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โครงสร้าง
เศรษฐกจิสังคม

ระบอบ
การปกครอง

ภัยคุกคาม
จากภายนอก

ววิฒัน์
อารยธรรม 

อารยธรรม
อยุธยา

สมบูรณาญา
สิทธิราชย์ 

สังคมเกษตร
แบบพึง่ตนเอง

อารยธรรม
ตะวนัตก

การรับมอืกบั
ภัยคุกคาม
จากมหาอาํนาจ
ตะวนัตก

สังคมอุตสาหกรรม
เศรษฐกจิเพิม่มูลค่า

ประชาธิปไตยเทยีม
ระหว่าง
อาํมาตยาธิปไตย
กบัธนาธิปไตย

การปรับตวัให้เข้ากบั
อารยธรรมโลก 

การรับมอืกบั
ภัยคุกคาม
ไม่ตามแบบ

การปรับเปลีย่น
สู่สังคมฐานความรู้
เศรษฐกจิสร้างมูลค่า

ประชาธิปไตย
อนัมพีระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข
อย่างแท้จริง

ววิฒัน์ที่ผ่านมา ประเด็นท้าทายในศตวรรษที ่21

การรับมอืกบั
ภัยคุกคาม
ตามแบบ

โลกที่หน่ึง

โลกที่สอง

โลกที่สาม

แตกแยกวุ่นวาย 

ไร้เสถียรภาพ
สังคมประชาธิปไตย
การเมืองมีเสถียรภาพ

การเตบิโต
อย่างมีเสถยีรภาพ

เปราะบาง 
อ่อนไหว

ไร้เสถียรภาพ

• ประเทศไทย

• สิงคโปร์

• เวียดนาม
• อินเดยี

เกาหลีใต้• จนี

• พม่า

การเมือง

เศรษฐกจิ

• มาเลเซยี

ตาํแหน่งเชงิยุทธศาสตรข์องประเทศไทยในเวทโีลก

Parliament
Text Box
"วิสัยทัศน์และกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี"คณะกรรมาธิการวิสามัญจัดทำวิสัยทัศน์และออกแบบอนาคตประเทศไทย  สภาปฏิรูปแห่งชาติ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ 
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การปฏริปู
ประเทศ
ครัง้ทีห่น่ึง

• ลทัธลิา่อาณานิคม
• การรวมชาติ

แรงกดดนั
จากภายนอก

คว
าม
ม
ัน่
คง

คว
าม
ม
ัง่ค
ัง่
คว
าม
ย
ัง่ย
นื

การปฏริปู
ประเทศ

ครัง้ทีส่อง ?

• ความทนัสมยั
• การสร้างรฐัชาตไิทย

แรงประทุ
จากภายใน

ล้นเกลา้ฯ รชักาลที ่5 ยุคปจัจุบนั

ความจาํเป็นในการปฏริปูขนานใหญอ่ยา่งเป็นระบบ

แรงประทจุากภายใน
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ความ
เหลือ่มลํา้

ความ
มัง่คัง่

อาํนาจ

โอกาส

อภสิิทธิ ์
ชน

ทุจรติ
คอรปัชัน่

สังคมทีไ่ม่
Free 

& Fair

ความ
ขดัแย้ง
ทีรุ่นแรง

สังคมทีไ่ม ่
Clean 

& Clear

สังคมทีไ่ม่
Care 

& Share

Turning from Constructive to Destructive Social 
Structure
การเผชญิกบักบัดกัเชงิซ้อนของความเหลือ่มลํา้ 
ทุจรติคอรปัชัน่ และความขดัแย้งทีรุ่นแรง

การเผชญิกบักบัดกัประเทศทีม่รีายไดร้ะดบัปานกลาง

ระบบเศรษฐกจิ
ทีข่ับเคลือ่นด้วย
ปัจจัยการผลติ

ประเทศ
รายไดป้านกลาง

ประเทศ
รายไดส้งู

ประเทศ
รายไดต้ํา่

ระบบเศรษฐกจิ
ทีข่ับเคลือ่นด้วย

ประสิทธิภาพในการผลติ

ระบบเศรษฐกจิ
ทีข่ับเคลือ่นด้วย
นวตักรรม
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• ทุนมนุษยท์ีอ่อ่นดอ้ย

