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พระบรมราโชวาทเก่ียวกับเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 
“...ในการพัฒนาประเทศนั้นจําเปนตองทําตามลาํดับข้ัน  

เร่ิมดวยการสรางพืน้ฐาน คือความมีกินมีใชของประชาชน 
กอนดวยวิธีการท่ีประหยัดระมัดระวัง แตถูกตองตามหลักวิชา  

เม่ือพื้นฐานเกิดข้ึนม่ันคงพอควรแลว จงึคอยสรางเสริม 
ความเจริญข้ันสูงขึน้ตามลําดบัตอไป... 

...ดวยความรอบคอบระมัดระวังและประหยัดน้ัน 
ก็เพื่อปองกันความผิดพลาดลมเหลว และเพือ่ใหบรรลุ 

ผลสาํเร็จไดแนนอนบริบูรณ...” 
 
 
 

พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
๑๙ กรกฎาคม ๒๕๑๗  



คํ า นํ า 
 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕–๒๕๕๙) ได้จัดท าขึ้นในช่วงเวลา
ที่ประเทศไทยต้องเผชิญกับสถานการณ์ทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว 
และส่งผลกระทบอย่างรุนแรงกว่าช่วงที่ผ่านมา ในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๘–๑๐ สังคมไทยได้อัญเชิญหลัก 
“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ไปประยุกต์ใช้อย่างกว้างขวางในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับปัจเจก ครอบครัว 
ชุมชน สังคม จนถึงระดับประเทศ ซึ่งได้มีส่วนเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยให้สังคมไทยสามารถยืนหยัดอยู่ได้
อย่างมั่นคงท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ทุกภาคส่วนใน
สังคมไทยเห็นพ้องร่วมกันน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นปรัชญาน าทางในการพัฒนา
ประเทศอย่างต่อเนื่อง เพ่ือมุ่งให้เกิดภูมิคุ้มกันและมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม เพ่ือให้การ
พัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืน 

ในการจัดท าแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่๑๑ ครั้งนี้ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ (สศช.) ได้ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน ทั้งในระดับชุมชน ระดับ
ภาค และระดับประเทศในทุกขั้นตอนของแผนฯ อย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง เพ่ือร่วมกันก าหนดวิสัยทัศน์ 
และทิศทางการพัฒนาประเทศ รวมทั้งร่วมจัดท ารายละเอียดยุทธศาสตร์ของแผนฯ เพ่ือมุ่งสู่ “สังคมอยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง”  

การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ จึงเป็นการน าภูมิคุ้มกันที่มีอยู่  พร้อมทั้งเร่ง
สร้างภูมิคุ้มกันในประเทศให้เข้มแข็งขึ้น เพ่ือเตรียมความพร้อมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศให้
สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาคน
และสังคมไทยให้มีคุณภาพ มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากร และได้รับประโยชน์จากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
อย่างเป็นธรรม รวมทั้งสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจด้วยฐานความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิด
สร้างสรรค์ บนพ้ืนฐานการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ขณะเดียวกัน ยังจ าเป็นต้องบริหาร
จัดการแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ให้บังเกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ภายใต้หลักการพัฒนาพ้ืนที่ 
ภารกิจ และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคมไทย ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาเพ่ือประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของ
สังคมไทยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ส านักนายกรัฐมนตรี 
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ปฐมบท ก – ซ 

สรุปสาระส าคัญแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) (๑) – (๑๘) 

ส่วนที่ ๑ : การประเมินสถานการณ์ของประเทศ 
บทที่ ๑ การประเมินสถานการณ์ของประเทศ ๑ 

ส่วนที่ ๒ : วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนา 
บทที่ ๒ วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนา ๑๘ 

ส่วนที่ ๓ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจ   

 และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ 
บทที่ ๓ ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม ๒๕ 
บทที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างย่ังยืน ๓๙ 
บทที่ ๕ ยุทธศาสตร์ความเข้มแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน ๕๒ 
บทที่ ๖ ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน ๖๖ 
บทที่ ๗ ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคง ๘๕ 
 ทางเศรษฐกิจและสังคม 
บทที่ ๘ ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ๙๙ 

ส่วนที่ ๔ : การบริหารจัดการแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   

 ฉบับที่ ๑๑ สู่การปฏิบัติ 
บทที่ ๙ การบริหารจัดการแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๑ ๑๒๑ 
 สู่การปฏิบัติ 

 



ป ฐ ม บ ท 
 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานแก่พสกนิกรชาวไทย

ตั้งแต่ปี ๒๕๑๗ ขณะนี้ได้หยั่งรากลึกลงในสังคมไทย พระองค์ทรงให้ความส าคัญกับ “การพัฒนาคน” ในการ
ด าเนินวิถีชีวิตอย่างมั่นคงบนพ้ืนฐานของการพ่ึงตนเอง ความพอมีพอกิน การรู้จักความพอประมาณ การ
ค านึงถึงความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี และทรงเตือนสติประชาชนคนไทยไม่ให้ประมาท ตระหนัก
ถึงความถูกต้องตามหลักวิชา ตลอดจนมีคุณธรรมเป็นกรอบในการด ารงชีวิต หลักการทรงงานของพระองค์จะ
เน้นการ “เข้าใจ เข้าถึง และร่วมพัฒนา” อย่างสอดคล้องกับ “ภูมิสังคม” ที่ให้ความส าคัญกับความ
หลากหลายของระบบภูมินิเวศ เศรษฐกิจ วัฒนธรรม ประเพณี เพ่ือผลประโยชน์ของประชาชน โดยประชาชน
มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ เป็นการพัฒนาที่มุ่งสู่ “การพ่ึงพาตนเอง” ด าเนินการด้วยความรอบคอบ วิเคราะห์ 
ระมัดระวัง “ท าตามล าดับขั้นตอน” มีการทดลองด้วยความเพียรจนมั่นใจ จึงน าไปเผยแพร่ใช้ประโยชน์สู่
สาธารณะ  

สังคมไทยได้ตระหนักและน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาน าทางในการพัฒนา
ประเทศตั้งแต่แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐-๒๕๔๔) ที่ประเทศไทยเผชิญกับภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ และ
สถานการณ์ในขณะนั้นได้สะท้อนผลการพัฒนาประเทศที่ไม่สมดุลและยั่งยืน เนื่องจากมุ่งการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจเป็นหลัก ขณะที่สังคมเผชิญปัญหาในหลายด้าน และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม
ลง ปัจจุบันการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นไปอย่างกว้างขวาง  เป็นปรัชญาที่ชี้น า
ยุทธศาสตร์และนโยบายการพัฒนาประเทศให้มุ่งสู่การพัฒนาที่มั่นคงและยั่งยืน ทุกภาคส่วนในสังคมไทยได้
น าไปเป็นแนวทางการด ารงชีวิตและการปฏิบัติตนในทุกระดับตั้งแต่ปัจเจก ครอบครัว ชุมชน จนถึงประเทศ  
มีส่วนเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและบริหารจัดการความเสี่ยง ท าให้สังคมไทยสามารถฟ้ืนตัวและผ่านพ้นภาวะวิกฤต
เศรษฐกิจและภัยพิบัติได้ดีกว่าในอดีต อย่างไรก็ตาม การพัฒนาประเทศในอนาคต สังคมไทยยังมีปัญหา 
เชิงโครงสร้างที่เป็นจุดอ่อนและอุปสรรคส าคัญ โดยเฉพาะความเหลื่อมล้ าในสังคม และการบริหารจัดการ
ภาครัฐที่อ่อนแอ ประกอบกับต้องเผชิญการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและรุนแรงภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ ซึ่งเป็น
ทั้งโอกาสและข้อจ ากัด จึงต้องปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง โดยน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง มุ่งให้เกิดภูมิคุ้มกันและมีการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม บนพ้ืนฐานของ
การสร้างองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์เป็นของตนเอง รวมทั้งการด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง จริงจัง และมีธรรมาภิบาล 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง : หลักการพัฒนาประเทศ  

ภาพรวมของการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑–๗ สรุปได้ว่า “เศรษฐกิจดี สังคมมี
ปัญหา การพัฒนาไม่ยั่งยืน” ท าให้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๘ ได้ปรับแนวคิดการพัฒนาประเทศใหม่จากเดิมที่ให้
ความส าคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจเป็นประเด็นหลักมาเป็นการให้ความส าคัญกับการพัฒนาคนและสังคมไป
พร้อมกัน จึงเป็นจุดเริ่มต้นของแนวคิดการพัฒนาที่มี “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” โดยให้เศรษฐกิจเป็น
เครื่องมือในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเปลี่ยนวิธีการพัฒนาเป็นแบบองค์รวมที่ เชื่อมโยงมิติ



ข 
 

เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมเข้าด้วยกันอย่างสมดุล แต่วิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในปี ๒๕๔๐ ท าให้การ
ปรับเปลี่ยนแนวคิดและวิธีการพัฒนาไม่สามารถน าไปใช้ในกระบวนการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศได้อย่าง
เป็นรูปธรรม อย่างไรก็ตาม สังคมไทยได้เริ่มรับรู้ถึงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งได้รับการขานรับอย่าง
กว้างขวางในขณะที่สังคมไทยก าลังเผชิญกับภาวะวิกฤตครั้งส าคัญของประเทศ 

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ ได้อัญเชิญหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญาน าทางในการ
พัฒนาและบริหารประเทศ โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาที่สมดุล ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม 
มีเปูาหมายหลักเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยสู่ความอยู่ดีมีสุข พร้อมทั้งยึดหลักทางสายกลาง เพ่ือให้
ประเทศรอดพ้นจากวิกฤต สามารถด ารงอยู่ได้อย่างมั่นคง มีคุณภาพและยั่งยืน ควบคู่ไปกับปรับเปลี่ยน
กระบวนการวางแผนจากการด าเนินการ “โดยราชการเพ่ือประชาชน” เป็นการมี “ประชาชนเข้าร่วม” ให้คน
เป็นผู้ตัดสินใจหรือก าหนดทิศทางการพัฒนาที่ค านึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุมีผล และสร้างภูมิคุ้มกันที่
ดีเพ่ือพร้อมรับความเสี่ยงบนฐานของความรอบรู้ ความรอบคอบ ความเพียร และคุณธรรม  

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ ยังคงน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาน าทางในการ
พัฒนาและบริหารประเทศ ให้ความส าคัญกับการพัฒนาอย่างสมดุล การอยู่ร่วมกันด้วยสันติสุขในสังคมและ
การอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน กระบวนการจัดท าแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ ๑๐ ได้มีการวิเคราะห์สถานะทุนของประเทศใน ๓ ทุน ได้แก่ ทุนทางเศรษฐกิจ ทุนทางสังคม และทุน
ทางทรัพยากรธรรมชาติ และวิเคราะห์บริบทการเปลี่ยนแปลงภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ที่ส่งผลกระทบต่อการ
พัฒนาประเทศทั้งระบบเศรษฐกิจโลก ตลาดการค้า ตลาดการเงิน การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี การเข้าสู่
สังคมผู้สูงอายุ และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เผชิญภาวะโลกร้อนและการขาดแคลนพลังงาน 
น าไปสู่การก าหนดยุทธศาสตร์บนพ้ืนฐานของการใช้ความรู้ได้อย่างถูกหลักวิชาการ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐  
ให้ความส าคัญกับการเสริมสร้างความเข้มแข็งของทุนและการน าไปใช้ประโยชน์อย่างเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน 
น าไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีและความอยู่เย็นเป็นสุขของคนในสังคม พร้อมทั้งเสริมสร้างระบบโครงสร้าง 
กลไกและกระบวนการบริหารพัฒนาประเทศให้อยู่บนหลักธรรมาภิบาลและประชาธิปไตย เป็นภูมิคุ้มกันที่ดี
ส าหรับสังคมไทย   

การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้มีการประยุกต์ใช้และมีผลอย่างเป็นรูปธรรมในช่วงที่ประเทศไทย
เผชิญวิกฤตเศรษฐกิจเมื่อปี ๒๕๔๐ และเป็นแนวทางปฏิบัติอันส าคัญยิ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้พ้น
จากภาวะวิกฤต ทั้งวิกฤตเศรษฐกิจโลกที่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทย รวมถึงวิกฤตที่เกิดขึ้นภายในประเทศ 
ทั้งวิกฤตเศรษฐกิจ วิกฤตการเมือง และวิกฤตทางสังคม การน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็น
แนวปฏิบัติ ได้ส่งผลให้ประเทศไทยเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกันสูงขึ้นในหลายด้าน ขณะที่บางเรื่องอยู่ในระหว่าง
การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงและประชาชนได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงรุนแรงในเบื้องต้นแต่
สามารถฟ้ืนตัวได้เร็วขึ้น ความก้าวหน้าในการน้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาสู่การปฏิบัติของทุกภาค
ส่วนเพื่อมุ่งหวังให้เกิดภูมิคุ้มกันแก่ตัวเอง ครอบครัว องค์กร สังคมและประเทศมีหลายประการ  

ในส่วนภาครัฐ ได้น้อมน าไปประยุกต์ใช้ในการบริหารประเทศในหลายระดับ ทั้งเป็นหลักการบริหาร
เศรษฐกิจในระดับมหภาค การก าหนดนโยบายภาครัฐที่ยั่งยืน การก าหนดกลยุทธ์และการด าเนินการตาม
นโยบายที่เหมาะสม ตลอดระยะเวลากว่า ๑๐ ปีที่ผ่านมาประเทศไทยได้ด าเนินนโยบายเศรษฐกิจมหภาคอย่าง
รัดกุมมากข้ึน บนพื้นฐานการของการรักษาวินัยทางการเงินการคลัง โดยก าหนดกรอบการคลังที่ยั่งยืนเพ่ือเป็น
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กฎเกณฑ์ในการใช้จ่ายงบประมาณของรัฐบาล ประกอบด้วย  ๑) การรักษาสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศในระดับที่ไม่เกินร้อยละ ๕๐.๐   ๒) การก าหนดสัดส่วนรายจ่ายการลงทุนของรัฐบาลไม่ 
ต่ ากว่าร้อยละ ๒๕.๐ ของงบประมาณโดยรวม และ ๓) การก าหนดภาระหนี้รัฐบาลไม่ให้เกินร้อยละ ๑๕.๐ 
ของงบประมาณรวม  

ขณะเดียวกัน การวางแผนและการด าเนินการลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ของรัฐในบางโครงการได้
เริ่มด าเนินการบนพื้นฐานการวิเคราะห์อย่างรอบคอบทั้งในศักยภาพด้านการเงิน ความพร้อมในการด าเนินการ 
และความจ าเป็นตามความต้องการของประชาชน ให้ความส าคัญกับความสมดุลในเชิงปริมาณและคุณภาพของ
การลงทุน การกระจายการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศระหว่างเมืองและชนบท และศักยภาพที่แท้จริง
ของประเทศ รวมทั้งมีระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น แผนการลงทุนภายใต้
แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ เป็นตัวอย่างของการออกแบบการลงทุนให้มีการกระจายอย่างเหมาะสมทั้ง
ในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ครอบคลุมทุกสาขาโดยเฉพาะสาขาการพัฒนาชุมชนที่มุ่งเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งให้ชุมชน  สาขาการศึกษาและการเรียนรู้ที่มุ่งยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาทั้งระบบใน
เขตชนบทและเมือง สาขาสาธารณสุขที่เน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพและคุณภาพของระบบบริการ ใน
ภาพรวมจึงเป็นการลงทุนที่สนับสนุนการขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการจ้างงานในระยะสั้น ควบคู่
กับการวางรากฐานการพัฒนาที่ยั่งยืนในระยะยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพ่ิมประสิทธิภาพและศักยภาพของ
ระบบเศรษฐกิจและการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการทางสั งคมที่จะพัฒนาคุณภาพทุนมนุษย์ของ
ประเทศ  ผลที่เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมในระยะเริ่มต้น พบว่า ภาคเศรษฐกิจฟ้ืนตัวจากภาวะวิกฤตและมีการ
ขยายตัวในระดับที่เพียงพอต่อการจ้างงาน และอัตราการว่างงานของประเทศลดลงค่อนข้างรวดเร็ว ในระยะ
ยาวจะเพ่ิมผลิตภาพการผลิตจากการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ การพัฒนาทุนมนุษย์ และการกระจายความเจริญ
สู่ภูมิภาคและท้องถิ่น  

นอกจากนี้ ส่วนราชการต่างๆ ได้น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติภายในส่วน
ราชการ ทั้งการเพ่ิมประสิทธิภาพและความโปร่งใสในการใช้จ่ายงบประมาณ มีการตรวจสอบที่รัดกุม  
การด าเนินโครงการและการก าหนดกลยุทธ์ที่มุ่งประโยชน์สู่ประชาชนที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น รวมทั้งการ
ยกระดับธรรมาภิบาลภาครัฐ ก าหนดเป็นกฎระเบียบด้านจริยธรรมเพ่ือถือปฏิบัติอย่างชัดเจน สะท้อนถึงการ
ปรับตัวของภาครัฐในการด าเนินนโยบายสาธารณะเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนบนพ้ืนฐานของความรู้ 
คู่คุณธรรม รวมทั้งออกแบบนโยบายภาครัฐที่ยึดทางสายกลางและสอดคล้องกับมิติการพัฒนาที่เป็นองค์รวม 

บทเรียนจากภาวะวิกฤตเศรษฐกิจและการเงินในปี ๒๕๔๐ น าไปสู่การปรับโครงสร้างของภาคการเงิน
ทั้งระบบภายใต้แผนแม่บทภาคการเงินในระยะที่ ๑ และ ๒ เพ่ือส่งเสริมประสิทธิภาพของระบบการเงินให้
สถาบันการเงินท าหน้าที่เป็นตัวกลางทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น มีความสามารถในการแข่งขัน 
และสามารถให้บริการกับลูกค้าทั้งภาคครัวเรือนและธุรกิจได้อย่างทั่วถึง และมีความมั่นคงในภาวะแวดล้อมที่
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ท าให้ประชาชนและธุรกิจมีต้นทุนทางการเงินที่ลดลง รวมทั้งปรับแก้กฎหมาย
ธนาคารแห่งประเทศไทยเพ่ือให้สามารถด าเนินการได้ตามมาตรฐานสากลของธนาคารกลางในการดูแลให้
ระบบการเงิน ระบบสถาบันการเงิน และระบบการช าระเงินมีเสถียรภาพและประสิทธิภาพ และมีกระบวนการ
ตัดสินใจด้วยความโปร่งใส รอบคอบ ส่งผลให้ภาคการเงินของประเทศมีความเข้มแข็ง สถาบันการเงินมีระบบ
บริหารความเสี่ยงที่รัดกุม มีการลงทุนในตลาดการเงินระหว่างประเทศในสัดส่วนที่พอประมาณและ
สมเหตุสมผล ในช่วงที่โลกเผชิญกับภาวะวิกฤตการเงินปี ๒๕๕๑-๒๕๕๒ ระบบสถาบันการเงินไทยทั้งระบบ 
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ถือครองสินทรัพย์ต่างประเทศเพียงร้อยละ ๘.๐ ภาคการเงินจึงมีภูมิคุ้มกันที่ดีกว่าในอดีต ผลกระทบจากวิกฤต
เศรษฐกิจการเงินโลกต่อภาคการเงินจึงอยู่ในวงจ ากัด และเป็นสภาพแวดล้อมที่เอ้ือให้ภาคเศรษฐกิจไม่ต้อง
เผชิญกับข้อจ ากัดด้านสภาพคล่องทางการเงินและสามารถฟ้ืนตัวผ่านพ้นช่วงวิกฤตได้ค่อนข้างเร็ว     

ขณะที่ ภาคธุรกิจเอกชน ได้มีการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างกว้างขวางมากขึ้น 
ภายหลังวิกฤตเศรษฐกิจในช่วงปี ๒๕๔๐ องค์กรภาคธุรกิจได้มีการปรับเปลี่ยนจรรยาบรรณทางธุรกิจเพ่ือให้มี
ความรับผิดชอบต่อสังคมมากข้ึน บทเรียนจากวิกฤตท าให้องค์กรธุรกิจขนาดใหญ่เริ่มมีวิสัยทัศน์ที่มุ่งก าไรระยะ
ยาวมากกว่าในระยะสั้น และให้ความเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การเปลี่ยนแปลงแนวคิดและวิสัยทัศน์ใน
การด าเนินธุรกิจได้ส่งผลต่อการวางแผนการลงทุน การผลิต การบริหารก าลังคน การตลาดและการบริหาร
ความเสี่ยงในทุกด้าน ทั้งกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ และกลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม มีการกระจายความ
เสี่ยงอย่างรอบคอบ โดยเฉพาะการกระจายแหล่งเงินทุนจากหนี้ระยะสั้นในตลาดเงินมาเป็นการระดมทุนใน
ตลาดทุนมากข้ึน สินเชื่อของภาคธุรกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงินต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศลดลงจากร้อยละ 
๔๔.๑ ในปี ๒๕๔๖ เป็นร้อยละ ๓๖.๓ ในปี ๒๕๕๓ ขณะที่การออกหุ้นกู้และหุ้นทุนมีสัดส่วนเพ่ิมขึ้น การระดม
ทุนได้ค านึงถึงศักยภาพของทุนในประเทศอย่างรอบคอบมากกว่าในช่วงก่อนเกิดภาวะวิกฤต จึงลดการก่อหนี้
ต่างประเทศลงอย่างชัดเจน สัดส่วนหนี้ต่างประเทศต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศลดลงจากร้อยละ ๗๒.๙ 
ในปี ๒๕๔๒ เป็นร้อยละ ๓๓.๙ ในปี ๒๕๕๓ รวมทั้งมีความตระหนักถึงความส าคัญของการสร้างฐานการผลิตที่
ใช้วัตถุดิบโดยเฉพาะภาคเกษตรและน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาต่อยอดสร้างคุณค่าที่ผลประโยชน์ตกอยู่กับ
ประชาชนในพื้นท่ี เช่น การผลิตและการส่งออกสินค้าเครื่องใช้ในบ้าน สบู่ ผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพร รายได้จึง
กระจายสู่ชุมชน สินค้าส่งออกเริ่มมีฐานที่กระจายประเภทผลิตภัณฑ์หลากหลายมากขึ้นเช่นเดียวกับการ
กระจายตลาดส่งออกไปสู่ตลาดใหม่ๆ เพื่อลดความเสี่ยง 

ในภาพรวมของการด าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม  ในช่วง ๔-๕ ปีที่ผ่านมา ตลาด
หลักทรัพย์รายงานว่ามีหลายองค์กรธุรกิจและหลายบริษัทในประเทศไทยมีความตื่นตัวในเรื่องของการแสดง
ความรับผิดชอบต่อสังคม และน าไปเชื่อมโยงกับกระแสการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ดังจะเห็นได้จากโครงการ ที่
แสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ด าเนินการร่วมกับชุมชนและเน้นเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก อาทิ โครงการปลูกปุา 
โครงการสร้างฝายชะลอน้ า/การรักษาต้นน้ า โครงการท าความสะอาดแม่น้ าล าคลองหรือทะเล สะท้อนถึง 
ธรรมาภิบาลของภาคธุรกิจเอกชนที่มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมมากข้ึน 

ส าหรับภาคธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และวิสาหกิจชุมชน มีจ านวนไม่น้อยเป็นองค์กรตัวอย่าง 
ที่มีการบริหารธุรกิจบนฐานการสร้างกลุ่มที่เข้มแข็งในลักษณะเครือข่ายหรือคลัสเตอร์ มีการศึกษาศักยภาพ
ของทุนและวัตถุดิบในชุมชน รวมทั้งองค์ความรู้พ้ืนฐานและภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยเน้นการใช้เงินทุนและขยาย
กิจการอย่างค่อยเป็นค่อยไปตามก าลังของตนเอง มีกระบวนการผลิตที่ประหยัด เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม วิจัย
และพัฒนาสินค้ามุ่งคุณภาพและมาตรฐานอยู่ตลอดเวลา สร้างสินค้าที่มีเอกลักษณ์ มีการตลาดที่ขยายฐานจาก
ตลาดภายในประเทศสู่ต่างประเทศ นอกจากนี้ ผู้ประกอบการมีแนวโน้มด าเนินกิจการเพ่ือสังคมเพ่ิมขึ้น ทั้งที่
จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจ ากัด สหกรณ์ และมูลนิธิ มีการแบ่งผลก าไรคืนสู่สมาชิกและชุมชน
อย่างมีเป็นธรรม เน้นความซื่อสัตย์ และการแบ่งปัน รวมทั้งผู้ด้อยโอกาสในสังคมได้รับประโยชน์ในรูปแบบ
ต่างๆ และส่งผลให้สังคมโดยรวมดีขึ้น เช่น การกระจายรายได้และคุณภาพชีวิตดีขึ้น เป็นต้น เป็นการด าเนิน
ธุรกิจเพ่ือสังคมที่เป็นธรรม สร้างสมดุลระหว่างผลก าไร สวัสดิการของประชาชน และความยั่งยืนของ
สิ่งแวดล้อม  



จ 
 

ส่วน ภาคประชาชนและชุมชน รับรู้ เข้าใจและน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตแบบเรียบง่าย ประหยัด ไม่ฟุุมเฟือย มีการเก็บออม และสร้างการมีส่วนร่วมใน
ชุมชน๑ จากการเผยแพร่แนวคิดและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่อง กว้างขวางตั้งแต่ในระยะ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๘ เป็นต้นมา ท าให้การรับรู้ของประชาชนขยายตัวค่อนข้างมาก จากผลการส ารวจของ
โครงการ พ.ศ. พอเพียงในช่วงปี ๒๕๕๐–๒๕๕๑ ประชาชนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงผ่านสื่อโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ วารสาร นิตยสาร และวิทยุ ขณะที่ความเข้าใจใน
การน าไปประยุกต์ใช้เพ่ือการด ารงชีพมีสูงถึงร้อยละ ๗๔.๐ ของกลุ่มตัวอย่าง ความเข้าใจในหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมีความแตกต่างกันในแต่ละหลักการ ในหลักความพอประมาณ การมีภูมิคุ้มกัน และเงื่อนไข
การมีความรู้ พบว่า การมีคุณธรรมอยู่ในเกณฑ์สูงถึงร้อยละ ๗๕–๘๕ ขณะที่ความเข้าใจในหลักความมีเหตุผลมี
ร้อยละ ๔๔.๐ และประชาชนมีความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงว่ามีเชื่อมโยงอย่างมากกับการ
ประหยัด ไม่ฟุุมเฟือย มีชีวิตเรียบง่าย มีการออม และเอ้ือเฟ้ือ เผื่อแผ่ แบ่งปันช่วยเหลือผู้ที่ด้อยโอกาส  

ผลการส ารวจเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ในระดับชุมชน๒ พบว่า ชุมชนมีการประยุกต์ใช้ในระดับ 
ปานกลางถึงร้อยละ ๗๔.๐ ของกลุ่มตัวอย่าง และระดับมากร้อยละ ๑๓.๖ ในแนวทางที่หลากหลาย เช่น การ
ยึดหลักพอประมาณ เน้นการเติบโตที่ก่อให้เกิดความสมดุลในระยะยาว ยึดหลักการพ่ึงพาตนเอง ใช้ทรัพยากร
และปัจจัยในท้องถิ่น ยึดหลักเหตุผลในการตัดสินใจเกี่ยวกับประเด็นการพัฒนาชุมชนที่มีระบบการผลิต 
ที่ค านึงถึงความสอดคล้องกับวัฒนธรรม ประเพณี กฎหมายและภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม
ของประชาชน สร้างภูมิคุ้มกันโดยมีระบบการผลิตและการตลาดที่หลากหลาย มีแผนชุมชนที่ค านึงถึงการใช้
และอนุรักษ์ทรัพยากรของชุมชน สร้างประเพณี วัฒนธรรมของชุมชนให้เข้มแข็งและจัดให้มีระบบสวัสดิการ
สังคม ระบบการออม ระบบประกันสุขภาพ ขณะเดียวกัน ส่งเสริมแนวคิดเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านการศึกษาทั้งใน
และนอกระบบโรงเรียน จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ จัดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างสม่ าเสมอ ควบคู่ไปกับการ
ส่งเสริมความรู้ รัก สามัคคีในชุมชน โดยเน้นกิจกรรมที่ส่งเสริมระบบคุณธรรม ความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน 
แบ่งปัน สร้างผู้น าชุมชน/ผู้น าความคิดท่ีเป็นแบบอย่างของบุคคลแห่งคุณธรรม 

 ขณะที่ ภาคเกษตร เป็นภาคที่มีความส าคัญและมีการน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้
ในทุกระดับอย่างกว้างขวางตั้งแต่ระดับเกษตรกร ครอบครัว ชุมชน และประเทศ หลักการของเกษตรทฤษฎี
ใหม่เป็นการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการเกษตรที่เป็นรูปธรรม น าไปสู่ความพออยู่พอกิน 
มีความมั่นคงและปลอดภัยด้านอาหาร ลดรายจ่าย พ่ึงตนเอง และแก้ปัญหาความยากจนของภาคครัวเรือน
และภาคชุมชน เกษตรกรที่น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในหลายพ้ืนที่ ปรากฏ 
ผลชัดเจนว่าสามารถก้าวพ้นภาวะหนี้สินจากการท าการเกษตรเชิงพาณิชย์สู่เกษตรผสมผสาน เกษตรอินทรีย์ 
วนเกษตร เกษตรกรตัวอย่างที่ได้รับรางวัลการประกวดผลงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ
ส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ต่างก็ยืนยันว่าเกษตรกรที่
เริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยการด าเนินตามเกษตรทฤษฎีใหม่ที่ลดรายจ่าย ลดการใช้สารเคมี และเน้นการผลิตที่ยึด
ความมีเหตุผล และองค์ความรู้ สามารถท าให้เกษตรกรมีเงินออม หลุดพ้นจากภาวะหนี้สิน และมีรายได้มั่นคง 
สามารถช่วยเหลือ แบ่งปันให้เพื่อนบ้านและชุมชน  

                                                           
๑ ผลการส ารวจของโครงการ พ.ศ.พอเพยีงในช่วงปี ๒๕๕๐-๒๕๕๑, สศช. 
๒ ผลการส ารวจของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยในปี ๒๕๕๐ 



ฉ 
 

 นอกจากนี้ ด้านการศึกษา ทั้งมูลนิธิ สถาบันการศึกษา สถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้การก ากับดูแลของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ และสถาบันวิจัยอ่ืนๆ ได้มีการสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยุกต์ใช้อย่างหลากหลายมากขึ้น มีการสังเคราะห์บทเรียนจากการปฏิบัติจริง น ามาจัดระบบฐานข้อมูล
เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงอย่างกว้างขวางในหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และท้องถิ่น จัดท าหลักสูตรการเรียนการสอนและ
การฝึกอบรมเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาหลักสูตรทั้งระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ
มหาวิทยาลัย โดยเฉพาะระดับอุดมศึกษามี ๒๖ หลักสูตร/รายวิชา ใน ๑๙ สถาบัน มีการเสริมสร้างเครือข่าย
การเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยที่มีการเปิดสอน รวมทั้งจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ  
เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนให้เข้มข้นยิ่งขึ้น   

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑  

ภายใต้สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่จะมีผลต่อทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ  
ฉบับที่ ๑๑ สะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยยังต้องเผชิญกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกประเทศ
ที่ผันผวน ซับซ้อนและคาดการณ์ผลกระทบได้ยาก แม้ว่าในภาพรวมสังคมไทยมีภูมิคุ้มกันเพ่ิมขึ้น และมี
ภูมิคุ้มกันที่แข็งแกร่งแตกต่างกันไปทั้งในระดับปัจเจก ครอบครัว ชุมชน และสังคม แต่ก็ยังไม่เพียงพอที่จะ
รองรับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ประเทศต้องเผชิญกับความเสี่ยง
ในหลายมิติ โดยเฉพาะความเสี่ยงจากการบริหารภาครัฐที่อ่อนแอ โครงสร้างเศรษฐกิจที่ไม่สามารถรองรับการ
เติบโตอย่างยั่งยืน ทั้งความเสี่ยงจากความเสื่อมถอยของค่านิยมที่ดีงามในสังคมไทย ความเสื่อมโทรมของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และความเสี่ยงด้านความมั่นคงของประเทศ จึงจ าเป็นต้องน าภูมิคุ้มกันที่มี
อยู่พร้อมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันในประเทศให้เข้มแข็งขึ้นภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยเสริมสร้าง
ทุนที่มีอยู่ของประเทศให้เข้มแข็ง ทั้งทุนทางสังคม ทุนทางเศรษฐกิจ และทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม เพื่อเตรียมพร้อมให้ประเทศสามารถปรับตัว
รองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้อย่างยั่งยืน 

การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ จึงมีแนวคิดที่มีความต่อเนื่องจากแนวคิดของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๘-๑๐ โดยยังคงยึดหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และ “คนเป็นศูนย์กลางของ
การพัฒนา” รวมทั้ง “สร้างสมดุลการพัฒนา” ในทุกมิติ และขับเคลื่อนให้บังเกิดผลในทางปฏิบัติที่ชัดเจน
ยิ่งขึ้นในทุกระดับ เพ่ือให้การพัฒนาและบริหารประเทศเป็นไปบนทางสายกลาง เชื่อมโยงทุกมิติของการพัฒนา
อย่างบูรณาการ ทั้งคน สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและการเมือง โดยมีการวิเคราะห์อย่าง  “มีเหตุผล” และ
ใช้หลัก “ความพอประมาณ” ให้เกิดความสมดุลระหว่างมิติทางวัตถุกับจิตใจของคนในชาติ ความสมดุล
ระหว่างความสามารถในการพ่ึงตนเองกับการแข่งขันในเวทีโลก ความสมดุลระหว่างสังคมชนบทกับเมือง 
เตรียม “ระบบภูมิคุ้มกัน” ด้วยการบริหารจัดการความเสี่ยงให้เพียงพอพร้อมรับผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายในประเทศ ทั้งนี ้การขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาทุกขั้นตอนต้องใช้ “ความ
รอบรู้” ในการพัฒนาด้านต่างๆ ด้วยความรอบคอบ เป็นไปตามล าดับขั้นตอน และสอดคล้องกับวิถีชีวิตของ
สังคมไทย รวมทั้งเสริมสร้างศีลธรรมและส านึกใน “คุณธรรม” จริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่และด าเนินชีวิต
ด้วย “ความเพียร” จะเป็นภูมิคุ้มกันที่ดีให้พร้อมเผชิญการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งในระดับปัจเจก ครอบครัว 
ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
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การก าหนดทิศทางและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ จึงต้องเร่ง
สร้างภูมิคุ้มกันเพ่ิมขึ้นในมิติการพัฒนาด้านต่างๆ เพ่ือปูองกันปัจจัยเสี่ยงที่สังคมไทยต้องเผชิญ และเสริม
รากฐานของประเทศด้านต่างๆ ให้เข้มแข็ง ควบคู่ไปกับการให้ความส าคัญกับการพัฒนาคนและสังคมไทยให้มี
คุณภาพ ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและได้รับประโยชน์จากการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมอย่างเป็นธรรม รวมทั้งสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจด้วยฐานความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม และความคิด
สร้างสรรค์บนพ้ืนฐานการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมน าไปสู่การพัฒนาประเทศที่มั่นคงและ
ยั่งยืน โดยมีแนวทางการสร้างภูมิคุ้มกันในประเด็นต่างๆ ที่ส าคัญในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ดังนี้ 

๑. การพัฒนาคนและสังคมไทยสู่สังคมคุณภาพ มุ่งสร้างภูมิคุ้มกันตั้งแต่ระดับปัจเจก ครอบครัว 
และชุมชนสู่สังคมท่ีมีคุณภาพ สามารถจัดการความเสี่ยงและปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย 

๑.๑ การสร้างความเป็นธรรมในสังคม ให้ความส าคัญกับการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
และสังคมให้ทุกคนในสังคมไทยสามารถเข้าถึงบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและ
โครงสร้างพ้ืนฐานในการสร้างอาชีพและรายได้ที่มั่นคง สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเ สมอภาค 
และสามารถด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างมีศักดิ์ศรี ภายใต้ระบบบริหารจัดการภาครัฐที่โปร่งใส ยึดประโยชน์ส่วนรวม 
และเปิดโอกาสการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนในกระบวนการพัฒนาประเทศ 

๑.๒ การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต ให้ความส าคัญกับการพัฒนาคุณภาพคน
ไทยทุกช่วงวัยให้มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง มีความพร้อมทั้งด้านร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง มีสติปัญญาที่
รอบรู ้และมีจิตใจที่ส านึกในคุณธรรม จริยธรรม มีความเพียร มีโอกาสและสามารถเรียนรู้ตลอดชีวิต ควบคู่กับ
การเสริมสร้างสภาพแวดล้อมในสังคมและสถาบันทางสังคมให้เข้มแข็งและเอ้ือต่อการพัฒนาคน  

๒. การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่ทิศทางการเติบโตในรูปแบบใหม่ ที่มุ่งพัฒนาเศรษฐกิจ
ภายในประเทศให้เข้มแข็ง เพ่ือลดการพ่ึงพาปัจจัยภายนอก โดยการสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการใน
ภาคการผลิตและบริการ โดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ผู้ประกอบการหนึ่งต าบล หนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ และผู้ประกอบการในภาคเกษตร ให้ใช้ภูมิปัญญา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิด
สร้างสรรค์ เพ่ือยกระดับสู่การผลิตและการให้บริการบนฐานความรู้ และที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนให้
มีการเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคต่างๆ บนพ้ืนฐานการพ่ึงพาซึ่งกันและกัน รวมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันต่อกระแส
การเปลี่ยนแปลงจากภายนอก ประกอบด้วย 

๒.๑ การสร้างความเข้มแข็งภาคเกษตร ความม่ันคงของอาหารและพลังงาน ให้ความส าคัญ
กับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นฐานการผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็งและสามารถใช้ประโยชน์ได้
อย่างยั่งยืน เพ่ือให้ภาคเกษตรเป็นฐานการผลิตอาหารและพลังงานที่มีความมั่นคง โดยการเพ่ิมประสิทธิภาพ
และศักยภาพการผลิตภาคเกษตร การสร้างความม่ันคงในอาชีพและรายได้ให้แก่เกษตรกรตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ขณะเดียวกัน ให้ความส าคัญกับการสร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงานชีวภาพทั้งใน
ระดับครัวเรือน ชุมชน และประเทศ เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันให้ภาคเกษตรสามารถพ่ึงตนเองและเผชิญกับปัจจัย
เสี่ยงต่างๆ ได้อย่างมั่นคง 
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๒.๒ การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน ให้ความส าคัญกับ
การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจบนฐานความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และภูมิปัญญา ภายใต้ปัจจัยสนับสนุนที่
เอ้ืออ านวยและระบบการแข่งขันที่เป็นธรรม มุ่งปรับโครงสร้างการค้าและการลงทุนให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสาขาบริการที่มีศักยภาพ พัฒนา
ภาคอุตสาหกรรมสู่อุตสาหกรรมฐานความรู้เชิงสร้างสรรค์และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
และระบบโลจิสติกส์  ควบคู่ไปกับการปฏิรูปกฎหมายและกฎ  ระเบียบต่างๆ และบริหารจัดการเศรษฐกิจ
ส่วนรวมอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เป็นฐานเศรษฐกิจของประเทศท่ีเข้มแข็งและขยายตัวอย่างมีคุณภาพ 

๒.๓ การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคม 
ให้ความส าคัญกับการเชื่อมโยงการพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศกับความร่วมมือระหว่างประเทศในภูมิภาค
ต่างๆ บนพ้ืนฐานของการพ่ึงพาซึ่งกันและกัน และมีภูมิคุ้มกันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงจากภายนอก  
ให้ความส าคัญกับการพัฒนาความร่วมมือแบบหุ้นส่วนการพัฒนาที่ยั่งยืนและยึดผลประโยชน์ร่วมกันทั้งใน
ระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาค สร้างปฏิสัมพันธ์ในความร่วมมือระหว่างประเทศอย่างสร้างสรรค์ เตรียมความ
พร้อมของประเทศไทยในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคีการพัฒนา
ภายในประเทศตั้งแต่ระดับชุมชนท้องถิ่นให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง 

๓. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  ให้ความส าคัญกับการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เพียงพอต่อการรักษาสมดุลของระบบนิเวศบนพ้ืนฐานของการมี
ส่วนร่วมของชุมชนในการดูแล รักษาและใช้ประโยชน์ การปรับกระบวนทัศน์การพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศ
ไปสู่การเป็นเศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนต่ าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการเตรียมความพร้อม
รองรับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ  สร้างภูมิคุ้มกันด้านการค้าจากเงื่อนไขด้าน
สิ่งแวดล้อมและเพ่ิมบทบาทของไทยในเวทีประชาคมโลกเพ่ือให้สังคมมีภูมิคุ้มกัน สามารถสนับสนุนการพัฒนา
เศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตให้คนในสังคมไทย   

โดยสรุป การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ จะเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันในมิติต่างๆ 
ให้แก่ ปัจเจก ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศ โดยใช้แนวคิดและทิศทางการพัฒนาประเทศสู่ความยั่งยืน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ พร้อมทั้งขยายการน าทุนของ
ประเทศที่มีศักยภาพจาก ๓ ทุน ทั้งทุนสังคม ทุนเศรษฐกิจ และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม เป็น  
๖ ทุน ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนสังคม ทุนกายภาพ ทุนทางการเงิน ทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และทุน
ทางวัฒนธรรมมาใช้ประโยชน์อย่างบูรณาการและเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะการสร้างฐานทางปัญญาเพ่ือเป็น
ภูมิคุ้มกันให้กับคนและสังคมไทยเป็นสังคมที่มีคุณภาพ ก้าวสู่สังคมและเศรษฐกิจสีเขียวที่มีแบบแผนการผลิต
และบริโภคอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยน าความรู้และจุดแข็งของอัตลักษณ์ไทยมาปรับ
โครงสร้างเศรษฐกิจบนฐานนวัตกรรมที่เข้มแข็ง เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจในภูมิภาคอย่างรู้  
เท่าทัน สร้างความยั่งยืนของภาคเกษตรและความมั่งคั่งด้านอาหารและพลังงาน รวมทั้งการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกับการเสริมสร้างระบบธรรมาภิบาลและความ
สมานฉันท์ในทุกภาคส่วนและทุกระดับ เป็นฐานการพัฒนาประเทศที่มั่นคงและสมดุล มุ่งสู่การอยู่ร่วมกันใน
สังคมอย่างมีความสุขและเป็นธรรม 

 



ส รุ ป ส า ร ะ สํ า คั ญ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ 
(พ.ศ. ๒๕๕๕–๒๕๕๙) 

๑.  ความนํา 

การจัดท าแผนพัฒนาประเทศของไทยนับตั้งแต่แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑ จนถึงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ 
มีพัฒนาการมาอย่างต่อเนื่องภายใต้สถานการณ์ เงื่อนไข และการเปลี่ยนแปลงในมิติต่างๆ ทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐-๒๕๔๔) เป็นจุดเปลี่ยนส าคัญของการวางแผนพัฒนา
ประเทศท่ีให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม และมุ่งให้ “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” 
พร้อมทั้งปรับเปลี่ยนวิธีการพัฒนาเป็นบูรณาการแบบองค์รวมเพ่ือให้เกิดการพัฒนาที่สมดุล ต่อมาแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๙) ได้อัญเชิญ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญาน าทางในการพัฒนา
และบริหารประเทศ ควบคู่ไปกับกระบวนทัศน์การพัฒนาแบบบูรณาการเป็นองค์รวมที่มี “คนเป็นศูนย์กลาง
การพัฒนา” ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๘  ส าหรับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๔) 
ยังคงน้อมน า “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นแนวทางปฏิบัติ และให้ความส าคัญกับการพัฒนาที่ยึด 
“คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๘-๙ และการพัฒนาที่สมดุลทั้งคน สังคม 
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม โดยมีการเตรียม “ระบบภูมิคุ้มกัน” ด้วยการเสริมสร้างความเข้มแข็งของทุนที่มีอยู่
ในประเทศและการบริหารจัดการความเสี่ยงให้พร้อมรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและ
ภายในประเทศ เพ่ือมุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน และความอยู่เย็นเป็นสุขของคนไทยทุกคน 

ในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ สังคมไทยได้น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยุกต์ใช้อย่างกว้างขวางทุกภาคส่วน ส่งผลให้ประเทศไทยเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกันสูงขึ้น ในหลายด้าน และ
สามารถปรับตัวรับกับภาวะวิกฤตเศรษฐกิจโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ สะท้อนได้จากดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุข
ของคนไทยโดยรวมที่ไม่ได้รับผลกระทบและอยู่ระหว่างร้อยละ ๖๖-๖๘ มีปัจจัยด้านเศรษฐกิจที่เข้มแข็ง การมี
งานท า ความเข้มแข็งของชุมชน และความอบอุ่นของครอบครัวที่ส่งผลดีต่อความอยู่เย็นเป็นสุข อย่างไรก็ตาม 
ปัจจัยที่ยังเป็นอุปสรรค ได้แก่ ความสมานฉันท์ในสังคม สภาพแวดล้อมและระบบนิเวศขาดความสมดุล ความ
เสี่ยงจากปัญหายาเสพติดที่สูงขึ้น รวมถึงสุขภาวะของคนไทยลดลงจากคุณภาพการศึกษาที่ เป็นปัญหา 
สอดคล้องกับการติดตามประเมินผลการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ ที่ประสบความส าเร็จ
น่าพอใจ เศรษฐกิจของประเทศไทยเข้มแข็งและเริ่มเติบโตอย่างมีคุณภาพ การขยายตัวเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ ๗.๘ 
ในปี ๒๕๕๓ หลังจากชะลอตัวอย่างต่อเนื่องจากร้อยละ ๕.๑ ในปี ๒๕๔๙ และหดตัวลงร้อยละ ๒.๓ ในปี 
๒๕๕๒ คุณภาพชีวิตของคนไทยดีขึ้น มีหลักประกันความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมที่หลากหลาย และ
ความยากจนลดลง แต่ต้องให้ความส าคัญต่อเนื่องกับการพัฒนาคุณภาพคนและสังคม การสร้างความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน และความโปร่งใสในการบริหารจัดการภาครัฐ รวมทั้งการสนับสนุนให้เกิดการแข่งขันที่
เป็นธรรมและการกระจายผลประโยชน์จากการพัฒนา เพื่อลดความเหลื่อมล้ าในสังคมไทย  



(๒) 

การพัฒนาในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) ประเทศไทยจะต้องเผชิญกับ
กระแสการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญทั้งภายนอกและภายในประเทศที่ปรับเปลี่ยนเร็วและซับซ้อนมากยิ่งขึ้น เป็นทั้ง
โอกาสและความเสี่ยงต่อการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะข้อผูกพันที่จะเป็นประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘  
จึงจ าเป็นต้องน าภูมิคุ้มกันที่มีอยู่พร้อมทั้งเร่งสร้างภูมิคุ้มกันในประเทศให้เข้มแข็งขึ้นมาใช้ในการเตรียมความ
พร้อมให้แก่คน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศให้ สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม สามารถพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าต่อไปเพ่ือประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของสังคมไทย
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๒.  การประเมินสถานการณ์ ความเสี่ยงและการสร้างภูมิคุม้กันของประเทศ 

๒.๑ สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนาประเทศ 

 ประเทศไทยยังต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญทั้งในระดับโลก และภายในประเทศ ซึ่งมี
ผลกระทบทั้งท่ีเป็นโอกาสและความเสี่ยงต่อการพัฒนาประเทศ ดังนี้ 

๒.๑.๑ การเปลี่ยนแปลงสําคัญระดับโลก 

๑) กฎ กติกาใหม่ของโลกหลายด้านส่งผลให้ทุกประเทศต้องปรับตัว วิกฤต
เศรษฐกิจและการเงินของโลกที่ผ่านมาได้ส่งผลให้เกิดการปรับเปลี่ยนกฎระเบียบในการบริหารจัดการ
เศรษฐกิจโลกทั้งด้านการค้า การลงทนุ การเงิน สิ่งแวดล้อม และสังคมเพ่ือการจัดระเบียบใหม่ที่ส าคัญของโลก 
ครอบคลุมถึงกฎ ระเบียบด้านการค้า และการลงทุนที่เน้นสร้างความโปร่งใสและแก้ปัญหาโลกร้อนมากขึ้น 
การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ความร่วมมือระหว่างประเทศ และการก ากับดูแลด้านการเงินที่เข้มงวด 
มากขึ้น พันธกรณีและข้อตกลงเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มาตรการทางการค้าที่เกี่ยวข้องกับ
การแก้ไขปัญหาโลกร้อน และกฎ ระเบียบด้านสังคมมีบทบาทส าคัญมากขึ้น โดยเฉพาะด้านสิทธิมนุษยชน ที่ให้
ความส าคัญกับการส่งเสริมให้เกิดความเคารพและรักษาศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน 
กฎ กติกาใหม่เหล่านี้จะเป็นเครื่องมือในการต่อรองทางการค้าที่ผลักดันผู้ประกอบการไทยให้จ าเป็นต้อง
ยกระดับการผลิตให้ได้มาตรฐานที่ก าหนดเพ่ือสามารถแข่งขันได้ ข้อตกลงระหว่างประเทศด้านสิ่งแวดล้อม 
สิทธิมนุษยชน และธรรมาภิบาลจะเป็นแรงกดดันให้ต้องปรับกระบวนการผลิตที่ค านึงถึงสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ให้
ความส าคัญกับการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและการสร้างความเป็นธรรมในการแข่งขันให้สูงขึ้น 

๒) การปรับตัวเข้าสู่เศรษฐกิจโลกแบบหลายศูนย์กลาง รวมทั้งภูมิภาคเอเชีย 
ทวีความสําคัญเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมใหม่ อาทิ ฮ่องกง เกาหลี สิงคโปร์ ไต้หวัน และ
กลุ่มประเทศอาเซียน ที่มีแนวโน้มเป็นศูนย์กลางการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมโลก ขณะที่นโยบายการเปิด
ประเทศของจีน รัสเซีย พลวัตการขยายตัวของบราซิลและอินเดีย และการเพ่ิมขึ้นของชนชั้นกลางในภูมิภาค
เอเชียจะเพ่ิมก าลังซื้อในตลาดโลก นอกจากนี้ การรวมกลุ่มเศรษฐกิจที่ส าคัญต่อประเทศไทยในช่วงแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ ๑๑ ได้แก่ การรวมกลุ่มในภูมิภาคเอเชีย ภายใต้กรอบการค้าเสรีของอาเซียนกับจีน ญี่ปุุน และอินเดีย 
และการเป็นประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ รวมทั้งกรอบความร่วมมืออ่ืนๆ อาทิ กรอบความร่วมมือเอเชีย- 
แปซิฟิค จะมีผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของไทยซึ่งต้องมีการเตรียมความพร้อมในหลายด้าน 
โดยเฉพาะการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนากลไกต่างๆ 

๓) การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของโลกอย่างต่อเนื่อง ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ 
ประชากรสูงอายุในโลกจะเพ่ิมขึ้นอีก ๘๑.๙ ล้านคน และการเป็นสังคมผู้สูงอายุของประเทศส าคัญๆ ในโลก มี



(๓) 

ผลกระทบต่อการเคลื่อนย้ายก าลังคนข้ามประเทศ เกิดความหลากหลายทางวัฒนธรรม ขณะที่โครงสร้างการ
ผลิตเปลี่ยนจากการใช้แรงงานเข้มข้นเป็นการใช้องค์ความรู้และเทคโนโลยีมากขึ้น ท าให้การพัฒนาคนมุ่งสร้าง
ให้มีความรู้ ทักษะ และความช านาญ ควบคู่ไปกับการพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือใช้ทดแทนก าลังแรงงานที่ 
ขาดแคลน ขณะเดียวกัน ประเทศที่เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุจะมีรายจ่ายด้านสุขภาพเพ่ิมขึ้น ท าให้งบประมาณ
ส าหรับการลงทุนพัฒนาด้านอื่นๆ ลดลง 

๔) การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกส่งผลให้สภาพภูมิอากาศแปรปรวน ในช่วง ๓๐ 
ปีที่ผ่านมา อุณหภูมิโลกสูงขึ้นโดยเฉลี่ย ๐.๒ องศาเซลเซียสต่อทศวรรษ ส่งผลให้สภาพภูมิอากาศแปรปรวน 
ก่อให้เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติบ่อยครั้งและทวีความรุนแรง อาทิ แผ่นดินไหว ดินถล่ม ภูเขาไฟระเบิด อุทกภัย 
วาตภัย ภัยแล้ง ไฟปุา ระบบนิเวศในหลายพ้ืนที่ของโลกอ่อนแอ สูญเสียพันธุ์พืชและสัตว์  พ้ืนผิวโลก
เปลี่ยนแปลงทางกายภาพ โดยเฉพาะการสูญเสียพื้นที่ชายฝั่งเนื่องจากระดับน้ าทะเลที่สูงขึ้น น าไปสู่การย้ายถิ่น
ของประชากรที่อยู่อาศัยบริเวณชายฝั่งทะเล รวมทั้งสร้างความเสียหายต่อโครงสร้างพ้ืนฐาน เขตท่องเที่ยว เขต
อุตสาหกรรมที่มีการลงทุนสูงบริเวณพ้ืนที่ชายฝั่ง โรคระบาดเพ่ิมขึ้นก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพของประชากร 
รวมทั้งการระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืชจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง สร้างความเสียหายแก่ผลผลิตทาง
การเกษตรและธัญญาหารของโลก รวมทั้งกระทบต่อภาคสังคม อาทิ ความยากจน การอพยพย้ายถิ่น และการ
แย่งชิงทรัพยากร 

๕) ความม่ันคงทางอาหารและพลังงานของโลกมีแนวโน้มจะเป็นปัญหาสําคัญ  
ความต้องการพืชพลังงาน สินค้าเกษตรและอาหารมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นจากการเพ่ิมประชากรโลก แต่การผลิตพืช
อาหารลดลงด้วยข้อจ ากัดด้านพ้ืนที่ เทคโนโลยีที่มีอยู่ และการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ ท าให้เกิดความ
ขัดแย้งระหว่างการผลิตพืชอาหารและพืชพลังงานในอนาคต ส่งผลให้ผลผลิตอาหารสู่ตลาดลดลง ไม่เพียงพอ
กับความต้องการของประชากรโลก หรือมีราคาสูงเกินกว่าก าลังซื้อโดยเฉพาะในกลุ่มประเทศยากจน  
อาจน าไปสู่การเกิดวิกฤตอาหารโลก 

๖) ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมีบทบาทสําคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
รวมทั้งตอบสนองต่อการดํารงชีวิตของประชาชนมากยิ่งขึ้น ทั้งเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นาโน
เทคโนโลยี เทคโนโลยีชีวภาพ และเทคโนโลยีเกี่ยวกับการท างานของสมองและจิต ที่เป็นทั้งโอกาสหรือภัย
คุกคามในการพัฒนา อาทิ การจารกรรมข้อมูลธุรกิจหรือข้อมูลส่วนบุคคล ประเทศที่พัฒนาเทคโนโลยีได้ช้าจะ
กลายเป็นผู้ซื้อและมีผลิตภาพต่ า ไม่สามารถแข่งขันกับประเทศอ่ืนๆ และการเข้าถึงเทคโนโลยีที่ไม่เท่าเทียมกัน
ของกลุ่มคนในสังคมจะท าให้เกิดความเหลื่อมล้ าในการพัฒนา จึงเป็นความท้าทายในการเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการแข่งขันและลดความเหลื่อมล้ า  

๗) การก่อการร้ายสากลเป็นภัยคุกคามประชาคมโลก การก่อการร้ายและ
อาชญากรรมข้ามชาติมีแนวโน้มขยายตัวทั่วโลกและรุนแรง มีรูปแบบและโครงข่ายที่ซับซ้อนมากขึ้น  
ส่งผลกระทบต่อความม่ันคงของประเทศ ต้องเตรียมความพร้อมในการควบคุมปัจจัยที่เกื้อหนุนการก่อการร้าย
และสร้างความร่วมมือในเวทีระหว่างประเทศเพ่ือปกปูองผลประโยชน์ของชาติจากภัยก่อการร้าย 

๒.๑.๒ การเปลี่ยนแปลงภายในประเทศ  

๑) การเปลี่ยนแปลงสภาวะด้านเศรษฐกิจ อัตราการขยายตัวและเสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจของประเทศไทยอยู่ในเกณฑ์ดี  ภาคอุตสาหกรรมเป็นภาคการผลิตที่มีบทบาทสูง ภาคเกษตรเป็น
แหล่งสร้างรายได้หลักของประชาชนส่วนใหญ่ในประเทศและเป็นฐานในการสร้างมูลค่าเ พ่ิมของ



(๔) 

ภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการมีบทบาทส าคัญในการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่เศรษฐกิจ ขณะที่ การเชื่อมโยง
เศรษฐกิจในประเทศกับต่างประเทศท าให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ โดยเฉพาะด้านการค้า
และการลงทุน ส าหรับการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศยังคงมีบทบาทส าคัญต่อการขยายตัวของระบบ
เศรษฐกิจไทย แต่ภาวะเศรษฐกิจโลกที่ตกต่ าและขีดความสามารถในการแข่งขันลดลง ท าให้บทบาทของการ
ลงทุนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจมีแนวโน้มลดลง อย่างไรก็ตาม ระบบเศรษฐกิจของไทยมีความอ่อนแอด้าน
ปัจจัยสนับสนุนในส่วนของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คุณภาพการบริการของโครงสร้างพ้ืนฐาน กฎหมาย กฎ 
และระเบียบทางเศรษฐกิจที่ไม่เอ้ือต่อการจัดระบบการแข่งขันที่เป็นธรรมและเหมาะสมกับสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ 

๒) การเปลี่ยนแปลงสภาวะด้านสังคม ประเทศไทยก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุจากการมี
โครงสร้างประชากรทีว่ัยสูงอายุเพิ่มขึ้น วัยเด็กและวัยแรงงานลดลง คนไทยได้รับการพัฒนาศักยภาพทุกช่วงวัย 
แต่มีปัญหาคุณภาพการศึกษาและระดับสติปัญญาของเด็ก พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ และผลิตภาพแรงงาน
ต่ า ประชาชนได้รับการคุ้มครองทางสังคมเพ่ิมขึ้นและมีการจัดสวัสดิการทางสังคมในหลายรูปแบบ แต่กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาสยังไม่สามารถเข้าถึงบริการทางสังคมได้อย่างทั่วถึง ความเหลื่อมล้ าทางรายได้ของประชากรและ
โอกาสการเข้าถึงทรัพยากรเป็นปัญหาการพัฒนาประเทศ สังคมไทยเผชิญวิกฤตความเสื่อมถอยด้านคุณธรรม
และจริยธรรม และมีการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย รวมถึงเผชิญปัญหาการแพร่ระบาดของ  
ยาเสพติดและการเพิ่มขึ้นของการพนันโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน แต่คนไทยตื่นตัวทางการเมืองและให้
ความส าคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคมและธรรมาภิบาลมากข้ึน 

๓) การเปลี่ยนแปลงสภาวะด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทุนทรัพยากร 
ธรรมชาติเสื่อมโทรม การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลซ้ าเติมให้ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมรุนแรง กระทบต่อผลผลิตภาคเกษตรและความยากจน การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ขณะที่มีความขัดแย้งทางนโยบายในการบูรณาการการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตามประเทศไทยยังมีความมั่นคงด้านอาหาร แม้จะต้องเผชิญกับ
ความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและความต้องการพืชพลังงาน  

๔) การเปลี่ยนแปลงสภาวะด้านการบริหารจัดการการพัฒนาประเทศ ประชาชนมี
ความตื่นตัวทางการเมืองสูงขึ้น แต่ความขัดแย้งทางการเมือง ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ยังคงอยู่
และส่งผลต่อเศรษฐกิจ การด ารงชีวิตของประชาชน และความเชื่อมั่นของนานาประเทศ รวมทั้งความสงบสุข
ของสังคมไทย ขณะที่ประสิทธิภาพภาครัฐมีการเปลี่ยนแปลงในภาพรวมที่ดีขึ้น แต่ขีดความสามารถในการ
ปูองกันการทุจริตต้องปรับปรุง การกระจายอ านาจประสบความส าเร็จในเรื่องการเพ่ิมรายได้ให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น แต่มีความล่าช้าในการถ่ายโอนภารกิจและมีความไม่ชัดเจนในการแบ่งบทบาทหน้าที่กับราชการ
ส่วนกลาง ขณะเดียวกัน การคอร์รัปชั่นยังคงเป็นปัญหาส าคัญของไทยและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ 

๒.๒ การประเมินความเสี่ยง ประเทศไทยจะเผชิญกับความเสี่ยงที่ต้องเตรียมการสร้างภูมิคุ้มกัน 
ให้ประเทศพร้อมเผชิญการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ ๖ ประการ ดังนี้ 

๒.๒.๑ การบริหารภาครัฐอ่อนแอ ไม่สามารถขับเคลื่อนการบริหารจัดการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ อ านาจรัฐถูกใช้เพื่อผลประโยชน์ของคนบางกลุ่ม ความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐกับภาคประชาชน
และระหว่างประชาชนกับประชาชนในบางพ้ืนที่มีช่องว่างมากขึ้น ประชาชนมีส่วนร่วมในการให้ข้อคิดเห็นแต่
การมีส่วนร่วมตัดสินใจในระดับนโยบายมีน้อย เจ้าหน้าที่รัฐย่อหย่อนในการปฏิบัติตามหน้าที่ การบังคับใช้



(๕) 

กฎหมายไม่จริงจัง ขณะที่ดัชนีภาพลักษณ์การคอร์รัปชั่นชี้ให้เห็นว่ายังคงมีการทุจริตประพฤติมิชอบและไม่
โปร่งใส น าไปสู่ความเหลื่อมล้ าและไม่เป็นธรรมในมิติเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ส่งผลกระทบต่อความเชื่อถือ
ของต่างชาติที่มีต่อประเทศไทย 

๒.๒.๒ โครงสร้างทางเศรษฐกิจไม่สามารถรองรับการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน เศรษฐกิจไทย
ยังคงพ่ึงพาเศรษฐกิจภายนอกประเทศ ทั้งการส่งออกสินค้า การลงทุน และการน าเข้าพลังงานจากต่างประเทศ
อย่างมาก จึงมีความอ่อนไหวต่อความผันผวนของเศรษฐกิจโลกและปัจจัยแวดล้อมโลกที่เปลี่ยนแปลงไป การ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจขึ้นอยู่กับปัจจัยการผลิตดั้งเดิมโดยเฉพาะทุน และแรงงานราคาถูกที่มีผลิตภาพการผลิต
ต่ า เป็นอุปสรรคต่อการเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลก ขณะที่เศรษฐกิจในประเทศยังมีความ
เหลื่อมล้ า ประชาชนระดับฐานรากซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในภาคเกษตรมีรายได้น้อยเมื่อเทียบกับนอกภาคเกษตร
ประสบความยากจนและมีปัญหาหนี้สินเป็นปัจจัยบั่นทอนความเข้มแข็งของเศรษฐกิจไทย 

๒.๒.๓ โครงสร้างประชากรที่มีวัยสูงอายุเพิ่มขึ้น ขณะที่ประชากรวัยเด็กและวัยแรงงาน
ลดลง ประเทศไทยจะเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ในปี ๒๕๖๘ ขณะที่สัดส่วนประชากรวัยเด็กและ 
วัยแรงงานลดลงอย่างต่อเนื่องในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ อาจกระทบต่อความต้องการแรงงานในระบบ
เศรษฐกิจในอนาคต การแข่งขันเพ่ือแย่งชิงแรงงานจะมีมากขึ้น โดยเฉพาะแรงงานคุณภาพ ภาครัฐและ
ครัวเรือนจะมีภาระค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้นในการดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในด้านต่างๆ ส่งผลต่อ
ภาระงบประมาณของภาครัฐ และค่าใช้จ่ายของครัวเรือนในการดูแลสุขภาพอนามัย และการจัดสวัสดิการทาง
สังคม  

๒.๒.๔ ค่านิยมที่ดีงามเสื่อมถอยและประเพณีดั้งเดิมถูกบิดเบือน เนื่องด้วยการเปลี่ยนแปลง
ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ ส่งผลให้สังคมไทยมีความเป็นวัตถุนิยม ให้ความส าคัญกับศีลธรรมและวัฒนธรรม 
ที่ดีงามลดลง ทั้งการด ารงชีวิตประจ าวัน การใช้ชีวิตและความสัมพันธ์กับผู้อ่ืน มุ่งหารายได้เพ่ือสนองความ
ต้องการบริโภค การช่วยเหลือเกื้อกูลกันลดลง ความมีน้ าใจไมตรีน้อยลง แก่งแย่ง เอารัดเอาเปรียบกัน  
ขาดความสามัคคี ไมเ่คารพสิทธิผู้อื่น และขาดการยึดถือประโยชน์ส่วนรวม  

๒.๒.๕ ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมของประเทศมีแนวโน้มเสื่อมโทรม
รุนแรง จากการเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านกายภาพ การใช้ประโยชน์ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลให้
สถานการณ์และแนวโน้มความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทวีความรุนแรง  โดยเฉพาะ
น้ าท่วม ภัยแล้ง การใช้ทรัพยากรอย่างสิ้นเปลือง ไม่คุ้มค่า และปริมาณของเสียที่เพ่ิมขึ้น น าไปสู่ความเสี่ยงต่อ
การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ รวมไปถึงการกัดเซาะชายฝั่งอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ภัยพิบัติจะเกิดขึ้น
บ่อยครั้ง กระทบต่อฐานการผลิตภาคเกษตร ความมั่นคงด้านอาหาร พลังงาน สุขภาวะและคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน  

๒.๒.๖ ประเทศไทยยังคงมีความเสี่ยงด้านความม่ันคง ทั้งที่มาจากปัญหาการก่อความไม่
สงบในประเทศ ปัญหาการก่อการร้าย วิกฤตเศรษฐกิจและการแข่งขันด้านต่างๆ ในเวทีระหว่างประเทศ 
รวมทั้ง ภัยพิบัติที่เกิดจากมนุษย์และธรรมชาติมีความรุนแรงและผลกระทบสูงในระยะต่อไปเป็นประเด็น 
ท้าทายต่อการบริหารจัดการความเสี่ยงทั้งการบริหารวิกฤต การเตรียมความพร้อมเพ่ือตอบสนองอย่างฉับไว 
และการบริหารจัดการในภาวะฉุกเฉิน รวมทั้งการเสริมสร้างศักยภาพของประเทศให้มีความเข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจและสามารถแข่งขันได้ในเวทีโลกอย่างต่อเนื่อง 

 



(๖) 

๒.๓ การสร้างภูมิคุ้มกันของประเทศ เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถรองรับผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ จ าเป็นต้องสร้างและใช้ประโยชน์จากภูมิคุ้มกันประเทศ ๕ ประการ ดังนี้ 

๒.๓.๑ ประเทศไทยมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันหลักที่ยึดโยงคนในชาติให้เกาะเกี่ยวกันอย่างแน่นแฟูน เป็น
แบบอย่างในการด าเนินชีวิตของคนในสังคม โดยเฉพาะรัชกาลปัจจุบันที่ทรงเป็นแบบอย่างของการด ารงชีวิต
บนทางสายกลางและความพอเพียง ทรงยึดมั่นในประโยชน์สุขของพสกนิกรในทุกด้าน  

๒.๓.๒ การพัฒนาประเทศให้อยู่บนฐานความรู้และเทคโนโลยีที่ทันสมัย การวิจัยพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นแรงขับเคลื่อนที่ส าคัญส าหรับการพัฒนาประเทศ ในการปรับเปลี่ยนการผลิต
จากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ เงินทุน และแรงงานที่มีผลิตภาพต่ า ไปสู่การใช้ความรู้และความช านาญด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

๒.๓.๓ สังคมไทยมีค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดีงาม ยึดโยงคนไทยให้เป็นปึกแผ่น ลดอิทธิพล
ของความทันสมัยและความขัดแย้งในสังคมไทย ประชาชนน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้
กับชีวิตประจ าวัน ครอบครัวบ่มเพาะความเป็นไทยที่มีจิตส านึกและอัตลักษณ์ให้บุตรหลานได้ตระหนักถึง
รากเหง้าของตนเอง 

๒.๓.๔ ภาคการเกษตรเป็นฐานรายได้หลักและความม่ันคงด้านอาหารของประเทศ 
ก่อให้เกิดประโยชน์หลายด้าน ทั้งแหล่งสร้างงาน แหล่งผลิตอาหาร และเชื่อมโยงวิถีชีวิตของสังคมไทย  
มีส่วนส าคัญในการลดความยากจน สร้างงาน และลดผลกระทบจากภาวะโลกร้อน  

๒.๓.๕ ชุมชนท้องถิ่นเป็นกลไกที่มีความสามารถในการบริหารจัดการ มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและเชื่อมโยงกันเป็นสังคมสวัสดิการ เป็นพลังหลักในการพัฒนาฐานรากของประเทศให้
มั่นคง ชุมชนพ่ึงตนเองสามารถบรรเทาปัญหาเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับ
ท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

๓.  แนวคิดและทิศทางการพัฒนาประเทศ  
๓.๑ แนวคิดหลัก 

 ภายใต้สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญทั้งภายนอกและภายในประเทศที่จะส่งผลกระทบ
ต่อทิศทางการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต จ าเป็นต้องก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาที่เหมาะสม ขณะที่การ
ทบทวนผลการพัฒนาประเทศในระยะที่ผ่านมาสะท้อนปัญหาเชิงโครงสร้างของระบบเศรษฐกิจ สังคม 
สิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการประเทศที่ไม่เอ้ือต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในระยะยาว ทั้งมีความเสี่ยงในหลาย
มิติที่อาจท าให้ปัญหาต่างๆ รุนแรงมากขึ้น การพัฒนาประเทศในอนาคต จึงจ าเป็นต้องเตรียมพร้อมและสร้าง
ภูมิคุ้มกันของประเทศให้เข้มแข็งภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้สามารถปรับตัวรองรับ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้อย่างมั่นคง 

 กรอบแนวคิดการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ จึงมีแนวคิดที่ต่อเนื่องจาก
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๘-๑๐ โดยยังคงยึดหลักการปฏิบัติตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และขับเคลื่อน
ให้บังเกิดผลในทางปฏิบัติที่ชัดเจนยิ่งขึ้นในทุกภาคส่วน ทุกระดับ ยึดแนวคิดการพัฒนาแบบบูรณาการเป็นองค์รวม
ที่มี “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” มีการเชื่อมโยงทุกมิติของการพัฒนาอย่างบูรณาการ ทั้งมิติตัวคน สังคม 
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และการเมือง เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันให้พร้อมเผชิญการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งในระดับ



(๗) 

ปัจเจก ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ขณะเดียวกัน ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของทุกภาค
ส่วนในสังคมในกระบวนการพัฒนาประเทศ 

๓.๒ ทิศทางการพัฒนาประเทศ 

การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ได้ตระหนักถึงสถานการณ์และความเสี่ยง
ซึ่งเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงในระดับโลกและภายในประเทศ โดยเฉพาะภาวะผันผวนด้านเศรษฐกิจ 
พลังงาน และภูมิอากาศ ที่เป็นไปอย่างรวดเร็วและส่งผลกระทบอย่างชัดเจนต่อประเทศไทยทั้งเชิงบวกและลบ 
ดังนั้น ทิศทางการบริหารจัดการประเทศภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าว จึงเป็นการใช้จุดแข็งและศักยภาพที่มีอยู่ให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศเพ่ือสร้างความ
เข้มแข็งและรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจ
ภายในประเทศที่เน้นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของฐานการผลิตภาคเกษตร และการประกอบการของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ขณะเดียวกัน จ าเป็นต้องปรับตัวในการเชื่อมโยงกับระบบเศรษฐกิจโลก
และภูมิภาค ซึ่งประเทศไทยมีพันธกรณีภายใต้กรอบความร่วมมือต่างๆ เพ่ือสามารถใช้โอกาสที่เกิดขึ้นและเพ่ิม
ภูมิคุ้มกันของทุนที่มีอยู่ในสังคมไทยได้อย่างเหมาะสม พร้อมก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี ๒๕๕๘ 
ขณะเดียวกัน จ าเป็นต้องสร้างความพร้อมส าหรับเชื่อมโยงด้านกายภาพทั้งโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบ  
โลจิสติกส์ ควบคู่กับการยกระดับคุณภาพคน การเสริมสร้างองค์ความรู้ การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ ให้เป็นพลังขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทย 

การก าหนดทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ จึงเป็นการสร้าง
ภูมิคุ้มกันในมิติต่างๆ เพ่ือให้การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืน โดยน าทุนของประเทศที่มีศักยภาพ  
มาใช้ประโยชน์อย่างบูรณาการและเกื้อกูลกัน พร้อมทั้งเสริมสร้างให้แข็งแกร่งเพ่ือเป็นรากฐานการพัฒนา
ประเทศท่ีส าคัญได้แก่ การเสริมสร้างทุนสังคม (ทุนมนุษย์ ทุนสังคม ทุนทางวัฒนธรรม) ให้ความส าคัญกับการ
พัฒนาคนและสังคมไทยสู่สังคมคุณภาพ มุ่งสร้างภูมิคุ้มกันตั้งแต่ระดับปัจเจก ครอบครัว และชุมชน สามารถ
จัดการความเสี่ยง และปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลง มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและได้รับประโยชน์จากการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นธรรม ส าหรับการเสริมสร้างทุนเศรษฐกิจ (ทุนกายภาพ ทุนทางการเงิน) 
มุ่งพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศให้เข้มแข็ง โดยใช้ภูมิปัญญา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และความคิด
สร้างสรรค์ ให้ความส าคัญกับการปรับโครงสร้างการค้าและการลงทุนให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
ภายในประเทศและต่างประเทศ การผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมีการเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาค
ต่างๆ บนพ้ืนฐานการพ่ึงพาซึ่งกันและกัน ในส่วนการเสริมสร้างทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้
ความส าคัญกับการสร้างความมั่นคงด้านอาหาร การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เป็น
ฐานการผลิตภาคเกษตร มุ่งสู่การเป็นเศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนต่ าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การเตรียม
ความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ รวมทั้งการสร้างภูมิคุ้มกันด้านการค้า
จากเงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการเพ่ิมบทบาทไทยในเวทีประชาคมโลก 

ขณะเดียวกัน จ าเป็นต้องมีการบริหารจัดการประเทศเพ่ือสร้างความเป็นธรรมในสังคม ให้
ความส าคัญกับการพัฒนาระบบราชการและข้าราชการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล เพ่ิมประสิทธิภาพการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พัฒนาระบบและกลไกการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบอย่างมีส่วนร่วม ส่งเสริมให้ประชาชนทุกระดับมีโอกาสเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่าง 
เท่าเทียมและสร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงทรัพยากร ควบคู่ไปกับปลูกจิตส านึก ค่านิยมประชาธิปไตยและ
ธรรมาภิบาลแก่ประชาชนทุกกลุ่ม 



(๘) 

๔.  วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์และเป้าหมายแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ 

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่ชี้น าทิศทางการพัฒนาประเทศระยะกลาง เพ่ือมุ่งสู่
วิสัยทัศน์ระยะยาว ที่ทุกภาคส่วนในสังคมไทยได้เห็นพ้องร่วมกันก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ปี พ.ศ.๒๕๗๐ ซึ่งก าหนด
ไว้ว่า “คนไทยภาคภูมิใจในความเป็นไทย มีมิตรไมตรีบนวิถีชีวิตแห่งความพอเพียง ยึดมั่นในวัฒนธรรม
ประชาธิปไตย และหลักธรรมาภิบาล การบริการสาธารณะขั้นพ้ืนฐานที่ทั่วถึง มีคุณภาพ สังคมมีความปลอดภัย
และม่ันคง อยู่ในสภาวะแวดล้อมที่ดี เก้ือกูลและเอ้ืออาทรซึ่งกันและกัน ระบบการผลิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
มีความม่ันคงด้านอาหารและพลังงาน อยู่บนฐานทางเศรษฐกิจที่พ่ึงตนเองและแข่งขันได้ในเวทีโลก สามารถอยู่
ในประชาคมภูมิภาคและโลกได้อย่างมีศักดิ์ศรี” 

๔.๑ วิสัยทัศน์และพันธกิจ การพัฒนาประเทศในระยะ ๕ ปีของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ได้ก าหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์และเปูาหมาย ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาที่มีล าดับความส าคัญสูง ดังนี้ 

๔.๑.๑ วิสัยทัศน์  

“สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อ
การเปลี่ยนแปลง” 

๔.๑.๒ พันธกิจ 

๑) สร้างสังคมเป็นธรรมและเป็นสังคมที่มีคุณภาพ ทุกคนมีความมั่นคงในชีวิต ได้รับ
การคุ้มครองทางสังคมที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและกระบวนการยุติธรรม
อย่างเสมอภาค ทุกภาคส่วนได้รับการเสริมพลังให้สามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา ภายใต้ร ะบบ
บริหารจัดการภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม 

๒) พัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีคุณธรรม เรียนรู้ตลอดชีวิต มีทักษะและการด ารงชีวิต
อย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย สถาบันทางสังคมและชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง สามารถปรับตัวรู้เท่าทันกับ
การเปลี่ยนแปลง  

๓) พัฒนาฐานการผลิตและบริการให้เข้มแข็งและมีคุณภาพบนฐานความรู้ ความคิด
สร้างสรรค์ และภูมิปัญญา สร้างความม่ันคงด้านอาหารและพลังงาน ปรับโครงสร้างการผลิตและการบริโภคให้
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความมั่นคงทางเศรษฐกิจและ
สังคม 

๔) สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการมี 
ส่วนร่วมของชุมชน รวมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันเพ่ือรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัย
พิบัติทางธรรมชาติ 

๔.๒ วัตถุประสงค์และเป้าหมาย 

๔.๒.๑ วัตถุประสงค์ 

๑) เพ่ือเสริมสร้างสังคมทีเ่ป็นธรรมและเป็นสังคมสันติสุข  

๒) เพ่ือพัฒนาคนไทยทุกกลุ่มวัยอย่างเป็นองค์รวมทั้งทางกาย ใจ สติปัญญา อารมณ์ 
คุณธรรม จริยธรรม และสถาบันทางสังคมมีบทบาทหลักในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ 



(๙) 

๓) เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างมีเสถียรภาพ คุณภาพ และยั่งยืน มีความ
เชื่อมโยงกับเครือข่ายการผลิตสินค้าและบริการบนฐานปัญญา นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ในภูมิภาค
อาเซียน มีความม่ันคงทางอาหารและพลังงาน การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม น าไปสู่การเป็น
สังคมคาร์บอนต่ า 

๔) เพ่ือบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เพียงพอต่อการรักษา
สมดุลของระบบนิเวศ และเป็นฐานที่มั่นคงของการพัฒนาประเทศ  

๔.๒.๒ เป้าหมายหลัก 

 ๑) ความอยู่เย็นเป็นสุขและความสงบสุขของสังคมไทยเพ่ิมขึ้น ความเหลื่อมล้ าใน
สังคมลดลง  สัดส่วนผู้อยู่ใต้เส้นความยากจนลดลง และดัชนีภาพลักษณ์การคอร์รัปชั่นไม่ต่ ากว่า ๕.๐ คะแนน 

๒) คนไทยมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีสุขภาวะดีขึ้น มีคุณธรรม จริยธรรม และ
สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งมากขึ้น 

๓) เศรษฐกิจเติบโตในอัตราที่เหมาะสมตามศักยภาพของประเทศ ให้ความส าคัญกับ
การเพ่ิมผลิตภาพรวมไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๓.๐ ต่อปี เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ 
เพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ให้มีไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ ๔๐.๐  

๔) คุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน เพ่ิมประสิทธิภาพการลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก  รวมทั้งเพ่ิมพ้ืนที่ปุาไม้เพ่ือรักษาสมดุลของระบบนิเวศ  

๔.๒.๓ ตัวช้ีวัด 

๑) ดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุข ดัชนีความสงบสุข สัดส่วนรายได้ระหว่างกลุ่มประชากร
ที่มีรายได้สูงสุดร้อยละ ๑๐.๐ กับกลุ่มที่มีรายได้น้อยร้อยละ ๑๐.๐ สัดส่วนผู้อยู่ใต้เส้นความยากจน สัดส่วน
แรงงานนอกระบบที่สามารถเข้าถึงการคุ้มครองทางสังคม และดัชนีภาพลักษณ์การคอร์รัปชั่น 

๒) จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทย ผู้ เรียนทุกระดับการศึกษามีคุณธรรม 
จริยธรรม สัดส่วนประชากรที่เข้าถึงโครงข่ายคมนาคมและอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง จ านวนบุคลากรด้านการ
วิจัยและพัฒนา อัตราการปุวยด้วยโรคไม่ติดต่อ และดัชนีความอบอุ่นของครอบครัว  

๓) อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟูอ ผลิตภาพการผลิตรวม อันดับ
ความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ สัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 

๔) คุณภาพน้ าและอากาศ ร้อยละของพ้ืนที่ปุาไม้ต่อพ้ืนที่ประเทศ และสัดส่วนการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหัวเปรียบเทียบกับล าดับขั้นการพัฒนาที่แสดงโดยผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 
ต่อหัว 



(๑๐) 

๕.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  

การพัฒนาประเทศให้คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข เศรษฐกิจเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพและ
ยั่งยืน ภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกประเทศที่ปรับเปลี่ยนเร็ว คาดการณ์ได้ยากและ
ซับซ้อนมากยิ่งขึ้น การพัฒนาในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ได้ก าหนดทิศทางและยุทธศาสตร์การพัฒนาที่
เหมาะสม โดยเร่งสร้างภูมิคุ้มกันเพ่ือปูองกันปัจจัยเสี่ยง และเสริมรากฐานของประเทศด้านต่างๆ  ให้เข้มแข็ง
ควบคู่ไปกับการพัฒนาคนและสังคมไทยให้มีคุณภาพ มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและได้รับประโยชน์จากการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นธรรม รวมทั้งสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจด้วยฐานความรู้ และความคิด
สร้างสรรค์บนพ้ืนฐานการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม น าไปสู่การพัฒนาประเทศที่มั่นคงและ
ยั่งยืน ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ส าคัญในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ มีดังนี้ 

๕.๑ ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม ให้ความส าคัญกับ 

๕.๑.๑ การสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคมให้ทุกคนในสังคมไทยควบคู่กับการ
เสริมสร้างขีดความสามารถในการจัดการความเสี่ยงและสร้างโอกาสในชีวิตให้แก่ตนเอง มุ่งปรับโครงสร้าง
เศรษฐกิจให้มีฐานการพัฒนาที่ทั่วถึงและยั่งยืน พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากที่มีความหลากหลายและแข็งแกร่งมาก
ขึ้น ส่งเสริมการจัดสรรทรัพยากรให้เกิดความเป็นธรรม ปรับโครงสร้างภาษีทั้งระบบให้สนับสนุนการกระจาย
รายได้และเป็นเครื่องมือสร้างความเป็นธรรมในการจัดสรรทรัพยากรและการถือครองทรัพย์สิน พัฒนาการใช้
ประโยชน์เทคโนโลยีสารสนเทศและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารในการพัฒนาอาชีพ ส่งเสริมบทบาทของภาคธุรกิจ
เอกชนในการเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมแก่คนในสังคมไทย รวมทั้งยกระดับคุณภาพระบบ
การคุ้มครองทางสงัคมให้ครอบคลุมทุกคนอย่างทั่วถึง สอดคล้องกับความต้องการและความจ าเป็น  

๕.๑.๒ การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพื้นฐาน เน้นการสร้างภูมิคุ้มกันระดับ
ปัจเจก และสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจในการพัฒนาประเทศ มุ่งพัฒนาระบบบริการ
สาธารณะให้มีคุณภาพและมีช่องทางการเข้าถึงอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง การจัดหาที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้
น้อย การเข้าถึงระบบสาธารณูปโภค พัฒนาระบบสวัสดิการทางสังคมให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ พัฒนา
ระบบการเงินฐานรากและระบบการออมที่หลากหลาย เสริมสร้างเจตคติด้านความเสมอภาคระหว่างหญิงและ
ชาย และพัฒนาระบบฐานข้อมูลในการคุ้มครองทางสังคมให้ครอบคลุมประชาชนทุกคนตามสิทธิ และสามารถ
เข้าถึงบริการอย่างมีประสิทธิภาพ  

๕.๑.๓ การเสริมสร้างพลังให้ทุกภาคส่วนสามารถเพิ่มทางเลือกการใช้ชีวิตในสังคมและมี
ส่วนร่วมในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองได้อย่างมีคุณค่าและศักดิ์ศรี ให้ทุกคนสามารถแสดงออกทาง
ความคิดอย่างสร้างสรรค์ เพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถของชุมชนในการจัดการปัญหาของชุมชนด้วย
ตนเอง สนับสนุนการรวมกลุ่มอาชีพท่ีสอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่ ส่งเสริมให้ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นพลังร่วมในการพัฒนาสังคม พัฒนามาตรฐานระบบการคุ้มครองผู้บริโภค 
เพ่ิมช่องทางการเข้าถึงข้อมูลและองคค์วามรู้เกี่ยวกับสิทธิของผู้บริโภค ส่งเสริมบทบาทสตรีในระดับการบริหาร
และการตัดสินใจทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่นเพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ  

๕.๑.๔ การสานสร้างความสัมพันธ์ของคนในสังคมให้ มีคุณค่าร่วมและตระหนักถึง
ผลประโยชน์ของสังคม และเสริมสร้างการบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส มีระบบ
ตรวจสอบและการรับผิดชอบท่ีรัดกุม โดยสร้างค่านิยมใหม่ที่ยอมรับร่วมกันบนฐานของความไว้เนื้อเชื่อใจและ
เกื้อกูลกันในสังคม ส่งเสริมวัฒนธรรมการเมืองที่มีธรรมาภิบาลน าไปสู่การเป็นประชาธิปไตยที่ถูกต้องและ



(๑๑) 

เหมาะสม เสริมสร้างระบบบริหารราชการให้เข้มแข็งมีประสิทธิภาพ มีระบบถ่วงดุลอ านาจการตรวจสอบ  
ที่เข้มงวดและรอบด้าน พัฒนาข้าราชการให้มีคุณภาพสูง มีคุณธรรม จริยธรรมทางอาชีพ และมีความรับผิด  
รับชอบ ปฏิรูปการเมืองไทยทั้งระบบให้เป็นประชาธิปไตยของมวลชน สร้างความเท่าเทียมในกระบวนการ
ยุติธรรมและเพ่ิมช่องทางในการรับข้อร้องเรียนและให้ความช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้เสียหายและผู้ได้รับ
ผลกระทบจากกระบวนการยุติธรรม รวมทั้งสนับสนุนการใช้สื่อเพ่ือสังคมทั้งในระดับประเทศและท้องถิ่น และ
สังคมออนไลน์ให้เป็นพลังหนุนเสริมการพัฒนา   

๕.๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน ให้ความส าคัญกับ 

๕.๒.๑ การปรับโครงสร้างและการกระจายตัวประชากรให้เหมาะสม  เป็นการส่งเสริม 
คู่สมรสที่มีความพร้อมให้มีบุตรเพ่ิมขึ้นและรักษาระดับอัตราเจริญพันธุ์ไม่ให้ต่ ากว่าระดับที่เป็นอยู่ปัจจุบัน 
สนับสนุนการกระจายตัวและส่งเสริมการตั้งถิ่นฐานของประชากรให้เหมาะสมสอดคล้องกับศักยภาพ โอกาส 
และทรัพยากรธรรมชาติของพ้ืนที่  

๕.๒.๒ การพัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง มุ่งพัฒนาคุณภาพคน
ไทยทุกช่วงวัย สอดแทรกการพัฒนาคนด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่เสริมสร้างวัฒนธรรมการเกื้อกูล พัฒนาทักษะ
ให้คนมีการเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต ต่อยอดสู่การสร้างนวัตกรรมที่เกิดจากการฝึกฝนเป็นความคิดสร้างสรรค์ 
ปลูกฝังการพร้อมรับฟังความคิดเห็นจากผู้อื่น และจิตใจที่มีคุณธรรม ซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัย พัฒนาคนด้วยการ
เรียนรู้ในศาสตร์วิทยาการให้สามารถประกอบอาชีพได้อย่างหลากหลาย สอดคล้องกับแนวโน้มการจ้างงานและ
เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สร้างจิตส านึกให้คนไทยมีความรับผิดชอบต่อสังคม เคารพ
กฎหมาย หลักสิทธิมนุษยชน สร้างค่านิยมการผลิตและบริโภคที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม เรียนรู้การรองรับ
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ  

๕.๒.๓ การส่งเสริมการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพอย่างเป็นองค์รวม โดยสร้างเสริมสุขภาวะ
คนไทยให้มีความสมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ พัฒนาความรู้และทักษะในการดูแลสุขภาพของตนเอง 
ครอบครัว ชุมชน สร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนานโยบายสาธารณะที่เอ้ือต่อสุขภาพ ควบคู่กับการพัฒนา
ระบบบริการสาธารณสุขให้มีคุณภาพ พร้อมทั้งการส่งเสริมการแพทย์ทางเลือก การพัฒนาระบบฐานข้อมูล
สุขภาพของประเทศ การพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุขให้เหมาะสมทั้งการผลิตและการกระจายบุคลากร  
ตลอดจนการใช้มาตรการการเงินการคลังเพ่ือสุขภาพที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน  

๕.๒.๔ การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต มุ่งสร้างกระแสสังคมให้การเรียนรู้เป็นหน้าที่ของ
คนไทยทุกคน มีนิสัยใฝุรู้ รักการอ่านตั้งแต่วัยเด็ก และส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกันของคนต่างวัย ควบคู่กับการ
ส่งเสริมให้องค์กร กลุ่มบุคคล ชุมชน ประชาชน และสื่อทุกประเภทเป็นแหล่งเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ สื่อสาร
ด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย รวมถึงส่งเสริมการศึกษาทางเลือกที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน และสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและสนับสนุนปัจจัยที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต  

๕.๒.๕ การเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม เป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
และพัฒนาบทบาทของสถาบันหลักทางสังคมให้เอ้ือต่อการพัฒนาคน สร้างค่านิยมให้คนไทยภูมิใจใน
วัฒนธรรมไทย และยอมรับความแตกต่างของความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่ลดปัญหาความขัดแย้งทาง
ความคิด และสร้างความเป็นเอกภาพในสังคม สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวัฒนธรรมร่วมกับประชาคมโลก 
โดยเฉพาะประชาคมอาเซียนให้เกิดการไหลเวียนทางวัฒนธรรมในรูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ส่งเสริมความ
เข้าใจระหว่างประชาชนในการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลข่าวสาร  



(๑๒) 

๕.๓ ยุทธศาสตร์ความเข้มแข็งภาคเกษตร ความม่ันคงของอาหารและพลังงาน ให้ความส าคัญกับ 

๕.๓.๑ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นฐานการผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน 
มุ่งรักษา ปูองกัน และคุ้มครองพ้ืนที่ที่มีศักยภาพทางการเกษตร สนับสนุนให้เกษตรกรรายย่อยมีที่ดิน 
เป็นของตนเองหรือมีสิทธิท ากินในที่ดิน ใช้มาตรการทางภาษีเพ่ือบังคับหรือจูงใจให้บุคคลผู้ถือครองที่ดิน  
ท าประโยชน์ในพ้ืนที่ดังกล่าวมากขึ้น สนับสนุนการกระจายการถือครองที่ดินอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม 
เร่งรัดการจัดให้มีองค์กรและระบบบริหารจัดการที่ดินให้เป็นรูปธรรมโดยเร็ว พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่เป็น
ฐานการผลิตภาคการเกษตร ฟ้ืนฟูและส่งเสริมค่านิยม วัฒนธรรมที่ดี และวิถีชีวิตทางการเกษตรที่ให้
ความส าคัญกับการพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน 

๕.๓.๒ การเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคเกษตร ภาครัฐให้ความส าคัญกับ
การวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชน สนับสนุนการผลิตทาง
การเกษตรที่สอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่ ควบคุมและก ากับดูแลให้มีการน าเข้าและใช้สารเคมีทางการเกษตรที่ได้
มาตรฐาน ปรับปรุงบริการขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการผลิตให้ทั่วถึง ส่งเสริมการผลิตที่คงไว้ซึ่งความหลากหลายของ
พันธุ์พืชและสัตว์ที่เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมของประเทศ พัฒนาและเสริมสร้างองค์ความรู้ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่างๆ ที่เหมาะสมทางการเกษตร รวมทั้งสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีการผลิตที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้แก่เกษตรกรอย่างต่อเนื่องและท่ัวถึง 

๕.๓.๓ การสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรตลอดห่วงโซ่การผลิต สนับสนุนการผลิต
และบริการของชุมชนในการสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าเกษตร อาหาร และพลังงาน ส่งเสริมสถาบันการศึกษาใน
พ้ืนที่ให้ร่วมท าการศึกษาวิจัยกับภาคเอกชน สนับสนุนเกษตรกรและผู้ประกอบการน าองค์ความรู้ นวัตกรรม 
และเทคโนโลยีการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมบนฐานความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มาใช้ในการสร้างมูลค่าเพ่ิม
สินค้า ผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหาร ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร มาตรฐานระบบการ
ผลิตสินค้าเกษตรให้เทียบเท่าระดับสากล ส่งเสริมระบบตลาดกลางสินค้าเกษตรและตลาดซื้อขายสินค้าเกษตร
ล่วงหน้า ส่งเสริมภาคเอกชนและองค์กรชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการระบบสินค้าเกษตรและ
อาหารร่วมกับสถาบันเกษตรกร เพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์ของภาคเกษตร 

๕.๓.๔ การสร้างความม่ันคงในอาชีพและรายได้ให้แก่เกษตรกร มุ่งพัฒนาระบบการสร้าง
หลักประกันรายได้ของเกษตรกรให้มีความมั่นคงและครอบคลุมเกษตรกรทั้งหมด พัฒนาระบบประกันภัย
พืชผลการเกษตร ส่งเสริมระบบการท าการเกษตรแบบมีพันธสัญญาที่เป็นธรรมแก่ทุกฝุาย ยกระดับคุณภาพ
ชีวิตและความเป็นอยู่ของเกษตรกร สร้างแรงจูงใจให้เยาวชน เกษตรกรรุ่นใหม่ และแรงงานที่มีคุณภาพเข้าสู่
อาชีพเกษตรกรรม พัฒนาสถาบันเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนให้เป็นกลไกสนับสนุนการพ่ึงพาตนเองของ
เกษตรกร เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรรายย่อยที่ได้รับผลกระทบจากการน าเข้าสินค้าเกษตรและ
อาหารที่มีต้นทุนต่ าทีเ่ป็นผลมาจากข้อตกลงการเปิดการค้าเสรี 

๕.๓.๕ การสร้างความม่ันคงด้านอาหารและพัฒนาพลังงานชีวภาพในระดับครัวเรือนและ
ชุมชน โดยส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกต้นไม้และปลูกปุาโดยชุมชนและเพ่ือชุมชนเพ่ิมขึ้น ส่งเสริมให้เกษตรกรท า
การเกษตรด้วยระบบเกษตรยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สนับสนุนให้มีการจัดการและ
เผยแพร่องค์ความรู้และการพัฒนาด้านอาหารศึกษาทุกรูปแบบอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง  รวมทั้งส่งเสริม
พฤติกรรมการบริโภคที่เหมาะสมของบุคคลและชุมชน สนับสนุนการสร้างเครือข่ายการผลิตและการบริโภคที่



