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สถานการณ์ประเทศไทย 

การพัฒนาประเทศตามแนวทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่ผ่านมา  ส่งผลให้
ประเทศไทยมีระดับการพัฒนาที่สูงขึ้นตามล าดับ ได้แก่ เศรษฐกิจไทยมีขนาดใหญ่ขึ้น มีฐานการผลิตและ
บริการที่มีความเข้มแข็งและโดดเด่นในหลายสาขา และความร่วมมือกับมิตรประเทศทั้งในรูปทวิภาคี
และพหุภาคี รวมถึงความร่วมมือกับประเทศในอนุภูมิภาคและอาเซียนมีความเข้มข้นและชัดเจนขึ้น  
ขยายโอกาสด้านการค้าและการลงทุนของไทยเพิ่มขึ้น ในขณะที่โครงสร้างพ้ืนฐานมีการพัฒนาครอบคลุม
มากขึ้น และการบริการทางสังคมทุกด้านที่มีความครอบคลุมทั่วถึง ท าให้รายได้ประชาชนสูงขึ้นปัญหา
ความยากจนลดลง และคุณภาพชีวิตประชาชนดีขึ้น  อย่างไรก็ตาม โครงสร้างเศรษฐกิจไทยมีความ
เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจและสังคมโลกมากขึ้น จึงท าให้มีความอ่อนไหวและผันผวนตามปัจจัยภายนอก 
ในขณะที่ความสามารถในการแข่งขัน  ปรับตัวช้า เนื่องจากการยกระดับห่วงโซ่มูลค่าการผลิตเกษตร 
อุตสาหกรรม และบริการสู่การใช้องค์ความรู้ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมยังด าเนินการได้
น้อย ท าให้ฐานการผลิตเกษตร อุตสาหกรรม และบริการมีผลิตภาพการผลิตต่ า ประกอบกับประเทศ
ไทยยังประสบปัญหาคุณภาพในเกือบทุกด้าน ที่ส าคัญได้แก่ คุณภาพคน คุณภาพการศึกษา คุณภาพ
บริการสาธารณะและบริการสาธารณสุข สังคมไทยยังมีความเหลื่อมล้ าสูง ก่อให้เกิดความแตกแยก  

นอกจากนี้ทรัพยากรธรรมชาติร่อยหรอและสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมอย่างรวดเร็ว มีภาวะขยะล้น
เมือง และการบริหารจัดการน้ ายังไม่เป็นระบบโครงข่ายที่สมบูรณ์ ในขณะที่ความเสี่ยงและผลกระทบที่
เกิดจากสภาพภูมิอากาศผันผวนมีความรุนแรงมากขึ้น  ท าให้กฎเกณฑ์และกฎระเบียบของสังคมที่
เกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความเข้มงวดมากขึ้น ซึ่งส่วนหนึ่งสะท้อนถึงปัญหา
การจัดการภาครัฐที่ขาดประสิทธิภาพเพราะการบริหารจัดการยังขาดเอกภาพ  และการปฏิรูปกฎหมาย
เพ่ือพัฒนาประเทศยังล่าช้า ท าให้เมื่อวิเคราะห์สถานการณ์และแนวโน้มภายในประเทศพบว่า  

เศรษฐกิจไทยในช่วงปี ๒๕๐๔-๒๕๕๘ ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๖.๑ สูงเป็นอันดับที่ ๒๒ ของโลก 
ส่งผลให้รายได้ต่อหัวของประชาชนเพ่ิมขึ้น สามารถขยับฐานะการพัฒนาประเทศเป็นประเทศรายได้
ปานกลางตอนบนในปี ๒๕๕๓ โครงสร้างเศรษฐกิจเปลี่ยนผ่านจากภาคเกษตรไปสู่ภาคอุตสาหกรรมและ
บริการมากขึ้น ภาคการผลิตมีการสั่งสมองค์ความรู้และปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีการผลิตอย่างต่อเนื่อง 
ประเทศไทยยังคงมีความหลากหลายของฐานการผลิตที่มีความแข็งแกร่งในระดับโลก  อันดับ
ความสามารถในการแข่งขันโดยรวมมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น เศรษฐกิจไทยกลับเข้าสู่เสถียรภาพและอยู่ใน
เกณฑ์ท่ีแข็งแกร่ง โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับประเทศที่มีระดับการพัฒนาในระดับใกล้เคียงกัน  

อย่างไรก็ตาม ในช่วง ๘ ปีที่ผ่านมา เศรษฐกิจไทยขยายตัวในอัตราการขยายตัวที่ต่ ากว่า
ศักยภาพของระบบเศรษฐกิจ การส่งออกของไทยปรับตัวลดลงทั้งในด้านการส่งออกสินค้าเกษตรและ
อุตสาหกรรม มีสาเหตุจากจุดอ่อนที่ส าคัญๆ ทั้งทางด้านปัญหาเชิงโครงสร้าง เงื่อนไขในระบบเศรษฐกิจ
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โลก และปัจจัยทางด้านการด าเนินนโยบายและการบริหารจัดการเศรษฐกิจ   การพัฒนาวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม      อยู่ในล าดับต่ าและการบริหารจัดการงานวิจัยขาดการบูรณาการให้มี
เอกภาพตั้งแต่ระดับนโยบาย การสนับสนุนทุนวิจัย และหน่วยวิจัยหลัก ท าให้ทิศทางการพัฒนา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยพัฒนา และนวัตกรรมของประเทศไม่ชัดเจน มีความซ้ าซ้อน และยังมี
ข้อจ ากัดในการตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ เป็นผลให้การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ
ล่าช้า ไม่ทันต่อการพัฒนาเทคโนโลยีของโลก ตลอดจนมีการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
ในระดับต่ า   

สถานการณ์และแนวโน้มของสังคมไทย โครงสร้างประชากรไทยเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมสูงวัย
อย่างสมบูรณ์เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ โดยปี ๒๕๕๗ ประชากรวัยแรงงานจะมีจ านวนสูงสุด
และเริ่มลดลงอย่างต่อเนื่อง คุณภาพคนไทยทุกกลุ่มวัยยังมีปัญหา คุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ของ
คนไทยยังอยู่ในระดับค่อนข้างต่ า ขณะที่คนไทยมีแนวโน้มเป็นโรคไม่ติดต่อมากขึ้น ซึ่งเป็นสาเหตุหลัก
ของการเสียชีวิต รวมถึงปัญหาด้านสุขภาพในวัยผู้สูงอายุจะส่งผลต่อภาระค่าใช้จ่ายภาครัฐ  นอกจากนี้
คนไทยส่วนใหญ่ยังมีปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม และไม่ตระหนักถึงความส าคัญของระเบียบวินัย 
ความซื่อสัตย์ และการมีจิตสาธารณะ   

การเจริญเติบโตของภาค เมือง และพ้ืนที่ เศรษฐกิจ กิจกรรมทางเศรษฐกิจกระจุกตัวใน
กรุงเทพมหานครและภาคกลาง ท าให้เกิดปัญหาช่องว่างการกระจายรายได้ระหว่างภาค รวมถึงกลไก
การพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดยังไม่สามารถเชื่อมโยงการท างานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ ขณะที่
การขยายตัวของเมืองในภาคต่างๆ ของประเทศที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ท าให้การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
ที่จ าเป็นไม่สามารถรองรับการขยายตัวของเมืองได้อย่างเพียงพอ นอกจากนี้ การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจ
หลักของประเทศมีแนวโน้มการขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจในระดับสูง  ส่งผลกระทบต่อความ
ยั่งยืนและสมดุลของการพัฒนาในพ้ืนที่  

สถานการณ์ความมั่นคงภายในประเทศ สถาบันหลักของชาติได้รับผลกระทบจากความขัดแย้ง 
ที่มีรากฐานของปัญหามาจากความเห็นต่างทางความคิดและความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคม 
ขณะที่สถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ยังมีการสร้างสถานการณ์โดยมีเป้าหมายให้เกิด ความ
สูญเสียต่อเจ้าหน้าที่รัฐ นอกจากนี้ยังต้องเผชิญกับมีความเสี่ยงจากปัญหาอาชญากรรมทางไซเบอร์  ที่
ปรับเปลี่ยนรูปแบบไปสู่การโจมตีระบบขององค์กรขนาดใหญ่ที่ส่งผลกระทบในวงกว้างและมีมูลค่า 
ความเสียหายสูง  การบริหารจัดการภาครัฐยังอ่อนแอ ภาครัฐมีขนาดใหญ่และรายจ่ายประจ าเพ่ิมสูงขึ้น
อย่างต่อเนื่อง การบริหารจัดการภาครัฐมีประสิทธิภาพต่ า ขาดระบบการท างาน ที่เชื่อมโยงเป็น
เครือข่ายแบบบูรณาการกับหน่วยงานหรือภาคส่วนอ่ืนๆ การให้บริการประชาชนยังต้องปรับปรุงให้ได้
มาตรฐานสากล ขณะที่การทุจริตและประพฤติมิชอบได้ขยายไปในวงกว้างทั้งในภาครัฐ  เอกชน และ
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องค์กรเอกชน นอกจากนี้ กฎหมายหลายฉบับยังไม่ได้มาตรฐานสากลเนื่องจากล้าสมัยและกระบวนการ
ตรากฎหมายยังมีจุดอ่อนหลายประการ ตลอดจนกระบวนการยุติธรรมยังขาดประสิทธิภาพและไม่
สามารถอ านวยความยุติธรรมได้อย่างเสมอภาค   

 
สถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฐานทรัพยากรธรรมชาติลดลงและเสื่อม

โทรมเนื่องจากการใช้ประโยชน์เกินกว่าศักยภาพในการฟ้ืนตัวของระบบนิเวศ  การบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ ายังขาดกระบวนการมีส่วนร่วมและการวิเคราะห์ประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม  สังคม 
และเศรษฐกิจก่อนดาเนินการอย่างเป็นระบบ ขณะเดียวกันการเข้าถึงและการจัดสรรการใช้ประโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติยังไม่เป็นธรรม ก่อให้เกิดปัญหาความเหลื่อมล้า ความขัดแย้ง และข้อพิพาทในระดับ
พ้ืนที่ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน         และชุมชน นอกจากนี้ยังมีปัญหามลพิษที่ส่งผลกระทบต่อ
คุณภาพชีวิตของประชาชนและต้นทุนทางเศรษฐกิจ และก่อให้เกิดรูปแบบการผลิตและการบริโภคที่ไม่
ยั่งยืน 