• ทุนสังคมทีอ่อ่นแอ

• ทุนธรรมชาตทิีเ่ส่ือมโทรม

• ทุนคุณธรรมจรยิธรรมทีเ่ส่ือมทราม

ประเทศไทยในศตวรรษแห่งความวา่งเปลา่

• ประเทศทีม่รีายไดร้ะดบัปานกลาง
• ความเหลือ่มลํา้ 
• ทุจรติคอรปัชัน่ 
• ความขดัแย้งทีรุ่นแรง

โค
รง
สร
้าง
กาํ
ลงั
คน

คุณภาพคน

สูง

สังคม
พลวัต

สังคม
สูงวัย

ตํ่า

• ประเทศไทย

• แอฟริกา
• จนี

• สหรัฐอเมริกา
• สแกนดเินเวีย

• ญ่ีปุ่น

• อนิเดีย
• มาเลเซีย

• สิงคโปร์

• เกาหลใีต้

• พม่า

การเผชญิกบักบัดกัคุณภาพคน
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แรงกดดนัจากภายนอก

One World 
One Market

ประเทศไทย

ประชาคมโลก

ประเทศไทย ประชาคมโลก

One Country 
One Market

พลงั
ขบัเคลือ่น

• การเข้าถงึตลาด

• การเข้าถงึแหล่งวตัถุดบิ

• การแบ่งงานกนัทํา

• การเคลือ่นไหลของเงนิทุน

• การเช่ือมโยงเป็นเครือข่ายทางกายภาพ

• การเช่ือมโยงเป็นเครือข่ายของผู้คน

• การเช่ือมโยงเป็นเครือข่ายเชิงสถาบัน

•  การเช่ือมโยงเป็นเครือข่ายในโลกเสมือน

ประเทศไทย ประชาคมโลก ประเทศไทย ประชาคมโลก

ภูมทิศันเ์ศรษฐกจิโลกในศตวรรษที ่21 



6

การเปลีย่นแปลงในภูมเิศรษฐศาสตรโ์ลก
The New USA

The Rise 
of the Rest

The 
Triad

The Rest 
of the World

The Rise 
of Asia

World  Geo-Economic 
Structure

เศรษฐกจิ
การเมอืง
จุลภาค

เศรษฐกจิ
การเมอืง
โลก

รฐัชาติ

• ระบอบทุนนิยมโลก
• โลกาภบิาล
• การจดัระเบยีบโลกใหม่
• ภยัคุกคามไมต่ามแบบ

• ความเป็นธรรม
ในการจดัสรรทรพัยากร

• ความเข้มแข็งของชุมชน
• การมส่ีวนรว่มจดัการ
• คุณคา่และวฒันธรรมท้องถิน่

โลกาภวิตัน์
(Globalization)

ชุมชนภวิตัน์
(Localization)

ประเด็นท้าทายความเป็นรฐัชาตใินศตวรรษที่ 21
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ระดับโลกระดับพืน้ที่

