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วธีิคดิที�เราคุ้นเคย (แต่ไม่ใช่เพื�อกาํหนดแผนฯ)
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a) ภารกิจ/Action

•
•
•

ตั �งใจ มุ่งมั�น และ ทุ่มเท

b) สิ�งดีๆจะตามมา

ระบบการคิดที� “คลาดเคลื�อน”



หลกัแนวคดิเพื�อกาํหนดแผนฯ
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สถานการณ์ในอนาคต

สิ�งที�เราอยากเห็น 
และ 

อยากเป็น
แผนฯชาต-ิแผนฯภาค

Potential 
Demand



ภาพรวมของการนําเสนอ
Cascading & Alignment: (แผนฯ 20 ปี-แผนฯชาติ-แผนฯภาค-แผนฯ กจ-แผนฯ จว)
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2) แผนฯชาติ และ Thailand 4.0

1) เป้าหมายของ
แผนฯ 20 ปี

3) แผนฯภาค

6) แผนฯ กจ

แผนฯ จว

Supply Side

4) Demand Side

5) ความหนืดด้านแรงงานในอนาคต



Concept ในการกาํหนดแผนฯภาค และแผนฯกจ



การเปรียบเปรย “แผนฯภาค” และ “สํารับอาหาร”

ภาค…
วัฒนธรรม + 
ภูมิศาสตร์ + 
ภูมิอากาศ

วัตถุดบิ
เมนูในสาํรับ 

(Traditional)
รูปลักษณ์ รสชาด สรรพคุณ

เหนือ
• ล้านนา พม่า ลาว
• ติดภเูขา ป่า
• เย็น แห้ง

• ผกัแค บอน หยวก
กล้วย ผกัหวาน
• ไก่ หม ู
• ไข่แหน จี�กุ้ ง แมงมนั 

• นํ �าพริกหนุม่ นํ �าพริกอ่อง 
นํ �าพริกแดง
• ไส้อั�ว แคบหม ูรถดว่น
• แกงฮงัเล แกงโฮะ ข้าวซอย

• กลางๆ  เค็ม
นํา 
• เปรี �ยวหวาน 

มีน้อยมาก

• เพิ�มความ
อบอุน่

ใต้

• ไทย อินเดีย จีน 
ชวา มาเลย์
• ติดทะเล
• ร้อนชื �น ฝนตก

• ผกัสะตอ เม็ดเหรียง 
ลกูเนียง 
• ปลาหอยนางรม กุ้ ง

มงักร ปลากระบอก

• ปลากระบอกต้มส้ม
• ผดัสะตอใส่กะปิ
• ข้าวยํา แกงหลือง แกงไต

ปลา

เผ็ด 
(เครื�องเทศ)

• เพิ�มความ
อบอุน่ 
• แก้หวดั

กลาง

• เรื�อยๆ สบายๆ
• มีแม่นํ �า ลาํคลอง
• ชุ่มชื �น อดุม

สมบรูณ์

• ผกัสด ผลไม้ กะทิ
• ปลานํ �าจืด และ

ปลาทะเล
• ไข ่ไก่ หม ู

• นํ �าพริก ปลาทู
• มสัมั�นแห้ง พะแนง แกงจืด
• ยําใหญ่ ไข่เจียว 
• ยําปลาดกุฟ ูผดักระเพรา

• กลมกลอ่ม 
• หวานนํา

เล็กน้อย
• หลากหลาย

• เบา
• สบาย
• มีวิตามิน

ตะวนัออก-
เฉียงเหนือ

• หมกัและถนอม
• ร้อน 
• แล้ง

• หม ูววั ไก่
• ปลานํ �าจดึ
• สตัว์อื�นๆที� 

สามารถหามาได้

• ข้าวเหนียว ส้มตํา
• ไก่ยา่ง ลาบเลือด นํ �าตก 
• ปลาส้ม ปลาร้า ปลาย่าง

• เปรี �ยว เค็ม 
เผ็ด 
• หอมกลิ�นหมกั
• หอมผกัสด

• เบา
• สบาย

ที�มา: สารานกุรมไทยสําหรับเยาวชน และ สรายทุธ์ คมขํา (2 สิงหาคม 2556)



ความสัมพนัธ์ระหว่าง แผนฯภาค แผนฯกจ และ แผนฯจว

แผนฯภาค  สํารับ 
(โต๊ะจีน และ/หรือ 
Multiple-Combo Set)

แผนฯ กจ  “Set Menu/
Combo Set-ในสํารับ”

