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ประกาศ 

เรื่อง  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  ๑๑  (พ.ศ.  ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) 
 

 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ   

ให้ประกาศว่า 
โดยที่คณะรัฐมนตรีได้พิจารณาเห็นสมควรให้ประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  

ฉบับที่  ๑๑  (พ.ศ.  ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙)  ซ่ึงเป็นแผนพัฒนา ฯ  ที่ภาคีทุกภาคส่วนในสังคมไทยทุกระดับ 
ได้มีส่วนร่วมดําเนินการ  และได้ให้สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติให้ความเห็นตามมาตรา  ๒๕๘  
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  แล้ว  เพื่อใช้ เป็นแผนยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  ดังมีสาระสําคัญตามที่แนบท้ายนี้  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ  
ให้ใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  ๑๑  (พ.ศ.  ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙)  ตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๔  
จนถึงวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๙ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๖  ตุลาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๔  เป็นปีที่  ๖๖  ในรัชกาลปัจจุบัน 

 
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

ยิ่งลักษณ์  ชินวัตร 
นายกรัฐมนตรี 
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สรุปสาระสําคัญ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  ๑๑ 

(พ.ศ.  ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) 
 

 

๑. ความนํา 
 การจัดทําแผนพัฒนาประเทศของไทยนับตั้งแต่แผนพัฒนา ฯ  ฉบับที่  ๑  จนถึงแผนพัฒนา ฯ  

ฉบับที่  ๑๐  มีพัฒนาการมาอย่างต่อเนื่องภายใต้สถานการณ์  เงื่อนไข  และการเปลี่ยนแปลงในมิติต่าง ๆ  
ทั้งภายในและภายนอกประเทศ  แผนพัฒนา ฯ  ฉบับที่  ๘  (พ.ศ.  ๒๕๔๐ - ๒๕๔๔)  เป็นจุดเปลี่ยน
สําคัญของการวางแผนพัฒนาประเทศที่ให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม  และมุ่งให้  
“คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา”  พร้อมทั้งปรับเปลี่ยนวิธีการพัฒนาเป็นบูรณาการแบบองค์รวมเพื่อให้เกิด
การพัฒนาที่สมดุล  ต่อมาแผนพัฒนา ฯ  ฉบับที่  ๙  (พ.ศ.  ๒๕๔๕ - ๒๕๔๙)  ได้อัญเชิญ  “ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง”  เป็นปรัชญานําทางในการพัฒนาและบริหารประเทศ  ควบคู่ไปกับกระบวนทัศน์ 
การพัฒนาแบบบูรณาการเป็นองค์รวมที่มี  “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา”  ต่อเนื่องจากแผนพัฒนา ฯ  ฉบับที่  ๘  
สําหรับแผนพัฒนา ฯ  ฉบับที่  ๑๐  (พ.ศ.  ๒๕๕๐ - ๒๕๕๔)  ยังคงน้อมนํา  “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  
มาเป็นแนวทางปฏิบัติ  และให้ความสําคัญกับการพัฒนาที่ยึด  “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา”  ต่อเนื่อง
จากแผนพัฒนา ฯ  ฉบับที่  ๘ - ๙  และการพัฒนาที่สมดุลทั้งคน  สังคม  เศรษฐกิจ  และสิ่งแวดล้อม  
โดยมีการเตรียม  “ระบบภูมิคุ้มกัน”  ด้วยการเสริมสร้างความเข้มแข็งของทุนที่มีอยู่ในประเทศและ 
การบริหารจัดการความเสี่ยงให้พร้อมรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายในประเทศ   
เพื่อมุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน  และความอยู่เย็นเป็นสุขของคนไทยทุกคน 

ในระยะของแผนพัฒนา ฯ  ฉบับที่  ๑๐  สังคมไทยได้น้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ไปประยุกต์ใช้อย่างกว้างขวางทุกภาคส่วน  ส่งผลให้ประเทศไทยเข้มแข็ง  มีภูมิคุ้มกันสูงขึ้นในหลายด้าน  
และสามารถปรับตัวรับกับภาวะวิกฤตเศรษฐกิจโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ  สะท้อนได้จากดัชนีความอยู่
เย็นเป็นสุขของคนไทยโดยรวมที่ไม่ได้รับผลกระทบและอยู่ระหว่างร้อยละ  ๖๖ - ๖๘  มีปัจจัยด้าน
เศรษฐกิจที่เข้มแข็ง  การมีงานทํา  ความเข้มแข็งของชุมชน  และความอบอุ่นของครอบครัวที่ส่งผลดีต่อ
ความอยู่เย็นเป็นสุข  อย่างไรก็ตาม  ปัจจัยที่ยังเป็นอุปสรรค  ได้แก่  ความสมานฉันท์ในสังคม  
สภาพแวดล้อมและระบบนิเวศขาดความสมดุล  ความเสี่ยงจากปัญหายาเสพติดที่สูงขึ้น  รวมถึงสุขภาวะ
ของคนไทยลดลงจากคุณภาพการศึกษาที่เป็นปัญหา  สอดคล้องกับการติดตามประเมินผลการพัฒนา
ประเทศในระยะแผนพัฒนา ฯ  ฉบับที่  ๑๐  ที่ประสบความสําเร็จน่าพอใจ  เศรษฐกิจของประเทศไทย
เข้มแข็งและเริ่มเติบโตอย่างมีคุณภาพ  การขยายตัวเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ  ๗.๘  ในปี  ๒๕๕๓  หลังจาก
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ชะลอตัวอย่างต่อเนื่องจากร้อยละ  ๕.๑  ในปี  ๒๕๔๙  และหดตัวลงร้อยละ  ๒.๓  ในปี  ๒๕๕๒  
คุณภาพชีวิตของคนไทยดีขึ้น  มีหลักประกันความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคมที่หลากหลาย  และความ
ยากจนลดลง  แต่ต้องให้ความสําคัญต่อเนื่องกับการพัฒนาคุณภาพคนและสังคม  การสร้างความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน  และความโปร่งใสในการบริหารจัดการภาครัฐ  รวมทั้งการสนับสนุนให้เกิดการ
แข่งขันที่เป็นธรรมและการกระจายผลประโยชน์จากการพัฒนา  เพื่อลดความเหลื่อมล้ําในสังคมไทย   

การพัฒนาในระยะแผนพัฒนา ฯ  ฉบับที่  ๑๑  (พ.ศ.  ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙)  ประเทศไทยจะต้อง
เผชิญกับกระแสการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญทั้งภายนอกและภายในประเทศที่ปรับเปลี่ยนเร็วและซับซ้อน 
มากยิ่งขึ้น  เป็นทั้งโอกาสและความเสี่ยงต่อการพัฒนาประเทศ  โดยเฉพาะข้อผูกพันที่จะเป็นประชาคม
อาเซียนในปี  ๒๕๕๘  จึงจําเป็นต้องนําภูมิคุ้มกันที่มีอยู่พร้อมทั้งเร่งสร้างภูมิคุ้มกันในประเทศให้เข้มแข็ง
ขึ้นมาใช้ในการเตรียมความพร้อมให้แก่คน  สังคม  และระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัว
รองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม  สามารถพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าต่อไป 
เพื่อประโยชนสุ์ขที่ยั่งยืนของสังคมไทยตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๒. การประเมินสถานการณ์  ความเสี่ยงและการสร้างภูมิคุ้มกันของประเทศ 
 ๒.๑ สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนาประเทศ 
  ประเทศไทยยังต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่ สํ าคัญทั้ งในระดับโลกและ

ภายในประเทศ  ซ่ึงมีผลกระทบทั้งที่เป็นโอกาสและความเสี่ยงต่อการพัฒนาประเทศ  ดังนี้ 
  ๒.๑.๑ การเปลี่ยนแปลงสําคัญระดับโลก 
   ๑) กฎ  กติกาใหม่ของโลกหลายด้านส่งผลให้ทุกประเทศต้องปรับตัว  

วิกฤตเศรษฐกิจและการเงินของโลกที่ผ่านมาได้ส่งผลให้เกิดการปรับเปลี่ยนกฎระเบียบในการบริหาร
จัดการเศรษฐกิจโลกทั้งด้านการค้า  การลงทุน  การเงิน  ส่ิงแวดล้อม  และสังคมเพื่อการจัดระเบียบใหม่ 
ที่สําคัญของโลก  ครอบคลุมถึงกฎ  ระเบียบด้านการค้า  และการลงทุนที่เน้นสร้างความโปร่งใส 
และแก้ปัญหาโลกร้อนมากขึ้น  การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา  ความร่วมมือระหว่างประเทศ  และการ
กํากับดูแลด้านการเงินที่เข้มงวดมากขึ้น  พันธกรณีและข้อตกลงเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
มาตรการทางการค้าที่เก่ียวข้องกับการแก้ไขปัญหาโลกร้อน  และกฎ  ระเบียบด้านสังคมมีบทบาทสําคัญ
มากขึ้น  โดยเฉพาะด้านสิทธิมนุษยชน  ที่ให้ความสําคัญกับการส่งเสริมให้เกิดความเคารพและรักษา
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน  กฎ  กติกาใหม่เหล่านี้จะเป็นเครื่องมือในการต่อรอง
ทางการค้าที่ผลักดันผู้ประกอบการไทยให้ จําเป็นต้องยกระดับการผลิตให้ได้มาตรฐานที่ กําหนด 
เพื่อสามารถแข่งขันได้  ข้อตกลงระหว่างประเทศด้านสิ่งแวดล้อม  สิทธิมนุษยชน  และธรรมาภิบาล 
จะเป็นแรงกดดนัให้ต้องปรับกระบวนการผลิตที่คํานึงถึงสิ่งแวดล้อมมากขึ้น  ให้ความสําคัญกับการแสดง
ความรับผิดชอบต่อสังคมและการสร้างความเป็นธรรมในการแข่งขันให้สูงขึ้น 
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   ๒) การปรับตัวเข้าสู่เศรษฐกิจโลกแบบหลายศูนย์กลาง  รวมทั้งภูมิภาคเอเชีย 
ทวีความสําคัญเพิ่มขึ้น  โดยเฉพาะกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมใหม่  อาทิ  ฮ่องกง  เกาหลี  สิงคโปร์  ไต้หวัน  
และกลุ่มประเทศอาเซียน  ที่มีแนวโน้มเป็นศูนย์กลางการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมโลก  ขณะที่นโยบาย 
การเปิดประเทศของจีน  รัสเซีย  พลวัตการขยายตัวของบราซิลและอินเดีย  และการเพิ่มขึ้นของชนชั้นกลาง 
ในภูมิภาคเอเชียจะเพิ่มกําลังซ้ือในตลาดโลก  นอกจากนี้  การรวมกลุ่มเศรษฐกิจที่สําคัญต่อประเทศไทย
ในช่วงแผนพัฒนา ฯ  ฉบับที่  ๑๑  ได้แก่  การรวมกลุ่มในภูมิภาคเอเชีย  ภายใต้กรอบการค้าเสรี 
ของอาเซียนกับจีน  ญี่ปุ่น  และอินเดีย  และการเป็นประชาคมอาเซียนในปี  ๒๕๕๘  รวมทั้งกรอบ 
ความร่วมมืออ่ืน ๆ  อาทิ  กรอบความร่วมมือเอเชีย - แปซิฟิค  จะมีผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมของไทยซ่ึงต้องมีการเตรียมความพร้อมในหลายด้าน  โดยเฉพาะการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
และการพัฒนากลไกต่าง ๆ 

   ๓) การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของโลกอย่างต่อเนื่อง  ในช่วงแผนพัฒนา ฯ  
ฉบับที่  ๑๑  ประชากรสูงอายุในโลกจะเพิ่มขึ้นอีก  ๘๑.๙  ล้านคน  และการเป็นสังคมผู้สูงอายุ 
ของประเทศสําคัญ ๆ  ในโลก  มีผลกระทบต่อการเคลื่อนย้ายกําลังคนข้ามประเทศ  เกิดความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม  ขณะที่โครงสร้างการผลิตเปลี่ยนจากการใช้แรงงานเข้มข้นเป็นการใช้องค์ความรู้ 
และเทคโนโลยีมากขึ้น  ทําให้การพัฒนาคนมุ่งสร้างให้มีความรู้  ทักษะ  และความชํานาญ  ควบคู่ไปกับ
การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อใช้ทดแทนกําลังแรงงานที่ขาดแคลน  ขณะเดียวกัน  ประเทศที่เข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุจะมีรายจ่ายด้านสุขภาพเพิ่มขึ้น  ทําให้งบประมาณสําหรับการลงทุนพัฒนาด้านอ่ืน ๆ  ลดลง 

   ๔) การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกส่งผลให้สภาพภูมิอากาศแปรปรวน  
ในช่วง  ๓๐  ปีที่ผ่านมา  อุณหภูมิโลกสูงขึ้นโดยเฉลี่ย  ๐.๒  องศาเซลเซียสต่อทศวรรษ  ส่งผลให้สภาพ
ภูมิอากาศแปรปรวน  ก่อให้เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติบ่อยครั้งและทวีความรุนแรง  อาทิ  แผ่นดินไหว  
ดินถล่ม  ภูเขาไฟระเบิด  อุทกภัย  วาตภัย  ภัยแล้ง  ไฟป่า  ระบบนิเวศในหลายพื้นที่ของโลกอ่อนแอ  
สูญเสียพันธุ์พืชและสัตว์  พื้นผิวโลกเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ  โดยเฉพาะการสูญเสียพื้นที่ชายฝั่ง
เนื่องจากระดับน้ําทะเลที่สูงขึ้น  นําไปสู่การย้ายถิ่นของประชากรที่อยู่อาศัยบริเวณชายฝั่งทะเล  รวมทั้ง
สร้างความเสียหายต่อโครงสร้างพื้นฐาน  เขตท่องเที่ยว  เขตอุตสาหกรรมที่มีการลงทุนสูงบริเวณพื้นที่
ชายฝั่ง  โรคระบาดเพิ่มขึ้นก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพของประชากร  รวมทั้งการระบาดของโรคและแมลง
ศัตรูพืชจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง  สร้างความเสียหายแก่ผลผลิตทางการเกษตรและธัญญาหาร 
ของโลก  รวมทั้งกระทบต่อภาคสังคม  อาทิ  ความยากจน  การอพยพย้ายถิ่น  และการแย่งชิงทรัพยากร 

   ๕) ความม่ันคงทางอาหารและพลังงานของโลกมีแนวโน้มจะเป็นปัญหา
สําคัญ  ความต้องการพืชพลังงาน  สินค้าเกษตรและอาหารมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากการเพิ่มประชากรโลก  
แต่การผลิตพืชอาหารลดลงด้วยข้อจํากัดด้านพื้นที่  เทคโนโลยีที่มีอยู่  และการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ  
ทําให้เกิดความขัดแย้งระหว่างการผลิตพืชอาหารและพืชพลังงานในอนาคต  ส่งผลให้ผลผลิตอาหาร 
สู่ตลาดลดลง  ไม่เพียงพอกับความต้องการของประชากรโลก  หรือมีราคาสูงเกินกว่ากําลังซ้ือโดยเฉพาะ 
ในกลุ่มประเทศยากจน  อาจนําไปสู่การเกิดวิกฤตอาหารโลก 
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   ๖) ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมีบทบาทสําคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคม  รวมทั้งตอบสนองต่อการดํารงชีวิตของประชาชนมากยิ่งขึ้น  ทั้งเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสาร  นาโนเทคโนโลยี  เทคโนโลยีชีวภาพ  และเทคโนโลยีเก่ียวกับการทํางานของสมองและจิต   
ที่เป็นทั้งโอกาสหรือภัยคุกคามในการพัฒนา  อาทิ  การจารกรรมข้อมูลธุรกิจหรือข้อมูลส่วนบุคคล  
ประเทศที่พัฒนาเทคโนโลยีได้ช้าจะกลายเป็นผู้ซ้ือและมีผลิตภาพต่ํา  ไม่สามารถแข่งขันกับประเทศอ่ืน ๆ  
และการเข้าถึงเทคโนโลยีที่ไม่เท่าเทียมกันของกลุ่มคนในสังคมจะทําให้เกิดความเหลื่อมล้ําในการพัฒนา  
จึงเป็นความท้าทายในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและลดความเหลื่อมล้ํา   

   ๗) การก่อการร้ายสากลเป็นภัยคุกคามประชาคมโลก  การก่อการร้าย 
และอาชญากรรมข้ามชาติมีแนวโน้มขยายตัวทั่วโลกและรุนแรง  มีรูปแบบและโครงข่ายที่ซับซ้อนมากขึ้น  
ส่งผลกระทบต่อความม่ันคงของประเทศ  ต้องเตรียมความพร้อมในการควบคุมปัจจัยที่เก้ือหนุนการก่อ
การร้ายและสร้างความร่วมมือในเวทีระหว่างประเทศเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของชาติจากภัยก่อการร้าย 

  ๒.๑.๒ การเปลี่ยนแปลงภายในประเทศ   
   ๑) การ เปลี่ ยนแปลงสภาวะด้ าน เศรษฐกิจ   อัตราการขยายตั ว 

และเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศไทยอยู่ในเกณฑ์ดี  ภาคอุตสาหกรรมเป็นภาคการผลิตที่มี
บทบาทสูง  ภาคเกษตรเป็นแหล่งสร้างรายได้หลักของประชาชนส่วนใหญ่ในประเทศและเป็นฐานในการ
สร้างมูลค่าเพิ่มของภาคอุตสาหกรรม  ภาคบริการมีบทบาทสําคัญในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่เศรษฐกิจ  
ขณะที่การเชื่อมโยงเศรษฐกิจในประเทศกับต่างประเทศทําให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ  
โดยเฉพาะด้านการค้าและการลงทุน  สําหรับการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศยังคงมีบทบาทสําคัญ 
ต่อการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจไทย  แต่ภาวะเศรษฐกิจโลกที่ตกต่ําและขีดความสามารถในการ 
แข่งขันลดลง  ทําให้บทบาทของการลงทุนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจมีแนวโน้มลดลง  อย่างไรก็ตาม  
ระบบเศรษฐกิจของไทยมีความอ่อนแอด้านปัจจัยสนับสนุนในส่วนของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
คุณภาพการบริการของโครงสร้างพื้นฐาน  กฎหมาย  กฎ  และระเบียบทางเศรษฐกิจที่ไม่เอ้ือต่อการ
จัดระบบการแข่งขันที่เป็นธรรมและเหมาะสมกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ 

   ๒) การเปลี่ยนแปลงสภาวะด้านสังคม  ประเทศไทยก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ
จากการมีโครงสร้างประชากรที่วัยสูงอายุเพิ่มขึ้น  วัยเด็กและวัยแรงงานลดลง  คนไทยได้รับการพัฒนา
ศักยภาพทุกช่วงวัย  แต่มีปัญหาคุณภาพการศึกษาและระดับสติปัญญาของเด็ก  พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ  
และผลิตภาพแรงงานต่ํา  ประชาชนได้รับการคุ้มครองทางสังคมเพิ่มขึ้นและมีการจัดสวัสดิการทางสังคม
ในหลายรูปแบบ  แต่กลุ่มผู้ด้อยโอกาสยังไม่สามารถเข้าถึงบริการทางสังคมได้อย่างทั่วถึง  ความเหลื่อมล้ํา
ทางรายได้ของประชากรและโอกาสการเข้าถึงทรัพยากรเป็นปัญหาการพัฒนาประเทศ  สังคมไทยเผชิญ
วิกฤตความเสื่อมถอยด้านคุณธรรมและจริยธรรม  และมีการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย  
รวมถึงเผชิญปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดและการเพิ่มขึ้นของการพนันโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน  
แต่คนไทยตื่นตัวทางการเมืองและให้ความสําคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคมและธรรมาภิบาลมากขึ้น 
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   ๓) การเปลี่ยนแปลงสภาวะด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
ทุนทรัพยากรธรรมชาติเสื่ อมโทรม   การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลซํ้าเติมให้ ปัญหา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรุนแรง  กระทบต่อผลผลิตภาคเกษตรและความยากจน  การบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร  ขณะที่มีความขัดแย้ง 
ทางนโยบายในการบูรณาการการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมกับการพัฒนาเศรษฐกิจ  อย่างไรก็ตามประเทศไทย
ยังมีความม่ันคงด้านอาหาร  แม้จะต้องเผชิญกับความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและความ
ต้องการพืชพลังงาน   

   ๔) การเปลี่ยนแปลงสภาวะด้านการบริหารจัดการการพัฒนาประเทศ  
ประชาชนมีความตื่นตัวทางการเมืองสูงขึ้น  แต่ความขัดแย้งทางการเมือง  ความไม่สงบในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ยังคงอยู่และส่งผลต่อเศรษฐกิจ  การดํารงชีวิตของประชาชน  และความเชื่อม่ันของนานาประเทศ  
รวมทั้งความสงบสุขของสังคมไทย  ขณะที่ประสิทธิภาพภาครัฐมีการเปลี่ยนแปลงในภาพรวมที่ดีขึ้น   
แต่ขีดความสามารถในการป้องกันการทุจริตต้องปรับปรุง  การกระจายอํานาจประสบความสําเร็จในเรื่อง
การเพิ่มรายได้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แต่มีความล่าช้าในการถ่ายโอนภารกิจและมีความไม่ชัดเจน
ในการแบ่งบทบาทหน้าที่กับราชการส่วนกลาง  ขณะเดียวกัน  การคอร์รัปชั่นยังคงเป็นปัญหาสําคัญ 
ของไทยและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ 

 ๒.๒ การประเมินความเสี่ยง  ประเทศไทยจะเผชิญกับความเสี่ยงที่ต้องเตรียมการสร้าง
ภูมิคุ้มกันให้ประเทศพร้อมเผชิญการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ  ๖  ประการ  ดังนี้ 

  ๒.๒.๑ การบริหารภาครัฐอ่อนแอ  ไม่สามารถขับเคลื่อนการบริหารจัดการได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ  อํานาจรัฐถูกใช้เพื่อผลประโยชน์ของคนบางกลุ่ม  ความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐกับภาค
ประชาชนและระหว่างประชาชนกับประชาชนในบางพื้นที่มีช่องว่างมากขึ้น  ประชาชนมีส่วนร่วมในการ 
ให้ข้อคิดเห็นแต่การมีส่วนร่วมตัดสินใจในระดับนโยบายมีน้อย  เจ้าหน้าที่รัฐย่อหย่อนในการปฏิบัติตาม
หน้าที่  การบังคับใช้กฎหมายไม่จริงจัง  ขณะที่ดัชนีภาพลักษณ์การคอร์รัปชั่นชี้ให้เห็นว่ายังคงมีการทุจริต
ประพฤติมิชอบและไม่โปร่งใส  นําไปสู่ความเหลื่อมล้ําและไม่เป็นธรรมในมิติเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  
ส่งผลกระทบต่อความเชื่อถือของต่างชาติที่มีต่อประเทศไทย 

  ๒.๒.๒ โครงสร้างทางเศรษฐกิจไม่สามารถรองรับการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน  
เศรษฐกิจไทยยังคงพึ่งพาเศรษฐกิจภายนอกประเทศ  ทั้งการส่งออกสินค้า  การลงทุน  และการนําเข้า
พลังงานจากต่างประเทศอย่างมาก  จึงมีความอ่อนไหวต่อความผันผวนของเศรษฐกิจโลกและปัจจัย
แวดล้อมโลกที่เปลี่ยนแปลงไป  การขยายตัวทางเศรษฐกิจขึ้นอยู่กับปัจจัยการผลิตดั้งเดิมโดยเฉพาะทุน  
และแรงงานราคาถูกที่มีผลิตภาพการผลิตต่ํา  เป็นอุปสรรคต่อการเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน 
ในตลาดโลก  ขณะที่เศรษฐกิจในประเทศยังมีความเหลื่อมล้ํา  ประชาชนระดับฐานรากซ่ึงส่วนใหญ่อยู่ใน
ภาคเกษตรมีรายได้น้อยเม่ือเทียบกับนอกภาคเกษตรประสบความยากจนและมีปัญหาหนี้สินเป็นปัจจัย 
บ่ันทอนความเข้มแข็งของเศรษฐกิจไทย 
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  ๒.๒.๓ โครงสร้างประชากรที่มีวัยสูงอายุเพิ่มขึ้น  ขณะที่ประชากรวัยเด็กและวัย
แรงงานลดลง  ประเทศไทยจะเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ในปี  ๒๕๖๘  ขณะที่สัดส่วนประชากร 
วัยเด็กและวัยแรงงานลดลงอย่างต่อเนื่องในช่วงแผนพัฒนา ฯ  ฉบับที่  ๑๑  อาจกระทบต่อความต้องการ
แรงงานในระบบเศรษฐกิจในอนาคต  การแข่งขันเพื่อแย่งชิงแรงงานจะมีมากขึ้น  โดยเฉพาะแรงงาน
คุณภาพ  ภาครัฐและครัวเรือนจะมีภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในการดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
ในด้านต่าง ๆ  ส่งผลต่อภาระงบประมาณของภาครัฐ  และค่าใช้จ่ายของครัวเรือนในการดูแลสุขภาพ
อนามัย  และการจัดสวัสดิการทางสังคม   

  ๒.๒.๔ ค่านิยมที่ดีงามเสื่อมถอยและประเพณีดั้งเดิมถูกบิดเบือน  เนื่องด้วย 
การเปลี่ยนแปลงภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์  ส่งผลให้สังคมไทยมีความเป็นวัตถุนิยม  ให้ความสําคัญกับ
ศีลธรรมและวัฒนธรรมที่ดีงามลดลง  ทั้งการดํารงชีวิตประจําวัน  การใช้ชีวิตและความสัมพันธ์กับผู้อ่ืน  
มุ่งหารายได้เพื่อสนองความต้องการบริโภค  การช่วยเหลือเก้ือกูลกันลดลง  ความมีน้ําใจไมตรีน้อยลง  
แก่งแย่ง  เอารัดเอาเปรียบกัน  ขาดความสามัคคี  ไม่เคารพสิทธิผู้อ่ืน  และขาดการยึดถือประโยชน์
ส่วนรวม   

  ๒.๒.๕ ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมของประเทศมีแนวโน้ม 
เสื่อมโทรมรุนแรง  จากการเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านกายภาพ  การใช้ประโยชน์  การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศส่งผลให้สถานการณ์และแนวโน้มความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ทวีความรุนแรง  โดยเฉพาะน้ําท่วม  ภัยแล้ง  การใช้ทรัพยากรอย่างสิ้นเปลือง  ไม่คุ้มค่า  และปริมาณ 
ของเสียที่เพิ่มขึ้น  นําไปสู่ความเสี่ยงต่อการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ  รวมไปถึงการกัดเซาะ
ชายฝั่งอย่างต่อเนื่อง  ขณะที่ภัยพิบัติจะเกิดขึ้นบ่อยครั้ง  กระทบต่อฐานการผลิตภาคเกษตร  ความม่ันคง
ด้านอาหาร  พลังงาน  สุขภาวะและคุณภาพชีวิตของประชาชน   

  ๒.๒.๖ ประเทศไทยยังคงมีความเสี่ยงด้านความม่ันคง  ทั้งที่มาจากปัญหาการก่อ
ความไม่สงบในประเทศ  ปัญหาการก่อการร้าย  วิกฤตเศรษฐกิจและการแข่งขันด้านต่าง ๆ  ในเวที
ระหว่างประเทศ  รวมทั้ง  ภัยพิบัติที่เกิดจากมนุษย์และธรรมชาติมีความรุนแรงและผลกระทบสูงในระยะ
ต่อไปเป็นประเด็นท้าทายต่อการบริหารจัดการความเสี่ยงทั้งการบริหารวิกฤต  การเตรียมความพร้อม 
เพื่อตอบสนองอย่างฉับไว  และการบริหารจัดการในภาวะฉุกเฉิน  รวมทั้งการเสริมสร้างศักยภาพ 
ของประเทศให้มีความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและสามารถแข่งขันได้ในเวทีโลกอย่างต่อเนื่อง 

 ๒.๓ การสร้างภูมิคุ้มกันของประเทศ  เพื่อให้ประเทศไทยสามารถรองรับผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ  จําเป็นต้องสร้างและใช้ประโยชน์จากภูมิคุ้มกันประเทศ   
๕  ประการ  ดังนี้ 
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  ๒.๓.๑ ประเทศไทยมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข  สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันหลักที่ยึดโยงคนในชาติให้เกาะเก่ียวกันอย่างแน่นแฟ้น  
เป็นแบบอย่างในการดําเนินชีวิตของคนในสังคม  โดยเฉพาะรัชกาลปัจจุบันที่ทรงเป็นแบบอย่างของการ
ดํารงชีวิตบนทางสายกลางและความพอเพียง  ทรงยึดม่ันในประโยชน์สุขของพสกนิกรในทกุด้าน   

  ๒.๓.๒ การพัฒนาประเทศให้อยู่บนฐานความรู้และเทคโนโลยีที่ทันสมัย  การวิจัย
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นแรงขับเคลื่อนที่สําคัญสําหรับการพัฒนาประเทศ  ในการ
ปรับเปลี่ยนการผลิตจากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ  เงินทุน  และแรงงานที่มีผลิตภาพต่ํา  ไปสู่การใช้
ความรู้และความชํานาญด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

  ๒.๓.๓ สังคมไทยมีค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดีงาม  ยึดโยงคนไทยให้เป็นปึกแผ่น  
ลดอิทธิพลของความทันสมัยและความขัดแย้งในสังคมไทย  ประชาชนนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
มาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจําวัน  ครอบครัวบ่มเพาะความเป็นไทยที่มีจิตสํานึกและอัตลักษณ์ให้บุตรหลาน
ได้ตระหนักถึงรากเหง้าของตนเอง 

  ๒.๓.๔ ภาคการเกษตรเป็นฐานรายได้หลักและความม่ันคงด้านอาหารของประเทศ  
ก่อให้เกิดประโยชน์หลายด้าน  ทั้งแหล่งสร้างงาน  แหล่งผลิตอาหาร  และเชื่อมโยงวิถีชีวิตของสังคมไทย  
มีส่วนสําคัญในการลดความยากจน  สร้างงาน  และลดผลกระทบจากภาวะโลกร้อน   

  ๒.๓.๕ ชุมชนท้องถิ่นเป็นกลไกที่มีความสามารถในการบริหารจัดการ  มีส่วนร่วม
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเชื่อมโยงกันเป็นสังคมสวัสดิการ  เป็นพลังหลักในการพัฒนาฐานราก 
ของประเทศให้ม่ันคง  ชุมชนพึ่งตนเองสามารถบรรเทาปัญหาเศรษฐกิจ  สังคม  ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมในระดับท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

๓. แนวคิดและทิศทางการพัฒนาประเทศ   
 ๓.๑ แนวคิดหลัก 
  ภายใต้สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่ สําคัญทั้งภายนอกและภายในประเทศ 

ที่จะส่งผลกระทบต่อทิศทางการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต  จําเป็นต้องกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ที่เหมาะสม  ขณะที่การทบทวนผลการพัฒนาประเทศในระยะที่ผ่านมาสะท้อนปัญหาเชิงโครงสร้าง 
ของระบบเศรษฐกิจ  สังคม  ส่ิงแวดล้อม  และการบริหารจัดการประเทศที่ไม่เอ้ือต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ในระยะยาว  ทั้งมีความเสี่ยงในหลายมิติที่อาจทําให้ปัญหาต่าง ๆ  รุนแรงมากขึ้น  การพัฒนาประเทศ 
ในอนาคต  จึงจําเป็นต้องเตรียมพร้อมและสร้างภูมิคุ้มกันของประเทศให้เข้มแข็งภายใต้หลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง  ให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้อย่างม่ันคง 
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  กรอบแนวคิดการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนา ฯ  ฉบับที่  ๑๑  จึงมีแนวคิด 
ที่ต่อเนื่องจากแผนพัฒนา ฯ  ฉบับที่  ๘ - ๑๐  โดยยังคงยึดหลักการปฏิบัติตาม  “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  
และขับเคลื่อนให้บังเกิดผลในทางปฏิบัติที่ชัดเจนยิ่งขึ้นในทุกภาคส่วน  ทุกระดับ  ยึดแนวคิดการพัฒนา
แบบบูรณาการเป็นองค์รวมที่มี  “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา”  มีการเชื่อมโยงทุกมิติของการพัฒนา 
อย่างบูรณาการ  ทั้งมิติตัวคน  สังคม  เศรษฐกิจ  ส่ิงแวดล้อม  และการเมือง  เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้พร้อมเผชิญ 
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งในระดับปัจเจก  ครอบครัว  ชุมชน  สังคม  และประเทศชาติ  ขณะเดียวกัน  
ให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคมในกระบวนการพัฒนาประเทศ 

 ๓.๒ ทิศทางการพัฒนาประเทศ 
  การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนา ฯ  ฉบับที่  ๑๑  ได้ตระหนักถึงสถานการณ์

และความเสี่ยงซ่ึงเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงในระดับโลกและภายในประเทศ  โดยเฉพาะภาวะผันผวน
ด้านเศรษฐกิจ  พลังงาน  และภูมิอากาศ  ที่เป็นไปอย่างรวดเร็วและส่งผลกระทบอย่างชัดเจนต่อประเทศไทย 
ทั้งเชิงบวกและลบ  ดังนั้น  ทิศทางการบริหารจัดการประเทศภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว  จึงเป็นการใช้จุดแข็งและศักยภาพที่มีอยู่ให้เป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนาประเทศเพื่อสร้างความเข้มแข็งและรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ  โดยให้ความสําคัญ
กับการพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศที่เน้นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของฐานการผลิตภาคเกษตร  
และการประกอบการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  ขณะเดียวกัน  จําเป็นต้องปรับตัวในการ
เชื่อมโยงกับระบบเศรษฐกิจโลกและภูมิภาค  ซ่ึงประเทศไทยมีพันธกรณีภายใต้กรอบความร่วมมือต่าง ๆ  
เพื่อสามารถใช้โอกาสที่เกิดขึ้นและเพิ่มภูมิคุ้มกันของทุนที่มีอยู่ในสังคมไทยได้อย่างเหมาะสม  พร้อมก้าวสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี  ๒๕๕๘  ขณะเดียวกัน  จําเป็นต้องสร้างความพร้อมสําหรับเชื่อมโยง 
ด้านกายภาพทั้งโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์  ควบคู่กับการยกระดับคุณภาพคน  การเสริมสร้าง
องค์ความรู้  การพัฒนาวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์  ให้เป็นพลัง
ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทย 

  การกําหนดทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนา ฯ  ฉบับที่  ๑๑  จึงเป็น
การสร้างภูมิคุ้มกันในมิติต่าง ๆ  เพื่อให้การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืน  โดยนําทุนของประเทศ 
ที่มีศักยภาพมาใช้ประโยชน์อย่างบูรณาการและเก้ือกูลกัน  พร้อมทั้งเสริมสร้างให้แข็งแกร่งเพื่อเป็น
รากฐานการพัฒนาประเทศที่สําคัญได้แก่  การเสริมสร้างทุนสังคม  (ทุนมนุษย์  ทุนสังคม  ทุนทางวัฒนธรรม)  
ให้ความสําคัญกับการพัฒนาคนและสังคมไทยสู่สังคมคุณภาพ  มุ่งสร้างภูมิคุ้มกันตั้งแต่ระดับปัจเจก  
ครอบครัว  และชุมชน  สามารถจัดการความเสี่ยง  และปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลง  มีโอกาสเข้าถึง
ทรัพยากรและได้รับประโยชน์จากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นธรรม  สําหรับการเสริมสร้างทุน
เศรษฐกิจ  (ทุนกายภาพ  ทุนทางการเงิน)  มุ่งพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศให้เข้มแข็ง  โดยใช้ภูมิปัญญา  
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และความคิดสร้างสรรค์  ให้ความสําคัญกับการปรับโครงสร้างการค้า 
และการลงทุนให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ  การผลิตที่เป็น
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มิตรต่อสิ่งแวดล้อม  และมีการเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคต่าง ๆ  บนพื้นฐานการพึ่งพาซ่ึงกันและกัน  
ในส่วนการเสริมสร้างทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ให้ความสําคัญกับการสร้างความม่ันคง 
ด้านอาหาร  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เป็นฐานการผลิตภาคเกษตร  มุ่งสู่การเป็น
เศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนต่ํ าและเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  การเตรียมความพร้อมรองรับ 
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ  รวมทั้งการสร้างภูมิคุ้มกันด้านการค้าจากเงื่อนไข
ด้านสิ่งแวดล้อม  ควบคู่ไปกับการเพิ่มบทบาทไทยในเวทีประชาคมโลก 

  ขณะเดียวกัน  จําเป็นต้องมีการบริหารจัดการประเทศเพื่อสร้างความเป็นธรรม 
ในสังคม  ให้ความสําคัญกับการพัฒนาระบบราชการและข้าราชการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล   
เพิ่มประสิทธิภาพการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พัฒนาระบบและกลไกการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างมีส่วนร่วม  ส่งเสริมให้ประชาชนทุกระดับมีโอกาส
เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียมและสร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงทรัพยากร  ควบคู่ไปกับ
ปลูกจิตสํานึก  ค่านิยมประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลแก่ประชาชนทุกกลุ่ม 

๔. วิสัยทัศน์  พันธกิจ  วัตถุประสงค์และเป้าหมายแผนพัฒนา ฯ  ฉบับที่  ๑๑ 
 แผนพัฒนา ฯ  ฉบับที่  ๑๑  เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่ชี้นําทิศทางการพัฒนาประเทศระยะกลาง  

เพื่อมุ่งสู่วิสัยทัศน์ระยะยาว  ที่ทุกภาคส่วนในสังคมไทยได้เห็นพ้องร่วมกันกําหนดเป็นวิสัยทัศน์ปี   
พ.ศ.  ๒๕๗๐  ซ่ึงกําหนดไว้ว่า  “คนไทยภาคภูมิใจในความเป็นไทย  มีมิตรไมตรีบนวิถีชีวิตแห่งความพอเพียง   
ยึดม่ันในวัฒนธรรมประชาธิปไตย  และหลักธรรมาภิบาล  การบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานที่ทั่วถึง  มีคุณภาพ  
สังคมมีความปลอดภัยและม่ันคง  อยู่ในสภาวะแวดล้อมที่ดี  เก้ือกูลและเอ้ืออาทรซ่ึงกันและกัน  
 ระบบการผลิตเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  มีความม่ันคงด้านอาหารและพลังงาน  อยู่บนฐานทางเศรษฐกิจ 
ที่พึ่งตนเองและแข่งขันได้ในเวทีโลก  สามารถอยู่ในประชาคมภูมิภาคและโลกได้อย่างมีศักดิ์ศรี” 

 ๔.๑ วิสัยทัศน์และพันธกิจ  การพัฒนาประเทศในระยะ  ๕  ปีของแผนพัฒนา ฯ  ฉบับที่  ๑๑  
ได้กําหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ  วัตถุประสงค์และเป้าหมาย  ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาที่มีลําดับ
ความสําคัญสูง  ดังนี้ 

  ๔.๑.๑ วิสัยทัศน์   
   “สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข  ด้วยความเสมอภาค  เป็นธรรม  และมี

ภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง” 
  ๔.๑.๒ พันธกิจ 
   ๑) สร้างสังคมเป็นธรรมและเป็นสังคมที่มีคุณภาพ  ทุกคนมีความม่ันคง 

ในชีวิต  ได้รับการคุ้มครองทางสังคมที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม  มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากร 
และกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค  ทุกภาคส่วนได้รับการเสริมพลังให้สามารถมีส่วนร่วม 
ในกระบวนการพัฒนา  ภายใต้ระบบบริหารจัดการภาครัฐที่โปร่งใส  เป็นธรรม 
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   ๒) พัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีคุณธรรม  เรียนรู้ตลอดชีวิต  มีทักษะ 
และการดํารงชีวิตอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย  สถาบันทางสังคมและชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง  
สามารถปรับตัวรู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง   

   ๓) พัฒนาฐานการผลิตและบริการให้เข้มแข็งและมีคุณภาพบนฐานความรู้  
ความคิดสร้างสรรค์  และภูมิปัญญา  สร้างความม่ันคงด้านอาหารและพลังงาน  ปรับโครงสร้างการผลิต
และการบริโภคให้เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  พร้อมสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความ
ม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคม 

   ๔) สร้างความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
สนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชน  รวมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

 ๔.๒ วตัถุประสงค์และเป้าหมาย 
  ๔.๒.๑ วัตถุประสงค์ 
   ๑) เพื่อเสริมสร้างสังคมที่เป็นธรรมและเป็นสังคมสันติสุข   
   ๒) เพื่อพัฒนาคนไทยทุกกลุ่มวัยอย่างเป็นองค์รวมทั้งทางกาย  ใจ  

สติปัญญา  อารมณ์  คุณธรรม  จริยธรรม  และสถาบันทางสังคมมีบทบาทหลักในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ 
   ๓) เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างมีเสถียรภาพ  คุณภาพ  และยั่งยืน  

มีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายการผลิตสินค้าและบริการบนฐานปัญญา  นวัตกรรม  และความคิด
สร้างสรรค์ในภูมิภาคอาเซียน  มีความม่ันคงทางอาหารและพลังงาน  การผลิตและการบริโภคเป็นมิตร 
ต่อสิ่งแวดล้อม  นําไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ํา 

   ๔) เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เพียงพอ 
ต่อการรักษาสมดลุของระบบนิเวศ  และเป็นฐานที่ม่ันคงของการพัฒนาประเทศ   

  ๔.๒.๒ เป้าหมายหลัก 
   ๑) ความอยู่เย็นเป็นสุขและความสงบสุขของสังคมไทยเพิ่มขึ้น  ความเหลื่อมล้ํา

ในสังคมลดลง  สัดส่วนผู้อยู่ใต้เส้นความยากจนลดลง  และดัชนีภาพลักษณ์การคอร์รัปชั่นไม่ต่ํากว่า  ๕.๐  คะแนน 
   ๒) คนไทยมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  มีสุขภาวะดีขึ้น  มีคุณธรรม  จริยธรรม  

และสถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งมากขึ้น 
   ๓) เศรษฐกิจเติบโตในอัตราที่ เหมาะสมตามศักยภาพของประเทศ   

ให้ความสําคัญกับการเพิ่มผลิตภาพรวมไม่ต่ํากว่าร้อยละ  ๓.๐  ต่อปี  เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ทางเศรษฐกิจของประเทศ  เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อผลิตภัณฑ์ 
มวลรวมในประเทศ  ให้มีไม่ต่ํากว่าร้อยละ  ๔๐.๐   

   ๔) คุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน  เพิ่มประสิทธิภาพการลด
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก  รวมทั้งเพิ่มพื้นที่ป่าไม้เพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศ   
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  ๔.๒.๓ ตัวชี้วัด 
   ๑) ดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุข  ดัชนีความสงบสุข  สัดส่วนรายได้ระหว่าง

กลุ่มประชากรที่มีรายได้สูงสุดร้อยละ  ๑๐.๐  กับกลุ่มที่มีรายได้น้อยร้อยละ  ๑๐.๐  สัดส่วนผู้อยู่ใต้เส้น
ความยากจน  สัดส่วนแรงงานนอกระบบที่สามารถเข้าถึงการคุ้มครองทางสังคม  และดัชนีภาพลักษณ์ 
การคอร์รัปชั่น 

   ๒) จํานวนปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทย  ผู้เรียนทุกระดับการศึกษา 
มีคุณธรรม  จริยธรรม  สัดส่วนประชากรที่เข้าถึงโครงข่ายคมนาคมและอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง  จํานวน
บุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา  อัตราการป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อ  และดัชนีความอบอุ่นของครอบครัว   

   ๓) อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ  อัตราเงินเฟ้อ  ผลิตภาพการผลิตรวม  
อันดับความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ  สัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 

   ๔) คุณภาพน้ําและอากาศ  ร้อยละของพื้นที่ ป่าไม้ต่อพื้นที่ประเทศ   
และสัดส่วนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหัวเปรียบเทียบกับลําดับขั้นการพัฒนาที่แสดงโดยผลิตภัณฑ์ 
มวลรวมในประเทศต่อหัว 

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนา   
 การพัฒนาประเทศให้คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข  เศรษฐกิจเจริญเติบโตอย่างมี

คุณภาพและยั่งยืน  ภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกประเทศที่ปรับเปลี่ยนเร็ว  
คาดการณ์ได้ยากและซับซ้อนมากยิ่งขึ้น  การพัฒนาในระยะแผนพัฒนา ฯ  ฉบับที่  ๑๑  ได้กําหนด
ทิศทางและยุทธศาสตร์การพัฒนาที่เหมาะสม  โดยเร่งสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อป้องกันปัจจัยเสี่ยง  และเสริม
รากฐานของประเทศด้านต่าง ๆ  ให้เข้มแข็งควบคู่ไปกับการพัฒนาคนและสังคมไทยให้มีคุณภาพ   
มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและได้รับประโยชน์จากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นธรรม  รวมทั้ง
สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจด้วยฐานความรู้  และความคิดสร้างสรรค์บนพื้นฐานการผลิตและการบริโภค 
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  นําไปสู่การพัฒนาประเทศที่ม่ันคงและยั่งยืน  ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่สําคัญ 
ในระยะแผนพัฒนา ฯ  ฉบับที่  ๑๑  มีดังนี้ 

 ๕.๑ ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม  ให้ความสําคัญกับ 
  ๕.๑.๑ การสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคมให้ทุกคนในสังคมไทยควบคู่กับ

การเสริมสร้างขีดความสามารถในการจัดการความเสี่ยงและสร้างโอกาสในชีวิตให้แก่ตนเอง  มุ่งปรับ
โครงสร้างเศรษฐกิจให้มีฐานการพัฒนาที่ทั่วถึงและยั่งยืน  พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากที่มีความหลากหลาย
และแข็งแกร่งมากขึ้น  ส่งเสริมการจัดสรรทรัพยากรให้เกิดความเป็นธรรม  ปรับโครงสร้างภาษีทั้งระบบ 
ให้สนับสนุนการกระจายรายได้และเป็นเครื่องมือสร้างความเป็นธรรมในการจัดสรรทรัพยากรและ 
การถือครองทรัพย์สิน  พัฒนาการใช้ประโยชน์เทคโนโลยีสารสนเทศและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา
อาชีพ  ส่งเสริมบทบาทของภาคธุรกิจเอกชนในการเสริมสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคมแก่คน 
ในสังคมไทย  รวมทั้งยกระดับคุณภาพระบบการคุ้มครองทางสังคมให้ครอบคลุมทุกคนอย่างทั่วถึง  
สอดคล้องกับความต้องการและความจําเป็น   
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  ๕.๑.๒ การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพื้นฐาน  เน้นการสร้าง
ภูมิคุ้มกันระดับปัจเจก  และสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจในการพัฒนาประเทศ  มุ่งพัฒนา
ระบบบริการสาธารณะให้มีคุณภาพและมีช่องทางการเข้าถึงอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง  การจัดหาที่อยู่
อาศัยของผู้มีรายได้น้อย  การเข้าถึงระบบสาธารณูปโภค  พัฒนาระบบสวัสดิการทางสังคมให้มีคุณภาพ
และประสิทธิภาพ  พัฒนาระบบการเงินฐานรากและระบบการออมที่หลากหลาย  เสริมสร้างเจตคติ 
ด้านความเสมอภาคระหว่างหญิงและชาย  และพัฒนาระบบฐานข้อมูลในการคุ้มครองทางสังคม 
ให้ครอบคลุมประชาชนทุกคนตามสิทธิ  และสามารถเข้าถึงบริการอย่างมีประสิทธิภาพ   

  ๕.๑.๓ การเสริมสร้างพลังให้ทุกภาคส่วนสามารถเพิ่มทางเลือกการใช้ชีวิตในสังคม
และมีส่วนร่วมในเชิงเศรษฐกิจ  สังคม  และการเมืองได้อย่างมีคุณค่าและศักดิ์ศรี  ให้ทุกคนสามารถ
แสดงออกทางความคิดอย่างสร้างสรรค์  เพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถของชุมชนในการจัดการปัญหา
ของชุมชนด้วยตนเอง  สนับสนุนการรวมกลุ่มอาชีพที่สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่  ส่งเสริมให้
ภาคเอกชน  ภาคประชาสังคม  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นพลังร่วมในการพัฒนาสังคม   
พัฒนามาตรฐานระบบการคุ้มครองผู้บริโภค  เพิ่มช่องทางการเข้าถึงข้อมูลและองค์ความรู้เก่ียวกับสิทธิ
ของผู้บริโภค  ส่งเสริมบทบาทสตรีในระดับการบริหารและการตัดสินใจทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น
เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ   

  ๕.๑.๔ การสานสร้างความสัมพันธ์ของคนในสังคมให้มีคุณค่าร่วมและตระหนักถึง
ผลประโยชน์ของสังคม  และเสริมสร้างการบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ  โปร่งใส  มีระบบ
ตรวจสอบและการรับผิดชอบที่รัดกุม  โดยสร้างค่านิยมใหม่ที่ยอมรับร่วมกันบนฐานของความไว้เนื้อเชื่อใจ
และเก้ือกูลกันในสังคม  ส่งเสริมวัฒนธรรมการเมืองที่มีธรรมาภิบาลนําไปสู่การเป็นประชาธิปไตยที่ถูกต้อง
และเหมาะสม  เสริมสร้างระบบบริหารราชการให้เข้มแข็งมีประสิทธิภาพ  มีระบบถ่วงดุลอํานาจ 
การตรวจสอบที่เข้มงวดและรอบด้าน  พัฒนาข้าราชการให้มีคุณภาพสูง  มีคุณธรรม  จริยธรรมทางอาชีพ  
และมีความรับผิดรับชอบ  ปฏิรูปการเมืองไทยทั้งระบบให้เป็นประชาธิปไตยของมวลชน  สร้างความเท่าเทียม
ในกระบวนการยุติธรรมและเพิ่มช่องทางในการรับข้อร้องเรียนและให้ความช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้เสียหาย
และผู้ได้รับผลกระทบจากกระบวนการยุติธรรม  รวมทั้งสนับสนุนการใช้ส่ือเพื่อสังคมทั้งในระดับประเทศ
และท้องถิ่น  และสังคมออนไลน์ให้เป็นพลังหนุนเสริมการพัฒนา   

 ๕.๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน  ให้ความสําคัญกับ 
  ๕.๒.๑ การปรับโครงสร้างและการกระจายตัวประชากรให้เหมาะสม  เป็นการ