 
อย่างไรก็ตามประเทศไทยมีความร่วมมือระหว่างประเทศ มีการพัฒนาความเชื่อมโยงระหว่าง

ประเทศไทยกับนานาประเทศให้มีความใกล้ชิดกันมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มอนุภูมิภาคและ
ภูมิภาคเอเชีย สิ่งเหล่านี้เป็นเงื่อนไขส าคัญของประเทศไทยในการขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ 
การค้า การคมนาคมขนส่ง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และเทคโนโลยีและสารสนเทศ กับกลุ่มประเทศ
ต่างๆ ในอนาคต  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการก่อตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียนมีนัยยะส าคัญยิ่งต่ออาเซียน 
ประการแรกคือ การปรับตัวให้สอดคล้องต่อแนวโน้มใหม่ของพัฒนาการทางเศรษฐกิจโลกหลังยุค
สงครามเย็น และการรับมือต่อแรงกดดันจากวิวัฒนาการภูมิภาคนิยมของภูมิภาคอ่ืน โดยเมื่อสงคราม
เย็นสิ้นสุดลง สันติภาพและการพัฒนาได้กลายเป็นกระแสหลักส าคัญของสถานการณ์การพัฒนาทั่วไปใน
โลก ขณะที่การรวมตัวเป็นตลาดร่วมขนาดใหญ่ของยุโรปตะวันตกและการจัดตั้งเขตการค้าเสรีอเมริกา
เหนือจักก่อผลกระทบรุนแรงต่อเศรษฐกิจของสมาชิกประเทศอาเซียน  อาเซียนจึงจ าเป็นต้องจัดตั้งเขต
การค้าเสรีของตนเองขึ้น เพ่ือเป็นมาตรการรับมือต่อสถานการณ์ดังกล่าว ประการต่อมา การจัดตั้งเขต
การค้าเสรีจักสามารถกระตุ้นความร่วมมือทางเศรษฐกิจภายในภูมิภาค  จัดสรรทรัพยากรในภูมิภาคให้
เอ้ือประโยชน์ยิ่งขึ้น พร้อมลดอุปสรรคและต้นทุนทางการค้าเพ่ือให้ภูมิภาคของอาเซียนกลายเป็นตลาด
ร่วมที่คึกคัก และมีบทบาทส าคัญต่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจในเอเชียแปซิฟิกได้มากยิ่งขึ้น ประการ
สุดท้ายคือ ประโยชน์ต่อบูรณาการทางเศรษฐกิจทั่วทั้งภูมิภาคของอาเซียน โดยเฉพาะสัมพันธภาพทาง
เศรษฐกิจและการเมืองระหว่างภาคีสมาชิกเดิมของอาเซียนที่ค่อนข้างพัฒนาแล้วและภาคีสมาชิกใหม่ซึ่ง
ยังด้อยพัฒนา เนื่องด้วยเมื่อระดับการหลอมรวมทางเศรษฐกิจระหว่างกันลึกซึ้งขึ้น  ผลประโยชน์ร่วม
ระหว่างกันจะเพ่ิมพูนขึ้นตาม ระดับการพ่ึงพากันและความไว้วางใจต่อกันจะเพ่ิมสูงขึ้นตาม และส่งผลให้
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การผนึกกาลังของอาเซียนแข็งแกร่งยิ่งขึ้นด้วย นอกจากนี้ อาเซียนไม่เพียงเป็นองค์กรทางเศรษฐกิจ
เท่านั้น ยังเป็นองค์กรทางการเมืองระดับภูมิภาคที่มีบทบาทส าคัญในเวทีระดับภูมิภาคและระดับโลกใน
ระดับหนึ่งด้วย แน่นอนว่าการแสดงบทบาทขององค์กรจักท าให้ภาคีสมาชิกอาเซียนมีผลประโยชน์
ร่วมกัน บทบาทและผลประโยชน์ร่วมกันนี้ ได้มีส่วนช่วยเสริมความแข็งแกร่งต่อการผนึกก าลังของ
อาเซียนอีกด้วย  

 
จากสถานการณ์ต่างๆ ที่กล่าวมา  ท าให้การก าหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ         

ฉบับที่ ๑๒ ได้ก าหนดหลักการพัฒนาประเทศที่ส าคัญ ยึดหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”          
“การพัฒนาที่ยั่งยืน” และ “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” ที่ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙-๑๑ 
และยึดหลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้ าและขับเคลื่อนการเจริญเติบโตจากการ
เพ่ิมผลิตภาพการผลิตบนฐานการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติที่ก าหนดว่า 
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง”โดยมีเป้าหมายและตัวชี้วัดสอดคล้องกับกรอบเป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม 
และสิ่ งแวดล้อม ที่ องค์กรระหว่างประเทศก าหนดขึ้ น  อาทิ  การพัฒนาที่ยั่ งยืน  (sustainable 
development goals : SDGs) ที่องค์การสหประชาชาติก าหนดขึ้น เป็นต้น  

 
ส่วนแนวทางการพัฒนา ได้บูรณาการนโยบายหรือประเด็นพัฒนาที่ส าคัญของประเด็นการ

ปฏิรูปประเทศ ๓๗ วาระ และ ไทยแลนด์ ๔ .๐ โดยการจัดท าแผน ขับเคลื่อน และการติดตาม
ประเมินผล เน้นกระบวนการมีส่วนร่วม ทั้งจากภาครัฐ เอกชน ประชาชน และภาคการศึกษา ในทุก
พ้ืนที่ของประเทศ เป็นกลไกประชารัฐที่รวมพลัง ให้สามารถก าหนดเป้าหมาย แนวทางการพัฒนา 
รวมทั้งแผนงานโครงการส าคัญที่ตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้อย่าง
สอดคล้องกับภูมิสังคมและเกิดผลสัมฤทธิ์  นอกจากนี้ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ มีแนวทางการพัฒนา
จังหวัด ภาค และเมือง ที่ก าหนดพ้ืนที่เป้าหมาย สาขาการผลิตและบริการเป้าหมายที่ชัดเจน เพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการปฏิบัติและก ากับให้การขับเคลื่อนการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ จังหวัด ภาค และเมือง เกิด
ผลสัมฤทธิ์และสอดคล้องกับเป้าหมายรวมของประเทศ รวมทั้งได้ก าหนดแนวทางเพ่ือสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนประเด็นการปฏิรูปประเทศท่ีสภาปฏิรูปแห่งชาติและสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปได้เสนอและต้อง
เร่งดาเนินการให้แล้วเสร็จในช่วง ๕ ปีต่อจากนี้ ซึ่งมีประเด็นการพัฒนาหลักที่ส าคัญในช่วงแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ ๑๒ ที่มองเห็นว่า ประเทศไทยแม้มีการด าเนินมาตรการเพ่ือส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดี  มีการ
ขยายการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานที่เป็นระบบโครงข่ายมากขึ้น  และมีการเพ่ิมการลงทุนเพ่ือการวิจัย
และพัฒนา แต่อันดับความสามารถในการแข่งขันของไทยยังปรับตัวช้าเมื่อเทียบกับหลายประเทศ 
เนื่องจากคุณภาพคนต่ า การลงทุนในการวิจัยและพัฒนายังมีน้อย คุณภาพของโครงสร้างพ้ืนฐานยังไม่ดี 
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และปัญหาการบริหารจัดการภาครัฐและกฎระเบียบต่างๆ ล้าสมัยและขาดประสิทธิผลในการบังคับใช้ 
เมื่อต้องเผชิญกับปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจโลกและภัยพิบัติธรรมชาติ  ทาให้เศรษฐกิจไทยผันผวนได้ง่าย 
และเศรษฐกิจโดยรวมขยายตัวในอัตราที่ต่ ากว่าศักยภาพมาต่อเนื่องหลายปี  

 
นอกจากนี้ประเทศไทยต้องเผชิญกับแรงกดดันและความเสี่ยงมากขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่

กระแสโลกาภิวัตน์เข้มข้นมากขึ้น เป็นโลกไร้พรมแดน โดยมีการเคลื่อนย้ายคน เงินทุน องค์ความรู้ 
เทคโนโลยีข่าวสาร สินค้าและบริการอย่างเสรี ท าให้การแข่งขันในตลาดโลกรุนแรงขึ้น ส่งผลให้มีการ
รวมตัวด้านเศรษฐกิจของกลุ่มต่างๆ ในโลกมีความเข้มข้นขึ้น ประเทศเศรษฐกิจใหม่มีขีดความสามารถใน
การแข่งขันมากขึ้น เช่น จีน อินเดีย ละตินอเมริกา และเวียดนาม ซึ่งมีแรงงานราคาถูกและมีมาตรการ
อ่ืนๆประกอบในการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศได้เพ่ิมขึ้น นอกจากนั้นการพัฒนาการสื่อสารด้วย
เทคโนโลยีสมัยใหม่ท าให้สังคมโลกมีความเชื่อมโยงกันอย่างใกล้ชิดมากขึ้น  ท าให้เกิดภัยคุกคามและ
ความเสี่ยง อาท ิการก่อการร้าย โรคระบาด อาชญากรรมข้ามชาติ ปัญหาแรงงานต่างด้าว  

 
ขณะเดียวกันยังมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรสู่สังคมสูงวัยมากขึ้น 

จ านวนประชากรวัยแรงงานลดลง ผู้สูงอายุมีปัญหาสุขภาพและมีแนวโน้มอยู่คนเดียวสูงขึ้น นอกจากนั้น
ปัญหาความยากจนยังกระจุกตัวหนาแน่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ  รวมทั้งความ
แตกต่างของรายได้ระหว่างกลุ่มคนรวยที่สุดและกลุ่มคนจนที่สุดสูงถึง ๓๔.๙ เท่า ในปี ๒๕๕๖  
ดังจะเห็นว่า 

๑๐% ของคนรวยสุด มีส่วนแบ่งรายได้คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๘๑ ของรายได้ท้ังหมด 
๑๐% ของคนจนสุด  มีส่วนแบ่งรายได้คิดเป็นร้อยละ ๑.๐๖ ของรายได้ท้ังหมด 
๑๐% ของคนรวยสุด ถือครองที่ดินจ านวน ๕๘.๓๓ ล้านไร่ 
๑๐% ของคนจนสุด  ถือครองที่ดินจ านวน   ๐.๐๗ ล้านไร่ 
๑๐% ของคนรวยสุด มีหนี้สินต่อรายได้ครัวเรือน คิดเป็น ๑๓.๑๔ เท่า 
๑๐% ของคนจนสุด  มีหนี้สินต่อรายได้ครัวเรือน คิดเป็น ๔๐.๕๒ เท่า 
 
เนื่องจากการกระจายโอกาสการพัฒนาไม่ทั่วถึง ยิ่งไปกว่านั้นทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรม มี

ปัญหาความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติระหว่างรัฐกับประชาชน  และระหว่าง
ประชาชนในกลุ่มต่างๆ เนื่องจากการจัดการทรัพยากรธรรมชาติมีลักษณะรวมศูนย์ขาดการเชื่อมโยงกับ
พ้ืนที่ ขณะที่ปัญหาสิ่งแวดล้อมเพ่ิมสูงขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง  ประกอบกับ
สภาพภูมิอากาศมีการเปลี่ยนแปลงผันผวนมากขึ้น ประเทศไทยต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ
รุนแรงมากข้ึน ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมไทยมากกว่าในอดีต  
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ภายใต้เงื่อนไขและสภาพแวดล้อมด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่

เกิดขึ้นเป็นแรงกดดันให้ประเทศไทยต้องปรับตัวและมีการบริหารความเสี่ยงอย่างชาญฉลาดมากขึ้น 
ประเทศไทยต้องปรับเปลี่ยนครั้งใหญ่ เพ่ือแก้ไขปัญหารากฐานส าคัญที่เป็นจุดอ่อนและข้อจ ากัดของ
ประเทศท่ีสั่งสมมานาน โดย 

๑. การพัฒนานวัตกรรมและการน ามาใช้ขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกมิติเพ่ือยกระดับศักยภาพ
ของประเทศ  โดยมุ่งเน้นการน าความคิดสร้างสรรค์และการพัฒนานวัตกรรม  ท าให้เกิดสิ่งใหม่ที่มี
มูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจทั้งในเรื่องกระบวนการผลิตและรูปแบบผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ  โดยการ
ก าหนดวาระการวิจัยแห่งชาติ (National Research Agenda) ให้มีจุดเน้นที่ชัดเจน เฉพาะเจาะจง และ
สอดคล้องกับสาขาเป้าหมายการพัฒนาประเทศ และใช้กลยุทธ์ด้านนวัตกรรมบูรณาการวิจัยและพัฒนา
กับการน าไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และการพัฒนานวัตกรรม   

 ๒. การส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดย
สนับสนุนการวิจัยพัฒนา การดัดแปลงและต่อยอดการพัฒนาเทคโนโลยีไปสู่ความเป็นอัจฉริยะโดยใช้
เทคโนโลยีขั้นสูงและการผสมผสานเทคโนโลยี การพัฒนาผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการทาง
เทคโนโลยี (Technopreneur) รวมทั้งการเชื่อมโยงระหว่างภาคการผลิตที่เป็นกลุ่มใหญ่ของประเทศ 
ได้แก่ เกษตรกรรายย่อย วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมกับสถาบันวิจัย และ
สถาบันการศึกษา รวมทั้งพัฒนาและยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีอยู่ให้ตอบสนองการเปลี่ยนแปลง
เทคโนโลยีแบบก้าวกระโดด โดยเฉพาะเร่งสร้างและพัฒนาบุคลากรวิจัยในสาขา STEM (Science, 
Technology, Engineering, and Mathematics) และสนับสนุนการด าเนินงานอย่างเป็นเครือข่าย
ระหว่างสถาบันวิจัย สถาบันการศึกษา ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน/ชุมชน รวมทั้งการปรับ
กลไกระบบวิจัยและพัฒนาของประเทศทั้งระบบ 

๓. การเตรียมพร้อมด้านก าลังคนและการเสริมสร้างศักยภาพของประชากรในทุกช่วงวัย มุ่งเน้น
การยกระดับคุณภาพทุนมนุษย์ของประเทศ โดยพัฒนาคนให้เหมาะสมตามช่วงวัย เพ่ือให้เติบโตอย่างมี
คุณภาพ การหล่อหลอมให้คนไทยมีค่านิยมตามบรรทัดฐานที่ดีทางสังคม  เป็นคนดี มีสุขภาวะที่ดี มี
คุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย และมีจิตส านึกที่ดีต่อสังคมส่วนรวม การพัฒนาทักษะที่สอดคล้องกับ
ความต้องการในตลาดแรงงานและทักษะที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑ ของคนในแต่ละช่วง
วัยตามความเหมาะสม การเตรียมความพร้อมของก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จะ
เปลี่ยนแปลงโลกในอนาคต ตลอดจนการยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ การสร้างเสริมให้คน
มีสุขภาพดีที่เน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางสุขภาพและการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสภาพแวดล้อมที่ส่งผล
ต่อสุขภาพ 
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๔. การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ า ให้ความส าคัญกับการจัดบริการของรัฐที่มี
คุณภาพทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข ให้กับผู้ที่ด้อยโอกาสและผู้ที่อาศัยในพ้ืนที่ห่างไกล การจัดสรร
ที่ดินท ากิน สนับสนุนในเรื่องการสร้างอาชีพ รายได้ และสนับสนุนการเพ่ิมผลิตภาพ ผู้ด้อยโอกาส สตรี 
และผู้สูงอายุ รวมทั้งกระจายการจัดบริการภาครัฐให้มีความครอบคลุมและทั่วถึงทั้งในเชิงปริมาณและ
คุณภาพ ตลอดจนสร้างชุมชนเข้มแข็งให้เป็นพลังร่วมทางสังคมเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาและพร้อมรับ
ผลประโยชน์จากการพัฒนา โดยส่งเสริมการประกอบอาชีพของผู้ประกอบการระดับชุมชน  การ
สนับสนุนศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ส่งเสริมให้ชุมชนจัดสวัสดิการและบริการในชุมชน และผลักดันกลไกการ
กระจายที่ดินท ากินและการบริหารจัดการที่ดินของชุมชน โดยมุ่งบรรลุเป้าหมายส าคัญในการยกระดับ
รายได้ประชากรกลุ่มร้อยละ ๔๐ ที่มีรายได้ต่ าสุด 

๕. การปรับโครงสร้างการผลิตและการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจในแต่ละช่วงของห่วงโซ่มูลค่า  
เน้นสร้างความเข้มแข็งให้กับปัจจัยพ้ืนฐาน ทุนทางเศรษฐกิจให้สนับสนุนการเพ่ิมศักยภาพของฐานการ
ผลิตและฐานรายได้เดิม และยกระดับห่วงโซ่มูลค่าด้วยการใช้เทคโนโลยีวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้าง
นวัตกรรมการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสอดคล้องกับความต้องการของตลาด รวมทั้งสร้างสังคม
ผู้ประกอบการให้มีทักษะการท าธุรกิจที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี  ตลอดจนพัฒนาพ้ืนที่
ชายแดนที่มีศักยภาพและพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่  เพ่ือรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและขับเคลื่อน
เศรษฐกิจเข้าสู่การเป็นประเทศรายได้สูงในอนาคต 

๖. การปรับระบบการผลิตการเกษตรให้สอดคล้องกับพันธกรณีในด้าน การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและศักยภาพของพ้ืนที่ เน้นการสร้างองค์ความรู้ทางวิชาการเกษตร วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรมแบบมีส่วนร่วมที่เชื่อมโยงกับฐานทรัพยากรชีวภาพ (Bio Based) ในการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้
สินค้าเกษตรมีความปลอดภัย ไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนและสิ่งแวดล้อมของ
ประเทศ การพัฒนาระบบเกษตรกรรมที่ยั่งยืนและการขยายโอกาสในการเข้าถึงพ้ืนที่ท ากินของ
เกษตรกร รวมทั้งส่งเสริมการรวมกลุ่มทางการเกษตรจากกิจการเจ้าของคนเดียว เป็นการประกอบการ
ในลักษณะสหกรณ ์ห้างหุ้นส่วน และบริษัท เพ่ือให้เกิดการประหยัดต่อขนาด 

๗. การเพ่ิมศักยภาพฐานการผลิตและบริการเดิมที่มีศักยภาพในปัจจุบันให้ต่อยอดไปสู่ฐานการ
ผลิตและบริการที่ใช้เทคโนโลยีที่เข้มข้นและมีนวัตกรรมมากขึ้น ควบคู่กับการวางรากฐานเพ่ือสร้างและ
พัฒนาภาคการผลิตและบริการส าหรับอนาคต ทั้งในด้านการเตรียมศักยภาพคนและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ตลอดจนสร้างกลไกและเครือข่ายความร่วมมือของธุรกิจในลักษณะคลัสเตอร์ (Cluster) 

 
๘. การส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจกระแสใหม่ อาทิ เศรษฐกิจดิจิทัล เศรษฐกิจ

ฐานชีวภาพ เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม และการพัฒนาวิสาหกิจตั้งใหม่ (Start Up)  
และวิสาหกิจเพ่ือสังคม รวมถึงการสร้างสังคมผู้ประกอบการเพ่ือต่อยอดฐานการผลิตและบริการ 
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๙. การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจบริการและการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพให้
เติบโตและสนับสนุนภาคการผลิต เน้นการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เกิดความสมดุลและ
ยั่งยืนในการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่ค านึงถึงขีดความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศ และ
ศักยภาพของพ้ืนที่ รวมทั้งการสร้างมูลค่าเพ่ิมในอุตสาหกรรมกีฬาให้ครอบคลุมทุกมิติและครบวงจรทั้ง
การผลิตและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง 

๑๐. การสร้างความเชื่อมโยงระหว่างภาคการผลิต  เพ่ือเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ  ขยาย
ฐานเศรษฐกิจให้กว้างขึ้น และต่อยอดห่วงโซ่การผลิตให้เข้มแข็งขึ้น โดยการเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิต 
และน าผลการวิจัยและการพัฒนาที่เกี่ยวข้องมาใช้ประโยชน์ในการสร้างผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ที่
หลากหลาย และสอดคล้องกับความต้องการของตลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาความเชื่อมโยงด้าน 
คมนาคมขนส่ง โลจิสติกส์ และโทรคมนาคม ในกรอบความร่วมมืออนุภูมิภาคภายใต้แผนงานของกรอบ
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง กรอบความร่วมมือลุ่มแม่น้ าอิระวดี เจ้าพระยา แม่
โขง กรอบความร่วมมือเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย กรอบความร่วมมือความริเริ่ม
แห่งอ่าวเบงกอลส าหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ กรอบความร่วมมือเพ่ือ
พัฒนาชายแดนไทย-มาเลเซีย และภูมิภาคอาเซียนเพื่ออ านวยความสะดวกและลดต้นทุนด้านโลจิสติกส 

๑๑. การพัฒนาวิสาหกิจขนาดย่อย ขนาดเล็กและขนาดกลาง วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจเพ่ือ
สังคม เพ่ือขยายฐานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มีความครอบคลุมมากขึ้น เป็นการสร้างโอกาสทาง
เศรษฐกิจสาหรับกลุ่มต่างๆ  ในสังคม โดยด าเนินการควบคู่ไปกับการพัฒนาและส่งเสริมสังคม
ผู้ประกอบการเพ่ือส่งเสริมผู้ประกอบการที่ผลิตได้และขายเป็น 

