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การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ 
Competitiveness and Inclusive Growth: Navigating towards Thailand 4.0 

โดยความร่วมมือระหว่างกระทรวงพาณิชย์ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
และ World Economic Forum (WEF) 

ณ กรุงเทพมหานคร วันจันทร์ที ่20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 

1. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการอภิปรายอย่างเป็นรูปธรรมระหว่างรัฐมนตรี ผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ทั้ง
ภาครัฐ สถาบันการศึกษา และผู้น าคนส าคัญในภาคเอกชน เพ่ือท าให้เกิด 

  การประเมินจุดแข็งและจุดอ่อนของประเทศไทยในการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันและการ
เติบโตอย่างทั่วถึง รวมทั้งบ่งชี้แนวทางเพ่ิมขีดความสามารถที่ไทยต้องมุ่งยกระดับเป็นอันดับแรก 

  ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน และส่งเสริมให้
เกิดระบบเศรษฐกิจที่เป็นประโยชน์กับประชาชนทุกระดับอย่างทั่วถึง 

2. สถานทีจ่ัดงาน 
 โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ, 155 ถนนราชด าริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ประเทศไทย 
 การประชุมสัมมนาฯ ในรูปแบบการอภิปรายกลุ่ม และการหารือกลุ่มย่อย 5-6 กลุ่ม 

3. ผู้เข้าร่วมงาน: 50-60 คน 
 โดยเป็นผู้แทนระดับสูงจากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และประชาสังคม ที่ได้รับเชิญ 

o ผู้เข้าร่วมงานฝ่ายไทย แบ่งเป็น  
 ผู้แทนภาครัฐที่มีส่วนในการก าหนดนโยบาย (รองนายกรัฐมนตรี ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ 

และรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง)  
 CEO ของภาคธุรกิจและผู้บริหารระดับสูง  

 บริษัทขนาดใหญ่ที่มีผลต่อเศรษฐกิจของไทย 
 สถาบันการศึกษา ภาคประชาสังคม และผู้น ารุ่นใหม่ 

 ผู้ส่งออกที่เก่ียวข้อง 
 คนรุ่นใหม่ (ผู้น าเยาวชน นักธุรกิจรุ่นใหม่ แล Start-ups) 

o ผู้เข้าร่วมงานจาก World Economic Forum แบ่งเป็น 
 คุณ Justin Wood – หัวหน้าฝ่ายเอเชียและแปซิฟิก และกรรมการผู้บริหารสภา

เศรษฐกิจโลก (World Economic Forum: WEF) 
 คุณ Clara Chung – หัวหน้าส่วนงานธุรกิจสัมพันธ์ ภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก 
 คุณ Thierry Geiger – หัวหน้าส่วนงานวิเคราะห์และวิจัยเชิงปริมาณ ฝ่ายประเมิน 

ความสามารถในการแข่งขันและความเสี่ยง 
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 คุณ Busba Wongnapapisan – หัวหน้าเจ้าหน้าทีธุ่รกิจสัมพันธ์ ภูมิภาคเอเชีย
และแปซิฟิก 

 คุณ Gemma Corrigan – หัวหน้าโครงการด้านระบบพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
อย่างทั่วถึง 

 คุณ Thuy Nguyen – หัวหน้าโครงการ ฝ่ายเอเชียและแปซิฟิก 

4. ล าดับการจัดงาน 
    ภาษาท่ีใช้: อังกฤษ 

เวลา เนื้อหา วิทยากร/ผู้เข้าร่วม/หมายเหตุ 
08:00-09:00 ลงทะเบียน  

09:00-09:15 พิธีเปิด  

09:00-09:03 กล่าวน าเบื้องต้น คุณ Justin Wood จาก World 
Economic Forum 

09:03-09:15 กล่าวต้อนรับ นางอภิรดี ตันตราภรณ์    
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ 

09.15-10.45 บ่งชี้แนวทางเพิ่มขีดความสามารถของ
ประเทศที่ต้องมุ่งเน้นเป็นอันดับแรก 
ด าเนินการอภิปราย โดย คุณ Justin Wood 
จาก World Economic Forum 

 

09:15-09:45 น าเสนอเรื่องเส้นทางของประเทศไทยไปสู่การ
เจริญเติบโตที่สูงขึ้นอย่างมีคุณภาพ:  
ผลจากวิจัยของ WEF และดัชนีความสามารถ
ทางการแข่งขัน (GCI) และรายงานการพัฒนา
และเจริญเติบโตอย่างทั่วถึง  

คุณ Thierry Geiger จาก World 
Economic Forum 

09:15-09:40 

(พร้อมกันกับ
โปรแกรมก่อนหน้า) 

