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ควบคุม  ―  คลี่คลาย
ประเทศไทยกับ 4 ระยะหลังวิกฤต

ส�ารวจภาพอนาคต
ผ่�น 4 เส้นท�งและก�รเดินท�งที่
ประเทศไทยอ�จต้องเผชิญ

มองภาพอนาคต
ประเทศไทย
แนวท�งก�รรับมือหลังวิกฤต COVID-19





FOREWORD
มุมมองจ�ก
ดร. กิติพงค์ พร้อมวงค ์
ผู้อำ�นวยก�ร สำ�นักง�นสภ�นโยบ�ยก�รอุดมศึกษ� 
วิทย�ศ�สตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งช�ติ

โรคติิดเช้ื้� อไวรัสโคโรนาสายพัันธ์ุ์�ใหม่่ 2019 หร้อ โควิด-19  

(COVID -19) ก่่อ ใ ห้ เ กิ่ดผลก่ร ะทบทาง เศรษฐก่ิจ

สาธุ์ารณส์ข สังคม่ และระบบก่ารศึก่ษา โดยหลายสถาบัน

ไ ด้ค าดก่ารณ� ไ ว้ ว่ า วิก่ฤติค รั� ง น้� ร์น แรงม่ าก่ก่ ว่ า

หลาย ๆ ครั� งในอด้ติ รวม่ไปถึงความ่ปก่ติิ ใหม่่ หร้อ  

New normal ท้�เกิ่ดจาก่วิก่ฤติโควิด-19 ซึึ่�งประเทศจะ

ต้ิองเติร้ยม่ความ่พัร้อม่เพ้ั�อรับม้่อกั่บก่ารเปล้�ยนแปลงท้�

จะเกิ่ดขึ� น แต่ิถ้าม่องในอ้ก่ม์่ม่หนึ�ง วิก่ฤติก่ารณ�ครั� งน้� ได้

สะท้อนให้เห็นถึงจ์ดแข็งและจ์ดอ่อนของประเทศไทย นำาม่า

ซึึ่�งโอก่าสในก่ารฟื้้� นฟูื้และปรับโครงสร้างระบบเศรษฐกิ่จ

และสังคม่ให้สาม่ารถก่ลับม่าเติิบโติได้อย่างยั� ง ย้น

สำานัก่งานสภานโยบายก่ารอ์ดม่ศึก่ษา วิทยาศาสติร� 

วิจัยและนวัติก่รรม่แห่งชื้าติิ (สอวชื้.) ร่วม่กั่บ มู่ลนิธิุ์สถาบัน

อนาคติไทยศึก่ษา (Thailand Future Foundation) ได้

ดำาเนินก่ารศึก่ษาและวิเคราะห�ภาพัอนาคติประเทศไทยท้�ม้่

โอก่าสเก่ิดขึ�นหลังเผชิื้ญวิก่ฤติโควิด-19 และจัดทำาข้อ

เสนอแนะแนวทางก่ารก่ำาหนดทิศทางก่ารพััฒนาประเทศ

หลังสถานก่ารณ�คล้�คลาย เพ้ั�อรองรับภาพัอนาคติท้�อาจ

เป็นไปได้ โดยรายงานฉบับน้�นำาเสนอบทสร์ปผลก่ารศึก่ษา

เบ้�องต้ินและข้อเสนอแนะใน 11 สาขาท้�สำาคัญ ได้แก่่ เก่ษติร

ต้ินนำ�า / อ์ติสาหก่รรม่อาหาร / อ์ติสาหก่รรม่ก่าร

ผลิติ / ก่ารท่องเท้�ยว / วิสาหกิ่จขนาดก่ลางขนาด

ย่อม่ และ ผู้ประก่อบก่ารนวัติก่รรม่ / เศรษฐกิ่จ

ฐานราก่ / เศรษฐกิ่จเชิื้งสร้างสรรค�และเชิื้งวัฒนธุ์รรม่ /

ก่ารบริก่ารภาครัฐ / ส์ขภาพั / ก่ารศึก่ษา / สังคม่  

สอวชื้. หวังว่ารายงานฉบับน้�จะเป็นประโยชื้น�แก่่หน่วย

งานและผู้สนใจ เพ้ั� อใช้ื้ เป็นข้อมู่ลประก่อบก่ารจัดทำา

ย์ทธุ์ศาสติร�และแผนก่ารดำาเนินงานเพ้ั�อรับม้่อกั่บวิก่ฤติ 

โควิด-19 และหลังสถานก่ารณ�คล้�คลาย
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มุมมองจ�ก
น�ยณัฐพร จ�ตุศรีพิทักษ ์
ประธ�นกรรมก�รบริห�รมูลนิธิสถ�บันอน�คตไทยศึกษ�

ประเทศ องค�ก่ร หร้อบ์คคล จะพััฒนาก้่าวหน้าได้จำาเป็นต้ิอง

ม้่ “แผน” หร้อย์ทธุ์ศาสติร�ท้� ด้ เหม่าะสม่กั่บก่าลเทศะ  

ก่าลเทศะในท้� น้�หม่ายรวม่ถึงสถานก่ารณ� ทั�ง ในอด้ติ 

ปัจจ์บันและอนาคติ ก่ารคิดโดยม้่ม์่ม่ม่องของมิ่ติิเวลาจึงเป็น

เร้�องสำาคัญ เราต้ิองเร้ยนรู้จาก่ประสบก่ารณ�ในอด้ติว่าทำาไม่

เราจึงม่าอยู่ท้�จ์ดน้� และอนาคติก่ำาลังม่์่งไปติรงไหน นอก่จาก่

นั�นย์ทธุ์ศาสติร�ท้�ด้ควรต้ิองปรับเปล้�ยนให้ทันสถานก่ารณ� 

COVID-19 เป็นโอก่าสในวิก่ฤติท้�เราจะรู้จัก่ตัิวเราเองด้ขึ�นและ

วางแผนสำาหรับอนาคติท้�เราต้ิองก่าร

สำานัก่งานสภานโยบายก่ารอ์ดม่ศึก่ษา วิทยาศาสติร� วิจัย

และนวัติก่รรม่แห่งชื้าติิ (สอวชื้.) และมู่ลนิธิุ์สถาบันอนาคติ

ไทยศึก่ษา (Thailand Future Foundation) จึงได้ร่วม่

กั่นศึก่ษาจัดทำา “ม่องภาพัอนาคติประเทศไทย: แนวทางก่าร

รับม้่อหลังวิก่ฤติ COVID-19” เพ้ั�อวิเคราะห�ฉาก่ทัศน�

(Scenario) ท้�ม้่โอก่าสเกิ่ดอย่างรอบด้าน ก่ารม่องภาพั

อนาคติเช่ื้นน้�จะช่ื้วยให้เราวางย์ทธุ์ศาสติร�และได้เติร้ยม่ความ่

พัร้อม่รับกั่บท์ก่สถานก่ารณ� โดยเฉพัาะอย่างยิ�งฉาก่ทัศน�ท้�ม้่

โอก่าสเก่ิดขึ�นน้อยแต่ิเม้่�อเกิ่ดขึ�นแล้วจะเกิ่ดผลก่ระทบอย่าง

สูง ก่ารติระหนัก่รู้ถึงก่ารเปล้�ยนแปลงของอนาคติ และก่าร

ม่์่งหน้าสู่อนาคติอันด้ของประเทศไทยร่วม่กั่นเป็นสิ�งท้�เราม่์่ง

หวัง  วิก่ฤติเป็นสิ�งท้�เราไม่่อยาก่ให้เกิ่ด แต่ิเม้่�อเกิ่ดขึ�นแล้ว 

ก็่อย่าได้ปล่อยให้ผ่านเลยไปแบบไม่่เกิ่ดก่ารเปล้�ยนแปลง เรา

อยาก่พัลิก่วิก่ฤติเป็นโอก่าส  มิ่เช่ื้นนั�นแล้วเม้่�อวิก่ฤติผ่านพ้ัน

ไปจะหลงเหล้อไว้เพ้ัยงแต่ิความ่สูญเส้ยและสูญเปล่า



EXECUTIVE
SUMMARY
บทสรุปผู้บริห�ร

จาก่สถานก่ารณ�ก่ารแพัร่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรัสโคโรนา
สายพัันธุ์์�ใหม่่ 2019 หร้อ โควิด-19 (COVID-19) ได้ม่้ก่าร
ติั�งคำาถาม่ถึงก่ระบวนทัศน�ในก่ารพััฒนาและก่ารใชื้้ชื้้วิติของ
ม่น์ษย� พัฤติิก่รรม่ของประชื้าชื้นและผู้บริโภคท้�ปรับเปล้�ยน
ทำาให้โลก่หลังโควิด-19 ไม่่เหม่้อนเดิม่อ้ก่ติ่อไป นอก่จาก่น้�
โลก่ยังคงม่้ความ่เส้�ยงและอาจเก่ิดวิก่ฤติเชื้ิงซึ่้อนท้�จะส่งผล
ก่ระทบก่ับช้ื้วิติความ่เป็นอยู่ของประชื้าชื้น ท์ก่ฝ่่ายจึงต้ิอง
ร่วม่กั่นม่องให้ไก่ลไปในอนาคติ เพ้ั�อเติร้ยม่ก่ารรับม้่อวิก่ฤติ
เชิื้งซ้ึ่อนของโลก่ พัร้อม่กั่บเปล้�ยนวิก่ฤติให้เป็นโอก่าสสำาคัญ
ในก่ารปรับเปล้�ยนประเทศไทยสู่ก่ารพััฒนาท้�ยั�งย้น 

สำานัก่งานสภานโยบายก่ารอ์ดม่ศึก่ษา วิทยาศาสติร� วิจัย
และนวัติก่รรม่แห่งชื้าติิ (สอวชื้.) ก่ระทรวงก่ารอ์ดม่ศึก่ษา
 วิทยาศาสติร� วิจัย และนวัติก่รรม่ (อว.) ร่วม่กั่บ มู่ลนิธิุ์
สถาบนัอนาคติไทยศึก่ษา (Thailand Future Foundation) 
ได้ดำาเนินก่ารศึก่ษาและจัดทำาภาพัอนาคติประเทศไทยหลัง
เผชิื้ญวิก่ฤติโควิด-19 และข้อเสนอแนะเชิื้งนโยบายเพ้ั�อ
ขับเคล้�อนประเทศหลังสถานก่ารณ�คล้�คลาย ผ่านก่ารปรับ
ตัิวใน 4 ระยะดังต่ิอไปน้� 

ระยะที่ 1 ควบคุม (Restriction) 
ระยะพัยายาม่ควบค์ม่ก่ารแพัร่ระบาดของโรค (เด้อนท้� 1-6)

ระยะที่ 2 คลี่คลาย (Reopening) 
ระยะผ่อนคลายก่ารควบค์ม่และเริ�ม่ก่ลับสู่ก่ารประก่อบ
ก่ิจก่รรม่ทางเศรษฐก่ิจและสังคม่ (เด้อนท้� 7 – 12)

ระยะที่ 3 ฟื้ นตัวและปรับตัว (Recovery) 
ระยะก่ารฟื้้�นติวัและปรบัตัิวภายหลงัจาก่สถานก่ารณ�คล้�คลาย 
(เด้อนท้� 13-18)

ระยะท่ี 4 ปรับโครงสร้างใหม่ (Restructuring)
ระยะก่ารปรับโครงสร้างระบบเศรษฐก่ิจและก่ารปรับติัวของ
สังคม่ใหม่่ (เด้อนท้� 19 – อนาคติ 5 ปีข้างหน้า)

ท้ังน้ีช่่วงเวลาของแต่ละระยะเปน็การกำาหนดตัวเลข
เบ้้องต้นเพ่้ื่อให้เห็นภาพื่อนาคตเป็นขั้นเป็นตอน
 ซึึ่�งระยะเวลาความ่ยาวนานของแต่ิละช่ื้วงขึ�นอยู่กั่บความ่
สาม่ารถในก่ารควบค์ม่โรคและความ่ไม่่แน่นอนของก่ารม้่
วัคซ้ึ่นท้�จะส่งผลให้ระยะเวลาในแต่ิละช่ื้วงม้่ก่ารปรับเพิั�ม่ขึ�น
หร้อลดลงโดยฉาก่ทัศน�ภาพัอนาคติ (Scenarios) ของ
ประเทศไทยหลังวิก่ฤติโควิด-19 ท้�เป็นไปได้ม้่ 4 รูปแบบ ขึ�น
อยู่กั่บ 2 ปัจจัยหลัก่ท้�ม้่ความ่ไม่่แน่นอน ได้แก่่ ปัจจัยด้านก่าร
ฟื้้� นตัิวทางเศรษฐก่ิจ และปัจจัยด้านก่ารควบค์ม่โรคระบาด
ว่าสาม่ารถทำาได้หร้อไม่่ ซึึ่�งหาก่เปร้ยบภาพัอนาคติประเทศ
เป็นก่ารเดินทางแล้วนั�น เส้นทางต่ิาง ๆ ท้�ประเทศไทยอาจ
ต้ิองเผชิื้ญได้ดังน้�

ซิ่งทางด่วน (Rosy Scenario) 
ประเทศไทยสาม่ารถควบค์ม่โรคได้เบ็ดเสร็จและเศรษฐกิ่จ
ฟื้้� นตัิวได้อย่างรวดเร็ว ซึึ่�งเป็นภาพัอนาคติท้�เส้นทางราบร้�น
เคล้�อนตัิวสะดวก่ ประเทศสาม่ารถขับเคล้�อนไปข้างหน้าได้
อย่างรวดเร็ว ในด้านส์ขภาพั ประเทศสาม่ารถผ่อนคลาย
ก่ารล็อคดาวน�ได้อย่างราบร้�น ควบค์ม่โรคได้เบ็ดเสร็จ ภาค
เศรษฐก่ิจของประเทศฟื้้� นตัิวอย่างรวดเร็วจาก่ม่าติรก่าร
ด้านเศรษฐกิ่จของรัฐท้�ได้ผล ผู้ประก่อบก่ารสาม่ารถปรับ
ตัิวได้ และเกิ่ดความ่ย้ดหย่์นของเศรษฐกิ่จ (Economic 
Resilience) ในด้านสังคม่ ท์ก่ภาคส่วนของสังคม่สาม่ารถ
นำาแพัลติฟื้อร�ม่ดิจิทัลม่าใช้ื้ประโยชื้น� ประชื้าชื้นสาม่ารถเข้า
ถึงโครงสร้างพ้ั�นฐานด้านส์ขภาพัและด้านดิจิทัลได้อย่าง
เท่าเท้ยม่ นัก่เร้ยนและนัก่ศึก่ษาส่วนม่าก่ก่ลับม่าเร้ยนและ
ศึก่ษาต่ิอได้ 



หลงปา่ ติดหล่ม (Doomsday Scenario)
ภาพัอนาคติท้�เลวร้ายท้�ส์ด ประเทศไทยยังม้่ก่ารระบาดซึ่ำ�า ใน
ขณะท้�เศรษฐกิ่จหดตัิว ท์ก่อย่างในประเทศหย์ดชื้ะงัก่ ต้ิองใช้ื้
เวลาในก่ารฟื้้� นตัิวนาน โดยในด้านส์ขภาพั ก่ารระบาดทั�วโลก่
ยังไม่่สิ�นส์ดลง ประเทศไทยไม่่สาม่ารถควบค์ม่ก่ารระบาดซึ่ำ�า
ได้ เศรษฐกิ่จหดตัิว โดย GDP ปี 2563 จะหดตัิวอย่าง
ร์นแรงก่ว่าท้�คาดก่ารณ�ไว้ ห่วงโซ่ึ่อ์ปทานของภาคก่ารผลิติ
และภาคก่ารส่งออก่ยังหย์ดชื้ะงัก่ ธ์ุ์รกิ่จโดยเฉพัาะ SMEs 
จำาเป็นต้ิองปิดกิ่จก่าร ทำาให้คนติก่งานก่ว่า 10 ล้านคน ส่ง
ผลต่ิอปัญหาทางสังคม่ ปัญหาความ่เหล้�อม่ลำ�าร์นแรงขึ�น ผู้
ม้่รายได้น้อยและก่ล่์ม่คนเปราะบางได้รับความ่เด้อดร้อนจาก่
ก่ารขาดรายได้และม่าติรก่ารช่ื้วยเหล้อของรัฐท้�ไม่่ทั�วถึง เกิ่ด
อาชื้ญาก่รรม่เพิั�ม่ขึ�น ในด้านก่ารศึก่ษา เด็ก่เล็ก่ขาดก่ารดูแล
และสร้างเสริม่พััฒนาก่ารติาม่ความ่เหม่าะสม่ของวัยจาก่ครู 
ผู้ดูแล ค์ณภาพัของนัก่เร้ยนและนัก่ศึก่ษายำ�าแย่ลง ผู้สำาเร็จ
ก่ารศึก่ษาประสบปัญหาก่ารว่างงานและเกิ่ดก่ารขาดสภาพั
คล่องของก่ารใช้ื้จ่ายงบประม่าณด้านก่ารศึก่ษา

วิ่งเลียบผา (Risky Business)
ประเทศไทยยังม้่ก่ารระบาดซึ่ำ�า แต่ิเศรษฐกิ่จสาม่ารถฟื้้� นตัิว
ได้อย่างรวดเร็ว ภาคส่วนต่ิาง ๆ เคล้�อนตัิวไปได้แต่ิยังอยู่
บนความ่เส้�ยง ทำาให้ธ์ุ์รกิ่จและประชื้าชื้นต้ิองใช้ื้ช้ื้วิติด้วยความ่
ระมั่ดระวัง ด้านส์ขภาพั ในภาพัน้�ประเทศไทยยังไม่่สาม่ารถ
ควบค์ม่โรคได้ ขาดแคลนผลิติภัณฑ์�และบริก่ารท้�ได้ม่าติรฐาน
ด้านส์ขอนามั่ย ประชื้าชื้นไม่่สาม่ารถเข้าถึงวัคซ้ึ่นได้อย่างทั�ว
ถึง ระบบเศรษฐก่จิจะฟื้้�นตัิวด้วยก่ารบรโิภคสินค้า ก่ารบรกิ่าร 
และท่องเท้�ยวภายในประเทศ โดยม้่แพัลติฟื้อร�ม่ดิจิทัลเป็นส้�อ
ก่ลางในก่ารทำาธ์ุ์รก่รรม่ต่ิาง ๆ  ในด้านสังคม่พับว่า สังคม่แบ่ง
ฝ่กั่ฝ่่าย ม้่ก่ารเล้อก่ปฏิิบัติิและนิยม่ความ่เป็นก่ล่์ม่ส่วนตัิวม่าก่
ขึ�น คนไทยยังรัก่ษาม่าติรก่ารเว้นระยะห่าง ยังคงม้่ก่ารระบาด
ในต่ิางประเทศ ทำาให้เกิ่ดก่ารระบาดซึ่ำ�าจาก่ก่ล่์ม่คนลัก่ลอบเข้า

เม้่องแบบผิดก่ฎหม่ายหร้อนัก่ท่องเท้�ยว ส่วนในด้านก่ารศึก่ษา
 ก่ารเร้ยนก่ารสอนม้่ทั�งแบบออนไลน�และเข้าชัื้�นเร้ยน โดยม้่
หลัก่สูติรออนไลน�จาก่ต่ิางประเทศท้�น่าเช้ื้�อถ้อ สาม่ารถนำาม่า
เท้ยบหน่วยกิ่ติในโรงเร้ยนและม่หาวิทยาลัยได้

ลากเกียร์ตำ่า (Slow but Sure)
ประเทศไทยควบค์ม่โรคระบาดไดเ้บ็ดเสร็จ แต่ิระบบเศรษฐก่จิ
ไม่่ฟื้้� นตัิว ในภาพัรวม่ประเทศเดนิหน้าได้เร้�อย ๆ  อย่างช้ื้า ๆ  ใน
ด้านส์ขภาพั ค้นพับวัคซ้ึ่นและยาท้�รัก่ษาได้ผล ทำาให้ควบค์ม่
ก่ารระบาดได้ภายใน 18 เด้อน ผู้คนให้ความ่สำาคัญกั่บก่าร
ดูแลส์ขภาพัอนามั่ยเบ้�องต้ินม่าก่ขึ�น ทำาให้โรคติิดต่ิอชื้นิดอ้�น
ลดลงไปด้วย ส่วนด้านเศรษฐกิ่จม้่ปัญหาเน้�องจาก่ก่ารดำาเนิน
ม่าติรก่ารก่ระต้์ินเศรษฐกิ่จไม่่ได้ผล เพัราะปัญหาเชิื้งปฏิิบัติิ 
ก่ารเติิบโติทางเศรษฐกิ่จเม้่�อวัดจาก่ GDP ของประเทศไทย
ติิดลบ 6.7% ม้่คนติก่งานม่าก่ก่ว่า 6 ล้านคน ภาคท่องเท้�ยว 
บริก่ารและก่ารส่งออก่ถูก่ก่ระทบอย่างหนัก่ ส่งผลต่ิอปัญหา
ทางสังคม่ ผู้ม้่รายได้น้อยเด้อดร้อนอย่างม่าก่จาก่ก่ารขาด
รายได้ เกิ่ดปัญหาหน้�สิน ความ่เหล้�อม่ลำ�า อาชื้ญาก่รรม่ และ
ปัญหาด้านส์ขภาพัจติิ ในมิ่ติิของก่ารศึก่ษา ม้่ก่ารผสม่ผสาน
ก่ารเร้ยน-ก่ารสอนทั�งแบบออนไลน�และเข้าชัื้�นเร้ยน แต่ิอาจม้่
นัก่เร้ยน นัก่ศึก่ษา และผู้คนบางส่วน ท้�ไม่่สาม่ารถเข้าถึงก่าร
เร้ยนแบบออนไลน�ได้ด้วยข้อจำากั่ดทางเศรษฐกิ่จ

จาก่ก่ารวิเคราะห�ภาพัอนาคติประเทศไทยและเส้นทางความ่
เป็นไปไดแ้บบต่ิางๆ (Scenarios) สาม่ารถสรป์ขอ้เสนอแนะ
เชื้งินโยบายเพ้ั�อขบัเคล้�อนประเทศไทยหลงัวกิ่ฤติโควดิ-19 ได้
เป็น 7 ประเด็น ได้แก่่



บรรเทาผลกระทบและช่่วยในการปรับตัว 
(Mitigation & Adaptation)

ยกระดบัทกัษะแรงงานและพัื่ฒนาทุนมนษุย์ 
(Human Capital)

เปลี่ยนผ่านธุรกิจและกิจกรรมสู่โลกดิจิทัล 
(Digital Transformation)

บูรณาการข้อมูลเพ่้ื่อการจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพื่
(Big Data & Intelligence)

สนบัสนนุการวจัิย การพัื่ฒนาอตุสาหกรรม 
และนวัตกรรม 
(Research, Development, Innovation, 
Manufacturing : RDIM)

ขับเคล้่อนเศรษฐกิจ BCG เพ่้ื่อการพัื่ฒนา
ที่ยั่งย้น 
(Sustainability)

พัื่ฒนาโครงสร้างพ้้ื่นฐานและปลดล็อคกฎ
ระเบียบที่เป็นอุปสรรค 
(Regulatory Unlock and Infrastructure 
Development )

นอก่จาก่น้�สำานกั่งานสภานโยบายก่ารอด์ม่ศึก่ษา วทิยาศาสติร� 
วิจัยและนวัติก่รรม่แห่งชื้าติิ (สอวชื้.) ได้จัดทำาทิศทางเชื้ิง
ก่ลย์ทธุ์� (Strategic Direction) หร้อก่ารตัิ�งเป้าหม่าย
ในระยะยาวเพ้ั�อก่ำาหนดแนวทางก่ารดำาเนินงานใน 11 สาขา

ท้�สำาคัญ ได้แก่่ เกษตรต้นนำา้ / อุตสาหกรรมอาหาร / 
อุตสาหกรรมการผลิต / การท่องเท่ียว / วิสาหกิจขนาด
กลาง ขนาดย่อม และผู้ประกอบการนวัตกรรม / เศรษฐกิจ
ฐานราก / เศรษฐกิจเชิ่งสร้างสรรค์และเชิ่งวัฒนธรรม / 
การบริการภาครัฐ / สุขภาพื่ / การศึกษา / สังคม โดย
สาม่ารถสร์ปทิศทางเชิื้งก่ลย์ทธุ์�ได้ดังน้�

/ เกษตรต้นนำ้า /
เพ่ิื่มผลิตภาพื่ คุณภาพื่ และมลูคา่เพ่ิื่มให้กับสินคา้เกษตรไทย
(High Productivity and High Value Crop)

/ อุตสาหกรรมอาหาร /
มุ่งสู่การเป็นครัวโลกที่มั่นคง ปลอดภัย ได้มาตรฐาน
(Safety Food for the World)

/ อุตสาหกรรมการผลิต /
เพ่ิื่มขีดความสามารถอุตสาหกรรมสัญช่าติไทย
(Indigenous Industrial Capability Upgrading)

/ ท่องเที่ยว /
ท่องเที่ยวปลอดภัย  มีคุณภาพื่ กระจายสู่เม้องรอง
(Safety, Quality and Inclusive Tourism)

/ วิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดยอ่ม และผู้ประกอบ
การนวัตกรรม /
สร้างวิสาหกิจยุคใหม่ ก้าวลำ้าทันสมัย และย้ดหยุ่นต่อการ
เปลี่ยนแปลง
(Smart and Resilient Enterprise)

/1/

/2/

/3/

/4/

/5/

/6/

/7/



/ เศรษฐกิจฐานราก /
ส่งเสริมศักยภาพื่ สร้างโอกาส ด้วยแนวทางการพัื่ฒนา
อย่างตรงจุด
(From Poverty to Prosperity of Local Economy 
by Targeted Development)

/ เศรษฐกิจเช่ิงสร้างสรรค์และเช่ิงวัฒนธรรม /
สร้างความพื่ร้อมของท้องถิ่น มุ่งสู่เม้องสร้างสรรค์
(Grooming Locality Towards Creative City)

/ บริการภาครัฐ /
บริการอัจฉริยะโดยปราศจากคอรัปช่ั่น
(Smart Service with Zero Corruption)

/ สุขภาพื่ /
สร้างความมั่นคงทางสุขภาพื่ ชู่จุดแข็ง เพ่้ื่อสร้างมูลค่า
เพ่ิื่มทางเศรษฐกิจ
(Establish Health Security &  Enhance Medical 
Research and Tourism)

/ การศึกษา /
ส่งเสริมการเรียนรู้ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ เพ่้ื่อความ
สามารถในการปรับตัว
(Ubiquitous and Affordable Learning For Building 
Adaptability)

/ สังคม /
สร้างสังคมแห่งความเก้้อกูลและแบ่งปัน
(Care and Share Society)

นอก่จาก่ก่ารนำาเสนอทิศทางเชิื้งก่ลย์ทธุ์�แล้ว ยังม้่ข้อเสนอ
ก่ารสร้างมู่ลค่าเพิั�ม่ด้วยก่ารอ์ดม่ศึก่ษา วิทยาศาสติร� วิจัย
และนวตัิก่รรม่ (อววน.) ท้�ระบ์ถึงเป้าหม่ายทั�งระยะสั�นและระยะ
ยาวของทั�ง 11 สาขา เพ้ั�อเป็นแนวทางก่ารออก่แบบและผลัก่
ดันนโยบายในก่ารปรับเปล้�ยนโครงสร้างของระบบเศรษฐกิ่จ
ระบบส์ขภาพั ระบบก่ารศึก่ษา และก่ารปรับตัิวของสังคม่ใหม่่
ซึึ่�งถ้อเป็นความ่ท้าทายของประเทศท้�จะต้ิองอาศัยความ่ร่วม่
ม้่อจาก่ท์ก่ภาคส่วนเพ้ั�อไปสู่ก่ารสร้างอนาคติของประเทศ
อย่างยั�งย้น
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C
hapter 0

1  :  Introduction

สถานก่ารณ�ก่ารแพัร่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรัสโคโรนาสาย
พัันธุ์์�ใหม่่ 2019 หร้อ โควิด-19 (COVID -19) นับว่าเป็นอ้ก่
หนึ�งเหติ์ก่ารณ�ประวัติิศาสติร�ท้�ส่งผลก่ระทบติ่อก่ารดำารง
ชื้ว้ติิของประชื้าก่รโลก่ และสรา้งความ่เส้ยหายทางเศรษฐก่จิ
เป็นมู่ลค่าม่หาศาล อ้ก่ทั�งยงัติั�งคำาถาม่ใหญถ่งึก่ระบวนทศัน�
ในก่ารพััฒนาและก่ารใชื้้ชื้้วิติของม่น์ษย�เม่้�อพัฤติิก่รรม่
ประชื้าชื้น ผูบ้รโิภค และธุ์ร์กิ่จปรับเปล้�ยนไป โลก่หลงัโควิด-19 
ยอ่ม่ติอ้งเก่ดิก่ารเปล้�ยนแปลง นอก่จาก่น้�อนาคติประเทศไทย
ยังต้ิองเผชิื้ญกั่บก่ารเปล้�ยนแปลงด้านภูมิ่รัฐศาสติร� 
ก่ารเปล้�ยนแปลงของเทคโนโลย้ ความ่เส้�ยงจาก่ก่าร
เปล้�ยนแปลงภูมิ่อาก่าศ และโรคอ์บัติิใหม่่ในอนาคติ ท์ก่ฝ่า่ย
จึงต้ิองร่วม่กั่นม่องให้ไก่ลไปในอนาคติ เพ้ั�อเติร้ยม่ก่ารรับม้่อ
วิก่ฤติเชิื้งซ้ึ่อนของโลก่ พัร้อม่กั่บเปล้�ยนวิก่ฤติให้เป็นโอก่าส
สำาคัญในก่ารปรับเปล้�ยนประเทศไทยสู่ก่ารพััฒนาท้�ยั�งย้น 

การวเิคราะหส์ภาพื่แวดลอ้มทางเศรษฐกจิ สังคม 
ส่ิงแวดล้อม การศึกษา และการสาธารณสุขที่จะ
เปลี่ยนไปเน่้องจากวิกฤตโควิด-19 จะเป็นการ
บริหารเชิ่งกลยุทธ์ที่จะสามารถช่่วยกำาหนด
ทิศทางประเทศได้ การจำาลองสถานการณ์ที่
คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต หร้อ การจัดทำาภาพื่
อนาคต (Scenarios Building) จะใช่้ทำานาย
ว่าอนาคตของประเทศจะเป็นอย่างไร โดยจะมี
การสร้างภาพื่อนาคตที่ดีที่สุด (Best Case 
Scenario) เพ่้ื่อใช่้ในการวางแผนให้เกิดภาพื่
นัน้ใหไ้ด ้ และการสรา้งภาพื่อนาคตทีเ่ลวรา้ยทีสุ่ด 
(Worst Case Scenario) เพ่้ื่อใช่้ในการ
วางแผนป้องกันไม่ให้เกิดภาพื่นั้น และนำามาใช่้
เพ่้ื่อสร้างความมั่นคง ยั่งย้นของประเทศทั้งใน
ระยะส้ัน ระยะกลาง และระยะยาว รวมถึงการนำา
ไปจัดทำายุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องต่อไป

สำานัก่งานสภานโยบายก่ารอ์ดม่ศึก่ษา วิทยาศาสติร� วิจัย
และนวัติก่รรม่แห่งชื้าติิ (สอวชื้.) ก่ระทรวงก่ารอ์ดม่ศึก่ษา 
วทิยาศาสติร� วจิยัและนวตัิก่รรม่ (อว.) รว่ม่กั่บ ม่ลูนธิิุ์สถาบนั
อนาคติไทยศึก่ษา (Thailand Future Foundation) 
ดำาเนนิก่ารศึก่ษาและจดัทำาภาพัอนาคติประเทศไทยหลงัเผชิื้ญ
วิก่ฤติโควิด-19 พัร้อม่นำาเสนอร่างประเด็นเชิื้งย์ทธุ์ศาสติร�
และข้อเสนอแนะเชื้ิงนโยบายเพ้ั�อขับเคล้�อนประเทศหลัง 
สถานก่ารณ�คล้�คลาย ก่ารจัดทำาภาพัอนาคติ (Scenario 
ฺBuilding) และก่ารวางย์ทธุ์ศาสติร�เชื้ิงอนาคติ (Strategic 
Foresight) เป็นเร้�องท้�สำาคัญ ชื้่วยให้เราม่องอนาคติอย่าง
รอบดา้น พัรอ้ม่รว่ม่สรา้งวสัิยทศัน�ในก่ารขบัเคล้�อนสู่อนาคติ 
รวม่ถึงสาม่ารถระบ์ความ่ท้าทาย และประเด็นสำาคัญท้�จะนำา
ม่าแก่้ไขปัญหาและออก่แบบนโยบาย ย์ทธุ์ศาสติร� วาระก่าร
พััฒนาเชื้งิปฏิบัิติกิ่ารก่ำาหนดเป้าหม่ายในก่ารทำางานได้ชื้ดัเจนขึ�น 
และม่้ความ่เชื้้�อม่โยงก่ันก่ับก่ารก่ำาหนดนโยบายของประเทศ

รายงานก่ารศึก่ษาฉบบัน้�ได้จัดทำาขึ�นโดยก่ารสังเคราะห�ขอ้ม่ลู
และก่ารประช์ื้ม่ระดม่ความ่เห็นจาก่ผู้ทรงค์ณว์ฒิในสาขาต่ิาง ๆ
เพ้ั�อจัดทำาฉาก่ทัศน�อนาคติประเทศ โดยนำาก่ารคิดเชิื้งอนาคติ
ม่าประก่อบกั่บก่ารวางย์ทธุ์ศาสติร�เชิื้งอนาคติ (Strategic 
Foresight) ความ่ท้าทายของแนวโน้ม่อนาคติและความ่เส้�ยง
เชิื้งระบบเพ้ั�อช่ื้วยสร้างก่รอบแนวคิดท้�สำาคัญในก่าร 
ออก่แบบนโยบายเพ้ั�อรองรับภาพัอนาคติประเทศไทยหลัง
วิก่ฤติโควิด-19 ติลอดจนออก่แบบประเด็นเชิื้งย์ทธุ์ศาสติร�ท้�
เก้่�ยวข้อง เช่ื้น ด้านเศรษฐกิ่จ สังคม่ สิ�งแวดล้อม่ ก่ารศึก่ษา
และสาธุ์ารณส์ข พัร้อม่ทั�งเสนอข้อเสนอแนะเชิื้งนโยบายและ
ทิศทางเชิื้งก่ลย์ทธุ์�เพ้ั�อขับเคล้�อนประเทศหลังสถานก่ารณ� 
โควิด-19 คล้�คลาย
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02
THE SCENARIOS

/
ภ�พอน�คตประเทศไทย
หลังวิกฤตโควิด-19
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ควบคุม ― คลี่คลาย
ประเทศไทยกับ 4 ระยะหลังวิกฤต