ส่งเสริมคู่สมรสที่มีความพร้อมให้มีบุตรเพิ่มขึ้นและรักษาระดับอัตราเจริญพันธุ์ไม่ให้ต่ํากว่าระดับที่เป็นอยู่
ปัจจุบัน  สนับสนุนการกระจายตัวและส่งเสริมการตั้งถิ่นฐานของประชากรให้เหมาะสมสอดคล้องกับ
ศักยภาพ  โอกาส  และทรัพยากรธรรมชาติของพื้นที่   
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  ๕.๒.๒ การพัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง  มุ่งพัฒนา
คุณภาพคนไทยทุกช่วงวัย  สอดแทรกการพัฒนาคนด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่เสริมสร้างวัฒนธรรม 
การเก้ือกูล  พัฒนาทักษะให้คนมีการเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต  ต่อยอดสู่การสร้างนวัตกรรมที่เกิดจากการ
ฝึกฝนเป็นความคิดสร้างสรรค์  ปลูกฝังการพร้อมรับฟังความคิดเห็นจากผู้อ่ืน  และจิตใจที่มีคุณธรรม  
ซ่ือสัตย์  มีระเบียบวินัย  พัฒนาคนด้วยการเรียนรู้ในศาสตร์วิทยาการให้สามารถประกอบอาชีพได้อย่าง
หลากหลาย  สอดคล้องกับแนวโน้มการจ้างงานและเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
สร้างจิตสํานึกให้คนไทยมีความรับผิดชอบต่อสังคม  เคารพกฎหมาย  หลักสิทธิมนุษยชน  สร้างค่านิยม
การผลิตและบริโภคที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม  เรียนรู้การรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากสภาพ
ภูมิอากาศและภัยพิบัติ   

  ๕.๒.๓ การส่งเสริมการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพอย่างเป็นองค์รวม  โดยสร้าง
เสริมสุขภาวะคนไทยให้มีความสมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ  พัฒนาความรู้และทักษะในการดูแล
สุขภาพของตนเอง  ครอบครัว  ชุมชน  สร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนานโยบายสาธารณะที่เอ้ือต่อสุขภาพ  
ควบคู่กับการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขให้มีคุณภาพ  พร้อมทั้งการส่งเสริมการแพทย์ทางเลือก   
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสุขภาพของประเทศ  การพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุขให้เหมาะสมทั้งการผลิต
และการกระจายบุคลากร  ตลอดจนการใช้มาตรการการเงินการคลังเพื่อสขุภาพที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน   

  ๕.๒.๔ การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต  มุ่งสร้างกระแสสังคมให้การเรียนรู้เป็น
หน้าที่ของคนไทยทุกคน  มีนิสัยใฝ่รู้  รักการอ่านตั้งแต่วัยเด็ก  และส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกันของคนต่างวัย  
ควบคู่กับการส่งเสริมให้องค์กร  กลุ่มบุคคล  ชุมชน  ประชาชน  และสื่อทุกประเภทเป็นแหล่งเรียนรู้ 
อย่างสร้างสรรค์  ส่ือสารด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย  รวมถึงส่งเสริมการศึกษาทางเลือกที่สอดคล้องกับ 
ความต้องการของผู้เรียน  และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและสนับสนุนปัจจัยที่ก่อให้เกิดการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต   

  ๕.๒.๕ การเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม  เป็นการเสริมสร้าง 
ความเข้มแข็งและพัฒนาบทบาทของสถาบันหลักทางสังคมให้เอ้ือต่อการพัฒนาคน  สร้างค่านิยมให้คนไทย
ภูมิใจในวัฒนธรรมไทย  และยอมรับความแตกต่างของความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่ลดปัญหา 
ความขัดแย้งทางความคิด  และสร้างความเป็นเอกภาพในสังคม  สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวัฒนธรรม
ร่วมกับประชาคมโลก  โดยเฉพาะประชาคมอาเซียนให้เกิดการไหลเวียนทางวัฒนธรรมในรูปแบบ 
การแลกเปล่ียนเรียนรู้  ส่งเสริมความเข้าใจระหว่างประชาชนในการเรียนรู้ประวัติศาสตร์  วัฒนธรรม  
และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลข่าวสาร   

 ๕.๓ ยุทธศาสตร์ความเข้มแข็งภาคเกษตร  ความม่ันคงของอาหารและพลังงาน   
ให้ความสําคัญกับ 
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  ๕.๓.๑ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นฐานการผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็ง 
และยั่งยืน  มุ่งรักษา  ป้องกัน  และคุ้มครองพื้นที่ที่มีศักยภาพทางการเกษตร  สนับสนุนให้เกษตรกรรายย่อยมี
ที่ดินเป็นของตนเองหรือมีสิทธิทํากินในที่ดิน  ใช้มาตรการทางภาษีเพื่อบังคับหรือจูงใจให้บุคคลผู้ถือครองที่ดิน  
ทําประโยชน์ในพื้นที่ดังกล่าวมากขึ้น  สนับสนุนการกระจายการถือครองที่ดินอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม  
เร่งรัดการจัดให้มีองค์กรและระบบบริหารจัดการที่ดินให้เป็นรูปธรรมโดยเร็ว  พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ 
ที่เป็นฐานการผลิตภาคการเกษตร  ฟื้นฟูและส่งเสริมค่านิยม  วัฒนธรรมที่ดี  และวิถีชีวิตทางการเกษตร 
ที่ให้ความสําคัญกับการพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน 

  ๕.๓.๒ การเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคเกษตร   ภาครัฐ 
ให้ความสําคัญกับการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชน  
สนับสนุนการผลิตทางการเกษตรที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่  ควบคุมและกํากับดูแลให้มีการนําเข้าและใช้
สารเคมีทางการเกษตรที่ได้มาตรฐาน  ปรับปรุงบริการขั้นพื้นฐานเพื่อการผลิตให้ทั่วถึง  ส่งเสริมการผลิต 
ที่คงไว้ ซ่ึงความหลากหลายของพันธุ์พืชและสัตว์ที่ เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม 
ของประเทศ  พัฒนาและเสริมสร้างองค์ความรู้  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่าง ๆ  ที่เหมาะสม 
ทางการเกษตร  รวมทั้งสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้แก่เกษตรกร 
อย่างต่อเนื่องและทั่วถึง 

  ๕.๓.๓ การสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรตลอดห่วงโซ่การผลิต  สนับสนุน
การผลิตและบริการของชุมชนในการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร  อาหาร  และพลังงาน  ส่งเสริม
สถาบันการศึกษาในพื้นที่ให้ร่วมทําการศึกษาวิจัยกับภาคเอกชน  สนับสนุนเกษตรกรและผู้ประกอบการ
นําองค์ความรู้  นวัตกรรมและเทคโนโลยีการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมบนฐานความคิดริเริ่ม 
สร้างสรรค์มาใช้ในการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้า  ผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหาร  ยกระดับคุณภาพมาตรฐาน
สินค้าเกษตรและอาหาร  มาตรฐานระบบการผลิตสินค้าเกษตรให้เทียบเท่าระดับสากล  ส่งเสริมระบบ
ตลาดกลางสินค้าเกษตรและตลาดซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า  ส่งเสริมภาคเอกชนและองค์กรชุมชน 
เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการระบบสินค้าเกษตรและอาหารร่วมกับสถาบันเกษตรกร   
เพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์ของภาคเกษตร 

  ๕.๓.๔ การสร้างความม่ันคงในอาชีพและรายได้ให้แก่เกษตรกร  มุ่งพัฒนาระบบ
การสร้างหลักประกันรายได้ของเกษตรกรให้มีความม่ันคงและครอบคลุมเกษตรกรทั้งหมด  พัฒนาระบบ
ประกันภัยพืชผลการเกษตร  ส่งเสริมระบบการทําการเกษตรแบบมีพันธสัญญาที่เป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย  
ยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของเกษตรกร  สร้างแรงจูงใจให้เยาวชน  เกษตรกรรุ่นใหม่   
และแรงงานที่มีคุณภาพเข้าสู่อาชีพเกษตรกรรม  พัฒนาสถาบันเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนให้เป็นกลไก
สนับสนุนการพึ่งพาตนเองของเกษตรกร  เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรรายย่อยที่ได้รับ
ผลกระทบจากการนําเข้าสินค้าเกษตรและอาหารที่มีต้นทุนต่ําที่เป็นผลมาจากข้อตกลงการเปิดการค้าเสรี 
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  ๕.๓.๕ การสร้างความม่ันคงด้านอาหารและพัฒนาพลังงานชีวภาพในระดับ
ครัวเรือนและชุมชน  โดยส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกต้นไม้และปลูกป่าโดยชุมชนและเพื่อชุมชนเพิ่มขึ้น  
ส่งเสริมให้เกษตรกรทําการเกษตรด้วยระบบเกษตรยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
สนับสนุนให้มีการจัดการและเผยแพร่องค์ความรู้และการพัฒนาด้านอาหารศึกษาทุกรูปแบบอย่างต่อเนื่อง
และทั่วถึง  รวมทั้งส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคที่เหมาะสมของบุคคลและชุมชน  สนับสนุนการสร้าง
เครือข่ายการผลิตและการบริโภคที่เก้ือกูลกันในระดับชุมชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงกัน  ส่งเสริมการนํา
วัตถุดิบทางการเกษตรที่ผลิตได้ในชุมชนและที่เหลือใช้จากการเกษตรมาผลิตเป็นพลังงานทดแทนในชุมชน  
รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ให้เป็นเครื่องมือในการสร้างความเข้มแข็งด้านอาหาร
ให้กับเกษตรกรและชุมชนอย่างเป็นระบบ 

  ๕.๓.๖ การสร้างความม่ันคงด้านพลังงานชีวภาพเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศ
และความเข้มแข็งภาคเกษตร  ด้วยการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพลังงาน
จากพืชพลังงาน  จัดให้มีระบบการบริหารจัดการสินค้าเกษตรที่ ใช้เป็นทั้งอาหารและพลังงาน   
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการใช้พลังงานชีวภาพที่เก่ียวเนื่องกับภาคการผลิตและบริการ  จัดให้มี
กลไกกํากับดูแลโครงสร้างราคาของพลังงานชีวภาพ  และปลูกจิตสํานึกในการใช้พลังงานชีวภาพอย่างมี
ประสิทธิภาพและคุ้มค่า 

  ๕.๓.๗ การปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐเพื่อเสริมสร้างความม่ันคงด้านอาหาร
และพลังงาน  โดยสนับสนุนบทบาทของเกษตรกร  เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน  ภาคเอกชน  และชุมชน 
ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการกําหนดทิศทางและวางแผนการผลิตทางการเกษตร  ปรับกระบวนการทํางาน
ของหน่วยงานภาครัฐที่เก่ียวข้องให้มีการร่วมมือและบูรณาการการทํางานอย่างจริงจัง  ทั้งในส่วนกลาง
และระดับพื้นที่  พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านอาหารและพลังงานตั้งแต่การผลิต  การตลาด 
ไปจนถึงการบริโภค  พัฒนากฎหมายที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาด้านการเกษตร  ส่งเสริมความร่วมมือ
ระหว่างประเทศทั้งในระดับพหุภาคีและทวิภาคี  โดยเฉพาะประชาคมอาเซียนที่ก่อให้เกิดความม่ันคง 
ด้านอาหารและพลังงาน 

 ๕.๔ ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน   
ให้ความสําคัญกับ 

  ๕.๔.๑ การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่มีคุณภาพและยั่งยืน  โดยสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการ  โดยเฉพาะผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม   
และผลักดันให้มีบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศให้เข้มแข็งและแข่งขันได้  ด้วยการปรับ
โครงสร้างการค้าและการลงทุนให้สอดคล้องกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของเอเชีย  แอฟริกา   
และเศรษฐกิจภายในประเทศ  ปรับโครงสร้างภาคบริการให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มกับสาขาบริการ 
ที่มีศักยภาพและเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมบนฐานความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม  พัฒนาเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ซ่ึงครอบคลุมถึงการพัฒนาธุรกิจสร้างสรรค์  การพัฒนาเมืองสร้างสรรค์  และการพัฒนา
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อุตสาหกรรมสร้างสรรค์  พัฒนาภาคเกษตรบนฐานการเพิ่มผลิตภาพในการผลิตและยกระดับการสร้าง
มูลค่าเพิ่มด้วยเทคโนโลยีและกระบวนการที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  และพัฒนาภาคอุตสาหกรรมที่มุ่งการ
ปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมให้มีคุณภาพและยั่งยืน  ด้วยการใช้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี   
และความคิดสร้างสรรค์  สู่อุตสาหกรรมฐานความรู้เชิงสร้างสรรค์และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

  ๕.๔.๒ การพัฒนาวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  วิจัย  และนวัตกรรม  ให้เป็นพลัง
ขับเคลื่อนการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน  เน้นการนําความคิดสร้างสรรค์  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ทรัพย์สินทางปัญญา  วิจัยและพัฒนาไปต่อยอด  ถ่ายทอด  และประยุกต์ใช้ประโยชน์
ทั้งเชิงพาณิชย์  สังคม  และชุมชน  โดยสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออํานวยต่อการพัฒนาและประยุกต์ใช้
วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  วิจัย  และนวัตกรรมที่ส่งเสริมการใช้ความคิดสร้างสรรค์และสร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้กับภาคการผลิต  ตลอดจนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  วิจัย  และนวัตกรรม
ให้ทั่วถึงและเพียงพอทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพในลักษณะของความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน   

  ๕.๔.๓ การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันที่มีประสิทธิภาพ  เท่าเทียม   
และเป็นธรรม  มุ่งพัฒนาตลาดเงิน  และตลาดทุน  รวมทั้งกําลังแรงงานให้เอ้ือต่อการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ  
พัฒนาระบบการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ของประเทศ 
ให้เชื่อมโยงการขนส่งทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและมาตรฐานสู่สากล  
สร้างความม่ันคงด้านพลังงานด้วยการส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด  พัฒนาพลังงานทางเลือก  และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้พลังงานในทุกระดับ  ปฏิรูปกฎหมาย  และกฎ  ระเบียบต่าง ๆ  ทางเศรษฐกิจให้เอ้ือ
ต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขันและสอดคล้องกับกระแสการเปลี่ยนแปลงในสังคมโลก 

  ๕.๔.๔ การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวมอย่างมีเสถียรภาพ  ให้ความสําคัญ 
กับการบริหารจัดการด้านการเงิน  โดยดําเนินนโยบายการเงินที่มีความเหมาะสมกับสถานการณ์แวดล้อม
และทันต่อเหตุการณ์  เพิ่มบทบาทตลาดทุนในระบบเศรษฐกิจให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนา 
ภาคการเงินโลก  ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานทางการเงิน  พัฒนากลไกการเฝ้าระวังความผันผวน 
ทางเศรษฐกิจและพัฒนาระบบเตือนภัยแบบองค์รวม  เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเงินทุน
ระหว่างประเทศ  และการบริหารจัดการด้านการคลังที่ปรับปรุงระบบการจัดเก็บรายได้ของประเทศ   
เพิ่มประสิทธิภาพของการจัดสรรและการบริหารงบประมาณ   ป้องกันความเสี่ยงทางการคลัง   
พัฒนาประสิทธิภาพการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ  ส่งเสริมให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการลงทุน
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการให้บริการขั้นพื้นฐานของภาครัฐเพิ่มขึ้น  และเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ทางการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 ๕.๕ ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความม่ันคง 
ทางเศรษฐกิจและสังคม  ให้ความสําคัญกับ 
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  ๕.๕.๑ การพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายใต้กรอบ
ความร่วมมือในอนุภูมิภาคต่าง ๆ  มุ่งพัฒนาบริการขนส่งและโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพและได้
มาตรฐานสากล  ปรับปรุงกฎระเบียบการขนส่งคนและสินค้าที่เก่ียวข้อง  พัฒนาบุคลากรในธุรกิจการ
ขนส่งและโลจิสติกส์  เชื่อมโยงการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวพื้นที่ชายแดน/เขตเศรษฐกิจชายแดน  
ตลอดจนเชื่อมโยงระบบการผลิตกับพื้นที่ตอนในของประเทศ   

  ๕.๕.๒ การพัฒนาฐานลงทุนโดยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระดับอนุภูมิภาค  
มุ่งพัฒนาพื้นที่ในภูมิภาคต่าง ๆ  ของประเทศให้เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านและภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้  ให้เป็นฐานการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม  การเกษตร  และการท่องเที่ยว  พัฒนาเขต
เศรษฐกิจชายแดนและเมืองชายแดน  รวมทั้งบูรณาการแผนพัฒนาพื้นที่เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน 
ให้บรรลุประโยชน์ร่วมกันทั้งด้านความม่ันคงและเสถียรภาพของพื้นที่ 

