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โมเดลการเติบโตแบบเดิม

ลงทุน 
โครงสร�างพื้นฐาน / เครื่องจักร

พัฒนาแรงงาน
เพิ่มคนเข�าตลาดแรงงาน / พัฒนาทักษะ

เพิ่มผลิตภาพ
วิจัยพัฒนาและนวัตกรรม 
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สังคมและคนบอบช้ําจากวิกฤติโควิด 

•ธุรกิจล�มละลาย 

•คนตกงาน

• นักเรียนเสียการเรียนรู�  

•คนเจ็บป�วยและเสียชีวิต

•รัฐมีทรัพยากรลดลง

Presenter
Presentation Notes
รัฐแจกเงินแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ไม่ได้ลงทุนระยะยาวแผลเป็น พัฒนาต่อไปไม่ได้คนไทยมีความสุขลดลงอึดอัดกับปัจจุบันไม่มีความหวังในอนาคต
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โควิดเพิ่มอัตราการตาย 



เศรษฐกิจไทยตกต่ําใหญ�ใน 22 ป�



ธุรกิจเส่ียงล�มละลายและคนว�างงานเพิ่มขึ้น



หน้ีครัวเรือนและหนี้สาธารณะพุ�ง



เพิ่มความยากจนและความเหลื่อมล้ํา
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เด็กเสียโอกาสเรียนรู�

นักเรียนไทย
วิกฤติโควิด
ยากจนเพิ่ม 1.3 แสนคน

ไม�ได�เรียนต�อ 4.3 หมื่นคน

ไม�มีคอมพิวเตอร�เรียน 2.7 แสนคน



ไทยโตช�าลงและกลายเป�นสังคมสูงอายุ



ยกระดับผลิตภาพรวม (TFP) 
จากป�จจุบันข้ึนอีก 0.5% ต�อป� 
ไป 20 ป� 

รายได�ต�อหัวเพิ่มข้ึนเป�น 
10,400 ดอลลาร�

แค�เพิ่มผลิตภาพรวมไม�เพียงพอ

ฐาน เพิ่มผลิตภาพรวม



เน�นส�วนร�วมในการพัฒนา 
และกระจายประโยชน�
จากการพัฒนา
ให�แก�คนส�วนใหญ� 
โดยเฉพาะคนจน

ฟ��นฟูและต�อเติม… 



“เติบโต” อย�างมี “คุณภาพ” 
โดยยึด “คนเป�นศูนย�กลาง”
(human-centered quality growth)

…เพื่อเติบโตอย�างมีคุณภาพ

รักษาระดับการเติบโต
ลดความเหล่ือมลํ้า
เพิ่มความย่ังยืน 
ยกระดับคุณภาพชีวิต คนมีความสุขมากขึน้ 



สูญเสียชีวิตและสุขภาพโดยไม�สมควร
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การสูญเสียจากโรคไม�ติดต�อและอุบัติเหตุ

ที่มา: การสํารวจอนามัยและสวสัดิการ



สูญเสียจากอุบัติเหตุบนท�องถนน

ที่มา: Our World in Data

Presenter
Presentation Notes
คนจน สูญเสียจากอุบัติเหตุมากกว่าhttps://ourworldindata.org/grapher/death-rates-road-incidents 



สูญเสียจากงานที่ไม�สร�างผลิตภาพ





ลดเจ็บป�วยจาก
โรคไม�ติดต�อ

ลดอุบัติเหตุ
บนท�องถนน

ลดมลพิษ
ทางอากาศ

1) ฟ��นฟู - ลดความสูญเสียชีวิต สุขภาพและเวลา 

ลดจํานวน
ทหารเกณฑ�
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ฟ��นฟู - ลดความสูญเสียชีวิต สุขภาพและเวลา 
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อัตราการสูบบุหรี่ของคนไทยอายุ 15 ป�ข้ึนไป (%)

Presenter
Presentation Notes
ลดอาหารหวาน / โซเดียม / ออกกำลังกาย สะกิด / ภาษีน้ำตาล



ฟ��นฟู - ลดความสูญเสียชีวิต สุขภาพและเวลา 
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ฟ��นฟู - ลดความสูญเสียชีวิต สุขภาพและเวลา 



พัฒนาเด็ก
ปฐมวัย

ยกระดับคุณภาพ
การศึกษา

ฝ�กทักษะ
แรงงาน

2) ฟ��นฟู - เพิ่มคุณภาพประชากร

ลดเด็กตกหล�น
จากระบบการศึกษา

Presenter
Presentation Notes
อาชีวะมีตกหล่นมาก (อาจให้ข้อมูลป้อมไปใช้)



ตกหล�นและเสียเวลากบัระบบการศึกษา



คุณภาพการศึกษาพื้นฐานที่ถดถอย

ท่ีมา: OECD 
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พัฒนาเด็กปฐมวัย
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พื้นที่นวัตกรรมการศกึษา
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ฟ��นฟู เพิ่มคุณภาพประชากร