1 2
ระยะที่ ระยะที่

คลี่คลาย
(เดือนที่ 7-12)

ควบคุม
(เดือนที่ 1-6)

ระยะพื่ยายามควบคุม
การแพื่ร่ระบาดของโรค

ระยะผ่อนคลายการควบคุม
และเริ่มกลับสู่การประกอบ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ
และสังคม 

รัฐม่้ม่าติรก่ารปิดเม่้อง ให้เว้นระยะ
ห่างทางสังคม่ ม่้ความ่เข้ม่งวดในก่าร
เดินทางและทำาก่ิจก่รรม่ติ่าง ๆ  เพ้ั�อลด
จำานวนผู้ป่วยไม่่ให้เก่ินศัก่ยภาพัของ
ระบบสาธุ์ารณส์ข

ม่้ก่ารผ่อนคลายม่าติรก่ารบางส่วน 
ธุ์์รก่ิจเริ�ม่ก่ลับม่าเปิดตัิว ม่้ก่ารเติร้ยม่
ความ่พัร้อม่อย่างรัดก่์ม่ เพ้ั�อรับม่้อก่าร
ระบาดท้�อาจเก่ิดขึ�นอ้ก่ 

Restriction Reopening
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3 4
ระยะที่ ระยะที่

Restructuring

ฟื้ นตัวและปรับตัว
(เดือนที่ 13-18)

ปรับโครงสร้างใหม่
(เดือนท่ี 19-อน�คต 5 ปข้ี�งหน้�)

ระยะการฟื้ นตัวและปรับตัว
หลังจากสถานการณ์
คลี่คลาย 

ระยะการปรับโครงสร้าง
ระบบเศรษฐกิจและการ
ปรับตัวของสังคมใหม่ 
(Social New Normal)

พัฤติิก่รรม่ก่ารป้องกั่นโรคก่ลายเป็น
บรรทัดฐานใหม่่ของสังคม่ ธ์ุ์รกิ่จบาง
ส่วนเริ�ม่ก่ลับสู่สภาวะปก่ติิและพัยายาม่
ปรับตัิวเพ้ั�อลดผลก่ระทบจาก่วิก่ฤติ

ม่้ก่ารปรับโครงสร้างระบบเศรษฐกิ่จ
และก่ารปรับติัวทางสังคม่ ม่้แผน
รองรบัโรคอบ์ตัิใิหม่ใ่นอนาคติอยา่งเป็น
ระบบ ม่์่งเน้นก่ารพึั�งพัาตินเองม่าก่ขึ�น

หลังวิก่ฤติโควิด-19 ประเทศไทยจะต้ิองปรับตัิวผ่าน 4 ระยะ
ซึึ่�งระยะเวลาความ่ยาวนานของแต่ิละช่ื้วงขึ�นอยู่กั่บความ่
สาม่ารถในก่ารควบค์ม่โรคและความ่ไม่่แน่นอนของก่ารม้่
วัคซ้ึ่น ท้�จะส่งผลให้ระยะเวลาในแต่ิละช่ื้วงม้่ก่ารปรับเพิั�ม่ขึ�น
หร้อลดลง

Recovery
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หลังวิก่ฤติโควิด-19 ภาพัอนาคติประเทศไทยจะเป็นไปในรูปแบบใด 
ขึ�นอยู่ก่ับ 2 ปัจจัยหลัก่ท้�ม่้ความ่ไม่่แน่นอน ได้แก่่ ปัจจัยด้านการ
ฟื้ นตัวทางเศรษฐกิจ และปัจจัยด้านการควบคุมโรคระบาด ว่า
สาม่ารถทำาไดห้รอ้ไม่ ่ซึ่ึ�งหาก่เปร้ยบภาพัอนาคติประเทศเป็นก่ารเดนิ
ทางแล้วนั�น เส้นทางติ่างๆท้�ประเทศไทยอาจต้ิองเผชิื้ญ สาม่ารถ
เป็นไปได้ด้วยก่ัน 4 รูปแบบดังติ่อไปน้�

/ ส�ารวจภาพอนาคต
ผ่าน 4 เส้นทาง และ
การเดนิทางทีป่ระเทศไทย
อาจต้องเผชิญ / 
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/ ลากเกียร์ต�่า /
(Slow but Sure)

ควบคุมโรคได้เบ็ดเสร็จ แต่เศรษฐกิจ
ฟื้ นตัวได้ช่้า

/ ซิ่งทางด่วน /
      (Rosy Scenario)

/ หลงป่า ติดหล่ม /
      (Doomsday Scenario)

กา
รค

วบ
คุม

โร
ค

การฟื้ นตัวของเศรษฐกิจ

/ ลากเกียร์ต�่า /
      (Slow but Sure)

เส้นทางราบเรยีบ แตใ่ช่เ้วลาในการเดนิทาง
ประเทศเคล้อ่นตวัไปไดเ้ร้อ่ยๆ อยา่งช่า้ๆ
ควบคุมโรคได้เบ็ดเสร็จ แต่เศรษฐกิจ
ฟื้ นตัวได้ช่้า

เส้นทางอนาคตราบร้่น ประเทศสามารถ
ขับเคล้่อนไปข้างหน้าได้อย่างรวดเร็ว
ควบคุมโรคได้เบ็ดเสร็จ เศรษฐกิจ
ฟื้ นตัวอย่างรวดเร็ว

เส้นทางมอีปุสรรค ประเทศตดิหลม่ใหญ่ 
ทกุอยา่งหยดุช่ะงกั ตอ้งใช้่เวลาในการฟื้นตัว 
การระบาดกลับมารุนแรง เศรษฐกิจ
และสังคมล็อคดาวน์ทั่วโลก

เส้นทางมคีวามเส่ียง ประเทศสามารถ
เคล้อ่นไปได ้แตต่อ้งเฝา้ระวงัอยา่งใกล้ช่ดิ
ยังมีการระบาดซำ้า เศรษฐกิจฟื้ นตัวได้

/ วิ่งเลียบผา /
      (Risky Business)

C
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/ สังคม /
ประช่าช่นเข้าถึงโครงสร้างพ้้ื่น
ฐานที่จำาเป็นได้

ท์ก่ภาคส่วนของสังคม่สาม่ารถนำา
แพัลติฟื้อร�ม่ดิจิ ทัลม่าใช้ื้ประโยชื้น�
ประชื้าชื้นสาม่ารถเข้าถึงโครงสร้างพ้ั�น
ฐานด้านส์ขภาพัและด้านดิจิทัลได้อย่าง
เท่าเท้ยม่

ซิ่งทางด่วน 
Rosy Scenario/ 1 /

/ สุขภาพ /
ควบคุมโรคได้เบ็ดเสร็จ

ประเทศสาม่ารถควบคม์่โรคไดเ้บ็ดเสรจ็ 
ก่ารผอ่นคลายลอ็คดาวน�เป็นไปไดอ้ยา่ง
ราบร้�น

/ เศรษฐกิจ / 
เศรษฐกิจของประเทศฟื้ นตัว
ค้นสู่ภาวะปกติ

ม่าติรก่ารด้านเศรษฐกิ่จของรัฐได้
ผล เศรษฐก่ิจฟื้้� นติัวได้อย่างรวดเร็วผู้
ประก่อบก่ารสาม่ารถ ปรบัตัิวไดเ้รว็ และ
ม่้ความ่สาม่ารถในก่ารค้นสู่สภาวะปก่ติิ
ได้ (Economic Resilience)

/ การศึกษา /
นักเรียน-นกัศึกษากลับมาเรียน
ต่อได้

นัก่เร้ยนและนัก่ศึก่ษาส่วนม่าก่ก่ลับ
ม่าเร้ยนและศึก่ษาต่ิอได้ ภาครัฐม้่
ม่าติรก่ารสนับสน์นสถานประก่อบก่าร
ท้�สาม่ารถรับนัก่ศึก่ษาไปฝ่กึ่งานได้
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เส้นทางอนาคตที่
ราบร่ืน และประเทศ
สามารถขับเคลือ่น
ไปขา้งหนา้ได้อยา่ง
รวดเร็ว

“

”
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/ สุขภาพ /
ไม่สามารถควบคุมการระบาด
ซำ้าได้

ก่ า ร ร ะ บ า ด ทั� ว โ ล ก่ ยั ง ไ ม่่ สิ� น ส์ ด
ประเทศไทยไม่่สาม่ารถควบค์ม่ก่าร
ระบาดซึ่ำ�าได้

หลงป่า ติดหล่ม 
Doomsday Scenario/ 2 /

/ สังคม /
เกิดปัญหาความเหล่้อมลำ้ า
รุนแรง อาช่ญากรรมเพ่ิื่มขึ้น

ก่ารล็อคดาวน�เก่ิดขึ�นติ่อเน้�องยาวนาน 
ทำาให้ผู้ม่้รายได้น้อยและก่ล์่ม่คนเปราะ
บางได้รับความ่เด้อดร้อนจาก่ก่ารขาด
รายได้ ม่าติรก่ารชื้่วยเหล้อของรัฐไม่่
ทั�วถงึ ปัญหาความ่เหล้�อม่ลำ�ารน์แรงขึ�น 
เก่ิดอาชื้ญาก่รรม่เพิั�ม่ขึ�น

/ การศึกษา /
คุณภาพื่นักเรียน-นักศึกษาตำ่า
ลง ขาดงานรองรับ

ค์ณภาพัของนัก่เร้ยนและนัก่ศึก่ษา 
ติำ�าลง ผูส้ำาเรจ็ก่ารศึก่ษาประสบปัญหา
ก่ารว่างงาน เด็ก่เล็ก่ขาดก่ารดูแลและ
สร้างเสริม่พััฒนาก่ารติาม่ความ่เหม่าะ
สม่ของวัยจาก่ครูผู้ดูแล เก่ิดก่ารขาด
สภาพัคลอ่งของก่ารใชื้จ่้ายงบประม่าณ
ด้านก่ารศึก่ษา

/ เศรษฐกิจ / 
เศรษฐกิจหดตัวอย่างรุนแรง
หลายธุรกิจปดิกิจการ

เศรษฐก่จิหดติวั โดย GDP ปี 2563 จะ
หดติวัอยา่งรน์แรงก่ว่าท้�ถกู่คาดก่ารณ�
ไว ้ผลจาก่ม่าติรก่ารก่ระติ์น้เศรษฐก่จิไม่่
ได้ผลในก่ารฉด์เศรษฐก่จิให้ฟื้้� นติวั ห่วง
โซึ่่อ์ปทาน (Supply Chain) ของภาค
ก่ารผลิติและภาคก่ารส่งออก่ยังหย์ด
ชื้ะงัก่ ธุ์์รก่ิจโดยเฉพัาะ SMEs จำาเป็น
ติ้องปิดก่ิจก่ารส่งผลทำาให้คนติก่งาน
ก่ว่า 10 ล้านคน
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เสน้ทางมอีปุสรรค
ประเทศติดหลม่ใหญ่
ทกุอยา่งหยดุชะงกั
ต้องใช้เวลาในการ
ฟื้ นตัว

“

”
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วิ่งเลียบผา 
Risky Business/ 3 /

/ สุขภาพ /
ยังไม่สามารถควบคุมโรคได้

ประเทศไทยยงัไม่ส่าม่ารถควบคม์่โรคได้ 
ขาดแคลนผลิติภัณฑ์�และบริก่ารท้�ได้
ม่าติรฐานด้านส์ขอนาม่ัย ประชื้าชื้นไม่่
สาม่ารถเข้าถึงวัคซึ่้นได้อย่างทั�วถึง

/ เศรษฐกิจ / 
เศรษฐกิจฟื้ นตวัด้วยการใช่จ้า่ย
ภายในประเทศ

ระบบเศรษฐก่ิจฟื้้� นติัวด้วยก่ารบริโภค
สินค้าบริก่ารและก่ารท่องเท้�ยวภายใน
ประเทศ โดยม้่แพัลติฟื้อร�ม่ดิจิทัลเป็น
ส้�อก่ลางในก่ารทำาธุ์์รก่รรม่ติ่างๆ รวม่
ถึงได้รับก่ารลงท์นจาก่ภาครัฐเพ้ั�อส่ง
เสริม่ให้ไทยเป็นศูนย�ก่ลางความ่มั่�นคง
ทางอาหารและส์ขภาพั 

/ การศึกษา /
ผสมผสานการเรียน-การสอน
แบบออนไลน์และออฟไลน์

ก่ารเร้ยนก่ารสอนม้่ทั�งแบบออนไลน�และ
เข้าชัื้�นเร้ยน โดยม้่หลัก่สูติรออนไลน�
จาก่ต่ิางประเทศท้�น่าเช้ื้�อถ้อ สาม่ารถ
นำาม่าเท้ยบหน่วยกิ่ติในโรงเร้ยนและ
ม่หาวิทยาลัยได้

/ สังคม /
สังคมเล้อกปฏิบัติ เกิดการ
ระบาดซำ้าจากนอกประเทศ

สังคม่แบ่งฝั่ก่ฝ่่าย ม่้ก่ารเล้อก่ปฏิิบัติิ
และนิยม่ความ่เป็นก่ล่์ม่ส่วนตัิวม่าก่ขึ�น
คนไทยยังรัก่ษาม่าติรก่ารเว้นระยะห่าง 
ส่วนภาวะภายนอก่ประเทศยังคงม่้ก่าร
ระบาด ทำาใหเ้ก่ดิก่ารระบาดซึ่ำ�าจาก่ก่ล์ม่่
คนลัก่ลอบเข้าเม่้องแบบผิดก่ฎหม่าย
หร้อนัก่ท่องเท้�ยว 
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เสน้ทางมคีวามเสีย่ง 
ประเทศไทยสามารถ
เคลือ่นไปได ้แตต่อ้ง
เฝ้าระวงัอยา่งใกลช้ดิ

“

”
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ลากเกียร์ต�่า
Slow but Sure/ 4 /

/ สุขภาพ /
ควบคุมโรคได้เบ็ดเสร็จ

ค้นพับยาท้�รัก่ษาได้ผลและวัคซ้ึ่น ทำาให้
ควบค์ม่ก่ารระบาดได้ภายใน 18 เด้อน 
ผูค้นให้ความ่สำาคัญก่บัก่ารดแูลส์ขภาพั
อนาม่ยัเบ้�องติน้ม่าก่ขึ�น ทำาใหโ้รคติดิติอ่
ชื้นิดอ้�นลดลงไปด้วย

/ เศรษฐกิจ / 
เศรษฐกิจมปีญัหา GDP ตดิลบ 
ยอดคนตกงานเพ่ิื่มขึน้

เศรษฐก่จิม่ปั้ญหาเน้�องจาก่ก่ารดำาเนิน
ม่าติรก่ารก่ระติ์้นเศรษฐก่ิจไม่่ได้ผล
เพัราะปัญหาเชื้งิปฏิบิติัิ ก่ารเติบิโติทาง
เศรษฐก่ิจเม่้�อวัดจาก่ GDP Growth 
ของประเทศไทยติิดลบ 6.7% ม่้คน 
ติก่งานม่าก่ก่ว่า 6 ลา้นคน ภาคท่องเท้�ยว
บรกิ่าร และก่ารส่งออก่ถกู่ก่ระทบอย่างหนกั่

/ สังคม /
เกิดปญัหาหนีสิ้น ความเหล่้อมลำา้ 
และอาช่ญากรรม

ผู้ม่้รายได้น้อยเด้อดร้อนอย่างม่าก่จาก่
ก่ารขาดรายได้ เก่ิดปัญหาหน้� ปัญหา
ความ่เหล้�อม่ลำ�า ปัญหาอาชื้ญาก่รรม่ 
และปัญหาด้านส์ขภาพัจิติ

/ การศึกษา /
ผสมผสานการเรียน-การสอน
แบบออนไลน์และเข้าช้ั่นเรียน

ม้่ก่ารผสม่ผสานก่ารเร้ยน-ก่ารสอน
ทั�งแบบออนไลน�และเข้าชัื้�นเร้ยน แต่ิ
อาจม้่นัก่เร้ยน นัก่ศึก่ษา และผู้คนบาง
ส่วน ท้�ไม่่สาม่ารถเข้าถึงก่ารเร้ยนแบบ
ออนไลน�ได้
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เส้นทางราบเรียบ
แต่ใช้เวลาในการ
เดินทาง ประเทศ
เคลื่อนตัวไปได้
เรื่อยๆ อย่างช้าๆ

“

”
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/
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบ�ย
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ยกระดบัทกัษะแรงงานและพัื่ฒนาทุนมนษุย์
(Human Capital)

เปลีย่นผ่านธุรกิจและกิจกรรมสู่โลกดจิทิลั
(Digital Transformation)

จาก่ภาพัอนาคติเส้นทางความ่เป็นไปได้แบบติา่งๆ 
(Scenarios) นำาม่าซึ่ึ�งข้อเสนอแนะเชื้ิงนโยบาย
เพ้ั�อขบัเคล้�อนประเทศไทยหลงัสถานก่ารณ�โควดิ-19
แผนก่ารรับม้่อน้�เกิ่ดขึ�นจาก่ก่ระบวนก่ารคิดแบบ
บูรณาก่าร โดยม่์่งเน้นก่ารนำาเสนอวิธุ้์เติร้ยม่
พัร้อม่รับม้่อกั่บอนาคติท้�ไม่่แน่นอน และก่าร
วางแผนเพ้ั�อป้องกั่นไม่่ให้เกิ่ดเหต์ิก่ารณ�ท้�เลวร้าย
ท้�ส์ด รวม่ถึงก่ารนำาม่าใชื้้เพ้ั�อสร้างความ่มั่�นคง 
ยั�งย้นของประเทศในอนาคติต่ิอไป

/ เปลี่ยนวิกฤต เป็น
โอกาส จาก 4 เส้นทาง
ความเป็นไปได้ สู่
7 แนวทางพัฒนา
ประเทศไทยในอนาคต /

บรรเทาผลกระทบและช่่วยในการปรับตัว 
(Mitigation & Adaptation)

/ 1 /

/ 2 / / 3 /
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ขับเคล้่อนเศรษฐกิจ BCG เพ่้ื่อการ
พัื่ฒนาที่ยั่งย้น 
(Sustainability)

พัื่ฒนาโครงสร้างพ้้ื่นฐานและปลดล็อค
กฎระเบียบที่เป็นอุปสรรค 
(Regulatory Unlock and
Infrastructure Development )

บูรณาการข้อมูลเพ่้ื่อการจัดการอย่าง
มีประสิทธิภาพื่
(Big Data & Intelligence)

สนบัสนนุการวิจยั การพัื่ฒนาอุตสาหกรรม 
และนวัตกรรม
(Research, Development, Innovation, 
Manufacturing : RDIM)

/ 4 / / 5 /

/ 6 / / 7 /
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บรรเทาผลกระทบ 
และช่วยในการปรับตัว
Mitigation & Adaptation

/ 1 // 1 /
บรรเทาผลกระทบ 
และช่วยในการปรับตัว
Mitigation & Adaptation
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/ 1.1 /
ช่วยเหลือเยียวยา เพ่ิมสภาพคล่อง  
ด้วยการลด-ละ-เลื่อนค่าใช้จ่าย และให้
เงินช่วยเหลืออย่างตรงจุด

บรรเทาผลกระทบ 
และช่วยในการปรับตัว
Mitigation & Adaptation

/ 1 /

ลดต้นทุน ลดค่าเล่าเรียน
ชื้ว่ยลดคา่ใชื้จ้า่ยท้�จำาเป็น  เชื้น่ นโยบาย
ลดค่า เ ล่าเร้ยนของก่ระทรวงก่าร
อ์ดม่ศึก่ษา วิทยาศาสติร� วิจัยและ
นวัติก่รรม่ (อว.) ม่าติรก่ารลดค่าไฟื้ฟื้า้
และนำ�าประปา

ลด หร้อ ละเว้นค่าเช่่าพ้้ื่นที่หร้อ 
ค่าใช่้จ่ายจากส่วนภาครัฐ 
ละเว้นค่าใชื้้จ่ายจาก่ส่วนภาครัฐ รวม่
ถึงก่ารชื้ดเชื้ยค่าใช้ื้จ่ายบางส่วนให้ก่ับ
ผู้ค้ า ท้� ได้รับผลก่ระทบจาก่ก่ารถูก่
ยก่เลิก่งานของภาครัฐ 

เล้่อนการช่ำาระหนี้ 
เล้�อนก่ารชื้ำาระหน้� เชื้่น ม่าติรก่ารเล้�อน
ก่ารชื้ำาระหน้�ของ SMEs 6 เด้อน และ 
ม่าติรก่ารชื้ว่ยเหลอ้ลกู่หน้�ครวัเร้อนท้�ได้
รบัผลก่ระทบจาก่โควิด-19 ของธุ์นาคาร
แห่งประเทศไทย

สนับสนุนสินเช่้่อดอกเบี้ยตำ่า 
(Soft loan) แก่ธุรกิจ SMEs 
สนับสน์นสินเชื้้�อดอก่เบ้�ยติำ�า (Soft 
loan) แก่่ธุ์์รก่ิจ SMEs เล้�อนก่าร
ชื้ำาระหน้� เชื้่น ม่าติรก่ารสินเชื้้�อใหม่่เพิั�ม่
สภาพัคล่องไม่่เก่ิน 500 ล้านบาท 
อัติราดอก่เบ้�ย 2% ติ่อปี โดยไม่่คิด
ดอก่เบ้�ยใน 6 เด้อนแรก่ของธุ์นาคาร
แห่งประเทศไทย

ใหเ้งนิช่ว่ยเหลอ้เยยีวยาทีต่รงจุด
ให้เงินชื้่วยเหล้อเย้ยวยาอย่างติรงจ์ด 
เชื้่น โครงก่ารเราไม่่ทิ�งก่ัน ม่าติรก่าร
เยย้วยาเก่ษติรก่รของก่ระทรวงก่ารคลงั 
ม่าติรก่ารชื้ว่ยเหล้อก่ล์ม่่เปราะบาง เดก็่ 
ผู้สูงอาย์ ผู้พิัก่าร 13 ล้านคน 3 เด้อน 
เด้อนละ 1,000 บาท
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 บรรเทาผลก่ระทบและชื้่วยในก่ารปรับติว

/ 1.3 /
ช่วยปรับตัวและสร้างโอกาสใหม่
ภายใต้มาตรฐานความปลอดภัย

/ 1.2 /
สนับสนุนการจ้างงาน สร้างงานใหม่ 
ให้ผู้ได้รับผลกระทบ

จับคู่ เ ม้องปลอดภัยเพ่้ื่อส่ง
เสริมการค้าและการท่องเที่ยว
ระหว่างกัน (Travel Bubble)
จับ คู่ พ้ั� น ท้� ท้� ม่้ ความ่ปลอดภัยจาก่
สถานก่ารณ�ก่ารระบาด เพ้ั�อส่งเสริม่
ก่ารค้าและก่ารท่องเท้�ยวระหว่างก่ัน

ยกร ะดั บ ม าต รฐ านคว าม
ปลอดภัย และสุขอนามัยเพ่้ื่อ
รองรับการเปิดเม้อง
ยก่ระดับม่าติรฐานความ่ปลอดภัยและ
ส์ขอนาม่ัยเพ้ั�อรองรับก่ารเปิดเม่้อง 
เชื้่น ด้านก่ารศึก่ษา ก่ารท่องเท้�ยว และ
อาหาร

กระตุน้เศรษฐกจิฐานราก (Local 
Economy)
ก่ระต้์ินระบบเศรษฐกิ่จของชื้ม์่ชื้นทอ้งถิ�น 
เ พ้ั� อปร ะคอง เศรษฐก่ิ จ ให้ฟื้้� นติั ว 
สาม่ารถพึั�งพัาติัวเองได้

เปิดคลัสเตอร์เม้องปลอดภัย
เปิดคลัสเติอร� หร้อ ก่ล์่ม่ธุ์์รก่ิจและ
เครอ้ขา่ยในเม้่องท้�ม่ค้วาม่ปลอดภัยจาก่
สถานก่ารณ�ก่ารระบาด ให้เศรษฐก่ิจ
สาม่ารถดำาเนินต่ิอและฟื้้� นก่ลับสู่ภาวะ
ปก่ติิได้

สนับสนุนการจ้างงานบัณฑิต
จบใหม่
สร้างติำาแหน่งงานก่ระจายสู่ภูม่ิภาค 
เพ้ั�อจ้างงานบัณฑิ์ติจบใหม่่ให้ไปชื้่วย
พััฒนาชื้์ม่ชื้ม่หร้อเข้าร่วม่โครงก่าร
พััฒนา SMEs

จ้างงานช่ั่วคราวสำาหรับผู้ได้รับ
ผลกระทบ  
ส่งเสริม่ก่ารจ้างงานชื้ั�วคราวสำาหรับ
ผู้ได้รับผลก่ระทบเชื้่น โครงก่ารสร้าง
งาน 50,000 อัติราของก่ระทรวง
ก่ารอด์ม่ศึก่ษา วทิยาศาสติร� วจิยั  และ
นวัติก่รรม่ (อว.)



ยกระดับทักษะแรงงาน 
และพัฒนาทุนมนุษย์
Human Capital

/ 2 /





ยกระดับทกัษะแรงงาน
และพัฒนาทุนมนุษย์
Human Capital

/ 2 /
/ 2.1 /
ยกระดับทักษะแรงงานให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด (Reskill & Upskill)

/ 2.2 /
ส่งเสริมการพัฒนาทักษะที่ตอบโจทย์
อนาคต (Future Skill)

พัื่ฒนาทักษะแรงงานระดับสูง
ในสาขาที่ขาดแคลน
พััฒนาทัก่ษะแรงงานระดับสูงในสาขา
ท้�ขาดแคลน เช่ื้น อ์ติสาหก่รรม่ 4.0 
(Industry 4.0) ก่ารติลาดย์คใหม่่ และ
ทัก่ษะท้�จำาเป็นสำาหรับโครงก่ารพััฒนา
ระเบ้ยงเศรษฐกิ่จพิัเศษภาคติะวันออก่ 
(Eastern Economic Corridor : 
EEC) เป็นติ้น

สนับสนุนการฝึกอบรมทักษะ
เพ่้ื่ออนาคต
สนับสน์นงบประม่าณแก่่ม่หาวิทยาลัย 
เพ้ั�อจัดทำาหลัก่สูติร Non-Degree 
แบบเข้ม่ข้น สนับสน์นให้เก่ิดทัก่ษะแห่ง
อนาคติ สร้างโอก่าสในก่ารพััฒนา
ตินเองให้กั่บคนไทย รวม่ถึงม้่ติำาแหน่ง
งานรองรับเพ้ั�อรองรับผลก่ระทบจาก่
สถานก่ารณ�โควิด-19

ยกระดบัมาตรการแรงงานภาค
บริการ
ยก่ระดับม่าติรก่ารสำาหรับแรงงาน
ในภาคบริก่ารซึึ่�งม่้ความ่ใก่ล้ชิื้ดกั่บผู้
บริโภค โดยเฉพัาะก่ารดูแลส์ขอนาม่ัย
และความ่ปลอดภัย

พัื่ฒนาอาสาสมัครเพ่้ื่อช่่วย
เหล้อ แนะนำา ช่าวบ้านในชุ่มช่น
พััฒนาอาสาสมั่ครหร้อเคร้อข่ายท้�ม่้
อยู่ให้เป็นโค้ชื้ในก่ารชื้่วยเหล้อและให้
คำาแนะนำาชื้าวบ้านในช์ื้ม่ชื้นได้อย่างม้่
ประสิทธุ์ิภาพั

สนับสนุนหลักสูตรการเรียน
การสอนแบบออนไลน์สำาหรับ
บุคคลท่ัวไป
สนับสน์นระบบก่ารจัดก่ารเร้ยนก่าร
สอนออน ไลน�สำาห รับ บ์คคล ทั� ว ไป 
(Massive Open Online Courses: 
Ed-Moocs) ซึึ่�งเป็นระบบเปิดท้�ท์ก่คน
สาม่ารถเร้ยนได้แบบเสร้และรองรับผู้
เร้ยนได้จำานวนม่าก่

ส่งเสริมการพัื่ฒนาหลักสูตรที่
ตอบโจทย์อนาคต
พััฒนาหลัก่สูติรท้�ติอบโจทย�อนาคติ 
เชื้่น เทคโนโลย ้ 4.0 ก่ารติลาดย์คใหม่่ 
ทัก่ษะแห่งศติวรรษท้� 21 ทั�งทัก่ษะก่าร
ทำางานเฉพัาะด้าน (Hard Skill) และ
ทัก่ษะในก่ารประสานงานและก่ารจดัก่าร 
(Soft Skill) เป็นติ้น

รองรับการศึกษาตลอดชี่วิต
ด้วยระบบธนาคารหน่วยกิต
จดัทำาระบบสะสม่หน่วยก่ารเร้ยนรู ้ หร้อ 
ธุ์นาคารหน่วยก่ติิ (Credit Bank) ท้�ม่้
ความ่ยด้หย์น่ โดยผูเ้ร้ยนสาม่ารถสะสม่ไว้
เพ้ั�อก่ารศึก่ษาติอ่ในระดับติา่งๆ ได้38 
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 ยก่ระดับทัก่ษะแรงงานและพั
ฒ

นาท์นม่น์ษย�

/ 2.3 /
พัฒนาทุนมนุษย์และความเป็น
ผู้ประกอบการในสาขาต่างๆ
พัื่ฒนา Smart Farmer
พััฒนาเก่ษติรก่รใหม้่อ้งค�ความ่รูใ้นดา้น
ติา่ง ๆ  เช่ื้น ก่ารประย์ก่ติ�ใช้ื้วทิยาศาสติร�
เทคโนโลย้และนวัติก่รรม่ในก่ารทำา
เก่ษติรก่รรม่

ส่งเสรมิ Startup และผูป้ระกอบ
การรุ่นใหม่
สร้างความ่เป็นผู้ประก่อบก่ารและพััฒนา
วิสาหก่ิจท้�ขับเคล้�อนด้วยนวัติก่รรม่
(Innovation Driven Enterprise : 
IDE) เช่ื้น Startup ท้�ใช้ื้เทคโนโลย้
ขั�นสูง (DeepTech) ผู้ประก่อบก่าร
ร่์นใหม่่ (Young Entrepreneur) 
Startup เพ้ั�อช์ื้ม่ชื้น (Local Start-
up) และวิสาหกิ่จเพ้ั�อสังคม่ (Social 
Enterprise) เป็นต้ิน

พัื่ฒนาและผลิตบุคลากรด้าน
การวิจัย
พััฒนาและผลิติบ์คลาก่รและนัก่วิจัย
ทางก่ารแพัทย� พัันธ์ุ์ศาสติร� และช้ื้ว
สารสนเทศ

พัื่ฒนาและเปลีย่นแปลงรปูแบบ
การเรียนรู้ด้านศิลปะอย่างมี
ประสิทธิภาพื่
พััฒนาผู้ประก่อบก่ารด้านศิลปะ (Art 
Entrepreneurs) และผู้จัดก่ารธุ์์รก่ิจ
ด้านวัฒนธุ์รรม่และงานสร้างสรรค� 
(Creative & Cultural Business 
Managers) เปล้�ยนแปลงรูปแบบ
ก่ารศึก่ษาด้านศิลปะ ท้�ส่งเสริม่ให้เก่ิด
จินตินาก่ารและความ่คิดสร้างสรรค� ม่้
พ้ั�นท้�เร้ยนรู้นอก่ห้องเร้ยนท้�เหม่าะสม่



เปล่ียนผ่านธุรกิจและ
กิจกรรมสู่โลกดิจิทัล
Digital Transformation

/ 3 /





เปลี่ยนผ่านธุรกิจและ
กิจกรรมสู่โลกดิจิทัล
Digital Transformation

/ 3 /
/ 3.1 /
พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลและกิจกรรม
ออนไลน์ส�าหรับภาคธุรกิจต่างๆ
ส่งเสรมิใหเ้กดิแพื่ลตฟอรม์การ
คา้ออนไลน ์เช่้อ่มโยงผู้ผลติและ
ผู้บริโภคโดยตรง
พััฒนาแพัลติฟื้อร�ม่ สัญชื้าติิ ไทย 
ส่งเสริม่ให้เก่ิดแพัลติฟื้อร�ม่ก่ารค้า
ออนไลน�สำาหรับวิสาหกิ่จขนาดก่ลาง
และขนาดย่อม่ (SMEs) ผู้ค้ารายย่อย 
เก่ษติรก่ร งานศิลปะ และลดก่ารพึั�งพัา
แพัลติฟื้อร�ม่ของติ่างชื้าติิ

พัื่ฒนาการศึกษาออนไลน์
พััฒนาก่ารศึก่ษาออนไลน� และ ระบบก่าร
ศึก่ษาแบบผสม่ (Hybrid Education) 
ท้�ผสม่ผสานก่ารเร้ยนก่ารสอนหลาย
รูปแบบเข้าด้วยกั่น เช่ื้น ออนไลน�และ
ชัื้�นเร้ยน

พัื่ฒนาระบบ AI เพ่้ื่อการบรกิาร
ที่เฉพื่าะตัว
พััฒนาระบบปัญญาประดิษฐ� (Artific-
cial Intelligence : AI) เพ้ั�อให้เกิ่ด
ก่ารบริก่ารท้�ม้่ความ่เฉพัาะตัิวสำาหรับ
แต่ิละบ์คคลในวงก่ว้างได้ (Mass 
customization Service)

ส่งเสริมระบบการแพื่ทย์ทาง
ไกล (Telemedicine)
ให้บริก่ารด้านสาธุ์ารณส์ขแก่่ประชื้าชื้น 
โดยแพัทย�ผู้เช้ื้�ยวชื้าญ ผ่านเทคโนโลย้
ก่ารส้�อสารท้�สาม่ารถเข้าถึงได้จาก่ท์ก่
ท้�ท์ก่เวลา

รวบรวมฐานข้อมูลสำาหรับให้
บริการแก่ภาคอุตสาหกรรม
แบบครบวงจร
ม้่จ์ดบริก่ารท้�ครบวงจร (One Stop 
Service) ให้บริก่ารแก่่ภาคอ์ติสาหก่รรม่ 
เช่ื้น ด้านฐานข้อมู่ลพ้ัชื้สม์่นไพัรท้�ม้่ฤทธิุ์�
ด้านเวชื้สำาอางเป็นต้ิน

สร้างฐานข้อมูลของศิลปินใน
สาขาต่างๆ เพ่้ื่อแลกเปลี่ยน
แนวคิดและสร้างแรงบันดาลใจ
พััฒนาแพัลติฟื้อร�ม่ท้�รวบรวม่ข้อมู่ล
ของศิลปินในสาขาติ่าง ๆ เพ้ั�อให้เกิ่ด
ก่ารแลก่เปล้�ยนแนวคิดและสร้างแรง
บันดาลใจ
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 เปล้ �ยนผ่านธุ์์รก่ิจและก่ิจก่รรม่สู่โลก่ดิจิทัล