(๑๓) 

เกื้อกูลกันในระดับชุมชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงกัน ส่งเสริมการน าวัตถุดิบทางการเกษตรที่ผลิตได้ในชุมชนและที่
เหลือใช้จากการเกษตรมาผลิตเป็นพลังงานทดแทนในชุมชน รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานใน
พ้ืนที่ให้เป็นเครื่องมือในการสร้างความเข้มแข็งด้านอาหารให้กับเกษตรกรและชุมชนอย่างเป็นระบบ 

๕.๓.๖ การสร้างความม่ันคงด้านพลังงานชีวภาพเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศและ
ความเข้มแข็งภาคเกษตร ด้วยการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพลังงานจากพืช
พลังงาน จัดให้มีระบบการบริหารจัดการสินค้าเกษตรที่ใช้เป็นทั้งอาหารและพลังงาน เพ่ิมประสิทธิภาพการ
ผลิตและการใช้พลังงานชีวภาพที่เก่ียวเนื่องกับภาคการผลิตและบริการ จัดให้มีกลไกก ากับดูแลโครงสร้างราคา
ของพลังงานชีวภาพ และปลูกจิตส านึกในการใช้พลังงานชีวภาพอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า 

๕.๓.๗ การปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐเพื่อเสริมสร้างความม่ันคงด้านอาหารและ
พลังงาน โดยสนับสนุนบทบาทของเกษตรกร เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน ภาคเอกชน และชุมชนให้เข้ามามีส่วน
ร่วมในการก าหนดทิศทางและวางแผนการผลิตทางการเกษตร ปรับกระบวนการท างานของหน่วยงานภาครัฐ 
ที่เก่ียวข้องให้มีการร่วมมือและบูรณาการการท างานอย่างจริงจัง ทั้งในส่วนกลางและระดับพ้ืนที่ พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศด้านอาหารและพลังงานตั้งแต่การผลิต การตลาดไปจนถึงการบริโภค พัฒนากฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาด้านการเกษตร ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศทั้งในระดับพหุภาคีและทวิภาคี 
โดยเฉพาะประชาคมอาเซียนที่ก่อให้เกิดความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน 

๕.๔ ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่ งยืน  
ให้ความส าคัญกับ 

๕.๔.๑ การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ มีคุณภาพและยั่งยืน โดยสร้างความ
เข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการ โดยเฉพาะผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และผลักดันให้มี
บทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศให้เข้มแข็งและแข่งขันได้ ด้วยการปรับโครงสร้างการค้าและการ
ลงทุนให้สอดคล้องกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของเอเชีย แอฟริกา และเศรษฐกิจภายในประเทศ ปรับ
โครงสร้างภาคบริการให้สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมกับสาขาบริการที่มีศักยภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมบน
ฐานความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม พัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ซึ่งครอบคลุมถึงการพัฒนาธุรกิจสร้างสรรค์ 
การพัฒนาเมืองสร้างสรรค์ และการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ พัฒนาภาคเกษตรบนฐานการเพ่ิมผลิตภาพ
ในการผลิตและยกระดับการสร้างมูลค่าเพ่ิมด้วยเทคโนโลยีและกระบวนการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  และ
พัฒนาภาคอุตสาหกรรมที่มุ่งการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมให้มีคุณภาพและยั่งยืน ด้วยการใช้ความรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ สู่อุตสาหกรรมฐานความรู้ เชิงสร้างสรรค์และเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

๕.๔.๒ การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ให้เป็นพลังขับเคลื่อนการ
ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน เน้นการน าความคิดสร้างสรรค์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ทรัพย์สินทางปัญญา วิจัยและพัฒนาไปต่อยอด ถ่ายทอด และประยุกต์ใช้ประโยชน์ทั้งเชิงพาณิชย์ สังคม และ
ชุมชน โดยสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยต่อการพัฒนาและประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และ
นวัตกรรมทีส่่งเสริมการใช้ความคิดสร้างสรรค์และสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับภาคการผลิต ตลอดจนพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมให้ทั่วถึงและเพียงพอทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพใน
ลักษณะของความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน  



(๑๔) 

๕.๔.๓ การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันที่มีประสิทธิภาพ เท่าเทียม และเป็นธรรม 
มุ่งพัฒนาตลาดเงิน และตลาดทุน รวมทั้งก าลังแรงงานให้เอ้ือต่อการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ พัฒนาระบบการ
จัดการทรัพย์สินทางปัญญา พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ของประเทศให้เชื่อมโยงการขนส่งทั้ง
ภายในประเทศและระหว่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและมาตรฐานสู่สากล สร้างความมั่นคงด้านพลังงาน
ด้วยการส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด พัฒนาพลังงานทางเลือก และเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานในทุก
ระดับ ปฏิรูปกฎหมาย และกฎ ระเบียบต่างๆ ทางเศรษฐกิจให้เอ้ือต่อการเพ่ิมประสิทธิภาพการแข่งขันและ
สอดคล้องกับกระแสการเปลี่ยนแปลงในสังคมโลก 

๕.๔.๔ การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวมอย่างมีเสถียรภาพ ให้ความส าคัญกับการ
บริหารจัดการด้านการเงิน โดยด าเนินนโยบายการเงินที่มีความเหมาะสมกับสถานการณ์แวดล้อมและทันต่อ
เหตุการณ ์เพ่ิมบทบาทตลาดทุนในระบบเศรษฐกิจให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาภาคการเงินโลก ปรับปรุง
โครงสร้างพ้ืนฐานทางการเงิน พัฒนากลไกการเฝูาระวังความผันผวนทางเศรษฐกิจและพัฒนาระบบเตือนภัย
แบบองค์รวม เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเงินทุนระหว่างประเทศ และการบริหารจัดการด้าน 
การคลังที่ปรับปรุงระบบการจัดเก็บรายได้ของประเทศ เพ่ิมประสิทธิภาพของการจัดสรรและการบริหาร
งบประมาณ ปูองกันความเสี่ยงทางการคลัง พัฒนาประสิทธิภาพการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ ส่งเสริมให้
ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการให้บริการขั้นพ้ืนฐานของภาครัฐ
เพ่ิมข้ึน และเสริมสร้างความเข้มแข็งทางการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๕.๕ ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความม่ันคงทางเศรษฐกิจและ
สังคม ให้ความส าคัญกับ 

๕.๕.๑ การพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายใต้กรอบความ
ร่วมมือในอนุภูมิภาคต่างๆ มุ่งพัฒนาบริการขนส่งและโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานสากล 
ปรับปรุงกฎระเบียบการขนส่งคนและสินค้าที่เกี่ยวข้อง พัฒนาบุคลากรในธุรกิจการขนส่งและโลจิสติกส์  
เชื่อมโยงการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวพ้ืนที่ชายแดน/เขตเศรษฐกิจชายแดน ตลอดจนเชื่อมโยงระบบการผลิต
กับพ้ืนที่ตอนในของประเทศ  

๕.๕.๒ การพัฒนาฐานลงทุนโดยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระดับอนุภูมิภาค  
มุ่งพัฒนาพ้ืนที่ในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศให้เชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้านและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
ให้เป็นฐานการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การเกษตร และการท่องเที่ยว พัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดนและเมือง
ชายแดน รวมทั้งบูรณาการแผนพัฒนาพ้ืนที่เชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้านให้บรรลุประโยชน์ร่วมกันทั้งด้าน
ความมั่นคงและเสถียรภาพของพ้ืนที่ 

๕.๕.๓ การสร้างความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เป็นการพัฒนาความร่วมมือ
ระหว่างภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชนที่มีศักยภาพในการพัฒนาบุคลากรในทุกภาคส่วนเศรษฐกิจ  เสริมสร้าง
ความเข้มแข็งให้สถาบันการศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนให้มีมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ยกระดับ
ทักษะฝีมือแรงงาน ก าหนดมาตรฐานขั้นพ้ืนฐานของคุณภาพสินค้าและบริการ ที่เป็นการปูองกันสินค้าและ
บริการน าเข้าที่ไม่ได้คุณภาพทั้งในประเทศไทยและประเทศเพ่ือนบ้าน  

๕.๕.๔ การเข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศและภูมิภาคภายใต้บทบาท 
ที่สร้างสรรค์ เป็นทางเลือกในการดําเนินนโยบายระหว่างประเทศในเวทีโลก มุ่งรักษาบทบาทของไทยในการ
มีส่วนร่วมก าหนดยุทธศาสตร์ของกรอบความร่วมมือที่ด าเนินอยู่  รวมทั้งรักษาดุลยภาพของปฏิสัมพันธ์กับ
มหาอ านาจทางเศรษฐกิจเดิมและมหาอ านาจใหม่ 



(๑๕) 

๕.๕.๕ การสร้างความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจในภูมิภาคด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
การเคลื่อนย้ายแรงงาน และการส่งเสริมแรงงานไทยในต่างประเทศ โดยเร่งด าเนินการด้านความร่วมมือใน
การก าหนดมาตรฐานฝีมือระหว่างประเทศเพ่ืออ านวยความสะดวกการเคลื่อนย้ายแรงงานในภูมิภาค ส่งเสริม
ผู้ประกอบการไทยในการขยายการลงทุนไปสู่ต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศเพ่ือนบ้าน คุ้มครองและส่งเสริม
สิทธิและผลประโยชน์ของคนไทยและแรงงานไทยในต่างประเทศ  

๕.๕.๖ การมีส่วนร่วมอย่างสําคัญในการสร้างสังคมนานาชาติที่มีคุณภาพชีวิต ป้องกันภัย
จากการก่อการร้ายและอาชญากรรม ยาเสพติด ภัยพิบัติ และการแพร่ระบาดของโรคภัย มุ่งพัฒนา
ศักยภาพและความพร้อมในการปูองกันและแก้ปัญหาข้ามชาติด้านการก่อการร้าย ยาเสพติด และการหลบหนี
เข้าเมืองทั้งระบบ พัฒนาศักยภาพและความร่วมมือภายในภูมิภาคเพ่ือเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติทางธรรมชาติ
และเหตุฉุกเฉิน และร่วมมือในการปูองกันการติดเชื้อและการแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่และโรคระบาดซ้ า 

๕.๕.๗ การเสริมสร้างความร่วมมือที่ดีระหว่างประเทศในการสนับสนุนการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจอย่างมีจริยธรรมและไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งเปิดรับความร่วมมือกับองค์กร
ระหว่างประเทศที่ไม่แสวงหากําไร เป็นการด าเนินการภายใต้กรอบความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมในระดับ 
อนุภูมิภาค เสริมสร้างการผลิตและบริโภคสินค้าและบริการที่น าสู่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ส่งเสริม
และอ านวยความสะดวกองค์กรระหว่างประเทศที่ไม่แสวงหาก าไรให้มีบทบาทเพ่ิมขึ้นในการ ให้ไทยเป็นฐาน 
การด าเนนิความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาประเทศในภูมิภาค 

๕.๕.๘ การเร่งรัดการใช้ประโยชน์จากข้อตกลงการค้าเสรีที่มีผลบังคับใช้แล้ว เป็นการสร้าง
องค์ความรู้ให้กับภาคธุรกิจโดยเฉพาะผู้ ได้รับผลกระทบทั้งเชิงบวกและลบให้สามารถพัฒนาศักยภาพและ
โอกาสของตนเองในการใช้ประโยชน์จากการเปิดการค้าเสรี โดยเฉพาะภาคธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
ทีไ่ด้รับการสนับสนุน เยียวยาและดูแลจากรัฐในกรณีที่ไม่สามารถปรับตัวได้ทัน  

๕.๕.๙ การส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นฐานการลงทุน และการประกอบธุรกิจในเอเชีย 
รวมทั้งเป็นฐานความร่วมมือในการพัฒนาภูมิภาค โดยจัดให้มีสิทธิประโยชน์และการอ านวยความสะดวกที่
จ าเป็น เพ่ือให้มีการจัดตั้งส านักงานปฏิบัติการภูมิภาค และสนับสนุนบทบาทขององค์กรระหว่างประเทศ 
ที่ไม่แสวงก าไร 

๕.๕.๑๐ การปรับปรุงและเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคีการพัฒนาภายในประเทศ
ตั้งแต่ระดับชุมชนท้องถิ่น มุ่งเสริมสร้างศักยภาพชุมชนท้องถิ่นให้รับรู้และเตรียมพร้อมรับกระแสการ
เปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกประเทศ สนับสนุนกลไกการพัฒนาระดับพ้ืนที่ในการก าหนดยุทธศาสตร์
การพัฒนาระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด โดยเฉพาะจังหวัดชายแดน ให้สามารถพัฒนาเชื่อมโยงกับประเทศ
เพ่ือนบ้าน ส่งเสริมศักยภาพด้านวิชาการและเครือข่ายของสถาบันการศึกษาของไทยที่สร้างความใกล้ชิด และ
ปฏิสัมพันธ์กับประเทศในอนุภูมิภาค 

๕.๖ ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ให้ความส าคัญกับ 

๕.๖.๑ การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสร้างความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
มุ่งรักษาและฟ้ืนฟูพ้ืนที่ปุาและเขตอนุรักษ ์พัฒนาระบบฐานข้อมูลและการจัดการองค์ความรู้ให้เป็นเครื่องมือใน
การวางแผนและบริหารจัดการ ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการที่ดินและการจัดการทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง เร่งรัดการบริหารจัดการน้ าแบบบูรณาการ ปรับปรุงและฟ้ืนฟูแหล่งน้ าเพ่ือเพ่ิมปริมาณน้ าต้นทุน 
ส่งเสริมให้เกิดการใช้น้ าอย่างมีประสิทธิภาพ จัดท าแผนแม่บทโครงสร้างพ้ืนฐานด้านทรัพยากรน้ าเพ่ือการอุปโภค
บริโภคอย่างเป็นระบบ รวมทั้งส่งเสริมการอนุรักษแ์ละใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพ 



(๑๖) 

๕.๖.๒ การปรับกระบวนทัศน์การพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศเพื่อเตรียมพร้อมไปสู่การ
เป็นเศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนต่ําและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยปรับโครงสร้างการผลิตของประเทศและ
พฤติกรรมการบริโภคเพ่ือเตรียมพร้อมไปสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพ่ิมประสิทธิภาพ
การใช้พลังงานในภาคคมนาคมและขนส่ง เพื่อลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก พัฒนาเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เน้นการวางผังเมืองทีผ่สมผสานวัฒนธรรม สังคม ระบบนิเวศเข้าด้วยกัน  

๕.๖.๓ การยกระดับขีดความสามารถในการรองรับและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ เพื่อให้สังคมมีภูมิคุ้มกัน มุ่งพัฒนาองค์ความรู้และเครื่องมือในการบริหารจัดการเพ่ือรองรับกับ
ความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงพัฒนาศักยภาพชุมชนให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ  

๕.๖.๔ การเตรียมความพร้อมรองรับกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ ด้วยการจัดท าแผนที่และ
จัดล าดับพ้ืนที่เสี่ยงภัยทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาคและจังหวัด ยกระดับการจัดการภัยพิบัติให้มีประสิทธิภาพ 
พัฒนาระบบฐานข้อมูล การสื่อสารโทรคมนาคม ส่งเสริมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านการจัดการ
ภัยพิบัติ พัฒนาระบบงานอาสาสมัครของประเทศอย่างจริงจัง และให้มีมาตรฐานตามหลักสากล สนับสนุน
ภาคเอกชน สถานประกอบการ โรงเรียน และท้องถิ่นให้มีการเตรียมความพร้อม และจัดท าแผนปฏิบัติการ
รองรับภัยพิบัติ  

๕.๖.๕ การสร้างภูมิคุ้มกันด้านการค้าจากเงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อมและวิกฤตจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มุ่งติดตามและเฝูาระวังมาตรการการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่อาจส่งผลกระทบต่อ
การค้าและการลงทุน เตรียมมาตรการรองรับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากมาตรการทางการค้าและข้อตกลง
ระหว่างประเทศเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ศึกษาผลกระทบและก าหนดแผน 
กลยุทธ์รายสินค้า รวมทั้งมาตรการเยียวยาในสินค้าและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง  ส่งเสริมให้ผู้ส่งออกท าคาร์บอน 
ฟุตพริ้นต์ และสร้างแรงจูงใจให้เกิดอุตสาหกรรมใหม่ๆ เพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

๕.๖.๖ การเพิ่มบทบาทประเทศไทยในเวทีประชาคมโลกที่เกี่ยวข้องกับกรอบความตกลง
และพันธกรณีด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ เป็นการศึกษารายละเอียดและสร้างความเข้าใจในพันธกรณี 
ติดตามสถานการณ์การเจรจาและท่าทีของประเทศต่างๆ พัฒนาบุคลากรภาครัฐเพ่ือเสริมสร้างทักษะการเจรจา 
พัฒนาความร่วมมือในกลุ่มอาเซียนและประเทศคู่ค้าส าคัญ สนับสนุนการด าเนินงานตามพันธกรณีและข้อตกลง
ระหว่างประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๕.๖.๗ การควบคุมและลดมลพิษ มุ่งลดปริมาณมลพิษทางอากาศ เพ่ิมประสิทธิภาพการ
จัดการขยะและน้ าเสียชุมชน พัฒนาระบบการจัดการของเสียอันตราย ขยะอิเล็กทรอนิกส์ และขยะติดเชื้อ  
ลดความเสี่ยงอันตราย การรั่วไหล การเกิดอุบัติภัยจากสารเคมี และพัฒนาระบบเตือนภัย แจ้งเหตุฉุกเฉิน และ
ระบบการจัดการเมื่อเกิดอุบัติภัยด้านมลพิษ 

๕.๖.๘ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรมอย่างบูรณาการ มุ่งส่งเสริมสิทธิและพัฒนาศักยภาพชุมชนในการเข้าถึง
และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ ปรับปรุงกฎหมายเพ่ือแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ าในการเข้าถึงและใช้
ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน ปรับนโยบายการลงทุนภาครัฐให้เอ้ือต่อการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู ผลักดัน
ให้มีการจัดเก็บภาษีสิ่งแวดล้อมเพ่ือสร้างแรงจูงใจในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพและลดการ
ก่อมลพิษ สร้างรายได้จากความหลากหลายทางชีวภาพ พัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผล 
รวมทั้งส่งเสริมการศึกษาวิจัยเพื่อสร้างระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ 



(๑๗) 

๖.  การบริหารจัดการแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ สู่การปฏิบัติ 
การบริหารจัดการแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ สู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ ให้ความส าคัญกับการ

ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศโดยยึดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ เป็นกรอบทิศทางหลัก และแปลงสู่การปฏิบัติใน
ระดับต่างๆ ที่สอดคล้องกับสภาพภูมิสังคม และกระจายการพัฒนาลงสู่พ้ืนที่ โดยยึดหลักการพัฒนาพ้ืนที่ 
ภารกิจ และการมีส่วนร่วม ให้จังหวัดเป็นพื้นที่ด าเนินการขับเคลื่อนการพัฒนา และเป็นจุดเชื่อมโยงการพัฒนา
จากระดับชุมชนสู่ประเทศและประเทศสู่ชุมชน เพ่ิมการใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิด
สร้างสรรค์ให้เป็นเครื่องมือหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกภาคส่วนทั้งระดับพ้ืนที่ ท้องถิ่น และชุมชน  
ใช้กลไกและเครื่องมือการพัฒนาของภาครัฐ ภาคประชาชน ภาคธุรกิจเอกชน และสื่อมวลชนอย่าง  
บูรณาการให้การขับเคลื่อนเกิดประสิทธิภาพด้วยกระบวนการสร้างเครือข่ายหรือคลัสเตอร์ที่ตอบสนองต่อการ
แก้ปัญหาและการพัฒนาศักยภาพของพ้ืนที่ โดยมีแนวทางส าคัญ ดังนี้ 

๖.๑ การสร้างความรู้ความเข้าใจให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความสําคัญและพร้อมเข้าร่วมในการ
ผลักดันแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๑ ไปสู่การปฏิบัติ โดยจัดท าแนวทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้ทุกภาคส่วน
ตระหนักและยอมรับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ สร้างความเข้าใจให้ภาคการเมืองในเปูาประสงค์และแนวทาง
ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ และผลักดันให้ภาคการเมืองน าประเด็นการพัฒนาส าคัญไปผสมผสานในการ
จัดท านโยบาย รวมทั้งจัดท าคู่มือการแปลงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ เผยแพร่ให้ภาคีการพัฒนารับรู้และน าไป
ปฏิบัติ 

๖.๒ การสร้างความเชื่อมโยงระหว่างแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ นโยบายรัฐบาล แผนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน และแผนระดับอ่ืนๆ โดยก าหนดประเด็นการพัฒนาส าคัญภายใต้ยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ ๑๑ ที่เสนอต่อสาธารณะอย่างชัดเจน บูรณาการประเด็นการพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์ที่มีความ
เชื่อมโยงกัน และจัดท าเป็นแผนการลงทุนหรือแผนพัฒนาเฉพาะด้านที่ตอบสนองการพัฒนาในหลายมิติ 
เชื่อมโยงแนวคิดพ้ืนฐาน ยุทธศาสตร์ ประเด็นพัฒนาส าคัญ และแผนพัฒนาเฉพาะด้านภายใต้แผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ ๑๑ เข้ากับนโยบายรัฐบาล แผนการบริหารราชการแผ่นดิน และแผนระดับต่างๆ จัดท ายุทธศาสตร์การ
จัดสรรงบประมาณแบบมีส่วนร่วม โดยบูรณาการสาระส าคัญของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ และการจัดสรร
งบประมาณที่สอดคล้องกัน รวมถึงก าหนดแนวทางจัดสรรงบประมาณสนับสนุนแผนพัฒนาจังหวัด /กลุ่ม
จังหวัด และแผนท้องถิ่นภายใต้แนวทางการพัฒนาภาคที่เชื่อมโยงกับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ตลอดจน
ผลักดันให้ภาคเอกชนน าประเด็นการพัฒนาส าคัญในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ พิจารณาประกอบการจัดท า
แผนการลงทุนทางธุรกิจ  

๖.๓ การสร้างสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการขับเคลื่อนแผนของภาคีการพัฒนาต่างๆ  น าการวิจัย
เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนการพัฒนา ปรับปรุงกฎหมายต่างๆ ให้เอ้ือต่อการขับเคลื่อนการพัฒนา  
น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร จัดท าฐานข้อมูลที่ภาคส่วนต่างๆ เข้าถึงและใช้
ประโยชน์ได้ง่าย รวมทั้งสร้างช่องทางให้ประชาสังคมมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและร่วมกิจกรรมการพัฒนา 

๖.๔ การเพิ่มประสิทธิภาพกลไกรับผิดชอบการขับเคลื่อนแผนฯ ที่ชัดเจน สามารถขับเคลื่อน
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ในระดับประเทศและระดับพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุนให้เชื่อมโยง
คณะกรรมการระดับชาติที่มีอยู่น าแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ มาเป็นกรอบด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม  
ให้จังหวัดเป็นจุดประสานการพัฒนาระดับพ้ืนที่ รวมทั้งประสานและผลักดันกลไกนอกภาครัฐมีส่วนร่วม
ขับเคลื่อนแผนฯ มากขึน้ 



(๑๘) 

๖.๕ การเสริมสร้างบทบาทของทุกภาคส่วนให้สามารถขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑  
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ พัฒนาศักยภาพประชาชนให้มีบทบาทส าคัญในกระบวนการพัฒนา สร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนให้พร้อมรองรับกับความเปลี่ยนแปลง เสริมสร้างความเข้มแข็งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทุกรูปแบบ ผลักดันให้สถาบันการศึกษาในพ้ืนที่เข้าร่วมพัฒนาชุมชนให้มากขึ้น สนับสนุนให้ภาคเอกชนมี
บทบาทน าในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมที่ดี และพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง  

๖.๖ การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ โดยติดตามความก้าวหน้า ประเมินผลส าเร็จ
และผลกระทบของการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องตามประเด็นการพัฒนายุทธศาสตร์และผลการพัฒนา  
ในภาพรวม พัฒนากลไกการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ทั้งการติดตามประเมินผลการบริหาร
จัดการแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ สู่การปฏิบัติในภาพรวม การติดตามประเมินผลการพัฒนาระดับพ้ืนที่ และการ
ตรวจสอบของภาคประชาชนให้เข้มแข็ง โดยสนับสนุนให้ภาคประชาชนรวมกลุ่มติดตามความก้าวหน้า 
ตรวจสอบความโปร่งใสและความส าเร็จของโครงการต่างๆ ตลอดจนพัฒนาระบบฐานข้อมูลให้เชื่อมโยงเป็น
เครือข่ายในทุกระดับ ทั้งฐานข้อมูลระดับภาพรวมและระดับพ้ืนที่ 
 



บ ท ที่  ๑ 

การประเมินสถานการณ์ของประเทศ 
 
๑.   การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑–๑๐ (พ.ศ. ๒๕๐๔–๒๕๕๔) 

การจัดท าแผนพัฒนาประเทศของไทยนับตั้งแต่แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑ จนถึงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ 
มีพัฒนาการมาอย่างต่อเนื่องภายใต้สถานการณ์ เงื่อนไข และการเปลี่ยนแปลงในมิติต่างๆ ทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐-๒๕๔๔) เป็นจุดเปลี่ยนส าคัญของการวางแผนพัฒนา
ประเทศที่เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนของสังคมได้มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนมากขึ้น  มีการปรับแนวคิดการ
พัฒนาใหม่จากที่เน้นการเพ่ิมอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นเป้าหมายสุดท้ายของการพัฒนามาสู่การ
พัฒนาแบบองค์รวม ที่มีคนหรือประชาชนเป็นศูนย์กลาง และเน้นกระบวนการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ ได้ยึดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาน าทาง มุ่งพัฒนาสู่ความสมดุลและ
ยั่งยืน เน้นการสร้างภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจและสังคม เพ่ือแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างที่ท าให้เกิดวิกฤตเศรษฐกิจ 
ในปี ๒๕๔๐ ในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๔) ประเทศไทยยังคงเผชิญกับการ
เปลี่ยนแปลงที่ส าคัญในหลายบริบท ทั้งที่เป็นโอกาสและข้อจ ากัดต่อการพัฒนาประเทศ จึงต้องมีการเตรียม
ความพร้อมของคนและระบบให้มีภูมิคุ้มกันอย่างต่อเนื่อง พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่อาจ
เกิดข้ึน มุ่งการพัฒนาสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน โดยยังคงอัญเชิญ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็น
แนวปฏิบัติในการพัฒนาแบบบูรณาการเป็นองค์รวมที่มีคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนาต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ ๘ และแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙  

ในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ สังคมไทยได้น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ไปประยุกต์ใช้อย่างกว้างขวางทุกภาคส่วน ภาครัฐได้น าไปเป็นแนวทางก าหนดนโยบายและจัดท าแผนงาน 
โครงการต่างๆ จ านวนมาก การลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ค านึงถึงเหตุผลและมีการบริหารความเสี่ยงอย่างมี
ประสิทธิภาพ ขณะที่ภาคเอกชนทั้งธุรกิจขนาดใหญ่ ขนาดกลางและขนาดย่อม และวิสาหกิจชุมชนได้ปรับ  
กลยุทธ์การลงทุนเพ่ือให้ธุรกิจมีภูมิคุ้มกันจากความเสี่ยง ภาคประชาชนและชุมชนมีการปรับวิถีการด ารงชีวิต
ให้สามารถพ่ึงพาตนเองมากข้ึน การยึดมั่นและน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางปฏิบัติ
สามารถสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประชาชน ชุมชน ตลอดจนประเทศชาติ ส่งผลให้สังคมไทยเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน
สูงขึ้นในหลายด้าน และสามารถปรับตัวรับกับภาวะวิกฤตเศรษฐกิจโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ สะท้อนได้จาก
ความอยู่เย็นเป็นสุขของคนไทยโดยรวมไม่ได้รับผลกระทบ โดยดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขของคนไทยในระยะของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ อยู่ระหว่างร้อยละ ๖๖–๖๘ ใกล้เคียงกับร้อยละ ๖๖.๐ ในปี ๒๕๔๙ ซึ่งเป็นปีสุดท้าย
ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ โดยปัจจัยด้านเศรษฐกิจที่เข้มแข็ง การมีงานท า ความเข้มแข็งของชุมชน และความ
อบอุ่นของครอบครัวส่งผลดีต่อความอยู่เย็นเป็นสุขของคนไทย  



๒ 

การติดตามประเมินผลการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ พบว่าบรรลุความส าเร็จที่
น่าพอใจ เศรษฐกิจของประเทศไทยเข้มแข็ง และมีภูมิคุ้มกัน สามารถรับมือกับวิกฤตเศรษฐกิจการเงินโลกและ
วิกฤตการเมืองภายในประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ เศรษฐกิจเริ่มเติบโตอย่างมีคุณภาพ การขยายตัวเพ่ิมข้ึน
เป็นร้อยละ ๗.๘ ในปี ๒๕๕๓ หลังจากชะลอตัวอย่างต่อเนื่องจากร้อยละ ๕.๑ ในปี ๒๕๔๙ และหดตัวลงร้อยละ 
๒.๓ ในปี ๒๕๕๒ สอดคล้องกับผลิตภาพการผลิตรวมที่ขยายตัวเพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ ๕.๑ ในปี ๒๕๕๓ หลังจาก
ชะลอตัวลงจากร้อยละ ๒.๔ ในปี ๒๕๔๙ และหดตัวลงร้อยละ ๔.๓ ในปี ๒๕๕๒ อย่างไรก็ตาม ความสามารถใน
การพ่ึงพาตนเองทางเศรษฐกิจเริ่มลดลง สัดส่วนการออมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง
จาก ร้อยละ ๓๒.๘ ในปี ๒๕๕๐ เป็นร้อยละ ๒๙.๖ ในปี ๒๕๕๒ สะท้อนว่าการออมในประเทศอาจมีไม่เพียงพอ
ต่อความต้องการลงทุนในประเทศในอนาคต นอกจากนี้ประเทศไทยยังคงพ่ึงพิงตลาดระหว่างประเทศ สัดส่วน
อุปสงค์ในประเทศต่อภาคเศรษฐกิจระหว่างประเทศลดลงเป็นร้อยละ ๖๗.๕ ในปี ๒๕๕๓ จากร้อยละ ๗๔.๘ ในปี 
๒๕๕๒ รวมทั้งปัญหาหนี้สาธารณะที่มีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นอาจเป็นตัวบั่นทอนเสถียรภาพของเศรษฐกิจในอนาคต 

ในด้านคุณภาพชีวิตของคนไทยดีขึ้น สัดส่วนความยากจนได้ลดลงจากร้อยละ ๙.๖ ในปี ๒๕๔๙ เหลือ
ร้อยละ ๗.๘ ในปี ๒๕๕๓ และความเหลื่อมล้ าทางรายได้ระหว่างคนจนกับคนรวยมีแนวโน้มดีขึ้น คนไทยมี 
งานท า ระดับการจ้างงานอยู่ในระดับค่อนข้างเต็มที่และสูงกว่าเป้าหมาย คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้นมาก
อันเนื่องมาจากการด าเนินการเสริมสร้างสุขภาพอนามัย ท าให้คนไทยร้อยละ ๙๙.๔ มีหลักประกันสุขภาพ 
รวมทั้งคนส่วนใหญ่ได้รับบริการโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการของสังคมมากขึ้น มีหลักประกันความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจและสังคมท่ีหลากหลาย ส าหรับศักยภาพคนไทยโดยรวมถึงแม้ว่าจะดีขึ้นแต่ยังต่ ากว่าเป้าหมายหลาย
ด้าน จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ย ๘.๒ ปี ขณะที่เป้าหมายก าหนด ๑๐ ปี การยกระดับการศึกษาของแรงงานไทยที่
มีการศึกษาตั้งแตร่ะดับมัธยมต้นขึ้นไปมีเพียงร้อยละ ๔๕.๖ ต่ ากว่าเป้าหมายร้อยละ ๖๐.๐ ขณะที่การป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดมีการด าเนินงานอย่างจริงจัง แต่ความรุนแรงของปัญหากลับมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น
อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะมีกลุ่มเยาวชนอายุต่ ากว่า ๑๐ ปี เข้ามาเกี่ยวข้องในประเด็นการครอบครองเพ่ือ
จ าหน่าย ปัญหาที่ยังต้องให้ความส าคัญต่อเนื่อง ได้แก่ การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม การลดความเหลื่อมล้ า
ของประชาชน การสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว และการ
บริหารจัดการภาครัฐในเรื่องความโปร่งใส  

การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมส่งผลให้ระบบนิเวศมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น โดย
การรณรงค์ให้มีการปลูกป่าประเภทต่างๆ อาทิ ป่าชายเลน ป่าชุมชน ปลูกป่าสาธิต สวนป่าของภาคเอกชน 
และการคุ้มครองป่าอนุรักษ์ ท าให้พ้ืนที่ป่าไม้เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องจากร้อยละ ๓๒.๗ ของพ้ืนที่ประเทศ ในปี 
๒๕๔๙ เป็นร้อยละ ๓๓.๖ ของพ้ืนที่ประเทศ ในปี ๒๕๕๓ เช่นเดียวกับการพัฒนาพ้ืนที่ชลประทานทั้งขนาด
ใหญ่ กลาง เล็ก โครงการแก้มลิง ได้ส่งผลให้พื้นที่ชลประทานเพิ่มเป็น ๒๙.๓ ล้านไร่ในปี ๒๕๕๓ อย่างไรก็ตาม 
การพัฒนาฟ้ืนฟูคุณภาพดินยังด าเนินการได้ต่ ากว่าเป้าหมาย การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและการลดมลพิษ
ยังมีปัญหาการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพ่ิมสูงขึ้น คุณภาพน้ าและอากาศต่ ากว่ามาตรฐาน แหล่งน้ ามี
สภาวะเสื่อมโทรม คุณภาพแม่น้ าสายหลักลดลงต่อเนื่อง แหล่งน้ าที่มีคุณภาพเกณฑ์พอใช้ขึ้นไปมีจ านวนลดลง
เหลือร้อยละ ๖๑.๐ ในปี ๒๕๕๓ ลดจากร้อยละ ๗๔.๐ ในปี ๒๕๔๙ นอกจากนั้นการควบคุมการใช้และ 
การแพร่กระจายของสารเคมีอันตรายขาดประสิทธิภาพ การจัดการของเสียอันตรายยังท าได้ต่ ากว่าเป้าหมาย 
ส่ งผลต่อคุณภาพสิ่ งแวดล้อมที่มีมลภาวะมากขึ้น ในระยะต่อไปจึ งจ าเป็นต้องเร่ ง ฟ้ืนฟูและรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติให้คงความสมบูรณ์ ควบคุมมลพิษและสร้างคุณภาพสิ่ งแวดล้อมที่ดี เพ่ือเป็นรากฐานที่
มั่นคงของประเทศ และเพ่ือการด ารงชีวิตของคนไทยอย่างยั่งยืน  



๓ 

๒.   สถานการณก์ารเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนาประเทศ 

การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) ซึ่งอยู่ในช่วงเวลาที่จะต้อง
เผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ ทั้งระดับโลกและในประเทศที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศทั้งโอกาส
ที่สามารถน ามาใช้ประโยชน์ ขณะที่ต้องค านึงถึงภัยคุกคามและจุดแข็งที่ใช้ผลักดันการพัฒนาให้ก้าวหน้า 
รวมทั้งแก้จุดอ่อนที่มีอยู่ไม่ให้เป็นอุปสรรคการด าเนินงาน จึงจ าเป็นต้องประเมินสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง 
ที่จะมีผลต่อการพัฒนาประเทศในระยะต่อไปอย่างรอบคอบ พร้อมทั้งประเมินศักยภาพของประเทศเพ่ือเตรียม
ความพร้อมให้แก่คน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศให้มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่าง
เหมาะสม สามารถพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าต่อไปเพ่ือประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของสังคมไทยตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ส าหรับการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ สรุปได้ ดังนี้ 

๒.๑ การเปลี่ยนแปลงส าคัญระดับโลก ประกอบด้วย การเปลี่ยนแปลงกฎ กติกาใหม่ของโลก การ
เกิดขั้วเศรษฐกิจหลายศูนย์กลางในโลก การเป็นสังคมผู้สูงอายุของโลก ภาวะโลกร้อน และวิกฤตความสมดุล
ของพลังงานและอาหาร สรุปไดด้ังนี้ 

๒.๑.๑ กฎ กติกาใหม่ของโลกหลายด้านส่งผลให้ทุกประเทศต้องปรับตัว วิกฤตเศรษฐกิจและ
การเงินของโลกที่ผ่านมาได้ส่งผลให้เกิดการปรับเปลี่ยนกฎระเบียบในการบริหารจัดการเศรษฐกิจโลกเพ่ือการ
จัดระเบียบใหม่ของโลกที่ส าคัญ ได้แก่ กฎ ระเบียบด้านการค้าและการลงทุนที่เน้นสร้างความโปร่งใส และน า
เงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อมและการแก้ไขปัญหาโลกร้อนมากีดกันทางการค้ามากขึ้น ทั้งในรูปแบบที่เป็นมาตรการ
ภาษีและที่ไม่ใช่มาตรการภาษี ส่งผลให้การส่งออกสินค้าจากประเทศก าลังพัฒนาไปประเทศพัฒนาแล้วท าได้
ยากขึ้น การเปิดเสรีในสาขาการค้า บริการ และการลงทุนในบางสาขาผ่านความร่วมมือแบบทวิภาคีหรือ
ข้อตกลงในภูมิภาค ที่ประเทศสมาชิกต้องให้ความส าคัญในการไม่เลือกปฏิบัติระหว่างประเทศผู้ลงทุน  
การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา การปรับปรุงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับและมาตรฐานทางบัญชีมีความเข้มงวด
มากขึ้น ความร่วมมือระหว่างประเทศและองค์กรก ากับดูแลด้านการเงินของแต่ละประเทศในการเฝ้าระวังและ
เตือนภัยจะมีเพ่ิมขึ้น นโยบายการเงินที่ให้ความส าคัญในการรักษาเสถียรภาพของระบบการเงินควบคู่ไปกับ
เสถียรภาพด้านราคาสินค้าและบริการ และการปรับกฎ ระเบียบ กติกาด้านสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ ที่ท าให้กลุ่มประเทศก าลังพัฒนาต้องมีส่วนร่วมในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
มากขึ้นในอนาคต และเผชิญข้อจ ากัดที่กลุ่มประเทศพัฒนาแล้วก าลังด าเนินมาตรการใหม่ๆ ในรูปแบบต่างๆ 
ทั้งมาตรการพหุภาคี และมาตรการฝ่ายเดียวในลักษณะสมัครใจและบังคับ อาทิ การย้ายฐานการผลิตคาร์บอน
จากประเทศพัฒนาแล้วมาอยู่ในประเทศก าลังพัฒนา และมาตรการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ท าให้
ประเทศก าลังพัฒนาเสียเปรียบ นอกจากนี้  กฎ ระเบียบด้านสังคมเริ่มมีบทบาทส าคัญมากขึ้น ในเชิงการค้า
และความร่วมมือระหว่างประเทศโดยเฉพาะด้านสิทธิมนุษยชน เป็นประเด็นที่ประเทศพัฒนาแล้วเรียกร้องให้
ประเทศก าลังพัฒนาปฏิบัติตาม เช่น กระบวนการผลิตสินค้าจะต้องไม่ใช้แรงงานเด็ก ต้องไม่ละเมิดสิทธิในการ
เข้าถึงทรัพยากรของบุคคลหรือชุมชน การลงทุนของบรรษัทข้ามชาติในประเทศก าลังพัฒนาต้องค านึงถึง
ประเด็นสิทธิมนุษยชนนอกเหนือไปจากความได้เปรียบในด้านต้นทุน เป็นต้น  

กฎ กติกาใหม่ของโลกเหล่านี้ จะเป็นเครื่องมือในการต่อรองทางการค้าที่ผลักดันผู้ประกอบการ
ไทย ต้องยกระดับการผลิตให้ได้มาตรฐานที่ก าหนดเพ่ือสามารถแข่งขันได้ ข้อตกลงระหว่างประเทศด้าน
สิ่งแวดล้อม สิทธิมนุษยชน และธรรมาภิบาลจะเป็นแรงกดดันให้ต้องปรับกระบวนการผลิตที่ค านึงถึงสิ่งแวดล้อม
มากขึ้น ให้ความส าคัญกับการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและการสร้างความเป็นธรรมในการแข่งขันสูงขึ้น 



๔ 

๒.๑.๒ การปรับตัวเข้าสู่ เศรษฐกิจโลกแบบหลายศูนย์กลาง รวมทั้งภูมิภาคเอเชียซึ่ง 
ทวีความส าคัญเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมใหม่ อาทิ ฮ่องกง เกาหลี สิงคโปร์ ไต้หวัน และกลุ่ม
ประเทศอาเซียน ที่มีแนวโน้มเป็นศูนย์กลางการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมโลก โดยมีปัจจัยสนับสนุนที่ส าคัญ ได้แก่ 
ความสัมพันธ์ของห่วงโซ่การผลิตภายในภูมิภาคและต้นทุนการผลิตที่ต่ า ประเทศในตะวันออกกลาง รัสเซีย และ
ประเทศผู้ผลิตสินค้าที่เป็นวัตถุดิบจะได้รับผลประโยชน์จากราคาน้ ามันและราคาสินค้าโภคภัณฑ์ในตลาดโลกที่มี
แนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น ขณะเดียวกันนโยบายการเปิดประเทศของจีน รัสเซีย พลวัตการขยายตัวของบราซิลและ
อินเดีย และการเพ่ิมขึ้นของชนชั้นกลางในภูมิภาคเอเชีย จะช่วยเพ่ิมก าลังซื้อในตลาดโลก นอกจากนี้ วิกฤต
เศรษฐกิจที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อศักยภาพการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศพัฒนาแล้วมากกว่าประเทศ
ก าลังพัฒนาและประเทศเศรษฐกิจใหม่ ท าให้เศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มพัฒนาไปสู่ความเป็นโลกหลายศูนย์กลาง
ทั้งในด้านเศรษฐกิจและการเงินในระยะปานกลาง ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ คาดว่าเศรษฐกิจโลกจะ
ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๔.๐ ต่อปี ขณะที่เศรษฐกิจของภูมิภาคเอเชียจะขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๘.๙ ต่อปี๑ 

การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาคต่างๆ ของโลกจะมีมากขึ้น และการรวมกลุ่ม
เศรษฐกิจที่ส าคัญต่อประเทศไทยในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ได้แก่ การรวมกลุ่มในภูมิภาคเอเชีย ภายใต้
กรอบการค้าเสรีของอาเซียนกับจีน ญี่ปุ่น และอินเดีย และการเป็นประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ ซึ่งประเทศ
ไทยต้องมีการเตรียมความพร้อมในหลายด้าน อาทิ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  ทั้งทางด้านการศึกษา ทักษะ
ด้านภาษา และทักษะฝีมือแรงงาน รวมถึงการพัฒนากลไกต่างๆ อาทิ การบริหารจัดการใช้ประโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับภูมิภาคและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งร่วมกันเพ่ือน าไปสู่การ
อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างยั่งยืนของภูมิภาค 

๒.๑.๓ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของโลกเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประเทศพัฒนาแล้วส่วนใหญ่
เป็นสังคมผู้สูงอายุมานานกว่า ๔๐-๕๐ ปี อาทิ ฝรั่งเศส สวีเดน สหรัฐอเมริกา อิตาลี และญี่ปุ่น ส่วนประเทศ
ก าลังพัฒนา อาทิ เกาหลี สิงคโปร์ จีน อินโดนีเซีย บรูไน ไทย และเวียดนาม ได้ก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุ
แล้วในช่วง ๕ ปีที่ผ่านมา และในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ประชากรสูงอายุในโลกจะเพ่ิมขึ้นอีก ๘๑.๙  
ล้านคน เกิดผลกระทบหลายอย่าง อาทิ การย้ายถิ่นของแรงงานข้ามชาติทั้งแรงงานที่มีฝีมือและไร้ฝีมือเพ่ือ
ทดแทนก าลังแรงงานในประเทศท่ีเป็นสังคมผู้สูงอายุ เกิดความหลากหลายทางวัฒนธรรม ขณะเดียวกัน ก็เกิด
ภาวะสมองไหล โครงสร้างการผลิตเปลี่ยนจากการใช้แรงงานเข้มข้นมาเป็นการใช้องค์ความรู้และเทคโนโลยี
มากขึ้น ท าให้การพัฒนาคนมุ่งสร้างให้มีความรู้ มีศักยภาพ ทักษะและความช านาญ ควบคู่กับการพัฒนา
เทคโนโลยีทดแทนก าลังแรงงานที่ขาดแคลน ประเทศที่เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุจะมีรายจ่ายด้านสุขภาพเพ่ิมขึ้น  
ท าให้งบประมาณส าหรับการลงทุนพัฒนาด้านอื่นๆ ลดลง 

การที่สัดส่วนผู้สูงอายุของประชากรโลกโดยรวมมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นในอนาคต จะเป็น
โอกาสของประเทศไทยในการให้บริการดูแลผู้สูงอายุและการให้บริการการแพทย์และสุขภาพ แต่ใน
ขณะเดียวกันประเทศไทยก็ต้องปรับตัวเตรียมความพร้อมด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสวัสดิการสังคมเพ่ือ
รองรับการปรับตัวเข้าสู่โครงสร้างสังคมผู้สูงอายุ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้แรงกดดันด้านงบประมาณที่มีมาก
ขึ้นในภาวะที่เศรษฐกิจโลกมีความผันผวน รวมทั้งยังต้องเตรียมรับมือกับปัญหาขนาดของก าลังแรงงานที่จะ
ขยายตัวช้าลงและลดลงในอนาคต ซึ่งอาจจะเป็นอุปสรรคต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะยาว  

                                                           
๑ International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, April 2011 



๕ 

๒.๑.๔ การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกส่งผลให้สภาพภูมิอากาศแปรปรวน ก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศ ภัยพิบัติทางธรรมชาติและผลกระทบต่อระบบการผลิตของโลกที่รุนแรงมากขึ้น 
อุณหภูมิโลกสูงขึ้นโดยเฉลี่ย ๐.๒ องศาเซลเซียสต่อทศวรรษ ในช่วง ๓๐ ปี ที่ผ่านมา ท าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงของฤดูกาล และภัยธรรมชาติบ่อยครั้งและทวีความรุนแรง ทั้งอุทกภัย แผ่นดินไหว ดินถล่ม  
วาตภัย ภัยแล้ง และไฟป่า ระบบนิเวศในหลายพ้ืนที่ของโลกจะอ่อนแอ เปราะบาง เกิดการสูญเสียพ้ืนที่ป่าไม้
และความหลากหลายทางชีวภาพ และสูญเสียพันธุ์พืชและสัตว์  พ้ืนผิวโลกมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ 
โดยเฉพาะการสูญเสียพ้ืนที่ชายฝั่งเนื่องมาจากระดับน้ าทะเลที่สูงขึ้น น าไปสู่การย้ายถิ่นของประชากรที่อยู่
อาศัยบริเวณชายฝั่งทะเล รวมทั้งสร้างความเสียหายต่อโครงสร้างพ้ืนฐาน เขตท่องเที่ยว เขตอุตสาหกรรมที่มี
การลงทุนสูงบริเวณพ้ืนที่ชายฝั่ง ภาวะโลกร้อนยังส่งผลให้เกิดการขาดแคลนน้ า และโรคระบาดเพ่ิมขึ้น 
ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพของประชากร และส่งผลต่อผลิตภาพของก าลังแรงงาน และการสูญเสียทางเศรษฐกิจ 
นอกจากนี้ระดับคาร์บอนไดออกไซด์และอุณหภูมิที่สูงขึ้น ความแปรปรวนของปริมาณน้ าฝน ภัยธรรมชาติที่
รุนแรง และการระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืช จะส่งผลกระทบต่อระบบการเพาะปลูกและปริมาณผลผลิต
ทางการเกษตรในหลายพื้นท่ีของโลกลดลง ส่งผลกระทบทางสังคมตามมา อาทิ ปัญหาความยากจน การอพยพ
ย้ายถิ่น และการแย่งชิงทรัพยากรเพ่ิมข้ึน  

ในระยะยาว ปัญหาการเปลี่ยนแปลงในสภาพภูมิอากาศของโลกมีแนวโน้มรุนแรง 
มากขึ้น จะส่งผลซ้ าเติมให้ปัญหาการขาดแคลนอาหาร และความเสียหายของพืชผลทางการเกษตรมีแนวโน้ม
เพ่ิมขึ้น ซึ่งจะส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจให้กับประเทศที่มีภาคเกษตรเป็นแหล่งรายได้ส าคัญรวมทั้งประเทศ
ไทย นอกจากนี้ ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่รุนแรงและเกิดขึ้นบ่อยครั้งจะเป็นตัวฉุดให้การพัฒนาประเทศ  
ไม่บรรลุผลเท่าท่ีควร 

๒.๑.๕ ความม่ันคงทางอาหารและพลังงานโลกมีแนวโน้มจะเป็นปัญหาส าคัญ อัตราการใช้
พลังงานของโลกในภาพรวมจะเพ่ิมขึ้นอย่างก้าวกระโดด ขณะที่พลังงานฟอสซิลมีจ ากัด จึงเกิดการพัฒนาและ
ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนจากพืชเพ่ิมขึ้น เช่น มันส าปะหลัง อ้อย ปาล์มน้ ามัน เป็นต้น ก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อผลผลิตอาหาร ความมั่นคงทางอาหารของประเทศและการส่งออก นอกจากนี้ ความต้องการ
บริโภคสินค้าเกษตรและอาหารที่เพ่ิมขึ้นจากการเพ่ิมของประชากรโลก และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
ที่คาดว่าจะสูงขึ้น โดยเฉพาะในทวีปเอเชียและแอฟริกา แต่ผลผลิตพืชอาหารโลกลดลงจากข้อจ ากัดด้านพ้ืนที่
และศักยภาพทางเทคโนโลยีที่มีอยู่ ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ การเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
ปัญหาการครอบครองทรัพยากรพันธุกรรมและการผูกขาดทางการค้าเมล็ดพันธุ์พืช ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิต
ของเกษตรกรรายย่อยจ านวนมากที่พ่ึงพาอาศัยทรัพยากรป่าไม้ พันธุ์พืชต่างๆ เป็นอาหารและยาสมุนไพร และ
ความมั่นคงทางอาหารของประเทศในระยะยาว  

ส าหรับประเทศไทยซึ่งเป็นแหล่งผลิตอาหารของโลก วิกฤตอาหารถือเป็นโอกาสในการ
พัฒนาสินค้าภาคเกษตรเพ่ือการส่งออก แต่ประเทศไทยเองก็ยังพ่ึงพิงการน าเข้าพลังงานจากต่างประเทศที่มี
ราคาสูง และหันมาให้ความส าคัญกับการส่งเสริมพลังงานทดแทน แต่อาจน าไปสู่ความไม่สมดุลระหว่างการ
ปลูกพืชอาหารและพลังงาน และเกิดการแย่งชิงพ้ืนที่เพาะปลูกหรือปัญหาอื่นๆ ตามมา 

๒.๑.๖ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมีบทบาทส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
รวมทั้งตอบสนองการด ารงชีวิตของประชาชนมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการน าเทคโนโลยีสารสนเทศ และการ
สื่อสารมาใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทั้งด้านการเงิน การผลิตและการควบคุมคลังสินค้า 
รวมถึงนาโนเทคโนโลยี เทคโนโลยีชีวภาพ และเทคโนโลยีเกี่ยวกับการท างานของสมองและจิต เป็นโอกาสใน



๖ 

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เช่น การส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ การพัฒนาพลังงานและวัสดุต่างๆ  
จากพืช การทดแทนแรงงานด้วยเครื่องจักร การพัฒนาสุขภาพและศักยภาพในการท างานของผู้สูงอายุ เป็นต้น 
ขณะเดียวกัน อาจเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของประเทศ เช่น การจารกรรมข้อมูลธุรกิจหรือข้อมูลส่วน
บุคคล การลื่นไหลของวัฒนธรรมอย่างไร้พรมแดน การใช้สื่อเผยแพร่ข้อมูลเท็จ  และเป็นเครื่องมือของการ 
ก่อการร้าย เป็นต้น ประเทศที่พัฒนาเทคโนโลยีช้าจะกลายเป็นผู้ซื้อและมีผลิตภาพต่ ากว่าประเทศอ่ืนๆ  
ไม่สามารถแข่งขันกับประเทศคู่แข่งได้ รวมทั้งการเข้าถึงเทคโนโลยีที่ไม่เท่าเทียมกันของกลุ่มคนในสังคมก็เป็น
ช่องว่างที่จะท าให้เกิดความเหลื่อมล้ าในการพัฒนา 

ทั้ งนี้  ประเทศไทยยังอยู่ ในสถานะของผู้ซื้อเทคโนโลยีมากกว่าผู้คิดค้นหรือ 
สร้างขึ้นมาเอง ท าให้ยังมีการพ่ึงพาจากต่างประเทศในระดับสูง ขณะที่เทคโนโลยีสารสนเทศได้ก่อให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรมอย่างหลากหลาย โดยที่ยังขาดแนวทางรองรับหรือคัดกรองการไหลเข้ามาของข้อมูล
ข่าวสารที่ไม่เหมาะสม อาจน าไปสู่วิกฤตศีลธรรมและปัญหาสังคมอ่ืนๆ ตามมา 

๒.๑.๗ การก่อการร้ายสากลเป็นภัยคุกคามประชาคมโลก การก่อการร้ายและอาชญากรรม
ข้ามชาติมีแนวโน้มขยายตัวทั่วโลกและรุนแรง มีรูปแบบและโครงข่ายที่ซับซ้อนมากขึ้น เกิดกระแสการป้องกัน
การก่อการร้ายทั่วโลก องค์การสหประชาชาติได้เข้ามามีส่วนร่วมแก้ปัญหาภัยคุกคามจากการก่อการร้าย อาทิ 
การจัดท าอนุสัญญาตลอดจนพิธีสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับแนวทางแก้ไขปัญหาการก่อการร้ายสากลให้ประเทศ
สมาชิกถือปฏิบัติให้สอดคล้องกัน ขณะทีส่หรัฐอเมริกามีมาตรการที่เข้มงวด ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการ
และต้นทุนการส่งออกของผู้ประกอบการไทย ดังนั้น การสร้างความร่วมมือภายใต้กรอบต่างๆ ต้องเตรียมความ
พร้อมในการควบคุมปัจจัยที่เก้ือหนุนการก่อการร้ายระหว่างประเทศ เพ่ือปกป้องผลประโยชน์ของชาติ 

สถานการณ์การก่อการร้ายที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ อาจส่งผลกระทบต่อประเทศไทย
โดยกระตุ้นให้เกิดแรงจูงใจในเชิงอุดมการณ์ทางศาสนาและลัทธิความเชื่อต่างๆ ส่งผลให้สถานการณ์ 
ความไม่สงบในประเทศโดยเฉพาะในพ้ืนที่ชายแดนภาคใต้ ยังคงมีอยู่ต่อไป ในขณะเดียวกันแนวโน้ม
ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคาดว่าจะท าให้ขีดความสามารถในการปฏิบัติการของกลุ่มการ
ก่อการร้ายเพิ่มขึ้น ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรงและเป็นวงกว้างมากกว่าเดิม 

๒.๒ การเปลี่ยนแปลงภายในประเทศ ประกอบด้วย การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการการพัฒนาประเทศ สรุปได้ดังนี้ 

๒.๒.๑ การเปลี่ยนแปลงสภาวะด้านเศรษฐกิจ  

๑) ประเทศไทยสามารถรักษาอัตราการขยายตัวและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยให้อยู่ในเกณฑ์ดี โดยเศรษฐกิจไทยขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๓.๘ ระหว่างปี ๒๕๓๗-๒๕๕๓ 
ขณะเดียวกันโครงสร้างการผลิตและบริการได้ปรับเปลี่ยนจากการขับเคลื่อนด้วยภาคเกษตรสู่ภาคอุตสาหกรรม 
ภาคอุตสาหกรรมกลายเป็นภาคการผลิตที่มีบทบาทสูงต่อระบบเศรษฐกิจไทย โดยมีสัดส่วนต่อผลิตภัณฑ์มวล
รวมในประเทศเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็วจากร้อยละ ๓๖.๐ ในปี ๒๕๔๒ เป็นร้อยละ ๔๐.๘ ในปี ๒๕๕๓ ซึ่งเป็นผล
มาจากการย้ายฐานการผลิตเพ่ือการส่งออกของประเทศญี่ปุ่น อย่างไรก็ตาม ผลิตภาพการผลิตรวมของ
ภาคอุตสาหกรรมยังอยู่ในระดับต่ าเฉลี่ยเพียงร้อยละ ๑.๘ ในช่วงปี ๒๕๕๐-๒๕๕๓ เนื่องจากความสามารถ 
ในการพัฒนานวัตกรรมและการดูดซับเทคโนโลยีจากต่างประเทศยังคงค่อนข้างจ ากัด  

ภาคเกษตรมีความส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ เนื่องจากภาคเกษตรเป็น
แหล่งสร้างรายได้หลักของประชาชนส่วนใหญ่ในประเทศและเป็นฐานในการสร้างมูลค่าเ พ่ิมของ



๗ 

ภาคอุตสาหกรรม จากความเข้มแข็งของฐานทรัพยากรธรรมชาติและความเหมาะสมของสภาพภูมิอากาศ 
รวมทั้งการสะสมความรู้และภูมิปัญญาทางการเกษตรอย่างต่อเนื่อง และภาคบริการมีบทบาทส าคัญในการ
สร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่เศรษฐกิจ ช่วยลดการขาดดุลการค้า พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และรองรับการ
เคลื่อนย้ายแรงงานจากภาคการผลิตอื่นของประเทศ 

๒) การเชื่อมโยงเศรษฐกิจของประเทศกับเศรษฐกิจต่างประเทศท าให้เกิดกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศโดยเฉพาะกิจกรรมทางการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ ซึ่งมีบทบาท
ส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจมาโดยตลอด ทั้งนี้ การส่งออกของไทยมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องในช่วง ๑๐ ป ี
ที่ผ่านมา (พ.ศ. ๒๕๔๓ - ๒๕๕๓) และสามารถรักษาสัดส่วนการส่งออกในตลาดโลกที่ร้อยละ ๑.๒ ต่อเนื่องมา
ตลอดนับแต่ปี ๒๕๔๙ ถึง ๒๕๕๓ ซ่ึงส่งผลให้สัดส่วนการพ่ึงพาต่างประเทศเพ่ิมสูงขึ้นจากร้อยละ ๘๔.๙  
ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๓๕-๒๕๓๙) เป็นร้อยละ ๑๓๗.๕ ในช่วง  
๔ ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๓) ส าหรับการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศยังคงมี
บทบาทส าคัญต่อการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจไทย แต่จากภาวะเศรษฐกิจโลกท่ีตกต่ าและขีดความสามารถ
ในการแข่งขันลดลง ท าให้บทบาทของการลงทุนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจมีแนวโน้มลดลงจากร้อยละ ๔๑.๒ 
ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๗ เป็นร้อยละ ๒๕.๗ ในปีช่วง ๔ ปีแรกของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐  

๓) ระบบเศรษฐกิจของไทยยังมีความอ่อนแอด้านปัจจัยสนับสนุน ไม่เอ้ือต่อการ
จัดระบบการแข่งขันที่เป็นธรรมและเหมาะสมกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คุณภาพการบริการของโครงสร้างพ้ืนฐาน กฎหมาย กฎ และระเบียบทาง
เศรษฐกิจ ส่งผลให้โครงสร้างเศรษฐกิจของไทยไม่สามารถรองรับการเจริญเติบโตได้อย่างยั่งยืน และยังต้อง
พ่ึงพิงและเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภายนอกประเทศมากขึ้นตามล าดับ นอกจากนี้ การกระจาย
ผลตอบแทนต่อปัจจัยแรงงานของประเทศไทยมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องจากร้อยละ ๓๐.๒ ในช่วง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๘ เป็นร้อยละ ๒๙.๔ และ ๒๘.๙ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ และ ๓ ปีแรกของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ ตามล าดับ ในขณะที่ผลตอบแทนของปัจจัยการผลิตอ่ืนๆ ที่ไม่ใช่แรงงาน  เช่น 
ผลตอบแทนของทุน ผู้ประกอบการ และที่ดิน เป็นต้น มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง  

การพัฒนาประเทศในอนาคต จ าเป็นต้องให้ความส าคัญกับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ 
สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและมีคุณภาพโดยใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ เป็นพ้ืนฐาน
ส าคัญในการขับเคลื่อน ภายใต้ปัจจัยสนับสนุนที่เอ้ืออ านวยและระบบการแข่งขันที่เป็นธรรม พร้อมทั้งใช้โอกาส
จากปัจจัยภายนอกให้เกิดประโยชน์กับประเทศได้อย่างเหมาะสมและขยายฐานการพัฒนาให้ทั่วถึงมากขึ้น 

๒.๒.๒ การเปลี่ยนแปลงสภาวะด้านสังคม 
๑) ประเทศไทยก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุจากการมีโครงสร้างประชากรที่วัยสูงอายุ

เพิ่มขึ้น วัยเด็กและวัยแรงงานลดลง ขณะที่การย้ายถิ่นของประชากรส่งผลให้ความเป็นเมืองสูงขึ้น 
โครงสร้างประชากรวัยเด็กและวัยแรงงานมีสัดส่วนลดลงอย่างต่อเนื่อง อันเนื่องมาจากภาวะเจริญพันธ์ของสตรี
ไทยลดต่ าลงอยู่ที่ ๑.๖ ในปี ๒๕๕๑ ส่งผลให้สัดส่วนประชากรวัยเด็ก : วัยแรงงาน : ผู้สูงอายุ ลดลงจากร้อยละ 
๒๐.๕ : ๖๗.๖ : ๑๑.๙ ในปี ๒๕๕๓ เป็นร้อยละ ๑๘.๓ : ๖๖.๙ : ๑๔.๘ ในปี ๒๕๕๙ ท าให้ประเทศไทยเผชิญ
ภาวะขาดแคลนก าลังคนในอนาคตที่อาจส่งผลกระทบต่อผลิตภาพการผลิตของประเทศ นอกจากนี้ ประชากร
จากชนบทอพยพเข้ามาท างานในเมืองอย่างต่อเนื่อง ท าให้สัดส่วนประชากรในเขตเมืองเพ่ิมขึ้นจากร้ อยละ 
๓๑.๑ ในปี ๒๕๔๓ เป็นร้อยละ ๔๕.๗ ในปี ๒๕๕๓ หรือเพ่ิมขึ้นถึงร้อยละ ๔๖.๙ ความเป็นเมืองที่ขยายไป



๘ 

อย่างรวดเร็วส่งผลให้วิถีชีวิตมีลักษณะต่างคนต่างอยู่ การอยู่อาศัยแบบเครือญาติเปลี่ยนไปสู่การเป็นปัจเจก
มากขึ้น โครงสร้างครอบครัวเปลี่ยนไปสู่ครัวเรือนที่อยู่คนเดียว ครัวเรือนที่อยู่ด้วยกันแบบไม่ใช่ญาติ และ
ครัวเรือนที่มีอายุรุ่นเดียวกัน สองรุ่น และรุ่นกระโดด (ตายาย-หลาน) หรือครัวเรือนที่เป็นเพศเดียวกัน 
สัมพันธภาพระหว่างสมาชิกในครอบครัวมีความเปราะบางจนน าไปสู่ปัญหาทางสังคมเพ่ิมขึ้น เช่น อัตราการ
หย่าร้างเพ่ิมข้ึนจาก ๔.๕ คู่ต่อพันครัวเรือน ในปี ๒๕๔๕ เป็น ๕.๕ คู่ต่อพันครัวเรือน ในปี ๒๕๕๓ ปัญหาความ
รุนแรงในครอบครัวและความรุนแรงทางเพศต่อเด็กและสตรีเพิ่มข้ึน 

๒) คนไทยได้รับการพัฒนาศักยภาพทุกช่วงวัย แต่ยังมีปัญหาด้านคุณภาพ
การศึกษาและสติปัญญาของเด็ก มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ และผลิตภาพแรงงานต่ า การพัฒนาที่ผ่านมา
ท าให้เด็กและเยาวชนมีโอกาสทางการศึกษาเพ่ิมขึ้น ระดับการศึกษาเฉลี่ยของคนไทยมีแนวโน้มสูงขึ้น ในปี 
๒๕๕๓ จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรวัย ๑๕ ปีขึน้ไปเพ่ิมเป็น ๘.๒ ปี แต่ยังมีปัญหาคุณภาพการศึกษา 
โดยคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนลดลงจากร้อยละ ๓๙.๐ ในปี ๒๕๕๐ เป็นร้อยละ ๓๔.๙ ในปี ๒๕๕๓ 
ซ่ึงต่ ากว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ร้อยละ ๕๕ อีกทั้ง ยังมีปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพที่ท าให้เกิดปัญหาการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเพ่ิมสูงขึ้น อัตราการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นหญิงอายุ ๑๕-๑๙ ปี เพิ่มจาก ๕๔.๙ ต่อประชากรหญิง
อายุ ๑๕-๑๙ ปีพันคนในปี ๒๕๔๘ เป็น ๕๖.๒ ในปี ๒๕๕๓ ส่วนกลุ่มวัยเด็กมีพัฒนาการด้านความสามารถทาง
เชาว์ปัญญา และความฉลาดทางอารมณ์ค่อนข้างต่ า โดยเด็กอายุ ๐-๕ ปีที่มีพัฒนาการสมวัยมีสัดส่วนลดลง
จากร้อยละ ๗๒ เหลือเพียงร้อยละ ๖๗ ขณะที่กลุ่มวัยท างานยังมีผลิตภาพต่ า มีอัตราเพ่ิมเฉลี่ยของผลิตภาพ
แรงงานช่วงปี ๒๕๕๐–๒๕๕๑ เพียงร้อยละ ๑.๘ ขณะเดียวกัน จากการด าเนินนโยบายความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจระดับทวิภาคีและระดับพหุภาคี ส่งผลให้มีแรงงานต่างชาติเข้ามาในประเทศไทย ๑.๓ ล้านคน ในปี 
๒๕๕๓ คิดเป็นแรงงานถูกกฎหมายร้อยละ ๒๘.๔ และแรงงานผิดกฎหมายถึงร้อยละ ๗๑.๖ นอกจากนี้ คนไทย
ส่วนใหญ่ยังมีปัญหาเจ็บป่วยด้วยโรคที่ป้องกันได้ ๕ อันดับแรกสูงขึ้นในทุกโรค ทั้งโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง 
หลอดเลือดในสมอง โรคหัวใจ และมะเร็ง โดยเฉพาะกลุ่มวัยสูงอายุเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังเพ่ิมขึ้น โดยพบว่า
ร้อยละ ๓๑.๗ ป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูง รองลงมาคือ เบาหวาน ร้อยละ ๑๓.๓ และหัวใจ ร้อยละ ๗.๐ ที่
จะส่งผลต่อภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของภาครัฐในอนาคต 

๓) ประชาชนได้รับการคุ้มครองทางสังคมเพิ่มขึ้นและมีการจัดสวัสดิการทางสังคม
ในหลายรูปแบบ แต่กลุ่มผู้ด้อยโอกาสยังไม่สามารถเข้าถึงบริการทางสังคมได้อย่างทั่วถึง คนไทยสามารถ
เข้าถึงหลักประกันสุขภาพได้ถึง ๖๓.๑ ล้านคน คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๔ ของประชากรผู้มีสิทธิทั้งประเทศ จาก
การด าเนินนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า และมีการด าเนินการเรื่องการคุ้มครองทางสังคมในรูปแบบที่
หลากหลาย ได้แก่ การจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชน การให้ความคุ้มครองส่งเสริมสิทธิประโยชน์คนไทยและ
แรงงานไทย การริเริ่มจัดท ากองทุนการออมแห่งชาติเพ่ือเป็นการออมระยะยาวส าหรับผู้สูงอายุ เป็นต้น แต่ยัง
มีบางกลุ่มที่ไม่สามารถเข้าถึงหลักประกันทางสังคม กล่าวคือ ก าลังแรงงานของประเทศมีหลักประกันทาง
สังคมเพียงร้อยละ ๓๖.๖ ขณะที่แรงงานอีกร้อยละ ๖๒.๑ ยังไม่มีหลักประกันทางสังคม อย่างไรก็ตาม ได้มีการ
ขยายความคุ้มครองให้แรงงานนอกระบบภายใต้การประกันสังคมตามมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยเริ่มให้ผู้สนใจสมัครเป็นผู้ประกันตนเมื่อเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๔ ขณะเดียวกัน 
ผู้สูงอายุร้อยละ ๗๐.๐ หรือ ๕ ล้านคนมีหลักประกันความมั่นคงในชีวิตเพียงเบี้ยยังชีพ และกลุ่มผู้มีรายได้
ต่ าสุดร้อยละ ๑๐.๐ ของประชากรมีระดับการศึกษาไม่เกินมัธยมศึกษาตอนต้นถึงร้อยละ ๙๔.๐ นอกจากนี้ 
คุณภาพบริการด้านการศึกษาและสาธารณสุขยังคงมีความแตกต่างกัน สะท้อนให้เห็นจากผลการประเมิน
สถานศึกษา ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษารายพ้ืนที่ และการกระจายทรัพยากรสาธารณสุขในแต่ละภูมิภาค  



๙ 

๔) ความเหลื่อมล้ าทางรายได้ของประชากรและโอกาสการเข้าถึงทรัพยากรเป็น
ปัญหาการพัฒนาประเทศ การกระจายรายได้ระหว่างกลุ่มประชากรชี้ให้เห็นว่า ผลประโยชน์ส่วนใหญ่อยู่ใน
กลุ่มท่ีมีโอกาสและรายได้สูง ท าให้สัดส่วนรายได้ระหว่างกลุ่มคนรวยร้อยละ ๑๐ ของประชากร กับกลุ่มคนจน
ร้อยละ ๑๐ ของประชากร มีความแตกต่างกันถึง ๒๒.๘ เท่า ในปี ๒๕๕๒ แม้ว่ารัฐบาลได้พยายามแก้ปัญหา
ความเหลื่อมล้ าของการกระจายรายได้ผ่านนโยบายต่างๆ อาทิ กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง และนโยบาย
การให้สินเชื่อเพ่ือกระตุ้นให้เกิดการใช้จ่าย ท าให้คนยากจนในประเทศไทยลดลงอย่างต่อเนื่องจากร้อยละ 
๔๒.๒ หรือ ๒๒.๑ ล้านคน ในปี ๒๕๓๑ เหลือร้อยละ ๘.๑ หรือ ๕.๓ ล้านคน ในปี ๒๕๕๒ ความเหลื่อมล้ าทาง
รายได้และโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐเป็นสาเหตุที่น าไปสู่ความขัดแย้งในสังคม และเป็นอุปสรรคต่อการ
พัฒนาประเทศ อาทิ ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น คนยากจนขาดโอกาสทางการศึกษา การรับรู้ข่าวสาร และ
อ านาจต่อรอง การประท้วง การใช้ความรุนแรง ปัญหาอาชญากรรม และยาเสพติด เป็นปัจจัยลดทอนความ
เข้มแข็งทางเศรษฐกิจ ความมั่นคงทางสังคม และท าให้ประชาธิปไตยอ่อนแอ ขณะเดียวกัน การกระจาย
ผลตอบแทนระหว่างปัจจัยการผลิต และการกระจายรายได้ระหว่างภูมิภาคแตกต่างกัน ผลตอบแทนของ
แรงงานมีแนวโน้มลดลงต่อเนื่องจากร้อยละ ๓๐.๒ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๘ เป็นร้อยละ ๒๘.๙ ในช่วง  
๓ ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ ขณะที่ผลตอบแทนของทุน ผู้ประกอบการ และที่ดินมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน 

๕) สังคมไทยเผชิญวิกฤตความเสื่อมถอยด้านคุณธรรมและจริยธรรม และมีการ
เปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วผ่านกระแสโลกาภิวัตน์และโลก 
ไซเบอร์ ท าให้คนไทยมุ่งแสวงหาความสุขและสร้างอัตลักษณ์ส่วนตัวผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ เกิดเป็น
วัฒนธรรมย่อยร่วมสมัยที่หลากหลายในรูปแบบการรวมกลุ่มของบุคคลที่สนใจเรื่องเดียวกัน โดยที่วัฒนธรรมที่
บ่งบอกความเป็นไทยไม่สามารถแสดงบทบาทที่ชัดเจน ขณะเดียวกันสังคมไทยก็เผชิญกับความเสื่อมถอยด้าน
คุณธรรมจริยธรรม ซึ่งสะท้อนได้จากคนในสังคมมีความถี่ในการใช้ความรุนแรงในการแก้ไขปัญหามากขึ้น ทั้ง
ปัญหาครอบครัว การแย่งชิงทรัพยากรระหว่างชุมชน และความคิดเห็นแตกต่างทางการเมือง ขณะที่
กระบวนการยุติธรรมแก้ไขปัญหาได้ไม่เต็มที่ ผู้ที่ใช้ความรุนแรงมักขาดความยับยั้งชั่งใจ มีพฤติกรรมเลียนแบบ
หรืออาจเกิดจากการเลี้ยงดู ขาดการใช้เหตุใช้ผล ขาดความเอ้ือเฟ้ือ เอ้ืออาทร ส่งผลให้ความมีคุณธรรมและ
จริยธรรมของคนในสังคมลดน้อยลง 

๖) สังคมไทยเผชิญปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดและการเพิ่มขึ้นของการ
พนันโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน ในช่วง ๔ ปี ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ เด็กและเยาวชนถูก
ด าเนินคดีโดยสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน มีสัดส่วน ๕.๐-๕.๔ คดีต่อเด็กพันคน สูงกว่าในช่วง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๘-๙ ที่มีสัดส่วน ๓.๓-๕.๑ คดียาเสพติดเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องจาก ๘,๘๐๓ คดี ในปี 
๒๕๔๙ เพ่ิมขึ้นเป็น ๑๔,๖๙๕ คดี ในปี ๒๕๕๓ ทั้งนี้ ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในโรงเรียนและ
สถานศึกษาเพ่ิมขึ้นอย่างน่าเป็นห่วง จากการส ารวจความคิดเห็นของประชาชนพบว่า ปัญหาการแพร่ระบาด 
ยาเสพติดในสถานศึกษาเพ่ิมขึ้นจากร้อยละ ๑๙.๒ ปี ๒๕๕๒ เป็นร้อยละ ๕๑.๓ ปี ๒๕๕๓ ขณะเดียวกันกลุ่ม
เด็กและเยาวชนมีแนวโน้มเล่นการพนันมากข้ึน  

๗) สังคมไทยตื่นตัวทางการเมืองและให้ความส าคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคม
และระบบธรรมาภิบาลมากขึ้น ประชาชนไทยมีความตื่นตัวในทางการเมืองสูงขึ้น การใช้สิทธิลงคะแนนเลือก
ผู้แทนราษฎรเพ่ิมขึ้น การตรวจสอบทางการเมืองเกิดขึ้นต่อเนื่อง ขณะที่ภาคธุรกิจเอกชนเข้ามามีบทบาทใน
การพัฒนาประเทศมากขึ้น มีการจัดตั้งเครือข่ายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีการด าเนินธุรกิจในรูปแบบกิจการเพ่ือสังคม ซึ่งเป็นแนวทางการลงทุนใหม่ของ
การประกอบธุรกิจเพ่ือการเจริญเติบโตของภาคสังคมเป็นหลัก ไม่มุ่งก าไรสูงสุด อย่างไรก็ตามในด้านการ



๑๐ 

บริหารจัดการยังมีปัญหาความโปร่งใส และไม่สุจริต ดัชนีภาพลักษณ์การคอร์รัปชั่นในช่วงปี ๒๕๕๐-๒๕๕๓ มี
คะแนนในช่วง ๓.๒–๓.๕ เทียบกับในช่วงของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ ที่คะแนนอยู่ในช่วง ๓.๒-๓.๘ จาก
คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน  

๒.๒.๓ การเปลี่ยนแปลงสภาวะด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
๑) ทุนทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรม จากการเพ่ิมขึ้นของประชากร การพัฒนา

เศรษฐกิจที่มุ่งการเจริญเติบโตและการแข่งขันทางด้านการค้า และการลงทุน ซึ่งท าให้มีการใช้ประโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติเกินศักยภาพและกระทบต่อความสมดุลของระบบนิเวศ พ้ืนที่ป่าไม้ของประเทศไทยมี
แนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง จากร้อยละ ๕๓.๓ ในปี ๒๕๐๔ เหลือร้อยละ ๓๓.๖ ในปี ๒๕๕๓ อยู่ในระดับต่ า
กว่าเกณฑ์ที่จะรักษาสมดุลของระบบนิเวศ พ้ืนที่ป่าต้นน้ าอยู่ในขั้นวิกฤตถึง ๑๔ ล้านไร่ ส่งผลให้การเกิด
อุทกภัยและปัญหาภัยแล้ง รวมทั้งการขาดแคลนน้ ามีความรุนแรงเพ่ิมขึ้น ปัจจุบันมีปริมาณน้ าต้นทุนเพียง  
๒ ใน ๓ ของความต้องการใช้น้ าเท่านั้น การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพมีแนวโน้มสูงขึ้นจากกิจกรรม
ต่างๆ ของมนุษย์ การกัดเซาะชายฝั่งในพ้ืนที่หลายแห่งอยู่ในภาวะวิกฤต ปี ๒๕๕๐ แนวชายฝั่งทะเล 
ทั่วประเทศถูกกัดเซาะ ๑๕๕ แห่ง รวมเป็นความยาวประมาณ ๖๐๐ กิโลเมตร เกิดการสูญเสียที่ดินไปถึง 
๑๑๓,๐๔๒ ไร่ คิดเป็นมูลค่าความเสียหายเฉพาะที่ดินประมาณ ๑ แสนล้านบาท ส่วนพ้ืนที่แนวชายฝั่งทะเล
อ่าวไทยตอนในทั้งหมดซึ่งได้รับการจัดเป็นพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่มีความส าคัญระดับชาติ มีอัตราการกัดเซาะรุนแรง
มากกว่า ๕ เมตรต่อปี ขณะที่ทรัพยากรดินที่เป็นปัจจัยการผลิตที่ส าคัญ มีความเสื่อมโทรมและมีปัญหาความ
ขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ที่ดิน พ้ืนที่ดินเสื่อมโทรมในระดับรุนแรงและระดับวิกฤตเท่ากับ ๓๖.๐ ล้านไร่  
คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๒ ของพ้ืนที่ประเทศ การใช้ที่ดินที่ไม่เหมาะสมกับศักยภาพพ้ืนที่ และปัญหาการกระจาย
การถือครอง มีการเข้าครอบครองใช้ประโยชน์ที่ดินในพ้ืนที่อนุรักษ์ รวมทั้งการขยายตัวของเมือง พ้ืนที่
อุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม รุกพ้ืนที่เกษตรกรรมมากขึ้น  

๒) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลซ้ าเติมให้ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมรุนแรง กระทบต่อผลผลิตภาคเกษตรและความยากจน ภาวะโลกร้อนที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
ในช่วง ๕๐ ปีที่ผ่านมาท าให้เกิดการเสียสมดุลของธรรมชาติ ส่งผลกระทบเชื่ อมโยงในหลายมิติ ทั้งด้าน
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงในเชิงพ้ืนที่ที่เริ่มปรากฏชัดเจนในบริเวณภาคกลางเขตลุ่มแม่น้ า
เจ้าพระยาและภาคอีสานตอนล่างที่มีอุณหภูมิสูงขึ้น ท าให้พืชและสัตว์ต้องปรับตัวเข้าสู่ระบบนิเวศที่เปลี่ยนไป 
เกิดการเปลี่ยนแปลงของพันธุ์พืช สัตว์ป่า และสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในป่า ความหลากหลายทางชีวภาพก็จะ
เปลี่ยนแปลงตามไปด้วย ระบบนิเวศทางทะเลก็ได้รับผลกระทบจากภาวะโลกร้อน เนื่องจากอุณหภูมิผิวน้ าที่
เพ่ิมข้ึนและระดับน้ าทะเลที่สูงขึ้นในบางพ้ืนที่ส่งผลให้พืชและสัตว์ทะเลบางชนิดสูญพันธุ์ เกิดการกัดเซาะพ้ืนที่
ชายฝั่งอย่างต่อเนื่อง น าไปสู่ปัญหาความเสื่อมโทรมของดิน และส่งผลกระทบต่อแหล่งที่อยู่อาศัย แหล่ง
ประกอบอาชีพ และแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญโดยตรงหากไม่ได้รับการป้องกัน ก่อให้เกิดความเสียหายทาง
เศรษฐกิจและสังคมตามมา ปริมาณน้ าฝนในระยะ ๒๐ ปีข้างหน้าในบางพ้ืนที่มีแนวโน้มลดลง เกิดภัยพิบัติ 
ภาวะน้ าท่วมฉับพลัน น้ าหลาก ภัยแล้งยาวนาน หรือดินถล่มในหลายพ้ืนที่ เกิดความเสียหายต่อผลผลิตทาง
การเกษตรคิดเป็นมูลค่ากว่าสี่พันล้านบาทต่อปี การสูญเสียผลผลิตทางการเกษตรจากการเกิดภัยแล้งยาวนาน
หรือน้ าท่วมซ้ าซากส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและวิถีชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะเกษตรกรที่ต้องประสบ
ปัญหาที่อยู่อาศัย ที่ดินท ากิน หรือต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น ขณะที่ผลผลิตตกต่ า เกิดการสูญเสียที่ดินของ
เกษตรกรรายย่อย น าไปสู่การบุกรุกที่ป่าเพ่ิมข้ึน และความขัดแย้งแย่งชิงการใช้ประโยชน์ที่ดิน 



๑๑ 

๓) การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยังไม่มีประสิทธิภาพ
เท่าที่ควร ขณะที่มีความขัดแย้งทางนโยบายในการบูรณาการการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา
เศรษฐกิจ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขาดการบูรณาการร่วมระหว่างหน่วยงาน
รับผิดชอบที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้การก าหนดเครื่องมือและกลไกในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเป็นแบบแยกส่วน ระบบการจัดการข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไม่ ได้มาตรฐาน 
ไม่ครอบคลุม และขาดการเชื่อมโยงกับข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคม กฎหมายมีลักษณะของการบริหาร
จัดการทรัพยากรรายสาขา ขาดประสิทธิภาพในการบังคับใช้ ขาดความเป็นธรรม และความโปร่งใส นอกจากนี้ 
มีปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น และความไม่เป็นธรรมในการจัดสรรทรัพยากร เช่น ที่ดิน น้ า และป่าไม้ เป็นต้น  
ขณะที่เกิดความขัดแย้งของนโยบายระหว่างการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมเพ่ือความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ 
และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้ภาคประชาชนขาดความเชื่อมั่นต่อการพัฒนา
อุตสาหกรรมและการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมของภาครัฐ ดังเช่นกรณีปัญหามลพิษในพ้ืนที่ นิคมอุตสาหกรรม
มาบตาพุด จังหวัดระยอง ทีส่่งผลกระทบทั้งในมิติเศรษฐกิจและชีวิตความเป็นอยู่ของคนในพื้นที ่ 

๔) ประเทศไทยยังมีความม่ันคงด้านอาหาร แม้จะต้องเผชิญกับความท้าทายจาก
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและความต้องการพืชพลังงาน ผลผลิตเกษตรมีเพียงพอส าหรับการบริโภคและ
ส่งออก แม้ว่าจะมีการปรับเปลี่ยนการเพาะปลูกไปสู่พืชพลังงานเพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะปาล์มน้ ามั น และมัน
ส าปะหลัง แต่ยังไม่ส่งผลกระทบต่อการผลิตพืชอาหารส าคัญในภาพรวมของประเทศ อาทิ ข้าวนาปีที่มีพ้ืนที่
การผลิตไม่เปลี่ยนแปลง อย่างไรก็ดี ผลกระทบจะเกิดขึ้นมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับความสามารถในการพัฒนา
ยกระดับคุณภาพระบบการผลิตของภาคการเกษตรในอนาคต รวมถึงแนวนโยบายภาคเกษตรของประเทศที่ให้
ความส าคัญในการเลือกส่งเสริมการผลิตพืชอาหารและพืชพลังงานอย่างสมดุล 

๒.๒.๔ การเปลี่ยนแปลงสภาวะด้านการบริหารจัดการการพัฒนาประเทศ 

๑) รัฐธรรมนูญฉบับที่ใช้อยู่ในปัจจุบันให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน และวางรากฐานธรรมาภิบาลของประเทศมาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ประชาชนมีความตื่นตัวทาง
การเมืองสูงขึ้น วิกฤตการณ์ทางการเมืองปี ๒๕๔๙ ส่งผลให้ค่าดัชนีประชาธิปไตยของไทยมีค่าคะแนน ๕.๗ 
คะแนน จากคะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน อยู่ในล าดับที่ ๙๐ จากประเทศกลุ่มตัวอย่างท้ังหมด แต่ภายหลังจากการ
ประกาศใช้รัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่น าไปสู่กระบวนการเลือกตั้ง ส่งผลให้ค่าดัชนีประชาธิปไตยในปี ๒๕๕๑ 
เพ่ิมขึ้นเป็น ๖.๘ เป็นอันดับหนึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศเพ่ือนบ้าน และอยู่ล าดับที่ ๕๔ จากประเทศกลุ่ม
ตัวอย่างทั้งหมด ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า ประชาชนเกิดความตื่นตัวในการมีส่วนร่วมบริหารประเทศที่สูงกว่าใน
อดีต การรวมตัวแสดงความคิดเห็นทางการเมืองหรือการตรวจสอบการท างานของภาครัฐเป็นการวางรากฐาน
การพัฒนาวัฒนธรรมประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลให้เป็นส่วนหนึ่งของวิถีการด าเนินชีวิตในสังคมไทย และ
เสริมสร้างการเมืองให้โปร่งใส สุจริตมากขึ้น  

๒) ความขัดแย้งทางการเมืองและความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ส่งผลต่อ
เศรษฐกิจ การด ารงชีวิตของประชาชน ความเชื่อม่ันของนานาประเทศ และท าให้ความสงบสุขลดลง 
ความขัดแย้งทางการเมืองอันเนื่องมาจากการชุมนุมประท้วงและการก่อความรุนแรงในเหตุการณ์ต่างๆ ส่งผล
กระทบโดยตรงต่อความมั่นคงและความสามัคคีของคนในชาติ เป็นเหตุให้รัฐบาลขาดเสถียรภาพ ไม่สามารถ
บริหารประเทศได้เต็มความสามารถ ลดความเชื่อมั่นจากนักลงทุนจากต่างประเทศ รวมทั้งการใช้ความรุนแรง
ในการยุติปัญหาระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับประชาชนท าให้เกิดการบาดเจ็บและความล้มตายของผู้คน ความ
รุนแรงที่เกิดข้ึนยังท าให้ประชาชนส่วนใหญ่มีความเครียด ความวิตกกังวล และหวาดระแวงเพ่ิมมากขึ้น ขณะที่



๑๒ 

ความไม่สงบใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ยังรุนแรง ท าให้มีผู้เสียชีวิต ได้รับบาดเจ็บ และทรัพย์สินเสียหาย
เป็นจ านวนมาก เหตุการณ์ความไม่สงบยังท าให้เศรษฐกิจภาคใต้อ่อนแอ มีการว่างงาน คนจนเพ่ิมขึ้น และการ
ที่เจ้าหน้าที่รัฐถูกท าร้าย ท าให้ไม่สามารถลงพื้นที่ให้บริการประชาชนได้ตามปกติ คนในท้องถิ่นจึงมีข้อจ ากัดใน
การเข้าถึงบริการของรัฐ อาทิ ด้านสุขภาพอนามัย สถานการณ์ความรุนแรงทั้ง ๒ กรณี เป็นปัจจัยลบที่ส่งผลให้
ไทยถูกจัดเป็นประเทศที่มีระดับดัชนีวัดความสงบสุขอยู่ในระดับต่ าที่สุดประเทศหนึ่งในโลก และต่ าที่สุดเป็น
อันดับที่สองในกลุ่มประเทศอาเซียน รองจากประเทศพม่าเพียงประเทศเดียว  

๓) ประสิทธิภาพภาครัฐมีการเปลี่ยนแปลงในภาพรวมที่ดีขึ้นจากช่วงต้น
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๐ แต่ขีดความสามารถในการป้องกันการทุจริตต้องปรับปรุง ระดับขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของไทยด้านประสิทธิภาพของภาครัฐในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น
ถึง ๑๐ ล าดับจากล าดับที่ ๒๗ ในปี ๒๕๕๐ เป็นล าดับที่ ๑๘ ในปี ในปี ๒๕๕๓ มีสาเหตุมาจากการปรับ
โครงสร้างระบบราชการให้การบริหารงานมีอิสระและคล่องตัว มีการกระจายอ านาจจากส่วนกลางสู่ส่วน
ภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นได้ผลเป็นรูปธรรม โดยจังหวัดสามารถจัดท าแผนและตั้งค าของบประมาณของจังหวัด
ได้เอง รวมถึงการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นมีความคืบหน้ามากขึ้น อย่างไรก็ตาม จากการที่ขีดความสามารถการ
พัฒนาระบบราชการไทยด้านความการทุจริตและประพฤติมิชอบ เปรียบเทียบกับ ๕๘ ประเทศ ลดลงจาก ๓.๐ 
คะแนนเป็น ๑.๘ คะแนน ในช่วงเวลาเดียวกัน สะท้อนให้เห็นว่า ระบบราชการไทยยังต้องเร่งปรับปรุงในเรื่อง
คุณธรรม จริยธรรม การปฏิบัติงานภายใต้วินัยที่ดีและการตรวจสอบการด าเนินงาน  

๔) การกระจายอ านาจประสบความส าเร็จในเรื่องการเพิ่มรายได้ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แต่มีความล่าช้าในการถ่ายโอนภารกิจและมีความไม่ชัดเจนในการแบ่ง
บทบาทหน้าที่กับราชการส่วนกลาง การปรับปรุงแผนก าหนดขั้นตอนและแผนปฏิบัติการกระจายอ านาจให้ 
อปท. อย่างเป็นระบบ ช่วยให้ อปท. มีรายได้เพ่ิมขึ้น แต่ยังมีความล่าช้าในด้านการถ่ายโอนภารกิจอยู่หลาย
ประการ เนื่องจากมีความล่าช้าของการแก้ไขกฎหมายและระเบียบต่างๆ ที่จ าเป็น รวมทั้งบุคลากรที่จะถ่าย
โอนไม่มีความพร้อมหรือมีปัญหาในการปรับตัว ขณะเดียวกัน การจัดบริการสาธารณะในพ้ืนที่ของ อปท.  
มีความซ้ าซ้อนกับส่วนกลาง ท าให้ขาดความชัดเจนในการแบ่งบทบาทหน้าที่ทั้งในเชิงก ากับดูแล การควบคุม 
และการตรวจสอบ ส่งผลต่อประสิทธิภาพของการให้บริการและต้นทุนการบริหารจัดการ รวมทั้งขาดการ  
บูรณาการแผนงานระดับต่างๆ อุปสรรคดังกล่าวส่งผลให้ อปท. ไม่สามารถด าเนินภารกิจตามกฎหมายในการ
จัดบริการสาธารณะเพ่ือรองรับความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ส่งผลต่อการ
พัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนในภาพรวม 

๕) การคอร์รัปชั่นเป็นปัญหาส าคัญของไทย ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นยังคง 
บ่อนท าลายประเทศ แม้ว่าภาครัฐจะมีนโยบายการปราบปรามและรณรงค์เพ่ือป้องกันคอร์รัปชั่นอย่างต่อเนื่อง 
แต่ภาพลักษณ์การคอร์รัปชั่นโดยรวมของประเทศไทยยังไม่ดีขึ้น ในปี ๒๕๕๐-๒๕๕๓ อยู่ระหว่าง ๓.๒–๓.๕ 
คะแนน จาก ๑๐ คะแนนเต็ม ต่ ากว่าประเทศเพ่ือนบ้าน เช่น สิงคโปร์ และมาเลเซีย แต่สูงกว่า เวียดนาม 
ฟิลิปปินส์ และอินโดนิเชีย ส่งผลให้หลายภาคส่วนชุมนุม รวมกลุ่มต่อต้าน เรียกร้องและกดดันให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงรัฐบาลหลายครั้ง ขณะเดียวกัน เมื่อมีการส ารวจทัศนคติของประชาชนไทยต่อปัญหาการทุจริต 
พบว่า ประชาชนบางกลุ่มยอมรับได้กับการทุจริตคอร์รัปชั่นหากท าให้ประเทศชาติรุ่งเรือง ประชาชนกินดีอยู่ดี 
จึงเป็นประเด็นที่น่าเป็นห่วงและเป็นอุปสรรคส าคัญต่อการพัฒนาประเทศตามวิถีประชาธิปไตยและหลัก  
ธรรมาภิบาลอย่างยั่งยืน 



๑๓ 

๓.   การประเมินความเสี่ยง  

การเปลี่ยนแปลงภายในและภายนอกประเทศที่จะเกิดข้ึนอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ประเทศไทยต้องเผชิญ
กับความเสี่ยงในหลายมิติที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของไทย ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ 
ซึ่งความเสี่ยงที่ส าคัญ ประกอบด้วย 

๓.๑ การบริหารภาครัฐอ่อนแอ ไม่สามารถขับเคลื่อนการบริหารจัดการประเทศได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ อ านาจรัฐถูกใช้เพ่ือผลประโยชน์ของคนบางกลุ่ม ความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐกับภาคประชาชน
และระหว่างประชาชนกับประชาชนในบางพ้ืนที่มีช่องว่างมากขึ้น ประชาชนมีส่วนร่วมในการให้ข้อคิดเห็นแต่
การมีส่วนร่วมตัดสินใจในระดับนโยบายมีน้อย เจ้าหน้าที่รัฐย่อหย่อนในการปฏิบัติตามหน้าที่ การบังคับใช้
กฎหมายไม่จริงจัง จากการที่ดัชนีภาพลักษณ์การคอร์รัปชั่นชี้ให้เห็นว่ายังคงมีการทุจริตประพฤติมิชอบและไม่
โปร่งใส น าไปสู่ความเหลื่อมล้ าและไม่เป็นธรรมในมิติเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ส่งผลกระทบต่อความเชื่อถือ
ของต่างชาติที่มีต่อประเทศไทย 

๓.๒ โครงสร้างทางเศรษฐกิจไม่สามารถรองรับการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน  เศรษฐกิจไทยยังคง
พ่ึงพาเศรษฐกิจภายนอกประเทศ ทั้งการส่งออกสินค้า การลงทุน และการน าเข้าพลังงานจากต่างประเทศอย่าง
มาก จึงมีความอ่อนไหวต่อความผันผวนของเศรษฐกิจโลกและปัจจัยแวดล้อมโลกที่เปลี่ยนแปลงไป  การ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจขึ้นอยู่กับปัจจัยการผลิตดั้งเดิมโดยเฉพาะทุน และแรงงานราคาถู กที่มีผลิตภาพ 
การผลิตต่ า เป็นอุปสรรคต่อการเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลก ขณะที่เศรษฐกิจในประเทศยังมี
ความเหลื่อมล้ า ประชาชนระดับฐานรากซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในภาคเกษตรมีรายได้น้อยเมื่อเทียบกับนอกภาคเกษตร
ประสบความยากจนและมีปัญหาหนี้สินเป็นปัจจัยบั่นทอนความเข้มแข็งของเศรษฐกิจไทย 

