์ด้วยดชันพีฒันำกำรเด็กสมวยัไว้ โดยปี 2562 
เด็กมีพัฒนำกำรสมวัย ร้อยละ 92.99 ซึ่งบรรลุเป้ำหมำย
ตำมที่ก�ำหนดในปี 2565 (ร้อยละ 80) อย่ำงไรก็ตำม  
ถึงแม ้สถำนกำรณ ์จะบรรลุ เป ้ำหมำยที่ก� ำหนดไว ้  
แต่ร้อยละกำรพัฒนำเด็กสมวัยในปี 2562 กลับลดลง 
จำกปี 2561 ที่ร ้อยละ 93.47 ซึ่งกำรลดลงดังกล่ำว 
อำจไม่ใช่กำรลดลงอย่ำงมีนัยส�ำคัญ แต่เป็นสถำนกำรณ ์
ที่ควรได้รับควำมส�ำคัญในกำรติดตำมและประเมินต่อไป

ร้อยละ

ปี

ที่มำ: กรมอนำมัย กระทรวงสำธำรณสุข

การด�าเนินการที่ผ่านมา หน่วยงำนของรัฐได้ด�ำเนินกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยในช่วงปี 2561 - 2562 โดยด�ำเนิน
โครงกำรในด้ำนต่ำง ๆ เพื่อส่งเสริมกำรเกิดอย่ำงมีคุณภำพ ส่งเสริมอนำมัยแม่และเด็กเพื่อเตรียมควำมพร้อมด้ำนปัจจัย 
พื้นฐำนของพ่อแม่ท้ังก่อนและหลังกำรมีบุตร อำทิ โครงกำรเตรียมควำมพร้อมให้แก่พ่อแม่ก่อนกำรต้ังครรภ์ โครงกำร
ส่งเสริมกำรเกิดอย่ำงมีคุณภำพ ด้ำนกำรส่งเสริมอนำมัยแม่และเด็กต้ังแต่เร่ิมต้ังครรภ์ และโครงกำรส่งเสริมกำรเลี้ยงดู
เด็กอย่ำงมีคุณภำพ โดยสนับสนุนสวัสดิกำรภำครัฐส�ำหรับเด็กตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัยอย่ำงเป็นธรรมและทั่วถึง 
อำท ิโครงกำรสนบัสนนุเงนิอดุหนุนเพือ่เลีย้งดูเด็กแรกเกิด โครงกำรมหศัจรรย์ 1,000 วนัแรก เพ่ือสนบัสนนุกำรเลีย้งลกู 
ด้วยนมแม่ กำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยอย่ำงมีคุณภำพ อำทิ โครงกำรเด็กไทยคุณภำพ โครงกำรส่งเสริมและ
พัฒนำคุณภำพชีวิตปฐมวัย
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ประเด็นท ้าทายที่ส ่ งผลต ่อการบรรลุ เป ้าหมาย  
กำรติดตำมพัฒนำกำรของเด็ก เป ็นป ัจจัยส� ำคัญ 
ที่ส่งเสริมให้หน่วยงำนภำครัฐสำมำรถจัดสรรบริกำร
สำธำรณะและสวัสดิกำรต่ำง ๆ ให้กับเด็กและครอบครัว
อย่ำงเหมำะสม โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ 
นอกจำกนี้ กำรพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนสถำนศึกษำ
ปฐมวัย ควบคู่กับกำรยกระดับบุคลำกรในสถำนพัฒนำ
เด็กปฐมวัยให้มีควำมพร้อมทั้งทักษะ ควำมรู้ จริยธรรม 
ยังคงเป็นประเด็นท้ำทำยที่ส�ำคัญที่หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
ต ้อง ให ้ควำมส� ำคัญ เพื่ อ ให ้ เด็ ก ได ้ เติบ โตขึ้ น ใน 
สภำพแวดล้อมที่ดีและเหมำะสมกับกำรเติบโต

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ในระยะต่อไป 
ควรมุ ่งพัฒนำระบบติดตำมกำรดูแลพัฒนำกำรของ 
เดก็ปฐมวยั และจัดกำรเรียนรู้ส�ำหรับเด็กปฐมวัยอย่ำงมี
คุณภำพ เพื่อให้ได้รับกำรพัฒนำร่ำงกำย จิตใจ วินัย 
อำรมณ์ สังคม และสติป ัญญำให้สมกับวัย รวมถึง 
กำรยกระดับโรงเรียนพ่อแม่ (Parenting Schools)  
ให้เกิดประสิทธิผลยิ่งขึ้น มีระบบฝึกอบรมและระบบโค้ช/
ระบบพี่ เลี้ยงที่มีคุณภำพส�ำหรับครูและผู ้ดูแลเด็ก 
อย่ำงต่อเนื่อง จัดสภำพแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำรเรียนรู้และ
กระตุ้นพัฒนำกำรเด็กปฐมวยั พฒันำศนูย์รบัเล้ียงเดก็เล็ก 
ทีม่คีณุภำพ น�ำเครือ่งมอืใหม่ ๆ มำใช้ อำทิ กำรเปิดโอกำส
ให้องค์กรเอกชนหรือประชำสังคมที่มีศักยภำพด�ำเนิน
ก ำ ร ยก ระดั บ ศั ก ยภ ำพศู น ย ์ พัฒนำ เ ด็ กป ฐมวั ย  
และกำรระดมทุนจำกภำคประชำสังคม
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วัยเรยีน/วยัรุน่ มคีวามรู้และทักษะ 
ในศตวรรษท่ี 21 ครบถว้น รูจ้กัคดิ วเิคราะห์ 

รกัการเรยีนรู ้มสี�านกึพลเมอืง  
มคีวามกลา้หาญทางจรยิธรรม มีความสามารถ

ในการแกปั้ญหา ปรับตัว สือ่สาร และท�างาน
รว่มกบัผูอ้ืน่ไดอ้ยา่งมปีระสทิธผิล 

ตลอดชวีติดขีึน้

เป้าหมาย

แผนแม่บทย่อย การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น
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กำรพัฒนำทักษะที่สอดรับกับทักษะในศตวรรษที่  21 โดยเฉพำะทักษะด้ำนกำรคิดวิเครำะห์ สังเครำะห์  
ควำมสำมำรถในกำรแก้ไขปัญหำที่ซับซ้อน รวมถึงทักษะด้ำนภำษำ ศิลปะ กำรใช้เทคโนโลยี และทักษะอำชีพ 
ที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของประเทศในกำรบ่มเพำะกำรเป็นนักคิด นักนวัตกร และกำรผู้ประกอบกำรใหม่  
ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยดังกล่ำว ต้องอำศัยปัจจัยส�ำคัญ ประกอบด้วย เด็กและเยำวชนมีทักษะชีวิตและพลเมือง
สร้ำงสรรค์เหมำะสมกับกำรท�ำงำนในศตวรรษที่ 21 ระบบกำรเรียนกำรสอนและหลักสูตรที่มุ ่งเน้นกำรพัฒนำ
สมรรถนะครูและบุคลำกรทำงกำรเรียนกำรสอนมีคุณภำพ ปรับตัวให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน 
และกำรบริหำรจัดกำรระบบกำรศึกษำที่ก�ำหนดบทบำทภำคส่วนที่เกี่ยวข้องอย่ำงชัดเจน

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย ได้ก�ำหนดกำรประเมิน
สถำนกำรณ์ด้วยคะแนนควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
กำรพัฒนำทุนมนุษย์ด้ำนทักษะ (Skill) ของ World  
Economic Forum (WEF) ไว้ โดยในปี 2562 อยู่ที่ 62.3 
คะแนน ปรับตัวลดลงจำก 63.0 คะแนน ในปี 2561  
โดยเป็นผลจำกกำรลดลงของคะแนนในด้ำนทักษะ 
ของผู ้ส� ำ เ ร็จกำรศึกษำ จ�ำนวนป ีกำรศึกษำเฉลี่ ย  
และทักษะด้ำนดิจิทัลของประชำกรเป็นหลัก ซึ่งยังคง 
ห่ำงไกลจำกค ่ำ เป ้ำหมำยที่ก� ำหนดไว ้ ในป ี  2565 
(เพิ่มขึ้นร ้อยละ 20) ขณะที่อันดับของประเทศไทย 
ในด้ำนทักษะอยู่ที่อันดับ 73 จำก 141 ประเทศทั่วโลก 
จำกเดมิอนัดบัที ่66 จำก 140 ประเทศทัว่โลกในปี 2561

ที่มำ: The Global Competitiveness Report 2019,  
World Economic Forum (WEF)

63.0 62.3

2561 2562

66

73
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การด�าเนินการที่ผ่านมา ช่วงปี 2561 – 2562 หน่วยงำน
ของรัฐได้ด�ำเนินกำรส่งเสริมเด็กและเยำวชนให้มีทักษะ
ชีวิตและพลเมืองสร้ำงสรรค์เหมำะสมกับกำรท�ำงำน 
ในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพำะทักษะด้ำนกำรคิดวิเครำะห์ 
สังเครำะห์ ควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำท่ีซับซ้อน 
ควำมคิดสร้ำงสรรค์ กำรท�ำงำนร่วมกับผู้อ่ืน กำรพัฒนำ
ทักษะด้ำนภำษำ ศิลปะ และควำมสำมำรถในกำรใช้
เทคโนโลยีที่สอดคล้องกับควำมสำมำรถ ควำมถนัดและ
ควำมสนใจ รวมทั้งกำรพัฒนำทักษะในกำรวำงแผนชีวิต
และวำงแผนกำรเงิน ตลอดจนทักษะท่ีเชื่อมต่อกับโลก
กำรท� ำ งำน โดย เป ็นกำรด� ำ เนินกำร ในส ่ วนที่ ม ี
กลุ ่มเป้ำหมำยระดับประเทศ เช่น โครงกำรส่งเสริม 
กำรเรียนกำรสอนภำษำต่ำงประเทศที่สอง โครงกำร 
เสริมสร้ำงศักยภำพผูเ้รียนด้ำนกำรพัฒนำนกัคดิสร้ำงสรรค์ 
นวตักรรมเพือ่ตอบสนองกำรเปลีย่นแปลงในศตวรรษที ่21 
เป ็นต ้น และเป ้ำหมำยระดับพื้นที่ /จั งหวัด เช ่น  
โครงกำรพัฒนำนักศึกษำตำมกำรจัดกำรเรียนรู ้ 
ในศตวรรษที่ 21 (จังหวัดเพชรบูรณ์) โครงกำรเพิ่มพื้นท่ี
สร้ำงสรรค์ส�ำหรับเด็กและเยำวชน (จังหวัดกำฬสินธุ์) 
โครงกำรเสริมสร ้ำงค ่ำนิยมและปลูกฝ ังคุณธรรม 
จริยธรรม (จังหวัดลพบุรี) โครงกำรยกระดับคุณภำพ 
กำรเรียนรู้ด้ำนกำรอ่ำน กำรเขียน และกำรคิดวิเครำะห์
ของนักเรียนในระดับกำรจัดกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน  
(จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดแม่ฮ่องสอน) โครงกำร
พัฒนำศักยภำพคนตำมช่วงวัย (จังหวัดอุบลรำชธำนี) 
โครงกำรพัฒนำศักยภำพนักเรียน/นักศึกษำเพื่อเตรียม
ควำมพร ้อมเข ้ำสู ่อุตสำหกรรมหุ ่นยนต ์และระบบ
อัตโนมัติในเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภำคตะวันออก 
เป็นต้น 

ประเด็นท ้าทายที่ส ่ งผลต ่อการบรรลุ เป ้าหมาย  
กำรด�ำเนนิกำรในด้ำนกำรพัฒนำทักษะอำชพีให้สอดคล้อง 
กับควำมต้องกำรของประเทศ และกำรเพิ่มทักษะชีวิต 
ให ้สำมำรถอยู ่ร ่วมและท�ำงำนภำยใต ้สั งคมที่ เป ็น 
พหุวัฒนธรรม รวมถึงโครงกำรสนับสนุนระบบบริกำร
สุขภำพและอนำมัยที่เช่ือมต่อระหว่ำงระบบสำธำรณสุข
กับสถำนศึกษำ ยังมีกำรด�ำเนินกำรไม่มำกนัก นอกจำกนี้ 
ระบบกำรเรียนกำรสอนและหลักสูตรท่ีสอดคล้องกับ
ควำมต้องกำรของตลำดแรงงำนยังเป็นประเด็นท้ำทำยที่
ส�ำคัญในกำรด�ำเนินกำรในส่วนของกำรพัฒนำทักษะ 
ต่ำง ๆ  ของวยัเรยีนและวยัรุน่ส่งผลให้กำรพัฒนำทุนมนุษย์
ด้ำนทักษะอำจยังไม่สะท้อนออกมำอย่ำงชัดเจน

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ภำครัฐควรเร่งรัด
กำรด�ำเนนิโครงกำรต่ำง ๆ ทีเ่ป็นพืน้ฐำนส�ำคญัในกำรพฒันำ 
ศักยภำพของกลุ ่มวัยเ รียนและวัย รุ ่น โดยเฉพำะ 
กำรพัฒนำระบบกำรเรียนกำรสอนและหลักสูตรที่มุ่งเน้น
กำรพัฒนำสมรรถนะครูและบุคลำกรทำงกำรเรียน 
กำรสอนให้มีคุณภำพ ปรับตัวให้สอดคล้องกับควำม
ต้องกำรของตลำดแรงงำน และกำรบริหำรจัดกำรระบบ 
กำรศึกษำที่ก�ำหนดบทบำทภำคส่วนที่เกี่ยวข้องที่ชัดเจน 
ตลอดจนกำรเสริมสร้ำงทักษะด้ำนกำรคิดวิเครำะห์ 
สังเครำะห์ ภำษำ กำรใช้เทคโนโลยี และควรให้ควำม
ส�ำคัญกับโครงกำรพัฒนำศักยภำพนักเรียน/นักศึกษำ 
เพื่อเตรียมควำมพร้อมเข้ำสู ่อุตสำหกรรมหุ่นยนต์และ
ระบบอตัโนมตัใินเขตระเบยีงเศรษฐกจิพเิศษภำคตะวนัออก 
สอดรับกับกำรพัฒนำทักษะที่จ�ำเป็นในศตวรรษที่ 21 
และควำมต้องกำรของประเทศไทยต่อไป
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แรงงานมีศักยภาพในการเพ่ิมผลผลติ  
มทีกัษะอาชีพสงู ตระหนกัในความส�าคญั 

ทีจ่ะพัฒนาตนเองใหเ้ตม็ศกัยภาพ  
สามารถปรับตวัและเรยีนรู้สิง่ใหม ่ตามพลวตั

ของโครงสร้างอาชพีและความตอ้งการ
ของตลาดแรงงานเพ่ิมขึน้ 

เป้าหมาย

แผนแม่บทย่อย การพัฒนาและยกระดับ 
ศักยภาพวัยแรงงาน

110401

มุ่งเน้นกำรพัฒนำและยกระดับศักยภำพ ทักษะ และสมรรถนะแรงงำนอย่ำงต่อเนื่องให้สอดคล้องกับควำมสำมำรถ
เฉพำะบุคคลและควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน รวมถึงกำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรมกำรท�ำงำนที่พึงประสงค์และควำมรู้
ควำมเข้ำใจและทักษะทำงกำรเงินเพื่อเสริมสร้ำงควำมมั่นคงและหลักประกันของตนเองและครอบครัว โดยปัจจัยหลัก
ที่ต้องด�ำเนินกำรเพื่อบรรลุเป้ำหมำย ได้แก่ กำรพัฒนำสมรรถนะฝีมือแรงงำนให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของ 
ตลำดแรงงำน และแรงงำนได้รับกำรแนะแนวอำชีพและกำรส่งเสริมกำรมีงำนท�ำทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย ได้ก�ำหนดกำรประเมิน
สถำนกำรณ์ด้วยผลิตภำพแรงงำน (ร้อยละ) โดยวัดจำก
สัดส่วนมูลค่ำผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อผู้มีงำนท�ำ 
พบว่ำ ในปี 2562 ผลิตภำพแรงงำนมมีลูค่ำ 290,506 บำท 
ต่อคนต่อปี เพ่ิมขึน้ร้อยละ 3.1 จำกปี 2561 โดยในปี 2561 
ผลิตภำพแรงงำนมีมูลค่ำ 281,893 บำทต่อคนต่อปี 
ซึ่งกำรเติบโตของผลิตภำพแรงงำนสูงกว่ำค่ำเป้ำหมำยที่
ก�ำหนดไว้ (ไม่ต�่ำกว่ำร้อยละ 2.5) ทั้งนี้ กลุ่มแรงงำนที่มี
ผลิตภำพแรงงำนต�่ ำ ท่ีสุด ได ้แก ่  แรงงำนในภำค
เกษตรกรรม ขณะที่แรงงำนในภำคบริกำรมีผลิตภำพ
แรงงำนสูงที่สุด ส่วนหนึ่งเป็นเพรำะแรงงำนในภำค
เกษตรกรรมมีทั กษะต�่ ำ  โดยแรงงำนส ่ วน ใหญ  ่
จบกำรศึกษำในระดับประถมศึกษำหรือต�่ำกว่ำ  

ที่มำ: ส�ำรวจกำรท�ำงำนของผู้สูงอำยุในประเทศไทย พ.ศ. 2557 – 2562,  
ส�ำนักงำนสถิติแห่งชำต ิ
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การด�าเนินการท่ีผ่านมา หน่วยงำนของรัฐได้ด�ำเนินกำร
ขบัเคลือ่นเป้ำหมำยในช่วงปี 2561 – 2562 ด้วยมำตรกำร 
ยกระดับแรงงำนไทยให้ได้มำตรฐำนฝีมือแรงงำนรองรับ
กำรแข่งขนั เพือ่พฒันำสมรรถนะฝีมือแรงงำนให้สอดคล้อง 
กับควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน โดยกำรฝึกอบรม 
ทักษะให้แก่แรงงำนทั้งกลุ่มแรงงำนท่ัวไปและกลุ่มเฉพำะ 
กำรส่งเสรมิกำรรักษำและขยำยตลำดแรงงำนไทยทั้งใน
และต่ำงประเทศ ซึ่งเป็นกำรด�ำเนินงำนในลักษณะ 
กำรแนะแนวอำชีพและกำรส ่ง เส ริมกำรมีงำนท�ำ 
ทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศ เช่น โครงกำรพฒันำทกัษะ 
ฝีมือและยกระดับคุณภำพชีวิตแรงงำนนอกระบบแบบ
บูรณำกำร โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพแรงงำน โครงกำร
พัฒนำทักษะฝีมือแรงงำนและส่งเสริมกำรมีงำนท�ำ 
เพื่อสร้ำงควำมเข้มแข็งให้สังคมและมีควำมพร้อมในกำร
รองรับกำรเปลี่ยนแปลงทำงเศรษฐกจิ สงัคมและวฒันธรรม 
โครงกำรเตรยีมควำมพร้อมสู่ตลำดแรงงำน และโครงกำร 
ส ่งเสริมกำรรักษำและขยำยตลำดแรงงำนไทยใน 
ต่ำงประเทศ เป็นต้น
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ประเด็นท ้าทายที่ส ่ งผลต ่อการบรรลุ เป ้าหมาย  
กำรพัฒนำทักษะฝีมือแรงงำนส่วนใหญ่เป็นกำรพัฒนำ
ทักษะแรงงำนในระบบ ขณะที่โครงกำรพัฒนำทักษะ
แรงงำนนอกระบบซึ่งส่วนใหญ่อยู ่ในภำคเกษตรกรรม 
อันเป็นภำคเศรษฐกิจที่มีผลิตภำพแรงงำนต�่ำที่สุดมีอยู่
อย่ำงจ�ำกดั ท�ำให้ผลติภำพแรงงำนเพิม่ขึน้ได้อย่ำงไม่เต็มที ่
ท้ังนี้ นอกจำกกำรอบรมทักษะแรงงำนเพ่ือให้ผลิตภำพ
แรงงำนเพ่ิมขึ้นแล้ว จะต้องเชื่อมโยงกับผลิตภำพในด้ำน
เทคโนโลยีและด้ำนอื่น ๆ เพ่ือให้แรงงำนมีรำยได้และ
สร้ำงมูลค่ำเพิ่มได้มำกขึ้น รวมทั้งองค์ควำมรู้และระบบ
เกี่ยวกับกำรวิเครำะห์ควำมต้องกำรแรงงำน และทักษะ 
ที่เป็นที่ต้องกำรในอนำคตยังมีข้อจ�ำกัด ท�ำให้แรงงำน 
ไม่สำมำรถระบุทักษะที่ตนเองต้องกำรฝึกอบรมได้ 

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ควรด�ำเนินกำร 
จัดท�ำสถำนกำรณ์ควำมต้องกำรแรงงำนในอนำคต  
และทักษะที่ต ้องกำรให้เป ็นระบบ และเป็นข ้อมูล 
ชุดเดียวกัน เพื่อให้แรงงำนสำมำรถพัฒนำทักษะแรงงำน 
ให้ได ้อย ่ำงตรงจุด อีกทั้งควรเน้นกำรพัฒนำทักษะ
แรงงำนนอกระบบ โดยเฉพำะอย ่ ำงยิ่ งแรงงำน 
ในภำคเกษตรกรรมที่เป็นภำคเศรษฐกิจที่มีผลิตภำพ
แรงงำนต�่ำสุด ควบคู่ไปกับกำรยกระดับผลิตภำพแรงงำน
ด้ำนอื่น เช่น ที่ดิน และเทคโนโลยี โดยให้ควำมส�ำคัญกับ
โครงกำรยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภำพฝีมือและสมรรถนะ
แรงงำน โครงกำรฝึกอบรมแรงงำนกลุ ่มเป ้ำหมำย 
เฉพำะเพื่อเพิ่มโอกำสในกำรประกอบอำชีพ รวมทั้งในมิติ
กำรส่งเสริมกำรมีงำนท�ำท้ังในประเทศและต่ำงประเทศ 
ตำมโครงกำรเตรียมควำมพร ้อมแก ่ก�ำลังแรงงำน 
โครงกำรวันมหกรรมอำชีพ เป็นต้น
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มีคนไทยทีม่คีวามสามารถและ 
ผูเ้ชีย่วชาญตา่งประเทศเข้ามาท�า 

วิทยาศาสตร ์เทคโนโลยี และนวตักรรม 
ในอตุสาหกรรมเปา้หมายเพ่ิมขึน้ 

เป้าหมาย

แผนแม่บทย่อย การพัฒนาและยกระดับ
ศักยภาพวัยแรงงาน
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เพื่อสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันให้กับประเทศ รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนผู ้มีควำมสำมำรถพิเศษทั้งคนไทย 
หรือคนต่ำงชำติที่ก�ำเนิดในประเทศไทย ให้สำมำรถแสดงศักยภำพและใช้ควำมสำมำรถในกำรท�ำประโยชน ์
และสร้ำงชื่อเสียงให้แก่ประเทศ ซึ่งกำรบรรลุเป้ำหมำยดังกล่ำว จ�ำเป็นต้องด�ำเนินมำตรกำรภำครัฐที่ดึงดูดแรงงำน 
หรือผู ้เ ช่ียวชำญทั้งในประเทศและต่ำงประเทศให้เข้ำมำท�ำงำนในอุตสำหกรรมเป้ำหมำย และกำรส่งเสริม 
ให้ผู้เชี่ยวชำญต่ำงประเทศที่ได้รับใบอนุญำตท�ำงำนสำมำรถเข้ำมำถ่ำยทอดเทคโนโลยีให้กับคนไทยได้

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย ได้ก�ำหนดกำรประเมินสถำนกำรณ์ด้วยสัดส่วนก�ำลังแรงงำนด้ำนวิทยำสตร์และ
เทคโนโลยีไว้ โดยในปี 2561 พบว่ำ มีก�ำลังแรงงำนด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีทั้งสิ้น 4,091,397 คน ลดลงจำก 
ปีก่อนร้อยละ 0.03 โดยในปี 2560 มีก�ำลังแรงงำนด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีจ�ำนวน 4,092,734 คน ซึ่งยังห่ำง
กับค่ำเป้ำหมำยที่ก�ำหนดไว้ในปี 2565 (เพิ่มขึ้นร้อยละ 10)

ที่มำ: ส�ำนักงำนสถิติแห่งชำติ
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การด�าเนนิการท่ีผ่านมา ในช่วงปี 2561 – 2562 หน่วยงำน 
ของรฐัได้ด�ำเนนิโครงกำรพฒันำนกัเรยีนผูม้คีวำมสำมำรถ 
พิเศษต่ำง ๆ อำทิ โครงกำรห้องเรียนพิเศษวิทยำศำสตร์ 
เพ่ือขยำยฐำนกำรพัฒนำและส่งเสริมผู้มีควำมสำมำรถ
พิเศษทำงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ 
โดยใช้หลักสูตรกำรเรียนกำรสอนพิเศษแตกต่ำงจำกเด็ก
ปกติท่ัวไป รวมทั้งได้รับกำรพัฒนำและส่งเสริมกิจกรรม
ทำงวิชำกำรเพิ่มพิเศษ เช่น กำรเข้ำค่ำยวิทยำศำสตร์ 
ทัศนศึกษำ ฝึกงำนกับนักวิจัยท�ำโครงงำนวิทยำศำสตร์ 
คณิตศำสตร์และเทคโนโลยี โดยมีโรงเรียนท่ีเข้ำร่วม
โครงกำรทั้งหมด 220 โรงเรียน โครงกำรศูนย์โรงเรียน
ขยำยผล มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชำกำรและพัฒนำ
มำตรฐำนวิทยำศำสตร์ศึกษำ ในพระอุปถัมภ์สมเด็จ
พระเจ้ำพี่นำงเธอ เจ ้ำฟ้ำกัลยำณิวัฒนำ กรมหลวง
นรำธิวำสรำชนครินทร์ (สอวน.) โดยกำรน�ำกระบวนกำร
พัฒนำนักเรียนไทยให้ประสบผลส�ำเร็จในกำรแข่งขัน
โอลิมป ิกวิชำกำรมำขยำยผลให ้กับครู  เพื่อพัฒนำ
มำตรฐำนกำรศึกษำวิทยำศำสตร ์และคณิตศำสตร  ์
ให้ได้ระดับมำตรฐำนสำกล 

ประเด็นท ้าทายที่ส ่ งผลต ่อการบรรลุ เป ้าหมาย  
ก�ำลังแรงงำนในด ้ำนวิทยำศำสตร ์และเทคโนโลย ี
ยังไม่สำมำรถปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นได้เท่ำที่ควรเมื่อเทียบกับ 
ค่ำเป้ำหมำย เนื่องจำกโครงกำรที่ด�ำเนินกำรส่วนใหญ่เป็น

โครงกำรมุง่เน้นกำรพัฒนำศกัยภำพคน ซ่ึงเป็นกระบวนกำร 
พัฒนำที่ต้องใช้เวลำในกำรสะท้อนผลลัพธ์ ดังนั้นใน 
ช่วงระยะสั้น จึงอำจไม่ส ่งผลต่อข้อมูลที่ใช ้ส�ำหรับ 
กำรประเมินสถำนกำรณ์ที่ก�ำหนดไว้อย่ำงชัดเจนมำกนัก 
รวมถึงโครงกำรดังกล่ำวจ�ำเป็นต้องใช้ทั้งงบประมำณ 
และควำมต่อเนือ่งในกำรด�ำเนนิหำกต้องกำรมุง่เน้นขยำยผล 
ให้เกิดควำมครอบคลุมและผลสัมฤทธิ์

ข้อเสนอแนะเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย โครงกำรท่ีด�ำเนินกำร 
อยู่ในปัจจุบันเป็นกำรพัฒนำศักยภำพของก�ำลังแรงงำน
ในอนำคต จึงจ�ำเป็นต้องใช้ระยะเวลำนำนในกำรติดตำมผล 
อย่ำงไรก็ตำม ในระยะสั้น ควรมีมำตรกำรหรือกลไก 
ในกำรดึงดูดแรงงำนหรือผู้เชี่ยวชำญทั้งในประเทศและ
จำกต่ำงประเทศที่มีศักยภำพสูงและมีทักษะที่สอดรับ 
กบัอตุสำหกรรมเป้ำหมำยของประเทศ ขณะเดียวกนัภำครฐั 
ควรปรบัปรงุกฎระเบยีบในกำรรบัผูเ้ชีย่วชำญจำกต่ำงประเทศ 
เข้ำมำท�ำงำนในประเทศให้มีควำมสะดวกมำกยิ่งขึ้น 
เพ่ือเป็นกำรน�ำเข้ำควำมรู ้และเทคโนโลยีมำเผยแพร่ 
ให้กับแรงงำนไทยได้ นอกจำกนี้ ควรให้ควำมส�ำคัญ 
กับโครงกำรต่ำง ๆ  ที่มุ่งเน้นกำรส่งเสริมกำรพัฒนำควำมรู้
ของผู้มคีวำมสำมำรถพิเศษ อำทิ โครงกำรห้องเรียนพิเศษ 
วิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม
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ผูส้งูอายุมคีณุภาพชวีติทีด่ ีมคีวามมัน่คงในชวีติ  
มทีกัษะการด�ารงชีวิต เรยีนรูพั้ฒนาตลอดชวีติ  