/ 3.2 /
ลดความเหลื่อมล�้าด้านดิจิทัล 
ด้วยการสนับสนุนอย่างทั่วถึง
สนับสนุนอุปกรณ์การศึกษา
ออนไลน์
สนับสน์นอ์ปก่รณ�ท้�จำาเป็นในก่ารเร้ยน
ออนไลน� เชื้น่ ซึ่มิ่ก่าร�ด แทบ็เล็ติ โนต้ิบ์ค๊ 
เป็นติ้น

เพ่ิื่มทักษะด้านดิจิทัลให้ประช่าช่น 
เพิั�ม่ทัก่ษะด้านดิจิทัลให้กั่บคนในช์ื้ม่ชื้น 
ให้สาม่ารถใช้ื้ประโยชื้น�จาก่อินเทอร�เน็ติ
หมู่่บ้านได้เต็ิม่ประสิทธิุ์ภาพั



บูรณาการข้อมูล
เพ่ือการจัดการ
อย่างมีประสิทธิภาพ
Big Data & Intelligence
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บูรณาการข้อมูลเพ่ือการ
จัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
Big Data & Intelligence

/ 4 /
/ 4.1 /
สร้างระบบข้อมูลส�าหรับการลดปัญหา
ความยากจนอย่างตรงจุด (Targeting 
Poverty Eradication) 

/ 4.2 /
พัฒนาระบบลงทะเบียนส�าหรับ
การช่วยเหลือเยียวยาในช่วง
วิกฤตที่ทันท่วงที

จัดทำาสำามะโนครัวเร้อนยากจน 
จัดทำาสำาม่ะโนครัวเร้อนยาก่จนและ
บูรณาก่ารข้อมู่ลเพ้ั�อแก่้ไขปัญหาความ่
ยาก่จนรายพ้ั�นท้�อย่างติรงจ์ด เชื้่น 
ระบบบริหารจัดก่ารข้อมู่ลก่ารพััฒนา
คนแบบชื้้�เป้า (Thai People Map 
and Analytics Platform : TPM-
AP) บัติรสวัสดิก่ารแห่งรัฐ ข้อมู่ล
ผู้ด้อยโอก่าส ข้อมู่ลศัก่ยภาพัราย
พ้ั�นท้� (Geographic Information 
System : GIS) และแผนท้�ก่ารเก่ษติร 
(Agri-Map) เป็นติ้น

จดัทำาระบบลงทะเบยีนแหง่ช่าติ
สำาหรับ การช่่วยเหล้อในช่่วง
วิกฤต 
จดัทำาระบบลงทะเบ้ยนก่ลาง สำาหรับเป็น
แพัลติฟื้อร�ม่สำาหรบัก่ารชื้ว่ยเหลอ้ในชื้ว่ง
วกิ่ฤติไดท้นัท้และติรงจ์ด โดยประชื้าชื้น
ไม่ต่ิอ้งลงทะเบ้ยนซึ่ำ�าซึ่อ้นอ้ก่ติอ่ไป

ลงพ้้ื่นที่เพ่้ื่อระบุปัญหาอย่าง
แม่นยำา
จัดท้ม่ลงพ้ั�นท้� เก่าะติิดรายครัวเร้อน 
เพ้ั�อระบ์ปัญหาในท้องท้�อย่างแม่่นยำา 
ติลอดจนก่ำาหนดเป้าหม่ายและทิศทาง
ก่ารแก่้ปัญหา และออก่แบบขับเคล้�อน
โครงก่าร
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 บูรณ
าก่ารข้อมู่ลเพั

�อก่ารจัดก่ารอย่างม่้ประสิทธุ์ิภาพั

/ 4.3 /
พัฒนาระบบกลาง รวบรวมบริการภาค
รัฐไว้ครบ จบ ในจุดเดียว

/ 4.4 /
บูรณาการข้อมูลเพ่ือการวางแผน
การผลิตด้านการเกษตร

/ 4.5 /
พัฒนาระบบฐานข้อมูลสุขภาพ
เพ่ือการวิจัยและพัฒนา

จดัทำาเวบ็ภาครฐักลางแหง่ช่าติ
จัดทำาเว็บภาครัฐ พััฒนาระบบก่ลาง
เพ้ั�อรวบรวม่บรกิ่ารภาครฐัไวใ้นจด์เดย้ว 

พัื่ฒนาระบบข้อมูลเพ่้ื่อช่่วยใน
การวางแผนด้านการเกษตร
พััฒนาระบบข้อมู่ลเพ้ั�อก่ารวางแผน
ก่ารผลิติ เช่ื้น ระบบเติ้อนภัยภาค
ก่ารเก่ษติร ก่ารคาดก่ารณ�ผลผลิติ
เก่ษติร และก่ารวางแผนระบบประกั่น
ภัยพ้ัชื้ผลเก่ษติร

จัดทำาฐานข้อมูล eHealth & 
mHealth
จัดฐานข้อมู่ลเทคโนโลย้สารสนเทศ
ส์ขภาพั (eHealth) เพ้ั�อก่ารเชื้้�อม่
โยงระหว่างผู้ให้บริก่ารด้านส์ขภาพัและ
ประชื้าชื้น และก่ารใชื้้งานผ่านอ์ปก่รณ�
เคล้�อนท้� (mHealth)

พัื่ฒนาฐานข้อมูลเพ่้ื่อการวิจัย
คิดค้นยาและวิธีการรักษาโรค
พััฒนาฐานข้อมู่ลทั�ง Chemical 
Library และ Thailand Genomic 
Databank เพ้ั�อก่ารใช้ื้ประโยชื้น�ใน
ก่ารวิจัยและพััฒนา เพ้ั�อคิดค้นยาและ
วิธุ์้ก่ารรัก่ษาโรค



สนับสนุนการวิจัย
การพัฒนาอุตสาหกรรม
และนวัตกรรม 
Research, Development, Innovation, 
Manufacturing (RDIM)
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สนับสนุนการวิจัย 
การพัฒนาอุตสาหกรรม 
และนวัตกรรม 
Research, Development, Innovation, Manufacturing (RDIM)

/ 5 /

/ 5.1 /
สนบัสนนุการวจิยัและพัฒนาเพ่ืออนาคต
ลงทุนวิจัยและพัื่ฒนา 
ลงท์นวิจัยและพััฒนา เพิั�ม่สัดส่วนราย
จ่ายก่ารวิจัยและพััฒนาติ่อ GDP ของ
ประเทศ

พัื่ฒนาต่อยอดเทคโนโลยีจาก
ต่างประเทศ (Technology 
Localization)
สนับสน์นงานวิจัยเพ้ั�อแก่้ปัญหาของ
ภาคอ์ติสาหก่รรม่ ยก่ระดับงานวิจัย
สู่ภาคอ์ติสาหก่รรม่ (Translational 
Research) รวม่ถึงก่ารต่ิอยอด
เพ้ั� อทำาวิจัยเชิื้งลึก่ (Technology
Deepening)

ส่งเสริมการวิจัยภายใต้สภาพื่
แวดล้อมจริง
ส่งเสริม่ก่ารวิจัยแบบ On-farm 
Research & Service ท้�เกิ่ดจาก่
ความ่ร่วม่ม้่ออย่างใก่ล้ชิื้ดกั่บเก่ษติรก่ร
ภายใต้ิสภาพัแวดล้อม่และเง้�อนไขใน
ช้ื้วิติจริง เน้นก่ารสร้าง Inclusive 
Innovation และ Social Innovation 
เพ้ั�อให้ช์ื้ม่ชื้นเข้าถึงนวัติก่รรม่ได้

ส่งเสริมการใช้่ประโยช่น์จาก
การวจัิยและพัื่ฒนาเชิ่งพื่าณชิ่ย ์
(R & D Commercialization) 
ส่งเสริม่ก่ารใชื้้ประโยชื้น�จาก่ผลงาน
วิจัยในประเทศให้ม่าก่ขึ�น โดยก่าร
ปรบัปรง์เพิั�ม่เติมิ่ก่ฎหม่าย ก่ฎ ระเบ้ยบ 
ข้อบังคับ เพ้ั�อเร่งรัดให้เก่ิดก่ารนำาผล
งานวจิยัไปใชื้ป้ระโยชื้น� ปรับปรง์บริก่าร
ก่ารจดทะเบ้ยนทรัพัย�สินทางปัญญา

ส่งเสรมิการถา่ยทอดเทคโนโลยี
และการส่งเสรมิการใช้่เทคโนโลยี 
ที่เหมาะสม
ส่งเสริม่ก่ารใชื้อ้งค�ความ่รูจ้าก่งานวจิยั
เพ้ั�อเป็นราก่ฐานในก่ารพััฒนาและแก้่ไข
ปัญหาของประเทศ โดยเฉพัาะอย่างยิ�ง
ก่ารแก่้ไขปัญหาในเชื้ิงพ้ั�นท้�ท้�ม้่ปัจจัย
สำาคัญด้านสภาพัพ้ั�นท้�และสภาพัภูมิ่
สังคม่เข้าม่าเก่้�ยวข้อง ซึ่ึ�งติ้องใชื้้ผล
งานวิจัยท้�ม่้ก่ารทดลองและวิจัยในเชิื้ง
พ้ั�นท้�ในก่ารแก่้ไขปัญหานั�น ๆ
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 สนับสน์นก่ารวิจัย ก่ารพั
ฒ

นาอ์ติสาหก่รรม่ และนวัติก่รรม่

/ 5.2 /
ส่งเสริมผู้ประกอบการเทคโนโลยี 
อุตสาหกรรม และนวัตกรรม

/ 5.3 /
ขับเคลื่อน EEC และนวัตกรรม
ในภูมิภาค

ส่งเสริมผู้ประกอบการด้าน
เทคโนโลยีของไทย
ส่งเสริม่ผู้ประก่อบก่ารเทคโนโลย้
(DeepTech) ของไทย วิสาหกิ่จท้�ขับ
เคล้�อนด้วยนวัติก่รรม่ (Innovation-
Driven Enterprise : IDE) ไม่่ว่าจะ
เป็นด้านอ์ติสาหก่รรม่ก่ารผลิติ (Smart 
Manufacturing & Factory 4.0) 
ด้านเทคโนโลย้ก่ารเก่ษติร (AgriTech) 
ด้านอาหาร (FoodTech) ด้านส์ขภาพั
(HealthTech) และด้านก่ารศึก่ษา
(EdTech)

ส่งเสริมนวัตกรรมในทุกภูมิภาค 
ผ่านการขับเคล่้อนเขตนวัตกรรม
ต่าง ๆ
สร้างและขับเคล้�อนระเบ้ยงเศรษฐกิ่จ
พิัเศษภาคติะวันออก่  (EEC) เขติ
นวัติก่รรม่ภาคเหน้อ เขตินวัติก่รรม่
ภาคติะวันออก่เฉ้ยงเหน้อ และเขติ

พัื่ฒนา Local Startup และ 
ผู้ประกอบ การรุ่นใหม่
พััฒนา Local Startup และผูป้ระก่อบ
ก่ารร์่นใหม่่ (Young Entrepreneur) 
โดยสร้างก่ลไก่สนับสน์นทั�งผู้ประก่อบ
ก่ารรายเดิม่และผู้ประก่อบก่ารรายใหม่่
ให้สร้างสินค้าหร้อบริก่ารมู่ลค่าเพิั�ม่สูง 
และสาม่ารถเติิบโติอย่างก่้าวก่ระโดด 

เช่้่อมโยงให้เกิดความร่วมม้อ
ระหว่างการวิจัย-ผู้ประกอบการ
-รัฐ-ชุ่มช่น
ออก่แบบโม่ เดล เ พ้ั� อ เ ช้ื้� อม่ โยง ใ ห้
เ กิ่ดความ่ร่วม่ม้่อระหว่างก่ารวิจัย 
ผู้ประก่อบก่าร ภาครัฐ และช์ื้ม่ชื้น

นวัติก่รรม่ภาคใต้ิ เช้ื้�อม่โยงกั่บอ์ทยาน
วิทยาศาสติร�ในภูมิ่ภาค และหน่วย
บ่ม่เพัาะวิสาหกิ่จของม่หาวิทยาลัย
(University Business Incubator) 
เพ้ั�อส่งเสริม่นวัติก่รรม่ในท์ก่ภูมิ่ภาค
ของไทย



ขับเคล่ือน
เศรษฐกิจ BCG
เพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน 
Sustainability
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ขบัเคลือ่นเศรษฐกจิ BCG
เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน
Sustainability

/ 6 /

/ 6.1 /
มุ่งพัฒนาประเทศสู่ความยั่งยืน
ด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
(SEP for SDG)
ส่งเสริมการปรับใช้่ภูมิปัญญา
และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับ
พ้้ื่นที่เป้าหมาย
ส่งเสริม่แนวคิดเศรษฐก่ิจพัอเพ้ัยง 
ภูม่ิปัญญา และเทคโนโลย้ท้�เหม่าะสม่ 
เพ้ั�อปรับใชื้้ให้เข้ากั่บก่ล์่ม่ประชื้าชื้นและ
พ้ั�นท้�เป้าหม่าย

สร้างภูมิคุ้มกันให้กับประช่าช่น
และธุรกิจ
สร้างความ่พัอประม่าณ ความ่ม่้เหติ์ม่้
ผล และภูม่ิค์้ม่ก่ัน ให้ก่ับภาคประชื้าชื้น
และธุ์ร์ก่จิ เชื้น่ วสิาหก่จิขนาดก่ลางและ
ขนาดย่อม่ ให้ม่้ความ่ย้ดหย์่นติ่อก่าร
เปล้�ยนแปลงและปรับติัวได้ (Resilient 
SMEs)

พัื่ฒนาและยกระดับมาตรการ
ธุรกิจสู่ความย่ังย้น
พััฒนาและยก่ระดับม่าติรก่ารธ์ุ์รกิ่จสู่
ความ่ยั�งย้น เช่ื้น ก่ารผลิติท้�เป็นมิ่ติรกั่บ
สิ�งแวดล้อม่ (Green Manufacturing) 
ก่ารท่องเท้�ยวแบบยั�งย้น (Sustainable 
Tourism) ก่ารท่องเท้�ยวส้เข้ยว (Green 
Tourism) และเม้่องท้�เป็นมิ่ติรกั่บสิ�ง
แวดล้อม่ เป็นต้ิน

54 
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 ขับเคล้ �อนเศรษฐก่จ BCG เพั
�อก่ารพั

ฒ
นาท้ �ยั� งย้น

ส่งเสรมิ 4 ความรว่มมอ้ระหว่าง
 รัฐ-ธุรกิจ-มหาวิทยาลัย-
ชุ่มช่น
ส่งเสรมิ่ก่ารรว่ม่ม่อ้ 4 ฝ่า่ย (Quadruple 
Helix) ได้แก่่ องค�ก่รภาครัฐ องค�ก่ร
ภาคธุ์์รกิ่จ ม่หาวิทยาลัย และ ภาค
สังคม่ชื้์ม่ชื้น

สรา้งมลูคา่เพ่ิื่มดว้ยการออกแบบ
นำาศิลปะร่วม่สมั่ยเช้ื้�อม่โยงกั่บนโยบาย 
BCG ในก่ารสร้างมู่ลค่าเพิั�ม่ให้ก่าร
ทอ่งเท้�ยว ก่ารออก่แบบผลติิภัณฑ์� ฯลฯสร้างโครงสรา้งพ้้ื่นฐานสำาหรับ 

BCG 
พััฒนาโครงสร้างพ้ั�นฐานท้�สำาคัญ
และสิ�งอำานวยความ่สะดวก่ท้�จำาเป็นต่ิอ
ก่ารพััฒนาอ์ติสาหก่รรม่ BCG อาทิ 
ธุ์นาคารทรัพัยาก่รช้ื้วภาพั (Biobank) 
โดยเป็นแหล่งก่ลางของประเทศในก่าร
เก็่บรัก่ษาทรัพัยาก่รช้ื้วภาพันอก่ถิ�น
ก่ำาเนิดได้ปลอดภัยและม้่ค์ณภาพั รวม่
ถึงโครงสร้างพ้ั�นฐานทางค์ณภาพั
ของประเทศ (National Quality infra-
structure : NQI) ด้าน BCG เพ้ั�อ
ก่ารสร้างความ่เช้ื้�อมั่�นในค์ณภาพัของ
สินค้าและบริก่าร BCG ซึึ่�งเป็นก่ล่์ม่ท้�
เน้นท้�ม่าของวัติถ์ดิบ ช่ื้วยเพิั�ม่ข้ดความ่
สาม่ารถในก่ารนำาสินค้าเข้าสู่ติลาดโลก่

/ 6.2 /
ผลักดันแนวทาง BCG เป็นกลไกแห่ง
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม่

ขับเคล่้อน 3 เศรษฐกิจหลัก
เพ่้ื่อพัื่ฒนาจุดแข็งของประเทศ
อย่างยั่งย้น
ผลัก่ดันแนวทาง BCG (Bio-Circular 
Green Economy) ขับเคล้�อนเศรษฐกิ่จ
ช้ื้วภาพั เศรษฐกิ่จหม์่นเว้ยน และ
เศรษฐกิ่จท้�เป็นมิ่ติรกั่บสิ�งแวดล้อม่
เพ้ั�อพััฒนาก่ล่์ม่ธ์ุ์รกิ่จท้�เป็นจ์ดแข็ง
ของประเทศอย่างยั�งย้น เช่ื้น ก่ล่์ม่
เก่ษติรก่รรม่และธ์ุ์รกิ่จช้ื้วภาพั



/ 7 /
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
และปลดล็อคกฎระเบียบ
ท่ีเป็นอุปสรรค 
Regulatory Unlock and Infrastructure
Development 
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พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
และปลดล็อคกฎระเบียบที่
เป็นอุปสรรค
Regulatory Unlock and Infrastructure
Development 

/ 7 /

/ 7.1 /
ปลดล็อคกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรค
ต่อการพัฒนาประเทศ
ปฏิรูปกฎหมายที่ล้าสมัย
ปลดลอ็คอป์สรรคทางก่ฎหม่ายขบัเคล้�อน 
Regulatory Guillotine หร้อ ก่าร
ทบทวนก่ฎหม่ายท้�บังคับใชื้้ให้เก่ิดผลใน
ทางปฏิิบัติิ

รองรับระเบียบและมาตรฐาน
เคร้่องม้อแพื่ทย์ตามมาตรฐาน
สากล
ม้่ระบบก่ารรับรองม่าติรฐานเคร้�อง
ม้่อแพัทย� ในประเทศท้� เ ข้ม่แข็งติาม่
ม่าติรฐานสาก่ล รวม่ถึงระเบ้ยบ ข้อ
ก่ำาหนดก่ารทดลองในคลินิค
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 พั
ฒ

นาโครงสร้างพั
�นฐานและปลดล็อคก่ฎระเบ้ยบท้ �เป็นอ์ปสรรค

/ 7.2 /
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเตรียม
พร้อมระบบนิเวศส�าหรับอนาคต
พัื่ฒนาโครงสร้างพ้้ื่นฐานเพ่้ื่อ
เพ่ิื่มขีดความสามารถในการ
ผลิตและการตลาด
พััฒนาโครงสร้างพ้ั�นฐานสำาหรบั BCG 
และในสาขาก่ารผลติิติา่ง ๆ  เพ้ั�อเพิั�ม่ขด้
ความ่สาม่ารถในก่ารผลิติและก่ารติลาด 
เชื้น่ ก่ารขนส่ง โลจสิติิก่ส� นำ�า โครงสรา้ง
พ้ั�นฐานด้านดิจิทัล และโครงสร้างพ้ั�น
ฐานสำาหรับ EEC และเขตินวัติก่รรม่
ภูม่ิภาค (Regional Innovation & 
Economic Zone) เป็นติ้น

สร้างสถาบันวิจัยและพัื่ฒนา
ยา ท่ีตอบโจทย์ระบบสุขภาพื่
ในประเทศ 
ม้่สถาบันวิจัยและพััฒนายา โดยม่์่งเป้า
ท้�ก่ารเช้ื้�อม่โยงก่ับฐานข้อมู่ลจ้โนม่คน
ไทย รวม่ถึงก่ระบวนก่ารผลิติ เพ้ั�อเพิั�ม่
ความ่เข้ม่แข็ง มั่�นคง และติอบโจทย�
ระบบส์ขภาพัภายในประเทศ

มีพ้้ื่นท่ีกลางสำาหรับให้บริการ
ด้านการวิเคราะห์ทดสอบ
ม้่ National Shared Facilities ใน
รูปแบบ Contract Development 
and Manufacturing Organization 
(CDMO) เ พ้ั� อ ใ ห้บ ริก่ารด้านก่าร
วิเคราะห�ทดสอบ
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04
THE STRATEGY

/
ทิศท�งเชิงกลยุทธ์และข้อเสนอแนะ
ร�ยส�ข�ก�รผลิต
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/ มองการณ์ไกลสู่ 
เป้าหมายความท้าทาย
และแผนการรับมือใน  
11 สาขาท่ีส�าคัญ / 
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ทิศท�งเชิงกลยุทธ์ (Strategic Direction) หรือ
ก�รตั�งเป้�หม�ยในระยะย�ว เพ่ือกำ�หนดแนวท�ง
ก�รดำ�เนินง�นของแต่ละส�ข�ก�รผลิต ท่ีสอดคล้อง
ไปกับ 7 แนวท�งก�รพัฒน�ประเทศไทยในภ�พรวม

นอกจ�กนี�ยังมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบ�ยร�ยส�ข�และ
ข้อเสนอก�รสร้�งมูลค่�เพ่ิมด้วยก�รอุดมศึกษ� 
วิทย�ศ�สตร์วิจัย และนวัตกรรม (อววน.) ท่ีระบุถึง
เป�้หม�ยระยะสั�นและระยะย�วของทั�ง 11 ส�ข�ท่ี
สำ�คัญ เพ่ือเป็นแนวท�งก�รออกแบบและผลักดัน
นโยบ�ยในก�รปรับเปล่ียนโครงสร้�งของระบบ
เศรษฐกจิ ระบบสขุภ�พ ระบบก�รศึกษ� และก�ร
ปรับตัวของสังคมใหม่ ซ่ึึ่งถือเป็นคว�มท้�ท�ย
ของประเทศท่ีจะต้องอ�ศัยคว�มร่วมมือจ�กทุก
ภ�คส่วนเพ่ือไปสู่ก�รสร้�งอน�คตของประเทศ
อย่�งย่ังยืน
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| 1 |
เกษตรต้นน�้า
เพ่ิมผลิตภ�พ คุณภ�พ และ
มูลค่�เพ่ิมให้กับสินค้�เกษตรไทย
(High Productivity and High
Value Crop)

| 4 |
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยวปลอดภัย  มีคุณภ�พ 
กระจ�ยสู่เมืองรอง
(Safety, Quality and Inclusive
Tourism )

| 3 |
อุตสาหกรรมการผลิต
เพ่ิมขีดคว�มส�ม�รถอุตส�หกรรม
สัญช�ติไทย
(Indigenous Industrial Capability
Upgrading )

| 5 |
SMEs & IDEs
สร้�งวิส�หกิจยุคใหม่ ก้�วลำ��ทันสมัย
และยืดหยุ่นต่อก�รเปลี่ยนแปลง
(Smart and Resilient Enterprise )

| 6 |
เศรษฐกิจฐานราก
ส่งเสริมศักยภ�พ สร้�งโอก�ส 
ด้วยแนวท�งก�รพัฒน�อย่�งตรงจุด
(From Poverty to Prosperity
of Local Economy by Targeted
Development )

| 2 |
อุตสาหกรรมอาหาร
มุ่งสู่ก�รเป็นครัวโลกที่มั่นคง
ปลอดภัย ได้ม�ตรฐ�น
(Safety Food for the World  )
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| 11 |
สังคม
สร้�งสังคมแห่งคว�มเกื�อกูลและแบ่งปัน
(Care and Share Society )

| 8 |
บริการภาครัฐ
บริก�รอัจฉริยะโดยปร�ศจ�กคอรัปชั่น
(Smart Service with Zero
Corruption )

| 9 |
สุขภาพ
สร้�งคว�มมั่นคงท�งสุขภ�พ ชูจุดแข็ง
เพ่ือสร้�งมูลค่�เพ่ิมท�งเศรษฐกิจ
(Establish Health Security
&  Enhance Medical Research
and Tourism )

| 10 |
การศึกษา
ส่งเสริมก�รเรียนรู้ที่ทุกคนส�ม�รถเข้�ถึงได้ 
เพ่ือคว�มส�ม�รถในก�รปรับตัว
(Ubiquitous and Affordable Learning
for Building Adaptability)

| 7 |
เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์
และเชิงวัฒนธรรม
สร้�งคว�มพร้อมของท้องถิ่น 
มุ่งสู่เมืองสร้�งสรรค์
(Grooming Locality Towards
Creative City )

C
hapter 0

4  :  The Strategy
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| 1 | เกษตรต้นน�้า
(Agriculture)
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4  :  The Strategy —
 เก่ษติรติ้นนำ �า

| ความส�าคัญของสาขา |
     Scope & Scale

สัดส่วน GDP ภาคเกษตรกรรม
ลดตำ่าลง 

ปี 2562 ภาคเก่ษติรก่รรม่ของไทยม้่
สัดส่วนประม่าณ 5.7% ของ GDP 
ประเทศไทย ลดลงจาก่ปี 2553 ท้�ภาค
เก่ษติรก่รรม่ของไทยม้่สัดส่วนประม่าณ 
7.3% ของ GDP ประเทศไทย

การส่งออกสินค้าเกษตรเตบิโต
ขึ้น สินค้าเกษตรมีแนวโน้ม
มูลค่าการส่งออกเพ่ิื่มขึ้นทุกปี 

ในปี 2559 พับว่าม่้ก่ารส่งออก่สินค้า
เก่ษติร 12.17 แสนล้านบาท คิดเป็น 16% 
ของสินค้าส่งออก่ทั�งหม่ด โดยสินค้า
เก่ษติรส่งออก่ท้�สำาคญั ไดแ้ก่ ่ยางพัารา 
ข้าว ม่ันสำาปะหลัง ไก่่ ผลไม่้ ก่์้ง และ
อาหารแปรรูป 

แรงงาน 1 ใน 3 ของประเทศอยู่
ในภาคเกษตร 

ประ เทศไทยม้่ พ้ั� น ท้� ทำาก่าร เก่ษติร
ประม่าณ 46.54%  ของพ้ั�นท้�ทั�งประเทศ 
ครัวเร้อนเก่ษติรก่รประม่าณ 5.91 ล้าน
ครัวเร้อน ก่ำาลังแรงงานของประเทศ 
35% อยู่ในภาคก่ารเก่ษติร (12.37 ล้าน
คน จาก่ 38.26 ล้านคน) โดยภาคติะวัน
ออก่เฉ้ยงเหน้อม้่ครัวเร้อนท้�ประก่อบ
อาช้ื้พัเก่ษติรก่รรม่ม่าก่ท้�ส์ด (46%) 
รองลงม่า ได้แก่่ ภาคเหน้อ (22%) 
ภาคใต้ิ (17%) และภาคก่ลาง (14%) 
ติาม่ลำาดับ
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| ประเด็นส�าคัญและความท้าทาย |
     Key Issues & Challenges

ความต้องการสินค้าเกษตรเพ่ิื่มขึ้นใน
ขณะที่พ้้ื่นที่ทำาการเกษตรลดลง

ความ่ต้ิองก่ารสินค้าเก่ษติรเพิั�ม่ขึ�น
จาก่จำานวนประชื้าก่รท้�เพิั�ม่ขึ�น สวน
ทางกั่บพ้ั�นท้�ทำาก่ารเก่ษติร จึงม่้ความ่
จำาเป็นอย่างยิ�งท้�จะติ้องเร่งปรับปร์ง
ประสิทธุ์ิภาพัก่ารผลิติ เพ้ั�อให้เพ้ัยงพัอ
ก่ับความ่ติ้องก่ารอาหารท้�จะเพิั�ม่ม่าก่
ขึ�นในอนาคติ

ความ เห ล่้อมลำ้ าด้ านราย ไ ด้ของ
เกษตรกรไทย
 
เก่ษติรก่รส่วนใหญ่ยังคงม่้รายได้น้อย 
โดยปี 2561 ครัวเร้อนเก่ษติรม่้รายได้
เงินสดส์ทธุ์ิเฉล้�ย 5,377 บาทติ่อคนติ่อ
เด้อน ในขณะท้�ติน้ทน์ในภาคก่ารเก่ษติร
ท้�ม่้แนวโน้ม่เพิั�ม่ขึ�นอย่างติ่อเน้�อง ทำาให้
อัติราก่ำาไรของเก่ษติรก่รลดลง หน้�สิน
ครัวเร้อนเก่ษติรเพิั�ม่สูงขึ�น โดยในปี 
2562 อยูท่้� 221,490 บาทต่ิอครวัเร้อน
ติ่อปี เพิั�ม่ขึ�นถึง 47% จาก่ปีท้�ผ่านม่า

ภัยธรรมช่าติส่งผลเสียโดยตรงต่อ
ผลผลิตทางการเกษตร

ระบบก่ารเก่ษติรพึั�งพัาธุ์รรม่ชื้าติิเป็น
หลัก่ ม่้เก่ษติรก่รเพ้ัยง 26% ท้�เข้าถึง
ก่ารใช้ื้นำ�าจาก่ชื้ลประทาน ก่ารเก่ษติร
ส่วนใหญ่จึงเป็นแบบเก่ษติรนำ�าฝ่น 
ก่ารเผชื้ิญสภาวะแล้งสะสม่ติ่อเน้�อง
จึงส่งผลก่ระทบโดยติรงต่ิอผลผลิติ
สินค้าเก่ษติร เชื้่น ข้าวนาปรังและอ้อย 
นอก่จาก่น้�ยังม่้ก่ารระบาดของโรคและ
แม่ลงเพิั�ม่ความ่เส้�ยงในก่ารสูญเส้ย
ผลผลิติสินค้าเก่ษติรท้�สำาคัญ

เกษตรกรรายเล็กเข้าไม่ถึงทรัพื่ยากร
และเทคโนโลยี ขาดอำานาจต่อรองใน
ระบบหว่งโซอ่ปุทาน (Supply Chain)

เก่ษติรก่รรายเล็ก่ ใ ช้ื้ รูปแบบก่าร
ผลิติ-จำาหน่ายในรูปแบบเดิม่ ม้่ก่ารนำา
เทคโนโลย้ม่าใชื้้ในวงจำากั่ด เก่ษติรก่ร
ถึง 40% ไม่่ม่้ท้�ดินเป็นของตินเอง เน้น
ปลูก่พ้ัชื้เก่ษติรโภคภัณฑ์�เชิื้งเด้�ยวซึึ่�ง
ม่้ระยะในก่ารเพัาะปลูก่สั�นเพ้ั�อหารายได้ 
พ้ัชื้ท้�ปลูก่จึงไม่่หลาก่หลาย นอก่จาก่
น้� ก่ารเป็นเก่ษติรรายย่อยทำาให้ไม่่เก่ิด
ก่ารประหยัดต้ินท์นจาก่ก่ารผลติิจำานวน
ม่าก่ (Economies of Scale) ในก่าร
เข้าถึงทรัพัยาก่ร เทคโนโลย้ และขาด
อำานาจต่ิอรองในระบบติลาดท้�ม้่ห่วงโซึ่่
อ์ปทานท้�ยาว

การเขา้ถงึแหลง่อาหารคุณภาพื่ยงัคง
ไม่ทั่วถึง 

ครัวเร้อนท้�ยาก่จนม่าก่ม้่แนวโน้ม่ท้�จะม้่
เดก็่อยูใ่นภาวะทพ์ัโภชื้นาก่าร ในสัดส่วน
สูงถึง 16% โดยในปี 2561 ประเทศไทย
ม่้คนจน 6.683 ล้านคน ในจำานวนน้� ม่้
ประม่าณ 298,100 คน ท้�ม่้รายจ่าย
เพ้ั�อก่ารบริโภคต่ิอคนต่ิอเด้อนในด้าน
อาหารติำ�าก่ว่าเก่ณฑ์� ซึ่ึ�งหม่ายความ่ว่า
ครัวเร้อนดังก่ล่าวไม่่สาม่ารถได้รับทั�ง
แคลอร้และโปรติ้นติาม่ปริม่าณขั�นติำ�าท้�
ครัวเร้อนควรจะได้รับ

ขาดแคลนแรงงานในภาคเกษตร

แรงงานในภาคเก่ษติรไทยม่แ้นวโนม้่ชื้รา
ขึ�น โดยสัดส่วนเก่ษติรก่รอาย์ม่าก่ก่ว่า 
60 ปี เพิั�ม่ขึ�นจาก่ 36% ในปี 2551 เป็น 
46% ในปี 2561 อยา่งไรก่ด็ ้จาก่ขอ้ม่ลู
ของสำานัก่งานสถิติิแห่งชื้าติิ พับว่า 
แรงงานในภาคก่ารเก่ษติรม่้ก่ารศึก่ษา

ในระดบัท้�สูงขึ�น ซึ่ึ�งเป็นแนวโนม้่ท้�ดข้อง
ก่ารพััฒนาก่ารเก่ษติรของประเทศ

ความผนัผวนของราคาสินค้าเกษตรใน
ตลาดโลก ส่งผลโดยตรงต่อรายได้
ของเกษตรกรไทย

สินค้าเก่ษติรไทยพึั�งพัาติลาดโลก่ 
เก่ษติรก่รไม่่สาม่ารถก่ำาหนดราคา
ผลผลิติของตัิวเองได้ ความ่ผันผวน
ของราคาสินค้าเก่ษติรในติลาดต่ิาง
ประเทศ ก่ารชื้ะลอติัวลงของความ่
ติ้องก่ารในติลาดโลก่ หร้อก่ารแข่งขัน
ในติลาดโลก่ท้�ม่้ความ่ร์นแรง จึงส่งผล
ก่ระทบโดยติรงต่ิอรายไดข้องเก่ษติรก่ร

สินค้าเกษตรปลอดภัยเป็นท่ีต้องการ
มากขึ้น
 
ผู้บริโภคใส่ใจส์ขภาพัม่าก่ขึ�น ม่้ความ่
รู้ทางโภชื้นาก่าร ประก่อบก่ับม่้ก่าร
ซึ่้�อสินค้าเก่ษติรผ่านชื้่องทางออนไลน�
ม่าก่ขึ�น จึงติ้องก่ารอาหารท้�ม่้ค์ณภาพั 
ปลอดภัย ม่้หน่วยงานท้� เชื้้�อถ้อได้
รับรองม่าติรฐานทางก่ารเก่ษติร