  ๕.๕.๓ การสร้างความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  เป็นการพัฒนา 
ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชนที่มีศักยภาพในการพัฒนาบุคลากรในทุกภาคส่วน
เศรษฐกิจ  เสริมสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันการศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนให้มีมาตรฐาน  เป็นที่ยอมรับ
ในระดับสากล  ยกระดับทักษะฝีมือแรงงาน  กําหนดมาตรฐานขั้นพื้นฐานของคุณภาพสินค้าและบริการ  
ที่เป็นการป้องกันสินค้าและบริการนําเข้าที่ไม่ได้คุณภาพทั้งในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน   

  ๕.๕.๔ การเข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศและภูมิภาคภายใต้
บทบาทที่สร้างสรรค์  เป็นทางเลือกในการดําเนินนโยบายระหว่างประเทศในเวทีโลก  มุ่งรักษาบทบาท
ของไทยในการมีส่วนร่วมกําหนดยุทธศาสตร์ของกรอบความร่วมมือที่ดําเนินอยู่  รวมทั้งรักษาดุลยภาพ
ของปฏิสัมพันธ์กับมหาอํานาจทางเศรษฐกิจเดิมและมหาอํานาจใหม่ 

  ๕.๕.๕ การสร้างความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจในภูมิภาคด้านการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย ์ การเคลื่อนย้ายแรงงาน  และการส่งเสริมแรงงานไทยในต่างประเทศ  โดยเร่งดําเนินการ
ด้านความร่วมมือในการกําหนดมาตรฐานฝีมือระหว่างประเทศเพื่ออํานวยความสะดวกการเคลื่อนย้าย
แรงงานในภูมิภาค  ส่งเสริมผู้ประกอบการไทยในการขยายการลงทุนไปสู่ต่างประเทศ  โดยเฉพาะ 
ประเทศเพื่อนบ้าน  คุ้มครองและส่งเสริมสิทธิและผลประโยชน์ของคนไทยและแรงงานไทยในต่างประเทศ   

  ๕.๕.๖ การมีส่วนร่วมอย่างสําคัญในการสร้างสังคมนานาชาติที่ มีคุณภาพชีวิต  
ป้องกันภัยจากการก่อการร้ายและอาชญากรรม  ยาเสพติด  ภัยพิบัติ  และการแพร่ระบาดของโรคภัย   
มุ่งพัฒนาศักยภาพและความพร้อมในการป้องกันและแก้ปัญหาข้ามชาติด้านการก่อการร้าย  ยาเสพติด  
และการหลบหนีเข้าเมืองทั้งระบบ  พัฒนาศักยภาพและความร่วมมือภายในภูมิภาคเพื่อเตรียมพร้อมรับ
ภัยพิบัติทางธรรมชาติและเหตุฉุกเฉิน  และร่วมมือในการป้องกันการติดเชื้อและการแพร่ระบาดของ 
โรคอุบัติใหม่และโรคระบาดซํ้า 
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  ๕.๕.๗ การเสริมสร้างความร่วมมือที่ดี ระหว่างประเทศในการสนับสนุน 
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมีจริยธรรมและไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  พร้อมทั้งเปิดรับความร่วมมือ
กับองค์กรระหว่างประเทศที่ ไม่แสวงหากําไร  เ ป็นการดําเนินการภายใต้กรอบความร่วมมือ 
ด้านสิ่งแวดล้อมในระดับอนุภูมิภาค  เสริมสร้างการผลิตและบริโภคสินค้าและบริการที่นําสู่การลด 
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก  ส่งเสริมและอํานวยความสะดวกองค์กรระหว่างประเทศที่ไม่แสวงหากําไร 
ให้มีบทบาทเพิ่มขึ้นในการให้ไทยเป็นฐานการดําเนินความร่วมมือเพื่อการพัฒนาประเทศในภูมิภาค 

  ๕.๕.๘ การเร่งรัดการใช้ประโยชน์จากข้อตกลงการค้าเสรีที่มีผลบังคับใช้แล้ว   
เป็นการสรา้งองค์ความรู้ให้กับภาคธุรกิจโดยเฉพาะผู้ได้รับผลกระทบทั้งเชิงบวกและลบให้สามารถพัฒนา
ศักยภาพและโอกาสของตนเองในการใช้ประโยชน์จากการเปิดการค้าเสรี  โดยเฉพาะภาคธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมที่ได้รับการสนับสนุน  เยียวยาและดูแลจากรัฐในกรณีที่ไม่สามารถปรับตัวได้ทัน   

  ๕.๕.๙ การส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นฐานการลงทุน  และการประกอบธุรกิจ 
ในเอเชีย  รวมทั้งเป็นฐานความร่วมมือในการพัฒนาภูมิภาค  โดยจัดให้มีสิทธิประโยชน์และการอํานวย
ความสะดวกที่จําเป็น  เพื่อให้มีการจัดตั้งสํานักงานปฏิบัติการภูมิภาค  และสนับสนุนบทบาทขององค์กร
ระหว่างประเทศที่ไม่แสวงกําไร 

  ๕.๕.๑๐ การปรับปรุงและเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคีการพัฒนาภายในประเทศ
ตั้งแต่ระดับชุมชนท้องถิ่น  มุ่งเสริมสร้างศักยภาพชุมชนท้องถิ่นให้รับรู้และเตรียมพร้อมรับกระแส 
การเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกประเทศ  สนับสนุนกลไกการพัฒนาระดับพื้นที่ในการกําหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด  โดยเฉพาะจังหวัดชายแดน  ให้สามารถพัฒนา
เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน  ส่งเสริมศักยภาพด้านวิชาการและเครือข่ายของสถาบันการศึกษาของไทย
ที่สร้างความใกล้ชิด  และปฏิสัมพันธ์กับประเทศในอนุภูมิภาค 

 ๕.๖ ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  ให้ความสําคัญกับ 
  ๕.๖.๑ การอนุรักษ์  ฟื้นฟู  และสร้างความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อม  มุ่งรักษาและฟื้นฟูพื้นที่ป่าและเขตอนุรักษ์  พัฒนาระบบฐานข้อมูลและการจัดการองค์
ความรู้ให้เป็นเครื่องมือในการวางแผนและบริหารจัดการ  ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการที่ดินและ 
การจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  เร่งรัดการบริหารจัดการน้ําแบบบูรณาการ  ปรับปรุงและฟื้นฟู
แหล่งน้ําเพื่อเพิ่มปริมาณน้ําต้นทุน  ส่งเสริมให้เกิดการใช้น้ําอย่างมีประสิทธิภาพ  จัดทําแผนแม่บท
โครงสร้างพื้นฐานด้านทรัพยากรน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภคอย่างเป็นระบบ  รวมทั้งส่งเสริมการอนุรักษ์ 
และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพ 

  ๕.๖.๒ การปรับกระบวนทัศน์การพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศเพื่อเตรียมพร้อม
ไปสู่การเป็นเศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนต่ําและเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  โดยปรับโครงสร้างการผลิต 
ของประเทศและพฤติกรรมการบริโภคเพื่อเตรียมพร้อมไปสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ําและเป็นมิตร 
กับส่ิงแวดล้อม  เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในภาคคมนาคมและขนส่ง  เพื่อลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก  
พัฒนาเมืองที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมเน้นการวางผังเมืองที่ผสมผสานวัฒนธรรม  สังคม  ระบบนิเวศเข้าด้วยกัน   
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  ๕.๖.๓ การยกระดับขีดความสามารถในการรองรับและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ  เพื่อให้สังคมมีภูมิคุ้มกัน  มุ่งพัฒนาองค์ความรู้และเครื่องมือในการบริหารจัดการ 
เพื่อรองรับกับความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  รวมถึงพัฒนาศักยภาพชุมชนให้พร้อมกับ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ   

  ๕.๖.๔ การเตรียมความพร้อมรองรบักับภัยพิบัติทางธรรมชาติ  ด้วยการจัดทําแผนที่
และจัดลําดับพื้นที่เสี่ยงภัยทั้งในระดับประเทศ  ภูมิภาคและจังหวัด  ยกระดับการจัดการภัยพิบัติให้มี
ประสิทธิภาพ  พัฒนาระบบฐานข้อมูล  การสื่อสารโทรคมนาคม  ส่งเสริมการพัฒนาวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยีด้านการจัดการภัยพิบัติ  พัฒนาระบบงานอาสาสมัครของประเทศอย่างจริงจัง  และให้มี
มาตรฐานตามหลักสากล  สนับสนุนภาคเอกชน  สถานประกอบการ  โรงเรียน  และท้องถิ่นให้มีการ
เตรียมความพร้อม  และจัดทําแผนปฏิบัติการรองรับภัยพิบัติ   

  ๕.๖.๕ การสร้างภูมิคุ้มกันด้านการค้าจากเงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อมและวิกฤต 
จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  มุ่งติดตามและเฝ้าระวังมาตรการการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
ที่อาจส่งผลกระทบต่อการค้าและการลงทุน  เตรียมมาตรการรองรับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากมาตรการ
ทางการค้าและข้อตกลงระหว่างประเทศเก่ียวกับส่ิงแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ   
ศึกษาผลกระทบและกําหนดแผนกลยุทธ์รายสินค้า  รวมทั้งมาตรการเยียวยาในสินค้าและธุรกิจที่เก่ียวข้อง  
ส่งเสริมให้ผู้ส่งออกทําคาร์บอนฟุตพริ้นต์  และสร้างแรงจูงใจให้เกิดอุตสาหกรรมใหม่ ๆ  เพื่อการพัฒนา
ส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

  ๕.๖.๖ การเพิ่มบทบาทประเทศไทยในเวทีประชาคมโลกที่เก่ียวข้องกับกรอบความตกลง
และพันธกรณีด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ  เป็นการศึกษารายละเอียดและสร้างความเข้าใจในพันธกรณี  
ติดตามสถานการณ์การเจรจาและท่าทีของประเทศต่าง ๆ  พัฒนาบุคลากรภาครัฐเพื่อเสริมสร้างทักษะ
การเจรจา  พัฒนาความร่วมมือในกลุ่มอาเซียนและประเทศคู่ค้าสําคัญ  สนับสนุนการดําเนินงาน 
ตามพันธกรณีและข้อตกลงระหว่างประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  ๕.๖.๗ การควบคุมและลดมลพิษ  มุ่งลดปริมาณมลพิษทางอากาศ  เพิ่มประสิทธิภาพ
การจัดการขยะและน้ําเสียชุมชน  พัฒนาระบบการจัดการของเสียอันตราย  ขยะอิเล็กทรอนิกส์  และขยะติดเชื้อ  
ลดความเสี่ยงอันตราย  การรั่วไหล  การเกิดอุบัติภัยจากสารเคมี  และพัฒนาระบบเตือนภัย  แจ้งเหตุฉุกเฉิน  
และระบบการจัดการเม่ือเกิดอุบัติภัยด้านมลพิษ 

  ๕.๖.๘ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ให้มีประสิทธิภาพ  โปร่งใสและเป็นธรรมอย่างบูรณาการ  มุ่งส่งเสริมสิทธิและพัฒนาศักยภาพชุมชนในการ
เข้าถึงและใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ  ปรับปรุงกฎหมายเพื่อแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ําในการเข้าถึง
และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน  ปรับนโยบายการลงทุนภาครัฐให้เอ้ือต่อการอนุรักษ์ 
และฟื้นฟู  ผลักดันให้มีการจัดเก็บภาษีส่ิงแวดล้อมเพื่อสร้างแรงจูงใจในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมี
ประสิทธิภาพและลดการก่อมลพิษ  สร้างรายได้จากความหลากหลายทางชีวภาพ  พัฒนาระบบฐานข้อมูล
และระบบติดตามประเมินผล  รวมทั้งส่งเสริมการศึกษาวิจัยเพื่อสร้างระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ 



หน้า   ๒๑ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนพิเศษ   ๑๕๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   ธันวาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

๖. การบริหารจัดการแผนพัฒนา ฯ  ฉบับที่  ๑๑  สู่การปฏิบัติ 
 การบริหารจัดการแผนพัฒนา ฯ   ฉบับที่  ๑๑  สู่การปฏิบัติให้ เกิดประสิทธิภาพ   

ให้ความสําคัญกับการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศโดยยึดแผนพัฒนา ฯ  ฉบับที่  ๑๑  เป็นกรอบทิศทางหลัก  
และแปลงสู่การปฏิบัติในระดับต่าง ๆ  ที่สอดคล้องกับสภาพภูมิสังคม  และกระจายการพัฒนาลงสู่พื้นที่  
โดยยึดหลักการพัฒนาพื้นที่  ภารกิจ  และการมีส่วนร่วม  ให้จังหวัดเป็นพื้นที่ดําเนินการขับเคลื่อน 
การพัฒนา  และเป็นจุดเชื่อมโยงการพัฒนาจากระดับชุมชนสู่ประเทศและประเทศสู่ชุมชน  เพิ่มการใช้
องค์ความรู้  เทคโนโลยี  นวัตกรรม  และความคิดสร้างสรรค์ให้เป็นเครื่องมือหลักในการขับเคลื่อน 
การพัฒนาในทุกภาคส่วนทั้งระดับพื้นที่  ท้องถิ่น  และชุมชน  ใช้กลไกและเครื่องมือการพัฒนาของภาครัฐ  
ภาคประชาชน  ภาคธุรกิจเอกชน  และสื่อมวลชนอย่างบูรณาการให้การขับเคลื่อนเกิดประสิทธิภาพ 
ด้วยกระบวนการสร้างเครือข่ายหรือคลัสเตอร์ที่ตอบสนองต่อการแก้ปัญหาและการพัฒนาศักยภาพ 
ของพื้นที่  โดยมีแนวทางสําคัญ  ดังนี้ 

 ๖.๑ การสร้างความรู้ความเข้าใจให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความสําคัญและพร้อมเข้าร่วม
ในการผลักดันแผนพัฒนา ฯ  ฉบับที่  ๑๑  ไปสู่การปฏิบัติ  โดยจัดทําแนวทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์
ให้ทุกภาคส่วนตระหนักและยอมรับแผนพัฒนา ฯ  ฉบับที่  ๑๑  สร้างความเข้าใจให้ภาคการเมือง 
ในเป้าประสงค์และแนวทางของแผนพัฒนา ฯ  ฉบับที่  ๑๑  และผลักดันให้ภาคการเมืองนําประเด็น 
การพัฒนาสําคัญไปผสมผสานในการจัดทํานโยบาย  รวมทั้งจัดทําคู่ มือการแปลงแผนพัฒนา ฯ   
ฉบับที่  ๑๑  เผยแพร่ให้ภาคีการพัฒนารับรู้และนําไปปฏิบัติ 

 ๖.๒ การสร้างความเชื่อมโยงระหว่างแผนพัฒนา ฯ  ฉบับที่  ๑๑  นโยบายรัฐบาล  
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  และแผนระดับอ่ืน ๆ  โดยกําหนดประเด็นการพัฒนาสําคัญภายใต้
ยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนา ฯ  ฉบับที่  ๑๑  ที่เสนอต่อสาธารณะอย่างชัดเจน  บูรณาการประเด็น 
การพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์ที่มีความเชื่อมโยงกัน  และจัดทําเป็นแผนการลงทุนหรือแผนพัฒนาเฉพาะด้าน 
ที่ตอบสนองการพัฒนาในหลายมิติ  เชื่อมโยงแนวคิดพื้นฐาน  ยุทธศาสตร์  ประเด็นพัฒนาสําคัญ   
และแผนพัฒนาเฉพาะด้านภายใต้แผนพัฒนา ฯ  ฉบับที่  ๑๑  เข้ากับนโยบายรัฐบาล  แผนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน  และแผนระดับต่าง ๆ  จัดทํายุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณแบบมีส่วนร่วม   
โดยบูรณาการสาระสําคัญของแผนพัฒนา ฯ  ฉบับที่  ๑๑  และการจัดสรรงบประมาณที่สอดคล้องกัน  
รวมถึงกําหนดแนวทางจัดสรรงบประมาณสนับสนุนแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด  และแผนท้องถิ่น
ภายใต้แนวทางการพัฒนาภาคที่เชื่อมโยงกับแผนพัฒนา ฯ  ฉบับที่  ๑๑  ตลอดจนผลักดันให้ภาคเอกชน
นําประเด็นการพัฒนาสําคัญในแผนพัฒนา ฯ  ฉบับที่  ๑๑  พิจารณาประกอบการจัดทําแผนการลงทุน
ทางธุรกิจ   
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 ๖.๓ การสร้างสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการขับเคลื่อนแผนของภาคีการพัฒนาต่าง ๆ   
นําการวิจัยเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนการพัฒนา  ปรับปรุงกฎหมายต่าง ๆ  ให้เอ้ือต่อการขับเคลื่อน
การพัฒนา  นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร  จัดทําฐานข้อมูลที่ภาคส่วนต่าง ๆ  
เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ง่าย  รวมทั้งสร้างช่องทางให้ประชาสังคมมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและร่วม
กิจกรรมการพัฒนา 

