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การพัฒนาประเทศให้มีความพร้อมในการวางรากฐานและรับมือการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดขึ้นทั้งภายใน

และภายนอกประเทศในยุคพลิกผัน ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566-

2570) ครอบคลุมมิติการพัฒนาใน 6 ทุนหลัก ดังนี้ 

1. การพัฒนาทุนทางการเงิน  

การพัฒนาทุนทางการเงินของประเทศ โดยการปรับโครงสร้างภาคการผลิต และบริการ สู่เศรษฐกิจ

ฐานนวัตกรรมในการนำเศรษฐกิจของประเทศ เพื่อสร้างนวัตกรรมและพัฒนาองค์ความรู้ที่เป็นของไทยที่เน้น

คุณค่าและความยั่งยืน ซึ่งการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี จะช่วยยกระดับผลิตภาพทางเศรษฐกิจในภาพรวมให้

สามารถผลิตสินค้าและบริการท่ีมีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นได้ใน ระยะเวลาท่ีส้ันลงพร้อมไปกับการสร้างอุตสาหกรรมใหม่

แห่งอนาคตเพื่อให้สอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจ และสังคมโลกสมัยใหม่เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของ

ตลาดท่ีเปล่ียนแปลงไปตามทิศทางการเปล่ียนแปลง ท่ีสำคัญของโลก ซึ่งจะทำให้ประเทศไทยสามารถสร้างฐาน

รายได้และการจ้างงานใหม่ รวมทั้งการขยายโอกาส ทางการค้าและการลงทุนในเวทีโลก การพัฒนา ในระยะ

ต่อไปจึงต้องให้ความสำคัญกับการเพิ่มศักยภาพของ การผลิตสินค้าส่งออกหลักของไทยให้มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น 

และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดและการเปลี่ยนแปลงห่วงโซ่มูลค่าโลก อาทิ การเกษตรและอาหาร 

การแพทย์และสุขภาพ อุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ และยานยนต์ไฟฟ้า ควบคู่ไปกับการฟื้นฟูและ

ยกระดับคุณภาพการท่องเท่ียว โดยเฉพาะในช่วงหลังวิกฤตโควิด-19 เพื่อให้กลับมาเป็นแรงขับเคล่ือนเศรษฐกิจ

ที่สำคัญ รวมทั้งการเพิ่มสัดส่วน ภาคบริการนอกภาคการท่องเที่ยวที่เป็นภาคบริการสมัยใหม่ซึ่งต้องอาศัย

เทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์ มากยิ่งขึ้นในขณะเดียวกัน ต้องเร่งพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดย่อม (SMEs) ให้สามารถ แข่งขันได้ และมีการเติบโตที่ยั ่งยืน ลดความเหลื่อมล้ำของศักยภาพในการ

แข่งขัน โดยเปิดโอกาสให้SMEs สามารถเข้าถึงแหล่งทุน พัฒนาสภาพแวดล้อมให้ผู้ประกอบการสามารถแข่งขัน

และเติบโตร่วมกันได้อย่าง เป็นธรรมและยั่งยืน อาทิ การจัดหาและพัฒนาศักยภาพแรงงาน การพัฒนาต่อยอด

ผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ มาตรฐานตอบสนองความต้องการของตลาด ตลอดจนการเข้าถึงบริการและการจัดซื้อ

จัดจ้างภาครัฐ 

2. การพัฒนาทางกายภาพ 

 การพัฒนาทุนทางกายภาพของประเทศ โดยการกระจายศูนย์กลางการพัฒนา และต่อยอดการลงทุน

โครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพไปสู่โครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัลและเทคโนโลยีมากขึ้น  โดยอาศัยการพัฒนา

เศรษฐกิจควบคู่ไปกับการกระจายการพัฒนาเมือง การพัฒนาเมืองให้น่าอยู่อย่างยั่งยืนโดยการมีส่วนร่วมของ 

3.4 แนวทางการพัฒนาประเทศในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 

(พ.ศ. 2566-2570) 
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ประชาชนในพื้นท่ี ซึ่งต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจและสังคมท่ีเข้มแข็ง รวมถึงการขยายความร่วมมือให้เกิด การ

รวมตัวของภาคเอกชนที ่มีศักยภาพในพื ้นที ่ได้เข้ามามีบทบาทในการบริหารจัดการและช่วยสนับสนุน           

การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบขนส่งมวลชนสาธารณะ และร่วมขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาอื่น ๆ  

ของเมืองอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้เมืองในภาคต่างๆ ของประเทศมีศักยภาพสูงขึ้นและสามารถเป็นเครื่องมือ 

ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ดึงดูดการลงทุนใหม่ พร้อมทั้งการส่งเสริมและพัฒนาเมืองทันสมัยที่เป็นมิตรต่อ  

สิ่งแวดล้อม การใช้ประโยชน์จากที่ตั ้งทางภูมิศาสตร์ของประเทศไทยที่เป็นศูนย์กลางของภูมิภาคเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้ ให้เป็นศูนย์กลางการค้า การลงทุนในภูมิภาคและสร้างโอกาสของไทยในการเป็นประตู

การค้า บริการ และการลงทุนที่สำคัญของ ภูมิภาคได้อย่างเป็นรูปธรรม เนื่องจากแนวโน้มการหดตัวลงของ  

ห่วงโซ่มูลค่าโลกและการปรับเปลี่ยนทิศทางไป ให้ความสำคัญกับการสร้างความเชื่อมโยงการพึ่งพาเศรษฐกิจ

ระหว่างกันภายในภูมิภาคมากขึ้น จะเป็นโอกาสสำคัญของประเทศไทยในการก้าวไปสู่การเป็นศูนย์กลาง       

ของภูมิภาคด้านการค้าการลงทุนและการให้บริการโลจิสติกส์ท่ีเช่ือมโยงภูมิภาคเข้ากับประเทศต่างๆ ท่ัวโลก 

3. การพัฒนาทุนทางธรรมชาติ 

 การพัฒนาทุนทางธรรมชาติของประเทศ โดยเปล่ียนผ่านจากการเน้นความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท่ี

นำมาซึ่งมูลค่าและรายได้แต่ละเลยปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติไปสู่ความยั่งยืน  จากการที่ประเทศไทยมี

โอกาสได้ร ับผลกระทบจากการเปลี ่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมากกว่าหลายประเทศ  เนื ่องจากสภาพ                 

ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ีราบลุ่ม ประชากรจำนวนมากดำรงชีพด้วยการพึ่งพิงภาคการเกษตร และยังต้อง

เผชิญความท้าทายในการรับมือกับความต้องการใช้น้ำท่ีเพิ่มขึ้นจากการขยายตัวของเมืองและ กิจกรรมในพื้นท่ี

เขตเศรษฐกิจทั่วประเทศ อีกทั้งแบบแผนการผลิตของผู้ประกอบการและพฤติกรรมการบริโภคของประชาชน

จนถึงปัจจุบันยังขาดการคำนึงถึงผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติท่ีนับวันจะเส่ือมโทรมลงและ

อาจก่อให้เกิดเป็นปัญหาด้านส่ิงแวดล้อมในระยะยาวท่ีจะยิ่งทวีความซับซ้อนขึ้น จึงจำเป็นท่ี จะต้องแก้ไขวิกฤต

สิ่งแวดล้อมด้วยการจัดการปัญหาที่ต้นเหตุ โดยกำหนดให้แนวทางการพัฒนาอยู่บนพื้นฐาน  ของการใช้

ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งการพัฒนาประเทศในอนาคตจะไม่สามารถแยกสิ่งแวดล้อม ออกจาก

การดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมได้อีกต่อไป จึงต้องตั้งเป้าหมายอย่างชัดเจนในการมุ่งสู่เศรษฐกิจ

หมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค 

เพื่อลดการใช้วัตถุดิบและของเสียจากกระบวนการผลิต เพื่อแก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อมท่ีกำลังก่อให้เกิดนตรายต่อ

สุขภาพอนามัยและทำลายความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศ ซึ่งนับเป็นจุดเริ ่มต้นไปสู่           

การเป็นประเทศที่มีการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมก้าวหน้าควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล        

ในระยะยาว นอกจากนี้ ยังควรมุ่งเน้นการพัฒนาพลังงานหมุนเวียน เพื่อการลดการใช้พลังงานฟอสซิล และเพิ่ม

สัดส่วนของการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า ซึ่งเป็นแนวทางสำคัญในการบรรเทาปัญหามลพิษทางอากาศที่เกี่ยวขอ้งกับ 

กิจกรรมการผลิตพลังงานและการคมนาคมขนส่ง ท้ังนี้ เนื่องจากไทยเป็นหนึ่งในประเทศท่ีรับรองเป้าหมายการ
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พัฒนาที่ยั ่งยืน (SDGs) อยู่ภายใต้กรอบความร่วมมือในการอนุรักษ์พลังงาน และเป็นภาคีกรอบอนุสัญญา 

สหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UNFCCC) จึงมีความจำเป็นที่จะต้องให้ความสำคัญ 

กับการปรับโครงสร้างเชื้อเพลิงและเทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าไปสู่การใช้พลังงานทางเลือกในสัดส่วนท่ี  

เพิ่มสูงขึ้นเพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายตามพันธะสัญญาระหว่างประเทศตามท่ีกำหนดไว้ 