เกษตรกรมีความพื่ร้อม แต่ยังขาด
โครงสร้างพ้้ื่นฐานท่ีเอ้้อต่อการใช่้งาน
เทคโนโลยีดิจิทัล

เก่ษติรก่รค่อนข้างพัร้อม่ใชื้้เทคโนโลย้
ดิจิทัล แติ่ยังขาดโครงสร้างพ้ั�นฐานท้�
เอ้�อต่ิอก่ารใช้ื้งานและขาดผู้ให้บริก่าร
เทคโนโลย้ท้�เหม่าะสม่ แม่้ม้่ผู้พััฒนา
แอปพัลเิคชื้นัดา้นเก่ษติรจำานวนม่าก่ แติ่
ส่วนใหญใ่หบ้รกิ่ารไม่ค่รบวงจร นอก่จาก่น้� 
สัญญาณโทรศัพัท�และอนิเทอร�เนต็ิยังม้่
ความ่เรว็ติำ�า ไม่่เสถ้ยร และไม่่ม่สั้ญญาณ
โดยเฉพัาะในแปลงเก่ษติรซึึ่�งเป็นพ้ั�นท้�
นอก่เขติช์ื้ม่ชื้น
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| ผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 |
     Impact of Covid-19

| นัยยะเชิงนโยบาย |
    Implication

การขนส่งสินค้าทางการเกษตร
ทำาได้ยากขึ้น 

ติลาดส่งออก่สินค้าเก่ษติรสำาคัญของ
ไทย ส่วนม่าก่เป็นประเทศท้�ม่ค้วาม่เส้�ยง
สูง หลายประเทศม่้ม่าติรก่ารปิดด่าน
ขนส่งระหว่างประเทศ หร้อม่้ก่ารติรวจ
ติราท้�เข้ม่งวดขึ�น ส่งผลให้ก่ารขนส่ง
สินค้าทำาได้ยาก่ขึ�น ติ้นท์นสูงขึ�น และม่้
ปัญหาในก่ารควบค์ม่ค์ณภาพั

เกิดการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร 
ของประเทศให้ครอบคลุมยิ่งขึ้น

ม่้ก่ารปรับปร์งทะ เบ้ยนเก่ษติรก่ร
ของประเทศให้ครอบคล์ม่ขึ�น เพ้ั�อผล
ประโยชื้น�ในก่ารเย้ยวยาเก่ษติรก่รท้�ยัง
ไม่่เคยขึ�นทะเบ้ยน

เกษตรภายในประเทศ ขยับเข้า สู่
แพื่ลตฟอร์มดิจิทัล

ติลาดสินคา้เก่ษติรภายในประเทศขยบัสู่
แพัลติฟื้อร�ม่ดิจิทัล เก่ษติรก่รสาม่ารถ
ขายผลผลิติโดยไม่่ผ่านคนก่ลาง  แติ่
อาศัยชื้่องทาง E-commerce ใน
ก่ารติิดติ่อผู้บริโภคได้ก่ว้างขวางขึ�น 
สาม่ารถเป็นผู้ก่ำาหนดราคาเองได้ ชื้่วย
เพิั�ม่รายได้ให้ก่ับเก่ษติรก่ร

มีแรงงานกลับเข้าสู่ช่นบทมากขึ้น 

แรงงานค้นถิ�น แรงงานติก่งาน และ
บัณฑ์ิติจบใหม่่จะก่ลับสู่ชื้นบทม่าก่ขึ�น
เน้�องจาก่สถานประก่อบก่ารปิดตัิวหร้อ
ม่้ก่ารปรับลดก่ำาลังคนเปล้�ยนไปสู่ก่าร
ผลิติในระบบควบค์ม่อัติโนม่ัติิ (Auto-
mation) ม่าก่ขึ�น

เพ่ิื่มความหลากหลายของตลาดให้แก่
สินคา้เกษตร 
อาจเป็นติลาดติ่างประเทศใหม่่ (ท้�ม่้
ความ่เข้ม่งวดในก่ารส่งออก่น้อยก่ว่า) 
หร้อติลาดในประเทศ

พัื่ฒนาระบบ Cold Chain Logistics 
ทีม่ปีระสิทธิภาพื่ 
หร้อระบบคลังสินค้าและขนส่งแบบ
ควบค์ม่อณ์หภมู่ ิเพ้ั�อรองรบัก่ารขนส่ง
ท้�ติ้องใชื้้เวลานานขึ�น

พัื่ฒนาระบบฐานข้อมูลเกษตรให้
เช่้่อถ้อได้ 
และนำาม่าใช้ื้ประโยชื้น�ในเชิื้งก่ารผลิติ
และก่ารขาย

สนับสนุนการรวมกลุ่มของเกษตรกร 
เพ้ั�อสร้างแพัลติฟื้อร�ม่ติลาดออนไลน�
ของสินค้าเก่ษติรก่ร (ท้�ม่้อยู่แล้วหร้อ
สร้างใหม่่) เพ้ั�อดึงดูดให้ผู้บริโภคหันม่า
ซึ่้�อสินค้าจาก่เก่ษติรก่รโดยติรง

C
hapter 0

4  :  The Strategy —
 เก่ษติรติ้นนำ �า
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“
”

เพ่ิมผลติภาพ คณุภาพ
และมลูค่าเพ่ิมใหก้บัสนิคา้
เกษตรไทย
(High Productivity and High Value Crop)

| ทิศทางเชิงกลยุทธ์ |
    Strategic Direction
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| 1 |
เพ่ิื่มผลิตภาพื่และคุณภาพื่ของสินค้า
เกษตรโภคภณัฑ ์โดยการพัื่ฒนากลไก
การถา่ยทอดเทคโนโลยีและองคค์วามรู้
ที่เหมาะสม

| 2 |
ก้าวสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง 
โดยเพ่ิื่มขีดความสามารถด้านการ
บริหารจัดการให้กับชุ่มช่น

| 3 |
พัื่ฒนาโครงสร้างพ้้ื่นฐานหร้อระบบ
นิเวศเพ่้ื่อเพ่ิื่มขีดความสามารถให้
เกษตรกรสามารถใช่้ประโยช่น์และ
สรา้งมลูค่าจากหว่งโซอ่ปุทาน (Supply 
Chain) ได้มากขึ้น

| ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย |
    Recommendation & Policy Direction

พััฒนาก่ลไก่ก่ารถา่ยทอดเทคโนโลย้
ท้�เหม่าะสม่ก่ับพ้ั�นท้� ให้เก่ษติรก่ร
สาม่ารถเข้าถึงและใช้ื้ประโยชื้น�จาก่
เทคโนโลย้ท้�เหม่าะสม่ได้ เชื้่น ปัจจัย
ก่ารผลิติ ก่ารเก่ษติรแม่่นยำา 

รวม่ก่ล์่ม่สร้างอาชื้้พัในท้องถิ�นเพ้ั�อ
ก่ระจายแหล่งรายได้ 

ส่งเสริม่เก่ษติรทฤษฎ้ใหม่่ เ พ้ั� อ
ส นั บ ส น์ น ก่ า ร เ ข้ า ถึ ง อ า ห า ร
ค์ณภาพัด้ในระ ดับพ้ั� น ท้�

ส่งเสริม่ก่ารปรับเปล้�ยนสู่สินค้า
เก่ษติรท้�ม่้ค์ณสม่บัติิแติก่ต่ิางและม่้
ค์ณภาพัสูง โดยเพิั� ม่ข้ดความ่
สาม่ารถด้านก่ารบริหารจัดก่ารให้
ชื้์ม่ชื้น รวม่ถึงพััฒนาให้ม่้ผู้จัดก่าร
ชื้ม์่ชื้นในพ้ั�นท้�เพ้ั�อสรา้งความ่เขม้่แขง็

พััฒนาเก่ษติรก่รอัจฉริยะ (Smart 
Farmer) ให้ม่้องค�ความ่รู้ในด้าน
ติ่ า งๆ  เ ชื้่ น  ก่ ารปร ะย์ ก่ติ� ใ ชื้้
วิทยาศาสติร�และเทคโนโลย้สม่ัยใหม่่
ในก่ารทำาเก่ษติรก่รรม่

ส่งเสริม่ผู้ประก่อบก่ารก่ล์่ม่ผู้ ให้
บริก่ารเทคโนโลย้ก่ารเก่ษติร ส่ง
เสริม่ให้เอก่ชื้นเข้าม่าให้บริก่ารจัก่ร
ก่ลก่ารเก่ษติรหร้อแพัลติฟื้อร�ม่
ดิจิทัลในภาคเก่ษติร

พััฒนาผูเ้ช้ื้�ยวชื้าญและบค์ลาก่รเพ้ั�อ
ส่งเสริม่ก่ารเก่ษติรในระดับพ้ั�นท้�

พััฒนาฐานข้อมู่ล (Big Data) 
สำาหรับวางแผนก่ารผลิติ

เ พิั� ม่ชื้่องทางก่ารขายสินค้ า ใ ห้
เก่ษติรก่รเชื้้�อม่โยงกั่บผู้บริ โภค
โดยติรง

ส่งเสริม่ก่ารพััฒนาโครงสร้างพ้ั�น
ฐานด้านก่ารติลาดและโครงสร้าง
พ้ั�นฐานด้านม่าติรฐานอ้�น ๆ

ปรับปร์ง แก้่ไขก่ฎหม่ายท้� เ ป็น
อ์ปสรรค เชื้่น พั.ร.บ. ก่ัก่พ้ัชื้, พั.ร.บ. 
ค์้ม่ครองพัันธุ์์�พ้ัชื้  เป็นติ้น

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/
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| 2 | อตุสาหกรรมอาหาร
(Food Industry)

Cr : https://www.micvac.com/method/equipment/
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C
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4  :  The Strategy —
 อ์ติสาหก่รรม่อาหาร

| ความส�าคัญของสาขา |
     Scope & Scale

มส่ีวนแบง่ในตลาดโลกเปน็อนัดับ 
2 ในภูมิภาคเอเช่ีย

ปี 2562 ไทยเป็นประเทศผู้ส่งออก่
อาหาร โลก่อัน ดับ  11 ด้ วยมู่ลค่ า 
1,025,500 ลา้นบาท โดยม้่ส่วนแบ่งใน
ติลาดโลก่ 2.51% และอยู่ในอันดับ 2 ใน
ภูม่ิภาคเอเช้ื้ย เป็นรองจาก่ประเทศจ้น 
และเป็นอ์ติสาหก่รรม่ท้�ผลประโยชื้น�จาก่
รายได้ส่วนใหญ่ติก่อยู่ภายในประเทศ 

มี GDP อยู่อันดับ 1 ในสาขา
การผลิตภายในประเทศ

อ์ติสาหก่รรม่อาหารม้่ GDP ภายใน
ประเทศอยู่อันดับ 1 ในสาขาก่ารผลิติ 
โดยเป็นมู่ลค่า GDP จาก่ SMEs 
สัดส่วน 33.2%

มีจำานวนการจ้างงานสูง

อ์ติสาหก่รรม่อาหารม้่ความ่เช้ื้�อม่โยง
ติ่อเน้�องติั�งแติ่ภาคเก่ษติร ภาคก่ารค้า 
ภาคก่ารขนส่ง และภาคบริก่าร ภาพั
รวม่อต์ิสาหก่รรม่ทั�งหม่ดท้�เก่้�ยวขอ้งก่บั
อาหารม่จ้ำานวนก่ารจา้งงานท้�เก่้�ยวขอ้ง
ทั�งสิ�น 3,195,695 คน และม้่จำานวน
SMEs ท้�เก่้�ยวขอ้งทั�งสิ�น 1,107,829 ราย
โดยอยู่ในภาคก่ารค้าม่าก่ท้�ส์ด

596,227 ราย ภาคบรกิ่าร 329,600 ราย
ภาคก่ารผลิติ 136,663 ราย และภาค
เก่ษติรท้� เป็นวัติถ์ดิบ 45,339 ราย 

มจีำานวนสถานประกอบการมาก
ที่สุดในประเทศ 

อ์ติสาหก่รรม่อาหารม่้จำานวนสถาน
ประก่อบก่ารม่าก่ท้�ส์ดจำานวน 137,027 
ราย ม่้ก่ารจ้างงานรวม่ 759,229 คน 
โดยม้่จำานวน SMEs 136,663 ราย 
คิดเป็น 4.56% ของจำานวน SMEs 
ทั�งหม่ดของประเทศ

ประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกสินค้า
อาหารสัตว์เลีย้งอันดบั 4 ของ
โลก

ประเทศไทยเป็นผู้ส่งออก่สินค้าอาหาร
สัติว�เล้�ยงอันดับ 4 ของโลก่ รองจาก่
สหภาพัย์โรป สหรัฐอเม่ริก่า และจ้น 
โดยในปี 2562 ไทยส่งออก่สินคา้อาหาร
สัติว�เล้�ยงเป็นมู่ลค่าสูงถึง 1,693 ล้าน
เหรย้ญสหรัฐ ขยายติวัเพิั�ม่ขึ�น 4% เม้่�อ
เท้ยบก่ับปี 2561
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ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยังขาดขีด
ความสามารถในการแข่งขัน

ก่ว่า 90% ของผู้ประก่อบก่ารใน
อ์ติสาหก่รรม่อาหารของไทย เป็น 
SMEs ท้�ยังขาดข้ดความ่สาม่ารถใน
ก่ารแข่งขัน ขาดก่ารพััฒนาเทคโนโลย้ 
นวัติก่รรม่ และงานวิจัยเพ้ั�อก่ารติ่อ 
ยอดและสร้างมู่ลค่าเพิั�ม่ให้ก่ับสินค้า 
และระบบก่ารผลิติส่วนใหญ่ยังไม่่ได้
ม่าติรฐานและความ่ปลอดภัยในระดับ
สาก่ล และม่ป้ระสิทธุ์ภิาพัในก่ารผลติิท้�ติำ�า

ผลกร ะทบจ ากวงก า ร เ น้้ อ สั ต ว์
สังเคราะห์ต่ออุตสาหกรรมเน้้อสัตว์ 

ผลก่ระทบจาก่ก่ารขยายติัวของสินค้า
อาหารท้�ผลิติจาก่เน้�อสัติว�สังเคราะห� 
(Lab-Grown Meat) หร้อพ้ัชื้ทดแทน
เน้�อสัติว� (Plant-Based Food 
Product) ท้�ม่ต้ิอ่อต์ิสาหก่รรม่เน้�อสัติว�
และอาหารทะเล

ตลาดอาหารเฉพื่าะทางมีแนวโน้มการ
เติบโตสูง

จาก่แนวโน้ม่ของติลาดเฉพัาะก่ล์่ม่ 
(Niche Market) อาหารเฉพัาะทาง
ยงัม่โ้อก่าสเติบิโติสูง (High Growth) 
เชื้น่  อาหารส์ขภาพั อาหารเฉพัาะบ์คคล 
อาหารผู้สูงอาย์ อาหารท้�ม้่โปรติ้นสูง  
และอาหารพัร้อม่ทาน เป็นติ้น

ปัญหาการกระจายรายได้ของผู้
ประกอบการ

ปัญหาก่ารก่ระจายรายได้ (Distribu-
tion of Income) ของผู้ประก่อบก่าร
ในหว่งโซึ่อ่ป์ทาน (Supply Chain) ซึ่ึ�ง
ม่้ SMEs ม่าก่ก่ว่า 90% แติ่ม่้สัดส่วน
รายได้ท้�ติำ�า โดยรายได้ส่วนใหญ่ติก่
อยู่ก่ับผู้ประก่อบก่ารรายใหญ่เพ้ัยง
ไม่่ก่้�ราย

| ประเด็นส�าคัญและความท้าทาย |
     Key Issues & Challenges
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มูลค่าภาพื่รวมการส่งออกลดลง 
ผูป้ระกอบการไมส่ามารถส่งออกสินค้าได้
 
ผู้ประก่อบก่ารไทยไม่่สาม่ารถส่งออก่
สินคา้ไปยังประเทศคูค่า้ท้�ประสบปัญหา
ก่ารระบาดของโควิด-19 ได้ ภาพัรวม่
ก่ารส่งออก่สินค้าก่ล์่ม่เก่ษติรอาหาร
ในไติรม่าสแรก่ม่้มู่ลค่า 119,546 ล้าน
บาท ลดลง 13.3% เม่้�อเท้ยบกั่บชื้่วง
เด้ยวก่ันของปี 2562 และสินค้าก่ล์่ม่
อ์ติสาหก่รรม่อาหาร ไติรม่าสแรก่ม่้
มู่ลค่า 137,765 ล้านบาท ลดลง 0.6% 
เม่้�อเท้ยบก่ับชื้่วงเด้ยวก่ันของปี 2562 
รวม่สินค้าก่ล่์ม่อาหารไติรม่าสแรก่ 
ม่ลูคา่ 257,302  ล้านบาท ติดิลบ 6.9% 

ไม่สามารถนำาเข้าวัตถุดิบเพ่้ื่อผลิต
สินค้าได้

ผู้ประก่อบก่ารไทยไม่่สาม่ารถนำาเข้า
วตัิถด์บิท้�เป็นส่วนผสม่อาหารเพ้ั�อนำาม่า
ผลิติสินค้าได้ เช่ื้น วัติถ์ดิบเคร้�องเทศ
จาก่ประเทศอินเด้ย

สร้างความมั่นคงทางอาหารและ 
โภช่นาการท่ีมีมาตรฐานและความ 
ปลอดภัย

ผู้คนสามารถเข้าถึงอาหารได้อย่าง
ทั่วถึง 

นักท่องเที่ยวลด ยอดขายร่วง

ผูป้ระก่อบก่ารม่ย้อดขายลดลง เน้�องจาก่
จำานวนนกั่ทอ่งเท้�ยวท้�ลดลงจาก่ม่าติรก่าร
ลอ็คดาวน�ของประเทศท้�ม้่ก่ารแพัร่ระบาด
ทั�วโลก่

พื่ฤตกิรรมการบรโิภคเปลีย่นเกดิปญัหา
ขาดแคลนอาหารในกลุม่เปราะบาง
 
ก่ารระบาดของโควดิ-19 ทำาให้พัฤติิก่รรม่
ผู้บริโภคเปล้�ยนแปลงไป และก่ล่์ม่คน
เปราะบางประสบปัญหาก่ารเขา้ถงึอาหาร
อยา่งเพ้ัยงพัอและทั�วถึง

ความตอ้งการอาหารเพ่ิื่มขึน้ เน่้องจาก
ผู้ผลิตรายใหญ่ติดปัญหาในการผลิต

ความ่ติ้องก่ารอาหารม้่ปริม่าณเพิั�ม่
ขึ�น เน้�องจาก่ก่ารกั่ก่ต์ินอาหารบริโภค
และประเทศผู้ผลิติอาหารรายใหญ่
ก่ำาลังประสบปัญหาในก่ารผลิติ เช่ื้น 
สหรัฐอเม่ริก่าและย์โรป

เพ่ิื่มขีดความสามารถของผู้ประกอบ
การตลอดห่วงโซ่อปุทาน

มุง่สรา้งนวตักรรมและเทคโนโลยเีพ่้ื่อไป
สู่อาหารอนาคต 

| ผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 |
     Impact of Covid-19

| นัยยะเชิงนโยบาย |
     Implication

C
hapter 0

4  :  The Strategy —
 อ์ติสาหก่รรม่อาหาร



| ทิศทางเชิงกลยุทธ์ |
    Strategic Direction

“

”

มุ่งสู่การเป็นครัวโลก
ที่มั่นคง ปลอดภัย 
ได้มาตรฐาน
(Safety Food for the World)
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| ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย |
    Recommendation & Policy Direction

| 1 |
ยกระดับมาตรฐานการผลิต คุณภาพื่
และความปลอดภัยในระดับสากล

| 3 |
ส่งเสริมผู้ประกอบการด้านนวัตกรรม
อาหารเพ่้ื่อสร้างมูลค่าเพ่ิื่ม

| 2 |
ส่งเสริมการพัื่ฒนาอาหารเฉพื่าะทาง
เน้นการใช่้วัตถุดิบภายในประเทศ

| 4 |
สร้างโอกาสทางธุรกิจและเพ่ิื่มบทบาท
ให้กับอุตสาหกรรมอาหารไทย

ยก่ระดับข้ดความ่สาม่ารถของผู้
ประก่อบก่ารในด้านม่าติรฐานก่าร
ผลิติ และก่ารรัก่ษาค์ณภาพัสินค้า
ให้เท้ยบเท่าสาก่ล โดยเฉพัาะด้าน
ความ่ปลอดภัยอาหาร  (Food 
Safety)

ส่งเสริม่ก่ารปรับปร์งประสิทธุ์ิภาพั
ก่ารผลิติติลอดห่วงโซึ่่อ์ปทาน 

ส่งเสริม่ Startup ด้านนวัติก่รรม่
อาหาร (FoodTech) และผูป้ระก่อบ
ก่ า ร อ า ห า ร ท้� ขั บ เ ค ล้� อ น ด้ ว ย
นวัติก่รรม่ (Food Innovation 
Driven Entrepreneur) เพ้ั�อให้
เป็นพัลังขบัเคล้�อนหลัก่ในก่ารสรา้ง
มู่ลค่าเพิั�ม่ สร้างงาน และก่ระจาย
รายได้สู่ท้องถิ�น

ส่งเสริม่ก่ารพััฒนาอาหารเฉพัาะ
ทางท้�ม่แ้นวโนม้่ก่ารเติิบโติสูง (High 
Growth) ในอนาคติ หร้ออาหาร
อนาคติ เชื้่น อาหารส์ขภาพั อาหาร
ท้�ปราศจาก่สารปร์งแติ่ง อาหาร
เฉพัาะบ์คคล อาหารผูสู้งอาย์ อาหาร
โปรติ้นสูง และอาหารพัร้อม่ทาน 

เน้นก่ารใชื้้วัติถ์ดิบและส่วนผสม่ท้�ม่า
จาก่ท้องถิ�นและภายในประเทศ

สร้างโอก่าสทางธุ์ร์กิ่จทั�งในและต่ิาง
ประเทศผา่นแพัลติฟื้อร�ม่ท้�เหม่าะสม่
ก่ับผู้ผลิติท์ก่ระดับให้อ์ติสาหก่รรม่
อาหารไทยม่้บทบาทในติลาดโลก่ 
รวม่ถึงหาโอก่าสในติลาดท้�ม่้ก่าร
เติิบโติสูง เชื้่น ติลาดอาหารฮาลาล 
ติลาดจ้น และติลาดอาเซึ่้ยน เป็นติ้น

สร้างติลาดทางเล้อก่ เช่ื้น ก่ารเช้ื้�อม่
โยงผลิติภัณฑ์�อาหารกั่บก่ารท่อง
เท้�ยว วัฒนธุ์รรม่ และความ่คิด
สร้างสรรค� ออก่ก่ฎหม่ายไม่่ให้เก่ิด
ก่ารผูก่ขาดติลอดห่วงโซึ่่อ์ปทาน 
(Supply Chain) รวม่ถึงเติร้ยม่
ความ่พัร้อม่ให้ผู้ประก่อบก่ารเข้าสู่
ก่ารแข่งขันในย์คดิจิทัล

/

/

/

/

/

/

/
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| 3 | อุตสาหกรรม
การผลิต
(Manufacturing)
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C
hapter 0

4  : The Strategy —
 อ์ติสาหก่รรม่ก่ารผลิติ

| ความส�าคัญของสาขา |
     Scope & Scale

เป็น 1 ใน 3 ของ GDP 
ประเทศไทย มีสัดส่วนสูงสุด
ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมด

ภาคอ์ติสาหก่รรม่คิดเป็นประม่าณ 1 ใน 
3 ของ GDP ประเทศไทย ม่้ผลิติภาพั
แรงงานสูงส์ดเม่้�อเท้ยบก่ับภาคเก่ษติร
และภาคบริก่าร ม่้ สัดส่วนส่งออก่ 
80% ของมู่ลค่าก่ารส่งออก่ทั�งหม่ด 
และเป็น 1 ใน 4 ของก่ารจ้างงานของ
ประเทศ

ความสามารถในการแข่งขันอยู่
ที่อันดับ 25 จาก 123 ประเทศ
ทั่วโลก

อันดับความ่สาม่ารถในก่ารแข่งขันของ
ภาคอ์ติสาหก่รรม่ของประเทศไทยอยู่
ท้�อันดับ 25 (จาก่ 123 ประเทศทั�วโลก่) 
โดยอันดับ 1-3 ค้อ เยอรม่น้ ญ้�ป่์น
แล ะ จ้น  ติาม่ลำา ดับ โดยม่า เล เ ซ้ึ่ย
อันดับ 22 และเว้ยดนาม่อันดับ 44
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ถูกขับเคล้่อนด้วยอุตสาหกรรมกลุ่ม
เดิมและกระจุกตัวอยู่ในพ้้ื่นที่เดิม

ในรอบ 10 ปีท้�ผา่นม่า อต์ิสาหก่รรม่ไทย
ถูก่ขบัเคล้�อนดว้ยอต์ิสาหก่รรม่ก่ล์ม่่เดิม่
และก่ระจ์ก่ตัิวอยู่ในพ้ั�นท้�เดิม่โดยเฉพัาะ
ก่ร์งเทพัม่หานครและภาคติะวันออก่ 
โดยเป็นอ์ติสาหก่รรม่ 3 ก่ล์่ม่หลัก่ของ
ไทย ไดแ้ก่ ่ก่ล์ม่่ยานยนติ� อเิลก็่ทรอนกิ่ส�          
ก่ล์่ม่ปิโติรเล้ยม่และเคม่้ภัณฑ์� และก่ล์่ม่
ท้�ใชื้ว้ตัิถด์บิภายในประเทศอยา่ง อาหาร 
ยาง และพัลาสติิก่

กลุม่ผลติเพ่้ื่อการส่งออกมีความเปราะ
บางและผันผวนตามปัจจัยเศรษฐกิจ
โลก

ก่ล่์ม่ท้�ผลิติเพ้ั�อก่ารส่งออก่ จะม้่ความ่
เปราะบางและผันผวนติาม่ปัจจัยทาง
เศรษฐกิ่จของโลก่ หลายอ์ติสาหก่รรม่
ของไทย เช่ื้น อิเล็ก่ทรอนิก่ส�และยาน
ยนติ� เป็นส่วนหนึ�งของห่วงโซ่ึ่ก่ารผลิติ
ของประเทศติ่าง ๆ เชื้่น จ้น ญ้�ป่์น 
เก่าหล้ใต้ิ และไต้ิหวัน ก่ารชื้ะลอตัิวของ
อ์ปสงค�ในประเทศคู่คา้ ทำาให้ก่ารส่งออก่
สินค้าอ์ติสาหก่รรม่ไทยม้่แนวโน้ม่ได้รับ
ผลก่ระทบสูง

กลุ่มใช่้แรงงานเสียเปรียบจากค่าจ้าง
ที่สูงกว่า

อต์ิสาหก่รรม่ก่ล์ม่่ท้�ใชื้แ้รงงานเป็นหลกั่ 
จะเส้ยเปร้ยบจาก่ค่าจ้างแรงงานท้�สูง
ก่ว่าประเทศอ้�น ๆ ในภูม่ิภาค

ขาดการลงทุนในสินทรพัื่ยท์ีจ่บัตอ้งไม่
ได้ (Intangible Assets)

ภาคอ์ติสาหก่รรม่ไทยม้่ก่ารลงท์นใน
ปัจจัยท์นในส่วนของเคร้�องจัก่รและ
อ์ปก่รณ�เพิั�ม่ขึ�น แต่ิลงท์นในสินทรัพัย�
ท้�จับต้ิองไม่่ได้ติำ�าม่าก่ เช่ื้น ก่ารวิจัยและ
พััฒนา ซึ่อฟื้ติ�แวร� และสิทธิุ์บัติร

ขับเคล่้อนโดยผู้ประกอบการรายใหญ่
เป็นหลัก มีความเหล้่อมลำ้าสูง

อ์ติสาหก่รรม่ ไทยขั บ เคล้� อน โดย           
ผู้ประก่อบก่ารไทยรายใหญ่เป็นหลัก่
แต่ิความ่สาม่ารถในก่ารผลิติยังติำ�าก่ว่า
สถานประก่อบก่ารข้าม่ชื้าติิ (MNCs)   
ส่วนสถานประก่อบก่ารขนาดเล็ก่
เติบิโติชื้า้ลง ม่ค้วาม่เหล้�อม่ลำ�าก่บัสถาน
ประก่อบก่ารขนาดใหญม่่าก่ก่วา่ท้�พับใน
ประเทศอ้�น ๆ

มีขอ้จำากดัจากปญัหาแรงงานกฎระเบยีบ 
และนโยบายรัฐที่ไม่แน่นอน

ข้อจำาก่ัดหลัก่ของอ์ติสาหก่รรม่ไทย 
ค้อ ก่ารขาดแคลนแรงงาน ก่ฎระเบ้ยบ
ทางก่าร ท้�ยงัเป็นอ์ปสรรค และนโยบาย
ของภาครัฐท้�ไม่่แน่นอน 

ได้ รับผลกระทบจากความขัดแย้ง
ทางการค้าโลกและการเปลี่ยนแปลง
ในด้านต่าง ๆ

ความ่ท้าทายในอนาคติท้�ก่ระทบต่ิอภาค
อ์ติสาหก่รรม่ ได้แก่่ ปัจจัยก่ารขัดแย้ง
ทางก่ารค้าโลก่ท้�ม่้แนวโน้ม่เพิั�ม่ขึ�น ก่าร
เปล้�ยนแปลงทางเทคโนโลย้ (ห์่นยนติ� 
AI ออโติเม่ชื้ั�น IoTs) สังคม่ผู้สูงอาย์ 
และก่ารเปล้�ยนแปลงสภาพัภูม่ิอาก่าศ

ภาค รัฐผลักดันกลไกขับ เคล้่ อน
เศรษฐกจิใหมภ่ายใตเ้ขตพัื่ฒนาพิื่เศษ
ภาคตะวนัออก

ภาครั ฐผลั ก่ดั นก่ล ไก่ขั บ เ คล้� อ น
เศรษฐก่จิใหม่่ผา่นโครงก่ารเขติพััฒนา 
พิั เศษภาคติะวันออก่ (Eastern 
Economic Corridor : EEC) ใน 
10 อ์ติสาหก่รรม่หลัก่ ม้่ก่ารลงท์น
โครงสร้างพ้ั�นฐาน 168 โครงก่าร และ
ก่ารออก่สิทธิุ์ประโยชื้น�ในก่ารลงท์น
ธุ์์รก่ิจท้�ม่้นวัติก่รรม่

| ประเด็นส�าคัญและความท้าทาย |
     Key Issues & Challenges
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เศรษฐกิจประเทศอุตสาหกรรมหลัก
หดตัว ดัช่นีผลผลิตอุตสาหกรรมไทย
หดตัวสูงสุดในรอบ 10 ปี

เศรษฐก่ิจประเทศอ์ติสาหก่รรม่หลัก่ใน
ไติรม่าสแรก่ปี 2563 หดติัวเม่้�อเท้ยบ
ก่ับระยะเด้ยวก่ันในปีก่่อนหน้า จาก่ทั�ง
ก่ารบริโภคและก่ารส่งออก่ สะท้อนถึง
ผลก่ระทบท้�ร์นแรงจาก่ก่ารแพัร่ระบาด
ของโควิด-19 ท้�ขยายวงก่ว้างไปใน
หลายประเทศ รายงานดัชื้น้ผลผลิติ
ภาคอต์ิสาหก่รรม่ไติรม่าสแรก่ ปี 2563 
พับว่าดัชื้น้หดตัิวสูงส์ดนับตัิ�งแติ่ชื้่วง
ม่หาอ์ทก่ภัยปี 2554

ช่่ วยเหล้อภาคอุตสาหกรรมและ
แรงงาน ให้มีสภาพื่คล่อง 
ด้วยก่ารพััก่หร้อขยายเวลาชื้ำาระหน้� 
และก่ารฝ่ึก่อบรม่ทัก่ษะแรงงานหร้อ
วิชื้าชื้้พัใหม่่

การส่งออกมีอุปสรรค กระทบหนัก 12 
อุตสาหกรรมไทย

สภาอ์ติสาหก่รรม่แห่งประเทศ ประเม่ิน
ผลก่ระทบจาก่โควิด-19 เบ้�องติ้น 12 
อ์ติสาหก่รรม่ ท้�ก่ระทบม่าก่ ค้อ ไฟื้ฟื้า้
อิเล็ก่ทรอนิก่ส� ชื้ิ�นส่วนอะไหล่ยานยนติ� 
เคร้�องสำาอาง เคม่้ โรงก่ลั�นนำ�าม่ัน
ปิโติรเล้ยม่ หัติถก่รรม่สร้างสรรค� 
โรงเล้�อย โรงอบไม้่ ไม้่อัดไม้่บางและ
วัสด์แผ่น อัญม่ณ้และเคร้�องประดับ 
เทคโนโลย้ชื้้วภาพั อาหาร สม์่นไพัร 
เน้�องจาก่ม่้อ์ปสรรคในก่ารส่งสินค้าไป
จ้น ไม่่สาม่ารถนำาเข้าวัติถ์ดิบจาก่จ้นได้ 
นัก่ท่องเท้�ยวลดลง ติ้นท์นก่ารผลิติสูง
ขึ�นและก่ระทบก่ารส่งออก่ไปในประเทศคู่
ค้าท้�ประสบปัญหาม่้ผู้ติิดเชื้้�อ

เน้นการยกระดับห่วงโซ่อุปทาน
ผ่านก่ารปรับติัว เพิั�ม่นวัติก่รรม่ก่าร
ผลิติสินค้าและก่ารสร้างแบรนด�สินค้า 
ก่ารใชื้้ เทคโนโลย้และพััฒนาทัก่ษะ
แรงงานให้ม่้ทั�งปริม่าณและค์ณภาพั
ท้� เพ้ัยงพัอติอบโจทย�อ์ติสาหก่รรม่
ในอนาคติ รวม่ถึงก่ารขับเคล้�อน 10 
อ์ติสาหก่รรม่เป้าหม่าย (S-Curve) 
เ พ้ั� อ ขั บ เ ค ล้� อ น เ ศ ร ษ ฐ ก่ิ จ ข อ ง
ประเทศไทย

การส่งออกสินค้ากลุ่มยางที่ ใช่้ ใน
เภสัช่กรรมและกลุ่มอาหารปรับตัวสูง
ขึ้นใน 4 เด้อนแรก

ก่ารส่งออก่สินค้าอ์ติสาหก่รรม่ 4 เด้อน
แรก่ของปี 2563 ปรับเพิั�ม่ขึ�น 2.4% 
โดยก่ล์่ม่สินค้าผลิติภัณฑ์�ยางท้�ใชื้้ใน
เภสัชื้ก่รรม่ม่้ก่ารเติิบโติสูง สินค้าก่ล์่ม่
อาหารม่้โอก่าสขยายติัวด้ติ่อเน้�อง 

| ผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 |
     Impact of Covid-19

| นัยยะเชิงนโยบาย |
     Implication

C
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 อ์ติสาหก่รรม่ก่ารผลิติ
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| ทิศทางเชิงกลยุทธ์ |
    Strategic Direction