มีสว่นรว่มในกิจกรรมสงัคม  
สร้างมูลคา่เพ่ิมใหแ้กส่งัคมเพ่ิมขึน้ 

เป้าหมาย

แผนแม่บทย่อย การส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ

110501

เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงวัยกลำยเป็นพลังในกำรขับเคลื่อนประเทศ และให้มีกำรท�ำงำนหลังเกษียณผ่ำนกำรเสริมทักษะ 
กำรด�ำรงชวีติ ทกัษะอำชพีในกำรหำรำยได้ มงีำนท�ำท่ีเหมำะสมกบัศกัยภำพ รวมถงึกำรส่งเสรมิและพฒันำระบบกำรออม 
เพื่อสร้ำงหลักประกันควำมมั่นคงในชีวิตหลังเกษียณ ทั้งนี้ ปัจจัยหลักในกำรบรรลุเป้ำหมำย ได้แก่ กำรพัฒนำศักยภำพ
ผู้สูงวัย ควำมมั่นคงทำงรำยได้ และกำรเปิดโอกำสจำกภำคส่วนต่ำง ๆ ในกำรให้ผู้สูงวัยเข้ำมำมีส่วนร่วม

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย โดยพิจำรณำสถำนกำรณ์จำกร้อยละผู ้อำยุท่ีมีศักยภำพมีงำนท�ำ ในปี 2562  
พบว่ำ ร้อยละผู้สูงอำยุที่มีศักยภำพมีงำนท�ำ และรำยได้เหมำะสมปรับตัวลดลงจำกปีก่อน โดยสัดส่วนผู้สูงอำยุที่มีงำนท�ำ 
ต่อจ�ำนวนผู้สูงอำยุท้ังหมดอยู่ที่ร้อยละ 34.5 ปรับตัวลดลงจำกร้อยละ 36.9 ในปี 2561 ซ่ึงเป็นผลของกำรลดลง 
ทั้งกำรท�ำงำนในภำคเกษตรกรรมและนอกภำคเกษตรกรรม เช่นเดียวกับค่ำจ้ำงเฉล่ียของผู ้สูงอำยุในปี 2562  
อยู่ที่ 11,336 บำทต่อเดือน ลดลงจำก 11,432 บำทต่อเดือน ในปี 2561 ตำมค่ำจ้ำงเฉลี่ยที่ปรับตัวลดลงใน 
กลุ่มภำคกำรผลิต และภำคกำรค้ำและบริกำรเป็นหลัก ขณะที่ค่ำจ้ำงของผู้สูงอำยุในกลุ่มภำคเกษตรปรับตัวเพิ่มขึ้น 
เลก็น้อย ซ่ึงจำกประเดน็สถำนกำรณ์ผูสู้งอำยขุ้ำงต้นถอืว่ำค่อนข้ำงห่ำงจำกเป้ำหมำยทีต้ั่งไว้ (เพิม่ขึน้ร้อยละ 10 ในปี 2565) 
ส่งผลให้ภำครัฐจ�ำเป็นต้องเตรียมพร้อมในกำรออกแบบระบบและเสริมสร้ำงแรงจูงใจในกำรส่งเสริมให้ผู ้สูงอำย ุ
ที่มีศักยภำพสำมำรถพึ่งพำตัวเองและร่วมเป็นพลังส�ำคัญในกำรพัฒนำและขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

ที่มำ: ส�ำรวจกำรท�ำงำนของผู้สูงอำยุในประเทศไทย พ.ศ. 2557 – 2562,  
ส�ำนักงำนสถิติแห่งชำติ

2557 2558 2559 2560 2561 2562
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การด�าเนินการท่ีผ่านมา หน่วยงำนของรัฐได้ขับเคลื่อน
เป้ำหมำยในช่วงปี 2561 – 2562 โดยส่วนใหญ่เป็น 
กำรด�ำเนินโครงกำรเพื่อให้สอดรับกับแนวทำงกำรพัฒนำ 
ในกำรส่งเสริมกำรมีงำนท�ำของผู้สูงวัยให้สำมำรถพ่ึงพำ
ตนเองได้ เป็นกำรพัฒนำศักยภำพผู้สูงวัยและสร้ำงควำม
มั่นคงทำงรำยได้ และร่วมเป็นพลังส�ำคัญต่อกำรพัฒนำ
เศรษฐกิจทั้งในระดับประเทศและระดับพื้นท่ี เช ่น 
โครงกำรฝ ึกอบรมแรงงำนผู ้สูงอำยุเพื่อเพิ่มโอกำส 
ในกำรประกอบอำชพี กำรเสรมิสร้ำงและพัฒนำศักยภำพ
แรงงำน สร้ำงงำน สร้ำงอำชีพ เพิ่มรำยได้มั่นคง โครงกำร
พฒันำศักยภำพผู้สูงอำยสุูต่ลำดแรงงำน โครงกำรเสรมิสร้ำง 
และพัฒนำศักยภำพแรงงำน สร้ำงงำน สร้ำงอำชีพ  
เพิม่รำยได้มัน่คง และมคีณุภำพชีวิตที่ดี เป็นต้น รวมถึงกำร
สร ้ำงมำตรกำรจูงใจทำงกำรเงินเพื่อสร้ำงอำชีพและ 
สร้ำงรำยได้ในกำรด�ำรงชีวิตได้อย่ำงมีคุณภำพของกลุ่ม 
ผู ้สูงวัยที่มีศักยภำพ อำทิ กำรให้บริกำรกู ้ยืมเงินทุน
ประกอบอำชีพรำยบุคคลและรำยกลุ ่มของกองทุน 
ผู้สูงอำยุ ส่วนกำรด�ำเนินโครงกำรท่ีส่งเสริมและพัฒนำ
ระบบกำรออมเพื่อสร้ำงหลักประกันควำมมั่นคงในชีวิต 
เช่น กำรเพิ่มประสิทธิภำพกองทุนกำรออมแห่งชำติ 
เป็นต้น นอกจำกน้ี ยังครอบคลุมถึงกำรด�ำเนินงำนท่ี
สนับสนุนระบบกำรส่งเสริมสุขภำพดูแลผู้สูงวัย และจัด
สภำพแวดล้อมให้เป็นมิตรกับผู้สูงวัย อำทิ โครงกำร

พัฒนำระบบกลไกกำรคุ้มครองทำงสังคม นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีกำรดูแลสุขภำพของผู้สูงวัย โครงกำรเครือข่ำย
ชุมชนต้นแบบในกำรดูแลผู้สูงอำยุ และกำรพัฒนำระบบ
ดูแลคุณภำพชีวิตผู้สูงวัยอย่ำงยั่งยืน

ประเด็นท ้าทายที่ส ่ งผลต ่อการบรรลุ เป ้าหมาย  
ในด้ำนกำรส่งเสริมกำรมีงำนท�ำของผู้สูงวัยโดยส่วนใหญ่
กำรด�ำเนินโครงกำรยังไม่ครอบคลุมกลุ่มเป้ำหมำยผู้สูงวัย 
เนื่องจำกกลุ่มเป้ำหมำยในแต่ละโครงกำรยังคงมีจ�ำนวน
น้อยเมื่อเทียบกับจ�ำนวนผู้สูงวัยทั้งหมด รวมถึงกำรรับรู้
และเข้ำถงึกำรด�ำเนนิโครงกำรต่ำง ๆ ยงัพบปัญหำเก่ียวกบั 
ช่องทำงกำรส่ือสำรและกำรประชำสัมพันธ์โครงกำรให้
ครอบคลุมกลุ่มเป้ำหมำยท้ังหมด ขณะท่ีมำตรกำรให ้
ผู ้สู ง วัยเข ้ำถึงแหล ่งเงินทุนเพื่อประกอบอำชีพได  ้
อย่ำงสะดวกมำกขึ้น บำงส่วนกลับมีกำรน�ำเงินไปใช ้
ผิดวตัถุประสงค์ เช่น น�ำไปให้ลูกหลำนน�ำไปใช้ด�ำรงชีวิต 
เป็นต้น ส่งผลให้ปริมำณหนี้ค้ำงช�ำระเพิม่ขึน้และเกดิกำร
เพกิเฉยในกำรช�ำระหนี ้ขณะทีด้่ำนกำรส่งเสรมิและพฒันำ
ระบบกำรออมยงัไม่ครอบคลมุกลุม่เป้ำหมำยผู้สูงวัยมำกนัก 
โดยส่วนหนึ่งสืบเนื่องจำกกำรขยำยผลของโครงกำรสร้ำง
ควำมตระหนักและเตรียมควำมพร้อมรองรับสังคมสูงวัย
ยังไม่ครอบคลุมทั้งประเทศท�ำให้ควำมตระหนักรู ้และ
กำรเตรียมควำมพร้อมของกลุ่มผู้สูงวัยยังไม่เหมำะสม 

110501



283

11การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

ข้อเสนอแนะเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย ภำครัฐควรเร่งรัดกำรด�ำเนินโครงกำรต่ำง ๆ ให้ครอบคลุมกลุ่มเป้ำหมำย 
ผู้สูงวัยยิ่งขึ้น โดยเฉพำะกำรมุ่งเน้นส่งเสริมให้ผู้สูงวัยที่มีศักยภำพได้มีงำนท�ำตำมศักยภำพของแต่ละคนอย่ำงเหมำะสม 
ซึง่ส่วนใหญ่ค่อนข้ำงมจี�ำนวนกลุม่เป้ำหมำยโครงกำรน้อย เช่น กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพแรงงำน สร้ำงงำน  
สร้ำงอำชีพ เพิ่มรำยได้มั่นคง โครงกำรพัฒนำศักยภำพผู้สูงวัยสู่ตลำดแรงงำน เป็นต้น รวมทั้งกำรให้ควำมส�ำคัญ 
กับโครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพของกองทุนกำรออมแห่งชำติทั้งในมิติของคุณสมบัติผู ้เข้ำร่วมโครงกำร ควำมรู ้ 
ควำมเข้ำใจผลิตภัณฑ์ของโครงกำร และกำรสร้ำงแรงจูงใจเข้ำร่วมโครงกำร โครงกำรเครอืข่ำยชุมชนต้นแบบในกำรดูแล
ผู้สูงวัย เพ่ือสร้ำงควำมต่อเนื่องในกำรด�ำเนินกำรและสร้ำงต้นแบบในกำรบริหำรจัดกำรกำรดูแลผู้สูงวัยท่ีจะสำมำรถ 
น�ำไปสู่ขยำยผลไปยังพื้นที่ต่ำง ๆ โครงกำรสร้ำงควำมตระหนักและเตรียมควำมพร้อมรองรับสังคมสูงอำยุ เพื่อเตรียม
ควำมพร้อมก่อนเข้ำสู ่วัยสูงอำยุให้ครอบคลุมทั้งประเทศให้มำกขึ้น และขยำยผลกำรน�ำหลักสูตรดังกล่ำวให้แก ่
ภำคีเครือข่ำยต่ำง ๆ
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การพัฒนาการเรยีนรู้
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น 12      

ยุทธศาสตรชาติด าน

การพัฒนา
และเสริมสรางศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย
฿

“ปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู ้
ส�าหรับศตวรรษที่ 21 เพ่ิมประสิทธิภาพ

การศึกษาทุกระดับ พัฒนาระบบการเรียนรู ้
ตลอดช่วงชีวิต ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ

ตามพหุปัญญาที่หลากหลาย”
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แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประเด็น (12) กำรพัฒนำกำรเรียนรู้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนำให้ผู้เรียนมีทักษะ 
กำรเรยีนรูแ้ละมใีจใฝ่เรยีนรูต้ลอดเวลำ มกีำรออกแบบระบบกำรเรยีนรูใ้หม่ กำรเปลีย่นบทบำทคร ูกำรเพ่ิมประสทิธภิำพ 
ระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ และกำรพัฒนำระบบกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต กำรวำงพื้นฐำนระบบรองรับกำรเรียนรู ้
โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม และกำรสร้ำงระบบกำรศึกษำเพื่อเป็นเลิศทำงวิชำกำรระดับนำนำชำติ อีกทั้งยังให ้
ควำมส�ำคญักบักำรส่งเสริมกำรพฒันำคนไทยตำมพหปัุญญำให้เตม็ตำมศกัยภำพ กำรสร้ำงเสรมิศกัยภำพผูม้คีวำมสำมำรถ 
พิเศษให้สำมำรถต่อยอดกำรประกอบอำชีพได้อย่ำงมั่นคง รวมถึงกำรรวมนักวิจัยและนักเทคโนโลยีชั้นแนวหน้ำ 
เพื่อพัฒนำต่อยอดงำนวิจัยในกำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์กำรพัฒนำประเทศ และเสริมสร้ำงศักยภำพ 
และควำมเข้มแข็งของประเทศ โดยมี 2 เป้ำหมำยระดับประเด็น ได้แก่ (1) คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพ 
ตามมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น มีทักษะที่จ�าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถแก้ปัญหา ปรับตัว ส่ือสาร  
และท�างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลเพ่ิมข้ึน มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต และ (2) คนไทย 
ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและความสามารถของพหุปัญญาดีขึ้น

กำรประเมินผลลัพธ์กำรด�ำเนินกำรที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำย

คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
เพิ่มขึ้น มทัีกษะทีจ่�าเป็นของโลกศตวรรษที ่21 สามารถ 
แก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท�างานร่วมกับผู ้อื่น 
ได ้อย ่างมีประสิท ธิผลเพิ่มขึ้น  มีนิสัยใฝ ่ เ รียนรู  ้
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต เมื่อพิจำรณำจำกกำรประเมิน
ของโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมำตรฐำนสำกล 
(PISA) ของประเทศไทยในปี 2561 พบว่ำ ประเทศไทยมี
คะแนนเฉลีย่ในด้ำนกำรอ่ำน 393 คะแนน คณติศำสตร์ 419 
คะแนน และวิทยำศำสตร์ 426 คะแนน ขณะที่ประเทศ 
ในกลุ่ม OECD มีคะแนนเฉลี่ยที่ 487 489 และ 489 
คะแนน ตำมล�ำดับ และเมื่อเปรียบเทียบกับ PISA  
ในปี 2558 พบว่ำ ประเทศไทยมคีะแนนด้ำนกำรอ่ำนลดลง 
16 คะแนน ด้ำนคณติศำสตร์และวทิยำศำสตร์ มคีะแนน
เพิม่ขึน้ 3 คะแนน และ 4 คะแนน ตำมล�ำดบั ซึง่ในภำพรวม 
คะแนนเฉลี่ยในปี 2561 อยู่ท่ี 412 คะแนน ลดลงจำก
คะแนนเฉลีย่ในปี 2558 ท้ังสิน้ 3 คะแนน ซึ่งยังห่ำงจำก 
ค่ำเป้ำหมำยที่ก�ำหนดไว้ในปี 2565 อยู่ถึง 58 คะแนน 
(คะแนนเฉล่ีย 470 คะแนน) นอกจำกนี้ เมื่อพิจำรณำ 
ร่วมกบัอนัดบัขดีควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัของประเทศ
ดำ้นกำรศึกษำ ประเมินโดย International Institute for 
Management Development (IMD) ในปี 2562 พบว่ำ ประเทศไทยอยูอ่นัดบัที ่56 คงทีจ่ำกปี 2561 ซึง่ยงัห่ำงจำก 
ค่ำเป้ำหมำยที่ก�ำหนดไว้ในปี 2565 (อันดับที่ 45) เมื่อเทียบกับประเทศในอำเซียนพบว่ำ ประเทศไทยยังคงเป็นรอง 
สงิคโปร์ มำเลเซยี และอนิโดนเีซยี ทัง้นี ้หำกพิจำรณำต้ังแต่ปี 2558 จะพบว่ำอนัดับขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัของ
ประเทศด้ำนกำรศกึษำมแีนวโน้มลดลงอย่ำงต่อเนือ่ง โดยในปี 2558 ประเทศไทยอยูอ่นัดบัที ่48 ในปี 2559 อยูอ่นัดบัที ่52 
และ ปี 2560 อยูอั่นดบัที ่54

 ที่มำ: International Institute for Management 
        Development (IMD)

ที่มำ: สถำบันส่งเสริมกำรสอนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
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คนไทยได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความ
ถนัดและความสามารถของพหุปัญญาดีขึ้น พิจำรณำ 
กำรประเมินของ Global Talent Competitiveness  
Index (GTCI) จัดท�ำโดย INSEAD สถำบันสอนธุรกิจ 
ชั้นน�ำของฝรั่งเศส พบว่ำ ปี 2563 ประเทศไทยได้ 41.3 
คะแนน ปรับตัวดีขึ้นจำกปี 2561 ที่ 39.96 อย่ำงไรก็ตำม 
สถำนกำรณ์ป ัจจุบันค่อนข้ำงห่ำงจำกค่ำเป ้ำหมำย 
ที่ก�ำหนดไว้ในปี 2565  (50.1 คะแนน) และเมื่อพิจำรณำ
ร่วมกบัประเทศในกลุม่อำเซยีน พบว่ำ ประเทศไทยจัดอยู่
อันดับ 6 ซึ่งห่ำงจำกสิงคโปร์ (78.48 คะแนน) ที่เป็น
อันดับ 1 ในอำเซียนอย่ำงมีนัยส�ำคัญ

นอกจำกนี้ ยังคงมีประเด็นท้ำทำยส�ำคัญที่ต้องด�ำเนินกำรเพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยของแผนแม่บทฯ ได้แก่ กำรเสริมสร้ำง
ทักษะควำมรู ้ควำมสำมำรถและศกัยภำพพืน้ฐำน กำรน�ำไปประยกุต์ใช้ กำรพฒันำและเพิม่ประสทิธภิำพบรหิำรจดักำร 
กำรศกึษำของประเทศ และกำรพฒันำทักษะท่ีเป็นท่ีต้องกำรในระดบัสำกล อำท ิทกัษะด้ำนดจิทิลั เทคโนโลย ีควำมคดิ
สร้ำงสรรค์ ซึง่เป็นทกัษะส�ำคญัอย่ำงยิง่ในกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัของประเทศในยุคดจิทิลั

แผนแม่บทฯ ประเดน็ กำรพฒันำกำรเรยีนรู ้ประกอบด้วย 2 แผนแม่บทย่อย สรุปสำระส�ำคญัได้ ดังนี ้  (1) กำรปฏริปู
กระบวนกำรเรยีนรูท้ีต่อบสนองต่อกำรเปลีย่นแปลงในศตวรรษที ่21 มแีนวทำงในกำรพฒันำทีเ่น้นกำรปรบัเปลีย่นระบบ
กำรเรยีนรูส้�ำหรบัศตวรรษที ่21 ให้ควำมส�ำคัญกบักำรเปล่ียนโฉมบทบำทครูให้เป็นครูยคุใหม่ เพิม่ประสิทธภิำพระบบ
บริหำรจัดกำรศึกษำในทุกระดับและทุกประเภท มุ่งพัฒนำระบบกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต และสร้ำงระบบกำรศึกษำ 
เพือ่เป็นเลศิทำงวชิำกำรระดบันำนำชำต ิ  (2) กำรตระหนกัถงึพหปัุญญำของมนษุย์ทีห่ลำกหลำย มแีนวทำงในกำรพฒันำ 
ที่ให้ควำมส�ำคัญกับกำรพัฒนำและส่งเสริมพหุปัญญำ และเน้นกำรสร้ำงเส้นทำงอำชีพ สภำพแวดล้อมกำรท�ำงำน  
และระบบสนบัสนนุท่ีเหมำะสมส�ำหรบัผูมี้ควำมสำมำรถพเิศษ
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ที่มำ: รำยงำน Global Talent Competitiveness Index 2563
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คนไทยไดร้บัการศึกษาทีม่คีณุภาพ 
ตามมาตรฐาน มทีกัษะการเรยีนรู้  

และทักษะท่ีจ�าเป็นของโลกศตวรรษที ่21 
สามารถเขา้ถงึการเรยีนรูอ้ยา่งตอ่เนือ่ง

ตลอดชวีติดขีึน้ 

เป้าหมาย

แผนแม่บทย่อย การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนอง 
ต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

120101

มุ่งเน้นกำรพัฒนำและยกระดับระบบกำรศึกษำกำรเรียนรู้ให้สอดรับกับกำรเปลี่ยนแปลงและทักษะที่จ�ำเป็นต่ำง ๆ 
ซึ่งเป็นกำรปรับเปลี่ยนท้ังในมิติระบบบริหำรจัดกำร ผู ้สอน รวมทั้งกำรขยำยโอกำสให้ครอบคลุมทั้งประเทศ 
และคนกลุม่ต่ำง ๆ เพือ่ให้คนไทยได้รบักำรศกึษำท่ีมคีณุภำพและมทีกัษะทีจ่�ำเป็นในศตวรรษที ่21 ซึง่กำรบรรลเุป้ำหมำย 
ดังกล่ำว ต้องอำศัยปัจจัยส�ำคัญ ประกอบด้วย กำรออกแบบระบบกำรเรียนรู้ใหม่ท่ีมีคุณภำพสอดคล้องกับศตวรรษ 
ที่ 21 กำรเปลี่ยนแปลงบทบำทครูให้เป็นครูยุคใหม่ กำรสร้ำงช่องทำงกำรเรียนรู้ที่ครอบคลุมทั้งในระบบและนอกระบบ 
และกำรเพิ่มประสิทธิภำพระบบบริหำรจัดกำรกำรศึกษำ

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย ได้ก�ำหนดกำร
ประเมินสถำนกำรณ์ โดย 1) สัดส่วนครูที่ผ่ำนกำร
ทดสอบสมรรถนะรำยสำขำในระดับสูงตำม
มำตรฐำนนำนำชำติ 2) อัตรำควำมแตกต่ำงของ
คะแนน PISA ในแต่ละกลุ่มโรงเรียน และ 3) อัตรำ
กำรเข ้ำเรียนสุทธิระดับมัธยมศึกษำตอนต้น  
ซึ่ งกำรประเมินสัดส ่วนครูผ ่ ำนกำรทดสอบ
สมรรถนะรำยสำขำในระดับสูงตำมมำตรฐำน
นำนำชำติ และอัตรำควำมแตกต่ำงของคะแนน 
PISA ในแต่ละกลุ่มโรงเรียน อยู่ระหว่ำงกำรจัดท�ำ
ข้อมูลอย่ำงละเอียด ทั้งนี้ สถำนกำรณ์กำรบรรลุ
เป้ำหมำยสำมำรถพิจำรณำได้จำกข้อมูลอัตรำ
ควำมแตกต่ำงของคะแนน PISA ในแต่ละกลุ่มโรงเรียน ในปี 2558 โดยอยู่ที่ร้อยละ 32.8 ซึ่งยังห่ำงไกลกับค่ำเป้ำหมำย
ในปี 2565 ที่ก�ำหนดให้อัตรำควำมแตกต่ำงของคะแนน PISA ในแต่ละกลุ่มโรงเรียนลดลง ร้อยละ 20 อยู่มำก  
ขณะเดียวกันสถำนกำรณ์ของอัตรำกำรเข้ำเรียนสุทธิระดับมัธยมศึกษำตอนต้น ในปี 2561 อยู่ร้อยละ 68.6 เพิ่มขึ้นจำก
ร้อยละ 68.2 ในปี 2560 ซึ่งยังคงห่ำงจำกค่ำเป้ำหมำยที่ตั้งไว้ในปี 2565 (ร้อยละ 80) ในภำพรวมสถำนกำรณ์ปัจจุบัน
ยังคงมีควำมท้ำทำยสงูต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยทีก่�ำหนดไว้ในปี 2565

ที่มำ: กำรส�ำรวจภำวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน
ส�ำนักงำนสถิติแห่งชำติ, ประมวลผลโดยกองพัฒนำข้อมูลและตัวชี้วัดสังคม สศช.
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การด�าเนินการท่ีผ่านมา หน่วยงำนของรัฐได้ด�ำเนินกำร
ขับเคลือ่นเป้ำหมำยในช่วงปี 2561 – 2562 โดยส่วนใหญ่
เป็นกำรด�ำเนินโครงกำรที่มุ่งยกระดับและพัฒนำระบบ 
กำรเรียนรู ้  กำรสอน หลักสูตร และสื่อท่ีมีคุณภำพ
สอดคล้องกบัศตวรรษที ่21 และกระบวนกำรจดักำรเรยีนรู้
เพือ่เสรมิสร้ำงทกัษะต่ำง ๆ ช่วยเพิม่สมรรถนะของผูเ้รยีน
ให้รองรับควำมเปลี่ยนแปลงของบริบทอย่ำงเหมำะสม 
อำทิ โครงกำรจัดกำรเรียนรู้ด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรมทำงกำรศึกษำเพื่อสมรรถนะผู ้ เรียน 
ในศตวรรษที่ 21 โครงกำรขับเคลื่อนกำรจัดกำรเรียนรู ้
สะเต็มศึกษำ (STEM Education) โครงกำรขับเคล่ือน 
กำรจัดกำรเรียนรู ้วิทยำกำรค�ำนวณ (Computing  
Science) โครงกำรยกระดับคุณภำพผู้เรียนเพื่อเตรียม
ควำมพร้อมในกำรประเมิน PISA 2021 รวมถึงกำรด�ำเนนิกำร 
เกี่ยวกับกำรพัฒนำและกำรสร้ำงช่องทำงกำรเรียนรู้ 
ที่ครอบคลุมทั้งในระบบและนอกระบบ ด้วยกำรน�ำ
เทคโนโลยีต่ำง ๆ เข้ำมำมีส่วนช่วยในกำรเสริมสร้ำง
กระบวนกำรเรี ยนรู ้ ให ้มีคุณภำพและครอบคลุม  
เช่น โครงกำรดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อกำรเรียนรู้แห่งชำติ 
(National Digital Learning Platform) โครงกำร 
โรงเรียนประชำรัฐ และโครงกำรพัฒนำศูนย์เรียนรู  ้
ระดบัต�ำบล เป็นต้น

ประเด็นท ้าทายท่ีส ่งผลต ่อการบรรลุ เป ้าหมาย กำรด�ำเนินกำรปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู ้ที่ตอบสนอง 
ต่อกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ยังคงขำดข้อมูลในมิติท่ีสำมำรถสะท้อนคุณภำพของผู้สอน โดยเฉพำะสัดส่วนคร ู
ผ่ำนกำรทดสอบสมรรถนะรำยสำขำในระดับสูงตำมมำตรฐำนนำนำชำติ ซึ่งจะช่วยให้เห็นควำมก้ำวหน้ำ 
ของกำรด�ำเนินกำรตำมเป้ำหมำยได้อย่ำงชัดเจนยิ่งข้ึน ขณะท่ีในด้ำนคุณภำพกำรศึกษำจะเห็นได้ว่ำภำพรวมคะแนน 
PISA ปรับตัวลดลงตำมคะแนนด้ำนกำรอ่ำน ท�ำให้เป็นอุปสรรคส�ำคัญในกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำในภำพรวม
และควำมแตกต่ำงระหว่ำงกลุ่มโรงเรียนต่ำง ๆ ส่วนด้ำนกำรเข้ำเรียนของระดับมัธยมศึกษำตอนต้นแสดงให้เห็นปัญหำ
เด็กตกหล่นที่เผชิญปัญหำต่ำง ๆ ท�ำให้ไม่สำมำรถเข้ำสู่กำรเรียนในระบบได้ 
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ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย เนื่องจำกคุณภำพของผู้สอนมีส่วนส�ำคัญในกำรช่วยพัฒนำและยกระดับคุณภำพ
ของกระบวนกำรศึกษำ จึงควรให้ควำมส�ำคัญกับกำรส่งเสริมสนับสนุนระบบกำรพัฒนำศักยภำพและสมรรถนะ 
ครอูย่ำงต่อเน่ือง และกำรปรบัเปลีย่นบทบำทครูให้เป็นส่วนส�ำคญัในกำรร่วมผลักดันกระบวนกำรเรียนรู้ต่ำง ๆ โดยเร่งรดั 
กระบวนกำรจัดท�ำข้อมูลที่สำมำรถสะท้อนคุณภำพของครูได้อย่ำงชัดเจน รวมถึงกำรจัดให้มีกำรทดสอบครูผู้สอน 
โดยเฉพำะครูฝึกสอนให้มีควำมสำมำรถตำมวิชำเอกที่จะด�ำเนินกำรจัดกำรเรียนกำรสอน นอกจำกนี้ กำรส่งเสริมพัฒนำ
ทักษะของผู้เรียนให้สอดรับกับทักษะท่ีจ�ำเป็นในอนำคตเป็นสิ่งส�ำคัญ โดยเฉพำะทักษะกำรอ่ำนและกำรคิดวิเครำะห ์
ที่มีระดับลดลง ตลอดจนกำรติดตำมปัญหำเด็กตกหล่นจำกระบบกำรศึกษำผ่ำนกองทุนเพื่อควำมเสมอภำคทำง 
กำรศึกษำ เพื่อช่วยในกำรขยำยโอกำสให้แก่เด็กในทุกกลุ่มได้อย่ำงครอบคลุมและมีคุณภำพ และกำรเพิ่มประสิทธิภำพ
ระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ โดยให้ควำมส�ำคัญกับกำรด�ำเนินโครงกำรประเมินคุณภำพที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ด้ำนผู้เรียนของ
กระทรวงศึกษำธิกำร
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มุ ่งเน้นให้เกิดกระบวนกำรพัฒนำและรักษำกลุ่มผู ้มีควำมสำมำรถพิเศษของพหุปัญญำแต่ละประเภท รวมทั้ง 
กำรสร้ำงสภำพแวดล้อมและระบบสนับสนุนให้เกิดอำชีพบนฐำนพหุปัญญำอย่ำงมั่นคงและครอบคลุม เพ่ือให้คนไทย 
ได้รับกำรพัฒนำตำมศักยภำพควำมถนัดและควำมสำมำรถของพหุปัญญำ โดยควรให้ควำมส�ำคัญกับระบบข้อมูล 
เพ่ือส่งเสริมกำรพัฒนำศักยภำพตำมพหุปัญญำ กำรสร้ำงกำรรับรู้ตำมพหุปัญญำ รูปแบบกระบวนกำรเรียนรู ้
แบบพหุปัญญำ และแหล่งเรียนรู้ที่สนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำแบบพหุปัญญำ

ประเทศไทยมีระบบข้อมูล 
เพ่ือการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ
ตามพหุปัญญา เพ่ือประโยชน ์
ในการพัฒนาและการส่งต่อการพัฒนา
ให้เต็มตามศักยภาพเพ่ิมขึ้น 

เป้าหมาย
120201

แผนแม่บทย่อย การตระหนักถึงพหุปัญญา
ของมนุษย์ที่หลากหลาย

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย ได้ก�ำหนดกำรประเมิน
สถำนกำรณ์ด้วยสัดส่วนสถำนศึกษำท่ีสำมำรถจัดกำร
เรียนกำรสอนที่สร้ำงสมดุลทุกด้ำนและมีกำรจัดกำร
ศึกษำเพื่อพัฒนำพหุปัญญำรำยบุคคล และสัดส่วนเด็ก
และเยำวชนที่ได้รับกำรส่งต่อและพัฒนำตำมศักยภำพ/
พหุปัญญำ ทั้งนี้ เป้ำหมำยดังกล่ำวสำมำรถเทียบเคียง
จำกข้อมูลกำรด�ำเนินกำรในทำงปฏิบัติของประเทศไทย 
ซ่ึงมีโรงเรียนและสถำนศึกษำหลำยประเภทที่ส่งเสริม 
พหุปัญญำที่หลำกหลำย โดยในปี 2560 มีจ�ำนวน
โรงเรียนทั้งหมด 57,238 แห่ง ประกอบด้วย โรงเรียน
สำมัญศึกษำทั่วไป โรงเรียนเน้นวิทยำศำสตร์ โรงเรียน
กีฬำ และโรงเรียนเน้นนำฏศิลป์ ซึ่งกลุ่มโรงเรียนประเภท
อ่ืน ๆ ไม่ว ่ำจะเป็นโรงเรียนกีฬำ หรือโรงเรียนเน้น
นำฏศิลป์ได้มีบทบำทในกำรช่วยสนับสนุนควำมส�ำคัญ
และตระหนักถึงควำมแตกต่ำงของควำมหลำกหลำยใน 
พหปัุญญำของเดก็ไทย นอกจำกนี ้โรงเรยีนและสถำนศึกษำ 
ต่ำง ๆ ยังมีแนวโน้มในกำรพัฒนำหลักสูตรให้มีควำมหลำกหลำยและครอบคลุมควำมสำมำรถในมิติต่ำง ๆ มำกยิ่งขึ้น
เพื่อสนับสนุนให้ผู้มีควำมสำมำรถพิเศษในแต่ละประเภทสำมำรถพัฒนำได้อย่ำงเต็มศักยภำพ

ที่มำ: สถิติกำรศึกษำของประเทศไทย ปีกำรศึกษำ 2559-2560,
       ส�ำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ กระทรวงศึกษำธิกำร
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การด�าเนินการที่ผ่านมา ในปี 2561 – 2562 หน่วยงำนของรัฐได้ด�ำเนินกำรพัฒนำระบบข้อมูลเพ่ือส่งเสริม 
กำรพัฒนำศักยภำพตำมพหุปัญญำ ซึ่งอยู่ระหว่ำงกำรพัฒนำระบบของทุกหน่วยงำนภำยใต้กระทรวงศึกษำธิกำร (ศธ.)  
ให้สำมำรถรองรับกำรเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนกันได้ ประกอบด้วย 1) ฐำนข้อมูลทะเบียนประวัตินักเรียน นักศึกษำ
โรงเรียนเอกชน 2) ฐำนข้อมูลทะเบียนประวัติผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 3) ฐำนข้อมูลทะเบียนประวัติ
ข้ำรำชกำรพลเรือน พนักงำนรำชกำร และบุคลำกร และ 4) ฐำนข้อมูลกลำงทะเบียนโรงเรียน และบูรณำกำรระบบ 
ฐำนข้อมลูทะเบยีนโรงเรยีน ทะเบยีนประวตัผู้ิเรยีน คร ูบุคลำกรของโรงเรยีน และบคุลำกรทำงกำรศกึษำ ซ่ึงจะเป็นพืน้ฐำน 
ในกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยต่อไป นอกจำกน้ียังมีกำรด�ำเนินงำนท่ีสอดรับกับแนวทำงกำรพัฒนำท่ีเน้นส่งเสริม 
กำรสร้ำงกำรรบัรู ้รปูแบบกระบวนกำรเรียนรู ้และแหล่งเรยีนรูท้ีส่นบัสนนุพหปัุญญำ โดยเริม่ตัง้แต่กระบวนกำรคดักรอง 
และกำรส่งต่อเพือ่ส่งเสรมิให้เกดิกำรพฒันำได้อย่ำงเตม็ศักยภำพของผูเ้รยีน เช่น โครงกำรห้องเรยีนกฬีำ โครงกำรส่งเสรมิ 
และพัฒนำผู้มีควำมสำมำรถพิเศษระดับประถมศึกษำ สังกัดส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน โครงกำร
สนับสนนุและส่งเสริมเดก็พกิำรและเดก็ด้อยโอกำสให้มคีวำมเป็นเลศิด้ำนกฬีำ ดนตร ีและศลิปะ เป็นต้น โดยเป็นส่งเสรมิ 
ให้เด็กและเยำวชนสำมำรถพัฒนำควำมสำมำรถพิเศษภำยใต้ระบบสถำนศึกษำและสภำพแวดล้อมที่เหมำะสม รวมทั้ง
กำรด�ำเนินโครงกำรในมิติของกำรพัฒนำและยกระดับผู ้สอนให้สำมำรถช่วยผลักดันให้ผู ้เรียนเกิดกำรพัฒนำ 
อย่ำงเต็มศักยภำพ เหมำะสม และมีบทบำทเด่นในระดับนำนำชำติ เช่น โครงกำรด้ำนกำรพัฒนำครูและนักเรียน 
ผู้มีควำมสำมำรถพิเศษ โครงกำรพัฒนำทักษะดนตรีไทยเพื่อเพิ่มศักยภำพครูดนตรีไทย ตลอดจนโครงกำรบูรณำกำร
กำรเรียนกำรสอนในรูปแบบต่ำง ๆ เป็นต้น

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย กำรด�ำเนินโครงกำรส่วนใหญ่ให้ควำมส�ำคัญกับกำรส่งเสริมและพัฒนำ
เด็กและเยำวชนตำมพหุปัญญำแต่ละประเภท แต่ยังคงจ�ำกัดอยู่ในพหุปัญญำแบบเดิม อำทิ วิทยำศำสตร์ กีฬำ  
ซึ่งอำจไม่เพียงพอในกำรสนองต่อทักษะท่ีจ�ำเป็นในศตวรรษที่ 21 และกำรด�ำเนินงำนภำครัฐยังขำดกำรพัฒนำ 
ระบบข้อมูลเฉพำะเพื่อส่งเสริมกำรพัฒนำศักยภำพตำมพหุปัญญำ ตลอดจนระบบสนับสนุนที่เหมำะสมส�ำหรับ 
ผู้มีควำมสำมำรถพิเศษเพื่อสร้ำงแรงจูงให้กับผู้มีควำมสำมำรถพิเศษในแต่ละด้ำนในกำรพัฒนำตนเอง และกระบวนกำร
มุ ่งเน้นกำรสร้ำงเส้นทำงอำชีพ สภำพแวดล้อมกำรท�ำงำน รวมทั้งกำรขยำยขอบเขตกำรด�ำเนินกำรโครงกำร 
และหลักสูตรต่ำง ๆ ตำมพหุปัญญำให้มำกขึ้น และพัฒนำข้อมูลที่สำมำรถสะท้อนและชี้ให้เห็นสถำนกำรณ ์
ของพหุปัญญำของมนุษย์ที่หลำกหลำยตำมเป้ำหมำยได้อย่ำงเหมำะสมและชัดเจน

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย กำรด�ำเนินกำรภำครัฐควรเร่งรัดกำรพัฒนำระบบข้อมูลเพื่อส่งเสริมกำรพัฒนำ
ศักยภำพตำมพหุปัญญำ เพื่อเป็นข้อมูลและหลักฐำนเชิงประจักษ์ส�ำหรับกำรก�ำหนดนโยบำย มำตรกำร และโครงกำร
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนให้ควำมส�ำคัญกับกำรจัดท�ำและประมวลผลข้อมูลสถำนกำรณ์ดังกล่ำว เพื่อช่วยให้สำมำรถ
ติดตำมกำรด�ำเนินกำรตำมเป้ำหมำยเป็นไปอย่ำงเหมำะสม รวมถึงกำรเพิ่มจ�ำนวนหรือขยำยขอบเขตกำรด�ำเนิน
โครงกำรในมิติเชิงพหุปัญญำประเภทอื่น ๆ เนื่องจำกหลักสูตรหรือสถำนศึกษำส่วนใหญ่ยังคงให้ควำมส�ำคัญเพียงกลุ่ม 
ที่มีทักษะทำงด้ำนกีฬำ ดนตรี ตรรกะและคณิตศำสตร์ เป็นต้น
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      การเสรมิสร้างใหค้นไทย
      มสีขุภาวะทีด่ี

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น 13

“ส่งเสริมการจัดการสุขภาวะในทุกรูปแบบ 
น�าไปสู่การมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะ

ที่ดีได้ด้วยตนเอง พร้อมทั้งสนับสนุน 
ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการสร้างเสริม
สุขภาวะที่ดี และมีทักษะสุขภาวะที่เหมาะสม”

ยุทธศาสตรชาติด าน

การพัฒนา
และเสริมสรางศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย
฿
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13การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี

แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประเด็น (13) กำรเสริมสร้ำงให้คนไทยมีสุขภำวะท่ีดี มีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้ำง
กำรจัดกำรสุขภำวะในทุกรูปแบบ อันจะน�ำไปสู่กำรมีศักยภำพในกำรจัดกำรสุขภำวะที่ดีได้ด้วยตนเอง ควบคู่ไปกับกำร
สนับสนุนให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรสร้ำงเสริมสุขภำวะให้มีทักษะด้ำนสุขภำวะที่เหมำะสม มีควำมรอบรู ้ 
ด้ำนสุขภำพ และร่วมกันส่งเสริมและพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพที่ทันสมัย ส่งผลให้เกิดกำรกระจำยบริกำรสำธำรณสุข
อย่ำงทั่วถึงและมีคุณภำพ และสำมำรถพัฒนำและสร้ำงระบบรับมือ ปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ�้ำที่เกิดจำก
กำรเปลี่ยนแปลงภูมิอำกำศได้อย่ำงเต็มประสิทธิภำพ โดยมีเป้ำหมำยระดับประเด็นที่ก�ำหนดให้คนไทยมีสุขภาวะ 
ที่ดีขึ้นและมีความเป็นอยู่ดีเพิ่มขึ้น

กำรด�ำเนินกำรเพื่อกำรบรรลุเป้ำหมำยข้ำงต้นยังมีประเด็นท้ำทำยท่ีจ�ำเป็นต้องเร่งแก้ไข อำทิ กำรบูรณำกำร
ระบบฐำนข้อมูลบริกำรสำธำรณสุขระหว่ำงหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องยังไม่มีกำรเชื่อมโยงฐำนข้อมูลในบำงหน่วยงำน 
ส่งผลให้ข้อมูลกระจัดกระจำยไม่เป็นระบบ ท�ำให้ประชำชนบำงกลุ่มไม่สำมำรถเข้ำถึงระบบสำธำรณสุขที่มี
คุณภำพและได้มำตรฐำนเท่ำท่ีควร รวมทั้งกำรให้ประชำชนยอมรับและพร้อมที่จะปรับเปล่ียนพฤติกรรมให้มี
ควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพขั้นพื้นฐำน เนื่องจำกปัจจุบันประชำชนบำงกลุ่มยังไม่เห็นถึงควำมส�ำคัญของกำรมี 
สุขภำวะที่ดีเท่ำท่ีควร จึงควรสร้ำงกำรตระหนักรู้ให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ในกำรดูแลตัวเองในเบื้องต้นได้อย่ำง 
ถูกต้อง และเหมำะสม

กำรประเมินผลลัพธ์กำรด�ำเนินกำรที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำย

เมือ่พจิำรณำจำกอำยคุำดเฉลีย่ของกำรมสีขุภำพดี 
จำกฐำนข้อมูล Healthy life expectancy 
(HALE) ซึ่งจัดท�ำโดยองค์กำรอนำมัยโลก พบว่ำ 
ในปี 2558 และ ปี 2559 มีอำยุคำดเฉลี่ยของกำร
มีสุขภำพดีอยู่ที่ 66.6 ปี และ 66.8 ปี ตำมล�ำดับ 
สะท้อนให้เหน็ถงึอำยคุำดเฉลีย่ของกำรมสุีขภำพดี
ของประชำกรประเทศไทยท่ีมีกำรเพิ่ ม ข้ึน 
อย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งมีแนวโน้มที่จะสำมำรถบรรลุค่ำ
เป้ำหมำยทีก่�ำหนดไว้ในปี 2565 (ไม่น้อยกว่ำ 68 ปี) 
ได้ส�ำเรจ็อย่ำงเป็นรปูธรรม ที่มำ: World Health Organization (WHO)

130001



294

13 การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี

แผนแม่บทฯ ประเด็น (13) กำรเสริมสร้ำงให้คนไทย 
มีสุขภำวะที่ดี ประกอบด้วย 5 แผนแม่บทย่อย สรุปสำระ
ส�ำคัญได้ ดังนี้ (1) กำรสร้ำงควำมรู้ด้ำนสุขภำวะและกำร
ป ้องกันและควบคุมป ัจจัยเสี่ยง ท่ีคุกคำมสุขภำวะ  
พัฒนำองค์ควำมรู้และกำรสื่อสำรด้ำนสุขภำวะที่ถูกต้อง
และเชื่อถือได ้ให ้แก ่ประชำชน พร ้อมทั้งเฝ ้ำระวัง 
และจัดกำรกับควำมรู้ด้ำนสุขภำวะท่ีไม่เหมำะสม อันก่อ
ให ้ เกิดทักษะทำงป ัญญำและสังคมท่ีเป ็นกำรเพิ่ม
ศักยภำพในกำรจัดกำรสุขภำวะของประชำชน (2) กำรใช้
ชุมชนเป็นฐำนในกำรสร้ำงสภำพแวดล้อมที่เอื้อต่อกำรมี
สุขภำวะที่ดี โดยส่งเสริมให้มีกำรจัดสภำพแวดล้อมทำง
กำยภำพที่เป็นมิตรต่อสุขภำพ รวมท้ังใช้ชุมชนเป็นฐำน 
ในกำรสร้ำงสุขภำวะท่ีดีในทุกพื้นท่ีเพื่อเป็นแหล่งบ่มเพำะ
จิตส�ำนึกกำรมีสุขภำพดีของประชำชนได้ครอบคลุมและ
ทั่วถึง (3) กำรพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพที่ทันสมัย
สนับสนุนกำรสร้ำงสุขภำวะที่ดี มีกำรน�ำเทคโนโลยีและ

130401130101 130501130301130201

นวัตกรรมสมัยใหม่มำใช้ในกำรบริกำรทำงกำรแพทย ์
และสุขภำพแบบครบวงจรและทันสมัย เพื่อให้ประชำชน
สำมำรถเข้ำถึงและใช้บริกำรระบบเทคโนโลยีได้อย่ำง 
ทั่วถึงและเป็นธรรม (4) กำรกระจำยบริกำรสำธำรณสุข
อย่ำงท่ัวถึงและมีคุณภำพ มกีำรกระจำยบริกำรสำธำรณสขุ
อย่ำงทั่วถึงและมีคุณภำพ เพื่อช่วยลดควำมเหลื่อมล�้ำ 
ในกำรเข้ำถึงบริกำรสำธำรณสุข ด้วยกำรพัฒนำสถำน
พยำบำลให้เพิ่มบุคลำกรทำงกำรแพทย์ให ้เพียงพอ 
และน�ำเทคโนโลยีดิจิทัลมำช่วยในกำรขยำยกำรให้บริกำร 
รวมทั้งยกระดับคุณภำพกำรให้บริกำรตำมมำตรฐำน
สำกลทั่วทุกพ้ืนที่ (5) กำรพัฒนำและสร้ำงระบบรับมือ
และปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ�้ำที่เกิดจำกกำร
เปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ ส่งเสริมให้มีกำรเตรียมกำร
เฝ้ำระวังและสร้ำงควำมพร้อมรับมือเพ่ือยับยั้งป้องกัน
กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อ รวมทั้งจัดเตรียมยำวัคซีน
เพื่อแก้ไขและรักษำผู้ป่วยจำกโรคติดเชื้อเหล่ำนี้
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ประชาชนมคีวามรอบรู้ด้านสุขภาวะ  
สามารถดแูลสขุภาพ มพีฤตกิรรมสขุภาพ

ทีพึ่งประสงค ์และสามารถปอ้งกนั 
และลดโรคทีส่ามารถปอ้งกนัได ้เกดิเปน็

สงัคมบ่มเพาะจติส�านกึการมสีขุภาพดสีงูขึน้ 

เป้าหมาย

แผนแม่บทย่อย การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะและ
การป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ 

130101

กำรพัฒนำองค์ควำมรู ้และกำรสื่อสำรด้ำนสุขภำวะท่ีถูกต้องและเชื่อถือได้ให้แก่ประชำชน พร้อมท้ังเฝ้ำระวัง 
และจัดกำรกับควำมรู้ด้ำนสุขภำวะท่ีไม่ถูกต้อง เพ่ือเพ่ิมศักยภำพในกำรจัดกำรสุขภำวะตนเองของประชำชน ทั้งนี้เพื่อ
ให้สำมำรถบรรลุเป้ำหมำยดังกล่ำวได้อย่ำงเป็นรูปธรรมต้องอำศัยปัจจัยส�ำคัญ ประกอบด้วย สื่อที่ถูกต้องเข้ำถึงได้น�ำไป
ใช้จัดกำรสุขภำพตนเองอย่ำงเหมำะสมได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ภำคีเครือข่ำยชุมชนมีควำมรู้และสำมำรถจัดกำรปัญหำ
ด้ำนสุขภำวะในพื้นที่ได้อย่ำงถูกต้อง และก�ำหนดมำตรกำรส่งเสริมและควบคุมปัจจัยเสี่ยงของสุขภำวะ 

ที่มำ: กรมอนำมัย กระทรวงสำธำรณสุข
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สุขภำวะโมเดลสู ่กำรเป็นต้นแบบกำรพัฒนำสุขภำวะ
อย่ำงยั่งยืน โดยกำรด�ำเนินงำนดังกล่ำวสอดคล้องกับ
ปัจจัยสื่อที่ถูกต้องเข้ำถึงได้น�ำไปใช้จัดกำรสุขภำพตนเอง
อย่ำงเหมำะสมได้อย่ำงมีประสิทธิภำพเป็นหลัก 

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย ผลกำร
ด�ำเนินงำนท่ีผ่ำนมำ แม้จะมีกำรสร้ำงกำรตระหนักรู ้
เกี่ยวกับสุขภำวะอย่ำงต่อเนื่อง แต่ปัจจุบันประชำชน 
ส่วนหนึ่งยังมีควำมรอบรู้เกี่ยวกับสุขภำวะที่ไม่เพียงพอ  
ซ่ึงสำเหตุที่ส�ำคัญเกิดจำกกำรสร้ำงกำรตระหนักรู ้ยัง 
ไม ่ เ หมำะสมและครอบค ลุมประชำชนทุ กกลุ ่ ม  
และทุกพ้ืนที่ ประชำชนไม่ให้ควำมส�ำคัญ และภำคี 
เครือข่ำยไม่เข้มแข็ง

ข้อเสนอแนะเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย ควำมรอบรู  ้
ด้ำนสุขภำวะเป็นส่ิงท่ีส�ำคัญ เนื่องจำกจะส่งผลลัพธ์ 
ต่อด้ำนสุขภำพ กล่ำวคือ เม่ือประชำชนมีควำมรอบรู้ 
ด้ำนสุขภำวะจะท�ำให้มีศักยภำพในกำรดูแลตนเองได้ 
และยังช ่วยแนะน�ำสิ่งที่ถูกต ้องให ้กับบุคคลใกล้ชิด 
ครอบครัว ชุมชน และสังคมได้อีกด้วย หน่วยงำนภำครัฐ
และหน่วยงำนที่เก่ียวข้องจ�ำเป็นต้องเร่งรัดและด�ำเนิน
กำรส่งเสริมควำมรอบรู ้ด้ำนสุขภำวะ เพื่อให้สำมำรถ 
เข้ำถึง เข้ำใจ และใช้ข้อมูลด้ำนสุขภำพในชีวิตประจ�ำวัน
ได้อย่ำงถูกต้องและเหมำะสม สร้ำงสรรค์รูปแบบกำร
สื่อสำรเพื่อสร้ำงกำรตระหนักรู ้ให้มีควำมหลำกหลำย 
และเหมำะสมกับประชำชนแต่ละกลุ ่ม และมีกำร
ประชำสัมพันธ์ข้อมูลอย่ำงทั่วถึง รวมท้ังสร้ำงเครือข่ำย
สุขภำพให้เข้มแข็ง โดยมีโครงกำรส�ำคัญ อำทิ โครงกำร
เสริมสร้ำงองค์ควำมรู ้และทักษะกำรจัดกำรสุขภำวะ 
ของภำคีเครือข่ำยชุมชน โครงกำรนวัตกรรมเพ่ือส่งเสริม
ทั กษะควำมรอบรู ้ ด ้ ำนสุ ขภำวะ  และ โครงกำร 
สื่อสร้ำงสรรค์ รอบรู ้เรื่องสุขภำวะ ซ่ึงจะน�ำไปสู ่กำร 
ขับเคลื่อนเป้ำหมำยให้บรรลุตำมที่ก�ำหนดไว้อย่ำงเป็น 
รูปธรรม

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย พิจำรณำจำกอัตรำ
ควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพของประชำกร เทียบเคียงได้จำก
ข้อมูลของกรมอนำมัย ณ ปี 2562  ซึ่งได้มีกำรส�ำรวจ
ควำมรอบรูด้้ำนสขุภำพของประชำชนไทย อำย ุ15 ปี ขึน้ไป 
ในมิติของระบบสุขภำพ 4 มิติ ได้แก่ กำรบริกำรสุขภำพ 
กำรป้องกันโรค กำรส่งเสริมสุขภำพ และผลิตภัณฑ์ยำ
และสุขภำพ ประกอบด้วย 4 ทักษะ ได้แก่ กำรเข้ำถึง
ข้อมูล กำรเข้ำใจ กำรทบทวนซักถำม และกำรตัดสินใจ 
ในเรื่องกำรดูแลสุขภำพและใช้บริกำรสุขภำพ พบว่ำ 
คะแนนเฉลี่ยควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพของคนไทยอยู ่ที ่
88.72 คะแนน จำกคะแนนเต็ม 136 คะแนน หรือคิดเป็น
ร้อยละ 65 ของคะแนนเต็ม ซึ่งมีควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพ
อยู่ในระดับปำนกลำง ทั้งนี้ แม้ผลที่ได้จำกกำรส�ำรวจฯ 
อำจจะยั ง ไม ่ แสดงให ้ เห็น เป ็นอัตรำควำมรอบรู ้ 
ด้ำนสุขภำวะของประชำกร แต่สำมำรถสะท้อนให้เห็นถึง
สถำนกำรณ ์ควำมรอบรู ้ ด ้ ำนสุขภำพในภำพรวม 
ของประเทศได้

การด�าเนินการที่ผ่านมา ช่วงปี 2561-2562 ภำครัฐ 
มีกำรด�ำเนินกำรที่ส�ำคัญ ได้แก่ กำรสร้ำงกำรตระหนักรู้
เก่ียวกับสุขภำวะผ่ำนรูปแบบต่ำง ๆ อำทิ รูปแบบของ 
วีดิทัศน์ รูปแบบเอกสำร รูปแบบสื่อบุคคลและเครือข่ำย 
รูปแบบกำรขับเคลื่อนไปสู ่กำรปฏิบัติ  เช ่น สูงเนิน 

130101
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จ�านวนชมุชนสขุภาพดเีพ่ิมขึน้ 
เป้าหมาย

แผนแม่บทย่อย การใช้ชุมชนเป็นฐานรากในการสร้าง 
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี

130201

กำรพัฒนำระบบสุขภำพชุมชน เป็นกำรพัฒนำเพื่อให้เกิดสุขภำวะที่ดีของประชำชนในชุมชน โดยอำศัยควำมร่วมมือ
ของสมำชิกในชุมชนเพื่อสร้ำงชุมชนสุขภำพดี และให้กำรใช้บริกำรทำงกำรแพทย์ในกำรเข้ำรับรักษำโรคหรือภำวะ 
ที่หำกได้รับกำรดูแลรักษำแบบผู้ป่วยนอกท่ีเหมำะสมแล้วไม่จ�ำเป็นท่ีจะต้องนอนพักรักษำตัวในโรงพยำบำลน้ันลดลง 
ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยจ�ำนวนชุมชนสุขภำพดี ต้องอำศัยปัจจัยส�ำคัญ ประกอบด้วย สภำพแวดล้อมทำงกำยภำพ 
ที่ เอื้อต ่อกำรยกระดับสุขภำวะของชุมชน และกำรมีส ่วนร่วมของภำคส่วนในกำรสร้ำงระบบอำชีวอนำมัย 
และสิ่งแวดล้อมชุมชนจำกภำคส่วนต่ำง ๆ และกำรเฝ้ำระวังปัจจัยเสี่ยงในชุมชน

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย พิจำรณำจำก
อัตรำกำรนอนโรงพยำบำลโดยไม ่จ� ำ เป ็น  
ด้วยภำวะที่ควรควบคุมด้วยบริกำรผู้ป่วยนอกลด
ลง เทียบเคียงจำกกำรด�ำเนินกำรตำมนโยบำย
รัฐบำล ในช่วงปี 2561 – 2562 ที่เก่ียวข้อง 
กับกำรยกระดบักำรให้บรกิำรสำธำรณสขุเพือ่สร้ำง
สภำพแวดล้อมชุมชนท่ีเอื้อต่อกำรมีสุขภำวะที่ดี 
โดยในระยะแรกได้มีกำรด�ำเนินโครงกำร คลินิกหมอครอบครัว เพื่อน�ำร่องกำรให้บริกำรสำธำรณสุขระดับชุมชน 
โดยให้คนในชุมชนสำมำรถเข้ำถึงกำรให้บริกำรสำธำรณสุขเบื้องต้น และเพื่อสร้ำงกำรรับรู้ ควำมเข้ำใจในกำรดูแล
สุขภำพด้วยตนเองขั้นพื้นฐำนให้กับกลุ่มผู้ป่วยเบำหวำนและควำมดัน รวมท้ังสิ้น 50 แห่ง ทั่วทุกภูมิภำคของประเทศ 
โดยในระยะต่อไปรัฐบำลได้มีแผนขยำยกำรด�ำเนินโครงกำรคลินิกหมอครอบครัวดังกล่ำวให้ครอบคลุมทั้งสถำน
พยำบำลระดับชุมชนและสถำนพยำบำลขนำดใหญ่อย่ำงทั่วถึง ซึ่งกำรด�ำเนินกำรดังกล่ำวจะเป็นปัจจัยส�ำคัญที่จะ 
ส่งเสริมให้อัตรำกำรนอนโรงพยำบำลโดยไม่จ�ำเป็นด้วยภำวะท่ีควรควบคุมด้วยบริกำรผู้ป่วยนอกบรรลุตำมเป้ำหมำย 
ที่ก�ำหนดไว้ได้