4. การพัฒนาทุนทางสังคม 

 การพัฒนาทุนทางสังคมของประเทศ เน้นการสร้างโอกาส สร้างความเสมอภาค และลดความเหลื่อม 

ล้ำทางสังคม โดยการสร้างโอกาสทางการศึกษา สาธารณสุข และโอกาสในการเข้าถึง  บริการทางโครงสร้าง

พื้นฐาน/บริการสาธารณะอื่น ๆ ที่มีคุณภาพ รวมทั้งเร่งแก้ไขและป้องกันความยากจน  เรื้อรังและ/หรือความ

ยากจนข้ามรุ่น และการให้คุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอเหมาะสมแก่คนในประเทศ ควบคู่ ไปกับการเพิ่มขีด

ความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของตน เพื่อให้เกิด ความสามารถในการ

พึ่งพาตัวเองและเข้ามาเป็นกำลังของการพัฒนาประเทศ อย่างไรก็ดี การเปลี่ยนแปลงสู่ยุค ดิจิทัลท่ีมีการใช้

เทคโนโลยีในทุกมิติของชีวิต อาจนำมาซึ่งความไม่เท่าเทียมในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จาก  เทคโนโลยี

ระหว่างผู้มีศักยภาพและผู้ขาดโอกาส ไม่ว่าจะเป็นด้านการเข้าถึงความรู้ แหล่งเงินทุน หรือสวัสดิการทาง สังคม 

อันจะส่งผลต่อความเหล่ือมล้ำทางรายได้ของประชากรต่อไปได้ อีกท้ังความแพร่หลายของเทคโนโลยีและ การ

สื่อสารในโลกออนไลน์ยังส่งผลให้เด็กจำนวนมากถูกปล่อยให้เติบโตมาจากการเลี้ยงดูด้วยสื่อและอุปกรณ์  

อิเล็กทรอนิกส์ ซึ ่งส่งผลทางลบต่อทั้งพฤติกรรมและพัฒนาการ ซึ่งอาจนำไปสู่ปัญหาทางสังคมในอนาคต 

นอกจากนี้ สังคมไทยยังมีความเปราะบางของครอบครัวสูงขึ้น โดยเปล่ียนจากโครงสร้างครอบครัวขยายท่ีมีคน

หลายรุ่นอยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวใหญ่ กลายเป็นครอบครัวเด่ียว หรือการใช้ชีวิตคนเดียวเพิ่มมากขึ้น อีกท้ังยัง 

มีครอบครัวข้ามรุ่นจำนวนมากที่ประกอบด้วยเด็กและปู่ย่าตายาย ซึ่งพบว่า 1 ใน 5 ของผู้สูงอายุในครอบครัว

ข้ามรุ่นมีรายได้ต่ำกว่าเส้นความยากจน ซึ่งเป็นประเด็นท่ีควรให้ความสนใจและเตรียมแนวทางรองรับผลท่ีอาจ

เกิดขึ้น เนื่องจากสถานการณ์เหล่านี้อาจส่งผลท่ียิ่งตอกย้ำให้สังคมไทยมีความเปราะบางมากยิ่งขึ้นในอนาคต 

5. การพัฒนาทุนมนุษย ์

 การพัฒนาทุนมนุษย์ของประเทศ โดยพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะสูง สอดคล้องกับความต้องการของ

ตลาดแรงงาน ควบคู่กับการสร้างความตระหนักในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างมีจริยธรรม มีวิจารณญาณ

และเท่าทัน โดยมุ่งให้ความสำคัญกับการยกระดับคนไทยให้มีความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะท่ีจำเป็นในโลกยุค

ใหม่ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน ตลอดจนสอดรับกับทิศทางการพัฒนาประเทศ ซึ่งกำลังคนท่ี

มีสมรรถนะสูงจะเป็นหนึ่งในปัจจัยเงื่อนไขสำคัญของการยกระดับความสามารถในการแข่งขันของสาขาการ

ผลิตหลักและสาขาการผลิตใหม่ๆ ในอนาคตที่จะเกิดขึ้น และจะยังคง  เป็นประเด็นการพัฒนาที่ประเทศไทย

ต้องมุ่งเน้นให้ความสำคัญในการดำเนินการอย่างต่อเนื่องในระยะยาว เพื่อให้กำลังคนของไทยมีความยืดหยุ่น



   แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2566-2570 หน้า 4 
 

พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและสามารถปรับตัวเข้ากับตลาดแรงงานและ  กระแสการพัฒนาที่ปรับเปลี ่ยนอยู่

ตลอดเวลาได้อย่างเท่าทัน โดยภาคธุรกิจในประเทศไทยมีการปรับตัวของ องค์กรและแผนการดำเนินธุรกิจมา