แผนฯ จว  “จานเดี�ยวใน
สํารับ” ที�เป็นจานพื �นฐาน











สถานการณ์ของประเทศในภาพ Macro และในระยะยาว
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ประเทศไทยกาํลงัจะติดอยู่ใน Middle-Income Trap
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GNI-Gross National Income per Person ของ แรงงาน
มีการพฒันาในอตัราที�ด้อยกว่าประเทศใน ASEAN, South Korea, และ จีน

115% Growth

134% Growth

179% Growth

223% Growth

909% Growth

206% Growth

458% Growth

80% Growth

ใช้เวลาในการทํางานโดยเฉลี�ยเท่ากนั-8 ชมต่อวนั แต่อตัราการสร้างรายได้ “เติบโตน้อยกว่ามาก”
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ประเทศไทยใช้นวัตกรรมในการสร้างรายได้ให้กบัประเทศได้ค่อนข้างน้อย
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Thailand 4.0 และ S-Curve Industries
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Thailand 4.0 และ อุตสาหกรรมที�เกี�ยวข้อง
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แผนฯ ควรพจิารณาการสร้าง “สํารับใหม่” ควบคู่ไปกบัสํารับเดิม เพื�อรองรับอนาคต 
และ ช่วยวางรากฐานเพื�อพฒันาประเทศให้หลุดจาก Middle Income Trap

19



ภาพสรุปเพื�อเชื�อมโยงกบัภาพรวมของการนาํเสนอ: 
แผนฯชาติ และ Thailand 4.0 และ เป้าหมายของการพฒันาประเทศในระยะยาว

20

แผนฯชาติ และ Thailand 4.0

แผนฯภาค

แผนฯ กจ

แผนฯ จว

Supply Side

Demand Side

เป้าหมายของแผนฯ 20 ปี



แผนพฒันาภาค*

21

*ที�มา: สมหมาย ภักดีชาติ “แนวทางการเชื่อมโยงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 สูการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด ป 2561 – 2564”, 7 กันยายน 2559



ภาคเหนอื

ภาคกลาง

ภาคตะวนัออก
เฉยีงเหนอื

ภาคใต้

1

3

2

4

ฐานเศรษฐกจิสรา้งสรรค์
มลูคา่สงู

ฐานเศรษฐกจิชั �นนํา

ฐานการสรา้งรายไดท้ี�หลากหลาย

หลดุพน้ความยากจน 
สูเ่ป้าหมายการพึ�งตนเอง

เปาหมายการพัฒนาภาคการพัฒนาภาค

เพื�อสรา้งโอกาสทางเศรษฐกจิใหก้ระจายตวัอยา่งทั�วถงึ
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ภาพสรุปเพื�อเชื�อมโยงกบัภาพรวมของการนาํเสนอ: 
แผนฯชาติ แผนฯภาค และ เป้าหมายของการพฒันาประเทศในระยะยาว

23

แผนฯชาติ และ Thailand 4.0

แผนฯภาค

แผนฯ กจ

แผนฯ จว

Supply Side

Demand Side

เป้าหมายของแผนฯ 20 ปี



Global และ National Demand

24



Global Demand Analysis---1*

*ที�มา: ข้อมูลจาก World Bank, IMF และ บทสรุปเสรษฐกิจโลกโดย ฝ่ายวิจยัธนาคารไทยพานิชย์-SCB Economic Intelligence Center (2015) 25



Global Demand Analysis---2*

*ที�มา: ข้อมูลจาก World Bank, IMF และ บทสรุปเสรษฐกิจโลกโดย ฝ่ายวิจยัธนาคารไทยพานิชย์-SCB Economic Intelligence Center (2015) 26



Global Demand Analysis---3*

*ที�มา: ข้อมูลจาก World Bank, IMF และ บทสรุปเสรษฐกิจโลกโดย ฝ่ายวิจยัธนาคารไทยพานิชย์-SCB Economic Intelligence Center (2015)

ข้อมลูจาก IMF ชี �ให้เห็นว่าประเทศ CLMV, ASEAN-5, จีน, Middle East และ North Africa, และ อินเดีย มีอตัราการเติบโต
ของ Import ในระดบัสงูในปี 2011-2015 และจะเตบิโตอย่างตอ่เนื�องตอ่ไปในอนาคต 2016-2020 อีกทั �งยงัมี Market Share 
ของ Import เพิ�มขึ �นด้วย

27



Global Demand Analysis---4*

*ที�มา: ข้อมูลจาก World Bank, IMF และ บทสรุปเสรษฐกิจโลกโดย ฝ่ายวิจยัธนาคารไทยพานิชย์-SCB Economic Intelligence Center (2015)