แถลงข่าว 

 

- นางอภิรดี ตันตราภรณ์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ 
- Justin Wood จาก World 
Economic Forum 
- นายฐาปน สิริวัฒนภักด ี       
กรรมการผู้อ านวยการใหญ่           
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ากัด (มหาชน)  
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09:45 – 10:00 น าเสนอผลการส ารวจความเห็นเกี่ยวกับ
แนวทางเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของไทยที่ควรมุ่งเน้นเป็นล าดับแรก 
(โดยผู้เข้าร่วมจะตอบแบบส ารวจความเห็น
ก่อนเข้าร่วมการประชุมสัมมนาฯ)  

คุณ Justin Wood จาก World 
Economic Forum 

10:00 – 10:45 การประชุมอภิปรายกลุ่ม – แนวทางเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันของไทยที่ควร
มุ่งเน้นเป็นล าดับแรก 

เป็นการอภิปรายถึงแนวทางขับเคลื่อน
เศรษฐกิจให้เติบโตอย่างทั่วถึง ตามแนวทาง 
Thailand 4.0 ซึ่งรายงานการประเมิน
ความสามารถในการแข่งขันของไทยปี 2016-
2017 พบว่า ไทยอยู่ในอันดับที่ 32 โดยมี
พัฒนาที่ดีขึ้นด้านเศรษฐกิจมหภาคและ
ประสิทธิภาพของระบบตลาด 

อย่างไรก็ตาม ยังมีความท้าทายหลายประการ
ที่ไทยต้องเผชิญ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การ
เติบโตทางเศรษฐกิจที่เป็นไปอย่างช้าๆ และ
ความเหลื่อมล้ าที่ยังมีอยู่มาก รวมทั้งการผนึก
ก าลังภาครัฐและเอกชนในการผลักดันการ
เติบโตที่ทั่วถึงและค านึงถึงผลกระทบรอบด้าน 
นอกจากนี้ การก้าวเข้าสู่ยุคของการปฏิวัติ
อุตสาหกรรมครั้งที่ 4 ยังเป็นอีกประเด็นที่ต้อง
หารือแนวทางรับมือที่เหมาะสมด้วย 

ในการประชุมกลุ่มรอบนี้ ผู้เข้าร่วมอภิปราย
จะต้องบ่งชี้แนวทางยกระดับความสามารถ
ด้านต่างๆ ของประเทศ ที่เห็นว่ามีล าดับ
ความส าคัญทีสู่ง เพ่ือบรรลุเป้าหมายการเป็น
เศรษฐกิจยุคใหม่ Thailand 4.0 

ด าเนินการอภิปรายโดย คุณ Justin Wood 
จาก World Economic Forum 

- นางอภิรดี ตันตราภรณ์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ 

- ดร.อรรชกา สีบุญเรือง   
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

- นายพิชิต อัคราทิตย์             
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม  

- นายเทวินทร์ วงศ์วานิช         
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. ส ารวจและ
ผลิตปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน) 

- นายศุภชัย เจียรวนนท ์ประธานคณะ
ผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์  

- นายฐาปน สิริวัฒนภักดี       
กรรมการผู้อ านวยการใหญ่ บริษัท             
ไทยเบฟเวอเรจ จ ากัด (มหาชน) 

- ดร. วันดี กุญชรยาคง            
ประธานกรรมการ บริษัท เอสพีซีจี 
จ ากัด (มหาชน) 
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10:45-11:00 พักรับประทานอาหารว่าง / พบปะพูดคุย  

11:00-12:00 การประชุมกลุ่มย่อย – ภาพอนาคตประเทศ
ไทยที่มีความสามารถในการแข่งขันและการ
เติบโตอย่างทั่วถึง 

โดยจัดผู้เข้าร่วมอภิปรายออกเป็น 5 กลุ่มย่อย 
และจัดให้มีผู้น าการอภิปรายในแต่ละกลุ่ม 
เพ่ือแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับอนาคตของ
ไทยในแต่ละด้าน และแนวนโยบายที่จะ
ผลักดันประเทศไทยไปสู่เป้าหมายตามภาพ
อนาคตนั้นๆ ประกอบด้วย 

1. ประสิทธิภาพภาครัฐ ครอบคลุมถึงประเด็น
เชิงสถาบัน อาทิ การบริหารจัดการสาธารณะ 
การก ากับดูแลองค์กร ระบบตรวจสอบและ
ถ่วงดุล และเครือข่ายทางสังคม และความ
มั่นคง 