เพ่ิมขีดความสามารถ 
อุตสาหกรรมสัญชาติไทย
(Indigenous Industrial Capability 
Upgrading)

“
”
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| ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย |
    Recommendation & Policy Direction

| 1 |
เน้นบรรเทาผลกระทบให้เกิดสภาพื่
คล่องด้วยการเพ่ิื่มอุปสงค์ภายใน
ประเทศ และการใช่้เทคโนโลยีเพ่้ื่อเพ่ิื่ม
ประสิทธิภาพื่การผลิต

| 3 |
ลงทุนในการวิจัยและพัื่ฒนา ส่งเสริม
ให้เกิดบริษัทเทคโนโลยีของไทย

| 4 |
ขับเคล้่อน EEC และเขตเศรษฐกิจนวัตกรรมในทุกภูมิภาค เตรียมพื่ร้อมก้าวสู่
อุตสาหกรรมแห่งอนาคต

| 2 |
กา้วสู่อุตสาหกรรมอจัฉริยะ (Smart Manufacturing) ดว้ยการยกระดบัมูลค่า
ผลิตภัณฑ์ และการเพ่ิื่มขีดความสามารถด้วยเทคโนโลยี

ในชื้่วงวิก่ฤติเน้นก่ารชื้่วยเหล้อ
บรรเทาผลก่ระทบภาคอต์ิสาหก่รรม่
และแรงงานให้ม่้สภาพัคล่องและ
อ์ปสงค�ในประเทศ รวม่ถึงชื้่วยทำาให้ 
SMEs สาม่ารถปรับติัวได้ 

ให้ความ่สำาคัญก่ับก่ารใชื้้เทคโนโลย้
ในก่ารเพิั�ม่ประสิทธุ์ิภาพัก่ารผลิติ 
โดยเนน้ผลิติสินค้าท้�ม่ม้่ลูคา่สูงและม้่
ความ่ซึ่ับซึ่้อนม่าก่ขึ�น

ลงท์นด้านก่ารวิจัยและพััฒนา

ส่งเสรมิ่ Commercialization ให้
เก่ิดบริษัทเทคโนโลย ้(Deep Tech 
Enterprise) ของไทย

พััฒนาให้เก่ิด Digital Transfor-
mation ในอ์ติสาหก่รรม่ และ
พััฒนาโรงงาน 4.0 ก่ารประย์ก่ติ�ใชื้้
เทคโนโลยเ้พ้ั�อเพิั�ม่ประสิทธุ์ภิาพัก่าร
ผลิติ

ส่งเสริม่ให้ผู้ประก่อบก่ารใชื้้ Big 
Data เพ้ั�อเข้าถึงข้อมู่ลรสนิยม่ผู้
บริโภคและความ่ติ้องก่ารติลาด

ปรับก่ฎระเบ้ยบและลดอ์ปสรรค
ธุ์ร์ก่จิ (Ease of Doing Business)

เน้นยก่ระดับความ่ปลอดภัยและส์ข
อนามั่ยในอ์ติสาหก่รรม่ต่ิางๆ โดย
เฉพัาะอาหาร เคร้�องด้�ม่ ยา และ
สินค้าเพ้ั�อก่ารบริโภค เช่ื้น ก่ารใช้ื้
ระบบติรวจสอบย้อนก่ลับ (Trace-
ability System) เพ้ั�อติิดติาม่ท้�ม่า
ของสินค้าติลอดห่วงโซ่ึ่อ์ปทาน 

ขับเคล้�อนโครงก่าร EEC และเขติ
เศรษฐก่ิจนวัติก่รรม่ในท์ก่ภูม่ิภาค
อยา่งติอ่เน้�อง ทั�งดา้นโครงสรา้งพ้ั�น
ฐาน ไปถึงก่ารเร่งสร้างแรงงาน
ทัก่ษะรองรับ โดยเฉพัาะก่ล์่ ม่
อาชื้้วศึก่ษาท้�ยังม่้จำานวนแรงงาน
น้อย ให้เพ้ัยงพัอทั�งในเชิื้งปริม่าณ
และค์ณภาพั (สำ า นัก่งานคณะ
ก่รรม่ก่ารนโยบายเขติพััฒนาพิัเศษ
ภาคติะวันออก่ ประม่าณก่ารว่าใน
ระยะปี 2562-2566 จะม่้ติำาแหน่ง

ติั�งแติผ่ลติิจนก่ระทั�งก่ารขนส่ง เชื้น่ 
โครงก่ารพััฒนาระบบบล็อก่เชื้น
สินคา้เก่ษติร (ขา้วอนิทร้ย�) ของไทย
โดยสำานัก่งานนโยบายและย์ทธุ์ศาสติร�
ก่ารค้า ก่ระทรวงพัาณิชื้ย�

พััฒนาแพัลติฟื้อร�ม่ออนไลน� ส่ง
เสริม่สังคม่ไร้เงินสด (Cashless, 
Contactless Society) เพ้ั�อ
รองรับพัฤติิก่รรม่ผู้ บริ โภค ใน
อนาคติท้�จะเข้าไปสู่โลก่ออนไลน�ม่าก่
ยิ�งขึ�น

ส่งเสริม่ก่ารสร้างแบรนด� ผลิติ
สินค้าค์ณภาพัสูง ได้ม่าติรฐาน ม่้
ความ่หลาก่หลายและแติก่ติา่งจาก่คู่
แข่ง เน้นติลาดเฉพัาะก่ล์่ม่ (Niche 
Market) รวม่ถึงติลาดผู้สูงอาย์ท้�
เป็นแนวโน้ม่ใหญ่ในประเทศไทยและ
อ้ก่หลายประเทศ

งาน ให ม่่ เ พิั� ม่ขึ� น ใน  EEC ถึ ง 
500,000 ติำาแหนง่) อต์ิสาหก่รรม่
แห่งอนาคติท้�ม้่โอก่าส และเป็นท้�
จับติาม่องหลังวิก่ฤติโควิด-19 ค้อ 
อ์ติสาหก่รรม่แพัทย�ครบวงจร (ก่าร
ให้บริก่ารทางก่ารแพัทย�สม่ัยใหม่่ 
ก่าร วิจัยและก่ารผลิติอ์ปก่รณ�
ทางก่ารแพัทย� สิ�งทอทางก่ารแพัทย� 
และก่ารวิจัยยาและผลิติเวชื้ภัณฑ์�) 
ห์่นยนติ� เพ้ั� ออ์ติสาหก่รรม่ และ
อ์ติสาหก่รรม่ดิจิทัล
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| 4 | การทอ่งเทีย่ว
(Tourism)
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4  :  The Strategy —
 ก่ารท่องเท้ �ยว

| ความส�าคัญของสาขา |
     Scope & Scale

ภาคการท่องเที่ยวเติบโตอย่าง
สูงในช่่วง 10 ปีที่ผ่านมา

ภาคก่ารทอ่งเท้�ยวไทยเติิบโติอยา่งสูงใน
ชื้่วง 10 ปีท้�ผ่านม่า คิดเป็น 22% ของ 
GDP ประเทศ

รายได้ส่วนใหญ่มาจากนักท่อง
เท่ียวต่างช่าติ

รายได้จาก่ท่องเท้�ยวส่วนใหญ่ม่าจาก่
นัก่ท่องเท้�ยวติ่างชื้าติิ โดยเฉพัาะจ้น 
อาเซ้ึ่ยน อนิเด้ย เก่าหล้ใต้ิ ญ้�ป่์น รสัเซ้ึ่ย 
ยโ์รป และสหรฐัอเม่รกิ่า และรายไดจ้าก่
นัก่ท่องเท้�ยวภายในประเทศเป็นส่วน
น้อยประม่าณ 10.8% 

รายได้ค่อนข้างกระจุกตัวใน
จังหวัดที่สำาคัญ

รายได้ค่อนข้างก่ระจ์ก่ติัวเพ้ัยงจังหวัด
สำาคัญ เชื้่น ก่ร์งเทพัม่หานคร ภูเก่็ติ 
ชื้ลบร้์ ก่ระบ้� เชื้ย้งใหม่ ่และส์ราษฎร�ธุ์าน้ 
โดยในปี 2562 รายได้ก่ารท่องเท้�ยว

เฉพัาะก่ร์งเทพัฯและภูเก่็ติ รวม่ก่ันคิด
เป็นสัดส่วนถึง 55% ของรายได้ก่าร
ท่องเท้�ยวทั�งหม่ด

เป็นแหล่งจ้างงานที่สำาคัญใน
ธุรกิจ การท่องเที่ยว และธุรกิจ
ที่เกี่ยวข้อง

ภาคก่ารท่องเท้�ยวเป็นแหล่งจ้างงาน
และช่ื้วยสรา้งงานในธุ์ร์กิ่จก่ารทอ่งเท้�ยว
และธุ์์รก่ิจท้�เก่้�ยวข้องติ่าง ๆ  เชื้่น ท้�พััก่/
โรงแรม่ อาหารและเคร้�องด้�ม่ ก่ารค้า
ปล้ก่ ก่ารขนส่ง ก่ารบริก่าร/ความ่
บันเทิงและพััก่ผ่อนหย่อนใจ ในชื้่วง 5 
ปีท้�ผ่านม่า 1 ใน 5 ของก่ารจ้างงานใหม่่
อยู่ในภาคก่ารท่องเท้�ยว และในปี 2561 
เก่ิดก่ารจ้างงานสูงถึง 4.4 ล้านคน 
โดยรองรับแรงงานท้�ไหลออก่จาก่ภาค
ก่ารผลติิและก่ารก่อ่สรา้งท้�เติบิโติลดลง
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มีจุดอ่อนด้านส่ิงแวดล้อมและความ
มั่นคงปลอดภัย

ข้ดความ่สาม่ารถในก่ารแข่งขันของ
ภาคก่ารท่องเท้�ยวไทยอยู่ในระดับปาน
ก่ลาง โดยติาม่ก่ารจัดอันดับของสภา
เศรษฐก่ิจโลก่ (World Economic 
Forum : WEF) ในปี 2562 อยู่ท้�อันดับ 
31 จาก่ 140 ประเทศ เปน็อันดับ 3 ของ
อาเซ้ึ่ยนรองจาก่สิงคโปร�และม่าเลเซ้ึ่ย
 แต่ิม้่ 2 มิ่ติิย่อยท้�ไทยอยู่ในอันดับท้�
ติำ�า ค้อ ความ่ยั�งย้นด้านสิ�งแวดล้อม่
(Environmental Sustainability) 
อยู่อนัดับ 130 และ ด้านความ่ปลอดภัย
และความ่มั่�นคง (Safety and Secu-
rity) อันดับ 111  

พ่ึื่งพื่านกัทอ่งเทีย่วบางกลุม่มากเกนิไป

ก่ารท่องเท้�ยวไทยพึั�งพัานัก่ท่องเท้�ยว
บางก่ล์่ม่ประเทศม่าก่เก่ินไป โดยเฉพัาะ
จน้ อาเซึ่ย้น และยโ์รป (ประม่าณ 70%)

นักท่องเที่ยวเพ่ิื่มขึ้นแต่รายได้ไม่เพ่ิื่ม
เท่าที่ควร

ก่ารท่องเท้�ยวเน้นด้านจำานวนนัก่ท่อง
เท้�ยวม่าก่ก่ว่าด้านราคา ในช่ื้วง 5 ปีท้�
ผ่านม่า รายได้จาก่นัก่ท่องเท้�ยวต่ิาง
ชื้าติิขยายตัิวถึง 10ฺ% ต่ิอปี จาก่ปัจจัย
ด้านจำานวนนัก่ท่องเท้�ยวท้�เพิั�ม่ขึ�น โดย
เกิ่ดจาก่ค่าใช้ื้จ่ายของนัก่ท่องเท้�ยว
ขยายตัิวเพ้ัยง 2% ต่ิอปีเท่านั�น

 

การทอ่งเทีย่วกระจกุในบางพ้้ื่นที ่รายรับ
กระจายไม่ทัว่ถงึ

ก่ารท่องเท้�ยวก่ระจ์ก่ในบางพ้ั�นท้� เช่ื้น 
ก่ร์งเทพัม่หานคร ภูเก่็ติ ชื้ลบ์ร้ โดย
ม่้โครงสร้างพ้ั�นฐานไม่่เพ้ัยงพัอ เช่ื้น 
สนาม่บินหลัก่รองรับนัก่ท่องเท้�ยวเกิ่น
ศัก่ยภาพั และรายรับจาก่ภาคก่ารท่อง
เท้�ยวก่ระจายไม่่ทั�วถึง

ขาดความยั่ งย้ น ด้ านทรัพื่ยากร 
ธรรมช่าติ 

ก่ารท่องเท้�ยวไทยยังขาดความ่ยั�งย้น
ในม่ิติิความ่เส้�อม่โทรม่ของทรัพัยาก่ร
ทางธุ์รรม่ชื้าติิ โดยดัชื้น้วัดความ่ยั�งย้น
ด้านสิ�งแวดล้อม่ (Environmental 
Sustainability) อยู่อันดับ 130 จาก่ 
140 ประเทศ

| ประเด็นส�าคัญและความท้าทาย |
     Key Issues & Challenges



87 

การท่องเท่ียวทั่วโลกสูญเสียรายได้
จำานวนมาก
 
องค� ก่ า รก่าร ท่ อง เท้� ย ว โ ลก่แ ห่ง
สหประชื้าชื้าติิ (UNWTO) ประเม่ิน
จำานวนนัก่ท่องเท้�ยวในปีไติรม่าสแรก่ ปี 
2563 ลดลงไป 22% และคาดว่าปีน้�จะ
ลดลงถึง 60-80% ก่ารท่องเท้�ยวทั�ว
โลก่อาจสูญเส้ยรายไดร้ะหวา่ง 9.1 แสน
ล้าน ถึง 1.2 ล้านล้านดอลลาร�สหรัฐ 
และแรงงานในอ์ติสาหก่รรม่จะติก่งาน
ม่าก่ถึง 120 ล้านคน

ผู้โดยสารที่เข้ามาประเทศไทยลดลง 
35.3% ส่งผลกระทบต่อเน่้องไปยัง
ธุรกิจต่าง ๆ

ผู้โดยสารท้�เข้าม่าประเทศไทยประจำา
ไติรม่าส 1/2563 ม่จ้ำานวน 15.7 ลา้นคน 

จัดการกบัวกิฤตการณแ์ละการบรรเทา 
ผลกระทบที่เกิดขึ้น
เชื้่น ก่ารจ้างงานแบบไม่่เติ็ม่เวลา ก่าร
พััฒนาทัก่ษะของพันัก่งานในสาขา
ท่องเท้�ยว ก่ารปรับโม่เดลทางธุ์์รกิ่จ 
(เชื้น่ ปรบัตัิวเป็นหอ้งเช่ื้าสำาหรับทำางาน
ท้�สวยและปลอดภัย หร้อเป็นท้�พััก่
ชื้ั�วคราวท้�ปลอดภัย)

ลดลงจาก่ไติรม่าสเด้ยวกั่นของปีก่่อน 
8.54 ล้านคนหร้อลดลง 35.3% จาก่
ก่ารปิดเม่้องและสนาม่บินทั�วโลก่ ส่ง
ผลก่ระทบต่ิอเน้�องไปยังธุ์์รกิ่จโรงแรม่ 
ไก่ด�นำาเท้�ยว ธุ์์รกิ่จอาหาร และธ์ุ์รกิ่จ
ท้�เก่้�ยวข้องต่ิาง ๆ รวม่ถึงก่ารยก่เลิก่
ก่ารจดักิ่จก่รรม่และงานระดบันานาชื้าติิ

นักท่องเท่ียวตา่งช่าตแิละรายไดล้ดลง

จำานวนนกั่ทอ่งเท้�ยวติา่งชื้าติิและรายได้
ลดลง โดยในไติรม่าสแรก่ของปี 2563 
จำานวนนกั่ทอ่งเท้�ยวติา่งชื้าติิลดลงจาก่
ชื้่วงเด้ยวก่ันของปีก่่อน 38% สภา
อต์ิสาหก่รรม่ทอ่งเท้�ยวแหง่ประเทศไทย 
ประเม่ินเบ้�องต้ินว่าสถานก่ารณ�โควิด-
19 จะส่งผลก่ระทบต่ิอก่ารท่องเท้�ยว
ไม่่ติำ�าก่ว่า 6 เด้อน และสูญเส้ยรายได้
ม่าก่ก่ว่า 2.5 แสนล้านบาท

ปรับตัวสู่การท่องเที่ยวที่ยั่งย้นและมี
มูลค่าสูง 

| ผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19  |
     Impact of Covid-19

| นัยยะเชิงนโยบาย |
     Implication

C
hapter 0

4  :  The Strategy —
 ก่ารท่องเท้ �ยว
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| ทิศทางเชิงกลยุทธ์ |
    Strategic Direction

“

”

ท่องเที่ยวปลอดภัย
มีคุณภาพกระจายสู่
เมืองรอง
(Safety, Quality and Inclusive Tourism)
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| ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย |
    Recommendation & Policy Direction

| 1 |
บรรเทาผลกระทบและใช้่โอกาสใน
การพัื่ฒนาสู่การท่องเที่ยวที่ยั่งย้นใน
อนาคต

| 3 |
พัื่ฒนาสู่การท่องเที่ยวที่ยั่งย้น (Sus-
tainable Tourism) สนับสนุนการ
ท่องเที่ยวมูลค่าสูงที่ส่งผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดล้อมตำ่า

| 2 |
ส่งเสริมและพัื่ฒนาการท่องเที่ยว
ภายในประเทศ (Local Tourism) 
เน้นสร้างประสบการณ์ที่มีเอกลักษณ์
เฉพื่าะชุ่มช่น

บรรเทาผลก่ระทบโดยรัก่ษาระดับ
ก่ารจา้งงาน ฟื้้� นฟูื้ เยย้วยาภาคก่าร
ท่องเท้�ยว และใชื้้โอก่าสน้�ในก่าร
พััฒนะทัก่ษะ (Reskill / Upskill) 
ให้ก่ับบ์คลาก่รก่ารท่องเท้�ยวเข้าสู่
ก่ารท่องเท้�ยวมู่ลค่าสูงและยั�งย้นใน
อนาคติ 

ยก่ระดับม่าติรฐานความ่ปลอดภัย
และความ่สะอาดท้�ถูก่ส์ขอนาม่ัย
ติลอดห่วงโซึ่่อ์ปทาน  (Supply 
Chain) ของก่ารท่องเท้�ยวไทย  

จับคู่เม่้อง-ประเทศท้�ไว้วางใจและ
ปลอดภยัเพ้ั�อส่งเสรมิ่ก่ารทอ่งเท้�ยว
ระหวา่งกั่น (Travel Bubble) เชื้น่ 
โครงก่ารริเริ�ม่ก่ารท่องเท้�ยวของ
ออสเติรเล้ยและนิวซึ่้แลนด�

สร้างมู่ลค่าเพิั�ม่ให้ก่ับสินค้าและ
บริก่ารด้านก่ารท่องเท้�ยว สนับสน์น
ให้เก่ิดก่ารท่องเท้�ยวมู่ลค่าสูง เชื้่น 
ก่ารท่องเท้�ยวเพ้ั�อส์ขภาพั ก่ารท่อง
เท้�ยวสำาหรับผูสู้งอาย์ ก่ารท่องเท้�ยว
ท้�เป็นม่ิติรก่ับสิ�งแวดล้อม่ ก่ารท่อง
เท้�ยวทางก่้ฬา ก่ารท่องเท้�ยวเพ้ั�อ
สังคม่ เป็นติ้น

ส่งเสริม่เทคโนโลย้และนวัติก่รรม่
สำ าหรับก่ารท่องเ ท้� ยว เ พ้ั� อ เ พิั� ม่
ประสิทธุ์ภิาพัและยก่ระดับม่าติรฐาน
บรกิ่าร เช่ื้น ก่ารใชื้ ้Virtual Reality 
(VR) หร้อ Augmented Reality 
(AR) ก่ารพััฒนาสังคม่ไร้เงินสด 
และก่ารใชื้้ Blockchain เพ้ั�อสร้าง
ความ่ไว้วางใจในก่ารท่องเท้�ยว 
เป็นติ้น

พััฒนาสู่ก่ารท่องเท้�ยวท้�ยั�งย้น ทั�ง
ในดา้นความ่ปลอดภยัและผลก่ระทบ
ติ่อสิ�งแวดล้อม่ ก่ารก่ระจายนัก่
ท่องเท้�ยวไปยังเม่้องรอง เพ้ั�อลด 
Overtourism พัรอ้ม่เชื้้�อม่โยงเครอ้
ข่ายคม่นาคม่และสร้างโครงสร้าง
พ้ั�นฐานรองรับอย่างเพ้ัยงพัอ

ส่งเสริม่และพััฒนาก่ารท่องเท้�ยว
ภายในประเทศ ก่ระจายก่ารท่อง
เท้�ยวเม่้องรองและก่ารท่องเท้�ยว
ชื้์ม่ชื้นและท้องถิ�น ก่ารท่องเท้�ยว
เชื้ิงศิลปวัฒนธุ์รรม่และวิถ้ชื้้วิติ และ
ยก่ระดับสินค้าและบริก่ารก่ารท่อง
เท้�ยวท้�ม่้เอก่ลัก่ษณ�ของแติ่ละชื้์ม่ชื้น

ส่งเสรมิ่ก่ารทอ่งเท้�ยวเชื้งิสรา้งสรรค� 
เน้ นก่ารสร้ างปร ะสบก่ารณ�ท้�
น่าจดจำาผ่านก่ิจก่รรม่และก่ารม่้
ส่วนร่วม่ของนัก่ท่องเท้�ยว (Expe-
rience Economy)

/

/

/

/

/

/

/

/
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| 5 | วิสาหกิจขนาดกลาง
ขนาดย่อม และ
ผู้ประกอบการนวตักรรม
(SMEs & IDEs)

Cr : https://www.facebook.com/business/small-business
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| ความส�าคัญของสาขา |
     Scope & Scale

SMEs  มี จำ า น ว นม า กถึ ง 
99.8% ของวิสาหกิจทั้งหมด
ในประเทศไทย

SMEs ม่้จำานวนม่าก่ถึงประม่าณ 3 
ล้านราย หร้อคิดเป็น 99.8% ของ
จำานวนวิสาหก่ิจทั�งหม่ดในประเทศไทย

วสิาหกจิส่วนใหญเ่ปน็ผูป้ระกอบ
การรายยอ่ย

ผู้ประก่อบก่ารรายย่อย (Micro En-
terprises) หร้อ ก่ล์่ม่ท้�ม้่รายได้ต่ิอปี
ไม่่เก่ิน 1.8 ล้านบาท ก่ารจ้างงานไม่่เก่ิน 
5 คน นับเป็นวิสาหก่ิจส่วนใหญ่ของ
ประเทศม่้จำานวนม่าก่ถึง 2.6 ล้านราย 
คิดเป็นสัดส่วน 85.74% ของจำานวนผู้
ประก่อบก่ารรวม่ทั�งประเทศ 

เปน็แหลง่จา้งงานหลกัของประเทศ

SMEs ม้่ ค ว าม่สำ า คัญก่ั บ ร ะบบ
เศรษฐก่ิจทั�งในแง่ของมู่ลค่าผลผลิติ
และก่ารจ้างงาน  โดย SMEs ม่สั้ดส่วน
คิดเป็น 43% ติ่อ GDP และเป็นแหล่ง
จ้างงานหลัก่ขนาดใหญ่ของประเทศม้่
สัดส่วนก่ารจ้างงานสูงถึง 82% ของ
ก่ารจ้างงานทั�งหม่ด

C
hapter 0

4  : The Strategy —
 วิสาหก่จขนาดก่ลาง ขนาดย่อม่ และผู้ประก่อบก่ารนวัติก่รรม่
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การเติบโตของ SMEs เป็นไปอย่าง
เช่้่องช่้า

ก่ารเติิบโติของ SMEs เป็นไปอย่าง
เชื้้�องช้ื้า สะท้อนจาก่สัดส่วนมู่ลค่าเพิั�ม่
ทางเศรษฐกิ่จต่ิอ GDP ท้�ม่้ค่าเฉล้�ย
ประม่าณ 40% ติั�งแต่ิปี 2550 ถึง
ปัจจ์บัน

ผู้ประกอบการส่วนใหญ่กังวลต่อ 
ต้นทุนธุรกิจที่สูงและผันผวน

ผู้ประก่อบก่ารส่วนใหญกั่่งวลต่ิอต้ินท์น
ธุ์์รก่ิจท้�สูงและผันผวน โดยเฉพัาะจาก่
คา่จา้งแรงงานและราคาวตัิถ์ดบิ ติน้ทน์
ทางก่ารเงินจาก่ภาระดอก่เบ้�ย โดยม่้ 
3 ปัจจัยสำาคัญท้�ทำาให้ความ่สาม่ารถ
ในก่ารควบค์ม่ติ้นท์นของ SMEs ลด
ลง ได้แก่่ 1) ปัญหาจาก่ก่ระบวนก่าร
ผลิติท้�พึั�งพัาแรงงานคนเป็นหลัก่และ
ก่ารบริหารจัดก่ารภายในแบบดั�งเดิม่ 
ท้�ทำาให้ต้ินท์นสูงและเกิ่ดค่าใช้ื้จ่ายท้�ไม่่
จำาเป็น 2) ปัญหาในก่ารต่ิอรองกั่บ
ซึ่ัพัพัลายเออร� ซึ่ึ�งราคาซึ่้�อขายถูก่
ก่ำาหนดหร้อผูก่ขาดโดยผู้ขายวัติถ์ดิบ
หรอ้ผูเ้ลน่รายใหญ ่3) ปัญหาจาก่ความ่
น่าเชื้้�อถ้อของข้อมู่ลทางก่ารเงินและ
ก่ารวางแผนธุ์ร์ก่จิ ภาระติน้ทน์ทางก่าร
เงิน อัติราดอก่เบ้�ยเงินกู่้สูง 

อยู่ท่ามกลางการแข่งขันที่รุนแรง

ก่ารแขง่ขนัท้�รน์แรง ทั�งจาก่ก่ารแขง่ขนั
ระหวา่ง SMEs ก่นัเอง ก่บัธุ์ร์ก่จิขนาด
ใหญ่ ธุ์์รก่ิจ E-commerce จาก่ผล
ก่ารสำารวจของธุ์นาคารแหง่ประเทศไทย
พับว่า SMEs ส่วนใหญ่เก่้อบ 80% 
เล้อก่ใชื้้ก่ารแข่งขันด้านราคาเป็นหลัก่ 
ม่้เพ้ัยงบางก่ล่์ม่ท้�เล้อก่พััฒนาสินค้า
และบริก่าร เพ้ั�อสร้างความ่ได้เปร้ยบ
ทางก่ารแข่งขัน และลดอ์ปสรรคใน
ก่ารดำาเนินธุ์์รก่ิจ ด้วยก่ารประย์ก่ติ�
ใชื้้เทคโนโลย้เพ้ั�อเพิั�ม่ประสิทธุ์ิภาพัใน
ก่ารผลิติและก่ารบริหารจัดก่ารภายใน
องค�ก่ร รวม่ถึงแข่งขันด้วยค์ณภาพั   
ความ่แติก่ต่ิาง และเพิั�ม่ช่ื้องทางก่าร
ติลาดออนไลน�ขยายฐานลูก่ค้า

สายป่านส้ัน มีฐานะทางการเงินและ
ความสามารถในการช่ำาระหนี้ที่จำากัด

SMEs ม่้สายป่านในก่ารทำาธุ์์รก่ิจท้�สั�น
ก่ว่าธุ์์รก่ิจขนาดใหญ่ จาก่ข้อมู่ลงบ
ก่ารเงินของ SMEs ท้�จดทะเบ้ยนเป็น
นิติิบ์คคล ปี 2560 พับว่า SMEs 
ส่วนใหญ่ม่้ฐานะทางก่ารเงินและความ่
สาม่ารถในก่ารชื้ำาระหน้�ท้�จำาก่ัดเป็นท์น
เดิม่ โดย 1 ใน 3 ของ SMEs ทั�งหม่ด
ประสบภาวะขาดท์น นอก่จาก่น้� SMEs 
ยังม่้ก่ำาไรจาก่ก่ารดำาเนินงานท้�น้อย
เท้ยบก่ับรายจ่ายดอก่เบ้�ย น้อยก่ว่า
ธุ์์รก่ิจขนาดใหญ่เก่้อบ 2 เท่า 

| ประเด็นส�าคัญและความท้าทาย |
     Key Issues & Challenges
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SMEs มีความสามารถในการรับม้อ
กับภาวะการถดถอยทางเศรษฐกิจ
กระทันหันได้น้อย 

ก่รณท้้�ธุ์ร์ก่จิติอ้งเผชื้ญิก่บัก่ารถดถอย
ของเศรษฐก่จิอย่างก่ะทนัหนั (Shock) 
พับวา่ SMEs ม่ค้วาม่สาม่ารถในก่ารรบั 
Shock น้อย และม่้สภาพัคล่องจำาก่ัด 

ความเช่้่อมั่นของผู้บริโภคโดยรวมลด
ลงมาก

ความ่เชื้้�อม่ั�นผูบ้รโิภคโดยรวม่ลดลงม่าก่ 
ม่าอยู่ท้�ระดับติำ�าส์ดเป็นประวัติิก่ารณ�ใน
ท์ก่องค�ประก่อบ ทั�งดัชื้น้ความ่เชื้้�อม่ั�น
ในปัจจ์บันและในอ้ก่ 6 เด้อนข้างหน้า 
จาก่ความ่เชื้้�อม่ั�นทั�งด้านเศรษฐก่ิจโดย
รวม่ ด้านโอก่าสในก่ารหางานทำา และ
ด้านรายได้ในอนาคติ ซึ่ึ�งเป็นผลจาก่ก่าร
ระบาดของโควิด-19 ท้�รน์แรงขึ�น

ช่ว่ยเหลอ้ SMEs ด้านการเงิน ความรู้ 
ทักษะ การตลาด 
อาจเป็นติลาดติ่างประเทศใหม่่ (ท้�ม่้
ความ่เข้ม่งวดในก่ารส่งออก่น้อยก่ว่า) 
หร้อติลาดในประเทศ

SMEs 33.5% ยังไม่มีแผนในการ
ปรับตัว

สำ านัก่งานส่งเสริม่วิสาหก่ิจขนาด
ก่ลางและขนาดย่อม่ (สสว.) ได้สำารวจ
สอบถาม่ผู้ประก่อบก่าร SMEs ใน
เร้�องของก่ารปรับติัวเพ้ั�อรับม้่อก่ับ
สถานก่ารณ�ก่ารแพัร่ระบาดของโควดิ-
19 พับว่าผูป้ระก่อบก่าร SMEs ท้�ม่ย้อด
ขายลดลงทั�ง 2,315 ราย ยงัไม่่ม้่แผนใน
ก่ารปรบัติวั โดยคดิเป็นสัดส่วน 33.5%

เนน้การเพ่ิื่มศักยภาพื่ ขดีความสามารถ 
ในการแข่งขัน และปรับตัวให้เข้ากับ
โลกดิจิทัล 
โดยเฉพัาะอยา่งยิ�ง ก่ารปรบัโฉม่ SMEs 
พััฒนาทัก่ษะเพ้ั�ออนาคติ (Future 
Skill) ยก่ระดับสู่ Digital Transfor-
mation

| ผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19  |
     Impact of Covid-19

| นัยยะเชิงนโยบาย |
     Implication

C
hapter 0

4  : The Strategy —
 วิสาหก่จขนาดก่ลาง ขนาดย่อม่ และผู้ประก่อบก่ารนวัติก่รรม่



| ทิศทางเชิงกลยุทธ์ |
    Strategic Direction

“สร้างวิสาหกิจยุคใหม่
กา้วล�า้ทนัสมัย และยดืหยุน่
ต่อการเปลี่ยนแปลง
(Smart and Resilient Enterprise)

”
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| ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย |
    Recommendation & Policy Direction

| 1 |
ปรับโฉม SMEs ด้วยองค์ความรู้ด้าน อววน. เพ่้ื่อสร้าง
ความเข้มแข็งให้ธุรกิจไทย

| 3 |
เตรยีมพื่ร้อมเพ่้ื่อกา้วสู่การเป็น Smart Enterprise โดย
การประยุกต์ใช่้เทคโนโลยี

| 4 |
จดัตัง้กองทนุฟื้นฟูเศรษฐกิจ (Recovery 
Fund) เพ่้ื่อการลงทนุระยะยาว

| 2 |
เร่งพัื่ฒนาทักษะเพ่้ื่ออนาคต  (Future 
Skill) สำาหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย

ก่ารจัดติั�งก่องท์นฟื้้� นฟูื้เศรษฐก่ิจ 
(Recovery Fund) เพ้ั�อก่ารลงทน์
ระยะยาว โดยเฉพัาะเพ้ั�อก่ารฟื้้� นฟูื้
เศรษฐก่ิจของประเทศหลังจาก่
วิก่ฤติโควิด-19 ผ่านพ้ันไปแล้ว

/

/ / /

/ /

/

/
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4  : The Strategy —
 วิสาหก่จขนาดก่ลาง ขนาดย่อม่ และผู้ประก่อบก่ารนวัติก่รรม่

ปรับ โฉม่ SMEs ย์ค ให ม่่ด้ วย
องค�ความ่รู้ด้านก่ารอ์ดม่ศึก่ษา 
วิทยาศาสติร� วิจัยและนวัติก่รรม่
(อววน . )  สร้ างความ่เข้ม่แข็ ง
ธุ์์รก่ิจรับม่้อก่ับสถานก่ารณ�ก่าร
เปล้�ยนแปลงทางเทคโนโลย้ และ
สถานก่ารณ�โรคอ์บัติิใหม่่ท้�อาจเกิ่ด
ขึ�นในอนาคติ

เติร้ยม่ความ่พัร้อม่ผู้ประก่อบก่าร
และแรงงานในธุ์์รก่ิจ SMEs ให้ม่้
ความ่พัร้อม่เข้าสู่ Digital Trans-
formation

พััฒนาฐานข้อมู่ลขนาดใหญ่ (Big 
Data) จัดเก่็บข้อมู่ลและสร้างฐาน
ข้อมู่ลผู้ประก่อบก่าร SMEs ศึก่ษา
พัฤติิก่รรม่ ก่ารม้่ข้อมู่ลจะชื้่วยให้
ออก่แบบโปรแก่รม่ก่ารชื้่วยเหล้อได้
ด้ขึ�น เชื้่น Conditional Cash 
Transfer 