ระ
ดบั

พ
ืน้
ท
ี่

• Terrorism
• Mass Production

of Refugees

• Extreme Poverty
• Genocide
• Civil War

• Financial Turmoil
• Economic Crises
• Pandemics
• Climate Change

การเผชญิกบัความเส่ียงและภยัคุกคามรว่ม

ระ
ดบั

โล
ก

ความเส่ียงและภยัคุกคาม

โอ
กา

ส

ไทย

อาเซียน

เอเชีย

โลก

Regional Hub

• การเปลีย่นขัว้อาํนาจของโลก
• การเพิม่บทบาทของแอฟรกิาในเวทโีลก

• การเพิม่บทบาทของเอเชยีในเวทโีลก
• ความสัมพนัธก์บัจนีและอนิเดยี

• AEC
• CLMV

ความออ่นไหว
ทางการเมอืง

• ความขดัแยง้
ตามแนวชายแดน

• แรงงานตา่งดา้ว

• เกาหลเีหนือ
• การกอ่การร้าย

• วกิฤตเศรษฐกจิ
การเงนิ

• โรคระบาด 
• การเปลีย่นแปลง        
สภาพอากาศ

ประเทศไทยจะรบัมอืกบัโอกาส ความเส่ียง
และภยัคุกคามชุดใหมน้ี่ไดห้รอืไมอ่ยา่งไร
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ฉากทศันป์ระเทศไทย

รฐัชาติ
ทีต่ามหลงั

รฐัชาติ
ทีก่าํลงั
ล้มเหลว

สถานะประเทศไทย
ในอดตี

สถานะประเทศไทย
ปัจจุบนั

สถานะประเทศไทย
อนาคต 

(หากมกีารปฏรูิปขนานใหญ่
อยา่งเป็นระบบและตอ่เน่ือง)

รฐัชาต ิ               
ทีล่้มเหลว

รฐัชาติ
ทีล่ํา้หน้า

สถานะประเทศไทย
อนาคต 

(หากไมม่กีารปฏรูิปขนานใหญ่
อยา่งเป็นระบบและตอ่เน่ือง) 

ประเทศไทย
ในภาวะเส่ียง

ประเทศไทย
ในภาวะปกติ

ประเทศในโลก
ทีห่น่ึง

วาระ
การปฏริปู

วาระ
การปรบัเปลีย่น

สภาวะปจัจุบนั

วสัิยทศัน์และกรอบยุทธศาสตร์ชาติคว
าม
ม
ัน่
คง

 
คว
าม
ม
ัง่ค
ัง่ 

แล
ะค
วา
มย

ัง่ย
นื

การขบัเคลือ่นประเทศไทยสู่โลกทีห่น่ึง
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วสัิยทศัน์
และกรอบยุทธศาสตร์ชาติ

ประเทศไทยในโลกทีห่น่ึง
ภายในปี พ.ศ. 2575

วาระ
การปฏริปู

วาระ
การปรบัเปลีย่น

วสัิยทศันป์ระเทศไทย

มัน่คง

มัง่คัง่ ย ัง่ยนื

วสัิยทศันป์ระเทศไทย

ความภาคภมูใิจในความเป็นชาตแิละวฒันธรรมของตน

อตัลกัษณ์
ความเป็นไทย

พระมหากษตัรยิ ์
ทีท่รงธรรม

ความภูมใิจ
ในความเป็นไทย

การมส่ีวนรว่ม
ในการทาํประโยชน์

ให้ประเทศ

ความรกัชาต ิ
ความเป็นเจ้าของ 
และความเป็นเอกภาพ
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วสัิยทศันป์ระเทศไทย