๓.๓ โครงสร้างประชากรที่มีวัยสูงอายุเพิ่มขึ้น ขณะที่ประชากรวัยเด็กและวัยแรงงานลดลง 
ประชากรผู้สูงอายุมีสัดส่วนร้อยละ ๑๑.๙ ในปัจจุบัน และจะเพ่ิมเป็นร้อยละ ๑๔.๘ เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ ๑๑ ประเทศไทยจึงจะเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ในปี ๒๕๖๘ ขณะที่ประชากรวัยเด็กมีสัดส่วน
ลดลงอย่างต่อเนื่องจากร้อยละ ๒๐.๕ ในปัจจุบันเหลือร้อยละ ๑๘.๓ ในปี ๒๕๕๙ เป็นผลมาจากภาวะเจริญ
พันธุ์ของสตรีไทยที่ลดลงต่ ากว่าระดับทดแทน การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรดังกล่าวท าให้สัดส่วน
ประชากรวัยแรงงานลดลงในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ จากสัดส่วนประชากรเด็ก : แรงงาน : ผู้สูงอายุ 
๒๐.๕ : ๖๗.๖ : ๑๑.๙ ในปี ๒๕๕๓ เป็น ๑๘.๓ : ๖๖.๙ : ๑๔.๘ ในปี ๒๕๕๙ แม้สัดส่วนประชากรวัยแรงงาน
จะไม่เปลี่ยนแปลงมากนักในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ แต่ในอนาคตความต้องการแรงงานในระบบ
เศรษฐกิจอาจเพ่ิมขึ้น การขาดแคลนแรงงานจะเป็นปัญหาส าคัญไม่เฉพาะแต่ประเทศไทย ภายใต้สถานการณ์ 
ที่ประเทศต่างๆ เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุและการเคลื่อนย้ายแรงงานเป็นไปอย่างเสรี การแข่งขันเพ่ือแย่งชิงแรงงาน
จะมีมากขึ้น โดยเฉพาะแรงงานคุณภาพ จะเป็นอุปสรรคต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทยที่ยังมีข้อจ ากัด
ด้านการบริหารจัดการแรงงานต่างชาติ นอกจากนี้ ภาครัฐและครัวเรือนจะมีภาระค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้นในการดูแล
และพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในด้านต่างๆ ส่งผลต่อภาระงบประมาณของภาครัฐ และค่าใช้จ่ายของ
ครัวเรือนในการดูแลสุขภาพอนามัย และการจัดสวัสดิการทางสังคม เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ หาก
ไม่มีการเตรียมความพร้อมที่เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ 

๓.๔ ค่านิยมที่ดีงามของไทยเสื่อมถอย การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและกระแสโลกาภิวัตน์ 
มีผลกระทบต่อวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิมที่ดีงาม ส่งผลให้สังคมไทยมีความเป็นวัตถุนิยม พฤติกรรมของคนใน
สังคมเปลี่ยนแปลง  คนไทยให้ความส าคัญกับศีลธรรมและวัฒนธรรมที่ดีงามลดลง ทั้งการด ารงชีวิตประจ าวัน 



๑๔ 

การใช้ชีวิตและความสัมพันธ์กับผู้อ่ืน มุ่งหารายได้เพ่ือสนองความต้องการ การช่วยเหลือเกื้อกูลกันลดลง ความ
มีน้ าใจไมตรีน้อยลง ต่างแก่งแย่งเอารัดเอาเปรียบกัน ท าให้คนไทยขาดความสามัคคี การเคารพสิทธิผู้อ่ืน และ
การยึดถือประโยชน์ส่วนรวม ส่งผลต่อวิถีชีวิตคนไทยทั้งระดับครอบครัว ชุมชน และประเทศ 

๓.๕ ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมของประเทศมีแนวโน้มเสื่อมโทรมรุนแรง จาก
การเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านกายภาพ การใช้ประโยชน์ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลให้สถานการณ์
และแนวโน้มความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทวีความรุนแรง  โดยเฉพาะการขาด
แคลนน้ า รูปแบบและพฤติกรรมการบริโภคที่ฟุ่มเฟือยทั้งในภาคประชาชนและภาคการผลิต ท าให้มีการใช้
ทรัพยากรอย่างสิ้นเปลือง ไม่คุ้มค่า และปริมาณของเสียเพิ่มขึ้น เกิดความเสี่ยงต่อการสูญเสียความหลากหลาย
ทางชีวภาพในระบบนิเวศทางทะเล ชายฝั่ง พ้ืนที่ชุ่มน้ า และป่าไม้ รวมไปถึงการกัดเซาะชายฝั่งอย่างต่อเนื่อง 
สร้างความเสียหายต่อพ้ืนที่อยู่อาศัย พ้ืนที่การเกษตร หรือแหล่งท่องเที่ยว และการประกอบอาชีพ เกิดการ
อพยพย้ายถิ่นท าให้วัฒนธรรมพื้นถ่ินสูญหาย ขณะที่ภัยพิบัติจะเกิดขึ้นบ่อยครั้ง มีพ้ืนที่เสี่ยงต่ออุทกภัย วาตภัย 
และภัยแล้งเพ่ิมข้ึน กระทบต่อฐานการผลิตภาคเกษตร ความมั่นคงด้านอาหาร พลังงาน สุขภาวะและคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน  

๓.๖ ประเทศไทยยังคงมีความเสี่ยงด้านความม่ันคง ทั้งที่มาจากปัญหาการก่อความไม่สงบใน
ประเทศ ปัญหาการก่อการร้าย วิกฤตเศรษฐกิจและการแข่งขันด้านต่างๆ ในเวทีระหว่างประเทศ รวมทั้งภัย
พิบัติที่เกิดจากมนุษย์และธรรมชาติมีความรุนแรงและผลกระทบสูง มีแนวโน้มจะมีความรุนแรงและผลกระทบ
เพ่ิมขึ้นในระยะต่อไป เป็นประเด็นท้าทายต่อการบริหารจัดการความเสี่ยงทั้งการบริหารวิกฤตการณ์ การ
เตรียมความพร้อมเพ่ือตอบสนองอย่างฉับไว และการบริหารจัดการในภาวะฉุกเฉิน รวมทั้งการเสริมสร้าง
ศักยภาพของประเทศให้มีความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและสามารถแข่งขันได้ในเวทีโลกอย่างต่อเนื่อง 

๔. การสร้างภูมิคุ้มกันของประเทศ  

สังคมไทยด ารงอยู่ได้ภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม ในตลอดระยะเวลาที่
ผ่านมาภายใต้ความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ความเข้มแข็งของวัฒนธรรมและการด าเนินยุทธศาสตร์การ
พัฒนาที่เหมาะสม โดยเฉพาะในช่วงของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ที่กระแสการเปลี่ยนแปลงจะรุนแรงมากขึ้น
และจะกระทบต่อการพัฒนาประเทศและวิถีการด ารงชีวิตของประชาชนในวงกว้าง จึงควรพิจารณาน าจุดแข็ง
ของสังคมไทยที่มีมาแต่ในอดีต ตลอดจนจุดเด่นของการด าเนินยุทธศาสตร์ในอดีตมาสร้างเป็นภูมิคุ้มกันให้
ประเทศสามารถพัฒนาได้อย่างก้าวหน้าและม่ันคงต่อไปในอนาคต ดังนี้ 

๔.๑ ประเทศไทยมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันหลักที่ยึดโยงคนในชาติให้เกาะเกี่ยวกันอย่างแน่นแฟ้น เป็นแบบอย่างใน
การด าเนินชีวิตของคนในสังคม โดยเฉพาะรัชกาลปัจจุบันที่ทรงเป็นแบบอย่างของการด ารงชีวิตบนทาง 
สายกลางและความพอเพียง รวมถึงทรงให้ความส าคัญกับการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของพสกนิกรในทุกด้าน 
นอกจากนี้ การที่พระมหากษัตริย์ไทยตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันทรงให้ความส าคัญกับการด าเนินวิเทโศบายกับ
นานาประเทศอย่างชาญฉลาด ส่งผลให้ประเทศไทยมีความเป็นเอกราช ยืนอยู่บนเวทีโลกอย่างมีศักดิ์ศรี มี
สัมพันธ์ที่ดีกับประเทศต่างๆ รวมถึงมีศักยภาพและความพร้อมในการคงไว้ซึ่งอธิปไตยของชาติ ให้ความส าคัญ
ต่อการเป็นพันธมิตรและภาคีการพัฒนากับประเทศต่างๆ โดยยึดความเป็นกลางในการสร้างความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ 



๑๕ 

๔.๒ การพัฒนาประเทศให้อยู่บนฐานความรู้และเทคโนโลยีที่ทันสมัย การวิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีเป็นแรงขับเคลื่อนที่ส าคัญส าหรับการพัฒนาประเทศ ในการปรับเปลี่ยนการผลิตจากการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ เงินทุน และแรงงานที่มีผลิตภาพต่ า ไปสู่การใช้ความรู้และความช านาญด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี สังคมเศรษฐกิจฐานความรู้เป็นพลังขับเคลื่อนและภูมิคุ้มกันประเทศไทยในกระแสโลกาภิวัตน์  

๔.๓ สังคมไทยมีค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดีงาม ความเป็นไทยได้ถูกสะท้อนอยู่ในวัฒนธรรมที่เป็น
เอกลักษณ์เฉพาะ การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมเกี่ยวโยงกับสภาพสังคมของประเทศ  วัฒนธรรมไทยที่ดีงาม
สามารถยึดโยงคนไทยให้เป็นเอกภาพ ลดอิทธิพลของความทันสมัยและความขัดแย้งในสังคมไทย ประชาชนน า
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจ าวัน ครอบครัวบ่มเพาะความเป็นไทยที่มี
จิตส านึกและอัตลักษณ์ให้บุตรหลานได้ตระหนักถึงรากเหง้าของตนเอง 

๔.๔ ภาคการเกษตรเป็นฐานรายได้หลักและความม่ันคงด้านอาหารของประเทศ ภาคการเกษตรมี
ความส าคัญในสังคมไทย ก่อให้เกิดประโยชน์หลายด้าน ทั้งแหล่งสร้างงาน แหล่งผลิตอาหาร และเชื่อมโยงวิถี
ชีวิตของสังคมไทย มีส่วนส าคัญในการลดความยากจน สร้างงาน และลดผลกระทบจากภาวะโลกร้อน  
การรักษาภาคการเกษตรเป็นแหล่งอาหารหลักของประเทศ สร้างกระแสธรรมชาตินิยม และเสริมสร้าง
เศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง  

๔.๕ ชุมชนเป็นกลไกที่มีความสามารถในการบริหารจัดการ มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และเชื่อมโยงกันเป็นสังคมสวัสดิการ ชุมชนเป็นหน่วยส าคัญที่สุดของประเทศ  วิถีชุมชนพ่ึงพิงและอาศัย
ธรรมชาติเป็นหลัก ชุมชนเข้มแข็ง คนในชุมชนพ่ึงตนเองได้ตั้งแต่ระดับปัจเจก ครอบครัว และชุมชน จะเป็น
พลังหลักในการพัฒนารากฐานของประเทศให้มั่นคง  ชุมชนพ่ึงตนเองสามารถบรรเทาปัญหาเศรษฐกิจ สังคม 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ กลไกชุมชนสามารถพัฒนาท้องถิ่น
ให้เจริญรุ่งเรือง 

๕.   ประเด็นการพัฒนาท่ีส าคัญในระยะต่อไป  

การประเมินสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่จะส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศในช่วงของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ พร้อมทั้งการวิเคราะห์จุดอ่อนและข้อจ ากัดที่เป็นจุดเสี่ยงของประเทศ รวมทั้งภูมิคุ้มกัน
ที่จะต้องเร่งเสริมสร้างให้เข้มแข็งมากขึ้นในสังคมไทย ได้น ามาสู่การก าหนดประเด็นการพัฒนาส าคัญเพ่ือเป็น
กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาในช่วงของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ดังนี้ 

๕.๑ การพัฒนาคนเพื่อเสริมสร้างทุนทางปัญญาอย่างยั่งยืน มุ่งพัฒนาคนไทยให้มีศักยภาพในการ
คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ มีความคิดสร้างสรรค์ ใฝ่เรียนรู้ มีคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม รู้จักสิทธิหน้าที่
ของตนเองและผู้อ่ืน ควบคู่กับการเสริมสร้างและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางปัญญาและแหล่งเรียนรู้ในระดับ
ชุมชน  

๕.๒ การสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคมให้ทุกคนในสังคมไทย มุ่งปรับโครงสร้าง
เศรษฐกิจที่มีคุณภาพและยั่งยืน มีฐานการพัฒนาที่ทั่วถึง ให้ความส าคัญกับการปรับโครงสร้างการค้าและการ
ลงทุนให้สอดคล้องกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของเอเชีย ตะวันออกกลาง แอฟริกา และเศรษฐกิจในประเทศ 
ปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมที่เน้นการใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ และการผลิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม  สร้างมูลค่าเพ่ิมกับสาขาบริการที่มีศักยภาพบนฐานของความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม 
พัฒนาธุรกิจสร้างสรรค์และเมืองสร้างสรรค์ สร้างความเข้มแข็งภาคเกษตรและความมั่นคงด้านอาหาร พร้อม



๑๖ 

ทั้งขยายเศรษฐกิจฐานรากให้มีความหลากหลายและแข็งแกร่งมากขึ้น มีระบบค่าจ้างแรงงานและสวัสดิการ
แรงงานที่เป็นธรรม มีการคุ้มครองแรงงานที่เหมาะสมกับการด ารงชีวิตอย่างมีคุณภาพ ควบคู่ไปกับการพัฒนา
ทักษะและความรู้ทั้งด้านการผลิตและการบริหารจัดการ การเข้าถึงทรัพยากร โครงสร้างพ้ืนฐาน และพัฒนา
ระบบการเงินฐานรากและระบบการออมที่หลากหลาย เพ่ือเพ่ิมโอกาสการประกอบสัมมาชีพที่มั่นคง รวมทั้ง
พัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคมให้มีคุณภาพและครอบคลุมอย่างทั่วถึง 

๕.๓ การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และส่งเสริมบทบาทภาคประชาสังคมและธุรกิจ
เอกชนให้เป็นพลังร่วมในการพัฒนาสังคมไทย มุ่งยกระดับศักยภาพและขีดความสามารถของชุมชนในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนในชุมชน และการจัดการความรู้ ควบคู่ไปกับการส่งเสริมบทบาทภาคเอกชนในการ
ด าเนินธุรกิจที่ให้ผลประโยชน์ตอบแทนคืนสู่สังคมและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งกระตุ้นชุมชนและภาค
ประชาสังคมร่วมตรวจสอบการด าเนินงานของภาครัฐ และส่งเสริมให้ชุมชนสามารถเชื่อมโยงทิศทางการพัฒนา
กับบริบทการเปลี่ยนแปลงในอนุภูมิภาค อาเซียน และโลก  

๕.๔ การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนที่เอื้อต่อการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขันและระบบการแข่งขันที่เป็นธรรม เน้นการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และ
ความคิดสร้างสรรค์ ควบคู่กับการพัฒนาก าลังคนที่มีสมรรถนะสูง บริหารจัดการโลจิสติกส์ พัฒนาการขนส่ง
ต่อเนื่องหลายรูปแบบ พัฒนาระบบราง พัฒนาบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง และสร้างความมั่นคงด้าน
พลังงาน รวมทัง้ปฏิรูปกฎหมาย กฎ ระเบียบทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องให้เหมาะสมและทันต่อสถานการณ์  

๕.๕ การส่งเสริมความร่วมมืออย่างเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาทั้งในระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาค 
เน้นสร้างความเชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพรองรับการขยายตัวด้านการค้า 
การลงทุนผ่านการอ านวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าผ่านแดนและข้ามแดน การพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
ชายแดนและการเปิดพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ที่เชื่อมโยงภูมิภาคเอเชียใต้  

๕.๖ การเตรียมความพร้อมของไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  ให้ความส าคัญในการสร้างความ
ตระหนักในความส าคัญของประชาคมอาเซียน และผลกระทบที่จะเกิดขึ้น พัฒนาขีดความสามารถของ
ผู้ประกอบการให้สามารถแข่งขันได้และใช้ประโยชน์จากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน พัฒนาทักษะแรงงานให้มี
ความสามารถเป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงานอาเซียน รวมทั้งการปรับกฎ ระเบียบ และการจัดการเชิงสถาบัน
ให้สอดรับกับกติกาของอาเซียน  

๕.๗ การบริหารจัดการน้ าและที่ดินเพื่อสนับสนุนความม่ันคงด้านอาหารและการปรับโครงสร้าง
ทางเศรษฐกิจ มุ่งพัฒนา ปรับปรุง และฟ้ืนฟูแหล่งน้ าเพ่ือเพ่ิมปริมาณน้ าต้นทุน พัฒนาระบบโครงข่ายกระจาย
น้ า และความมั่นคงด้านน้ าอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้น้ า  ฟ้ืนฟูและพัฒนาดิน 
ที่เสื่อมสภาพให้เหมาะสมกับการท าเกษตรกรรม แก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินในเขตอนุรักษ์ ปรับปรุงการ
บริหารจัดการที่ดินทั้งระบบ กระจายการถือครองที่ดินให้เป็นธรรม และป้องกันการสูญเสียกรรมสิทธิ์ที่ดินของ
เกษตรกรรายย่อย 

๕.๘ การยกระดับขีดความสามารถในการปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และ
ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ให้ความส าคัญกับการวางแผนรองรับและจัดการปัญหาที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา รวมทั้งนวัตกรรมที่เก่ียวข้องกับการลดก๊าซเรือนกระจกและการ
ปรับตัว และการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนท้องถิ่นเพ่ือรองรับภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ตลอดจนสร้างภูมิคุ้มกันด้านการค้าจากเงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อมและวิกฤตภาวะโลกร้อน 



๑๗ 

๕.๙ การบริหารจัดการประเทศเพื่อสร้างความเป็นธรรมในสังคม พัฒนาระบบราชการและ
ข้าราชการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล เพ่ิมประสิทธิภาพการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พัฒนาระบบและกลไกการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างมีส่วนร่วม ส่งเสริมให้
ประชาชนทุกระดับมีโอกาสเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียม และสร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึง
ทรัพยากร ควบคูไ่ปกับปลูกฝังจิตส านึก ค่านิยมประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลแก่ประชาชนทุกกลุ่ม 

โดยสรุป จากการทบทวนประเมินผลการพัฒนาประเทศที่ผ่านมา และการวิเคราะห์สถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงที่จะมีผลต่อทิศทางการพัฒนาประเทศในอนาคต ล้วนบ่งชี้ว่าประเทศไทยยังต้องเผชิญกระแสการ
เปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกที่ผันผวน ซับซ้อนและคาดการณ์ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นได้ยาก แม้ว่าใน
ระยะที่ผ่านมาการพัฒนาประเทศจะให้ความส าคัญกับการสร้างภูมิคุ้มกันให้เข้มแข็ง แต่ก็ยังไม่เพียงพอรองรับ
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ การพัฒนาประเทศให้มีคุณภาพและยั่งยืนใน
ระยะต่อไป จ าเป็นต้องเสริมสร้างให้ระบบภูมิคุ้มกันต่างๆ มีความเข้มแข็งขึ้นตามแนวทางการพัฒนาภายใต้
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ส าคัญ ได้แก่ การพัฒนาคนให้มีคุณภาพ ระบบเศรษฐกิจมีเสถียรภาพและ
มีความสามารถในการแข่งขัน พร้อมก้าวสู่เศรษฐกิจและสังคมสีเขียวบนฐานความรู้และความคิดสร้างสรรค์ 
สังคมมีความเป็นธรรม มีการเชื่อมโยงการพัฒนากับนานาประเทศ และการรักษาสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอันจะเป็นฐานที่มั่นคงในการพัฒนาประเทศและพร้อมที่จะรองรับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง
ในอนาคต  
 

 



บ ท ที่  ๒ 

วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนา  

การประเมินสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายในประเทศที่จะมีผลกระทบต่อการ
พัฒนาของประเทศไทยในอนาคต สะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยยังต้องเผชิญกับกระแสการเปลี่ยนแปลงที่
รวดเร็ว ซับซ้อนและคาดการณ์ผลกระทบได้ยาก ประกอบกับการทบทวนผลการพัฒนาประเทศที่ผ่านมาบ่งชี้
ว่าเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศมีความเจริญก้าวหน้าในหลายด้าน แต่ขณะเดียวกันยังคงมีปัญหา
เชิงโครงสร้างของระบบเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการประเทศที่มีความบิดเบือนไม่เอ้ือ
ต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในระยะยาว ทั้งยังเป็นความเสี่ยงที่อาจท าให้ปัญหาต่างๆ รุนแรงมากขึ้น และเป็น
อุปสรรคส าคัญต่อการพัฒนาประเทศ แม้ว่าในภาพรวมสังคมไทยมีภูมิคุ้มกันเพ่ิมขึ้นในระดับหนึ่งจากการ
ร่วมกันขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตั้งแต่ระดับปัจเจก ครอบครัว ชุมชน และสังคม แต่ก็ยังไม่
เพียงพอรองรับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงจ าเป็นต้องน าภูมิคุ้มกันที่มีอยู่
พร้อมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันในประเทศให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือเตรียมพร้อม
ให้ประเทศสามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน 

๑. แนวคิดและทิศทางการพัฒนาประเทศ 

๑.๑ แนวคิดหลัก 

การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ มีแนวคิดที่มีความต่อเนื่องจากแนวคิด
ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๘-๑๐ โดยยังคงยึดหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ที่มุ่งให้ “คนเป็นศูนย์กลาง
ของการพัฒนา”และ “สร้างสมดุลการพัฒนา” ในทุกมิติ แต่การประยุกต์ใช้แนวคิดดังกล่าว และสร้างความ
มั่นใจว่าการพัฒนาจะเป็นไปในแนวทางที่ยั่งยืนและสร้างความสุขให้กับคนไทย จ าเป็นต้องพิจารณา  
การเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายในประเทศอย่างรอบด้านและวางจุดยืนการพัฒนาในระยะยาว ภายใต้
วิสัยทัศน์ประเทศไทยปี พ.ศ. ๒๕๗๐ ซึ่งพิจารณาถึงบริบทการเปลี่ยนแปลงในอนาคต และทุกภาคส่วนใน
สังคมไทยได้เห็นพ้องร่วมกันก าหนดวิสัยทัศน์ปี พ.ศ. ๒๕๗๐ ไว้ดังนี้ “คนไทยภาคภูมิใจในความเป็นไทย มีมิตร
ไมตรีบนวิถีชีวิตแห่งความพอเพียง ยึดมั่นในวัฒนธรรมประชาธิปไตย และหลักธรรมาภิบาล การบริการ
สาธารณะขั้นพ้ืนฐานที่ทั่วถึง มีคุณภาพ สังคมมีความปลอดภัยและมั่นคง อยู่ในสภาวะแวดล้อมที่ดี เกื้อกูลและ
เอ้ืออาทรซึ่งกันและกัน ระบบการผลิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน อยู่บน
ฐานทางเศรษฐกิจที่พ่ึงตนเองและแข่งขันได้ในเวทีโลก สามารถอยู่ในประชาคมภูมิภาคและโลกได้อย่างมี
ศักดิ์ศร”ี 

  



๑๙ 

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ จึงเป็นแผนยุทธศาสตร์ที่ชี้กรอบทิศทางการพัฒนาประเทศระยะ
ปานกลางและมีแนวทางด าเนินการเพ่ือบรรลุถึงวิสัยทัศน์ระยะยาวดังกล่าว โดยมีปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นปรัชญาน าทางในการบริหารและพัฒนาประเทศ แนวคิดพ้ืนฐานของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ มีดังนี้ 

๑.๑.๑ ยึดหลักการปฏิบัติตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งชี้ถึงแนวทางการ
ด ารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนทุกระดับ ตั้งแต่ระดับปัจเจก ครอบครัว ชุมชน สังคม จนถึงประเทศ และ
ขับเคลื่อนให้บังเกิดผลในทางปฏิบัติที่ชัดเจนยิ่งขึ้น เพ่ือให้การพัฒนาและบริหารประเทศเป็นไปในทางสาย
กลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจให้เกิดความสมดุลและพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและ
กว้างขวาง ทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอก โดยยึดหลักความพอเพียง ที่มีการ
วิเคราะห์อย่าง “มีเหตุผล” และใช้หลัก “ความพอประมาณ” ให้เกิดความสมดุลระหว่างมิติทางวัตถุกับจิตใจ
ของคนในชาติ ความสมดุลระหว่างความสามารถในการพ่ึงตนเองกับความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลก 
ความสมดุลระหว่างสังคมชนบทกับสังคมเมือง มีการเตรียม “ระบบภูมิคุ้มกัน” ด้วยการบริหารจัดการความ
เสี่ยงให้เพียงพอพร้อมรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทั้งจากภายนอกและภายในประเทศ  ทั้งนี้ การ
ขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาทุกขั้นตอนต้องใช้ “ความรอบรู้” ในการพัฒนาด้านต่างๆ ด้วยความรอบคอบ 
เป็นไปตามล าดับขั้นตอน และสอดคล้องกับวิถีชีวิตของสังคมไทย รวมทั้งการเสริมสร้างศีลธรรมและส านึกใน 
“คุณธรรม” จริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่และด าเนินชีวิตด้วย “ความเพียร” ซึ่งจะเป็นภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีให้
พร้อมเผชิญการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนทั้งในระดับปัจเจก ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ  

๑.๑.๒ ยึดแนวคิดการพัฒนาแบบบูรณาการเป็นองค์รวมที่ มี “คนเป็นศูนย์กลาง 
การพัฒนา” ซึ่งเป็นแนวคิดการพัฒนาสู่ความพอเพียงที่ปรับจากการมุ่งเน้นการเติบโตทางเศรษฐกิจมาเป็น
การพัฒนาที่ยึด “คน”เป็นตัวตั้ง ให้ความส าคัญกับผลประโยชน์และความอยู่เย็นเป็นสุขของประชาชนเป็น
หลัก และใช้การพัฒนาเศรษฐกิจเป็นเครื่องมือช่วยพัฒนาให้คนมีความสุขและคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งมีหลักการ
ส าคัญ คือ 

๑)  ปรับวิธีคิดและวิธีการพัฒนาจากแยกส่วนตามภารกิจและหน้าที่มาเป็นแบบ 
บูรณาการเชื่อมโยงทุกมิติ เป็นองค์รวมที่มีคนเป็นศูนย์กลาง และมีวิถีชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างสอดคล้อง 
ตามสภาพแวดล้อม ไม่รบกวนเบียดเบียนสิ่งแวดล้อมให้เกิดการเสียสมดุล 

๒) ปรับกระบวนการพัฒนาให้เชื่อมโยงและเกิดบูรณาการระหว่าง “บนลงล่าง” 
และ “ล่างขึ้นบน” ให้สามารถตอบสนองการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ระดับชาติ ระดับพ้ืนที่ ระดับท้องถิ่นและ
ชุมชนได้อย่างเหมาะสม โดยค านึงถึง “การมีสว่นร่วมของประชาชน” ในกระบวนการพัฒนา  

๓) ยึดหลัก “ภูมิสังคม” ตามความแตกต่างหลากหลายทางธรรมชาติและความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมตามสภาพแวดล้อมของพ้ืนที่และวิถีชีวิตของชุมชนและสังคมนั้นๆ โดยเฉพาะความ
แตกต่างระหว่างภูมิภาค และระหว่างชนบทกับเมือง 

๔) พัฒนาอย่างเป็นไปตามล าดับขั้นตอน เริ่มต้นจากการพ่ึงตนเองให้ได้ก่อน แล้ว
จึงพัฒนาไปสู่การรวมกลุ่มพ่ึงพากันและกัน และสร้างเครือข่ายการพัฒนาเชื่อมโยงสู่ภายนอกเพ่ือเป็นพ้ืนฐาน
ส าหรับการพัฒนาอย่างสมดุลและยั่งยืนในระยะต่อไป  

๑.๑.๓ พัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและเชื่อมโยงทุกมิติของการพัฒนาอย่างบูรณาการ
และเป็นองค์รวม ทั้งมิติตัวคน สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และการเมือง 



๒๐ 

๑.๑.๔ ยึดวิสัยทัศน์ปี พ.ศ. ๒๕๗๐ เป็นเป้าหมาย  ซึ่งจะส่งผลให้บรรลุการพัฒนาที่อยู่บน
รากฐานของสังคมไทย อยู่บนกรอบแนวคิดของการพัฒนาบนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประเทศมี
สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นเสาหลักของความเป็นปึกแผ่นของคนในชาติ ครอบครัวมีความสุขเป็นพ้ืนฐานที่
สร้างคนเป็นคนดี ชุมชนมีความเข้มแข็งและมีบทบาทในการพัฒนา ระบบเศรษฐกิจมีเสถียรภาพและ มี
ความสามารถในการแข่งขัน มีการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ มีกฎ ระเบียบและกฎหมายที่บังคับใช้อย่าง
เป็นธรรม และประเทศไทยมีความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคและอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์บนพ้ืนฐาน
ของการพึ่งพาและผลประโยชน์ร่วมกัน 

๑.๒ ทิศทางการพัฒนาประเทศ 

 การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ได้ตระหนักถึงสถานการณ์และความ
เสี่ยงซึ่งเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงในระดับโลกและภายในประเทศ โดยเฉพาะภาวะผันผวนด้านเศรษฐกิจ 
พลังงาน และภูมิอากาศ ที่เป็นไปอย่างรวดเร็วและส่งผลกระทบอย่างชัดเจนต่อประเทศไทยทั้งเชิงบวกและลบ 
ดังนั้น ทิศทางการบริหารจัดการประเทศภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าว จึงเป็นการใช้จุดแข็งและศักยภาพที่มีอยู่ให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศเพ่ือสร้างความ
เข้มแข็งและรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ  โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจ
ภายในประเทศที่เน้นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของฐานการผลิตภาคเกษตร และการประกอบการของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ขณะเดียวกัน จ าเป็นต้องปรับตัวในการเชื่อมโยงกับระบบเศรษฐกิจโลก
และภูมิภาค ซึ่งประเทศไทยมีพันธกรณีภายใต้กรอบความร่วมมือต่างๆ เพ่ือสามารถใช้โอกาสที่เกิดขึ้นและเพ่ิม
ภูมิคุ้มกันของทุนที่มีอยู่ในสังคมไทยได้อย่างเหมาะสม พร้อมก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี ๒๕๕๘ 
ขณะเดียวกัน จ าเป็นต้องสร้างความพร้อมส าหรับเชื่อมโยงด้านกายภาพทั้งโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบ  
โลจิสติกส์ ควบคู่กับการยกระดับคุณภาพคน การเสริมสร้างองค์ความรู้ การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ ให้เป็นพลังขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทย 

 การก าหนดทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ จึงเป็นการสร้าง
ภูมิคุ้มกันในมิติต่างๆ เพ่ือให้การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืน โดยน าทุนของประเทศที่มีศักยภาพ  
มาใช้ประโยชน์อย่างบูรณาการและเกื้อกูลกัน พร้อมทั้งเสริมสร้างให้แข็งแกร่งเพ่ือเป็นรากฐานการพัฒนา
ประเทศท่ีส าคัญได้แก่ การเสริมสร้างทุนสังคม (ทุนมนุษย์ ทุนสังคม ทุนทางวัฒนธรรม) ให้ความส าคัญกับการ
พัฒนาคนและสังคมไทยสู่สังคมคุณภาพ มุ่งสร้างภูมิคุ้มกันตั้งแต่ระดับปัจเจก ครอบครัว และชุมชน สามารถ
จัดการความเสี่ยง และปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลง มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและได้รับประโยชน์จากการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นธรรม ส าหรับการเสริมสร้างทุนเศรษฐกิจ (ทุนกายภาพ ทุนทางการเงิน) 
มุ่งพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศให้เข้มแข็ง โดยใช้ภูมิปัญญา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และความคิด
สร้างสรรค์ ให้ความส าคัญกับการปรับโครงสร้างการค้าและการลงทุนให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
ภายในประเทศและต่างประเทศ การผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมีการเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาค
ต่างๆ บนพ้ืนฐานการพ่ึงพาซึ่งกันและกัน ในส่วนการเสริมสร้างทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้
ความส าคัญกับการสร้างความมั่นคงด้านอาหาร การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เป็น
ฐานการผลิตภาคเกษตร มุ่งสู่การเป็นเศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนต่ าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การเตรียม
ความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ รวมทั้งการสร้างภูมิคุ้มกันด้านการค้า
จากเงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการเพ่ิมบทบาทไทยในเวทีประชาคมโลก 



๒๑ 

ขณะเดียวกันจ าเป็นต้องมีการบริหารจัดการประเทศเพ่ือสร้างความเป็นธรรมในสังคม ให้
ความส าคัญกับการพัฒนาระบบราชการและข้าราชการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล เพ่ิมประสิทธิภาพการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พัฒนาระบบและกลไกการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบอย่างมีส่วนร่วม ส่งเสริมให้ประชาชนทุกระดับมีโอกาสเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่าง  
เท่าเทียมและสร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงทรัพยากร ควบคู่ไปกับปลูกฝังจิตส านึก ค่านิยมประชาธิปไตย
และธรรมาภิบาลแก่ประชาชนทุกกลุ่ม 

๒.   วิสัยทัศน์และพันธกิจ 

การจัดท าแผนพัฒนาประเทศในระยะต่อไปต้องสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ปี พ.ศ.๒๕๗๐ โดยก าหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาที่มีล าดับความส าคัญสูงในช่วงระยะ ๕ ปี
ของแผนฯ ดังนั้นกรอบทิศทางของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ จึงประกอบด้วยวิสัยทัศน์และพันธกิจ ดังนี้ 

๒.๑ วิสัยทัศน์  

“สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อ 
การเปลี่ยนแปลง” 

๒.๒ พันธกิจ 

๒.๒.๑ สร้างสังคมเป็นธรรมและเป็นสังคมที่มีคุณภาพ ทุกคนมีความมั่นคงในชีวิต ได้รับการ
คุ้มครองทางสังคมที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและกระบวนการยุติธรรม
อย่างเสมอภาค ทุกภาคส่วนได้รับการเสริมพลังให้สามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา ภายใต้ระบบ
บริหารจัดการภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม 

๒.๒.๒ พัฒนาคุณภาพคนไทยให้มคีุณธรรม เรียนรู้ตลอดชีวิต มีทักษะและการด ารงชีวิตอย่าง
เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย สถาบันทางสังคมและชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง สามารถปรับตัวรู้เท่าทันกับการ
เปลี่ยนแปลง  

๒.๒.๓ พัฒนาฐานการผลิตและบริการให้เข้มแข็งและมีคุณภาพบนฐานความรู้  ความคิด
สร้างสรรค ์และภูมิปัญญา สร้างความม่ันคงด้านอาหารและพลังงาน ปรับโครงสร้างการผลิตและการบริโภคให้
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม 

๒.๒.๔ สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการมีส่วนร่วม
ของชุมชน รวมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันเพ่ือรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ 



๒๒ 

๓.   วัตถุประสงคแ์ละเป้าหมาย 

๓.๑ วัตถุประสงค์ 

๓.๑.๑ เพ่ือเสริมสร้างสังคมทีเ่ป็นธรรมและเป็นสังคมสันติสุข  

๓.๑.๒ เพ่ือพัฒนาคนไทยทุกกลุ่มวัยอย่างเป็นองค์รวมทั้งทางกาย ใจ สติปัญญา อารมณ์ 
คุณธรรม จริยธรรม และสถาบันทางสังคมมีบทบาทหลักในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ 

๓.๑.๓ เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างมีเสถียรภาพ คุณภาพ และยั่งยืน มีความเชื่อมโยง
กับเครือข่ายด้านการผลิตสินค้าและบริการบนฐานปัญญา นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ในภูมิภาค
อาเซียน มีความม่ันคงทางอาหารและพลังงาน การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม น าไปสู่การเป็น
สังคมคาร์บอนต่ า 

๓.๑.๔ เพ่ือบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เพียงพอต่อการรักษาสมดุล
ของระบบนิเวศ และเป็นฐานที่มั่นคงของการพัฒนาประเทศ  

๓.๒ เป้าหมายหลัก 

๓.๒.๑ ความอยู่เย็นเป็นสุขและความสงบสุขของสังคมไทยเพ่ิมขึ้น ความเหลื่อมล้ าในสังคม
ลดลง  สัดส่วนผู้อยู่ใต้เส้นความยากจนลดลง และดัชนีภาพลักษณ์การคอร์รัปชั่นไม่ต่ ากว่า ๕.๐ คะแนน 

๓.๒.๒ คนไทยมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีสุขภาวะดีขึ้น มีคุณธรรม จริยธรรม และสถาบัน
ทางสังคมมีความเข้มแข็งมากขึ้น 

๓.๒.๓ เศรษฐกิจเติบโตในอัตราที่เหมาะสมตามศักยภาพของประเทศ โดยให้ความส าคัญกับ
การเพ่ิมผลิตภาพรวมไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๓.๐ ต่อปี เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ 
เพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศให้มีสัดส่วนไม่ต่ า
กว่าร้อยละ ๔๐.๐  

๓.๒.๔ คุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน เพ่ิมประสิทธิภาพการลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก รวมทั้งเพ่ิมพ้ืนที่ปุาไม้เพ่ือรักษาสมดุลของระบบนิเวศ 

๓.๓ ตัวช้ีวัด 

๓.๓.๑ ดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุข ดัชนีความสงบสุข สัดส่วนรายได้ระหว่างกลุ่มประชากรที่มี
รายได้สูงสุดร้อยละ ๑๐.๐ กับกลุ่มที่มีรายได้น้อยร้อยละ ๑๐.๐ สัดส่วนผู้อยู่ใต้เส้นความยากจน สัดส่วน
แรงงานนอกระบบที่สามารถเข้าถึงการคุ้มครองทางสังคม และดัชนีภาพลักษณ์การคอร์รัปชั่น 

๓.๓.๒  จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทย ผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม 
สัดส่วนประชากรที่เข้าถึงโครงข่ายคมนาคมและอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง จ านวนบุคลากรด้านการวิจัยและ
พัฒนา อัตราการปุวยด้วยโรคไม่ติดต่อ และดชันีความอบอุ่นของครอบครัว  

๓.๓.๓ อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟูอ ผลิตภาพการผลิตรวม อันดับ
ความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ สัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 

๓.๓.๔ คุณภาพน้ าและอากาศ ร้อยละของพ้ืนที่ปุาไม้ต่อพ้ืนที่ประเทศ และสัดส่วนการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกต่อหัวเปรียบเทียบกับล าดับขั้นการพัฒนาที่แสดงโดยผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว 



๒๓ 

๔.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 

การพัฒนาประเทศให้คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข เศรษฐกิจเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพและ
ยั่งยืน ภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายในประเทศที่ปรับเปลี่ยนเร็ว คาดการณ์ได้ยากและ
ซับซ้อนมากยิ่งขึ้น การพัฒนาในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ จึงจ าเป็นต้องก าหนดทิศทางและยุทธศาสตร์
การพัฒนาที่เหมาะสม โดยเร่งสร้างภูมิคุ้มกันเพ่ือปูองกันปัจจัยเสี่ยง และเสริมรากฐานของประเทศด้านต่างๆ 
ให้เข้มแข็ง ควบคู่กับการให้ความส าคัญกับการพัฒนาคนและสังคมไทยให้มีคุณภาพ ก้าวทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง มีโอกาสการเข้าถึงทรัพยากรและได้รับประโยชน์จากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่าง 
เป็นธรรม รวมทั้งสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจด้วยฐานความรู้และความคิดสร้างสรรค์บนพ้ืนฐานการผลิตและการ
บริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอันจะน าไปสู่การพัฒนาประเทศที่มั่นคงและยั่งยืน  มียุทธศาสตร์การพัฒนา 
ที่ส าคัญในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ดังนี้ 

๔.๑ ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม มุ่งสร้างภูมิคุ้มกันตั้งแต่ระดับปัจเจก ครอบครัว 
และชุมชน เพ่ือให้เป็นสังคมที่มีคุณภาพ สามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงและบริหารจัดการความเสี่ยง
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้ความส าคัญกับการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมให้ทุกคน 
ในสังคมไทยสามารถเข้าถึงบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ได้รับการคุ้มครองทางสังคมที่ครอบคลุมทั่วถึงและมี
คุณภาพเท่าเทียมกัน มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและโครงสร้างพ้ืนฐานในการสร้างอาชีพและรายได้ที่มั่นคง 
สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค ได้รับการคุ้มครองสิทธิ ผลประโยชน์และความมั่นคง
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอย่างเท่าเทียม และสามารถด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างมีศักดิ์ศรี ภายใต้ระบบบริหาร
จัดการภาครัฐที่โปร่งใส ยึดประโยชน์ส่วนรวม และเปิดโอกาสการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนใน
กระบวนการพัฒนาประเทศ 

๔.๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน  มุ่งเตรียมคนให้พร้อม
รับการเปลี่ยนแปลง โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาคุณภาพคนไทยทุกช่วงวัยให้มีภูมิคุ้มกันเพ่ือเข้าสู่สังคม
แห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเสริมสร้างศักยภาพของคนในทุก
มิติให้มีความพร้อมทั้งด้านร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง มีสติปัญญาที่รอบรู้ และมีจิตใจที่ส านึกในคุณธรรม 
จริยธรรม มีความเพียร และรู้คุณค่าความเป็นไทย มีโอกาสและสามารถเรียนรู้ตลอดชีวิต ควบคู่กับการ
เสริมสร้างสภาพแวดล้อมในสังคมและสถาบันทางสังคมให้เข้มแข็งและเอ้ือต่อการพัฒนาคน รวมทั้งส่งเสริม
การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้เข้มแข็งและสามารถสร้างภูมิคุ้มกันให้คนในชุมชน และเป็นพลังทางสังคมในการ
พัฒนาประเทศ 

๔.๓ ยุทธศาสตร์ความเข้มแข็งภาคเกษตร ความม่ันคงของอาหารและพลังงาน ให้ความส าคัญกับ
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นฐานการผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็งและสามารถใช้ประโยชน์ได้
อย่างยั่งยืน เพ่ือให้ภาคเกษตรเป็นฐานการผลิตอาหารและพลังงานที่มีความมั่นคง โดยการเพ่ิมประสิทธิภาพ
และศักยภาพการผลิตภาคเกษตร สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์และสัตว์น้ า รวมถึง
เทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะสมและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าเกษตร อาหาร 
และพลังงาน บนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่นและความรู้สร้างสรรค์ การสร้างความมั่นคงในอาชีพและรายได้
ให้แก่เกษตรกรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขณะเดียวกัน ให้ความส าคัญกับการสร้างความมั่นคง
ด้านอาหารและพลังงานชีวภาพทั้งในระดับครัวเรือน ชุมชน และประเทศ เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันให้ภาคเกษตร
สามารถพ่ึงตนเองได้และเผชิญกับปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ได้อย่างมั่นคง  



๒๔ 

๔.๔ ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน ให้
ความส าคัญกับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ โดยใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ 
ตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นพ้ืนฐานส าคัญในการขับเคลื่อนสู่การพัฒนาที่มีคุณภาพและยั่งยืน ภายใต้ปัจจัย
สนับสนุนที่เอ้ืออ านวยและระบบการแข่งขันที่เป็นธรรม เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประเทศ มุ่งปรับโครงสร้าง
การค้าและการลงทุนให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับ
สาขาบริการที่มีศักยภาพบนพ้ืนฐานของนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ พัฒนาธุรกิจสร้างสรรค์และเมือง
สร้างสรรค ์เพ่ิมผลิตภาพของภาคเกษตร และสร้างมูลค่าเพ่ิมด้วยเทคโนโลยีและกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม พัฒนาภาคอุตสาหกรรมสู่อุตสาหกรรมฐานความรู้เชิงสร้างสรรค์และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ สร้างความมั่นคงด้านพลังงาน ควบคู่ไปกับการปฏิรูปกฎหมาย 
และกฎ ระเบียบต่างๆ ทางเศรษฐกิจ และบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวมอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้เป็น
ฐานเศรษฐกิจของประเทศที่เข้มแข็งและขยายตัวอย่างมีคุณภาพ 

๔.๕ ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความม่ันคงทางเศรษฐกิจและ
สังคม มุ่งเชื่อมโยงมิติของการพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศกับมิติของความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค
ต่างๆ บนพ้ืนฐานของการพ่ึงพาซึ่งกันและกัน และมีภูมิคุ้มกันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงจากภายนอก โดยให้
ความส าคัญกับการพัฒนาฐานการผลิตและการลงทุนของประเทศให้เชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้านและ
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมทั้งเชื่อมโยงกับการผลิตในประเทศ พัฒนาความร่วมมือแบบหุ้นส่วนการ
พัฒนาที่ยั่งยืนบนพ้ืนฐานของผลประโยชน์ร่วมกันทั้งในระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาค และสร้างปฏิสัมพันธ์ใน
ความร่วมมือระหว่างประเทศอย่างสร้างสรรค์ เตรียมความพร้อมประเทศไทยในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  
ให้ความส าคัญกับการพัฒนาก าลังคนในทุกภาคส่วนให้มีทักษะที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ควบคู่ไปกับการ
พัฒนาความเชื่อมโยงด้านขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายใต้กรอบร่วมมืออนุภูมิภาค ปรับปรุงกฎ ระเบียบการ
ขนส่งคนและสินค้าเพ่ือลดต้นทุนการด าเนินธุรกิจ  และเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคีการพัฒนา
ภายในประเทศตั้งแต่ระดับชุมชนท้องถิ่นให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง 

๔.๖ ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  มุ่งบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เพียงพอต่อการรักษาสมดุลของระบบนิเวศบนพ้ืนฐานของการมีส่วนร่วม
ของชุมชนในการดูแล รักษาและใช้ประโยชน์ ควบคู่ไปกับการเตรียมความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติเพ่ือให้สังคมมีภูมิคุ้มกัน สามารถสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและ
ยกระดับคุณภาพชีวิตให้คนในสังคมไทย โดยให้ความส าคัญกับการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และสร้างความมั่นคงของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปรับกระบวนทัศน์การพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศไปสู่การเป็นเศรษฐกิจ
และสังคมคาร์บอนต่ าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยกระดับขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ควบคุมและลดมลพิษ และพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรมอย่างบูรณาการ สร้าง
ภูมิคุ้มกันด้านการค้าจากเงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อมและวิกฤตภาวะโลกร้อน และเพ่ิมบทบาทประเทศไทยในเวที
ประชาคมโลกท่ีเกี่ยวข้องกับกรอบความตกลงและพันธกรณีด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ 
 



 

 

บ ท ที่  ๓ 

ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม 

๑. สถานการณก์ารเปลี่ยนแปลง 
การพัฒนาประเทศในช่วงห้าทศวรรษที่ผ่านมาสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น  

ประชาชนมีงานท าและมีความม่ันคงในอาชีพมากขึ้น รายได้เฉลี่ยของประชาชนเพ่ิมสูงขึ้น ปัญหาความยากจน
ลดลงและประชาชนเข้าถึงบริการทางสังคมและสาธารณูปโภคอันเป็นปัจจัยจ าเป็นพ้ืนฐานในการด ารงชีวิตได้
กว้างขวางมากขึ้น อย่างไรก็ดี ความไม่เท่าเทียมกันในโอกาสของประชาชนกลุ่มต่างๆ โอกาสของคนในเมืองกับ
ชนบทในการเข้าถึงบริการสาธารณะหลักที่มีคุณภาพยังมีช่องว่างมากและการเข้าถึงสิทธิในกระบวนการ
ยุติธรรมยังไม่เท่าเทียมกันซ่ึงเป็นปัญหาที่สะท้อนถึงความเหลื่อมล้ าที่เป็นปัญหาเชิงโครงสร้างในสังคมไทย ดังนี้ 

๑.๑ โครงสร้างเศรษฐกิจมีฐานอุตสาหกรรมและการส่งออกเป็นสัดส่วนสูงแต่รองรับแรงงานใน
สัดส่วนที่ต่่ากว่าภาคเกษตรมาก ในขณะที่มูลค่าผลผลิตและผลิตภาพภาคเกษตรต่่ากว่าภาคอุตสาหกรรม 
ส่งผลให้เกิดความเหลื่อมล้่าของรายได้ในระหว่างสาขาการผลิต ในปี ๒๕๕๒ ภาคอุตสาหกรรมเป็นสัดส่วน
ร้อยละ ๓๔.๐ ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ แต่มีการจ้างงานในประเทศคิดเป็นสัดส่วนเพียงร้อยละ ๑๕.๐ 
ขณะที่ภาคเกษตรมีสัดส่วนมูลค่าผลผลิตลดลงเหลือเพียงร้อยละ ๙.๐ ในปี ๒๕๕๒ และผลิตภาพการผลิตต่ า 
แต่ยังเป็นแหล่งจ้างงานหลักของประเทศถึงร้อยละ ๓๘.๐ ของการจ้างงานรวม ท าให้ผลตอบแทนแรงงานใน
ภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตรมีความแตกต่างกันมาก โดยรายได้ที่เป็นค่าจ้างแรงงานในภาคเกษตรต่อ
รายได้รวมของประเทศอยู่ในระดับต่ าเพียงประมาณร้อยละ ๔.๐ ครัวเรือนในภาคเกษตรจึงมีรายได้ต่ ากว่าใน
ภาคเศรษฐกิจอื่น ซ่ึงครัวเรือนเกษตรส่วนใหญ่หัวหน้าครัวเรือนมีการศึกษาน้อยและอยู่นอกระบบประกันสังคม
มีรายได้ต่ าและไม่แน่นอน โดยเฉพาะที่เป็นครอบครัวใหญ่ที่มีทั้งเด็กและผู้สูงอายุ ส่งผลให้ปัญหาความยากจน
ในภาคเกษตรมีความรุนแรงกว่าในภาคเศรษฐกิจอ่ืน ในปี ๒๕๕๒ สัดส่วนคนจนในภาคเกษตรมีร้อยละ ๑๓.๘ 
เทียบกับร้อยละ ๒.๖ ในภาคนอกเกษตร 

๑.๒ รายได้มีความแตกต่างกันมากระหว่างกลุ่มคน สะท้อนถึงความไม่เท่าเทียมของโอกาสใน
การเข้าถึงกิจกรรมและผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม การเข้าถึงทรัพยากร และสิทธิพื้นฐาน รวมทั้ง
ความไม่เป็นธรรมด้านอ่านาจต่อรอง ในปี ๒๕๕๒ กลุ่มประชากรที่มีรายได้สูงสุดร้อยละ ๑๐.๐ ของประชากร
รวมมีรายได้คิดเป็นสัดส่วนสูงถึงร้อยละ ๓๘.๔ ของรายได้รวมทั้งประเทศ ในขณะที่กลุ่มจนที่สุดร้อยละ ๑๐.๐ 
ของประชากรมีสัดส่วนรายได้เพียงร้อยละ ๑.๗ ของรายได้ทั้งหมด ความต่างกันของรายได้ระหว่างสองกลุ่มนี้
สูงถึง ๒๒.๘ เท่า ขณะที่กลุ่มรายได้อ่ืนที่อยู่ระหว่างกลุ่มรวยที่สุดและจนที่สุดก็มีสัดส่วนรายได้ต่ ากว่ากลุ่มรวย
ที่สุดหลายเท่า แม้ว่าการแก้ปัญหาความยากจนของประเทศไทยจะท าให้กลุ่มประชากรที่อยู่ ใต้เส้นความ
ยากจนลดลงมาอย่างต่อเนื่อง จากร้อยละ ๙.๖ ในปี ๒๕๔๙ เหลือร้อยละ ๘.๑ ในปี ๒๕๕๒ หรือประมาณ ๕ 
ล้านคนแต่ยังมีประชากรกลุ่มที่อยู่เหนือเส้นความยากจนเพียงเล็กน้อยอีกกว่า ๕ ล้านคน ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความ
เสี่ยงที่จะตกอยู่ในภาวะความยากจนได้ง่ายหากเผชิญกับวิ กฤติการณ์ด้านเศรษฐกิจและภัยธรรมชาติ 
นอกจากนั้นเมื่อพิจารณาเป็นรายภาค พบว่าในปี ๒๕๕๒ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือมีรายได้
เฉลี่ยต่อประชากรวัยท างานต่ ากว่าภาคอ่ืน ประชากรในเขตเมืองมีรายได้สูงกว่าชนบทและประชากรใน



๒๖ 

กรุงเทพมหานครมีรายได้สูงกว่าจังหวัดอ่ืนๆ ในขณะเดียวกัน การถือครองสินทรัพย์ทางการเงินที่อยู่ในรูปของ
เงินฝากก็มีความกระจุกตัวเช่นกัน พิจารณาได้จากบัญชีเงินฝากประจ าและออมทรัพย์ระยะ ๓ เดือนขึ้นไปใน
ธนาคารทั้งหมด พบว่า เพียงร้อยละ ๐.๑ ของจ านวนบัญชีเป็นบัญชีที่มีปริมาณเงินฝาก ๑๐ ล้านบาทขึ้นไป แต่
มีวงเงินรวมกันคิดเป็นร้อยละ ๔๐.๐ ขณะที่บัญชีเงินฝากขนาดเล็กมีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ ๙๙.๙ ของจ านวน
บัญชีเงินฝากทั้งหมดและมีวงเงินรวมคิดเป็นร้อยละ ๖๐.๐ สะท้อนถึงการกระจุกตัวของสินทรัพย์ทางการเงิน 
รวมถึงการถือครองที่ดินมีการกระจุกตัวในกลุ่มคนจ านวนน้อย บุคคลธรรมดาที่ถือครองที่ดินขนาดเกิน ๓๐๐ ไร่
มีเพียงสี่พันกว่าราย และในจ านวนนี้มีเพียงประมาณ ๑๐๐ รายเศษที่ถือครองที่ดินเกินกว่า ๑,๐๐๐ ไร่ ขณะที่
เกษตรกรยากจนจ านวนสูงถึง ๖.๖ แสนรายไร้ที่ดินท ากิน สถานการณ์ดังกล่าวสะท้อนถึงการขาดโอกาสเชิง
เศรษฐกิจและสังคมและการเข้าไมถ่ึงทรัพยากรของประชาชนในบางกลุ่มบางพ้ืนที่ รวมทั้งความไม่เป็นธรรมด้าน
สิทธิและการขาดอ านาจต่อรองของประชาชนบางกลุ่ม ซึ่งส่งผลต่อการสร้างรายได้และการสะสมสินทรัพย์
ประเภทต่างๆ   

๑.๓ คนไทยได้รับการคุ้มครองผ่านสวัสดิการทางสังคมที่มีความครอบคลุมมากขึ้น แต่คุณภาพ
ของบริการยังมีความแตกต่างกันมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งระหว่างเมืองและชนบท และกลุ่มผู้ด้อยโอกาสยัง
ไม่สามารถเข้าถึงบริการทางสังคมได้อย่างทั่วถึง คนไทยได้รับการคุ้มครองด้านการดูแลสุขภาพ ปูองกัน 
รักษาและฟ้ืนฟูผู้ปุวยเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง คือ จากร้อยละ ๙๓.๔ ในปี พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็นร้อยละ ๙๙.๕ ของ
ประชากรไทยทั้งหมดในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ แต่คุณภาพบริการด้านสาธารณสุขยังแตกต่างกันมากในระหว่างพ้ืนที่ 
มีความเหลื่อมล้ าในการกระจายทรัพยากรทางสาธารณสุขรายพ้ืนที่  การคุ้มครองทางสังคมส าหรับกลุ่มด้อย
โอกาสมีความครอบคลุมมากขึ้นโดยในปีงบประมาณ ๒๕๕๓ มีผู้สูงอายุร้อยละ ๗๐.๐ หรือประมาณ ๕.๖ ล้านคน 
มีหลักประกันความมั่นคงในชีวิตด้วยเบี้ยยังชีพ คนพิการได้รับเบี้ยยังชีพคนพิการและสวัสดิการเบี้ยความพิการ 
๘.๔ แสนคน แต่อย่างไรก็ตาม โอกาสในการท างานและคุณภาพชีวิตยังแตกต่างกันมาก นอกจากนั้นแรงงาน
นอกระบบส่วนใหญ่ยังไม่มีหลักประกันทางสังคม ก าลังแรงงานของประเทศเข้าถึงหลักประกันทางสังคมเพียง
ร้อยละ ๓๖.๖ ขณะที่มีแรงงานที่อยู่นอกระบบหลักประกันทางสังคมมีถึงร้อยละ ๖๒.๑ แม้ว่าได้มีการขยาย
ความคุ้มครองให้แรงงานนอกระบบภายใต้การประกันสังคมมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 
๒๕๕๓ แล้วก็ตาม ในขณะเดียวกัน กลุ่มผู้มีรายได้ต่ าสุดร้อยละ ๑๐.๐ ของประชากรมีระดับการศึกษาไม่เกิน
มัธยมศึกษาตอนต้นถึงร้อยละ ๙๔.๐ ขณะที่กลุ่มรายได้สูงสุดร้อยละ ๑๐.๐ ของประชากรมีผู้จบปริญญาตรีขึ้น
ไปร้อยละ ๓๘.๐ นอกจากนีคุ้ณภาพบริการด้านการศึกษายังแตกต่างกันระหว่างพ้ืนที่ สะท้อนให้เห็นทั้งจากผล
การประเมินสถานศึกษาและผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษารายพ้ืนที่  

๑.๔ ความเท่าเทียมระหว่างหญิงและชายมีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้น แต่โอกาสที่ผู้หญิง
จะก้าวไปสู่ระดับบริหารหรือระดับตัดสินใจยังมีน้อย เด็กทั้งหญิงและชายได้รับโอกาสในการศึกษาภาคบังคับ
ขัน้พ้ืนฐานอย่างเท่าเทียมกัน และส าหรับในการศึกษาระดับสูงขึ้นไปอัตราส่วนระหว่างหญิงและชายใกล้เคียงกัน 
อย่างไรก็ตาม โอกาสของผู้หญิงในการก้าวสู่ระดับบริหารหรือระดับการตัดสินใจนั้นยังมีสัดส่วนที่ต่ ากว่าผู้ชาย
มาก ในระบบราชการพลเรือนสามัญมีข้าราชการพลเรือนสามัญผู้หญิงจ านวนมากกว่าผู้ชาย คือ ร้อยละ ๖๑.๗ 
แต่โอกาสที่ผู้หญิงจะก้าวเข้าสู่ต าแหน่งทางการบริหารมีน้อยกว่าผู้ชายมาก ในปี ๒๕๕๐ สัดส่วนผู้หญิงใน
ต าแหน่งผู้บริหารระดับสูงในราชการส่วนกลางมีเพียงประมาณร้อยละ ๒๒.๒ ซึ่งเพ่ิมขึ้นเพียงช้าๆ จาก 
ร้อยละ ๑๗.๘ ใน ๕ ปีก่อนหน้า ผู้หญิงในต าแหน่งบริหารภาคธุรกิจของบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยมีเพียงร้อยละ ๒๒.๐ ส าหรับในภาคการเมืองระดับชาติผู้หญิงที่ด ารงต าแหน่งสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาในปี ๒๕๕๐ มีสัดส่วนเพียงร้อยละ ๑๑.๗ และ ๑๖.๐ ตามล าดับ ใน
ระดับท้องถิ่นมีผู้หญิงเป็นผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก านัน และผู้ใหญ่บ้านเพียงร้อยละ ๙.๔   



๒๗ 

๑.๕ ความตื่นตัวทางการเมืองของคนไทยสูงขึ้น การรับรู้ข้อมูลข่าวสารมีมากขึ้น แต่ยังมีปัญหา
เรื่องการบริหารจัดการที่ดีในทุกระดับ สิทธิทางการเมืองมีพัฒนาการที่ดีขึ้นต่อเนื่องโดยที่ประชาชนได้แสดง
การมีส่วนร่วมในการใช้สิทธิของตนในการก าหนดทิศทางในการบริหารประเทศผ่านการใช้สิทธิในการเลือกตั้ง
ผู้แทนในระดับต่างๆ ซึ่งเป็นส่วนส าคัญในการพัฒนาประชาธิปไตยในรูปแบบของการเลือกตั้งให้เจริญก้าวหน้า 
และลดปัญหาความเหลื่อมล้ าในด้านการสร้างโอกาสอย่างเป็นธรรมของสังคมได้ โดยเฉพาะในส่วนของภาค
ประชาชนที่มีความตื่นตัวทางการเมืองสูงขึ้น มีการใช้สิทธิลงคะแนนเลือกผู้แทนราษฎรเพ่ิมขึ้นต่อเนื่อง รวมทั้ง
การรับรู้ข้อมูลข่าวสารและการเข้าร่วมตรวจสอบทางการเมืองกันมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ผลการพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการที่ดีในช่วง ๓ ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ สะท้อนว่าประเทศไทยยังคงเผชิญกับปัญหา
การทุจริตคอรร์ัปชั่นในภาครัฐ โดยดัชนีภาพลักษณ์การคอร์รัปชั่นในช่วงปี ๒๕๕๐-๒๕๕๒ มีคะแนนอยู่ในช่วง 
๓.๓-๓.๕ เทียบกับในช่วงของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ ที่คะแนนอยู่ในช่วง ๓.๒-๓.๘ ขณะที่ภาพลักษณ์ของ
ภาคเอกชนในตลาดหลักทรัพย์ในปี ๒๕๕๐-๒๕๕๒ ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะเรื่องบทบาทกรรมการ ความ
น่าเชื่อถือของผู้บริหาร การให้ความส าคัญกับลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย และความรับผิดชอบต่อสังคม  

๑.๖ สถาบันการเมืองการปกครองและสถาบันทางเศรษฐกิจที่ขาดความโปร่งใสและความเป็น
ธรรม ส่งผลให้ความไว้วางใจของคนในสังคมลดลง น ามาซึ่งการสร้างเครือข่ายทางสังคมแบบแบ่งแยกเป็น
กลุ่มๆ แต่ละกลุ่มมีค่านิยมและบรรทัดฐานที่แตกต่างกัน ขาดการยอมรับซึ่งกันและกัน และส่งผลกระทบต่อ
ความสัมพันธ์ของคนในสังคมโดยรวม ดังจะเห็นได้จากดัชนีความสงบสุขของประเทศไทยอยู่ที่อันดับถึง ๑๐๕ 
จาก ๑๒๑ ประเทศในปี พ.ศ. ๒๕๕๐ และอันดับที่ ๑๑๘ จาก ๑๕๓ ประเทศในปี พ.ศ. ๒๕๕๑ และ ๒๕๕๒ 
ซึ่งสอดคล้องกับการส ารวจความคิดเห็นเรื่องความสามัคคีของคนในชาติที่คนส่วนใหญ่มองเห็นว่าสังคมไทย
ปัจจุบันมีความแตกแยกและขาดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 

๑.๗ ชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นพลังส่าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ การบังคับใช้พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้ส่งผลต่อการพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนและการด าเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต การขยายฐานรายได้ที่ท้องถิ่นจัดเก็บเองและการบริหารงาน
ขององค์กรที่เน้นประสิทธิภาพเป็นหลักประกันว่าประชาชนในท้องถิ่นจะได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ
และได้มาตรฐาน รวมทั้งเป็นกลไกส าคัญในการสร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลในระดับชุมชน 
นอกจากนี้การให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา เช่น การจัดท าแผนชุมชนโดยมีเวทีแลกเปลี่ยน
ร่วมกันคิด การร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาด้านต่างๆ ที่น าไปสู่การสร้างเปูาหมายร่วมกันของการพัฒนา
ชุมชนท้องถิ่นซึ่งเป็นที่มาของการประกาศและบังคับใช้พระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชนเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๑ 
โดยมีจุดมุ่งหมายให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นตามความหลากหลายของวิถีชีวิต วัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

สถานการณ์ดังกล่าวข้างต้นสะท้อนให้เห็นถึงความไม่สมดุลของการพัฒนา ความเหลื่อมล้ าและ
ความไม่เป็นธรรมที่เกิดขึ้นในสังคมไทยที่เป็นปัญหาสั่งสมมานาน แม้จะมีความพยายามแก้ไขปัญหามาอย่าง
ต่อเนื่อง แต่เมื่อพิจารณาจากสถานการณ์ในปัจจุบันและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้บ่งชี้ถึงความ
เสี่ยงหลายประการที่ต้องน ามาวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาเพ่ือน าไปสู่การแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ า
และความไม่เป็นธรรม รวมทั้งการสร้างภูมิคุ้มกันในสังคมไทยและก าหนดแนวทางการพัฒนาในระยะ ๕ ปี
ข้างหน้า เพ่ือท าให้สังคมไทยเป็นสังคมที่มีคุณภาพ มีความเป็นธรรมและเป็นสังคมที่คนไทยอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุขและสมานฉันท์บนหลักการของการพิทักษ์ปกปูองผลประโยชน์ส่วนรวมของสังคม 



๒๘ 

๒.  การประเมินความเสี่ยง 

ผลการพัฒนาที่ผ่านมาส่งผลให้เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศมีความก้าวหน้าในหลาย
ด้าน แต่ในขณะเดียวกันก็ส่งผลให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจ ทางสังคม และโครงสร้างทางอ านาจมีความ
บิดเบือน ไม่เอ้ือต่อการพัฒนาที่ครอบคลุมทั่วถึงและยั่งยืนในระยะยาว และเป็นความเสี่ยงที่อาจท าให้ความ
เหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคมและความไม่เป็นธรรมรุนแรงมากขึ้น ที่จะส่งผลให้การพัฒนาในช่วงของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที ่๑๑ ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมายที่ก าหนดไว้ ปัญหาเชิงโครงสร้างดังกล่าว
และความเสี่ยงต่อการสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าที่ส าคัญ มีดังนี้ 

๒.๑ โครงสร้างทางเศรษฐกิจไม่เอื้อต่อการพัฒนาที่ทั่วถึงและยั่งยืนและเป็นปัจจัยเสี่ยงที่จะท่าให้
เกิดช่องว่างทางเศรษฐกิจมากขึ้น ภาคอุตสาหกรรมมีสัดส่วนมูลค่าการผลิตและผลิตภาพสูงกว่าภาคเกษตร
มาก และการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมเป็นองค์ประกอบหลักของการส่งออกของประเทศ ในขณะที่เศรษฐกิจ
ภายในประเทศมีสัดส่วนต่ า วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมซึ่งเป็นแหล่งการจ้างงานและฐานรายได้ส าคัญ
ของประชาชนส่วนใหญ่ยังอ่อนแอ โครงสร้างเศรษฐกิจเอ้ือประโยชน์ต่อธุรกิจรายใหญ่มากกว่าธุรกิจขนาดกลาง
และเล็ก และเอ้ือต่อเจ้าของทุนมากกว่าแรงงาน ประกอบกับผลจากการพัฒนาที่ผ่านมาในอดีตท าให้การ
กระจายความมั่งคั่งและผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจทั้งด้านรายได้ การถือครองสินทรัพย์ทางการเงิน และ
ทรัพย์สินถาวรโดยเฉพาะที่ดินมีความเหลื่อมล้ ามากในปัจจุบัน ซึ่งจะส่งผลต่อโอกาสในการต่อยอดในการสร้าง
รายได้และอาชีพของกลุ่มต่างๆ ยิ่งมีความแตกต่างกันมากขึ้นในระยะต่อไปและกลายเป็นความเสี่ยงที่จะยิ่งท า
ให้เกิดช่องว่างในสังคมที่รุนแรงขึ้นได้ในอนาคต 

๒.๑.๑ โครงสร้างทางเศรษฐกิจเอ้ือประโยชน์ต่อกลุ่มเจ้าของทุนมากกว่าเจ้าของแรงงาน 
และธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีการพัฒนาช้า การมุ่งเน้นการพัฒนาการส่งออกโดยเฉพาะในกลุ่มสินค้า
อุตสาหกรรมเพ่ือเร่งการขยายตัวทางเศรษฐกิจภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ที่เข้มข้นขึ้นตามล าดับนั้น  ท าให้
ภาคอุตสาหกรรมมีความก้าวหน้ามากกว่าภาคเกษตร สัดส่วนมูลค่าผลผลิตและผลิตภาพสูงกว่าภาคเกษตรมาก 
กลุ่มทุนโดยเฉพาะกลุ่มทุนอุตสาหกรรมจึงมีอ านาจต่อรองและมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเชิงนโยบายของรัฐบาล 
ผลประโยชน์จากกระแสโลกาภิวัตน์และนโยบายเศรษฐกิจที่มีน้ าหนักในภาคอุตสาหกรรมมากจึงมักเอ้ือ
ประโยชน์ต่อเจ้าของทุนมากกว่าแรงงาน แรงงานขาดอ านาจการต่อรอง ท าให้สัดส่วนรายได้ที่เป็นผลตอบแทน
แรงงานต่ ากว่าผลตอบแทนทุนมาก ซึ่งในช่วงที่ผ่านมานั้นรายได้ที่ค่าตอบแทนแรงงานและสวัสดิการเป็น
สัดส่วนเฉลี่ยเพียงประมาณร้อยละ ๔๐.๐ ของรายได้ประชาชาติในขณะที่รายได้ส่วนอ่ืนเป็นสัดส่วนร้อยละ 
๖๐.๐ แม้ว่าผู้ที่มีฐานรายได้จากเงินเดือนและค่าจ้างจะเป็นประชากรส่วนใหญ่ของประเทศ จึงกลายเป็น
ช่องว่างระหว่างชนชั้นรายได้และความขัดแย้งระหว่างผู้ประกอบการและเจ้าของแรงงาน  รวมทั้งเป็นปัญหา
คุณภาพชีวิตแรงงานที่มีรายได้ต่ า  

นอกจากนั้น การพัฒนาด้านเศรษฐกิจที่พึ่งพิงการส่งออกสินค้าและบริการรวมทั้ง
ทุนจากต่างประเทศสูงท่าให้มีความอ่อนไหวสูงต่อการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลก และมีความผันผวน
ได้ง่าย ในช่วงเศรษฐกิจขาขึ้น ผลประโยชน์จากการขยายตัวทางเศรษฐกิจและกระแสโลกาภิวัตน์ตกอยู่กับ
เจ้าของทุนในสัดส่วนที่สูงกว่ากลุ่มแรงงานมาก แต่ผลกระทบจากความผันผวนและภาวะวิกฤตมักจะน าไปสู่
การลดต้นทุนค่าจ้างแรงงาน การปรับตัวมักจะเริ่มจากการเลิกจ้างและมีปัญหาการว่างงานตามมา แรงงาน
โดยเฉพาะในกลุ่มทักษะต่ าและกึ่งทักษะที่ท างานในอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้นมักจะมีความเสี่ยงสูง แต่
ในช่วงการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจโครงสร้างเศรษฐกิจมักจะค่อยๆ ปรับตัวไปพ่ึงพิงเทคโนโลยีใหม่มากขึ้น



๒๙ 

ตามล าดับเพ่ือปรับประสิทธิภาพ ในขณะที่แรงงานส่วนหนึ่งจะไม่สามารถปรับทักษะตามความต้องการของ
ตลาดได้ทันและกลายเป็นปัญหาการว่างงานเชิงโครงสร้างหรือต้องออกนอกระบบหากไม่มีกลไกสนับสนุนใน
การเพ่ิมความรู้และทักษะใหท้ันกับความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี  

ในขณะเดียวกัน การผูกขาดทางการค้าเป็นอุปสรรคต่อการสร้างโอกาสทางธุรกิจ
ส่าหรับรายย่อย ธุรกิจขนาดกลางขนาดย่อมพัฒนาได้ช้ากว่าธุรกิจขนาดใหญ่ โดยที่วิสาหกิจขนาดย่อมกว่า 
๒.๒ ล้านรายจาก ๒.๘ ล้านรายอยู่นอกระบบ มีผลิตภาพต่ า เข้าถึงเทคโนโลยีและข้อมูลข่าวสารได้น้อยกว่า มี
อ านาจต่อรองในเชิงนโยบายน้อยกว่าและการเข้าถึงสิทธิประโยชน์ด้านภาษีและแหล่งเงินทุนของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมมีข้อจ ากัดหลายประการ ในขณะที่การส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนยังก้าวหน้าช้าจึงไม่
สามารถเป็นแหล่งการสร้างงานและรายได้หลักของประชาชนในชุมชน  

๒.๑.๒ โครงสร้างภาษีมีความไม่เป็นธรรมจึงไม่สามารถช่วยสนับสนุนการกระจาย
ผลประโยชน์การพัฒนาในอีกทางหนึ่งได้ และหากไม่ปฏิรูปทั้งระบบให้มีโครงสร้างที่เป็นธรรมมากขึ้นก็จะ
ยิ่งซ้่าเติมปัญหาความเหลื่อมล้่า การพ่ึงพิงภาษีทางอ้อมเป็นสัดส่วนที่สูงกว่าภาษีทางตรงท าให้เกิดการผลัก
ภาระภาษีมีโครงสร้างที่เอ้ือประโยชน์ต่อฐานรายได้ที่ไม่ใช่ผลตอบแทนแรงงาน และรายได้จากทรัพย์สินและ
ความมั่งคั่ง มากกว่ารายได้ที่เป็นค่าตอบแทนแรงงาน ประชาชนที่ท างานรับค่าจ้างหรือเงินเดือนเป็นลักษณะ
ประจ านั้นมีระบบภาษีควบคุมที่เข้มงวดชัดเจน ในขณะที่ผลประโยชน์จากทรัพย์สินและผลตอบแทนจาก
เงินทุนนั้นมักจะมีภาระภาษีในสัดส่วนที่ต่ ากว่าเนื่องจากมีเกณฑ์การก าหนดมูลค่าฐานภาษีที่บิดเบือนและ
มักจะมีช่องโหว่ของกฎหมายภาษีให้สามารถหลบเลี่ยงภาระภาษีได้ง่าย ในขณะที่การลดหย่อนและการให้
ประโยชน์ทางภาษีก็เอ้ือต่อกลุ่มรายได้ระดับบนมากกว่าระดับล่าง โดยที่ผู้มีรายได้สูงมีช่องทางลดหย่อนมาก 
เมื่อคิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้ภาษีบางประเภท เช่น ภาษีมูลค่าเพ่ิม กลุ่มรายได้ระดับล่างจึงมีสัดส่วนภาระภาษี
ที่สูงกว่า และธุรกิจเอกชนขนาดเล็กและขนาดกลางต้องจ่ายภาษีเมื่อคิดเป็นสัดส่วนของรายได้มากกว่าธุรกิจ
ขนาดใหญ่ ดังนั้นระบบภาษีแทนที่จะช่วยสนับสนุนให้เกิดกลไกการกระจายผลประโยชน์จากการพัฒนาอีกทาง
หนึ่งกลับซ้ าเติมให้เกิดความเหลือ่มล้ าในด้านรายได้  

๒.๑.๓ การพัฒนาที่ยังกระจุกตัวในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมทั้งเมืองใหญ่
อ่ืนๆ และการรวมศูนย์บริหารจัดการภาครัฐ ท่าให้ความก้าวหน้าและโอกาสทางเศรษฐกิจแตกต่างกันมาก
ในระดับพื้นที่และกลายเป็นความขัดแย้งทางสังคม การพัฒนาที่กระจุกตัวเฉพาะในเมืองใหญ่ท าให้เกิดความ
แตกต่างในระหว่างพ้ืนที่ทั้งในด้านโอกาสในการสร้างอาชีพและรายได้ คุณภาพบริการทางสังคม และโครงสร้าง
พ้ืนฐานต่างๆ นอกจากนั้น ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและโอกาสในการสร้างอาชีพและรายได้ที่ดี และ
บริการทางสังคมที่มีคุณภาพท่ีดีกว่าในกรุงเทพและปริมณฑลรวมทั้งเมืองใหญ่ ก็เป็นปัจจัยดึงดูดให้เกิดการย้าย
ถิ่นจากชนบทสู่เมือง ในขณะที่ความยากจนในภาคเกษตรและในชนบทนั้นเป็นปัจจัยผลักส าคัญ การย้ายถิ่น
ของแรงงานที่มีการศึกษาน้อยและขาดทักษะมีทางเลือกน้อยจึงเป็นการย้ายถิ่นเข้าสู่การท างานนอกระบบหรือ
นอกภาคทางการ มีชั่วโมงการท างานต่อวันที่ยาวนาน ขาดความปลอดภัยในสถานที่ท างาน และมีความเป็นอยู่
ที่แออัดไม่ปลอดภัย กลายเป็นปัญหาความยากจนเมืองที่เป็นช่องว่างทางสังคม มีความเสี่ยงที่จะเกิดปัญหา
อาชญากรรมและความขัดแย้งในสังคมได้ง่าย  

๒.๒ โครงสร้างทางสังคมยังมีช่องว่างที่แตกต่างกันมากระหว่างชนชั้นทั้งในด้านองค์ความรู้ การ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร และการเข้าถึงบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ รวมทั้งโอกาสที่ไม่เท่าเทียมระหว่างชาย
และหญิง ผู้ด้อยโอกาสยังไม่สามารถเข้าถึงบริการทางสังคมได้อย่างทั่วถึง แรงงานนอกระบบส่วนใหญ่ยังไม่มี



๓๐ 

หลักประกันทางสังคม คุณภาพของบริการทางสังคมแตกต่างกันมากระหว่างพ้ืนที่และกลุ่มผู้รับบริการ สาเหตุ
ดังกล่าวเป็นปัจจัยผลักให้ประชาชนย้ายถิ่นเข้าสู่เมืองซ่ึงส่วนใหญ่เป็นแรงงานไร้ฝีมือและค่าแรงต่ า กลายเป็น
ปัญหาผู้มีรายได้น้อยในเขตเมืองที่มีช่องว่างทางสังคมกับกลุ่มชนชั้นกลางและกลุ่มรายได้สูงโดยเฉพาะโอกาสใน
การเข้าถึงบริการสาธารณะที่มีคุณภาพและความมั่นคงด้านรายได้ ซึ่งความแตกต่างด้านรายได้ ฐานะทางสังคม
และองค์ความรู้ยิ่งท าให้การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศมีความแตกต่าง
กันและกลายเป็นข้อจ ากัดในการพัฒนาอาชีพและสร้างรายได้ส าหรับประชากรบางกลุ่ม โครงสร้างทางสังคมที่
แตกต่างกันมากท าให้การด าเนินนโยบายในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมมีความยากล าบากขึ้น โดยที่จะต้อง
ให้ความส าคัญกับนโยบายในระดับจุลภาคท่ีก าหนดกลุ่มเปูาหมายอย่างชัดเจนมากข้ึน  

นอกจากนี้ สังคมไทยยังขาดความสมดุลระหว่างโอกาสของหญิงและชาย โอกาสของผู้หญิงมี
ข้อจ ากัดมากกว่าผู้ชายทั้งในด้านการศึกษาระดับสูงในบางสาขาและในด้านอาชีพ และโอกาสของผู้หญิงในภาค
การเมืองทั้งระดับชาติและการเมืองท้องถิ่นและการเป็นผู้บริหารระดับสูงในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชนยัง มี
น้อย ไม่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางสังคมโลกที่มีมิติประเด็นปัญหาใหม่ๆ ที่มีผลกระทบต่อผู้หญิงอย่าง
มาก ได้แก่ ประเด็นผลกระทบจากกระแสโลกาภิวัตน์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การเคลื่อนย้ายแรงงาน 
สังคมผู้สูงอายุ โรคเอดส์ ปัญหายาเสพติด ภัยพิบัติทางธรรมชาติ และการแบ่งเบาภาระงานและการหารายได้
โดยผู้หญิง ประเด็นการพัฒนาและปัญหาดังกล่าวส่งผลให้ผู้หญิงต้องเผชิญกับความท้าทายมากขึ้น ดังนั้น
บทบาทสตรีในระดับการตัดสินใจจึงมีความส าคัญมากขึ้น 

๒.๓ การทุจริตประพฤติมิชอบยังคงเป็นอุปสรรคส่าคัญในการบริหารราชการแผ่นดิน ขณะที่การ
เข้าถึงสิทธิและกระบวนการยุติธรรมของคนกลุ่มต่างๆ ในสังคมไทยยังไม่เท่าเทียมและเป็นธรรม ปัญหาการ
ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและการทุจริตคอร์รัปชั่นของเจ้าหน้าที่รัฐ และการละเว้นหรือเลือกปฏิบัติต่อประชาชน 
ท าให้การด าเนินนโยบายสาธารณะและการจัดบริการสาธารณะเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนยัง
ขาดประสิทธิภาพและประสิทธิผล การใช้งบประมาณแผ่นดินสิ้นเปลืองโดยไม่เกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่าง
เต็มเม็ดเต็มหน่วยและมีความบิดเบือนในการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย โดยที่ในบางส่วนเป็นการใช้จ่ายที่ไม่
ตรงกับกลุ่มเปูาหมายหรือปัญหาเร่งด่วนที่ควรจะได้รับล าดับความส าคัญ ในขณะเดียวกันยังมีปัญหาความไม่
เท่าเทียมของกระบวนการยุติธรรมในสังคมไทยอีกมาก ประกอบกับแนวโน้มการขยายตัวของความเป็นเมือง
ส่งผลกระทบให้รูปแบบการใช้ชีวิตและปฏิสัมพันธ์ทางสังคมแบบเครือญาติที่มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ช่วยเหลือ
เกื้อกูลกันลดลง จึงกลายไปเป็นรูปแบบสังคมที่ต่างคนต่างอยู่และขาดความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกัน เกิด
ความขัดแย้งและกรณีพิพาทในสังคมได้ง่าย  

๒.๔ การเข้าไม่ถึงการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติท่าให้ชุมชนสูญเสียความสามารถในการ
พึ่งตนเองและการพัฒนาศักยภาพ การพัฒนาเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นการขยายตัวเชิงปริมาณมาเป็นเวลายาวนาน 
ท าให้กลุ่มทุนตักตวงผลประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติมากเกินไป ขณะที่ชุมชนไม่สามารถเข้าถึงและใช้
ประโยชน์ได้ โดยเฉพาะคนยากจนที่อาศัยและพ่ึงพาปุาเป็นแหล่งอาหารส าคัญ ท าให้ชุมชนพ่ึงตนเองได้ลดลง 
ต้องอาศัยแหล่งอาหารจากภายนอกชุมชนที่มีต้นทุนสูง ขณะเดียวกันการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศเป็น
ตัวเร่งให้เกิดความยากล าบากในการด ารงชีวิตของคนในชุมชนชนบท ควบคู่กับการพัฒนาอุตสาหกรรมที่รุกล้ า
พ้ืนที่เกษตรกรรมและแหล่งท ามาหากินท าให้เกิดเป็นต้นทุนของชุมชน เพราะก่อให้เกิดมลพิษส่งผลกระทบต่อ
สุขภาพของคนในชุมชน นอกจากนี้ อิทธิพลของกลุ่มทุนต่อนโยบายต่างๆ ส่งผลให้ชุมชนมีช่องทางน้อยลงในการ
ท ามาหากินในท้องถิ่นและไม่สามารถดูแล รักษา อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างเต็มที ่



๓๑ 

๓.  การสร้างภูมิคุ้มกัน 

จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นและแนวโน้มในอนาคตชี้ให้เห็นถึงความจ าเป็นที่ต้องสร้างสังคมที่
มีภูมิคุ้มกันเข้มแข็งมากขึ้น โดยต้องสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมแก่คนทุกกลุ่ม ให้ความส าคัญกับ
การสร้างความเท่าเทียมกันของโอกาสและการมีส่วนร่วม เพ่ือให้เป็นสังคมที่มีคุณภาพและมีความเป็นธรรม 
ประชาชนสามารถปรับตัวเข้ากับความเปลี่ยนแปลงและสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยสังคมไทยต้องมีภูมิคุ้มกันที่ส าคัญ ดังนี้ 

๓.๑ ทุกคนในสังคมไทยมีความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รับโอกาสในการประกอบสัมมา
อาชีพอย่างเท่าเทียมกัน สามารถเข้าถึงบริการทางสังคมและทรัพยากรอย่างเป็นธรรม และได้รับการคุ้มครอง
ทางสังคมอย่างทั่วถึง เพ่ือปูองกันมิให้ตกอยู่ในวงจรความยากจน และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนอย่างท่ัวถึง  

๓.๒ กลุ่มผู้ด้อยโอกาสได้รับโอกาสและการพัฒนาศักยภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน สามารถ
เข้าถึงบริการสาธารณะที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม เข้าถึงทรัพยากรและโครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ การ
พัฒนาเศรษฐกิจมีฐานกว้าง ครอบคลุมทั่วถึงและสร้างโอกาสส าหรับกลุ่มด้อยโอกาสมากขึ้น บนหลักการการ
ยอมรับอยา่งมีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์และลดช่องว่างในสังคม   

๓.๓ ประชาชนมีการเสริมสร้างความเข้มแข็งเป็นพลังร่วมของสังคมไทย มีการพัฒนาตนเองได้
อย่างเต็มศักยภาพและสามารถเข้ามีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศอย่างเต็มที่และเป็นธรรม โดยที่สามารถ
ปรับตัวท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเกิดข้ึนอย่างรวดเร็วได ้

๓.๔ ชุมชนและสังคมมีค่านิยมร่วมและยึดหลักผลประโยชน์ของสังคม มีค่านิยมร่วมในการอยู่
ร่วมกันได้อย่างสันติสุขระหว่างกลุ่มคน ระหว่างพ้ืนที่ และระหว่างวัย พ่ึงพาอาศัยและเกื้อกูลกันภายใต้ความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม  

๔.  วัตถุประสงคแ์ละเป้าหมาย 

๔.๑ วัตถุประสงค์ 

๔.๑.๑ เพ่ือสร้างโอกาสการเข้าถึงปัจจัยการประกอบอาชีพ ทั้งแหล่งทรัพยากร แหล่งทุน 
โครงสร้างพื้นฐานและทักษะความรู้ที่จะเป็นฐานการประกอบอาชีพที่มั่นคง รวมทั้งสร้างโอกาสทางธุรกิจในทุก
ระดับ น าไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตให้ทุกคนในสังคมไทย 

๔.๑.๒ เพ่ือให้ทุกคนในสังคมไทยมีความเท่าเทียมกันในการเข้าถึงบริการทางสังคมที่มี
คุณภาพและสามารถด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างมีศักดิ์ศรีและมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

๔.๑.๓ เพ่ือให้ประชาชนทุกคนได้รับการคุ้มครองสิทธิพ้ืนฐาน เข้าถึงกระบวนการยุติธรรม
อย่างเสมอภาค รวมทั้งสร้างความโปร่งใสในกระบวนการตัดสินใจของระบบบริหารราชการแผ่นดินบนพ้ืนฐาน
ของการใช้หลักนิติธรรม หลักคุณธรรมและจริยธรรม และหลักผลประโยชน์ส่วนรวมของประเทศ 

๔.๑.๔ เพ่ือสนับสนุนให้ภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ าและ
ลดความขัดแย้งในสังคมไทยและด ารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกันโดยยึดหลักผลประโยชน์ของ
สังคม 



๓๒ 

๔.๒ เป้าหมายการพัฒนา 

๔.๒.๑ ลดช่องว่างรายได้ระหว่างกลุ่มคนและพ้ืนที่ต่างๆ รวมทั้งเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้
เศรษฐกิจฐานรากและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้ผู้ประกอบการรายย่อยและชุมชน 

๔.๒.๒ ประชาชนได้รับการคุ้มครองทางสังคมที่มีคุณภาพและครอบคลุมอย่างทั่วถึง รวมทั้งมี
ความเท่าเทียมทางเพศมากขึ้น ทั้งในเรื่องรายได้ โอกาสทางอาชีพ และโอกาสในการด ารงต าแหน่งในระดับ
บริหารและระดับการตัดสินใจ 

๔.๒.๓ ประชาชนรับรู้สิทธิและหน้าที่และเข้าถึงบริการของหน่วยงานกระบวนการยุติธรรมได้
อย่างสะดวกและรวดเร็ว มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม ภาคีการพัฒนาต่างๆ มีส่วนร่วม
ในกระบวนการยุติธรรม 

๔.๒.๔ คนยากจนและด้อยโอกาสมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น มีภูมิคุ้มกันและสามารถปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงได้ดีขึ้น 

๔.๒.๕ มีการบริหารจัดการที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ และเพ่ิมการมีส่วนร่วมของทุกภาคีใน
การพัฒนาประเทศ  

๔.๓ ตัวช้ีวัด 

๔.๓.๑ สัดส่วนรายได้ระหว่างกลุ่มประชากรและพ้ืนที่ 

๔.๓.๒ สัดส่วนของมูลค่าผลผลิตวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศ 

๔.๓.๓ อัตราการเข้าสู่ตลาดแรงงานของผู้สูงอายุ สตรี และผู้พิการ 

๔.๓.๔ สัดส่วนประชากรที่สามารถเข้าถึงการคุ้มครองทางสังคมที่มีคุณภาพจ าแนกตามเพศ อายุ 
อาชีพ และสัดส่วนของแรงงานนอกระบบประกันสังคมที่เข้าถึงระบบสวัสดิการสังคมของก าลังแรงงานทั้งหมด 

๔.๓.๕ สัดส่วนผู้หญิงในระดับบริหารหรือในระดับการตัดสินใจทั้งในภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน 
และภาคการเมืองในระดับชาติและระดับท้องถิ่น และช่องว่างรายได้ระหว่างแรงงานชายและหญิง 

๔.๓.๖ ดัชนีภาพลักษณ์การทุจริตประพฤติมิชอบ 

๔.๓.๗ ดัชนีความสงบสุข 

๔.๓.๘ ดัชนีชี้วัดความเข้มแข็งของชุมชน 



๓๓ 

๕. แนวทางการพัฒนา  

 จากสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มในอนาคตสะท้อนถึงความเสี่ยงที่อาจจะส่งผลให้เกิด
ช่องว่างและความไม่เป็นธรรมในสังคมมากขึ้นทั้งจากการเปลี่ยนแปลงในโลก ในภูมิภาคและโดยเฉพาะใน
ประชาคมอาเซียน การลดความเหลื่อมล้ าและการสร้างความเป็นธรรมในสังคมจึงมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพ
ของสังคมทั้งในระดับปัจเจกและระดับสังคมโดยรวม และการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้มีความครอบคลุม
ทั่วถึงที่สร้างโอกาสการมีงานท าอย่างมีคุณภาพส าหรับกลุ่มต่าง ๆ ในสังคม พร้อมทั้งมีระบบการคุ้มครองทาง
สังคมเพ่ือปูองกันความเสี่ยงในการด าเนินชีวิต ทั้งนี้ เพ่ือสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจและสังคมและได้รับผลประโยชน์ได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรมมากขึ้นภายใต้สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อ
การพัฒนาศักยภาพพ้ืนฐาน การสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตในมิติต่าง ๆ การได้รับการ
ยอมรับอย่างเท่าเทียมกัน และการอาศัยอยู่ร่วมกันในชุมชนที่มีความสมานฉันท์และเอ้ืออาทร รวมทั้งมีการ
เสริมพลังให้เกิดมากขึ้นที่จะพัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพ โดยมีแนวทางการพัฒนา ดังนี้  

๕.๑ การสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคมให้ทุกคนในสังคมไทย และเสริมสร้างขีด
ความสามารถในการจัดการความเสี่ยงและสร้างโอกาสในชีวิตให้แก่ตนเอง 

๕.๑.๑ ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้มีฐานการพัฒนาที่ครอบคลุมทั่วถึงและยั่งยืน พร้อมทั้ง
เศรษฐกิจฐานรากให้มีความหลากหลายและแข็งแกร่งมากขึ้น โดยการสร้างโอกาสเพ่ือให้เกิดผู้ประกอบการ
ใหม่ สนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมและวิสาหกิจชุมชน และสร้างโอกาสอย่างเท่าเทียมในการเข้าถึง
ระบบตลาดในทุกระดับ สร้างงานในภาคอุตสาหกรรมและบริการมากขึ้นควบคู่ไปกับการเพ่ิมผลิตภาพแรงงาน
และความสามารถในการคิดสร้างสรรค์เพ่ือเป็นฐานในการสร้างรายได้ ยกระดับและสร้างเสถียรภาพรายได้
เกษตรกรพร้อมกับการพัฒนาอาชีพและแนวทางสร้างรายได้เสริมนอกฤดูกาล สนับสนุนการเข้าถึงทรัพยากร
และแหล่งทุนในการประกอบอาชีพที่กว้างขวาง และกระจายการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้ทั่วถึงมากขึ้น 
ควบคู่กับการพัฒนาทักษะความสามารถทั้งด้านการผลิตและการบริหารจัดการรวม เพ่ือเพ่ิม โอกาสการ
ประกอบสัมมาอาชีพที่หลากหลาย 

๕.๑.๒ ส่งเสริมการจัดสรรทรัพยากรและสิทธิทางทรัพย์สินให้เกิดความเป็นธรรม โดย
ส่งเสริมการกระจายสิทธิการถือครองและใช้ประโยชน์ที่ดินส าหรับเกษตรกรไร้ที่ดินท ากินและเกษตรกรยากจน 
ปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบและบังคับใช้กฎหมายให้ชุมชนเข้าถึงและใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างทั่วถึง  
รวมทั้งพัฒนาระบบหลักฐานทางทะเบียนและสถานะทางกฎหมายในฐานะผู้ถือครองทรัพย์สิน เพ่ือเสริมสร้าง
ความมั่นคงในการครอบครองทรัพย์สิน เช่น การจัดสรรที่ดินของรัฐ และการเป็นเจ้าของที่อยู่อาศัย เป็นต้น  

๕.๑.๓ พัฒนาการใช้ประโยชน์เทคโนโลยีสารสนเทศและสนับสนุนการเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารในการพัฒนาอาชีพ โดยเปิดช่องทางการเข้าถึงและใช้ประโยชน์เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยี
การผลิตที่หลากหลายและรวดเร็ว รวมถึงข้อมูลช่องทางการตลาดที่เหมาะสมกับทักษะและอาชีพให้กับ
ประชาชนเพ่ือเป็นการสร้างทางเลือกและเพ่ิมโอกาสการสร้างรายได ้  

๕.๑.๔ ส่งเสริมการใช้สิทธิแรงงานขั้นพื้นฐานในสถานประกอบการ โดยเฉพาะในด้าน
สุขอนามัยและความปลอดภัย ชั่วโมงการท างาน การไม่เลือกปฏิบัติ ควบคู่กับการเปิดโอกาสการท างานส าหรับ
ผู้สูงอายุ สตรี และคนพิการได้ตามศักยภาพมากขึ้น มีการร่วมมือระดับภูมิภาคเพ่ือการพัฒนาทักษะและการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชน ผู้สูงอายุ สตรี และผู้พิการ การมีระบบค่าจ้างและสวัสดิการแรงงานที่เป็น



๓๔ 

ธรรม การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษา การฝึกอบรมและการฝึกอบรมซ้ าของแรงงาน รวมทั้งปรับปรุงและพัฒนา
กฎเกณฑ์ด้านแรงงานและการบังคับใช้ให้เกิดประสิทธิผลเพื่อคุ้มครองแรงงานบนหลักสิทธิพ้ืนฐานและการเพ่ิม
ผลิตภาพแรงงาน  

๕.๑.๕ ส่งเสริมบทบาทของภาคธุรกิจเอกชนในการเสริมสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจ
และสังคมแก่คนในสังคมไทย โดยการรณรงค์และการให้ผลประโยชน์ทางภาษีส าหรับภาคธุรกิจที่ด าเนิน
กิจกรรมเพื่อรับผิดชอบทางสังคมและวิสาหกิจเพ่ือสังคม เป็นการสนับสนุนการสร้างความเป็นธรรมต่อแรงงาน
ทั้งในด้านค่าจ้างแรงงาน ความปลอดภัยและคุณภาพของชีวิตการท างานของแรงงานในทุกระดับ และการสร้าง
โอกาสและสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถส าหรับกลุ่มสตรี  ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาสอ่ืนๆ  
รวมทั้งสร้างความตระหนักถึงความรับผิดชอบและความเป็นธรรมต่อผู้บริโภค ชุมชนและสังคมส่วนรวม 