๑๒. การสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อม เน้น
การรักษาและฟ้ืนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติ เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า สนับสนุน
การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน  เร่งแก้ไขปัญหาวิกฤติสิ่งแวดล้อม 
เพ่ือลดมลพิษที่เกิดจากการผลิตและการบริโภค พัฒนาระบบบริหารจัดการที่โปร่งใสเป็นธรรม ส่งเสริม 
การผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เร่งเตรียมความพร้อมในการลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกและเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  รวมทั้งบริหาร
จัดการเพ่ือลด ความเสี่ยงด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

๑๓. การฟื้นฟูพ้ืนฐานด้านความมั่นคงที่เป็นปัจจัยส าคัญต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศ ให้ความส าคัญกับการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติของผู้มีความเห็นต่างทางความคิดและ
อุดมการณ์บนพื้นฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  
และการเตรียมการรับมือกับอาชญากรรมข้ามชาติ ซึ่งจะส่งผลกระทบอย่างมีนัยยะส าคัญต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศในระยะ ๒๐ ปีข้างหน้า 
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๑๔. การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและการสร้างธรรมาภิ
บาลในสังคมไทย ให้ความส าคัญกับการส่งเสริมและพัฒนาธรรมาภิบาลในภาครัฐอย่างเป็นรูปธรรมทั้ง
ด้านระบบการบริหารงานและบุคลากร มีการบริหารจัดการภาครัฐที่โปร่งใส มีประสิทธิภาพ สามารถ
ตรวจสอบได้อย่างเป็นธรรม และประชาชนมีส่วนร่วม มีการกระจายอ านาจ และแบ่งภารกิจรับผิดชอบที่
เหมาะสมระหว่างส่วนกลาง ภูมิภาค และท้องถิ่น 

๑๕. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ของประเทศเพ่ือขยาย ขีดความสามารถ
และพัฒนาคุณภาพการให้บริการเพ่ือรองรับการขยายตัวของเมืองและพ้ืนที่เศรษฐกิจหลัก  และส่งเสริม
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของทุกกลุ่มในสังคม เน้นให้เกิดความเชื่อมโยงในอนุภูมิภาคและในอาเซียนอย่าง
เป็นระบบ โดยมีโครงข่ายเชื่อมโยงภายในประเทศที่สนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ
ต่างๆ รวมทั้งพัฒนาระบบบริหารจัดการและการก ากับดูแลให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล  สร้างความ
เป็นธรรมในการเข้าถึงบริการพ้ืนฐาน และการคุ้มครองผู้บริโภค นอกจากนี้พัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่อง
เพ่ือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ  และการพัฒนาผู้ประกอบการในสาขาโลจิสติกส์และ
หน่วยงานที่มีศักยภาพไปทาธุรกิจในต่างประเทศ 

๑๖. การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ เร่งด าเนินการในประเด็น ท้าทาย ได้แก่ การ
สร้างความเข้มแข็งของฐานการผลิตและบริการเดิม และขยายฐานการผลิตและบริการใหม่ที่สร้างรายได้
ส าหรับประชาชนในแต่ละภาค การพัฒนาเมืองให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ การพัฒนาและฟ้ืนฟูพ้ืนที่
บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกให้รองรับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมแห่งอนาคตอย่างมีสมดุล และ 
การบริหารจัดการพ้ืนที่เศรษฐกิจชายแดนให้เจริญเติบโตและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  รวมทั้งการเพ่ิม
ประสิทธิภาพกลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาภาคและเมืองให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม 

๑๗. การสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศให้เข้มข้นและส่งผลต่อการพัฒนา  อย่างเต็มที่ 
มุ่งเน้นผลักดันให้ความเชื่อมโยงด้านกฎระเบียบและในเชิงสถาบันให้มีความคืบหน้าและชัดเจนในระดับ
ปฏิบัติการและในแต่ละจุดพ้ืนที่เชื่อมโยงระหว่างประเทศ  ผลักดันการลดการใช้มาตรการที่ไม่ใช่
มาตรการทางภาษี ควบคู่กับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่ต้องเชื่อมโยงเครือข่ายภายในประเทศและ
ประเทศเพ่ือนบ้าน รวมทั้งส่งเสริมบทบาทที่สร้างสรรค์ของไทยในกรอบความร่วมมือต่างๆ  ในเวทีโลก 
และสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาภายใต้กรอบเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) 

๑๘. การส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ ให้ความส าคัญกับการพัฒนาผู้ประกอบการ ให้
สามารถพัฒนาธุรกิจร่วมกับประเทศเพ่ือนบ้าน พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
พัฒนาสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ และการสนับสนุนการด าเนินงานของสภาธุรกิจภายใต้กรอบความ
ร่วมมือต่างๆ รวมทั้งสนับสนุนแหล่งเงินทุนและแหล่งข้อมูลเชิงลึกเก่ียวกับฐานการผลิตในต่างประเทศ 

๑๙. การปรับปรุงภาคการเงินของไทยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและให้สามารถแข่งขันได้  เร่ง
ปรับปรุงกฎระเบียบในการก ากับดูแลภาคการเงินเพ่ือสนับสนุนความสามารถในการแข่งขันและการ
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ให้บริการต่อผู้บริโภคและภาคธุรกิจเอกชนอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม  รวมทั้งการก ากับดูแลที่
สามารถป้องกันความเสี่ยงจากความเชื่อมโยงทางการเงินและกระแสการเคลื่อนย้ายของเงินทุนที่จะมี
รูปแบบที่เปลี่ยนแปลงไป และมีปริมาณธุรกรรมที่มากขึ้น ในขณะเดียวกันสนับสนุนการน าเทคโนโลยี
ทางการเงินมาใช้อย่างเข้มข้น  พัฒนาเครื่องมือทางการเงินเพ่ือระดมทุนมาใช้สนับสนุนการลงทุน
โครงการขนาดใหญ่ ตลอดจนขยายการเข้าถึงบริการทางการเงินอย่างทั่วถึงในต้นทุนที่เหมาะสม 

๒๐. การปฏิรูปด้านการคลังและงบประมาณ ประกอบด้วย การขยายฐานภาษี การปรับระบบ
การจัดท าค าของบประมาณ การจัดสรรงบประมาณ การจัดท างบประมาณบูรณาการ ทั้งเชิงประเด็น
พัฒนาและเชิงพ้ืนที่ การติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ และกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม และลดความซ้ าซ้อนของสิทธิประโยชน์ ด้าน
สวัสดิการสังคม รวมทั้งสร้างความยั่งยืนทางการคลังของระบบการคุ้มครองทางสังคม  ได้แก่ การ
ปรับปรุงระบบการออมเพ่ือการเกษียณอายุ และการปรับปรุงระบบประกันสุขภาพ เพ่ือลดภาระการ
พ่ึงพารายได้จากรัฐบาล 
 

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับการก าหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยครั้งนี้ 
เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับการเปลี่ยนแปลงในโลกปัจจุบันที่ก าลังเข้าสู่ยุคของการปฏิวัติอุตสาหกรรม
ยุคที่ ๔  ที่ “ปัญญาประดิษฐ์” หรือ Artificial Intelligence (AI) จะมาแทนที่คน  ท าให้โลกก าลังอยู่ใน 
“ยุคของการเปลี่ ยนแปลงอย่างเฉียบพลัน” หรือ  “The Age of Disruption”  ซึ่ งมี  ๕  ความ
เปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อวิถีชีวิตของคนในสังคมโลกปัจจุบัน  ได้แก่ 

๑. กระแสโลกาภิวัฒฯ  Globalization ที่เป็นแรงขับเคลื่อนให้เกิดการเคลื่อนไหลของทุน 
สินค้าและบริการ ผู้คนอย่างเสรี จนกลายเป็นโลกที่เชื่อมต่อกันเป็นเครือข่าย เกิดการ
ขยับปรับเปลี่ยนจาก OneCountry, One Destiny เป็น One World, One Destiny 

๒. Digitization หรือการแปลงข้อมูลเป็นดิจิตอล  ท าให้ทุกคนสามารถเข้ามาสืบค้นได้  
การติดต่อสื่อสารมีการเปลี่ยนรูปแบบจากการสื่อสารกับ  Someone,Somewhere 
และ Sometime เป็น Anyone, Anywhere และ Anytime   ท าให้มนุษย์ในโลก
ก าลังด ารงชีวิตอยู่ใน ๒ อารยธรรมไปพร้อมๆกัน คืออารยธรรมในโลกจริง และอารย
ธรรมในโลกเสมือนในโลกดิจิตอล ก่อให้เกิด Network Externalities ดังนั้น รูปแบบ
การเติบโตในโลกดิจิตอล      จะไม่ เป็นไปตามหลักเศรษฐศาสตร์เดิมว่าด้วย 
Diminishing Return to Scale อีกต่อไป   แต่รูปแบบการเติบโตจะเปลี่ยนไปเป็น
แบบ Exponential Return to Scale มากขึ้น 

๓. Urbanization สัดส่วนของผู้คนในเมืองจะมีมากขึ้น โดยในปี ๑๙๙๕ โลกมีคนในเมือง
เพียงร้อยละ ๓๐  และเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ ๕๔  ในปี  ๒๐๑๔  และคาดว่าจะเพ่ิมขึ้น
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เป็นร้อยละ ๖๖ ในปี ๒๐๕๐  ดังนั้น วิถีชีวิต พฤติกรรม และปฏิสัมพันธ์ของผู้คนจะ
เปลี่ยนแปลงไปจากสังคมชนบทเป็นสังคมเมือง  จะเกิดประเด็นท้าทายชุดใหม่
ครอบคลุมทั้งในมิติพลังงาน การคมนาคม การศึกษา สาธารณสุข สิ่งแวดล้อม ความ
ปลอดภัย อาชญากรรม ยาเสพติด ฯลฯ หากเตรียมการในการพัฒนาไว้ได้ไม่ดีพอ 
เมืองเหล่านี้จะกลายเป็น Mega-Slums แต่หากเตรียมการดีพอ เมืองเหล่านี้จะถูก
ปรับเปลี่ยนไปเป็น Smart Cities 

๔. Individualization คนในศตวรรษที่ ๒๑  มีความเป็นปัจเจกมากขึ้น มีความคิดความ
อ่านเป็นของตัวเองมากข้ึน ต้องการแสดงออกมากข้ึน ความเป็นปัจเจกจะเกิดข้ึนได้  ๒ 
รูปแบบ  คือ Collective Individuals และ Contra-Individuals รูปแบบแรกเป็น
รูปแบบที่สร้างสรรค์ ที่ผู้คนอยากอยู่ร่วมกันเพ่ือสร้างสรรค์สังคม เกิดเป็นสังคมที่
เข้มแข็ง แต่ในรูปแบบที่สอง เป็นรูปแบบที่ผู้คนต่างคนต่างอยู่ มองแต่ประโยชน์ 
ส่วนตนเกิดสังคมทีเ่ปราะบาง โอกาสที่จะเกิดความขัดแย้งจะมีอยู่สูง 