 ๖.๔ การเพิ่มประสิทธิภาพกลไกรับผิดชอบการขับเคลื่อนแผน ฯ  ที่ชัดเจน  สามารถ
ขับเคลื่อนแผนพัฒนา ฯ  ฉบับที่  ๑๑  ในระดับประเทศและระดับพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  สนับสนุน
ให้เชื่อมโยงคณะกรรมการระดับชาติที่มีอยู่นําแผนพัฒนา ฯ  ฉบับที่  ๑๑  มาเป็นกรอบดําเนินงาน 
อย่างเป็นรูปธรรม  ให้จังหวัดเป็นจุดประสานการพัฒนาระดับพื้นที่  รวมทั้งประสานและผลักดันกลไก
นอกภาครัฐมีส่วนร่วมขับเคลื่อนแผน ฯ  มากขึ้น 

 ๖.๕ การเสริมสร้างบทบาทของทุกภาคส่วนให้สามารถขับเคลื่อนแผนพัฒนา ฯ  ฉบับที่  ๑๑  
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  อาทิ  พัฒนาศักยภาพประชาชนให้มีบทบาทสําคัญในกระบวนการพัฒนา   
สร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้พร้อมรองรับกับความเปลี่ยนแปลง  เสริมสร้างความเข้มแข็งให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทุกรูปแบบ  ผลักดันให้สถาบันการศึกษาในพื้นที่เข้าร่วมพัฒนาชุมชนให้มากขึ้น  
สนับสนุนให้ภาคเอกชนมีบทบาทนําในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมที่ดี  และพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
ให้เป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลง   

 ๖.๖ การติดตามประเมินผลแผนพัฒนา ฯ  ฉบับที่  ๑๑  โดยติดตามความก้าวหน้า  
ประเมินผลสําเร็จและผลกระทบของการดําเนินงานอย่างต่อเนื่องตามประเด็นการพัฒนายุทธศาสตร์ 
และผลการพัฒนาในภาพรวม  พัฒนากลไกการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา ฯ  ฉบับที่  ๑๑  ทั้งการติดตาม
ประเมินผลการบริหารจัดการแผนพัฒนา ฯ  ฉบับที่  ๑๑  สู่การปฏิบัติในภาพรวม  การติดตามประเมินผล
การพัฒนาระดับพื้นที่  และการตรวจสอบของภาคประชาชนให้เข้มแข็ง  โดยสนับสนุนให้ภาคประชาชน
รวมกลุ่มติดตามความก้าวหน้า  ตรวจสอบความโปร่งใสและความสําเร็จของโครงการต่าง ๆ  ตลอดจน
พัฒนาระบบฐานข้อมูลให้เชื่อมโยงเป็นเครือข่ายในทุกระดับ  ทั้งฐานข้อมูลระดับภาพรวมและระดับพื้นที่ 
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บทที่  ๑ 
การประเมินสถานการณ์ของประเทศ 

 

 

๑. การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนา ฯ  ฉบับที่  ๑ - ๑๐  (พ.ศ.  ๒๕๐๔ - ๒๕๕๔) 
 การจัดทําแผนพัฒนาประเทศของไทยนับตั้งแต่แผนพัฒนา ฯ  ฉบับที่  ๑  จนถึงแผนพัฒนา ฯ  

ฉบับที่  ๑๐  มีพัฒนาการมาอย่างต่อเนื่องภายใต้สถานการณ์  เงื่อนไข  และการเปลี่ยนแปลงในมิติต่าง ๆ  
ทั้งภายในและภายนอกประเทศ  แผนพัฒนา ฯ  ฉบับที่  ๘  (พ.ศ.  ๒๕๔๐ - ๒๕๔๔)  เป็นจุดเปลี่ยนสําคัญ 
ของการวางแผนพัฒนาประเทศที่เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนของสังคมได้มีส่วนร่วมในการจัดทําแผนมากขึ้น  
มีการปรับแนวคิดการพัฒนาใหม่จากที่เน้นการเพิ่มอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นเป้าหมาย
สุดท้ายของการพัฒนามาสู่การพัฒนาแบบองค์รวม  ที่มีคนหรือประชาชนเป็นศูนย์กลาง  และเน้น
กระบวนการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม  แผนพัฒนา ฯ  ฉบับที่  ๙  ได้ยึดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เป็นปรัชญานําทาง  มุ่งพัฒนาสู่ความสมดุลและยั่งยืน  เน้นการสร้างภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจและสังคม  
เพื่อแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างที่ทําให้เกิดวิกฤตเศรษฐกิจในปี  ๒๕๔๐  ในระยะของแผนพัฒนา ฯ  ฉบับที่  ๑๐  
(พ.ศ.  ๒๕๕๐ - ๒๕๕๔)  ประเทศไทยยังคงเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญในหลายบริบท  ทั้งที่เป็น
โอกาสและข้อจํากัดต่อการพัฒนาประเทศ  จึงต้องมีการเตรียมความพร้อมของคนและระบบให้มีภูมิคุ้มกัน
อย่างต่อเนื่อง  พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น  มุ่งการพัฒนาสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน  
โดยยังคงอัญเชิญ  “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  มาเป็นแนวปฏิบัติในการพัฒนาแบบบูรณาการเป็นองค์รวม
ที่มีคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนาต่อเนื่องจากแผนพัฒนา ฯ  ฉบับที่  ๘  และแผนพัฒนา ฯ  ฉบับที่  ๙   

 ในระยะของแผนพัฒนา ฯ  ฉบับที่  ๑๐  สังคมไทยได้น้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ไปประยุกต์ใช้อย่างกว้างขวางทุกภาคส่วน  ภาครัฐได้นําไปเป็นแนวทางกําหนดนโยบายและจัดทําแผนงาน  
โครงการต่าง ๆ  จํานวนมาก  การลงทุนในโครงการขนาดใหญ่คํานึงถึงเหตุผลและมีการบริหารความเสี่ยง
อย่างมีประสิทธิภาพ  ขณะที่ภาคเอกชนทั้งธุรกิจขนาดใหญ่  ขนาดกลางและขนาดย่อม  และวิสาหกิจ
ชุมชนได้ปรับกลยุทธ์การลงทุนเพื่อให้ธุรกิจมีภูมิคุ้มกันจากความเสี่ยง  ภาคประชาชนและชุมชนมีการปรับ
วิถีการดํารงชีวิตให้สามารถพึ่งพาตนเองมากขึ้น  การยึดม่ันและน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาเป็นแนวทางปฏิบัติสามารถสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประชาชน  ชุมชน  ตลอดจนประเทศชาติ  ส่งผลให้
สังคมไทยเข้มแข็ง  มีภูมิคุ้มกันสูงขึ้นในหลายด้าน  และสามารถปรับตัวรับกับภาวะวิกฤตเศรษฐกิจโลก 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  สะท้อนได้จากความอยู่เย็นเป็นสุขของคนไทยโดยรวมไม่ได้รับผลกระทบ   
โดยดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขของคนไทยในระยะของแผนพัฒนา ฯ  ฉบับที่  ๑๐  อยู่ระหว่างร้อยละ  ๖๖ - ๖๘  
ใกล้เคียงกับร้อยละ  ๖๖.๐  ในปี  ๒๕๔๙  ซ่ึงเป็นปีสุดท้ายของแผนพัฒนา ฯ  ฉบับที่  ๙  โดยปัจจัย 
ด้านเศรษฐกิจที่เข้มแข็ง  การมีงานทํา  ความเข้มแข็งของชุมชน  และความอบอุ่นของครอบครัวส่งผลดีต่อ
ความอยู่เย็นเป็นสุขของคนไทย   
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 การติดตามประเมินผลการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนา ฯ  ฉบับที่  ๑๐  พบว่าบรรลุ
ความสําเร็จที่น่าพอใจ  เศรษฐกิจของประเทศไทยเข้มแข็ง  และมีภูมิคุ้มกัน  สามารถรับมือกับวิกฤต
เศรษฐกิจการเงินโลกและวิกฤตการเมืองภายในประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เศรษฐกิจเริ่มเติบโต 
อย่างมีคุณภาพ  การขยายตัวเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ  ๗.๘  ในปี  ๒๕๕๓  หลังจากชะลอตัวอย่างต่อเนื่องจาก
ร้อยละ  ๕.๑  ในปี  ๒๕๔๙  และหดตัวลงร้อยละ  ๒.๓  ในปี  ๒๕๕๒  สอดคล้องกับผลิตภาพการผลิต
รวมที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ  ๕.๑  ในปี  ๒๕๕๓  หลังจากชะลอตัวลงจากร้อยละ  ๒.๔  ในปี  ๒๕๔๙  
และหดตัวลงร้อยละ  ๔.๓  ในปี  ๒๕๕๒  อย่างไรก็ตาม  ความสามารถในการพึ่งพาตนเองทางเศรษฐกิจ
เริ่มลดลง  สัดส่วนการออมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง  จากร้อยละ  ๓๒.๘   
ในปี  ๒๕๕๐  เป็นร้อยละ  ๒๙.๖  ในปี  ๒๕๕๒  สะท้อนว่าการออมในประเทศอาจมีไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการลงทุนในประเทศในอนาคต  นอกจากนี้ประเทศไทยยังคงพึ่งพิงตลาดระหว่างประเทศ  สัดส่วนอุปสงค์
ในประเทศต่อภาคเศรษฐกิจระหว่างประเทศลดลงเป็นร้อยละ  ๖๗.๕  ในปี  ๒๕๕๓  จากร้อยละ  ๗๔.๘  
ในปี  ๒๕๕๒  รวมทั้งปัญหาหนี้สาธารณะที่ มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอาจเป็นตัวบ่ันทอนเสถียรภาพ 
ของเศรษฐกิจในอนาคต 

 ในด้านคุณภาพชีวิตของคนไทยดีขึ้น  สัดส่วนความยากจนได้ลดลงจากร้อยละ  ๙.๖   
ในปี  ๒๕๔๙  เหลือร้อยละ  ๗.๘  ในปี  ๒๕๕๓  และความเหลื่อมล้ําทางรายได้ระหว่างคนจนกับคนรวย 
มีแนวโน้มดีขึ้น  คนไทยมีงานทํา  ระดับการจ้างงานอยู่ในระดับค่อนข้างเต็มที่และสูงกว่าเป้าหมาย  
คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้นมากอันเนื่องมาจากการดําเนินการเสริมสร้างสุขภาพอนามัย  ทําให้คนไทย
ร้อยละ  ๙๙.๔  มีหลักประกันสุขภาพ  รวมทั้งคนส่วนใหญ่ได้รับบริการโครงสร้างพื้นฐานและบริการ 
ของสังคมมากขึ้น  มีหลักประกันความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคมที่หลากหลาย  สําหรับศักยภาพ 
คนไทยโดยรวมถึงแม้ว่าจะดีขึ้นแต่ยังต่ํากว่าเป้าหมายหลายด้าน  จํานวนปีการศึกษาเฉลี่ย  ๘.๒  ปี  ขณะที่
เป้าหมายกําหนด  ๑๐  ปี  การยกระดับการศึกษาของแรงงานไทยที่มีการศึกษาตั้งแต่ระดับมัธยมต้นขึ้นไป
มีเพียงร้อยละ  ๔๕.๖  ต่ํากว่าเป้าหมายร้อยละ  ๖๐.๐  ขณะที่การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดมีการ
ดําเนินงานอย่างจริงจัง  แต่ความรุนแรงของปัญหากลับมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะมีกลุ่ม
เยาวชนอายุต่ํากว่า  ๑๐  ปี  เข้ามาเก่ียวข้องในประเด็นการครอบครองเพื่อจําหน่าย  ปัญหาที่ยังต้องให้
ความสําคัญต่อเนื่อง  ได้แก่  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม  การลดความเหลื่อมล้ําของประชาชน   
การสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  ความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว  และการบริหารจัดการ
ภาครัฐในเรื่องความโปร่งใส   

 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมส่งผลให้ระบบนิเวศมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น  
โดยการรณรงค์ให้มีการปลูกป่าประเภทต่าง ๆ  อาทิ  ป่าชายเลน  ป่าชุมชน  ปลูกป่าสาธิต  สวนป่าของ
ภาคเอกชน  และการคุ้มครองป่าอนุรักษ์  ทําให้พื้นที่ป่าไม้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากร้อยละ  ๓๒.๗   
ของพื้นที่ประเทศ  ในปี  ๒๕๔๙  เป็นร้อยละ  ๓๓.๖  ของพื้นที่ประเทศ  ในปี  ๒๕๕๓  เช่นเดียวกับการ
พัฒนาพื้นที่ชลประทานทั้งขนาดใหญ่  กลาง  เล็ก  โครงการแก้มลิง  ได้ส่งผลให้พื้นที่ชลประทานเพิ่มเป็น  
๒๙.๓  ล้านไร่ในปี  ๒๕๕๓  อย่างไรก็ตาม  การพัฒนาฟื้นฟูคุณภาพดินยังดําเนินการได้ต่ํากว่าเป้าหมาย  
การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและการลดมลพิษยังมีปัญหาการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มสูงขึ้น  
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คุณภาพน้ําและอากาศต่ํากว่ามาตรฐาน  แหล่งน้ํามีสภาวะเสื่อมโทรม  คุณภาพแม่น้ําสายหลักลดลง
ต่อเนื่อง  แหล่งน้ําที่มีคุณภาพเกณฑ์พอใช้ขึ้นไปมีจํานวนลดลงเหลือร้อยละ  ๖๑.๐  ในปี  ๒๕๕๓  ลดจาก
ร้อยละ  ๗๔.๐  ในปี  ๒๕๔๙  นอกจากนั้นการควบคุมการใช้และการแพร่กระจายของสารเคมีอันตราย
ขาดประสิทธิภาพ  การจัดการของเสียอันตรายยังทําได้ต่ํากว่าเป้าหมาย  ส่งผลต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่มี
มลภาวะมากขึ้น  ในระยะต่อไปจึงจําเป็นต้องเร่งฟื้นฟูและรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้คงความสมบูรณ์  
ควบคุมมลพิษและสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี  เพื่อเป็นรากฐานที่ม่ันคงของประเทศ  และเพื่อการ
ดํารงชีวิตของคนไทยอย่างยั่งยืน   

๒. สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนาประเทศ 
 การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนา ฯ  ฉบับที่  ๑๑  (พ.ศ.  ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙)  ซ่ึงอยู่ใน

ช่วงเวลาที่จะต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ  ทั้งระดับโลกและในประเทศที่ส่งผลกระทบต่อการ
พัฒนาประเทศทั้งโอกาสที่สามารถนํามาใช้ประโยชน์  ขณะที่ต้องคํานึงถึงภัยคุกคามและจุดแข็ง 
ที่ใช้ผลักดันการพัฒนาให้ก้าวหน้า  รวมทั้งแก้จุดอ่อนที่ มีอยู่ ไม่ให้เป็นอุปสรรคการดําเนินงาน   
จึงจําเป็นต้องประเมินสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่จะมีผลต่อการพัฒนาประเทศในระยะต่อไปอย่างรอบคอบ  
พร้อมทั้งประเมินศักยภาพของประเทศเพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่คน  สังคม  และระบบเศรษฐกิจ 
ของประเทศให้มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม  สามารถพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าต่อไป
เพื่อประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของสังคมไทยตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  สําหรับการเปลี่ยนแปลง 
ที่สําคัญในระยะแผนพัฒนา ฯ  ฉบับที่  ๑๑  สรุปได้  ดังนี้ 

 ๒.๑ การเปลี่ยนแปลงสําคัญระดับโลก  ประกอบด้วย  การเปลี่ยนแปลงกฎ  กติกาใหม่
ของโลก  การเกิดขั้วเศรษฐกิจหลายศูนย์กลางในโลก  การเป็นสังคมผู้สูงอายุของโลก  ภาวะโลกร้อน  
และวิกฤตความสมดุลของพลงังานและอาหาร  สรุปได้ดังนี้ 