๕.๑.๖ ปรับโครงสร้างภาษีทั้งระบบให้สนับสนุนการกระจายรายได้และเป็นเครื่องมือใน
การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรและสร้างความเป็นธรรมในการจัดสรรทรัพยากรและ
การถือครองทรัพย์สิน โดยเน้นการจัดเก็บภาษีทางตรงมากขึ้นโดยเฉพาะภาษีที่จัดเก็บจากมูลค่าทรัพย์สินและ
ฐานรายได้ที่ไม่ใช่ผลตอบแทนจากการท างาน ปรับปรุงการก าหนดชั้นรายได้และอัตราภาษีให้สอดคล้องกับ
โครงสร้างฐานรายได้ที่เปลี่ยนแปลงไป ปรับปรุงกฎเกณฑ์การให้สิทธิประโยชน์และการลดหย่อนทางภาษีให้
เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงต่อประชาชนในระดับฐานล่างและธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เร่งรัดการบังคับ
ใช้กฎหมายภาษีสิ่งแวดล้อมเพ่ือสะท้อนต้นทุนที่แท้จริง วางระบบฐานข้อมูลและพัฒนากลไกในการน าภาค
นอกทางการทั้งแรงงานและผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบภาษี ควบคู่ไปกับการปรับระบบการจัดสรรงบประมาณ
ให้สอดคล้องกับความตอ้งการของพ้ืนที่และกลุ่มเปูาหมายนโยบาย  

๕.๑.๗ พัฒนากลไกการให้ความช่วยเหลือประชาชนและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบ
จากการด่าเนินนโยบายตามข้อตกลงการค้าและการลงทุนเสรีระหว่างประเทศ ควบคู่ไปกับการสร้าง
ภูมิคุ้มกัน โดยการเพ่ิมความรู้และทักษะส าหรับแรงงานไทย สร้างโอกาสทางอาชีพและธุรกิจใหม่ๆ โดยความ
ร่วมมือกับภาคธุรกิจเอกชนที่ได้รับผลประโยชน์ และให้การสนับสนุนด้านแหล่งเงินทุนที่จ าเป็นในช่วงของการ
ปรับตัวสู่อาชีพหรือการประกอบการใหม่ๆ รวมทั้งการยกระดับด้านเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันในบริบทใหม่ส าหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม     

๕.๑.๘ ยกระดับคุณภาพของระบบการคุ้มครองทางสังคมให้ครอบคลุมทุกคนอย่างทั่วถึง 
สอดคล้องกับความต้องการและความจ่าเป็น ด้วยการก าหนดนโยบาย มาตรการทางกฎหมายและทางสังคม
ในการจัดหลักประกันทางสังคมแก่แรงงานทั้งในระบบและนอกระบบอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม มีสวัสดิการ
แรงงานที่เหมาะสมกับการด ารงชีวิตอย่างมีคุณภาพ ควบคู่กับการพัฒนาระบบข้อมูลการให้ความคุ้มครองทาง
สังคมให้มีมาตรฐาน สามารถเชื่อมโยงกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๕.๒ การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพื้นฐาน และเน้นการสร้างภูมิคุ้มกันระดับ
ปัจเจกและสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจในการพัฒนาประเทศ 

๕.๒.๑ พัฒนาระบบบริการสาธารณะให้มีคุณภาพและมีช่องทางการเข้าถึงอย่าง
หลากหลาย โดยเฉพาะระบบบริการสาธารณสุขและการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สวัสดิการสังคม และกระบวนการ
ยุติธรรม เพ่ือสร้างโอกาสให้กลุ่มด้อยโอกาสสามารถเข้าถึงบริการสาธารณะที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมและ
ทั่วถึง รวมทั้งลดความแตกต่างคุณภาพบริการสาธารณะในระหว่างพื้นที่และกลุ่มคน โดยสนับสนุนการกระจาย
อ านาจสู่ท้องถิ่นตามกรอบที่รัฐธรรมนูญก าหนด ทั้งบริการการศึกษา สุขภาพ สวัสดิการสังคม กระบวนการ



๓๕ 

ยุติธรรม ควบคู่ไปกับการพฒันาระบบฐานข้อมูลสุขภาพและการศึกษาของประเทศ การกระจายทรัพยากรด้าน
การศึกษา สาธารณสุข และมีระบบการจูงใจให้บุคลากรมีการกระจายที่เหมาะสมภายใต้มาตรการการเงินการ
คลังที่ยั่งยืน   

๕.๒.๒ สนับสนุนการจัดหาที่ อยู่ อาศัยของผู้ มี รายได้น้ อยและการ เข้ าถึ งระบบ
สาธารณูปโภค โดยการก าหนดเป็นนโยบายที่อยู่อาศัยแห่งชาติและเมืองน่าอยู่ พัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย
แก้ปัญหาชุมชนแออัดในเมืองโดยด าเนินการร่วมกับภาคธุรกิจเอกชน รวมทั้งส่งเสริมบทบาทภาคธุรกิจเอกชน
ให้การช่วยเหลือสังคมด้านที่อยู่อาศัย เช่น การช่วยเหลือแรงงานให้มีอยู่อาศัยที่ปลอดภัย จัดเขตที่พักอาศัย
แรงงานข้ามชาติที่ชัดเจนไม่ขัดต่อการจัดระเบียบสังคม และมีบทบาทร่วมกับรัฐบาลในการพัฒนาโครงการที่
อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อยที่มีการกระจายตัวอย่างทั่วถึงมากขึ้นและลดความแออัดของเมือง  

๕.๒.๓ พัฒนาระบบสวัสดิการทางสังคม โดยจัดระบบความสัมพันธ์ของสวัสดิการทางสังคม
ทั้งเกิด แก่ เจ็บ ตาย ให้มีความเชื่อมโยงกันตั้งแต่ระดับชาติ ท้องถิ่น และชุมชนโดยมุ่งเน้นการจัดสวัสดิการที่มี
คุณภาพและยั่งยืน  ด้วยบทบาทและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยเฉพาะบทบาทสถาบันครอบครัว 
ชุมชนท้องถิ่น องค์กรเอกชนที่ไม่แสวงหาก าไร และภาคเอกชนที่แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและการลงทุน
ในธุรกิจเพ่ือสังคม 

๕.๒.๔ พัฒนาระบบการเงินฐานรากและระบบการออมที่หลากหลาย เพ่ือขยายฐานการ
ให้บริการทางการเงินฐานรากและสนับสนุนการระดมทรัพยากรในชุมชนเพ่ือการพัฒนา โดยบทบาทร่วมกัน
ของภาครัฐ ภาคชุมชนท้องถิ่น และภาคธุรกิจเอกชน ส่งเสริมการต่อยอดการออมในชุมชน และส่งเสริมการ
ออมเพ่ือเป็นหลักประกันความมั่นคงเม่ือชราภาพ  

๕.๒.๕ เสริมสร้างเจตคติด้านความเสมอภาคระหว่างหญิงและชาย เพ่ือให้เด็ก เยาวชน 
และประชาชนทั่วไปทั้งผู้หญิงและผู้ชายมีเจตคติบนพ้ืนฐานของความเสมอภาคระหว่างหญิงและชาย โดยการ
ประสานความร่วมมือระหว่างครอบครัว สถานศึกษา สถาบันศาสนา และสื่อในการปลูกฝังค่านิยมและเจตคติที่
ยอมรับและส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ และการไม่กระท ารุนแรงต่อผู้หญิง  รวมถึงการเพ่ิมโอกาสการ
ก้าวสู่ระดับบริหารและระดับการตัดสินใจทั้งทางการเมืองระดับชาติและระดับท้องถิ่น ภาครัฐ และภาคธุรกิจ
เอกชน โดยการเสริมสร้างศักยภาพผู้หญิงให้มีความพร้อม ความรู้ ความเข้าใจ ปลูกจิตส านึก อุดมการณ์ 
ค่านิยม จริยธรรม วัฒนธรรมประชาธิปไตย และธรรมาภิบาล เพ่ือยกระดับการมีส่วนร่วมของสตรีใน
กระบวนการตัดสินใจต่างๆ  

๕.๒.๖ พัฒนาระบบฐานข้อมูลการให้การคุ้มครองทางสังคมให้มีประสิทธิภาพ ครอบคลุม
ประชาชนทุกคนตามสิทธิ และเชื่อมโยงระหว่างการคุ้มครองประเภทต่างๆ และกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งเพ่ิม
ขีดความสามารถในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลเพ่ือใช้เป็นเหตุและผลประกอบในการพัฒนาหรือ
ออกแบบช่องทางและรูปแบบการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเปูาหมายให้สามารถเข้าถึงบริการอย่างมีประสิทธิภาพ  

๕.๓ การเสริมสร้างพลังให้ทุกภาคส่วนสามารถเพิ่มทางเลือกการด่าเนินชีวิตในสังคมและสร้าง
การมีส่วนร่วมในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองได้อย่างมีคุณค่าและศักดิ์ศรี 

๕.๓.๑ เสริมสร้างพลังทางสังคมให้ทุกคนสามารถแสดงออกทางความคิดอย่างสร้างสรรค์ 
โดยเรียนรู้ เข้าใจ และปฏิบัติหน้าที่ ความรับผิดชอบในฐานะพลเมืองที่ดีของประเทศ มีค่านิยมไม่ยอมรับการ
กระท าผิดและการคอร์รัปชั่น ส่งเสริมการเปิดพ้ืนที่ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแสดงความคิดเห็นที่แตกต่าง
ในทางสร้างสรรค์และการเข้ามีส่วนร่วมในองค์กรเพ่ือการพัฒนาในระดับต่างๆ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน



๓๖ 

กระบวนการพัฒนาประเทศตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ การก าหนดแนวทางและการขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติ 
และร่วมตรวจสอบการด าเนินงานของภาครัฐและภาคีการพัฒนาต่างๆ รวมทั้งการสร้างโอกาสการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมต่างๆ ของกลุ่มเด็ก เยาวชน สตรี ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม คนยากจน
และผู้อยู่ในพื้นท่ีห่างไกล 

๕.๓.๒ เพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถของชุมชนในการจัดการปัญหาของชุมชนด้วย
ตนเอง เน้นการกระจายอ านาจให้ชุมชนท้องถิ่น การมีส่วนร่วมในการบริหารงานกับท้องถิ่น การพัฒนา
ศักยภาพของชุมชนท้องถิ่นให้เข้มแข็งโดยบทบาทของสถาบันการศึกษาในพ้ืนที่ และการสนับสนุนสิทธิชุมชน 
พร้อมทั้งให้มีการเชื่อมโยงแผนแม่บทชุมชนกับแผนระดับต่างๆ ในพ้ืนที่และระดับชาติ รวมทั้งให้ชุมชนท้องถิ่น 
สามารถเชื่อมโยงทิศทางการพัฒนาให้สอดคล้องกับบริบทการเปลี่ยนแปลงในโลก อาเซียน และอนุภูมิภาค 
สร้างความใกล้ชิดทางสังคม วัฒนธรรม และปฏิสัมพันธ์กับประเทศในอนุภูมิภาค 

๕.๓.๓ สนับสนุนการรวมกลุ่มอาชีพที่สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่และเกิดการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรร่วมกัน โดยเชื่อมโยงภูมิปญัญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น พัฒนาต่อยอดสู่วิสาหกิจชุมชน 
สนับสนุนการพัฒนากลุ่มอาชีพที่ครบวงจรทั้งห่วงโซ่มูลค่า และยกระดับคุณภาพมาตรฐานการผลิตและการ
บริการให้เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งนี้โดยจะต้องส่งเสริมบทบาทการสนับสนุนและการ
เชื่อมโยงจากองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ พร้อมทั้งการเพ่ิมขีดความสามารถแก่เกษตรกรให้มีผลิตภาพสูงขึ้น 
สามารถเข้าถึงตลาดได้ดีข้ึน และมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม  

๕.๓.๔ เพิ่มและปรับปรุงช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารการปฏิบัติงานภาครัฐ 
การด่าเนินโครงการขนาดใหญ่ การจัดสรรทรัพยากร และมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายภาครัฐ 
โดยการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพ่ือเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่าย โครงการภาครัฐ  
รวมทั้งสนับสนุนบทบาทของภาคประชาชนในการติดตามและตรวจสอบการด าเนินงานของภาครัฐและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในทุกระดับ รวมทั้งภาครัฐให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและรวดเร็ว มีการเผยแพร่ความรู้
เกี่ยวกับสิทธิการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการ อย่างจริงจังและต่อเนื่อง 

๕.๓.๕ ส่งเสริมให้ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นพลัง
ร่วมในการพัฒนาสังคมไทย โดยรณรงค์ กระตุ้น สร้างจิตส านึกในการด าเนินธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสังคมและ
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งชุมชน และคืนประโยชน์กลับสู่สังคมเพ่ือช่วย
แก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ า พร้อมทั้งเสริมสร้างขีดความสามารถทางการพัฒนาแก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาสู่การปฏิบัติในระดับพ้ืนที่อย่างโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ ควบคู่
ไปกับการส่งเสริมบทบาทภาคเอกชนร่วมกับภาคประชาสังคมในการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาทุจริต
คอร์รัปชั่นในทุกระดับ 

๕.๓.๖ พัฒนามาตรฐานระบบการคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อการคุ้มครองภายในประเทศและ
รองรับการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ และข้อมูลข่าวสารอย่างเสรีในประชาคมอาเซียน  โดยการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎระเบียบด้านมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้าและบริการ  การ
ปรับปรุงกฎหมายระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องโดยที่ครอบคลุมถึงคุณภาพการให้บริการของหน่วยงาน
ภาครัฐ การเพ่ิมช่องทางการเข้าถึงข้อมูลและองค์ความรู้เกี่ยวกับสิทธิและการคุ้มครองสิทธิรวมถึงช่องทางการ
รับข้อร้องเรียน พร้อมทั้งปรับปรุงกลไกเฝูาระวังคุณภาพมาตรฐาน การตรวจสอบและติดตามความคืบหน้าของ
การด าเนินการจากการร้องเรียน การเพ่ิมสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุนการมีส่วนร่วมของ



๓๗ 

ประชาชนในการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค สร้างความตระหนักของผู้บริโภคในการรักษาสิทธิและดูแลผลกระทบ
จากการใช้สินค้าและบริการ ควบคู่ไปกับการกระตุ้นจิตส านึกความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจเอกชน 

๕.๓.๗ ส่งเสริมบทบาทสตรีในระดับการบริหารและการตัดสินใจทั้งในระดับชาติและระดับ
ท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ  โดยให้ความส าคัญกับการสร้างความเข้าใจและ 
เจตคติใหม่แก่หน่วยงานและสังคม การพัฒนามาตรการ กลไก ด้านการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย การ
พัฒนากฎหมายและระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือไม่ให้มีการเลือกปฏิบัติต่อผู้หญิงในทุกรูปแบบ การแก้ไข
กฎหมายเพ่ือก าหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการระดับชาติและระดับท้องถิ่น และการสนับสนุนให้
ผู้บริหารด้านการเสริมสร้างบทบาทหญิงชายในหน่วยงานเป็นกลไกส าคัญในการผลักดันเพ่ือเพ่ิมจ านวนสตรี  
นักบริหารให้มีสัดส่วนที่เหมาะสม และขยายกลไกดังกล่าวไปสู่รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และองค์กรอิสระ 
รวมทั้งการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดีในประชาคมอาเซียน 

๕.๔ การเสริมสร้างความสัมพันธ์ของคนในสังคมให้มีคุณค่าร่วมและตระหนักถึงผลประโยชน์
ของสังคม และเสริมสร้างการบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีระบบการตรวจสอบ
และการรับผิดชอบท่ีรัดกุม   

๕.๔.๑ สร้างค่านิยมใหม่ที่ยอมรับร่วมกันบนฐานของความไว้เนื้อเชื่อใจและเกื้อกูลกันใน
สังคม โดยการเสริมสร้างทุนทางสังคมและความสัมพันธ์ของคนในสังคม ปลูกฝังกระบวนการคิดในการเคารพ
สิทธิซึ่งกันและกัน การอยู่ร่วมกันในสังคมที่มีความเชื่อและวัฒนธรรมที่หลากหลาย ยอมรับข้อจ ากัดความ
แตกต่างของอัตลักษณ์ในพ้ืนที่ และเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์  และรื้อฟ้ืนค่านิยมที่ดีและสร้างค่านิยม
ใหม่ที่เป็นที่ยอมรับบนพื้นฐานของความไว้เนื้อเชื่อใจ เกิดความร่วมมือ แบ่งปันและเอ้ืออาทรกันในสังคม 

๕.๔.๒ ส่งเสริมวัฒนธรรมการเมืองที่มีธรรมาภิบาลน่าไปสู่การเป็นประชาธิปไตยที่ถูกต้อง
และเหมาะสม โดยเสริมสร้างจิตส านึก วัฒนธรรม และวิถีประชาธิปไตยที่ดีให้แก่ประชาชนและนักการเมือง 
ด้วยการปลูกฝัง สร้างความรู้ความเข้าใจ และส่งเสริมการใช้สิทธิตามกฎหมายและรัฐธรรมนูญ ตลอดจนสร้าง
วัฒนธรรมที่ยอมรับความแตกต่างหลากหลายในสังคมและวัฒนธรรมประชาธิปไตย โดยรณรงค์ส่งเสริมให้คน
ไทยมีการปรับเปลี่ยนความคิด ความเชื่อ ค่านิยม และระบบคุณค่าในระดับปัจเจก ครอบครัว ชุมชน จนถึง
ระดับชาติให้สอดรับกับวัฒนธรรมประชาธิปไตย   

๕.๔.๓ พัฒนาข้าราชการให้มีคุณภาพสูง มีคุณธรรม จริยธรรมทางอาชีพ และมีความ 
รับผิดรับชอบ ควบคู่กับการก าหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมสามารถปฏิบัติงานมุ่งผลสัมฤทธิ์ได้อย่างเต็มที่ 
ปูองกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ให้ความส าคัญกับการมีส่ วนร่วม
ของทุกภาคส่วนในการบริหารราชการแผ่นดิน 

๕.๔.๔ เสริมสร้างระบบบริหารราชการให้เข้มแข็งมีประสิทธิภาพ มีระบบถ่วงดุลอ่านาจ
การตรวจสอบที่เข้มงวดและรอบด้าน โดยปรับระบบการปฏิบัติงานของภาครัฐ โดยยึดหลักความมี
ประสิทธิภาพและโปร่งใสที่มุ่งประโยชน์สุขของประชาชน มุ่งเน้นการบูรณาการที่เชื่อมโยงสาขาการพัฒนา 
พ้ืนที่ และบทบาทของภาคีการพัฒนา รวมทั้งเชื่อมโยงภาคการเมือง ภาครัฐ ชุมชน และภาคประชาสังคมให้
เป็นพลังร่วมในการสร้างประโยชน์แก่สังคม เพ่ิมความโปร่งใสและประสิทธิภาพในการใช้งบประมาณแผ่นดิน 
และยกระดับการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการไปสู่ระบบการประเมินรอบด้านบนพ้ืนฐานการ
ถ่วงดุลอ านาจและการสร้างความสมดุลเชิงอ านาจ รวมทั้งสนับสนุนการสร้างเครือข่ายการตรวจสอบของภาคี
ต่างๆ อาทิ องค์กรอิสระ ภาคประชาสังคม ภาควิชาการ และสื่อมวลชน 



๓๘ 

๕.๔.๕ ปฏิรูปและเสริมสมรรถนะขององค์กรอิสระหรือสถาบันที่ท่าหน้าที่ในการตรวจสอบ
ให้เข้ามาเป็นภาคีในการตรวจสอบการบริหารราชการแผ่นดินเพื่อแก้ปัญหาคอร์รัปชั่น โดยจะต้อง
ด าเนินการอย่างมีบูรณาการเพื่อให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลเชิงลึกและการตรวจสอบที่รอบคอบรัดกุม โดยมีการ
แก้กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการให้สถาบันการศึกษาทุกระดับสอนเกี่ยวกับธรรมาภิบาล 
และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ทั้งนี้เพ่ือผลักดันการแก้ปัญหาการคอร์รัปชั่นและปัญหาความขัดแย้งใน
สังคมท่ีเป็นผลจากการประพฤติมิชอบของข้าราชการและนักการเมืองให้มีผลในทางปฏิบัติที่เป็นธรรม โปร่งใส 
และยั่งยืน 

๕.๔.๖ สร้างความเท่าเทียมในกระบวนการยุติธรรม ในการตราและบังคับใช้กฎหมายให้ 
เป็นไปตามหลักนิติรัฐ นิติธรรม และสร้างระบบการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายที่เข้มแข็ง รวมทั้งขยาย
การให้บริการและให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน โดยสนับสนุนยุติธรรมกระแสหลักควบคู่กับยุติธรรม
ทางเลือกที่น าไปสู่การเสริมสร้างโอกาสและการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของประชาชนอย่างมีบูรณาการ
ตามล าดับขั้นตอนด้วยความโปร่งใส รวมทั้งการหนุนเสริมเครือข่ายยุติธรรมชุมชนให้ชุมชนท้องถิ่นจัดการ
ตนเองในการลดความขัดแย้งในชุมชน และสนับสนุนให้ประชาชนรับรู้สิทธิและหน้าที่และเข้าถึงบริการของ
หน่วยงานกระบวนการยุติธรรมได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ปรับปรุงระบบหลักฐานทางทะเบียนและสถานะ
ทางกฎหมาย และรณรงค์ให้คนรู้กฎหมายโดยเน้นที่คนจน 

๕.๔.๗ คุ้มครองสิทธิและเพิ่มช่องทางในการรับข้อร้องเรียนและให้ความช่วยเหลือเยียวยา
แก่ผู้เสียหายและผู้ได้รับผลกระทบจากกระบวนการยุติธรรม โดยให้ความช่วยเหลือประชาชนในด้าน
กฎหมาย การฟูองร้อง การด าเนินคดี การบังคับคดี การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของผู้ได้รับความเดือดร้อน ผู้
ไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือผู้ได้รับผลกระทบจากความผิดพลาดของกระบวนการยุติธรรม รวมทั้งวางกลไกใน
การติดตามความคืบหน้าของการด าเนินการ 

๕.๔.๘ ปฏิรูปการเมืองไทยทั้งระบบให้เป็นประชาธิปไตยของมวลชน โดยสร้างความรู้ความ
เข้าใจและจิตส านึกที่ถูกต้องแก่เยาวชนและประชาชนในเรื่องสิทธิและหน้าที่ทางการเมืองในระดับชุมชน 
ท้องถิ่น และประเทศ พัฒนากลไกตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐในทุกระดับ ด้วยการส่งเสริมกระบวนการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในนโยบายหรือมาตรการสาธารณะ รวมทั้งการใช้จ่ายงบประมาณ พัฒนาจริยธรรมของผู้น า
ทางการเมืองให้มีความเสียสละ ซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นผลประโยชน์ส่วนรวม ควบคู่กับการสร้างกลไกและ
มาตรการที่เข้มงวดในการด าเนินการกับพรรคและนักการเมืองที่มุ่งแสวงหาประโยชน์ส่วนตนทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม 

๕.๔.๙ สนับสนุนการใช้สื่อเพื่อสังคมทั้งในระดับประเทศและท้องถิ่น และสังคมออนไลน์
เพื่อเป็นพลังหนุนเสริมในการพัฒนา โดยเป็นช่องทางเข้าถึงผู้คนทุกภาคส่วนของสังคม ในการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและแหล่งอ่ืนที่ถูกต้อง เป็นธรรม และสร้างสรรค์ รวมทั้งเป็นช่องทางในการ
เสริมสร้างค่านิยมใหม่ๆ ที่ดีงาม โดยมีกระบวนการสร้างความเข้าใจในการกลั่นกรองความน่าเชื่อถือของ
ข่าวสาร พร้อมกับการส่งเสริมการยึดมั่นในจรรยาบรรณของสื่อในการท าหน้าที่เพ่ือประโยชน์ของสังคม ควบคู่
กับการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสื่อสร้างสรรค์เพ่ิมขึ้นโดยอาศัยช่องทางการด าเนินการของวิสาหกิจเพ่ือสังคม
และการเปิดโอกาสให้ผู้รับสื่อมาร่วมเป็นผู้ผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสู่สาธารณะที่เป็นประโยชน์ต่อทุกคน 

 

 



บ ท ที่  ๔ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน 

๑. สถานการณก์ารเปลี่ยนแปลง 

การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืนจะต้องให้ความส าคัญกับการเสริมสร้างทุนของประเทศที่  
มีอยู่ให้เข้มแข็งและมีพลังเพียงพอในการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะการพัฒนาคนหรือ
ทุนมนุษย์ให้เข้มแข็ง พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงโลกในยุคศตวรรษที่ ๒๑ และการเสริมสร้างปัจจัยแวดล้อมที่
เอ้ือต่อการพัฒนาคุณภาพของคนทั้งในเชิงสถาบัน ระบบ โครงสร้างของสังคมให้เข้มแข็ง สามารถเป็น
ภูมิคุ้มกันการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต อย่างไรก็ตาม สถานการณ์การพัฒนาที่ผ่านมาส่งผล
กระทบต่อคนและสังคมไทยหลายประการ ดังนี้ 

๑.๑ โครงสร้างประชากรมีแนวโน้มประชากรวัยสูงอายุเพิ่มขึ้น ประชากรวัยเด็กและวัยแรงงาน
ลดลง ขณะทีก่ารย้ายถิ่นของประชากรส่งผลให้ความเป็นเมืองสูงขึ้น ช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ประเทศไทย
ได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุและจะเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ในปี ๒๕๖๘ โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมี
ประชากรวัยสูงอายุมากที่สุดถึงเกือบ ๑ ใน ๓ ของประชากรสูงอายุทั้งประเทศ ขณะที่กรุงเทพมหานครจะมี
การเพ่ิมขึ้นของประชากรวัยสูงอายุอย่างรวดเร็ว ส าหรับโครงสร้างประชากรวัยเด็กและวัยแรงงานมีสัดส่วน
ลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นผลมาจากภาวะเจริญพันธุ์ของสตรีไทยที่ลดลงต่ าอยู่ที่ ๑.๖ ในปี ๒๕๕๑ ท าให้
สัดส่วนประชากร วัยเด็ก : วัยแรงงาน : ผู้สูงอายุ ลดลงจากร้อยละ ๒๐.๕ : ๖๗.๖ : ๑๑.๙ ในปี ๒๕๕๓ เป็น
ร้อยละ ๑๘.๓ : ๖๖.๙ : ๑๔.๘ ในปี ๒๕๕๙ ขณะเดียวกันคนไทยส่วนใหญ่ขาดความรู้ความเข้าใจด้านอนามัย
การเจริญพันธุ์ที่ถูกต้องและเหมาะสม ส่งผลต่อความไม่สมดุลระหว่างปริมาณและคุณภาพของประชากรของ
ประเทศ นอกจากนี้ การย้ายถิ่นของประชากรจากชนบทเข้าสู่เมืองอย่างต่อเนื่องท าให้มีการขยายตัวของ  
ความเป็นเมืองมากขึ้น โดยสัดส่วนประชากรในเขตเมืองเพ่ิมสูงขึ้นจากร้อยละ ๓๑.๑ ในปี ๒๕๔๓ เป็นร้อยละ 
๔๕.๗ ในปี ๒๕๕๓ 

๑.๒  คนไทยได้รับการพัฒนาศักยภาพทุกช่วงวัย แต่ยังมีปัญหาด้านสติปัญญา คุณภาพการศึกษา 
และมีพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพ  ผลการพัฒนาตามช่วงวัย พบว่า กลุ่มวัยเด็ก ระดับเชาว์ปัญญามีค่าเฉลี่ย
ลดลงจาก ๙๑ เป็น ๘๘ ในช่วงปี ๒๕๔๐-๒๕๕๒ (องค์การอนามัยโลกก าหนดไว้ที่ ๙๐-๑๑๐) เด็กอายุ ๐-๕ ปี 
ที่มีพัฒนาการสมวัยมีสัดส่วนลดลงจากร้อยละ ๗๒.๐ เหลือเพียงร้อยละ ๖๗.๐ ขณะเดียวกันยังมีภาวะ
โภชนาการเกินและโรคอ้วนจากพฤติกรรมการบริโภคที่ไม่เหมาะสม โดยในปี ๒๕๔๙ เด็กอายุต่ ากว่า ๕ ปี มี
ภาวะโภชนาการเกินถึงร้อยละ ๑๐.๖ และคาดว่าอีก ๑๐ ปีข้างหน้า ๑ ใน ๕ ของเด็กปฐมวัยจะเป็นโรคอ้วน 
ส่วนเด็กวัยเรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ ากว่าร้อยละ ๕๐.๐ และมาตรฐานความสามารถของผู้เรียนใน
เรื่องการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ มีวิจารณญาณ และคิดสร้างสรรค์ค่อนข้างต่ า นอกจากนี้ จากพฤติกรรมเสี่ยง
ทางสุขภาพท าให้เกิดปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเพ่ิมสูงขึ้น อัตราการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นหญิงอายุ ๑๕-๑๙ ปี 
เพ่ิมจาก ๕๔.๙ ต่อประชากรหญิงอายุ ๑๕-๑๙ ปีพันคนในปี ๒๕๔๘ เป็น ๕๖.๒ ในปี ๒๕๕๓ ขณะที่กลุ่มวัย
ท างาน ภาพรวมก าลังแรงงานมีการศึกษาสูงขึ้น โดยปี ๒๕๕๓ มีก าลังแรงงานจบการศึกษาสูงกว่าระดับ



๔๐ 

ประถมศึกษาเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ ๔๕.๔ และสัดส่วนนักเรียนสายอาชีพต่อสายสามัญอยู่ในอัตรา ๔๐ : ๖๐ แต่
การเรียนต่อในสายอาชีวศึกษายังไม่สอดคล้องกับความต้องการก าลังคนระดับกลางของประเทศ ขณะเดียวกัน
อัตราเพ่ิมของผลิตภาพแรงงานในช่วงปี ๒๕๕๐-๒๕๕๑ โดยเฉลี่ยยังคงอยู่ในระดับต่ าเพียงร้อยละ ๑.๘  
นับเป็นจุดอ่อนต่อการขยายการผลิตในภาคอุตสาหกรรมและเพ่ิมผลิตภาพโดยรวมของประเทศ อีกทั้ง แรงงาน
ในกลุ่มอายุ ๒๕-๕๙ ปี ที่เป็นวัยใช้ก าลังแรงงานยังขาดการออกก าลังกาย โดยมีเพียงร้อยละ ๑๙.๗ เท่านั้นที่
ออกก าลังกาย กลุ่มวัยสูงอายุ แม้จะมีอายุยืนยาวขึ้นแต่ประสบปัญหาการเจ็บปุวยด้วยโรคเรื้อรังเพ่ิมขึ้น โดย
พบว่าร้อยละ ๓๑.๗ ปุวยเป็นโรคความดันโลหิตสูง รองลงมาคือ เบาหวาน ร้อยละ ๑๓.๓ และหัวใจร้อยละ 
๗.๐ ส่งผลต่อภาระค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลของภาครัฐในอนาคต  

๑.๓ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การแพร่ระบาดของยาเสพติด และการเพิ่มขึ้นของ
การพนันเป็นปัญหาส าคัญต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน การก่ออาชญากรรมที่มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องตลอดช่วงปี ๒๕๔๘-๒๕๕๒  สะท้อนได้จากภาพรวมคดีอาญาที่ส าคัญทั้งการก่อคดีต่อชีวิต ร่างกาย 
และเพศ คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ และคดียาเสพติด โดยในปี ๒๕๔๘ มีจ านวน ๓๕๕.๙ คดีต่อประชากรแสน
คน และเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องจนถึงปี ๒๕๕๒ เป็น ๕๑๖.๗ คดีต่อประชากรแสนคน จ านวนคดีอาญาดังกล่าว
เป็นคดียาเสพติดมากที่สุด โดยปี ๒๕๔๘ มีจ านวน ๑๖๐.๔ คดีต่อประชากรแสนคน และได้เพ่ิมขึ้น อย่าง
ต่อเนื่องถึงกว่าเท่าตัวในปี ๒๕๕๒ เป็นจ านวน ๓๗๑.๖ คดีต่อประชากรแสนคน ปัจจุบันปัญหาการแพร่ระบาด
ของยาเสพติดเป็นภัยร้ายแรงที่ส่งผลกระทบต่อกลุ่มเด็กและเยาวชนอย่างกว้างขวาง ทั้งนี้ จากการส ารวจความ
คิดเห็นของประชาชนพบว่าปัญหาการแพร่ระบาดยาเสพติดในสถานศึกษาเพ่ิมขึ้นจากร้อยละ ๑๙.๒ ในปี 
๒๕๕๒ เป็นร้อยละ ๕๑.๓ ในปี ๒๕๕๓ นอกจากนี้ ผลกระทบจากปัญหาทางเศรษฐกิจ ส่งผลให้คนไทยเข้าสู่
วงจรการเสี่ยงโชคมากขึ้น เช่น เล่นพนันบอล หวยใต้ดิน หวยหุ้น เป็นต้น ทั้งนี้ จากสถิติการจับกุมคดีตาม
พระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. ๒๔๗๘ พบว่าในปี ๒๕๕๓ มีการจับกุมผู้เล่นการพนันจ านวน ๑๖๓,๕๕๓ คน 
ขณะเดียวกันกลุ่มเด็กและเยาวชนมีแนวโน้มเล่นการพนันมากข้ึน  

๑.๔ สังคมไทยเผชิญวิกฤตความเสื่อมถอยด้านคุณธรรม จริยธรรม มีการเปลี่ยนแปลงทาง
วัฒนธรรมที่หลากหลาย และมีแนวโน้มเป็นสังคมปัจเจกมากขึ้น การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วผ่านกระแส
โลกาภิวัตน์และโลกไซเบอร์ ท าให้คนไทยมุ่งแสวงหาความสุขและสร้างอัตลักษณ์ส่วนตัวผ่านเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ เกิดเป็นวัฒนธรรมย่อยร่วมสมัยที่หลากหลายในรูปแบบการรวมกลุ่มของบุคคลที่สนใจเรื่องเดียวกัน  
ขณะเดียวกันมีการค านึงถึงประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้องมากกว่าส่วนรวม ทั้งนี้ จากการจัดอันดับคะแนน
ดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชั่นทั่วโลกบ่งชี้ถึงความไม่สมดุลของธรรมาภิบาลการปกครองและปัญหาคอร์รัปชั่น
ในประเทศ โดยในปี ๒๕๕๒ ประเทศไทยได้รับคะแนนความโปร่งใส ไม่ทุจริต และคนในประเทศยอมรับไม่ได้
กับการทุจริตเพียง ๓.๔ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน จัดอยู่ในล าดับที่ ๘๔ จาก ๑๘๐ ประเทศ และ
อยู่ในล าดับที่ ๑๑ ของภูมิภาคเอเชีย ขณะที่ภาคส่วนต่างๆ ได้มีการส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มท ากิจกรรมต่างๆ 
แต่การมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมเพ่ือประโยชน์ส่วนรวมยังอยู่ในระดับต่ า โดยมีสัดส่วนมูลค่าเพ่ิมขององค์กร
ไม่แสวงหาก าไรและอาสาสมัครต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเพียงร้อยละ ๑.๖ ในช่วงปี ๒๕๔๙-๒๕๕๑ 
เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศที่พัฒนาแล้วมีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ ๔-๗ และเมื่อพิจารณาจากการส ารวจข้อมูล
ความจ าเป็นพ้ืนฐานด้านคนในครัวเรือนมีส่วนร่วมท ากิจกรรมสาธารณะของหมู่บ้านชุมชน พบว่า เพ่ิมขึ้นจาก 
๗.๗ ล้านครัวเรือนในปี ๒๕๕๑ เป็น ๘.๒ ล้านครัวเรือนในปี ๒๕๕๒ คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๐ และ ๙๘.๔ ของ
ครัวเรือนทั้งหมดตามล าดับ 



๔๑ 

นอกจากนี้ ความสัมพันธ์แบบเครือญาติที่มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ช่วยเหลือเกื้อกูลกันเริ่มหมดไป จาก
โครงสร้างครอบครัวที่เปลี่ยนแปลงไปสู่ครัวเรือนที่อยู่คนเดียว ครัวเรือนที่อยู่ด้วยกันแบบไม่ใช่ญาติ และ
ครัวเรือนที่มีอายุรุ่นเดียวกัน สองรุ่น และรุ่นกระโดด (ตายาย-หลาน) หรือครัวเรือนที่เป็นเพศเดียวกัน 
พฤติกรรมการอยู่ร่วมกันของสมาชิกในครอบครัวเป็นแบบต่างคนต่างอยู่ สัมพันธภาพระหว่างสมาชิกใน
ครอบครัวมีความเปราะบางจนน าไปสู่ปัญหาทางสังคมเพ่ิมข้ึน เช่น อัตราการหย่าร้างเพ่ิมขึ้นจาก ๔.๕ คู่ต่อพัน
ครัวเรือนในปี ๒๕๔๕ เป็น ๕.๕ คู่ต่อพันครัวเรือนในปี ๒๕๕๓ ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวและความ
รุนแรงทางเพศต่อเด็กและสตรีเพิ่มข้ึน   

๑.๕  สื่อมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของประชาชน แต่ยังมีบทบาทในการส่งเสริม
การพัฒนาคุณภาพคนค่อนข้างน้อย สื่อทางสังคมในปัจจุบันมีอิทธิพลอย่างมากต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ของประชาชน แต่การเผยแพร่สื่อต่างๆ ยังไม่มีบทบาทต่อการส่ งเสริมการเรียนรู้และคุณธรรม จริยธรรม 
สะท้อนได้จากรายการโทรทัศน์ในหนึ่งชั่วโมงของรายการที่ออกอากาศทั้งหมด มีภาพของความรุนแรงมากที่สุด 
๓.๓ ครั้ง ภาพที่ตอกย้ าการสร้างอคติเชิงลบต่อผู้อ่ืน จ านวน ๑.๓ ครั้ง ภาษาก้าวร้าว ๐.๓ ครั้ง ความไม่
เหมาะสมทางเพศ ๐.๑ ครั้ง ขณะที่การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านทางเว็บไซด์ต่างๆ ส่วนใหญ่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ
เรื่องเพศและการใช้ภาษาที่ไม่เหมาะสม และบางส่วนเป็นเว็บไซต์ที่เข้าข่ายลามกอนาจาร ใช้ภาษาที่หยาบคาย 
รวมถึงเนื้อหาที่รุนแรง ขณะที่เกมคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นสื่อออนไลน์ที่มีอิทธิพลต่อเด็กและเยาวชนอย่างมาก 
พบว่า ปี ๒๕๕๐ ร้อยละ ๔๒.๒ ของเด็กและเยาวชนติดเกมออนไลน์ ซึ่งเกมส่วนใหญ่ที่นิยมเล่นเน้นการต่อสู้ 
ใช้ความรุนแรง มีเนื้อหาทางเพศ และการใช้ภาษาในเกมที่ไม่เหมาะสมต่อการเรียนรู้และเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม 

๑.๖ บริบทการเปลี่ยนแปลงในกระแสโลกก่อให้เกิดความร่วมมือทางเศรษฐกิจทั้งในระดับ 
ทวิภาคีและระดับพหุภาคี รวมทั้งความร่วมมือในประชาคมอาเซียน ความร่วมมือกับกลุ่มประเทศเพ่ือนบ้าน
มีอิทธิพลต่อการเคลื่อนย้ายแรงงานเข้าสู่ประเทศไทย ทั้งแรงงานข้ามชาติที่เข้ามาในประเทศไทยอย่างถูก
กฎหมายและผิดกฎหมาย ในปี ๒๕๕๓ มีแรงงานข้ามชาติที่ถูกกฎหมายจ านวน ๓๗๘,๐๗๘ คน และผิด
กฎหมายจ านวน ๙๕๕,๕๙๕ คน ทั้งนี้ ในปี ๒๕๕๘ จะมีการเคลื่อนย้ายแรงงานที่มีทักษะฝีมืออย่างเสรีตาม
กรอบความร่วมมือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยมีข้อตกลงร่วมกันถึงคุณสมบัติในสายวิชาชีพเพ่ือให้มีการ
เคลื่อนย้ายแรงงานใน ๗ สาขา ได้แก่ วิศวกรรม พยาบาล สถาปัตยกรรม วิชาชีพส ารวจ แพทย์ ทันตแพทย์ 
และนักบัญชี และในระยะต่อไปจะเปิดในสาขาอ่ืนๆ รวมทั้งแรงงานกึ่งทักษะฝีมือด้วย ซึ่งจะมีผลท าให้ประเทศ
ต้องมีเกณฑ์เพ่ือเป็นมาตรฐานในการประเมินความสามารถของแรงงานที่จะมีการเคลื่อนย้ายแรงงานในภูมิภาค
อาเซียน  



๔๒ 

๒. การประเมินความเสี่ยง 

การพัฒนาคนและสังคมที่ผ่านมาต้องเผชิญกับความท้าทายจากบริบทการเปลี่ยนแปลงทางด้าน
เศรษฐกิจและสังคมทั้งภายในและภายนอกประเทศที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง 
สถาบันทางสังคม และปัจเจกบุคคล โดยมีความเสี่ยงที่ส าคัญ ดังนี้ 

๒.๑ โครงสร้างประชากรมีความไม่สมดุลทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ส่งผลต่อการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจและขีดความสามารถในการพัฒนาประเทศ โดยประชากรวัยเด็กนอกจากมีอัตราการเกิดที่
ลดลง ยังมีปัญหาพัฒนาการด้านสติปัญญา อารมณ์ และสังคม ส่งผลให้ประเทศไทยอาจประสบปัญหาภาวะ
ขาดแคลนก าลังแรงงานที่มีคุณภาพในอนาคต ขณะที่ประชากรวัยท างานมีแนวโน้มลดลง โดยเฉพาะภาค
การเกษตรทีม่ีสัดส่วนก าลังแรงงานลดลงอย่างต่อเนื่อง จากร้อยละ ๔๑.๐ ในปี ๒๕๔๕ เป็นร้อยละ ๓๗.๗ ในปี 
๒๕๕๒ และเริ่มมีอายุเฉลี่ยสูงขึ้นเรื่อยๆ ในปี ๒๕๕๒ เฉลี่ยอยู่ที่ ๔๓ ปี โดยเป็นผู้มีอายุมากกว่า ๕๐ ปีขึ้นไปถึง
ร้อยละ ๒๐.๕ และอายุมากกว่า ๖๐ ปีขึ้นไป ร้อยละ ๑๒.๐ สถานการณ์ดังกล่าวอาจน าไปสู่ปัญหา 
การขาดแคลนแรงงานภาคเกษตร จนอาจต้องมีการน าเข้าแรงงานข้ามชาติจ านวนมาก ขณะเดียวกันผลิตภาพ
และทักษะความรู้ของก าลังแรงงานในปัจจุบันยังอยู่ในระดับต่ า ส่งผลให้ผลิตภาพการผลิตและการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจของประเทศชะลอตัวลง นอกจากนี้ประชากรวัยสูงอายุมีสัดส่วนเพ่ิมขึ้น แต่มีงานท าเพียง 
ร้อยละ ๓๘.๒ ในปี ๒๕๕๒ และส่วนใหญ่ท างานอยู่ในภาคการเกษตร  

๒.๒ คุณภาพชีวิตของประชาชนยังมีความเสี่ยงจากความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และการ
แพร่ระบาดของยาเสพติด สถานการณ์ปัญหาด้านคดีอาญา โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับคดียาเสพติดที่มีแนวโน้ม
เพ่ิมขึ้น อันเป็นผลพวงมาจากปัญหาทางเศรษฐกิจ ประชาชนส่วนหนึ่งถูกครอบง าจากกระแสวัตถุนิยมและ
ต้องการหาเงินแบบง่ายๆ เช่น เข้าร่วมขบวนการค้ายาเสพติด การลักลอบเล่นพนันฟุตบอล การขายบริการ
ทางเพศ เป็นต้น ส่งผลให้มีการกระท าผิดหรือก่อคดีอาชญากรรมได้ง่ายขึ้น ทั้งคดีชีวิต ร่างกาย และเพศ คดี
ประทุษร้ายต่อทรัพย์สิน และคดียาเสพติด ซึ่งเป็นภัยคุกคามต่อคุณภาพชีวิตประชาชน 

๒.๓ ความเสื่อมถอยทางคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมไทย ส่งผลให้สถาบันทางสังคมมี
แนวโน้มอ่อนแอ คนในสังคมขาดความไว้เนื้อเชื่อใจและขาดการมีส่วนร่วมทางสังคม วิกฤตปัญหาด้าน
คุณธรรม จริยธรรม เป็นความเสี่ยงที่จะส่งผลให้ประชาชนอยู่ร่วมกันยากล าบาก มีความถี่ในการใช้ความรุนแรง
แก้ไขปัญหามากขึ้น ทั้งปัญหาในระดับครอบครัว และปัญหาความคิดเห็นแตกต่างทางการเมือง ประกอบกับ
กระบวนการยุติธรรมแก้ไขปัญหาได้ไม่เต็มที่ ท าให้ขาดความไว้เนื้อเชื่อใจกัน นอกจากนี้ กระแสวัฒนธรรม
เสมือนจริงที่แพร่เข้ามาผ่านโลกไซเบอร์ ท าให้มีการสร้างเครือข่ายทางสังคมมากขึ้น มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
และวิจารณญาณในการเลือกรับ-ปรับ-ใช้วัฒนธรรม ส่งผลให้ค่านิยมไทยมีการปรับเปลี่ยนไปตามวัฒนธรรม
ที่รับมา เด็กและเยาวชนที่ยังไม่มีภูมิคุ้มกันที่ดีพอ หรือขาดการใช้วิจารณญาณกลั่นกรอง จะเสี่ยงต่อการรับ
วัฒนธรรมที่ไม่ดีงามมาใช้โดยง่าย นอกจากนี้ ยังมีการใช้ประโยชน์จากวัฒนธรรมเสมือนจริงในเชิงของการ
สร้างปัญหามากกว่าเชิงสร้างสรรค์ ท าให้ความสัมพันธ์กับคนรอบข้างลดลง  สร้างพ้ืนที่ส่วนตัวมากขึ้น น าไปสู่
ความแตกแยกในครอบครัวและการมีส่วนร่วมในสังคมลดลง  



๔๓ 

๒.๔  การเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างเสรีส่งผลกระทบต่อการมีงานท าและคุณภาพชีวิต การแข่งขัน
ทางการค้าอย่างรุนแรง การเคลื่อนย้ายเงินทุนของบรรษัทข้ามชาติ และการเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างเสรี ท าให้
มีความต้องการน าเข้าแรงงานจากต่างประเทศทั้งในส่วนแรงงานที่มีทักษะฝีมือ มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง 
และแรงงานไร้ฝีมือ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อภาวะการมีงานท าของแรงงานไทย นอกจากนี้ การเข้ามาของ
แรงงานข้ามชาติยังส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของคนไทยทั้งในด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ด้านสุขภาพโดยเฉพาะโรคติดต่ออุบัติใหม่อุบัติซ้ า ก่อให้เกิดภาระค่าใช้จ่ายของภาครัฐเพ่ิมสูงขึ้น ขณะที่
แรงงานข้ามชาติผิดกฎหมายและผู้ติดตามแรงงานข้ามชาติ รวมทั้งการออกลูกหลานโดยไร้สัญชาติ ท าให้เกิด
ปัญหาในเรื่องการรับรองสถานะ และการให้บริการต่างๆ ส่งผลต่อประเด็นปัญหามนุษยธรรม และความ
ขัดแย้งระหว่างประเทศ  

๓.   การสร้างภูมิคุ้มกัน 

 จากสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงและปัจจัยเสี่ยงในอนาคตที่คาดว่าจะเป็นอุปสรรคส าคัญในการ 
พัฒนาคน การยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต บนหลักการพ้ืนฐานส าคัญ
ที่คนไทยต้องมีความรู้ ใฝุเรียนรู้ ตัดสินใจด้วยความระมัดระวัง มีส านึกในศีลธรรมและจริยธรรม ด าเนินชีวิต
ด้วยความเพียร อดทน มีสติใช้ปัญญา จะน าไปสู่ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุ้มกันต่อ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง สามารถด าเนินชีวิตอย่างสมดุลทุกด้าน จึงจ าเป็นต้องสร้างภูมิคุ้มกันให้คนและ
สังคมไทย ในประเด็นส าคัญ ดังนี้ 

๓.๑ คนไทยมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต ให้มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทั้งในเรื่องการศึกษา ทักษะการ
ท างาน และการด าเนินชีวิต เพื่อเป็นภูมิคุ้มกันส าคัญในการด ารงชีวิตและปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของ
โลกในยุคศตวรรษที่ ๒๑  

๓.๒ คนไทยตระหนักถึงคุณค่าวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย สร้างจิตส านึกที่ดี มีค่านิยมที่พึงประสงค์ 
อยู่ร่วมกันด้วยความรัก ความสามัคคี เป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน บนความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรม เพ่ือเป็น
ฐานในการก้าวไปสู่สังคมที่มีความใส่ใจและแบ่งปันต่อผู้อื่น ตลอดจนน าไปสู่การสร้างและพัฒนานวัตกรรมและ
ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมที่เชื่อมต่อกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศในอนาคต 

๓.๓ สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็ง ท าหน้าที่และบทบาทของตนเองได้อย่างเหมาะสมกับ
สถานการณ์ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ทั้งสถาบันครอบครัว สถาบันศาสนา สถาบันการศึกษา และชุมชน
ให้เป็นสถาบันหลักในการพัฒนาความรู้ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม 

๔. วัตถุประสงคแ์ละเป้าหมาย 

๔.๑ วัตถุประสงค์ 

๔.๑.๑ เพ่ือพัฒนาคุณภาพคนไทยทุกกลุ่มวัยให้มีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีระเบียบ
วินัย มีจิตส านึกวัฒนธรรมที่ดีงามและรู้คุณค่าความเป็นไทย มีโอกาสและสามารถเรียนรู้ตลอดชีวิต มีภูมิคุ้มกัน
ต่อการเปลี่ยนแปลง และเป็นพลังทางสังคมในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

๔.๑.๒ เพ่ือยกระดับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทยให้ได้มาตรฐานสากล และเพ่ิมโอกาส
ทางการศึกษาและการเรียนรู้ในรูปแบบที่หลากหลาย 



๔๔ 

๔.๑.๓ เพ่ือเสริมสร้างสภาพแวดล้อมทางครอบครัว ชุมชน และสังคมให้มั่นคงและเอ้ือต่อการ
พัฒนาคนอย่างสอดคล้องกับบริบทการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมในอนาคต  

๔.๒ เป้าหมายการพัฒนา 

๔.๒.๑  คนไทยทุกคนมีคุณภาพเพ่ิมขึ้นทั้งทางร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา รวมทั้งมีอนามัย
การเจริญพันธุ์ที่เหมาะสมในทุกช่วงวัย  

๔.๒.๒ คุณภาพการศึกษาได้รับการยกระดับสู่มาตรฐานสากล ต่อยอดองค์ความรู้สู่นวัตกรรม 
และโอกาสการเข้าถึงการศึกษาและการเรียนรู้ในรูปแบบที่หลากหลายเพ่ิมมากข้ึน 

๔.๒.๓ โอกาสในการเข้าถึงระบบสุขภาพที่มีคุณภาพเพ่ิมขึ้น และปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพลดลง
อย่างเป็นองค์รวม 

๔.๒.๔ สถาบันทางสังคม โดยเฉพาะสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา และ
สถาบันชุมชน มีบทบาทในการบ่มเพาะและหล่อหลอมเด็ก เยาวชนและคนไทยให้เป็นคนดีมีคุณธรรมและ
จริยธรรมอย่างเข้มแข็งมากขึ้น 

๔.๓ ตัวช้ีวัด 

๔.๓.๑ คุณภาพของประชากร   
๑) อัตราเจริญพันธุ์รวมของประชากรไทยไม่ต่ ากว่า ๑.๖  
๒) ระดับค่าเฉลี่ยเชาว์ปัญญาของเด็กไม่ต่ ากว่าค่ากลางมาตรฐานสากลที่ระดับ ๑๐๐ 

๔.๓.๒ คุณภาพคนโดยรวม   
๑) ปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทยเพ่ิมข้ึนเป็น ๑๒ ปี 
๒) ผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม และมีความเป็นพลเมือง  
๓) เพ่ิมสัดส่วนประชากรที่สามารถเข้าถึงโครงข่ายคมนาคมและอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง

ให้ได้ร้อยละ ๘๐.๐ ของประชากรทั่วประเทศ 
๔) จ านวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาเพ่ิมขึ้นเป็น ๑๕ คนต่อประชากร 

๑๐,๐๐๐ คน 
๕) อัตราเพิ่มของผลิตภาพแรงงานเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๓.๐ ต่อปี 
๖) อัตราเพ่ิมของการเจ็บปุวยด้วยโรคหัวใจ เบาหวาน หลอดเลือดสมอง ความดัน

โลหิตสูง และมะเร็งลดลง 
๗) อัตราการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยาสูบ และการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย

ลดลง 

๔.๓.๓ สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็ง   
๑) ดัชนีครอบครัวอบอุ่นอยู่ในระดับดีขึ้น และจ านวนผู้ถูกกระท าด้วยความรุนแรงใน

ครอบครัวได้รับความช่วยเหลือคุ้มครองเพ่ิมข้ึน  
๒) การเรียนรู้ของคนในชุมชนเพ่ิมข้ึน 
๓) คนในครัวเรือนมีส่วนร่วมท ากิจกรรมสาธารณะของหมู่บ้านและชุมชนเพ่ิมขึ้น 



๔๕ 

๕. แนวทางการพัฒนา 

จากสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มในอนาคต สะท้อนให้เห็นความเสี่ยงที่อาจเกิดทั้งการ
เปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง สถาบันทางสังคม และปัจเจกบุคคล จ าเป็นต้องเตรียมคนให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
ทั้งในระดับโลกและภูมิภาค โดยเฉพาะในประชาคมอาเซียน ดังนั้น ช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ จึงมุ่งเน้นการ
พัฒนาคนทุกช่วงวัยให้เข้าสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน ให้ความส าคัญกับการน าหลักคิดหลัก
ปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเสริมสร้างศักยภาพของคนในทุกมิติ ทั้งด้านร่างกายที่สมบูรณ์
แข็งแรง มีสติปัญญาที่รอบรู้ และมีจิตใจที่ส านึกในศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และความเพียร มีภูมิคุ้มกันต่อ
การเปลี่ยนแปลง รวมทั้งการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมในสังคม และหนุนเสริมสถาบันทางสังคมให้แข็งแกร่ง
และเอ้ือต่อการพัฒนาคน ดังนี้ 

๕.๑ การปรับโครงสร้างและการกระจายตัวประชากรให้เหมาะสม ส่งเสริมให้คนไทยมีบุตรที่มี
คุณภาพและมีการกระจายตัวประชากรที่สอดคล้องกับศักยภาพและโอกาสของพ้ืนที่   

๕.๑.๑  ส่งเสริมคู่สมรสที่มีความพร้อมให้มีบุตรเพิ่มขึ้นและรักษาระดับอัตราเจริญพันธุ์
ไม่ให้ต่ ากว่าระดับท่ีเป็นอยู่ปัจจุบัน โดย  

๑) ส่งเสริมอนามัยการเจริญพันธุ์ที่เหมาะสมในทุกช่วงวัยอย่างทั่วถึงได้มาตรฐานและ
มีคุณภาพ รวมทั้งก าหนดมาตรการที่เอื้อต่อการมีบุตรเพิ่มขึ้นอย่างมีคุณภาพทั้งในด้านภาษีและสวัสดิการ
ในการเลี้ยงดูบุตร 

๒)  ส่งเสริมให้มีระบบการจัดการความรู้ในเรื่องครอบครัวศึกษา อาหารศึกษา 
พฤติกรรมอนามัยการเจริญพันธุ์ และสุขภาพทางเพศท่ีเหมาะสมปลอดภัย รวมถึงการเตรียมความพร้อมพ่อแม่
ก่อนตั้งครรภ์ ระหว่างตั้งครรภ์ ระยะคลอด และหลังคลอด 

๕.๑.๒ สนับสนุนการกระจายตัวและส่งเสริมการตั้งถิ่นฐานของประชากรให้เหมาะสม
สอดคล้องกับศักยภาพ โอกาส และทรัพยากรธรรมชาติของพื้นที่ โดย 

๑) เพ่ิมโอกาสการจ้างงานและการมีงานท าในภูมิภาค เพ่ือลดการย้ายถิ่นออกและจูงใจ
ให้มีการย้ายถิ่นกลับภูมิล าเนาเดิม  

๒) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บริการทางด้านเศรษฐกิจและสังคมให้เพียงพอและ
มีคุณภาพมาตรฐานเท่าเทียมกันระหว่างเขตเมืองและชนบท เพ่ือจูงใจให้ประชาชนอยู่ในพ้ืนที่ 

๕.๒ การพัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง มีการเรียนรู้สู่การปฏิบัติอย่าง
ต่อเนื่อง มีการสั่งสมทุนทางปัญญา เชื่อมโยงการค้นคว้าวิจัยและพัฒนาสู่การเสริมสร้างขีดความสามารถในการ
ประกอบสัมมาอาชีพ และการด ารงชีวิตที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย 

๕.๒.๑ พัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างเป็นองค์รวมทั้งด้านสติปัญญา อารมณ์ คุณธรรม และ
จริยธรรม โดย 

๑)  เตรียมความพร้อมของพ่อแม่และผู้ดูแลในการเลี้ยงดูเด็กที่เหมาะสมกับพัฒนาการ
ทางสมอง สติปัญญา ร่างกาย และจิตใจ ผลักดันให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุขด้วยการกระตุ้นให้ได้คิดและ
ลงมือท าด้วยตนเอง เชื่อมโยงสิ่งที่ได้เรียนรู้เข้ากับชีวิตจริง และปฏิบัติตนเป็นต้นแบบที่ดีด้านคุณธรรม  และ
จริยธรรม 



๔๖ 

๒)  ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพศูนย์เด็กเล็กทั้งในชุมชน สถานประกอบการ และ
หน่วยงานภาครัฐให้มีมาตรฐานสอดคล้องกับภูมิสังคม โดยให้ความส าคัญกับคุณภาพของผู้ดูแลเด็ก และการ
สนับสนุนให้ผู้สูงอายุที่มีศักยภาพมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างพัฒนาการของเด็ก  เพ่ือสร้างสัมพันธภาพที่ดี
ระหว่างคนสามวัย  

๕.๒.๒ พัฒนาเด็กวัยเรียนให้มีความรู้ทางวิชาการ และสติปัญญาทางอารมณ์ที่เข้มแข็ง
สามารถศึกษาหาความรู้และต่อยอดองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง โดย 

๑)  พัฒนาหลักสูตรและปรับกระบวนการเรียนการสอนที่เอ้ือต่อการพัฒนาผู้เรียน
อย่างรอบด้านที่เชื่อมโยงกับภูมิสังคม โดยบูรณาการการเรียนรู้ให้หลากหลายทั้งด้านวิชาการ ทักษะชีวิต และ
นันทนาการที่ครอบคลุมทั้งศิลปะ ดนตรี กีฬา วัฒนธรรม ศาสนา ประชาธิปไตย ความเป็นไทย และเรื่อง
อาเซียนศึกษา ให้ความส าคัญกับการเรียนรู้ในห้องเรียนและการเรียนรู้นอกห้องเรียน และสร้างนิสัยใฝุรู้ 
มีทักษะในการคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าและรับฟังความเห็นของผู้อ่ืน และการต่อยอดสู่ความคิด
สร้างสรรค ์ ตลอดทั้งการจัดกิจกรรมอาสาสมัครเพ่ือสาธารณะประโยชน์ โดยเฉพาะกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี 
และอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุในชุมชน เป็นต้น  

๒)  ค้นหาเด็กท่ีมีอัจฉริยภาพและผู้มีความสามารถพิเศษด้านต่างๆ อาทิ วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ ศิลปกรรม หัตถกรรม การกีฬา ดนตรี เป็นต้น ให้ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนา
ศักยภาพให้มีความเป็นเลิศ สามารถแสดงศักยภาพในเชิงสร้างสรรค์ได้อย่างเต็มที่และต่อเนื่อง 

๓)  ส่งเสริมการใช้และการอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น การใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง ควบคู่
กับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศหลัก รวมทั้งการเรียนรู้ภาษาสากลอ่ืนที่เหมาะสม และภาษา
ประเทศเพ่ือนบ้าน ตลอดจนการเรียนรู้วัฒนธรรม และสร้างความเข้าใจในวิถีชีวิตของคนในกลุ่มประเทศ
อาเซียน เพ่ือรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน 

๔)  เน้นครูผู้สอนให้มีวุฒิตรงตามวิชาที่สอน มีระบบ กระบวนการผลิตและพัฒนา
ครูที่มีคุณภาพ สามารถดึงดูดคนเก่งและดี มีจิตวิญญาณความเป็นครู โดยให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการ
สนับสนุนและยกย่องครูเพ่ือศิษย์และหรือครูสอนดี เพ่ือเป็นต้นแบบให้แก่ครูอ่ืนๆ จัดให้มีระบบจูงใจให้ครู
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการปรับวิธีประเมินสมรรถนะที่สะท้อนประสิทธิภาพในการจัดการเรียน
การสอนและการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นส าคัญ รวมทั้งปรับระบบการส่งเสริมบทบาทภาคเอกชนในการจัด
การศึกษาที่เน้นคุณภาพมาตรฐานอย่างจริงจัง 

๕)  เสริมสร้างทักษะชีวิตและพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมและถูกต้องให้แก่เด็ก 
โดยเฉพาะการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อ่ืน สามารถจัดการ ควบคุม ดูแลอารมณ์ได้อย่างเหมาะสม มีความรู้ 
ความเข้าใจในหลักโภชนาการ การออกก าลังกาย และการใช้เวลาอย่างสร้างสรรค์และมีคุณภาพ  ตลอดจน
มีการพัฒนาสุขาภิบาลโรงเรียน โดยจัดโรงเรียนให้ถูกสุขลักษณะเอ้ือต่อการมีสุขภาวะ มีการควบคุมดูแลและ
ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมต่างๆ ในโรงเรียนให้อยู่ในสภาพที่ดีปลอดภัยจากโรค การเจ็บปุวย หรืออุบัติเหตุต่างๆ 

๕.๒.๓  พัฒนาก าลังแรงงานให้มีความรู้และสมรรถนะที่สอดคล้องกับโครงสร้างการผลิต
และบริการบนฐานความรู้และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดย 

๑)  พัฒนาก าลังแรงงานในภาคเกษตร โดยจัดระบบการศึกษาเพื่อสร้างเกษตรกร
รุ่นใหม่ที่มีความรู้ความสามารถด้านการเกษตรที่ใช้ความรู้และเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างครบวงจร ทั้ง การ
จัดหาพ้ืนที่ท าการเกษตรตามความถนัด มีแหล่งทุนสนับสนุน และมีทักษะความรู้ด้านธุรกิจและการตลาด 



๔๗ 

ควบคู่กับการสร้างจิตส านึกและแรงจูงใจให้เยาวชนเข้าสู่อาชีพเกษตรกรรมอย่างมีศักดิ์ศรี เพ่ือให้ภาคการเกษตร
เป็นฐานการผลิตที่มั่นคงของประเทศ 

๒)  สนับสนุนการผลิตและพัฒนานักวิจัย ผู้สร้างและพัฒนานวัตกรรมในสาขาต่างๆ 
สร้างเครือข่ายนักวิจัยทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนต่อยอดสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมระดับสูงที่เชื่อมโยง
องค์ความรู้ใหม่กับภูมิปัญญาวัฒนธรรมไทยสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพ่ือเพ่ิมมูลค่าและคุณค่าของสินค้าและ
บริการที่สามารถใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์หรือเชิงสังคม โดยให้ความส าคัญในการพัฒนาการเรียนรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตั้งแต่ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การอาชีวศึกษาฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
และระดับอุดมศึกษาอย่างต่อเนื่องและเชื่อมโยงกันเป็นระบบ รวมทั้งการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรมเพื่อต่อยอดไปสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

๓)  พัฒนาก าลังแรงงานระดับกลาง โดยเน้นการจัดการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎี
การเรียนรู้เพ่ือสร้างสรรค์ด้วยปัญญา การสร้างแรงจูงใจ ปลูกฝังค่านิยมในการเรียนสายอาชีพและการประกอบ
อาชีพอิสระ การยกระดับคุณภาพมาตรฐานอาชีวศึกษาให้ผู้เรียนมีสมรรถนะในการประกอบอาชีพที่เชื่อมโยง
กับกลุ่มอุตสาหกรรมเปูาหมาย และสอดคล้องกับความเชี่ยวชาญของสถานศึกษา รวมทั้งสร้างเครือข่ายการ
ผลิตและพัฒนาก าลังแรงงานกับภาคส่วนต่างๆ โดยเฉพาะสถานประกอบการ สถาบันเฉพาะทาง ควบคู่กับการ
สร้างเครือข่ายการเรียนรู้กับนานาชาติ  

๔) จัดท ากรอบคุณวุฒิแห่งชาติ โดยสร้างระบบความเชื่ อมโยงระหว่างคุณวุฒิทาง
การศึกษาตามระดับการเรียนรู้กับคุณวุฒิวิชาชีพตามระดับความสามารถที่สอดคล้องกับความต้องการก าลังคน
ที่เทียบเคียงกับมาตรฐานสากล เพ่ือให้แรงงานมีสมรรถนะและมีเส้นทางความก้าวหน้าในวิชาชีพที่ชัดเจน 
ตลอดจนสนับสนุนการเตรียมความพร้อมรองรับการเปิดเสรีด้านแรงงานภายใต้กรอบความร่วมมือประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนอย่างเป็นรูปธรรม  

๕) เตรียมความพร้อมคนไทยในการรับประโยชน์และลดผลกระทบที่จะเข้ามาพร้อม
กับการเข้าออกของแรงงานอย่างเสรี สร้างโอกาสและเพ่ิมขีดความสามารถของคนไทยในการออกไปท างาน
ต่างประเทศ ยกระดับทักษะด้านอาชีพและทักษะด้านภาษา  

๖) เร่งปรับปรุงการบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติให้เป็นระบบ ทั้งการจัดระเบียบ
แรงงานไร้ฝีมือ การดึงดูดแรงงานที่มีความรู้และทักษะสูงเข้ามาท างานในประเทศ การพัฒนาระบบฐานข้อมูล
ของแรงงานข้ามชาติให้มีประสิทธิภาพและน าไปใช้ในการบริหารจัดการแรงงานได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้ง
การจัดบริการทางสังคมให้กับแรงงานข้ามชาติตามความเหมาะสมและเป็นธรรม 

๗) จัดให้มีการวางแผนและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรภาครัฐอย่างเป็นระบบ
และต่อเนื่อง สร้างความชัดเจนในบทบาทและภาระงานของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของภาครัฐให้มีผลิตภาพสูงขึ้น รวมทั้งปรับปรุงระบบบริหารงานบุคคลให้เอ้ือต่อ
การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลของภาครัฐ 

๕.๒.๔ พัฒนาผู้สูงอายุให้มีความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคม มีคุณภาพ มีคุณค่า 
สามารถปรับตัวเท่าทันการเปลี่ยนแปลง เป็นพลังในการพัฒนาสังคม โดย 

๑) ส่งเสริมการสร้างรายได้และการมีงานท าในผู้สูงอายุ โดยก าหนดลักษณะประเภทงาน
และอัตราค่าจ้างที่เหมาะสม ควบคู่กับการเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะทั้งด้านวิชาการและการใช้สื่อการเรียนรู้
สมัยใหม่ให้แก่ผู้สูงอายุ เพื่อการประกอบอาชีพและการพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง 



๔๘ 

๒) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการน าความรู้และประสบการณ์ของผู้สูงอายุที่เป็น
คลังสมองของชาติทั้งภาครัฐและเอกชน ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้มีความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนาชุมชน ท้องถิ่น และประเทศ  

๓)  ส่งเสริมให้ผู ้สูงอายุสามารถพึ่งตนเอง โดยการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและ
ความจ าเป็นทางกายภาพให้เหมาะกับวัย และการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุในรูปแบบที่หลากหลายทั้งใน
ด้านการจัดบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคมอย่างบูรณาการ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง 
รวมทั้งพัฒนาชุมชนที่มีศักยภาพและความพร้อมให้เป็นต้นแบบของการดูแลผู้สูงอายุเพื่อขยายผลไปสู่ชุมชนอ่ืน 

๕.๒.๕  สอดแทรกการพัฒนาคนทุกช่วงวัยด้วยกระบวนการเรียนรู้สู่วัฒนธรรมการเกื้อกูล 
เสริมสร้างทักษะให้คนมีการเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต การต่อยอดสู่นวัตกรรมความรู้ การฝึกฝนจนเกิด
ความคิดสร้างสรรค์ การเปิดใจกว้างพร้อมรับทุกความคิดเห็น และการปลูกฝังจิตใจที่มีคุณธรรม ซื่อสัตย์ 
มีระเบียบวินัย ควบคู่กับการพัฒนาคนด้วยการเรียนรู้ในศาสตร์วิทยาการให้สามารถประกอบอาชีพได้อย่าง
หลากหลาย สอดคล้องกับแนวโน้มการจ้างงาน และเตรียมพร้อมสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
รวมทั้งการพัฒนาต่อยอดตามศักยภาพและความถนัด  

๕.๒.๖ สร้างจิตส านึกของประชาชนให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม สถาบันชาติ สถาบัน
ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ ให้ตระหนักถึงการเคารพกฎหมาย หลักสิทธิมนุษยชน การสร้างค่านิยม
ให้มีพฤติกรรมการผลิตและบริโภคท่ีรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม การสร้างความรู้ความเข้าใจและจิตส านึกในการ
อนุรักษ์พลังงาน มีการเรียนรู้ในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ เพ่ือน าไปสู่การ
สร้างสังคมน่าอยู่ 

๕.๓ การส่งเสริมการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพอย่างเป็นองค์รวม สร้างเสริมสุขภาวะควบคู่กับ
การพัฒนาคุณภาพระบบบริการสาธารณสุข  

๕.๓.๑ การสร้างเสริมสุขภาวะคนไทยให้มีความสมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ โดย
การพัฒนาความรู้และทักษะในการดูแลสุขภาพของตนเอง ครอบครัว ชุมชน การลดปัจจัยเสี่ยงจาก
สภาพแวดล้อมและการประกอบอาชีพที่มีผลต่อสุขภาพ การพัฒนาระบบและกลไกเฝูาระวังความมั่นคงทาง
สุขภาพจากปัจจัยคุกคามสุขภาพที่แฝงมากับกระบวนการพัฒนา รวมทั้งมุ่งสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการ
พัฒนานโยบายสาธารณะที่เอ้ือต่อสุขภาพ การใช้ประโยชน์จากยาสมุนไพรเพ่ือการปูองกันและการรักษา
เบื้องต้น และการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการสื่อสารต่อสังคมเพ่ือการส่งเสริมสุขภาพเชิงรุก 

๕.๓.๒ พัฒนาระบบบริการสาธารณสุขให้มีคุณภาพอย่างทั่วถึง โดยเฉพาะระบบบริการ
ขั้นพ้ืนฐาน ควบคู่กับการส่งเสริมการแพทย์ทางเลือก การพัฒนาด้านเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ การพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลสุขภาพของประเทศ การพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุขให้เหมาะสมทั้งการผลิตและการกระจาย
บุคลากร ค่าตอบแทน และการอ านวยความสะดวกในชีวิตความเป็นอยู่  เพ่ือเป็นสิ่งจูงใจให้บุคลากรมีการ
กระจายที่เหมาะสม รวมทั้งการใช้มาตรการการเงินการคลังเพ่ือสุขภาพที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน  

๕.๔ การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต สร้างโอกาสการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องให้คนทุกกลุ่มทุกวัย
สามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้และองค์ความรู้ที่หลากหลาย ทั้งที่เป็นวัฒนธรรม ภูมิปัญญา และองค์ความรู้ใหม่ 

๕.๔.๑ สร้างกระแสสังคมให้การเรียนรู้เป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคน มีนิสัยใฝุรู้ รักการอ่าน
ตั้งแต่วัยเด็ก และส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกันของคนต่างวัย ควบคู่กับการส่งเสริมให้องค์กร กลุ่มบุคคล ชุมชน 
ประชาชน และสื่อทุกประเภทเป็นแหล่งเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ สื่อสารด้วยภาษาท่ีเข้าใจง่าย  



๔๙ 

๕.๔.๒ ส่งเสริมการศึกษาทางเลือกท่ีสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน  

๑)  จัดการศึกษาและการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ ยืดหยุ่น หลากหลาย เข้าถึงได้ง่าย 
ที่สัมพันธ์สอดคล้องกับวัฒนธรรม วิถีชีวิต และการประกอบอาชีพในแต่ละท้องถิ่น โดยเน้นการพัฒนาผู้เรียน
เป็นส าคัญ ให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง เรียนรู้เป็นกลุ่มจนติดเป็นนิสัยใฝุเรียนรู้ 

๒)  มีระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ ปรับระบบการวัดประเมินผลผู้เรียน 
และระบบการเข้ารับการศึกษาต่อให้เอ้ือต่อการจัดการศึกษาทางเลือกในประชากรทุกกลุ่มตามศักยภาพของ
ผู้เรียน 

๓)  ส่งเสริมให้มีการพัฒนาบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และการใช้มาตรการ
ทางภาษีในการสนับสนุนการผลิตสื่อเพ่ือการเรียนรู้ และเป็นช่องทางส าหรับคนทุกกลุ่มวัยแสดงออกอย่าง
สร้างสรรค ์

๕.๔.๓ สนับสนุนการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และปัจจัยสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต  

๑)  เสริมสร้างและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางปัญญาในระดับท้องถิ่น ชุมชน และ
ประเทศ โดยพัฒนาโครงข่ายโทรคมนาคมและบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้ครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศ 
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ของชุมชนในรูปแบบที่หลากหลายสอดคล้องกับภูมิสังคม  และพัฒนายกระดับศูนย์
ความเป็นเลิศด้านต่างๆ สู่ภูมิภาคและชุมชน รวมทั้งการปรับปรุงและผลักดันกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ตลอดชีวิต ตลอดจนมาตรการภาษีที่เกี่ยวข้อง ให้เอ้ืออ านวยและส่งเสริมให้เกิดการ
จัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

๒) พัฒนาและเปิดโอกาสให้ประชาชนและชุมชนได้ใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้
ทั่วไป อาทิ สถานศึกษา ห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ ศูนย์การเรียนรู้ ศูนย์กีฬาและนันทนาการ รวมทั้งเปิดพ้ืนที่/เวที
สาธารณะให้เป็นศูนย์รวมการแลกเปลี่ยนให้กับนักคิด และน าเสนอผลงานเชิงสร้างสรรค์ โดยกระตุ้นให้เกิดการ
เรียนรู้ร่วมกันเริ่มตั้งแต่วัยเด็ก เยาวชน และประชาชนให้เข้าถึงอย่างสะดวกและใช้บริการได้เต็มศักยภาพ 
มีการผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นและความรู้สมัยใหม่ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้ 

๓)  พัฒนาองค์ความรู้ของท้องถิ่นท้ังจากผู้รู้ ปราชญ์ชาวบ้าน และจัดให้มีการวิจัยเชิง
ประจักษ์ของชุมชน การจัดการองค์ความรู้ในชุมชนอย่างเป็นระบบ ควบคู่กับการพัฒนาทักษะด้านภาษาและ
เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาให้เอ้ือต่อการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ตลอดจนเนื้อหาสาระที่เหมาะสมกับ
การพัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง  

๔)  สร้างโอกาสในการเรียนรู้และการพัฒนาคนทุกคนอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะเด็ก
เยาวชนและประชาชนที่อยู่นอกระบบ  ทั้งที่เป็นเด็กในวัยเรียนที่ออกกลางคัน เด็กพิการ เด็กด้อยโอกาส เพ่ือส่งต่อ
เข้าสู่ระบบการศึกษาหรือให้ได้เรียนรู้ตามศักยภาพและตามสภาพแวดล้อม รวมทั้งประชาชนที่ต้องการทักษะ
เพ่ิมเติมในการประกอบสัมมาอาชีพ โดยความร่วมมืออย่างใกล้ชิดในระดับจังหวัดและในระดับท้องถิ่นในการ
เข้าถึงกลุ่มเปูาหมายที่อยู่นอกระบบและการบริหารจัดการให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ  



๕๐ 

๕.๕ การเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนน าค่านิยมและ
วัฒนธรรมที่ดีงามของไทยเป็นฐานในการพัฒนาคนและสังคม 

๕.๕.๑  เสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวในการบ่มเพาะให้คนมีศีลธรรม 
คุณธรรม จริยธรรมในวิถีชีวิต  

๑)  พัฒนาศักยภาพครอบครัว โดยส่งเสริมการมีอาชีพและรายได้ที่แน่นอน สามารถ
ด ารงชีวิตอย่างพอเพียง สนับสนุนการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับศักยภาพของครอบครัว มีการ
ถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้ร่วมกันเพื่อให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีระหว่างสมาชิกในครอบครัว
และเชื่อมโยงกับเครือข่ายครอบครัว ให้สิ่งจูงใจแก่ครอบครัวที่มีปฏิสัมพันธ์ที่ดี รวมทั้ง พัฒนาความรู้ทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศให้กับพ่อแม่และผู้ปกครอง โดยสร้างโอกาสในการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศและรู้จักใช้
ประโยชน์อย่างมีคุณค่าเพ่ือลดช่องว่างระหว่างครอบครัว  

๒) ฟ้ืนฟูวัฒนธรรมที่ดีและน าคุณค่าอันดีงามของครอบครัวไทย อาทิ ความเอ้ืออาทร 
และการเป็นเครือญาติมาใช้ในวิถีชีวิต ควบคู่กับการปลูกฝังศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม เพ่ือให้สมาชิกใน
ครอบครัวรู้จักใช้ปัญญาในทางที่ถูกต้อง และมีจิตส านึกในการเฝูาระวังทางวัฒนธรรมที่จะมีผลกระทบต่อการ
เบี่ยงเบนทางวัฒนธรรม   

๓)  ผลักดันให้ชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนการเปิดพ้ืนที่
สาธารณะในการจัดกิจกรรมสร้างสัมพันธ์อันดีต่อครอบครัวและชุมชน  และภาคธุรกิจจัดกิจกรรมทั้ง
ภายในและภายนอกองค์กรเพ่ือส่งเสริมให้ครอบครัวมีส่วนร่วมในกิจกรรมทีเ่ป็นประโยชน์ต่อสังคม  

๕.๕.๒  พัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้เข้มแข็งและสามารถสร้างภูมิคุ้มกันให้คนในชุมชน  

๑)  สนับสนุนการค้นหาอัตลักษณ์อันโดดเด่นของชุมชน การสร้างกระบวนการเรียนรู้ 
และปลูกฝังความเป็นอัตลักษณ์ของชุมชน โดยอนุรักษ์และฟ้ืนฟูภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสริมกลไกเชิง
สถาบันในชุมชนท้องถิ่นให้มีส่วนร่วมสร้างความเข้าใจในพหุวัฒนธรรม สามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข มีความ
มั่นคงทางวัฒนธรรมและด ารงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ของชุมชน 

๒)  สนับสนุนให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมคิดและร่วมก าหนดแนวทางการพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่นบนหลักการพึ่งพาตนเองที่ค านึงถึงศักยภาพ ทรัพยากร ภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม
ในชุมชนเป็นหลัก โดยให้ความส าคัญกับการจัดการการเรียนรู้ในชุมชน การศึกษาถอดองค์ความรู้ของชุมชน
และชุมชนต้นแบบ การจัดการตนเองได้ตามบริบทของพ้ืนที่ และการถ่ายทอดภูมิปัญญาที่ช่วยพัฒนาทักษะ
ในการประกอบอาชีพ  

๓)  ส่งเสริมการขยายผลและพัฒนาศักยภาพของคนสามวัย เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้และ
สร้างความเข้าใจที่จะน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตในการอยู่ร่วมกับครอบครัว ชุมชนอย่างอบอุ่นและเข้มแข็ง
ควบคู่กับการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างชุมชนกับเครือข่ายภาคประชาสังคม และภาคส่วนต่างๆ 
ในการพัฒนาระบบเฝูาระวังปัญหาทางด้านสังคมและวัฒนธรรม โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชนในชุมชน  



๕๑ 

๕.๕.๓ ส่งเสริมภาคประชาสังคมและองค์กรธุรกิจเอกชนในการท างานเป็นเครือข่าย
เชื่อมโยงกับกลไกภาครัฐ และร่วมกันสร้างจิตส านึกรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งการส่งเสริมภาคเอกชนที่
ประกอบกิจการเพ่ือสังคมที่สร้างสมดุลระหว่างผลประโยชน์ขององค์กรและผลประโยชน์ของชุมชนและสังคม 
โดยเฉพาะส่งเสริมให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้และจัดหาที่อยู่อาศัยให้กับแรงงานใน  
สถานประกอบการหรือบริเวณใกล้เคียง การยกย่ององค์กรธุรกิจเอกชนที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมให้เป็น
แบบอย่างที่ดีต่อสาธารณะ ตลอดจนการยกย่องคนดีในสังคมให้เป็นต้นแบบและตัวอย่างที่ดีผ่านสื่อต่างๆ อย่าง
ต่อเนื่อง 

๕.๕.๔ ฟื้นฟูบทบาทของสถาบันศาสนาในการส่งเสริมศีลธรรมและเป็นที่พึ่งในวิถีชีวิต 
โดยสนับสนุนให้สถาบันศาสนาเผยแพร่แก่นของศาสนาที่ถูกต้องและจัดพ้ืนที่ในการปฏิบัติธรรมอย่างทั่วถึง 
รวมทั้งมีการสร้างนวัตกรรมและกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนให้มี ศีลธรรม คุณธรรม 
จริยธรรมตามหลักค าสอนทางศาสนา 

๕.๕.๕ พัฒนาบทบาทของสถาบันทางสังคมให้เอื้อต่อการพัฒนาคน 

๑) ส่งเสริมให้สถาบันการศึกษาที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่หรือจังหวัดต่างๆ มีบทบาทหน้าที่
ส าคัญในการพัฒนาคน ชุมชน และสังคมในพื้นที่อย่างเป็นองค์รวม 

๒) ส่งเสริมความร่วมมือของสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนาใน
การปลูกฝังกระบวนการคิดที่อยู่บนฐานของศีลธรรม การยอมรับความแตกต่าง ส านึกความเป็นพลเมือง และ
วัฒนธรรมประชาธิปไตย รวมทั้งการใช้ประโยชน์ทุนทางสังคมในการหล่อหลอมและสร้างค่านิยมที่ดี การฟ้ืนฟู
วัฒนธรรมที่ดีงาม 

๓) สร้างเสริมความเข้มแข็งของเครือข่ายสังคมออนไลน์ให้เป็นพลังส าคัญที่มีบทบาท
ต่อการสะท้อนความต้องการของประชาชน รวมทั้งให้ข้อคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ โดยจัดสรรพื้นที่ออนไลน์
เพื่อการเรียนรู้ตามความสนใจ วิเคราะห์แนวทางการใช้ประโยชน์ในการใช้สื่อออนไลน์ และมีการจัดระบบ
ระเบียบการบริหารจัดการอย่างเข้มงวด  

๕.๕.๖ สร้างค่านิยมให้คนไทยภาคภูมิใจในวัฒนธรรมไทย และยอมรับความแตกต่างของ
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม เพ่ือลดปัญหาความขัดแย้งทางความคิด และสร้างความเป็นเอกภาพใน
สังคม ตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวัฒนธรรมร่วมกับประชาคมโลก โดยเฉพาะประชาคมอาเซียน 
เพ่ือให้เกิดการไหลเวียนทางวัฒนธรรมในรูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมความเข้าใจระหว่าง
ประชาชนในการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และการรับรู้ข้อมูลข่าวสารซ่ึงกันและกัน  

 

 



บ ท ที่  ๕ 

ยุทธศาสตร์ความเข้มแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหาร 
และพลังงาน 

๑. สถานการณก์ารเปลี่ยนแปลง 

การพัฒนาประเทศในช่วงเวลาที่ผ่านมา ภาคเกษตรมีบทบาทส าคัญต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ ทั้งในมิติของการผลิตที่สามารถพ่ึงพาตนเองด้านอาหารและเป็นแหล่งสร้างรายได้ให้แก่
ครัวเรือนภาคเกษตร และเป็นฐานการผลิตที่สนับสนุนการสร้างมูลค่าเพ่ิมเพ่ือการค้าและการส่งออกส าหรับ
ภาคการผลิตและบริการอ่ืนๆ รวมถึงในมิติการพัฒนาสู่แหล่งการผลิตพลังงานทดแทนที่ส าคัญของประเทศ 
เนื่องจากภาคเกษตรเป็นฐานการผลิตที่เข้มแข็งด้วยมีที่ตั้งทางภูมิประเทศและภูมิอากาศเหมาะสม มีภูมิปัญญา
ด้านการผลิต การประยุกต์ดัดแปลง และวัฒนธรรมอาหารที่เข้มแข็งและหลากหลาย รวมทั้งเป็นประเทศผู้ผลิต
อาหารส่งออกที่ส าคัญรายใหญ่ของโลก ซึ่งสถานการณ์การพัฒนาของภาคเกษตรตลอดช่วงที่ผ่านมา สรุปได้ 
ดังนี้ 

๑.๑ บทบาทภาคเกษตรเริ่มลดลงแต่ยังเป็นฐานการผลิตที่ส าคัญของประเทศ โดยปัจจุบันมีพ้ืนที่
ท าการเกษตร ร้อยละ ๔๐.๐ ของพ้ืนที่ทั้งประเทศ ครัวเรือนเกษตรกร ๖.๙ ล้านครัวเรือน ซึ่งประกอบด้วย 
เกษตรกรรายย่อยที่ผลิตเพ่ือพ่ึงพาตนเอง เกษตรกรที่ผลิตเชิงพาณิชย์ และเกษตรกรที่แปรรูปผลิตผลเกษตร
เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม โดยในปี ๒๕๕๓ สามารถท าการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารทั้งพืช ปศุสัตว์ และประมง 
รวมมูลค่า ๓๘๑,๕๙๔ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๘.๓ ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ลดลงจากร้อยละ 
๙.๐ ในปี ๒๕๔๙ ในขณะที่การผลิตส่วนใหญ่ยังมีปริมาณผลผลิตพอเพียงกับความต้องการใช้ภายในประเทศ 
สามารถเป็นหลักประกันในการพ่ึงพาและสร้างความมั่นคงของสินค้าเกษตรและอาหารที่ใช้ภายในประเทศได้  
และมีเหลือส่งออกสร้างรายได้ให้กับประเทศ เช่น ข้าว มันส าปะหลัง อ้อย และปาล์มน้ ามัน โดยเฉพาะข้าว มี
ผลผลิตเหลือส่งออกร้อยละ ๔๕.๐ ของผลผลิตทั้งหมดที่ผลิตได้ มันส าปะหลัง ส่งออกร้อยละ ๓๑.๐  
อ้อย (น้ าตาล) ส่งออกร้อยละ ๖๗.๐ ของผลผลิตทั้งหมด ขณะที่สินค้าปศุสัตว์และประมงส่งออกที่ส าคัญ เช่น 
กุ้ง และไก่ มีปริมาณการส่งออกคิดเป็นร้อยละ ๘๖.๐ และ ๓๒.๐ ของปริมาณผลผลิตทั้งหมด ตามล าดับ  
อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันตลาดสินค้าเกษตรมีการแข่งขันรุนแรงและมีแนวโน้มถูกแย่งส่วนแบ่งตลาดจากประเทศ
คู่แข่งท่ีส าคัญมากขึ้น 

๑.๒ ความเข้มแข็งของภาคเกษตรไทยมีแนวโน้มลดลงในช่วงหลายปีที่ผ่านมา โดยจะเห็นได้จาก
ประสิทธิภาพการผลิตโดยเฉลี่ยในบางสินค้าที่ยังคงต่ าหากเปรียบเทียบกับประเทศเพ่ือนบ้าน เนื่องจาก 
ภาคเกษตรไม่สามารถเร่งพัฒนาผลิตภาพการผลิตได้ทันต่อสภาพการแข่งขันในตลาดโลกที่ทวีความรุนแรงมาก
ขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ การส่งออกหลักของภาคเกษตรยังคงอยู่ในรูปของสินค้าขั้นปฐม และเกษตรกร 
ส่วนใหญ่ยังประสบปัญหาหนี้สินและความยากจน โดยในปี ๒๕๕๐ ประเทศไทยมีคนยากจนทั้งสิ้น ๕.๔  
ล้านคน ในจ านวนนี้เป็นเกษตรกร ร้อยละ ๕๖.๙ อันมีสาเหตุมาจากปัจจัยหลายประการ เช่น พ้ืนที่ขาดความ
อุดมสมบูรณ์โดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ ขาดแคลนแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร ผลผลิต



๕๓ 

เฉลี่ยต่อไร่ในบางพ้ืนที่ไม่สูงเท่าที่ควร และมีคุณภาพผลผลิตไม่สม่ าเสมอ เกษตรกรส่วนใหญ่พ่ึงพาปัจจัยการ
ผลิตจากภายนอกโดยเฉพาะปุ๋ยเคมีและสารก าจัดศัตรูพืช ท าให้ต้นทุนการผลิตสูง และผลิตพืชเชิงเดี่ยวเป็น
หลัก ในขณะที่การพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืนยังไม่สามารถขยายตัวได้เท่าที่ควร ท าให้มีความเสี่ยงจาก 
การเปลี่ยนแปลงของราคามากขึ้น ขณะที่ราคาผลผลิตเกษตรผันผวนและขึ้นกับราคาในตลาดโลก การเกิด 
ภัยพิบัติจากธรรมชาติบ่อยครั้ง เป็นต้น นอกจากนั้นปัจจุบันเกษตรกรมีแนวโน้มสูญเสียการเป็นเจ้าของที่ดิน
และกลายเป็นผู้เช่ามากขึ้น ท าให้ขาดความมั่นคงในอาชีพเกษตรกรรม ในขณะเดียวกันพบว่า รายได้เงินสด
สุทธิทางการเกษตรมีแนวโน้มสูงขึ้น โดยเพ่ิมจาก ๕๒,๙๓๓ บาทต่อครัวเรือน ในปีการผลิต ๒๕๔๘/๔๙ เป็น 
๕๘,๖๓๒ บาทต่อครัวเรือน ในปีการผลิต ๒๕๕๒/๕๓ ซึ่งรายได้ที่เพ่ิมขึ้นส่วนหนึ่งเนื่องจากราคาผลิตผล
การเกษตรที่ปรับตัวสูงขึ้นในสินค้าเกษตรที่ส าคัญ เช่น ยางพารา มันส าปะหลัง เป็นต้น  อย่างไรก็ตาม 
เกษตรกรก็มีขนาดหนี้สินต่อครัวเรือนเพ่ิมขึ้นเช่นกัน จาก ๕๒,๘๙๗ บาท ในปี ๒๕๔๘/๔๙ เป็น ๕๔,๔๐๙ 
บาท ในปี ๒๕๕๒/๕๓ 

๑.๓ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการครอบครองทรัพยากรพันธุกรรม ส่งผลกระทบต่อ
วิถีการผลิตของเกษตรกร เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปลี่ยนแปลงใน
เรื่องของปริมาณและการกระจายตัวของน้ าฝน ระดับอุณหภูมิเฉลี่ยที่มีแนวโน้มสูงขึ้น รวมทั้งการเปลี่ยนแปลง
ในเชิงฤดูกาลต่างๆ จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อการผลิตสินค้าส าคัญที่มีบทบาทอย่างมากต่อความมั่นคงอาหาร
และพลังงานของประเทศ ในขณะเดียวกัน ปัญหาการครอบครองทรัพยากรพันธุกรรมและการผูกขาดทาง
การค้าเมล็ดพันธุ์พืช จะส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของเกษตรกรรายย่อยจ านวนมากที่พ่ึงพาอาศัยทรัพยากรปุาไม้ 
พันธุ์พืชต่างๆ เพื่อเป็นอาหารและยาสมุนไพร และกระทบต่อความม่ันคงทางอาหารของประเทศในระยะยาว  

๑.๔ การขาดแคลนแรงงานภาคเกษตรจากการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทย ผลกระทบ
จากการที่ประเทศเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุท าให้เกษตรกรที่มีอายุ ๕๐ ปีขึ้นไปมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น ประกอบกับคน
หนุ่มสาวไม่สนใจท าการเกษตร โดยในช่วงปี ๒๕๔๑-๒๕๕๐ จ านวนแรงงานภาคเกษตรลดลงประมาณร้อยละ 
๑.๙ ต่อปี ส่งผลต่อการขาดแคลนแรงงานในภาคเกษตรและศักยภาพภาคเกษตรในอนาคต ในขณะที่ความ
ต้องการอาหารทั้งภายในประเทศและของโลกมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว อันเกิดจากจ านวนประชากรที่
เพ่ิมข้ึนส่งผลต่อความมั่นคงอาหารในอนาคต 

๑.๕ ความต้องการพืชที่สามารถน าไปผลิตเป็นพลังงานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สืบเนื่องจาก 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสถานการณ์ราคาน้ ามันในตลาดโลกที่ปรับตัวสูงขึ้นและผันผวนอย่างมาก 
ประกอบกับความต้องการใช้พลังงานมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นตามการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ส่งผลให้หลาย
ประเทศในโลก รวมทั้งประเทศไทยมีนโยบายพัฒนาและส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนจากพืชแทนการใช้
พลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิลมากขึ้น และท าให้ความต้องการพืชที่สามารถน าไปผลิตพลังงานเพ่ิมขึ้น เช่น  
มันส าปะหลัง อ้อย ปาล์มน้ ามัน เป็นต้น และมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ประโยชน์ผลผลิตการเกษตร  
จากการปลูกเพ่ือเป็นพืชอาหารมาเป็นพืชพลังงานมากขึ้น ซึ่งสามารถก่อให้เกิดผลกระทบต่อปริมาณผลผลิต
อาหาร รวมทั้งความมั่นคงอาหารของประเทศและการส่งออกได้ ดังนั้น  แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ จึงได้ให้
ความส าคัญกับการสร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน โดยพยายามสร้างฐานภาคเกษตรให้มี  
ความเข้มแข็งและเกษตรกรมีรายได้ที่มั่นคง สามารถผลิตอาหารได้เพียงพอ มีคุณภาพ ควบคู่ไปกับการพัฒนา
พลังงานทดแทนจากพืชที่เพียงพอ เพ่ือเป็นแนวทางหนึ่งในการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประเทศเมื่อราคาพลังงาน
เกิดความผันผวน รวมถึงสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ครัวเรือนเกษตรกรในระบบด้วย 



๕๔ 

๒. การประเมินความเสี่ยง 

สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอกในปัจจุบันและแนวโน้มใน
อนาคต ได้สะท้อนให้เห็นถึงปัจจัยเสี่ยงที่ภาคเกษตรก าลังเผชิญในหลายมิติ ทั้งในเชิงทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม วิถีชีวิต และความสามารถในการแข่งขัน รวมถึงสถานะความมั่นคงด้านอาหารและพลังงานชีวภาพ
ของประเทศ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อความเข้มแข็งของภาคเกษตรให้ลดลงได้ โดยมีปัจจัยเสี่ยงที่ส าคัญหลาย
ประการ ดังนี้ 