2. ประสิทธิภาพของระบบตลาด ครอบคลุม
ถึงประเด็นต่างๆ อาท ิการแข่งขันทางการค้า
ในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงการก ากับ
ดูแลไม่ให้มีการบิดเบือนหรือครอบง าตลาด 

3. ความสามารถด้านเทคโนโลยีและการน า             
องค์ความรู้ใหม่ไปใช้ โดยเฉพาะประเด็นด้าน
การปรับเปลี่ยนการผลิตรองรับเทคโนโลยี
และการน าเทคโนโลยีไปใช้ในวงกว้าง 

4. ความสามารถด้านนวัตกรรม โดยเฉพาะ
การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเกิด
นวัตกรรมและการน านวัตกรรมไปใช้ในเชิง
พาณิชย์ เพ่ือก้าวไปสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม 

5. การยกระดับทักษะ โดยประเมินความ
พร้อมด้านทักษะต่างๆ ของไทย รองรับการ
เปลี่ยนแปลงของระบบการผลิตในอนาคต 

ผู้น าการอภิปรายในแต่ละกลุ่มย่อย 

1. ประสิทธิภาพภาครัฐ - 

2. ประสิทธิภาพของระบบตลาด 
นายธรรศพลฐ์ แบเลคเว็ลด์      
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร                   
บริษัท ไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ จ ากัด  

3. ความสามารถด้านเทคโนโลยีฯ - 

4. ความสามารถด้านนวัตกรรม 
ดร. วันดี กุญชรยาคง ประธานกรรมการ 
บริษัท เอสพีซีจี จ ากัด (มหาชน) 
 5. การยกระดับทักษะ 
นายไซมอน แมทธิวส์ ผู้จัดการ             
ประจ าประเทศไทย เวียดนาม                 
และตะวันออกกลาง                              
บริษัทแมนพาวเวอร์กรุ๊ป 
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 12:00-12:15 สรุป – ก าหนดประเด็นส าคัญในการยกระดับ
ความสามารถทางการแข่งขันของประเทศไทย  

  

ผู้น าการอภิปรายของแต่ละกลุ่มย่อย  
จะน าผลการอภิปรายมารายงานและ
สรุปผลในภาพรวม 

 12:15-13:30 การอภิปรายในช่วงอาหารกลางวัน 

บทบาทของภาคธุรกิจในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจให้เติบโตอย่างท่ัวถึง 

ด าเนินการโดย คุณ Justin Wood จาก 
World Economic Forum 

เสิร์ฟอาหารกลางวัน 

 12:15-12:40 การวัดประเมินบทบาทของภาคธุรกิจในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างทั่วถึงและ
ผลกระทบต่อสังคม 

คุณ Gemma Corrigan จาก World 
Economic Forum 

 12:40-13:15 การอภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

ก าหนดประเด็นส าคัญเพ่ือร่วมกันขับเคลื่อน
ประเทศไทยไปสู่เศรษฐกิจที่เติบโตอย่างทั่วถึง
รวมทั้งแนวนโยบายและยุทธศาสตร์เพ่ือเพ่ือ
การบรรลุเป้าหมายดังกล่าว 

 

 13:15-13:30 ค ากล่าวปิด ดร. ปรเมธี  วิมลศิริ              
เลขาธิการส านักงานคณะกรรมการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

13:30 – 13:45 พักรับประทานอาหารว่าง / พบปะพูดคุย  

13:45 – 16:00 

 

 

การอภิปรายด้านเทคนิคเกี่ยวกับการประเมิน
ระดับความสามารถในการแข่งขัน และการ
พัฒนาที่ทั่วถึงของแต่ละประเทศ ภายใต้ภาวะ
ทีก่ าลังเปลี่ยนแปลงไปในยุคการปฏิวัติ          
อุตสาหกรรมครั้งที่ 4 

ผู้เข้าร่วมจะอภิปรายเกี่ยวกับวิธีการวัด
ความสามารถทางการแข่งขันและผลกระทบ
ต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 

ด าเนินการอภิปราย โดย คุณ Thierry 
Geiger, จาก World Economic Forum      

การอภิปรายในช่วงนี้จะเปิดกว้างส าหรับ
ผู้เข้าร่วมทั้งภาครัฐ เอกชน และ
ผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ  

  

* การประชุมจะใช้หลักการบันทึกการประชุมแบบชัทแธม เฮ้าส์ โดยจะ ไมม่ีการบันทึกว่าความคิดเหน็ท่ีถกเถียงเป็นของผู้ใด
หรือหน่วยงานใด ยกเว้นในช่วงการแถลงข่าวเท่านั้น  