๕. Commonization ในโลกที่ยิ่งเชื่อมต่อกันมากขึ้นเท่าไหร่ ผู้คนก็ยิ่งต้องพ่ึงพิงอิงอาศัย
กัน มากยิ่งขึ้นเท่านั้น ความเสี่ยงและภัยคุกคามมิได้ส่งผลกระทบต่อประเทศใด
ประเทศหนึ่งเป็นการเฉพาะ แต่ส่งผลกระทบต่อโลกโดยรวม เป็นปัญหาที่ทุกประเทศ
ต้องเผชิญที่เรียกกันว่า “Global Commons” อาทิ วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ โรค
ระบาด การก่อการร้าย ภาวะโลกร้อน เป็นต้น หมายความว่า จากนี้ไป เวลาสุข
ประชาคมโลกจะสุขด้วยกัน และเวลาทุกข์ประชาคมโลกก็จะทุกข์ด้วยกันด้วย 

 
กระแสข้างต้น ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมในการด ารงชีวิตของมนุษย์ทั้งมิติการด ารง

อยู่   การด าเนินธุรกิจ  การท างาน และการเรียนรู้  จากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจึงน าไปสู่การวางแผน
พัฒนาใหม่ ออกมาเป็น ๒ ยุทธศาสตร์ส าคัญคือการสร้างความเข้มแข็งจากภายใน (Strength from 
Within)  คือ Competitiveness   และการเชื่อมโยงกับประชาคมโลก (Connect to the World) คือ  
Connectivity ซึ่งทั้งการสร้างความเข้มแข็งจากภายใน และการเชื่อมโยงกับประชาคมโลก เป็น ๒ 
ปัจจัยที่ต้องด าเนินควบคู่กันในการสร้างความมั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืนให้กับประเทศ ภายใต้แนวคิดหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวคิดหลักในการพัฒนาประเทศ ดังที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานพระราชด ารัสหลักปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” ครั้งแรกในงาน
พระราชทานปริญญาบัตร ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันพุธที่ ๑๘ กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๑๗ ว่า 

 
 

“การพัฒนาประเทศจ าเป็นต้องท าตามล าดับขั้น ต้องสร้างพ้ืนฐาน คือความพอมี พอกิน  
พอใช้ของประชาชนเป็นเบื้องต้นก่อน โดยใช้วิธีการและอุปกรณ์ท่ีประหยัด แต่ถูกต้องตาม 
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หลักวิชา เมื่อได้พ้ืนฐานมั่นคงพร้อมพอควรและปฏิบัติได้แล้ว จึงค่อยสร้างค่อยเสริมความเจริญ 
และฐานะทางเศรษฐกิจขั้นที่สูงขึ้นโดยล าดับต่อไป หากมุ่งแต่จะทุ่มเทสร้างความเจริญ ยกฐานะ 
ทางเศรษฐกิจขึ้นได้รวดเร็วแต่ประการเดียว โดยไม่ให้แผนปฏิบัติการสัมพันธ์กับสภาวะ 
ของประเทศ และของประชาชนโดยสอดคล้องด้วย จะเกิดความไม่สมดุลในเรื่องต่างๆ ได ้ 
ซึ่งอาจกลายเป็นความยุ่งยากล้มเหลวในที่สุด” 
 
สรุปประเด็นส าคัญจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่  ๑๒  และข้อมูลจากพิมพ์เขียว

และแผนปฏิบัติการขับเคลื่อน Thailand ๔.๐  ที่ยกมาสอดคล้องกับรายงานการวิจัยเรื่อง “การ
ยกระดับการชยายตัวทางเศรษฐกิจระยะยาวของประเทศไทย : มุมมองและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย”
ของสมชัย จิตสุชน  สถาบันวิจัยเพ่ือพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ที่ได้เสนอเกี่ยวกับปัญหาการติดกับ
รายได้ปานกลางของประเทศไทยที่สามารถสรุปประเด็นส าคัญในรายงานฉบับดังกล่าวมาบางส่วน เพ่ือ
ประกอบการวิเคราะห์สถานการณ์ของประเทศได้ดังนี้  

 
ตั้งแต่เริ่มใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในปี   ๒๕๐๔  ประเทศไทยมีการพัฒนา

เศรษฐกิจในอัตราการขยายตัวเฉลี่ยในช่วงปี ๒๕๐๔-๒๕๕๖  อยู่ในระดับร้อยละ ๖.๑  ซึ่งเป็นการ
ขยายตัวค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับมาตรฐานสากล คนไทยมีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น โดยคนไทยไม่น้อยกว่า 
๗๐% หลุดพ้นความยากจน เฉพาะในระยะ ๒๕ ปีหรือหนึ่งชั่วอายุคนที่ผ่านความยากจนลดไปกว่า 
๔๐%  อย่างไรก็ตามในปัจจุบันเริ่มมีความกังวลในเรื่องแนวทางการพัฒนาในอนาคตของไทยว่าควร
เป็นไปในทิศทางใด เนื่องจากความส าเร็จในอดีตส่วนหนึ่งได้เริ่มมาถึงทางตัน และอีกส่วนหนึ่งก่อให้เกิด
ปัญหาด้านการกระจายรายได้  ท าให้เกิดความเหลื่อมล้ าทางสังคม  ท าให้เกิดข้อถกเถียงเกี่ ยวกับการ
พัฒนาในอนาคต   เพราะประเทศไทยก าลังเผชิญกับการท้าทายในสามเรื่องใหญ่ ๆ  คือ 

 
๑. ระยะ ๒๐ ปีมานี้  อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทยอยู่ในระดับต่ ากว่าช่วงก่อนหน้า

อย่างเห็นได้ชัด โดยมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยเพียงประมาณร้อยละ ๔ ในช่วงหลังจากปี ๒๕๓๕ 
เป็นต้นมา นอกจากนั้น  ยังมีความผันผวนที่สูงมาก เป็นผลจากการเกิดวิกฤติเศรษฐกิจหลาย
ครั้ง ความท้าทายคือจะเพ่ิมระดับการขยายตัวทางเศรษฐกิจในอนาคตระยะยาว  (เช่น ๒๐ ปี
ข้างหน้า) ได้อย่างไร พร้อมกับการสร้างเกราะคุ้มกันความผันผวนที่คาดว่าจะมีแนวโน้มสูง
ต่อเนื่องได้อย่างไร อาจกล่าวได้ว่าความท้าทายแรกนี้เป็นความท้าทายจากการเผชิญกับปัญหา 
‘กับดักประเทศรายได้ปานกลาง’ (middle-income trap) 

๒. การพัฒนาที่ผ่านมาเป็นการพัฒนาที่ประชาชนแต่ละภาคส่วนยังไม่มีส่วนร่วมอย่างอย่างเสมอ
ภาคกันเพียงพอ แม้จ านวนคนจนลดลงอย่างรวดเร็ว แต่ความเหลื่อมล้าอยู่ในระดับสูงกว่า
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ประเทศส่วนใหญ่ในภูมิภาคและในระดับนานาประเทศ ความท้าทายที่สองจึงเป็นเรื่องการสร้าง
การเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมีส่วนร่วมมากข้ึน (Inclusive Growth) 

๓. การขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ผ่านมา  ก่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่เป็นอย่างมาก
จนปัจจุบันระดับความสมบูรณ์ของทรัพยากรเหลืออยู่น้อย ซึ่งนอกจากจะเป็นปัญหาในตัวเอง
เพราะกระทบต่อคุณภาพชีวิตของคนไทยแล้ว ยังอาจมีผลสืบเนื่องไปถึงปัญหาการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจและความเหลื่อมล้ าด้วย เพราะฐานทรัพยากรที่เหมาะสม   ก่อให้เกิดการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจของประชาชนฐานรากที่มีชีวิตผูกพันกับทรัพยากร นอกจากนั้นปัญหาโลกร้อน 
(Climate Changes) ที่มีแนวโน้มทวีความรุนแรงขึ้นทั้งในแง่ความถี่และขนาดของผลกระทบ
เป็นความท้าทายที่ส าคัญ 
 
กล่าวโดยรวม ความท้าทายส าหรับการพัฒนาของไทยในอนาคตคือจะสร้างโมเดลการพัฒนาที่ 

ยกระดับอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างมีส่วนร่วมและมีความยั่งยืนของสภาพแวดล้อมทาง
ธ ร ร ม ช า ติ (Enhanced economic growth with inclusiveness and environmental 
sustainability) ได้อย่างไร ซึ่งการจะท าให้ได้เช่นนั้น  ต้องการโมเดลใหม่ในการพัฒนา กล่าวคือจะใช้
แนวทางเดิมที่ประเทศไทยเคยใช้มาตลอดระยะเวลาหลายทศวรรษที่ผ่านมาไม่ได้อีกต่อไป  เนื่องจากเหตุ
ผลต่างๆ ดังตอ่ไปนี้ 
 

ประการแรก   แรงงานไทยขาดแคลนมาหลายปีแล้วและจะขาดแคลนมากข้ึนอย่างรวดเร็วตาม 
โครงสร้างประชากรในอนาคต ที่จ านวนคนวัยท างานมีน้อยลง อายุเฉลี่ยมากขึ้น ท าให้ค่าแรงใน

ระยะยาวปรับตัวสูงขึ้น การใช้แรงงานต่างชาติราคาถูกเป็นเพียงการต่อลมหายใจภาคธุรกิจที่ยังไม่
สามารถปรับตัวออกจากการบริหารแบบอิงแรงงานราคาต่ า (cheap-labor business model) ได้ ซึ่ง
เป็นmodel ที่มีข้อจ ากัดและในที่สุดคงไปต่อไม่ได้ และยังเกิดผลเสียทาให้ค่าจ้างที่แท้จริงของแรงงาน 

ไทยไม่ขยับขึ้นมาหลายปี  เกิดความเหลื่อมล้ าระหว่างผลตอบแทนทุน  (capital) ของ
ผู้ประกอบการ และผลตอบแทนแรงงาน 