๒.๑ ทรัพยากรธรรมชาติซึ่งเป็นฐานการผลิตภาคเกษตรมีความเสื่อมโทรมมากขึ้น  การพัฒนา 
ที่ผ่านมาได้มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติต่างๆ จ านวนมาก เพ่ือการผลิตทางเศรษฐกิจ รวมทั้งภาคเกษตร 
เพ่ือให้มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ซ่ึงเป็นการใช้อย่างสิ้นเปลือง ไม่มีประสิทธิภาพ และขาดการบ ารุงรักษา ท า
ให้ในปัจจุบันทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นฐานการผลิตของภาคเกษตรที่ส าคัญมีความเสื่อมโทรม โดยเฉพาะ
ทรัพยากรดิน ที่พบปัญหาดินเสื่อมสภาพจ านวน ๑๙๐.๐ ล้านไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ ๖๐.๐ ของพ้ืนที่ 
ทั้งประเทศ ซึ่งขยายตัวเพ่ิมข้ึนถึงเกือบปีละ ๑.๐ ล้านไร่ เนื่องจากการเสื่อมไปตามสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ที่ไม่ถูกต้องตามสมรรถนะของดิน ในขณะที่เปูาหมายตามแผนการฟ้ืนฟูดินของภาครัฐก าหนดไว้ประมาณ 
ปีละ ๒.๐ ล้านไร่ ท าให้การด าเนินงานไม่ทันต่อปัญหาที่เกิดขึ้น ส่งผลให้ความเสื่อมโทรมของดินรุนแรงขึ้น 
นอกจากนี้ มีการใช้สารเคมีทางการเกษตรในปริมาณมาก โดยมีการน าเข้าปุ๋ยเคมีและสารเคมีการเกษตรปีละ
ประมาณ ๖.๐ ล้านตัน มูลค่ากว่า ๘๐,๐๐๐ ล้านบาท รวมทั้งมีปัญหาการขาดแคลนน้ าเพ่ือการผลิตทาง
การเกษตร เนื่องจากประสบปัญหาน้ าต้นทุนลดลงอย่างมาก ปัญหาน้ าท่วม และปัญหาคุณภาพน้ า ตลอดจน
ความหลากหลายทางชีวภาพที่ถูกท าลายมากขึ้น ซึ่งปัญหาดังกล่าวเป็นปัจจัยเสี่ยง ที่ส่งผลต่อความมั่นคงและ
ยั่งยืน รวมถึงความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตรในอนาคต 

๒.๒ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมีแนวโน้มรุนแรงเพิ่มมากขึ้น ส่งผลต่อการผลิตภาคเกษตร 
โดยเฉพาะภาวะน้ าท่วม ภัยแล้ง และฝนตกไม่ตรงตามฤดูกาล รวมถึงโรคและแมลงศัตรูพืชระบาด  
ซึ่งผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมีผลโดยตรงต่อปริมาณผลผลิตทางการเกษตร จากการ
คาดการณ์ของศูนย์เครือข่ายงานวิเคราะห์วิจัยและฝึกอบรมการเปลี่ยนแปลงของโลกแห่ง เอเชียตะวันออก 
เฉียงใต ้(ปี ๒๕๔๗) พบว่า การเพิ่มขึ้นของปริมาณน้ าฝนในภาคกลาง จะท าให้เกิดน้ าท่วมบ่อยครั้งและจ านวน
ความถี่มากขึ้น มีผลให้การผลิตข้าวในแถบลุ่มน้ าเจ้าพระยาได้ผลผลิตลดลง นอกจากนี้ ยังเกิดโรคและแมลง
ศัตรูพืชระบาดรุนแรงขึ้น เช่น การระบาดของเพลี้ยแปูงสีชมพูในมันส าปะหลัง ประมาณ ๑.๐ ล้านไร่  
ในปี ๒๕๕๒ เป็นต้น รวมถึงการระบาดของโรคพืชบางประเภทที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน และที่เคยเกิดขึ้นมา
แล้วแต่เพ่ิมระดับความรุนแรงยิ่งขึ้น อาทิ การระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ าตาลในนาข้าว โรคเขียวเตี้ยและ 
โรคใบหงิกในนาข้าวภาคกลาง ประมาณ ๒.๔ ล้านไร่ ซึ่งส่งผลต่อศักยภาพการผลิตของภาคเกษตร  

๒.๓ ความอ่อนแอของภาคเกษตรที่เป็นฐานการผลิตที่ส าคัญของประเทศ โดยเฉพาะเกษตรกร 
รายย่อย ทั้งนี้ เป็นผลจากหลายปัจจัยที่ส าคัญ คือ การเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตในสังคมเกษตร ที่เข้าสู่สังคม
ปัจเจกมากขึ้น มีลักษณะต่างคนต่างอยู่ ความสัมพันธ์แบบเครือญาติที่มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ช่วยเหลือเกื้อกูล
กันเริ่มหมดไป ขาดการปฏิสัมพันธ์และท ากิจกรรมร่วมกัน ในขณะทีผ่ลิตภาพการผลิตของภาคเกษตรลดลง อัน
เกิดจากการวิจัยและพัฒนา การพัฒนาพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ และโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการเกษตรที่ยังไม่เพียงพอ
ต่อการเพ่ิมผลิตภาพการผลิต โดยเฉพาะพ้ืนที่ชลประทานที่มีเพียง ๒๘.๐ ล้านไร่ หรือร้อยละ ๒๒.๐  
ของพ้ืนที่ทางการเกษตร ขณะที่การถือครองที่ดินการเกษตรของครัวเรือนเกษตรกรในช่วงปี ๒๕๔๖-๒๕๕๑  
ไม่เปลี่ยนแปลงมากนักเฉลี่ย ๑๙.๔ ไร่ต่อครัวเรือน แต่แนวโน้มการเป็นผู้เช่าเพ่ิมขึ้น โดยปี ๒๕๔๙ มีการท า



๕๕ 

การเกษตรบนเนื้อที่ของคนอ่ืนเพียง ๓๗.๐ ล้านไร่ (ร้อยละ ๒๘.๔ ของเนื้อที่ถือครองทางการเกษตร) และเพ่ิม
เป็น ๖๕.๓ ล้านไร่ (ร้อยละ ๔๙.๕ ของเนื้อที่ถือครองทางการเกษตร) ในปี ๒๕๕๑ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาค
กลาง ในขณะเดียวกัน ต้นทุนการผลิตที่มีแนวโน้มสูงขึ้น อันเนื่องจากราคาปัจจัยการผลิตและการขนส่งสูงขึ้นที่
ปรับตัวตามราคาพลังงาน ท าให้ไม่สามารถลดต้นทุนการผลิตลงได้เท่าที่ควร ประกอบกับแรงงานเกษตรมี
แนวโน้มลดลงและเป็นผู้สูงอายุ รวมทั้งเกษตรกรรุ่นใหม่ไม่ได้รับการส่งเสริมอย่างจริงจัง และมีการย้ายออก
จากภาคเกษตรไปในภาคการผลิตอ่ืน เช่น ภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่า เป็นต้น 
ท าให้ภาคเกษตรต้องเผชิญกับความเสี่ยงด้านแรงงานมากขึ้น นอกจากนั้น ยังมีการพ่ึงพาต่างประเทศทั้งปัจจัย
การผลิตและตลาดส่งออก เช่น เทคโนโลยี ปุ๋ยเคมีและสารเคมีก าจัดศัตรูพืช ที่ต้องน าเข้าปีละกว่า ๘๐,๐๐๐ 
ล้านบาท เป็นสารเคมีก าจัดศัตรูพืชกว่า ๑๖,๐๐๐ ล้านบาท โดยในปี ๒๕๕๐ มีสัดส่วนการใช้ปุ๋ยเคมีและ
สารเคมีการเกษตรคิดเป็นร้อยละ ๓๕.๐ ของต้นทุนการผลิตทั้งหมด ซึ่งนับเป็นปัจจัยการผลิตที่ส่งผลต่อต้นทุน
การผลิตที่ เ พ่ิมสูงขึ้น แต่ผลผลิตที่ได้ยังต้องเผชิญความเสี่ยงจากความผันผวนด้านราคา ยิ่งกว่านั้น 
ยังมปีัญหาสุขภาพของเกษตรกร ซึ่งตลอดช่วง ๑๐ ปีที่ผ่านมา มีแนวโน้มความเสี่ยงและไม่ปลอดภัยจากพิษภัย
ของสารเคมีเพ่ิมสูงขึ้น น าไปสู่ปัญหาโรคมะเร็ง โรคเบาหวาน โรคต่อมไร้ท่อ และปัญหาอ่ืนๆ ซึ่งปัจจุบัน
กลายเป็นโรคส าคัญอันดับต้นๆ ของคนไทย ทั้งท่ีเป็นเกษตรกรและประชาชนทั่วไป โดยในปี ๒๕๕๐ เกษตรกร
ที่มีความเสี่ยงและไม่ปลอดภัยจากสารเคมีการเกษตรคิดเป็นร้อยละ ๓๘.๕ เพ่ิมขึ้นจากร้อยละ ๑๖.๐  
ในปี ๒๕๔๐ จึงนับเป็นสถานการณ์ท่ีน่าเป็นห่วงอย่างยิ่ง  

ขณะที่ผลผลิตทางการเกษตรที่ส าคัญส่วนใหญ่ของไทยประมาณร้อยละ ๖๐-๗๐ ต้องพ่ึงพิงตลาด
ส่งออก ทั้งยังเป็นสินค้าขั้นปฐมที่มีมูลค่าเพ่ิมน้อย ท าให้เกษตรกรมีรายได้ต่ าและไม่มีเสถียรภาพ ประกอบกับ
การเปิดเขตการค้าเสรีส่งผลกระทบต่อเกษตรกรรายย่อยในประเทศ เนื่องจากไม่สามารถแข่งขันกับสินค้าเกษตร
จากประเทศเพ่ือนบ้านที่มีต้นทุนการผลิตต่ ากว่า ซึ่งจะเห็นได้จากปริมาณการน าเข้าวัตถุดิบอาหารและสินค้า
เกษตรจากต่างประเทศมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่มีการเปิดเขตการค้าเสรีในปี ๒๕๔๗ กับประเทศ
ต่างๆ เช่น จีน ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ เป็นต้น รวมมูลค่าปีละประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ ล้านบาท และอาจ 
มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นเมื่อเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี ๒๕๕๘ ในขณะที่ทรัพยากรถูกแย่งชิงจากภาค 
การผลิตอ่ืน ทั้งทรัพยากรที่ดินและน้ า เพ่ือตอบสนองความต้องการตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการเพ่ิมขึ้น
ของประชากร โดยเฉพาะในพ้ืนที่ชานเมืองที่มีการขยายตัวของหมู่บ้านจัดสรรในพ้ืนที่การเกษตรเดิมมากขึ้น  

๒.๔ ประเทศไทยมีการใช้พลังงานที่ผลิตจากพืชเพื่อทดแทนพลังงานเชื้อเพลิงจากฟอสซิล 
มากขึ้น ท าให้มีความต้องการพืชที่สามารถน าไปผลิตเป็นพลังงานเพ่ิมมากขึ้น เช่น อ้อย มันส าปะหลัง  
ปาล์มน้ ามัน เป็นต้น เกษตรกรจึงมีการเปลี่ยนรูปแบบการใช้ประโยชน์พ้ืนที่เกษตรจากการปลูกพืชอาหารมา
เป็นการปลูกพืชพลังงานแทน ซึ่งส่งผลให้พ้ืนที่เพาะปลูกพืชอาหารลดลง และท าให้ราคาพืชอาหารมีแนวโน้ม
เพ่ิมสูงขึ้น ประกอบกับรัฐบาลได้มีนโยบายส่งเสริมการผลิตและใช้เอทานอล รวมทั้งไบโอดีเซลให้มีสัดส่วนที่
สูงขึ้น เพ่ือลดการน าเข้าและการใช้พลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิลเพ่ือสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน โดยมี
เปูาหมายการเพ่ิมการใช้เอทานอล และไบโอดีเซล เป็นส่วนประกอบในน้ ามันเบนซินและดีเซลไม่น้อยกว่า ๙ 
และ ๔.๕ ล้านลิตรต่อวัน ภายในปี ๒๕๖๕ ตามล าดับ เพ่ิมข้ึนจากปัจจุบันที่มีการใช้เอทานอล ๑.๒ ล้านลิตร 
ต่อวัน และไบโอดีเซล ๑.๗ ล้านลิตรต่อวัน และท่ีผ่านมาพบว่า มีปริมาณการผลิตเอทานอลเพ่ือใช้เป็นเชื้อเพลิง
เพ่ิมขึ้นจาก ๑๓๕.๔ ล้านลิตร ในปี ๒๕๔๙ เป็น ๔๒๖.๐ ล้านลิตร ในปี ๒๕๕๓ เพ่ิมขึ้นกว่า ๓ เท่าตัวจาก ปี 
๒๕๔๙ ขณะที่ปริมาณไบโอดีเซลเพ่ิมขึ้นจาก ๓.๔ ล้านลิตร ในปี ๒๕๔๙ เป็น ๕๙๕.๐ ล้านลิตร ในปี ๒๕๕๓ 
ซึ่งสถานการณ์แนวโน้มดังกล่าวนับเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อความมั่นคงทางด้านอาหารของประเทศในระยะยาว 



๕๖ 

๓. การสร้างภูมิคุ้มกัน 

การประเมินปัจจัยเสี่ยงที่จะมีผลกระทบต่อความเข้มแข็งของภาคเกษตรซึ่งเป็นทั้งความมั่นคงด้าน
สังคม สิ่งแวดล้อม และความมั่นคงด้านอาหารและพลังงานชีวภาพของประเทศ จ าเป็นต้องเร่งสร้างภูมิคุ้มกัน
ให้ เ พ่ิมขึ้นและรักษาภูมิคุ้มกันที่มีอยู่แล้ว เพ่ือให้สามารถปูองกันและลดผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยง 
ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต โดยมีภูมิคุ้มกันที่ส าคัญ ดังนี้ 

๓.๑ ความเหมาะสมของที่ตั้งทางภูมิศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติที่มีความอุดมสมบูรณ์  
ซ่ึงจ าเป็นต้องรักษาและใช้ประโยชน์จากศักยภาพที่มีอยู่อย่างรู้คุณค่า เพ่ือให้สามารถพัฒนาสู่การเป็นฐานการ
ผลิตที่เหมาะสม และสนับสนุนให้การผลิตทางการเกษตรมีประสิทธิภาพและสร้างมูลค่าเพ่ิมได้มากขึ้น 
โดยเฉพาะทรัพยากรดิน น้ า แรงงาน รวมทั้งเทคโนโลยีและเครื่องจักรกลการเกษตรที่เหมาะสม ไม่ส่งผล
กระทบกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

๓.๒ ฐานการผลิตการเกษตรที่เข้มแข็ง ที่สามารถสร้างอาชีพ สร้างรายได้และความมั่นคงด้าน
อาหารและพลังงานให้กับประเทศ ให้กับเกษตรกรและสังคมชนบท รวมทั้งสร้างความอุดมสมบูรณ์ของ 
สภาวะแวดล้อม วิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมที่เอ้ืออาทรของสังคมเกษตรกรรม และ
สนับสนุนการผลิตด้านอุตสาหกรรม การค้าและบริการ โดยให้ความส าคัญกับระบบเกษตรกรรมยั่งยืนเพ่ิมข้ึน 

๓.๓ องค์ความรู้และเทคโนโลยีที่เหมาะสม ซึ่งจ าเป็นต้องสร้างความรู้พ้ืนฐานให้เกษตรกรให้มี
ความสามารถในการผลิต เฝูาระวัง ปูองกันภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง เพ่ือสนับสนุนให้
เกษตรกรสามารถน าองค์ความรู้ที่มีไปใช้ในการวางแผนและพัฒนาภาคเกษตร การผลิตพืชอาหารและพลังงาน
ให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลอย่างมั่นคงมากขึ้น และมีความสามารถในการแข่งขัน รวมทั้งสามารถปรับตัว
ได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่ เปลี่ยนแปลงไป ทั้งด้านการใช้ประโยชน์ กายภาพ  
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความผันผวนด้านราคา และภาวะทางเศรษฐกิจ 

๓.๔ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ซึ่งสามารถเพ่ิมปริมาณการผลิตให้เพียงพอที่จะใช้เป็นอาหาร
และพลังงานชีวภาพในปริมาณที่เหมาะสม โดยไม่ส่งผลกระทบต่อปริมาณผลผลิตอาหาร และให้ความส าคัญ
กับการสร้างความมั่นคงระหว่างพืชอาหารและพืชพลังงาน และการใช้วัสดุเหลือใช้ในครัวเรือนและการเกษตร
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพ่ือให้มีการน าวัสดุเหลือใช้ เช่น แกลบ ฟางข้าว ซังข้าวโพด เศษไม้ มูลสัตว์ เป็นต้น มา
ใช้ในการผลิตพลังงานจากชีวมวลและก๊าซชีวภาพ ซึ่งช่วยลดมลภาวะแก่ชุมชนอีกทางหนึ่ง 

๓.๕ กลไกการบริหารจัดการที่ มีธรรมาภิบาล จะเป็นเครื่องมือสนับสนุนให้เกิดการพัฒนา 
ภาคเกษตรให้มีความเข้มแข็งทั้งด้านการผลิตและการตลาด การสร้างมูลค่าเพ่ิม การแบ่งปันผลประโยชน์อย่าง
เป็นธรรม มีการเข้าถึงและใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพ่ือสร้างความ 
เท่าเทียมกันในสังคมและความเข้มแข็งในชุมชนชนบท รวมทั้งเพ่ือให้เกิดกลไกในการสร้างความมั่นคงในการ
บริหารจัดการอาหารและพลังงานชีวภาพของประเทศ 



๕๗ 

๔.   วัตถุประสงคแ์ละเป้าหมาย 

๔.๑ วัตถุประสงค์ 

๔.๑.๑ เ พ่ือให้ภาคเกษตรเป็นฐานการผลิตที่มีความมั่นคงและมีการเติบโตอย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถผลิตสินค้าเกษตร อาหารและพลังงานที่มมีูลค่าเพ่ิม มคีุณภาพ มาตรฐาน ปลอดภัย เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีปริมาณเพียงพอกับความต้องการของตลาดในระดับราคาที่เหมาะสมและเป็นธรรม 
โดยให้ความส าคัญกับความมั่นคงด้านอาหารเป็นล าดับแรก 

๔.๑.๒ เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความมั่นคงในอาชีพและรายได้เกษตรกรให้มี
ความเข้มแข็งและยั่งยืน รวมทั้งสนับสนุนครัวเรือนและองค์กรเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งและสามารถพ่ึงพา
ตนเองได้อย่างยั่งยืนด้วยระบบเกษตรกรรมยั่งยืน  

๔.๑.๓ เพ่ือส่งเสริมชุมชนและเกษตรกรให้มีส่วนร่วมและสนับสนุนความมั่นคงด้านอาหารและ
พลังงาน รวมถึงสามารถพ่ึงพาตนเองได้  

๔.๒ เป้าหมาย 

๔.๒.๑ เพ่ิมสัดส่วนมูลค่าสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๑๖.๐  
ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 

๔.๒.๒ ปริมาณการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารเพียงพอต่อความต้องการของตลาด พัฒนา
คุณภาพมาตรฐานและความปลอดภัยของสินค้าเกษตรและอาหารอย่างต่อเนื่อง  โดยเพ่ิมพ้ืนที่การท า
เกษตรกรรมยั่งยืนอย่างน้อยร้อยละ ๕.๐ ต่อปี รวมทั้งผู้บริโภคสามารถเข้าถึงอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ 
และปลอดภัยไดอ้ย่างทั่วถึงในราคาที่เหมาะสมและเป็นธรรม  

๔.๒.๓ เกษตรกรมีหลักประกันที่มั่นคงด้านอาชีพและรายได้ มีความสามารถในการช าระ
หนี้สินเพิ่มขึ้น รวมทั้งเกษตรกรรุ่นใหม่เข้าสู่ภาคเกษตรอย่างต่อเนื่อง 

๔.๒.๔ ครอบครัวเกษตรกรสามารถพ่ึงพาตนเองทางอาหารจากไร่นาได้เพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 
๕๐.๐ ในปี ๒๕๕๙ เกษตรกรและผู้บริโภคได้รับอาหารที่ปลอดภัย และมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

๔.๒.๕ เพ่ิมปริมาณการผลิตพลังงานทดแทนจากพืชพลังงาน ได้แก่ เอทานอล และไบโอดีเซล 
ในปี ๒๕๕๙ ไม่น้อยกว่า ๖.๒ และ ๓.๖ ล้านลิตรต่อวัน ตามล าดับ และเพ่ิมผลผลิตพลังงานไฟฟูา และ 
พลังความร้อนจากชีวมวล ก๊าซชีวภาพ ของเสียจากครัวเรือน วัสดุเหลือใช้จากภาคเกษตร และอุตสาหกรรม
เกษตร ไม่น้อยกว่า ๓,๔๔๐ เมกะวัตต์ และ ๕,๕๖๔ พันตันเทียบเท่าน้ ามันดิบ ในปี ๒๕๕๙ ตามล าดับ และ
ส่งเสริมการใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๔.๓ ตัวช้ีวัด 

๔.๓.๑ สัดส่วนมูลค่าสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 

๔.๓.๒ ผลผลิตและต้นทุนการผลิตต่อหน่วยของสินค้าเกษตร  

๔.๓.๓ จ านวนฟาร์มที่ได้รับรองมาตรฐานในแต่ละปีเพ่ิมขึ้น และการเพ่ิมขึ้นของพ้ืนที่ท า
เกษตรกรรมยั่งยืน อาทิ พ้ืนที่เกษตรอินทรีย์ เป็นต้น 

๔.๓.๔ สัดส่วนรายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตรต่อรายได้เงินสดสุทธิของครัวเรือนเกษตร 



๕๘ 

๔.๓.๕ สัดส่วนเกษตรกรรุ่นใหม่ต่อเกษตรกรทั้งหมด 

๔.๓.๖ สัดส่วนเกษตรกรพ่ึงพาตนเองทางอาหารจากไร่นา และสัดส่วนเกษตรกรที่มีความเสี่ยง
และไม่ปลอดภัยจากสารเคมีการเกษตร  

๔.๓.๗ ระบบประกันภัยพืชผลที่สามารถช่วยเหลือเกษตรกรได้อย่างทั่วถึง  

๔.๓.๘ ปริมาณผลผลิตพลังงานทดแทนจากพืชพลังงาน และผลผลิตพลังงานไฟฟูาและ 
พลังความร้อนจากชีวมวล ก๊าซชีวภาพ ของเสียจากครัวเรือนและวัสดุเหลือใช้จากภาคเกษตรและอุตสาหกรรม
เกษตร 

๕.   แนวทางการพัฒนา 

การพัฒนาประเทศในช่วงที่ผ่านมา แม้ว่าภาคเกษตรจะมีบทบาทส าคัญท้ังในแง่ของการผลิตที่สามารถ
พ่ึงพาตนเองได้ในด้านอาหารและเป็นแหล่งสร้างรายได้ให้แก่ประชากรส่วนใหญ่ของประเทศ รวมถึงเป็นฐาน
การผลิตที่สนับสนุนการสร้างมูลค่าเพ่ิมเพ่ือการค้าและการส่งออกส าหรับภาคการผลิตและบริการอ่ืนๆ แต่
ความเข้มแข็งและความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตรกลับมีแนวโน้มลดลง เนื่องจากทรัพยากร 
ธรรมชาติซึ่งเป็นฐานการผลิตที่ส าคัญของการผลิตในภาคเกษตรมีความเสื่อมโทรมและถูกใช้ไปเป็นจ านวนมาก
โดยไม่มีการบ ารุงรักษาเท่าที่ควร ประกอบกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รุนแรงเพ่ิม
มากขึ้น และการเปิดเขตการค้าเสรีโดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาคมอาเซียนที่ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการ
แข่งขันของเกษตรกรรายย่อย ขณะเดียวกันแนวโน้มสถานการณ์การใช้พลังงานทดแทนจากผลผลิตพืช
จ าเป็นต้องมีการบริหารจัดการที่เหมาะสม เพ่ือไม่ให้ส่งกระทบต่อความมั่นคงด้านอาหารในอนาคต  

ดังนั้น แนวทางการพัฒนาในระยะต่อไปจึงต้องให้ความส าคัญกับการดูแลและใช้ประโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นฐานการผลิตภาคเกษตรอย่างรู้คุณค่าเพ่ือความยั่งยืนในการพัฒนา เพ่ิมศักยภาพการ
ผลิตภาคเกษตร สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์และสัตว์น้ ารวมถึงเทคโนโลยีการเกษตรที่
เหมาะสมและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าเกษตร อาหารและพลังงาน บนฐาน
ของภูมิปัญญาท้องถิ่นและความคิดสร้างสรรค์ สร้างความมั่นคงในอาชีพและรายได้แก่เกษตรกรเพ่ือลด
ผลกระทบจากการเปิดการค้าเสรี รวมถึงสร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงานชีวภาพในครัวเรือน ชุมชน
และประเทศ เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันและความเข้มแข็งให้กับภาคเกษตร โดยน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาเป็นกรอบในการพัฒนาภาคเกษตรให้เกิดความยั่งยืนที่ครอบคลุมทั้งการเกษตรเพ่ือพ่ึงพาตนเอง 
การเกษตรในเชิงพาณิชย์ และการเกษตรแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิม ดังนี้ 

๕.๑ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นฐานการผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน โดย 
มีแนวทางการด าเนินงาน ดังนี้ 

๕.๑.๑ รักษา ป้องกัน และคุ้มครองพื้นที่ที่มีศักยภาพทางการเกษตรและสนับสนุนให้
เกษตรกรรายย่อยมีที่ดินเป็นของตนเองหรือมีสิทธิท ากินในที่ดิน โดยการปรับปรุงกฎ ระเบียบที่มีอยู่ให้เอ้ือ
ต่อการน าที่ดินมาใช้เพ่ือการเกษตร เช่น พระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๒๔ เป็นต้น 
รวมถึงการเร่งรัดการออกกฎหมายเกี่ยวกับการรักษาและควบคุมการใช้พ้ืนที่เกษตรกรรมที่มีศักยภาพสูงที่
รัฐบาลได้มีการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานไว้แล้ว เช่น ระบบชลประทาน ระบบคมนาคมและขนส่ง เป็นต้น และ
บังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างจริงจังโดยเฉพาะพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ เพ่ือคุ้มครองพ้ืนที่
สีเขียวและพ้ืนที่เกษตรกรรมเพ่ือการผลิตทางการเกษตรที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืนของประเทศ  



๕๙ 

๕.๑.๒ เร่งรัดให้มีการจัดซื้อที่ดินจากเอกชนมาด าเนินการปฏิรูปเพื่อเกษตรกรรม และใช้
มาตรการทางภาษีเพ่ือบังคับหรือจูงใจให้บุคคลผู้ถือครองที่ดินไว้เป็นจ านวนมากโดยไม่ได้ท าประโยชน์ในทาง
เศรษฐกิจและสังคม ให้หันมาท าประโยชน์ในพ้ืนที่ดังกล่าวมากขึ้น รวมทั้งสนับสนุนการกระจายการถือครอง
ที่ดินอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม 

๕.๑.๓ เร่งรัดการจัดให้มีองค์กรและระบบบริหารจัดการที่ดินให้เป็นรูปธรรมโดยเร็ว เพ่ือ
เป็นกลไกในการกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมและด าเนินการให้เกษตรกรมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินเพ่ือ
ประกอบเกษตรกรรมอย่างทั่วถึง และสนับสนุนการใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐอย่างคุ้มค่าโดยเกษตรกรและ
ชุมชน รวมทั้งเร่งรัดการออกเอกสารสิทธิ์หรือจัดสรรสิทธิในที่ดินให้แก่เกษตรกรผู้ไร้ที่ท ากินให้มีที่ดินเป็นของ
ตนเองอย่างเป็นธรรม  

๕.๑.๔ พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นฐานการผลิตภาคการเกษตร ทั้งในเรื่องการฟ้ืนฟู
คุณภาพของทรัพยากรดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ การบริหารจัดการน้ าอย่างบูรณาการ และการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการใช้น้ าภาคเกษตร เพื่อเป็นปัจจัยสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในภาคเกษตร 

๕.๑.๕ ฟื้นฟูและส่งเสริมค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดีของชุมชน  โดยเฉพาะวิถีชีวิตและ
วัฒนธรรมทางการเกษตรที่ให้ความส าคัญกับการพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืนเพ่ือช่วยสร้างความสมดุลและ
การใช้ทรัพยากรธรรมชาติทั้งดิน น้ า และปุาไม้อย่างยั่งยืน ซึ่งจะเป็นฐานการผลิตทางการเกษตรต่อไปใน
อนาคต 

๕.๒ การเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคเกษตร โดยมีแนวทางการด าเนินงาน ดังนี้ 

๕.๒.๑ รัฐควรให้ความส าคัญกับการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะพันธุ์พืช พันธุ์
สัตว์และสัตว์น้ า ที่สามารถเจริญเติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก 
และส่งเสริมบทบาทของสถาบันเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน องค์กรชุมชน และเกษตรกร ในการพัฒนาพันธุ์พืช 
พันธุ์สัตว์และสัตว์น้ า การใช้เทคโนโลยีการเกษตรที่ลดการพ่ึงพาเชื้อเพลิงฟอสซิล และการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
ภาคเกษตร โดยเฉพาะการพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน และระบบตลาดสินค้าเกษตรที่เป็นธรรม เพ่ือ
ยกระดับความสามารถในการแข่งขัน และพ่ึงพาตนเองของเกษตรกร รวมทั้งสนับสนุนการบริหารจัดการและ
การสร้างนวัตกรรมตลอดห่วงโซ่การผลิตสินค้าเกษตร เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถพ่ึงพาตนเองด้านอาหารและ
พลังงาน และคงความเป็นผู้น าด้านการเกษตรของโลกในอนาคตได้อย่างยั่งยืน  

๕.๒.๒ สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชน โดยสนับสนุนสินเชื่อผ่อนปรนและ
มาตรการทางด้านภาษีแก่เกษตรกรและผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร ที่มีการใช้เทคโนโลยีอย่าง เหมาะสมและ
คุ้มค่า เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพและขยายการลงทุนให้เหมาะสมกับสถานการณ์การแข่งขันในตลาดโลก 

๕.๒.๓ สนับสนุนการผลิตทางการเกษตรที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ เช่น ศักยภาพของดิน 
แหล่งรองรับผลผลิต และปัจจัยพื้นฐานทางการเกษตรที่ส าคัญ เช่น ระบบชลประทาน ระบบโลจิสติกส์ เป็นต้น 
เพ่ือให้เกิดการใช้ทรัพยากรและการจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ บนพ้ืนฐานของความสมัครใจและ
การมีส่วนร่วมของเกษตรกร โดยก าหนดเขตการใช้ที่ดินและมาตรการจูงใจให้เกษตรกรท าการผลิตตาม
ศักยภาพของพ้ืนที่และสนับสนุนข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจ เช่น สินเชื่อเงื่อนไขผ่อนปรน เป็นต้น และส่งเสริมให้  
มีการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชแต่ละชนิด เพ่ือใช้ส าหรับวางแผนการผลิตให้มีประสิทธิภาพและ
สอดคล้องกับภาวะตลาด 



๖๐ 

๕.๒.๔ ควบคุมและก ากับดูแลให้มีการน าเข้าและใช้สารเคมีทางการเกษตรที่ได้มาตรฐาน  
โดยการปรับปรุงระบบการขึ้นทะเบียนสารเคมีก าจัดศัตรูพืชเพ่ือให้ได้มาตรฐาน และไม่อนุญาตให้มีการขึ้น
ทะเบียนวัตถุอันตรายที่หลายประเทศห้ามใช้แล้ว ควบคุมการโฆษณาและการส่งเสริมการขายที่ขัดต่อเกณฑ์
ทางจริยธรรมขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ รวมทั้งสนับสนุนการใช้สารชีวภาพให้มากขึ้น  
เพ่ือลดต้นทุนการผลิต และสร้างความปลอดภัยในสุขภาพของทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค รวมทั้งลดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม ตลอดจนรณรงค์สร้างความเข้าใจให้เกษตรกรใช้สารเคมีทางการเกษตรอย่างถูกวิธีตามหลัก
วิชาการ  

๕.๒.๕ ปรับปรุงบริการขั้นพื้นฐานเพื่อการผลิตให้ทั่วถึง เช่น ศูนย์เครื่องจักรกลการเกษตร
หรือศูนย์เรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตในระดับชุมชน เป็นต้น เพ่ือสนับสนุนการผลิตได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและยั่งยืน และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

๕.๒.๖ ส่งเสริมการผลิตที่คงไว้ซึ่งความหลากหลายของพันธุ์พืชและสัตว์ที่เหมาะสมกับ
สภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมของประเทศ และสนับสนุนการทดลองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆ อย่าง
ต่อเนื่องและเหมาะสม เช่น เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีพันธุวิศวกรรม เป็นต้น เพ่ือให้มีองค์ความรู้ 
ทีเ่ท่าทันการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีของโลกในระยะต่อไป  

๕.๒.๗ พัฒนาและเสริมสร้างองค์ความรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่างๆ ที่เหมาะสมทาง
การเกษตร รวมทั้งสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้แก่เกษตรกรอย่างต่อเนื่อง
และทั่วถึง โดยผ่านศูนย์เรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต เครือข่ายเกษตรกรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ  
ในแต่ละพ้ืนที่และจากเกษตรกรที่ประสบความส าเร็จหรือปราชญ์ชาวบ้าน ตลอดจนเพ่ิมความสามารถและ
ช่องทางในการรับรู้ข่าวสารให้แก่เกษตรกรอย่างท่ัวถึง รวมถึงพัฒนาสื่อทางการเกษตรในวงกว้าง เพ่ือถ่ายทอด
เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตรสู่เกษตรกรและประชาชนที่มีความสนใจให้ทั่วถึงมากข้ึน 

๕.๓ การสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรตลอดห่วงโซ่การผลิต โดยมีแนวทางการ
ด าเนินงาน ดังนี้ 

๕.๓.๑ สนับสนุนการผลิตและบริการของชุมชนในการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร อาหาร 
และพลังงาน โดยพัฒนาศักยภาพการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพและ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน บนฐานความรู้ที่สร้างสรรค์เพ่ือสร้างเอกลักษณ์ของสินค้า เช่น สมุนไพร ผลิตภัณฑ์
อาหารและบริการเพ่ือสุขภาพ สินค้าอาหารและผลิตภัณฑ์ฮาลาล เป็นต้น รวมถึงสินค้าเกษตรที่มิใช่อาหาร 
เช่น ผลิตภัณฑ์ยาง ไม้ยาง สินค้าจ าพวกวัสดุชีวภาพ ผลิตภัณฑ์ยาและอาหารเสริมเพ่ือสุขภาพ เป็นต้น 
ตลอดจนการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาต่อยอดให้มีโอกาสทางการตลาดและเสริมสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน รวมถึงสนับสนุนการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรชนิดใหม่ๆ ที่มีมูลค่าสูงเพ่ือรองรับความต้องการ
ของตลาดเฉพาะกลุ่มและตลาดโลก  

๕.๓.๒ ส่งเสริมสถาบันการศึกษาในพื้นที่เข้ามาร่วมท าการศึกษาวิจัยกับภาคเอกชน ควบคู่
กับการใช้มาตรการด้านสินเชื่อผ่อนปรนและมาตรการด้านภาษีเพ่ือสนับสนุนให้เกษตรกรและผู้ประกอบการน า
องค์ความรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลยีการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม บนฐานความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มาใช้
ในการสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าและผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหาร 



๖๑ 

๕.๓.๓ สนับสนุนการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร  และมาตรฐาน
ระบบการผลิตสินค้าเกษตรให้เทียบเท่าระดับสากล ควบคุมและดูแลกระบวนการตรวจรับรองคุณภาพอย่าง
เข้มงวด พัฒนาระบบตรวจสอบย้อนกลับและความสามารถในการติดตามการขนส่งหรือเคลื่อนย้ายสินค้า 
รวมทั้งพัฒนาบรรจุภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ เพ่ือให้เป็นที่ยอมรับของตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ รวมถึงเป็น
การสร้างโอกาสและการใช้ประโยชน์จากการเปิดการค้าเสรี ตลอดจนมีความรวดเร็ว ทั่วถึง และประหยัด
ส าหรับเกษตรกรและผู้ประกอบการ  

๕.๓.๔ ส่งเสริมและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าเศรษฐกิจ การใช้เทคโนโลยีที่ลดต้นทุนการ
ผลิตอย่างยั่งยืน รวมถึงปรับปรุงและพัฒนาสายพันธุ์สัตว์น้ าเพ่ือผลิตพ่อแม่พันธุ์และลูกพันธุ์คุณภาพ ฟ้ืนฟู
ทรัพยากรประมงและจัดระเบียบการท าประมงให้สมดุลกับศักยภาพการผลิตตามธรรมชาติ รวมทั้งเสริมสร้าง
ความสามารถในการปรับตัวของผู้ประกอบการประมงในทุกระดับ ให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้น
ทั้งการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กฎ ระเบียบ ข้อก าหนดต่างๆ ทั้งภายในและระหว่างประเทศ เกี่ยวกับ
การปูองกัน ยับยั้ง และขจัดการท าประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุม ให้สามารถท า
ประมงอย่างมีความรับผิดชอบเพื่อรักษาสมดุลของการผลิตและการใช้ทรัพยากรประมงอย่างยั่งยืน  

๕.๓.๕ เพิ่มมูลค่าผลผลิตด้านปศุสัตว์ให้สูงขึ้น โดยเพ่ิมศักยภาพกระบวนการผลิตให้ได้
มาตรฐาน ปลอดภัย และเพ่ิมสมรรถนะการควบคุม ปูองกันโรค ปรับรูปแบบและวิธีการเลี้ยงให้มีมาตรฐาน
ตามหลักวิชาการ ทั้งรูปแบบของโรงเรือน ชนิด และประเภทของอาหารรวมถึงยาที่ใช้ในการเลี้ยงปศุสัตว์  
เพ่ือให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพและปลอดภัยต่อผู้บริโภค รวมทั้งส่งเสริมการท าปศุสัตว์ชนิดอ่ืนๆ ที่มีมู ลค่าสูงให้
มากขึ้น โดยการสนับสนุนความรู้ เงินทุน เทคโนโลยีการผลิต และการวิจัยและพัฒนาพันธุ์ปศุสัตว์ที่มีอัตรา 
แลกเนื้อที่ดี มีโอกาสทางการตลาด และให้ผลตอบแทนต่อการลงทุนสูง รวมถึงสนับสนุนการพัฒนาการผลิต
อาหารเสริมส าหรับปศุสัตว์จากวัตถุดิบในประเทศ 

๕.๓.๖ สร้างแรงจูงใจให้เกษตรกรและผู้ประกอบการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารตาม
มาตรฐานที่ก าหนด เช่น มาตรฐานอาหารปลอดภัย มาตรฐานฮาลาล เป็นต้น รวมทั้งการผลิตสินค้าเกษตร
อินทรีย์ตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ โดยการถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐาน ลดภาระค่าใช้จ่าย
ในการตรวจสอบรับรอง เพ่ือขยายการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารที่มีคุณภาพมาตรฐานและความปลอดภัย 
และสร้างความเชื่อม่ันให้แก่ผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

๕.๓.๗ ส่งเสริมระบบตลาดกลางสินค้าเกษตรและตลาดซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าให้
เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ โดยการสนับสนุนสิ่งจูงใจ เช่น สินเชื่อเงื่อนไขผ่อนปรนให้กับผู้ประกอบการ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการตลาดกลางสินค้าเกษตร เพ่ือให้เกิดกลไกตลาดที่มีความเป็นธรรม และ
สนับสนุนให้สถาบันเกษตรกรสามารถเข้ามาท าธุรกรรมในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า เป็นต้น 

๕.๓.๘ ส่งเสริมภาคเอกชนและองค์กรชุมชนเข้ามามีบทบาทร่วมกันบริหารจัดการระบบ
สินค้าเกษตรและอาหาร การเพิ่มมูลค่า และการจัดการด้านการตลาด ร่วมกับสถาบันเกษตรกร เพ่ือช่วยให้
เกษตรกรมีช่องทางในการสร้างรายได้ที่เป็นธรรมและเหมาะสมเพ่ิมขึ้น  รวมถึงสนับสนุนการบริหารจัดการ
สินค้าเกษตรแบบกลุ่มการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อยกระดับและต่อยอดการแปรรูปสินค้าเกษตร 



๖๒ 

๕.๓.๙ สนับสนุนการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์ของ 
ภาคเกษตรที่เชื่อมโยงตลอดห่วงโซ่อุปทานและสามารถตรวจสอบการเคลื่อนย้ายของสินค้า เพ่ือลดความ
สูญเสียและลดต้นทุนตลอดห่วงโซ่อุปทานจากการเน่าเสียของสินค้าที่มีสาเหตุจากกระบวนการเก็บรักษาและ
ระบบขนส่งสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐาน โดยพัฒนาระบบขนส่งที่มีการควบคุมอุณหภูมิ ระบบตรวจสอบย้อนกลับ 
และสนับสนุนให้ผู้ผลิตหรือสมาคมธุรกิจเฉพาะด้านเข้ามามีบทบาทในการจัดระบบการบริหารโลจิสติกส์ของ
ภาคเกษตรร่วมกับภาครัฐ รวมทั้งพัฒนาและเชื่อมโยงฐานข้อมูลด้านการผลิตและตลาดสินค้าเกษตรและ
ผลิตภัณฑ์ 

๕.๔ การสร้างความม่ันคงในอาชีพและรายได้ให้แก่เกษตรกร โดยมีแนวทางการด าเนินงาน ดังนี้ 

๕.๔.๑ พัฒนาระบบการสร้างหลักประกันด้านรายได้ของเกษตรกรให้มีความม่ันคง และให้
ครอบคลุมเกษตรกรทั้งหมด เพ่ือน าไปสู่การปรับโครงสร้างการผลิตอย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกับการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิต เพ่ือสร้างความมั่นใจกับเกษตรกรในรายได้ขั้นต่ าที่สามารถยึดการเกษตรเป็นอาชีพได้
อย่างมั่นคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันในระยะยาว 

๕.๔.๒ เร่งพัฒนาระบบประกันภัยพืชผลการเกษตร ให้สามารถคุ้มครองความเสี่ยงด้านการ
ผลิตทางการเกษตรจากทุกภัยพิบัติให้กับเกษตรกรในทุกพ้ืนที่ โดยให้เกษตรกรมีส่วนรับผิดชอบช าระ 
เบี้ยประกันตามความเสี่ยงของพ้ืนที่ 

๕.๔.๓ ส่งเสริมระบบการท าการเกษตรแบบมีพันธสัญญาที่เป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือเป็นหลักประกันทั้งทางด้านรายได้ให้กับเกษตรกรและความมั่นคงด้านวัตถุดิบแก่ภาคอุตสาหกรรม
การเกษตร อาหาร และพลังงาน โดยให้ความส าคัญกับสถาบันและองค์กรเกษตรกร ในการเป็นคู่สัญญากับ
บริษัท และพัฒนาระบบการถ่ายทอดความรู้และข้อมูลส าหรับการสร้างความเข้าใจให้กับเกษตรกรและ
ผู้เกี่ยวข้อง และก าหนดกลไกและมาตรการที่เหมาะสม โดยการมีส่วนร่วมจากทุกฝุายที่เกี่ยวข้องในการก ากับ
ดูแลให้เกษตรกรและผู้ประกอบการด าเนินงานร่วมกันบนพ้ืนฐานของการแบ่งปันประโยชน์อย่างเสมอภาค 
โปร่งใสและเป็นธรรม 

๕.๔.๔ ยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของเกษตรกรให้ดีขึ้น  โดยพัฒนาระบบ
สวัสดิการให้ครอบคลุมเกษตรกรในทุกสาขาอาชีพ และสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรให้สามารถ
พ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน 

๕.๔.๕ สร้างแรงจูงใจให้เยาวชน หรือเกษตรกรรุ่นใหม่ และแรงงานที่มีคุณภาพเข้าสู่อาชีพ
เกษตรกรรม เพ่ือให้มีจิตส านึก เห็นคุณค่าของอาชีพเกษตรและวิถีชีวิตครอบครัวที่อบอุ่น ด้วยการสนับสนุน
องค์ความรู้อย่างครบวงจร การจัดหาที่ดินท ากิน สร้างโอกาสเข้าถึงแหล่งทุน รวมทั้งสนับสนุนกระบวนการ
สร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่อาชีพเกษตรกรรม และเปิดโอกาสการมีส่วนร่วมการพัฒนาภาคเกษตรของเกษตรกร
ต้นแบบให้มากข้ึน 



๖๓ 

๕.๔.๖ พัฒนาสถาบันเกษตรกร สหกรณ์ และวิสาหกิจชุมชนให้เป็นกลไกสนับสนุนการ
พึ่งพาตนเองของเกษตรกรได้อย่างแท้จริง โดยการพัฒนาความรู้และความสามารถด้านการตลาดและการ
บริหารจัดการ ด้วยการศึกษาดูงานจากเกษตรกรหรือองค์กรที่ประสบความส าเร็จ และการสนับสนุนสินเชื่อ
เงื่อนไขผ่อนปรนที่จ าเป็นต่อการด าเนินงาน ภายใต้ระบบการควบคุมตรวจสอบที่รัดกุม รวมทั้งการเชื่อมโยง
บทบาทของสถาบันเกษตรกรกับสภาเกษตรกรแห่งชาติ เพ่ือร่วมวางแนวทางการพัฒนาภาคเกษตรกรรมตาม
พ้ืนฐานและความต้องการของเกษตรกรอย่างเป็นระบบ 

๕.๔.๗ ส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลางในการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและอาหาร
จากการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยการปรับปรุงกระบวนการน าเข้าวัตถุดิบมาแปรรูปให้สะดวกและ
รวดเร็วยิ่งขึ้น และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรรายย่อยที่ได้รับผลกระทบจากการน าเข้าสินค้า
เกษตรและอาหารที่มีต้นทุนต่ า อันเป็นผลจากข้อตกลงการเปิดการค้าเสรี โดยสนับสนุนการปรับตัวและ  
เพ่ิมขีดความสามารถให้เกษตรกรไทย สามารถผลิตสินค้าเกษตรและอาหารให้ได้ตามมาตรฐาน  พร้อมทั้งให้
ความส าคัญกับการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานและความปลอดภัยอาหารของสินค้าเกษตรและอาหารน าเข้า 
เพ่ือปูองกันสินค้าน าเข้าที่มีคุณภาพไม่ได้ตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้  

๕.๕ การสร้างความม่ันคงด้านอาหารและพัฒนาพลังงานชีวภาพในระดับครัวเรือนและชุมชน  
มีแนวทางการด าเนินงาน ดังนี้ 

๕.๕.๑ ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกต้นไม้และมีการปลูกป่าโดยชุมชนและเพื่อชุมชนเพิ่มขึ้น 
เพ่ือรักษาสมดุลของระบบนิเวศที่จะเป็นฐานการผลิตด้านการเกษตรและอาหาร และใช้เป็นแหล่งช่วยดูด ซับ 
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์  

๕.๕.๒ ส่งเสริมให้เกษตรกรท าการเกษตรด้วยระบบเกษตรกรรมยั่งยืนตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง เช่น เกษตรอินทรีย์ เกษตรผสมผสาน เกษตรทฤษฎีใหม่ วนเกษตร เป็นต้น โดยเฉพาะ
เกษตรกรรายย่อย เพ่ือสร้างความมั่นคง ความหลากหลาย การพ่ึงพาตนเองและสามารถเข้าถึงด้านอาหารทุก
ครัวเรือนทั้งในเชิงของปริมาณ คุณภาพ โภชนาการ และความปลอดภัย โดยการถ่ายทอดความรู้และ
เทคโนโลยีการผลิตผ่านเครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน เกษตรกรที่ประสบความส าเร็จ และแหล่งความรู้ในพ้ืนที่ 

๕.๕.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดการและเผยแพร่องค์ความรู้และการพัฒนา 
ด้านอาหารศึกษาทุกรูปแบบอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง รวมทั้งส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคที่เหมาะสมของ
บุคคลและชุมชน เพ่ือให้มีพฤติกรรมการบริโภคที่ให้ความส าคัญกับคุณภาพชีวิตและการบริโภคที่เหมาะสม  
กับภาวะสุขภาพของแต่ละบุคคล โดยส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือและบูรณาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุก
ภาคส่วน ในการสนับสนุนด้านอาหารศึกษา และเน้นการวิจัยและพัฒนาด้านอาหารในมิติต่างๆ  ควบคู่ไปกับ
การให้ความรู้แก่ผู้บริโภคในการเลือกซื้อสินค้าท่ีปลอดภัยและมีคุณค่าต่อการบริโภค 

๕.๕.๔ สนับสนุนการสร้างเครือข่ายการผลิตและการบริโภคที่เกื้อกูลกันในระดับชุมชนที่อยู่
บริเวณใกล้เคียงกัน โดยมีเกษตรกรผู้ผลิตและผู้บริโภคที่มีความสัมพันธ์กันโดยตรง เช่น ตลาดท้องถิ่น ตลาด
เกษตรกร เป็นต้น ซึ่งจะท าให้ปริมาณผลผลิตมีตลาดรองรับมากขึ้น สามารถพัฒนาเป็นวิสาหกิจชุมชนและ
น าไปสู่การสร้างชุมชนที่เข้มแข็งมีศักยภาพในการผลิตและเข้าถึงอาหารและโภชนาการที่ดี รวมทั้งมีความรู้ 
ในการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง 



๖๔ 

๕.๕.๕ ส่งเสริมการน าวัตถุดิบทางการเกษตรที่ผลิตได้ในชุมชนและที่ เหลือใช้จาก
การเกษตรมาผลิตเป็นพลังงานทดแทนใช้ในระดับครัวเรือนและชุมชน เช่น ไบโอดีเซล พลังงานความร้อน
จากการเผาไม้เศษวัสดุทางการเกษตร ก๊าซชีวภาพที่ได้จากการหมักมูลสัตว์ และเศษขยะอินทรีย์ เป็นต้น  

๕.๕.๖ สนับสนุนการผลิตพลังงานทดแทนภายในชุมชน โดยการสนับสนุนองค์ความรู้ด้าน
เทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทน ทั้งจากวัตถุดิบเหลือใช้จากครัวเรือนและการเกษตร อาทิ มูลสัตว์ ขยะ 
ฟาง แกลบ เศษไม้ ตลอดจนถ่ายทอดวิธีการดูแลรักษาและการซ่อมบ ารุงให้แก่ชุมชนหรือองค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่นให้มีศักยภาพในการผลิตพลังงานทดแทน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาพลังงานทดแทนอย่างมั่นคงและ
ยั่งยืนในระดับชุมชนและท้องถิ่น ทั้งนี้ เพ่ือเป็นการลดต้นทุนด้านพลังงาน รวมถึงลดมลภาวะแก่ชุมชนและ
ท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสริมการผลิตพืชพลังงานทดแทนที่ไม่ใช่อาหารและมีความเหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น เช่น 
สบู่ด า เป็นต้น  

๕.๕.๗ ส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ให้เป็นเครื่องมือในการสร้างความ
เข้มแข็งด้านอาหารให้กับเกษตรกรและชุมชนอย่างเป็นระบบ โดยสนับสนุนบทบาทการบริหารจัดการ
โครงสร้างพื้นฐานภายในชุมชน เช่น ศูนย์พันธุ์ข้าวชุมชน โรงปุ๋ยชีวภาพปุ๋ยอินทรีย์ โรงสี และลานตาก เป็นต้น 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและคุณภาพผลิตผลการเกษตรในชุมชน 

๕.๖ การสร้างความม่ันคงด้านพลังงานชีวภาพเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศและความ
เข้มแข็งภาคเกษตร มีแนวทางการด าเนินงาน ดังนี้ 

๕.๖.๑ ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพลังงานจากพืชพลังงาน 
โดยการวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืชพลังงานที่เหมาะสมกับประเทศและให้ผลผลิตสูง และการใช้เทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิม
ปริมาณผลผลิตต่อไร่ให้สูงขึ้น รวมทั้งศึกษาแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตพลังงานจากพืช 
เพ่ือให้สามารถผลิตพลังงานได้มากขึ้นในปริมาณพืชเท่ากัน ตลอดจนส่งเสริมการวิจัยพืชพลังงานอ่ืนที่ไม่ได้ใช้
เป็นวัตถุดิบในการผลิตอาหาร เช่น สาหร่าย เป็นต้น ทั้งนี้ เพ่ือลดปัญหาภาวะขาดแคลนในพืชที่ใช้เป็นทั้ง
วัตถุดิบในการผลิตอาหารและพลังงาน  

๕.๖.๒ จัดให้มีระบบการบริหารจัดการสินค้าเกษตรที่ใช้เป็นทั้งอาหารและพลังงาน โดยให้
ความส าคัญกับความม่ันคงด้านอาหาร เช่น ปาล์มน้ ามัน มันส าปะหลัง และอ้อย เป็นต้น เพ่ือให้มีการผลิตและ
การใช้อย่างเป็นระบบที่เชื่อมโยงกันอย่างชัดเจน ไม่กระทบต่อความม่ันคงด้านอาหารของประเทศ  

๕.๖.๓ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการใช้พลังงานชีวภาพที่เกี่ยวเนื่องกับภาคการผลิต
และบริการ เพ่ือลดการพ่ึงพาการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงจากการน าเข้าต่างประเทศ ซึ่งจะท าให้เกิดการสร้าง
ภูมิคุ้มกันให้กับผลผลิตทางการเกษตรเกิดความมั่นคงและราคาสินค้าเกษตรมีเสถียรภาพ 

๕.๖.๔ จัดให้มีกลไกในการก ากับดูแลโครงสร้างราคาของพลังงานชีวภาพ ที่ไม่ส่งผล
กระทบต่อการสร้างเสถียรภาพและความเป็นธรรมต่อผู้บริโภคและผู้ผลิต เพ่ือเป็นเครื่องมือในการสร้างความ
มั่นคงของการใช้พลังงานชีวภาพและศักยภาพการผลิตที่เหมาะสม โดยไม่กระทบต่อการผลิตอาหารของ
ประเทศ 

๕.๖.๕ ปลูกจิตส านึกในการใช้พลังงานชีวภาพอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า  โดยสร้าง
ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนถึงประโยชน์และผลกระทบของการใช้พลังงานชีวภาพ 



๖๕ 

๕.๗ การปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐเพื่อเสริมสร้างความม่ันคงด้านอาหารและพลังงาน  
มีแนวทางการด าเนินงาน ดังนี้ 

๕.๗.๑ สนับสนุนบทบาทของเกษตรกร เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน ภาคเอกชน และชุมชน
ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดทิศทางและวางแผนการผลิตทางการเกษตร เพ่ือสร้างความมั่นคงด้านอาหาร
และพลังงานทั้งในระดับชุมชนและระดับประเทศ เชื่อมโยงกับกลไกการบริหารจัดการภาครัฐและองค์กร
เกษตรกรที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับพ้ืนที่และส่วนกลาง เช่น สภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นต้น รวมทั้งมีส่วนร่วมใน
การติดตามตรวจสอบการท างานของภาครัฐอย่างเป็นระบบ เพื่อสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม 

๕.๗.๒ ปรับกระบวนการท างานของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และกระทรวงพลังงาน ให้มีการร่วมมือและบูรณาการการท างานอย่างจริงจัง ทั้งในส่วนกลางและ
ระดับพ้ืนที่โดยมีเปูาหมายร่วมกัน เพ่ือสนับสนุนการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารและพลังงาน รวมถึงเป็น 
ผู้ผลักดันและสนับสนุนการพัฒนาการเกษตร อาหารและพลังงานให้สอดคล้องกับความต้องการในระดับชุมชน
ในพ้ืนที่และระดับประเทศ นอกจากนี้ ก าหนดให้มีกลไกการประสานการท างานระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน 
และเกษตรกร และตรวจสอบการด าเนินงานแบบมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นท่ี  

๕.๗.๓ พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านอาหารและพลังงานตั้งแต่การผลิต 
การตลาด ไปจนถึงการบริโภคให้มีความถูกต้อง สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้โดยง่าย เพ่ือใช้ในการ
วางแผน พัฒนา แก้ไขปัญหา และเตือนภัย โดยพัฒนารูปแบบการเผยแพร่ข้อมูลในระบบอินเตอร์เน็ต รวมทั้ง
พัฒนาการสร้างตัวชี้วัดการพ่ึงพาตนเองด้านอาหารตั้งแต่ระดับครอบครัว ชุมชน และระดับประเทศ เพ่ือ
ส่งเสริมให้เกิดการพึ่งพาตนเองด้านอาหาร และใช้เป็นเครื่องมือในการวางแผนนโยบายด้านการเกษตรในระยะ
ต่อไป 

๕.๗.๔ พัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาด้านการเกษตรเพื่อให้เอ้ือต่อการพัฒนา
อย่างย่ังยืน อาท ิการเร่งรัดออกกฎ ระเบียบตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช โดยเฉพาะการคุ้มครองพันธุ์
พ้ืนเมืองและสิทธิชุมชน ให้ประชาชนและประเทศได้รับประโยชน์จากการเข้าถึงฐานทรัพยากรที่มีอยู่ อย่าง
เหมาะสม เป็นธรรม และมีความเป็นสากล ปรับปรุงพระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม โดยให้
รวมถึงการเช่าที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมของชาวต่างชาติ และให้มีการเก็บภาษีในอัตราที่สูงกว่าคนไทย เพ่ือให้เกิด
การใช้ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า สนับสนุนให้มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและพัฒนาระบบ
เกษตรกรรมยั่งยืน การส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ เพ่ือให้เกิดการท างานในเชิงระบบที่เป็น
องค์รวม ต่อเนื่อง และมีกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง  

๕.๗.๕ ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศทั้งในระดับพหุภาคีและทวิภาคี โดยเฉพาะ
ประชาคมอาเซียน ในการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา ความร่วมมือในการผลิตการตลาด การจัดตั้งระบบ
ส ารองข้าวฉุกเฉิน ปรับปรุงกฎ ระเบียบ และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับกลไกที่มีอยู่ เพ่ือให้เกิดความมั่นคง
ด้านอาหารและพลังงาน 

 



บ ท ที่  ๖ 

ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสูก่ารเติบโต 
อย่างมีคุณภาพและยั่งยืน  

๑.  สถานการณก์ารเปลี่ยนแปลง 

ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่เริ่มแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๗ ในปี ๒๕๓๕ จนถึงปี ๒๕๕๒ ประเทศไทยมีอัตรา
การขยายตัวทางเศรษฐกิจเฉลี่ยร้อยละ ๓.๙ และสามารถรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจโดยรวมไว้ได้ โดย
ฐานะการคลังมีความแข็งแกร่ง ทุนส ารองระหว่างประเทศเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการจ้างงานและ 
ดุลบัญชีเดินสะพัดอยู่ในเกณฑ์ดี สอดคล้องกับเปูาหมายของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ ขณะเดียวกันโครงสร้าง
การผลิตและบริการได้ปรับเปลี่ยนจากการขับเคลื่อนด้วยภาคเกษตรสู่ภาคอุตสาหกรรมมากขึ้น ดังจะเห็นได้
จากสัดส่วนการผลิตของภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ เปลี่ยนจากร้อยละ ๑ : ๓ : ๖ ในแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๓๕-๒๕๓๙) เป็น ๑ : ๔ : ๕ ในช่วง ๓ ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๕๐-
๒๕๕๒) โดยมีผลของการพัฒนาด้านต่างๆ ที่ส าคัญ ดังนี้ 

๑.๑ ภาคอุตสาหกรรมเป็นภาคการผลิตที่มีบทบาทสูงต่อระบบเศรษฐกิจแต่ผลิตภาพการผลิต
โดยรวมของภาคอุตสาหกรรมยังไม่ได้รับการพัฒนาเท่าที่ควร โดยมีสัดส่วนต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
เพ่ิมข้ึนจากร้อยละ ๓๘.๑ ในปี ๒๕๔๒ เป็นร้อยละ ๔๐.๘ ในปี ๒๕๕๒ ซึ่งเป็นผลมาจากการย้ายฐานการผลิต
เพ่ือการส่งออกของประเทศญี่ปุุนและกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมใหม่ใน ๔ กลุ่มอุตสาหกรรมหลัก ได้แก ่
ปิโตรเลียม อิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์ และเครื่องใช้ไฟฟูา ซึ่งมีสัดส่วนของการผลิตสูงถึงร้อยละ ๔๑.๘ ของ
ภาคอุตสาหกรรมทั้งหมด นอกจากนี้ สินค้าอุตสาหกรรมยังเป็นสินค้าส่งออกหลักของประเทศ โดยมีสัดส่วน
กว่าร้อยละ ๗๕.๐ ของการส่งออกรวมในช่วง ๓ ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ อย่างไรก็ตาม ผลิตภาพ
การผลิตรวมของภาคอุตสาหกรรมยังอยู่ในระดับต่ า โดยใน ๓ ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ ขยายตัว
เฉลี่ยเพียงร้อยละ ๑.๑ เท่านัน้ 

๑.๒ ภาคเกษตรนับเป็นภาคการผลิตที่มีความส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ
เนื่องจากเป็นแหล่งสร้างรายได้หลักของคนส่วนใหญ่ในประเทศและเป็นฐานในการสร้างมูลค่าเพิ่มของ
ภาคอุตสาหกรรม ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของฐานทรัพยากรธรรมชาติและความเหมาะสมของสภาพภูมิอากาศ 
รวมทั้งการสะสมความรู้และภูมิปัญญาทางการเกษตรอย่างต่อเนื่อง และการใช้ผลผลิตการเกษตรเป็นวัตถุดิบ
ด้านอาหาร พลังงาน และวัสดุชีวภาพมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม ภาคเกษตรยังมีการ
เติบโตน้อยกว่าภาคการผลิตอ่ืนโดยเปรียบเทียบ ดังจะเห็นได้จากสัดส่วนผลิตภัณฑ์ภาคเกษตรต่อผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศลดลงจากร้อยละ ๑๐.๔ ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๗ เป็นร้อยละ ๘.๙ ในช่วง ๓ ปีแรกของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ เนื่องจากภาคเกษตรไม่สามารถพัฒนาผลิตภาพการผลิตได้ทันต่อสภาพการแข่งขันใน
ตลาดโลกที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ และต้องพ่ึงพาการส่งออกสินค้าเกษตรส าคัญโดย
ไม่ไดย้กระดับการผลิตและแปรรูปเพื่อเพ่ิมมูลค่าสินคา้เท่าท่ีควร 



๖๗ 

๑.๓ ภาคบริการยังคงมีบทบาทส าคัญในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับภาคเศรษฐกิจ ตลอดจนช่วยลด
การขาดดุลการค้า รวมทั้งพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน แม้ว่าสัดส่วนผลิตภัณฑ์ภาคบริการจะลดลงอย่าง
ต่อเนื่องภายหลังจากเกิดวิกฤตเศรษฐกิจในปี ๒๕๔๐ เป็นต้นมา โดยในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๗ ภาคบริการ 
มีสัดส่วนเฉลี่ยร้อยละ ๕๖.๓ และได้ลดลงเหลือร้อยละ ๔๙.๔ ในช่วง ๓ ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐  
ภาคบริการยังมีบทบาทส าคัญในการเป็นแหล่งจ้างงานขนาดใหญ่ของประเทศ โดยมีสัดส่วนแรงงานถึงร้อยละ 
๔๕.๓ ของจ านวนผู้มีงานท าทั้งหมดในช่วง ๓ ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ เพ่ิมขึ้นจากร้อยละ ๓๕.๕ 
ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่๗ การเพ่ิมข้ึนของจ านวนแรงงานในภาคบริการสอดคล้องกับการลดลงของแรงงาน
ในภาคการเกษตร ซึ่งส่งผลท าให้แรงงานในภาคบริการส่วนใหญ่ยังคงเป็นแรงงานระดับล่าง ดังนั้น สัดส่วน
ค่าตอบแทนแรงงานต่อมูลค่าเพ่ิมของภาคบริการจึงค่อนข้างต่ าและผลิตภาพการผลิตโดยรวมหดตัวลงเฉลี่ย
ร้อยละ ๑.๐ ในช่วง ๓ ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่๑๐  

๑.๔ การเชื่อมโยงเศรษฐกิจในประเทศกับเศรษฐกิจต่างประเทศจากการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ
ดังกล่าว ท าให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศโดยเฉพาะกิจกรรมทางการค้าและการลงทุน
ระหว่างประเทศ ซึ่งมีบทบาทส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจมาโดยตลอด ทั้งนี้ การส่งออกของไทย 
มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องในช่วง ๑๐ ปีที่ผ่านมา (ปี ๒๕๔๑-๒๕๕๑) แม้ว่าเริ่มขยายตัวลดลงในปี ๒๕๕๒  
อันเป็นผลมาจากวิกฤตเศรษฐกิจโลกและขีดความสามารถในการแข่งขันลดลง แต่ประเทศไทยยังสามารถรักษา
สัดส่วนการส่งออกในตลาดโลกที่ร้อยละ ๑.๑ ต่อเนื่องมาตลอดในช่วงปี ๒๕๔๙ ถึง ๒๕๕๑ ซึ่งส่งผลให้สัดส่วน
การค้าระหว่างประเทศต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเพ่ิมสูงขึ้นจากร้อยละ ๘๔.๘ ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๗ 
เป็นร้อยละ ๑๓๘.๔ ในช่วง ๓ ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ โดยสินค้าอุตสาหกรรมยังเป็นสินค้าส่งออก
หลัก และมีตลาดส่งออกส าคัญคือ ตลาดอาเซียน สหภาพยุโรป และญี่ปุุน  

๑.๕ ประเทศไทยยังต้องพึ่งพิงการน าเข้าในสัดส่วนที่สูง โดยอัตราส่วนการน าเข้าต่อการผลิตใน
ประเทศของสินค้าและบริการเพ่ิมจาก ๒ : ๑ ในช่วงปลายแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๗ เป็น ๔ : ๑ ในช่วง ๓ ปีแรก
ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ ในขณะที่การพ่ึงพาการน าเข้าวัตถุดิบและสินค้ากึ่งส าเร็จรูปสูงถึงร้อยละ ๔๐.๐ 
ของการน าเข้าทั้งหมด ส าหรับการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศยังคงมีบทบาทส าคัญต่อการขยายตัวของ
ระบบเศรษฐกิจไทย แต่จากภาวะเศรษฐกิจโลกท่ีตกต่ าและขีดความสามารถในการแข่งขันลดลง ท าให้บทบาท
ของการลงทุนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจมีแนวโน้มลดลงจากร้อยละ ๔๑.๒ ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 
ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๗ เป็นร้อยละ ๒๕.๖ ในปีช่วง ๓ ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ โดยสัดส่วน
การลงทุนจากต่างประเทศลดลงจากร้อยละ ๒๒.๒ ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในปี ๒๕๔๑ เป็นร้อยละ 
๘.๐ ในปี ๒๕๕๒ 

๑.๖ แนวโน้มการกระจายผลตอบแทนของปัจจัยการผลิต โดยเฉพาะปัจจัยแรงงานมีแนวโน้ม
ลดลงอย่างต่อเนื่อง จากร้อยละ ๓๐.๒ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๘ เป็นร้อยละ ๒๙.๔ และ ๒๘.๙ ในช่วง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ และ ๓ ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ ตามล าดับ ในขณะที่ผลตอบแทนของปัจจัย
การผลิตอ่ืนๆ ที่ไม่ใช่แรงงาน เช่น ผลตอบแทนของทุน ผู้ประกอบการ และที่ดิน เป็นต้น มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น
อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งช่องว่างของ ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศกับผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติได้เพ่ิมขึ้น
จาก ๔๕.๙ พันล้านบาทหรือร้อยละ ๑.๕ ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในปี ๒๕๓๖ เป็น ๔๓๖.๐ พันล้าน
บาทหรือร้อยละ ๔.๓ ในปี ๒๕๕๓ ซึ่งสะท้อนถึงการน าก าไรจากการประกอบการภายในประเทศส่งกลับไปที่
บริษัทแม่ในต่างประเทศเพ่ิมข้ึนในช่วงที่ผ่านมา  



๖๘ 

๑.๗ ปัจจัยแวดล้อมและความสามารถในการแข่งขันปัจจุบันของไทย โดยสถาบันการจัดอันดับ
ความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจที่ส าคัญของโลกทั้ งสถาบันการจัดการนานาชาติ 
(International Institute for Management Development: IMD) และการประชุมเวทีเศรษฐกิจโลก 
(World Economic Forum: WEF) มีข้อสรุปตรงกันว่าประเทศไทยยังมีความอ่อนแอด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี โดยตัวชี้วัดหลักด้านการลงทุนในการวิจัยและพัฒนา การลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐาน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวนบุคลากรทางการวิจัยและพัฒนา จ านวนสิทธิบัตร และการคุ้มครอง
ทรัพย์สินทางปัญญา ยังเป็นข้อจ ากัดต่อการน าเอาองค์ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้สนับสนุนการ
เพ่ิมศักยภาพการแข่งขันของประเทศโดยรวม นอกจากนี้ หน่วยงานต่างๆ ภายใต้ระบบวิจัยของไทยยังขาด
การบูรณาการในการท างานระหว่างกัน รวมทั้งขาดกลไกที่มีประสิทธิภาพในการสร้างความเชื่อมโยงการวิจัย
ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชนและชุมชน และการจัดการความเสี่ยง ตลอดจนการจัดสรรผลประโยชน์ที่เกิดจาก
การวิจัยและพัฒนาในเชิงพาณิชย์ยังไม่ชัดเจน ท าให้ไม่สามารถน าผลงานวิจัยไปประยุกต์ใช้ในเชิงพาณิชย์ได้
เท่าท่ีควร  

๑.๘ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ผ่านมา ภาครัฐมีบทบาทน าในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
เพื่อสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ในระยะที่ผ่านมา มีการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานทั้งทางบก ทางเรือ และทางอากาศ โดยมีสัดส่วนการขนส่งผู้โดยสารภายในประเทศ ทางถนนร้อยละ 
๗๔.๐ ทางรถไฟร้อยละ ๒๑.๐ ที่เหลือเป็นทางอากาศร้อยละ ๕.๐ ส าหรับการขนส่งสินค้านั้น ส่วนใหญ่เป็น
การขนส่งทางถนนร้อยละ ๘๒.๐ ทางน้ าร้อยละ ๑๕.๐ และทางรถไฟร้อยละ ๓.๐ ทั้งนี้ แม้ว่าการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศในระยะที่ผ่านมาจะประสบความส าเร็จในด้านปริมาณ แต่ยังต้องพัฒนาด้าน
คุณภาพและสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนให้มากขึ้น นอกจากนี้ ข้อจ ากัดด้านการคลัง 
ตลอดจนกฎ ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่บังคับใช้ไม่สอดคล้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ส่งผลให้
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานล่าช้าและเป็นอุปสรรคต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาว 
ในขณะที่ความต้องการใช้พลังงานของประเทศไทยมีแนวโน้มสูงขึ้นและต้องพ่ึงพิงการน าเข้าพลังงานจาก
ต่างประเทศจ านวนมาก โดยความต้องการใช้พลังงานของไทยมีมูลค่าสูงถึงปีละ ๑ ล้านล้านบาท หรือคิดเป็น
ร้อยละ ๑๑.๐ ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ พร้อมนี้ การผลิตพลังงานในประเทศยังไม่สามารถตอบสนอง
ความต้องการใช้พลังงานที่เพ่ิมขึ้นได้อย่างเพียงพอ โดยการผลิตพลังงานในประเทศสามารถตอบสนองความ
ต้องการใช้ในประเทศได้เพียงร้อยละ ๕๐.๐ เท่านั้น 

๒.  การประเมินความเสี่ยง 
ประเทศไทยยังคงต้องเผชิญกับความเสี่ยงส าคัญหลายด้านซึ่งเป็นทั้งข้อจ ากัดต่อการพัฒนาประเทศ

หรือจุดอ่อนภายในประเทศที่จ าเป็นต้องแก้ไขต่อไป ดังนั้น ประเทศไทยต้องเตรียมความพร้อมและจัดการ
ความเสี่ยงต่างๆ เพ่ือให้กระบวนการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืนมีความ
ต่อเนื่อง โดยความเสี่ยงทางเศรษฐกิจส าคัญของประเทศไทย มีดังนี ้

๒.๑ เศรษฐกิจโลกฟื้นตัวช้า เนื่องจากความไม่สมดุลของระบบเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ
เศรษฐกิจหลักยังไม่ได้รับการแก้ไข เช่น ปัญหาในภาคการคลังในภูมิภาคยุโรป ปัญหาเงินเฟูอในภูมิภาคเอเชีย 
จากปัญหาที่แตกต่างกันท าให้แต่ละประเทศมีการด าเนินนโยบายที่ต่างกัน ซึ่งอาจน าไปสู่การแก้ไขกฎระเบียบ
ด้านการค้าจนน าไปสู่ลัทธิกีดกันทางการค้าและยกระดับการแข่งขันให้มีความรุนแรงมากขึ้น ซึ่งประเทศต่างๆ 
รวมทั้งประเทศไทยจ าเป็นต้องเสริมสร้างความสามารถทางการแข่งขัน และกระตุ้นอุปสงค์ในประเทศเพ่ือ
รองรับความเสี่ยงนี้ 



๖๙ 

๒.๒ การเคลื่อนย้ายเงินทุนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วท าให้อัตราแลกเปลี่ยนมีความผันผวนสูงและ 
การด าเนินนโยบายการเงินมีความยากล าบากขึ้น  ซึ่งสืบเนื่องจากการพัฒนาตลาดทุนโลก การสร้าง
นวัตกรรมใหม่ทางการเงิน ความเชื่อมโยงระหว่างระบบเศรษฐกิจที่เพ่ิมสูงขึ้ น รวมทั้งการเปิดเสรีทางการค้า
และการเงิน ส่งผลให้การเคลื่อนย้ายเงินทุนในระหว่างภูมิภาคต่างๆ ของโลกเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว และต้นทุน
การบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งในภาครัฐและเอกชนเพ่ิมสูงขึ้น ในขณะที่การพัฒนาของ  
ตลาดทุนไทยยังไม่เพียงพอทีจ่ะสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก 

๒.๓ ความเสี่ยงเชิงระบบของสถาบันการเงิน ซึ่งเป็นผลกระทบของวิกฤตเศรษฐกิจโลกปี ๒๕๕๑ 
ยังไม่ได้รับการจัดการดูแลอย่างจริงจัง หากไม่ด าเนินการแก้ไขต่อไปอาจส่งผลกระทบรุนแรงในอนาคต  
ด้วยเหตุนี้ ประเทศไทยจึงจ าเป็นต้องปรับปรุงการก ากับดูแลสถาบันการเงินตามหลักเกณฑ์สากล Basel III ซึ่ง
จะมีการก าหนดมาตรการด ารงเงินกองทุนและสภาพคล่องของสถาบันการเงินที่เข้มงวดขึ้น  จนอาจส่งผลให้
สถาบันการเงินตลอดจนภาคธุรกิจมีต้นทุนทางการเงินสูงขึ้น  

๒.๔ การบริหารจัดการทางการคลังมีข้อจ ากัดมากขึ้น แม้ว่าจะมีการตั้งเปูาหมายให้งบประมาณ
สมดุลในช่วงปลายแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ แต่ภาระงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามเงื่อนไขของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ ทั้งรายจ่ายทางด้านการศึกษาและสาธารณสุข และรายจ่ายเงินอุดหนุน
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นรายจ่ายประจ ามีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นอย่ างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังมี
ความเสี่ยงทางการคลังที่เกิดจากการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณและการด าเนินกิจกรรมกึ่งการคลังผ่าน
รัฐวิสาหกิจและสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ซึ่งอาจสร้างภาระต่องบประมาณในอนาคตและน าไปสู่ปัญหาความ
ล่มสลายทางเศรษฐกิจดังที่หลายประเทศเผชิญในปัจจุบัน 

๒.๕ ผลิตภาพการผลิตในภาคการผลิตและบริการยังอยู่ ในระดับต่ าท าให้ประเทศไทย 
ไม่สามารถยกระดับความสามารถในการแข่งขันและขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจได้อย่างยั่งยืน 
อันดับความสามารถในการแข่งขันของไทยจากสถาบัน IMD และ WEF ในปี ๒๕๕๓ อยู่ที่อันดับ ๒๖ และ
อันดับ ๓๘ ตามล าดับ ซึ่งไม่เปลี่ยนแปลงจากเดิมมากนักในระยะที่ผ่านมา โดยปัญหาและอุปสรรคส าคัญ  
ต่อการพัฒนาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้แข่งขันได้และเติบโตอย่างยั่งยืน เป็นผลจากความอ่อนแอด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คุณภาพการบริการของโครงสร้างพ้ืนฐาน กฎหมาย กฎ และระเบียบทาง
เศรษฐกิจที่ไม่เอ้ือต่อการจัดระบบการแข่งขันที่เป็นธรรมและเหมาะสมกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจในปัจจุบัน รวมถึงการพ่ึงพาการส่งออก การน าเข้าสินค้าทุน  พลังงาน และการลงทุนโดยตรงจาก
ต่างประเทศในสัดส่วนสูง จนท าให้เศรษฐกิจไทยได้รับอิทธิพลจากความผันผวนของปัจจัยภา ยนอก 
อย่างมีนัยส าคัญในช่วงที่ผ่านมา  

๒.๖ บริบทการเปลี่ยนแปลงของโลกอ่ืนๆ เช่น ภาวะโลกร้อน สังคมผู้สูงอายุ กฎ ระเบียบและ 
กติกาใหม่ๆ ในการบริหารจัดการเศรษฐกิจที่มีความเข้มงวด และการเปิดเสรีการค้าการลงทุน ส่งผลให้ 
ผู้ประกอบการไทยต้องปรับกระบวนการผลิตไปสู่สังคมคาร์บอนต่ า อุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
การยกระดับมาตรฐานการผลิตและการตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งการเสริมสร้างสมรรถนะ
ทางธุรกิจเพื่อรองรับสภาพการแข่งขันท่ีจะทวีความรุนแรงมากข้ึนในอนาคต  



๗๐ 

๓.  การสร้างภูมิคุ้มกัน 

ผลการพัฒนาที่ผ่านมา ทุกภาคส่วนได้น้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ ใน 
การพัฒนาประเทศ ประกอบกับวิถีชีวิต วัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทยที่หลากหลายและเข้มแข็ง ท าให้
ประเทศไทยมีภูมิคุ้มกันและความพร้อมในการเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงที่ประเทศไทย
ต้องเผชิญมีแนวโน้มทวีความรุนแรงมากขึ้นและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ดังนั้น ประเทศไทยจ าเป็นต้อง
เสริมสร้างจุดแข็งหรือภูมิคุ้มกันที่มีอยู่ในภาคการผลิตและบริการ รวมทั้งพัฒนาภูมิคุ้มกันใหม่เพ่ือรองรับความ
เสี่ยงที่จะเกิดขึ้น และใช้โอกาสที่เอ้ืออ านวยให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศได้อย่างเหมาะสมและรู้เท่าทัน 
ดังนี้ 

๓.๑ การรักษาเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจโดยรวม เศรษฐกิจสามารถขยายตัวได้ตามศักยภาพ 
รักษาระดับราคาและอัตราการจ้างงานให้เหมาะสมกับการเติบโตทางเศรษฐกิจ สร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจ
ในประเทศ มีการกระจายรายได้และความมั่งคั่งในทุกภาคส่วนของระบบเศรษฐกิจอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม  

๓.๒ การรักษาเสถียรภาพทางการคลังและการเพิ่มประสิทธิภาพของการด าเนินนโยบายการคลัง 
โดยมีฐานะการคลังที่แข็งแกร่ง มีเครื่องมือทางการคลังทั้งการจัดเก็บภาษีและการจัดสรรงบประมาณที่มี
ประสิทธิภาพ เพ่ือสนับสนุนการด าเนินนโยบายของรัฐบาลและการประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจของภาคเอกชน 

๓.๓ การสร้างระบบการเงินที่สนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยตลาดเงินและตลาดทุนมี
เสถียรภาพและมีประสิทธิภาพ เร่งด าเนินการตามแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงินระยะที่ ๒ และแผนพัฒนา
ตลาดทุนเพื่อให้ตลาดเงินและตลาดทุนเป็นแหล่งสนับสนุนเงินทุนและการให้บริการทางการเงินแก่ทุกภาคส่วน
อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม มีโครงสร้างพ้ืนฐานทางการเงินที่เอ้ือต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน และ
สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงและข้อจ ากัดที่เกิดขึ้นจากภายในและภายนอกประเทศได้ 

๓.๔ การปรับโครงสร้างการผลิตสู่การใช้องค์ความรู้ ภูมิปัญญา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ การผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง การใช้ประโยชน์จากศักยภาพที่ประเทศไทยมีอยู่โดยเฉพาะภาคเกษตร บริการ และเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและการสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาด ภายใต้
กฎหมาย กฎ ระเบียบ และสภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่เอ้ือต่อการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจในทิศทาง
ดังกล่าว รวมทั้งการสร้างระบบการแข่งขันที่เท่าเทียมและเป็นธรรม ซึ่งจะสนับสนุนให้เกิดการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจอย่างมคีุณภาพและยั่งยืน 

๓.๕ การใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมหรือปัจจัยภายนอกประเทศได้
อย่างเหมาะสมและรู้เท่าทัน การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมหรือปัจจัยภายนอกประเทศ เช่น การ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคในตลาดหลักและตลาดเกิดใหม่  การปรับเปลี่ยนกฎ ระเบียบ และกติกา
ระหว่างประเทศ และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี  สามารถส่งผลกระทบต่อกระบวนการผลิตหรือ 
วิถีการด าเนินชีวิตของประชาชนไทย ซึ่งประเทศไทยควรใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเพ่ือ
สนับสนุนการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้เกิดผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรม ขณะเดียวกัน ควรเตรียมความพร้อม
รองรับและบรรเทาผลกระทบทางลบจากการเปลี่ยนแปลงและความผันผวนของปัจจัยภายนอก ด้วย
เช่นเดียวกัน 



๗๑ 

๔.  วัตถุประสงคแ์ละเป้าหมาย 

๔.๑ วัตถุประสงค์ 
๔.๑.๑ เพ่ือปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้เจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน 
๔.๑.๒ เพ่ือรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสร้างระบบการแข่งขันเสรีและเป็นธรรม  
๔.๑.๓ เพ่ือให้ประเทศไทยมีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายด้านการผลิตสินค้าและบริการบนฐาน

ปัญญา นวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในภูมิภาคอาเซียน 
๔.๒ เป้าหมาย  

๔.๒.๑ เศรษฐกิจขยายตัวอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน 
 ๑) เศรษฐกิจขยายตัวอย่างเหมาะสมและมีเสถียรภาพ และอัตราเงินเฟูอเฉลี่ยไม่เกิน

ร้อยละ ๓.๕ ต่อปี  
 ๒) ผลิตภาพการผลิตรวมเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๓.๐ ต่อปี  
 ๓) เพ่ิมสัดส่วนมูลค่าภาคเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรให้ได้ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๑๖.๐

ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ และเพ่ิมสัดส่วนมูลค่าภาคบริการให้ได้ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๕๐.๐ ของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ รวมทั้งยกระดับอุตสาหกรรมสู่การผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ชุมชน และมี
มูลค่าสูง  
 ๔) พัฒนาสินค้าและบริการสร้างสรรค์ให้มีอัตราการขยายตัวไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๕.๐ 
ต่อปี 

๔.๒.๒ เลื่อนอันดับความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศโดย IMD เป็น
อันดับ ๑๖ ของโลกและเพ่ิมอันดับความสามารถในการประกอบธุรกิจให้เป็น ๑ ใน ๑๐ ของโลก 

๔.๒.๓ เพ่ิมสัดส่วนค่าใช้จ่ายการลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนาเป็นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑.๐ 
และเพ่ิมขึ้นเป็นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒.๐ ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในระยะต่อไป โดยมีสัดส่วนการ
ลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนต่อภาครัฐเพ่ิมข้ึนเป็น ๗๐ : ๓๐  

๔.๒.๔ ลดสัดส่วนต้นทุนโลจิสติกส์ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศให้ต่ ากว่าร้อยละ ๑๕.๐ 
และเพ่ิมสัดส่วนการขนส่งทางรางเป็นร้อยละ ๕.๐  

๔.๒.๕ เพ่ิมสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกต่อปริมาณการใช้พลังงาน 
ขั้นสุดท้ายไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๙.๐ ลดสัดส่วนการน าเข้าพลังงานจากต่างประเทศลงไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓.๐ 
และลดความเข้มการใช้พลังงานลงร้อยละ ๒.๐ 

๔.๓ ดัชนีชี้วัด 
๔.๓.๑ ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 
๔.๓.๒ อัตราเงินเฟูอ 
๔.๓.๓ ผลิตภาพการผลิตรวม 
๔.๓.๔ สัดส่วนของผลิตภัณฑ์มวลรวมสาขาเกษตร อุตสาหกรรม และบริการต่อผลิตภัณฑ์ 

มวลรวมในประเทศ 
๔.๓.๕ อัตราการขยายตัวของสินค้าและบริการสร้างสรรค์ 



๗๒ 

๔.๓.๖ อันดับความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศที่จัดท าโดย IMD และ
อันดับความสามารถในการประกอบธุรกิจโดยธนาคารโลก  

๔.๓.๗ สัดส่วนค่าใช้จ่ายการลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนาต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 
และสัดส่วนการลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนต่อภาครัฐ  

๔.๓.๘ สัดส่วนต้นทุนโลจิสติกส์ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศและสัดส่วนการขนส่งทางราง 

๔.๓.๙ สัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกต่อปริมาณการใช้พลังงาน 
ขั้นสุดท้าย สัดส่วนการน าเข้าพลังงานจากต่างประเทศต่อการใช้พลังงานทั้งหมด และความเข้มการใช้พลังงาน 

๕.  แนวทางการพัฒนา 

ผลการพัฒนาที่ผ่านมาชี้ให้เห็นว่าโครงสร้างเศรษฐกิจของไทยไม่สามารถรองรับการเจริญเติบโตได้
อย่างยั่งยืน โดยยังต้องพ่ึงพิงและเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภายนอกประเทศมากขึ้นตามล าดับ 
นอกจากนี้ ระบบเศรษฐกิจของไทยยังมีความอ่อนแอด้านปัจจัยสนับสนุนในส่วนของวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี คุณภาพการให้บริการของโครงสร้างพ้ืนฐาน กฎหมาย กฎ และระเบียบทางเศรษฐกิจที่ไม่เอ้ือต่อ
การจัดระบบการแข่งขันที่เป็นธรรมและเหมาะสมกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ  ในขณะที่
ประเทศไทยมีภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจที่ดีอยู่แล้ว แต่ยังไม่เพียงพอที่จะเป็นปัจจัยขับเคลื่อนไปอย่างมั่นคง
ภายใตส้ถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่ด าเนินอยู่ในปัจจุบัน  

ดังนั้น แนวทางการพัฒนาในระยะต่อไปจะต้องให้ความส าคัญกับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การ
พัฒนาที่มีคุณภาพและยั่งยืน โดยใช้ปัญญา ความรู้ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ เป็น
พ้ืนฐานส าคัญในการขับเคลื่อน ภายใต้การสร้างปัจจัยสนับสนุนที่เอ้ืออ านวยและมีบรรยากาศในการแข่งขัน 
ที่เป็นธรรม พร้อมทั้งใช้โอกาสจากปัจจัยภายนอกให้เกิดประโยชน์กับประเทศได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะเป็น
แนวทางหนึ่งในการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประเทศเมื่อเกิดความผันผวนจากปัจจัยภายนอกประเทศ รวมทั้ง
จะต้องสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจให้เกิดข้ึนจากปัจจัยภายในประเทศเป็นส าคัญ 

๕.๑ การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่มีคุณภาพและยั่งยืน โดยสร้างความเข้มแข็งให้กับ
ผู้ประกอบการ โดยเฉพาะผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และผลักดันให้มีบทบาทในการ
พัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศให้เข้มแข็งและแข่งขันได้ มีแนวทางการด าเนินงาน ดังนี้ 

๕.๑.๑ ปรับโครงสร้างการค้าและการลงทุนให้สอดคล้องกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของ
เอเชีย แอฟริกา และเศรษฐกิจภายในประเทศ โดย 

๑) เสริมสร้างประสิทธิภาพด้านการตลาดและการกระจายผลผลิตไปสู่ตลาดเอเชีย
และแอฟริกา โดยส่งเสริมภาคเอกชนในการกระจายตลาดสินค้าไปสู่ตลาดใหม่ที่มีศักยภาพทั้งตลาดเอเชียและ
แอฟริกา และกลุ่มเศรษฐกิจต่างๆ ทั้งระดับทวิภาคีและพหุภาคี สร้างโอกาสทางการตลาดและดูแลรักษา
เสถียรภาพราคาสินค้าเกษตร เชื่อมโยงการกระจายผลผลิตจากแหล่งผลิตไปยังผู้บริโภค รวมทั้งพัฒนาการ
ให้บริการของกิจการคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น ตลอดจนพัฒนาสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าของตนเองที่
เน้นคุณภาพและมาตรฐานมีการวางระบบการขายและกระจายสินค้าอย่างครบวงจร ด้วยการสนับสนุนการใช้
กลไกการประสานความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐในต่างประเทศ 



๗๓ 

๒) พัฒนาสินค้าและบริการให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดใหม่ โดยศึกษา
พฤติกรรมการบริโภคในเชิงลึกของผู้บริโภคในตลาดเปูาหมายที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามระดับรายได้ที่เพ่ิมขึ้น
โดยเฉพาะกลุ่มผู้บริโภครายได้ปานกลางและระดับสูงในจีนและอินเดียที่มีแนวโน้มจะเป็นก าลังซื้อหลักของ
ประเทศ ศึกษากฎหมาย กฎ ระเบียบและมาตรการที่มิใช่ภาษีรูปแบบใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นทั้งที่เอ้ือประโยชน์และ
เป็นอุปสรรคในการส่งออกของไทยไปยังตลาดใหม่ รวมทั้งให้ความส าคัญกับการส่งเสริมและกระตุ้น
ผู้ประกอบการไทยให้น ามาตรฐานสากลมาใช้ในการผลิต ตลอดจนมุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพ่ิมและความแตกต่าง
ให้กับสินค้าและบรกิาร เพื่อพัฒนาไปสู่อุตสาหกรรมและบริการสร้างสรรค์มากข้ึน  

๓) เร่งรัดการใช้ประโยชน์จากข้อตกลงการค้าเสรีที่มีผลบังคับใช้แล้ว พร้อมทั้ง 
วางแนวทางปูองกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้น โดยสนับสนุนภาคธุรกิจให้ใช้ประโยชน์จากข้อตกลงการค้าและการ
ลงทุนที่มีผลบังคับใช้แล้ว ตลอดจนสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจและความ
ตกลงการค้าเสรีต่างๆ เพ่ือเตรียมพร้อมในการพัฒนาสินค้าและบริการให้สอดคล้องกับกฎ ระเบียบ มาตรฐาน
ต่างๆ รวมทั้งบริบทการเปลี่ยนแปลงของโลกที่ส่งผลต่อความต้องการของตลาดในอนาคต พร้อมทั้งก าหนด
แนวทางปูองกันผลกระทบที่จะเกิดข้ึนและมาตรการการให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบ 

๔) ส่งเสริมการลงทุนที่ยั่งยืนและสร้างความสมดุลของการเจริญเติบโตในทุกมิติ 
ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยให้ความส าคัญกับการลงทุนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน 
และสร้างแรงจูงใจให้เกิดการลงทุนในอุตสาหกรรมฐานปัญญาและความรู้ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและเทคโนโลยี
การลดคาร์บอน 

๕) ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจไทยให้สามารถเติบโตได้อย่างมีคุณภาพและยั่งยืน  
โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สร้างและพัฒนาบุคลากรที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของธุรกิจ ส่งเสริมการยกระดับองค์ความรู้และทักษะผู้ประกอบการทั้งด้านการผลิต การตลาด 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการด าเนินธุรกิจ รวมทั้งพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ทั้ง ด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างนวัตกรรม ตลอดจนพัฒนาความสามารถใน
การบริหารธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล นอกจากนี้ จะต้องมีมาตรการทางการเงินที่เหมาะสมเพ่ือช่วยเหลือ
ผู้ประกอบการ โดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน เพ่ือการต่อยอด 
ประคอง หรือปรับปรุงธุรกิจได้ 

๕.๑.๒ ปรับโครงสร้างภาคบริการ ให้สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมกับสาขาบริการที่มีศักยภาพและ
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมบนฐานความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม โดย 

 ๑) เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจบริการที่มีศักยภาพสู่ธุรกิจเชิง
สร้างสรรค์ โดยสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างนวัตกรรมให้กับธุรกิจ ส่งเสริมการใช้องค์ความรู้และ
เทคโนโลยีใหม่ๆ ในการพัฒนาสินค้าและบริการ และส่งเสริมการลงทุนในธุรกิจบริการที่มีศักยภาพ โดยอาศัย
ความได้เปรียบของท าเลที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของประเทศ ความหลากหลายทางชีวภาพและวัฒนธรรม และ
เอกลักษณ์ความเป็นไทย ตลอดจนสามารถรองรับการเปิดเสรีทางการค้าและกระแสความต้องการของ
ตลาดโลก ได้แก่ ธุรกิจการท่องเที่ยว ธุรกิจบริการสุขภาพ ธุรกิจบริการโลจิสติกส์ ธุรกิจภาพยนตร์ ธุรกิจการจัด
ประชุมและแสดงนิทรรศการนานาชาติ เป็นต้น 



๗๔ 

 ๒) ขยายฐานการผลิตและการตลาดของภาคธุรกิจบริการที่มีศักยภาพออกสู่ตลาด
ต่างประเทศ โดยพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการตลอดห่วงโซ่การผลิตและบริการ  
สนับสนุนมาตรการด้านการเงินและภาษีให้ทัดเทียมกับประเทศคู่แข่ง ส่งเสริมการค้นหาและบุกเบิกตลาด
ใหม่ๆ ที่มีศักยภาพ เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือของธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการลงทุนในตลาดต่างประเทศ
เพ่ือสนับสนุนการขยายตลาดของธุรกิจบริการที่มีศักยภาพของไทย พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีทักษะ
การบริหารและความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ และพัฒนามาตรฐานธุรกิจและวิชาชีพให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล 

 ๓) พัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอ้ือต่อการลงทุนในภาคบริการทั้งในประเทศและดึงดูด
การลงทุนจากต่างประเทศในภาคบริการ โดยปรับปรุงประสิทธิภาพการใหบ้ริการของโครงสร้างพ้ืนฐาน พัฒนา
ระบบฐานข้อมูลภาคบริการโดยรวมของประเทศและข้อมูลเชิงลึกในสาขาบริการที่มีศักยภาพ ปรับปรุง
กฎหมาย กฎ ระเบียบ และสิทธิประโยชน์ให้เอ้ือต่อการลงทุน ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาและถ่ายทอด
เทคโนโลยี ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการประกอบธุรกิจ ส่งเสริมธุรกิจบริการที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม ตลอดจนผลิตและพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพสอดคล้องกับความต้องการของธุรกิจ 

 ๔) ฟ้ืนฟูและพัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด 
โดยการฟ้ืนฟูพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหลักที่เสื่อมโทรม พัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจของธุรกิจท่องเที่ยวในกลุ่มพ้ืนที่
ที่มีศักยภาพสูง ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่และกระแสความต้องการของ
ตลาดโลก เช่น การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การท่องเที่ยวเชิงศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ 
วัฒนธรรม และสัมผัสวิถีชีวิตชุมชน รวมทั้งส่งเสริมการด าเนินกลยุทธ์ทางการตลาดรูปแบบใหม่ที่สามารถ
เข้าถึงกลุ่มลูกค้าและขยายไปยังตลาดใหม่ๆ ที่มีศักยภาพ  