  ๒.๑.๑ กฎ  กติกาใหม่ของโลกหลายด้านส่งผลให้ทุกประเทศต้องปรับตัว   
วิกฤตเศรษฐกิจและการเงินของโลกที่ผ่านมาได้ส่งผลให้เกิดการปรับเปลี่ยนกฎระเบียบในการบริหาร
จัดการเศรษฐกิจโลกเพื่อการจัดระเบียบใหม่ของโลกที่สําคัญ  ได้แก่  กฎ  ระเบียบด้านการค้าและการ
ลงทุนที่เน้นสร้างความโปร่งใส  และนําเงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อมและการแก้ไขปัญหาโลกร้อนมากีดกัน 
ทางการค้ามากขึ้น  ทั้งในรูปแบบที่เป็นมาตรการภาษีและที่ไม่ใช่มาตรการภาษี  ส่งผลให้การส่งออกสินค้า
จากประเทศกําลังพัฒนาไปประเทศพัฒนาแล้วทําได้ยากขึ้น  การเปิดเสรีในสาขาการค้า  บริการ  
และการลงทุนในบางสาขาผ่านความร่วมมือแบบทวิภาคีหรือข้อตกลงในภูมิภาค  ที่ประเทศสมาชิกต้องให้
ความสําคัญในการไม่เลือกปฏิบัติระหว่างประเทศผู้ลงทุน  การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา  การปรับปรุง
กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับและมาตรฐานทางบัญชีมีความเข้มงวดมากขึ้น  ความร่วมมือระหว่างประเทศ 
และองค์กรกํากับดูแลด้านการเงินของแต่ละประเทศในการเฝ้าระวังและเตือนภัยจะมีเพิ่มขึ้น  นโยบายการเงิน
ที่ให้ความสําคัญในการรักษาเสถียรภาพของระบบการเงินควบคู่ไปกับเสถียรภาพด้านราคาสินค้า 
และบริการ  และการปรับกฎ  ระเบียบ  กติกาด้านสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ   
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ที่ทําให้กลุ่มประเทศกําลังพัฒนาต้องมีส่วนร่วมในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากขึ้น 
ในอนาคต  และเผชิญข้อจํากัดที่กลุ่มประเทศพัฒนาแล้วกําลังดําเนินมาตรการใหม่ ๆ  ในรูปแบบต่าง ๆ  
ทั้งมาตรการพหุภาคี  และมาตรการฝ่ายเดียวในลักษณะสมัครใจและบังคับ  อาทิ  การย้ายฐานการผลิต
คาร์บอนจากประเทศพัฒนาแล้วมาอยู่ในประเทศกําลังพัฒนา  และมาตรการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
ที่ทําให้ประเทศกําลังพัฒนาเสียเปรียบ  นอกจากนี้  กฎ  ระเบียบด้านสังคมเริ่มมีบทบาทสําคัญมากขึ้น  
ในเชิงการค้าและความร่วมมือระหว่างประเทศโดยเฉพาะด้านสิทธิมนุษยชน  เป็นประเด็นที่ประเทศ 
พัฒนาแล้วเรียกร้องให้ประเทศกําลังพัฒนาปฏิบัติตาม  เช่น  กระบวนการผลิตสินค้าจะต้องไม่ใช้แรงงานเด็ก  
ต้องไม่ละเมิดสิทธิในการเข้าถึงทรัพยากรของบุคคลหรือชุมชน  การลงทุนของบรรษัทข้ามชาติ 
ในประเทศกําลังพัฒนาต้องคํานึงถึงประเด็นสิทธิมนุษยชนนอกเหนือไปจากความได้เปรียบในด้านต้นทุน  เป็นต้น   

   กฎ  กติกาใหม่ของโลกเหล่านี้  จะเป็นเครื่องมือในการต่อรองทางการค้า 
ที่ผลักดันผู้ประกอบการไทย  ต้องยกระดับการผลิตให้ได้มาตรฐานที่กําหนดเพื่อสามารถแข่งขันได้  
ข้อตกลงระหว่างประเทศด้านสิ่งแวดล้อม  สิทธิมนุษยชน  และธรรมาภิบาลจะเป็นแรงกดดันให้ต้องปรับ
กระบวนการผลิตที่คํานึงถึงสิ่งแวดล้อมมากขึ้น  ให้ความสําคัญกับการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม 
และการสร้างความเป็นธรรมในการแข่งขันสงูขึ้น 

  ๒.๑.๒ การปรับตัวเข้าสู่เศรษฐกิจโลกแบบหลายศูนย์กลาง  รวมทั้งภูมิภาคเอเชีย
ซ่ึงทวีความสําคัญเพิ่มขึ้น  โดยเฉพาะกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมใหม่  อาทิ  ฮ่องกง  เกาหลี  สิงคโปร์  
ไต้หวัน  และกลุ่มประเทศอาเซียน  ที่มีแนวโน้มเป็นศูนย์กลางการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมโลก  โดยมี
ปัจจัยสนับสนุนที่สําคัญ  ได้แก่  ความสัมพันธ์ของห่วงโซ่การผลิตภายในภูมิภาคและต้นทุนการผลิตที่ต่ํา  
ประเทศในตะวันออกกลาง  รัสเซีย  และประเทศผู้ผลิตสินค้าที่เป็นวัตถุดิบจะได้รับผลประโยชน์จากราคา
น้ํามันและราคาสินค้าโภคภัณฑ์ในตลาดโลกที่มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น  ขณะเดียวกันนโยบายการเปิด
ประเทศของจีน  รัสเซีย  พลวัตการขยายตัวของบราซิลและอินเดีย  และการเพิ่มขึ้นของชนชั้นกลาง 
ในภูมิภาคเอเชีย  จะช่วยเพิ่มกําลังซ้ือในตลาดโลก  นอกจากนี้วิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อ
ศักยภาพการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศพัฒนาแล้วมากกว่าประเทศกําลังพัฒนาและประเทศ
เศรษฐกิจใหม่  ทําให้เศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มพัฒนาไปสู่ความเป็นโลกหลายศูนย์กลางทั้งในด้านเศรษฐกิจ
และการเงินในระยะปานกลาง  ในช่วงแผนพัฒนา ฯ  ฉบับที่  ๑๑  คาดว่าเศรษฐกิจโลกจะขยายตัว 
เฉลี่ยร้อยละ  ๔.๐  ต่อปี  ขณะที่เศรษฐกิจของภูมิภาคเอเชียจะขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ  ๘.๙  ต่อปี ๑ 

   การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาคต่าง ๆ  ของโลกจะมีมากขึ้น  และการ
รวมกลุ่มเศรษฐกิจที่สําคัญต่อประเทศไทยในช่วงแผนพัฒนา ฯ  ฉบับที่  ๑๑  ได้แก่  การรวมกลุ่ม 
ในภูมิภาคเอเชีย  ภายใต้กรอบการค้าเสรีของอาเซียนกับจีน  ญี่ปุ่น  และอินเดีย  และการเป็นประชาคม
อาเซียนในปี  ๒๕๕๘  ซ่ึงประเทศไทยต้องมีการเตรียมความพร้อมในหลายด้าน  อาทิ  การพัฒนา

                                                   
๑
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ทรัพยากรมนุษย์  ทั้งทางด้านการศึกษา  ทักษะด้านภาษา  และทักษะฝีมือแรงงาน  รวมถึงการพัฒนา
กลไกต่าง ๆ  อาทิ  การบริหารจัดการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับภูมิภาค 
และแก้ไขปัญหาความขัดแย้งร่วมกันเพื่อนําไปสู่การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างยั่งยืนของภูมิภาค 

  ๒.๑.๓ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของโลกเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง  ประเทศพัฒนาแล้ว
ส่วนใหญ่เป็นสังคมผู้สูงอายุมานานกว่า  ๔๐ - ๕๐  ปี  อาทิ  ฝรั่งเศส  สวีเดน  สหรัฐอเมริกา  อิตาลี  
และญี่ปุ่น  ส่วนประเทศกําลังพัฒนา  อาทิ  เกาหลี  สิงคโปร์  จีน  อินโดนีเซีย  บรูไน  ไทย  และเวียดนาม  
ได้ก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุแล้วในช่วง  ๕  ปีที่ผ่านมา  และในช่วงแผนพัฒนา ฯ  ฉบับที่  ๑๑  ประชากร
สูงอายุในโลกจะเพิ่มขึ้นอีก  ๘๑.๙  ล้านคน  เกิดผลกระทบหลายอย่าง  อาทิ  การย้ายถิ่นของแรงงาน 
ข้ามชาติทั้งแรงงานที่มีฝีมือและไร้ฝีมือเพื่อทดแทนกําลังแรงงานในประเทศที่เป็นสังคมผู้สูงอายุ  เกิดความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม  ขณะเดียวกัน  ก็เกิดภาวะสมองไหล  โครงสร้างการผลิตเปลี่ยนจากการ 
ใช้แรงงานเข้มข้นมาเป็นการใช้องค์ความรู้และเทคโนโลยีมากขึ้น  ทําให้การพัฒนาคนมุ่งสร้างให้มีความรู้  
มีศักยภาพ  ทักษะและความชํานาญ  ควบคู่กับการพัฒนาเทคโนโลยีทดแทนกําลังแรงงานที่ขาดแคลน  
ประเทศที่เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุจะมีรายจ่ายด้านสุขภาพเพิ่มขึ้น  ทําให้งบประมาณสําหรับการลงทุนพัฒนา
ด้านอ่ืน ๆ  ลดลง 

  การที่สัดส่วนผู้สูงอายุของประชากรโลกโดยรวมมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในอนาคต  จะเป็น
โอกาสของประเทศไทยในการให้บริการดูแลผู้สูงอายุและการให้บริการการแพทย์และสุขภาพ   
แต่ในขณะเดียวกันประเทศไทยก็ต้องปรับตัวเตรียมความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสวัสดิการ
สังคมเพื่อรองรับการปรับตัวเข้าสู่โครงสร้างสังคมผู้สูงอายุ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้แรงกดดัน 
ด้านงบประมาณที่มีมากขึ้นในภาวะที่เศรษฐกิจโลกมีความผันผวน  รวมทั้งยังต้องเตรียมรับมือกับปัญหา
ขนาดของกําลังแรงงานที่จะขยายตัวช้าลงและลดลงในอนาคต  ซ่ึงอาจจะเป็นอุปสรรคต่อการขยายตัว 
ทางเศรษฐกิจในระยะยาว   

  ๒.๑.๔ การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกส่งผลให้สภาพภูมิอากาศแปรปรวน  
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศ  ภัยพิบัติทางธรรมชาติและผลกระทบต่อระบบการผลิตของโลก
ที่รุนแรงมากขึ้น  อุณหภูมิโลกสูงขึ้นโดยเฉลี่ย  ๐.๒  องศาเซลเซียสต่อทศวรรษ  ในช่วง  ๓๐  ปี  ที่ผ่านมา  
ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของฤดูกาล  และภัยธรรมชาติบ่อยครั้งและทวีความรุนแรง  ทั้งอุทกภัย  
แผ่นดินไหว  ดินถล่ม  วาตภัย  ภัยแล้ง  และไฟป่า  ระบบนิเวศในหลายพื้นที่ของโลกจะอ่อนแอ  
เปราะบาง  เกิดการสูญเสียพื้นที่ป่าไม้และความหลากหลายทางชีวภาพ  และสูญเสียพันธุ์พืชและสัตว์  
พื้นผิวโลกมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ  โดยเฉพาะการสูญเสียพื้นที่ชายฝั่งเนื่องมาจากระดับน้ําทะเล 
ที่สูงขึ้น  นําไปสู่การย้ายถิ่นของประชากรที่อยู่อาศัยบริเวณชายฝั่งทะเล  รวมทั้งสร้างความเสียหาย 
ต่อโครงสร้างพื้นฐาน  เขตท่องเที่ยว  เขตอุตสาหกรรมที่มีการลงทุนสูงบริเวณพื้นที่ชายฝั่ง  ภาวะโลกร้อน
ยังส่งผลให้เกิดการขาดแคลนน้ํา  และโรคระบาดเพิ่มขึ้น  ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพของประชากร   
และส่งผลต่อผลิตภาพของกําลังแรงงาน  และการสูญเสียทางเศรษฐกิจ  นอกจากนี้ระดับคาร์บอนไดออกไซด์
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และอุณหภูมิที่สูงขึ้น  ความแปรปรวนของปริมาณน้ําฝน  ภัยธรรมชาติที่รุนแรง  และการระบาดของโรค
และแมลงศัตรูพืช  จะส่งผลกระทบต่อระบบการเพาะปลูกและปริมาณผลผลิตทางการเกษตรในหลายพื้นที่
ของโลกลดลง  ส่งผลกระทบทางสังคมตามมา  อาทิ  ปัญหาความยากจน  การอพยพย้ายถิ่น  และการ
แย่งชิงทรัพยากรเพิ่มขึ้น   

  ในระยะยาว  ปัญหาการเปลี่ยนแปลงในสภาพภูมิอากาศของโลกมีแนวโน้มรุนแรง
มากขึ้น  จะส่งผลซํ้าเติมให้ปัญหาการขาดแคลนอาหาร  และความเสียหายของพืชผลทางการเกษตร 
มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น  ซ่ึงจะส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจให้กับประเทศที่มีภาคเกษตรเป็นแหล่งรายได้สําคัญ
รวมทั้งประเทศไทย  นอกจากนี้  ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่รุนแรงและเกิดขึ้นบ่อยครั้งจะเป็นตัวฉุดให้การ
พัฒนาประเทศไม่บรรลุผลเท่าที่ควร 

  ๒.๑.๕ ความม่ันคงทางอาหารและพลังงานโลกมีแนวโน้มจะเป็นปัญหาสําคัญ  
อัตราการใช้พลังงานของโลกในภาพรวมจะเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด  ขณะที่พลังงานฟอสซิลมีจํากัด   
จึงเกิดการพัฒนาและส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนจากพืชเพิ่มขึ้น  เช่น  มันสําปะหลัง  อ้อย  ปาล์มน้ํามัน  
เป็นต้น  ก่อให้เกิดผลกระทบต่อผลผลิตอาหาร  ความม่ันคงทางอาหารของประเทศและการส่งออก  
นอกจากนี้  ความต้องการบริโภคสินค้าเกษตรและอาหารที่เพิ่มขึ้นจากการเพิ่มของประชากรโลก   
และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่คาดว่าจะสูงขึ้น  โดยเฉพาะในทวีปเอเชียและแอฟริกา  แต่ผลผลิต 
พืชอาหารโลกลดลงจากข้อจํากัดด้านพื้นที่และศักยภาพทางเทคโนโลยีที่ มีอยู่  ประกอบกับการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ  การเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ  ปัญหาการครอบครองทรัพยากรพันธุกรรม 
และการผูกขาดทางการค้าเมล็ดพันธุ์พืช  ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของเกษตรกรรายย่อยจํานวนมาก 
ที่พึ่งพาอาศัยทรัพยากรป่าไม้  พันธุ์พืชต่าง ๆ  เป็นอาหารและยาสมุนไพร  และความม่ันคงทางอาหาร
ของประเทศในระยะยาว   

  สําหรับประเทศไทยซ่ึงเป็นแหล่งผลิตอาหารของโลก  วิกฤตอาหารถือเป็นโอกาส 
ในการพัฒนาสินค้าภาคเกษตรเพื่อการส่งออก  แต่ประเทศไทยเองก็ยังพึ่งพิงการนําเข้าพลังงาน 
จากต่างประเทศที่มีราคาสูง  และหันมาให้ความสําคัญกับการส่งเสริมพลังงานทดแทน  แต่อาจนําไปสู่
ความไม่สมดุลระหว่างการปลูกพืชอาหารและพลังงาน  และเกิดการแย่งชิงพื้นที่เพาะปลูกหรือปัญหาอ่ืน ๆ  
ตามมา 

  ๒.๑.๖ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมีบทบาทสําคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมรวมทั้งตอบสนองการดํารงชีวิตของประชาชนมากยิ่งขึ้น  โดยเฉพาะการนําเทคโนโลยี
สารสนเทศ  และการสื่อสารมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทั้งด้านการเงิน  การผลิต 
และการควบคุมคลังสินค้า  รวมถึงนาโนเทคโนโลยี  เทคโนโลยีชีวภาพ  และเทคโนโลยีเก่ียวกับการทํางาน
ของสมองและจิต  เป็นโอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  เช่น  การส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์  
การพัฒนาพลังงานและวัสดุต่าง ๆ  จากพืช  การทดแทนแรงงานด้วยเครื่องจักร  การพัฒนาสุขภาพ 
และศักยภาพในการทํางานของผู้สูงอายุ  เป็นต้น  ขณะเดียวกัน  อาจเป็นภัยคุกคามต่อความม่ันคง 
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ของประเทศ  เช่น  การจารกรรมข้อมูลธุรกิจหรือข้อมูลส่วนบุคคล  การลื่นไหลของวัฒนธรรมอย่างไร้พรมแดน  
การใช้ส่ือเผยแพร่ข้อมูลเท็จ  และเป็นเครื่องมือของการก่อการร้าย  เป็นต้น  ประเทศที่พัฒนาเทคโนโลยี
ช้าจะกลายเป็นผู้ ซ้ือและมีผลิตภาพต่ํากว่าประเทศอ่ืน ๆ  ไม่สามารถแข่งขันกับประเทศคู่แข่งได้   
รวมทั้งการเข้าถึงเทคโนโลยีที่ไม่เท่าเทียมกันของกลุ่มคนในสังคมก็เป็นช่องว่างที่จะทําให้เกิดความเหลื่อมล้ํา 
ในการพัฒนา 

   ทั้งนี้  ประเทศไทยยังอยู่ในสถานะของผู้ซ้ือเทคโนโลยีมากกว่าผู้คิดค้น 
หรือสร้างขึ้นมาเอง  ทําให้ยังมีการพึ่งพาจากต่างประเทศในระดับสูง  ขณะที่เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ได้ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรมอย่างหลากหลาย  โดยที่ยังขาดแนวทางรองรับหรือคัดกรอง 
การไหลเข้ามาของข้อมูลข่าวสารที่ไม่เหมาะสม  อาจนําไปสู่วิกฤตศีลธรรมและปัญหาสังคมอ่ืน ๆ  ตามมา 