ประเทศกําลงัพฒันา (Emerging Countries) ที�มีอตัราการ Import สงู---Demand อะไร?
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Global Demand Analysis---5*

*ที�มา: ข้อมูลจาก World Bank, IMF และ บทสรุปเสรษฐกิจโลกโดย ฝ่ายวิจยัธนาคารไทยพานิชย์-SCB Economic Intelligence Center (2015)

ประเทศพฒันาแล้ว (Developed Countries)---Demand อะไร?
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Global Demand Analysis---6*

*ที�มา: ข้อมูลจาก World Bank, IMF และ บทสรุปเสรษฐกิจโลกโดย ฝ่ายวิจยัธนาคารไทยพานิชย์-SCB Economic Intelligence Center (2015)

ประเทศกําลงัพฒันา (Emerging Countries) ที�มีอตัราการ Import สงู---Demand อะไร?
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National Demand เป็นอย่างไร? 
ภาคฯ สามารถส่งเสริมศักยภาพด้านใดได้บ้าง?

31



National Demand
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National Demand
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ภาพสรุปเพื�อเชื�อมโยงกบัภาพรวมของการนาํเสนอ: 
แผนฯชาติ แผนฯภาค Global-National Demand และ เป้าหมายของการพฒันาประเทศในระยะยาว

34

แผนฯชาติ และ Thailand 4.0

แผนฯภาค

แผนฯ กจ

แผนฯ จว

Supply Side

Demand Side (National & Global)

เป้าหมายของแผนฯ 20 ปี



แต่ ภายใต้นโยบาย Thailand 4.0 และ S-Curve Industries 
ประเทศไทยอาจตดิปัญหาด้าน Labor Shortage ในอนาคต

35



Generational Values
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Population Trend
(ในปี 2030 % ของคนวัยทํางานจะมีเพยีงแค่ 3 ใน 5 ของประชากรทั�งหมด 
และ สัดส่วนต่อวัยพึ�งพงิจะเป็น 2 ต่อ 1)

37



แต่ แรงงานในอนาคตที� “เป็นฐานการผลตินวตักรรม” กอ็าจมีไม่มากพอ

38



แต่ แรงงานด้าน “การบริการ” จะมีเพิ�มมากขึ�น 
ในขณะที�แรงงานด้านการผลติ และ การเกษตรจะมีสัดส่วนลดลง

4,474 4,207 3,907 3,713 3,626 3,457 3,261

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

2559 2563 2567 2571 2575 2579 2583

วยัเด็ก 0-4 ปี วยัเรียน 5-14 ปี วยัเรียน 15-19 ปี

วยัทํางาน 20-59 ปี วยัเกษียณ 60-79 วยัชรา 80 ปีขึ �นไป

65.3 65.965.9 68.4 68.4 68.0 67.0

จํานวนประชากรในประเทศไทย พ.ศ.2559- พ.ศ.2583 ( x1000 ล้านคน)

ที�มา: สํานกัคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ
http://social.nesdb.go.th/

จํานวนผู้มีงานทํา จําแนกตามภาคการผลิตปี 2558 – 2562

บริการ

เกษตร

ผลิต

* พ.ศ.2559 มีนกัเรียนอาชีวะ 976,615 คิดเป็น 22% ของวยัเรียนอายุ 15-19 ปี39



และ ถ้าเทียบกบัประเทศอื�นๆแล้ว ประชากรวัยแรงงานของเรากจ็ะลดลงเรื�อยๆ 

(ดังนั �นศักยภาพการ “เป็นฐานการผลิต” ก็มีแนวโน้มที�จะลดลงในอนาคต)

จํานวนประชากรสูงอายุและสัดสวนเทียบกับประชากรทั้งหมดในภูมิภาคอาเซียน 
ป 2553 และคาดการณป 2593

ที่มา: สถานการณผูสูงอายุโลก ดานประชากรศาสตร [online] : เขาถึง 14 ก.ค. 2558. จาก
http://www.nfi.or.th/aging/index.php/situation
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ภาพสรุปเพื�อเชื�อมโยงกบัภาพรวมของการนาํเสนอ: 
แผนฯชาติ แผนฯภาค Global-National Demand และ เป้าหมายของการพฒันาประเทศในระยะยาว

41

แผนฯชาติ และ Thailand 4.0

แผนฯภาค

แผนฯ กจ

แผนฯ จว

Supply Side

Demand Side 
(National & Global)

เป้าหมายของแผนฯ 20 ปี



แนวคิดเพื�อสร้างความไดเ้ปรียบของการแข่งขนัในอนาคต:
Multisided-Platform และ Fin-Tech



ววิฒันาการของ Information Technology

Multi-Sided 
Platform

Fin-Tech



Multisided Platform (แนวคิด Beyond Value Chain)