ต�อเติม ลงทุนเพื่อเพิ่มผลิตภาพ



3) ต�อเติม - ลงทุนเพื่อเพิ่มผลิตภาพ

พัฒนาโครงสร�าง
พื้นฐานท�องถิ่น

ปรับสู�การเกษตร
แบบสมาร�ท

วิจัยสินค�าและ
พัฒนาตลาด

ฟ��นฟูแหล�งท�องเท่ียว
+ ทรัพยากรธรรมชาติ

ปรับสู�การผลิต
แบบสมาร�ท

ประหยัด
พลังงาน



เพิ่มผลิตภาพภาคเกษตร

Agcura เกษตรแม�นยําราคาไม�สูงพันธุ�ข�าวไรซ�เบอร�รี่แก�ป�ญหาดินเค็ม

Presenter
Presentation Notes
“กินอิ่ม”.....ก่อนเพาะปลูกพืช ต้องให้อาหารดินด้วยการเติมอินทรียวัตถุ เช่น แกลบ รำอ่อน เศษพืชผักต่างๆ ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก เพื่อให้ดินมีแร่ธาตุพร้อมที่จะเพาะปลูก“ห่มผ้า”…..ห่มดินด้วยเศษฟาง เศษหญ้า หรือเศษพืชอื่นๆ เพื่อลดการระเหยของน้ำออกจากผิวดิน ช่วยให้ดินมีความชุ่มชื้น“นอนใต้ต้นไม้”…..ปลูกไม้ใหญ่ หรือไม้ผลทนดินเค็มที่มีรากยาวกว่าต้นข้าว เพื่อให้รากไม้ช่วยดูดน้ำใต้ดินจากชั้นเกลือ ไม่ให้แพร่กระจายบนใต้ดิน เช่น ปลูกยูคาลิปตัสบริเวณคันนา ซึ่งตัดขายสร้างรายได้เสริมอีกด้วยhttps://www.biotec.or.th/biogallery/index.php/bioresource-and-environment-thai/phyto-thaihttps://www.biotec.or.th/th/images/stories/IU/document/7/11.pdf



เพิ่มผลิตภาพอุตสาหกรรมการผลิต

คลังสินค�าอัตโนมัติ ขอนแก�นแหอวน หุ�นยนต�แบบประหยดั KV Electronics

Presenter
Presentation Notes
https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fi.ytimg.com%2Fvi%2FIlRoOF42yDw%2Fmaxresdefault.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DIlRoOF42yDw&tbnid=QI51ITVDxxDG_M&vet=12ahUKEwiZ4d7e2O7zAhWPdH0KHa2xD7IQMygBegQIARBB..i&docid=Fd8XWm7tdvkbkM&w=1280&h=720&q=%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%99%20%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2&ved=2ahUKEwiZ4d7e2O7zAhWPdH0KHa2xD7IQMygBegQIARBBSMEs ผลิตไม่มากพอ ไม่สามารถลงทุนหุ่นยนต์แพงๆ 
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เพิ่มผลิตภาพภาคเอกชน





4) ต�อเติม - เร�งปฏิรูปภาครัฐ

พัฒนารัฐบาลดิจิทัล แก�กฎระเบียบ



บริการชําระเงินดิจิทัล

Promptpayป�ญหาการโอนเงินในอดีต
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ตัวอย�างกฎหมายที่มีป�ญหา

การขึ้นทะเบียนหมอนวดเพื่อสุขภาพ

ควรเลิกขึ้นทะเบียน ให�สถานศึกษาส�งช่ือและหลักฐานการเรียนจบแทน

การขออนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม

ควรผ�อนผันอาคารโรงแรมเล็ก ได�รับอนุญาตระยะยาว และแก�กฎหมาย
รองรับท่ีพักประเภทต�างๆ 

การแจ�งขอเลขประจําบ�าน

ควรให�ขอเลขบ�านได�แม�ยังสร�างไม�เสร็จ เพื่อลดต�นทุนการขอใช�ไฟฟ�าและ
ประปาช่ัวคราว
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ปฏิรูปกฎระเบียบ

ป� 2560 ทํากิโยตินเฉพาะส�วนแลกเปลีย่นเงินตราต�างประเทศ

ลดต�นทุนรัฐและเอกชนได�ป�ละ 1.8 พันล�านบาท

หากทํากิโยติน 1,094 กระบวนงานของการอนญุาต 
198 เรื่อง ซึ่งเสนอแก� 43% และเลิก 39%

- ลดต�นทุน 1.3 แสนล�านบาทต�อป� (0.8% GDP)  

- ประชาชนและรัฐได�ประโยชน� 
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ปฏิรูปภาครัฐ
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ฟ��นฟูและต�อยอดเพื่อเติบโต



จินตนาการใหม� = 
การปรับโมเดลการพัฒนาท่ีมคีนเป�นศูนย�กลาง

• ลงทุนสุขภาพของคน โดยเฉพาะการป�องกันการสูญเสีย

• ลงทุนพัฒนาทักษะคนไทยให�พร�อมกับโลกใหม�

• ลงทุนสร�างระบบคุ�มครองทางสังคมใหม� 

• ลงทุนสร�างเศรษฐกิจสีเขียว เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคน

รัฐต�องปรับกระบวนการให�บริการ  
ปรับโมเดลในการพัฒนา และปรับแนวคิดในการลงทุน 

Presenter
Presentation Notes
ลงทุนให้ดี...หนี้สาธารณะไม่เพิ่ม



รัฐยังมีความสามารถในการลงทุน



ตั้งเป�าโตคุณภาพ 5% มุ�งเป�นประเทศพัฒนา
พื้นฐานโต 3% ได�อยู�แล�ว
วางเป�าเพิ่ม 2% ด�วยการปรับโมเดลการพัฒนา

+ 0.9% จากผลิตภาพ
+ 0.6% จากลดความสูญเสีย
+ 0.25% จากเพ่ิมคุณภาพประชากร
+ 0.25% จากปฏิรูปภาครัฐ

ตั้งรองนายกฯ แต�ละคนดูแล+รับผิดชอบแต�ละเป�า  

ตั้งเป�าแผน 13 อย�างท�าทายและเอาจริง
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