การด�าเนินการที่ผ่านมา ช่วงปี 2561-2562 ภำครัฐมีกำรด�ำเนินกำรท่ีส�ำคัญ ได้แก่ กำรส่งเสริมและอ�ำนวย 
ควำมสะดวกในกำรจัดกิจกรรมเพ่ือยกระดับสุขภำวะของสังคม และกำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วมในกำรเฝ้ำระวัง ป้องกัน 
และแก้ไขปัญหำสุขภำพของคนในสังคม โดยเน้นชุมชนเป็นฐำนในกำรสร้ำงสภำพแวดล้อมที่เอื้อต่อกำรมีสุขภำวะที่ดี 
ผ่ำนกำรด�ำเนนิโครงกำรคลินกิหมอครอบครวั ซ่ึงคลินิกหมอครอบครัวท่ีผ่ำนเกณฑ์ในระบบลงทะเบยีน จ�ำนวน 1,180 ทีม 
ครอบคลุมประชำกร 12,793,734 คน (ณ วันที่ 30 กันยำยน 2562) คิดเป็นร้อยละ 18.16 ของเป้ำหมำย 6,500 ทีม 
ภำยในปี 2570 และมีกำรก่อสร้ำงศูนย์สุขภำพชุมชนเมือง จ�ำนวน 14 แห่ง รวมทั้ง กำรผลิตและพัฒนำศักยภำพ
บคุลำกร อำท ิกำรผลติแพทย์เวชศำสตร์ครอบครวั โดยผ่ำนกำรอบรมระหว่ำงกำรท�ำงำน/ประจ�ำกำร/หลกัสตูรระยะสัน้
แพทย์เวชศำสตร์ครอบครัว/กำรต่ออำยุรำชกำร รวม 502 คน และอบรมหลักสูตรคณะผู้ให้บริกำรสุขภำพปฐมภูมิ  
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ทั้งพยำบำลวิชำชีพ ทันตแพทย์ กำยภำพบ�ำบัด ทันตำภิบำล เภสัชกร และสหวิชำชีพ รวมทั้งสิ้น 1,533 คน เพื่อให้มี
ควำมเช่ียวชำญด้ำนเวชศำสตร์ครอบครัวและผู้ให้บริกำรสุขภำพปฐมภูมิที่มีคุณภำพ สำมำรถถ่ำยทอดองค์ควำมรู้  
แลกเปล่ียนข้อมูลและประสบกำรณ์ด้ำนสุขภำพระหว่ำงบุคลำกรทำงกำรแพทย์และคนในชุมชน รวมท้ังกำรเก็บข้อมูล
เพื่อประเมินผลส�ำเร็จของกำรด�ำเนินโครงกำร ซึ่งที่ผ่ำนมำกำรด�ำเนินโครงกำรดังกล่ำวได้มีกำรเก็บประวัติผู้เข้ำร่วม
โครงกำร ประเมินอำกำร และวำงแผนกำรรักษำให้กับผู้ป่วยเป็นรำยบุคคล เพ่ือให้ผู้ป่วยท่ีอยู่ในชุมชนสำมำรถดูแล 
ตัวเองได้ในเบ้ืองต้นและลดกำรพึ่งพิงกำรใช้บริกำรจำกสถำนพยำบำลของรัฐและเอกชน รวมทั้งยังเป็นกำรจัดท�ำ 
ฐำนข้อมูลสำธำรณสุขชุมชนส�ำหรับติดตำมประเมินผลกำรด�ำเนินงำนเพ่ือสร้ำงชุมชนสุขภำพดีให้เกิดผลส�ำเร็จในกำร
บรรลุเป้ำหมำยอย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป
 
ประเด็นท้าทายท่ีส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย กำรใช้ชุมชนเป็นฐำนในกำรสร้ำงสภำพแวดล้อมที่เอื้อต่อกำรม ี
สุขภำวะที่ดีในระยะที่ผ่ำนมำนั้นพบว่ำ บุคลำกรกำรแพทย์ยังไม่เพียงพอต่อกำรให้บริกำรกับผู้ที่เข้ำมำรับบริกำร 
ทำงสำธำรณสุขด้วยภำวะท่ีควรควบคุมบริกำรผู้ป่วยนอกและในระดับชุมชน รวมทั้งยังไม่มีระบบฐำนข้อมูลที่จัดเก็บ
แฟ้มประวัติของผู้ที่เข้ำมำรับบริกำรทำงสำธำรณสุขโดยเฉพำะในโรคเบำหวำนและควำมดันเพื่อท่ีจะน�ำมำใช้ส�ำหรับ
ติดตำมและประเมินอำกำร รวมทั้งวำงแผนกำรรักษำและกำรดูแลสุขภำพส่วนบุคคลได้ด้วยตนเอง นอกจำกนี้  
ควำมเหลื่อมล�้ำในสังคมโดยเฉพำะในกลุ่มคนท่ีมีรำยได้แตกต่ำงกันยังเป็นส่วนส�ำคัญที่อำจท�ำให้เกิดควำมแตกต่ำง 
ในกำรเข้ำถึงกำรให้บริกำรทำงสำธำรณสุข ซึ่งนับเป็นข้อจ�ำกัดที่อำจท�ำให้กำรจัดเก็บข้อมูลส�ำหรับประเมินเพื่อชี้ให้เห็น
ว่ำมีกำรเพิ่มขึ้นของจ�ำนวนชุมชนสุขภำพดีเกิดควำมคลำดเคลื่อนได้ 

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ในระยะต่อไปภำครัฐควรให้ควำมส�ำคัญจัดท�ำระบบ Personal Health  
Records และ Health Information Exchange ที่เป็นมำตรฐำน เพื่อให้สำมำรถจัดเก็บข้อมูลส�ำหรับเป็นฐำนข้อมูล
ในกำรติดตำมประเมินผลกำรด�ำเนินงำนได้อย่ำงเป็นระบบ และให้ผู้ป่วยสำมำรถเข้ำถึงกำรให้บริกำรทำงสำธำรณสุข 
รวมทั้งสำมำรถแลกเปลี่ยนควำมรู้เกี่ยวกับกำรดูแลสุขภำพเบ้ืองต้นกับบุคลำกรทำงกำรแพทย์ได้โดยตรง ซึ่งจะท�ำให้
ด�ำเนินงำนสร้ำงสภำพแวดล้อมที่เอื้อต่อกำรมีสุขภำวะท่ีดีในระดับชุมชนเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 
ตลอดจนให้ชุมชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรเป็นแหล่งบ่มเพำะจิตส�ำนึกกำรมีสุขภำพดีของประชำชนผ่ำนกำรจัดกำร
ควำมรู้ด้ำนสุขภำพที่เป็นประโยชน์และสนับสนุนให้มีกำรแลกเปล่ียนเรียนรู้สร้ำงสุขภำวะท่ีดีร่วมกัน และเข้ำมำเป็น
แนวร่วมในกำรเฝ้ำระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหำสุขภำพร่วมกัน ซึ่งจะน�ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมที่ก�ำหนดไว้
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ดัชนีประสิทธิภาพระบบบริการสุขภาพ

มีระบบสาธารณสขุทีไ่ดม้าตรฐาน 
ทีป่ระชาชนทกุระดบัเขา้ถงึได้ดีขึน้ 

เป้าหมาย

แผนแม่บทย่อย การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
ที่ทันสมัยสนับสนุนการสร้างสุขภาวะที่ดี 

130301

น�ำเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่มำใช้ในกำรพัฒนำระบบบริกำรสำธำรณสุข เพ่ือเพ่ิมคุณภำพและประสิทธิภำพ 
ในกำรให้บริกำร โดยประชำชนสำมำรถเข้ำถึงได้อย่ำงสะดวกและรวดเร็ว ซ่ึงระบบบริกำรสุขภำพท่ีทันสมัย 
มีประสิทธิภำพ และยั่งยืน บุคลำกรทำงกำรแพทย์เพียงพอต่อควำมต้องกำรในแต่ละพื้นที่ และสถำนบริกำรทำง 
กำรแพทย์ทุกพื้นท่ีได้รับกำรรับรองคุณภำพของโรงพยำบำล จะเป็นปัจจัยส�ำคัญที่จะส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำย 
ดังกล่ำวได้อย่ำงเป็นรูปธรรม

ที่มำ: ส�ำนักข่ำวบลูมเบิร์ก
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สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย พิจำรณำจำกกำร 
จัดอันดับประสิทธิภำพระบบบริกำรสุขภำพ ซึ่งเป็นกำร
จัดอันดับประเทศที่มีควำมคุ้มค่ำด้ำนระบบดูแลสุขภำพ 
โดยค�ำนวณเปรียบเทียบระหว่ำงค่ำใช้จ่ำยกับอำยุขัย 
โดยเฉลี่ยของคนในประเทศ ซึ่งในปี 2561 พบว่ำ 
ประเทศไทยอยู ่ ในอันดับที่  27 จำก 56 ประเทศ  
ปรับอันดับดีขึ้นอย่ำงก้ำวกระโดด จำกอันดับที่ 41 ในปี  
2560 โดยอันดับดี ข้ึนมำกถึง 14 อันดับ เนื่องจำก 
มีค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรดูแลสุขภำพต่อประชำกร 1 คน ลดลง
อยู่ที่ประมำณ 7,086 บำท ขณะท่ีอำยุคำดเฉลี่ยยังคง 
อยู่ที่ 75 ปี เท่ำเดิม ท้ังนี้ หำกจัดอันดับภำยในภูมิภำค
เอเชียแปซิฟิก ประเทศไทยอยู่ในอันดับท่ี 9 ตำมหลัง
ฮ่องกง สิงคโปร์ เกำหลีใต้ ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย ไต้หวัน 
นิวซีแลนด์ และจีน ซึ่งมีแนวโน้มที่จะสำมำรถบรรลุ 
เป้ำหมำยที่ก�ำหนดไว้ในปี 2565 (อันดับที่ 1 ใน 25)  
ได้ส�ำเร็จอย่ำงเป็นรูปธรรม

การด�าเนินการท่ีผ่านมา ช่วงปี 2561-2562 ภำครัฐ 
มีกำรด�ำเนินกำรที่ส�ำคัญ ได้แก่ โครงกำรพัฒนำระบบ
บริกำรสำธำรณสุข อำทิ กำรพัฒนำคุณภำพและเพ่ิม
ศักยภำพกำรบริกำรโดยกำรน�ำเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ที่ ทันสมัยมำประยุกต ์ ใช ้  เช ่น ระบบคิวออนไลน ์  
ระบบเวชระเบียนสุขภำพอิเล็กทรอนิกส์ส ่วนบุคคล  
และระบบส่งต ่อผู ้ป ่วยฉุกเฉินวิกฤต เป ็นต ้น และ 
กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรด้ำนกำรบริกำรสำธำรณสุข 
เช่น กำรผลิตบุคลำกรทำงกำรแพทย์และสำธำรณสุข 
และกำรจัดหำและจัดสรรเครื่ องมืออุปกรณ ์ทำง 
กำรแพทย์ เป็นต้น ซึง่เป็นกำรเพิม่ประสทิธิภำพระบบกำร
บรกิำรสำธำรณสขุให้ทันสมัย มีคุณภำพ และได้มำตรฐำน 
โดยกำรด�ำเนินงำนดังกล่ำวสอดคล้องกับปัจจัยระบบ
บรกิำรสขุภำพท่ีทนัสมยัมีประสทิธภิำพและยัง่ยนืเป็นหลกั 

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย ผลกำร
ด�ำเนินงำนท่ีผ่ำนมำแม้จะมีกำรพัฒนำระบบสำธำรณสุข
ให้ได้มำตรฐำนอย่ำงต่อเนื่อง แต่ทั้งนี้ ยังมีข้อจ�ำกัดในกำร
ด�ำเนินกำร อำทิ กำรบูรณำกำรระบบฐำนข้อมูลระหว่ำง
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เคร่ืองมืออุปกรณ์ทำงกำรแพทย์
และสำธำรณสุขที่ทันสมัยมีจ�ำนวนไม่เพียงพอ และกำร
ขำดแคลนบุคลำกรทำงกำรแพทย์ ซึ่งส่งผลให้ประชำชน
บำงกลุ่มไม่สำมำรถเข้ำถึงระบบสำธำรณสุขที่มีคุณภำพ
และได้มำตรฐำน 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย กำรพัฒนำระบบ
สำธำรณสุขให้ได้มำตรฐำน เพื่อให้ประชำชนทุกระดับ
สำมำรถเข้ำถึงได้อย่ำงมีคุณภำพและปลอดภัย หน่วยงำน
ภำครัฐและหน่วยงำนที่ เกี่ยวข้องจ�ำเป็นต้องเร ่งรัด 
และด�ำเนินกำรให้เกิดกำรบูรณำกำรฐำนข้อมูลระหว่ำง 
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องอย่ำงเป็นรูปธรรม กำรกระจำย
เคร่ืองมืออุปกรณ์ และบุคลำกรทำงกำรแพทย์และ
สำธำรณสุขให้ครอบคลุม และพัฒนำระบบดูแลสุขภำพ
ทำงไกล รวมทั้งผลักดันให้สถำนพยำบำลได้รับกำร
รับรองระบบคุณภำพของสถำนพยำบำล โดยมีโครงกำร
ส�ำคัญ อำทิ โครงกำรเสริมสร้ำงมำตรฐำนระบบบริกำร
สุขภำพอย่ำงยั่งยืน โครงกำรส ่งเสริมกำรประเมิน
มำตรฐำนระบบบริกำรสุขภำพ โครงกำร Smart Health 
Smart Care และโครงกำรระบบสุขภำพทำงไกล 
เพ่ือแก้ไขปัญหำขำดแคลนแพทย์ที่มีควำมเชี่ยวชำญ 
อย่ำงไรก็ตำม ในกำรด�ำเนินกำรระยะต่อไปควรให้ควำม
ส�ำคัญกับกำรยกระดับระบบสำธำรณสุขให้ได้มำตรฐำน 
ที่ประชำชนทุกกลุ ่มสำมำรถเข ้ำถึงได ้อย ่ำงสะดวก 
รวดเร็ว และมีประสิทธิภำพ ซ่ึงจะสำมำรถบรรลุ 
เป้ำหมำยที่ก�ำหนดไว้

130301



301

13การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี

การเขา้ถงึบรกิารสาธารณสขุ
มคีวามเหลือ่มล�า้ลดลง 

เป้าหมาย

แผนแม่บทย่อย การกระจายบริการสาธารณสุข
อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ

130401

กำรบริหำรจัดกำรระบบกำรผลิตและพัฒนำศักยภำพบุคลำกรด้ำนสุขภำพให้เพียงพอและสำมำรถให้บริกำรที่มี
คุณภำพและเป็นมำตรฐำนเดียวกันส่งผลให้ประชำชนมีควำมเป็นอยู ่ที่ ดีขึ้น รวมทั้งกำรน�ำเทคโนโลยีดิจิทัล 
มำประยกุต์ใช้ในกำรพฒันำรปูแบบและคณุภำพ เพือ่เพิม่ขดีควำมสำมำรถของระบบกำรบรกิำรปฐมภมิูให้สำมำรถเข้ำถึง
บริกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ จึงจ�ำเป็นต้องมีกลไกกำรส่งเสริมกำรเข้ำถึงบริกำรสำธำรณสุขระดับปฐมภูมิ 
ที่เหมำะสมและได้มำตรฐำนในแต่ละพื้นที่ตำมที่กฎหมำยก�ำหนด และผลิต พัฒนำ บริหำรจัดกำรบุคลำกรด้ำนสุขภำพ
ระดับปฐมภูมิและศักยภำพของเครือข่ำยที่เข้มแข็ง เพื่อสนับสนุนกำรด�ำเนินกำรให้บรรลุตำมเป้ำหมำยที่ก�ำหนดไว้

 

ดัชนีความก้าวหน้าของการพัฒนาคนด้านสุขภาพ สถานการณ์การบรรลุเป ้าหมาย ดัชนีควำม
ก ้ ำ วหน ้ ำ ขอ งก ำ ร พัฒนำคนด ้ ำ นสุ ขภ ำพ  
ณ ปี 2562 มีค่ำดัชนีอยู่ที่ 0.5843 ซึ่งปรับลดลง
เล็กน้อยจำกปี 2560 ที่มีค่ำดัชนีอยู ่ที่ 0.5906  
โดยเมื่อพิจำรณำจะเห็นว่ำอำจมีแนวโน้มเสี่ยงต่อ
กำรบรรลุเป้ำหมำยที่ก�ำหนดไว้ที่ 0.67 ในปี 2565  
จึงจ�ำเป็นท่ีภำครัฐและภำคส่วนต่ำง ๆ ต้องเร่ง
ด�ำเนินกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำกำรบริกำร
สำธำรณสุขให้ประชำชนทุกคนเข้ำถึงกำรบริกำร 
ที่มีคุณภำพ และเป็นมำตรฐำนเดียวกัน อำทิ  
กำรเพิ่มบุคลำกรทำงกำรแพทย์ให้เพียงต่อควำม
ต้องกำรในพ้ืนท่ี ท้ังนี้ จำกข้อมูลของส�ำนักงำน
เลขำธิกำรแพทยสภำ ณ เดือนธันวำคม 2562  
พบว่ำ แพทย์ทั้ งหมดมีจ�ำนวน 58,555 คน  
แบ่งตำมพื้นท่ีกรุงเทพมหำนครและต่ำงจังหวัด 
จ�ำนวน 28,678 คน และ 29,877 คน ตำมล�ำดับ 
โดยจะเห็นได้ว่ำแพทย์ส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ใน
พื้นที่กรุงเทพมหำนคร 

ที่มำ: ส�ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
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การด�าเนินการท่ีผ่านมา ช่วงปี 2561-2562 ภำครัฐ 
มีกำรด�ำเนินกำรท่ีส�ำคัญ ได้แก่ โครงกำรกำรพัฒนำ
ทักษะและสมรรถนะของบุคลำกรภำครัฐด้ำนสุขภำพ 
อำทิ ด้ำนเทคโนโลยีกำรแพทย์สมัยใหม่ ทักษะวิชำชีพ
เฉพำะทำง และกำรผลิตบุคลำกรทำงกำรแพทย ์  
ซึ่งเป็นกำรเตรียมควำมพร้อมบุคลำกรภำครัฐให้สำมำรถ
ปฏิบัติงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยกำรด�ำเนินงำน 
ดังกล่ำวสอดคล้องกับปัจจัยกำรผลิต พัฒนำ และบริหำร
จัดกำรบุคลำกรด้ำนสุขภำพระดับปฐมภูมิและศักยภำพ
ของเครือข่ำยท่ีเข้มแข็ง เป็นหลัก อย่ำงไรก็ตำม ในกำร
ด�ำเนินกำรระยะต่อไปควรให้ควำมส�ำคัญกับกำรเข้ำถึง
บริกำรสำธำรณสุขเพื่อลดควำมเหลื่อมล�้ำและสร้ำงควำม 
เป็นธรรมในสังคมโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้ำงหลัง

ประเด็นท้าทายท่ีส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย ผลกำร
ด�ำเนินงำนทีผ่่ำนมำแม้จะมกีำรแก้ไขปัญหำกำรขำดแคลน
บุคลำกรทำงกำรแพทย์ โดยเฉพำะกำรผลิตเพิ่มแพทย์ 
พยำบำล และสำขำวิชำชีพที่ขำดแคลนอย่ำงต่อเนื่อง  
แต่ปัจจบุนัปัญหำกำรขำดแคลนบคุลำกรยงัคงอยู ่โดยเฉพำะ
ในพ้ืนทีต่่ำงจงัหวดัและพืน้ท่ีห่ำงไกล ส่งผลให้กำรรับบริกำร
สำธำรณสุขเกิดควำมเหลื่อมล�้ำ จึงท�ำให้กำรด�ำเนินงำน
ไม่บรรลุเป้ำหมำยตำมที่ก�ำหนดไว้

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย กำรพัฒนำกำร 
เข ้ำถึงบริกำรสำธำรณสุข เพื่อลดควำมเหลื่อมล�้ ำ 
ให้ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงได้อย่ำงทั่วถึงและมีคุณภำพ 
หน่วยงำนของรัฐและภำคส่วนต่ำง ๆ ควรเร่งรัดและ 
ด�ำเนินกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรเตรียมผลิตและควำมพร้อม
ด้ำนบุคลำกรทำงกำรแพทย์ทั้งในเรื่องปริมำณและ 
กำรกระจำยบุคลำกรไปยังพื้นที่ห่ำงไกล รวมทั้งกำรเพิ่ม
แนวทำงกำรบริหำรจัดกำรท่ีช ่วยดึงดูดให ้บุคลำกร
ทำงกำรแพทย์คงอยู่ในระบบมำกยิ่งขึ้น ตลอดจนกำร
พัฒนำคุณภำพบริกำร และกำรสร้ำงควำมเท่ำเทียม 
และเป็นธรรมในกำรเข้ำรับบริกำรคุณภำพ โดยมีกำร
ด�ำเนินกำรที่ส�ำคัญ อำทิ กำรพัฒนำบุคลำกรระดับ 
ปฐมภูมิสู่ควำมเป็นมืออำชีพ กำรก�ำหนดสัดส่วนบรรจุ
เป็นข้ำรำชกำรตำมบริบทของพื้นท่ี โดยให้สิทธิบรรจุ 
เป็นข้ำรำชกำรในพื้นที่ทุรกันดำร กำรปรับเพิ่มสวัสดิกำร
รักษำพยำบำลของครอบครัว กำรให้สิทธิกำรลำศึกษำต่อ 
และกำรย้ำยกลับภูมิล�ำเนำส�ำหรับกำรจ้ำงงำนในรูปแบบ
อื่นท่ีสำมำรถเทียบเคียงกับข้ำรำชกำร รวมทั้งกำรพัฒนำ
รูปแบบกำรท�ำงำนใหม ่ เ พ่ือลดข้ันตอนกำรท�ำงำน 
และลดกำรสูญเ สีย และกำรใช ้ เทคโนโลยี ท่ี เพิ่ ม
ประสิทธิภำพกำรท�ำงำน ตลอดจนกำรออกหน่วย
สำธำรณสุขเคลื่อนท่ีเพื่อประชำชนในพื้นที่ห ่ำงไกล  
กำรพัฒนำศักยภำพเครือข่ำยสำธำรณสุขเพื่อสังคม  
และกำรพัฒนำระบบสุขภำพปฐมภูมิ อันจะน�ำไปสู  ่
กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมที่ก�ำหนดไว้อย่ำงเป็นรูปธรรม 
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ประชาชนมีความรอบรู้สขุภาพ เรือ่งโรค
อบัุตใิหม่และโรคอุบติัซ�า้ทีเ่กดิจากการ

เปลีย่นแปลงภมูอิากาศมากขึน้

เป้าหมาย

แผนแม่บทย่อย การพัฒนาและสร้างระบบรับมือ
และปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ�้า

ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

130501

กำรส่งเสริมกำรสร้ำงองค์ควำมรู ้ด้ำนสุขภำพ และควำมตระหนักรู ้ในประชำกรทุกกลุ ่ม เพื่อเตรียมควำมพร้อม 
ในกำรป้องกันโรค และสำมำรถรับมือปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ�้ำที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงภูมิอำกำศ 
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพน�ำไปสู่กำรมีสุขภำวะที่ดี ซึ่งต้องเริ่มจำกกำรสร้ำงกำรตระหนักรู้ให้ประชำชนเข้ำใจและพร้อม
รับมือ โรงพยำบำล/หน่วยงำนของรัฐท่ีมีกำรยกระดับและเตรียมพร้อมเชิงรุก เพ่ือรับมือกับโรคอุบัติใหม่ได้อย่ำง 
มีประสิทธิภำพ และยกระดับสมรรถนะระบบกำรป้องกันควบคุมกำรระบำดของโรคและภัยสุขภำพ

สถานการณ์โรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ�้า

ที่มำ: กระทรวงสำธำรณสุข
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สถานการณ ์การบรรลุ เป ้ าหมาย  โดยพิจำรณำ 
จำกสัดส ่วนประชำชนที่มีควำมรู ้สุขภำพ เรื่องโรค 
อุบัติใหม่และโรคอุบัติซ�้ำท่ีเกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลง 
ภูมิอำกำศ พบว่ำ ควำมรอบรู ้ด้ำนสุขภำพ เป็นหนึ่ง 
ในวำระแห่งชำติในยุคไทยแลนด์ 4.0 ในกำรมุ่งสู่สังคม
รอบรู้ด้ำนสุขภำพ ท่ำมกลำงกำรเปลี่ยนแปลงท้ังสภำพ
แวดล้อมและโรคภัยไข้เจ็บท่ีก�ำลังเกิดข้ึนได้อย่ำงรู้เท่ำทัน 
จึงจ�ำเป็นที่ประชำชนต้องรู้เรื่องโรค เข้ำถึงข้อมูลสุขภำพ
ที่ถูกต้องและทันสมัย รู้จักปัจจัยเสี่ยง ป้องกันและแก้ไข
ปัญหำโรคที่เกิดขึ้นในปัจจุบันทั้งโรคติดต่อและไม่ติดต่อ 
เพื่อให้ประชำชนเข้ำใจกำรเกิดและแพร่กระจำยของโรค 
ตลอดจนกำรป้องกันและดูแลตนเองก่อนกำรตรวจรักษำ 
ทั้งนี้ โรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ�้ำเป็นหนึ่งในประเด็น
ส�ำคัญที่ต้องสร้ำงควำมรอบรู ้แก่ประชำชน เนื่องจำก

หลำยปีที่ผ่ำนมำทั่วโลกเกิดโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ�้ำ
ที่ รุนแรงหลำยโรค ซ่ึง เป ็นผลมำจำกสิ่ งแวดล ้อม 
ที่ เปลี่ยนแปลงไปอันเกิดจำกพฤติกรรมของมนุษย ์  
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ 
อย่ำงไรก็ตำม ประเทศไทยต้องเผชิญกับควำมเสี่ยง 
ของกำรแพร่ระบำดของโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ�้ำ 
ที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงภูมิอำกำศอย่ำงหลีกเลี่ยงไม่ได้
อันเนื่องมำจำกกำรเคลื่อนย้ำยของประชำกร ประชำชน
ขำดควำมรู ้ควำมเข้ำใจ และควำมตระหนกัในกำรเฝ้ำระวงั 
ป้องกัน และควบคุมโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ�้ำ รวมทั้ง 
กำรปฏิ บัติตนไม ่ถูกต ้องตำมหลักสุขอนำมัยหรือ
สุขลักษณะที่ ดี ซ่ึงส ่งผลกระทบและเป็นภัยคุกคำม 
ในหลำยมิติ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในมิติสุขภำพ
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การด�าเนินการที่ผ่านมา ช่วงปี 2561-2562 ภำครัฐ 
มีกำรด�ำเนินกำรท่ีส�ำคัญ ได้แก่ โครงกำรกำรเตรียม 
ควำมพร้อมของหน่วยงำนภำครฐั เช่น กำรพฒันำเครอืข่ำย
เตือนภัยและเฝ้ำระวังโรคและภัยสุขภำพ และกำรพัฒนำ
สมรรถนะระบบกำรบริหำรจัดกำรให้สำมำรถเฝ้ำระวัง
และรับมือได้อย่ำงรวดเร็ว ทันต่อเหตุกำรณ์ และมี
ประสิทธิภำพ โดยกำรด�ำเนินงำนดังกล่ำวสอดคล้อง 
กับปัจจัยโรงพยำบำล/หน่วยงำนของรัฐที่มีกำรยกระดับ
และเตรียมพร้อมเชิงรุก เพื่อรับมือกับโรคอุบัติใหม่ 
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ เป็นต้น

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย ผลกำร
ด�ำเนินงำนที่ผ่ำนมำภำครัฐมีกำรสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ 
และควำมตระหนักรู้เกี่ยวกับโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ�้ำ
ที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงภูมิอำกำศยังไม่ครอบคลุม
และเข้ำถึงทุกกลุ ่มเป้ำหมำย จึงส่งผลให้ประชำชน 
ส่วนหนึ่งมีควำมรอบรู ้ เรื่องโรคดังกล่ำวไม่เพียงพอ  
และไม่สำมำรถป้องกันและดูแลสุขภำพของตนเองได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ

ข ้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุ เป ้าหมาย กำรสร ้ำง 
ควำมรอบรู้เรื่องโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ�้ำที่เกิดจำก
กำรเปล่ียนแปลงภูมิอำกำศ หน่วยภำครัฐและหน่วยงำน
ท่ีเกี่ยวข้องจ�ำเป็นต้องเร่งรัดและด�ำเนินกำรสร้ำงควำมรู้ 
ควำมเข้ำใจ และควำมตระหนักรู ้เกี่ยวกับกำรเกิดโรค
อุบัติใหม่และโรคอุบัติซ�้ำที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลง 
ภูมิอำกำศที่ส่งผลกระทบต่อกำรด�ำรงชีวิตของประชำชน 
ทุกเพศทุกวัย เพื่อให ้ประชำชนเตรียมควำมพร้อม 
ในกำรรับมือ ป้องกันและดูแลตนเองได้อย่ำงเท่ำทัน 
นอกจำกนี้ ในส่วนของหน่วยงำนภำครัฐเองจะต้องเตรียม
ควำมพร ้อมในกำรพัฒนำศักยภำพของบุคลำกร  
ระบบบริหำรจัดกำร เครื่องมือ และกลไกในกำรเฝ้ำระวัง 
ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่และโรคอุบัติซ�้ำ 
รวมทัง้พฒันำกำรตอบโต้กำรแพร่ระบำดของโรคอุบัตใิหม่
และโรคอุบัติซ�้ำในภำวะฉุกเฉินได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
เพิ่มขึ้น ตลอดจนมีมำตรกำรกำรยกระดับสมรรถนะ
ระบบกำรป้องกันควบคุมกำรระบำดของโรคและภัย
สุขภำพที่มีประสิทธิภำพและทันถ่วงที โดยมีโครงกำร
ส�ำคญั อำท ิโครงกำรรูเ้ท่ำทนัโรคอบุตัใิหม่และโรคอุบัตซิ�ำ้
เพ่ือสร้ำงสังคมรอบรู้ด้ำนสุขภำพ และโครงกำรพัฒนำ
นวัตกรรมป้องกันโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ�้ำ ซึ่งเป็น
หนึ่งในปัจจัยที่จะสำมำรถน�ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยได้
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    ศกัยภาพการกฬีา
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น 14

ยุทธศาสตรชาติดาน

การพัฒนา
และเสริมสรางศกัยภาพ

ทรัพยากรมนุษย

“มุ่งส่งเสริมการใช้กิจกรรมกีฬาและนันทนาการในการเสริมสร้างสุขภาวะ
ของประชาชนอย่างครบวงจรและมีคุณภาพ รวมทั้งการใชก้ฬีา

และนนัทนาการในการสร้างความสามคัคขีองคนในชาติ 
หล่อหลอมการเป็นพลเมืองดี ตลอดจนการพัฒนาทกัษะดา้นกฬีา

สู่ความเปน็เลศิและกฬีาเพ่ือการอาชพี”
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แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประเด็น (14) ศักยภำพกำรกีฬำ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมกำรใช้กิจกรรมกีฬำ 
และนันทนำกำรบนฐำนของวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ เพื่อเป็นเครื่องมือในกำรเสริมสร้ำงสุขภำวะของประชำชนอย่ำง 
ครบวงจรและมีคุณภำพมำตรฐำน กำรสร้ำงนิสัยรักกีฬำและมีน�้ำใจเป็นนักกีฬำ และกำรใช้กีฬำและนันทนำกำร 
ในกำรพัฒนำจิตใจ สร้ำงควำมสำมัคคี โดยมีเป้ำหมำยระดับประเด็น คือ คนไทยมีสุขภาพดีขึ้น มีน�้าใจนักกีฬา  
และมีวินัย เคารพกฎกติกามากขึ้น ด้วยกีฬา

กำรประเมินผลลัพธ์กำรด�ำเนินกำรที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำย

คนไทยมีสุขภาพดีขึ้น มีน�้าใจนักกีฬา และมีวินัย เคารพกฎกติกามากขึ้น ด้วยกีฬา เมื่อพิจำรณำจำกอำยุคำดเฉลี่ย
ของกำรมีสุขภำพดีที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง จำกฐำนข้อมูล Healthy life expectancy (HALE) จัดท�ำโดยองค์กำรอนำมัยโลก 
(World Health Organization (WHO)) พบว่ำอำยุคำดเฉลี่ยของกำรมีสุขภำพดีของประชำกรประเทศไทยมีค่ำเพิ่มขึ้น
ต่อเนื่อง  โดยในปี 2558 ที่ 66.6 ปี เพิ่มเป็น 66.8 ปี ในปี 2559 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงอำยุคำดเฉลี่ยของกำรมีสุขภำพดี 
ของประชำกรประเทศไทยที่มีกำรเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง และมีแนวโน้มที่จะบรรลุค่ำเป้ำหมำยที่อำยุคำดเฉลี่ยของกำรมี
สุขภำพดีที่ 68 ปี ภำยในปี 2565 ได้ส�ำเร็จ

อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดีของประชากรประเทศไทย

อายุเฉลี่ย

ที่มำ: องค์กำรอนำมัยโลก (World Health Organization)

 2548           2553            2558            2559       ปี (พ.ศ.)
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ทั้งนี้ ยังคงมีประเด็นท้ำทำยท่ีต้องด�ำเนินกำรเพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยของแผนแม่บทฯ ได้แก่ (1) กำรสร้ำงแรงจูงใจ 
ในกำรปรับพฤติกรรมกำรใช้เวลำของประชำชนเพื่อกำรออกก�ำลังกำย กีฬำและนันทนำกำร (2) กำรคัดเลือก  
พัฒนำ สร้ำงโอกำสกำรเข้ำร่วมแข่งขัน และกำรสร้ำงเส้นทำงอำชีพให้กับนักกีฬำไทย และ (3) กำรสร้ำงควำมยอมรับ 
ในมำตรฐำนคุณภำพ ควำมยุติธรรม และควำมเป็นมืออำชีพของบุคลำกรทำงด้ำนกำรกีฬำและนันทนำกำร 

แผนแม่บทฯ ประเด็น (14) ศักยภำพกำรกีฬำ ประกอบด้วย 3 แผนแม่บทย่อย สรุปสำระส�ำคัญได้ ดังนี้ (1) กำรส่งเสริม
กำรออกก�ำลังกำย และกีฬำข้ันพื้นฐำนให้กลำยเป็นวิถีชีวิตและกำรส่งเสริมให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกิจกรรม 
ออกก�ำลังกำย กีฬำและนันทนำกำร ส่งเสริมให้ประชำชนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจที่ถูกต้องเก่ียวกับกำรออกก�ำลังกำย  
กำรเล่นกีฬำ และกำรนันทนำกำรตำมควำมถนัดหรือควำมสนใจ ตลอดจนพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน อุปกรณ์ สถำนท่ี
และสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวก และส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมออกก�ำลังกำยอย่ำงต่อเนื่องจนกลำยเป็นวิถีชีวิต  
เพือ่พฒันำจติใจ ปลกูฝังคุณธรรมของควำมเป็นนกักฬีำ มีระเบยีบวินยั และสร้ำงสขุภำวะท่ีดแีก่ประชำชน (2) กำรส่งเสรมิ
กำรกีฬำเพื่อพัฒนำสู่ระดับอำชีพ มุ่งเฟ้นหำ สร้ำงและพัฒนำนักกีฬำของชำติ เพื่อควำมเป็นเลิศทำงกีฬำและต่อยอด
ควำมส�ำเร็จสู่กำรประกอบอำชีพกีฬำท่ีมั่นคงและนันทนำกำรเชิงพำณิชย์ในระดับสำกล (3) กำรพัฒนำบุคลำกร 
ด้ำนกำรกีฬำและนันทนำกำร มุ ่งสร้ำงและพัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรกีฬำและนันทนำกำร อำทิ ครูผู ้ฝ ึกสอน  
ผู ้ตัดสิน นักวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ ผู ้บริหำรกำรกีฬำ และอำสำสมัครกีฬำ อย่ำงเป็นระบบและมีมำตรฐำน  
สำมำรถถ่ำยทอดควำมรู้แก่ประชำชนทุกกลุ่มได้อย่ำงถูกต้อง รวมถึงมีควำมสำมำรถในกำรพัฒนำนวัตกรรมที่สนับสนุน
กำรพัฒนำกีฬำและนันทนำกำร โดยมีผลกำรด�ำเนินงำนตำมเป้ำหมำยของแผนแม่บทย่อย ดังนี้
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140101คนไทยออกก�าลงักาย เลน่กฬีา
และนันทนาการอยา่งสม�า่เสมอเพ่ิมขึน้ 

เป้าหมาย

แผนแม่บทย่อย การส่งเสริมการออกก�าลังกาย และกีฬา
ขั้นพ้ืนฐานให้กลายเป็นวิถีชีวิตและการส่งเสริมให้ประชาชน
มีส่วนร่วมในกิจกรรมออกก�าลังกาย กีฬาและนันทนาการ

มุ่งเน้นกำรส่งเสริมควำมรู้ที่ถูกต้อง และกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนและอุปกรณ์อ�ำนวยควำมสะดวกแก่ประชำชน 
ในกำรออกก�ำลังกำย เล่นกีฬำและนันทนำกำร รวมถึงกำรจัดกิจกรรมออกก�ำลังกำย กิจกรรมกีฬำ และกิจกรรม
นันทนำกำรที่ต ่อเนื่อง ทั้งนี้ เพื่อพัฒนำจิตใจ ปลูกฝ ังคุณธรรมควำมเป ็นนักกีฬำ ควำมมีวิ นัย และท�ำให  ้
ประชำชนมีสุขภำวะที่ดี โดยกำรจะบรรลุเป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อยได้นั้น ต้องให้ควำมส�ำคัญกับค่ำนิยม 
ในกำรรักกำรออกก�ำลังกำย เล่นกีฬำและนันทนำกำร และกิจกรรมส่งเสริมกำรออกก�ำลังกำย เล่นกีฬำและนันทนำกำร 

ที่มำ: กรมพลศึกษำ กระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ
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140101

สถานการณ์การบรรลุ เป ้าหมาย โดยได ้ก�ำหนด 
กำรประ เมินสถำนกำรณ ์จำกจ� ำนวนประชำชน 
ทุกภำคส ่วนของประชำกรทั้ งหมดออกก�ำลั งกำย 
อย่ำงสม�่ำเสมอ ซึ่งจำกข้อมูลด้ำนกำรออกก�ำลังกำยกีฬำ 
และนันทนำกำร และวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ จัดท�ำโดย 
กรมพลศึกษำ กระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ พบว่ำ
อัตรำส่วนประชำชนที่ออกก�ำลังกำยสม�่ำเสมอมีค่ำลดลง
จำกร ้อยละ 34.5 ในป ี 2560 เป ็นร ้อยละ 27.7  
ในปี 2561 ประกอบกับรำยงำนพฤติกรรมผู ้ใช้งำน
อินเทอร์เน็ตประเทศไทยปี 2561 (ส�ำนักงำนพัฒนำ
ธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน)) พบว่ำ 
คนไทยใช้อินเทอร์เน็ตเฉล่ีย 10 ช่ัวโมง 5 นำทีต่อวัน  
โดยเพ่ิมขึ้นจำกปีก่อนหน้ำถึง 3 ชั่วโมง 30 นำทีต่อวัน  
จึงอำจส ่งผลให ้มีข ้อจ�ำกัดในกำรใช ้ เวลำว ่ำงเพื่อ 
กำรออกก�ำลังกำย และแสดงให้เห็นถึงควำมท้ำทำย 
อย ่ ำ งมำก ในกำรบรรลุ เป ้ ำหมำยที่ ร ้ อยละ  40  
ของประชำกรทั้งหมดภำยในปี 2565 ได้ 

การด�าเนินการที่ผ่านมา  หน่วยงำนภำครัฐ อำทิ กระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ กระทรวงศึกษำธิกำร กระทรวง
กำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และสถำบันกำรศึกษำ ได้ด�ำเนินกำรโครงกำรในลักษณะต่ำง ๆ 
ประกอบด้วย (1) ลักษณะกำรให้ควำมรู้ในกำรเล่นกีฬำที่ถูกต้องแก่ประชำชน อำทิ โครงกำร Exercise Class  
(2) ลักษณะกำรสนับสนุนกำรจัดกิจกรรมทำงกีฬำ อำทิ โครงกำรพัฒนำกำรกีฬำและนันทนำกำรมวลชน  
โครงกำรส ่ ง เสริมวิ ถี ชี วิ ตตำมแนวคิดวิทยำศำสตร ์กำรกีฬำ เพื่ อกำรพัฒนำสุขภำวะที่ ยั่ ง ยืน  และ  
(3) ลักษณะกำรพัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรเล่นกฬีำในกลุ่มนกัเรียน นกัศกึษำ อำทิ กำรฝึกอบรม และกำร
ทดสอบสมรรถนะทำงกีฬำ ซึ่งจะน�ำไปสู่กำรออกก�ำลังกำยและกำรเล่นกีฬำอย่ำงถูกต้อง ปลอดภัยและกำรใช้เวลำ
ของประชำชนในกำรออกก�ำลังกำยอย่ำงสม�่ำเสมอผ่ำนกำรจัดกิจกรรมกีฬำต่ำง ๆ

ประชาชนทกุภาคสว่นของประชากรทัง้หมด
ออกก�าลงักายอยา่งสม�า่เสมอ

ที่มำ: กรมพลศึกษำ กระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ
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ประเด็นท ้าทายที่ส ่ งผลต ่อการบรรลุ เป ้าหมาย  
ควำมท้ำทำยท่ีส�ำคัญในกำรท�ำให้คนไทยออกก�ำลังกำย 
เล่นกีฬำและนันทนำกำรอย่ำงสม�่ำเสมอ คือ กำรสร้ำง
แรงจูงใจในกำรปรับพฤติกรรมกำรใช้เวลำของประชำชน
เพือ่กำรออกก�ำลงักำย เล่นกฬีำ และนนัทนำกำร ตลอดจน
กำรสร้ำงค่ำนิยมและกำรสร้ำงสรรค์กิจกรรมต่ำง ๆ  
ที่มีควำมหลำกหลำย เพื่อส่งเสริมกำรออกก�ำลังกำย  
กีฬำ และนันทนำกำรที่ เหมำะสมกับประชำชนใน 
ทุกระดับและทุกช่วงวัย

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย หน่วยงำนภำครัฐ 
อำทิ  กระทรวงกำรท ่องเ ท่ียวและกีฬำ กระทรวง
สำธำรณสุข กระทรวงศึกษำธิกำร กระทรวงมหำดไทย 

และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรร่วมกันส่งเสริม 
ให้ประชำชนมีควำมต้องกำรเล่นกีฬำ ออกก�ำลังกำย  
และนันทนำกำรอย่ำงสม�่ำเสมอ โดยให้ควำมส�ำคัญ 
กับกำรส่งเสริมกำรเล่นกีฬำในทุกระดับไม่ว่ำจะเป็น  
กีฬำในระดับท้องถิ่น กีฬำนักเรียนนักศึกษำ ตลอดจน
กฬีำพ้ืนบ้ำน โดยด�ำเนนิโครงกำรส�ำคญั เช่น กำรน�ำบคุคล 
ที่มีชื่อเสียงในสังคมเป็นแบบอย่ำงในกำรออกก�ำลังกำย 
กำรน�ำนักกีฬำที่ประสบควำมส�ำเร็จเพ่ือเป็นต้นแบบ 
และแรงจูงใจในกำรเล่นกีฬำในพ้ืนท่ีบ้ำนเกิด กำรใช้
อุปกรณ์ดิจิทัลวัดผลกำรออกก�ำลังกำยเพื่อแลกสิทธิ
ประโยชน ์ต ่ ำง  ๆ เป ็นต ้น  เพื่ อส ่ ง เสริมค ่ ำนิยม 
ในกำรรักกำรออกก� ำลั งกำยและกีฬำขั้ นพื้ นฐำน 
ให้กลำยเป็นกิจกรรมในวิถีชีวิตตำมเป้ำหมำยต่อไป

140101
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นักกฬีาไทยประสบความส�าเรจ็ในการแขง่ขนั
ระดบันานาชาติ 

เป้าหมาย

แผนแม่บทย่อย การส่งเสริมการกีฬา
เพ่ือพัฒนาสู่ระดับอาชีพ

มุ ่งเน้นกำรพัฒนำนักกีฬำไทยให้เป็นที่ยอมรับในกำรแข่งขันระดับสำกล เพื่อพัฒนำนักกีฬำไทยสู ่กีฬำอำชีพ 
ในระดับสำกล ซึ่งนอกจำกจะช่วยสร้ำงรำยได้ให้กับนักกีฬำและผู้เกี่ยวข้องแล้ว กำรพัฒนำดังกล่ำวจะมีส่วนช่วย 
สร้ำงแรงบันดำลใจ เป็นแบบอย่ำงที่ดีให้กับเยำวชนในกำรมีน�้ำใจนักกีฬำ สร้ำงควำมนิยมในกำรเล่นกีฬำ  
และช่วยสร้ำงควำมรัก ควำมสำมัคคีของคนในชำติ รวมทั้งช ่วยสร้ำงชื่อเสียง ประชำสัมพันธ์และส่งเสริม 
ภำพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยในระดับนำนำชำติ  ท้ังนี้ กำรจะบรรลุเป้ำหมำยดังกล่ำวได้ จ�ำเป็นต้องให้ควำมส�ำคัญ
กับกำรคัดเลือก พัฒนำ สร้ำงโอกำสกำรเข้ำร่วมแข่งขัน และกำรสร้ำงเส้นทำงอำชีพให้กับนักกีฬำไทย 

ผลการแขง่ขนัในมหกรรมกฬีา ASIAN GAME ปี 2561
สถานการณ ์การบรรลุ เป ้ าหมาย  โดยพิจ ำรณำ 
จำกอันดับกำรแข่งขันกีฬำในมหกรรมกีฬำระดับนำนำชำติ 
(ระดับเอเชีย) ของนักกีฬำไทย ซ่ึงผลอันดับกำรแข่งขัน 
ในมหกรรมกีฬำ Asian Game ปี 2557 (ค.ศ. 2014)  
ไทยอยู ่ ท่ีอันดับ 6 ทั้ งนี้  ในป ี 2561 (ค.ศ. 2018)  
ผลกำรแข่งขันของไทยลดต�่ำลงโดยอยู ่ในอันดับที่ 11 
แสดงให ้เห็นถึงควำมท้ำทำยอย่ำงมำกในกำรบรรลุ 
เป้ำหมำยในปี 2565 ซ่ึงก�ำหนดไว้ท่ีอนัดับ 7 ของกำรแข่งขัน 

การด�าเนินการท่ีผ่านมา หน่วยงำนภำครัฐ อำทิ กระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ กระทรวงศึกษำธิกำร ได้ด�ำเนิน
โครงกำรที่ส�ำคัญ เช่น โครงกำรบริหำรจัดกำรวิทยำศำสตร์กำรกีฬำในกำรเตรียมนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำ
โอลิมปิกเกมส์ ครั้งที่ 32 โครงกำรเตรียมและส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำระดับนำนำชำติ โครงกำรกำรพัฒนำ 
ส่งเสริมกำรบริกำรด้ำนกีฬำเวชศำสตร์ รวมถึงโครงกำรนักเรียนผู ้มีควำมสำมำรถพิเศษทำงกีฬำ (ช้ำงเผือก)  
ของสถำบันกำรศึกษำ นอกจำกนั้น สมำคมกีฬำอำชีพต่ำง ๆ ได้ด�ำเนินกำรส่งเสริมและพัฒนำกีฬำอำชีพ เพื่อมุ่งสู่ 
ควำมเป็นเลิศและก้ำวสู่กำรเป็นนักกีฬำอำชีพเพื่อเป็นตัวแทนในกำรแข่งขันกีฬำระดับนำนำชำติ ตลอดจนกำรกีฬำ
แห่งประเทศไทยและภำคส่วนต่ำง ๆ ได้ผลักดันให้ประเทศไทยประสบควำมส�ำเร็จในกำรเป็นเจ้ำภำพกำรแขง่ขัน  
โมโต จีพี ในปี 2561-2562 ซึ่งเป็นกำรส่งเสริมให้เกิดเป็นกำรกีฬำเพื่อกำรท่องเที่ยว และน�ำประเทศไทยไปสู่กำรเป็น
ประเทศที่มีศักยภำพในกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำระดับโลก 

140201

อันดับ ประเทศ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง รวม
1  China (CHN) 132 92 65 289
2  Japan (JPN) 75 56 74 205
3  South Korea (KOR) 49 58 70 177
4  Indonesia (INA)* 31 24 43 98
5  Uzbekistan (UZB) 20 24 25 69
6  Iran (IRI) 20 20 22 62
7  Chinese Taipei (TPE) 17 19 31 67
8  India (IND) 16 23 31 70
9  Kazakhstan (KAZ) 15 17 44 76
10  North Korea (PRK) 12 12 13 37
11  Thailand (THA) 11 16 46 73
12  Bahrain (BRN) 10 7 7 24
13  Hong Kong (HKG) 8 18 20 46
14  Malaysia (MAS) 7 13 16 36

ขอ้มลูจาก https://web.archive.org/web/20180827190940/https://en.asiangames2018.id/medals/
https://www.espn.com.au/olympics/trackandfield/story/_/id/27220824/adekoya-latest-bahrain-runner-get-doping-ban
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ประเด็นท ้าทายที่ส ่ งผลต ่อการบรรลุ เป ้าหมาย  
ควำมท้ำทำยส�ำคัญ คือ กำรพัฒนำวิทยำศำสตร์ทำง 
กำรกีฬำของประเทศไทยให้มีควำมก้ำวหน้ำเพ่ือประยุกต์ 
ใช้เป็นฐำนกำรพัฒนำนักกีฬำ และพัฒนำกำรแข่งขันกีฬำ
อำชีพประเภทต่ำง ๆ ในระดับประเทศ เพื่อสร ้ำง 
เส้นทำงอำชีพนักกีฬำท่ีสำมำรถพึ่งพำตนเองและเลี้ยงชีพ 
ได้จริง รวมทั้งกำรใช้สื่อรูปแบบต่ำง ๆ เพื่อเพิ่มกำรดึงดูด
ผู้ท่ีมีควำมสำมำรถทำงด้ำนกีฬำเข้ำสู่ระบบกำรคัดเลือก
และพัฒนำ และกำรส่งเข ้ำร ่วมแข่งขันเป็นตัวแทน
ประเทศในระดับนำนำชำติ

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ควรยกระดับ 
กำรพัฒนำและกำรน�ำวิทยำศำสตร์ทำงกำรกีฬำมำใช ้
เพือ่พฒันำกำรกฬีำในทกุระดบัและทุกภำคส่วน นอกจำกนัน้
ควรร่วมมอืกบัสมำคมกฬีำต่ำง ๆ และหนว่ยงำนทุกภำคส่วน
ในกำรพัฒนำนักกีฬำและส่งเสริมให้กีฬำเป็นอำชีพที่

พึ่ งพำตนเองได ้ ทั้ งนี้กำรพัฒนำนักกีฬำให ้ประสบ 
ควำมส�ำเร็จในระดับนำนำชำตินั้น นอกจำกกำรสรรหำ
นักกีฬำที่มีควำมสำมำรถเฉพำะตัว และกำรสนับสนุน 
กำรเข ้ ำแข ่ ง ขันในระดับต ่ำง  ๆ แล ้ว  กระทรวง 
กำรท ่อง เที่ ยวและกีฬำ ในฐำนะหน ่วยงำนหลัก 
ด้ำนกำรกีฬำ ควรร่วมกับหน่วยงำนภำครัฐ ภำคเอกชน 
และสมำคมกำรกีฬำที่เกี่ยวข้องในกำรด�ำเนินโครงกำร 
เช ่น กำรจัด ต้ังกำรแข ่ง ขันกีฬำอำชีพในประเภท 
ที่ประชำชนสนใจในระดับประเทศ กำรจัดกิจกรรมกีฬำ
หรือกำรแข่งขันระดับนำนำชำติควบคู่กับกำรส่งเสริม
กิจกรรมกำรท่องเที่ยว กำรขยำยผลกำรพัฒนำเมือง 
ด้ำนกำรกีฬำ และกำรอำศัยสื่อบันเทิงต่ำง ๆ  อำทิ กำร์ตูน 
ภำพยนตร์ ในกำรกระตุ้นเยำวชนให้พัฒนำตนเองสูก่ำร
เป็นนกักฬีำอำชพี เช่น กปัตนัฟตุบอลซึบำซะ บำสเก็ตบอล
แสลมดังก์ ภำพยนตร์ “สตรีเหล็ก” “โปรเมย์ อัจฉริยะ
ต้องสร้ำง” เป็นต้น

140201
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บุคลากรดา้นการกฬีาและนนัทนาการ
มีคณุภาพและมาตรฐานเพ่ิมขึน้

เป้าหมาย

แผนแม่บทย่อย การพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬา
และนันทนาการ

มุง่สรำ้งและพฒันำบคุลำกรดำ้นกำรกฬีำและนนัทนำกำร อำทิ ครผูู้ฝึกสอน ผูตั้ดสนิ นกัวทิยำศำสตรก์ำรกฬีำ ผูบ้รหิำร 
กำรกีฬำ และอำสำสมคัรกฬีำ อยำ่งเป็นระบบและมมีำตรฐำน สำมำรถถำ่ยทอดควำมรูแ้กป่ระชำชนทุกกลุม่ไดอ้ยำ่งถูกตอ้ง 
และมคีวำมสำมำรถในกำรพฒันำนวตักรรมทีส่นบัสนนุกำรพัฒนำกฬีำและนนัทนำกำร น�ำไปสูก่ำรเลน่กฬีำอยำ่งถูกตอ้ง 
และปลอดภยัในหมูป่ระชำชน รวมถึงสนบัสนนุกำรพฒันำของวทิยำศำสตรก์ำรกฬีำซ่ึงจะน�ำไปสูค่วำมรู้ในกำรออกก�ำลงักำย
และกำรสรำ้งสุขภำพที่ดี โดยกำรจัดมำตรฐำนและก�ำกับคุณภำพบุคลำกร ตลอดจนกำรพัฒนำระบบขอ้มูลบุคลำกร 
ดำ้นกำรกฬีำและนนัทนำกำร ซึง่จะเป็นปจัจยัส�ำคญัทีจ่ะสง่ผลตอ่กำรบรรลเุป้ำหมำยดงักลำ่วไดอ้ยำ่งเป็นรปูธรรม

ส ถ า น ก า ร ณ ์ ก า ร บ ร ร ลุ เ ป ้ า ห ม า ย  
โดยได้ก�ำหนดกำรประเมินสถำนกำรณ์จำก
กำรมีบุคลำกรด้ำนกำรกีฬำ นันทนำกำร  
และวิทยำศำสตร์กำรกีฬำท่ัวประเทศที่ได้รับ
กำรรับรองมำตรฐำนเพิ่มขึ้น ซึ่งสะท้อนได้
จำกข้อมูลประกอบท่ีเกี่ยวเนื่อง คือ ข้อมูล
ทะเบียนบุคลำกรทำงกำรกีฬำของชำติ  
ซ่ึงจัดท�ำโดยกระทรวงกำรท่องเที่ยวและ
กีฬำ โดยพบว่ำมีจ�ำนวนบุคลำกรเพิ่มขึ้น
อย่ำงต่อเนื่องจำก 120 คน ในปี 2558  
เป็น 322 คน ในปี 2562 และคำดกำรณ์ว่ำ

จะมีจ�ำนวนเพิ่มขึ้นเป็นประมำณ 400 คนภำยในปี 2565 ซ่ึงแสดงให้เห็นแนวโน้มกำรสำมำรถบรรลุเป้ำหมำยภำยใน 
ปี 2565 ที่ก�ำหนดให้มีบุคลำกรดังกล่ำวเพิ่มขึ้นเฉลี่ยที่ร้อยละ 5 ได้ ประกอบกับที่ผ่ำนมำบุคลำกรด้ำนกำรกีฬำของไทย
ได้เข้ำไปมีส่วนร่วมในกำรแข่งขันกีฬำระดับชำติอยู่บ่อยครั้ง เช่น ในปี 2562 ที่ผ่ำนมำผู้ตัดสินฟุตบอลชำวไทยได้รับ
โอกำสท�ำหน้ำที่เป็นผู้ตัดสินในกำรแข่งขันฟุตบอลในระดับทวีปเอเชียในรำยกำร AFC Champions League ซึ่งแสดง
ให้เห็นถึงบุคลำกรด้ำนกำรกีฬำของไทยที่มีควำมเป็นมำตรฐำนสำกลมำกขึ้น

การด�าเนินการที่ผ่านมา หน่วยงำนภำครัฐ ได้แก่ กระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ กระทรวงศึกษำธิกำร และกำรกีฬำ 
แห่งประเทศไทย ได้ด�ำเนินโครงกำรเพื่อน�ำไปสู ่กำรพัฒนำควำมสำมำรถและเพิ่มจ�ำนวนของบุคลำกรกำรกีฬำ 
ที่มีคุณภำพในลักษณะต่ำง ๆ ประกอบด้วย (1) กำรก�ำหนดมำตรฐำนและเสริมสร้ำงคุณภำพของบุคลำกรด้ำนกำรกีฬำ
และนันทนำกำร อำทิ โครงกำรบริหำรจัดกำรระบบมำตรฐำนผู้ฝึกสอนกีฬำและผู้ตัดสินกีฬำ โครงกำรส่งเสริม
มำตรฐำนผู้ฝึกสอนกีฬำและผู้ตัดสินกีฬำ และโครงกำรส่งเสริมอำสำสมัครกีฬำและผู้น�ำกำรออกก�ำลังกำย ซึ่งมุ่งเน้น
กำรจัดท�ำมำตรฐำนกลำงผู้ฝึกสอนกีฬำและผู้ตัดสินกีฬำ และ (2) กำรจัดท�ำส่ือสำระองค์ควำมรู้และหลักสูตรอบรม 
ในกำรพัฒนำบุคลำกร และอำสำสมัครกีฬำให้มีควำมสำมำรถสอดคล้องกับมำตรฐำนดังกล่ำว 
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140301