Multi-Sided Platform และ Cryptocurrency



Crypto Currency และ Block Chain Technology



แนวคดิเพื�อกาํหนดแผนฯในยุค 1.0-3.0 VS แนวคดิในยุค 4.0



แนวคดิเพื�อกาํหนดแผนฯในยุค 3.0 VS แนวคดิในยุค 4.0
แนวคิดในยุค 1.0-3.0

• เรา Supply อะไร

• IT คือเครื�องทุ่นแรง

• การกําหนด Positioning มาจากการคิดที�ว่า “เรา
ผลติอะไร ที�ผู้อื�นผลติไม่ได้”

• เราควร Promote เพื�อเข้าถึง กลุ่มเป้าหมาย ใด

• เน้นการกระจายชื�อเสียงให้เป็นที�รู้จกั เพื�อให้เกิดการซื �อ

• พยายามขาย Single Item และ Substitute

• เน้นการสร้าง ประสิทธิภาพและประสิทธิผล และใช้
ความมีประสิทธิภาพและประสทิธิผลเป็น “จดุขาย”

• Green Products เป็น Luxury

• ความมั�นคงและเป็นระบบ ของงาน จะเป็น Asset

• แยกแยะระหว่าง ดี และ ไม่ดี

• ทํามากจะนํามาซึ�งการได้มาก

แนวคิดในยุค 4.0

• กลุ่มเป้าหมาย Demand อะไร

• IT คือ หน้าต่างและหน้าตา

• การกําหนด Positioning มาจากการคิดที�ว่า “สิ�งที�เราผลติ 
มีสรรพคณุอะไร ที�หาจากที�อื�นไม่ได้”

• กลุ่มเป้าหมายใดที�อยากจะ Search หาเรา และ เมื�อเจอเรา
แล้ว ก็ไม่อยากไป Search หาจากที�อื�นอีก

• เน้นการเป็นที�น่าค้นหาและกลบัมาซื �อซํ �าและบอกต่อ

• พยายามขาย Package-Combo set และ Complement

• เน้น Differentiation และ ความเป็นเอกลกัษณ์ โดยมี 
ประสิทธิภาพและประสทิธิผล เป็น Basic Requirement

• Green Products เป็น Basic Foundation

• การได้ใช้ความสามารถเฉพาะตวั และมีระบบการทํางานที�
ยืดหยุ่น จะเป็น Asset

• แยกแยะ ความดีที�แตกต่าง

• ทําไม่มากแต่คิดสร้างสรรค์มาก จะทําให้ได้มากยิ�งกว่า



สรุป



ดงันั�น…ในการจะกาํหนดกลยุทธ์ในยุค 4.0 เรา “ไม่ควร” คดิอย่างไร?

• ไม่วิเคราะห์ แต่ ใช้ความรู้สกึและข้อมลูที� Extreme (ที�แทบจะไม่เกิดขึ �นเลย) เป็นที�ตั �ง-ไม่ควรคิด
แบบ “เอาง่ายๆ” และ “เร็วๆ” (System 1) และ

• ถึงแม้เราคิดวา่ “ได้พยายามคิดแล้ว” ก็ตาม: แต่ก็ยงั…

• ไม่วิเคราะห์-Demand และ ไม่วิเคราะห์สถานการณ์และความท้าทายที�จะเกิดขึ �นในอนาคต 

แต่กลบัเอาตวัเองเป็นศนูย์กลาง หรือ เอาตวัเองเป็นที�ตั �ง (มมุมองเหมือน “นก KIWI” หรือ “ไก่
อยู่ในราง”)

• ชอบคิดว่า การกําหนดกลยทุธ์ คือ การพยายามทําทกุเรื�อง และทําแต่ละเรื�องให้ Perfect 
และ ชอบใช้ Sunday Words หรือ ภาษาเทพ ที�ฟังดสูวยงามแต่มีความคลมุเครือในการ
ปฏิบตัิเป็นการสร้างความ “ชอบธรรม” ให้กบัแผนฯ

• ชอบคิดโดยเอา Action หรือ กิจกรรมเป็นที�ตั �ง (แต่ไม่ยอมใช้เป้าหมายที�ต้องการบรรล ุหรือ 
โจทย์ที�ต้องการแก้ เป็นที�ตั �ง)



สิ�งที�ไม่ควรลมื: คอื Simple Rule ของกลยุทธ์ 
และ Outside-In Thinking

Concept/หลักการ  ทาํเพิ�มไม่มาก แต่ได้ประโยชน์มาก และ ใจเขา-ใจเรา