ประการที่สอง  การศึกษาของไทยยังไม่สามารถผลิตแรงงานคุณภาพที่ตรงกับความต้องการ
ตลาดได้ เนื่องจากมีทักษะด้านภาษาและทักษะด้าน IT ต่ า ท าให้ภาคธุรกิจลังเลในการขยายการลงทุน
และไม่กล้าใช้เทคโนโลยีระดับสูงขึ้น (นอกจากเทคโนโลยีที่ highly capital-intensive ซึ่งก็ยังไม่เหมาะ
กับตลาดส่งออกของไทย หรือไม่มีความจ าเป็นต้องเลือกไทยเป็นแหล่งลงทุนด้านนี้) 
          ประการที่สาม  ทรัพยากรธรรมชาติถูกใช้หมดไปมากแล้ว ไม่สามารถน ามาใช้เป็นปัจจัยไร้
ต้นทุน (free input) ส าหรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจได้อีก  ในขณะที่เสียงเรียกร้องของสังคมท าให้
ภาคธุรกิจต้องมีต้นทุนในการรักษาสภาวะแวดล้อมในรูปแบบต่างๆ เช่น ภาษีสิ่งแวดล้อม ต้นทุนการท า   



แผนพัฒนา ๒๐ ปี  กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉยีงเหนือตอนล่าง ๒ (อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร อ านาจเจริญ ) หน้า ๑๔ 
 

EIA/HIA ซึ่งท าให้การขยายตัวของธุรกิจจะไม่ง่ายเหมือนในอดีต 
          ประการที่สี่  การรักษาเสถียรภาพของเศรษฐกิจมหภาคยากกว่าอดีต เพราะอัตราแลกเปลี่ยนที่
ผันผวนมากขึ้นเรื่อยๆ ตามการเคลื่อนย้ายเงินทุนที่รวดเร็วและพลิกผันตลอดเวลา ส่วนนโยบายการคลัง      
มีข้อจ ากัดจากความสามารถในการจัดเก็บภาษีที่ต่ ากว่าศักยภาพ   ท าให้ภาครัฐมีแนวโน้มที่จะเจอ
ข้อจ ากัดในการใช้จ่ายเพื่อเพ่ิม growth potential ของประเทศ โดยเฉพาะการลงทุนสร้างโครงสร้าง 
พ้ืนฐาน(infrastructure) รอบใหม่ที่มีความทันสมัยกว่าเดิม ที่จะช่วยท าให้ไทยก้าวเป็นknowledge- 
based economy อย่างแท้จริงได้   ตลอดจนการที่ค่าใช้จ่ายด้านสวัสดิการสังคมที่มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน  
 ยิ่งเร่งให้ภาครัฐมีข้อจ ากัดเร็วขึ้น 
          ประการที่ห้า  ภาคธุรกิจเอกชนบางส่วนมีความอ่อนแอ ขาดการมองการณ์ไกล แก้ปัญหา
เฉพาะหน้า เป็นหลัก ท าให้ไม่สามารถเป็นตัวน าในการลงทุนทั้งส่วนของ modern infrastructure และ  
 regular Investment  ทั้งยังขาดการแข่งขันอย่างเต็มที่ในภาคเศรษฐกิจบางประเภท เช่น ธุรกิจ  
ตลาดทุน  ธนาคาร  หรือม ีmissing market ในเรื่องที่ส าคัญ เช่น การพัฒนาฝีมือแรงงานที่ได้มาตรฐาน
และตรงความต้องการตลาด 
 
 การจะสร้างโมเดลการพัฒนาใหม่ได้นั้นต้องเข้าใจสถานการณ์ว่าท าไมประเทศไทยจึงตกอยู่ใน
กับดักรายได้ปานกลาง หากใช้มุมมองเศรษฐศาสตร์กระแสหลัก  (neoclassical economics) 
ค าอธิบายมักเริ่มจากความล้มเหลวในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตรวมของปัจจัยการผลิต (total 
factor productivity หรือ TFP) หลังจากประเทศมีรายได้ระดับปานกลางแล้ว  กล่าวคือในช่วงแรก
ประเทศขยายตัวได้และหลุดพ้นความยากจนจากกระบวนการเคลื่อนย้ายปัจจัยการผลิตโดยเฉพาะ
แรงงาน จากภาคการผลิตที่มีประสิทธิภาพต่ าไปสู่ภาคที่ประสิทธิภาพสูงกว่า (factor mobilization) 
หรือมีการเพ่ิมปริมาณปัจจัยการผลิตเช่นที่ดินการเกษตร เหล่านี้เป็นกระบวนการที่ไม่จ าเป็นต้องมีการ
พัฒนาเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมในภาคการผลิตใดภาคหนึ่ง เพียงต้องการการบริหารจัดการหรือการ
ปล่อยให้ปัจจัยการผลิตเคลื่อนย้ายได้ตามกลไกตลาด อย่างไรก็ตามเมื่อกระบวนเคลื่อนย้ายนี้ชะลอตัวลง 
เช่นแรงงานอายุน้อยวัยหนุ่มสาวในภาคเกษตรลดลง จึงไม่มีแรงงานเคลื่อนย้ายขนานใหญ่อีกต่อไปหรือ
การเปิดที่ดิน (land opening) จากพ้ืนที่ป่าดั้งเดิมไม่สามารถท าได้อีกต่อไป   การขยายตัวทางเศรษฐกิจ
ในระยะหลังจากนั้นจึงจ าเป็นต้องมาจากการเพ่ิมเทคโนโลยีในแต่ละภาคการผลิต  ซึ่งล้วนเป็นสิ่งที่
ประเทศอย่างเกาหลีใต้ ไต้หวัน ญี่ปุ่น และจีน ประสบความส าเร็จ ในขณะที่ประเทศไทยยังไม่สามารถ
ท าเช่นเดียวกันได้ จึงต้องตกอยู่ในกับดักประเทศรายได้ปานกลางดังในทุกวันนี้  การหลุดพ้นกับดัก
ประเทศรายได้ปานกลางตามแนวคิดเศรษฐศาสตร์กระแสหลักจึงประกอบด้วยสองแนวทางคือ การเพ่ิม 
‘ประสิทธิภาพในตัว’ (intrinsic productivity) ของปัจจัยการผลิตเอง เช่นการเพ่ิมระดับทุนมนุษย์ผ่าน
การศึกษา การเพ่ิมทักษะการท างาน หรือการเพ่ิมระดับเทคโนโลยีที่ฝังตัว (embedded) ในสินค้าทุน
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ผ่านการน าเข้าสินค้าทุนที่มีเทคโนโลยีสูงขึ้น อีกแนวทางหนึ่งคือการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมไม่
ว่าจะเป็นในกระบวนการผลิต (process innovation) หรือการคิดค้นสินค้าใหม่ด้วยเทคโนโลยีใหม่ 
(product innovation) 
 

อย่างไรก็ตามในระยะหลังมีค าอธิบายที่ใช้ปัจจัยเชิงสถาบัน (institution approach) มา
อธิบายสาเหตุของการติดอยู่ในกับดักรายได้ปานกลางว่าเป็นเพราะความล้มเหลวของ ‘สถาบัน
เศรษฐกิจ’ ในระบบเศรษฐกิจในการน าหรือร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ทิศทางใหม่ของการพัฒนา  
สถาบันเศรษฐกิจหมายถึงสถาบันการเมือง ภาคราชการ เอกชน หรือแม้กระทั่งประชาชนทั่วไป เหตุที่
สถาบันเหล่านี้ล้มเหลว อาจเป็นเพราะเกิด ‘ภาพลวง’ (illusion) ว่าเศรษฐกิจไทยสามารถขยายตัวต่อไป
ด้วยโมเดลเดิม ไม่ต้องมีการ ‘คิดใหม่ ท าใหม่’ ตัวอย่างรูปธรรมคือมีองค์กรธุรกิจจ านวนไม่น้อยยังท า
ธุรกิจโดยหวังใช้แรงงานราคาถูกไปเรื่อย ๆ เมื่อแรงงานราคาถูกหายาก ก็หันไปใช้หรือน าเข้าแรงงาน
ต่างชาติราคาถูกแทน ในขณะเดียวกันก็เรียกร้องความช่วยเหลือจากภาครัฐ ภาครัฐและภาคการเมือง
เองก็ตอบสนองด้วยการบังคับใช้นโยบายแรงงานต่างชาติแบบเปิดเสรี กล่าวคือแม้จะมีระเบียบให้
แรงงานต่างชาติต้องจดทะเบียน แต่ก็มิได้บังคับใช้กฏหมายนี้อย่างจริงจัง การหลีกเลี่ยงการปรับตัวที่
ถูกต้องด้วยการยกระดับการใช้เทคโนโลยีในการผลิต การตลาด การจัดองค์กร หรือความล้มเหลวในการ
จัดท านโยบายและบังคับใช้นโยบายที่เอ้ือต่อการปรับตัวดังกล่าวล้วนถือเป็นความล้มเหลวของสถาบัน
เศรษฐกิจ ตามมุมมองเศรษฐศาสตร์เชิงสถาบัน   นอกจากนั้นการตกอยู่ในกับดักประเทศรายได้ปาน
กลาง ยังเกิดจากความไร้ประสิทธิภาพของระบบการศึกษาไทยในการผลิตคนที่มีทักษะเหมาะสมกับโลก
สมัยใหม่ จนท าให้เกิดความไม่สอดคล้องกันระหว่างทักษะที่สร้างขึ้นกับเทคโนโลยียุคใหม่  หรือ 
technology-skill mismatch  แม้ภาคเอกชนเริ่มมบีริษัทขนาดใหญ่ที่สามารถเป็นผู้น าในการพัฒนา 
การใช้เทคโนโลยีในระบบเศรษฐกิจไทย  แต่ธุรกิจเหล่านั้นไม่สามารถมีบทบาทมากกว่านี้ในการ
เปลี่ยนแปลงนโยบายสาธารณะ (เช่นนโยบายการศึกษา การอบรมฝีมือแรงงานโดยรัฐ การลงทุน
โครงสร้างพื้นฐาน) จึงไม่สามารถชดเชยความล้มเหลวได ้
 
 นอกจากค าอธิบายดังที่กล่าวมาข้างต้น  ยังมีอีกเหตุผลหนึ่งที่ถูกหยิบยกข้ึนมากล่าวถึงในปัญหา
การพัฒนาของประเทศไทยคือการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมที่มากเกินไป  ดังในรูปที่ ๑  ซึ่งแสดงถึง
สัดส่วนในรายได้ประชาชาติของภาคอุตสาหกรรมไทยว่าสูงกว่าประเทศในเอเซียอ่ืน  ๆ อย่างมาก (ซึ่ง
เอเชียเป็นกลุ่มประเทศที่มีการผลิตอุตสาหกรรมอย่างโดดเด่นเมื่อเทียบกับกลุ่มประเทศอ่ืน ) และสินค้า
อุตสาหกรรมที่ผลิตเป็นสินค้าเพ่ือส่งออก อีกด้านหนึ่งของปัญหานี้คือการพ่ึงพิงการส่งออกมากเกินไป
ของเศรษฐกิจไทยด้วย  และเมื่อต้องพ่ึงพิงการส่งออกมาก  ในขณะที่ยังไม่มีการพัฒนาด้านเทคโนโลนีใน
ระดับเดียวกับประเทศเช่น เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น ไต้หวัน ท าให้ผู้ประกอบการไทยยังจ าเป็นต้องใช้แรงงาน
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ค่าจ้างต่ า อันน าไปสู่ปัญหาค่าจ้างในระบบเศรษฐกิจไทยที่ต่ าเกินไป กลายเป็นวังวนของปัญหาที่
เชื่อมโยงกันจนยากจะแยกแยะได้ 
 