ประเด็นท ้าทายที่ส ่ งผลต ่อการบรรลุ เป ้าหมาย  
คือ กำรยกระดับมำตรฐำนและก�ำกับคุณภำพบุคลำกร 
ด้ำนกำรกีฬำและนันทนำกำรให้ครอบคลุมทุกประเภท
กีฬำและนันทนำกำร เพื่อให้ผู้เล่นกีฬำและนันทนำกำร
ประ เภทต ่ ำ ง  ๆ  ยอมรั บ ในมำตรฐ ำนคุณภำพ  
ควำมยุติธรรม และควำมเป็นมืออำชีพของบุคลำกร 
ทำงด้ำนกำรกีฬำและนันทนำกำรของประเทศไทย

ข ้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุ เป ้าหมาย กระทรวง 
กำรท่องเที่ยวและกีฬำควรร่วมกับกระทรวงศึกษำธิกำร 
และกระทรวงมหำดไทย ในกำรก�ำหนดมำตรฐำนและ

ก�ำกับคุณภำพ คุณธรรม และจริยธรรม ให้มีกำรบังคับใช้ 
อย่ำงเคร่งครัด ตลอดจนกำรอบรมทักษะที่จ�ำเป็นต่ำง ๆ 
ของบุคลำกร กีฬำและนันทนำกำรให ้ตอบสนอง 
ต่อมำตรฐำนดังกล่ำว และมีควำมครอบคลุมบุคลำกร 
กำรกีฬำ ในทุกพื้ นที่  โดยด� ำ เนิน โครงกำร  อำ ทิ  
กำรประกวดหรือจัดอันดับบุคลำกรทำงด้ำนกำรกีฬำ 
และนันทนำกำรของประเทศ กำรลงโทษบุคลำกร 
ทำงด้ำนกำรกีฬำและนันทนำกำรที่ประพฤติตนหรือ
ปฏิบัติหน้ำที่ไม่เหมำะสม ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำย 
กำรพัฒนำบุคลำกรด ้ำนกำรกีฬำและนันทนำกำร 
ให้มีคุณภำพและมำตรฐำนเพิ่มขึ้น
    



     พลงัทางสงัคม
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น 15

“การดึงพลังจากภาคส่วนต่าง ๆ ในทุกระดับของสังคม 
ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ชุมชนท้องถิ่น 

และกลุ่มทางเศรษฐกิจสังคม มาเป็นพลังสังคม
ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาสังคม

และประเทศให้เกิดความแข็งแกร่งและยั่งยืน”

การสรางโอกาส
และความเสมอภาค

ทางสังคม

ยุทธศาสตรชา ติดาน

฿
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แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประเด็น (15) พลังทำงสังคม มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนำและเสริมสร้ำงพลังทำงสังคม
ให้มีควำมเข้มแข็ง โดยมุ่งเน้นกำรดึงศักยภำพและพลังจำกภำคส่วนต่ำง ๆ  ในทุกระดับของสังคม ทั้งภำครัฐ ภำคเอกชน 
ภำคประชำสังคม ชุมชนท้องถิ่น และกลุ่มทำงเศรษฐกิจสังคม เข้ำมำเป็นแรงขับเคลื่อน และสนับสนุนให้เกิดกำรรวมตัว
ของประชำชนทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัยในทุกระดับอย่ำงเข้มแข็ง เพื่อร่วมกันพัฒนำและแก้ไขปัญหำให้สอดคล้องกับ
ควำมต้องกำรในระดับพื้นที่บนฐำนควำมรู้และควำมเข้ำใจในบริบทและสภำพปัญหำเชิงลึกท่ีแท้จริง ซ่ึงจะก่อให้เกิด
พลังทำงสังคมท่ีเข้มแข็งเพิ่มมำกข้ึนและสำมำรถร่วมขับเคลื่อนกำรพัฒนำสังคมได้อย่ำงต่อเนื่องและยั่งยืน โดยมี 
เป้ำหมำยระดับประเด็นที่ก�ำหนดให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมเพิ่มขึ้น 

เ มื่ อพิ จ ำรณำจำกมิ ติ ด ้ ำน โอกำสของดั ชนี ชี้ วั ด  
ควำมก้ำวหน้ำทำงสงัคม ซึง่ประกอบด้วย สทิธิส่วนบคุคล 
อิสรภำพและกำรมีทำงเลือก กำรเปิดรับควำมแตกต่ำง
แ ล ะ ก ำ ร เ ข ้ ำ ถึ ง ก ำ ร ศึ ก ษ ำ ข้ั น สู ง  จั ด ท� ำ โ ด ย  
Social Progress Imperative พบว่ำ ปี 2561  
และปี 2562 มีค่ำคะแนนอยู ่ที่ร ้อยละ 45.91 และ 
47.69 ตำมล�ำดับ โดยปรับเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยร้อยละ 3.87 
หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงในทิศทำงเดียวกันอย่ำงต่อเนื่อง
คำดว ่ ำจะสำมำรถบรรลุ เป ้ ำหมำยในป ี  2565  
(เพิม่ขึน้ร้อยละ 10) ได้อย่ำงเป็นรปูธรรม ทัง้นี ้องค์ประกอบ
ของดชันชีีว้ดัควำมก้ำวหน้ำทำงสงัคมด้ำนโอกำสประเดน็
กำรเข้ำถงึกำรศึกษำขัน้สงู กำรเปิดรบั ควำมแตกต่ำง และ 
สิทธิส่วนบุคคล ยังมีค่ำคะแนนที่น้อยกว่ำ ร้อยละ 50 
ซึ่งหำกเร่งพัฒนำในประเด็นดังกล่ำว คำดว่ำจะสำมำรถ
ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยได้

กำรประเมินผลลัพธ์กำรด�ำเนินกำรที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำย

2 
 

 
ส้ม 

150001 

 แผนแม่บทฯ ประเด็น (15) พลังทางสังคม 1 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (15) พลังทางสังคม มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างพลังทาง2 

สังคมให้มีความเข้มแข็ง โดยมุ่งเน้นการดึงศักยภาพและพลังจากภาคส่วนต่าง ๆ ในทุกระดับของสังคม ทั้งภาครัฐ 3 
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กำรด� ำ เนินกำร เพื่ อกำรบรรลุ เป ้ ำหมำยข ้ ำ งต ้น 
ยงัมปีระเดน็ท้ำทำยทีจ่�ำเป็นต้องเร่งแก้ไข อำท ิกำรส่งเสรมิ 
ใ ห ้ ชุ ม ช น ท ้ อ ง ถ่ิ น มี ก ล ไ ก ใ น ก ำ ร พั ฒ น ำ ทั ก ษ ะ 
และกำรสื่อสำรส�ำหรับกำรสร้ำงควำมรู้ และควำมเข้ำใจ 
เกีย่วกบันวตักรรม และเทคโนโลยดิีจทิลั และข้อมลูต่ำง ๆ 
ให้กบัคนในชุมชนและกลุม่เป้ำหมำย รวมทัง้กำรขยำยผล 
กำรประยุกต์ใช้ข้อมูลจำกระบบบริหำรจัดกำรข้อมูล 
กำรพัฒนำคนแบบช้ีเป้ำ (Thai People Map and  
Analytics Platform: TPMAP) มำใช้ในกำรชี้เป้ำระบุ
ป ัญหำระดับบุคคลและครัว เรือนที่ สอดคล ้องกับ 
ควำมต้องกำรของกลุ่มเป้ำหมำยในระดับพื้นที่ได้อย่ำง
แท้จริง เพื่อน�ำไปสู่กำรบูรณำกำรควำมร่วมมือระหว่ำง
ภำครัฐและภำคีกำรพัฒนำที่เกี่ยวข้องในกำรแก้ไขปัญหำ
ภำวะตกหล ่นในระดับพ้ืนที่  และพัฒนำศักยภำพ 
และดึงพลังของประชำชนในชุมชนเข้ำมำมีส่วนร่วม 
ในกำรจัดกำรปัญหำและพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม 
บนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ของชุมชนได้ด ้วยตนเอง  
รวมท้ังปรับปรุงขั้นตอนกำรด�ำเนินงำน กฎระเบียบ  
และข ้อบังคับของภำครัฐให ้ เอื้อต ่อกำรขยำยกำร 
จัดสวัสดิกำรทำงสั งคมที่ครอบคลุมควำมจ�ำ เป ็น 
ขั้นพื้นฐำนและเหมำะสมกับทุกกลุ ่มเป้ำหมำย อำทิ  
วัยแรงงำน ผู้สูงอำยุ เพื่อให้สำมำรถเตรียมควำมพร้อม 
ในกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันก่อนยำมสูงอำยุ และมีมำตรกำร 
ในกำรรองรับผู้สูงอำยุท่ีครอบคลุมและมีคุณภำพ

แผนแม่บทฯ ประเด็น (15) พลังทำงสังคม ประกอบด้วย 
2 แผนแม่บทย่อย สรปุสำระส�ำคญัได้ ดงันี ้(1) กำรเสรมิสร้ำง 
ทุนทำงสังคม มีแนวทำงในกำรพัฒนำที่เน้นกำรเปิด
โอกำสให้เกิดกำรรวมตัวของประชำกรทุกกลุ่ม ทุกเพศ 
ทกุวัยในทุกระดบั และภำคเีครอืข่ำยต่ำง ๆ ในกำรร่วมคดิ 
ร่วมท�ำ และร่วมเป็นพลังส�ำคัญในกำรจัดกำรกับปัญหำ
และกำรพัฒนำทำงเศรษฐกิจและสังคม โดยกำรเพิ่ม 
ขีดควำมสำมำรถของชุมชนท ้อง ถ่ินในกำรพัฒนำ 
กำรพึ่งพำตนเอง และกำรจัดกำรตนเองที่ครอบคลุม 
ทุกมิติต้ังแต่ เศรษฐกิจ สังคม และทรัพยำกรธรรมชำติ
และส่ิงแวดล้อม รวมท้ัง กำรน�ำรำกฐำนทุนทำงสังคม 
และวฒันธรรมไทยทีม่อียูใ่นเรือ่งกำรมนี�ำ้ใจเอือ้เฟ้ือเผือ่แผ่ 
กำรให้ กำรแบ่งปันที่ได ้รับกำรยกย่องและยอมรับ 
จำกทั่วโลกมำต่อยอดกำรเสริมสร้ำงสังคมให้เป็นสังคม
แห่งกำรให้และกำรช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ซึ่งจะน�ำไปสู่ 
กำรสร้ำงและพัฒนำให้เกิดมูลค่ำเพิ่มและคุณค่ำใหม  ่
ร่วมกันอย่ำงมั่นคงและยั่งยืน และ (2) กำรรองรบัสงัคม 
สูงวัยเชิงรุก มีแนวทำงกำรพัฒนำที่ เน ้นกำรเตรียม 
ควำมพร้อมของประชำกรก่อนยำมสูงอำยุในทุกมิติ ตั้งแต่
สุขภำพ เศรษฐกิจ และสภำพแวดล้อม เพ่ือให้ประชำกร
เมือ่ก้ำวเข้ำสู่วยัผู้สูงอำยสุำมำรถพ่ึงพำตนเองและด�ำเนินชวิีต 
ในสังคมได้อย่ำงมีคุณภำพ รวมท้ัง สำมำรถช่วยเหลือ
ชุมชนและสังคมได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ตลอดจนส่งเสริม
ให ้ภำคส ่วนต ่ำง  ๆ ในสั งคมปรับเปลี่ ยนมุมมอง 
และทัศนคติของสังคมที่มีต ่อกำรปฏิบัติกับผู ้สูงอำยุ  
เพื่อเปิดโอกำสให้ผู้สูงอำยุเข้ำมำมีบทบำททำงสังคมเพิ่ม
มำกยิ่งขึ้น
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เป้าหมาย

แผนแม่บทย่อย การเสริมสร้างทุนทางสังคม

150101

ภำคีกำรพัฒนำต่ำง ๆ นอกเหนือจำกภำครัฐจะเป็นพลังส�ำคัญในกำรร่วมขับเคล่ือนกำรพัฒนำสังคมและประเทศ
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในบริบทกำรพัฒนำปัจจุบันและอนำคตท่ีคำดว่ำจะมีควำมซับซ้อนมำกข้ึน ซ่ึงภำคีกำรพัฒนำต่ำง ๆ 
อำจมีข้อมูลเชิงพื้นท่ีท่ีสอดคล้องกับควำมต้องกำรและบริบทกำรพัฒนำเชิงลึกมำกกว่ำภำครัฐ รวมทั้งมีกำรน�ำทุน 
ทำงสังคมและวัฒนธรรมท้องถ่ินมำสร้ำงให้เกิดมูลค่ำเพิ่มทำงเศรษฐกิจที่สร้ำงสรรค์ กำรเพิ่มโอกำสให้ภำคีกำรพัฒนำ 
มีส่วนร่วมในกำรพัฒนำสังคมอย่ำงต่อเนื่อง จึงเป็นกำรส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำสังคมและ
ประเทศเพิ่มขึ้น โดยต้องมีกลไกกำรขับเคลื่อนผ่ำนผู้น�ำกำรเปลี่ยนแปลง 3 วัยที่เข้มแข็งและเข้ำใจบริบทกำรพัฒนำของ
พื้นที่ และกำรมีกลไกที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมกำรพัฒนำสังคม เพื่อเป็นปัจจัยสนับสนุน 
กำรด�ำเนินงำนให้สำมำรถบรรลุเป้ำหมำยที่ก�ำหนดไว้ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย เมื่อพิจำรณำด้วยดัชนี 
ช้ีวัดทนุทำงสงัคม เทียบเคยีงจำกดชันคีวำมก้ำวหน้ำของคน 
ในมิติกำรมีส่วนร่วมทำงสังคม พบว่ำ กำรเข้ำร่วมเป็น
สมำชิกของกลุ่ม/องค์กรต่ำง ๆ ในชุมชน กำรมีจิตอำสำ
ร ่วมท�ำ กิจกรรมที่ เป ็นประโยชน ์ต ่อชุมชน/สังคม 
กำรช่วยเหลือเก้ือกูลกันของคนในชุมชนและสร้ำงควำม
เข้มแข็งของชุมชนเพื่อน�ำไปสู ่กำรพึ่งพำตนเองของ
ครอบครัวและชุมชนมีจ�ำนวนเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง 
โดยในปี 2561 มีจ�ำนวนองค์กรชุมชนเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.3 
จำกปี 2560 ขณะท่ีหำกสะท้อนจำกกำรส่งเสริมจัดตั้ง
สภำองค์กรชุมชนต�ำบลท่ีเป็นกลไกหลักในกำรสนับสนุน
กำรรวมกลุ ่ มของคนในชุ มชน/ต� ำบล เพื่ อหำรื อ 
แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นในกำรแก้ไขปัญหำและวำงแผน
กำรพัฒนำท้องถิ่นอย่ำงมีส่วนร่วมกับภำคีพัฒนำต่ำง ๆ 
พบว่ำ ปัจจบุนัมจี�ำนวนมำกถึง 7,666 แห่ง คดิเป็นร้อยละ 98 
ของจ�ำนวนต�ำบล/เทศบำล/เขตทัว่ประเทศ (7,825 แห่ง) 
ในขณะที่ภำคเอกชนมีบริษัทจดทะเบียนในตลำด 
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีกำรก�ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี 
มีส่วนร่วมในกำรพัฒนำชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม  
เป็นธรุกิจทีม่คีวำมยัง่ยนืได้รบักำรคดัเลอืกเป็นสมำชกิของ 
ดชันคีวำมยัง่ยนื (Dow Jones Sustainability Indexes - DJSI)
ในปี 2562 จ�ำนวน 20 บริษัท สูงที่สุดในอำเซียนต่อเนื่อง

เป็นปีที ่6 สะท้อนให้เหน็ถงึภำคกีำรพฒันำต่ำง ๆ มส่ีวนร่วม
ในกระบวนกำรพัฒนำสังคมของตนเองเพ่ิมมำกขึ้นตำม
เป้ำหมำยที่ก�ำหนด
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ครัวเรือนที่มีส่วนร่วมท ำกิจกรรมสำธำรณะของหมู่บ้ำน (%)

ที่มา: ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ดัชนีความก้าวหน้าของคนในมิติการส่วนร่วมทางสังคม

ที่มำ: ส�ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ

ที่มำ: ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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การด�าเนนิการทีผ่่านมา ช่วงปี 2561-2562 ภาครฐัได้มีกำรพฒันำและเพิม่ขดีควำมสำมำรถของชมุชนในกำรพึง่ตนเอง 
และกำรจัดกำรตนเองผ่ำนโครงกำรพัฒนำต�ำบลเข ้มแข็งที่ส ่งเสริมให้ภาคประชาชนได ้เข ้ำมำมีส ่วนร ่วม 
ในกำรจัดท�ำแผนพัฒนำต�ำบลครบทุกมิติ โดยมีสภำองค์กรชุมชนต�ำบลเป็นเวทีกลำงในกำรแก้ไขปัญหำสำธำรณะ  
มีกำรรวมกลุ ่มเพื่อพัฒนำอำชีพเพิ่มรำยได้ พัฒนำที่อยู ่อำศัยและสิ่งแวดล้อมเพิ่มมำกขึ้น ประชำชนมีส่วนร่วม 
ในกำรพัฒนำชุมชนท้องถิ่นตนเอง อำทิ กำรท�ำกิจกรรมสำธำรณะของหมู ่บ้ำน กำรจัดกำรขยะและดูแลรักษำ 
สภำพแวดล้อมให้ชุมชนน่ำอยู่ รวมทั้งได้มีกำรส่งเสริมกำรสร้ำงผู้น�ำกำรเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนำสัมมำชีพชุมชนตำม
หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงน�ำไปสู่กำรสร้ำงรำยได้ท่ีมั่นคงแก่ครัวเรือน  กำรส่งเสริมบทบำทของภาคเอกชน 
ในกำรพัฒนำชุมชนและสังคม อำทิ หอกำรค้ำไทยและสภำหอกำรค้ำแห่งประเทศไทยผลักดันโครงกำร 1 ไร่ 1 แสน  
ที่ใช้ควำมรู้/เทคโนโลยี/นวัตกรรมในกำรพัฒนำศักยภำพกำรท�ำกำรเกษตร และโครงกำร 1 หอกำรค้ำฯ ดูแลอย่ำงน้อย  
1 สหกรณ์กำรเกษตร มีสหกรณ์เข้ำร่วมโครงกำร 157 แห่ง ครอบคลุมพื้นที่ 76 จังหวัด ซึ่งช่วยยกระดับควำมสำมำรถ
ในกำรบริหำรจัดกำรให้กับสหกรณ์กำรเกษตรมีควำมทันสมัย ลดต้นทุนค่ำใช้จ่ำย สร้ำงรำยได้ที่ยั่งยืนให้กับสหกรณ ์
และเกษตรกรมีรำยได้ที่มั่นคง รวมทั้ง ภำควิชำกำรได้ด�ำเนินกำรสนับสนุนให้สถำบันกำรศึกษำมีส่วนร่วมในกำรเพิ่มขีด
ควำมสำมำรถของชุมชนท้องถิ่นในกำรพัฒนำตนเอง ส่งผลให้ชุมชนมีนวัตกรรมในกำรแก้ไขปัญหำ สำมำรถพัฒนำ 
ต่อยอดทุนทำงวัฒนธรรมเพื่อสร้ำงรำยได้เข้ำสู่ชุมชนเพิ่มมำกขึ้นได้ และท�ำให้มีกำรรวมกลุ่มเพื่อด�ำเนินกำรต่ำง ๆ  
ได้มำกขึ้น

150101
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150101

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย พบว่ำ ชุมชนท้องถิ่นยังขำดกลไกกำรเชื่อมประสำนเชิงกระบวนกำรที่มี
ประสิทธิภำพ (Community Facilitator) ในกำรพัฒนำทักษะและสื่อสำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจกับคนในชุมชนและ
กลุ่มเป้ำหมำยในกำรใช้ข้อมูล/ควำมรู้/นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิดประโยชน์สูงสุด ส่งผลให้กำรพัฒนำ
ศักยภำพในกำรจัดกำรปัญหำด้วยตนเองบนฐำนควำมต้องกำรของชุมชนไม่สำมำรถลงมือปฏิบัติอย่ำงจริงจัง 
และต่อเนื่องได้ อีกทั้งข้ันตอนกระบวนกำรท�ำงำนและกฎระเบียบของภำครัฐอำจยังมีข้อจ�ำกัดในกำรเปิดโอกำสให้
ประชำชนในพื้นที่หรืองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำพื้นที่ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย กำรด�ำเนินกำรระยะต่อไป ภำครัฐควรกระตุ ้นและส่งเสริมบทบำทของ 
ภำคเอกชนในกำรพัฒนำศักยภำพชุมชนและสังคมให้สำมำรถพ่ึงพำตนเองได้อย่ำงยั่งยืนด้วยกำรน�ำนวัตกรรม 
และเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในกำรพัฒนำ โดยให้ควำมส�ำคัญกับกำรด�ำเนินโครงกำรกำรพัฒนำเครือข่ำยอำสำสมัคร
ดิจิทัล (อสด.) เป็นล�ำดับแรก เพื่อพัฒนำ อสด. ให้เป็นตัวกลำงในกำรพัฒนำทักษะเชิงลึกให้กับคนในชุมชนได้ใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลอย่ำงถูกต้องเหมำะสมและสร้ำงสรรค์ สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลควำมรู้และบริกำรของภำครัฐในกำรพัฒนำ
อำชีพและคุณภำพชีวิตได้ อำทิ กำรพัฒนำเกษตรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ กำรเสริมศักยภำพเชิงพำณิชย์ในกำรน�ำสินค้ำ
และบริกำรของชุมชนมำท�ำกำรซื้อขำยบนร้ำนค้ำออนไลน์หรือพัฒนำระบบกำรช�ำระเงินออนไลน์ โดยกำรเปิดโอกำส
ให้หน่วยงำนในระดับท้องถ่ินและภำคเอกชนเข้ำมำมีส่วนร่วมพัฒนำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ น�ำไปสู่กำรพัฒนำคุณภำพ/
มำตรฐำนสินค้ำและกำรให้บริกำร เพื่อสร้ำงโอกำสในกำรเพิ่มรำยได้และพัฒนำคุณภำพชีวิตให้ดีขึ้น นอกจำกนี้ ควรให้
ควำมส�ำคัญกับโครงกำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพอำสำสมัครพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ (อพม.)  
ซึ่งเป็นกลไกในกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตและกำรบริกำรด้ำนสวัสดิกำรทำงสังคมให้สำมำรถเข้ำถึง 
กลุ่มเป้ำหมำยได้อย่ำงทั่วถึง โดยพัฒนำศักยภำพ อพม. และบูรณำกำรควำมร่วมมือกับเครือข่ำยภำคประชำสังคมใน
กำรพัฒนำและจัดสวัสดิกำรสังคมให้แก่ประชำชนกลุ่มเป้ำหมำยที่ประสบปัญหำควำมเดือดร้อนให้มีคุณภำพชีวิต 
ที่ดีขึ้น รวมทั้งกำรส่งเสริมกำรพัฒนำผู้น�ำกำรเปลี่ยนแปลง 3 วัย ที่มีควำมเข้ำใจบริบทกำรพัฒนำของพื้นที่ ให้เป็นผู้น�ำ
ทั้งควำมคิดและปัญญำ สำมำรถน�ำควำมรู้และนวัตกรรมมำพัฒนำแก้ไขปัญหำของพื้นที่ นอกจำกนี้ ควรพิจำรณำ
ปรับปรุงกระบวนกำรท�ำงำนและกฎระเบียบของภำครัฐที่เป็นอุปสรรค เพื่อเพิ่มโอกำสให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
และภำคกีำรพฒันำทีเ่กีย่วข้องเข้ำมำมบีทบำทในกำรพฒันำชมุชนและสงัคมได้อย่ำงมปีระสิทธภิำพมำกขึน้อย่ำงต่อเนือ่ง
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150201 ประชากรไทยมกีารเตรียมการกอ่นยามสูงอายุ 
เพ่ือให้สงูวยัอย่างมคีณุภาพเพ่ิมขึน้ 

เป้าหมาย

แผนแม่บทย่อย การรองรับสังคมสูงวัยเชิงรุก

กำรเตรียมควำมพร้อมของประชำกรไทยโดยเฉพำะวัยแรงงำนให้มีสุขภำวะที่ดี มีควำมพร้อมทำงกำรเงิน มีส่วนร่วม 
ในกำรท�ำกิจกรรมในสังคม เพื่อให้ประชำกรกลุ่มดังกล่ำวสำมำรถพึ่งตนเอง และเป็นผู้สูงอำยุที่สำมำรถด�ำเนินชีวิต 
ได้อย่ำงมีคุณค่ำและมีคุณภำพชีวิตที่ดี รวมทั้งเป็นพลังในกำรพัฒนำและยกระดับคุณภำพตนเอง ครอบครัว และสังคม
ให้นำนทีส่ดุ ซึง่จะเป็นกำรเปิดโอกำสให้ประชำกรไทยสำมำรถมส่ีวนร่วมในกำรพฒันำสงัคมได้มำกเพิม่ขึน้ จงึจ�ำเป็นต้อง 
มปัีจจยักำรด�ำเนนิงำนเกีย่วกบักำรสร้ำงกำรตระหนกัรู้ถึงควำมส�ำคัญของกำรเตรียมควำมพร้อมของกำรเข้ำสู่สังคมสูงวยั 
และกำรสร้ำงภูมิคุ ้มกันทุกมิติให้กับประชำกรไทยก่อนอำยุ 60 ปี ประกอบด้วยด้ำนสุขภำพ เศรษฐกิจ สังคม  
สภำพแวดล้อม เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อให้ประชำกรไทยเข้ำสู่วัยผู้สูงอำยุอย่ำงมีคุณภำพเพิ่มขึ้น ซ่ึงจะน�ำไปสู่
กำรบรรลุเป้ำหมำยที่ก�ำหนดไว้ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย โดยพิจำรณำจำก
สัดส่วนประชำกรอำยุ 25-59 ปีที่มีกำรเตรียมกำร 
ก ่อนยำมสูงอำยุทั้ งมิติ เศรษฐกิจ  สังคม สุขภำพ  
และสภำพแวดล้อม เทียบกับจ�ำนวนประชำกรท้ังหมด 
ในช่วงอำยุ 25-59 ปี พบว่ำ ปี 2559 ประชำกรอำยุ  
25 – 59 ปี เพียงครึ่งหนึ่ง หรือ ร้อยละ 51.9 มีกำรเตรียม
ควำมพร้อมก่อนยำมสูงอำยุ ซึ่งยังต�่ำกว่ำค่ำเป้ำหมำย 
ที่ก�ำหนดไว้ในปี 2565 (ร้อยละ 60) ท้ังน้ี กำรเตรียม
ควำมพร ้อมด ้ำนกำรศึกษำเก่ียวกับสิทธิที่ผู ้สูงอำยุ 
พึงได้รับตำมกฎหมำย กำรเตรียมควำมพร้อมด้ำนกำร
ท�ำงำนให้ชมุชนหรอืเป็นอำสำสมคัร และกำรเตรียมเรือ่ง 
กำรท�ำศพส�ำหรบัตนเอง ยังมีสัดส่วนที่น้อยกว่ำร้อยละ 40 
ซ่ึงหำกเร่งด�ำเนินกำรพัฒนำในประเด็นดังกล่ำว คำดว่ำ
จะสำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยได้ส�ำเร็จ

การด�าเนินการท่ีผ่านมา หน่วยงำนภำครัฐมีกำรด�ำเนินกำรเตรียมควำมพร้อมของประชำกรก่อนวัยสูงอำยุในช่วงปี 
2561 – 2562 ส่วนใหญ่คือกำรจัดท�ำแนวทำงและคู่มือกำรเตรียมควำมพร้อมก่อนยำมสูงอำยุเพื่อสร้ำงควำมรอบรู้ 
ให้คนรุ่นใหม่เตรียมควำมพร้อมในทุกมิติ มีควำมรู้ควำมเข้ำใจมีแนวทำงปฏิบัติที่ถูกต้อง อำทิ กำรเตรียมสุขภำพกำย
และจิตใจ กำรวำงแผนทำงกำรเงินล่วงหน้ำ ซึ่งจะท�ำให้ประชำชนมีควำมพร้อมส�ำหรับกำรใช้ชีวิตในสังคมสูงวัย รวมทั้ง 
กำรจัดฝึกอบรมเพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจให้กับวัยแรงงำนเพ่ือให้ตระหนักถึงกำรเตรียมควำมพร้อมก่อนเข้ำสู่วัยสูงอำยุ

การเตรียมการก่อนยามสูงอายุ
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การจะอยูก่บัใครเมือ่อยูใ่นวยัสงูอายุ