ความภาคภมูใิจ
ในความเป็นชาติ

และวฒันธรรมของตน
• มสีภาพแวดลอ้มทีน่่าอยู่

• มเีศรษฐกจิทีเ่ข้มแข็ง

• มสัีงคมทีม่คุีณภาพ

• พฒันาคนไทย
เป็นมนุษยท์ีส่มบรูณ์

การพฒันาทีส่มดลุ

การพฒันาทีส่มดลุ
เศรษฐกจิ สังคม

ทุนมนุษย์ ส่ิงแวดลอ้ม

เศรษฐกจิ
สังคม

ทุนมนุษย์ ส่ิงแวดลอ้ม

วสัิยทศันป์ระเทศไทย: การพฒันาทีส่มดลุ

ระบบเศรษฐกจิทีเ่ข้มแข็ง

สภาพแวดล้อม
ทีน่่าอยู่

สังคม
ทีม่คุีณภาพ

คนไทย
เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์

ระบบเศรษฐกจิ
ทีเ่ข้มแข็ง

ขบัเคลือ่นดว้ยผลติภาพ 
เต็มเป่ียมดว้ยนวตักรรมและการเรยีนรู้

มผีู้ประกอบการทีแ่ข็งแกรง่
สามารถแขง่ขนัในเวทโีลก

มตีลาดภายในทีแ่ข็งแกรง่ 
ไมผู่กอยูก่บัตลาดโลกเพยีงอยา่งเดยีว 

เป็น Regional Trading  Nation

เป็นเศรษฐกจิทีม่เีสถยีรภาพ 
เน้นการแขง่ขนัอยา่งเป็นธรรมและเทา่เทยีม
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วสัิยทศันป์ระเทศไทย: การพฒันาทีส่มดลุ

สังคมทีม่คุีณภาพ

สังคมทีเ่กือ้กูลแบง่ปัน

สังคมอุดมปัญญา

สังคมแหง่คุณธรรม

สังคมทีเ่ป็นธรรม

สังคมแหง่โอกาส

สภาพแวดล้อม
ทีน่่าอยู่

สังคม
ทีม่คุีณภาพ

คนไทย
เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์

ระบบเศรษฐกจิ
ทีเ่ข้มแข็ง

วสัิยทศันป์ระเทศไทย: การพฒันาทีส่มดลุ

สภาพแวดลอ้มทีน่่าอยู่

สังคม
ทีม่คุีณภาพ

คนไทยเป็น
มนุษย์ทีส่มบูรณ์

ระบบเศรษฐกจิ
ทีเ่ข้มแข็ง ชุมชนทีเ่ขม้แข็ง

เมอืงทีม่พีลวตั

อุตสาหกรรมสีเขยีว

การใช้ชวีติ
ปรบัสภาพตามภมูอิากาศ

สังคมคารบ์อนตํา่

สภาพแวดล้อม
ทีน่่าอยู่
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วสัิยทศันป์ระเทศไทย: การพฒันาทีส่มดลุ

คนไทยเป็นมนุษยท์ีส่มบรูณ์

สังคม
ทีม่คุีณภาพ

ระบบเศรษฐกจิ
ทีเ่ข้มแข็ง

สภาพแวดล้อม
ทีน่่าอยู่

คนไทย
เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์

เป็นพลเมอืงทีม่คีวามเชือ่มัน่
และความคดิทีเ่ป็นอสิระ

เป็นพลเมอืงไทย พลเมอืงอาเซยีน
และพลเมอืงโลก

เป็นพลเมอืงทีต่ืน่รู้

เป็นพลเมอืงทีส่ามารถ
เรยีนรู้ได้ดว้ยตนเอง

เป็นพลเมอืงทีม่จีติสาธารณะ
และทาํประโยชนต์อ่ส่วนรวม

วสัิยทศันป์ระเทศไทย

ความภาคภมูใิจ
ในความเป็นชาติ
และวฒันธรรม

ของตน

• มสีภาพแวดลอ้มทีน่่าอยู่

• มเีศรษฐกจิทีเ่ข้มแข็ง

• มสัีงคมทีม่คุีณภาพ

• พฒันาคนไทย
เป็นมนุษยท์ีส่มบรูณ์

การพฒันาทีส่มดลุ

บทบาทสําคญัในเวที
ระดบัภมูภิาคและระดบัโลก

• การมบีทบาทในการขบัเคลือ่น
วาระสําคญัของโลก 

• การใช้วฒันธรรมเป็นกลไก
ในการเพิม่บทบาทของประเทศ

• การเป็นศนูยก์ลางทางเศรษฐกจิ
ของอาเซยีน 

• การยกระดบัให้กรงุเทพมหานคร
เป็นเมอืงระดบัโลก 

• การเป็นผู้นําโลก
ในบางอุตสาหกรรม

• การปฏบิตัติามกตกิาและพนัธสัญญา
ในธรรมาภบิาลโลก
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ประเทศ
รายไดต้ํา่

ประเทศไทย
1.0คว

าม
มัง่

คัง่
ขอ

งช
าต
ิ

ประเทศไทย
2.0

ประเทศไทย
3.0

ประเทศไทย
4.0

เกษตรกรรม

อุตสาหกรรมเบา

อุตสาหกรรมหนกั

?