 ๕) บริหารจัดการการท่องเที่ยวให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน โดยให้ความส าคัญกับ
การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ค านึงถึงความสมดุลและความสามารถใน
การรองรับของแหล่งท่องเที่ยว พัฒนายกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้มี
คุณภาพและเพียงพอ และบูรณาการการท่องเที่ยวให้เชื่อมโยงกับวิถีชีวิต วัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ 
รวมทั้งสาขาการผลิตและบริการอื่นๆ 

 ๖) เสริมสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น ชุมชน ผู้ประกอบการรายย่อย วิสาหกิจชุมชน 
และบุคลากรภาครัฐ เพ่ือร่วมกันพัฒนาและเชื่อมโยงกับสาขาการผลิตและบริการที่เกี่ยวเนื่องในพื้นที่ตามแนว
ทางการพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจ พัฒนาทักษะและองค์ความรู้ของบุคลากรภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และชุมชน รวมทั้งเสริมสร้างศักยภาพของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้สามารถปรับตัว
เพ่ือรองรับผลกระทบต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตามกฎระเบียบใหม่ของโลก 

๕.๑.๓ พัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดย 

๑) สนับสนุนการพัฒนาธุรกิจสร้างสรรค์ตามแนวทางเครือข่ายวิสาหกิจ ที่มีการ
เชื่อมโยงและท างานร่วมกันอย่างมีทิศทางท่ีชัดเจนของธุรกิจสร้างสรรค์ตลอดห่วงโซ่อุปทาน โดยให้ความส าคัญ
กับการเชื่อมโยงระหว่างภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และพัฒนาการใช้ความคิดสร้างสรรค์ และใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องและสนับสนุน
ในการผลิตสินค้าและบริการ การจัดจ าหน่าย และการด าเนินกิจกรรมเชิงพาณิชย์ และส่งเสริมการแข่งขันของ



๗๕ 

ธุรกิจที่เป็นธรรมเพ่ือการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานสินค้าและบริการที่สูงขึ้น ตลอดจนส่งเสริมการปรับ
บทบาทของสถาบันหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้องให้สนับสนุนการเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายของธุรกิจสร้างสรรค์  

๒) ส่งเสริมการพัฒนาเมืองสร้างสรรค์ โดยการพัฒนาปัจจัยแวดล้อมด้านต่างๆ ของ
พ้ืนที่หรือเมืองทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพ ทรัพยากรมนุษย์ กฎ ระเบียบ การบริหารจัดการที่เอ้ือต่อ
การพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจของธุรกิจสร้างสรรค์ที่มีการสร้างสรรค์สินค้าและบริการใหม่ๆ ที่มีเอกลักษณ์และ
สะท้อนอัตลักษณ์ของพ้ืนที่หรือเมือง สามารถดึงดูดการลงทุนของธุรกิจต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเข้ามาในพ้ืนที่หรือ
เมือง รวมทั้งส่งเสริมการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ เพ่ือสร้างบรรยากาศและสภาวะที่เอ้ืออ านวยต่อการ
เรียนรู้และการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ เช่น การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ และพ้ืนที่สาธารณะรูปแบบต่างๆ การ
จัดกิจกรรม และงานแสดงสินค้าและบริการสร้างสรรค์ เพ่ือเป็นช่องทางหรือเวทีในการพัฒนาและแสดงออก
ของนักคิดและนักสร้างสรรค์สาขาต่างๆ  

๓) เสริมสร้างศักยภาพของผู้ประกอบการและบุคลากรในการใช้ความคิดสร้างสรรค์
เพ่ือเพ่ิมมูลค่าของสินค้าและบริการทุกสาขา โดยพัฒนาทักษะและองค์ความรู้ของผู้ประกอบการธุรกิจ
โดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และบุคลากรสร้างสรรค์ที่ส าคัญในธุรกิจต่างๆ ของห่วงโซ่
อุปทานของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ทั้งด้านการออกแบบ การวิจัยและพัฒนา การสร้างนวัตกรรม การบริหาร
จัดการธุรกิจ เทคโนโลยี และการตลาด โดยใช้ศิลปวัฒนธรรมแบบดั้งเดิมและร่วมสมัยเป็นพ้ืนฐาน ผสมผสาน
การใช้เทคโนโลยี เพ่ือสร้างความแตกต่างและความโดดเด่นของสินค้าและบริการที่ตรงกับความต้องการของ
ตลาด รวมทั้งเสริมสร้างความเข้มแข็งของธุรกิจสร้างสรรค์ให้สามารถปรับเปลี่ยนการด าเนินธุรกิจให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์แวดล้อมภายในและภายนอกประเทศที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ตลอดจนสนับสนุนการ
ศึกษาวิจัยในประเด็นส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และเร่งพัฒนาฐานข้อมูล เชิงลึกของ
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์สาขาต่างๆ 

๔) พัฒนาระบบการเงินเพ่ือสนับสนุนการลงทุนและการพัฒนาอุตสาหกรรม
สร้างสรรค ์โดยการจัดหาหรืออ านวยความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่มีต้นทุนที่เหมาะสมส าหรับธุรกิจ
สร้างสรรค์ที่ยังขาดแคลนเงินลงทุน เช่น กองทุนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ กองทุน และสถาบันการเงินต่างๆ เพ่ือ
สนับสนุนผู้ประกอบการธุรกิจสร้างสรรค์ เพ่ือให้ผู้ประกอบการและผู้ที่มีความประสงค์จะด าเนินธุรกิจ
สร้างสรรค์สามารถก่อตั้ง ด าเนินกิจการ และพัฒนาธุรกิจได้  

๕) ส่งเสริมการจดทะเบียน การใช้ และการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาเพ่ือเป็น
ปัจจัยขับเคลื่อนการเติบโตของธุรกิจสร้างสรรค์  โดยสร้างความตื่นตัวและความตระหนักของธุรกิจและ 
ทุกภาคส่วนถึงความส าคัญของทรัพย์สินทางปัญญาที่มีต่อการสร้างมูลค่าเพ่ิม ต่อยอดการเติบโตของธุรกิจ 
ยกระดับมาตรฐานของสินค้าและบริการ และเร่งรัดการลดขั้นตอนและความซับซ้อนในการจดทะเบียน
ทรัพย์สินทางปัญญา เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ธุรกิจสร้างสรรค์ในการครอบครองทรัพย์สินทางปัญญาได้
อย่างรวดเร็ว ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาดมากขึ้น รวมทั้งบังคับใช้กฎหมายเพ่ือควบคุมการละเมิด
ทรัพย์สินทางปัญญาอย่างมีประสิทธิภาพ   



๗๖ 

๕.๑.๔ พัฒนาภาคเกษตร บนฐานการเพ่ิมผลิตภาพในการผลิตและยกระดับการสร้าง
มูลค่าเพ่ิมด้วยเทคโนโลยีและกระบวนการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพ่ือยกระดับธุรกิจด้านการเกษตรและ
อาหารให้เป็นแหล่งรายได้และศูนย์กลางตลาดโลก รวมถึงปรับปรุงฟ้ืนฟูคุณภาพดินและเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การใช้น้ า สนับสนุนการผลิตทางการเกษตรที่สอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่ พัฒนาคุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑ์
แปรรูปสินค้าเกษตร เพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร และพัฒนาปัจจัยแวดล้อมด้านการเกษตร เช่น ระบบโลจิสติกส์
ของภาคเกษตร เป็นต้น  

๕.๑.๕ พัฒนาภาคอุตสาหกรรม ที่มุ่งการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมให้มีคุณภาพและยั่งยืน 
ด้วยการมุ่งเน้นการใช้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ สู่อุตสาหกรรมสีเขียวและ
คาร์บอนต่ าบนฐานความรู้เชิงสร้างสรรค์ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพ่ือการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน โดย 

 ๑) พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่อุตสาหกรรมหลัก
ของประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยการสร้างความตระหนักถึงการอยู่ร่วมกันของอุตสาหกรรมและชุมชน และ
ส่งเสริมให้ภาคเอกชน ชุมชน สถาบันการศึกษาและภาครัฐร่วมกันพัฒนา ตั้งแต่การก าหนดกรอบแนวทาง 
การพัฒนา มาตรฐานขององค์ประกอบที่จ าเป็นของอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ก าหนดมาตรการการบริหารจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และผลกระทบด้านสุขภาพของประชาชนในพ้ืนที่ ไปจนถึงการมีศูนย์
เฝูาระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ ก าหนดมาตรการให้ภาคเอกชนลงทุนเพ่ือฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อมร่วมกับชุมชน
และภาครัฐในรูปแบบการสนับสนุนกิจการเพ่ือสังคม รวมทั้งเตรียมพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจหลักแห่งใหม่ โดยการ
ก าหนดเขตพ้ืนที่ส าหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมในแต่ละพ้ืนที่ให้มีขนาดที่เหมาะสมสอดคล้องกับขนาดของ
ชุมชนและขีดความสามารถในการรองรับของพ้ืนที่ และจัดท าข้อมูลขีดความสามารถการรองรับมลพิษของ
พ้ืนที่เพ่ือเป็นเกณฑ์ก ากับการพัฒนาอุตสาหกรรมให้มคีวามสมดุลกับพ้ืนที่และชุมชน 

 ๒) พัฒนาและส่ ง เสริม อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป และอุตสาหกรรมใหม่ 
บนฐานความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมมูลค่าและยกระดับสินค้าให้มี
คุณภาพ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล และสร้างโอกาสทางการตลาดจากความ
ต้องการอาหารที่เพ่ิมขึ้นตามจ านวนประชากรโลก โดยสนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มพัฒนาในลักษณะเครือข่าย
วิสาหกิจ สร้างเครือข่ายความร่วมมือและเชื่อมโยงการผลิตกับวิสาหกิจหรือธุรกิจอ่ืนๆ และหน่วยงานต่างๆ  
ที่เก่ียวข้อง รวมทั้งส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาด้านการผลิตและแปรรูปสินค้า 

 ๓) เพ่ิมผลิตภาพและประสิทธิภาพภาคอุตสาหกรรม โดยการพัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานที่
ส่งเสริมประสิทธิภาพและยกระดับมาตรฐานการผลิต สนับสนุนการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมในการสร้างคุณค่าสินค้าอุตสาหกรรม เพ่ือลดการน าเข้าสินค้าจากต่างประเทศ รวมทั้งประสานความ
ร่วมมือการพัฒนาระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และสถาบันเฉพาะทางในการฝึกอบรม
บุคลากรให้มีทักษะ มีการใช้ความคิดสร้างสรรค์ และองค์ความรู้  

 ๔) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการเชื่อมโยงการผลิตภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ 
กับอุตสาหกรรมท้องถิ่น และกระจายการพัฒนาอุตสาหกรรมไปสู่ภูมิภาค โดยสร้างความเชื่อมโยงระหว่าง
ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและผู้ประกอบการหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) กับ
ภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ ่ผ่านระบบห่วงโซ่อุปทาน และเน้นการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม ควบคู่ไปกับการจับคู่ทางธุรกิจเพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมร่วมกัน 



๗๗ 

๕.๒ การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ให้เป็นพลังขับเคลื่อนการปรับ
โครงสร้างเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน ที่เน้นการน าความคิดสร้างสรรค์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ทรัพย์สินทางปัญญา งานวิจัยและพัฒนา ไปต่อยอด ถ่ายทอด และประยุกต์ใช้ประโยชน์ทั้งเชิงพาณิชย์ สังคม 
และชุมชน โดยมีแนวทางด าเนินงาน ดังนี้ 

๕.๒.๑ สร้างสภาพแวดล้อมที่เ อ้ืออ านวยต่อการพัฒนาและประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม เพื่อส่งเสริมการใช้ความคิดสร้างสรรค์และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับภาคการผลิต 
โดย 

 ๑) ปฏิรูประบบการให้สิ่งจูงใจทั้งด้านการเงิน การคลัง และอ่ืนๆ โดยลดขั้นตอน
ปฏิบัติในกระบวนการให้สิทธิประโยชน์ให้มีความคล่องตัวเอ้ือต่อการปฏิบัติจริง เพ่ิมมาตรการจูงใจทั้งด้าน
การเงิน การคลัง และอ่ืนๆ ในรูปการร่วมทุนหรือการจัดตั้งกองทุนวิจัยร่วมภาครัฐและเอกชน ให้สิทธิ
ประโยชน์ด้านภาษีที่ครอบคลุมถึงการพัฒนาเทคโนโลยี และปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เป็นอุปสรรค 
ต่อการท าวิจัยและพัฒนา และการใช้ประโยชน์ รวมทั้งใช้กลไกการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเพ่ือสนับสนุนการท า
วิจัยและพัฒนา และสร้างตลาดรองรับธุรกิจเทคโนโลยีเกิดใหม่ โดยให้ก าหนดแนวทางเพ่ือให้เกิดผลในทาง
ปฏิบัติอย่างแท้จริง 

 ๒) สร้างมาตรการส่งเสริมโครงการลงทุนวิจัยและพัฒนาขนาดใหญ่ในสาขาที่เป็น
เปูาหมายการพัฒนาประเทศ และมาตรการดูดซับเทคโนโลยีจากการลงทุนตรงจากต่างประเทศ รวมทั้งส่งเสริม
การเลี้ยงและใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ที่ได้มาตรฐานสากลเพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการพัฒนาอุตสาหกรรม
เกี่ยวเนื่อง ตลอดจนส่งเสริมระบบทรัพย์สินทางปัญญา เช่น สร้างกลไกสนับสนุนการจดสิทธิบัตรในต่างประเทศ 
สร้างระบบการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงสิทธิในการครอบครองลิขสิทธิ์ใน
ผลิตภัณฑ์ที่จดสิทธิบัตรในต่างประเทศ 

 ๓) ปรับระบบบริหารจัดการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรมให้มี
เอกภาพและประสิทธิภาพ โดยมีระบบการประสานและเชื่อมโยงการท างานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติทั้งในภาครัฐและเอกชนอย่างมีบูรณาการ และมีระบบติดตามประเมินผล
การด าเนินงานที่เป็นรูปธรรม 

๕.๒.๒ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมให้ทั่วถึง
และเพียงพอทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพในลักษณะของความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน โดย 

 ๑) เร่งพัฒนาอุทยานวิทยาศาสตร์ ศูนย์ความเป็นเลิศ ศูนย์บ่มเพาะ สถาบันวิจัยและ
พัฒนา สถาบันวิจัยเฉพาะทางในสาขาวิทยาศาสตร์ และศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบอย่างเพียงพอและทั่วถึง 
โดยเฉพาะในระดับภูมิภาค และสอดคล้องกับความต้องการ หรือสนับสนุนให้ภาคเอกชนและนักลงทุน
ต่างประเทศจัดตั้งศูนย์วิจัยในประเทศไทย รวมทั้งการน าข้อมูลภูมิสารสนเทศมาประยุกต์ใช้เพ่ือการพัฒนา
ประเทศในด้านต่างๆ 

 ๒) ส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ทั้ง 
เชิงพาณิชย์และชุมชน เพ่ือสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมและบริการในสาขาที่มีศักยภาพ รวมทั้งยกระดับสินค้า
ชุมชน โดยให้ความส าคัญกับการสร้างความเชื่อมโยงและร่วมมือในรูปแบบเครือข่ายวิจัยระหว่าง
สถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย ภาคการผลิตและชุมชน เครือข่ายวิสาหกิจต่างๆ และสมาคมและองค์กร  
ที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีการถ่ายทอด แลกเปลี่ยนความรู้ จัดการความเสี่ยงแล ะ



๗๘ 

ผลประโยชน์ที่ชัดเจน รวมทั้งสร้างกระบวนการวิจัยและพัฒนาที่เป็นระบบ โดยบูรณาการการท างานระหว่าง
หน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องกับสถาบันการศึกษา สถาบันเฉพาะทางต่างๆ ภาคเอกชน และชุมชน ตั้งแต่เริ่ม
กระบวนการจัดท าและพัฒนาแผนวิจัย บุคลากรวิจัย แหล่งทุนวิจัย การบริหารจัดการความรู้ และการจัดท า
ฐานข้อมูลที่มีความเชื่อมโยงกัน โดยมีดัชนีชี้วัดการประเมินนโยบายวิจัยและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี 
ที่ชัดเจนเพื่อช่วยให้ระบบการวิจัยของประเทศมีประสิทธิภาพ 

 ๓) พัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และนักวิจัยให้เพียงพอทั้งในเชิงปริมาณและ
คุณภาพ โดยให้ความส าคัญกับการส่งเสริมการผลิตและพัฒนาบุคลากรวิจัยในสาขาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรม
ที่มีบูรณาการระหว่างการเรียนรู้กับการท างานจริงในสถานประกอบการ สนับสนุนนักเรียนทุนและผู้มี
ความสามารถพิเศษ พัฒนาครูวิทยาศาสตร์ รูปแบบและสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย และสร้าง  
ความตระหนักของประชาชนให้เรียนรู้ คิด และท าอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ รวมทั้งเปิดโอกาสเข้าถึงข้อมูลและ
องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้อย่างทั่วถึง เพ่ือสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

๕.๓ การพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทีมี่ประสิทธิภาพ เท่าเทียม และเป็นธรรม มีแนวทาง
การด าเนินงาน ดังนี้ 

๕.๓.๑ พัฒนาตลาดเงินและตลาดทุน ให้เอ้ือต่อการปรับโครงสร้างภาคการผลิตและบริการ 
และเป็นช่องทางการออมเงินของประชาชน โดย  

 ๑) พัฒนาระบบสถาบันการเงินให้มีเสถียรภาพและประสิทธิภาพ โดยพัฒนาระบบ
โครงสร้างพ้ืนฐานและระบบรักษาความปลอดภัยที่ เอ้ือต่อการให้บริการและพัฒนาบุคลากรในภาคการเงิน 
สนับสนุนการให้บริการทางการเงินด้วยช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ นอกจากนี้ ควรเร่งรัดด าเนินการตาม
แผนพัฒนาระบบสถาบันการเงินระยะที่สอง และแผนพัฒนาสถาบันการเงินเฉพาะกิจ รวมทั้งการปฏิรูประบบ
ก ากับดูแลและพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงของสถาบันการเงินให้มีความเข้มงวดและครอบคลุมมากขึ้น 

 ๒) ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเข้าถึงแหล่งเงินทุนอย่างเท่าเทียมด้วยต้นทุนที่เหมาะสม 
โดยก ากับดูแลการด าเนินงานของธนาคารพาณิชย์ให้เอ้ือต่อการให้บริการประชาชนและธุรกิจอย่างทั่วถึ ง
ภายใต้การบริหารความเสี่ยงที่ดี ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
ผู้ประกอบการรายใหม่ และกลุ่มผู้มีรายได้น้อย รวมทั้งให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐเข้ามาเติมเต็ม
ช่องว่างการให้บริการของสถาบันการเงินเอกชน และควรเพ่ิมบทบาทของธุรกิจร่วมลงทุน แฟคตอริ่งและ  
ลีสซิ่งให้มีมากข้ึน 

 ๓) เพ่ิมศักยภาพและความครอบคลุมของการให้บริการของระบบการเงินฐานราก 
โดยสนับสนุนและพัฒนาขีดความสามารถในการด าเนินงานขององค์กรการเงินชุมชนและสหกรณ์ทุกระดับ 
สร้างความเข้มแข็ง ยกระดับมาตรฐานการด าเนินงาน สร้างกลไกเชื่อมโยงเงินทุนระหว่างกลุ่มการเงิน และกลุ่ม
การเงินกับสถาบันการเงิน เพ่ือให้เป็นแหล่งสนับสนุนเงินทุนและเป็นกลไกส าคัญในการปลูกฝังนิสัยการออม
เงินและการบริหารจัดการด้านการเงินในระดับครัวเรือน 

 ๔) สร้างความรู้ความเข้าใจทางการเงิน เพ่ือสร้างวินัยทางการเงินให้แก่ภาคธุรกิจ 
ประชาชนและผู้ประกอบการรายย่อย และส่งเสริมการออมภาคครัวเรือน โดยเฉพาะครัวเรือนระดับกลางและ
ระดับล่างให้มีโอกาสเข้าถึงการออมและการลงทุน โดยพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการออมและการลงทุนที่
ตอบสนองความต้องการของครัวเรือนทุกระดับ ส่งเสริมให้องค์กรนายจ้าง และสถาบันการเงินมีหน้าที่ในการ
สร้างความรู้ความเข้าใจทางการเงินทั้งด้านการออม การลงทุน การบริหารความเสี่ยง การวางแผนการเงินส่วน



๗๙ 

บุคคล สนับสนุนการท าบัญชีรายรับรายจ่าย และสร้างความเข้าใจถึงความเสี่ยงของ เงินกู้นอกระบบ เพ่ือ
ปูองกันและแก้ไขปัญหาหนี้สิน 

๕.๓.๒ พัฒนาก าลังแรงงานและตลาดแรงงานให้สมดุลกับภาคการผลิตและบริการ โดย 

 ๑) เพ่ิมขีดความสามารถของผู้จบการศึกษาในทุกระดับ โดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ให้มีมาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการของสาขาเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ เพ่ือ
รองรับการเปลี่ยนแปลงของตลาดแรงงานและความก้าวหน้าของเทคโนโลยี 

 ๒) ยกระดับคุณภาพก าลังแรงงาน โดยการด าเนินการร่วมกันทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน 
และสถาบันการศึกษาและการฝึกอบรมในการต่อยอดความรู้ความสามารถให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง เพ่ือ
เพ่ิมผลิตภาพก าลังแรงงานและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ควบคู่กับการสนับสนุนการใช้
ระบบคุณวุฒิวิชาชีพและระบบมาตรฐานฝีมือแรงงานที่มีความเชื่อมโยงกันทั้งระบบมาตรฐานอาชีพและ
ค่าตอบแทนที่เป็นไปตามความสามารถและสมรรถนะของก าลังแรงงาน   

 ๓) จัดท าฐานข้อมูลแรงงานแห่งชาติเพ่ือเป็นศูนย์รวมของข้อมูลตลาดแรงงานไทยทั้ง
ในด้านก าลังแรงงานและความต้องการจ าแนกตามรายสาขาเศรษฐกิจ ระดับการศึกษา และคุณวุฒิวิชาชีพ 
รวมทั้งข้อมูลแรงงานข้ามชาติที่เป็นระบบ เพ่ือเป็นฐานข้อมูลที่ใช้ ในการบริหารจัดการให้เกิดความสมดุล
ระหว่างก าลังแรงงานกับความต้องการในตลาดแรงงาน รวมทั้งเป็นฐานข้อมูลประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบาย
แรงงาน เพ่ือให้ก าลังแรงงานได้ท างานตามศักยภาพและขีดความสามารถซึ่งจะช่วยสนับสนุนการเพ่ิม
ประสิทธิภาพและความยืดหยุ่นของก าลังแรงงาน 

๕.๓.๓ พัฒนาระบบการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ตั้งแต่ส่งเสริมการจดทะเบียน การใช้ 
ไปจนถึงการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา เพ่ือสนับสนุนให้มีการน าผลงานวิจัย นวัตกรรม ความคิด
สร้างสรรค์ และภูมปิัญญา ไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ จนเป็นปัจจัยขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดย 

 ๑) สร้างความตื่นตัวและความตระหนักของธุรกิจและทุกภาคส่วนถึงความส าคัญของ
ทรัพย์สินทางปัญญา เช่น สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ เป็นต้น ที่มีต่อการสร้างมูลค่าเพ่ิม ต่อยอดการ
เติบโตของธุรกิจ ยกระดับมาตรฐานของสินค้าและบริการ  

 ๒) ปรับปรุงมาตรการทางกฎหมายและกลไกการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของทรัพย์สิน
ทางปัญญา และบังคับใช้กฎหมาย เพ่ือควบคุมการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาอย่างมีประสิทธิภาพ  และการ
แบ่งปันผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นอย่างเป็นธรรม รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาระบบสิทธิบัตร การจดสิทธิบัตร และ
ลิขสิทธิ์ภายในประเทศ 

 ๓) เร่งรัดการลดขั้นตอนและความซับซ้อนในการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา 
เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่เจ้าของผู้วิจัย นวัตกรรม ภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ ในการครอบครอง
ทรัพย์สินทางปัญญาได้อย่างรวดเร็ว ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาดมากข้ึน  

๕.๓.๔ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ โดย 

 ๑) ผลักดันการพัฒนาการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ โดยปรับเปลี่ยนรูปแบบการ
ขนส่งไปสู่การขนส่งในรูปแบบอ่ืนๆ ที่มีต้นทุนการขนส่งต่อหน่วยต่ าและมีการใช้พลังงานที่มีประสิทธิภาพ 
พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบบริหารจัดการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบที่เชื่อมโยงการขนส่ง 
ทางถนน ทางราง ทางน้ า และทางอากาศในลักษณะบูรณาการทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ เพ่ือ



๘๐ 

เพ่ิมประสิทธิภาพและมาตรฐานการขนส่งสินค้าสู่สากลทั้งด้านความรวดเร็ว ความปลอดภัย และความตรงต่อ
เวลา รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้กรอบความร่วมมือระดับภูมิภาค และพัฒนาระบบบริหาร
จัดการรวบรวมและกระจายสินค้าที่มีประสิทธิภาพ เพื่อลดต้นทุนระบบโลจิสติกส์ของประเทศในภาพรวม 

 ๒) ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการโลจิสติกส์  โดยผลิตบุคลากรด้าน 
โลจิสติกส์ที่มีความเป็นมืออาชีพ พัฒนาระบบและบริหารเครือข่ายธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ตลอดห่วงโซ่
อุปทาน ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา นวัตกรรมเพ่ือพัฒนา 
โลจิสติกส์ และยกระดับประสิทธิภาพของกระบวนการอ านวยความสะดวกทางด้านการค้า และการขนส่ง
สินค้าผ่านแดนและข้ามแดน เช่น พัฒนาระบบ National Single Window ศูนย์กระจายสินค้า และด่าน
การค้าชายแดน เป็นต้น รวมทั้งเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการขนส่งและก าหนดบทบาทของท่าอากาศ
ยานและท่าเรือหลักของประเทศ เพ่ือลดต้นทุนการขนส่งสินค้าและเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศในระยะยาว 

 ๓) พัฒนาระบบขนส่งทางรถไฟ โดยปรับปรุงทางรถไฟและจุดตัดระหว่างโครงข่าย
รถไฟและโครงข่ายถนนเพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยในการให้บริการ ก่อสร้างทางคู่ในเส้นทางรถไฟสายหลัก และ
จัดหารถจักรและล้อเลื่อน รวมทั้งปรับปรุงระบบอาณัติสัญญาณให้มีความทันสมัยเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถใน
การให้บริการขนส่งผู้โดยสารและสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาเส้นทางรถไฟความเร็วสูงเชื่อมโยงสู่เมือง
ต่างๆ ในภูมิภาคและกลุ่มประเทศอาเซียน ตลอดจนให้ความส าคัญกับการปรับโครงสร้างการบริหารจัดการ
ของการรถไฟแห่งประเทศไทยเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการและด าเนินงานในอนาคต  

 ๔) ปรับปรุงพัฒนาโครงข่ายขนส่งมวลชนที่มีอยู่ ในปัจจุบันให้มีความทันสมัย 
ครอบคลุมพ้ืนที่บริการเพ่ิมขึ้นและสอดคล้องกับการขยายตัวของเมืองและการใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยก่อสร้าง
โครงข่ายระบบรถไฟฟูาขนส่งมวลชน และเพ่ิมประสิทธิภาพรถโดยสารสาธารณะในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล และพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกที่จะสนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเดินทางจาก
รถยนต์ส่วนบุคคลเป็นระบบขนส่งสาธารณะอย่างเป็นรูปธรรม การปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการรถ
โดยสารสาธารณะในภูมิภาค รวมทั้งการปรับโครงสร้างการบริหารจัดการระบบขนส่งสาธารณะทั้งระบบเพ่ือให้
การบริการมีคุณภาพ มาตรฐาน และเป็นธรรมต่อผู้ใช้บริการ 

 ๕) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย โดย
พัฒนาโครงข่ายโทรคมนาคมเพ่ือให้บริการสื่อสารข้อมูลความเร็วสู งหรือบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้
ครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศบนพ้ืนฐานของการแข่งขันเสรีและเป็นธรรม เพ่ือสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการ  
ที่เท่าเทียมกันและพัฒนาระบบการให้บริการภาครัฐผ่านโครงข่ายสื่อสารความเร็วสูงทั้งด้านการศึกษา  
การสาธารณสุข การเกษตร และส่งเสริมให้ประชาชนและผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
มีความสามารถในการใช้ประโยชน์จากบริการสื่อสารความเร็วสูงและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือยกระดับ
คุณภาพชีวิตและสร้างรายได้ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนจัดท าแผนการพัฒนาบุคลากรด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือรองรับการพัฒนาในระยะยาว และสนับสนุนการพัฒนาเนื้อหาสาระและโปรแกรม
ประยุกต์ที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

 ๖) พัฒนาศักยภาพการให้บริการน้ าอุปโภคบริโภคทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ 
ที่มีมาตรฐานสากลครอบคลุมทั้งในเขตเมืองและพ้ืนที่ชนบท โดยผลักดันให้มีองค์กรก ากับดู แลค่าบริการ 
ทั้งด้านน้ าดิบและน้ าอุปโภคบริโภคที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งก าหนดอัตราค่าบริการที่เหมาะสมและเป็นธรรม



๘๑ 

กับทุกภาคส่วน ตลอดจนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือประยุกต์ใช้ในการวางแผนและบริหาร
จัดการน้ าอุปโภคบริโภคของประเทศ 

๕.๓.๕ สร้างความม่ันคงด้านพลังงาน โดย 

 ๑) ส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดและพัฒนาพลังงานทางเลือก โดยก าหนดมาตรการ
จูงใจที่เหมาะสมเพ่ือสนับสนุนการผลิตและการใช้พลังงานทดแทนทั้งในภาคการผลิตไฟฟูาและภาคขนส่ง 
โดยเฉพาะเชื้อเพลิงชีวภาพและชีวมวล เช่น แก๊สโซฮอล์ ไบโอดีเซล ขยะและมูลสัตว์ เป็นต้น  รวมทั้งสร้าง
ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการพัฒนาพลังงานทางเลือกในอนาคตให้กับประชาชน 

 ๒) จัดหาพลังงานเพ่ือความมั่นคงและเน้นการกระจายชนิดของเชื้อเพลิง โดย
สนับสนุนการลงทุนด้านพลังงานที่ใช้เชื้อเพลิงที่มีความหลากหลาย รวมทั้งส่งเสริมให้ภาคเอกชนไทยมีบทบาท
การลงทุนในอุตสาหกรรมพลังงานมากข้ึน และส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกขั้นตอนของ
การด าเนินโครงการด้านพลังงานอย่างโปร่งใส 

 ๓) ก ากับดูแลกิจการพลังงานให้มีราคาที่เหมาะสม มีเสถียรภาพ และเป็นธรรม  
ต่อผู้ใช้และผู้จัดหาพลังงาน โดยก าหนดโครงสร้างราคาพลังงานที่สะท้อนต้นทุนที่มีประสิทธิภาพและค านึงถึง
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และก าหนดโครงสร้างราคาพลังงานทดแทนที่เหมาะสม โดยค านึงถึงศักยภาพ 
การผลิตพลังงานทดแทนของประเทศ ควบคู่กับการพิจารณาต้นทุนการผลิตเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาพลังงาน
ทดแทนอย่างยั่งยืน และมีราคาท่ีเป็นธรรมทั้งต่อผู้ผลิตและผู้บริโภค 

 ๔) ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาการผลิตพลังงานจากแหล่งธรรมชาติ  เพ่ือทดแทน
เชื้อเพลิงจากฟอสซิล เช่น พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานน้ า และสิ่งเหลือใช้ต่างๆ เป็นต้น ควบคู่  
กับก าหนดมาตรการส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานวิจัย สนับสนุนเงินทุน และโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือน าไปสู่ 
การผลิตพลังงานจากแหล่งธรรมชาติอย่างเป็นรูปธรรม และสามารถใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้ 

 ๕) เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานในทุกระดับ โดยสร้างแรงจูงใจในการลดการใช้
พลังงาน และด าเนินมาตรการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานตั้งแต่ระดับบุคคล ครั วเรือน ชุมชน องค์กร และ
ประเทศ การใช้มาตรการผังเมืองโดยเฉพาะในเมืองใหญ่และเมืองอุตสาหกรรมเพ่ือการอนุรักษ์และเพ่ิม
ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมในภาคการผลิตที่ก่อให้เกิด
การประหยัดและใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า ตลอดจนพัฒนาสินค้าประเภทอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในระดับ
ครัวเรือนที่จะน าไปสู่การลดการใช้พลังงานในภาพรวม 

๕.๓.๖ ปฏิรูปกฎหมาย กฎ และระเบียบต่างๆ ทางเศรษฐกิจ ในด้านต่างๆ โดย 

 ๑) การประกอบธุรกิจการค้า การลงทุน โดยเร่งปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบและ
สิทธิประโยชน์ เพ่ือลดอุปสรรคและขั้นตอนในการด าเนินธุรกิจการค้าและการลงทุนทั้งในและนอกประเทศ 
และเอ้ือต่อการลงทุนที่เน้นการใช้องค์ความรู้ วิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี รวมทั้งผลักดันให้มี
การประกาศใช้กฎหมายใหม่ๆ เพ่ือรองรับการเปิดเสรีและการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจทั้งในระดับอนุภูมิภา ค
และภูมิภาค ตลอดจนปรับปรุงกฎหมาย กฎ และระเบียบทางการค้าเพ่ือปูองกันการผูกขาด 

 ๒) การผลิตและบริการ โดยทบทวน ปรับปรุง และตรากฎหมาย กฎ ระเบียบ และ
สิทธิประโยชน์ต่างๆ เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาเมือง  เขต และนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ สร้างโอกาส 
ให้ผู้ประกอบการรายย่อยและวิสาหกิจชุมชนสามารถเข้าถึงสินเชื่อ การประกันความเสี่ยงในภาคการค้า 



๘๒ 

การลงทุน การเข้าสู่ตลาด และการท าวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์บนฐานความรู้และความคิดสร้างสรรค์ ดึงดูด
บริษัทข้ามชาติหรือนักลงทุนจากต่างประเทศให้ร่วมลงทุนกับภาคเอกชนและผู้ประกอบการขนาดย่อมที่มี
ศักยภาพในการพัฒนาสินค้าบริการเชิงสร้างสรรค์ และดึงดูดแรงงงานที่มีฝีมือให้เข้ามาท างานในประเทศ 

 ๓) การสื่อสารและโทรคมนาคม โดยทบทวนและปรับกฎ ระเบียบ ให้สอดคล้องกับ
ข้อตกลงระหว่างประเทศท่ีประเทศไทยมีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น การจัดตั้งองค์กรและกฎเกณฑ์ด้านเทคนิคเกี่ยวกับ
การสื่อสารโทรคมนาคม ข้อตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการจัดระเบียบการสื่อสารระหว่างประเทศ
ใหม่ และข้อตกลงระหว่างประเทศท่ีเกี่ยวข้องกับการค้าบริการและอุปกรณ์โทรคมนาคม เป็นต้น 

 ๔) การเงินและการคลัง โดยเฉพาะกฎหมายที่สนับสนุนการพัฒนาของตลาดทุน  
การส่งเสริมการแข่งขันของผู้ให้บริการทางการเงิน การก ากับดูแลสถาบันการเงิน และการคุ้มครองนักลงทุน 
และกฎหมาย กฎ ระเบียบอ่ืนๆ ที่อยู่ภายใต้แผนพัฒนาระบบสถาบันการเงินระยะที่ ๒ และแผนพัฒนา 
ตลาดทุนไทย รวมทั้งการประกาศใช้พระราชบัญญัติการเงินการคลังของภาครัฐ  

 ๕) การเสริมสร้างให้มีการบังคับใช้กฎหมาย กฎ ระเบียบต่างๆ ที่โปร่งใสและ
ตรวจสอบได้ โดยการสร้างกระบวนการตรวจสอบให้เป็นที่ยอมรับของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพ่ือตอบสนอง  
ต่อกระแสเรียกร้องความรับผิดชอบต่อสังคมและมาตรการระหว่างประเทศ 

 ๖) การสร้างบรรทัดฐานการบังคับใช้กฎหมายของผู้ปฏิบัติให้มีความเป็นเอกภาพและ
เสมอภาค โดยมีกระบวนการบังคับใช้กฎหมายเพ่ือพิทักษ์และปูองกันการละเมิด ให้เหมาะสมกับสภาพ
เศรษฐกิจและสังคม และความตกลงระหว่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 

 ๗) การเร่งรัดการพัฒนาบุคลากรด้านกฎหมายและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้
กฎหมายให้มีศักยภาพสอดคล้องกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก  

๕.๔ การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวมอย่างมีเสถียรภาพ โดยมีแนวทางการด าเนินงาน ดังนี้ 

๕.๔.๑ การบริหารจัดการด้านการเงิน โดย 

 ๑) ด าเนินนโยบายการเงินที่มีความเหมาะสมกับสถานการณ์แวดล้อมและทันต่อ
เหตุการณ์ ทั้งทางด้านการรักษาเสถียรภาพของราคา การรักษาเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจการเงินโดยรวม 
รวมถึงการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และสื่อสารให้สาธารณะทราบถึงเปูาหมายและเหตุผลของการด าเนิน
นโยบายเพื่อสร้างความโปร่งใส ความน่าเชื่อถือ และความมีวินัยในการด าเนินนโยบายการเงิน 

๒) เพ่ิมบทบาทตลาดทุนในระบบเศรษฐกิจ ให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาภาค
การเงินโลกและยกระดับตลาดทุนให้ทัดเทียมกับประเทศในภูมิภาค โดยการขยายฐานผู้ลงทุน สร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุนในตลาดทุน เพ่ิมความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ พัฒนาขีดความสามารถของ
บุคลากรในตลาดทุน และเร่งพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค ตลอดจนส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ และสนับสนุนให้ธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจเป็นช่องทางการออมและ  
การลงทุนในตราสารทุนและตราสารหนี้ 

๓) ปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานทางการเงิน  โดยการปรับปรุงกฎหมาย ภาษี กฎ 
ระเบียบ การก ากับดูแล และการบันทึกบัญชีให้รองรับบรรยากาศของการแข่งขัน การคุ้มครองผู้บริโภค และ
ส่งเสริมหลักธรรมาภิบาล เช่น ปรับปรุงระบบภาษีให้มีความเป็นธรรมและสนับสนุนการพัฒนาตลาดทุน  
ปฏิรูประบบก ากับดูแลให้มีความชัดเจน โปร่งใส ครอบคลุมความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นต่อระบบการเงินและระบบ



๘๓ 

เศรษฐกิจโดยรวม และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล โดยค านึงถึงความพร้อมของสถาบันการเงินและระบบ
การเงินในประเทศ 

๔) พัฒนากลไกการเฝูาระวังความผันผวนทางเศรษฐกิจและพัฒนาระบบเตือนภัย
แบบองค์รวม ครอบคลุมความเสี่ยงในทุกด้าน เช่น ความเสี่ยงต่อระบบสถาบันการเงิน ความเสี่ยงทางการคลัง 
ความเสี่ยงต่อภาคการผลิตและบริการที่มีความส าคัญต่อประเทศ เป็นต้น โดยเชื่อมโยงระบบข้อมูล พัฒนา
ฐานข้อมูล และการน ามาใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์เชิงลึกร่วมกัน 

๕) เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเงินทุนระหว่างประเทศ โดยปรับปรุงกฎ 
ระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการน าเงินทุนจากต่างประเทศไปใช้ประโยชน์และการน าเงินไปลงทุนในต่างประเทศ 
ซึ่งรวมถึงการบริหารจัดการเงินทุนส ารองระหว่างประเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยศึกษาความเหมาะสมและ
ความเป็นไปได้ของการจัดตั้งกองทุนความม่ังคั่งแห่งชาติ การสนับสนุนให้รัฐวิสาหกิจที่มีศักยภาพจัดตั้งกองทุน
โครงสร้างพ้ืนฐาน อย่างไรก็ตาม ควรเพ่ิมความเข้มงวดในการก ากับดูแลเงินทุนไหลเข้าระยะสั้น พัฒนา
เครื่องมือทางการเงินเพ่ือการบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน และส่งเสริมให้ภาคเอกชนใช้ประโยชน์
จากเครื่องมือดังกล่าว  

๖) เพ่ิมบทบาทของสกุลเงินเอเชียในตลาดระหว่างประเทศ โดยพัฒนาตลาดพันธบัตร
เอเชียให้มีขนาดใหญ่และมีสภาพคล่องมากขึ้น ส่งเสริมให้มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนด้วยเงินสกุลเอเชียที่มี
ศักยภาพ เพื่อน าไปสู่การเป็นเงินสกุลกลางส าหรับการท าธุรกรรมทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค 

๗) รักษาระดับการออมและการลงทุนของประเทศให้ เหมาะสมกับการเติบโตทาง
เศรษฐกิจ และอยู่ในระดับที่สามารถปูองกันความเสี่ยงจากวิกฤตในอนาคตได้ โดยส่งเสริมการออมระยะยาว 
ก าหนดระดับการลงทุนในภาพรวม และจัดล าดับความส าคัญของสาขาการลงทุนที่เหมาะสมและเสนอ
มาตรการจูงใจเพือ่สนับสนุนการลงทุนในสาขาการลงทุนที่มีความส าคัญสูง 

๕.๔.๒ บริหารจัดการด้านการคลัง โดย 

๑) ปรับปรุงระบบการจัดเก็บรายได้ของประเทศ โดยปรับโครงสร้างและทบทวน
อัตราการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิติบุคคล โดยเฉพาะการปรับลดหรือให้แรงจูงใจ
ทางด้านภาษีแก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และผู้ประกอบการรายใหม่หรือรายย่อย ปรับปรุงฐานการ
จัดเก็บและอัตราภาษีสรรพสามิตให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจ ทบทวนค่าลดหย่อนและการยกเว้นภาษีให้
เหมาะสม ขยายฐานภาษีโดยการให้ผู้ที่อยู่นอกระบบภาษีเข้ามาอยู่ในระบบภาษีมากขึ้น ตลอดจนปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการจัดเก็บ รวมถึงเพ่ิมรายได้อ่ืนที่ไม่ใช่ภาษี เช่น รายได้จากทรัพย์สินของรัฐ และปรับการส่ง
รายได้ของรัฐวิสาหกิจ รวมถึงเร่งรัดการน าภาษีใหม่ๆ ที่จะสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างความเป็นธรรม
ในสังคม เช่น ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีทรัพย์สิน และภาษีสิ่งแวดล้อม 

๒) เพ่ิมประสิทธิภาพของการจัดสรรและการบริหารงบประมาณ โดยจัดล าดับ
ความส าคัญของการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายให้สอดคล้องกับประเด็นการพัฒนาที่มีล าดับความส าคัญสูง
ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ เช่น การพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาเศรษฐกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
การใช้ความรู้และความคิดสร้างสรรค์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือสนับสนุนการลงทุนภาคเอกชนและ
กระตุ้นการขยายตัวของเศรษฐกิจ รวมทั้งการวิจัยและพัฒนาเพ่ือเพ่ิมผลิตภาพการผลิตและสนับสนุนการปรับ
โครงสร้างการผลิต และมีการวัดประสิทธิผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ เพ่ิมเติมจากการวัดประสิทธิภาพ
ทางด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ 



๘๔ 

๓) ปูองกันความเสี่ยงทางการคลัง โดยพิจารณาความเสี่ยงทางการคลังให้ครอบคลุม
การคลังภาคสาธารณะให้มีความครบถ้วน สมบูรณ์ ทั้งด้านข้อมูลการคลังรัฐบาลซึ่งรวมเงินนอกงบประมาณ
และกองทุนนอกงบประมาณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ และสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรั ฐ 
รวมถึงภาระทางการคลังที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตเพ่ือจะได้รับรู้ถึงสถานะทางการคลังที่แท้จริงของภาครัฐ 

๔) พัฒนาประสิทธิภาพการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ โดยพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการและบริหารความเสี่ยงเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานให้มีความโปร่งใสตามหลักธรรมมาภิบาล 
รวมทั้งเร่งปรับปรุงโครงสร้างการก ากับดูแลการด าเนินงานและการลงทุนของรัฐวิสาหกิจที่มีสถานะเป็นบริษัท
มหาชนให้มีความชัดเจนและสามารถด าเนินกิจการได้อย่างคล่องตัว  และสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมการ
แข่งขันทางธุรกิจ  

๕) ส่งเสริมให้ภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วมในการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการ
ให้บริการขั้นพ้ืนฐานของภาครัฐเพ่ิมข้ึน โดยปรับปรุงระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งพัฒนากลไกและ
รูปแบบการให้ภาคเอกชนเข้าร่วมลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการสาธารณะอ่ืน เช่น ด้านการศึกษาและ
สาธารณสุข เป็นต้น โดยพิจารณารูปแบบที่เหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะของกิจการประเภทต่างๆ 
รวมทั้งยึดหลักความโปร่งใสในการด าเนินการและมีการกระจายความเสี่ยงที่ชัดเจนและเป็นธรรมระหว่าง
ภาครัฐและเอกชน 

๖) เสริมสร้างความเข้มแข็งทางการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยเร่งรัด
การเพ่ิมประสิทธิภาพและพัฒนาแหล่งรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถพ่ึงพิงรายได้ที่จัดเก็บ
ได้เองให้มากกว่าเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ด้วยการพัฒนาฐานรายได้ทั้งที่เป็นภาษีและไม่ใช่ภาษี และแบ่งแยก
ประเภทการจัดเก็บภาษีโดยรัฐบาลกลางและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างชัดเจน การเก็บภาษีสิ่งแวดล้อม 
การเพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการด้านคลัง รวมทั้ง
ปรับปรุงวิธีการงบประมาณให้ทันสมัยและสอดคล้องกับระบบงบประมาณของรัฐบาล โดยน าระบบ
งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานมาใช้ สนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดท างบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความโปร่งใสตั้งแต่เริ่มการจัดท างบประมาณ การบริหาร และ
ประเมินผลการใช้จ่าย และกระจายอ านาจด้านการก่อหนี้และการบริหารหนี้ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ภายใต้เงื่อนไขที่ก าหนด 

 



 

 

บ ท ที ่ ๗ 

ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาค 
เพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม 

๑. สถานการณก์ารเปลี่ยนแปลง 

ประเทศไทยอยู่ในสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศทางด้านเศรษฐกิจ  โดยต้องเร่งรัด
การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน การขับเคลื่อนการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ
ของไทยจะต้องใช้โอกาสจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในระดับภูมิภาคและโลก อาทิ การรวมตัวเป็นประชาคม
อาเซียน การขยายตัวของขั้วอ านาจทางเศรษฐกิจใหม่ในเอเชียโดยเฉพาะการด าเนินนโยบายของขั้วอ านาจทาง
เศรษฐกิจเหล่านั้นกับประเทศเพ่ือนบ้านของไทย รวมทั้งความเปลี่ยนแปลงด้านตลาดในโลก ในขณะที่การ
พัฒนาปรับปรุงด้านสมรรถนะในการแข่งขันโดยเฉพาะด้านปัจจัยการผลิตจะต้องสัมพันธ์และร่วมพัฒนา  
ในฐานะหุ้นส่วนที่เสมอภาคกับประเทศเพ่ือนบ้านและประเทศสมาชิกในอาเซียนมากยิ่งขึ้น ทั้งในด้านปัจจัย
แรงงาน พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติ ฐานและห่วงโซ่การผลิตและการแปรรูป ตลอดจนการเชื่อมโยงระบบ  
โลจิสติกส์ และยังมีความจ าเป็นที่ประเทศไทยจะต้องเปิดกว้างต่อตลาดเงินและตลาดทุนที่มีศักยภาพ
โดยเฉพาะในภูมิภาคอาเซียน และเอเชียแปซิฟิกเพ่ือรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

สถานการณ์ดังกล่าวมีความสอดคล้องและต่อเนื่องกับสภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจของประเทศไทย
ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ ที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยผลกระทบจากโลกาภิวัตน์ได้เชื่อมโยง
ประเทศในภูมิภาคต่างๆ ของโลกให้ใกล้ชิดกันมากขึ้น น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ทั้งในด้านเศรษฐกิจ 
และสังคม โดยเฉพาะการก้าวสู่ความเป็นโลกหลายศูนย์กลางอันเนื่องจากการขยายตัวของขั้วอ านาจทาง
เศรษฐกิจใหม ่คือ บราซิล รัสเซีย อินเดีย และจีน (BRIC) ซึ่งส่งผลกระทบในวงกว้างต่อระบบเศรษฐกิจและการ
ปรับตัวของแต่ละประเทศ ท าให้การก าหนดทิศทางด าเนินนโยบายการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของประเทศใน
ภูมิภาคต่างๆ ทั้งในระดับทวิภาคี และระดับพหุภาคี และภูมิภาคมีความส าคัญเพ่ิมมากขึ้น ในฐานะเป็น
เครื่องมือเพ่ือสร้างอ านาจต่อรองทางเศรษฐกิจและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มกับกลุ่ม
เศรษฐกิจอ่ืนๆ ด้วยเหตุดังกล่าว ในระยะต่อไปในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ประเทศไทยจึงต้องปรับเพ่ิม
บทบาทในด้านความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคต่างๆ เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงและรักษาสถานะความ
มั่นคงด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และเชื่อมโยงมิติของการพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศกับมิติของ
ความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาค โดยพิจารณาจากสถานการณ์ในบริบทความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือน
บ้านทั้งในกรอบอนุภูมิภาค กรอบความร่วมมืออาเซียน และกรอบภูมิภาคอ่ืนๆ 



๘๖ 

๑.๑ สถานการณ์ความร่วมมือในกรอบอนุภูมิภาค 

๑.๑.๑ การด าเนินนโยบายความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านในอนุภูมิภาคเป็นการด าเนิน
นโยบายต่างประเทศส่วนที่ส าคัญที่สุดของไทยมาอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากมีปัจจัยทางเศรษฐกิจที่ต้องพ่ึงพา
ซึ่งกันและกันอย่างใกล้ชิด โดยในระยะที่ผ่านมาไทยได้มุ่งเน้นด้านการเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับประเทศ  
เพ่ือนบ้านเพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างมีบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์กับการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของไทยผ่าน
กรอบความร่วมมือระดับอนุภูมิภาคที่ส าคัญ ได้แก่ แผนงานการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาค
ลุ่มแม่น้ าโขง ๖ ประเทศ (Greater Mekong Subregion Economic Cooperation Program: GMS) และ
ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิระวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง (Ayeyawaddy-Chao Phraya-Mekong 
Economic Cooperation Strategy: ACMECS) ส่วนทางด้านใต้ของไทยมีกรอบแผนงานการพัฒนาเขต
เศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle: IMT-GT) 
ซึ่งเป็นประเทศที่มีการพัฒนาเศรษฐกิจภายในอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ กรอบความร่วมมือระดับอนุภูมิภาคดังกล่าว
เป็นกลไกและพ้ืนฐานส าคัญในการขับเคลื่อนความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียนโดยท าให้อาเซียนมีความเชื่อมโยง
ระหว่างกันมากขึ้น และส่งผลกระตุ้นการลงทุนทั้งจากประเทศในอนุภูมิภาคและจากประเทศสมาชิก ใน
อาเซียน รวมทั้งจากประเทศภายนอกอาเซียนด้วย โดยการใช้ประโยชน์จากแนวพ้ืนที่เศรษฐกิจที่มีศักยภาพใน
การเชื่อมโยงกับ GMS ทั้งยังมีศักยภาพในการเชื่อมโยงสู่ประเทศในกรอบความร่วมมืออนุภูมิภาคนอกกลุ่ม
อาเซียน ได้แก่ กลุ่มเอเชียใต้ในกรอบความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอลส าหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาทาง
วิชาการและเศรษฐกิจ (Bay of Bengal Initiative on Multi-Sectoral Technical and Economic 
Cooperation: BIMSTEC) ที่เป็นผลจากบทบาทและนโยบายมุ่งตะวันออกของอินเดีย เห็นได้จากการพัฒนา
ท่าเรือและฐานอุตสาหกรรมด้านอ่าวเบงกอลโดยเชื่อมโยงด้านโลจิสติกส์กับตะวันออก และการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงกับพม่า 

๑.๑.๒ ปัจจุบันมหาอ านาจต่างให้ความส าคัญและพยายามก าหนดยุทธศาสตร์เชื่อมโยงกับ
กลุ่มประเทศ GMS และ ACMECS โดยเฉพาะจีนได้เร่งพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ ๑๒ โดยพยายามเปิดพื้นท่ีเศรษฐกิจด้านมณฑลยูนนานและกวางสีเชื่อมโยงออกสู่กลุ่ม GMS ในเส้นทาง
ทางบกทั้งรถไฟ รถไฟความเร็วสูงและถนน รวมทั้งเส้นทางทางน้ าผ่านทางแม่น้ าโขง โดยใช้การสนับสนุนแบบ
ให้เปล่าในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานจ านวนมาก รวมทั้งมีการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษต่างๆ ในลาว พม่า 
และเวียดนาม ส่วนญี่ปุ่นให้ความสนใจร่วมพัฒนาในกรอบความร่วมมือลุ่มแม่น้ าโขง -ญี่ปุ่น ขณะที่ 
สหรัฐอเมริกาได้เสนอกรอบความร่วมมือสหรัฐอเมริกาและประเทศลุ่มแม่น้ าโขงตอนใต้ รวมทั้งจาก
สถานการณ์การเปิดประเทศของสหภาพพม่ามากขึ้น โดยเปิดโอกาสให้มีโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ที่ประเทศ
มหาอ านาจให้ความสนใจ เช่น โครงการท่าเรือน้ าลึกทวาย ดังนั้น เห็นได้ว่าประเทศมหาอ านาจทางเศรษฐกิจ
ได้เข้ามามีบทบาทเป็นผู้น าในการก าหนดยุทธศาสตร์เพ่ือสร้างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาค 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งยุทธศาสตร์ด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ ซึ่งจะมีผลกระทบต่อการก าหนดยุทธศาสตร์ด้าน
การค้าการลงทุนของทั้งภูมิภาคในภาพรวม  



๘๗ 

๑.๒ สถานการณ์ในกรอบอาเซียน 

๑.๒.๑ การเป็นประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) จะส่งผลให้เกิดความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและความม่ันคงในภูมิภาคอาเซียนที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น  โดยที่การจัดตั้ง
ประชาคมอาเซียนภายในปี ๒๕๕๘ มีองค์ประกอบส าคัญ ๓ ส่วน กล่าวคือ ประชาคมความมั่นคงอาเซียน 
ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน และประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งถือเป็น ๓ เสาหลัก ที่จะส่งผลให้
เกิดความร่วมมือทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและความมั่นคง โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจที่จะมีการ พัฒนา 
หวงโซมูลค่าเพ่ิมในภูมิภาค การเพ่ิมความสามารถในการแขงขัน การเพ่ิมอ านาจในการต่อรอง และการขยาย
ตลาดอาเซียนที่มีประชากรประมาณ ๖๐๐ ล้านคน เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่มีความสามารถในการแข่งขัน
ที่ยั่งยืนทางเศรษฐกิจ โดยมีสังคมแห่งสันติภาพและภราดรภาพ 

๑.๒.๒ การผลักดันการด าเนินงานตามแผนแม่บทว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกันใน
อาเซียน (Master Plan on ASEAN Connectivity) จะมีส่วนส าคัญในการเพิ่มพูนความเชื่อมโยงใน
อาเซียนทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านกฎระเบียบ และด้านประชาชน ซึ่งจะท าให้บรรลุพันธกรณีในการ
สร้างประชาคมอาเซยีนในปี ๒๕๕๘ รัฐบาลไทยได้เสนอแนวคิดการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน
ในคราวการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ ๑๕ ในเดือนตุลาคม ๒๕๕๒ ณ ชะอ า-หัวหิน ประเทศไทย และต่อมา
ผู้น าอาเซียนในคราวการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ ๑๗ ในเดือนตุลาคม ๒๕๕๓ ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐ
เวียดนามได้ให้การรับรองแผนแม่บทว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียนที่มีเป้าหมาย แนวทาง และ
ก าหนดเวลาการด าเนินงานที่ชัดเจน รวมทั้งการพัฒนากลไกการระดมทุนส าหรับโครงการด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน ซึ่งการผลักดันการด าเนินงานตามแผนแม่บทดังกล่าว จะก่อให้เกิดการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ  
ลดช่องว่างในการพัฒนา ส่งเสริมการกระจายความเจริญให้สามารถเข้าถึงพ้ืนที่ห่างไกล และให้มีการพัฒนา
อย่างเท่าเทียม รวมทั้งส่งเสริมประชาคมอาเซียนที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง และเสริมสร้างความรู้สึกของการ
มีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงกัน 

๑.๒.๓ การรวมตัวกันอย่างใกล้ชิดทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมในประชาคมอาเซียน
ก่อให้เกิดโอกาสทางการค้าและการลงทุนที่เพิ่มขึ้นให้กับไทย อีกทั้งส่งผลให้ไทยมีศักยภาพที่จะเป็นจุด
เชื่อมโยงที่ส าคัญในการเชื่อมโยงทางการคมนาคมและขนส่งของอาเซียน  ที่มีการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ 
การลงทุน เงินทุน และแรงงานมีฝีมือระหว่างประเทศสมาชิกที่สะดวกยิ่งขึ้นรวมทั้งเป็นเส้นทางเชื่อมโยงส าคัญ
ในการขนส่งสินค้าระหว่างภูมิภาคเอเชียตะวันออกกับภูมิภาคยุโรป ตะวันออกกลาง เอเชียใต้ และแอฟริกา  
โดยมีศักยภาพอย่างยิ่งในการพัฒนาเป็นฐานการค้าส าคัญกับภูมิภาคทั้งสองด้านต่อไป โดยไทยจะต้องเร่ง
พัฒนาด้านความพร้อมของประเทศในการเข้าสู่ภาวะการแข่งขันเสรีในประชาคมอาเซียน ทั้งในด้านการ
เสริมสร้างประชาสัมพันธ์ และซักซ้อมความรู้ความเข้าใจต่อทุกภาคส่วนของประเทศในภาพรวมของประโยชน์
ของการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนตลอดจนผลกระทบในด้านอ่ืนๆ การปรับโครงสร้างการผลิตที่เหมาะสมและมี
สมรรถนะในการแข่งขัน การเสริมสร้างความพร้อมของผู้ประกอบการและความรอบรู้เกี่ยวกับระบบการตลาด 
ภาษา สังคมและวัฒนธรรมของประเทศอาเซียน รวมทั้งเร่งรัดพัฒนาพ้ืนที่ เศรษฐกิจชายแดนและ
ผู้ประกอบการโดยเฉพาะระดับกลางและระดับยอ่มให้มีความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  

๑.๒.๓ การรวมตัวกันของอาเซียนมีส่วนส าคัญในการส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
และสังคมในภูมิภาคอย่างครอบคลุมโดยเฉพาะด้านการป้องกันภัยที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนโดยตรง   
เช่น SARs ไข้หวัดนก การค้ามนุษย์ การต่อต้านการก่อการร้าย ภัยพิบัติทางธรรมชาติ หมอกควัน ยาเสพติด 
ปัญหาโลกร้อน ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และปัญหาความยากจน เป็นต้น  



๘๘ 

๑.๓ สถานการณ์ในกรอบเอเชียแปซิฟิก  

๑.๓.๑ การเชื่อมโยงกันระหว่างอาเซียนกับกลุ่มอ านาจเดิมและกลุ่มอ านาจทาง 
เศรษฐกิจใหม่ท่ีพยายามเข้ามีบทบาทในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและตะวันออกเฉียงใต้เป็นปรากฏการณ์ที่
เกิดขึ้นอย่างเด่นชัด เช่น ในกรอบ ASEAN+๓ ซึ่งขยายประเทศพันธมิตรจากประเทศในเอเชียตะวันออก 
ได้แก่ ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลีและจีน และในกรอบ ASEAN+๖ ไปยังอินเดีย ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ 
รวมทั้งความร่วมมือกรอบ ASEAN-US ที่เน้นประเด็นด้านความมั่นคงและเสถียรภาพของภูมิภาค นอกจากนั้น
อาเซียนยังอาศัยการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก (East Asia Summit) เป็นยุทธศาสตร์ส าคัญในการรักษา
ประโยชน์ของกลุ่มโดยการมีปฏิสัมพันธ์ที่เหมาะสมกับมหาอ านาจต่างๆ ในโลก 

๑.๓.๒ ประเทศไทยได้ด าเนินนโยบายในเชิงรุกในการก าหนดยุทธศาสตร์ในการเป็น 
ผู้น าร่วมในอาเซียนกับประเทศในกลุ่มเอเชียแปซิฟิก และยังคงใช้ประโยชน์ในกรอบเอเปคที่ก่อตั้งมาเป็น
เวลานานที่ยังคงมีบทบาทอยู่ 

๑) ไทยได้ใช้โอกาสร่วมกับประเทศสมาชิกอาเซียนด าเนินนโยบายที่เน้นการรักษา
ผลประโยชน์ของไทยกับประเทศในกลุ่มเอเชียแปซิฟิกที่มีศักยภาพในการเป็นตลาดของไทย โดยด าเนิน
นโยบายด้านปฏิสัมพันธ์ของไทยกับกลุ่มประเทศดังกล่าวเพ่ือให้ไทยเป็นส่วนส าคัญของการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก พร้อมทั้งสามารถพัฒนาศักยภาพและความมั่นคงทางการเงินการลงทุน
รองรับการพัฒนาเศรษฐกิจที่ทันสมัยและมีคุณภาพของประเทศในระยะยาว  

๒) ไทยยังคงรักษาความสามารถในการใช้ประโยชน์ในกรอบความร่วมมือที่ก่อตั้งมา
เป็นเวลานาน ได้แก่ กรอบเอเปคหรือความร่วมมือทางเศรษฐกิจในเอเชียแปซิฟิก (Asia-Pacific Economic 
Cooperation: APEC) ซึ่งมุ่งเน้นยุทธศาสตร์การเจริญเติบโตรูปแบบใหม่ ที่ให้ความส าคัญกับการเจริญเติบโต
อย่างสมดุล เท่าเทียม ยั่งยืน บนพื้นฐานนวัตกรรม และความมั่นคงของภูมิภาค โดยให้ความส าคัญกับการเปิด
เสรีการค้าและการลงทุน รวมทั้งสนับสนุนการผลักดันในการเจรจาการค้าหลายฝ่ายรอบโดฮา  

๑.๓.๓ ประเทศไทยเปิดกว้างต่อพัฒนาการด้านการจัดตั้งกลุ่มความร่วมมือที่เกิดขึ้นใหม่ใน
ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ส าหรับกรอบความร่วมมือพหุภาคี ที่ไทยเพ่ิงเข้าร่วมและเป็นกรอบความร่วมมือที่มี
ศักยภาพทางเศรษฐกิจหลายด้าน กล่าวคือ กรอบ Asia-Middle East Dialogue (AMED) ซึ่งเป็นกรอบความ
ร่วมมือระหว่างเอเชีย ตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ มีสมาชิกถึง ๕๐ ประเทศ เป็นโอกาสที่ไทยจะเสนอ
ประเด็นเรื่องความมั่นคงของอาหาร และความมั่นคงของพลังงาน ส่วนความร่วมมือที่ไทยต้องเริ่มพิจารณาให้
ความส าคัญมากขึ้นคือกรอบความตกลง Trans Pacific Partnership หรือ TPP ที่สหรัฐอเมริกามีบทบาท
ผลักดัน ปัจจุบันมีสมาชิก ๙ ประเทศ (นิวซีแลนด์ ชิลี สิงคโปร์ บรูไน ออสเตรเลีย มาเลเซีย เปรู สหรัฐอเมริกา 
เวียดนาม) และมีโอกาสการพัฒนาไปสู่การค้าเสรีเอเชียแปซิฟิก ที่อาจมีผลต่อการลดความส าคัญของความ 
ตกลงการค้าเสรีอาเซียน AFTA และความตกลงการค้าเสรีในกรอบ ASEAN+๓ และ ASEAN+๖  

 



๘๙ 

๒. การประเมินความเสี่ยง 
จากผลการพัฒนาที่ผ่านมาประเทศไทยได้ด าเนินนโยบายในเชิงรุกเพ่ือเสริมสร้างความร่วมมือในทุก

มิติและทุกระดับส่งผลให้ไทยมีความเชื่อมโยงกับประเทศในระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาคทั้งด้านเศรษฐกิจและ
สังคมท่ีแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น อย่างไรก็ดี เพื่อให้ทุกภาคส่วนในประเทศมีศักยภาพและมีความพร้อมที่จะใช้ประโยชน์
จากที่ประเทศได้สร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเปิดกว้างนั้น จ าเป็นต้องให้ความส าคัญกับการ
แก้ไขความเสี่ยงภายในประเทศซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการเชื่อมโยงกับภูมิภาค ได้แก่  

๒.๑ ผู้ประกอบการไทยขาดศักยภาพในการลงทุนในต่างประเทศรวมทั้งการลงทุนในประเทศ
เพื่อนบ้านและขาดความพร้อมต่อการแข่งขันเสรีภายในประเทศ เนื่องจากขาดทักษะของผู้ประกอบการใน
การประกอบธุรกิจร่วมกับประเทศเพ่ือนบ้าน ขาดการรวมพลังในรูปแบบของสภาธุรกิจและกรอบการหารือ
ภาครัฐร่วมกับเอกชนอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือเสนอแนวการลงทุนร่วมกับประเทศเพ่ือนบ้าน หรือรับข้อเสนอ
การร่วมลงทุน ท าให้เสียโอกาสในการร่วมลงทุนในกระบวนการแปรรูปเพิ่มมูลค่าในสายการผลิตร่วม ในขณะที่
ภาครัฐในพื้นที่ยังขาดศักยภาพในการเป็นผู้ประสานงานกับผู้ประกอบการด้านการใช้ประโยชน์จากกรอบความ
ร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้าน รวมทั้งขาดการก าหนดกรอบยุทธศาสตร์ภาพรวมในการลงทุนของผู้ประกอบการ
ไทยในประเทศเพ่ือนบ้านที่มีบทบาทเชิงรุกและสามารถสร้างเสริมผลประโยชน์ของไทย พร้อมทั้งมีความ
รับผิดชอบทางสังคมในประเทศเพ่ือนบ้านเพ่ือความไว้เนื้อเชื่อใจและการพัฒนาร่วมกันที่ยั่งยืน และขาด
ยุทธศาสตร์ภาพรวมอย่างมีบูรณาการและแผนปฏิบัติการเชิงลึกในการช่วยเหลือผู้ประกอบการ  รวมทั้ง
เกษตรกรภายในประเทศที่ได้รับผลกระทบเชิงลบจากการแข่งขันเสรีในกรอบประชาคมอาเซียน 

๒.๒ แรงงานไทยขาดการยอมรับในมาตรฐานฝีมือแรงงานและมีข้อจ ากัดด้านภาษาต่างประเทศ
รวมทั้งความรู้ความเข้าใจด้านขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมของประเทศในภูมิภาค พร้อมทั้งภาครัฐยัง
ขาดการวางแผนงานด้านแรงงานร่วมกับประเทศที่เป็นตลาดแรงงานไทย เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนร่วมกัน  
ส่งผลให้เกิดความเสียเปรียบในการเคลื่อนย้ายแรงงานและการลงทุนจากต่ างประเทศ โดยไทยขาดแคลน
แรงงานมีทักษะฝีมือในสาขาที่มีความต้องการ และแม้ว่าจะมีการรับรองข้อตกลงยอมรับร่วมคุณสมบัติ 
นักวิชาชีพอาเซียน (ASEAN Mutual Recognition Arrangement) ไปแล้ว ๗ สาขา ได้แก่ แพทย์ ทันตแพทย์ 
พยาบาล สถาปนิก วิศวกร ช่างส ารวจ และนักบัญชี และอยู่ ระหว่างการด าเนินการรับรองในสาขาบริการ
ท่องเที่ยว แต่ยังจ าเป็นต้องด าเนินการให้สามารถใช้ประโยชน์จากมาตรฐานร่วมดังกล่าวได้อย่างเต็มที่ ใน
ขณะเดียวกัน ไทยยังต้องพ่ึงพาแรงงานต่างด้าว แต่ยังขาดนโยบายที่ชัดเจนด้านการใช้แรงงานต่างประเทศ 
สวัสดิการและการเคลื่อนย้ายแรงงาน และมีความล่าช้าในการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจชายแดนและการวางแผน
ด้านการพัฒนาด้านแรงงานรองรับเขตเศรษฐกิจ เป็นเหตุให้เกิดปัญหาสังคมที่กระทบต่อความมั่นคงและวิถี
ชีวิตของคนไทยในพ้ืนที่ รวมทั้งประเด็นสิทธิ สวัสดิการของแรงงานต่างด้าวและเด็กไร้สัญชาติ  

๒.๓ ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องขาดความรับรู้อย่างพอเพียงในการใช้ประโยชน์จากความเชื่อมโยง
ระบบโลจิสติกส์และการคมนาคมขนส่งภายใต้แผนแม่บทความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน  และ
ผลกระทบจากยุทธศาสตร์เชื่อมโยงระบบโลจิสติกส์ของมหาอ านาจในภูมิภาค  ขาดกลไกกลางในการ 
บูรณาการแผนงานและโครงการในระดับพ้ืนที่ท าให้เสียโอกาสในการเชื่อมโยงระบบจากแนวพ้ืนที่เศรษฐกิจ
ต่างๆ ในอนุภูมิภาค เช่น แนวพ้ืนที่พัฒนาเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ แนวพ้ืนที่พัฒนาเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก 
แนวพ้ืนที่เศรษฐกิจตอนใต้ และแนวพ้ืนที่พัฒนาเศรษฐกิจอ่ืนๆ ภายใต้แผนงาน GMS รวมทั้งการเชื่อมโยงกับ
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ประเทศเพ่ือนบ้านระหว่างเมืองชายแดนส าคัญในกรอบ GMS และ IMT-GT ตลอดไปถึงภูมิภาคอาเซียนเพ่ือ
โอกาสการเชื่อมโยงสู่ตลาดภายในอนุภูมิภาค ระหว่างอนุภูมิภาคต่างๆ  และภูมิภาคอาเซียน และตลาด
ภายนอก อาทิ แผนงานพัฒนาโครงข่ายรถไฟความเร็วสูงของจีนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การพัฒนา
ท่าเรือยุทธศาสตร์ในอ่าวเบงกอลของจีนในพม่า และของอินเดีย การพัฒนาสร้างความเชื่อมโยงภายในภูมิภาค
มีความล่าช้าและมีจ านวนโครงการที่เสนอเข้าสู่แผนไม่ครอบคลุมอย่างเพียงพอ เนื่องจากการขาดความรู้ความ
เข้าใจในกระบวนการพัฒนาด้วยความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ท าให้เสียโอกาสในการเชื่อมโยง
แผนงานระหว่างประเทศ 

๒.๔ การมีบทบาทในเชิงตั้งรับต่อประเด็นความเคลื่อนไหวในด้านการสร้างข้อกีดกันทางการค้า
ใหม่ๆ อันเนื่องจากกระแสการเปลี่ยนแปลงในโลกที่มีแนวโน้มน ามาใช้เป็นข้อกีดกันในระดับภูมิภาค เช่น 
ปัญหาโลกร้อน ความแห้งแล้งขาดแคลนน้ าอย่างรุนแรงในหลายภูมิภาคของโลก ได้ก่อให้เกิดข้อก าหนดใหม่ๆ
ในการเป็นตัวเลือกในการบริโภคสินค้า เช่น มาตรการฉลากคาร์บอน และข้อมูลแสดงการใช้น้ า ซึ่งเริ่มเป็น
ประเด็นข้อกีดกันในบางภูมิภาคของโลก โดยไทยยังขาดความเข้าใจและเตรียมการด้านการให้ความรู้แก่ ภาค
ธุรกิจ/ภาคการผลิตของไทยเองและการเป็นผู้น าในการให้ความรู้กับประเทศเพ่ือนบ้านเพ่ือปรับกระบวนการ
ผลิตเพ่ือรองรับมาตรการใหม่ๆท่ีจะทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นในอนาคต 

๒.๕ ความไม่พร้อมในการพัฒนาเมืองชายแดนและเขตเศรษฐกิจชายแดนของไทยตามแนวพื้นที่
พัฒนาเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน เนื่องจากขาดการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนที่มี 
บูรณาการทั้งในส่วนของไทย และในส่วนที่จะเชื่อมโยงกับการพัฒนาในพ้ืนที่ของประเทศเพ่ือนบ้าน รวมทั้ง
ความไม่พร้อมในด้านการร่วมก าหนดยุทธศาสตร์การลงทุนเพ่ือใช้ประโยชน์เขตเศรษฐกิจชายแดนก่อนการเกิด
ประชาคมอาเซียน ตลอดจนความไม่พร้อมในการพัฒนาบุคลากรและแรงงานทักษะรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจ
ในอนาคต ส่งผลให้เศรษฐกิจชายแดนไทยยังไม่ได้รับประโยชน์จากการเชื่อมโยงตามแนวพ้ืนที่เศรษฐกิจ  
อย่างเต็มที ่

๒.๖ ข้อจ ากัดที่ท าให้การขับเคลื่อนการอ านวยความสะดวกทางการค้าและการขนส่งผ่านแดน
และข้ามแดนค่อนข้างล่าช้า และไม่สามารถด าเนินการตามข้อตกลงความร่วมมือด้านการขนส่งสินค้า  
ผ่านแดนและข้ามแดนได้อย่างสมบูรณ์ เป็นผลให้ไม่สามารถใช้โครงสร้างพ้ืนฐานที่พัฒนาขึ้นตามแนวพ้ืนที่
เศรษฐกิจเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้านอย่างเต็มประสิทธิภาพ ส่งผลให้ประเทศไทยเสียโอกาสทางเศรษฐกิจ 
และประสบกับสถานการณ์การแข่งขันที่รุนแรงจากบริษัทต่างชาติที่มีความได้เปรียบทั้งด้านเงินทุน เทคโนโลยี 
และความช านาญเฉพาะด้าน โดยเฉพาะธุรกิจโลจิสติกส์ 

๒.๗ ความไม่แน่นอนทางการเมืองและความม่ันคงในประเทศเพื่อนบ้าน โดยที่ประเทศเพ่ือนบ้าน
หลายประเทศอยู่ระหว่างการเปลี่ยนผ่านไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่ดีขึ้น รวมทั้งมีการเปลี่ยนแปลง
ด้านการเมืองเพ่ือสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงเพ่ิมขึ้น จะต้องอาศัยเวลาในการปรับตัวให้สอดคล้องกับ
โลกาภิวัตน์และเศรษฐกิจโลก จึงจ าเป็นต้องติดตามพัฒนาการทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเพ่ือนบ้าน
อย่างใกล้ชิด เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมเศรษฐกิจ การค้า และสังคมอย่างยั่งยืน  
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๓. การสร้างภูมิคุม้กัน 
จากการประเมินความเสี่ยงที่เกิดขึ้นชี้ให้เห็นว่าการเตรียมความพร้อมของทุกภาคส่วนภายในประเทศ

เพ่ือให้สามารถปรับตัว มีองค์ความรู้ และสามารถใช้ประโยชน์จากความร่วมมือทางเศรษฐกิจและสังคม 
ที่เกิดขึ้นในภูมิภาคได้ ประเทศไทยต้องให้ความส าคัญต่อการสร้างภูมิคุ้มกัน ได้แก่ 

๓.๑ การก าหนดบทบาทและทิศทางการพัฒนาของประเทศที่กระตุ้นให้เกิดการเติบโตและ
เชื่อมโยงของสาขาต่างๆ ทางเศรษฐกิจ โดยให้ความส าคัญต่อการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมและโลจิสติกส์
ระหว่างประเทศภายใต้แผนงานและโครงการที่ได้ก าหนดไว้ในปัจจุบัน รวมทั้งแผนงานและโครงการที่จะ
พัฒนาเพ่ิมเติมในอนาคต พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้มีการลงทุนพัฒนาจากต่างประเทศและภายใต้กรอบความ
ร่วมมือภาครัฐและภาคเอกชน เพ่ือให้สามารถยกระดับให้ เป็นแนวพ้ืนที่พัฒนาเศรษฐกิจ (Economic 
Corridor) ที่เป็นเส้นทางการค้าและการลงทุนของอนุภูมิภาคได้อย่างเต็มศักยภาพ โดยบูรณาการเชื่อมโยงทั้ง
ในอนุภูมิภาคและระหว่างอนุภูมิภาค ตลอดจนในกรอบอาเซียนภายใต้แผนแม่บทการเชื่อมโยงระหว่างกัน 
ในอาเซียน และพ้ืนที่ต่อเนื่องอ่ืนๆ โดยเฉพาะการเชื่อมโยงอาเซียนสู่ตลาดเอเชียตะวันออก เอเชียใต้ 
ตะวันออกกลางและยุโรป โดยใช้ศักยภาพการเป็นจุดเชื่อมต่อที่ส าคัญเนื่องจากมีที่ตั้งอยู่กึ่งกลางของเส้นทาง
การขนส่งสินค้าระหว่างตลาดทั้งในด้านตะวันออกและตะวันตกของภูมิภาค 

๓.๒ การใช้ศักยภาพความได้เปรียบของที่ตั้งทางภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ และศักยภาพของพื้นที่ใน
ภูมิภาคต่างๆ ของประเทศ เพื่อสร้างฐานการผลิตให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก โดยเฉพาะการเป็น
เครือข่ายเชื่อมโยงของธุรกิจการแปรรูปอาหาร การท่องเที่ยว บริการทั้งด้านสุขภาพและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ส าคัญของภูมิภาค โดยก าหนดทิศทางการพัฒนาพ้ืนที่ของประเทศให้สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของแต่ละภูมิภาคต่อไป โดยสร้างความเชื่อมโยงในแต่ละกรอบความร่วมมือ พร้อม
ทั้งเปิดโอกาสในการพัฒนาพ้ืนที่เมืองชายแดนตลอดต่อเนื่องถึงเมืองและชุมชนศูนย์กลางในภูมิภาคที่ส า คัญ
ของประเทศ ซึ่งอยู่ในแนวเชื่อมโยงระหว่างประเทศตามแนวพ้ืนที่เศรษฐกิจต่างๆ เพ่ือก่อให้เกิดการกระจาย
ความเจริญไปสู่ภูมิภาคและท้องถิ่น 

๓.๓ การสร้างความเข้มแข็งและการพัฒนาความสามารถในการปรับตัวของผู้ประกอบการไทย  
ให้ทันกับสถานการณ์การเชื่อมโยงระหว่างกันในภูมิภาคที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว เพ่ือเสริมสร้างโอกาสทาง
เศรษฐกิจและเพ่ิมระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศ  โดยเฉพาะใน
กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มจะมีบทบาทสูงในอนาคต เช่น เศรษฐกิจสร้างสรรค์ เป็นต้น โดยเน้นบทบาท
ของสภาธุรกิจ และกรอบการหารือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในพ้ืนที่ของกรอบความร่วมมือ โดยภาครัฐ
ให้การสนับสนุนในการพัฒนาผู้ประกอบการไทยและผู้ประกอบการของประเทศเพ่ือนบ้านในบริเวณพ้ืนที่การ
พัฒนาร่วม 

๓.๔ การพัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดนและเมืองชายแดนแบบมีสมดุลบนพื้นฐานของการสร้าง
ผลประโยชน์ร่วมกับประเทศเพื่อนบ้านและความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกัน โดยมีบูรณาการด้านกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้านเป็นไปตามหลักวิเคราะห์ความได้เปรียบเปรียบเทียบระหว่างไทยกับประเทศ
เพ่ือนบ้านในด้านที่ตั้งทางยุทธศาสตร์ ประเภทการผลิต และความใกล้ชิดกับแหล่งวัตถุดิบ แรงงานและท่า
ส่งออก โดยเป็นการจัดสรรบทบาทหน้าที่ระหว่างเขตเศรษฐกิจในภาคต่างๆอย่างเหมาะสม มีการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานด้านท่าส่งออกรองรับตามความเหมาะสมในปัจจุบันและโอกาสในการพัฒนาต่อเนื่องในอนาคต 
โดยไทยให้การสนับสนุนประเทศเพ่ือนบ้านในการพัฒนาในลักษณะหุ้นส่วนการพัฒนาที่มีความเสมอภาค 



๙๒ 

๔. วัตถุประสงคแ์ละเป้าหมาย 

๔.๑ วัตถุประสงค์ 

๔.๑.๑ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการใช้ประโยชน์จากความได้เปรียบด้านที่ตั้งของประเทศในเชิง
ยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็นจุดเชื่อมโยงที่ส าคัญในภูมิภาคอาเซียนและเอเชียแปซิฟิก 

๔.๑.๒ เพ่ือเสริมสร้างประโยชน์ของไทยในด้านการค้า การลงทุน การเงินและโอกาสด้าน
การตลาดระหว่างประเทศ ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน รวมทั้งเชื่อมโยงด้านการค้าการลงทุนกับมหาอ านาจ
ทางเศรษฐกิจใหม่ในเอเชียและกลุ่มเศรษฐกิจใหม่ในเอเชียแปซิฟิก 

๔.๑.๓ เพ่ือผลักดันบทบาทของไทยให้เป็นส่วนส าคัญของความร่วมมือในการพัฒนาภายใต้
กรอบต่างๆ ได้แก่ อนุภูมิภาค อาเซียน อาเซียนและพันธมิตร รวมทั้งเอเชียแปซิฟิก  

๔.๒ เป้าหมาย 

๔.๒.๑ ระบบห่วงโซ่อุปทานในอนุภูมิภาคมีความเชื่อมโยงระหว่างกันเพ่ือรองรับการพัฒนา
ทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง 

๔.๒.๒ ประเทศไทยมีบทบาทที่ส าคัญในด้านการค้าและการลงทุนในภูมิภาค บนพ้ืนฐานของ
ผลประโยชน์และความม่ันคงร่วมกัน  

๔.๒.๓ เพ่ิมสัดส่วนการใช้สิทธิประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรีต่อมูลค่าส่งออกรวมเพ่ิมขึ้น
เป็นร้อยละ ๕๐.๐ ในปี ๒๕๕๙ ภายใต้ความตกลงทางการค้าเสรีในทุกกรอบที่เจรจาแล้วเสร็จ และเพ่ิมโอกาส
และทางเลือกบนพื้นฐานของประโยชน์และข้อจ ากัดของประเทศในการเข้าถึงตลาดใหม่ที่เป็นกรอบการค้าเสรี
ที่จะมีบทบาทมากข้ึนในอนาคต  

๔.๒.๔ ลดต้นทุนการประกอบธุรกิจภายในประเทศและระหว่างประเทศภายในภูมิภาคให้เข้า
สู่มาตรฐานสากล  

๔.๒.๕ เพ่ิมมูลค่าการค้าชายแดนและการลงทุนโดยตรงของไทยในกลุ่มประเทศเพ่ือนบ้าน  
ให้ขยายตัวเพ่ิมข้ึนร้อยละ ๑๕.๐ และร้อยละ ๑๐.๐ ต่อปี ตามล าดับ 

๔.๓ ตัวช้ีวัด 

๔.๓.๑ ดัชนีความสามารถในการอ านวยความสะดวกทางการค้า (Enabling Trade Index) 
รวมทั้งดัชนีย่อยความสามารถในการบริหารจัดการ ณ พรมแดนของประเทศไทย และดัชนีย่อยความสามารถ
ด้านโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ  

๔.๓.๒ อันดับความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจ ใน ๕ ด้านที่มีล าดับส าคัญ ได้แก่ การ
เริ่มต้นธุรกิจ การได้รับสินเชื่อ การค้าระหว่างประเทศ การด าเนินการให้เป็นไปตามข้อตกลง และการขอ
อนุญาตก่อสร้าง 

๔.๓.๓ อัตราการเติบโตของมูลค่าการค้าชายแดนระหว่างไทยกับประเทศในอนุภูมิภาค  

๔.๓.๔ อัตราการเติบโตของมูลค่าการลงทุนของผู้ประกอบการไทยในประเทศในอนุภูมิภาค
และภูมิภาคอาเซียน 



๙๓ 

๕. แนวทางการพัฒนา 

เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความ
มั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมในระยะ ๕ ปี ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ โดยใช้ประโยชน์สูงสุดจากการรวมตัว
เป็นประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ ซึ่งขับเคลื่อนการด าเนินงานตามแผนแม่บทว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่าง
กันในอาเซียน โดยที่การด าเนินความร่วมมือระดับอนุภูมิภาคเป็นพ้ืนฐานส าคัญในการขับเคลื่อนความร่วมมือ
ในภูมิภาคอาเซียนให้ มีความแน่นแฟ้นมากขึ้นในทุกมิติ ซึ่งจะส่งผลให้มีการขยายตัวด้านการค้าและ 
การลงทุน ทั้งภายในอนุภูมิภาค ระหว่างอนุภูมิภาคกับภูมิภาคอาเซียน ตลอดทั้งการใช้ประโยชน์จากศักยภาพ
การเชื่อมโยงกับอนุภูมิภาคใกล้เคียง และขยายไปถึงกรอบความร่วมมือส าคัญอ่ืนๆ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก 
จ าเป็นต้องให้ความส าคัญต่อการเชื่อมโยงการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาค 
และภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยมีแนวทางการด าเนินงานที่ส าคัญ ดังนี้  

๕.๑ การพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายใต้กรอบความร่วมมือใน 
อนุภูมิภาคในภูมิภาคอาเซียน  โดยเฉพาะแผนงานการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่ม
แม่น้ าโขง ๖ ประเทศ (GMS) ร่วมกับยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิระวดี -เจ้าพระยา-แม่โขง 
(ACMECS) แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ความริเริ่มแห่ง
อ่าวเบงกอลส าหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ (BIMSTEC) และความร่วมมือ
ภายใต้คณะกรรมการว่าด้วยยุทธศาสตร์ร่วมในการพัฒนาพ้ืนที่ชายแดนไทย-มาเลเซีย (Thailand-Malaysia 
on Joint Development Strategy for Border Areas: JDS) เพ่ืออ านวยความสะดวกและลดต้นทุนด้าน 
โลจิสติกส์ โดย  

๕.๑.๑ พัฒนาบริการขนส่งและโลจิสติกส์ที่ มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานสากล 
โดยเฉพาะรูปแบบบริการขนส่งทั้งทางถนน รถไฟ รถไฟรางคู่ รถไฟความเร็วสูง และการขนส่งทางน้ า /การ
เดินเรือชายฝั่ง ตลอดจนการพัฒนาด่านศุลกากรชายแดน ศูนย์เศรษฐกิจชายแดน และการอ านวยความสะดวก
การผ่านแดนที่รวดเร็ว ที่จะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน การพัฒนาระบบเครือข่ายและการบริหาร
เครือข่ายธุรกิจของภาคบริการขนส่งและโลจิสติกส์ตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทานในภูมิภาค เพ่ือให้สามารถใช้
ทรัพยากรร่วมกันและเกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้ ซึ่งจะน าไปสู่การลดต้นทุนการท าธุรกิจ การปรับปรุง
ประสิทธิภาพความเชื่อมโยงระบบการขนส่ง ระบบอ านวยความสะดวกการเดินทาง การค้า และการขนส่ง
สินค้าผ่านแดนและข้ามแดน โดยใช้ศักยภาพการเชื่อมโยงด้านโครงสร้างพ้ืนฐานในทุกแนวพ้ืนที่เศรษฐกิจที่มี
อย่างสูงสุด โดยมีการบูรณาการแผนยุทธศาสตร์ที่สามารถน าไปสู่การเชื่อมโยงในภาพรวมของประเทศและการ
เชื่อมโยงในแต่ละแนวพ้ืนที่พัฒนาเศรษฐกิจในแต่ละอนุภูมิภาคและระหว่างอนุภูมิภาคในภูมิภาคอาเซียน และ
พัฒนาความเชื่อมโยงต่อเนื่องตามแผนแม่บทว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน รวมทั้งแผนความ
เชื่อมโยงกับระบบการขนส่งและโลจิสติกส์ของอนุภูมิภาคข้างเคียง พร้อมทั้งค านึงถึงยุทธศาสตร์และ
แผนพัฒนาของประเทศมหาอ านาจของโลกและขั้วอ านาจใหม่ในเอเชียในประเทศเพ่ือนบ้านของไทยและ
แผนงานของประเทศเพ่ือนบ้านแต่ละประเทศทั้งที่ได้น าเสนอในกรอบความร่วมมือกับไทยและที่ยังมิได้
น าเสนอและอาจเสนอในอนาคต โดยรัฐลงทุนน าในโครงการที่มีความส าคัญเชิงยุทธศาสตร์ของประเทศในแต่
ละแนวพื้นที่เศรษฐกิจ พร้อมทั้งเปิดโอกาสการร่วมลงทุนแบบความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน  

๕.๑.๒ ปรับปรุงกฎระเบียบการขนส่งคนและสินค้าที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือลดจ านวนเอกสาร 
ต้นทุนการด าเนินงาน และระยะเวลาที่ ใช้ในกระบวนการขนส่งผ่านแดนและข้ามแดน เพ่ือ เพ่ิมขีด



๙๔ 

ความสามารถในการแข่งขันของไทยและอนุภูมิประเทศโดยรวมในด้านการลดต้นทุนค่าขนส่งและโลจิสติกส์ 
โดยไทยให้ความสนับสนุนทางวิชาการกับประเทศเพ่ือนบ้านในฐานะหุ้นส่วนการพัฒนา 

๕.๑.๓ พัฒนาบุคลากรในธุรกิจการขนส่งและโลจิสติกส์ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของภาคเอกชน
ไทยทั้งในด้านทักษะภาษาต่างประเทศ และความรู้ด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์ ซึ่งจะช่วยให้
ผู้ประกอบการไทยสามารถเชื่อมโยงการด าเนินธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ได้ตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน ทั้งในระดับ
ภายในประเทศและระหว่างประเทศ รวมทั้งพัฒนาผู้ประกอบการโดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมให้มีความรู้ด้านศักยภาพการพัฒนาธุรกิจร่วมกับประเทศเพ่ือนบ้านและความรู้ในการใช้ประโยชน์จาก
โครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงตามแนวพ้ืนที่เศรษฐกิจและช่องทางส่งออกในอนุภูมิภาค และพัฒนาสมรรถนะการ
เป็นผู้ประกอบการของไทยในระดับสากลเพ่ือให้สามารถริเริ่มธุรกิจระหว่างประเทศได้ โดยไทยให้ความ
สนับสนุนทางวิชาการกับประเทศเพ่ือนบ้านในการพัฒนาบุคลากรด้านธุรกิจการขนส่งและโลจิสติกส์ด้วยใน
ฐานะหุ้นส่วนการพัฒนา 

๕.๑.๔ เชื่อมโยงการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวพื้นที่ชายแดน เขตเศรษฐกิจชายแดน 
ตลอดจนเชื่อมโยงระบบการผลิตกับพื้นที่ตอนในของประเทศ โดยเชื่อมโยงเครือข่ายการขนส่งที่เชื่อมโยง
ปัจจัยการผลิต ระบบการผลิต ห่วงโซ่การผลิตระหว่างประเทศ และประตูส่งออกตามมาตรฐานสากล อย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจกับพ้ืนที่เศรษฐกิจขนาดใหญ่ที่มีการพัฒนาใน
ประเทศเพ่ือนบ้านกับเขตเศรษฐกิจชายแดนไทยและพ้ืนที่ เศรษฐกิจตอนใน ทั้งนี้ โดยมีศูนย์ประสานงาน
ระหว่างไทยกับประเทศเพ่ือนบ้านบริเวณเมืองชายแดนที่ส าคัญ 

๕.๒ การพัฒนาฐานลงทุนโดยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาค
อาเซียน มุ่งเน้นความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านในการสร้างฐานการผลิตตามแนวพ้ืนที่พัฒนาเศรษฐกิจ ซึ่ง
เป็นยุทธศาสตร์เชิงพ้ืนที่ที่สามารถสนองตอบการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศ โดย 

๕.๒.๑ พัฒนาพื้นที่ในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศให้เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านและ
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพ่ือเป็นฐานการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การเกษตรและการแปรรูป
การเกษตร และการท่องเที่ยวในภูมิภาค โดยมีแผนงานเชิงรุกที่รู้เท่าทันต่อการด าเนินนโยบายของมหาอ านาจ
ในภูมิภาคด้านการลงทุนในประเทศเพ่ือนบ้านโดยเฉพาะการพัฒนาตามแนวพ้ืนที่พัฒนาเศรษฐกิจเชื่อมโยง
ตามแนวตะวันออก-ตะวันตก ตามแนวเหนือ-ใต้ และแนวตอนใต้ของแผนงาน GMS และเชื่อมโยงแนวพ้ืนที่
เศรษฐกิจของ IMT-GT ที่มีศักยภาพและมีความเป็นไปได้ในการเชื่อมโยง เพ่ือให้เปิดช่องทางการเชื่อมโยงที่มี
ความหลากหลายและเป็นทางเลือกให้ไทยในทุกสถานการณ์ ทั้งนี้ โดยหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องร่วมหารือกับ
ภาคเอกชนในการก าหนดแผนการลงทุน และหารือกับภาครัฐและภาคเอกชนของประเทศเพ่ือนบ้านในกรอบ 
การหารือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน โดยค านึงถึงผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมของทุก
ประเทศโดยก าหนดมาตรการดูแลป้องกันผลกระทบให้เกิดประโยชน์ต่อทุกประเทศอย่างเสมอภาคและ 
เป็นธรรม และเป็นผลให้ทุกประเทศยังสามารถรักษาอัตลักษณ์ของตนไว้ได้เพ่ือใช้ประโยชน์ในการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขันในเชิงการตลาด ด้านสังคมวัฒนธรรมและความมั่นคงภายใน รวมทั้งโดยค านึงถึง
การพัฒนาแบบเศรษฐกิจพอเพียง กับค านึงถึงศักยภาพการพัฒนาต่อยอดของผลผลิตเกษตรในท้องถิ่นที่มี
ศักยภาพที่แท้จริงและเป็นที่ยอมรับในการพัฒนาในพ้ืนที่ รวมทั้งการร่วมพัฒนากับประเทศเพ่ือนบ้านด้าน
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ การใช้นวัตกรรมที่เหมาะสมกับประเทศเพ่ือนบ้าน และการร่วมส่งเสริมการวิจัยและ
พัฒนาในเชิงพาณิชย์อย่างครบวงจร 



๙๕ 

๕.๒.๒ พัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดนและเมืองชายแดนให้มีบทบาทการเป็นประตูเชื่อมโยง
เศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งพ้ืนที่เศรษฐกิจชายแดนที่พัฒนาต่อเนื่องและพ้ืนที่ใหม่ โดยเฉพาะการ
พัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง ระบบโลจิสติกส์ มาตรฐานการให้บริการและอ านวยความสะดวกบริเวณจุด 
ผ่านแดน ขีดความสามารถของบุคลากรและผู้ประกอบการท้องถิ่น เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาการค้า การลงทุน 
การท่องเที่ยว โดยค านึงถึงและมีมาตรการรองรับที่เหมาะสมต่อผลกระทบเข้าสู่ประเทศโดยส่วนรวมอันอาจ
เกิดจากการเคลื่อนย้ายแรงงานจากประเทศเพ่ือนบ้าน การขนย้ายยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายข้ามแดนเข้าสู่
พ้ืนที่อ่ืนๆของประเทศ ทั้งนี้ ในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดนและเมืองชายแดนจะต้องค านึงถึงศักยภาพ
ด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของพ้ืนที่ มีแผนบูรณาการด้านการบริหารจัดการและพัฒนาด้าน
แรงงานเพ่ือการใช้ประโยชน์ร่วมกันระหว่างไทยและประเทศเพ่ือนบ้านตามกรอบความร่วมมืออนุภูมิภาคต่างๆ 
และความสอดคล้องกับแผนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงระหว่างประเทศตามแผนแม่บทการเชื่อมโยง
ระหว่างกันในอาเซียนและยุทธศาสตร์ในภาพรวมอ่ืนๆ 