ออก่แบบนโยบายท้�จะสรา้งความ่เขม้่
แข็งให้ผู้ประก่อบก่ารไทย เติร้ยม่
ความ่พัร้อม่รับม้่อด้านก่ำาลังคน
หลังสถานก่ารณ�โควดิ-19 คล้�คลาย 
พััฒนาก่ำาลังคนผ่านก่ารอบรม่
หลัก่สูติรเก่้�ยวก่ับก่ารวิจัยติลาด 
ก่ารติลาดย์คใหม่่ ก่ารบริหารสินค้า
คงคลงั ก่ารพััฒนาสินคา้ใหม่ใ่หเ้ป็น
ไปติาม่ความ่ต้ิองก่ารของติลาดและ
เทรนด�ใหม่่ๆ ก่ารเพิั�ม่ประสิทธิุ์ภาพั
ก่ารผลิติ ก่ารขายออนไลน� เป็นติ้น

พััฒนาทัก่ษะเพ้ั�ออนาคติ (Fu-
ture Skill) ท้�เป็นท้�ติ้องก่ารของ
อ์ติสาหก่รรม่เป้าหม่าย จัดทำา
โปรแก่รม่พััฒนาความ่รู้และความ่
สาม่ารถของบ์คลาก่รในรูปแบบท้�
เหม่าะสม่

ให้สิทธิุ์ประโยชื้น�ทางภาษ้สำาหรบัก่าร
ฝ่ึก่อบรม่ในสาขาท้�เป็นไปติาม่ความ่
ติ้องก่ารของประเทศ

พััฒนาระบบสนับสน์นเพ้ั�อเติร้ยม่
ความ่พัร้อม่ สู่ก่าร จัดทำ า ร ะบบ
ธุ์นาคารหน่วยก่ิติ (Credit Bank) 
เพ้ั�อรองรับระบบก่ารศึก่ษาติลอด
ชื้้วิติ (Lifelong Learning) ใน
ระยะติ่อไป
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| 6 | เศรษฐกจิฐานราก
(Local Economy)



97 

C
hapter 0

4  : The Strategy —
 เศรษฐก่ิจฐานราก่

| ความส�าคัญของสาขา |
     Scope & Scale

ความยากจนและความเหล่้อม
ลำ้าด้านรายได้

ในปี 2561 ก่ล์่ม่ประชื้าก่รยาก่จนใน
ประเทศม่้จำานวน 6.68 ล้านคน คิดเป็น 
9.85% โดยจำาแนก่เป็นผู้ม้่รายได้น้อย
ในชื้นบทซึึ่�งส่วนใหญ่อยู่ในภาคเก่ษติร 
และผู้ม่้รายได้น้อยในเม่้อง ซึ่ึ�งส่วนใหญ่
เป็นผู้ใช้ื้แรงงานนอก่ระบบ ประก่อบ
อาชื้้พัค้าขายส่วนติัว และรับจ้างทั�วไป 
นอก่จาก่น้�จาก่รายงานของ World 
Economic Forum (WEF) ปี 2561 
พับว่า ระดับความ่ไม่่เสม่อภาคของไทย
สูงเป็นอนัดับ 25 จาก่ 107 ประเทศ อ้ก่
ทั�งความ่แติก่ติ่างของรายได้โดยเฉล้�ย
ระหว่างก่ล่์ม่ประชื้าก่รหัวแถวท้�ม้่รายได้
สูงท้�ส์ด-ติำ�าส์ด สูงถึง 10.3 เท่า

เกดิการผกูขาดทางดา้นเศรษฐกจิ 
โดยกลุ่มนายทุนรายใหญ่

ห่วงโซ่ึ่ของเศรษฐกิ่จไทยม่้ก่ารควบค์ม่
แบบเบ็ดเสร็จในภาคผลิติและบริก่าร
โดยก่ล์่ม่นายท์นรายใหญ่ คิดเป็น 
38.5% ของ GDP ก่่อให้เก่ิดก่าร
ผูก่ขาดทางด้านเศรษฐก่ิจ

ช่มุช่นทอ้งถิน่มศัีกยภาพื่ มคีวาม 
หลากหลายทางช่ีวภาพื่และ
วัฒนธรรม

พ้ั�นท้�ในชื้นบทของประเทศไทยม่้ความ่
เข้ม่แข็งทางด้านเก่ษติร อาหาร และ
ก่ารท่องเท้�ยว เน้�องจาก่ม้่ความ่หลาก่
หลายทั�งทางชื้้วภาพัและวัฒนธุ์รรม่ 
โดยสาม่ารถใช้ื้เทคโนโลย้และนวตัิก่รรม่
พััฒนาจ์ดแข็งดังก่ล่าวเพ้ั� อสร้าง 
Creative Economy ในชื้์ม่ชื้นได้
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พื่ฤติกรรมขาดการออมและมีหนี้สิน
สะสมเร้้อรัง

งานศึก่ษาเก่้�ยวก่ับหน้�ครัวเร้อนไทยท้�
ผ่านม่าชื้้�ให้เห็นถึงข้อเท็จจริงท้�ว่าครัว
เรอ้นไทย “เป็นหน้�สูง เป็นหน้�ก่นัเรว็ และ
เป็นหน้�นานติลอดชื้่วงชื้้วิติ” นอก่จาก่น้� 
ข้อมู่ลจาก่แบบสำารวจภาวะเศรษฐกิ่จ
และสังคม่ของครวัเร้อน (Socio-Eco-
nomic Survey: SES) ยังชื้้�ว่า ครัว
เร้อนไทยม่้อัติราก่ารออม่ลดลงในท์ก่
ก่ล์่ม่รายได้ในชื้่วง 8 ปีท้�ผ่านม่า ซึ่ึ�ง
เป็นผลลัพัธุ์�ท้�ม่้ความ่เชื้้�อม่โยงกั่น โดย
ก่ารออม่นอ้ย ส่งผลใหเ้วลากู้่ติอ้งกู่เ้ต็ิม่
มู่ลค่า และเล้อก่ผ่อนในระยะท้�นานขึ�น
เพ้ั�อก่ดไม่ใ่หภ้าระผอ่นติอ่เดอ้นสูงเก่นิไป

เข้าถึงทรัพื่ยากร แหล่งทุน และ
องค์ความรู้ได้จำากัด 

ผูม้่ร้ายไดน้อ้ย และ/หรอ้ คนในพ้ั�นท้�หา่ง
ไก่ลไม่่สาม่ารถเข้าถึงทรัพัยาก่รติ่าง ๆ 
รวม่ถึงท้�ดินทำากิ่น ก่ารเข้าถึงแหล่ง
ท์น และองค�ความ่รู้ติ่าง ๆ ท้�เก่้�ยวข้อง
สำาหรับก่ารวางแผนก่ารพััฒนาและติ่อ
ยอดผลิติภัณฑ์�ได้เท่าก่ับคนในติัวเม่้อง
หร้อคนท้�ม่้รายได้สูง

ศักยภาพื่ในการเปน็ผูป้ระกอบการของ
กลุ่มเกษตรกร แรงงานทั่วไป และผู้มี
รายได้น้อย

ก่ารยก่ระ ดับ ศัก่ยภาพัก่าร เ ป็นผู้
ประก่อบก่ารธุ์ร์กิ่จ โดยก่ารเพิั�ม่พูันองค�
ความ่รู้และทัก่ษะในก่ารเป็นผู้ประก่อบ
ก่ารธุ์์รกิ่จของเก่ษติรก่ร แรงงาน
ทั�วไป และก่ล์่ม่ประชื้าก่รท้�ม่้รายได้น้อย
และไม่่ม่ั�นคง

โอกาสในการเข้าถึงระบบการศึกษา
พ้้ื่นฐานยังไม่ครอบคลุม

โอก่าสในก่ารเข้าถึงระบบก่ารศึก่ษาพ้ั�น
ฐานยงัไม่ค่รอบคลม์่ ควรเพิั�ม่โอก่าสและ
ส่งเสริม่ให้ศึก่ษาติ่อถึงระดับปริญญา
ติร้ โดยรายงานขององค�ก่ารเพ้ั�อก่าร
ศึก่ษา วิทยาศาสติร�และวฒันธุ์รรม่แหง่
สหประชื้าชื้าติิ (UNESCO) ปี 2558 
พับว่า แรงงานท้�จบปริญญาติร้ม่้
ประสิทธิุ์ภาพัก่ารทำางานสูงก่วา่แรงงาน
จบม่ัธุ์ยม่ถึง 3 เท่า และสอดคล้องก่ับ
ก่ารชื้่วยเพิั�ม่ GDP ของประเทศนั�น ๆ 
ได้ถึง 0.56%

| ประเด็นส�าคัญและความท้าทาย |
     Key Issues & Challenges
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ปัญหาความเหล้่อมลำ้าช่ัดเจนขึ้น กลุ่ม
เปราะบางได้รับผลกระทบสูง

ปัญหาความ่เหล้�อม่ลำ�าชัื้ดเจนขึ�นทั�งใน
สังคม่เม่้องและท้องถิ�น โดยคนม่้ทาง
เล้อก่สาม่ารถดำาเนินชื้้วิติผ่านระบบ
ออนไลน�ได ้ในขณะท้�คนเปราะบางไดร้บั
ผลก่ระทบสูง

ลดความเหล่้อมลำ้าด้านรายได้และ
สวัสดิการของผู้มีรายได้น้อยในเม้อง 

เกดิภาวะแรงงานค้นถิน่จากการตกงาน 
และความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้น

ภาวะแรงงานค้นถิ�น เน้�องจาก่ไม่่ม่้งาน
ทำาในชื้่วงเก่ิดโรคระบาด แรงงานติั�ง
รก่ราก่อยู่ท้�บ้านเก่ิดม่าก่ขึ�น เพัราะไม่่
ม่ั�นใจก่ับสถานก่ารณ�ฉ์ก่เฉิน

สร้างงานในท้องถิ่นตลอดจนการ
กระจายความเจริญสู่หัวเม้องต่าง ๆ
ในช่นบทเพ่้ื่อรองรับแรงงานค้นถิ่น
ให้มีงานทำา 
โดยภาครัฐควรให้ความ่สำาคัญก่ับก่าร
เขา้ถงึปัจจัยติา่ง ๆ  ในก่ารผลติิ พััฒนา
อ์ติสาหก่รรม่ขึ�นในท้องถิ�น และเช้ื้�อม่
โยงสู่ติลาดโดยเฉพัาะติลาดออนไลน�
เพ้ั�อใหเ้ก่ดิก่ารหม่น์เวย้นของเศรษฐก่จิ
ภายในชื้์ม่ชื้น

เกิดเแนวคิดเร้่องการพ่ึื่งพื่าตนเองใน
ระดับชุ่มช่น

เก่ิดเแนวคิดเร้�องก่ารพึั�งพัาตินเองใน
ระดับชื้์ม่ชื้น จาก่ม่าติรก่ารก่ารควบค์ม่
ป้องก่ันก่ารระบาดของเช้ื้�อโรคติาม่ 
พั.ร.บ.โรคติิดติ่อ พั.ศ. 2558 ท้�ม่้ก่าร
ก่ระจายอำานาจก่ารติัดสินใจ ก่ารก่ระ
จายทรัพัยาก่รไปในแติ่ละจังหวัด

สร้างความเข้มแข็งของชุ่มช่น 
ก่ารสนับสน์นองค�ก่รพััฒนาช์ื้ม่ชื้น ก่าร
รวม่ก่ล์่ม่ ก่ารยก่ระดับก่ารศึก่ษา ก่าร
วิเคราะห�และแก่้ไขปัญหาท้�ติรงจ์ด

| ผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 |
     Impact of Covid-19

| นัยยะเชิงนโยบาย |
     Implication

C
hapter 0

4  :  The Strategy —
 เศรษฐก่ิจฐานราก่
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| ทิศทางเชิงกลยุทธ์ |
    Strategic Direction

“ส่งเสริมศักยภาพ 
สร้างโอกาส ด้วยแนวทาง 
การพัฒนาอย่างตรงจุด
(From Poverty to Prosperity of Local 

Economy by Targeted Development )

”
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| ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย |
    Recommendation & Policy Direction

| 1 |
สร้างความมั่นคงในเม้องด้วยการ
ส่งเสริมด้านการเงิน สวัสดิการ และ
ทักษะอาช่ีพื่

| 3 |
ขจัดความยากจนแบบตรงจุดและ
ยั่งย้น (Local 4.0)

| 2 |
สร้างขั้วการเติบโต (Growth Pole) 
โดยการกระจายศูนยก์ลางความเจริญ

ส่งเสรมิ่ระบบก่ารเงนิระดับฐานราก่ 
(Micro Finance) สำาหรับผู้ม่้ราย
ได้น้อยในเม่้อง ให้สาม่ารถเข้าถึง
บริก่ารทางก่ารเงินต่ิางๆได้ม่าก่ขึ�น 
เชื้่น ก่ารออม่ ก่ารสนับสน์นเงินกู่้
เพ้ั�อก่ารประก่อบอาชื้้พั เป็นติ้น

ส่งเสริม่โครงข่ายความ่ค้์ม่ครอง
ทางสังคม่ (Social Safety Net) 
รปูแบบติา่ง ๆ  เพ้ั�อรองรับประชื้าชื้น
ท้�ประสบปัญหาเศรษฐก่ิจเชื้่น ก่าร
จดัสรรสวัสดกิ่ารใหต้ิรงจด์ ก่ารลด
ภาระค่าใชื้้จ่าย (ค่าเล่าเร้ยนบ์ติร ค่า
เดินทาง) 

สร้างระบบพััฒนาทัก่ษะอาชื้้พัพ้ั�น
ฐานสำาหรบัลกู่จา้งรายวนั (Upskill 
/ Reskill)

ปรับปร์งก่ฎระเบ้ยบและระบบนิเวศ
ให้เอ้�อติ่อนิติิบ์คคลคนเด้ยว

จัดทำาข้อมู่ลและลงสำารวจพ้ั�นท้�เพ้ั�อ
วิเคราะห�ปัญหาท้�แท้จริงและก่าร
แก่้ไขอย่างติรงจ์ด รวม่ถึงส่งเสริม่
ก่ารวิจัยเพ้ั�อคิดค้นเทคโนโลย้และ
นวตัิก่รรม่เพ้ั�อแก่ปั้ญหาภายในทอ้งถิ�น

พััฒนาอ์ติสาหก่รรม่ท้องถิ�นโดย
เฉพัาะด้านเก่ษติรอาหารและก่าร
ทอ่งเท้�ยวชื้ม์่ชื้น เนน้สรา้งอตัิลกั่ษณ� 
ม่ลูค่าเพิั�ม่ และม่าติรฐานให้ก่บัสินค้า
ท้องถิ�น ควบคู่ไปก่บัก่ารสร้างติลาด
ผา่นความ่รว่ม่ม้่อทั�งภาครฐั สถาบนั
ก่ารศึก่ษา เอก่ชื้น และชื้์ม่ชื้น

ส่งเสรมิ่วสิาหก่จิเพ้ั�อสังคม่ วสิาหก่จิ
ช์ื้ม่ชื้น สหก่รณ� เพ้ั�อเป็นก่ลไก่ขับ
เคล้�อนเศรษฐก่ิจชื้์ม่ชื้น

เพิั�ม่ก่ารเขา้ถงึทรพััยาก่รติา่ง ๆ  เช่ื้น 
ท้�ดิน แหล่งนำ�า แหล่งเงินท์น องค�
ความ่รู้ เน้นก่ารสร้างอาชื้้พัและก่าร
ลงท์นเพ้ั�อสร้างความ่เข้ม่แข็งให้กั่บ
ชื้์ม่ชื้นระยะยาว

ยก่ระดับก่ารศึก่ษาให้ได้ม่าติรฐาน 
จดัสรรท์นก่ารศึก่ษาใหก้่บัเยาวชื้นใน
ท้องถิ�น เพ้ั�อเพิั�ม่โอก่าสทางก่าร
ศึก่ษาและประสิทธิุ์ภาพัของเยาวชื้น 
นำาไปสู่ก่ารพััฒนาแบบยั�งย้น 

ยก่ระดบัโครงสรา้งพ้ั�นฐานทางก่าร
ติลาดและก่ารค้าทั�งในเชื้ิงก่ายภาพั
และดิจิทัล เชื้่น ก่ารคม่นาคม่ ติลาด
ก่ลาง ย่านก่ารค้า ศูนย�จำาหน่าย
สินค้าเก่ษติรท้องถิ�น

ก่ระจายอำานาจสู่ท้องถิ�น สร้าง
ชื้์ม่ชื้นเข้ม่แข็งขจัดคอรัปชื้ั�น

ส่งเสริม่ก่ารพััฒนาบัณฑ์ิติในท้อง
ถิ�นให้เป็นผู้ประก่อบก่าร (Local 
Entrepreneur) เพ้ั�อให้ชื้่วยขับ
เคล้�อนและประสานความ่ร่วม่ม้่อจาก่
ภาคส่วนต่ิาง ๆ ในก่ารพััฒนา
เศรษฐก่ิจฐานราก่

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/
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| 7 | เศรษฐกจิเชงิ
สร้างสรรคแ์ละเชิง
วฒันธรรม
(Creative and Cultural Economy)

Cr : Eyedropper Fill
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4  :  The Strategy —
 เศรษฐก่ิจเชื้ิงสร้างสรรค�และเชื้ิงวัฒ

นธุ์รรม่

| ความส�าคัญของสาขา |
     Scope & Scale

ช่ว่ยสร้างมลูคา่เพ่ิื่มทางเศรษฐกจิ
และคณุคา่ทางสังคม

เศรษฐก่ิจเชื้ิงสร้างสรรค�และเชื้ิง
วัฒนธุ์รรม่ ชื้่วยสร้างมู่ลค่า เ พิั� ม่
ท าง เศรษฐ กิ่จ  แล ะ ค์ณค่ า ท าง
สังคม่ได้ นอก่จาก่น้�ความ่เชื้้�อม่โยง
ระหว่างอ์ติสาหก่รรม่สร้างสรรค�ก่ับ
อ์ติสาหก่รรม่อ้�น ๆ ท้�ผลิติสินค้าและ
บริก่าร หร้อท้� เร้ยก่รวม่กั่นว่าภาค
เศรษฐก่ิจจริง (Real Sector) 
ประก่อบก่บัวทิยาศาสติร� เทคโนโลย ้และ
วิทยาก่ารท้�ทันสม่ัย ทำาให้อ์ติสาหก่รรม่
สร้างสรรค�เข้าไปม้่ส่วนในก่ารเพิั�ม่
มู่ลค่าให้แก่่ผลิติภัณฑ์�ของภาคก่าร
ผลิติและภาคบริก่ารอ้�น ๆ แม่้ว่าจะไม่่
ไดเ้ก่้�ยวขอ้งโดยติรงกั่บภาคสร้างสรรค� 
(Creative Sector) หร้อสินทรัพัย�
ทางวัฒนธุ์รรม่ (Cultural Assets)

อตุสาหกรรมสรา้งสรรคเ์ป็นหนึง่
ในอตุสาหกรรมยทุธศาสตรข์อง
ไทย

อ์ติสาหก่รรม่สร้างสรรค�เป็นหนึ�งใน
อ์ติสาหก่รรม่ย์ทธุ์ศาสติร�ของไทย ในปี 
2560 สรา้งมู่ลคา่ทางเศรษฐกิ่จถงึ 1.4 
ล้านล้านบาท คิดเป็น 9.1% ของ GDP 
ครอบคล์ม่ทั�ง 15 สาขาของเศรษฐก่ิจ
สร้างสรรค� 

ประเทศไทยมีความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรมและมสิีนทรพัื่ยท์ี่
บง่บอกถงึเอกลกัษณข์องประเทศ

ประเทศไทยม่้จ์ดแข็งหลายประก่าร 
ทั�งด้านทำาเลท้�ติั�ง ภูมิ่ประเทศ และ
ความ่หลาก่หลายทางวัฒนธุ์รรม่ โดย
ประเทศไทยม้่สินทรัพัย�ทางวัฒนธุ์รรม่
ท้�ก่ารบ่งบอก่ถึงเอก่ลัก่ลัก่ษณ�ของ
ประเทศ เช่ื้น สถาปัติยก่รรม่ อาหาร 
ก่ารส้�อสาร รูปแบบก่ารใชื้้ชื้้วิติ ความ่
เป็นไทยของคนไทย เป็นติ้น
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แรงงานอาชี่พื่สร้างสรรค์มีสัดส่วน
เพีื่ยง 1% ของแรงงานทั้งหมด

สัดส่วนแรงงานอาชื้้พัสร้างสรรค�คิด
เป็นประม่าณ 1% ของแรงงานทั�งหม่ด
เท่านั�น และจำานวนแรงงานอาชื้้พั
สร้างสรรค�ยังม่้แนวโน้ม่ลดลงถงึ 11% 
หรอ้ประม่าณ 98,500 คน 

ประช่าช่นยังไม่เห็นความสำาคัญของ
การพัื่ฒนาความคิดสร้างสรรค์ 

ประชื้าชื้นส่วนใหญ่ยังไม่่ เห็นความ่
สำ าคัญของก่าร พััฒนาความ่คิ ด
สร้างสรรค� และท์นทางวัฒนธุ์รรม่ 

ขาดการพัื่ฒนาทักษะด้านความคิด
สร้างสรรค์อย่างเป็นระบบ

ขาดก่ารพััฒนาทัก่ษะบ์คลาก่รและ
เติร้ยม่ความ่พัร้อม่เข้าสู่ติลาดแรงงาน
สร้างสรรค�อย่างเป็นระบบ รวม่ทั�งก่าร
พััฒนาทกั่ษะทางความ่คดิสร้างสรรค�ให้
แก่แ่รงงานในปัจจ์บัน / ก่ารพััฒนาและ
จัดทำาม่าติรฐานค์ณว์ฒิวิชื้าชื้้พั / ก่าร
ปรับทัก่ษะให้เข้าก่ับย์คดิจิทัล

ขาดการ เ ช้่่ อ ม โยงร ะหว่ า งภาค
การศึกษา ภาคสังคม และภาค
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์

หลั ก่ สูติรก่าร เ ร้ ยนก่ารสอนแล ะ
คณ์ภาพัแรงงานไม่ส่อดคล้องก่บัความ่
ติ้องก่ารของติลาด และก่ลไก่ก่ารขับ
เคล้�อนเศรษฐก่จิเชื้งิสรา้งสรรค�และเชื้งิ
วัฒนธุ์รรม่ยังไม่่ม่้ความ่ชื้ัดเจน

ขาดการส่งเสริมในสภาพื่แวดล้อมที่
เหมาะสมต่อการพัื่ฒนาเศรษฐกิจเช่ิง
สร้างสรรค์และเช่ิงวัฒนธรรมอย่าง
เป็นระบบ

โครงสร้างพ้ั�นฐานในด้านติ่าง ๆ ยังไม่่
เอ้�อติ่อก่ารพััฒนา เชื้่น ด้านก่ฎหม่าย 
ด้านก่ารส้�อสาร ด้านดิจิ ทัล ด้าน
เทคโนโลย้และนวัติก่รรม่ ก่ารสนับสน์น
ด้านก่ารเงินและก่ารลงท์นสร้างสรรค� 
(ม่าติรก่ารด้านภาษ้และก่องท์นติ่าง ๆ) 
ก่ระบวนก่ารจดทะเบ้ยนทรัพัย�สินทาง
ปัญญา เป็นติ้น

| ประเด็นส�าคัญและความท้าทาย |
     Key Issues & Challenges



105 

บุคลากรในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
ไม่ได้อยู่ในระบบทำาให้ไม่ได้รับการช่่วย
เหล้อจากภาครัฐ 

ก่ล์่ม่ศิลปิน / บ์คลาก่รในอ์ติสาหก่รรม่
สร้างสรรค� ไม่่ได้รับก่ารชื้่วยเหล้อหร้อ
ก่ารดำาเนินนโยบายใด ๆ จาก่ภาครัฐ 
เน้�องจาก่ไม่่ได้อยู่ในระบบท้�สาม่ารถรับ
ความ่ชื้่วยเหล้อได้

สร้างความเข้าใจและนิยามของอาช่ีพื่
สร้างสรรค์ 
เพ้ั�อสรา้งคณ์คา่และติวัตินของบค์ลาก่ร
ด้านสร้างสรรค�ให้อยู่ในระบบของก่าร
พััฒนาเศรษฐก่ิจและสังคม่

พัื่ฒนาระบบนิเวศ (Ecosystem) 
ที่เหมาะสม 
ทั�งดา้นโครงสรา้งพ้ั�นฐาน ม่าติรก่ารส่ง
เสริม่ สนับสน์น และก่ารอำานวยความ่
สะดวก่อ้�น ๆ

 

สถานที่และกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องได้รับ
ผลกระทบจากมาตรการควบคุมโรค

ติาม่ม่าติรก่ารควบค์ม่ก่ารระบาดของ
โควิด-19 ให้ม่้ก่ารปิดสถานท้�ท้�ม่้ก่าร
ชื้์ม่น์ม่ของคนจำานวนม่าก่ และก่าร
งดกิ่จก่รรม่ทางศิลปะและวัฒนธุ์รรม่ 
ส่งผลให้เกิ่ดก่ารปิดโรงภาพัยนติร� 
พิัพิัธุ์ภัณฑ์� สถานท้�ท่องเท้�ยว ฯลฯ / 
ก่ารเลกิ่จ้างงาน / ก่ารยก่เลิก่หรอ้เล้�อน
ก่ิจก่รรม่อย่างไม่่ม่้ก่ำาหนด รวม่ถึงก่าร
หย์ดชื้ะงัก่ของก่ารสร้างสรรค�ผลงาน
ใหม่่ ๆ ท้�ติ้องทำางานนอก่สถานท้�หร้อ
ทำาร่วม่ก่ันเป็นก่ล์่ม่ อย่างไรก่็ติาม่ยังม้่

พัื่ฒนาเม้องเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
(Creative City)
เป็นก่ารบูรณาก่ารระหว่างต้ินท์นทาง
วัฒนธุ์รรม่ วิถ้ชื้้วิติของสังคม่และ
พ้ั�นท้�นั�น ๆ ก่ารผลัก่ดันและก่ารม่้ส่วน
ร่วม่ของท้องถิ�นและคนในพ้ั�นท้� ภาค
เอก่ชื้น ภาคก่ารศึก่ษา ก่ารสนับสน์น
ของภาครัฐ ก่ารสร้างเคร้อข่ายใน
ระดับพ้ั�นท้� ระดับประเทศ และระดับ
สาก่ล เพ้ั�อเป็นก่ลไก่ในก่ารขับเคล้�อน
ก่ารพััฒนาเศรษฐก่ิจเชื้ิงสร้างสรรค�
และเชื้ิงวัฒนธุ์รรม่

ก่ารปรับติัวโดยใชื้้ช่ื้องทางดิจิทัลเพ้ั�อ
ก่ารส้�อสารและเผยแพัร่ผลงาน เช่ื้น 
เก่ดิม่ติิใิหม่ใ่นก่ารจดัคอนเสิร�ติออนไลน� 
และก่ารชื้ม่พิัพิัธุ์ภัณฑ์�ออนไลน�

เกิดการรวมตัวของศิลปินและนวัตกร
เพ่้ื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านปัญหาและ
ผลกระทบจากโควิด-19

สถานก่ารณ�โควิด-19 ทำาให้เกิิ่ดก่าร
รวม่ก่ล์่ม่ของศิลปินและนวัติก่รเพ้ั�อ
เร้ยก่ร้องเร้�องก่ารเย้ยวยาและก่ารหา
งาน ก่ารแลก่เปล้�ยนและรวบรวม่ขอ้ม่ลู 
ปัญหา ผลก่ระทบต่ิอคนทำางานด้าน
ศิลปวัฒนธุ์รรม่ในแขนงติ่าง ๆ

| ผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 |
     Impact of Covid-19

| นัยยะเชิงนโยบาย |
     Implication

C
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| ทิศทางเชิงกลยุทธ์ |
    Strategic Direction

“สร้างความพร้อมของ
ท้องถิ่น มุ่งสู่เมือง
สร้างสรรค์
(Grooming Locality towards 
Creative City)

”
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| ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย |
    Recommendation & Policy Direction

| 1 |
พัื่ฒนาทรัพื่ยากรมนุษย์ด้านศิลปะและความคิดสร้างสรรค์

| 3 |
พัื่ฒนากลไกการขับเคล่้อนเศรษฐกิจ
เช่ิงสร้างสรรค์และเช่ิงวัฒนธรรม
อย่างเป็นระบบ

| 2 |
พัื่ฒนาระบบนิเวศ (Ecosystem) ที่เอ้้อต่อการพัื่ฒนา
เศรษฐกิจเช่ิงสร้างสรรค์และเช่ิงวัฒนธรรม

สร้างร่วม่ม่้อของท์ก่ภาคส่วนเพ้ั�อ
สร้างความ่เข้าใจและติระหนัก่ถึง
ค์ณค่าของศิลปวัฒนธุ์รรม่ และ
ความ่คิดสร้างสรรค� ทั�งในเชื้ิง
ก่ายภาพัและดิจิทัล

ก่ำาหนดนิยาม่อาชื้้พัสร้างสรรค� 
จริยธุ์รรม่และจรรยาบรรณวิชื้าชื้้พั 
ความ่รับผิดชื้อบติ่อสังคม่ รวม่ทั�ง
ก่ารจัดทำาม่าติรฐานและดัชื้น้ช้ื้�วัด
ความ่สาม่ารถของอาชื้้พัแรงงาน
สร้างสรรค� เพ้ั� อยก่ระดับฝี่ม่้อ
แรงงานสร้างสรรค�

สร้ างแพัลติฟื้อร�ม่สำ าหรับแลก่
เปล้� ยนและแสดงความ่คิดเห็น 
สนับสน์นก่ารพััฒนาองค�ความ่รู้
และก่ิจก่รรม่ให้เก่ิดงานทางศิลปะ
และวัฒนธุ์รรม่ท้�สร้างสรรค�ร่วม่กั่น 
(Open Innovation Collab-
orative Platform) รวม่ถึงก่าร
สร้างฐานข้อมู่ลโดยรวบรวม่ข้อมู่ล
ของศิลปิน ผู้ประก่อบก่าร แรงงาน
ในสาขาติ่าง ๆ เพ้ั�อให้เก่ิดก่าร
แลก่เปล้�ยนแนวคิดและสร้างแรง-
บันดาลใจในก่ารสร้างสรรค�ผลงาน 
รวม่ไปถึงเป็นชื้่องทางก่ารติลาดใน
ก่ารซึ่้�อ-ขายผลงาน

จั ดทำ า ม่ าติรก่ า ร ส่ ง เ ส ริ ม่ แล ะ
ส นั บ ส น์ น อ์ ติ ส า ห ก่ ร ร ม่ เ ชิื้ ง
สร้างสรรค�และเชื้ิงวัฒนธุ์รรม่ เชื้่น 
ก่ารสนับสน์นท์นให้เปล่า รูปแบบ
ก่ารลงท์นท้�เหม่าะสม่ ส่งเสริม่ช่ื้อง
ทางก่ารติลาดทั�งในประเทศและต่ิาง
ประเทศ ก่ารปรับปร์งก่ฎหม่ายและ
ก่ฎระเบ้ยบท้�เก่้�ยวข้อง ม่าติรก่าร
ด้านก่ารเงินและก่ารลงท์น สิทธุ์ิ
ประโยชื้น�ทางภาษ้ ก่ารจดทะเบ้ยน
ทรัพัย�สินทางปัญญา เป็นติ้น

จัดทำาดัชื้น้ชื้้�วัดความ่คิดสร้างสรรค� 
(Creative Index) เพ้ั�อก่ารจัด
อันดับและวัดข้ดความ่สาม่ารถของ
ประเทศด้านความ่สร้างสรรค�

ส่งเสริม่ก่ารทำางานร่วม่ก่ันระหว่าง
ภาครัฐ เอก่ชื้น ชื้์ม่ชื้น สังคม่ 
ม่หาวิทยาลัย สถาบันวิจัย และเคร้อ
ข่ายติ่างประเทศ รวม่ถึงก่ารสร้าง
เคร้อข่ายศิลปิน และผู้ประก่อบก่าร
ในอ์ติสาหก่รรม่ 

เช้ื้�อม่โยงก่ารพััฒนาเศรษฐก่ิจ
เชื้ิงสร้างสรรค�และเชื้ิงวัฒนธุ์รรม่
เข้าก่ับก่ารพััฒนาเศรษฐก่ิจและ
โครงสร้างพ้ั�นฐานด้านอ้�น ๆ

จัดทำาฐานข้อมู่ลขนาดใหญ่ (Big 
Data)    เพ้ั�อใช้ื้ประโยชื้น�จาก่ขอ้ม่ลู
ท้�เก่้�ยวข้องในก่ารวิเคราะห�แนวโน้ม่
ทางนวัติก่รรม่และก่ารสร้างสรรค�

พััฒนาองค�ความ่รู้ แหล่งเร้ยนรู้ 
รวม่ถึงพ้ั�นท้�เร้ยนรู้นอก่ห้องเร้ยนท้�
ส่งเสริม่ให้เก่ิดก่ารเร้ยนรู้แบบใหม่่ 
รวม่ถึงก่ารพััฒนาหลัก่สูติรก่าร
เร้ยนก่ารสอนในสาขาท้�สอดคล้อง
ก่ับแนวโน้ม่ความ่ติ้องก่ารของ
ติลาดแรงงานและก่ารสร้างโอก่าส
ให้สัม่ผัสประสบก่ารณ�และพััฒนา
ทัก่ษะผ่านก่ารปฏิิบัติิจริง

ศึก่ษาและวิจัยก่ำาลังแรงงานของ
ก่ล์่ม่อ์ติสาหก่รรม่สร้างสรรค�ทั�ง
ระบบ พัร้อม่ทบทวนหลัก่สูติร

ก่ารศึก่ษาของก่ล่์ม่อ์ติสาหก่รรม่
สร้างสรรค� ก่ารสนับสน์นหลัก่สูติร 
(Reskill / Upskill / New Skill) ใน
ก่ารพััฒนาศัก่ยภาพัของก่ล์ม่่ศิลปิน
ในสายงานติา่ง ๆ  หรอ้โอก่าสในก่าร
ทำาธุ์์รก่ิจแบบใหม่่ ๆ

สร้างและส่งเสริม่ผู้ประก่อบก่าร
ธุ์์รก่ิจสร้างสรรค� (Creative 
Entrepreneurs) และ และผู้
จัดก่ารธุ์์รกิ่จด้านวัฒนธุ์รรม่และ
งานสร้างสรรค� (Creative & 
Cultural Business Managers) 
ในประเทศ