 
รูปที ่๑   สัดส่วนรายได้ประชาชาติจากการผลิตภาคอุตสาหกรรม (ร้อยละ) 

 
ที่มา: สมเกียรติ และ คณะ (๒๕๕๖) 
 

หากพิจารณาจากแบบแผนโครงสร้างการผลิตแยกตามระดับรายได้ประเทศ  ประเทศรายได้
ปานกลางมักมีการผลิตภาคอุตสาหกรรมสูง ในขณะที่ประเทศรายได้สูงมีภาคบริการสูง จึงดูเหมือนจะ
เป็นข้อบ่งชี้ว่าเมื่อประเทศมีรายได้ระดับปานกลางแล้ว ควรเริ่มปรับทิศทางการพัฒนาให้มีการผลิตภาค
บริการสูงขึ้น ขณะเดียวกันเมื่อท าการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาการผลิตที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจไทยแล้ว
พบว่าไทยยังมีประสิทธิภาพการผลิตที่ไม่เท่ากับประเทศท่ีพัฒนาแล้วหรือประเทศเกิดใหม่หลายประเทศ 
ปัญหานี้ท าให้ไทยตกอยู่ในฐานะลาบากในการแข่งขันกับทั้งประเทศที่ก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี (เพราะมี
ระดับเทคโนโลยีที่ด้อยกว่า) และกับประเทศที่ใช้แรงงานราคาถูก (เพราะแรงงานไทยมีราคาสูงกว่า) ดัง
ภาพที่ ๒ ความสัมพันธ์ระหว่างผลิตภัณฑ์มวลรวมต่อหัวประชากรและรูปแบบการพัฒนา  ของกลุ่ม
ประเทศASEAN+3 
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นอกจากนั้ นบทความ เรื่อ ง “สู่ การสร้างนวัตกรรมและการพัฒ นาเทคโน โลยีของ
ภาคอุตสาหกรรมการผลิต” โดย ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ดร.เสาวรัจ รัตนค าฟู และคุณณัฐสิฏ รักษ์
เกียรติวงศ์ จากสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)  ได้เสนอว่าแนวทางที่จะท าให้
ประเทศไทยพ้นจากโมเดลการพัฒนาแบบเดิมคือการเพ่ิมผลิตภาพของภาคอุตสาหกรรมการผลิตของ
ไทยโดย 3 กระบวนการหลัก คือการยกระดับกระบวนการผลิต (process upgrading) การยกระดับ
ผลิตภัณฑ์  (product upgrading) และการยกระดับสู่กิจกรรมที่มีมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้น ( functional 
upgrading) 

แนวทางการยกระดับผลิตภาพที่ง่ายที่ สุดและได้ผลตอบแทนเร็วที่สุด คือการยกระดับ
กระบวนการผลิต โดยใช้ระบบการผลิตแบบลีน (lean manufacturing) เพ่ือก าจัดความสูญเปล่าต่างๆ 
ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต หากผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมการผลิตของไทยปรับปรุง
กระบวนการผลิตโดยใช้ระบบการผลิตแบบลีนอย่างเต็มที่ จะสามารถลดต้นทุนค่าแรงได้ ๑.๔ หมื่นล้าน
บาทต่อปี ซึ่งคิดเป็นร้อยละ ๓.๘ ของค่าจ้างแรงงานในปี ๒๕๕๔ 
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การลดการใช้พลังงานเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่ส าคัญในการยกระดับกระบวนการผลิต ซึ่งนอกจาก
จะช่วยลดต้นทุนในการผลิตได้แล้ว ยังมีผลดีต่อการรักษาสิ่งแวดล้อมจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่
ลดลง ในทางปฏิบัติ วิธีการที่ใช้ลดพลังงานในอุตสาหกรรมการผลิตมีหลายวิธี เช่น การปรับเปลี่ยนมาใช้
อุปกรณ์ประหยัดพลังงานหรืออุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพ การปรับระบบการผลิตโดยใช้วัสดุทดแทนหรือ
น ากลับมาใช้ใหม่ และการจัดท าโครงการบริหารพลังงาน เป็นต้น 

การพัฒ นาของประเทศไทยในปั จจุบั นนอกจากปัญ หาเรื่องการเพ่ิมผลิตภาพของ
ภาคอุตสาหกรรมแล้ว  ประเทศไทยยังประสบปัญหาอีกด้านหนึ่งคือ  การเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย  ที่ท าให้รัฐ
ต้องเพ่ิมสวัสดิการด้านสังคมเพ่ือดูแลประชากรสูงวัย  อัตราการเข้าสู่สังคมสู งวัยของไทย ปรากฏดัง
แผนภาพต่อไปนี้ 

 

Source: Population in 1960-2000 from the Thailand Population Census. Population in 2010, 2020, 
and 2030 from World Population Prospects: The 2008 Revision. United Population Division, 2009 
(low variant), cited by Impact of The National Economic and Social Development Board(NESDB) and 
UNFPA (2011), Demographic Change in Thailand Situation and Policy Response 
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ตารางท่ี ๑   อัตราส่วนการพ่ึงพิงระหว่างผู้สูงวัยกับผู้อยู่ในวัยแรงงานของประเทศไทย 

 ๒๕๔๓ ๒๕๕๓ ๒๕๖๓ ๒๕๗๓ 

จ านวนประชากรสูงอายุ 

(๖๐ ปีขึ้นไป) 

๕,๘๓๘,๐๐๐ ๘,๔๑๑,๐๐๐ ๑๒,๖๒๒,๐๐๐ ๑๗,๖๒๔,๐๐๐ 

จ านวนประชากรวัยแรงงาน 

 (๑๕-๕๙ ปี) 

๔๐,๘๖๖,๐๐๐ ๔๗,๙๔๓,๐๐๐ ๔๖,๗๐๑,๐๐๐ ๔๒,๒๙๘,๐๐๐ 

สัดส่วนประชากรสูงอายุต่อ

ประชากรทั้งหมด 

๙.๓๘ ๑๑.๘๙ ๑๗,๕๑ ๒๕.๑๒ 

อัตราพึ่งพิง ๗ ๕.๗ ๓.๗ ๒.๔ 

ที่มา :  NESDB 

นอกจากนั้นประเทศไทยยังต้องปรับตัวให้ เข้ากับมาตรฐานใหม่ที่ เกิดขึ้นในสังคมโลก                        
สาเหตุของการตั้งมาตรฐานต่างๆ  ส่วนหนึ่งมาจากการที่การพัฒนาด้านอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ที่ผ่านมาส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  ตลอดจนสุขภาวะของ
ประชากรในโลก ดังนั้น ผู้น าชาติสมาชิกในสหประชาชาติจ านวน  ๑๘๙ ประเทศ จึงได้ร่วมกัน
ตั้งเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ เพ่ือสร้างความตระหนักท่ัวโลกเกี่ยวกับการผนึกก าลังเพ่ือต่อสู้กับ
ปัญหาความยากจนโดยเฉพาะในประเทศก าลังพัฒนา   ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๕๘  องค์การสหประชาชาติ
จึงได้ริเริ่มกระบวนการหารือเพ่ือก าหนดวาระการพัฒนาภายหลังปี  พ.ศ. ๒๕๕๘  ตามกระบวนทัศน์ 
“การพัฒนาที่ยั่ งยืน” ได้มีการจัดท าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่ งยืน  (Sustainable Development 
Goals–SDGs)  โดยเปลี่ยนจากกรอบคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนแบบ ๓ เสาหลัก (Pillars) มาสู่กรอบคิดใหม่
ที่มองการพัฒนาเป็นมิติ (Dimensions) เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ให้มีความเชื่อมโยงกัน 
 

เนื่องจาก SDGs มีการก าหนดเป้าหมาย (Target) และตัวชี้วัด (Indicators) ที่ชัดเจน   ดังนั้น 
แต่ละประเทศจึงต้องมุ่งสู่แนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน  ส าหรับประเทศไทยได้รับวาระของการพัฒนาที่
ยั่งยืนมาเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาประเทศ โดยมีการผนวกเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืนไว้ในแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๑ แผนอนุรักษ์พลังงาน และแผนพัฒนาพลังงานทดแทน   และ
รัฐบาลไทยยังต้องการเร่งขับเคลื่อนให้การพัฒนาประเทศเป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามที่
ประเทศไทยได้ให้ค าม่ันไว้กับประชาคมโลก ดังนั้น จึงได้มีการจัดตั้งอนุกรรมการเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน จัดให้มีกลไกการด าเนินงานตาม SDGs และจัดระบบติดตามและทบทวนผล เพ่ิมขีด
ความสามารถในการจัดท าฐานข้อมูลในแต่ละด้าน และมอบหมายให้หน่วยงานที่มีภารกิจสอดคล้องกับ 
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SDGs  เนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยประสบกับปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติด้วย
เช่นกัน  อาทิ  การบุกรุกพ้ืนที่ป่า การท าประมงอย่างไม่ยั่งยืน ปัญหาขยะ/ของเสียอันตราย เผชิญ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ฯลฯ  

 

นอกจากนี้ การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของไทยยังมีข้อจ ากัด โดยเฉพาะการมีช่องว่างในการ
บังคับใช้กฎหมาย การขาดการบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการดูแลสิ่งแวดล้อมที่เป็น
รูปธรรม การที่ประเทศไทยปฏิบัติตาม SDGs จะช่วยยกระดับมาตรฐานด้านการดูแลสิ่งแวดล้อม ข้อดี
คือประเทศไทยสามารถด าเนินการตามเป้าหมายและปฏิบัติตามค ามั่นที่ให้ไว้กับประชาคมโลก  อีกทั้ง 
เพ่ิมโอกาสในการแข่งขันทางการค้าในเวทีการค้าโลก   เพราะเมื่อพิจารณาสถานการณ์การค้าระหว่าง
ประเทศในปัจจุบัน ประเทศพัฒนาแล้วที่ต้องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีการน า
มาตรการด้านสิ่งแวดล้อมเป็นอุปสรรคทางการค้ามากขึ้น  แนวทางการส่งเสริมการค้าเสรีและการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสามารถด าเนินไปในทิศทางเดียวกัน  โดยประเทศก าลัง
พัฒนาจะต้องมีนโยบายสาธารณะที่ส่งเสริมการด าเนินการที่มุ่งสู่การเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม   
ประเทศไทยก าลังเผชิญความท้าทายจากรอบด้าน  เช่น วิกฤตการณ์ทางด้านสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ความตกลงระหว่างประเทศภายใต้กรอบพหุ
ภาค ีมาตรฐานทางการค้าด้านสิ่งแวดล้อม ฯลฯ เช่น  