๕.๒.๓ บูรณาการแผนพัฒนาพื้นที่เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยเชื่อมโยงแผนพัฒนา
เพ่ือให้บรรลุประโยชน์ร่วมทั้งในด้านความมั่นคงและเสถียรภาพของพ้ืนที่ ซึ่งเป็นปัจจัยเริ่มแรกของการพัฒนา
เศรษฐกิจที่ยั่งยืน และเพ่ือให้เกิดการพัฒนาจากระบบการผลิตร่วมที่สร้างสรรค์ประโยชน์ที่ทัดเทียมระหว่างกัน 
จากการบริการ การจัดสรรและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและแรงงานที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน  โดยอาจพัฒนา
ไปสู่การเป็นคลัสเตอร์การผลิตร่วมกับประเทศเพ่ือนบ้านในสถานะที่มีความเสมอภาคต่อไปเมื่อทุกประเทศมี
ความพร้อมทั่วกัน ทั้งนี้ ในการร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าในห่วงโซ่การผลิตร่วมกับประเทศเพ่ือนบ้านควร
ค านึงถึงอุปทานในตลาดอนุภูมิภาคและตลาดเป้าหมายเป็นหลัก 

๕.๓ การสร้างความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยผลักดันให้ไทยมีบทบาทน าที่
สร้างสรรค์ในเวทีระหว่างประเทศในประชาคมอาเซียน ซึ่งจะต้องมีการเตรียมการ ได้แก่ 

๕.๓.๑ พัฒนาความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชนที่มีศักยภาพ ในการร่วม
พัฒนาบุคลากรในทุกภาคส่วนเศรษฐกิจ ภาคการผลิต อุตสาหกรรมแปรรูป รวมทั้งผู้ประกอบการขนาดกลาง
และขนาดย่อม โดยเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องประชาคมอาเซียน ให้ได้รับข้อมูลและศึกษา
กฎระเบียบและข้อตกลงต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งภาษา ขนบธรรมเนียม และวัฒนธรรมเพ่ือให้มีความเข้าใจ
ชัดเจน เพ่ือให้มีความรู้และมีสมรรถนะในการแข่งขันในระบบเสรี เพ่ือเตรียมความพร้อมของธุรกิจในการได้
ประโยชน์จากความเป็นเสรีทั้งด้านการค้า การลงทุนและบริการ การเสริมสร้างความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา 
ตลอดจนแนวทางการขยายตลาดตามโอกาสและข้อตกลงใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ้น รวมทั้งมีระบบการเยียวยา
ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการปรับโครงสร้างและการแข่งขัน พร้อมทั้งเตรียมการรองรับผลกระทบในด้าน
การเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าเกษตร พลังงานและโอกาสในการเกิดการขาดแคลนสินค้าเกษตรอันเนื่องจากการ
เคลื่อนไหวเสรีของสินค้าโดยแสวงหาความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนผู้ผลิตรายใหญ่ 

๕.๓.๒ เสริมสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันการศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนให้มีมาตรฐาน
เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ตลอดจนการยกระดับทักษะฝีมือแรงงาน ทักษะด้านภาษาและความรอบรู้ด้าน
ภาษาขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม เพ่ือเตรียมความพร้อมของแรงงานไทยเข้าสู่ตลาดแรงงานใน
ภูมิภาคอาเซียน โดยไทยมีบทบาทน าในอาเซียนร่วมกับประเทศอ่ืนที่มีศักยภาพ 



๙๖ 

๕.๓.๓ ก าหนดมาตรฐานขั้นพื้นฐานของคุณภาพสินค้าและบริการ เพ่ือป้องกันสินค้าและ
บริการน าเข้าที่ไม่ได้คุณภาพทั้งในประเทศไทยและประเทศเพ่ือนบ้าน ซึ่งอาจก่อให้เกิดภัยอันตรายต่อชีวิตและ
ทรัพย์สิน และก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการก าหนดระบบบริหารจัดการร่วมด้านการพัฒนา
ทักษะและด้านคุณสมบัติของแรงงานน าเข้า เพ่ือให้ได้แรงงานที่มีคุณภาพ และตรงกับความต้องการส าหรับทุก
ประเทศ 

๕.๔ การเข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศระหว่างภูมิภาคโดยมีบทบาทที่สร้างสรรค์ 
เพื่อเป็นทางเลือกในการด าเนินนโยบายระหว่างประเทศในเวทีโลก เพ่ือรักษาสมดุลในปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
ไทยและมหาอ านาจต่างๆ ทั้งในระดับโลกและภูมิภาค และประโยชน์อ่ืนๆ ของประเทศทั้งในด้านการค้า ความ
มั่นคงของอาหารและพลังงาน โอกาสทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ไทย โอกาสในการเข้าถึงตลาดเงินและตลาด
ทุนที่ทันสมัยและเป็นทางเลือกของประเทศ การสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างประชาชนในกรอบนานาชาติและ  
การรักษาเสถียรภาพและความม่ันคงของไทยและภูมิภาคโดยรวม โดย 

๕.๔.๑ รักษาบทบาทของไทยในการมีส่วนร่วมก าหนดยุทธศาสตร์ของกรอบความร่วมมือที่
ด าเนินอยู่ เช่น เอเปค กรอบการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก รวมทั้งเฝ้าติดตามพัฒนาการและพิจารณา
เข้าร่วมกรอบที่เป็นทางเลือกใหม่ เช่น กรอบ Asia-Middle East Dialogue (AMED) และกรอบความตกลง 
Trans Pacific Partnership (TPP) ในลักษณะเชิงรุก เป็นต้น 

๕.๔.๒ รักษาดุลยภาพของปฏิสัมพันธ์กับมหาอ านาจทางเศรษฐกิจเดิมและมหาอ านาจใหม่ 
เพ่ือความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน โอกาสในการเข้าถึงนวัตกรรม และโอกาสในการด าเนิน
นโยบายทางเศรษฐกิจที่เปิดกว้าง 

๕.๕ การสร้างความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจในภูมิภาคด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
การเคลื่อนย้ายแรงงาน และการส่งเสริมแรงงานไทยในต่างประเทศ ในลักษณะเกื้อกูลกัน ผ่านกิจกรรม
เชื่อมโยงห่วงโซ่การผลิตและการเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างกันอย่างเสรีและมีประสิทธิภาพ โดย 

๕.๕.๑ เร่งด าเนินการด้านความร่วมมือในการก าหนดมาตรฐานฝีมือระหว่างประเทศ  
เพ่ืออ านวยความสะดวกการเคลื่อนย้ายแรงงานในภูมิภาค ซึ่งจะช่วยเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของไทย
และประเทศเพ่ือนบ้านไปพร้อมกัน และจัดท าแผนบูรณาการกับประเทศเพ่ือนบ้านด้านการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ การศึกษาและทักษะแรงงานรองรับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภายในประเทศและอนุภูมิภาค และ
การเตรียมการด้านก าลังแรงงานเพ่ือรองรับการเขา้สู่สังคมผู้สูงอายุของไทย  

๕.๕.๒ ส่งเสริมผู้ประกอบการไทยในการขยายการลงทุนไปสู่ต่างประเทศ  โดยเฉพาะใน
ประเทศเพ่ือนบ้าน เพ่ือแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานและวัตถุดิบในประเทศ และใช้ประโยชน์จากสิทธิพิเศษ 
ของประเทศเพ่ือนบ้านในการผลิตเพื่อส่งออก โดยการสร้างตราสัญลักษณ์ และสร้างเครือข่ายธุรกิจโดยการหา
ตัวแทนและหุ้นส่วนในต่างประเทศ การสนับสนุนด้านสินเชื่อ การให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดตั้งธุรกิจและการเข้า
สู่ตลาดต่างประเทศ การจัดตั้งหอการค้าและสมาคมธุรกิจเอกชนไทยในต่างประเทศ จัดตั้งเวทีประสานงาน
ระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ควบคู่กับสภาธุรกิจของกรอบความร่วมมืออนุภูมิภาค และศูนย์ประสานงาน
ระดับท้องถิ่นกับประเทศเพ่ือนบ้านบริเวณชายแดน การส่งเสริมให้ผู้ประกอบการและผู้ส่งออกไทยใช้สิทธิ
พิเศษทางการค้าตามข้อตกลงทางการค้าต่างๆ 



๙๗ 

๕.๕.๓ คุ้มครองและส่งเสริมสิทธิและผลประโยชน์ของคนไทยและแรงงานไทยใ น
ต่างประเทศ และสนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนไทยในต่างประเทศ โดยการให้ความรู้ด้าน
กฎหมายท้องถิ่น สนับสนุนกิจกรรมคนไทย เสริมสร้างชุมชนไทยในต่างประเทศให้อยู่ได้อย่างมีศักดิ์ศรีและมี
คุณภาพชีวิตที่ดี สนับสนุนการฝึกอบรมทักษะฝีมือและทักษะการใช้ภาษา การสร้างหลักประกัน การคุ้มครอง
ดูแลการจัดส่งแรงงานไปท างานในต่างประเทศ และการติดตามดูแลช่วยเหลือคนไทยที่ประสบปัญหาใน
ต่างประเทศ และคุ้มครองสิทธิประโยชน์แรงงานไทยในต่างประเทศให้ได้รับประโยชน์ตามที่กฎหมายก าหนด 

๕.๖ การมีส่วนร่วมอย่างส าคัญในการป้องกันภัยจากการก่อการร้ายและอาชญากรรม ยาเสพติด 
ภัยพิบัติ และการแพร่ระบาดของโรคภัย ที่ส่งผลต่อสภาวะทางเศรษฐกิจในระยะยาว จากผลกระทบในด้าน
ความมั่นคงแห่งชีวิต เศรษฐกิจ ความเป็นอยู่ เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนในภูมิภาค โดย 

๕.๖.๑ พัฒนาศักยภาพและความพร้อมในการป้องกันและแก้ปัญหาข้ามชาติด้านการก่อการ
ร้าย ปัญหายาเสพติด ปัญหาการค้ามนุษย์ และการหลบหนีเข้าเมืองทั้งระบบ เพ่ือลดผลกระทบจากการ 
เปิดเสรีและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ควบคู่ไปกับการปรับปรุงระบบการเข้าเมือง การจัดระเบียบ
ชายแดน การจัดระบบแรงงานต่างด้าว และการแก้ไขปัญหาสถานะและสิทธิ ของบุคคลที่ชัดเจนร่วมกับ
ประเทศเพ่ือนบ้านและนานาประเทศ ตลอดจนการรักษาผลประโยชน์ของชาติทั้งทางบกและทางทะเล 

๕.๖.๒ เตรียมพร้อมรับภัยพิบัติทางธรรมชาติและเหตุฉุกเฉิน โดยพัฒนาศักยภาพและความ
ร่วมมือภายในภูมิภาค เพ่ือพร้อมรับต่อเหตุการณ์ฉุกเฉินและภัยทางธรรมชาติ โดยให้มีการบริหารจัดการโดย
ใช้แผนด าเนินธุรกิจต่อเนื่อง เร่งสร้างความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐและเอกชน เพ่ือปกป้องธุรกิจ การค้า และ
ความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อคน ตลอดจนรักษาการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต  ผ่านการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 

๕.๖.๓ ร่วมมือในการป้องกันการติดเชื้อและการแพร่ระบาดของโรคภัยประเภทที่เกิดขึ้น
ใหม่ในโลก โดยสร้างศักยภาพในการเตรียมความพร้อมรับการดูแลด้านสาธารณสุข รวมทั้งการแพร่ระบาดของ
โรคอุบัติใหม่และโรคระบาดซ้ า 

๕.๗ การเสริมสร้างความร่วมมือที่ดีระหว่างประเทศในการสนับสนุนการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจอย่างมีจริยธรรมและไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดย  

๕.๗.๑ ด าเนินการตามกรอบความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมในระดับอนุภูมิภาค อาทิ 
แผนงานด้านสิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพ ภายใต้กรอบความร่วมมือในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง 
๖ ประเทศ และความร่วมมือซึ่งการพัฒนาแม่น้ าโขงอย่างยั่งยืน และระดับภูมิภาค อาทิ มติที่ประชุมรัฐมนตรี
สิ่งแวดล้อมอาเซียน รวมทั้งพันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง  

๕.๗.๒ เสริมสร้างการผลิตและบริโภคสินค้าและบริการที่น าสู่การลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก ลดมลพิษ ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างไม่มีประสิทธิภาพ และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น 
การขยายอุตสาหกรรมสีเขียว การใช้พลังงานทดแทน การผลิตที่มีคาร์บอนต่ า การบริหารจัดการน้ าอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยการเผยแพร่ความรู้เรื่องเทคโนโลยีที่มีประสิทธิผลในการน าไปใช้ได้อย่างเหมาะสมและมี
ต้นทุนที่ต่ า การสร้างแรงจูงใจในภาคเอกชน และการสร้างหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน 



๙๘ 

๕.๘ การผลักดันการจัดท าความตกลงการค้าเสรี และวางแนวทางป้องกันผลเสียที่จะเกิดขึ้น  
โดยเร่งขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจผ่านความตกลงเขตการค้าเสรี และก าหนดมาตรการการให้ความ
ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบ ตลอดจนสร้างองค์ความรู้ให้กับภาคธุรกิจโดยเฉพาะผู้ได้รับผลกระทบทั้งเชิงบวก
และลบเพ่ือให้สามารถพัฒนาศักยภาพและโอกาสของตนเองในการใช้ประโยชน์จากการเปิดการค้าเสรี 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ภาคธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมได้รับการสนับสนุน เยียวยาและดูแลจากรัฐในกรณีที่
ไม่สามารถปรับตัวได้ทัน  

๕.๙ การส่งเสริมให้นักลงทุนต่างชาติใช้ประเทศไทยเป็นฐานธุรกิจในภูมิภาคเอเชียและการ
สนับสนุนบทบาทขององค์กรระหว่างประเทศที่ไม่แสวงหาก าไร โดย 

๕.๙.๑ สนับสนุนให้นักลงทุนต่างชาติใช้สิทธิประโยชน์การจัดตั้งส านักงานปฏิบัติการ
ภูมิภาค เพ่ือเพ่ิมศักยภาพให้ประเทศไทยเป็นจุดส าคัญของการลงทุนในภูมิภาคและน าเงินตราต่างประเทศเข้า
มาในประเทศไทยมากขึ้น 

๕.๙.๒ ส่งเสริมและอ านวยความสะดวกองค์กรระหว่างประเทศที่ไม่แสวงหาก าไร ให้มี
บทบาทเพ่ิมข้ึนในการใช้ไทยเป็นฐานการด าเนินความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาประเทศในภูมิภาค 

๕.๑๐ การปรับปรุงและเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคีการพัฒนาภายในประเทศตั้งแต่ระดับ
ชุมชนท้องถิ่น ให้พร้อมต่อการเชื่อมโยงทิศทางการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงในบริบทโลก เอเชียแปซิฟิก อาเซียน 
และอนุภูมิภาค โดย 

๕.๑๐.๑ เสริมสร้างศักยภาพชุมชนท้องถิ่นให้รับรู้และเตรียมพร้อมรับกระแสการเปลี่ยนแปลง
ทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยการพัฒนาองค์ความรู้และสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมทั้ง
ส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจที่ดีต่อกันในระดับประชาชนโดยผ่านการเชื่อมโยงเครือข่ายทาง
ชุมชนและวัฒนธรรม 

๕.๑๐.๒ สนับสนุนกลไกการพัฒนาระดับพื้นที่ โดยเฉพาะคณะกรรมการบริหารงานจังหวัด
แบบบูรณาการ (กบจ.) คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (กบก.) คณะกรรมการ กรอ. 
จังหวัด และคณะกรรมการ กรอ. กลุ่มจังหวัด รวมทั้งหน่วยงานด้านความมั่นคงในพ้ืนที่ ในการก าหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด โดยเฉพาะจังหวัดชายแดน ให้มีวิสัยทัศน์ที่ก้าวทันโลกและ
สามารถพัฒนาเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้านในทิศทางที่สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาร่วมกันระหว่าง
ประเทศ 

๕.๑๐.๓ ส่งเสริมศักยภาพด้านวิชาการและเครือข่ายของสถาบันการศึกษาของไทย เพ่ือสร้าง
ความใกล้ชิดทางสังคม วัฒนธรรม และปฏิสัมพันธ์กับประเทศในอนุภูมิภาค 

 



   

บ ท ที่  ๘ 

ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
อย่างยั่งยืน 

๑. สถานการณก์ารเปลี่ยนแปลงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

สถานการณท์รัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
ในบริบทโลก และปัจจัยภายในประเทศ ทั้งเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การเพ่ิมขึ้นของประชากร 
การพัฒนาเศรษฐกิจที่มุ่งการเจริญเติบโตและการแข่งขันทางด้านการค้า และการลงทุน ท าให้มีการใช้
ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติเกินศักยภาพในการรองรับของระบบนิเวศ ในขณะที่ขีดความสามารถของการ
บริหารจัดการและเครื่องมือทางนโยบาย เช่น ฐานข้อมูล กฎระเบียบ การบังคับใช้กฎหมาย และเครื่องมือทาง
เศรษฐศาสตร์ ยังไม่สามารถน ามาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ น าไปสู่ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม และส่งผลต่อความสมดุลของระบบนิเวศโดยรวมอย่างต่อเนื่อง 

๑.๑  พื้นที่ป่าไม้ยังคงถูกบุกรุกท าลาย ส่งผลกระทบต่อความสมดุลของระบบนิเวศและความ
หลากหลายทางชีวภาพ พ้ืนที่ปุาไม้ของประเทศไทยมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยลดลงจาก ๑๗๑ ล้านไร่ 
ในปี ๒๕๐๔ หรือคิดเป็นร้อยละ ๕๓.๓ เหลือ ๑๐๗.๖ ล้านไร่ในปี ๒๕๕๒ หรือคิดเป็นร้อยละ ๓๓.๖ ของพ้ืนที่
ประเทศ จากพ้ืนที่ปุาที่ลดลงได้ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศปุาและความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งเป็นแหล่ง
พ่ึงพิงในการด ารงชีวิตของชุมชน และเป็นพ้ืนฐานการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต ได้มีการบริหาร
จัดการเพ่ือการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ โดยมีการค้นพบสิ่งมีชีวิตชนิดพันธุ์ใหม่ในประเทศไทยหลายชนิด แต่
จ านวนชนิดพันธุ์ที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ก็มีจ านวนเพิ่มมากขึ้น  

๑.๒ ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งมีแนวโน้มเสื่อมโทรมลงอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันประเทศไทย 
มีพ้ืนที่ปุาชายเลนรวม ๑.๕ ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ ๐.๕ ของพ้ืนที่ประเทศ ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งยังคง
ได้รับแรงกดดันจากการขยายตัวของการพัฒนา การก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน การท่องเที่ยว และการท า
ประมงโดยขาดการควบคุมอย่างเหมาะสม รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพอันได้แก่ ปัญหาการกัดเซาะ
ชายฝั่ง โดยตั้งแต่อดีตถึงปี ๒๕๕๐ แนวชายฝั่งทะเลทั่วประเทศถูกกัดเซาะ ๑๕๕ แห่ง รวมเป็นความยาว
ประมาณ ๖๐๐ กิโลเมตร สูญเสียที่ดินไปถึง ๑๑๓,๐๔๒ ไร่ คิดเป็นมูลค่าความเสียหายเฉพาะที่ดินประมาณ 
๑ แสนล้านบาท ส่วนพ้ืนที่แนวชายฝั่งทะเลอ่าวไทยตอนในทั้งหมดซึ่งได้รับการจัดเป็นพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่มี
ความส าคัญระดับชาติ พบว่า มีอัตราการกัดเซาะรุนแรงมากกว่า ๕ เมตรตอ่ปี  

๑.๓ ทรัพยากรดินเสื่อมโทรมและมีความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ที่ดิน ทรัพยากรดินซึ่งเป็น
ปัจจัยการผลิตที่ส าคัญ มีทั้งปัญหาคุณภาพดินเสื่อมโทรม การใช้ที่ดินที่ไม่เหมาะสมกับศักยภาพพ้ืนที่ และ
ปัญหาการกระจายการถือครองที่ดิน พ้ืนที่ดินเสื่อมโทรมในระดับรุนแรงและระดับวิกฤตเท่ากับ ๓๖ ล้านไร่  
คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๒ ของพ้ืนที่ประเทศ มีการเข้าครอบครองใช้ประโยชน์ที่ดินในพ้ืนที่อนุรักษ์ รวมทั้งมีการ
ขยายตัวของเมือง พื้นที่อุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม รุกพ้ืนที่เกษตรกรรมมากขึ้น  



๑๐๐ 

๑.๔ ปัญหาการขาดแคลนน้ าและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ทั้งอุทกภัยและปัญหาภัยแล้งมีแนวโน้ม
จะเกิดขึ้นบ่อยครั้งและทวีความรุนแรงขึ้น โดยความสามารถเก็บกักน้ าเพ่ือน ามาใช้งานได้ในฤดูแล้ง มีเพียง 
๗๔,๐๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตร สามารถใช้ได้จริงเพียงปีละประมาณ ๕๕,๐๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตร สนองความ
ต้องการใช้น้ าได้เฉพาะในพ้ืนที่ชลประทานเท่านั้น ขณะที่ ความต้องการใช้น้ าจะเพ่ิมขึ้นจาก ๕๗,๔๕๒ ล้าน
ลูกบาศก์เมตรต่อปี ในปี ๒๕๕๑ เป็น ๖๕,๔๕๒ ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี ในปี ๒๕๕๙ โดยภาคกลางมีความ
ต้องการใช้น้ ามากที่สุด รองลงมาคือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และภาคใต้ ตามล าดับ ดังนั้น โอกาส
ที่ความรุนแรงของปัญหาการขาดแคลนน้ า และความขัดแย้งจากการแย่งชิงน้ าระหว่างลุ่มน้ าและระหว่าง   
ภาคการผลิตจะเพ่ิมสูงขึ้นในทุกสาขาการผลิต ทั้งนี้ หมู่บ้านที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดภัยแล้งในระดับปานกลาง
ถึงระดับรุนแรงมีประมาณร้อยละ ๓๔.๐ ของจ านวนหมู่บ้านทั้งประเทศ โดยลุ่มน้ าภาคตะวันออกเฉียงเหนือมี
ความเสี่ยงมากที่สุด ในขณะที่มีหมู่บ้านเสี่ยงต่ออุทกภัย น้ าหลากและดินถล่มมี ๒,๓๗๐ หมู่บ้าน โดยหมู่บ้านที่
เสี่ยงภัยสูงมี ๓๙๘ หมู่บ้าน ทั้งนี้ ภาคเหนือมีความเสี่ยงมากที่สุด สาเหตุส าคัญเกิดจากการที่พ้ืนที่ปุาต้นน้ า   
ถูกบุกรุกท าลาย 

๑.๕ ความต้องการใช้แร่และพลังงานมีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
ความต้องการทรัพยากรแร่เพื่อเป็นฐานการผลิตในภาคอุตสาหกรรมและการพัฒนาอ่ืนๆ ยังคงเพ่ิมสูงขึ้น ท าให้
มีการผลิตและน าเข้าจากต่างประเทศเพ่ิมขึ้น ซึ่งผลจากการพัฒนาทรัพยากรแร่ได้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
สุขภาพอนามัย และวิถีชีวิตของประชาชนและชุมชน เช่น กรณีปัญหาการปนเปื้อนของตะกั่วในล าห้วยคลิตี้ 
อ าเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ที่เกิดจากการชะล้างกากตะกอนและการแต่งแร่ และการปนเปื้อนของ 
สารแคดเมี่ยมในดิน ในข้าว และพ้ืนที่เกษตรกรรม จากการท าเหมืองแร่สังกะสีในอ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก  
เป็นต้น รวมทั้งยังมีปัญหาการจัดการหน้าดิน และการปนเปื้อนในพ้ืนที่เหมืองที่ปิดกิจการแล้วและพ้ืนที่
โดยรอบ  

 ความต้องการใช้พลังงานของประเทศเพ่ิมขึ้นตลอด ๓๐ ปีที่ผ่านมา โดยในช่วง ๕ ปีที่ผ่านมา  
มีการใช้พลังงานเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยร้อยละ ๒.๑ ต่อปี จึงต้องมีการน าเข้าพลังงานจากต่างประเทศ โดยเฉพาะ
น้ ามันดิบที่มีสัดส่วนการน าเข้าสูงถึงเกือบร้อยละ ๗๐.๐ ของปริมาณการน าเข้าพลังงานเชิงพาณิชย์ทั้งหมด 
รวมทั้งมีการพัฒนาพลังงานทางเลือกอ่ืนๆ เพ่ือทดแทนการน าเข้าพลังงานจากต่างประเทศ โดยสนับสนุนให้มี
การวิจัยและพัฒนาด้านพลังงานหมุนเวียน และพลังงานทดแทนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อย่างไรก็ตาม การ
พัฒนาและการใช้พลังงานได้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมาก เนื่องจาก
การผลิตพลังงานมีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติหลายประเภท เช่น ทรัพยากรน้ า ปุาไม้ และแร่ อีกทั้งการพัฒนา
และการใช้พลังงานที่มีการปล่อยสารมลพิษทางอากาศได้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมีแนวโน้มเพ่ิม
สูงขึ้น ดังเช่นกรณีการผลิตพลังงานไฟฟูาที่ใช้ถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ หรือชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง เป็นต้น รวมทั้ง
ยังเป็นสาเหตุส าคัญประการหนึ่งในการท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ นอกจากนี้ ความต้องการ
และราคาพลังงานที่เพ่ิมสูงขึ้นอาจน าไปสู่การบุกรุกพ้ืนที่ปุาไม้เพ่ือขยายพ้ืนที่เพาะปลูกพืชพลังงานอีกด้วย  



๑๐๑ 

๑.๖ สถานการณ์มลพิษและสิ่งแวดล้อมด้านต่างๆ เช่น มลพิษทางอากาศ น้ า และขยะมูลฝอย 
มีแนวโน้มเสื่อมโทรมและรุนแรงเพิ่มขึ้นจากการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การขยายตัวของชุมชน และ
พฤติกรรมการบริโภคที่ฟุ่มเฟือย กล่าวคือ 

๑.๖.๑ มลพิษทางอากาศในเขตเมืองใหญ่และพื้นที่เศรษฐกิจที่ส าคัญมีค่าเกินมาตรฐาน  
ในปี ๒๕๕๑ มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ๑๙๓.๘ ล้านตัน หรือร้อยละ ๙๘.๐ ของการปล่อยสารมลพิษ
ทางอากาศทั้งหมด โดยส่วนใหญ่มาจากกิจกรรมการผลิตไฟฟูา คมนาคมและขนส่ง และอุตสาหกรรมการผลิต 
ในขณะที่คุณภาพอากาศยังคงมีปัญหาเรื่องฝุุนละอองขนาดเล็กเกินค่ามาตรฐาน เช่น ในจังหวัดสระบุรี 
แม่ฮ่องสอน เชียงราย ล าปาง กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ พระนครศรีอยุธยา สมุทรปราการ ระยอง และชลบุรี 
เป็นต้น สาเหตุหลักเกิดจากการจราจรขนส่งในเขตเมือง การอุตสาหกรรม หมอกควันจากการเผาในที่โล่งและ 
ไฟปุา บริเวณพ้ืนที่ริมถนนในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ยังคงได้รับผลกระทบจากมลพิษทางเสียงที่มา
จากการจราจร ทีม่ีค่าสูงเกินมาตรฐาน รวมทั้งยังมปีัญหาการจัดการมลพิษทางเสียงของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  

๑.๖.๒ สถานการณ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในปี ๒๕๔๗ ประเทศไทย
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมทั้งสิ้น ๒๖๕.๙ ล้านตัน รวมการปล่อยจากภาคการเปลี่ยนแปลงการใช้พ้ืนที่และ 
ปุาไม้ ทั้งนี้อัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพ่ิมขึ้นร้อยละ ๕.๖ จากปี ๒๕๔๖ โดยภาคการผลิตและการใช้
พลังงานปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๐ รองลงมาคือ ภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม 
และภาคของเสีย คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๐ , ๗.๐ และ ๔.๐ ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด ตามล าดับ 

๑.๖.๓ ปัญหามลพิษทางน้ านับวันจะรุนแรงมากขึ้นจากการเพิ่มขึ้นของจ านวนประชากรและ
จ านวนโรงงานอุตสาหกรรมที่เติบโตขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจ  ในปี ๒๕๕๓ คุณภาพน้ าในแม่น้ า 
สายหลักและแหล่งน้ าส าคัญของประเทศ ที่มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ดีและพอใช้ คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๐ โดยมีแนวโน้ม
เสื่อมโทรมลงเมื่อเทียบกับปี ๒๕๕๒ และ ๒๕๕๑ ที่มีสัดส่วนคุณภาพน้ าที่อยู่ในเกณฑ์ดีและพอใช้รวมกันถึงร้อยละ 
๖๖.๐ และ ๗๖.๐ ตามล าดับ ส่วนน้ าบาดาลในหลายพ้ืนทีม่ีการปนเปื้อนจากสารเคมีที่เป็นอันตราย  

๑.๖.๔ ปริมาณของเสียทั้งจากชุมชนและภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นและยังขาดการจัดการที่
ถูกต้อง ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนมีจ านวนประมาณ ๑๕.๒ ล้านตัน แต่ได้รับการก าจัดอย่างถูกต้องเพียงร้อยละ 
๓๘ และมีอัตราการน ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ เพียงร้อยละ ๒๖.๐ ส าหรับของเสียอันตรายเกิดขึ้นประมาณ ๓.๑ 
ล้านตันในปี ๒๕๕๓ โดยมาจากภาคอุตสาหกรรมร้อยละ ๗๗.๐ ทั้งนี้ของเสียอันตรายที่เกิดขึ้นมากกว่าร้อยละ 
๗๐.๐ เกิดขึ้นในพ้ืนที่ภาคตะวันออก และกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยร้อยละ ๙๗.๐ ของของเสีย
อันตรายจากภาคอุตสาหกรรมได้รับการจัดการอย่างเหมาะสม โดยมีโรงงานที่รับจัดการของเสียอันตราย ๓๑๑ 
แห่ง ขีดความสามารถในการรองรับ ๑๐.๗ ล้านตันต่อปี แต่โรงงานส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ภาคกลางและ 
ภาคตะวันออก ส่งผลให้แหล่งก าเนิดของเสียอันตรายในภูมิภาคอ่ืนต้องเสียค่าใช้จ่ายในการขนส่งเพ่ือน าไปก าจัดสูง 
จึงท าให้มีการเก็บรวบรวมของเสียอันตรายไว้ในโรงงาน หรือมีการลักลอบทิ้งปนไปกับขยะมูลฝอยชุมชน   

๑.๖.๕ การใช้สารเคมีในภาคเกษตรกรรมและภาคอุตสาหกรรมยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น แต่
การใช้กลไกควบคุมยังขาดประสิทธิภาพ ท าให้มีทะเบียนสารเคมีทางการเกษตรมากเป็นอันดับ ๑ ของโลก 
ในปี ๒๕๕๓ มีการผลิตและน าเข้าสารเคมีจากต่างประเทศรวม ๔๐.๕ ล้านตัน โดยเป็นการน าเข้าจาก
ต่างประเทศประมาณ ๑๕.๕ ล้านตัน และผลิตเองในประเทศ ๒๕ ล้านตัน เพ่ิมขึ้นจากปี ๒๕๕๑ ซึ่งมีการผลิต
และน าเข้าสารเคมีจากต่างประเทศ ๒๙.๕ ล้านตัน ท าให้มีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพอนามัยของประชาชน อันเนื่องมาจากการรั่วไหลจากการขนส่ง การจัดเก็บที่ไม่ปลอดภัย และการใช้ที่
ไม่ถูกวิธี นอกจากนี้ การเกิดอุบัติภัยจากสารเคมีก็มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนด้วยเช่นกัน   



๑๐๒ 

๑.๗ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันยังไม่มีประสิทธิภาพ
เท่าที่ควร ขาดการบูรณาการร่วมระหว่างหน่วยงานรับผิดชอบที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้การก าหนดเครื่องมือและ
กลไกในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นแบบแยกส่วน ระบบการจัดการข้อมูลด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยังไม่เป็นมาตรฐาน ไม่ครอบคลุม และขาดการเชื่อมโยงกับข้อมูลด้าน
เศรษฐกิจและสังคม กฎหมายมีลักษณะของการบริหารจัดการทรัพยากรรายสาขา ขาดประสิทธิภาพในการ
บังคับใช้ ขาดความเป็นธรรม และไมโ่ปร่งใส นอกจากนี้ ยังมีปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น และความไม่เป็นธรรม
ในการจัดสรรทรัพยากร เช่น ที่ดิน น้ า และปุาไม้ เป็นต้น ส่งผลให้เกิดความไม่ไว้วางใจในการบริหารจัดการ
ของภาครัฐ  ในขณะที่เกิดช่องว่างทางนโยบายในการบูรณาการระหว่างการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา
เศรษฐกิจ ประกอบกับความอ่อนแอของกลไกการจัดการสิ่งแวดล้อมและการบังคับใช้กฎหมาย และความไม่มี
ประสิทธิภาพของเครื่องมือก ากับและควบคุมในการบรรเทาผลกระทบของโครงการขนาดใหญ่ ส่งผลให้เกิด 
ผลกระทบมากมายจากโครงการพัฒนาเศรษฐกิจขนาดใหญ่ของทั้งภาครัฐและเอกชน แม้โครงการพัฒนา
เหล่านี้จะตอบสนองเปูาหมายทางเศรษฐกิจและเพ่ิมรายได้ แต่ก่อให้เกิดผลกระทบทางด้านสังคมและ
สิ่งแวดล้อมหลายประการ ดังเช่น กรณีปัญหามลพิษในพ้ืนที่มาบตาพุดและบริเวณใกล้เคียงจังหวัดระยอง  
ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากการเติบโตของอุตสาหกรรมโดยขาดการควบคุมการปล่อยมลพิษให้เป็นไปตาม
กฎหมายก าหนด ก่อให้เกิดมลพิษด้านอากาศเกินมาตรฐานคุณภาพอากาศในบางจุดตรวจวัด การปนเปื้อน
โลหะหนักและสารอินทรีย์ระเหยง่ายของน้ าผิวดิน น้ าใต้ดินและน้ าทะเล ปัญหาขยะและกากของเสียชุมช น 
การลักลอบท้ิงขยะอุตสาหกรรม และการเกิดอุบัติภัยจากการรั่วไหลของสารเคมีบ่อยครั้ง ก่อให้เกิดความเสี่ยง
ต่อสุขภาพของประชาชนในพ้ืนที่ และมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนและคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ส่งผลให้ภาคประชาชนขาดความเชื่อม่ันต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมของภาครัฐ 
ซ่ึงมีผลกระทบต่อการขยายพื้นที่อุตสาหกรรมแห่งใหม่ 

๑.๘ พันธกรณีและข้อตกลงระหว่างประเทศทั้งด้านการค้า การลงทุน และการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งพันธกรณีที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ มีแนวโน้มทวีความเข้มข้นและจะสัมพันธ์กันมากขึ้น โดยคาดว่าพันธกรณีและข้อตกลงเกี่ยวกับ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภายหลังการสิ้นสุดระยะแรกของการด าเนินการตามพิธีสารเกียวโตในปี 
๒๕๕๕ จะท าให้กลุ่มประเทศก าลังพัฒนาต้องมีส่วนร่วมมากขึ้นในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
ประกอบกับการกีดกันทางการค้าที่เป็นผลมาจากมาตรการแก้ไขปัญหาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
จะเพ่ิมมากขึ้น ทั้งในรูปแบบที่เป็นมาตรการภาษี และในรูปแบบที่ไม่ใช่มาตรการภาษี นับเป็นความท้าทายใน
การวางยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศต่อไปในอนาคตให้สามารถ
รองรับการเปลี่ยนแปลงในบริบทโลกดังกล่าว  

๒. การประเมินความเสี่ยง 
 การเปลี่ยนแปลงภายในและภายนอกประเทศที่จะเกิดข้ึนอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ประเทศไทยต้องเผชิญ
กับความเสี่ยงในหลายมิติที่ส่งผลกระทบต่อฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศในช่วง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ดังนี้ 

๒.๑ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะส่งผลให้สถานการณ์และแนวโน้มทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมที่เสื่อมโทรมทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น ประเทศไทยมีความเปราะบางหลายด้านและมีแนวโน้มที่
จะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ดังนี้ 



๑๐๓ 

๒.๑.๑ การสูญเสียพื้นที่ชายฝั่ง พ้ืนที่ชายฝั่งประเทศไทยที่มีความเสี่ยงสูงที่จะได้รับ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในอนาคตอย่างรุนแรง ทั้งจากปัญหาชายฝั่งถูกกัดเซาะ และ
แนวโน้มการเพิ่มสูงขึ้นของระดับน้ าทะเล ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งโดยตรง รวมทั้ง
การประกอบอาชีพและแหล่งที่อยู่อาศัยของประชาชน ท าให้เกิดการย้ายถิ่นฐาน 

๒.๑.๒ การขาดแคลนน้ า จากการที่ปริมาณฝนที่มีความแปรปรวนในหลายพ้ืนที่  การ
เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศจะส่งผลกระทบต่อปริมาณน้ าท่าและน้ าใต้ดินในระยะยาว ในขณะที่ความ
ต้องการใช้น้ าเพ่ิมสูงขึ้น ท าให้เกิดความไม่สมดุลของปริมาณน้ า จนส่งผลกระทบต่อการด ารงชีวิต ระบบนิเวศ 
และสภาพแวดล้อมของพ้ืนที่ 

๒.๑.๓ ความไม่ม่ันคงด้านอาหารและพลังงาน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมีแนวโน้ม
ท าให้ผลผลิตทางเกษตรที่ส าคัญของไทยลดลง อาทิ ข้าว น้ าตาล และมันส าปะหลัง ประกอบกับการหันมาผลิต
พลังงานทดแทนจากพืชอาจส่งผลกระทบต่อราคาและความมั่นคงด้านอาหารในที่สุด และอาจส่งผลกระทบต่อ
ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามมา เช่น การบุกรุกพ้ืนที่ปุา ไม้เพ่ือขยายพ้ืนที่การเกษตร 
เพ่ือการผลิตพลังงาน การขยายตัวของการใช้ปุ๋ยและสารเคมีเกษตรอย่างไม่ถูกต้อง เป็นต้น 

๒.๑.๔ ภัยพิบัติทางธรรมชาติ สถานการณ์การเกิดภัยพิบัติมีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้น เนื่องจาก
ทรัพยากรธรรมชาติถูกบุกรุกท าลาย โดยคาดว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะเป็นปัจจัยเสริมทั้งด้าน
ความถี่และระดับความรุนแรงของภัยพิบัติในหลายพ้ืนที่ของประเทศ ได้แก่ อุทกภัย ภัยแล้ง แผ่นดินถล่ม  
วาตภัย และไฟปุา ซึ่งส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของมนุษย์ โดยเฉพาะประชากรที่มีขีดความสามารถในการ
รับมือกับผลกระทบด้วยตนเองต่ า 

๒.๒ รูปแบบการผลิตและพฤติกรรมการบริโภคที่ฟุ่มเฟือยท าให้ทรัพยากรธรรมชาติถูกใช้อย่าง
สิ้นเปลืองโดยไม่ค านึงถึงข้อจ ากัด ซึ่งมีสาเหตุมาจากหลายปัจจัย ดังนี้ 

๒.๒.๑ ประชาชนส่วนใหญ่ขาดจิตส านึกสาธารณะและความตระหนักเกี่ยวกับการบริโภค 
ทีย่ั่งยืน อาจเป็นผลมาจากการขาดความรู้และความเข้าใจ รวมทั้งไม่สามารถเข้าถึงข้อมูล เพราะไม่มีระบบการ
ให้ข้อมูลที่เพียงพอต่อการตัดสินใจ จึงใช้จ่ายอย่างฟุุมเฟือยตามกระแสวัตถุนิยม ก่อให้เกิดน้ าเสีย อากาศเสีย 
ขยะ และกากของเสียอันตรายเพิ่มมากข้ึน โดยเฉพาะในเขตพ้ืนที่เมือง 

๒.๒.๒ ภาคอุตสาหกรรมส่วนใหญ่โดยเฉพาะขนาดกลางและขนาดเล็กยังคงใช้เทคโนโลยี 
ที่มีประสิทธิภาพต่ าในการผลิตและจัดการของเสีย ท าให้ส่งผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ
ถูกใช้อย่างสิ้นเปลือง ขาดประสิทธิภาพ ไม่คุ้มค่า และเพ่ิมปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งเป็นต้นเหตุของ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ นอกจากนี้ การออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีวงจรอายุที่สั้นลงภายใต้อิทธิพลของ
กระแสบริโภคนิยม ท าให้ทรัพยากรธรรมชาติถูกใช้หมดไปอย่างรวดเร็ว  

๒.๒.๓ ภาคเกษตรเร่งเพิ่มผลผลิตตอบสนองตลาดจนส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ การปลูกพืชเชิงเดี่ยวและขยายพ้ืนที่บุกรุกพ้ืนที่ปุา ใช้สารเคมีปริมาณมาก ทั้งปุ๋ย
และยาปราบศัตรูพืช เหลือเป็นสารตกค้าง ท าลายความอุดมสมบูรณ์ของดินและท าลายความหลากหลาย   
ทางชีวภาพในที่สุด รวมทั้งการไม่ให้ความส าคัญกับการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืนอย่างจริงจัง 
เพ่ือช่วยสร้างความสมดุลและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เป็นไปอย่างยั่งยืนและลดมลพิษ จึงส่งผลกระทบให้
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมลง 



๑๐๔ 

๒.๓ ความขัดแย้งเชิงนโยบายและความอ่อนแอในการบริหารจัดการของภาครัฐ 

๒.๓.๑ นโยบายการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับนโยบายการพัฒนา
เศรษฐกิจมีความขัดแย้งในทางปฏิบัติ โดยเฉพาะนโยบายส่งเสริมอุตสาหกรรมที่เปิดรับการย้ายฐานการผลิต
ของอุตสาหกรรมที่ก่อมลพิษสูง ส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่อยหรอเสื่อมโทรม  ในทาง
กลับกัน รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๖๗ วรรค ๒ ส่งผลให้การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานหรือการลงทุนขนาดใหญ่ด าเนินการได้ยากขึ้น ซึ่งแม้จะเป็นผลดีต่อทรัพยากรธรรมชาติ แต่กลับเป็น
ข้อจ ากัดต่อการพัฒนา อาทิ โครงการพลังงานไฟฟูา และอ่างเก็บน้ าขนาดใหญ่ เป็นต้น 

๒.๓.๒ กลไกการบริหารไม่มีประสิทธิภาพ ขาดการบูรณาการ ขาดเอกภาพและความโปร่งใส 
เน้นการสั่งการและควบคุม ขาดกระบวนการมีส่วนร่วมของท้องถิ่นและชุมชน โดยเฉพาะการจัดการทรัพยากร
น้ าและปุาไม้ การบังคับใช้กฎหมายไม่เข้มงวด ไมเ่ป็นธรรม และไม่โปร่งใส เกิดความไม่เท่าเทียมกันและเอ้ือต่อ
การท าลายทรัพยากรธรรมชาติในบางกรณี นอกจากนี้ การด าเนินงานตามแผนยังขาดความต่อเนื่อง 

๒.๓.๓ การขาดองค์ความรู้และระบบข้อมูลที่ทันสมัยของภาครัฐ ท าให้การบริหารจัดการ
ของภาครัฐไม่มีประสิทธิผล เช่น ระบบฐานข้อมูลที่ดินและการใช้ที่ดิน การบุกรุกท าลายปุา ตลอดจนการ 
ขาดองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ด้านผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศ 

๒.๓.๔ ชุมชนขาดความไว้วางใจในการบริหารจัดการของภาครัฐ ปัญหาความขัดแย้ง
ระหว่างชุมชนกับภาคเอกชนผู้ผลิต และระหว่างชุมชนกับภาครัฐ จากโครงการพัฒนาที่ก่อให้เกิดมลพิษและ
ท าลายวิถีชีวิตของชุมชน อันเนื่องมาจากความขัดแย้งเชิงนโยบาย  ความอ่อนแอของกลไกการจัดการ
สิ่งแวดล้อม ความไม่มีประสิทธิภาพของเครื่องมือก ากับและควบคุมผลกระทบของโครงการ และการบังคับใช้
กฎหมาย ส่งผลให้ภาคประชาชนขาดความเชื่อม่ันต่อการบริหารจัดการ การพัฒนาอุตสาหกรรม และการแก้ไข
ปัญหาสิ่งแวดล้อมของภาครัฐ 

๒.๔ มาตรการด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะซับซ้อนและ
ทวีความเข้มข้นมากขึ้น กระแสแรงกดดันของประชาคมโลกจะส่งผลต่อการค้าของประเทศ และท าให้
ประเทศไทยต้องเตรียมพร้อมรับภาระในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในอนาคตอันใกล้  การเจรจา
ภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพ่ือหาข้อสรุปเกี่ยวกับกรอบพันธกรณี
ในอนาคตในการลดก๊าซเรือนกระจก รวมทั้งการใช้มาตรการกีดกันทางการค้าทั้งที่เป็นมาตรการภาษีและไม่ใช่
ภาษีเพ่ือแก้ไขปัญหาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มาตรการด้านการก าหนดมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม 
และข้อบังคับในการเปิดเผยข้อมูลปริมาณคาร์บอนหรือข้อมูลการใช้น้ าบนฉลากสินค้า หรือแหล่งที่มาของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้า ทั้งที่เป็นมาตรการฝุายเดียวและความ
ร่วมมือในกรอบทวิภาคีของหลายประเทศคู่ค้าส าคัญ ท าให้การผลิตทั้งภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรมและ 
ภาคบริการของประเทศต้องปรับเปลี่ยนวิธีการให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากข้ึน 

๓. การสร้างภูมิคุ้มกัน 
จากการพิจารณาสถานการณ์และความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตที่ประเทศไทย

ต้องเผชิญ ชี้ให้เห็นถึงผลกระทบที่จะเกิดกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นฐานการพัฒนาของ
ประเทศในอนาคต จึงจ าเป็นต้องสร้างภูมิคุ้มกัน เพ่ือให้ประเทศสามารถลดความเสี่ยงและบริหารจัดการ 
รวมทั้งสร้างความพร้อมในการรับมือกับปัจจัยเสี่ยงดังกล่าวข้างต้นได้ ทั้งนี้ เพ่ือให้ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเป็นฐานที่มั่นคงในการพัฒนาประเทศได้อย่างยั่งยืน โดยภูมิคุ้มกันที่ส าคัญ ได้แก่  



๑๐๕ 

๓.๑ การมีระบบฐานข้อมูลและองค์ความรู้ เทคโนโลยี และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เหมาะสมในการ
ปรับตัวเพื่อรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ง่ายต่อการเข้าถึงและใช้ประโยชน์  
ทั้งด้านภัยพิบัติจากธรรมชาติ โรคระบาด และการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยการผลิต รวมไปถึงการลงทุนด้าน 
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางกายภาพและการฟ้ืนฟูระบบนิเวศ เช่น การฟ้ืนฟูปุาบก การปูองกันชายฝั่ง 
การแก้ปัญหาดินเค็ม การสร้างแหล่งกักเก็บน้ า การคืนสมดุลให้ธรรมชาติ และการบรรเทาปัญหาอุทกภัยและ 
ภัยแล้ง 

๓.๒ การด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วิถีชีวิตไทย และความตระหนักถึง
ประโยชน์และคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะเป็นภูมิคุ้มกันน าไปสู่สังคมและเศรษฐกิจ 
สีเขียวที่มีแบบแผนการผลิตและบริโภคอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การแก้ไขปัญหาด้วยเทคโนโลยี
เพียงอย่างเดียวอาจไม่ทันกับปัญหาที่สะสมอย่างต่อเนื่อง หากประชาชนยังคงมีพฤติกรรมการบริโภคเกินพอดี 
ขาดความตระหนัก รักและหวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การไม่ให้ความส าคัญกับระบบ
เกษตรกรรมยั่งยืนเท่าที่ควร อันจะเป็นพ้ืนฐานในการเปลี่ยนพฤติกรรมไปสู่วิถีแห่งการผลิตและบริโภคที่มี 
ความพอดี ประหยัด รู้คุณค่าและยั่งยืน 

๓.๓ เครื่องมือและกลไกบริหารจัดการเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และระบบ 
ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะช่วยให้การก าหนดนโยบายและ
มาตรการเอ้ือต่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ มีองค์ความรู้ 
ข้อมูล และระบบติดตามประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ มีกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และเครื่องมือทาง
เศรษฐศาสตร์เพ่ือสร้างแรงจูงใจและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและมลพิษ อีกทั้ง
ช่วยให้การบริหารจัดการเกิดความโปร่งใสเป็นธรรมกับทุกภาคส่วนในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติ 

๓.๔ ความเข้มแข็งของชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การที่
ชุมชนมีความเข้มแข็งมากขึ้น สามารถรวมกลุ่มเพ่ือแก้ไขปัญหาและพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนได้ 
มากขึ้น รวมทั้งบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นของตนเองได้อย่างเหมาะสม ท าให้สามารถอนุรักษ์
และฟ้ืนฟูฐานทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพได้อย่างยั่งยืน นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงกระบวนการพัฒนา
ที่เน้นการมีส่วนร่วมและยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ส่งผลให้ชุมชนมีขีดความสามารถในการพัฒนาที่
สอดคล้องกับสภาพภูมิสังคม ท าให้ปรับไปสู่วิถีการพ่ึงตนเองและเกิดความยั่งยืนได้ 

๓.๕ การบริหารจัดการที่ดี  โดยมุ่ ง เน้นการบูรณาการที่ ยึด พ้ืนที่ เป็นหลักในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การปรับปรุงเครื่องมือและกลไกในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ การพัฒนาฐานข้อมูลเพ่ือประกอบการก าหนดนโยบายและวางแผนการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในทุกระดับ การเพ่ิมประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายให้เข้มงวด  
เป็นธรรม และโปร่งใส การแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น การจัดสรรทรัพยากรอย่างทั่วถึง เท่าเทียมและเป็น
ธรรม การสร้างความตระหนักและจิตส านึกรับผิดชอบของทุกภาคส่วน และการเสริมสร้างศักยภาพในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานในระดับภูมิภาคและท้องถิ่น  รวมทั้งการพัฒนา
ศักยภาพในการด าเนินงานภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศด้านสิ่งแวดล้อมที่เชื่อมโยงกับการค้าและ
การลงทุนอย่างเป็นระบบ 



๑๐๖ 

๔. วัตถุประสงคแ์ละเป้าหมาย 

๔.๑ วัตถุประสงค์ 

๔.๑.๑ เพ่ืออนุรักษ์ และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เพียงพอต่อการรักษา
สมดุลของระบบนิเวศ และเป็นฐานที่มั่นคงของการพัฒนาประเทศ  

๔.๑.๒ เพ่ือขับเคลื่อนการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้ประเทศ 
ก้าวไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ า 

๔.๑.๓ เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกัน และเตรียมความพร้อมในการรองรับและปรับตัวต่อผลกระทบ  
จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และประเด็นสิ่งแวดล้อมโลก 

๔.๑.๔ เพ่ือสร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ และมีการ
คุ้มครองรักษาผลประโยชน์ของประเทศจากข้อตกลงและพันธกรณีระหว่างประเทศ 

๔.๒ เป้าหมาย 

๔.๒.๑ เพ่ิมความอุดมสมบูรณ์ของฐานทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ 
โดยรักษาพ้ืนที่อนุรักษ์ไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๙.๐ เพ่ิมพ้ืนที่ปุาไม้ให้ได้ร้อยละ ๔๐.๐ ของพ้ืนที่ประเทศ และ 
เพ่ิมพ้ืนที่ปุาชายเลนไม่น้อยกว่าปีละ ๕,๐๐๐ ไร่  

๔.๒.๒ เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ าทั้งระบบเพ่ือลดปัญหาการขาดแคลนน้ าและ 
การบรรเทาอุทกภัย รวมทั้งเพ่ิมพ้ืนที่ชลประทานเฉลี่ยปีละ ๒๐๐,๐๐๐ ไร่ เพ่ือสนับสนุนความม่ันคงด้านอาหาร 

๔.๒.๓ สร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ลดมลพิษและผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนจากการ
พัฒนา โดยควบคุมคุณภาพน้ าในแหล่งน้ าหลักและแม่น้ าสายส าคัญให้อยู่ในเกณฑ์ตั้งแต่พอใช้ขึ้นไปไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๐.๐ ฟ้ืนฟูคุณภาพน้ าทะเลชายฝั่งโดยเฉพาะบริเวณอ่าวไทยตอนในไม่ให้อยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรมมาก 
คุณภาพอากาศในเขตเมืองและเขตอุตสาหกรรมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน การจัดการขยะชุมชนถูกหลักสุขาภิบาล
เพ่ิมขึ้นมากกว่าร้อยละ ๕๐.๐ ของปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น และมีการน าขยะกลับมาใช้ใหม่ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๓๐.๐  

๔.๒.๔ เพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวเพ่ือรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง 
สภาพภูมิอากาศและภัยพิบัตใิห้มีความพร้อมทั้งระดับประเทศ พ้ืนที ่และชุมชน  

๔.๒.๕ เพ่ิมประสิทธิภาพการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

๔.๒.๖ เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และชุมชน
สามารถอยู่ร่วมกับปุาได้อย่างเกื้อกูลกัน  

๔.๓ ตัวช้ีวัด 

๔.๓.๑ สัดส่วนพื้นที่ปุาไม้ และสัดส่วนพ้ืนที่อนุรักษต์่อพ้ืนที่ประเทศ  

๔.๓.๒ สัดส่วนจ านวนหมู่บ้านที่ขาดแคลนน้ าต่อจ านวนหมู่บ้านทั้งประเทศ สัดส่วนจ านวน
หมู่บ้านที่ประสบอุทกภัยต่อจ านวนหมู่บ้านทั้งประเทศ พ้ืนที่ชลประทาน และปริมาณกักเก็บน้ าต่อจ านวน
ประชากร 



๑๐๗ 

๔.๓.๓ คุณภาพน้ าในแหล่งน้ าหลักและแม่น้ าสายส าคัญ คุณภาพน้ าทะเลชายฝั่ง คุณภาพ
อากาศในเขตเมืองและเขตอุตสาหกรรม อัตราการก าจัดขยะชุมชนถูกหลักสุขาภิบาล และอัตราการน าขยะ
กลับมาใช้ใหม ่

๔.๓.๔ สัดส่วนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหัว เปรียบเทียบกับล าดับขั้นการพัฒนาที่ 
แสดงโดยผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว 

๔.๓.๕ เครื่องมือและกลไกในการบริหารจัดการรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
ฐานข้อมูลและแผนที่แสดงพ้ืนที่เสี่ยงภัยจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทั้งระดับประเทศ 
ภูมภิาค และจังหวัด กลไกการเฝูาระวังและระบบเตือนภัยล่วงหน้าในพ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบและพ้ืนที่เสี่ยงภัย
ธรรมชาติ  

๔.๓.๖ ปริมาณและมูลค่าความเสียหายจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ  

๔.๓.๗ จ านวนองค์กรที่สามารถพัฒนาให้เป็นสภาสิ่งแวดล้อมชุมชนท้องถิ่น กฎหมายในการ
คุ้มครองรักษาผลประโยชน์ของประเทศให้สอดคล้องกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และประชาคมอ่ืนๆ 

๕.  แนวทางการพัฒนา 
ปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สะท้อนให้เห็นว่าการพัฒนาประเทศ

ในช่วงที่ผ่านมาขาดความสมดุลและไม่ยั่งยืน ขณะที่ประเทศไทยก าลังจะต้องเผชิญกับความท้าทายที่ส าคัญยิ่ง
ในมิติของการพัฒนาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ดังนั้น ในการก าหนดทิศทางยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประเทศภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่  ๑๑ จึงควรให้ความส าคัญกับการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูดูแลฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการใช้อย่างตระหนักรู้คุณค่า บริหารจัดการอย่างดี สร้างความ
เป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ าและความขัดแย้งในการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์ทรัพยากร และค านึงถึงต้นทุน
สิ่งแวดล้อมของประเทศ การปรับกระบวนทัศน์การพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศไปสู่การเป็นเศรษฐกิจและ
สังคมคาร์บอนต่ าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การยกระดับขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัวต่อ 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพ่ือให้สังคมมีภูมิคุ้มกัน การเตรียมความพร้อมเพ่ือรับมือกับภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ การควบคุมและลดมลพิษเพ่ือสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับประชาชน และการพัฒนาระบบ 
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม รวมทั้งการสร้าง
ภูมิคุ้มกันด้านการค้าจากเงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตลอดจนการ 
เพ่ิมบทบาทประเทศไทยในเวทีประชาคมโลกที่เกี่ยวข้องกับกรอบความตกลงและพันธกรณีด้านสิ่งแวดล้อม
ระหว่างประเทศ ดังนี้ 

๕.๑ การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสร้างความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มี
แนวทางหลัก ดังนี้ 

๕.๑.๑ คุ้มครอง ป้องกัน รักษา ฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้ และเขตอนุรักษ์  โดยอนุรักษ์ พ้ืนที่
เปราะบางท่ีมีความส าคัญเชิงนิเวศ สร้างพ้ืนที่เชื่อมต่อระหว่างปุา วางระบบเพ่ือแก้ไขปัญหาการบุกรุกถือครอง
ที่ดินในพ้ืนที่ปุาไม้ โดยให้มีการจัดท าทะเบียนผู้ถือครองที่ดินในพ้ืนที่อนุรักษท์ั้งหมด ด าเนินการพิสูจน์สิทธิ และ
ร่วมมือกับผู้มีส่วนได้เสียจัดท าแนวเขตพ้ืนที่อนุรักษ์ เพ่ือให้เป็นที่ยอมรับร่วมกัน ควบคุมการใช้ประโยชน์พ้ืนที่
ต้นน้ าและการใช้สารเคมีการเกษตรในพ้ืนที่ต้นน้ าอย่างเข้มงวด ส่งเสริมเครือข่ายอนุรักษ์และปูองกันการบุกรุก
ปุาไม้ โดยภาคประชาชนและชุมชน ส่งเสริมหลักการชุมชนอยู่ร่วมกับปุา การปลูกปุา ๓ อย่าง ประโยชน์ ๔ 



๑๐๘ 

อย่าง ส่งเสริมการจัดการปุาชุมชน การฟ้ืนฟูและการปลูกปุาในรูปแบบวนเกษตร โดยให้ความส าคัญกับพ้ืนที่  
ต้นน้ าและพ้ืนที่รอยต่อตามแนวเขตอนุรักษ์ รวมทั้งสนับสนุนการปลูกต้นไม้และการปลูกปุาอย่างจริงจัง 
โดยเฉพาะในระดับครัวเรือนและชุมชน ภายใต้แนวคิดและกลไกส่งเสริมที่เหมาะสม เช่น ธนาคารต้นไม้ หรือการ
ปลูกต้นไม้ใช้หนี้ และให้มีการจัดท าแผนส่งเสริมการปลูกปุาของประเทศที่สามารถขับเคลื่อนได้อย่างเป็นรูปธรรม 

๕.๑.๒ พัฒนาระบบฐานข้อมูล ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และการจัดการองค์ความรู้  
เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการวางแผนและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ โดยสนับสนุนให้มีการจัดท าแผน
ที่แนวเขตที่ดินของรัฐและการใช้ประโยชน์ในเขตพ้ืนที่อนุรักษ์ให้เกิดความชัดเจน เพ่ือให้ทราบถึงข้อเท็จจริ ง
และสามารถวางระบบการจัดการแก้ไขปัญหาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน รวมทั้งสนับสนุนการจัดท า
ฐานข้อมูลทรัพยากรปุาไม้ ความหลากหลายทางชีวภาพ ทรัพยากรชายฝั่ง ปุาชายเลน แหล่งน้ า ที่ดิน และ
ทรัพยากรแร่ เผยแพร่ต่อสาธารณะอย่างต่อเนื่องทุกปีผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์และสื่ออ่ืนๆ ปรับปรุงระบบ
การจัดท าฐานข้อมูลพ้ืนที่ปุาไม้ และการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตอนุรักษ์ โดยใช้ระบบเทคโนโลยีอวกาศและ
ภาพถ่ายดาวเทียม ให้เป็นมาตรฐานที่ยอมรับร่วมกัน และสามารถติดตามตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ปุา
และการใช้ประโยชน์ที่ดินได ้ 

๕.๑.๓ ปรับปรุงการบริหารจัดการที่ดินทั้งระบบและกระจายการถือครองที่ดินให้เกิดความ
เป็นธรรม โดยให้มีการจัดท าระบบสารสนเทศและทะเบียนข้อมูลที่ดินและแผนที่แห่งชาติ แสดงการ
ครอบครองใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทต่างๆ ในที่ดินของรัฐ ที่ดินเอกชน และที่ดินที่มีการถือครองโดยไม่มี
เอกสารสิทธิ์ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลการบริหารจัดการและปูองกันการขยายพ้ืนที่เกษตรกรรมเข้าไปในเขตอนุรักษ์ 
ก าหนดมาตรการเพ่ือกระจายการถือครองที่ดินให้เป็นธรรม เช่น จัดเก็บภาษีที่ดินในอัตราก้าวหน้า ให้มีการใช้
ประโยชน์จากพ้ืนที่รกร้าง และจัดให้มีระบบและองค์กรบริหารจัดการที่ดินให้เป็นรูปธรรมโดยเร็ว เพ่ือลด 
ความสูญเสียพ้ืนที่ที่เหมาะสมส าหรับการเกษตร และเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม ตลอดจนก าหนดมาตรการปูองกันการสูญเสียกรรมสิทธิ์ที่ดินของเกษตรกรรายย่อย 
เพ่ือคุ้มครองความมั่นคงและฐานการด ารงชีวิตของเกษตรกรยากจน  

๕.๑.๔ เร่งรัดพัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพดินเพื่อสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
การเกษตรและความม่ันคงทางอาหาร โดยส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน แก้ไขปัญหาดินเค็ม  
ดินขาดอินทรียวัตถุ และการชะล้างพังทลายของหน้าดิน ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสม อาทิ การ
พัฒนาพันธุ์พืชทนเค็มที่ใช้ในการฟ้ืนฟูบ ารุงดิน การใช้น้ าหมักชีวภาพและปุ๋ยอินทรีย์เพ่ือเพ่ิมธาตุอาหารในดิน 
การปลูกหญ้าแฝกและการปลูกพืชคลุมดินเพ่ือลดการชะล้างพังทลายของหน้าดิน เป็นต้น รวมทั้งส่งเสริมการ
ท าวิจัยเพ่ือแก้ปัญหาดินเปรี้ยว ดินเค็ม สนับสนุนการด าเนินงานของหมอดินอาสา และส่งเสริมความร่วมมือ
ระหว่างภาครัฐ ภาควิชาการและภาคเอกชน ในการพัฒนาเทคโนโลยี ถ่ายทอดองค์ความรู้ พัฒนากระบวนการ
ส่งเสริมและการจัดการ สร้างศูนย์การเรียนรู้และบ่มเพาะเกษตรกร เพ่ือให้สามารถน าความรู้   และเทคโนโลยี
การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูบ ารุงดินไปใช้ประโยชน์ในพื้นท่ีอย่างได้ผล  

๕.๑.๕ วางระบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยพัฒนาระบบ 
การจัดการร่วมในการจัดการทรัพยากรชายฝั่ง ทั้งด้านการอนุรักษ์ การท่องเที่ยว และการพัฒนาฟ้ืนฟู
ทรัพยากรประมง ผลักดันยุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล บรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติที่
รุนแรงและการกัดเซาะชายฝั่ง โดยส่งเสริมการปลูกปุาชายเลน ฟื้นฟูแนวปะการัง อนุรักษ์แหล่งหญ้าทะเล และ
สาหร่ายทะเล ส่งเสริมการจัดการพ้ืนที่ชายฝั่งโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน เพ่ือการใช้ประโยชน์ทรัพยากรและ
การท าประมงชายฝั่งอย่างยั่งยืน ปรับปรุงการออกแบบและมาตรฐานการก่อสร้างเขตชุมชน อุตสาหกรรม และ



๑๐๙ 

โครงสร้างพ้ืนฐานบริเวณชายฝั่ง โดยค านึงถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางสมุทรศาสตร์และปัญหาการ
กัดเซาะชายฝั่งในภาพรวม รวมทั้งให้มีการวางแผนระยะยาวเพ่ือรองรับการเพ่ิมขึ้นของน้ าทะเล ที่จะส่งผล
กระทบต่อเมอืงและพ้ืนที่ชายฝั่ง 

๕.๑.๖ เร่งรัดการบริหารจัดการน้ าแบบบูรณาการ เพื่อสนับสนุนความม่ันคงด้านอาหาร
และพลังงาน และลดปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งได้อย่างยั่งยืน โดยปรับปรุงกลไกการจัดการน้ าแบบองค์รวม 
ด้วยการปรับปรุงกฎหมายการจัดการน้ า การเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรลุ่มน้ าและองค์กรท้องถิ่นใน
การจัดการน้ า และการจัดท าแผนบริหารจัดการน้ าในแต่ละลุ่มน้ าอย่างบูรณาการตั้งแต่การจัดการปุาต้นน้ า 
ความต้องการใช้น้ าจนถึงการจัดการน้ าเสียที่เชื่อมโยงกับแผนพัฒนาในท้องถิ่นทั้งระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด  
ให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการน้ า การจัดการพ้ืนที่วิกฤตภัยแล้งและน้ าท่วม การพัฒนาระบบโครงข่ายน้ า 
การพัฒนาระบบข้อมูลความมั่นคงด้านน้ าและการพยากรณ์น้ าเพ่ือประโยชน์ในการจัดสรรน้ าที่เป็นธรรมกับ 
ทุกภาคส่วน รวมทั้งการปูองกันภัยและเตือนภัยน้ าแล้งและน้ าท่วม โดยการบังคับใช้ผังเมือง และการปรับปรุง
ระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน สิ่งก่อสร้าง ที่อยู่อาศัยไม่ให้กีดขวางทางไหลของน้ า และการปรับวิถีการด ารงชีวิตให้
เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่เพ่ือรองรับลดผลกระทบจากอุทกภัยและภัยแล้ง ตลอดจนการปูองกัน และเฝูาระวัง
คุณภาพน้ าให้มีมาตรฐานเหมาะสมและปลอดภัยส าหรับการบริโภค การด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และการ
รักษาระบบนิเวศโดยให้องค์กรปกครองท้องถิ่น ชุมชน และสถาบันการศึกษาในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการวางแผน
และบริหารจัดการด้วยภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นผสานกับเทคโนโลยีการจัดการน้ า 

๕.๑.๗ พัฒนาปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งน้ า เพื่อเพิ่มปริมาณน้ าต้นทุนในแหล่งน้ าที่ มี
ศักยภาพในการกักเก็บน้ า ให้เหมาะสมกับระบบนิเวศ ภูมิสังคม เศรษฐกิจและความต้องการร่วมกันของชุมชน
ท้องถิ่นและผู้มีส่วนได้เสีย เพ่ือสนับสนุนการเพ่ิมผลผลิตเพ่ือสร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน 
แก่ประเทศ โดยการเพ่ิมพ้ืนที่ชลประทานและประสิทธิภาพการกระจายน้ าของระบบชลประทานอย่างทั่วถึง
และเป็นธรรม การพัฒนาแหล่งน้ าตามแนวพระราชด าริ ทั้งแหล่งน้ าผิวดิน แหล่งน้ าบาดาล แหล่งน้ าชุมชน 
และแหล่งน้ าในไร่นา รวมทั้งแก้มลิงและฝายชะลอน้ า ตลอดจนการผันน้ าระหว่างลุ่มน้ าทั้งภายในและระหว่าง
ประเทศให้สอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่ ควบคู่กับการจัดการความต้องการใช้น้ า โดยค านึงถึงความสมดุล
และเป็นธรรมในการจัดสรรน้ าให้ภาคการใช้น้ าต่างๆ กับปริมาณน้ าต้นทุนที่มีอยู่  และความพร้อมของ
ประชาชนในพื้นท่ี 

๕.๑.๘ พัฒนาและส่งเสริมให้เกิดการใช้น้ าอย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า และไม่ส่งผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม โดยจัดระบบการกระจายน้ าให้เหมาะสมในทุกภาคส่วน ทั้งภาคเกษตร อุตสาหกรรม และ
อุปโภคบริโภค ใช้หลักการลด การใช้ซ้ า และการน ากลับมาใช้ใหม่  และจัดท าข้อมูลการใช้น้ า (Water 
Footprint) รวมทั้งเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้น้ าของภาคการเกษตร และส่งเสริมการปลูกพืชที่ใช้น้ าน้อยในช่วง
ฤดูแล้ง เพ่ือลดปัญหาการขาดแคลนน้ า 

๕.๑.๙ จัดท าแผนแม่บทโครงสร้างพื้นฐานด้านทรัพยากรน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภคอย่าง
เป็นระบบ โดยจัดการน้ าผิวดินและน้ าใต้ดินอย่างผสมผสานตามศักยภาพของพ้ืนที่ เพ่ือให้ประชาชนสามารถ
เข้าถึงน้ าสะอาดได้อย่างทั่วถึง  

๕.๑.๑๐ ส่งเสริมการอนุรักษ์ ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพ และแบ่งปันผลประโยชน์
อย่างเป็นธรรม โดยจัดให้มีการคุ้มครองพ้ืนที่อนุรักษ์และระบบนิเวศท่ีเปราะบาง ซึ่งเป็นถิ่นก าเนิดของสมุนไพร 
มีความหลากหลายทางชีวภาพที่สมบูรณ์ และเป็นถิ่นที่อยู่ของพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ที่หายากและใกล้สูญพันธุ์ 



๑๑๐ 

ส่งเสริมการอนุรักษ์พันธุกรรมท้องถิ่นโดยองค์กรชุมชน ปรับปรุงกฎระเบียบให้เอ้ือต่อการเข้าถึงและการใช้
ประโยชน์ทรัพยากรชีวภาพเพ่ือการพ่ึงตนเองและการสร้างความมั่นคงด้านอาหารและสุขภาพในระดับชุมชน 
รวมทั้งการสร้างนวัตกรรมจากทรัพยากรชีวภาพ เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ภายใต้กลไกการแบ่งปัน
ผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม รวมทั้งการสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจจากนวัตกรรมและการใช้ประโยชน์
ทรัพยากรชีวภาพอย่างยั่งยืน 

๕.๒ การปรับกระบวนทัศน์การพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศเพื่อเตรียมพร้อมไปสู่การเป็น
เศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนต่ าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีแนวทางหลัก ดังนี้ 

๕.๒.๑ ปรับโครงสร้างการผลิตของประเทศเพื่อเตรียมพร้อมไปสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ าและ
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดย 

๑) เพ่ิมโอกาสในการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะ
อุตสาหกรรมที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูง อาทิ การผลิตไฟฟูา ซีเมนต์ เหล็ก อิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์ 
รวมทั้งวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ไปสู่การผลิตที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการสนับสนุน
สินเชื่อดอกเบี้ยต่ าและสิทธิพิเศษด้านภาษี เพ่ือการปรับปรุงประสิทธิภาพของอุปกรณ์ตามศักยภาพการพัฒนา
เทคโนโลยี การเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และการปรับเปลี่ยนเชื้อเพลิงมาใช้พลังงานทดแทนที่ไม่
ก่อให้เกิดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม  

๒) ปรับนโยบายส่งเสริมการลงทุนให้เอ้ือสิทธิประโยชน์มากขึ้นส าหรับอุตสาหกรรมที่
ปล่อยคาร์บอนต่ าหรือช่วยลดคาร์บอน รวมทั้งไม่ส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมข้ามชาติที่ส่งผลกระทบสูง
ต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๓) เร่งพัฒนากลไกและมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกในประเทศ ที่สนับสนุนการ
พัฒนาที่ยั่งยืนและตอบสนองต่อการปรับตัวของกลไกและมาตรการระหว่างประเทศด้านการลดก๊าซเรือนกระจก 
รวมทั้งเร่งพัฒนาเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่น าไปสู่การเป็นสังคมที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม อาทิ ภาษีสิ่งแวดล้อม ภาษีคาร์บอน การพัฒนาระบบฉลากคาร์บอน และคาร์บอนฟุตพริ้นท์ การ
เพ่ิมมาตรฐานบังคับเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมระบบการประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ รวมถึงการ
ส่งเสริมการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ตลอดจนสนับสนุนการวิจัยพัฒนา
ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในสาขาการผลิตต่างๆ ที่น าไปสู่การลดก๊าซเรือนกระจก 

๔) สนับสนุนการอยู่ร่วมกันของอุตสาหกรรมและชุมชนอย่างยั่งยืนในลักษณะเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ที่มีการใช้ทรัพยากรหมุนเวียนให้ได้มากที่สุด และบริหารจัดการวัตถุดิบและของเสีย
อย่างเป็นระบบครบวงจร และวางกลไกการสื่อสารกับทุกภาคีในพ้ืนที่ เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการพัฒนาพ้ืนที่เชิงนิเวศ และปรับเปลี่ยนทัศนคติของชุมชนต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ 
ภาคการผลิตและบริการ ก่อนการจัดตั้งเขตหรือพ้ืนที่นิเวศ เพ่ือให้เกิดการยอมรับจากทุกภาคส่วน ก าหนด
มาตรการจูงใจเพ่ือส่งเสริมให้ภาคเอกชนด าเนินธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคม ส่งเสริมแนวคิดในการ 
ท าธุรกิจเพ่ือสังคม และเปิดโอกาสให้ชุมชนท้องถิ่นลงทุนร่วมกับภาคธุรกิจมากขึ้น  

๕) ส่งเสริมการท าการเกษตรที่ เกื้อกูลกับระบบนิเวศ ตามแนวคิดของการท า
เกษตรกรรมยั่งยืนเพ่ือให้เกิดความสมดุลโดยจัดให้มีกลไกให้ความรู้และขับเคลื่อนทั้งระดับชุมชนและ
ระดับประเทศ ส่งเสริมการท าเกษตรอินทรีย์ เกษตรผสมผสาน วนเกษตร และเกษตรทฤษฎีใหม่ที่ช่วย 
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รณรงค์ให้เกษตรกรใช้สารชีวภาพทดแทนการใช้สารเคมี เพ่ือลดผลกระทบกับ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลดต้นทุนการผลิต และเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตในระยะยาว พัฒนา



๑๑๑ 

เทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะสมกับสภาวะและภูมิสังคมของประเทศ ปรับระบบการใช้ที่ดิน และการค้นคว้า
ชนิดพันธุ์ที่ให้ผลผลิตสูง ใช้น้ าน้อย และทนต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งสนับสนุนการสร้าง
ตลาดรองรับสินค้าเกษตรอินทรีย์ ด้านปศุสัตว์ สนับสนุนให้มีการจัดการอาหารที่ใช้เลี้ยงโคและกระบือ เพ่ือลด
การเกิดก๊าซมีเทน ในขณะทีด่้านประมง ส่งเสริมให้มีการท าประมงที่ค านึงถึงความสมดุลของทรัพยากร สัตว์น้ า
และระบบนิเวศ รวมทั้งปรับปรุงระบบการบริหารจัดการให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล เช่น  กฎ ระเบียบ
เกี่ยวกับการปูองกัน ยับยั้ง และขจัดการท าประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุมของ
สหภาพยุโรป เป็นต้น 

๖) ส่งเสริมภาคบริการให้มีบทบาทมากขึ้นในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยส่งเสริม
ธุรกิจบริการที่มีผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมน้อยและประเทศไทยมีศักยภาพสูง เช่น การท่องเที่ยว   
การรักษาพยาบาลและสุขภาพ รวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ โดยก าหนดทิศทางการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับศักยภาพการรองรับของระบบนิเวศในพ้ืนที่และบริหารจัดการการใช้น้ าที่ไม่ส่งผล
กระทบต่อชุมชนและเกษตรกรรายย่อย เพ่ือสร้างความยั่งยืนให้กับระบบนิเวศและการท่องเที่ยวในท้องถิ่น เช่น 
สนับสนุนและเพ่ิมมาตรการด้านการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพเพ่ือลดปัญหาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ในพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติหรือชุมชนต้นแบบ ตลอดจนส่งเสริมการใช้ประโยชน์ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการผลิต
สินค้าและบริการสีเขียว และสินค้าและบริการเชิงสร้างสรรค์ เพื่อน าไปสู่สังคมเศรษฐกิจคาร์บอนต่ า 

๗) สร้างโอกาสทางการตลาดให้กับสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดย
ขยายผลการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของภาครัฐให้ครอบคลุมกว้างขวางถึงระดับท้องถิ่น รวมทั้ง
ให้ครอบคลุมถึงการจัดซื้อสินค้าทางการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการขยายตัวของ 
การผลิตให้มากขึ้น ให้สิทธิพิเศษด้านภาษีกับผู้ประกอบการหรือสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
เพ่ือให้สามารถแข่งขันกับสินค้าอ่ืนๆ รวมทั้งก าหนดหลักเกณฑ์และให้รางวัลกับหน่วยงานของรัฐที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม ตลอดจนส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในองค์กรเอกชนผ่านห่วงโซ่อุปทาน 
หรือการจัดการสิ่งแวดล้อมผ่านคู่ค้าทางธุรกิจ  

๕.๒.๒ เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในภาคคมนาคมและขนส่ง เพ่ือลดปริมาณก๊าซ 
เรือนกระจก โดย 

๑) ส่งเสริมให้ประชาชนเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเดินทางและขนส่งสินค้าด้วยระบบ
คมนาคมและขนส่งที่ใช้พลังงานต่อหน่วยต่ ากว่าทางถนนที่เป็นรูปแบบการเดินทางและขนส่งสินค้าหลักใน
ปัจจุบัน และพัฒนาโครงข่ายเชื่อมโยงระบบขนส่งสาธารณะเพ่ือลดสัดส่วนการใช้พลังงานในภาคคมนาคมและ
ขนส่ง ซึ่งจะน าไปสู่การเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานในภาพรวมของประเทศ 

๒) ส่งเสริมการใช้ยานพาหนะที่ใช้พลังงานที่สะอาดขึ้น หรือใช้พลังงานที่สามารถ 
น ากลับมาใช้ใหม่ โดยส่งเสริมการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพและก๊าซธรรมชาติส าหรับยานยนต์ พัฒนาเทคโนโลยี 
ยานยนต์ทีส่ะอาดและช่วยประหยัดพลังงาน ควบคู่กับการควบคุมประสิทธิภาพการใช้พลังงานภายใต้ศักยภาพ
ของเทคโนโลยี โดยการก าหนดมาตรฐานอัตราการบริโภคเชื้อเพลิง เพ่ือให้เกิดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ  
อย่างคุ้มค่า และลดการใช้น้ ามันเชื้อเพลิง ซึ่งจะเป็นกลไกส าคัญในการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกในระยะยาว 

๓) สร้างวินัยและส่งเสริมพฤติกรรมการขับขี่ของประชาชน เพ่ือลดการเผาผลาญ
น้ ามันเชื้อเพลิง ตลอดจนการดูแลเครื่องยนต์ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมทั้งก าหนดให้มีการควบคุมการปล่อย
มลพิษไม่เกินอัตราที่กฎหมายก าหนดอย่างเคร่งครัด 



๑๑๒ 

๕.๒.๓ พัฒนาเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเน้นการวางผังเมืองที่ผสมผสานวัฒนธรรม 
สังคม และระบบนิเวศเข้าด้วยกัน โดย 

๑) พัฒนาเมืองแบบกระชับ (Compact urban design) ที่มีการใช้พ้ืนที่อย่างมี
ประสิทธิภาพ ให้ความส าคัญกับการเพิ่มพ้ืนที่สีเขียว และการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานในพ้ืนที่เมือง โดย
การใช้เทคโนโลยีการออกแบบโครงสร้างพื้นฐาน ระบบขนส่ง และอาคารที่อยู่อาศัยที่ประหยัดพลังงาน รวมทั้ง
พัฒนาต้นแบบเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการอนุรักษ์พ้ืนที่สีเขียวในเมืองเพ่ือการท าเกษตรบาง
ประเภท ตลอดจนการท าฟาร์มในเมืองเพ่ือส่งเสริมคนในเมืองให้สามารถผลิตอาหารได้ในพ้ืนที่ว่างเปล่าที่ไม่ได้
ใช้ประโยชน์ เช่น พ้ืนที่ริมเส้นทางรถไฟ หรือพ้ืนที่สาธารณะร่วมกัน เพ่ือเป็นการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว รวมทั้ง
ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม  

๒) ใช้มาตรการสร้างแรงจูงใจและมาตรการสนับสนุนทางด้านภาษีเพ่ือส่งเสริมให้เกิด
การปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีหรือใช้วัสดุอุปกรณ์ ซึ่งประหยัดพลังงาน และใช้พลังงานทดแทน ควบคู่กับการ
พัฒนาและปรับปรุงกฏระเบียบและมาตรฐานด้านการจัดการพลังงานเพ่ือให้เกิดการประหยัดและใช้พลังงาน
อย่างมีประสิทธิภาพในอาคารแต่ละประเภท  

๓) ก ากับการใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังเมืองอย่างเข้มข้น ทั้งในเขตและนอกเขตเมือง
ก าหนดมาตรการควบคุมการขยายตัวของเมืองและพ้ืนที่ชุมชน ในเขตชลประทาน พ้ืนที่เกษตรกรรม และ 
เขตอนุรักษ์ ก าหนดและวางผังแหล่งสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมและแหล่งมรดกทางวัฒนธรรม รวมทั้งส่งเสริม
บทบาทของชุมชนและท้องถิ่นในการจัดท าแผนพัฒนาพ้ืนที่ และผังเมือง ทั้งในระดับต าบล อ าเภอ และจังหวัด
ให้สอดคล้องกับบริบทและวิถีชีวิตของคนรวมทั้งศักยภาพของพ้ืนที ่

๔) จัดการสิ่งแวดล้อมเมืองอย่างบูรณาการด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม ทั้งด้านการ
จัดการน้ าเสีย และขยะมูลฝอย ภายใต้หลักการลด การใช้ซ้ าและการน ากลับมาใช้ใหม่ ตลอดจนส่งเสริมและ
เพ่ิมศักยภาพของท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้การมี  
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

๕.๒.๔ ปรับพฤติกรรมการบริโภคสู่สังคมคาร์บอนต่ าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดย 

๑) ส่งเสริมให้ประชาชนทุกภาคส่วนมีส านึกรับผิดชอบเรื่องสิ่งแวดล้อม โดยน าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิต เพ่ือเป็นต้นแบบของสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ผ่านระบบการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับปฐมวัย โดยให้เชื่อมโยงกับวิถีชีวิตและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้จริง 
ปลูกฝังแนวคิดให้เกิดความตระหนักว่าทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเกื้อกูลต่อการอยู่รอดและการพัฒนา
ของสังคมมนุษย์ ควบคู่ไปกับการเปลี่ยนแนวคิดจากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือผลประโยชน์ตอบแทนทาง
เศรษฐกิจสูงสุดในระยะสั้น สู่การอยู่ร่วมกันอย่างเก้ือกูล และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน  

๒) รณรงค์ปรับเปลี่ยนทัศนคติและสร้างค่านิยมการบริโภคที่ยั่งยืนให้เป็นบรรทัดฐาน
ของสังคม โดยการใช้หลักศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การด ารงชีวิตตามวิถีไทยเป็นเครื่องมือ เพ่ือปลูกฝัง
ค่านิยมการบริโภคอย่างพอเพียง โดยค านึงถึงความพอดี พอประมาณ ยกย่องและให้เกียรติบุคคลและชุมชนที่
เป็นแบบอย่างท่ีดีของการบริโภคท่ียั่งยืนบนฐานภูมิปัญญาดั้งเดิม ผ่านกระบวนการศึกษาทั้งในระบบและ นอก
ระบบโรงเรียน อาทิ เวทีการเรียนรู้ของชุมชนและเครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน รวมทั้งผ่านทางสื่อวิทยุ โทรทัศน์ 
และอ่ืนๆ 



๑๑๓ 

๓) เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจ 
แก่ประชาชนเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและการบริโภคที่ยั่งยืน เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถของประชาชนในการเลือก
บริโภคสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

๔) เสริมสร้างกลไกคุ้มครองผู้บริโภค และส่งเสริมเครือข่าย สื่อ โฆษณา และ
ประชาสัมพันธ์ให้เข้ามามีบทบาทในการปรับเปลี่ยนสังคมไปสู่การบริโภคที่ยั่งยืน โดยสร้างความเข้มแข็งของ
กลไกการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค ปรับปรุงกฎหมายควบคุมและก ากับดูแลสื่อ ให้เผยแพร่ข้อมูลแก่ผู้บริโภคอย่าง
มีความรับผิดชอบ และจัดให้มีเครือข่ายให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมให้ธุรกิจด้านการ
ผลิตสื่อและโฆษณา เกิดความรู้ความเข้าใจ มีจิตส านึก และสามารถปรับเปลี่ยนแนวทางการผลิตสื่อเผยแพร่
โฆษณาท่ีเอ้ือต่อรูปแบบการบริโภคท่ียั่งยืน 

๕.๓ การยกระดับขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
เพื่อให้สังคมมีภูมิคุ้มกัน มีแนวทางส าคัญ ดังนี้ 

๕.๓.๑ พัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับผลกระทบ และการปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลง 
สภาพภูมิอากาศ โดย 

๑) ศึกษาวิจัยและพัฒนาความรู้เกี่ยวกับสาเหตุและการคาดการณ์ การประเมินความ
เสี่ยง ความเปราะบาง และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในรายสาขา ทั้งด้าน
เศรษฐกิจและสังคมให้มีความแม่นย ามากขึ้น ทั้งต่อระบบนิเวศปุาไม้ ความหลากหลายทางชีวภาพพ้ืนที่ชายฝั่ง 
การขาดแคลนน้ า ภัยธรรมชาติ และภาคการผลิตที่ส าคัญของประเทศ เพ่ือวางแผนในการรับมือและจัดการ
แก้ไขปัญหาไดอ้ย่างเหมาะสม  

๒) สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่
เกี่ยวข้อง กับการลดก๊าซเรือนกระจกและการปรับตัว โดยครอบคลุมการศึกษาเพ่ือเสนอแนะแนวทางและ
มาตรการด้านการลดก๊าซเรือนกระจกในภาคการปล่อยก๊าซที่ส าคัญและมีความเสี่ยงสูง โดยค านึงถึงศักยภาพ 
ประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในการลดก๊าซเรือนกระจก การศึกษาวิจัยเพ่ือเตรียมการพัฒนาระบบตลาด
คาร์บอนในประเทศ การศึกษาวิจัยเพ่ือเตรียมการรองรับการลดก๊าซเรือนกระจกรายสาขา เช่น สาขาพลังงาน 
สาขาเกษตรกรรม การศึกษาวิจัยเพ่ือเตรียมการรองรับมาตรการหรือกลไกใหม่ๆที่ส าคัญ อาทิ การลดก๊าซเรือน
กระจกอย่างเหมาะสมในระดับชาติ (National Appropriation Mitigation Action : NAMA) การลดการปล่อย 
ก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากการท าลายปุาและความเสื่อมโทรมของปุา การอนุรักษ์ การจัดการปุาไม้อย่างยั่งยืน 
และการเพ่ิมการกักเก็บคาร์บอนในพ้ืนที่ปุาในประเทศก าลังพัฒนา (Reducing Emission from 
Deforestation and Degradation and the Role of Forest Carbon Stocks in Developing Countries 
: REDD-Plus) และโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาดรายสาขา เป็นต้น 

๓) สร้างนักวิจัยและเครือข่ายวิจัยด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้ง
พัฒนาเครือข่ายความรู้ และการมีส่วนร่วม ตลอดจนจัดหลักสูตรการศึกษาว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 

๔) พัฒนากลไกการประเมินองค์ความรู้ รวมทั้งเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให้ทุกภาคส่วนได้ทราบ เพ่ือสร้างความตระหนักให้แก่ประชาชนในการร่วมกัน
ด าเนินการแก้ไขและบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 



๑๑๔ 

๕.๓.๒ พัฒนาเครื่องมือในการบริหารจัดการเพื่อ รับมือกับความท้าทายจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดย 

๑) สนับสนุนให้มีการจัดท าแผนเตรียมความพร้อมของประเทศเพ่ือรองรับผลกระทบ
อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระยะยาว ๒๐ ปี โดยให้ความส าคัญกับผลกระทบที่จะ
เกิดขึ้นในด้านเศรษฐกิจและสังคม เช่น การวางแผนปูองกันเมืองและพ้ืนที่ชายฝั่ง และการปูองกันน้ าท่วม 
รวมทั้งการจัดท าแผนระยะยาวในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศ  

๒) พัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบการรายงานเกี่ยวกับข้อมูลการปล่อยและการลด
ก๊าซเรือนกระจกและด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยพัฒนาจัดท าฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลของ
ภาวะโลกร้อน และผลที่เกิดขึ้นจากพันธกรณีต่างๆ ฐานข้อมูลก๊าซเรือนกระจกของประเทศ และข้อมูลการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกรายสาขาให้ทันสมัยและมีมาตรฐาน พัฒนาจัดท าระบบฐานข้อมูลเชิงพ้ืนที่เพ่ือบ่งชี้พ้ืนที่
เสี่ยงภัย รวมทั้งฐานข้อมูลเกี่ยวกับฉลากคาร์บอน และคาร์บอนฟุตพริ้นต์ของการประกอบกิจกรรมต่างๆ ระบบ
ข้อมูลโครงการเทคโนโลยีสะอาดของประเทศ และข้อมูลการซื้อขายคาร์บอนเครดิตในตลาดภาคบังคับและ
คาร์บอนออฟเซตในตลาดภาคสมัครใจ ตลอดจนท าการประเมินความต้องการในด้านต่างๆ ทั้งด้านการเงิน 
และเทคโนโลยี เพ่ือใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานของประเทศในการขอรับการสนับสนุนทางการเงินและเทคโนโลยีจาก
ต่างประเทศ 

๓) น ามาตรการทางการคลังมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 
เช่น ภาษีสิ่งแวดล้อม หรือค่าธรรมเนียมผลิตภัณฑ์ การประกันความเสี่ยง การก าหนดสิทธิการปล่อยมลพิษ 
รวมทั้งมาตรการด้านการตลาด และมาตรการทางด้านสังคมต่างๆ มาประยุกต์ใช้ในสาขาต่างๆ ตามความ
เหมาะสม ตลอดจนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ ควบคู่กับมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการ
ด าเนินการในเรื่องท่ีเกี่ยวข้อง 

๔) สนับสนุนให้มีการจัดท าเปูาหมายและแผนปฏิบัติการระยะกลางและระยะยาวใน
การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยสมัครใจ โดยค านึงถึงประโยชน์ร่วม รวมทั้งพัฒนาระบบติดตามโครงการ
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และระบบการตรวจวัด การรายงาน และการทวนสอบ (Measurable, 
Reportable and Verifiable : MRV) ทั้งในระดับโครงการและระดับประเทศ รวมทั้งสร้างระบบจูงใจและ
กลไกเพ่ือให้กิจกรรมของภาคส่วนต่างๆในประเทศที่ด าเนินกิจกรรมแบบสมัครใจในการลดก๊าซเรือนกระจก  
ถูกบันทึกอย่างเป็นระบบ 

๕) ศึกษาวิจัยและพัฒนาตลาดคาร์บอนทุกรูปแบบ เพ่ือแสวงหาโอกาสจากการสร้าง
รายได้จากการขายคาร์บอนเครดิตของผู้ประกอบการทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็กรวมถึงชุมชน ศึกษารูปแบบ
และมาตรฐานที่จะสามารถเชื่อมต่อกับตลาดคาร์บอนในต่างประเทศทั้งแบบสมัครใจและแบบทางการ ศึกษา
การก าหนดปริมาณการควบคุมการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และระบบการจัดสรรสิทธิการปล่อยก๊าซ รวมถึง
ศึกษาความคุ้มทุนและประสิทธิภาพในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และต้นทุนในการบริหารจัดการ เมื่อ
เทียบกับการเก็บภาษีคาร์บอน  

๖) ส่งเสริมให้มีระบบการขึ้นทะเบียนเพ่ือสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจกของ
ประเทศ (National Registry System) โดยให้มีการพัฒนาระบบการรายงานและบันทึกกิจกรรมการจัดการ
ก๊าซเรือนกระจกภายใตม้าตรการการลดก๊าซเรือนกระจกอย่างเหมาะสมในระดับชาติ รวมทั้งการปรับปรุงแก้ไข



๑๑๕ 

กฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพ่ือแสวงหาการสนับสนุนด้านการเงิน เทคโนโลยี และการเพ่ิมขีด
ความสามารถจากต่างประเทศ รวมทั้งการจัดตั้งตลาดคาร์บอนของประเทศไทยในอนาคต  

๗) พัฒนากองทุนคาร์บอน เพ่ือเป็นแหล่งรับซื้อคาร์บอนเครดิตและคาร์บอนออฟเซ็ท
ในประเทศ ตลอดจนการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งตลาดคาร์บอนของกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

๕.๓.๓ พัฒนาศักยภาพชุมชนให้ เข้มแข็ ง และพร้อมรับ มือกับการ เปลี่ ยนแปลง 
สภาพภูมิอากาศ โดย 

๑) ยกระดับขีดความสามารถของกลุ่มเสี่ยงในการปรับตัวรับมือกับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ ด้วยการจัดสรรทรัพยากรที่จ าเป็น และถ่ายทอดความรู้ด้านข้อมูลเสี่ยงภัยและการจัดการ
ความเสี่ยงของหน่วยงานต่างๆ สู่ชุมชนและเครือข่ายการเรียนรู้ระหว่างชุมชน รวมทั้งเร่งฟ้ืนฟูพ้ืนที่เสี่ยงที่ได้รับ
ความเสียหายและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติที่เสื่อมโทรม รวมทั้งส่งเสริมการจ้างงานเพ่ือเพ่ิมรายได้ของ
ประชากรกลุ่มเสี่ยง 

๒) ก าหนดมาตรการรองรับผลกระทบต่อชุมชนและสังคมที่ชัดเจน ทั้งมาตรการระยะสั้น
และระยะยาว ปรับปรุงกฎหมาย และนวัตกรรมด้านการบริหารความเสี่ยง เช่น การประกันภัยจากสภาพ
อากาศ ทั้งบ้านเรือนและพืชผลการเกษตร เพ่ือให้ชุมชนมีกลไกในการบริหารจัดการความเสี่ยงมากขึ้น 

๓) สนับสนุนกระบวนการวางแผนชุมชนระยะยาว รวมทั้งส่งเสริมบทบาทของ 
ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้น าชุมชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน ให้สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเท่าทันต่อสถานการณ์ 

๕.๔  การเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติอย่างต่อเนื่อง โดย 