/

/

/ /

/

/

/

/

/

/

/
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| 8 | บริการภาครฐั
(Public Service)
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4  :  The Strategy —
  บริก่ารภาครัฐ

| ความส�าคัญของสาขา |
    Scope & Scale

มีผู้ใช้่บริการ และเก่ียวข้องกับ
คนจำานวนมาก

ผู้ใชื้้บริก่ารภาครัฐม่้ทั�งประชื้าชื้นทั�ง
ประเทศประม่าณ 67 ลา้นคน ภาคธ์ุ์รก่จิ 
SMEs จำานวน 3 ลา้นราย ผูป้ระก่อบก่าร
รายใหญ่ 6.6 พัันราย รวม่ถงึแรงงาน
ติา่งดา้ว บริษัทขา้ม่ชื้าติิ (Multinational
corporation : MNCs) และนัก่ท่อง
เท้�ยวติ่างชื้าติิ
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ประสิทธภิาพื่ของบรกิารภาครฐัไทยอยู่
ในอันดับที่ดีขึ้นอย่างต่อเน้่อง

ด้านประสิทธิุ์ภาพัของบริก่ารภาครัฐ
ไทยจาก่รายงาน Ease of Doing 
Business ของธุ์นาคารโลก่ ในปี 
2563 ประเทศไทยได้รับก่ารจัดอันดับ
ท้� 21 ด้ขึ�น 6 อันดับจาก่จาก่ปีก่่อน 
นับเป็นอันดับท้�ด้ท้�ส์ดของไทยในรอบ 6 
ปี ซึ่ึ�งเป็นผลจาก่ก่ารท้�รัฐบาลให้ความ่
สำาคัญกั่บก่ารปรับปร์งประสิทธิุ์ภาพั
ก่ระบวนก่ารบริหารจัดก่ารภาครัฐ
อยา่งต่ิอเน้�องติั�งแต่ิปี 2557 โดยม่ก้่าร
ปรบัปร์งขั�นติอนก่ระบวนก่ารใหร้วดเรว็
ขึ�น นำาเทคโนโลย้ดิจิทัลม่าใชื้้ ปรับปร์ง
ก่ฎหม่ายและระเบ้ยบท้�เก่้�ยวข้องเพ้ั�อ
ให้ก่ารบริก่ารภาครัฐสะดวก่ขึ�น

มีกฎหมายกำาหนด ช่่วยให้ประช่าช่นได้
รับความสะดวกจากคู่ม้อการใช่้บริการ
ที่หน่วยงานจัดทำาขึ้น 

ภาครัฐออก่ก่ฎหม่ายอำานวยความ่
สะดวก่ในก่ารพิัจารณาอน์ญาติของ
ทางราชื้ก่าร พั.ศ. 2558 ทำาให้หน่วย
งานราชื้ก่ารได้จัดทำาคู่ม่้อประชื้าชื้น 
ก่ำาหนดก่ระบวนก่าร ขั�นติอน เอก่สาร
และระยะเวลาท้�ชื้ัดเจนชื้่วยอำานวยความ่
สะดวก่ใหก้่บัประชื้าชื้นไดศึ้ก่ษาลว่งหนา้
ก่่อนใชื้้บริก่ารได้ด้ยิ�งขึ�น

บริการหลายด้านพัื่ฒนาไปในทางที่ดี
พื่รอ้มเสียงตอบรบัทีด่ขีึน้จากประช่าช่น

บริก่ารหลายด้านพััฒนาขึ�นด้และได้
รับคำาชื้้�นชื้ม่จาก่ประชื้าชื้น โดยพับว่า
หน่วยงานบริก่ารภาครัฐท้�ชื้าวโซึ่เชื้้ยล
ม่้เด้ยพูัดถึงในแง่บวก่ หร้อความ่พึัง
พัอใจในก่ารได้รับบริก่ารม่าก่ท้�ส์ด ค้อ
ก่ารให้บริก่ารทำาหนังส้อเดินทางของ
ก่รม่ก่ารก่งส์ล และก่ารให้บริก่ารทำา
บตัิรประชื้าชื้น ดา้นก่ารบรกิ่ารออนไลน� 
ภาครัฐไทยทำาได้ด้ขึ�นโดยจาก่ก่ารจัด
อนัดบัดชัื้น้รฐับาลอิเล็ก่ทรอนิก่ส� 2561
(E-Government Development
Index: EGDI 2018) พับว่า อนัดบัของ
ประเทศไทยขึ�นม่าเป็นอันดับ 73 จาก่
อันดับ 77 ในปี 2559 อย่างไรก่็ติาม่ 
ถอ้ว่าประเทศไทยอยูใ่นอนัดบัท้�ไม่สู่งนกั่
เม่้�อเท้ยบก่ับหลายประเทศในโลก่ 

มี แผนการปรับปรุ งบ ริภาค รัฐ สู่ 
Paperless Government เพ่้ื่อ
อำานวยความสะดวกและลดภาระแก่
ประช่าช่น

ในปี 2563 ภาครัฐม่้แผนก่ารปรับปร์ง
บริก่ารภาครัฐหลายประก่าร เชื้่น ก่าร
ดำาเนินก่ารไม่่เร้ยก่สำาเนาเอก่สารท้�ทาง
ราชื้ก่ารออก่ให้จาก่ประชื้าชื้น ก่ารออก่
เอก่สารหลัก่ฐานของทางราชื้ก่ารผ่าน
ระบบดจิทิลั เพ้ั�ออำานวยความ่สะดวก่และ
ลดภาระแก่่ประชื้าชื้น โดยม่้เป้าหม่ายจะ
ยก่เลิก่ก่ารใช้ื้ก่ระดาษให้ได้ภายในปี 
2563 พัร้อม่ทั�งยก่เลิก่ก่ารออก่บัติร 
โดยพััฒนาระบบทะเบ้ยนให้สาม่ารถ

ติรวจสอบสิทธิุ์ของประชื้าชื้น เชื้้�อม่โยง
ข้อมู่ลก่ับเลขประจำาติัวประชื้าชื้นภายใน
ปี 2563 

ภาพื่ลักษณ์เร้่องปัญหาคอรัปช่ันที่
แย่ลง 

องค�ก่ารเพ้ั�อความ่โปร่งใสนานาชื้าติิ
ได้ทำาก่ารเผยแพัร่คะแนนดัชื้น้ก่ารรับรู้
ก่ารท์จริติ (CPI :Corruption Per-
ceptions Index) หร้อ ดัชื้น้ภาพั
ลัก่ษณ�คอร�รัปชื้ัน โดยได้ทำาก่ารสำารวจ
จาก่ 180 ประเทศ พับว่า ในปี 2562 
ประเทศไทยอยู่ในอันดับท้� 101 จาก่
อันดับ 99 ในปีก่่อนหน้า โดยอันดับ
ท้�เพิั�ม่ขึ�นแสดงถึงภาพัลัก่ษณ�เร้�อง
คอรัปชื้ั�นท้�แย่ลง

| ประเด็นส�าคัญและความท้าทาย |
     Key Issues & Challenges
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สถานบริการภาครัฐมีมาตรการ
รักษาระยะห่าง และมีอุปกรณ์เพ่้ื่อสุข
อนามัยให้บริการจนกว่าสถานการณ์
จะคล่ีคลาย 

ในชื้ว่งเวน้ระยะทางสังคม่ สถานบริก่าร
ภาครัฐได้จัดให้ม่้ก่ารรัก่ษาระยะห่าง 
ก่ารม่้อ์ปก่รณ�ติรวจสอบอ์ณหภูม่ิ และ
ม่้เจลแอลก่อฮอล�สำาหรับล้างม่้อ ซึ่ึ�ง
น่าจะติ้องอยู่ในสถานก่ารณ�น้�จนก่ว่า
สถานก่ารณ�จะคล้�คลายและปลอดก่าร
ติิดเชื้้�อ

เน้นการให้บริการที่ปลอดภัย 
เว้นระยะห่าง ม่้อ์ปก่รณ�เพ้ั�อส์ขอนาม่ัย
บริก่ารประชื้าชื้น

ประช่าช่นหันมาใช่แ้ละคุน้เคยกบับรกิาร
ออนไลน์มากขึ้น

ก่ารเว้นระยะทางสังคม่และก่ารทำางาน
อยู่บ้าน ทำาให้ประชื้าชื้นและธุ์์รก่ิจหันม่า
ใชื้้ก่ารติิดต่ิอผ่านทางออนไลน�และค์้น
เคยก่ับบริก่ารออนไลน�ม่าก่ขึ�น อย่างไร
ก่็ติาม่ ยังคงม่้ประชื้าชื้นโดยเฉพัาะ
ก่ล์่ม่ผู้ด้อยโอก่าสท้�อ่านหนังส้อไม่่
ออก่ หร้อไม่่สาม่ารถเข้าถึงอ์ปก่รณ�
อิเล็ก่ทรอนิก่ส�และอินเทอร�เน็ติได้ ทำาให้
ไม่่สาม่ารถใชื้้บริก่ารภาครัฐผ่านทาง
ออนไลน� จึงจำาเป็นต้ิองม้่ชื้่องทางก่าร
ให้บริก่ารปก่ติิอยู่

เรง่ใหเ้กดิความตอ้งการใช้่บรกิารภาค
รฐัผา่นทางออนไลนท์ีส่ะดวกรวดเร็วขึน้

ผลจาก่โควดิ-19 เป็นติวัเรง่ใหเ้ก่ดิความ่
ติ้องก่ารในก่ารใชื้้บริก่ารภาครัฐผ่าน
ทางออนไลน�สูงขึ�น ในอนาคติประชื้าชื้น
คาดหวังบริก่ารจาก่ภาครัฐท้�สะดวก่ 
รวดเร็ว และยินด้ให้บริก่ารเหม่้อนกั่บ
ก่ารใชื้้บริก่ารจาก่ภาคเอก่ชื้น รวม่ถึงม่้
ความ่เชื้้�อมั่�นในก่ารรกั่ษาความ่ปลอดภยั
ของข้อมู่ล

เน้นการยกระดับบริการสู่ออนไลน์  
ม่้ก่ารบูรณาก่ารข้อมู่ลและบริก่ารจาก่
หลายหน่วยงานให้เก่ิดก่ารบริก่ารท้�
ครบวงจร (One-Stop Service) ม่้
ก่ารแชื้ร�ข้อมู่ลระหว่างหน่วยงาน เพ้ั�อ
ไม่่ติ้องเร้ยก่เอก่สารซึ่ำ�าซึ่้อนกั่น ม้่ก่าร
ลดขั�นติอนก่ระบวนก่ารติ่าง ๆ ให้น้อย
ลง ในขณะท้�ยังคงม่้บริก่ารบางส่วน
เพ้ั�อชื้่วยเหล้อประชื้าชื้นท้�ยังไม่่สาม่ารถ
ใชื้้บริก่ารออนไลน�ได้

| ผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 |
     Impact of Covid-19

| นัยยะเชิงนโยบาย |
     Implication

C
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4  :  The Strategy —
  บริก่ารภาครัฐ
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| ทิศทางเชิงกลยุทธ์ |
    Strategic Direction

”
“บริการอัจฉริยะโดย

ปราศจากคอรัปชัน
(Smart Service with Zero Corruption)
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| ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย |
    Recommendation & Policy Direction

| 1 |
พัื่ฒนาบริ ก ารออน ไล น์ เ พ่้ื่ อก้ า ว
สู่  Smart Government ที่ มี
ประสิทธิภาพื่

| 3 |
ลดบทบาทการ ใ ห้บริการ โดยรัฐ 
กระจายงานสู่ภาคเอกช่น

| 2 |
ขจัดปัญหาคอร์รัปช่ัน ให้บริการภาค
รัฐอย่างโปร่งใส

จัดทำาเว็บภาครัฐก่ลางแห่งชื้าติิ 
(National Portal) เพ้ั� อรวม่
ขา่วสารและบริก่ารภาครัฐทั�งหม่ดไว้
ในจ์ดเดย้ว ม่์ง่สู่บรกิ่ารออนไลน�ภาค
รฐัเติม็่รปูแบบ ติวัอย่างเชื้น่ gov.uk 
ของสหราชื้อาณาจัก่ร และ gov.sg 
ของสิงคโปร� เป็นติ้น

เพิั�ม่ทัก่ษะด้านดิจิทัลและลดความ่
เหล้�อม่ลำ�าด้านดิจิทัลให้กั่บประชื้าชื้น 
พัร้อม่ทั�งเพิั�ม่ศัก่ยภาพัอินเทอร�เน็ติ
หมู่่บ้าน 

พััฒนาก่ารม่้ ส่วนร่วม่ออนไลน� 
(E-Participation) แ ก่่ภาค
ประชื้าชื้นและธุ์์รกิ่จ ก่ารรับฟื้ัง
ความ่คิดเห็น ก่ารม่้ส่วนร่วม่ในก่าร
ติัดสินใจ ก่ารระดม่ท์น ไปจนถึง
ก่ารโหวติประชื้าพิัจารณ� หร้อก่าร
เล้อก่ติั�งทางระบบออนไลน�ผ่านก่าร
ย้นยันติัวตินโดยใชื้้เทคโนโลย้บล็อก่
เชื้นเพ้ั�อความ่โปร่งใส

ยก่ระดับทัก่ษะข้ าราชื้ก่ารและ
พันัก่งานรัฐให้ม่้ข้ดความ่สาม่ารถ
ท้�สูงขึ�น

รัฐลดบทบาทก่ารเป็นผู้ให้บริก่าร
เองสู่ก่ารเป็นผู้ก่ำาก่ับดูแล ก่ระจาย
งานบริก่ารออก่ไป เพิั�ม่บทบาทของ
เอก่ชื้นในก่ารให้บริก่าร 
(Outsourcing) ส่งเสริม่ให้เก่ิด 
Startup / SMEs สำาหรับก่าร
บริก่ารประชื้าชื้น 

ภาครัฐท้�โปร่งใส (Open 
Government) เปิดเผยขอ้มู่ลรฐั ให้
สิทธิุ์ประชื้าชื้นเข้าถึงข้อมู่ลท้�สะดวก่ 
เพิั�ม่ก่ารม้่ส่วนรว่ม่ของประชื้าชื้นและ
ธุ์ร์ก่จิ และม่ก้่ลไก่รับขอ้ร้องเรย้นท้�ม้่
ประสิทธุ์ิภาพัและปลอดภัย

/

/

/

/

//
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| 9 | สขุภาพ
(Health)
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C
hapter 0

4  :  The Strategy —
 ส์ขภาพั

| ความส�าคัญของสาขา |
     Scope & Scale

มรีะบบสาธารณสุขทีเ่ข้มแขง็ มี
ความโดดเด่น ด้านการเข้าถึง
บริการสาธารณสุขเป็นอันดับ 
1 ของโลก

ความ่เข้ม่แข็งของระบบสาธุ์ารณส์ข 
ประเทศไทยม่้คะแนนรวม่อยู่ในอันดับ 6 
ของโลก่ โดยม่้ความ่โดดเด่นด้านก่าร
เข้าถึงบริก่ารสาธุ์ารณส์ขเป็นอันดับ 1 
ของโลก่ 

มีศักยภาพื่ด้านการให้บริการ
ทางการแพื่ทย์แก่ช่าวต่างช่าติ 
สร้างรายได้ถึง 1.4 แสนล้าน
บาทต่อปี

ประเทศไทยม้่ศัก่ยภาพัด้านก่ารให้
บริก่ารทางก่ารแพัทย�แก่่ชื้าวติ่างชื้าติิ 
โดยม่้นัก่ท่องเท้�ยวชื้าวต่ิางชื้าติิเข้าม่า
รับบริก่ารรัก่ษาพัยาบาล รวม่ 3.42 
ล้านครั�งติ่อปี แบ่งเป็นนัก่ท่องเท้�ยว
ทางก่ารแพัทย� (Medical Tourism) 
ม่าใชื้้บริก่าร 2.5 ล้านครั�ง และจาก่
ชื้าวต่ิางชื้าติิท้�เข้าม่าทำางานและพัำานัก่
อยู่ในประเทศไทย (Expat) ประม่าณ 
9.2 แสนครั�ง สร้างรายได้ทั�งหม่ด 1.4 
แสนลา้นบาท โดยส่วนใหญเ่ป็นก่ล์ม่่ชื้าว
ติะวันออก่ก่ลาง
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ให้ความสำาคัญกับการสร้างขีดความ
สามารถทางด้านสาธารณสุขค่อน
ข้างน้อย

ม่้ก่ารลงท์นด้านสาธุ์ารณส์ขน้อย คิด
เป็น 3.7% ของ GDP (ค่าเฉล้�ยโลก่
อยู่ท้� 7.4% ของ GDP) เฉล้�ยต่ิอหัว
เพ้ัยง 232  เหร้ยญสหรัฐ (ค่าเฉล้�ย
โลก่ 2,339  ฺเหร้ยญสหรัฐ)

บุคลากรและกำาลังทางการแพื่ทย์ไม่
เพีื่ยงพื่อ 

บ์คลาก่รและก่ำาลังทางก่ารแพัทย�ไม่่
เพ้ัยงพัอ แพัทย� 1 คน ติ้องดูแล
ประชื้าก่รถึง 1,771 คน โดยแพัทย�ส่วน
ใหญ่ก่ระจ์ก่ติัวอยู่ในก่ร์งเทพัม่หานคร
และภาคก่ลาง สถานพัยาบาลทั�ว
ประเทศม่้เติ้ยงรองรับผู้ป่วยประม่าณ 
150,000 เติ้ยง

อุปกรณ์ ยา และเวช่ภัณฑ์ไม่เพีื่ยงพื่อ 
ต้องพ่ึื่งพื่าการนำาเข้าจากต่างประเทศ

อ์ปก่รณ�ทางก่ารแพัทย�  ยา และ
เวชื้ภัณฑ์�ไม่่เพ้ัยงพัอ ยังจำาเป็นติ้อง
พึั�งพัาก่ารนำาเข้าจาก่ติ่างประเทศ คิด
เป็นมู่ลค่า 2-3 พัันล้านเหร้ยญสหรัฐ
ติ่อปี

งบเบิกจ่ายของแต่ละระบบประกัน
สุขภาพื่มีความไม่เท่าเทียม และมีแนว
โน้มลดลงสวนทางกับค่าใช่้จ่ายที่เพ่ิื่ม
มากขึ้น

งบเบิก่จ่ายของแติ่ละระบบประก่ัน
ส์ขภาพัม้่ความ่ไม่่เท่าเท้ยม่ โดยบัติร
ทองได้งบประม่าณ 2,592.89 บาท
ติ่อคน ในขณะท้�สิทธุ์ิข้าราชื้ก่ารได้ 
12,676.06 บาทต่ิอคน ส่วนประกั่น
สังคม่ได้ 3,354.80 บาทติ่อคน และ
ม่้แนวโน้ม่ท้�จะได้รับงบประม่าณลดลง
สวนทางก่ับค่าใชื้้จ่ายท้�เพิั�ม่ม่าก่ขึ�น 

รัฐต้องแบกรับค่าใช้่จ่ายมากขึ้นจาก
การเข้าสู่สังคมสูงวัย 

ก่ารเขา้สู่สังคม่สูงวัย รฐัต้ิองแบก่รบัคา่
ใชื้้จ่ายในก่ารดูแลรัก่ษาส์ขภาพัม่าก่ขึ�น 
ทำาให้ก่ารเข้าถึงข้อมู่ลและก่ระบวนก่าร
รัก่ษาเป็นไปได้ชื้้า

กระแส Digital Transformation ใน
วงการสุขภาพื่

Digital Transformation เป็นก่ระแส
หลัก่ท้�ก่ระติ์้นให้ต้ิองปรับระบบฐาน
ขอ้มู่ลส์ขภาพัและบรกิ่ารทางก่ารแพัทย�
เพ้ั�อรองรับเทคโนโลย้ท้�ทันสม่ัย

| ประเด็นส�าคัญและความท้าทาย |
     Key Issues & Challenges
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สร้างความม่ันคงและเข้มแข็งของ
ระบบสุขภาพื่และบรกิารทางการแพื่ทย์  
และออก่แบบม่าติรก่ารท้�สาม่ารถรับม้่อ
ก่ับวิก่ฤติโรคอ์บัติิใหม่่และโรคอ้�น ๆ ได้
ในอนาคติ 

มีผู้ติดเช่้้อในประเทศไทย ส่งผลกระทบ 
โดยตรงต่อระบบสาธารณสุขไทย
 
ก่ารแพัร่ระบาดของโควิด-19 ทำาให้
ม่้ยอดผู้ติิดเชื้้�อสะสม่ในประเทศไทย 
3,227 คน เส้ยชื้้วิติ 58 คน รัก่ษาหาย 
3,091 คน (ข้อมู่ล ณ 14 ก่รก่ฎาคม่ 
2563)

เผยแพื่ร่ให้ความรู้ ป้องกัน ออกแบบ
ระบบบริการทีส่ามารถรองรบัผูป้ว่ยได้
ในทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพื่ 

| ผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19  |
     Impact of Covid-19

| นัยยะเชิงนโยบาย |
     Implication

C
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4  :  The Strategy —
 ส์ขภาพั
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| ทิศทางเชิงกลยุทธ์ |
    Strategic Direction

“สร้างความมั่นคงทาง
สุขภาพ ชูจุดแข็ง เพ่ือ
สร้างมูลค่าเพ่ิมทาง
เศรษฐกิจ
(Establish Health Security & Enhance
Medical Research and Tourism)

”
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| ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย |
    Recommendation & Policy Direction

| 1 |
สร้างความมั่นคงทางสุขภาพื่ของประเทศ (Health Security) ให้ประช่าช่น
สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพื่ได้อย่างทั่วถึง

| 2 |
ส่งเสริมอุตสาหกรรมทางการแพื่ทย์
ด้าน Medical Tourism เพ่้ื่อต่อยอด
ความเข้มแข็งด้านสาธารณสุขและ
สร้างมูลค่าเพ่ิื่มทางเศรษฐกิจเ พิั� ม่ ค ว าม่ เ ข้ ม่ แข็ ง ของร ะบบ

สาธุ์ารณส์ข พััฒนาระบบโครงสร้าง
พ้ั�นฐานทางสาธุ์ารณส์ข ผลติิยาและ
เวชื้ภัณฑ์�รวม่ทั�งบ์คลาก่รทางก่าร
แพัทย� ให้ม่้จำ านวนท้� เ พ้ัยงพัอใน
ประเทศ

ปรับปร์งระบบประก่ันส์ขภาพัให้
ประชื้าชื้นทั�วไป รวม่ทั�งผู้สูงอาย์ 
ผู้ด้อยโอก่าส ผู้พิัก่าร สาม่ารถเข้า
ถึงวัคซึ่้น ยา เวชื้ภัณฑ์� และบริก่าร
สาธุ์ารณส์ขท้�ม่้ค์ณภาพัได้อย่าง
ทั�วถึง 

ส่งเสริม่ก่ารวิจัย พััฒนา และ
นวัติก่รรม่ ให้ท์นวิจัยในประเด็น
เร่งด่วน สร้างความ่ร่วม่ม่้อก่ับ
ติ่างประเทศในก่ารนำายาหร้อวัคซ้ึ่น
ติน้แบบท้�ม่ศั้ก่ยภาพัสูงเขา้ม่าทดสอบ
ทางคลินิคในประเทศไทย โดยขอรับ

ก่ารถ่ายทอดเทคโนโลย้ก่ารผลิติ 
ควบคู่ไปก่ับก่ารส่งเสริม่ก่ารพััฒนา
ยา วัคซึ่้น และชื้์ดทดสอบต่ิาง ๆ 
ติั�งแติ่ติ้นนำ�า ก่ลางนำ�า และปลาย
นำ�า ส่งเสริม่ก่ารวิจัยด้านสม่์นไพัร
ไทยเพ้ั�อทำาเป็นยารัก่ษาโรค รวม่
ทั�งพััฒนาเทคโนโลย้และนวัติก่รรม่
ทางก่ารแพัทย�  (mHealth & 
eHealth) เพ้ั�อใชื้้ภายในประเทศ

ควบค์ม่ก่ารแพัร่ระบาด เผยแพัร่
ความ่รูแ้ละแนวปฏิบิตัิใิห้ก่บับค์ลาก่ร
ทางก่ารแพัทย�และประชื้าชื้นทั�วไป 
เพ้ั�อให้เก่ิดแนวทางปฏิิบัติิ สร้าง
ความ่เข้าใจท้�ด้ในสังคม่ เช่ื้น ก่าร
รัก่ษาระยะห่าง ก่ารเติร้ยม่พัร้อม่
สำาหรับก่ารเปิดเม่้อง ม่้ก่ารจัด
เติร้ยม่ และวางแผนอ์ปก่รณ�ฉ์ก่เฉิน 
เชื้่น หน้าก่าก่อนาม่ัย และชื้์ด PPE

สนับสน์นอ์ติสาหก่รรม่ทางก่าร
แพัทย�ด้านก่ารท่องเท้�ยวเชิื้งก่าร
แพัทย�  (Medical Tourism) 
ติ่อยอดจาก่ความ่เข้ม่แข็งด้าน
สาธุ์ารณส์ขของประเทศในก่ารสร้าง
มู่ลค่าเพิั�ม่ทางเศรษฐกิ่จทดแทน
ส่วนอ์ติสาหก่รรม่ก่ารท่องเท้�ยวไทย
หลังวิก่ฤติโควิด-19 โดยจะเป็นก่าร
แยก่ใช้ื้ทรัพัยาก่รเฉพัาะส่วน ไม่่
เบ้ยดเบ้ยนทรัพัยาก่รหลัก่ท้�ใชื้้ดูแล
ประชื้าชื้นในประเทศ

/

/

/

/

/
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| 10 |การศกึษา
(Education)
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C
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4  :  The Strategy —
 ก่ารศึก่ษา

| ความส�าคัญของสาขา |
     Scope & Scale

มีนักเรียนและนักศึกษาที่กำาลัง
ศึกษาอยู่ทุกระดับรวมทั้งหมด
กว่า 12 ล้านคน

ในปีก่ารศึก่ษา 2561 ประเทศไทยม้่
นัก่เร้ยน และนัก่ศึก่ษาท้�ก่ำาลังศึก่ษา
อยู่ท์ก่ระดับ รวม่ทั�งหม่ด 12,935,270 
คน โดยจำานวนน้�เป็นนกั่เรย้นระดบัก่อ่น
ประถม่ศึก่ษา 1,815,370 คน ประถม่
ศึก่ษา 4,753,882 ม่ัธุ์ยม่ศึก่ษาหร้อ
เท้ยบเท่า 4,194,355 คน และนกั่ศึก่ษา
ระดับอด์ม่ศึก่ษา 2,171,663 คน

ในแตล่ะปจีะมผีูส้ำาเรจ็การศึกษา
ในระดบัอดุมศึกษาราว 3 แสนคน

ในแติ่ละปีม่้จำานวนนัก่ศึก่ษาเข้าใหม่่
ระดับปรญิญาติร้ราว 4 แสนคน เช่ื้น ใน
ปีก่ารศึก่ษา 2562 ม่น้กั่ศึก่ษาเขา้ใหม่ใ่น
ระดบัปรญิญาติร ้จำานวน 377,754 คน 
โดยคาดว่าในแติ่ละปีจะม้่ผู้สำาเร็จก่าร
ศึก่ษาในระดับอ์ดม่ศึก่ษาราว 3 แสน
คน เชื้่น ในปีก่ารศึก่ษา 2561 ม่้บัณฑ์ิติ
ท้�สำาเร็จก่ารศึก่ษาระดับปริญญาติร้ 
จำานวน 274,940 คน

จำานวนครแูละอาจารยข์องสถาน
ศึกษาทัง้หมด 668,631 คน

จำานวนครู และอาจารย�ของสถาน
ศึก่ษาทั�งหม่ด 668,631 คน เป็นครู
และอาจารย�ในระบบปก่ติิ 630,132 
คน (รวม่อาจารย�ในสถาบันอ์ดม่ศึก่ษา 
61,907 คน) และจำานวนครูนอก่ระบบ
โรงเร้ยน 38,499 คน

มีกำาลังแรงงานกว่า 4.98 ล้าน
คนอยู่ในระหว่างการฝึกอบรม
เพ่้ื่อพัื่ฒนาทักษะท่ีอาจได้รับ
ผลกระทบ

ประเทศไทยม่้ก่ำาลังแรงงานทั�งหม่ด 
38.18 ล้านคน โดยประม่าณก่ารว่า
ม่้ก่ำาลังแรงงานจำานวน 4.98 ล้าน
คนท้�อยู่ในระหว่างก่ารฝ่ึก่อบรม่เพ้ั�อ
พััฒนาทัก่ษะ ได้รับผลก่ระทบจาก่
สถานก่ารณ�โควิด-19 เน้�องจาก่หน่วย
งานท้�เก่้�ยวข้องติ้องหย์ดให้บริก่าร
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โครงสร้างพ้้ื่นฐานทีจ่ำาเปน็ตอ่การเขา้ถงึ 
การศึกษายังไม่ทั่วถึง

ก่ารเข้าถึงโครงสร้างพ้ั�นฐานด้าน
เทคโนโลย้สารสนเทศในประเทศไทยม้่
จำากั่ด โดยม้่ครัวเร้อนเพ้ัยง 24.8% ท้�
ม้่เคร้�องคอม่พิัวเติอร� เปร้ยบเท้ยบกั่บ
ค่าเฉล้�ยทั�วโลก่ท้�อยู่ท้� 46.9% และม้่ครัว
เร้อนเพ้ัยง 67.7% ท้�เข้าถึงอินเทอร�เน็ติ 

ประช่ากรวยัเรียนทีก่ำาลงัลดลงเกดิการ 
แขง่ขนัของสถาบันการศึกษาทีร่นุแรงขึน้ 

ประชื้าก่รชื้่วงวัยเร้ยน (อาย์ 5 – 24 ปี) 
ลดลง 7% เหล้อ 17.1 ล้านคนในปี 2563 
จำานวนนัก่ศึก่ษาเขา้ใหม่ล่ดนอ้ยลง 21% 
เหล้อ 425,000 คนในปี 2562 เก่ิด
ก่ารแข่งขันเพ้ั�อแย่งชื้ิงผู้เร้ยน ซึ่ึ�งเป็น
แหลง่รายไดห้ลัก่ของสถาบันอ์ดม่ศึก่ษา 
ทำาให้สถาบันอ์ดม่ศึก่ษาเอก่ชื้นเส้ย
เปร้ยบสถาบันอ์ดม่ศึก่ษาของภาครัฐ 
ทั�งด้านราคา และด้านก่ารสนับสน์น
จาก่ภาครัฐ

ระดับคุณภาพื่ทางการศึกษาของ
ประเทศไทยยังไม่สูงมากนัก

ระดบัคณ์ภาพัก่ารศึก่ษาของประเทศไทย
ยงัไม่สู่งม่าก่นกั่ โดยพิัจารณาจาก่ผล
ก่ารสอน Programme for Inter-
national Student Assessment 
(PISA) ของ OECD พับว่าอันดับ
คะแนนของเด็ก่ไทยอยู่ติำ�าก่ว่าค่าเฉล้�ย
ของก่ล่์ม่ประเทศ OECD และภาวะ
โรคระบาดอาจทำาให้ค์ณภาพัของก่าร
จัดก่ารศึก่ษาของประเทศไทยยำ�าแย่
ลงอ้ก่

ความพื่รอ้มของผูเ้รยีนในการเรียนแบบ
ออนไลน์อยู่ในระดับตำา่ กวา่ 66% ไมม่ี
คอมพิื่วเตอรใ์ช้่

3 ใน 10 ของเด็ก่ไทย ไม่่ม้่พ้ั�นท้�ส่วน
ตัิวในก่ารเร้ยนท้�บ้าน เด็ก่ไทยน้อยก่ว่า
ครึ�งไม่่ค้์นเคยกั่บก่ารใช้ื้แท๊บเล็ติ และ
สาเหต์ิท้�ไม่่สาม่ารถเข้าถึงก่ารเร้ยน
ออนไลน�ท้�บ้านได้เน้�องจาก่ไม่่ม้่เคร้�อง
คอม่พิัวเติอร�ก่ว่า  66% และไม่่ม้่ Smart 
ฺPhone 36% ก่ล่์ม่เด็ก่ท้�ยาก่จนท้�ส์ดม้่
เพ้ัยง 57% ท้�เข้าถึงอินเทอร�เน็ติได้

ความไม่พื่ร้อมของครูและโรงเรียนใน
การจัดการศึกษาแบบออนไลน ์

66% ของครูม่้ความ่พัร้อม่ระดับปาน
ก่ลางในก่ารจัดก่ารสอนแบบออนไลน� 
ในขณะท้� 11.5% ไม่่สาม่ารถจะสอน
ออนไลน�ได ้โดยปัญหาท้�ครพูับส่วนใหญ่
ค้อเร้�องเวลาในก่ารเติร้ยม่ และสร้าง
ระบบก่ารเร้ยนก่ารสอนออนไลน� รวม่
ถึงขาดคำาแนะนำาด้านเทคโนโลย้ในก่าร
สร้างส้�อก่ารสอน

ความไมเ่ท่าเทยีมในการเขา้ถงึการศึกษา

30% ของเด็ก่และเยาวชื้น (อาย์ 3-17 
ปี) เป็นผู้ขาดแคลนท์นทรัพัย� และม้่
ความ่เส้�ยงสูงท้�จะหล์ดออก่จาก่ระบบ
ก่ารศึก่ษา เน้�องม่าจาก่ปัญหาความ่
ยาก่จน ความ่ด้อยโอก่าสทางสังคม่ 
และความ่พิัก่าร นอก่จาก่น้�เด็ก่และ
เยาวชื้นท้�ม่าจาก่ครัวเร้อนท้�ม้่ระดับราย
ได้ติำ�าท้�ส์ด 20% ของประเทศ ม่้โอก่าส
ได้ศึก่ษาต่ิอในระดับอ์ดม่ศึก่ษาเพ้ัยง 
5% ในขณะท้�ค่าเฉล้�ยของประเทศอยู่
ท้� 37% 

การพัื่ฒนาทักษะให้กับกำาลังแรงงาน

ในภาพัรวม่ประเทศไทยได้รับก่ารจัด
อันดับทัก่ษะด้านดิจิทัลของประชื้าก่ร 
อยูใ่นอันดับ 66 จาก่ 141 เขติเศรษฐก่จิ
ทั�วโลก่ แสดงถึงความ่ท้าทายในก่าร
ปรับใช้ื้ระบบดิจิทัลในก่ารเร้ยนรู้ รวม่
ถึงก่ารยก่ระดับทัก่ษะแรงงานของ
ประเทศไทยยังทำาได้ไม่่ทั�วถึง โดยในปี 
2561 ม่้ผู้ได้รับก่ารฝึ่ก่อบรม่พััฒนา
ทัก่ษะคิดเป็น 13% ของก่ำาลังแรงงาน
ทั�งหม่ด ในขณะท้�ค่าเฉล้�ยสัดส่วนของ
ผูท้้�ไดร้บัก่ารฝ่กึ่อบรม่ของก่ล์ม่่ประเทศ 
OECD อยู่ท้� 46% 

| ประเด็นส�าคัญและความท้าทาย |
     Key Issues & Challenges
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4  :  The Strategy —
 ก่ารศึก่ษา