การจะใหใ้ครเป็นผูด้แูลในชว่งวยัสงูอายุ

การท าตวัเองใหม้สีขุภาพกายทีแ่ข็งแรงกอ่นวัยสงูอายุ

การท าตนเองใหม้สีภาพทางจติใจทีด่หีรอืปลอ่ยวางกอ่นวยัสงูอายุ

การศกึษาธรรมะหรอืเขา้ร่วมกจิกรรมทางศาสนาทีบ่อ่ยขึน้เมือ่อยูใ่นวัยสูงอายุ

การออมหรอืการสะสมเงนิทองทรัพยส์นิใหเ้พยีงพอ เพือ่ใชใ้นวยัสงูอายุ

การใชช้วีติเมือ่อยูใ่นวยัสงูอายุ

การท างานใหช้มุชนหรอืเป็นอาสาสมัคร เมือ่อยูใ่นวยัสงูอายุ

การศกึษาเกีย่วกบัสทิธทิีผู่ส้งูอายพุงึไดรั้บตามกฎหมาย

การเตรยีมเรือ่ง การท าศพส าหรับตนเอง

โดยเฉลีย่ทกุดา้น (ทัง้ 10 ขอ้)

ที่มำ: วิทยำลัยประชำกรศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย



โดยเป็นกำรด�ำเนินงำนที่สอดคล้องกับปัจจัยกำรสร้ำงกำรตระหนักรู้ในกำรเข้ำสู่สังคมสูงวัย และกำรสร้ำงภูมิคุ้มกัน 
ให้กับประชำกรไทยก่อนอำยุ 60 ปี

ประเด็นท้าทายเพื่อการบรรลุเป้าหมาย กำรด�ำเนินกำรข้ำงต้นยังขำดควำมครอบคลุมประชำกรวัยแรงงำนทั้งหมด 
โดยแรงงำนที่เข้ำอบรมส่วนใหญ่เป็นวัยแรงงำนท่ีท�ำงำนอยู่ในระบบ ขณะท่ีแรงงำนนอกระบบ หรือกลุ่มวัยแรงงำน 
ทีย่ำกจนอำจไม่สำมำรถเข้ำร่วมโครงกำรดงักล่ำวได้ เนือ่งจำกมข้ีอจ�ำกดัในด้ำนต่ำง ๆ อำท ิกำรเข้ำถงึข้อมลูกำรด�ำเนนิกำร 
ของภำครฐั ด้ำนรำยได้ ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดนิทำง และควำมเสีย่งทีจ่ะตกงำน ซึง่อำจเป็นอปุสรรคในกำรเตรยีมควำมพร้อม 
ก่อนยำมสูงอำยุ และควำมสำมำรถในกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันโดยเฉพำะด้ำนเศรษฐกิจได้อย่ำงเต็มประสิทธิภำพ

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ควรให้ควำมส�ำคัญเกี่ยวกับกำรด�ำเนินโครงกำรเตรียมควำมพร้อมประชำกร
ก่อนวัยสูงอำยุ และโครงกำรเตรียมควำมพร้อมด้ำนสุขภำพของประชำกร อำยุ 25 – 59 ปี เพื่อให้สูงวัยอย่ำงมีคุณภำพ 
โดยเฉพำะเร่งผลักดันมำตรกำรส่งเสริมให้เกิดกำรเตรียมควำมพร้อมของวัยแรงงำนในกลุ่มเปรำะบำง โดยอำศัยกลไก
ในระดับพื้นที่เพื่อสร้ำงกำรรับรู้และตระหนักรู้ในกำรเข้ำสู่สังคมสูงวัยให้กับวัยแรงงำนในพ้ืนที่ของตน ส่งเสริมให้เกิด
เป็นกลไกเครอืข่ำยสร้ำงควำมมัน่คงทำงสงัคม ตลอดจนพฒันำนวตักรรมและเทคโนโลยเีพือ่เตรยีมควำมพร้อมสูส่งัคมสงูวยั 
นอกจำกน้ี ควรให้ควำมส�ำคัญกับกำรส่งเสริมกำรสร้ำงภูมิคุ ้มกันในระดับชุมชน โดยกำรสร้ำงควำมรอบรู ้ 
ด้ำนสุขภำวะในระดับปฐมภูมิเพื่อคนทุกวัย และสนับสนุนให้เกิดกำรรวมกลุ่มในระดับชุมชน หรือธนำคำรประชำชน 
ในระดับชุมชน เป็นหลักประกันทำงสังคมให้กับประชำชนรองรับกำรเข้ำสู่สังคมสูงวัย
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150202 ผูส้งูอายมีุความเปน็อยูท่ีด่อียา่งตอ่เนือ่ง
เป้าหมาย

แผนแม่บทย่อย การรองรับสังคมสูงวัยเชิงรุก

ด้วยแนวโน้มของกำรมีอำยุยืนขึ้นของประชำกรไทย กำรยกระดับคุณภำพชีวิตของผู้สูงอำยุในทุกด้ำน ให้ผู้สูงอำยุ 
มีสุขภำวะที่ดี สำมำรถช่วยเหลือและพึ่งพำตนเองได้ จะท�ำให้ผู ้สูงอำยุยังคงด�ำรงชีวิตได้ในสังคมอย่ำงมีคุณค่ำ  
และเป็นพลังร่วมขับเคลื่อนกำรพัฒนำสังคมประเทศได้ต่อเนื่องอย่ำงเป็นนัยส�ำคัญ จึงต้องมีกำรสร้ำงสภำพแวดล้อม 
ที่เอื้อต่อกำรด�ำเนินชีวิตของผู้สูงอำยุ กำรจ้ำงงำนที่เหมำะสม และกำรพัฒนำระบบกำรดูแลและคุ้มครองทำงสังคมของ
ผู้สูงอำยุ เพื่อรองรับผู้สูงอำยุให้สำมำรถด�ำเนินชีวิตในสังคมได้อย่ำงมีคุณภำพ ซึ่งเป็นปัจจัยสนับสนุนกำรด�ำเนินงำน 
ให้สำมำรถบรรลุเป้ำหมำยที่ก�ำหนดไว้ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย เมื่อพิจำรณำจำก
สัดส่วนผู้สูงอำยุที่ประสบปัญหำควำมยำกจนหลำยมิติ 
ประกอบด้วย 5 มิติ ได้แก่ ด้ำนสุขภำพ ด้ำนควำมเป็นอยู่ 
ด้ำนกำรศึกษำ ด้ำนรำยได้ และด้ำนกำรเข้ำถึงบริกำร
ภำครัฐ ซึ่งจำกข้อมูลในระบบบริหำรจัดกำรข้อมูล 
กำรพัฒนำคนแบบช้ีเป้ำ (Thai People Map and  
Analytics Platform: TPMAP) พบว่ำ ในปี 2562  
ผู้สูงอำยุที่ยำกจนหลำยมิติมีจ�ำนวนท้ังสิ้น 6.9 แสนคน 
(ร ้อยละ 9.5 ของผู ้สูงอำยุยำกจนท้ังหมดในระบบ)  
ปรับลดลงจำกปี 2561 ที่ 8.8 แสนคน (ร้อยละ 12 ของ 
ผู้สูงอำยุยำกจนทั้งหมดในระบบ) หรือลดลงเทียบเท่ำ
ร้อยละ 21.1 ซึ่งส่งผลให้เป้ำหมำยดังกล่ำวบรรลุผลลัพธ์
ตำมที่ก�ำหนด (ร้อยละ 10) สะท้อนให้เห็นถึงควำมเป็นอยู ่
ที่ดีขึ้นของผู้สูงอำยุอย่ำงต่อเนื่อง

การด�าเนินการท่ีผ่านมา หน่วยงำนภำครัฐมีกำรด�ำเนินกำรพัฒนำเพื่อให้ผู้สูงอำยุมีควำมเป็นอยู่ที่ดีอย่ำงต่อเนื่อง 
ในช ่วงป ี  2561 – 2562 มีกำรด�ำเนินกำรส ่งเสริมกำรประกอบอำชีพให ้ กับผู ้สูงอำยุ  พัฒนำศักยภำพ  
สร้ำงและขยำยโอกำสกำรมีงำนท�ำให้ผู้สูงอำยุ รวมท้ังกำรอบรมให้ผู้สูงอำยุมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจด้ำนกำรดูแลสุขภำวะ 
ของตนเอง ส�ำหรับกำรสร้ำงเครือข่ำยในกำรช่วยเหลือ เฝ้ำระวัง และกำรพัฒนำระบบกำรดูแลและคุ้มครองทำงสังคม
ของผู้สูงอำยุ มีกำรด�ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรให้บริกำรสงเครำะห์ผู้สูงอำยุในภำวะยำกล�ำบำก รวมทั้งพัฒนำนวัตกรรม 
ในกำรดูแลผู้สูงอำยุ โดยจัดให้มีโครงกำร “ธนำคำรเวลำ” ซ่ึงเป็นพื้นที่ที่ให้ทุกคนได้เข้ำมำแบ่งปันเวลำให้กับกำรดูแล 
ผู้สูงอำยุ ด้ำนกำรด�ำเนินงำนเกี่ยวกับกำรสร้ำงสภำพแวดล้อมให้เหมำะสมกับผู้สูงอำยุ มีกำรด�ำเนินงำนเกี่ยวกับ 
กำรปรับปรุงอำรยสถำปัตย์ตำมนโยบำยกำรพัฒนำที่อยู่อำศัยเพื่อคนทั้งมวล

จ ำนวนผู้สูงอำยุท่ียำกจนหลำยมิติ
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ที่มำ: ส�ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
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ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย กำรด�ำเนินกำรในด้ำนโครงกำรที่สร้ำงสภำพแวดล้อม และระบบ 
กำรดูแลและคุ ้มครองทำงสังคมของผู ้สูงอำยุยังคงมีควำมท้ำทำยเรื่องควำมครอบคลุมของพื้นที่ด�ำเนินงำน  
โดยโครงกำรในปัจจุบันมีกำรด�ำเนินกำรอยู ่ในบำงพื้นที่ อำทิ อำคำรสถำนที่และพื้นที่สำธำรณะของรำชกำร  
ส�ำหรับด้ำนกำรจ้ำงงำนที่เหมำะสม พบว่ำ ยังมีควำมท้ำทำยในส่วนของกำรก�ำหนดต�ำแหน่งงำนและค่ำตอบแทน 
ของผู้สูงอำยุที่เหมำะสม โดยเฉพำะในกลุ่มแรงงำนทักษะต�่ำ ท�ำให้ผู้สูงอำยุจ�ำนวนมำกยังต้องท�ำงำนอยู่นอกระบบ  
ท�ำให้ไม่มีหลักประกันรองรับและไม่มีรำยได้ที่แน่นอน ขณะที่กำรมีส ่วนร่วมของผู ้สูงอำยุและคนในชุมชน 
ในกำรจัดระบบกำรดูแลและคุ้มครองทำงสังคมยังมีค่อนข้ำงน้อย

ข้อเสนอแนะเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย กำรด�ำเนินกำรระยะต่อไปจึงควรเร ่งขยำยขอบเขตกำรด�ำเนินกำร 
สร้ำงสภำพแวดล้อมให้เหมำะสมกับผู้สูงอำยุและอ�ำนวยควำมสะดวกในกำรด�ำรงชีวิตของคนทุกเพศทุกวัยท่ีอยู่ร่วมกัน 
ในสังคมอย่ำงครอบคลุมและครบวงจร ควรผลักดันให้เกิดกำรจ้ำงงำนผู้สูงอำยุในสถำนประกอบกำรต่ำง ๆ เพิ่มมำกขึ้น 
รวมทั้งกำรใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือสร้ำงอำชีพที่เหมำะสมกับผู้สูงอำยุ ท�ำให้ผู้สูงอำยุมีรำยได้เลี้ยงตนเอง 
ได้อย่ำงมีศักด์ิศรี นอกจำกน้ี ควรน�ำข้อมูลในระบบบริหำรจัดกำรข้อมูลกำรพัฒนำคนแบบชี้เป้ำ (Thai People Map 
and Analytics Platform: TPMAP) มำใช้ในกำรช้ีเป้ำระดับบุคคลและครัวเรือน เพ่ือน�ำไปสู่กำรแก้ไขปัญหำภำวะ
ตกหล่นในระดับพื้นที่ โดยกำรส่งเสริมควำมร่วมมือระหว่ำงภำครัฐและภำคีกำรพัฒนำที่เก่ียวข้องในระดับพื้นที ่
อย่ำงแท้จริงในกำรเข้ำมำมีส่วนร่วมด�ำเนินกำรจัดสวัสดิกำรทำงสังคมและมำตรกำรทำงสังคมต่ำง ๆ บนฐำนข้อมูล 
เชิงประจักษ์ของชุมชนท่ีสำมำรถตอบสนองต่อควำมต้องกำรในระดับบุคคลและครัวเรือนได้ อำทิ กำรส่งเสริม 
กำรประกอบอำชีพ กำรจัดระบบดูแลและคุ ้มครองทำงสังคม ที่ เหมำะสมและครอบคลุมกลุ ่มเป ้ำหมำย 
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพยิ่งข้ึน



     เศรษฐกจิฐานราก
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น 16

การสรางโอกาส
และความเสมอภาค

ทางสังคม

ยุทธศาสตรชา ติดาน

฿

“เศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็ง มีศักยภาพในการแข่งขัน 
สามารถพ่ึงพาตนเอง ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาอย่างทั่วถึง 

และเป็นธรรม ยกระดับมาตรฐานการครองชีพ 
และความเป็นอยู่ของประชาชนในชุมชนให้ดีขึ้น”
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แผนแม่บทฯ ประเด็น (16) เศรษฐกิจฐานราก 1 

แผนแม่ บทฯ  ประ เด็น  (16)  เ ศรษฐกิ จฐานราก  มี วั ตถุ ประสงค์ เ พื่ อป รับ โคร งสร้ า ง เศรษฐกิ จฐ านราก 2 

และเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็ง สามารถพ่ึ งพาตนเอง ช่วยเหลือเ อ้ือเฟื้อซึ่ งกันและกัน 3 

มีคุณธรรม มีการไหลเวียนของระบบเศรษฐกิจระหว่างกันเป็นระบบ และเป็นระบบเศรษฐกิจท่ี เ อ้ือให้เกิด  4 

การพัฒนาด้านอ่ืน ๆ ในพื้นที่ เกิดการสร้างอาชีพและการกระจายรายได้ สามารถลดปัญหาความเหลื่อมล้้าและความไม่5 

เสมอภาคในระดับชุมชน โดยมีเป้าหมายระดับประเด็น คือ รายได้ของประชากรกลุ่มรายได้น้อยเพิ่มขึ้นอย่างกระจาย6 

และอย่างต่อเนื่อง  7 

การประเมินผลลัพธ์การด้าเนินการที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย 8 

เมื่อพิจารณาจากดัชนีการพัฒนาอย่างทั่วถึง (Inclusive Development Index: IDI)  ซึ่ง9 

ใช้วัดศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศต่าง ๆ ที่ให้ความส้าคัญกับคุณภาพชีวิตของ10 

ประชากรในมิติต่าง ๆ มากกว่าการอ้างอิงเพียงรายได้ต่อหัว (GDP per capita) เป็นการ11 

พัฒนาเศรษฐกิจแบบกระจายความมั่งคั่ง น้าไปสู่การแก้ปัญหาความเหลื่อมล้้าในที่สุด 12 

จัดท้าโดยสภาเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum : WEF) โดยข้อมูลจากรายงาน13 

ดัชนีการพัฒนาอย่างทั่วถึง ประจ้าปี 2561 พบว่า ประเทศไทยมีการพัฒนาอย่างทั่วถึงอยู่14 

อันดับที่ 17 จาก 74 ประเทศ (ประเทศก้าลังพัฒนา) และอยู่อันดับที่ 2 ของภูมิภาค15 

ตะวันออกเฉียงใต้ เป็นรองประเทศมาเลเซีย โดยประเทศไทยได้คะแนนการพัฒนาอย่าง16 

ทั่วถึง เท่ากับ 4.24 (จากคะแนนเต็ม 7 คะแนน) ปรับลงมาจากข้อมูลที่ปรากฏในรายงานฯ 17 

ฉบับก่อนหน้า (4.42) ท้าให้มีความท้าทายในการบรรลุเป้าหมายในปี 2565 (4.30) 18 

อย่างไรก็ดี ค่าคะแนนของประเทศไทยยังสูงกว่าค่าเฉลี่ย19 

ของประเทศก้าลังพัฒนา (3.76)  ซึ่ งอยู่ ใน เกณฑ์ดี 20 

สะท้อนให้เห็นว่าภาพรวมการพัฒนาที่กระจายความมั่ง21 

คั่งของประเทศไทยอยู่ในระดับดี แต่เมื่อพิจารณาจากตัว22 

วัดผลรวมหลัก ซึ่ง WEF ได้ใช้รหัสสีในการจ้าแนกกลุ่ม23 

เป็น 5 กลุ่มสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยควรต้องเร่งให้24 

ความส้าคัญกับ (1) การกระจายความมั่งคั่ง ที่ยังคงมีค่า25 

ความเหลื่อมล้้าสูงมากทั้งสองปี (กลุ่ม Bottom 20%) 26 

(2) การเกิดคาร์บอน (กลุ่ม Bottom 40%) (3) ผลิตภาพ27 

แรงงาน ที่ถึงแม้มูลค่าผลิตภาพแรงงาน จะเพิ่มขึ้นจาก28 

ฉบับก่อนหน้า แต่ยังถูกจัดอยู่ในกลุ่ม กลุ่ม Bottom 40% และ (4) หนี้สาธารณะ (กลุ่ม Bottom 40%) ในขณะที่ประเด็น29 

ที่จ้าเป็นต้องเร่งให้ความส้าคัญคือ การกระจายรายได้ที่เป็นธรรม ที่สะท้อนจากคะแนนความเหลื่อมล้้า ของการกระจาย30 

รายได้ของประเทศไทยที่เพิ่มขึ้นจากรายงานฯ ฉบับปีก่อนหน้า ท้าให้เปลี่ยนจากกลุ่ม Top 20% ลงมาสู่กลุ่ม Bottom 31 

40% ซึ่งมีทิศทางสอดคล้องกันกับข้อมูลที่จัดท้าขึ้นโดยหน่วยงานของประเทศ  32 

สีส้ม 2 3 4 

160001 
สีเหลือง 
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แผนแม่บทฯ ประเด็น (16) เศรษฐกิจฐำนรำก มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับโครงสร้ำงเศรษฐกิจฐำนรำกและเสริมสร้ำง
เศรษฐกิจฐำนรำกให้มีควำมเข้มแข็ง สำมำรถพ่ึงพำตนเอง ช่วยเหลือเอื้อเฟื้อซ่ึงกันและกัน มีคุณธรรม มีกำรไหลเวียน
ของระบบเศรษฐกิจระหว่ำงกันเป็นระบบ และเป็นระบบเศรษฐกิจที่เอื้อให้เกิดกำรพัฒนำด้ำนอื่น ๆ ในพื้นที่  
เกิดกำรสร้ำงอำชีพและกำรกระจำยรำยได้ สำมำรถลดปัญหำควำมเหล่ือมล�้ำและควำมไม่เสมอภำคในระดับชุมชน  
โดยมีเป้ำหมำยระดับประเด็น คือ รายได้ของประชากรกลุ่มรายได้น้อยเพิ่มขึ้นอย่างกระจายและอย่างต่อเนื่อง

(จำกคะแนนเต็ม 7 คะแนน)  
ปรับลงมำจำกข ้อมูล ท่ีปรำกฏ 
ในรำยงำนฯ ฉบับก่อนหน้ำ (4.42) 
ท�ำให้มีควำมท้ำทำยในกำรบรรลุ
เป ้ำหมำยในป ี  2565 (4 .30) 
อย ่ ำ ง ไ ร ก็ ดี  ค ่ ำ ค ะแนนขอ ง
ประเทศไทยยังสูงกว่ำค่ำเฉลี่ยของ
ประเทศก�ำลังพัฒนำ (3.76) ซึ่งอยู่
ในเกณฑ ์ดี  สะท ้อนให ้ เ ห็นว ่ำ 
ภำพรวมกำรพัฒนำที่กระจำย
ควำมมั่ ง คั่ ง ของประ เทศ ไทย 
อยู่ในระดับดี แต่เม่ือพิจำรณำจำก
ตัววัดผลรวมหลัก ซึ่ง WEF ได้ใช้
ร หัสสี ในกำรจ� ำแนกกลุ ่ม เป ็น 
5 กลุ่มสะท้อนให้เห็นว่ำ

160001
เมือ่พจิำรณำจำกดชันกีำรพฒันำอย่ำงทัว่ถงึ (Inclusive Development Index: IDI)  ซึง่ใช้วดั
ศักยภำพทำงเศรษฐกิจของประเทศต่ำง ๆ ที่ให้ควำมส�ำคัญกับคุณภำพชีวิตของประชำกร
ในมิติต่ำง ๆ มำกกว่ำกำรอ้ำงอิงเพียงรำยได้ต่อหัว (GDP per capita) เป็นกำรพัฒนำ
เศรษฐกิจแบบกระจำยควำมมั่งค่ัง น�ำไปสู่กำรแก้ปัญหำควำมเหลื่อมล�้ำในที่สุด จัดท�ำโดย
สภำเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum : WEF) โดยข้อมูลจำกรำยงำนดัชนี 
กำรพัฒนำอย่ำงท่ัวถงึ ประจ�ำปี 2561 พบว่ำ ประเทศไทยมีกำรพฒันำอย่ำงทัว่ถึงอยูอ่นัดับที่ 
17 จำก 74 ประเทศ (ประเทศก�ำลงัพัฒนำ) และอยูอ่นัดบัที ่2 ของภมูภิำคตะวนัออกเฉยีงใต้ 
เป็นรองประเทศมำเลเซีย โดยประเทศไทยได้คะแนนกำรพัฒนำอย่ำงทั่วถึง เท่ำกับ 4.24 

กำรประเมินผลลัพธ์กำรด�ำเนินกำรที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำย

Thailand       4.24        1.9317

ที่มำ: World Economic Forum

ดัชนีการพัฒนาอย่างทั่วถึง (Inclusive Development Index)

Rank

Bottom
20%

Top
20%

1. กำรเติบโตและกำรพัฒนำ

   (Growth and Development)

2. ด้ำนควำมทั่วถึง (Inclusion)

3. ด้ำนควำมเสมอภำคของคนแต่ละรุ่น

   (Intergeneration Equity)

ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดผลรวมหลัก

รำยได้ประชำกรต่อหัว (ดอลลำร์สหรัฐ)

ผลิตภำพแรงงำน (ดอลลำร์สหรัฐ)

อำยุคำดเฉลี่ยที่มีวำมสุขภำพดี (ปี)

กำรจ้ำงงำน (ร้อยละ)

กำรกระจำยรำยได้

อัตรำควำมยำกจน (ร้อยละ)

กำรกระจำยควำมมั่งคั่ง

ค่ำกลำงของรำยได้ครัวเรือน (ดอลลำร์สหรัฐ)

กำรออมสุทธิ (ร้อยละ)

ดัชนีกำรเกิดคำร์บอน (กิโลกรัม ต่อดอลลำร์สหรัฐ ของ GDP)

หนี้สำธำรณะ (ร้อยละ)

อัตรำกำรพึ่งพิง

   ปี 2561

5,901.00

27,101.00

66.80

70.80

0.44

1.10

0.85

11.20

15.10

163.10

42.20

40.10

   ปี 2560

5,755.00

23,853.00

66.80

71.50

0.37

0.90

0.86

11.20

12.90

163.10

43.10

39.20

ที่มำ: World Economic Forum
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160101 160201 160202

ประเทศไทยควรต้องเร่งให้ควำมส�ำคัญกับ (1) กำรกระจำยควำมมั่งคั่ง ที่ยังคงมีค่ำควำมเหลื่อมล�้ำสูงมำก
ทั้งสองปี (กลุ่ม Bottom 20%) (2) กำรเกิดคำร์บอน (กลุ่ม Bottom 40%) (3) ผลิตภำพแรงงำน ถึงแม้
มูลค ่ำผลิตภำพแรงงำน จะเพ่ิมขึ้นจำกฉบับก่อนหน้ำ แต่ยังถูกจัดอยู ่ ในกลุ ่ม Bottom 40%  
และ (4) หนี้สำธำรณะ (กลุ่ม Bottom 40%) ในขณะท่ีประเด็นท่ีจ�ำเป็นต้องเร่งให้ควำมส�ำคัญคือ  
กำรกระจำยรำยได ้ที่ เป ็นธรรม ที่สะท้อนจำกคะแนนควำมเหล่ือมล�้ำของกำรกระจำยรำยได ้ 
ของประเทศไทยท่ีเพิ่มขึ้นจำกรำยงำนฯ ฉบับปีก่อนหน้ำท�ำให้เปลี่ยนจำกกลุ่ม Top 20% ลงมำสู่กลุ่ม 
Bottom 40% ซึ่งมีทิศทำงสอดคล้องกันกับข้อมูลที่จัดท�ำขึ้นโดยหน่วยงำนของประเทศ

 
กำรด�ำเนินกำรเพื่อบรรลุเป้ำหมำยข้ำงต้นยังมีประเด็นจ�ำเป็นต้องเร่งแก้ไข อำทิ กำรส่งเสริมให้มีกำรสร้ำง
องค์ควำมรู้และทักษะในกำรบริหำรจัดกำรรำยได้และหนี้สินของตนเองให้กับประชำกรกลุ่มรำยได้น้อย 
กำรส่งเสริมกำรสร้ำงคุณค่ำ ควำมหลำกหลำย และอัตลักษณ์ให้กับสินค้ำและผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจำก
เศรษฐกิจฐำนรำก ยกระดับสินค้ำให้มีคุณภำพและเป็นที่ยอมรับ กำรส่งเสริมช่องทำงแหล่งทุนในระบบ 
ให้มีควำมครอบคลุม รวมถึงกำรพัฒนำรูปแบบกำรประชำสัมพันธ์ เพื่อให้ประชำกรกลุ่มเศรษฐกิจฐำนรำก
สำมำรถเข้ำถึงแหล่งทุนท่ีมีประสิทธิภำพได้ ท้ังนี้ เพื่อยกระดับศักยภำพกำรพัฒนำประเทศท่ีสำมำรถ
กระจำยประโยชน์จำกกำรพัฒนำได้อย่ำงทั่วถึงและเป็นธรรม 

แผนแม่บทฯ ประเด็น (16) เศรษฐกิจฐำนรำก ประกอบด้วย 2 แผนแม่บทย่อย สรุปสำระส�ำคัญได้ ดังนี้  
(1) กำรยกระดบัศกัยภำพกำรเป็นผูป้ระกอบกำรธุรกจิ มแีนวทำงในกำรพฒันำท่ีเน้นกำรเพ่ิมพนูองค์ควำมรู้
และทักษะในกำรเป็นผู้ประกอบกำรธุรกิจ ควำมรู้และวินัยทำงกำรเงิน และกำรจัดท�ำบัญชีครัวเรือน 
ของเกษตรกร แรงงำนทั่วไป และกลุ่มประชำกรที่มีรำยได้น้อยและไม่มั่นคง เพื่อยกระดับสู่กำรเป็น 
ผู้ประกอบกำรธุรกิจ และมีควำมสำมำรถในกำรบริหำรจัดกำรหนี้สินอย่ำงยั่งยืน จนน�ำไปสู่กำรออม 
เพื่อเป็นทุนและหลักประกันในกำรลงทุนได้ต่อไป และ (2) กำรสร้ำงสภำพแวดล้อมและกลไกที่ส่งเสริม
กำรพัฒนำเศรษฐกิจฐำนรำก มีแนวทำงกำรพัฒนำที่เน้นกำรรวมกลุ่มในรูปแบบที่มีโครงสร้ำงกำรกระจำย
รำยได้ ทั้งวิสำหกิจชุมชน สหกรณ์ และวิสำหกิจเพื่อสังคม พัฒนำช่องทำงตลำดและเครือข่ำย เพื่อให้เกิด
กำรจดักำรกลไกกำรตลำดครบวงจร ส่งเสริมและพัฒนำกลไกกำรดูดซับมลูค่ำทำงเศรษฐกจิและกำรกระจำย
รำยได้กลบัสูช่มุชน กำรส่งเสรมิกำรเข้ำถงึแหล่งทนุและทรพัยำกรต่ำง ๆ  ทีจ่�ำเป็น อำท ิส่งเสรมิให้มนีวัตกรรม
ทำงกำรเงิน เพื่อสนับสนุนแหล่งทุนให้กับเศรษฐกิจชุมชน และกำรพัฒนำกลไกกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน
สำธำรณะให้สำมำรถน�ำมำหมุนเวียนสร้ำงประโยชน์ให้ผู้มีรำยได้น้อย ทั้งนี้ เพื่อน�ำไปสู่กำรปรับโครงสร้ำง
และเสริมสร้ำงเศรษฐกิจฐำนรำกให้มีควำมเข้มแข็ง สำมำรถพึ่งพำตนเองได้ย่ังยืน โดยมีผลกำรด�ำเนินงำน
ตำมเป้ำหมำยของแผนแม่บทย่อย ดังนี้