๕.๔.๑ จัดท าแผนที่และจัดล าดับพื้นที่เสี่ยงภัยทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาคและจังหวัด เพ่ือ
ก าหนดแนวทางเฝูาระวังและปูองกันผลกระทบ ที่ใช้ทั้งมาตรการด้านกายภาพ โครงสร้างพ้ืนฐาน และการ
ควบคุมกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการตั้งถิ่นฐานในเขตพ้ืนที่เสี่ยงภัย รวมทั้งพัฒนามาตรฐานความปลอดภัย
ของระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพ้ืนฐานส าคัญ เพ่ือรองรับภัยพิบัติท่ีรุนแรงในอนาคต 

๕.๔.๒ พัฒนายกระดับการจัดการภัยพิบัติให้มีประสิทธิภาพ ก าหนดมาตรการให้ครอบคลุม 
ทั้งด้านการเตรียมพร้อม การปูองกัน การลดผลกระทบ การเตือนภัย การจัดการในภาวะฉุกเฉิน การช่วยเหลือ
บรรเทาทุกข์ และการฟ้ืนฟูบูรณะ โดยให้ความส าคัญกับการบูรณาการและสร้างเอกภาพในการบริหารจัดการ  

๕.๔.๓ พัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบการสื่อสารโทรคมนาคม ส่งเสริมการพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านการจัดการภัยพิบัติ โดยบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พัฒนาเครือข่ายการ
จัดการภัยพิบัติระดับภูมิภาค ให้มีการเชื่อมโยงข้อมูล การถ่ายทอดเทคโนโลยี การส่งเสริมความร่วมมือทาง
วิชาการ การสร้างองค์ความรู้ด้านการเตือนภัย และการจัดการในภาวะฉุกเฉิน 

๕.๔.๔ วางระบบเพื่อส่งเสริมการด าเนินงานของภาคส่วนต่างๆ พัฒนาระบบงานอาสาสมัคร
ของประเทศอย่างจริงจัง และให้มีมาตรฐานตามหลักสากล ให้ความส าคัญกับการพัฒนาศักยภาพของชุมชน
และผู้น าท้องถิ่น โดยฝึกอบรมและสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดการภัยพิบัติ ผนึกก าลังของภาคส่วนต่างๆ 
ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ สื่อมวลชน กองทัพ และภาคประชาสังคม เพ่ือการระดมสรรพก าลัง และ
บูรณาการระบบการจัดการภัยพิบัติของประเทศให้มีประสิทธิภาพ 



๑๑๖ 

๕.๔.๕ สนับสนุนภาคเอกชน สถานประกอบการ โรงเรียน และท้องถิ่น ให้มีการเตรียม 
ความพร้อม โดยจัดท าแผนปฏิบัติการรองรับภัยพิบัติ ซึ่งประกอบด้วยการอพยพ การวางระบบปฏิบัติการ
ส ารองในระดับองค์กร และการฝึกซ้อมรับมือภัยพิบัติอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือสร้างความตื่นตัวให้กับสาธารณชน
และสร้างหลักประกันด้านความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน และความต่อเนื่องของการด าเนินธุรกิจ 

๕.๕ การสร้างภูมิคุ้มกันด้านการค้าจากเงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อมและวิกฤตจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ โดย 

๕.๕.๑ ติดตามและเฝ้าระวังมาตรการการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่อาจส่งผลกระทบต่อการค้า
และการลงทุน ทั้งที่เป็นมาตรการฝุายเดียวของภาคีการค้าหลัก และมาตรการในกรอบทวิภาคีและพหุภาคีที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือเตรียมพร้อมในการปูองกันหรือรองรับมาตรการดังกล่าว โดยสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือจาก
ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะภาคเอกชน  

๕.๕.๒ เตรียมมาตรการรองรับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากมาตรการทางการค้าและข้อตกลง
ระหว่างประเทศเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยเฉพาะมาตรการภาษีที่ 
เก็บจากสินค้าข้ามพรมแดน ตามบทบัญญัติของข้อตกลงทั่วไปว่าด้วยภาษีศุลกากรและการค้าหรือแกตต์  
ซึ่งอาจน ามาใช้ในการเก็บภาษีคาร์บอน ณ จุดผ่านแดน การบังคับซื้อใบอนุญาตปล่อยก๊าซเรือนกระจก การเก็บ
ภาษีคาร์บอนกับสินค้าน าเข้า และการใช้มาตรการที่ไม่ใช่ภาษี เช่น มาตรการฉลากคาร์บอน และข้อมูลที่แสดง
การใช้น้ า เป็นต้น เพ่ือลดเงื่อนไขการกีดกันการค้ากับประเทศไทย 

๕.๕.๓ ศึกษาผลกระทบและก าหนดแผนกลยุทธ์รายสินค้า รวมทั้งมาตรการเยียวยา 
ในสินค้าและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ควบคู่กับการสนับสนุนและส่งเสริมการผลิตสินค้า บริการ และอุตสาหกรรม 
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการเป็นพันธมิตรร่วมทุนกับประเทศที่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม 

๕.๕.๔ ส่งเสริมให้ผู้ส่งออกท าคาร์บอนฟุตพริ้นต์ โดยสนับสนุนทั้งด้านการเงิน การให้ความรู้ 
และการอ านวยความสะดวกเพ่ือให้ผู้ส่งออกรายย่อยได้รับการรับรองมากขึ้น รวมทั้งส่งเสริมการท าบัญชีต้นทุน
คาร์บอนในระดับแหล่งวัตถุดิบ โดยเฉพาะในภาคเกษตรและประมง  ตลอดจนพัฒนาระบบตรวจสอบและ
รับรองผลิตภัณฑ์ 

๕.๕.๕ สร้างแรงจูงใจให้เกิดอุตสาหกรรมใหม่ๆ เพ่ือการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนหรือ 
ที่เน้นความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งสร้างตลาดรองรับ โดยส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนาเพ่ือต่อยอดด้านการค้าการ
ลงทุน ตลอดจนสนับสนุนธุรกิจการค้าคาร์บอนเครดิต  

๕.๖ การเพิ่มบทบาทประเทศไทยในเวทีประชาคมโลกที่ เกี่ยวข้องกับกรอบความตกลง  
และพนัธกรณีด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ โดย 

๕.๖.๑ ศึกษารายละเอียดและสร้างความเข้าใจของพันธกรณี รวมทั้งติดตามสถานการณ์
การเจรจาและท่าทีของประเทศต่างๆ ภายใต้อนุสัญญาข้อตกลงและพันธกรณีด้านสิ่งแวดล้อมและกรอบ 
ความตกลงอ่ืนๆ ที่มีประเด็นเกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่จะมีผลกระทบทั้งเชิงบวกและ
ลบต่อประเทศ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้สามารถก าหนดท่าทีของประเทศที่เหมาะสม 
โดยเฉพาะท่าทีการเจรจาในเชิงรุก โดยต้องเสริมสร้างความเข้าใจและสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือจากทุกภาค
ส่วนที่เกี่ยวข้อง ระหว่างภาคการเมือง หน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคเอกชน  



๑๑๗ 

๕.๖.๒ สร้างความพร้อมและพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานภาครัฐเพื่อเสริมสร้างเทคนิค
การเจรจา โดยสร้างทีมผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความสามารถ และสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ การท างานร่วมกัน 
รวมทั้งจัดเตรียมบุคลากรรุ่นใหม่ให้สามารถรองรับการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 

๕.๖.๓ พัฒนาความร่วมมือในกลุ่มอาเซียน และประเทศคู่ค้าส าคัญ เพ่ือประโยชน์ร่วมกัน
โดยเฉพาะความร่วมมือในการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการลดก๊าซเรือนกระจก และการปรับตัว 
การบริหารจัดการและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติร่วมกันอย่างยั่งยืน อาทิ ด้านทรัพยากรน้ า ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ และสร้างแนวร่วมเพ่ือสร้างอ านาจต่อรองในเวทีระหว่างประเทศด้านการค้า การลงทุน และ
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งจัดเตรียมแผนรองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่จะส่งผลกระทบต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ ทั้งในระดับภาคและระดับประเทศ 

๕.๖.๔ สนับสนุนการด าเนินงานตามพันธกรณีและข้อตกลงระหว่างประเทศด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งข้อตกลง อนุสัญญา และพิธีสารที่เก่ียวข้อง อาทิ อนุสัญญาว่าด้วย
ความหลากหลายทางชีวภาพ และพิธีสารที่เกี่ยวข้องเพ่ือคุ้มครองและอนุรักษ์ทรัพยากรความหลากหลายทาง
ชีวภาพและพันธุกรรม โดยให้ชุมชนมีการเข้าถึงเพ่ือใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ก าหนดมาตรการเพ่ือความ
ปลอดภัยทางชีวภาพ และสนับสนุนให้เกิดกลไกการแบ่งปันผลประโยชน์ที่เป็นธรรมเมื่อมีการใช้ประโยชน์เชิง
พาณิชย์ รวมทั้งพันธกรณีและข้อตกลงว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน อนุสัญญาว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ อนุสัญญาบาเซล และอนุสัญญาสต๊อกโฮล์มว่าด้วยสารมลพิษที่ตกค้างยาวนาน เป็นต้น 

๕.๗ การควบคุมและลดมลพิษ เพ่ือสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับประชาชน มีแนวทางส าคัญ 
ดังนี้ 

๕.๗.๑  ลดปริมาณมลพิษทางอากาศ โดยเฉพาะปริมาณฝุุนละอองขนาดเล็ก โดยส่งเสริมให้มี
ระบบขนส่งมวลชนในพ้ืนที่เมืองใหญ่ ส่งเสริมให้ประชาชนลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล พิจารณาเก็บ
ค่าธรรมเนียมเข้าพ้ืนที่ที่การจราจรแออัด ก าหนดอายุการใช้งานรถยนต์และรถรับจ้าง และสนับสนุนมาตรการ
ด้านผังเมือง เพื่อลดปัญหาจราจรและมลพิษทางอากาศและเสียง เปิดโอกาสให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดมาตรการปูองกันและการชดเชยผลกระทบที่เกิดจากการพัฒนา รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการใช้
เทคโนโลยีสะอาดและเชื้อเพลิงสะอาดในกระบวนการผลิตของภาคอุตสาหกรรม  ตลอดจนการใช้กฎหมายใน
การควบคุมการเผาในพื้นที่โล่งอย่างเคร่งครัด 

๕.๗.๒ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะและน้ าเสียชุมชน โดยสนับสนุนการจัดตั้งระบบที่
สอดคล้องกับปัญหาและศักยภาพของท้องถิ่น และส่งเสริมให้เอกชนเข้ามาร่วมลงทุนในการด าเนินงาน 
สนับสนุนการลดปริมาณของเสีย ณ แหล่งก าเนิด โดยส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัดแยกขยะเพ่ือน ากลับมาใช้ใหม่
ให้มากที่สุด รวมทั้งใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ในการสร้างแรงจูงใจเพ่ือลดปริมาณขยะและน้ าเสีย เช่น การ
เก็บภาษีการปล่อยมลพิษ หรือค่าธรรมเนียมการใช้สินค้าที่ก่อมลพิษสูง ให้ความส าคัญกับการแก้ไขปัญหาใน
พ้ืนที่วิกฤต เร่งรัดการลงทุนก่อสร้างระบบบ าบัดน้ าเสียรวมชุมชน และระบบการจัดการขยะแบบครบวงจร 
ส่งเสริมธุรกิจชุมชนและธุรกิจเอกชนจากขยะรีไซเคิล รวมทั้งสนับสนุนให้มีการผลิตและใช้พลังงานทดแทนจาก
ของเสีย  โดยสร้างมาตรการจูงใจในการแปรรูปขยะเป็นพลังงานให้ เกิดผลในทางปฏิบัติ ตลอดจน  
ออกกฎ ระเบียบทีเ่กี่ยวข้องเพ่ือให้มีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการให้บริการบ าบัดน้ าเสียและก าจัดขยะมูลฝอย
เพ่ือให้ท้องถิ่นมีรายได้เพียงพอในการบริหารจัดการและบ ารุงรักษาระบบบ าบัดและก าจัดของเสียอย่างต่อเนื่อง
และยั่งยืน 



๑๑๘ 

๕.๗.๓ พัฒนาระบบการจัดการของเสียอันตราย ขยะอิเล็กทรอนิกส์ และขยะติดเชื้อ โดย
สนับสนุนการก่อสร้างศูนย์จัดการของเสียอันตรายจากชุมชน เพ่ิมความรับผิดชอบของผู้ประกอบการในการ
จัดการขยะอันตรายและสารอันตรายให้มากขึ้น ติดตามและเฝูาระวังไม่ให้มีการลักลอบทิ้งสารอันตราย  
กากอุตสาหกรรมและขยะติดเชื้อในสิ่งแวดล้อม ปูองกันการลักลอบน าเข้ าสารอันตรายมาใช้ในกิจการที่ผิด
วัตถุประสงค์ สนับสนุนการจัดท าระบบฐานข้อมูลเอกลักษณ์ของกากอุตสาหกรรมอันตรายจากโรงงาน
อุตสาหกรรมประเภทต่างๆ ก าหนดให้โรงงานที่มีการใช้สารเคมี หรือมีกากอุตสาหกรรมอันตรายต้องวาง
หลักประกันเมื่อขออนุญาตหรือขอขยายการประกอบกิจการ แก้ไขกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการจัดการ การขนส่งและการรีไซเคิลกากอุตสาหกรรมอันตราย รวมทั้งจัดให้มีการวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีการก าจัดกากอุตสาหกรรมอันตราย ที่ไม่ยุ่งยากและประหยัดค่าใช้จ่าย ตลอดจนก าหนดมาตรการ
ควบคุมคุณภาพสินค้าที่น าเข้า ที่จะก่อให้เกิดปัญหาการจัดการขยะและปัญหาสิ่งแวดล้อมภายในประเทศ เพ่ือ
รองรับมาตรการส่งเสริมการค้าเสรีภายในกรอบความร่วมมือต่างๆ อาทิ อาเซียน-จีน เป็นต้น 

๕.๗.๔ ลดความเสี่ยงอันตราย การรั่วไหล และการเกิดอุบัติภัยจากสารเคมี  โดยให้
ความส าคัญกับการจัดการสารเคมีอย่างครบวงจร พิจารณาจ ากัด หรือยกเลิกการน าเข้าและการใช้สารเคมีทาง
การเกษตรที่มีความเสี่ยงสูง ส่งเสริมการใช้สารทดแทนสารเคมี พัฒนาและเชื่อมโยงฐานข้อมูลสารเคมีของ 
แต่ละหน่วยงานตั้งแต่ต้นน้ าถึงปลายน้ า ทั้งบัญชีการน าเข้า  การผลิต การด าเนินการกับสารเคมีที่มีอยู่  
ตลอดจนถึงการก าจัด จัดท าระบบข้อมูลการใช้สารเคมีการเกษตรและวัตถุอันตรายตั้งแต่ระดับหมู่บ้าน โดย
การมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนที่ สื่อสารความเสี่ยงให้ผู้ประกอบการมีความรู้ความเข้าใจเพ่ือลดการใช้
สารเคมีที่มีอันตรายในกระบวนการผลิต และให้ความรู้แก่ประชาชนและกลุ่มเสี่ยงเพ่ือให้เกิดการปูองกันตนเอง
ได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งส่งเสริมการคุ้มครองผู้บริโภค โดยสร้างระบบเฝูาระวังและติดตามตรวจสอบด้านความ
ปลอดภัยสารเคมีและสินค้าที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของผู้บริโภค พัฒนาผลักดันระบบการจ าแนก
ความอันตราย และระบบการติดฉลาก ตลอดจนสร้างเครือขา่ยทางสังคมในการเฝูาระวังและจัดการสารเคมี 

๕.๗.๕ พัฒนาระบบเตือนภัย แจ้งเหตุฉุกเฉิน และระบบการจัดการเม่ือเกิดอุบัติภัยด้าน
มลพิษ ทั้งระดับประเทศและระดับท้องถิ่น รวมทั้งพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉิน 
ตลอดจนก าหนดมาตรการรักษา เยียวยาและฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อมและผู้ได้รับผลกระทบเมื่อมีเหตุอุบัติภัยด้านมลพิษ 
โดยจัดให้มีกองทุนเยียวยาและฟ้ืนฟูพ้ืนที่และผู้ได้รับผลกระทบ โดยระดมทุนจากผู้ผลิต ผู้ประกอบการ และ
โรงงานผู้ก่อมลพิษ รวมทั้งการใช้มาตรการทางการคลังที่เหมาะสม สอดคล้องตามหลักการผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย 

๕.๘ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ 
โปร่งใสและเป็นธรรมอย่างบูรณาการ มีแนวทางหลัก ดังนี้ 

๕.๘.๑ พัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง และส่งเสริมสิทธิชุมชนในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยสนับสนุนแนวทางการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ 
เชิงอนุรักษ์และแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ ตามวิถีชีวิต ภูมิปัญญา และวัฒนธรรมดั้งเดิม 
ภายใต้หลักการคนอยู่ร่วมกับระบบนิเวศอย่างเกื้อกูล สนับสนุนสิทธิของชุมชน บทบาทของปราชญ์ชาวบ้าน
และผู้น าชุมชน ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือการพ่ึงตนเอง สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ
ระบบนิเวศเพ่ือให้ชุมชนเกิดความรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ และสนับสนุนให้ชุมชนส ารวจ
ทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพ และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าฐานข้อมูลระดับชุมชน โดย
ร่วมกับองค์กรท้องถิ่น ตลอดจนส่งเสริมระบบการจัดการที่เคารพสิทธิทางปัญญา คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 
โดยเฉพาะด้านสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ และปกปูองทรัพยากรของชุมชน 



๑๑๙ 

๕.๘.๒ สนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมและพัฒนาศักยภาพของท้องถิ่นและชุมชน โดย 
สนับสนุนการจัดการเชิงพ้ืนที่ พัฒนากลไกการจัดการร่วมที่ประกอบด้วยภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชุมชน รวมทั้งการจัดตั้งสภาสิ่งแวดล้อมชุมชนท้องถิ่น เพ่ือรับฟังความคิดเห็น
เกี่ยวกับโครงการพัฒนาของภาครัฐที่อาจส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ สุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อม
ของชุมชนในทุกขั้นตอน บนพ้ืนฐานขององค์ความรู้ ข้อมูลที่ถูกต้อง เปิดเผย โปร่งใส สามารถเข้าถึงได้อย่าง  
เท่าเทียม เสริมสร้างบทบาทของสื่อมวลชนในการสร้างความตระหนักรู้และความตื่นตัวของสาธารณชนในการ
ดูแลคุ้มครองทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ รวมทั้งพัฒนาศักยภาพขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้เข้มแข็งด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการ
บริหารจัดการน้ า และมลพิษทางน้ า การจัดการขยะและของเสียอันตราย รวมทั้งการจัดการภัยพิบัติ 

๕.๘.๓ ปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมและ
บังคับใช้อย่างเสมอภาคเป็นธรรม ปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบของภาครัฐ เพ่ือลดความขัดแย้ง แก้ไข
ปัญหาความเหลื่อมล้ าในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน รวมทั้งจัดท ากฎหมายรอง
เพ่ือสนับสนุนการอนุรักษ์ การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม ผลักดันการ
จัดเก็บภาษีที่ดินแบบก้าวหน้าเพ่ือกระจายการถือครองที่ดิน และร่างพระราชบัญญัติการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะไปสู่การปฏิบัติ ปรับปรุงกฎหมายผังเมืองให้ทันสมัยและบังคับใช้
อย่างเท่าเทียมและจริงจัง ทบทวนหลักเกณฑ์การจัดสรรผลประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรแร่ เพ่ิมบทลงโทษ 
ต่อผู้บุกรุกท าลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การลักลอบเคลื่อนย้ายสัตว์ปุา และการลักลอบทิ้ง
สารพิษ รวมทั้งพัฒนากระบวนการยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อมที่ครอบคลุมตั้งแต่การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร การ
คุ้มครองสิทธิชุมชน การพิสูจน์ความเสียหาย และการพัฒนาองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เพ่ือใช้ประกอบการ
พิจารณา นอกจากนั้น ควรใช้กลไกทางสังคมติดตามตรวจสอบ ก ากับดูแลผู้ละเมิดกฎหมายและการด าเนินงาน
ของภาครัฐให้เป็นไปตามกฎหมาย 

๕.๘.๔ ปรับนโยบายการลงทุนภาครัฐให้เอ้ือต่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม โดยไม่ส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมที่ส่งผลกระทบสูงต่อทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีมาตรการควบคุมการใช้พ้ืนที่ตามนโยบายส่งเสริมพืชเศรษฐกิจไม่ให้เกิดการบุกรุกท าลาย
พ้ืนที่อนุรักษ์และระบบนิเวศที่เปราะบาง สนับสนุนการศึกษาวิจัยเพ่ือประเมินมูลค่าที่แท้จริงและมูลค่าใน
อนาคตของทรัพยากรธรรมชาติในการท าหน้าที่ของระบบนิเวศ ปรับปรุงกระบวนการจัดท ารายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ และผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เชิงสุขภาพ พัฒนาหลักเกณฑ์การประเมินความคุ้มค่าของโครงการลงทุนที่คิดรวมต้นทุนการใช้หรือสูญเสีย
ทรัพยากรธรรมชาติ การก่อมลพิษ และผลกระทบต่อสุขภาพและวิถีชีวิตของชุมชนเพ่ือประกอบการตัดสินใจ
เชิงนโยบาย จัดท าเขตเศรษฐกิจแร่ทั้งประเทศ เพ่ือประกอบการวางแผนการพัฒนาและบริหารจัดการ
ทรัพยากรแร่อย่างยั่งยืน   

๕.๘.๕ ผลักดันให้มีการจัดเก็บภาษีสิ่งแวดล้อม รวมถึงการปฏิรูปการบริหารจัดการ
งบประมาณของประเทศ เพื่อสร้างแรงจูงใจในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ และลดการ
ก่อมลพิษ ตามแนวทางการปฏิรูประบบภาษีเพ่ือการรักษาสิ่งแวดล้อมให้เป็นรูปธรรม เช่น พิจารณาเก็บภาษี
การปล่อยมลพิษ ภาษีหรือค่าธรรมเนียมในการใช้สินค้าที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ภาษีสารเคมี  
เป็นต้น และน ารายได้จากภาษีและค่าธรรมเนียมดังกล่าวมาสนับสนุนการฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัย
ของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากมลพิษ และส่งเสริมการผลิตที่ยั่งยืน  



๑๒๐ 

๕.๘.๖ สร้างรายได้จากการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ 
ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจจากทรัพยากรพันธุกรรมและความหลากหลายทางชีวภาพ ให้มีการอนุรักษ์  การ
วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมท้องถิ่นและพืชพ้ืนบ้าน เพ่ือสร้างนวัตกรรมในการผลิตสินค้าและบริการที่มีมูลค่าเพ่ิม
และเป็นเอกลักษณ์ของประเทศ เช่น สมุนไพร เวชภัณฑ์ เครื่องส าอาง และผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ตามแนวทาง
การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยค านึงถึงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งก าเนิดทรัพยากรที่ใช้ ร่วมด้วยสนับสนุน
การน ากลไกใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นในเวทีประชาคมโลก มาปรับใช้เพ่ือสร้างรายได้ทางเศรษฐกิจให้กับชุมชนและภาคี 
ที่เก่ียวข้องในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติอย่างเหมาะสม อาทิ กลไกการลดก๊าซเรือนกระจกจากการท าลายปุา
และความเสื่อมโทรมของปุา การอนุรักษ์ การจัดการปุาอย่างยั่งยืน และการเพ่ิมพูนปริมาณคาร์บอนในประเทศ
ก าลังพัฒนา การเก็บค่าบริการเชิงนิเวศ (Payment for Ecosystem Services : PES) และกลไกการพัฒนาที่
สะอาด  

๕.๘.๗ พัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผล รวมทั้งส่งเสริมการศึกษาวิจัย 
เพ่ือสร้างระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพอย่างบูรณาการ โดยส่งเสริม
และพัฒนาระบบฐานข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน สามารถน ามาใช้ประกอบการตัดสินใจในเชิงนโยบายได้อย่างรวดเร็ว 
รวมทั้ง จัดให้มีระบบการศึกษาวิจัยที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ให้เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
โดยเฉพาะการวิจัยร่วมระหว่างนักวิชาการและชุมชนท้องถิ่น เพ่ือเชื่อมโยงภูมิปัญญาในพ้ืนที่กับวิชาการ
สมัยใหม่ และพัฒนากลไกและระบบการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล เพ่ือศึกษา
ผลกระทบอย่างรอบด้าน โดยเฉพาะมิติด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และน ามาใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการปรับนโยบายไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและลดความขัดแย้งเชิงนโยบายระหว่างการพัฒนาและการ
อนุรักษ ์



บ ท ที่  ๙ 

แนวทางการบริหารจัดการแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ สู่การปฏิบัติ 

๑.   บทน า 

การบริหารจัดการการพัฒนาประเทศเป็นกระบวนการส าคัญที่จะน าแผนพัฒนาประเทศไปปฏิบัติ 
ให้เกิดผลตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผน กระบวนการดังกล่าวได้มีพัฒนาการมาเป็นล าดับทั้งกลไก 
กระบวนการ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องภายใต้สถานการณ์แวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงและมีผลต่อการบริหารการ
พัฒนาประเทศนับตั้งแต่เริ่มใช้แผนพัฒนาเป็นเครื่องมือจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑ ถึงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ 
ในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ซึ่งเป็นช่วงที่สังคมไทยก าลังเผชิญกับความท้าทายที่มีความซับซ้อนและ
หลากหลายมากข้ึนทุกขณะ การผนึกพลังของทุกภาคส่วนในการสร้างสังคมที่มีความสุข มีความเสมอภาค เป็น
ธรรม และมีภูมิคุ้มกันภายใต้วิสัยทัศน์ของแผน จึงเป็นเงื่อนไขที่ส าคัญของการบริหารจัดการแผนฯ สู่การปฏิบัติ  

ในภาวะที่ประเทศไทยต้องเผชิญกับบริบทการเปลี่ยนแปลงที่เป็นอยู่ในปัจจุบันและมีแนวโน้มที่จะ
เกิดข้ึนในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ทั้งที่จะเป็นโอกาสและข้อจ ากัดของการบริหารจัดการการพัฒนา
ประเทศ จึงจ าเป็นต้องทบทวนการบริหารจัดการแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ผ่านมา ตลอดจนวิเคราะห์สถานะด้าน
การบริหารประเทศในปัจจุบันที่จะมีผลต่อการบริหารจัดการแผนฯ ทั้งในด้านความเสี่ยงที่ต้องตระหนักและ
ศักยภาพที่มีอยู่ เพ่ือน ามาสรุปบทเรียนของการขับเคลื่อนแผน และก าหนดรูปแบบและแนวทางการบริหาร
จัดการแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ สู่การปฏิบัติที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ ทั้งในระดับภาพรวมและระดับพ้ืนที่
ภายใต้สภาวะแวดล้อมและเงื่อนไขที่ซับซ้อนมากขึ้นต่อไป 

๒.   การประเมินสถานการณ์ที่ผ่านมา 

๒.๑ การทบทวนการบริหารจัดการแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑–๑๐ สู่การปฏิบัติ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยมีวิวัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของแนวคิด
การพัฒนาตามยุคสมัย มีแนวคิดพ้ืนฐาน จุดมุ่งหมายหลัก รูปแบบ วิธีการและกระบวนการจัดท าแผน 
ตลอดจนแนวทางการบริหารจัดการแผนพัฒนาฯ ที่แตกต่างกันออกไป จ าแนกได้เป็น ๓ ระยะ ดังนี้ 

ระยะที่ ๑ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑–๔  ภาครัฐเป็นกลไกหลักในการบริหารจัดการแผนสู่การ
ปฏิบัติ แผนพัฒนาฯ ระยะแรก จัดท าโดยกลุ่มนักวิชาการร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ มีวัตถุประสงค์ที่
เน้นการเพ่ิมอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และการลงทุนในโครงการพ้ืนฐานต่างๆ อาทิ การคมนาคมและ
ขนส่ง เขื่อนเพ่ือการชลประทานและพลังงานไฟฟ้า เพ่ือสร้างพ้ืนฐานรองรับการลงทุนของภาคเอกชน ในระยะ
ต่อมา วัตถุประสงค์หลักยังคงมุ่งการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องให้เป็นเครื่องมือในการสร้างความเป็นธรรม
ในสังคม  



๑๒๒ 

การขับเคลื่อนการพัฒนาอาศัยมติคณะรัฐมนตรีในการสั่งการ และหน่วยงานน าไปด าเนินการ
อย่างเคร่งครัดผ่านแผนปฏิบัติการกระทรวง โดยมีการจัดสรรงบประมาณหรือเงินสนับสนุนชัดเจน ในช่วงนี้  
ภาครัฐเป็นกลไกการพัฒนาหลัก และการด าเนินงานเป็นการสั่งการจากบนลงล่าง  ขณะที่ภาคส่วนอ่ืนๆ  
มีส่วนร่วมน้อยในการบริหารจัดการแผนพัฒนาประเทศ 

ระยะที่ ๒ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๕–๗ ภาคเอกชนเริ่มเข้ามามีบทบาทร่วมในการขับเคลื่อน
การพัฒนา ในระยะนี้การเมืองในประเทศมีความมั่นคง แต่ความยากจนของคนในชนบทอยู่ในระดับสูง การ
พัฒนาจึงเน้นการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างมีเสถียรภาพและมุ่งแก้ปัญหาความยากจน โดยเฉพาะในช่วง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๗ เริ่มให้ความส าคัญกับการพัฒนาที่ยั่งยืน เน้นความสมดุลระหว่างความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ การกระจายรายได้ คุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อม โดยผนึกก าลังภาคส่วนต่างๆ ในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ขณะที่ประเทศได้เปิดเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลกมากขึ้น วิธีการวางแผนเริ่มเปลี่ยนจาก
รายสาขามาเป็นแผนงาน “เชิงรุก” อาทิ แผนงานการพัฒนาพ้ืนที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก และแผนงาน
การพัฒนาชนบท มีการกระจายการวางแผนลงสู่ระดับภูมิภาคและพ้ืนที่ ให้เจ้าหน้าที่และผู้น าชุมชนเข้ามามี
บทบาท และเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการพัฒนามากขึ้น 

การขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๕-๗ ได้เปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่างๆ มีส่วนร่วมในรูปแบบ
ของกลไกคณะกรรมการต่างๆ อาทิ คณะกรรมการพัฒนาชนบทแห่งชาติ คณะกรรมการพัฒนาพ้ืนที่บริเวณ
ชายฝั่งทะเลตะวันออก คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพ่ือแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ ท าหน้าที่ก าหนด
นโยบาย จัดท าแผน ขับเคลื่อนการพัฒนา และติดตามประเมินผล โดยระดมความร่วมมือจากภาคีต่างๆ ใน
ลักษณะหุ้นส่วนการพัฒนา และได้ริเริ่มแนวคิดการจัดท างบประมาณตามแผนงานท าให้หน่วยงานสามารถ
จัดท าแผนปฏิบัติการทีต่อบสนองแผนพัฒนาฯ มากขึ้น 

ระยะที่ ๓ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๘–๑๐ ภาคีการพัฒนาขยายสู่ภาคประชาสังคมและชุมชน 
ขณะที่การขับเคลื่อนใช้กระบวนการมีส่วนร่วมหลากหลายรูปแบบ ในระยะนี้ การวางแผนได้ปรับเปลี่ยน
รูปแบบเป็นแผนเชิงยุทธศาสตร์ที่มุ่งก าหนดทิศทางการท างานร่วมกันส าหรับรองรับความผันผวนของการ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ เป็นการปรับเปลี่ยนแนวคิดและรูปแบบการวางแผนการพัฒนาประเทศสู่มิติใหม่ เน้นการ
พัฒนาแบบองค์รวมที่มีคนเป็นศูนย์กลางและพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วม กระจายการวางแผนไปสู่ระดับล่าง
มากขึ้น การบริหารจัดการแผนฯ สู่การปฏิบัติในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๘ ด าเนินการโดยก าหนดแนว
ทางการแปลงแผนงาน โครงการ และมาตรการที่ยึดพ้ืนที่ ภารกิจ และการมีส่วนร่วม ส่งเสริมให้มีการจัดท า
แผนพัฒนาระดับชุมชน แต่ประเทศไทยประสบปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจตั้งแต่ปี ๒๕๔๐ ส่งผลให้การบริหาร
จัดการประเทศมุ่งไปที่การแก้ปัญหาเศรษฐกิจเป็นส าคัญ  

ขณะที่ในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ ภาครัฐขับเคลื่อนการพัฒนาโดยใช้แผนการบริหาร
ราชการแผ่นดินที่จัดท าขึ้นจากการบูรณาการแนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ.๒๕๔๐ และนโยบายของรัฐบาลเป็นเครื่องมือส าคัญ ประกอบกับภาคการเมืองมีความเข้มแข็ง การ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐจึงมุ่งใช้นโยบายรัฐบาลเป็นกรอบในการจัดท าแผนงาน/โครงการผ่านแผนการ
บริหารราชการแผ่นดินมากกว่าการใช้แผนพัฒนาฯ อย่างไรก็ตาม ในช่วงปี ๒๕๔๙ ประเทศไทยเกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางการเมือง มีการยกเลิกรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๔๐ ส่งผลให้การพัฒนาโดย
ใช้แผนการบริหารราชการแผ่นดินชะงักลง การจัดท ายุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณประจ าปี  จึงใช้
แผนพัฒนาฯ เป็นกรอบการด าเนินงาน  



๑๒๓ 

ส าหรับในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ แผนฯ ครอบคลุมมิติการพัฒนาที่กว้างขวาง ท าให้
ขาดจุดเน้นที่ชัดเจน ตลอดจนขาดแนวทางและกลไกขับเคลื่อนที่เป็นรูปธรรม ท าให้การขับเคลื่อนแผนฯ  
ของแต่ละหน่วยงานท าได้ยากและการจัดสรรงบประมาณไม่เอ้ือต่อการพัฒนาในเชิงยุทธศาสตร์  เนื่องจาก
ยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ บางประเด็นการพัฒนาครอบคลุมภารกิจหลายกระทรวง แต่ไม่
สามารถจัดสรรงบประมาณให้แต่ละกระทรวงด าเนินการกระจายไปในหลายยุทธศาสตร์หรือจัดสรร
งบประมาณให้เกิดการท างานร่วมกันระหว่างกระทรวงได้ ขณะที่ในระดับพ้ืนที่มียุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเป็น
กรอบการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด แผนระดับท้องถิ่นและชุมชน นอกจากนี้ มีการจัดท าแผน
แม่บทเฉพาะเรื่อง รวมทั้งการจัดตั้งคณะกรรมการระดับชาติขึ้นมาก ากับการด าเนินงาน อย่างไรก็ตาม 
การน าเสนอประเด็นการพัฒนาที่มีความส าคัญสูงในเชิงยุทธศาสตร์ของแผนฯ เพ่ือน าไปสู่การจัดท าแผน 
ระดับรองส าหรับการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติไม่สามารถสะท้อนผลการพัฒนาได้ชัดเจน 

โดยสรุป พัฒนาการของการวางแผนในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑-๑๐ ทั้งในแง่สาระและ
กระบวนการได้ปรับเปลี่ยนไปตามบริบทการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยเฉพาะ
กระบวนการวางแผนและขับเคลื่อนการพัฒนา ข้อสรุปส าคัญที่จะต้องน ามาพิจารณาประกอบการวางแผน
ในช่วงต่อไปมี ๒ ประการ ดังนี้ 

๑. แนวคิดการพัฒนาที่เริ่มต้นจากบนลงล่างและแนวคิดที่ผลักดันให้มีการพัฒนาที่ริเริ่มจาก
ล่างขึ้นบน ภายใต้กรอบของแนวคิดพ้ืนที่-ภารกิจ-การมีส่วนร่วม ซึ่งได้พัฒนามาถึงจุดที่แนวคิดจากบนลงล่าง
และจากล่างขึ้นบน จะต้องหาจุดเชื่อมโยงในระดับพ้ืนที่เพ่ือให้เกิดการบูรณาการ ทั้งในด้านสาระของการ
วางแผน และกระบวนการขับเคลื่อนที่จะต้องมีการสนับสนุนทั้งในด้านความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม ความคิด
สร้างสรรค์ การจัดสรรและใช้ทรัพยากร รวมทั้งงบประมาณท่ีสอดคล้องกับแนวคิดพ้ืนที่-ภารกิจ-การมีส่วนร่วม
อย่างมีประสิทธิภาพ 

๒. แนวคิดที่เคยยึดแนวทางที่ให้ความส าคัญต่ออุปทานมาตั้งแต่เริ่มการพัฒนาภายใต้ระบบ
การวางแผนมีแนวโน้มปรับเปลี่ยนมาค านึงถึงหลักอุปสงค์ ผ่านกลไกและกระบวนการมีส่วนร่วมในระดับต่างๆ 
อาท ิกลไกคณะกรรมการร่วมภาครัฐและภาคเอกชน กลไกแผนท้องถิ่นและแผนชุมชน โดยเฉพาะการน าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ต้องให้ความส าคัญกับปัจจัย“ภูมิสังคม”ของพ้ืนที่ ดังนั้น การ
วางแผนในระยะต่อไป ควรให้ความส าคัญกับการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างอุปทานและอุปสงค์ของการ
พัฒนาทั้งในระดับภาพรวม พ้ืนที่ ท้องถิ่น และชุมชน โดยมุ่งสร้างความสมดุลและความยั่งยืนของการพัฒนาใน
ระยะยาว 

๒.๒ การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการบริหารจัดการแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๑ สู่การปฏิบัติ 

๒.๒.๑ การบริหารการพัฒนาประเทศในระยะที่ผ่านมามีข้อจ ากัด  ทั้งความผันผวนทาง
การเมือง วิกฤตเศรษฐกิจ และความขัดแย้งในสังคมไทย สะท้อนว่าการขับเคลื่อนการพัฒนาในระยะต่อไป 
ต้องอาศัยความร่วมมือของภาคีต่างๆ ในลักษณะ “หุ้นส่วนการพัฒนา” ภายใต้การท างานอย่างบูรณาการ เมื่อ
พิจารณาบทบาทภาคีการพัฒนา พบว่ามีปัญหาอุปสรรคของแต่ละภาคี ดังนี้ 

๑) ภาคราชการยังมีบทบาทสูง บริหารงานลักษณะรวมศูนย์ที่ส่วนกลาง การปฏิรูป
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ภายใต้แนวคิดการบริหารกิจการบ้านเมืองแบบมีส่วนร่วมส่งผลให้โครงสร้าง
การบริหารประเทศเชื่อมโยงกัน และท างานภายใต้เครือข่ายภาคีการพัฒนา โดยมีกลไกและเครื่องมือรองรับใน
ทุกระดับตั้งแต่ประเทศ จังหวัด ท้องถิ่นและชุมชน อย่างไรก็ตาม การพัฒนากลไกจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบ



๑๒๔ 

บูรณาการท าให้การกระจายอ านาจมุ่งสู่ราชการส่วนภูมิภาคมากกว่าท้องถิ่น หน่วยงานระดับภาคไม่สามารถ
ปรับตัวรองรับการพัฒนาในมิติและรูปแบบใหม่ การจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาในระดับจังหวัดถึงชุมชนมี
ความสอดคล้องเชื่อมโยงและบูรณาการกันน้อย ไม่สามารถสอดประสานกับแผนงานระดับภาคและประเทศใน
ทิศทางเดียวกัน ขณะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ไม่สามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เนื่องจากความล่าช้าของการถ่ายโอนบางภารกิจ รวมถึงมีความซ้ าซ้อนในภารกิจการจัดบริการสาธารณะกับ
หน่วยงานต่างๆ ส่งผลให้การมีส่วนร่วมและเข้าถึงทรัพยากรของประชาชนฐานล่างมีข้อจ ากัด ขณะเดียวกัน 
การบริหารงานต่างๆ ของภาคราชการยังไม่สามารถปรับให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงและความแตกต่างในเชิง
พ้ืนที่ได้ ประกอบกับการท างานต้องยึดกฎระเบียบเดียวกันทั่วประเทศ ท าให้ขาดความยืดหยุ่น เป็นอุปสรรค
ต่อการท างานร่วมกับภาคีต่างๆ  

๒) ชุมชนไม่สามารถจัดท าแผนชุมชนที่เชื่อมโยงกับแผนระดับอ่ืนๆ ในพ้ืนที่ได้อย่าง
เหมาะสม โดยเฉพาะแผนท้องถิ่นและแผนจังหวัด แม้ว่าได้มีการจัดสรรงบประมาณให้แก่จังหวัดโดยตรง และ
จัดท าประชาคมในพ้ืนที่ เพ่ือให้แผนชุมชน แผนท้องถิ่น และแผนจังหวัดสอดคล้องเชื่อมโยงกัน แต่ในทาง
ปฏิบัติหลายชุมชนประสบปัญหาต่างๆ อาทิ ไม่สามารถเสนอแผนชุมชนได้ทันกับกรอบเวลาการจัดท าแผน
จังหวัด หรือแผนชุมชนถูกน าไปรวบรวมโดยขาดการวิเคราะห์ในเชิงความเชื่อมโยง และไม่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ของแผนจังหวัด นอกจากนี้ ชุมชนยังขาดพลังและมีบทบาทน้อยในการติดตามความก้าวหน้าของ
แผนงาน/โครงการ รวมถึงขาดการติดตามและประเมินผลแผนท้องถิ่นอย่างเป็นระบบ 

๓) ภาคเอกชนมีบทบาทมากขึ้น แต่อยู่ในวงจ ากัด โดยมีส่วนร่วมพัฒนาที่เน้น
เฉพาะเรื่องที่เกี่ยวเนื่องโดยตรงกับธุรกิจ ซึ่งมักเป็นการพัฒนารายสาขาที่ยังไม่ได้ค านึงถึงภาพรวมการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม ขณะเดียวกัน การท างานร่วมกับท้องถิ่น/ชุมชน ในลักษณะภาคีการพัฒนามีน้อย ส่วน
ใหญ่เป็นไปในลักษณะคู่ค้าหรือผู้ให้บริการกับผู้รับบริการ โดยบทบาทภาคเอกชนทั้งในระดับคณะกรรมการ
พัฒนาจังหวัดและระดับของคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพ่ือแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) มี
จ ากัดในด้านของประเด็นความสนใจและไม่สามารถด าเนินการด้านการบริหารการพัฒนาได้ด้วยตนเอง ต้อง
อาศัยการสนับสนุนจากภาครัฐอยู่มาก ทั้งนี้ ปัจจัยด้านกฎหมายและกฎระเบียบของทางราชการบางส่วนเป็น
อุปสรรคต่อการเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาได้อย่างเต็มที่ 

๔) สถาบันการศึกษาโดยเฉพาะมหาวิทยาลัยในส่วนกลาง และหน่วยงานวิจัยต่างๆ 
มีบทบาทมากขึ้นในยุคของเศรษฐกิจฐานความรู้ แต่มีบทบาทน้อยในการเข้าร่วมการพัฒนาท้องถิ่น โดยที่การ
ศึกษาวิจัยเพ่ือค้นหาองค์ความรู้หรือนวัตกรรม เป็นนโยบายที่ภาครัฐรวมถึงภาคเอกชนให้ความส าคัญ ส่งผลให้
สถาบันการศึกษาและหน่วยงานวิจัยต่างๆ ในส่วนกลางได้รับการสนับสนุนทรัพยากรอย่างต่อเนื่องในการ
พัฒนาความรู้และเทคโนโลยีโดยรวมมากกว่าระดับพ้ืนที่  ท าให้มีบทบาทร่วมพัฒนาท้องถิ่น/ชุมชนน้อย การ
ส่งเสริมให้สถาบันการศึกษาและหน่วยงานวิจัยในส่วนกลางและในระดับพ้ืนที่ร่วมกับท้องถิ่น/ชุมชนในการ
ค้นหาความรู้ที่สอดคล้องกับพ้ืนที่จึงมีความจ าเป็น โดยเฉพาะการสนับสนุนให้พ้ืนที่ก าหนดประเด็นการพัฒนา
และขับเคลื่อนได้ด้วยตนเอง นอกจากนี้ ต้องผลักดันให้สถาบันการศึกษาในระดับพ้ืนที่ซึ่งมีความใกล้ชิดกับชุมชน
อยู่แล้วให้ความส าคัญกับการใช้ความรู้และงานวิจัยเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่มากขึ้นเช่นกัน 

๒.๒.๒ ปัจจัยท่ีเป็นความเสี่ยง/ข้อจ ากัดต่อการบริหารจัดการแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ การ
ขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ สู่การปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ต้องค านึงถึงความเสี่ยง/ข้อจ ากัดต่างๆ 
ที่จะมีผลต่อความส าเร็จของการขับเคลื่อนแผนฯ ในอนาคต ดังนี้ 



๑๒๕ 

๑) การน าแผนพัฒนาฯ ไปใช้ประโยชน์อย่างจริงจังในทางปฏิบัติมีน้อย เพราะภาค
การเมืองยึดนโยบายของพรรคเป็นหลัก ขณะที่หน่วยงานภาครัฐด าเนินการตามนโยบายรัฐบาลที่บรรจุไว้ใน
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ท าให้แผนพัฒนาฯ ได้รับความส าคัญน้อยลง ขณะเดียวกัน หน่วยงานภาครัฐ
เห็นว่าแผนพัฒนาฯ มีเนื้อหาสาระที่ครอบคลุมทุกประเด็นการพัฒนาที่กว้างขวางและค่อนข้างเป็นนามธรรม 
แม้จะมีเป้าหมายทั้งเชิงคุณภาพและปริมาณ แต่ไม่มีการก าหนดตัวชี้วัดและหน่วยงานหรือกลไกรับผิดชอบ 
ที่ชัดเจนยากต่อการปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 

๒) ระยะเวลาการจัดสรรงบประมาณไม่สอดคล้องกับการประกาศใช้แผนพัฒนาฯ 
การประกาศใช้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ในเดือนตุลาคม ๒๕๕๔ เป็นช่วงเวลาที่หน่วยงานราชการได้จัดท า 
ค าของบประมาณประจ าปี ๒๕๕๕ รวมถึงหน่วยงานระดับจังหวัดได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์จังหวัดระยะเวลา ๔ 
ปีและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นระยะเวลา ๓ ปีไว้ก่อนแล้ว จึงไม่สามารถน า
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ไปบูรณาการได้ทันในปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ 

๓) การจัดสรรงบประมาณลงสู่พื้นทีแ่ม้มีจ านวนสูงขึ้น แต่มีข้อจ ากัดด้านการบริหารที่
ท าให้การใช้จ่ายไม่ก่อให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพสูงเท่าที่ควร การจัดสรรงบประมาณลงสู่พ้ืนที่มี
หลายช่องทาง ได้แก่ งบประมาณกระทรวงต่างๆ ในแผนงาน/โครงการที่เป็นภารกิจหลัก จังหวัด/กลุ่มจังหวัดที่
ได้รับจัดสรรเพ่ือการพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่มจังหวัด ท้องถิ่นได้รับงบประมาณตามภารกิจที่ระบุ
อยู่ในกฎหมาย ชุมชนได้รับงบประมาณที่จัดสรรภายใต้โครงการต่างๆ ตามนโยบายรัฐบาล อาทิ กองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมือง จึงท าให้มีงบประมาณกระจายอยู่ในพ้ืนที่  จ าเป็นต้องก าหนดวิธีบริหารจัดการ
งบประมาณให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาพ้ืนที่อย่างเป็นรูปธรรม เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 

๔) กลไกการขับเคลื่อนแผนพัฒนาประเทศขาดการก ากับดูแลในภาพรวม ในระยะที่
ผ่านมา ภาครัฐเป็นกลไกหลักที่ขับเคลื่อนแผนใน ๒ รูปแบบ ได้แก่ การผลักดันแผนสู่ภารกิจปกติของกระทรวง 
และการก าหนดประเด็นการพัฒนาเฉพาะเรื่องที่มีกลไกก ากับการด าเนินงานเป็นการเฉพาะ อาทิ 
คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
คณะกรรมการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ และคณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติ แต่
ขาดกลไกประสานการด าเนินงานในภาพรวม ที่จะเชื่อมโยงนโยบาย แนวปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล 
ให้การขับเคลื่อนแผนพัฒนาประเทศบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ 

๕) การทุจริตคอร์รัปชั่นส่งผลต่อประสิทธิภาพและความเชื่อมั่นในระยะยาว  
การทุจริตคอร์รัปชั่นท าให้การบริหารจัดการประเทศมีความล่าช้า เนื่องจากกลไกต่างๆ ไม่สามารถท างานได้
เต็มประสิทธิภาพ ผลกระทบจากการคอร์รัปชั่นมีส่วนอย่างส าคัญที่ก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ าในการกระจาย
ผลประโยชน์ น ามาสู่ความขัดแย้งระหว่างกลุ่มต่างๆ ในสังคม จ าเป็นต้องก าหนดแนวทางแก้ไขในระยะยาว  
ที่อยู่บนพ้ืนฐานของการมีส่วนร่วมของภาคีต่างๆ เหตุผลส าคัญท าให้การแก้ปัญหาเป็นไปอย่างล่าช้า เกิดจาก
รูปแบบการคอร์รัปชั่นมีความซับซ้อน โดยเฉพาะการทุจริตเชิงนโยบายที่อาศัยการเปลี่ยนแปลงแก้ไขกฎ 
ระเบียบ หรือเงื่อนไขสัมปทานที่มีผลประโยชน์สูง ขณะที่กลไกตรวจสอบมีประสิทธิภาพค่อนข้างจ ากัดใน 
ทางปฏิบัติ 

 



๑๒๖ 

๒.๒.๓ ปัจจัยเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ สู่การ
ปฏิบัติให้ประสบผลส าเร็จ จากการพิจารณาจุดแข็ง/โอกาสด้านการบริหารจัดการประเทศภายใต้บทบาทของ
ภาคส่วนต่างๆ ประกอบด้วย 

๑) ภาคราชการมีเครื่องมือและวิธีการใหม่ๆ ด้านการกระจายอ านาจที่เสริมให้การ
บริหารราชการส่วนภูมิภาคและท้องถิ่นมีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถสนับสนุนการพัฒนาในระดับพ้ืนที่ได้
อย่างเป็นรูปธรรม ในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ มีการปรับโครงสร้าง กลไก และหลักเกณฑ์การจัดสรร
ทรัพยากรภาครัฐให้กระจายอ านาจการตัดสินใจสู่ภูมิภาค ท้องถิ่น และชุมชนเพ่ิมขึ้น อาทิ ปรับปรุง พ.ร.บ. 
ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๔๙) มีผลต่อ
การแก้ไขปัญหาการถ่ายโอนงาน-คน-เงินให้ท้องถิ่น และสร้างความชัดเจนในบทบาทของกระทรวง กรม 
จังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งผลให้ท้องถิ่นมีขีดความสามารถเพ่ิมขึ้นในการบริหารจัดการภารกิจ
ของท้องถิ่น สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาและสนับสนุนการปฏิบัติงานในระดับจังหวัด /กลุ่มจังหวัดมากขึ้น 
นอกจากนี้ การมี พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ และ พ.ร.ฎ. ว่าด้วยการ
บริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่ก าหนดให้จังหวัด/กลุ่มจังหวัดยื่นค าขอจัดตั้ง
งบประมาณได้ และให้ถือว่าจังหวัด/กลุ่มจังหวัดเป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ท าให้
จังหวัดสามารถของบประมาณพัฒนาภายใต้แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดที่ตอบสนองความต้องการของคน
ในพ้ืนที่ได้โดยตรง 

๒) ภาคชุมชนและภาคประชาชนมีความเข้มแข็งและมีโอกาสเพ่ิมขึ้นในการมีส่วนร่วม
การบริหารจัดการประเทศ ประชาชนในวงกว้างตระหนักถึงความส าคัญของการมีส่วนร่วมในการปกป้องสิทธิ
ประโยชน์ของตนเองและชุมชนมากขึ้น และมีช่องทางในการมีส่วนร่วมกับภาครัฐและภาคีพัฒนาอ่ืนๆ อาทิ 
การมีส่วนร่วมในสภาองค์กรชุมชนที่ให้สิทธิผู้แทนชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน/ท้องถิ่น การเข้าร่วมเป็น
ผู้แทนในคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (ก.ธ.จ.) ท าหน้าที่สอดส่องและเสนอแนะการปฏิบัติภารกิจของ
หน่วยงานภาครัฐในจังหวัด ตลอดจนร่วมเป็นผู้แทนในเครือข่ายที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนในการ
ตรวจราชการระดับพ้ืนที่ร่วมกับผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรีและผู้ตรวจราชการกระทรวง โดยเฉพาะ
การตรวจติดตามนโยบายส าคัญของรัฐบาล เป็นช่องทางให้ประชาชนทุกระดับทั่วประเทศเข้าร่วมใน
กระบวนการพัฒนาและตรวจสอบการด าเนินงานของภาครัฐได้กว้างขวาง 

๓) ภาคธุรกิจเอกชนตระหนักถึงความส าคัญของการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ
มีแนวคิดการด าเนินธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสังคมและท าธุรกิจเพ่ือสังคมมากขึ้น ภาคเอกชนได้ตระหนักถึง
ความส าคัญของการดูแลรับผิดชอบสังคมและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศมากขึ้น ทั้งในด้านการพัฒนา
ภาคการผลิต การท่องเที่ยว การส่งเสริมธุรกิจชุมชน และการต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์และมีกลไกขับเคลื่อนที่ส าคัญทั้งในระดับชาติและจังหวัด อาทิ คณะกรรมการร่วมภาครัฐและ
เอกชนเพ่ือแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสภา
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  

๔) ภาควิชาการตื่นตัวและได้รับการยอมรับมากขึ้นในฐานะแกนหลักของการพัฒนา
ในช่วงต่อไป หน่วยงานการวิจัยและพัฒนามีบทบาทมากขึ้นในการเชื่อมโยงงานวิจัยลงสู่พ้ืนที่ โดยน าหลักการ
ทางวิชาการมาสร้างกระบวนการเรียนรู้ การบริหารจัดการในชุมชน ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือภายในชุมชน
ตั้งแต่การรวบรวมข้อมูล การร่วมกันคิดวิเคราะห์เพ่ือตัดสินใจ ไปจนถึงก าหนดแผนการแก้ไขปัญหาของตนเอง 
เกิดเป็นเครือข่ายภาคีในการพัฒนาที่ท างานประสานความร่วมมือกับภาครัฐ ภาคเอกชน นักวิชาการ และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือตอบสนองการแก้ปัญหาเฉพาะพ้ืนที่ อาทิ ปัญหาความเหลื่อมล้ า และปัญหา
สังคมอ่ืนๆ อย่างมีประสิทธิภาพ 



๑๒๗ 

๓. หลักการและวัตถุประสงค์การบริหารจัดการแผนฯ สู่การปฏิบัติ 

ความส าเร็จของการขับเคลื่อนแผนพัฒนาประเทศสู่การปฏิบัติขึ้นอยู่กับความชัดเจนของแผนและ
ระบบการบริหารจัดการแผนสู่การปฏิบัติ การรับรู้ เข้าใจ และตระหนักถึงภารกิจและความรับผิดชอบร่วมกัน
ของทุกภาคส่วนในสังคมต่อการพัฒนาประเทศภายใต้ทิศทางที่ได้ร่วมกันก าหนดขึ้น โดยมีหลักการและ
วัตถุประสงค์ ดังนี้  

๓.๑ หลักการ 

หลักการพ้ืนฐานเพ่ือการบริหารจัดการแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ สู่การปฏิบัติ เป็นการขับเคลื่อน
การพัฒนาอย่างเป็นขั้นเป็นตอน สร้างการยอมรับ และมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่างกว้างขวาง มุ่งให้เกิด
การบูรณาการเชื่อมโยงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ กับนโยบายรัฐบาลและแผนระดับต่างๆ พร้อมทั้งผลักดันให้
คนไทย ชุมชน และองค์กรทุกภาคส่วนร่วมพัฒนาตนเอง ชุมชน และสังคม โดยใช้องค์ความรู้ที่สอดคล้องกับ
ภูมิสังคม ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และเกิดภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง ดังนี้ 

๓.๑.๑ ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศโดยยึดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ เป็นกรอบทิศทางหลัก 
และแปลงสู่การปฏิบัติในระดับต่างๆ ที่สอดคล้องกับสภาพภูมิสังคม 

๓.๑.๒ กระจายการพัฒนาลงสู่พ้ืนที่ โดยยึดหลักการพัฒนาพ้ืนที่ ภารกิจ และการมีส่วนร่วม 
(Area Function Participation : AFP) ให้จังหวัดเป็นพ้ืนที่ด าเนินการขับเคลื่อนการพัฒนา และเป็นจุด
เชื่อมโยงการพัฒนาจากชุมชนสู่ประเทศ และประเทศสู่ชุมชน 

๓.๑.๓ เพ่ิมการใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ให้เป็นเครื่องมือ
หลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกภาคส่วนในระดับพ้ืนที่ ท้องถิ่น และชุมชน 

๓.๑.๔ ใช้กลไกและเครื่องมือการพัฒนาของภาครัฐ ภาคประชาชน ภาคธุรกิจ เอกชน และ
สื่อมวลชนอย่างบูรณาการให้การขับเคลื่อนเกิดประสิทธิภาพโดยกระบวนการสร้างเครือข่ายหรือคลัสเตอร์ 
ที่ตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาศักยภาพของพ้ืนที่ 

๓.๒ วัตถุประสงค์ 

๓.๒.๑ เพ่ือให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ สู่การปฏิบัติด้วยการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  

๓.๒.๒ เพ่ือบูรณาการแผนงานจากส่วนกลาง พ้ืนที่ และท้องถิ่น/ชุมชน ในการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ สู่การปฏิบัติ  

๓.๒.๓ เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบตั้งแต่ภาพรวมของประเทศ
ลงสู่ภูมิภาค พื้นที่ และชุมชน 

 
 



๑๒๘ 

๔. แนวทางการขับเคลื่อนแผนฯ สู่การปฏิบัติ 

แนวทางการขับเคลื่อนแผนพัฒนาประเทศสู่การปฏิบัติมุ่งด าเนินการอย่างเป็นระบบ ครบวงจร ดังนี้ 

แผนภาพการบริหารจัดการแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๑ สู่การปฏิบัติ 

 

๔.๑ การสร้างความรู้ความเข้าใจให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความส าคัญและพร้อมเข้าร่วมในการ
ผลักดันแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ไปสู่การปฏิบัติ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ (สศช.) สร้างความเข้าใจกับภาคีทุกภาคส่วน ถึงวัตถุประสงค์ เป้าหมายของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ 
ผ่านกระบวนการและเครื่องมือต่างๆ ดังนี้ 

๔.๑.๑ จัดท าแนวทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์ โดยใช้หลักการตลาดสร้างความตระหนัก
และยอมรับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ เป็นเครื่องมือในการพัฒนาแบบบูรณาการที่ทุกภาคีสามารถน าไป
ปรับใช้ให้บังเกิดผลได้จริง โดยสื่อสารประชาสัมพันธ์อย่างเหมาะสม สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพผ่านบุคคล สื่อมวลชนทั้งระดับชาติและท้องถิ่น กิจกรรม สื่อสมัยใหม่ จัดท าแผนพัฒนาฯ  
                                                           

  การพัฒนาการบริหารจัดการแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล สามารถน าแนวคิด Plan-Do-Check-Act 
(PDCA) มาปรับใช้ได้ เร่ิมตั้งแต่จัดท าแนวทางยุทธศาสตร์ให้ชัดเจนทั้งวัตถุประสงค์ เป้าหมายและแนวทาง รวมทั้งจัดท าการบริหารจัดการ อาทิ 
กระบวนการ วิธีการและเครื่องมือต่างๆ ในการน าทางและก ากับการบริหารจัดการแผนไปสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ โดยทุกภาคส่วนมีการ
ปฏิบัติงานภายใต้ระบบที่ออกแบบไว้อย่างจริงจัง รวมถึงตรวจสอบติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลที่สะท้อนผลกระทบและความพึงพอใจ
ของประชาชนที่มีต่อผลการพัฒนาที่เกิดขึ้น น าไปสู่การปรับเปลี่ยนกระบวนการและวิธีการด าเนินงานให้การขับเคลื่อนแผนบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ที่ก าหนด 



๑๒๙ 

ฉบับที่ ๑๑ ฉบับประชาชนที่เข้าใจง่าย รวมทั้งการสร้างเครือข่ายให้ข้อมูลข่าวสารกระจายไปยังพ้ืนที่ต่างๆ 
อย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง พร้อมทั้งพัฒนาบุคลากรที่เก่ียวข้องให้สามารถท าหน้าที่สื่อสารและถ่ายทอดสาระ
หลักของแผนพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๔.๑.๒ สร้างความเข้าใจให้ภาคการเมืองในเป้าประสงค์และแนวทางของแผนพัฒนาฯ  
ฉบับที่ ๑๑ และผลักดันให้พรรคการเมืองน าประเด็นการพัฒนาส าคัญไปผสมผสานในการจัดท านโยบายของ
พรรคและนโยบายของรัฐบาล โดยพิจารณาล าดับความส าคัญ โดยเฉพาะนโยบายที่เกี่ยวกับ “การวางรากฐาน
การพัฒนา” ในระยะยาว 

๔.๑.๓ จัดท าคู่มือการแปลงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๑ เผยแพร่แก่ภาคีการพัฒนา เกิดความ
ร่วมมือในการน าแผนไปปฏิบัติอย่างจริงจัง เป็นคู่มือการประสานแผนแต่ละระดับที่ทุกภาคส่วนสามารถ
น าไปปรับใช้ให้เกิดบูรณาการการท างานร่วมกัน จัดท าเอกสารรวบรวมวิธีการขับเคลื่อนแผนและกิจกรรมการ
พัฒนาในรูปแบบต่างๆ หรือกรณีตัวอย่างที่ประสบความส าเร็จด้วยการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐและ
ภาคีต่างๆ เพ่ือเผยแพร่ให้ภาคีการพัฒนาน าไปปรับใช้ตามความเหมาะสม น าเสนอแนวทางการลงทุนใน
ประเด็นการพัฒนาส าคัญ ส าหรับหน่วยปฏิบัติน าไปประกอบการจัดท าแผนระดับรอง แผนงาน/โครงการต่างๆ 
ให้มีความชัดเจนในการพัฒนาด้านต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรม โดยการด าเนินงานตามแผนควรท าในลักษณะ
คู่ขนานทั้งภาครัฐและภาคีการพัฒนา  

๔.๒  การสร้างความเชื่อมโยงระหว่างแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ นโยบายรัฐบาล แผนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน และแผนระดับอ่ืนๆ ดังนี้ 

๔.๒.๑ ก าหนดประเด็นการพัฒนาส าคัญภายใต้ยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาฉบับที่ ๑๑  
เสนอต่อสาธารณะอย่างชัดเจน น าไปสู่การก าหนดแผนงานโครงการ การระดมทรัพยากร และแนวทางการ
ร่วมด าเนินงานของภาคส่วนต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย ๑) การเตรียมคนไทยให้มีการเรียนรู้
ตลอดชีวิต ๒) การสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมให้ทุกคนในสังคมไทย ๓) การเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน และส่งเสริมบทบาทภาคประชาสังคมและธุรกิจเอกชนให้เป็นพลังร่วมในการพัฒนา
สังคมไทย ๔) การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนที่เอ้ือต่อการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันและระบบการแข่งขันที่เป็นธรรม ๕) การส่งเสริมความร่วมมืออย่างเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาทั้งในระดับ
อนุภูมิภาคและภูมิภาค ๖) การเตรียมความพร้อมของไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ๗) การบริหารจัดการน้ า
และที่ดินเพ่ือสนับสนุนความมั่นคงด้านอาหารและการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ ๘) การยกระดับ 
ขีดความสามารถในการปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และภัยพิบัติทางธรรมชาติ  และ 
๙) การบริหารจัดการประเทศเพ่ือสร้างความเป็นธรรมในสังคมโดยยึดหลักธรรมาภิบาล  

๔.๒.๒ บูรณาการประเด็นการพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์ที่มีความเชื่อมโยงกันและจัดท า
เป็นแผนการลงทุนการพัฒนา/แผนพัฒนาเฉพาะด้านที่ตอบสนองการพัฒนาในหลายมิติภายใต้ยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ครอบคลุมสาระและบทบาทภาคีการพัฒนาที่กว้างขวาง มีแผนปฏิบัติการที่มีความ
ชัดเจนทั้งแผนงาน โครงการ งบประมาณด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบหลัก ผู้มีส่วนร่วม กระบวนการท างาน และ
ระยะเวลา เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติได้อย่างจริงจัง ซ่ึงต้องให้ความส าคัญต่อการคัดเลือก
บุคลากรในต าแหน่งส าคัญที่มีความรู้ความสามารถมาบริหารโครงการเพ่ือให้สามารถท างานได้ต่อเนื่อง โดยน า
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์ในแผนงานและโครงการเหล่านี้ โดย 

 



๑๓๐ 

๑) จัดท าแผนการลงทุนการพัฒนาในประเด็นที่มีความส าคัญล าดับสูง สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ที่แสดงให้เห็นถึงการจัดสรรงบประมาณท่ีเหมาะสม ก่อให้เกิดผลการ
พัฒนาในภาพรวม 

๒) น าประเด็นการพัฒนาที่ต้องแปลงเป็นโครงการขนาดใหญ่ อาทิ การพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐาน การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ ขับเคลื่อนภายใต้หลักการการร่วมลงทุนระหว่างรัฐกับเอกชน 
(Public-Private Partnership : PPP) ที่สร้างการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนในการพัฒนาประเทศ สามารถ
ขยายการลงทุนขนาดใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ทันการณ์ และเกิด
ความคุ้มค่าของการลงทุน 

๓) ผลักดันให้ประเด็นการพัฒนาในแต่ละยุทธศาสตร์แปลงสู่การปฏิบัติผ่านแผนงาน
ระดับกระทรวงสู่พ้ืนที่ระดับต่างๆ ผสมผสานอยู่ในภารกิจหลักของหน่วยงานที่มีเป้าหมายและตัวชี้วัดชัดเจน 
โดย สศช. และหน่วยงานเกี่ยวข้องร่วมจัดท าและติดตามประเมินผลแผนดังกล่าวที่สะท้อนความสอดคล้องและ
บรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์การพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ รวมถึงให้ความส าคัญกับการบูรณาการ
แผนงาน/โครงการทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน  

๔.๒.๓ เชื่อมโยงแนวคิดพื้นฐาน ยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนาส าคัญ ตลอดจน
แผนพัฒนาเฉพาะด้านภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ เข้ากับนโยบายรัฐบาล แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน และแผนระดับต่างๆ การขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ สู่การปฏิบัติ จะด าเนินการในหลาย
ระดับตั้งแต่นโยบายรัฐบาล แผนการบริหารราชการแผ่นดิน แผนของหน่วยงานภาครัฐส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค 
ท้องถิ่น/ชุมชน ตลอดจนแผนของภาคีการพัฒนาต่างๆ อย่างเป็นขั้นเป็นตอน ตั้งแต่ทิศทาง วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย และตัวชี้วัดความส าเร็จของยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ดังนี้ 

๑) รัฐบาลน าประเด็นการพัฒนาที่มีล าดับความส าคัญสูงและแผนพัฒนาเฉพาะด้าน
ภายใต้ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ เป็นกรอบร่วมกับนโยบายที่แถลงต่อรัฐสภา จัดท าแผนการบริหาร
ราชการแผ่นดินที่มีการประมาณการงบประมาณและทรัพยากรต่างๆ รวมทั้งระยะเวลาด าเนินการ และการ
ติดตามประเมินผล หน่วยงานกลางน าแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ บูรณาการกับยุทธศาสตร์การจัดสรร
งบประมาณ เป็นกรอบส าหรับกระทรวง/กรมพิจารณาใช้ประกอบการจัดท าค าของบประมาณสนับสนุน 
แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีภายใต้ภารกิจหลักที่รับผิดชอบ 

 

 

 

 

 

 

 



๑๓๑ 

แผนภาพความเชื่อมโยงกลไก และกระบวนการของแผนชาติสู่แผนระดับพื้นที่ 

 

๒) สศช. จัดท าแนวทางการพัฒนาภาค ที่เชื่อมโยงกับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ และ
เป็นเครื่องมือขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติในระดับพ้ืนที่ ให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดใช้เป็นกรอบการจัดท าแผนพัฒนา
และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีส าหรับการสนับสนุนงบประมาณ และภาคีการพัฒนาใช้ประกอบการจัดท า
แผนให้สอดคล้องกัน 

๓) กระทรวง/กรมที่มีหน่วยงานในภูมิภาคด าเนินการบูรณาการแผนงาน/โครงการ 
และงบประมาณร่วมกับแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด กระทรวง/กรม สนับสนุนการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ ๑๑ ลงสู่พ้ืนที่ โดยยึดหลักการและแนวทางการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
ภายใต้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่ก าหนด
ว่าเมื่อแผนพัฒนาจังหวัดได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและประกาศใช้แล้ว การจัดท าแผนของ
หน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้องต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 

๔) จังหวัด/กลุ่มจังหวัดจัดท ายุทธศาสตร์ และแผนพัฒนาฯ รวมทั้งแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด โดยจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดให้สอดคล้องกับ
นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ และแนวทางพัฒนาภาค ควบคู่กับการประมวลปัญหาและความ
ต้องการของประชาชนทั้งในระดับชุมชน ท้องถิ่นและอ าเภอ เพ่ือวิเคราะห์ก าหนดเป็นประเด็นการพัฒนา  
ในแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และสามารถด าเนินการพัฒนาที่ตรงกับความต้องการของประชาชน 



๑๓๒ 

๕) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอแผนงาน/โครงการที่ตอบสนองความต้องการของ
ชุมชนเข้าสู่ระดับจังหวัด เทศบาลนครหรือเทศบาลเมืองที่มีศักยภาพสูงน าแนวคิด “การจัดระบบเมือง” ที่มุ่ง
การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากรเมือง การอ านวยความสะดวกต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
เมืองและพ้ืนที่โดยรอบ รวมทั้งความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมที่สร้างให้เกิดความสมดุลระหว่างมนุษย์กับ
ทรัพยากรธรรมชาติ องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) ส ารวจสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชน/
ชุมชนในพ้ืนที่ น ามาวิเคราะห์จัดท าเป็นประเด็นการพัฒนาต่างๆ แล้วด าเนินการตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
ภายใต้กฎหมายของท้องถิ่น ขณะที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ท าหน้าที่ประสานการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นภายในจังหวัด และผลักดันแผนงาน/โครงการที่เกินขีดความสามารถของท้องถิ่นและมีความส าคัญต้อง
ด าเนินการ ให้อยู่ในแผนพัฒนาจังหวัด 

๔.๒.๔ จัดท ายุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณแบบมีส่วนร่วม การจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการก าหนดล าดับความส าคัญของภารกิจหน่วยงานที่สอดคล้อง  
กับแนวทางการพัฒนาภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ เพ่ือให้การด าเนินงานสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแผนฯ อย่างมีประสิทธิผลบนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของประชาชน โดย 

๑) ส านักงบประมาณและ สศช. หารือร่วมกันในการบูรณาการสาระส าคัญของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ และการจัดสรรงบประมาณที่สอดคล้องกัน โดยเฉพาะประเด็นการพัฒนาที่มี
ความส าคัญล าดับสูง ไว้ในการจัดท าแผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณระยะ
ปานกลาง ๕ ปีและประจ าปี รวมทั้งแนวทางการจัดท าแผนงาน/โครงการ และจัดท ารายงานติดตาม
ประเมินผลการพัฒนาประเทศทั้งในระดับภาพรวม ระดับพ้ืนที่ และแผนงานโครงการส าคัญเป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาอนุมัติงบประมาณ ทั้งในขั้นตอนการเสนอคณะรัฐมนตรีและการอภิปรายของ
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ก่อนน าเสนอรัฐสภาอนุมัติ
ต่อไป 

๒) ส านักงบประมาณ สศช. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันก าหนดแนวทาง
พิจารณาจัดสรรงบประมาณสนับสนุนแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และท้องถิ่นภายใต้แนวทางการพัฒนา
ภาคท่ีเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาฯ ฉบบัที่ ๑๑ โดยสร้างกระบวนการให้ทุกกระทรวง จังหวัด และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเข้าใจความเชื่อมโยงระหว่างแผนพัฒนาฯ กับระบบงบประมาณของประเทศ ทั้งการจัดสรร
งบประมาณแบบรายกระทรวง ตามวาระระดับชาติ และมิติพ้ืนที่ รวมทั้งก าหนดให้มีผู้แทนจากภาคีการพัฒนา
ทั้งภาคเอกชน และประชาชนในสัดส่วนที่เหมาะสมเข้าร่วมในกลไกและกระบวนการงบประมาณตั้งแต่การ
บริหารจัดการและการติดตามประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ ให้สอดคล้องกับกิจกรรมการพัฒนาที่
ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีอย่างจริงจัง 

๔.๒.๕ ผลักดันให้ภาคเอกชนน าประเด็นการพัฒนาส าคัญในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ 
พิจารณาประกอบการจัดท าแผนการลงทุนทางธุรกิจ ที่สร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศอย่างเป็น
หุ้นส่วนการพัฒนา และส่งเสริมให้ กรอ. เป็นกลไกหลักในการเชื่อมโยงการพัฒนาระหว่างภาครัฐและเอกชน 
รวมทั้งให้ กรอ. ส่วนกลางกระจายความรับผิดชอบและภารกิจให้  กรอ.จังหวัด/กลุ่มจังหวัดมากขึ้น โดย
ค านึงถึงความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ชาติและความเชื่อมโยงในระดับพ้ืนที่ 



๑๓๓ 

๔.๓ การสร้างสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการขับเคลื่อนแผนของภาคีการพัฒนาต่างๆ โดย
ก าหนดให้มีการผลักดันปัจจัยหลักให้สามารถปรับเปลี่ยนเพื่อเป็นเครื่องมือที่ส าคัญ ดังนี้ 

๔.๓.๑  น าการศึกษาวิจัยมาเป็นเครื่องมือส าคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกมิติและ
ทุกระดับ บูรณาการการท างานของหน่วยงานระดับนโยบายและใช้ทรัพยากรในการวิจัยให้รองรับการพัฒนา
ทั้งส่วนกลางและพ้ืนที่ รวมถึงน าการวิจัยเป็นเครื่องมือพัฒนา ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
ส่งเสริมการวิจัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการร่วมมือกันอย่างเป็นเครือข่ายระหว่างส านักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ (วช.) ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ (สวทช.) ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) 
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) และส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) รวมถึงสถาบัน 
การศึกษาและหน่วยงานที่มีภารกิจชัดเจนในพื้นที่ อาทิ อุทยานวิทยาศาสตร์ระดับภูมิภาค เป็นแกนหลักในการ
เชื่อมโยงเครือข่ายการวิจัยกับจังหวัด/กลุม่จังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน เพ่ือน ากระบวนการวิจัย
และพัฒนามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม โดยเฉพาะการพัฒนาที่มีความส าคัญสูงของแต่ละพ้ืนที่  

๔.๓.๒ ปรับปรุงกฎ ระเบียบ และกฎหมายต่างๆ ให้เอ้ือต่อการขับเคลื่อนการพัฒนา 
ในระดับต่างๆ โดยปรับปรุงกฎหมายให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ ลดความซ้ าซ้อนและเพ่ิม
ประสิทธิภาพกลไกและเครื่องมือที่มีอยู่ให้มากขึ้น เป็นการลดอุปสรรคการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ อาทิ 
เร่งแก้ไขเพ่ิมเติมประกาศใช้ร่างพระราชบัญญัติการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. .... เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงาน
ด้านการคลังของภาครัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส เร่งจัดท านโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๖๔) ให้เป็นกรอบในการพัฒนาวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรมมีประสิทธิภาพ เร่งจัดท าแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ ๓) และแผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) 
ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ พ.ศ. ๒๕๔๒ รวมถึงเร่งออกพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... เพื่อใช้แทนพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.๒๕๔๒ 

๔.๓.๓ น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์  
ท าให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ เลื่อนไหลระหว่างภาคีการพัฒนา  สามารถสร้างความเข้าใจที่ตรงกันได้อย่าง
ถูกต้อง พร้อมทั้งปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัย น าไปสู่การจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาของแต่ละพ้ืนที่หรือจังหวัด
ที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน 

๔.๓.๔ จัดท าฐานข้อมูลการพัฒนาที่สาธารณชนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ในการมี
ส่วนร่วมพัฒนาด้านต่างๆ โดยพัฒนาระบบฐานข้อมูลเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
พร้อมทั้งปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัย เป็นข้อมูลที่แสดงถึงลักษณะเฉพาะของแต่ละพ้ืนที่ สามารถน ามาวิเคราะห์
เชื่อมโยงให้สอดคล้องกับแนวทางในยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาฯ น าไปสู่การจัดท าแผนพัฒนาที่สอดคล้องกับ
การแก้ไขปัญหาและการพัฒนาศักยภาพของแต่ละพ้ืนที่ โดยเป็นการน าจุดเด่นของแต่ละส่วนทั้งความรู้และ
ประสบการณ์มาเสริมซึ่งกันและกัน 

๔.๓.๕ สร้างช่องทางให้ประชาสังคมมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและเข้าร่วมกิจกรรมการ
พัฒนาอย่างกว้างขวางทั้งระดับนโยบายและพื้นที่ โดยเปิดพ้ืนที่สาธารณะให้ทุกภาคีใช้ประโยชน์ในการจัด
เวทีระดมความคิดเห็นในรูปแบบต่างๆ อาทิ การจัดเวทีประชาคม การสานเสวนา รวมถึงใช้ช่องทางเครือข่าย
ออนไลน์ ส าหรับแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมด าเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อพัฒนาประเทศ 



๑๓๔ 

๔.๔ การเพิ่มประสิทธิภาพกลไกรับผิดชอบการขับเคลื่อนแผนฯ ที่ชัดเจน สามารถขับเคลื่อน
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ในระดับประเทศและระดับพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สศช. ภายใต้การก ากับ
ของคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ท าหน้าที่สร้างความเข้าใจ และประสานความ
ร่วมมือระหว่างภาคีการพัฒนาต่างๆ และคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนระดับต่างๆ ทั้งในส่วนกลางและพ้ืนที่ 
ให้สามารถผลักดันแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ สู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง โดย 

๔.๔.๑ เชื่อมโยงคณะกรรมการระดับชาติที่มีอยู่ให้น ายุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ 
มาเป็นกรอบการด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม โดยประสานให้หน่วยงานที่รับผิดชอบการพัฒนารายสาขาได้
ท างานร่วมกันในลักษณะ “แนวราบ” ผ่านคณะกรรมการระดับชาติชุดต่างๆ ซึ่งมีหน้าที่ขับเคลื่อนการพัฒนาที่
มีล าดับความส าคัญสูงและเกี่ยวข้องกับงานหลากหลายมิติ อาทิ คณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์
แห่งชาติ คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพ่ือแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ คณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติ 
และคณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการของประเทศ (โลจิสติกส์ ) 
คณะกรรมการระดับชาติเหล่านี้จะต้องน าสาระ เป้าหมาย และตัวชี้วัดของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ มาเป็น
กรอบในการด าเนินการ รวมทั้งคณะกรรมการระดับชาติชุดต่างๆ ควรรับผิดชอบเป้าหมายและตัวชี้วัดในระดับ
ภาพรวมของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ร่วมกัน 

๔.๔.๒ ปรับกลไกและกระบวนการบริหารจัดการของภาครัฐให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
โดยทบทวนและประเมินบทบาทและผลการท างานของกลไกที่มีความส าคัญต่อการขับเคลื่อนประเด็นการ
พัฒนาส าคัญ ซึ่งรวมถึงคณะกรรมการ หน่วยงานเจ้าภาพหลัก องค์การมหาชน ตลอดจนกองทุนและเครื่องมือ
ในการท างานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือปรับปรุงให้เกิดความคล่องตัวและลดความซ้ าซ้อน ควบคู่กับการผลักดัน  
ให้รัฐบาลและหน่วยงานกลางท าหน้าที่ดูแลระดับนโยบายและยุทธศาสตร์ภาพรวมของประเทศ โดยกระทรวง
มีบทบาทประสานแผนงาน แผนเงิน และแผนคน รวมทั้งสนับสนุนให้ส่วนราชการส่วนภูมิภาคผลักดัน
ยุทธศาสตร์และแผนระดับรองในความรับผิดชอบสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ สอดคล้อง
กับการแก้ปัญหาและการพัฒนาศักยภาพของพ้ืนที่ ท้องถิ่น และชุมชน 

๔.๔.๓ ขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาระดับประเทศและพื้นที่โดยให้จังหวัดเป็นจุดประสาน 
จากการที่จังหวัดมีหน้าที่ตามกฎหมายในการท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด เชื่อมโยงกระบวนการและ
สาระของแผนทั้งในลักษณะจากบนลงล่าง ได้แก่ แผนพัฒนาประเทศ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน 
แผนปฏิบัติราชการของกระทรวง และจากล่างขึ้นบน ได้แก่ แผนชุมชน แผนท้องถิ่น และแผนภาคเอกชน  
โดยแปลงวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดตลอดจนประเด็นการพัฒนาส าคัญสู่การปฏิบัติในระดับพ้ืนที่ไว้ใน
แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และมีกระบวนการท างานที่สามารถบูรณาการภารกิจของหน่วยงานต่างๆ และ
ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในพ้ืนที่ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงหรือผลกระทบ 
ของแต่ละพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ การรับมือภัยพิบัติ และการป้องกันอาชญากรรม    

๔.๔.๔ ประสานและผลักดันให้กลไกนอกภาครัฐมีส่วนร่วมขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ 
มากขึ้น เนื่องจากปัจจุบัน การขับเคลื่อนการพัฒนาจะอาศัยการท างานจากภาครัฐเพียงฝ่ายเดียวไม่เพียงพอ 
การแปลงแผนพัฒนาประเทศสู่การปฏิบัติจึงจ าเป็นต้องสร้างการท างานร่วมกันระหว่างภาคส่วนต่างๆในรูป
ของเครือข่ายการพัฒนา ทั้งภาคเอกชน สถาบันการศึกษา สมาคมวิชาชีพ รวมถึงองค์กรอิสระต่างๆ อาทิ  
สภาเกษตรกร สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมัชชาปฏิรูป สหกรณ์ 
ทุกรูปแบบโดยผ่านกระบวนการเครือข่ายหรือคลัสเตอร์ในระดับพ้ืนที่ เพ่ือสร้างพันธมิตรในการก าหนดและ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ร่วมกัน  



๑๓๕ 

๔.๕ การเสริมสร้างบทบาทของทุกภาคส่วนให้สามารถขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่  ๑๑  
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ภาคีต่างๆ โดยการพัฒนาขีดความสามารถของภาคีต่างๆ  
ให้มีศักยภาพ สามารถผลักดันและด าเนินการตามแนวทางการพัฒนาของแผนฯ ฉบับที่ ๑๑ ได้อย่างเหมาะสม โดย  

๔.๕.๑ พัฒนาศักยภาพประชาชนให้มีบทบาทส าคัญในกระบวนการพัฒนา สามารถรักษา
และใช้สิทธิหน้าที่ความเป็นพลเมืองอย่างถูกต้องและเหมาะสม เป็นพลเมืองดีของสังคม มีคุณธรรมและ
จริยธรรมในการด าเนินชีวิต ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติด้วยความรับผิดชอบอย่างเต็มที่ตาม
บทบาททางสังคมที่ตนด ารงอยู่ ให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมประเพณี และรัฐธรรมนูญที่ก าหนดไว้  เคารพ
กฎหมาย เคารพสิทธิเสรีภาพของผู้อ่ืน มีจิตสาธารณะและกระตือรือร้นที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา
ของชุมชนและสังคม โดยผลักดันให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ทั้งในและนอกระบบการศึกษาที่สร้างประชาชนไทย
ให้มีความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง เป็นก าลังส าคัญท่ีจะสร้างชาติไทยให้เจริญก้าวหน้าและสังคมสันติสุข 

๔.๕.๒ เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้พร้อมรับความเปลี่ยนแปลง มีส่วนร่วม
พัฒนาชุมชนกับภาคีการพัฒนาต่างๆ โดยพัฒนาความรู้และการจัดการความเสี่ยงให้ชุมชน เสริมด้วยความรู้
จากภายนอกผ่านเครือข่ายการวิจัยในพ้ืนที่ และส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กว้างขวางในทุกระดับ
จากชุมชน ต าบล สู่อ าเภอและจังหวัด เกิดความรู้ที่สามารถน ามาใช้ในการพัฒนาและบริหารจัดการความเสี่ยง
ต่างๆ ส่งเสริมการรวมกลุ่มร่วมคิดร่วมท าในชุมชนอย่างกว้างขวาง สามารถท าแผนพัฒนาที่สอดคล้อง 
กับวัฒนธรรมอันหลากหลายของชุมชนท้องถิ่น ขับเคลื่อนการพัฒนาด้วยตนเอง และส่งเสริมให้เกิดการท างาน
ร่วมกันระหว่างภาคประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถาบันการศึกษาในท้องถิ่น  

๔.๕.๓ เสริมสร้างความเข้มแข็งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกรูปแบบ  สามารถ
ด าเนินงานตามภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพ โดยพัฒนาศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แข็งแกร่ง  
มีการบริหารจัดการที่คล่องตัว ยืดหยุ่น ลดขั้นตอน และก าหนดกฎระเบียบที่เอ้ือให้การด าเนินงานเป็นไปได้
รวดเร็วและราบรื่น สามารถพ่ึงตนเองได้เต็มที่ ขณะเดียวกัน ภาคราชการส่วนกลางท าหน้าที่ก ากับดูแลให้
ท้องถิ่นบริหารจัดการตนเองได้เต็มศักยภาพ สามารถคิดและตัดสินใจได้อย่างเต็มที่ในการพัฒนาท้องถิ่น  
ถ่ายโอนภารกิจและบุคลากรจากส่วนกลางและภูมิภาคไปสู่ท้องถิ่นให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดและสร้างความ
ชัดเจนในบทบาทภารกิจที่ท้องถิ่นต้องรับผิดชอบ เพ่ิมขีดความสามารถให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ ทั้งด้านการบริหารจัดการ ด้านการเงินการคลัง
ท้องถิ่น การแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่นและการสร้างธรรมาภิบาลในระดับท้องถิ่น 

๔.๕.๔ ผลักดันให้สถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาและการอาชีวศึกษาในพื้นที่เข้าร่วม
พัฒนาชุมชนให้มากขึ้น โดยในระดับอุดมศึกษา เน้นบทบาทการน าองค์ความรู้จากการศึกษาวิจัย 
มาประยุกต์ใช้ และเป็นแกนประสานภาคส่วนอ่ืนๆ สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาชุมชนอย่างครบวงจร โดยใช้
แนวคิดคลัสเตอร์เป็นเครื่องมือเชิงกระบวนการ รวมทั้งพัฒนาสถาบันอาชีวศึกษาให้เป็นแหล่งพัฒนาเทคโนโลยี 
และศูนย์เรียนรู้ทักษะเชิงวิชาการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น  

๔.๕.๕ ส่งเสริมให้ภาคเอกชนมีบทบาทน าในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและเสริมสร้างสังคม 
ที่ดี ยึดหลักบรรษัทภิบาล เชื่อมโยงเป้าหมายทางธุรกิจกับการพัฒนาประเทศ ท างานเชิงรุก  และสร้างสรรค์ 
สิ่งใหม่ๆ ควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคม โดยปรับแนวคิดภาคเอกชนให้สามารถท างานร่วมกับชุมชน 
องค์กรพัฒนาเอกชน และสถาบันการศึกษาได้อย่างเป็นพันธมิตร และสร้างเครือข่ายความรับผิดชอบทางสังคม
ของกลุ่มธุรกิจต่างๆ น าไปสู่การท ากิจกรรมเพ่ือสังคมร่วมกัน  



๑๓๖ 

๔.๕.๖ ส่งเสริมให้สื่อมวลชนพัฒนาบทบาทการเป็นสื่อกลางเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเชิง
สร้างสรรค์ เป็นสื่อสาธารณะที่มุ่งประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลัก มีความเป็นกลาง น าเสนอข้อมูลข่าวสาร  
ที่เป็นข้อเท็จจริงและสะท้อนความต้องการของประชาชน 

๔.๕.๗ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมองค์กรพัฒนาเอกชนในการท างานร่วมกับหน่วยงานส่วน
ภูมิภาค/ท้องถิ่น และภาคประชาสังคมอย่างเข้มแข็ง โดยภาครัฐสนับสนุนหรือเปิดโอกาสให้องค์กรพัฒนา
เอกชนได้เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาต่างๆ มากขึ้น เป็นการอาศัยข้อได้เปรียบขององค์กรพัฒนาเอกชนในด้าน
ความยืดหยุ่นของกฎระเบียบ ความคล่องตัวของการท างาน และความใกล้ชิดกับประชาชนในพ้ืนที่ ขับเคลื่อน
การพัฒนาให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๔.๕.๘ ปรับบทบาทและวิธีการท างานของบุคลากรภาครัฐที่เอ้ือต่อการพัฒนาโดยรวมและ
ส่งเสริมหน่วยงานในภูมิภาคเป็นแกนประสานเครือข่ายและเชื่อมโยงภาคส่วนต่างๆ ในระดับพื้นที่  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดต้องประสานความร่วมมือระหว่างภาคีการพัฒนาทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาสังคมในพ้ืนที่ เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน สามารถที่จะตอบสนองต่อยุทธศาสตร์
ชาติ รวมทั้งแก้ไขปัญหาและพัฒนาศักยภาพในพ้ืนที่ ท้องถิ่น และชุมชน ตลอดจนจัดตั้งสถาบันพัฒนา 
นักบริหารยุทธศาสตร์เพ่ือสร้าง “ผู้น าการเปลี่ยนแปลง” ในทุกภาคส่วนของภาคีการพัฒนา เพ่ือการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ น าไปสู่การผลักดันประเด็นการพัฒนาส าคัญร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๔.๕.๙ เสริมสร้างความร่วมมือกับประชาคม และองค์การระหว่างประเทศ ในการจัดเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างประเทศต่างๆ โดยเฉพาะในกรอบความร่วมมือกับประเทศใน 
อนุภูมิภาคและในภูมิภาค น าไปสู่การสร้างความร่วมมือในประเด็นการพัฒนาส าคัญ โดยเฉพาะประเด็นที่อยู่
ภายใต้ข้อตกลงต่างๆ ให้มีความเชื่อมโยงและเกื้อหนุนการพัฒนาระหว่างกัน รวมทั้งส่งเสริมความร่วมมือด้าน
วิชาการและการสร้างนวัตกรรมสนับสนุนการพัฒนาทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ 

๔.๖ การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๑ 

๔.๖.๑ ให้ความส าคัญกับการติดตามความก้าวหน้า การประเมินผลส าเร็จและผลกระทบ
ของการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องตามประเด็นการพัฒนายุทธศาสตร์และผลการพัฒนาในภาพรวม โดยใช้
การติดตามประเมินผลเป็นเครื่องมือในการบริหารแผนพัฒนาฯ ตั้งแต่การติดตามความก้าวหน้าของ
กระบวนการผลักดันแผนสู่การปฏิบัติต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ พัฒนาตัวชี้วัดที่สะท้อนผลการ
พัฒนาอย่างชัดเจน ติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานภายใต้ประเด็นการพัฒนาที่มีล าดับความส าคัญสูง 
พร้อมทั้งประเมินผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบที่เกิดขึ้น เพ่ือจัดท ารายงานเสนอคณะรัฐมนตรีทุกปี 

๔.๖.๒ กลไกการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๑  

๑) การติดตามประเมินผลการบริหารจัดการแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ สู่การปฏิบัติใน
ภาพรวม สศช. ภายใต้การก ากับของคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ท าหน้าที่ก าหนด
แนวทางการติดตามความก้าวหน้าการบริหารจัดการแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ สู่การปฏิบัติ พัฒนาตัวชี้วัด
ความส าเร็จของการแปลงแผนฯ โดยน าวิธีการติดตามประเมินผลที่เหมาะสมมาใช้ และประสานการติดตาม
ประเมินผลกับคณะกรรมการระดับชาติชุดต่างๆ รวมทั้งด าเนินการติดตามประเมินผลกระทบการพัฒนาใน
ภาพรวม และรายงานต่อคณะรัฐมนตรีทุกปี  



๑๓๗ 

๒) การติดตามประเมินผลการพัฒนาระดับพ้ืนที่  ด าเนินการโดยคณะกรรมการ 
นโยบายบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) คณะกรรมการก ากับการปฏิบัติราชการ 
ในภูมิภาค (กกภ.) และปรับระบบการตรวจราชการ ให้เป็นเครื่องมือในการก ากับและติดตามประเมินผล 
การแปลงแผนสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดตั้งกลไกกลางที่ประกอบด้วยผู้ตรวจราชการ  
ของกระทรวงต่างๆ มีอ านาจในการตรวจสอบ ตั้งแต่ขั้นตอนและกระบวนการในการจัดท าแผน การมีส่วนร่วม
ของภาคีในขั้นตอนการปฏิบัติ และประสิทธิภาพของการใช้งบประมาณ รวมทั้งให้มีอ านาจในการเสนอแนะให้
มีการทบทวนการจัดสรรงบประมาณในปีต่อไป 

๓) เสริมสร้างกลไกการตรวจสอบของภาคประชาชนให้เข้มแข็ง โดยสนับสนุนให้ 
ภาคประชาชนรวมกลุ่มติดตามความก้าวหน้า ตรวจสอบความโปร่งใสและความส าเร็จของโครงการพัฒนา
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับชุมชนของตน รวมทั้งพัฒนาศักยภาพให้มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
ตรวจสอบโครงการต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ และจัดท าข้อมูลที่น ามาใช้ประกอบการตรวจสอบได้อย่าง
ถูกต้องชัดเจน  

๔.๖.๓ พัฒนาระบบฐานข้อมูลให้เชื่อมโยงเป็นเครือข่ายในทุกระดับ ส าหรับการติดตาม
ประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ 

๑) พัฒนาระบบฐานข้อมูลระดับภาพรวม โดยพัฒนาระบบโครงข่ายข้อมูลข่าวสาร
ของหน่วยงานระดับนโยบาย ในการติดตามผลการด าเนินงานตามประเด็นการพัฒนาส าคัญ การเปลี่ยนแปลง
ของสถานการณ์และเงื่อนไขต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศ โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของฐานข้อมูลที่มีอยู่เป็นจ านวนมาก 

๒) จัดท าระบบฐานข้อมูลระดับพ้ืนที่ โดยส่งเสริมการจัดท าระบบข้อมูลข่าวสาร 
ที่บ่งชี้ศักยภาพบุคคล องค์กรชุมชน ชุมชน และประชาสังคมอย่างเป็นระบบภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมจาก
ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประสานความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสถาบันการศึกษาในพ้ืนที ่
ให้การสนับสนุนด้านวิชาการแก่ท้องถิ่นและชุมชนในการจัดท าฐานข้อมูลเพ่ือการวางแผน และใช้ประโยชน์  
ในการติดตามประเมินผลความก้าวหน้าการพัฒนา ทั้งนี้การบริหารจัดการฐานข้อมูลให้ยึดการมีส่วนร่วมของ 
ภาคประชาสังคมในท้องถิ่นและชุมชนเป็นส าคัญ 

๓) สร้างการเชื่อมโยงโครงข่ายข้อมูลระหว่างหน่วยงานส่วนกลางและท้องถิ่น ให้เป็น
ระบบที่เข้าใจได้ง่ายและใช้ประโยชน์ได้สะดวก เพ่ือให้ทุกฝ่ายมีข้อมูลที่ถูกต้องแม่นย า เป็นประโยชน์ 
ต่อการวางแผนและติดตามประเมินผลในระดับต่างๆ ให้มีความสัมพันธ์สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันมากขึ้น 

 