นกัเรยีน-นกัศึกษาไดร้บัผลกระทบดา้น
การศึกษาในทกุระดบัช่ัน้  ทัง้ด้านการ
เงิน การเรียนการสอน การจบการ
ศึกษาทีล่่าช่า้ รวมถงึภาวะไม่มีงานทำา 

เด็ก่และเยาวชื้น 80% ก่ังวลเร้�อง
ปัญหา ก่ารเงิน เน้�องจาก่ผู้ปก่ครอง
ติก่งานหร้อถูก่เลิก่จ้าง 50% ก่ังวล
ปัญหาเร้�องก่ารเร้ยน ก่ารสอบ และ
โอก่าสในก่ารศึก่ษา นัก่ศึก่ษาท้�เร้ยน
ในสาขาท้�ม่้ก่ารฝึ่ก่งานกั่บภาคเอก่ชื้น 
หร้อม่้ก่ารฝ่ึก่ปฏิิบัติิก่าร อาจจบก่าร
ศึก่ษาลา่ช้ื้า บณัฑิ์ติท้�จบใหม่่อาจประสบ
ภาวะไม่่ม่้งานทำา โดยนัก่ศึก่ษาจบใหม่่ 
340,000 คน 2 ใน 3 จะติก่งาน หร้อ
ติ้องทำางานติำ�าก่ว่าว์ฒิ

พัื่ฒนาการเรียนการสอนแบบทาง
ไกล เตรียมความพื่ร้อมในการเปิด
สถานศึกษา สนับสนุนการจ้างงานแก่
บัณฑิตที่ใกล้สำาเร็จการศึกษา 

สถาบันการศึกษาปรับตัวสู่ออนไลน์ 
เกิดการแข่งขันด้านคุณภาพื่มากขึ้น

ก่ารใช้ื้ระบบออนไลน�จะก่ลายเป็นสิ�ง
แวดล้อม่หนึ�งของก่ารเร้ยนก่ารสอนใน
ระบบปก่ติิในอนาคติ ม่หาวิทยาลัยท้�รับ
นัก่ศึก่ษาต่ิางชื้าติิจำานวนม่าก่จะได้รับ
ผลก่ระทบสูง ติลาดฝ่ึก่อบรม่ออนไลน�
 เริ�ม่เติิบโติ และเกิ่ดก่ารแข่งขันด้าน
ค์ณภาพั โรงเร้ยนและม่หาวิทยาลัย
เอก่ชื้นไม่่สาม่ารถแข่งขันได้ในวิก่ฤติ
เศรษฐก่ิจอาจทำาให้รายได้ลดลงหร้อ
ต้ิองปิดตัิว

ปรับระบบการศึกษา เตรียมกำาลังคน
ที่มีความรู้และทักษะพื่ร้อมรับม้อกับ
วิกฤต และระบบเศรษฐกิจแบบใหม่ 
โดยคำานึงถึงความ่เท่าเท้ยม่ในก่ารเข้า
ถึงก่ารศึก่ษาค์ณภาพัสูงสำาหรับคน
ท์ก่ชื้่วงวัย 

วัยทำางานต้องปรับตัวต้องเรียนรู้
ทักษะใหม่ เพ่้ื่อลดความเส่ียงต่อการ
ถูกเลิกจ้าง 

วัยทำางานติ้องก่ารทัก่ษะและความ่รู้ใหม่่
เพ้ั�อลดความ่เส้�ยงติ่อก่ารถูก่เลิก่จ้าง 
และเติร้ยม่ความ่พัร้อม่สำาหรับงานใหม่่ 
ผู้สูงวัยจะปรับติัวในก่ารใชื้้เทคโนโลย้
ดิจิทัลเพ้ั�ออำานวยความ่สะดวก่ในก่ารใชื้้
ชื้้วิติประจำาวันม่าก่ขึ�น

| ผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19  |
     Impact of Covid-19

| นัยยะเชิงนโยบาย |
     Implication
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| ทิศทางเชิงกลยุทธ์ |
    Strategic Direction

“ส่งเสริมการเรียนรู้ที่
ทุกคนสามารถเข้าถึงได้
เพ่ือความสามารถ
ในการปรับตัว
(Ubiquitous and Affordable Learning for 
Building Adaptability)

”
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| ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย |
    Recommendation & Policy Direction

| 1 |
เตรียมการเรียนการสอนและการฝึกอบรมทักษะรูปแบบใหม่

พััฒนาระบบก่ารจัดก่ารศึก่ษารูป
แบบอ้�น ๆ  ทั�งในโรงเร้ยนและสถาบนั
อ์ดม่ศึก่ษา เพ้ั�อเสริม่หร้อทดแทน
ก่ารเรย้นในชัื้�นเรย้น อาท ิ ก่ารผสม่
ระหว่างก่ารเร้ยนในห้องเร้ยนและ
เร้ยนผ่านระบบออนไลน� (Hybrid 
Learning / Blended Learn-
ing) ก่ารเร้ยนออนไลน�-เปล้�ยน
ห้ อ ง เ ร้ ย น เ ป็ น พ้ั� น ท้� ก่ิ จ ก่ ร ร ม่ 
(Flipped Classroom) โดย
พััฒนาม่าติรฐานและแพัลติฟื้อร�ม่ท้�
ท์ก่คนสาม่ารถเข้าถึงได้  

ส่งเสริม่ก่ารวิ จัยพััฒนาและใ ช้ื้
ประโยชื้น�นวัติก่รรม่ทางก่ารศึก่ษา 
เชื้น่ Digital Textbooks, Gamific-
cation, AI, Virtual Reality (VR), 
Augmented Reality (AR), 
Mixed Reality, Social Media, 
Forest Kindergarten, หร้อชื้์ด 
Learning Kits ติ่างๆ เป็นติ้น

ปลดล็อก่โครงสร้างเวลาเร้ยน 
เก่ณฑ์�ก่ารม่้สิทธุ์ิ�สอบ และเก่ณฑ์�
ก่ารจบ ท้�ใชื้้ชื้ั�วโม่งเวลาเร้ยนเป็น
ส่วนหนึ�งในก่ารประเมิ่นผลก่ารเร้ยน
รู้ของนัก่เร้ยน

ให้ความ่รู้แก่่ผู้ปก่ครองในก่ารส่ง
เสริม่บรรยาก่าศและวิธุ์้ก่ารจัดก่าร
เร้ยนรู้จาก่ท้�บ้านให้แก่่นัก่เร้ยน

สนบัสนน์ก่ารเขา้ถงึอป์ก่รณ�สำาหรบั
ก่ารเร้ยนทางไก่ล เชื้่น ซึ่ิม่โทรศัพัท� 
เคล้�อนท้�สำ าหรับใชื้้ อินเติอร� เ น็ติ
แทบ็เลต็ิ เคร้�องคอม่พิัวเติอร�โน๊ติบ์ค๊ 
ยก่ระดับโครงสร้างพ้ั�นฐานด้าน
เทคโนโลย้ก่ารเร้ยนรู้ และเติร้ยม่
ก่ารสำาหรับก่ารซึ่่อม่บำาร์งอ์ปก่รณ�
ท้�อาจชื้ำารด์ รวม่ถงึส่งเสรมิ่ก่ารวิจยั
และพััฒนา เพ้ั�อให้อ์ปก่รณ�พ้ั�นฐาน
ท้�จำาเป็นม่้ราคาถูก่และผู้เร้ยนทั�วไป
สาม่ารถเข้าถึงได้

สนับสน์นติลาดฝ่ึก่อบรม่ออนไลน�
เ พ้ั� อทำ า ให้ เ กิ่ดก่ารแข่งขันด้ าน
ค์ณภาพั และส่งเสริม่ก่ารพััฒนา
แพัลติฟื้อร�ม่ในก่ารพััฒนาทกั่ษะของ
คนท์ก่ชื้่วงวัย

/

/

/

/

/
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| 2 |
เตรียมพื่ร้อมด้านสุขอนามัยเพ่้ื่อเปิด
สถานศึกษา

| 3 |
ลดภาระค่าใช้่จ่าย สร้างรายได้ให้แก่
นักศึกษาและบัณฑิตจบใหม่

จัดระบบดูแลด้านส์ขอนาม่ัย ความ่
ปลอดภยั และสิ�งแวดลอ้ม่ (Health, 
Safety and Environment 
Protocol) ในสถาบันก่ารศึก่ษา
เพ้ั�อป้องกั่นก่ารอ์บติัิซึ่ำ�าของโรค เช่ื้น 
จัดทำาม่าติรก่ารคัดแยก่ผู้ท้�จะเข้าม่า
ในบริเวณโรงเร้ยน ก่ารจัดเติร้ยม่
อ์ปก่รณ�เพ้ั�อส์ขอนาม่ัย และก่ารจัด
ห้องเร้ยนท้�เป็นท้�เปิดโล่ง เป็นต้ิน 
รวม่ถึงก่ารให้ความ่รู้ด้านส์ขอนาม่ัย
ก่ับนัก่เร้ยนและผู้ปก่ครอง

ใหส้ถาบนัก่ารศึก่ษาลดคา่ธุ์รรม่เน้ยม่
ก่ารศึก่ษา ขยายระยะเวลาในก่าร
ชื้ำาระค่าเทอม่

แก่้ไขข้อจำากั่ดของก่องท์นเงินให้กู้่
ย้ม่เพ้ั�อก่ารศึก่ษา (ก่ยศ.) เพ้ั�อให้
นัก่ศึก่ษาได้เข้าถึงเงินกู่้ย้ม่เพ้ั�อก่าร
ศึก่ษาม่าก่ขึ�น จัดตัิ�งก่องท์นช่ื้วย
เหล้อนัก่ศึก่ษาท้�ได้รับผลก่ระทบ

เพิั�ม่ชื้อ่งทางในก่ารหารายไดร้ะหวา่ง
เร้ยนของนัก่ศึก่ษาผ่านก่ารฝ่ึก่งาน 
(Apprenticeship) หร้อก่าร
ประก่อบ อาชื้้พัผ่านช่ื้องทางของ
ม่หาวิทยาลยั (University Market 
place) หร้อแพัลติฟื้อร�ม่อ้�น ๆ 
สนับสน์นก่ารจ้างบัณฑ์ิติว่างงาน 
เชื้่น สร้างติำาแหน่งงานก่ระจายสู่
ภมู่ภิาคเพ้ั�อจา้งงานนกั่ศึก่ษาจบใหม่่
ให้ไปชื้่วยพััฒนาชื้์ม่ชื้น หร้อเข้าร่วม่
โครงก่ารพััฒนา SMEs

/ /

/

/
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| 4 |
การปรับการจดัการศึกษา และพัื่ฒนากำาลงัคนใหส้อดคลอ้ง
กับโมเดลเศรษฐกิจใหม่

พััฒนาก่ลไก่เชิื้งร์ก่ เช่ื้น Clear-
ing Houses เพ้ั�อส่งเสริม่ให้ภาค
เศรษฐก่ิจจริงเข้าม่าม่้ส่วนร่วม่ใน
ก่ารพััฒนาเน้�อหาหลัก่สูติรและ 
ก่ารจัดก่ารศึก่ษาม่าก่ขึ�น โดยเน้น
ก่ารศึก่ษาเพ้ั�ออาชื้้พั ทั�งในระดับ
อ์ดม่ศึก่ษา อาชื้้วศึก่ษา และก่ารฝ่ึก่
อบรม่ระยะสั�น

ปรับหลัก่สูติรก่ารศึก่ษาในระดับ
อ์ดม่ศึก่ษาและอาชื้้วศึก่ษา รวม่ถึง
ก่ารฝึ่ก่อบรม่ระยะสั�นให้สอดคล้อง
ก่ับความ่ต้ิองก่ารติาม่โครงสร้าง
เศรษฐก่ิจใหม่่หลังสถานก่ารณ�
โควิด-19 โดยเพิั�ม่เติิม่ความ่รู้ด้าน
เทคโนโลย้ดิจิทัลสำาหรับภาคก่าร
ผลิติและบริก่าร และปรับลดวิชื้า
บังคับในหม่วดวิชื้าศึก่ษาทั�วไปท้�ไม่่
จำาเป็น

จัดทำาม่าติรฐานควบค์ม่ค์ณภาพั
ก่ารจัดก่ารศึก่ษาท้�เก่ิดจาก่ก่ารใชื้้
นวัติก่รรม่ก่ารศึก่ษารูปแบบติ่าง ๆ 
เชื้่น ก่ารเร้ยนผ่านส้�อออนไลน�

สนับสน์นก่ารปฏิิรูปโม่เดลธ์ุ์รก่ิจ
สถาบันอ์ดม่ศึก่ษา โดยเฉพัาะอย่าง
ยิ�งสถาบันอ์ดม่ศึก่ษาเอก่ชื้น ให้
สาม่ารถเขา้ถงึก่ล์ม่่ผู้เรย้นเป้าหม่าย
อ้�นได้ เชื้่น นัก่ศึก่ษาติ่างชื้าติิ หร้อ
ก่ารจดัก่ารเร้ยนรู้ติลอดช้ื้วติิม่าก่ขึ�น
ท้�ติอบโจทย�ก่ารพััฒนาบ์คลาก่รวัย
ทำางานด้วยหลัก่สูติรระยะสั�น

พััฒนาก่ลไก่ก่ารเงิน (Financing 
Model) ท้�หลาก่หลาย เพ้ั�อเพิั�ม่ก่าร
เข้าถึงก่ารศึก่ษาท้�ม่้ค์ณภาพัโดยม่้
ก่ารทำางานในเชิื้งร์ก่เพ้ั�อเสาะหาผู้ท้�
เข้าข่ายได้รับก่ารสนับสน์น

/

/

/

/

/
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การรวมกันเป็นสังคมสามารถ
เพ่ิื่มศักยภาพื่ สร้างและพัื่ฒนา
ส่ิงท่ีทำาลำาพัื่งไม่ได้

สังคม่ของม่น์ษย�เกิ่ดจาก่ก่ล่์ม่บ์คคล
ท้�ม้่ความ่สนใจร่วม่กั่นไม่่ว่าจะในด้านใด
ก็่ติาม่ เช่ื้น ประเทศ จังหวัด ฯลฯ และ
มั่ก่จะม้่วัฒนธุ์รรม่หร้อประเพัณ้ รวม่ถึง
ภาษา ก่ารละเลน่ และอาหารก่ารก่นิของ
ตินเองในแต่ิละสังคม่ ก่ารท้�ม่น์ษย�รวม่
กั่นเป็นสังคม่นั�น ช่ื้วยให้ม่น์ษย�สาม่ารถ
สร้างและพััฒนาสิ�งต่ิาง ๆ ให้ประสบ
ความ่สำาเร็จได้ ซึึ่�งอาจเป็นไปไม่่ได้ถ้า
ต้ิองทำาสิ�งนั�นโดยลำาพััง

สังคมทีก่ำาลงัพัื่ฒนาอาจส่งผล
ใหป้ระช่ากรทีไ่มส่ามารถปรับตวั
ได้รู้สึกขาดการมีส่วนร่วม

สังคม่ท้�พััฒนาหร้อก่ำาลังพััฒนาเป็น
เม่้องขนาดใหญ่ ท้�ม่้ก่ารใช้ื้เทคโนโลย้
ชื้่วยในก่ารทำางานอย่างม่าก่นั�น อาจส่ง
ผลใหป้ระชื้าก่รท้�ไม่ส่าม่ารถปรับติวัติาม่
สภาพัสังคม่ท้�เปล้�ยนแปลง เก่ิดความ่
รู้สึก่โดดเด้�ยวหร้อความ่รู้สึก่ว่าตินเอง
ไม่่ม่้ส่วนร่วม่ในสังคม่ขึ�นม่าได้

ศิลปะได้แสดงออกถึงความมี
อารยธรรมทีช่่ว่ยใหสั้งคมนา่อยู่
และมคุีณภาพื่มากขึน้

ศิลปวัฒนธุ์รรม่ทำาให้เข้าใจความ่เป็น
ม่น์ษย� ความ่แติก่ต่ิางของวถ้ิชื้ว้ติิและคา่
นิยม่ติ่างๆ เป็นก่ารแสดงออก่ถึงความ่
ม้่อารยธุ์รรม่ของม่น์ษยชื้าติิและม่รดก่
ทางภูม่ิปัญญาของประชื้าชื้าติิ เป็นสิ�ง
จรรโลงใจให้ประชื้าชื้นม่้ส์นทร้ยภาพั 
และม้่ความ่เอ้�ออาทรติอ่ก่นั ทำาให้สังคม่
นา่อยูแ่ละม่ค์้ณภาพั นอก่จาก่น้�ศิลปะเป็น
ก่ลไก่ในก่ารสรา้งคา่นิยม่ท้�พึังประสงค�
ของสังคม่เปิด (Open Society) หร้อ
สังคม่สันติปิระชื้าธุ์รรม่ เชื้น่ อหิงสธุ์รรม่
ห ร้ อ ค ว า ม่ ไ ม่่ นิ ย ม่ ค ว า ม่ ร์ น แ ร ง
(Non-Violence) ก่ารยอม่รับหลัก่
ความ่เสม่อภาคโดยไม่่เล้อก่ปฏิิบัติิ
(Non-Discrimination) ความ่อดทน
อดก่ลั�นต่ิอความ่แติก่ติา่ง (Tolerance) 
ก่ารโอบรบัความ่หลาก่หลาย (Diversity) 
ความ่นิยม่ในพัห์วัฒนธุ์รรม่ (Multi-
culturalism) เป็นติ้น

| ความส�าคัญของสาขา |
     Scope & Scale
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สังคมเปราะบางต่อวิกฤต ใช่้ช่ีวิตอยู่
บนความตระหนก ปราศจากสติและ
การตรวจสอบข้อมูล

ความ่ก่ลัวผันแปรติาม่ความ่ไม่่รู้ ความ่
ไม่่เข้าใจกั่บข้อมู่ลท้�ได้ม่า ทำาให้ม่้ก่าร
ส่งต่ิอข้อมู่ลโดยไม่่ติรวจสอบถึงความ่
ถูก่ติ้อง 

เกดิความเหล้อ่มลำา้ทางรายไดแ้ละเกดิ
ช่่องว่างทางความคิด ประเทศต้องมี
ทางออกให้คนทุกกลุ่มอยู่ร่วมกันได้ 

คนรวยและคนชัื้�นก่ลางในเม่อ้งต้ิองก่าร
นโยบายควบค์ม่ท้�ค์ม่เข้ม่เพ้ั�อควบค์ม่
ก่ารแพัร่ระบาดของโรค เพัราะม่้
ก่ำาลังทางเศรษฐก่ิจจึงติ้องก่ารความ่
ปลอดภัย ขณะท้�คนยาก่จนอ้ก่ก่ล่์ม่
ใหญ่เล้อก่ท้�จะทำาม่าหากิ่นเพ้ั�อเล้�ยงชื้้พั
ไว้ก่่อน ชื้่องว่างระหว่างคนสองก่ล่์ม่น้�
ชื้ดัเจน ประเทศต้ิองม่ท้างออก่ใหค้นท์ก่
ก่ล์่ม่อยู่ร่วม่ก่ันได้ เพ้ั�อหล้ก่เล้�ยงความ่
ขัดแย้งท้�จะนำาไปสู่ก่ารเผชื้ิญหน้า 

มาตรการการช่่วยเหล้อแรงงาน ผ่าน
ระบบสวัสดิการของรัฐ

ม่าติรก่ารก่ารช่ื้วยเหล้อแรงงานทั�งใน
ระบบและนอก่ระบบ รวม่ถึงแรงงาน
ลูก่จ้าง ลูก่จ้างชัื้�วคราว ผู้ประก่อบ
อาชื้้พัอิสระ

การปรบัเปลีย่นทัศนคตเิกีย่วกบัคณุคา่
และประโยช่น์ของศิลปวัฒนธรรม

คนไม่่ เ ข้า ใจความ่สำา คัญของศิลป
วัฒนธุ์รรม่ ก่ารปรับเปล้�ยนทัศนคติิ
เก้่�ยวกั่บค์ณค่าและประโยชื้น�ของศิลป
วัฒนธุ์รรม่ จะช่ื้วยให้เข้าใจถึงความ่
แติก่ติ่างของวัฒนธุ์รรม่ ส่งผลให้
ปัญหาความ่ขัดแย้งติ่าง ๆ ในสังคม่ท้�
เก่้�ยวข้องก่ับวัฒนธุ์รรม่ ความ่เชื้้�อส่วน
ติัวหร้อก่ล์่ม่ลดลงได้

| ประเด็นส�าคัญและความท้าทาย |
     Key Issues & Challenges
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กลุ่มคนเปราะบางได้รับผลกระทบสูง
จากประเด็นด้านเศรษฐกิจ

ผลก่ระทบของวิก่ฤติโควิด-19 ติ่อ
สังคม่ไทยอนัเป็นผลม่าจาก่ประเด็นดา้น
เศรษฐก่ิจ เชื้่น ก่ารหย์ดดำาเนินก่ิจก่าร
ของภาคธุ์ร์ก่จิชื้ั�วคราว ก่ารเลกิ่จา้งงาน 
ก่ารเปล้�ยนสถานะก่ารจ้างงานหร้อลด
เงินเด้อน ก่ารปิดพ้ั�นท้�ค้าขายชื้ั�วคราว 
ส่งผลก่ระทบสูงต่ิอก่ล่์ม่คนเปราะบาง 
ผู้ม่้รายได้ติำ�าและขาดความ่ค์้ม่ครอง
ทางสังคม่ โดยแบ่งได้เป็น 8 ก่ล์่ม่
ไดแ้ก่ ่ก่ล์ม่่ผูม้่ร้ายได้น้อย ก่ล์ม่่แรงงาน
นอก่ระบบ  ก่ล์่ม่แรงงานในระบบท้�ไม่่ม่้
ความ่ม่ั�นคง ก่ล์่ม่เด็ก่และเยาวชื้น ก่ล์่ม่
ชื้์ม่ชื้นเก่ษติรก่รรายย่อยในพ้ั�นท้�ห่าง
ไก่ลและพ้ั�นท้�สูง ก่ล์่ม่คนไร้บ้านท้�ขาด
ก่ารค์้ม่ครองทางสังคม่ ก่ล์่ม่ผู้หญิงท้�
อาจติก่งานและถูก่หลอก่ลวงไปสู่ก่าร
ล่วงละเม่ิดทางเพัศ และก่ล์่ม่แรงงาน
ข้าม่ชื้าติิท้�ถูก่เลิก่จ้าง 

เพ่ิื่มขีดความสามารถในการปรับตัว
ของสังคม (Social Resilience) การ
จัดการความต่้นตระหนกที่เกิดขึ้นใน
สังคม  

ความเหล่้อมลำ้าทางสังคมเพ่ิื่มสูงข้ึน
จากการว่างงานเฉียบพื่ลันในวงกว้าง

เน้�องจาก่แทบท์ก่ภาคเศรษฐกิ่จเก่ิด
ก่ารว่างงานเฉ้ยบพัลันและเกิ่ดขึ�นในวง
ก่ว้าง รวม่ทั�งภาคเศรษฐก่ิจนอก่ระบบ
และภาคเศรษฐก่จิในชื้นบทท้�หดตัิวจาก่
ภัยแลง้ จงึอาจไม่่ม่ค้วาม่สาม่ารถเพ้ัยง
พัอในก่ารรองรับปัญหาของคนติก่งาน
จำานวนม่าก่ ประก่อบก่ับก่ารฟื้้� นติัวทาง
เศรษฐกิ่จท้�ยงัไม่อ่าจคาดก่ารณ�ไดว้า่จะ
เก่ิดขึ�นอย่างรวดเร็ว

เกดิผลกระทบตอ่เน่้องกบัสุขภาวะทาง
จิตใจและอารมณ์จากด้านรายได้และ
วิถีช่ีวิตที่เปลี่ยนไป

ผลก่ระทบทางสังคม่อันเน้�องม่าจาก่
ด้านรายไดห้ร้อวถ้ิชื้ว้ติิท้�เปล้�ยนแปลงไป 
สถานก่ารณ�โควดิ-19 ส่งผลก่ระทบติอ่
เน้�องก่ับส์ขภาวะทางจิติใจและอารม่ณ� 

สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมที่เข้มแข็ง
สำาหรับคนไทย  
ก่ำาจัดความ่ยาก่จนและสร้างศัก่ยภาพั
ให้คนยาก่จน ปรับระบบสวัสดิก่ารใหม่่
ให้ครอบคล์ม่ รวม่ถึงพััฒนาระบบชื้่วย
เหล้อประชื้าชื้นในสถานก่ารณ�ฉ์ก่เฉิน

(Mental and emotional wellbeing) 
ความ่ก่ลัว ความ่เคร้ยด และความ่วิติก่
ก่ังวล (Anxiety) รวม่ถึงความ่รู้สึก่
โดดเด้�ยวขาดท้�พึั�ง (Isolated) ความ่
รู้สึก่สิ�นหวัง (Desperate) จาก่ก่าร
คาดก่ารณ�อนาคติไม่่ได้อ้ก่ด้วย

เกิดพื่ลังด้านบวกและการผนึกกำาลัง
ทางสังคมเพ่้ื่อช่่วยเหล้อซึ่งกันและกัน
 
ม้่แนวโน้ม่ก่ารเปล้�ยนแปลงวิถ้ช้ื้วิติและ
วิถ้ทางวัฒนธุ์รรม่ในทางท้�ด้ขึ�น ไม่่ว่า
จะเป็นก่ารเกิ่ดความ่รู้สึก่ถึงก่ารให้และ
ชื้่วยเหล้อผู้อ้�น (Altruism) ในสังคม่
โดยรวม่ท้�ปราก่ฏิอย่างชัื้ดเจนในวง
ก่ว้าง เกิ่ดความ่เข้าใจภาวะของผู้อ้�นท้�
เด้อดร้อน (Empathy) และเกิ่ดก่าร
อาสาลงม่้อปฏิิบัติิในก่ารช่ื้วยเหล้อผู้
อ้�น (Volunteerism) รวม่ถึงเกิ่ด
ก่ารพััฒนาก่ลไก่ก่ารชื้่วยเหล้อผู้อ้�น
ท้�ม้่ประสิทธุ์ิภาพัโดยใชื้้เทคโนโลย้ก่าร
ส้�อสารม่าก่ขึ�น

| ผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 |
     Impact of Covid-19

| นัยยะเชิงนโยบาย |
     Implication

สรา้งสังคมนา่อยู ่(Social Wellbeing) 
เคารพื่ในความแตกต่าง มีศักดิ์ศรีใน
ความเปน็มนษุย์  
ส่งเสริม่ทัศนคติิท้�เปิดก่ว้าง (Open- 
Minded) ใช้ื้ท์นทางสังคม่ท้�ม่้ติ่อยอด
ความ่เข้ม่แข็งให้สังคม่ไทย
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“สร้างสังคมแห่งความ
เก้ือกูลและแบ่งปัน
(Care and Share Society)

”

| ทิศทางเชิงกลยุทธ์ |
    Strategic Direction
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ศึก่ษาและวิจยัก่ารนำาศิลปวฒันธุ์รรม่ 
ม่าเป็นตัิวนำาให้เก่ิดค์ณค่าของจิติ
สาธุ์ารณะ (Communal Value) 
ท้�จะเป็นตัิวขับเคล้�อนในก่ารสร้าง
วัฒนธุ์รรม่ก่ารเก่้�อกู่ลและแบ่งปัน 
(Caring & Sharing Culture)

ส่งเสริม่ก่ารใชื้้ศิลปะชื้่วยในก่าร
บำาบัดรัก่ษาโรค (Art Therapy) 
และก่ารเย้ยวยาจิติใจผู้คนในสังคม่
เพ้ั�อม่น์ษยธุ์รรม่ (Humanitarian 
Art Therapy)

เนน้ก่ารวางราก่ฐานท้�จำาเป็นสำาหรบั
ความ่ม่ั�นคงในชื้ว้ติิ ดว้ยก่ารผลกั่ดนั
นโยบายก่ารพััฒนาพ้ั�นฐานท้�จำาเป็น
สำาหรับคนไทยท์ก่คน หร้อนโยบาย
ไม่่ทิ�งใครไว้ข้างหลัง ด้วยก่ารใชื้้
นโยบายแบบถ้วนหน้า (Universal 
Policies) เพ้ั�อป้องก่ันปัญหาก่าร
ชื้่วยเหล้อท้�ติก่หล่น และเสริม่ด้วย
นโยบายก่ารพััฒนาเฉพัาะก่ล์่ม่ อาทิ 
ก่ล์่ม่ผู้ด้อยโอก่าส ผู้ม่้รายได้น้อย 
เพ้ั�อชื้่วยเหล้อได้ติรงจ์ด รวดเร็ว 
และติรงก่ับความ่ติ้องก่าร

/

/

/

| 4 |
พัื่ฒนาระบบรัฐสวัสดิการและการกระจายอำานาจเพ่้ื่อยกระดับหลักประกัน
ความมั่นคงให้กับช่ีวิต

ทบทวนและปรับปร์งแนวทางปฏิิบัติิ
ให้คำานึงถึงผู้ได้รับผลก่ระทบม่าก่
ขึ�น วิเคราะห�จ์ดอ่อนของโครงสร้าง
สังคม่และเศรษฐกิ่จของประเทศไทย
และก่ำาหนดจ์ดย้นในอนาคติเพ้ั�อให้
เก่ิดก่ารเปล้�ยนผ่านท้�ยั�งย้น  

ม่ก้่ารพััฒนาโครงขา่ยความ่ค์ม้่ครอง 
ทางสังคม่ (Social Safety Net) 
และระบบสวัสดิก่ารสังคม่ท้�รองรับ
สถานก่ารณ�ฉก์่เฉนิและวกิ่ฤติก่ารณ�
ได้ด้ยิ�งขึ�น รวม่ถึงก่ารปรับวิธุ้์คิด

/

/

| 5 |
สรา้งความสามารถในการปรบัตวัของ
สังคมด้วยการพัื่ฒนาศักยภาพื่และ
สร้างระบบนิเวศที่เอ้้ออำานวย

จัดก่ารความ่เส้�ยงความ่สาม่ารถใน
ก่ารปรบัตัิวของสังคม่ ส่งเสรมิ่ก่าร
สร้างระบบนิเวศและโครงสร้าง
พ้ั�นฐานทางสังคม่ท้� เ อ้�ออำานวย
ควบคู่ไปก่ับก่ารพััฒนาศัก่ยภาพั
ท้�ติัวคน

/

| ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย |
    Recommendation & Policy Direction

| 1 |
สร้ า ง สังคมน่ าอ ยู่  เปลี่ ยนจาก 
Me-Society เป็น We-Society ที่
มีความเอ้้อเฟื้ อเก้้อกูลแบ่งปัน

| 3 |
ไม่ทิ้ ง ใคร ไว้ ข้ างหลังด้ วยการ ใช่้
นโยบายแบบถ้วนหน้าที่ตอบโจทย์
พ้้ื่นฐานสำาหรับคนไทยทุกคน

| 2 |
ใ ช้่ ศิลปะและวัฒนธรรมเพ่้ื่อสร้าง
คุณค่าและขับเคล้่อน Humanity 
and Spiritual

ใชื้้พัลังปัญญาม่น์ษย� ภูม่ิปัญญา 
ท์นทางสังคม่ไทย สร้างสังคม่ท้�น่า
อยู่ (Social Wellbeing) ให้คนใน
สังคม่ม่้ส่วนร่วม่ขับเคล้�อนสังคม่ 
เป็นพัลเม่้องท้�ติ้�นรู้และม้่ส่วนร่วม่ 
(Engaged Citizen) ม่้วิถ้ชื้้วิติ
ความ่เป็นอยู่ท้�ด้ และม่้ทัศนคติิท้�เปิด
ก่ว้าง (Open-Minded) เปล้�ยน
จาก่ “สังคม่ของฉนั” (Me-Society) 
เป็น “สังคม่ของเรา” (We-Society) 
ท้�เอ้�อเฟื้้� อเก่้�อกู่ลแบ่งปัน

ปฏิิรูปสังคม่ไทยเป็นสังคม่แห่ง
โอก่าส สร้างโอก่าส สร้างอาชื้้พั 
สร้างก่ารศึก่ษาท้�ครอบคล์ม่ท์ก่ชื้่วง
วัย (Lifelong Learning)  

/

/

จาก่ก่ารสงเคราะห�ผู้ เด้อดร้อนเป็น
สวัสดิก่ารถ้วนหน้าในภาพัรวม่ติลอด
ท์ก่ชื้่วงวัย  

C
hapter 0

4  :  The Strategy —
 สังคม่
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รายช่ือผูจั้ดท�า
/ ที่ปรึกษา /

/ คณะผู้จัดท�า /

สำานักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งช่าติ
ดร. ก่ิติิพังค� พัร้อม่วงค�
ดร. ก่าญจนา วานิชื้ก่ร
ดร. สิริพัร พิัทยโสภณ
ดร. ส์รชื้ัย สถิติค์ณารัติน�
ผศ.ดร. พูัลศัก่ดิ� โก่ษ้ยาภรณ

มูลนิธิสถาบันอนาคตไทยศึกษา
ธุ์ราธุ์ร รัตินนฤม่ิติศร
ประก่าย ธุ์้ระวัฒนาก่์ล

ก่ิติติิศัก่ดิ� ก่ว้ก่ิจม่ณ้
ชื้นิดา แสนสะอาด
ชื้ลิสา ไชื้ยพััฒนะพัฤก่ษ�
ณัฐก่ิจ บัวโติ
ดาวิษา ฮ์นติระกู่ล
ธุ์ันยพัร อึ�งจงเจติน�
นรชื้ัย รังส้วิจิติรประภา
ปร้ชื้า เก่้ยรติิก่ิระขจร
ลัดดาวรรณ เจริญศิริวัฒน�
ศัก่รพังษ� วรรณวัฒนา
สิรินยา ลิม่
ส์ธุ์ิดา พิัริยะก่ารสก่์ล
อรน์ชื้ รัตินะ

ชื้โลธุ์ร บ์ญเหล้อ
ชื้นิภรณ� เลิศลำ�า
ฐิติิม่า สงเคราะห�
ณิศรา จันทรประทิน
ธุ์ิดารัติน� โก่ม่ลวานิชื้
นรารัติน� รัตินม่ณ้
ปรินันท� วรรณสว่าง
พ้ัระ เชื้าว�เฉลิม่พังศ�
วิภาพัร อัศวพิัศิษฐ�
สิรินพัร แดงพ่ัวง
ส์ทิพัาพัรรณ ติ์้ม่หอม่
ส์ภัค วิร์ฬหก่าร์ญ
อรพัรรณ เว้ยรชื้ัย
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