ประเทศ
รายไดป้านกลาง

ประเทศ
รายไดสู้ง

ขบัเคลือ่นดว้ย
ทรพัยากร

ขบัเคลือ่นดว้ย
ประสิทธภิาพ

ขบัเคลือ่นดว้ย
นวตักรรม

โมเดลประเทศไทย 4.0

คลสัเตอรอุ์ตสาหกรรมหลกัในโมเดลประเทศไทย 4.0

เกษตร

อาหาร

การทอ่งเทีย่ว

สุขภาพ

อเิล็กทรอนกิส์

ยานยนต์

วฒันธรรม

Bio-Based
Industry Cluster

Wellness
Industry Cluster

Engineering & Design
Industry Cluster

Creative Economy
Industry Cluster

Renewable
Industry Cluster

พลงังาน

ธรรมชาติ

วฒันธรรม
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มรีายไดสู้ง

เป็นมติร
ตอ่ส่ิงแวดลอ้ม

มกีารกระจาย
ความมัง่คัง่

ประเทศ
ในโลกทีห่น่ึง

ประเทศไทย
1.0คว

าม
มัง่

คัง่
ขอ

งช
าต
ิ

ประเทศไทย
2.0

ประเทศไทย
3.0

ประเทศไทย
4.0

เกษตรกรรม

อุตสาหกรรมเบา

อุตสาหกรรมหนกั

?

การเปลีย่นผา่นสู่ประเทศในโลกทีห่น่ึง

“บนัไดลงิ” กบั“งทูีอ่ยูใ่นอุโมงค”์

บนัไดลงิ

นโยบาย
รฐับาล

เปลีย่นรฐับาล

สัญญาทีใ่ห้ไว้
กบัประชาชน
ช่วงเลอืกตัง้

วสัิยทศัน์
ประเทศไทย

งูทีอ่ยูใ่นอุโมงค์
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Roadmap การขบัเคลือ่นประเทศในระยะเวลา 20 ปี ข้างหน้า

รฐับาล
เพือ่การวางรากฐาน

ของประเทศ

วสัิยทศันแ์ละกรอบยุทธศาสตรช์าต ิ 20 ปี

วาระการปฏริปู

วาระการปรบัเปลีย่น

รฐับาล
ปกติ

5 ปีแรก 5 ปีทีส่าม5 ปีทีส่อง 5 ปีทีส่ี่

ซ่อมแซมประเทศ สร้างเสรมิประเทศ

ลดความเหลือ่มลํา้

ปรบัเปลีย่นกลไกภาครฐั

โครงสร้างเศรษฐกจิสังคม
ชุดใหม่

วทิยาศาสตร ์ เทคโนโลยี
และนวตักรรม

การศึกษาและทุนมนุษย์

ลดทุจรติคอรปัชัน่

ลดความขดัแย้ง

เจ็ดภารกจิหลกัของรฐับาลในการวางรากฐานประเทศ
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วสัิยทศันแ์ละกรอบยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปี

.ประเทศ
รายได้

ปานกลาง

1-2 บรรษัท
ข้ามชาติ

สัญชาตไิทย

10
บรรษัทขา้มชาติ
สัญชาตไิทย

5
เมอืงระดบั
ภูมภิาค

ไมม่ี
เมอืง

ระดบัโลก

กรุงเทพ
มหานคร

• เชยีงใหม่
• ภูเก็ต

• ชลบุรี
• อุดรธานี
• นครราชสีมา
• สงขลา

5 ปีแรก 5 ปีทีส่าม5 ปีทีส่อง 5 ปีทีส่ี่สถานะ
ปัจจุบนั

20
บรรษัทขา้มชาติ
สัญชาตไิทย

50
บรรษัทขา้มชาติ
สัญชาตไิทย

100
บรรษัทขา้มชาติ
สัญชาตไิทย

10
เมอืงระดบั
ภูมภิาค

50
เมอืงระดบั
ภูมภิาค

20
เมอืงระดบั
ภูมภิาค

ประเทศรายได้
ปานกลาง

อยา่งถ้วนทัว่

ประเทศ
รายไดส้งู

ประเทศ
รายไดส้งู

อยา่งถ้วนทัว่

โลจสิตกิส์
แบบ Physical
Distribution

คลสัเตอร์
อุตสาหกรรมเดมิ

ทีเ่น้น
ประสิทธภิาพ

วสัิยทศันแ์ละกรอบยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปี

ศนูยก์ลาง
ของ

GMS

ศนูยก์ลาง
ของ

ASEAN

หน่ึง
ในศนูยก์ลาง
ของโลก

ตลาดทุน
ในประเทศ

Internally
Integrated
Logistics

Externally Integrated
Logistics

Global
Logistics

Management

Trading Nation
ในระดบั ASEAN

Trading Nation
ในระดบั Asia

นําเข้า
ส่งออก

หน่ึง
ในศนูยก์ลาง
ของ Asia

ปรบัเปลีย่น
โครงสร้างเศรษฐกจิ
และอุตสาหกรรม
ขนานใหญ่

Trading Nation
ในระดบัโลก

5 ปีแรก 5 ปีทีส่าม5 ปีทีส่อง 5 ปีทีส่ี่

คลสัเตอร์
อุตสาหกรรม
เน้นนวตักรรม

คลสัเตอรอ์ุตสาหกรรม
เน้นนวตักรรมทีเ่ป็นผูนํ้า

ในระดบัโลก

สถานะ
ปัจจุบนั
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วสัิยทศันแ์ละกรอบยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปี

พลเมอืง
ทีเ่ฉ่ือยชา

พลเมอืง
ทีต่ืน่ตวั

พลเมอืงทีม่ส่ีวนรว่ม
และทาํประโยชนต์อ่สังคม

ได้รบัรางวลั
Noble Prize

 อยา่งน้อย 1  ทา่น

บุคคลทีม่ี
ชือ่เสียง

มจีาํนวนจาํกดั

Top 10

>Top 200
สถาบนั

อุดมศึกษา
ระดบัโลก

Top 100 Top 50Top 250

พลเมอืง
ไทย

5 ปีแรก 5 ปีทีส่าม5 ปีทีส่อง 5 ปีทีส่ี่

พลเมอืง
โลก

พลเมอืง
อาเซยีน

มชีือ่เสียงระดบัโลก
 อยา่งน้อย 100 ทา่น

มชีือ่เสียงระดบัภมูภิาค
 อยา่งน้อย 100 ทา่น

สถานะ
ปัจจุบนั

วสัิยทศันแ์ละกรอบยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปี

ชุมชนทีต้่อง
พึง่พาภาครฐั

• การรว่มจดัการ

• การเชือ่มตอ่กนั
ระหวา่งชุมชน

• ความมัน่คง
ทางเศรษฐกจิสังคม

การผนึกกาํลงั
ทุกภาคส่วนในสังคม

สังคม
สองขัว้ • การเตมิเต็ม

ศักยภาพ

• การสร้างโอกาส
ทีเ่ป็นธรรม
อยา่งถ้วนทัว่ ความสมานฉันท์

ความเป็นปีกแผน่
ของคนในสังคม

• ชุมชนเชือ่มโลก

• ชุมชนทีเ่ข้มแข็ง

• เศรษฐกจิฐานราก

• ชุมชนระดบัโลก

ประชานยิม
อยา่งเข้ม

• ประชานยิมอยา่งออ่น

• สวสัดกิารสังคมเต็มรปูแบบ• สวสัดกิารสังคมอยา่งกลาง

• ประชานยิมอยา่งออ่น

5 ปีแรก 5 ปีทีส่าม5 ปีทีส่อง 5 ปีทีส่ี่สถานะ
ปัจจุบนั
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มลภาวะ
ทรพัยากร
ธรรมชาติ
เส่ือมโทรม