329

16เศรษฐกิจฐานราก

160101

ประชำชนในระดับฐำนรำกส่วนมำกเป็นคนท่ีมีรำยได้น้อย และเป็นกลุ่มท่ีมีควำมเส่ียงท่ีจะเผชิญกับดักควำมยำกจน
และควำมเหลื่อมล�้ำ กำรพัฒนำเศรษฐกิจฐำนรำกจะเป็นกำรช่วยเพ่ิมโอกำสทำงเศรษฐกิจให้กับประชำกรรำยได้น้อย  
มีอำชีพ และมีรำยได้ เพิ่มศักยภำพให้สำมำรถพึ่งตนเองเองได้ ส่งผลต่อคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งกำรพัฒนำศักยภำพ 
ผู้ประกอบกำรทั้งรำยใหม่และรำยเดิม กำรเข้ำถึงทรัพยำกรที่เหมำะสม และกำรสร้ำงควำมรู้พ้ืนฐำนในกำรจัดกำร 
หนี้สินและกำรเงินจะเป็นปัจจัยส�ำคัญในกำรบรรลุเป้ำหมำยดังกล่ำวได้อย่ำงเป็นรูปธรรม

ศักยภาพและขีดความสามารถ 
ของเศรษฐกิจฐานรากเพ่ิมขึ้น 

เป้าหมาย

แผนแม่บทยอ่ย การยกระดบัศกัยภาพการเป็นผูป้ระกอบการธรุกิจ

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย โดยพิจำรณำจำกรำยได้
เฉลี่ยต่อหัวของกลุ่มเป้ำหมำยประชำกรร้อยละ 40 ที่มี
รำยได้ต�่ำสุด (Bottom 40) ซึ่งข้อมูลล่ำสุดในปี 2560  
พบว่ำ รำยได้ของประชำกร bottom 40 เพ่ิมขึ้นจำก 
3,353 บำท/คน/เดอืน ในปี 2558 เป็น 3,408 บำท/คน/เดอืน  
ในปี 2560 เทียบเท่ำกำรเพิ่มข้ึนเพียงร้อยละ 0.8 ต่อปี  
ท�ำให้มคีวำมท้ำทำยในกำรเพิม่ศกัยภำพและขีดควำมสำมำรถ 
ของเศรษฐกิจฐำนรำกให้บรรลุเป้ำหมำยตำมที่ก�ำหนด 
ในปี 2565 (เพิ่มขึ้นไม่ต�่ำกว่ำร้อยละ 15 ต่อปี) ทั้งนี้  
ส ่วนหน่ึงเป ็นเพรำะร ้อยละ 48.6 ของประชำกร 
ในกลุ่ม bottom 40 เป็นผู้ไม่มีส่วนร่วมทำงเศรษฐกิจ 
(Economically Inactive) ขณะท่ีอีกกว่ำร้อยละ 34.8 
เป็นผู้ประกอบอำชีพอิสระโดยไม่มีลูกจ้ำงและช่วยธุรกิจ
ในครัวเรือนโดยไม่ได้รับค่ำจ้ำง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นแรงงำน
ทักษะต�่ำ มีระดับกำรศึกษำขั้นประถมศึกษำหรือต�่ำกว่ำ 
ท�ำให้มคีวำมท้ำทำยในกำรมรีำยได้เพิม่ขึน้ จำกสถำนกำรณ์ 
ดังกล่ำวท�ำให้มีแนวโน้มท่ีเสี่ยงต่อกำรบรรลุเป้ำหมำย 
ทีก่�ำหนดไว้

ที่มำ: ส�ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ

เปาหมายแผนฯ 12 รายไดเฉลี่ย 

23,917 บาทตอคนตอเดือน

รายไดมากท่ีสุด

รายไดนอยท่ีสุด

100%

median

เกือบจน

ยากจน

52,322 บาทตอคนตอเดือน

18,724 บาทตอคนตอเดือน

6,531 บาทตอคนตอเดือน
5,346 บาทตอคนตอเดือน

3,173 บาทตอคนตอเดือน

2,686 บาทตอคนตอเดือน

99%

90%

50%
40%

0.68 ลานคน

39.9 ลานคน

16.3 ลานคน

5.4 ลานคน

5.3 ลานคน

รายไดเฉลี่ย GDP per capita 

= 19,031 บาทตอคนตอเดือน
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การด�าเนินงานที่ผ่านมา หน่วยงำนรัฐได้ด�ำเนินกำรเพ่ือขับเคลื่อนเป้ำหมำยในช่วงปี 2561 – 2562 ส่วนใหญ ่
เป ็น โครงกำรที่ เ กี่ ยวข ้ องกับกำรพัฒนำศักยภำพของผู ้ ประกอบกำร เพื่ อยกระดับขีดควำมสำมำรถ 
ในกำรแข่งขันและก่อให้เกิดกำรสร้ำงรำยได้ได้ด้วยตนเอง อำทิ กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำผู้ประกอบกำรผลิตภัณฑ์
ชุมชน เสริมสร้ำงควำมรู้เพ่ือพัฒนำเกษตรกรสู่ Smart Farmer กำรอบรมถ่ำยทอดควำมรู้เทคโนโลยีสำรสนเทศ  
กำรอบรมกำรจัดท�ำกำรท�ำแผนธุรกิจ เป็นต้น โดยเป็นกำรสร้ำงเสริมองค์ควำมรู้และทักษะที่ส�ำคัญ ขณะเดียวกัน 
ยังมีโครงกำรที่เก่ียวข้องกับกำรให้ควำมรู้ทำงกำรเงินของครัวเรือน ซ่ึงกำรด�ำเนินกำรดังกล่ำวสอดคล้องกับปัจจัย 
กำรพัฒนำศักยภำพผู้ประกอบกำรท้ังรำยใหม่และรำยเดิม และกำรสร้ำงควำมรู ้พื้นฐำนในกำรจัดกำรหนี้สิน 
และกำรเงินเป็นหลัก

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย ประชำกรที่มีรำยได้น้อยส่วนใหญ่มีข้อจ�ำกัดในกำรมีส่วนร่วม 
ทำงเศรษฐกิจเป็นปัจจัยเริ่มต้น ประกอบกับกำรขำดองค์ควำมรู้ที่จ�ำเป็นในกำรบริหำรจัดกำรรำยได้และหนี้สิน 
ทั้งของตนเองและครอบครัว นอกจำกนี้ ยังอำจมีควำมซ�้ำซ้อนและกระจุกตัวของหน่วยงำนที่ด�ำเนินกำรจัดอบรม
พัฒนำทักษะให้กับผู ้ประกอบกำรในบำงพื้นที่ เนื้อหำหลักสูตรกำรอบรมในภำพรวมอำจยังไม่สอดคล้องกับ 
ควำมต้องกำรหรือบริบทกำรพัฒนำเฉพำะของพื้นที่ รวมถึงจ�ำเป็นต้องมีกำรปรับปรุงกฎระเบียบเพื่อช่วยเหลือให้ 
ผู้ค้ำรำยย่อย/ค้ำปลีกให้ไม่เสียเปรียบผู้ค้ำรำยใหญ่ และก่อให้เกิดกำรแข่งขันที่เป็นธรรมมำกขึ้น

160101
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ข้อเสนอแนะเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย กำรพัฒนำศักยภำพและขีดควำมสำมำรถของเศรษฐกิจฐำนรำกในระยะต่อไป
ควรสนับสนุนให้มีมำตรกำรในกำรสร้ำงแรงจูงใจให้ผู ้ไม่มีส่วนร่วมทำงเศรษฐกิจเข้ำมำมีบทบำทในกำรท�ำงำนให้ 
มำกขึ้น ครอบคลุมกิจกรรมตั้งแต่ต้นน�้ำ กลำงน�้ำ และปลำยน�้ำ ท้ังนี้ ในระยะแรกควรมุ่งเน้นโครงกำรด้ำนกำรพัฒนำ 
ผู้ประกอบกำร อำทิ โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำผู้ประกอบกำรสินค้ำหนึ่งต�ำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) และโครงกำร
ฝึกอบรมกำรประกอบอำชีพ นอกจำกนี้ ควรเร่งด�ำเนินกำรต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรให้ควำมรู้พื้นฐำนเรื่องกำรบริหำร
จัดกำรรำยได้และหนี้ และกำรด�ำเนินงำนต่ำง ๆ ที่สอดคล้องกับกำรเข้ำถึงทรัพยำกรที่เหมำะสม ซึ่งเป็นอีกปัจจัยส�ำคัญ
แห่งควำมส�ำเร็จท่ีจะส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำย พร้อมทั้งด�ำเนินกำรพัฒนำทักษะที่สอดรับกับอุปสงค์ของสินค้ำ 
และบริกำร ศักยภำพ และทรัพยำกรที่ใช้ในกำรผลิตของแต่ละพื้นที่ เพื่อให้สินค้ำที่ผลิตออกมำได้รับกำรยอมรับ 
และสำมำรถสร้ำงรำยได้ได้อย่ำงยั่งยืน รวมถึงกำรทบทวนกำรบังคับใช้กฎหมำยให้มีควำมรัดกุม โดยเฉพำะกฎหมำย/
กฎระเบียบที่เอื้อให้เกิดกำรแข่งขันที่เป็นธรรม และเปิดโอกำสให้ผู้ค้ำรำยย่อยมีโอกำสในกำรแข่งขันในตลำดมำกยิ่งขึ้น
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ผู้ประกอบกำรเศรษฐกิจฐำนรำกเป็นกลุ่มประชำกรในสังคมที่ส�ำคัญที่สำมำรถช่วยขับเคลื่อนกำรพัฒนำในลักษณะ 
รูปแบบระบบเศรษฐกิจแนวรำบที่ส่งผลและสร้ำงควำมสัมพันธ์ทั้งทำงเศรษฐกิจและสังคมระหว่ำงผู้คนในชุมชนท้องถิ่น 
ซึ่งกำรสร้ำงสภำพแวดล้อมให้กลุ่มเป้ำหมำยดังกล่ำวมีรำยได้เพิ่มขึ้น จะช่วยให้เกิดกำรกระจำยรำยได้ในสู่ชุมชน 
เพิ่มมำกขึ้น ส่งผลให้ประชำชนในชุมชนซึ่งรวมถึงผู้มีรำยได้น้อยสำมำรถก่อร่ำงสร้ำงตัวและพึ่งตนเอง และมีรำยได้ 
เพิ่มขึ้นด้วย ท้ังน้ี กำรส่งเสริมและพัฒนำผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภำพและมูลค่ำเพิ่ม ช่องทำงกำรตลำดที่สอดคล้องกับ
พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้บริโภค และทรัพยำกรที่สำมำรถเข้ำถึงได้อย่ำงเหมำะสมและทั่วถึง โดยเฉพำะ 
แหล่งเงินทุนและที่ดิน จะเป็นปัจจัยส�ำคัญที่สนับสนุนกำรบรรลุเป้ำหมำยข้ำงต้นได้อย่ำงเป็นรูปธรรม

ผู้ประกอบการเศรษฐกิจฐานราก 
มีรายได้เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

เป้าหมาย

แผนแม่บทย่อย การสร้างสภาพแวดล้อม 
และกลไกที่ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย โดยพิจำรณำจำกอัตรำ
กำรเติบโตของมูลค่ำทำงเศรษฐกิจฐำนรำกของมูลค่ำ
สินค้ำ OTOP ในปี 2561 พบว่ำ ยังมีมูลค่ำเติบโต 
น้อยกว่ำที่เป้ำหมำยก�ำหนดในปี 2565 (ร้อยละ 30 ต่อปี) 
โดยในปี 2561 กำรจ�ำหน่ำยสินค้ำ OTOP มีมูลค่ำ 
202,146 ล้ำนบำท คิดเป็นอัตรำกำรเติบโตท่ีร้อยละ 
24.4 อย่ำงไรก็ตำม คำดว่ำจะสำมำรถบรรลุผลลัพธ ์
ตำมเป้ำหมำยที่ก�ำหนดไว้ได้

กำรด�ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ หน่วยงำนภำครัฐได้ด�ำเนินกำรเพื่อขับเคลื่อนเป้ำหมำย โดยที่ผ่ำนมำเน้นกำรด�ำเนินกำร 
ที่ยกระดับศักยภำพกำรผลิตสินค้ำชุมชน รวมทั้งกำรน�ำนวัตกรรมมำประยุกต์ใช้ในกระบวนกำรผลิตเพ่ือเพิ่มมูลค่ำ
สินค้ำ กำรสนับสนุนแหล่งทุนให้กับเศรษฐกิจชุมชน โดยเฉพำะในภำคเกษตร รวมทั้งกำรพัฒนำกลไกกำรใช้ที่ดิน
สำธำรณะ เช่น กำรช่วยเหลือด้ำนหนี้สินและสินเชื่อ กำรช่วยเหลือด้ำนที่ดินท�ำกิน กำรพัฒนำสินค้ำเกษตรสู่มำตรฐำน 
กำรพัฒนำตลำดสินค้ำเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชน เป็นต้น

ที่มำ: กรมกำรพัฒนำชุมชน กระทรวงมหำดไทย
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160201

ข้อเสนอแนะเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย กำรยกระดับเศรษฐกิจระดับฐำนรำกในระยะต่อไป จ�ำเป็นต้องมีกำรส่งเสริม 
กำรอบรมเพื่อเพิ่มองค์ควำมรู้ให้กับผู้ประกอบกำรและผู้เกี่ยวข้องกับกำรผลิตตลอดห่วงโซ่อุปทำน เพื่อปรับแนวคิด 
ให้เกิดกำรสร้ำงนวัตกรรมในกำรเพิ่มมูลค่ำ คุณค่ำ และอัตลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ได้เพิ่มมำกขึ้น ปรับผลิตภัณฑ ์
ให้ทันสมัย เน้นกำรแปรรูปสินค้ำให้มำกกว่ำกำรจ�ำหน่ำยสินค้ำขั้นปฐม โดยสร้ำงลักษณะเด่นของผลิตภัณฑ์ในแต่ละ
พื้นที่ให้เกิดควำมแตกต่ำง รวมถึงกำรส่งเสริมช่องทำงกำรจัดจ�ำหน่ำยสินค้ำในรูปแบบอื่นที่สอดคล้องกับพฤติกรรม 
ผู้บริโภคในอนำคต อำทิ ช่องทำงกำรขำยออนไลน์

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย สินค้ำที่ผลิตจำกเศรษฐกิจระดับฐำนรำกยังมีควำมท้ำทำยในส่วนของ
กำรสร้ำงควำมหลำกหลำย คุณค่ำ และอัตลักษณ์ของสินค้ำและผลิตภัณฑ์ รวมทั้งช่องทำงกำรค้ำที่ต้องได้รับ 
กำรพัฒนำให้สำมำรถดึงดูดกลุ่มผู้บริโภคท่ีหลำกหลำย โดยเฉพำะกำรขยำยผลไปยังกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีนิยมช่องทำง 
รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และกลุ่มผู้บริโภคต่ำงประเทศ
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160202 กลุม่ประชากรรายไดต้�า่สดุรอ้ยละ 40  
มีความสามารถในการบริหารจดัการหนีส้นิ
ไดมี้ประสทิธภิาพเพ่ิมขึน้

เป้าหมาย

แผนแม่บทย่อย การสร้างสภาพแวดล้อม 
และกลไกที่ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 

ประชำกรร้อยละ 40 ที่มีรำยได้ต�่ำสุด (Bottom 40) ของประเทศไทยเป็นกลุ่มประชำกรที่มีควำมเสี่ยงที่จะเผชิญกับดัก
ควำมยำกจนและควำมเหลื่อมล�้ำหำกไม่ได้รับกำรช่วยเหลือกำรพัฒนำที่จริงจัง ซึ่งกำรที่ประชำกรกลุ่มดังกล่ำวสำมำรถ
บริหำรจัดกำรหนี้ท้ังในและนอกระบบได้ดีข้ึน จะส่งผลให้ประชำกรกลุ ่มดังกล่ำวสำมำรถบริหำรจัดกำรรำยได ้
และรำยจ่ำยได้อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกข้ึน และน�ำไปสู่กำรมีรำยได้เพิ่มขึ้นได้ ซ่ึงกำรมีปัจจัยกำรผลิตที่เหมำะสม 
และประชำชนกลุ่มดังกล่ำวสำมำรถเข้ำถึงได้ ซึ่งครอบคลุมถึงแหล่งทุนของรัฐ และแหล่งทุนที่จัดตั้งโดยองค์กรชุมชน 
และปัจจยักำรผลิตทีเ่ป็นทำงกำร เช่น ทีด่นิ และแหล่งเงินทนุของสถำนบนักำรเงนิภำยใต้กำรก�ำกบัของรฐั ควำมรูพ้ืน้ฐำน
ด้ำนบริหำรจัดกำรหนี้สินและกำรเงินที่เข้ำถึงได้ และกลไกกำรสร้ำงอำชีพ จะเป็นปัจจัยส�ำคัญในกำรบรรลุเป้ำหมำย 
ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย โดยพิจำรณำจำก
สดัส่วนภำระหนีต่้อรำยได้ พบว่ำ ในปี 2560 (ข้อมูลล่ำสดุ) 
ภำพรวมสดัส่วนภำระหนีต่้อรำยได้ของคนไทยอยูที่่ร้อยละ 
61.45 ขณะที่สัดส ่วนภำระหนี้ต ่อรำยได ้ของกลุ ่ม
ประชำกรร้อยละ 40 ที่มีรำยได้ต�่ำสุด หรือกลุ่มผู้มีรำยได้
น้อยเท่ำกับร้อยละ 85.15  และสัดส่วนหนี้สินต่อรำยได้
ของคนจนคือร ้อยละ 84.48 ข ้อมูลข ้ำงต ้นสูงกว ่ำ 
เป ้ำหมำยท่ีก�ำหนดไว ้ ท่ีร ้อยละ 55 ซึ่ งสะท ้อนว ่ำ 
กลุ่มประชำกรรำยได้น้อยยังมีข้อจ�ำกัดด้ำนควำมสำมำรถ
ในกำรบริหำรจัดกำรหนี้ที่มีประสิทธิภำพที่ดี มีแนวโน้ม 
ที่เสี่ยงต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยที่ก�ำหนดไว้

การด�าเนินงานท่ีผ่านมา หน่วยงำนรัฐได้ด�ำเนินกำรเพื่อขับเคลื่อนเป้ำหมำยในช่วงปี 2561 – 2562 โดยส่วนใหญ่
เป็นกำรด�ำเนินงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรท�ำให้ประชำกรกลุ่มท่ีมีรำยน้อยมีควำมสำมำรถในกำรบริหำรจัดกำรหนี้ 
ที่มีประสิทธิภำพที่ดีข้ึน เป็นกำรด�ำเนินงำนใน 2 ส่วนหลัก คือ กำรแก้ไขปัญหำหนี้สินของครัวเรือน โดยเฉพำะ 
ในครัวเรือนที่มีหนี้นอกระบบ และกำรสร้ำงกลไกให้ครัวเรือนสำมำรถเข้ำถึงแหล่งทุนในระบบได้ โดยกำรเพิ่ม 
ช่องทำงกำรเข้ำถึงแหล่งเงินทุนในระบบ เช่น สินเชื่อรำยย่อยเพื่อใช้จ่ำยฉุกเฉิน กำรไกล่เกลี่ยประนอมหนี ้
โดยตั้งคนกลำงเจรำจำประนอมหนี้ระหว่ำงลูกหนี้และเจ้ำหนี้นอกระบบ ฟื ้นฟูศักยภำพกำรหำรำยได้ให้ลูกหนี้ 
นอกระบบ คลินิกแก้หนี้ และโครงกำรบริหำรจัดกำรกำรเงินชุมชน (กรมพัฒนำชุมชน) ซึ่งเป็นกำรส่งเสริมให้ประชำชน

8 
 

แผนแม่บทฯ ประเด็น 16 เศรษฐกิจฐานราก 1 

แผนแม่บทย่อย การสร้างสภาพแวดล้อมและกลไกที่ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 2 

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย กลุ่มประชากรรายได้ต่ าสุดร้อยละ 40 มีความสามารถในการบริหารจัดการหนี้สินได้มี3 
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่้าสุด (Bottom 40) ของประเทศไทยเป็นกลุ่มประชากรที่มีความ4 
เสี่ยงที่จะเผชิญกับดักความยากจนและความเหลื่อมล้้าหากไม่ได้รับการช่วยเหลือการพัฒนาที่จริงจัง ซึ่งการที่ประชากร5 
กลุ่มดังกล่าวสามารถบริหารจัดการหนี้ทั้งในและนอกระบบได้ดีขึ้น จะส่งผลให้ประชากรกลุ่มดังกล่าวสามารถบริหาร6 
จัดการรายได้และรายจ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และน้าไปสู่การมีรายได้เพิ่มขึ้นได้ ซึ่งการมีปัจจัยการผลิตที่7 
เหมาะสมและประชาชนกลุ่มดังกล่าวสามารถเข้าถึงได้ ซึ่งครอบคลุมถึงแหล่งทุนของรัฐ และแหล่งทุนที่จัดตั้งโดยองค์กร8 
ชุมชน และปัจจัยการผลิตที่เป็นทางการ เช่น ที่ดิน และแหล่งเงินทุนของสถานบันการเงินภายใต้การก้ากับของรัฐ ความรู้9 
พื้นฐานด้านบริหารจัดการหนี้สินและการเงินที่เข้าถึงได้  และ กลไกการสร้างอาชีพ จะเป็นปัจจัยส้าคัญในการบรรลุ10 
เป้าหมายได้อย่างเป็นรูปธรรม 11 

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย โดยพิจารณาจากสัดส่วนภาระหนี้ต่อ12 
รายได้ พบว่า ในปี 2560 (ข้อมูลล่าสุด) ภาพรวมสัดส่วนภาระหนี้ต่อ13 
รายได้ของคนไทยอยู่ที่ร้อยละ `61.45 และ ขณะที่สัดส่วนภาระหนี้ต่อ14 
รายได้ของกลุ่มประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่้าสุด หรือกลุ่มผู้มีรายได้15 
น้อยเท่ากับร้อยละ 85.15  และสัดส่วนหนี้สินต่อรายได้ของคนจนคือ16 
ร้อยละ 84.48 ข้อมูลข้างต้นสูงกว่าเป้าหมายที่ก้าหนดไว้ที่ร้อยละ 55 ซึ่ง17 
สะท้อนว่ากลุ่มประชากรรายได้น้อยยังมีข้อจ้ากัดด้านความสามารถใน18 
การบริหารจัดการหนี้ที่มีประสิทธิภาพที่ดี มีแนวโน้มที่เสี่ยงต่อการบรรลุ19 
เป้าหมายที่ก้าหนดไว้ 20 

การด าเนินงานที่ผ่านมา หน่วยงานรัฐได้ด าเนินการเพื่อขับเคลื่อน21 
เป้าหมายในช่วงปี 2561 – 2562 โดยส่วนใหญ่เป็นการด้าเนินงานที่22 
เก่ียวข้องกับการท้าให้ประชากรกลุ่มที่มีรายน้อยมีความสามารถในการบริหารจัดการหนี้ที่มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น เป็นการ23 
ด้าเนินงานใน 2 ส่วนหลัก คือ การแก้ไขปัญหาหนี้สินของครัวเรือน โดยเฉพาะในครัวเรือนที่มีหนี้นอกระบบ และการสร้าง24 
กลไกให้ครัวเรือนสามารถเข้าถึงแหล่งทุนในระบบได้ โดยการเพิ่มช่องทางการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบ เช่น สินเชื่อราย25 
ย่อยเพื่อใช้จ่ายฉุกเฉิน การไกล่เกลี่ยประนอมหนี้โดยตั้งคนกลางเจราจาประนอมหนี้ระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้นอกระบบ 26 
ฟื้นฟูศักยภาพการหารายได้ให้ลูกหนี้นอกระบบ คลินิกแก้หนี้  และโครงการบริหารจัดการการเงินชุมชน (กรมพัฒนา27 
ชุมชน) ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนมีวินัยทางการเงิน สามารถบริหารหนี้ของตนเองได้ เป็นต้น ซึ่งสอดคล้อง28 
กับปัจจัยแห่งความส้าเร็จด้านการเข้าถึงปัจจัยการผลิต และการให้ความรู้พื้นฐานด้านการบริหารจัดการหนี้สินและการเงิน  29 

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย ผู้มีหนี้นอกระบบอาจมีข้อจ้ากัดในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการ30 
ด้าเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานของรัฐในการแก้ปัญหาหนี้ เนื่องจากการประชาสัมพันธ์การด้าเนินงานในรูปแบบที่31 
เหมาะสมกับการเข้าถึงของกลุ่มประชากรดังกล่าวยังไม่ครอบคลุมเท่าที่ควร ประกอบกับ การกระจายของแหล่งเงินกู้ใน32 
ระบบยังไม่ครอบคลุม นอกจากนี้ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนในการจัดการปัญหาหนี้สินต้องใช้เวลานาน 33 
และต้องมีการติดตามผลอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ผู้มีรายได้น้อยมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างยั่งยืน อย่างไรก็ดี ในด้านการ34 
ส่งเสริมกลไกการสร้างอาชีพ เพื่อให้ครัวเรือนมีการสร้างรายได้เพิ่มขึ้นนั้น การด้าเนินการจะสอดคล้องกับการด้าเนินงาน35 
ตามเป้าหมายของแผนแม่บทย่อยการยกระดับศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ ภายใต้แผนแม่บทเศรษฐกิจฐานราก 36 

160202 
สีแดง 

ที่มำ: ส�ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
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ในชุมชนมีวินัยทำงกำรเงิน สำมำรถบริหำรหน้ีของตนเองได้ เป็นต้น ซ่ึงสอดคล้องกับปัจจัยแห่งควำมส�ำเร็จ 
ด้ำนกำรเข้ำถึงปัจจัยกำรผลิต และกำรให้ควำมรู้พื้นฐำนด้ำนกำรบริหำรจัดกำรหนี้สินและกำรเงิน

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย ผู้มีหนี้นอกระบบอำจมีข้อจ�ำกัดในกำรรับรู้ข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับ 
กำรด�ำเนินกำรต่ำง ๆ ของหน่วยงำนของรัฐในกำรแก้ปัญหำหนี้ เนื่องจำกกำรประชำสัมพันธ์กำรด�ำเนินงำนในรูปแบบ
ที่เหมำะสมกับกำรเข้ำถึงของกลุ่มประชำกรดังกล่ำวยังไม่ครอบคลุมเท่ำที่ควร ประกอบกับกำรกระจำยของแหล่งเงินกู้
ในระบบยังไม่ครอบคลุม นอกจำกนี้ กำรปรับเปล่ียนพฤติกรรมของประชำชนในกำรจัดกำรปัญหำหนี้สินต้องใช ้
เวลำนำน และต้องมกีำรตดิตำมผลอย่ำงใกล้ชดิ เพ่ือให้ผู้มรีำยได้น้อยมกีำรปรับเปล่ียนพฤติกรรมอย่ำงยัง่ยนื อย่ำงไรกด็ี 
ในด้ำนกำรส่งเสริมกลไกกำรสร้ำงอำชีพ เพื่อให้ครัวเรือนมีกำรสร้ำงรำยได้เพิ่มขึ้นนั้น กำรด�ำเนินกำรจะสอดคล้องกับ
กำรด�ำเนินงำนตำมเป้ำหมำยของแผนแม่บทย่อยกำรยกระดับศักยภำพกำรเป็นผู้ประกอบกำรธุรกิจ ภำยใต้แผนแม่บท
เศรษฐกิจฐำนรำก

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย มำตรกำรในกำรกระจำยแหล่งเงินกู้ในระบบให้ทั่วถึง อำทิ ส่งเสริมโครงกำร  
pico-finance เพื่อให้ผู ้มีรำยได้น้อยเข้ำถึงแหล่งเงินกู ้ในระบบที่มีดอกเบี้ยต�่ำ กำรให้ควำมรู ้และสร้ำงทักษะ 
ในกำรจัดกำรกำรเงินครัวเรือน อำทิ กำรส่งเสริมกำรท�ำบัญชีครัวเรือน กำรจัดประชำสัมพันธ์ให้ข้อมูลข่ำวสำรแหล่ง
เงินให้กู้ยืมในระบบส�ำหรับผู้เป็นหนี้นอกระบบ กำรด�ำเนินกำรมำตรกำรที่เน้นกำรยกระดับรำยได้ให้กับผู้มีรำยได้น้อย 
อำทิ กำรพัฒนำทักษะด้ำนกำรเงิน ทักษะองค์ควำมรู้กำรประกอบอำชีพและกำรตลำด รวมทั้งควรขยำยผลโครงกำร
บริหำรจัดกำรกำรเงินชุมชน (กรมพัฒนำชุมชน) ซึ่งเป็นโครงกำรที่ช่วยให้ชุมชนมีกำรจัดกำรด้ำนกำรเงิน และแหล่งทุน
ในชุมชนของตนเองอีกด้วย
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