อย่างต่อเนื่อง แต่ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อ  ตลาดแรงงาน จากความไม่

สอดคล้องระหว่างทักษะของแรงงานกับทักษะที่ต้องใช้ในการทำงาน โดยเฉพาะ ทักษะที่เกี ่ยวข้องกับ

เทคโนโลยีระดับสูง อาจนำไปสู่การขาดแคลนแรงงานทักษะ ในขณะที่แรงงานระดับล่าง ซึ่งส่วนใหญ่ไม่ไดร้ับ

การพัฒนาและสร้างทักษะท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอจะถูกทดแทนด้วยหุ่นยนต์และจักรกลมากขึ้น ประกอบกับ

ประเทศไทยก าลังมุ่งหน้าสู่การเป็น “สังคมสูงวัยระดับสุดยอด” ภายในปี 2577 เมื่อมี สัดส่วนของประชากร

สูงวัยสูงถึงร้อยละ 28.1 ของประชากรท้ังหมด ซึ่งการท่ีประเทศไทยมีโครงสร้างประชากร เป็นสังคมสูงวัย และ

มีสัดส่วนวัยแรงงานลดลงนั้น หากไม่มีการปรับใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมจะทำให้ อัตราส่วนพึ่งพิงของ

ผู้สูงอายุต่อวัยแรงงานและภาระค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของผู้สูงอายุเพิ ่มสูงขึ ้น ส่งผลให้ ภาครัฐจำเป็นต้อง

พิจารณาการพัฒนาคนทุกช่วงวัยให้เต็มตามศักยภาพ โดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงวัยที่มีสุขภาพดี  ให้สามารถพึ่งพา

ตนเองและช่วยเหลือสังคมได้อย่างสมศักดิ์ศรี นอกจากนี้ กำลังแรงงานที่ลดลงอาจส่งผล ให้เกิดการพึ ่งพา

แรงงานข้ามชาติมากขึ้น จนนำไปสู่การขยายตัวของการเคลื่อนย้ายแรงงานทั้งภายในและ ระหว่างประเทศ             

ซึ่งจะทำให้รูปแบบของสังคมไทยปรับเปล่ียนไปสู่การเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมในท่ีสุด 

6. การพัฒนาทุนทางสถาบัน 

 การพัฒนาทุนทางสถาบันของประเทศ โดยพัฒนาศักยภาพการบริหาร  จัดการภาครัฐให้มีความ

ทันสมัย เท่าทันการเปลี่ยนแปลง สามารถให้บริการที่มีคุณภาพมาตรฐานแก่ประชาชน  ทุกคนอย่างเท่าเทียม   

มีความยืดหยุ่น และการปฏิบัติงานมีความเชื่อมโยงจากส่วนกลางลงสู่ภูมิภาคและสู่ระดับ  ท้องถิ่นได้อย่างมี

บูรณาการและมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคที่คนในสังคมส่วนใหญ่มีความตระหนัก  รู้ด้านสิทธิ

มนุษยชน จากการเติบโตแพร่หลายของสื่อสังคมออนไลน์ นำไปสู่ความเคลื่อนไหวทางสังคม ที่เรียกร้องให้รัฐ

พัฒนาการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ ซึ่งการขาดความเชื่อมั่นในรัฐอาจส่งผล ให้เกิดความ           

ไม่สงบในสังคมขึ้นได้ ภาครัฐจึงต้องเร่งปรับตัวโดยนำเทคโนโลยีมาใช้ในการให้บริการสาธารณะ ให้มีความ

สะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ร่วมกับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการออกแบบระบบการ  กำกับดูแล

และนโยบายท่ีเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงและสอดรับกับสภาวการณ์ที่ปรับเปลี่ยนไปได้อย่างฉับไวเพื่อ

เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างภาคส่วนในการที่จะนำมาซึ่งผลประโยชน์ที่พึงได้รับจากการเปลี่ยนแปลงได้ 

สูงสุดและเป็นไปอย่างทั่วถึง รวมถึงรู้เท่าทันความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ ท่ีมีแนวโน้มแปรผันตาม 

ปริมาณการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีเพิ่มข้ึนของประชากร จึงมีความจำเป็นท่ีจะต้องเร่งให้ความสำคัญกับการ 

สร้างความรู้ความเข้าใจด้านความปลอดภัยในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลแก่ประชาชนในวงกว้าง ตลอดจนพัฒนา 

โครงสร้างพื้นฐานและทักษะของบุคลากรภาครัฐ เพื่อยกระดับการรักษาความมั่นคงทางไซเบอร์ของประเทศให้ 

สูงขึ้น 