มาตรการฉลากสิ่งแวดล้อม (Eco-Label)                    มาตรการฉลาก Green Dot 
มาตรการฉลากคาร์บอน (Carbon footprint label)      มาตรฐาน ISO ๑๔๐๐๐ 
มาตรฐานการจัดท ารายงานความยั่งยืน (Global Reporting Initiative) 
 

ประเทศไทยยังพบกับมาตรการทางการค้าระหว่างประเทศเช่น WTO/GATT   และข้อตกลง
ระหว่างประเทศด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ     การเจรจาการค้าในกรอบพหุภาคี การ
เจรจาการค้าในกรอบภูมิภาคและอนุภูมิภาค กรอบข้อตกลงพหุภาคีด้านสิ่งแวดล้อม เช่น UNFCCC, 
Montreal Protocol, CITES ฯลฯ   มาตรการ/มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมระดับสากลและของประเทศ
คู่ค้า เช่น Eco-Label, WEEE ฯลฯ  กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ  เช่น APEC, GMS, JMC   
ดังนั้นหากประเทศไทยต้องการ         พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส จ าเป็นต้องด าเนินการตามกลยุทธ์
ดังต่อไปนี้  
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กลยุทธ์ที ่1 การปรับพฤติกรรมผู้บริโภคอย่างย่ังยืน (Sustainable Consumption) 

    โดยการให้ความรู้เชิงลึกกับผู้บริโภคเก่ียวกับผลิตภัณฑ์สีเขียวและการกระตุ้นให้เกิดความ 

    ต้องการสินค้าเครื่องมือในการเพ่ิมขีดความสามารถของผู้บริโภคสินค้าที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม: ฉลากสิ่งแวดล้อม เช่น ฉลากเขียว ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ฉลากคาร์บอน ฯลฯ 

กลยุทธ์ที ่2 การใช้มาตรการด้านการเงินการคลัง 

การจัดเก็บภาษีจากสินค้าท่ีท าลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงใช้กลไก
ทางการเงินและการคลังเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการ: 

กลไกทางการเงิน: การให้สินเชื่อแก่ผู้ประกอบการเพ่ือเป็นเงินทุนในการปรับปรุง
เทคโนโลยีให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

มาตรการทางการคลัง: ลดหย่อนภาษีหรือยกเว้นภาษีผู้ประกอบการที่ลงทุนในเทคโนโลยีที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

กลยุทธ์ที ่3 การปรับกระบวนการผลิตให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

ใช้เทคโนโลยีสะอาดซึ่งช่วยลดการใช้พลังงาน น้ า และทรัพยากรธรรมชาติ ลดของเสียที่เกิด
จากกระบวนการผลิตต่างๆ มีกระบวนการน าของเสียกลับมาใช้ซ้ า (Reuse) หรือน ากลับมา
ใช้ใหม่ (Recycle) ประเทศไทยจะต้องด าเนินการตามมาตรฐานสากลและมาตรฐานของ
ประเทศคู่ค้า โดยใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงมีการบังคับใช้กฎหมายอย่าง
เข้มงวด 

กลยุทธ์ที ่4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 

ภาครัฐจะต้องจริงจังกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติต่างๆ ทั้งการท าประมง และการใช้
ทรัพยากรป่าไม้ โดยจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบและมาตรฐานสากลอย่างเคร่งครัด โดย
บทบาทส าคัญของรัฐคือท าหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบ (Regulator) และผู้ให้บริการ (Provider) 

 
 ประเทศไทยแม้จะต้องเผชิญกับความท้าทายและการปรับตัวเพ่ือให้สามารถหลุดพ้นจาก
ประเทศรายได้ปานกลางและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น เพ่ือให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน  ใน
กรอบของการท างานเหล่านี้   แต่ประเทศไทยยังมีจุดเด่นที่ส าคัญคือ  การมีสภาพภูมิอากาศและภูมิ
ประเทศที่เหมาะสมในการเป็นแหล่งผลิตอาหาร  ตลอดจนมีทรัพยากรธรรมชาติที่สวยงาม  และมี
ประชากรที่มีอัธยาศัยดี  ท าให้ไทยมีรายได้จากภาคบริการที่ส าคัญคือการท่องเที่ยวมากระตุ้นเศรษฐกิจ
ของประเทศ  ระหว่างที่ประเทศก าลังปรับตัวเข้าสู่โมเดลการพัฒนารูปแบบใหม่ 
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จากถ้อยแถลงของ นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เกี่ยวกับ
การสรุปสถานการณ์ท่องเที่ยวปี ๒๕๕๙    ท าให้เห็นว่าในปี ๒๕๕๙ ภาคการท่องเที่ยวโดยภาพรวม
สร้างรายได้ ๒,๕๑๐,๗๗๙ ล้านบาท เป็นรายได้จากการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ หรือต่างชาติเที่ยว
ไทย๑,๖๔๑,๒๖๘ ล้านบาท และรายได้จากการท่องเที่ยวภายในประเทศ หรือไทยเที่ยวไทย ๘๖๙,๕๑๐ 
ล้านบาท และเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา พบว่า รายได้รวมจากการท่องเที่ยว
ขยายตัวร้อยละ ๑๑.๐๙  โดยขยายตัวทั้งรายได้จากการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ และรายได้จากการ
ท่องเที่ยวภายในประเทศ ซึ่งขยายตัวร้อยละ ๑๒.๖๔  และร้อยละ ๘.๒๗ตามล าดับ    ท าให้รายได้รวม
ของภาคการท่องเที่ยวในปี ๒๕๕๙  มีจ านวนมากกว่า ๒.๕๑   ล้านล้านบาท ภาคการท่องเที่ยวได้สร้าง
มูลค่าเพ่ิมแก่เศรษฐกิจไทยหรือมีความส าคัญคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๑๗.๗  ของผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศ (GDP) ส าหรับนักท่องเที่ยวที่ เดินทางมาประเทศไทยมากที่สุด 5 อันดับแรก 
ประกอบด้วย จีน มาเลเซีย เกาหลี ญี่ปุ่น และลาว ตามล าดับ   ธุรกิจในภาคการท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็น
ธุรกิจบริการและกระจายตัวตามภูมิภาคต่างๆ ภาคการท่องเที่ยวจึงเป็นแหล่งสร้างการจ้างงานที่ส าคัญ
กว่า ๔,๒๓๐,๐๐๐คน สร้างรายได้ภาษีแก่รัฐ ประมาณ ๖๔,๒๐๐ล้านบาท และก่อให้มูลค่าการลงทุนใน
ประเทศอีก ประมาณ ๙๓,๖๐๐ล้านบาท 

ภาคการท่องเที่ยวยังมีบทบาทส าคัญในการกระจายประโยชน์ทางเศรษฐกิจสู่ภูมิภาคต่างๆ  โดย
ในปีที่ผ่านมา ภาคการท่องเที่ยวได้สร้างมูลค่าเพ่ิม (ทางตรง + ทางอ้อม) ในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวทั้ง 
๘ แห่ง รวมประมาณ ๔๐๗,๐๐๐ล้านบาท โดยเขตพัฒนาการท่องเที่ยวที่มีมูลค่าเพ่ิมจากการท่องเที่ยว
สูงสุด ๒ อันดับแรกเป็นเขตพัฒนาการท่องเที่ยวทางทะเล/ชายฝั่ง คือ เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอันดามัน 
และเขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันออก นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาจากสัดส่วนมูลค่าเพ่ิมจากการ
ท่องเที่ยวต่อมูลค่าเพ่ิมทั้งหมดในแต่ละพ้ืนที่ พบว่า เขตพัฒนาการท่องเที่ยวที่ภาคการท่องเที่ยวมี
บทบาทส าคัญต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจในพ้ืนที่มากที่สุด ๒ อันดับแรก คือ เขตพัฒนาการท่องเที่ยว
อันดามันซึ่งมีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ ๔๓.๓ และเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา ร้อยละ ๑๐.๕ 
ตามล าดับ 

จากที่ได้น าเสนอมา  จะเห็นว่าสถานการณ์ของประเทศไทยในปัจจุบันอยู่ในช่วงของการปรับตัว
เพ่ือหาแนวทางใหม่ในการพัฒนาประเทศ  ซึ่งยังไม่อาจสรุปได้ว่าแนวทางใดจะน าประเทศไทยเข้าสู่การ
พัฒนาที่ยั่งยืนได้อย่างชัดเจน  ยังอยู่ในระยะเวลาของการทดลอง  แต่มีแนวโน้มที่ดีจากการที่ภาคการ
ผลิตด้านการเกษตรและการส่งออกมีตัวเลขท่ีดีขึ้น   เศรษฐกิจเริ่มมีสัญญาณบวกมาจากภาคส่งออกจาก
ที่ติดลบมาตลอด ๕-๖ ปี ยอดส่งออกในช่วงไตรมาส ๑/๒๕๖๐ มีมูลค่า ๕๖,๔๕๖.๔  ล้านดอลลาร์
สหรัฐฯ ขยายตัว   ๔.๙ % จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ถือว่าขยายตัวสูงสุดในรอบ ๔ ปี   ขณะที่ราคา
พืชผลทางการเกษตรที่ส าคัญ เช่น ยาง เริ่มมีราคาที่ดีขึ้น หลังราคาตกมาหลายปี  ชาวสวนได้ราคา
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ผลผลิตมากขึ้นจากการที่ผลไม้ไทยเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว  น าไปสู่การส่งออกผลไม้หลายชนิด 
นอกจากนี้  การที่ภาครัฐมีงบกลางปีลงมาที่กลุ่มจังหวัดต่างๆ  เป็นตัวกระตุ้นเศรษฐกิจได้อีกทาง        
ทั้งเศรษฐกิจโลกปีนี้โดยภาพรวมเริ่มฟ้ืนตัว  โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรืออีอีซี        
แม้ขณะนี้การลงทุนยังไม่เกิดขึ้นทันที แต่การที่ภาครัฐออกมาตรการ สิทธิประโยชน์มากมาย จะกระตุ้น
ให้เกิดการใช้เทคโนโลยี และการสนับสนุนให้เกิดการวิจัยและพัฒนา เกิดการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
และเกิดการลงทุนในอุตสาหกรรมต่อเนื่อง จนกลายเป็นเกิดอุตสาหกรรมครบวงจรขึ้นในอนาคตที่จะ
ช่วยกระตุ้นการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศต่อไป   