• การฟ้ืนฟู
ทรพัยากร
ธรรมชาติ

• สังคมคารบ์อนตํา่
เต็มรูปแบบ

• การเตรยีมการ
เพือ่ปรบัสภาพกบั 
Climate Change

• เศรษฐกจิปรบั
สภาพตามภมูอิากาศ

• อุตสาหกรรม
สีเขยีว

• สังคมคารบ์อนตํา่

5 ปีแรก 5 ปีทีส่าม5 ปีทีส่อง 5 ปีทีส่ี่

วสัิยทศันแ์ละกรอบยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปี

• เศรษฐกจิปรบั
สภาพตามภมูอิากาศ
เต็มรูปแบบ

สถานะ
ปัจจุบนั

• รายไดต้อ่หวัประชากร
จาก 5,410 $ ในปี 2557 เป็น 15,000 ในปี 2575

• การเตบิโตของผลติภณัฑม์วลรวมประชาชาต ิ(GNP)
จาก 1.3% ในปี 2556 เป็น มากกวา่ 5% ตอ่ปีอยา่งตอ่เน่ือง

• การเตบิโตของผลติภณัฑม์วลรวมในประเทศ (GDP) 
จาก  3% ในปี 2558 เป็น มากกวา่ 5% ตอ่ปีอยา่งตอ่เน่ือง

• ระดบัความเหลือ่มลํา้ในสังคม (วดัจาก Gini Coefficient) 
จาก 0.465 ในปี 2556 เป็น 0.2-0.4 (ตามมาตรฐาน OECD)

ดชันีชีว้ดัผลสัมฤทธิข์องการเป็นประเทศในโลกทีห่น่ึง

แหลง่ขอ้มลู : Strategic Group
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• ระดบัการวจิยัและพฒันา (R&D) 
จาก 0.25 % GDP ในปี 2553 เป็น 4.0% (เทยีบเทา่เกาหลใีต้) 

• ความยากงา่ยในการประกอบธรุกจิ (Doing Business) 
จากลาํดบั 26 ในปี 2558 เป็น อยูใ่น 10 ลาํดบัแรกภายใน 10 ปี

ดชันีชีว้ดัผลสัมฤทธิข์องการเป็นประเทศในโลกทีห่น่ึง

แหลง่ขอ้มลู : Strategic Group

• PISA Score 
จากลาํดบั 47  จาก 76  ประเทศ เป็น 1 ใน 20 ประเทศแรก 

• ดชันีการพฒันามนุษย ์(HDI)
จาก 0.722  (ในปี 2556) หรอือนัดบั 89  เป็น 0.80  
(กลุม่ Very High Human Development) 50 อนัดบัแรก

• ปญัหาคุณแมว่ยัใส (ปญัหาการตัง้ครรภข์องสตรี
ทีม่อีายุน้อยกวา่ 20 ปี) 

จาก 16.8% ในปี 2556  เป็น 0% ใน 5 ปี

• ปรมิาณผนืป่าของประเทศ 
จาก 31.5% ในปี 2550  เป็น  40% ใน 10 ปี

ดชันีชีว้ดัผลสัมฤทธิข์องการเป็นประเทศในโลกทีห่น่ึง

แหลง่ขอ้มลู : Strategic Group



20

ยุทธศาสตร์
ชาติ

ผลประโยชน์
ชาติ

วาระ
การปฏริปู

วาระ
การปรบัเปลีย่น

วสัิยทศัน์
ประเทศไทย

กลไกขบัเคลือ่นประเทศไทยสู่โลกทีห่น่ึง

จบการนําเสนอ