  ๒.๑.๗ การก่อการร้ายสากลเป็นภัยคุกคามประชาคมโลก  การก่อการร้าย 
และอาชญากรรมข้ามชาติมีแนวโน้มขยายตัวทั่วโลกและรุนแรง  มีรูปแบบและโครงข่ายที่ซับซ้อนมากขึ้น  
เกิดกระแสการป้องกันการก่อการร้ายทั่วโลก  องค์การสหประชาชาติได้เข้ามามีส่วนร่วมแก้ปัญหาภัยคุกคาม
จากการก่อการร้าย  อาทิ  การจัดทําอนุสัญญาตลอดจนพิธีสารต่าง ๆ  ที่เก่ียวข้องกับแนวทางแก้ไขปัญหา
การก่อการร้ายสากลให้ประเทศสมาชิกถือปฏิบัติให้สอดคล้องกัน  ขณะที่สหรัฐอเมริกามีมาตรการ 
ที่เข้มงวด  ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการและต้นทุนการส่งออกของผู้ประกอบการไทย  ดังนั้น   
การสร้างความร่วมมือภายใต้กรอบต่าง ๆ   ต้องเตรียมความพร้อมในการควบคุมปัจจัยที่เก้ือหนุนการก่อการร้าย
ระหว่างประเทศ  เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของชาติ 

  สถานการณ์การก่อการร้ายที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ  อาจส่งผลกระทบต่อประเทศไทย
โดยกระตุ้นให้เกิดแรงจูงใจในเชิงอุดมการณ์ทางศาสนาและลัทธิความเชื่อต่าง ๆ  ส่งผลให้สถานการณ์
ความไม่สงบในประเทศโดยเฉพาะในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ยังคงมีอยู่ต่อไป  ในขณะเดียวกันแนวโน้ม
ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคาดว่าจะทําให้ขีดความสามารถในการปฏิบัติการของกลุ่ม
การก่อการร้ายเพิ่มขึ้น  ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรงและเป็นวงกว้างมากกว่าเดิม 

 ๒.๒ การเปลี่ยนแปลงภายในประเทศ  ประกอบด้วย  การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ  
สังคม  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  และการบริหารจัดการการพัฒนาประเทศ  สรุปได้ดังนี้ 

  ๒.๒.๑ การเปลี่ยนแปลงสภาวะด้านเศรษฐกิจ   
   ๑) ประเทศไทยสามารถรักษาอัตราการขยายตัวและเสถียรภาพ 

ทางเศรษฐกิจของประเทศไทยให้อยู่ในเกณฑ์ดี  โดยเศรษฐกิจไทยขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ  ๓.๘  ระหว่างปี  
๒๕๓๗ - ๒๕๕๓  ขณะเดียวกันโครงสร้างการผลิตและบริการได้ปรับเปลี่ยนจากการขับเคลื่อนด้วยภาคเกษตร
สู่ภาคอุตสาหกรรม  ภาคอุตสาหกรรมกลายเป็นภาคการผลิตที่มีบทบาทสูงต่อระบบเศรษฐกิจไทย   
โดยมีสัดส่วนต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจากร้อยละ  ๓๖.๐  ในปี  ๒๕๔๒   
เป็นร้อยละ  ๔๐.๘  ในปี  ๒๕๕๓  ซ่ึงเป็นผลมาจากการย้ายฐานการผลิตเพื่อการส่งออกของประเทศญี่ปุ่น  
อย่างไรก็ตาม  ผลิตภาพการผลิตรวมของภาคอุตสาหกรรมยังอยู่ในระดับต่ําเฉลี่ยเพียงร้อยละ  ๑.๘  
ในช่วงปี  ๒๕๕๐ - ๒๕๕๓  เนื่องจากความสามารถในการพัฒนานวัตกรรมและการดูดซับเทคโนโลยีจาก
ต่างประเทศยังคงค่อนข้างจํากัด   
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   ภาคเกษตรมีความสําคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ  เนื่องจากภาคเกษตร
เป็นแหล่งสร้างรายได้หลักของประชาชนส่วนใหญ่ในประเทศและเป็นฐานในการสร้างมูลค่าเพิ่มของ
ภาคอุตสาหกรรม  จากความเข้มแข็งของฐานทรัพยากรธรรมชาติและความเหมาะสมของสภาพภูมิอากาศ  
รวมทั้งการสะสมความรู้และภูมิปัญญาทางการเกษตรอย่างต่อเนื่อง  และภาคบริการมีบทบาทสําคัญ 
ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่เศรษฐกิจ  ช่วยลดการขาดดุลการค้า  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน   
และรองรับการเคลื่อนย้ายแรงงานจากภาคการผลิตอ่ืนของประเทศ 

   ๒) การเชื่อมโยงเศรษฐกิจของประเทศกับเศรษฐกิจต่างประเทศทําให้เกิด
กิจกรรมทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศโดยเฉพาะกิจกรรมทางการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ   
ซ่ึงมีบทบาทสําคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจมาโดยตลอด  ทั้งนี้  การส่งออกของไทยมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง
ในช่วง  ๑๐  ปีที่ผ่านมา  (พ.ศ.  ๒๕๔๓ - ๒๕๕๓)  และสามารถรักษาสัดส่วนการส่งออกในตลาดโลก 
ที่ร้อยละ  ๑.๒  ต่อเนื่องมาตลอดนับแต่ปี  ๒๕๔๙  ถึง  ๒๕๕๓  ซ่ึงส่งผลให้สัดส่วนการพึ่งพาต่างประเทศ
เพิ่มสูงขึ้นจากร้อยละ  ๘๔.๙  ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ  ในแผนพัฒนา ฯ  ฉบับที่  ๗   
(พ.ศ.  ๒๕๓๕ - ๒๕๓๙)  เป็นร้อยละ  ๑๓๗.๕  ในช่วง  ๔  ปีแรกของแผนพัฒนา ฯ  ฉบับที่  ๑๐   
(พ.ศ.  ๒๕๕๐ - ๒๕๕๓)  สําหรับการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศยังคงมีบทบาทสําคัญต่อการขยายตัว
ของระบบเศรษฐกิจไทย  แต่จากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ตกต่ําและขีดความสามารถในการแข่งขันลดลง   
ทําให้บทบาทของการลงทุนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจมีแนวโน้มลดลงจากร้อยละ  ๔๑.๒  ต่อผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศ  ในช่วงแผนพัฒนา ฯ  ฉบับที่  ๗  เป็นร้อยละ  ๒๕.๗  ในปีช่วง  ๔  ปีแรกของ
แผนพัฒนา ฯ  ฉบับที่  ๑๐   

   ๓) ระบบเศรษฐกิจของไทยยังมีความอ่อนแอด้านปัจจัยสนับสนุน   
ไม่เอ้ือต่อการจัดระบบการแข่งขันที่เป็นธรรมและเหมาะสมกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ  
โดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  คุณภาพการบริการของโครงสร้างพื้นฐาน  กฎหมาย  กฎ  
และระเบียบทางเศรษฐกิจ  ส่งผลให้โครงสร้างเศรษฐกิจของไทยไม่สามารถรองรับการเจริญเติบโตได้อย่างยั่งยืน  
และยังต้องพึ่งพิงและเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภายนอกประเทศมากขึ้นตามลําดับ  นอกจากนี้  
การกระจายผลตอบแทนต่อปัจจัยแรงงานของประเทศไทยมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องจากร้อยละ  ๓๐.๒  
ในช่วงแผนพัฒนา ฯ  ฉบับที่  ๘  เป็นร้อยละ  ๒๙.๔  และ  ๒๘.๙  ในช่วงแผนพัฒนา ฯ  ฉบับที่  ๙   
และ  ๓  ปีแรกของแผนพัฒนา ฯ  ฉบับที่  ๑๐  ตามลําดับ  ในขณะที่ผลตอบแทนของปัจจัยการผลิตอ่ืน ๆ   
ที่ไม่ใช่แรงงาน  เช่น  ผลตอบแทนของทุน  ผู้ประกอบการ  และที่ดิน  เป็นต้น  มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง   

การพัฒนาประเทศในอนาคต  จําเป็นต้องให้ความสําคัญกับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่ 
การพัฒนาที่ยั่งยืนและมีคุณภาพโดยใช้องค์ความรู้  เทคโนโลยี  นวัตกรรม  และความคิดสร้างสรรค์  เป็นพื้นฐาน
สําคัญในการขับเคลื่อน  ภายใต้ปัจจัยสนับสนุนที่เอ้ืออํานวยและระบบการแข่งขันที่เป็นธรรม  พร้อมทั้ง 
ใช้โอกาสจากปัจจัยภายนอกให้เกิดประโยชน์กับประเทศได้อย่างเหมาะสมและขยายฐานการพัฒนา 
ให้ทั่วถึงมากขึ้น 
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  ๒.๒.๒ การเปลี่ยนแปลงสภาวะด้านสังคม 
   ๑) ประเทศไทยก้าวสู่สังคมผู้ สูงอายุจากการมีโครงสร้างประชากร 

ที่วัยสูงอายุเพิ่มขึ้น  วัยเด็กและวัยแรงงานลดลง  ขณะที่การย้ายถิ่นของประชากรส่งผลให้ความเป็นเมืองสูงขึ้น  
โครงสร้างประชากรวัยเด็กและวัยแรงงานมีสัดส่วนลดลงอย่างต่อเนื่อง  อันเนื่องมาจากภาวะเจริญพันธุ์ของสตรีไทย
ลดต่ําลงอยู่ที่  ๑.๖  ในปี  ๒๕๕๑  ส่งผลให้สัดส่วนประชากรวัยเด็ก : วัยแรงงาน : ผู้สูงอายุ  ลดลงจาก
ร้อยละ  ๒๐.๕ : ๖๗.๖ : ๑๑.๙  ในปี  ๒๕๕๓  เป็นร้อยละ  ๑๘.๓ : ๖๖.๙ : ๑๔.๘  ในปี  ๒๕๕๙  ทําให้
ประเทศไทยเผชิญภาวะขาดแคลนกําลังคนในอนาคตที่อาจส่งผลกระทบต่อผลิตภาพการผลิตของประเทศ  
นอกจากนี้  ประชากรจากชนบทอพยพเข้ามาทํางานในเมืองอย่างต่อเนื่อง  ทําให้สัดส่วนประชากรในเขต
เมืองเพิ่มขึ้นจากร้อยละ  ๓๑.๑  ในปี  ๒๕๔๓  เป็นร้อยละ  ๔๕.๗  ในปี  ๒๕๕๓  หรือเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ  ๔๖.๙  
ความเป็นเมืองที่ขยายไปอย่างรวดเร็วส่งผลให้วิถีชีวิตมีลักษณะต่างคนต่างอยู่  การอยู่อาศัยแบบเครือญาติ
เปลี่ยนไปสู่การเป็นปัจเจกมากขึ้น  โครงสร้างครอบครัวเปลี่ยนไปสู่ครัวเรือนที่อยู่คนเดียว  ครัวเรือนที่อยู่
ด้วยกันแบบไม่ใช่ญาติ  และครัวเรือนที่มีอายุรุ่นเดียวกัน  สองรุ่น  และรุ่นกระโดด  (ตายาย - หลาน)  
หรือครัวเรือนที่เป็นเพศเดียวกัน  สัมพันธภาพระหว่างสมาชิกในครอบครัวมีความเปราะบางจนนําไปสู่
ปัญหาทางสังคมเพิ่มขึ้น  เช่น  อัตราการหย่าร้างเพิ่มขึ้นจาก  ๔.๕  คู่ต่อพันครัวเรือน  ในปี  ๒๕๔๕   
เป็น  ๕.๕  คู่ต่อพันครัวเรือน  ในปี  ๒๕๕๓  ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวและความรุนแรงทางเพศ 
ต่อเด็กและสตรีเพิ่มขึ้น 

   ๒) คนไทยได้รับการพัฒนาศักยภาพทุกช่วงวัย  แต่ยังมีปัญหาด้านคุณภาพ
การศึกษาและสติปัญญาของเด็ก  มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ  และผลิตภาพแรงงานต่ํา  การพัฒนาที่ผ่าน
มาทําให้เด็กและเยาวชนมีโอกาสทางการศึกษาเพิ่มขึ้น  ระดับการศึกษาเฉลี่ยของคนไทยมีแนวโน้มสูงขึ้น  
ในปี  ๒๕๕๓  จํานวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรวัย  ๑๕  ปีขึ้นไปเพิ่มเป็น  ๘.๒  ปี  แต่ยังมีปัญหา
คุณภาพการศึกษา  โดยคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนลดลงจากร้อยละ  ๓๙.๐  ในปี  ๒๕๕๐   
เป็นร้อยละ  ๓๔.๙  ในปี  ๒๕๕๓  ซ่ึงต่ํากว่าเป้าหมายที่กําหนดไว้ร้อยละ  ๕๕  อีกทั้ง  ยังมีปัญหา
พฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพที่ทําให้เกิดปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเพิ่มสูงขึ้น  อัตราการตั้งครรภ์ของวัยรุ่น
หญิงอายุ  ๑๕ - ๑๙  ปี  เพิ่มจาก  ๕๔.๙  ต่อประชากรหญิงอายุ  ๑๕ - ๑๙  ปีพันคนในปี  ๒๕๔๘   
เป็น  ๕๖.๒  ในปี  ๒๕๕๓  ส่วนกลุ่มวัยเด็กมีพัฒนาการด้านความสามารถทางเชาว์ปัญญา  และความฉลาด
ทางอารมณ์ค่อนข้างต่ํา  โดยเด็กอายุ  ๐ - ๕  ปีที่มีพัฒนาการสมวัยมีสัดส่วนลดลงจากร้อยละ  ๗๒   
เหลือเพียงร้อยละ  ๖๗  ขณะที่กลุ่มวัยทํางานยังมีผลิตภาพต่ํา  มีอัตราเพิ่มเฉลี่ยของผลิตภาพแรงงาน 
ช่วงปี  ๒๕๕๐ - ๒๕๕๑  เพียงร้อยละ  ๑.๘  ขณะเดียวกัน  จากการดําเนินนโยบายความร่วมมือ 
ทางเศรษฐกิจระดับทวิภาคีและระดับพหุภาคี  ส่งผลให้มีแรงงานต่างชาติเข้ามาในประเทศไทย  ๑.๓  ล้านคน  
ในปี  ๒๕๕๓  คิดเป็นแรงงานถูกกฎหมายรอ้ยละ  ๒๘.๔  และแรงงานผิดกฎหมายถึงร้อยละ  ๗๑.๖  นอกจากนี้  
คนไทยส่วนใหญ่ยังมีปัญหาเจ็บป่วยด้วยโรคที่ป้องกันได้  ๕  อันดับแรกสูงขึ้นในทุกโรค  ทั้งโรคเบาหวาน  
ความดันโลหิตสูง  หลอดเลือดในสมอง  โรคหัวใจ  และมะเร็ง  โดยเฉพาะกลุ่มวัยสูงอายุเจ็บป่วยด้วย 
โรคเรื้อรังเพิ่มขึ้น  โดยพบว่าร้อยละ  ๓๑.๗  ป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูง  รองลงมาคือ  เบาหวาน   
ร้อยละ  ๑๓.๓  และหัวใจ  ร้อยละ  ๗.๐  ที่จะส่งผลต่อภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของภาครัฐในอนาคต 
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   ๓) ประชาชนได้รับการคุ้มครองทางสังคมเพิ่มขึ้นและมีการจัดสวัสดิการ
ทางสังคมในหลายรูปแบบ  แต่กลุ่มผู้ด้อยโอกาสยังไม่สามารถเข้าถึงบริการทางสังคมได้อย่างทั่วถึง   
คนไทยสามารถเข้าถึงหลักประกันสุขภาพได้ถึง  ๖๓.๑  ล้านคน  คิดเป็นร้อยละ  ๙๙.๔  ของประชากร 
ผู้มีสิทธิทั้งประเทศ  จากการดําเนินนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า  และมีการดําเนินการเรื่องการ
คุ้มครองทางสังคมในรูปแบบที่หลากหลาย  ได้แก่  การจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชน  การให้ความ
คุ้มครองส่งเสริมสิทธิประโยชน์คนไทยและแรงงานไทย  การริเริ่มจัดทํากองทุนการออมแห่งชาติเพื่อเป็น
การออมระยะยาวสําหรับผู้สูงอายุ  เป็นต้น  แต่ยังมีบางกลุ่มที่ไม่สามารถเข้าถึงหลักประกันทางสังคม  
กล่าวคือ  กําลังแรงงานของประเทศมีหลักประกันทางสังคมเพียงร้อยละ  ๓๖.๖  ขณะที่แรงงานอีกร้อยละ  ๖๒.๑  
ยังไม่มีหลักประกันทางสังคม  อย่างไรก็ตาม  ได้มีการขยายความคุ้มครองให้แรงงานนอกระบบภายใต้ 
การประกันสังคมตามมาตรา  ๔๐  แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓  โดยเริ่มให้ผู้สนใจ
สมัครเป็นผู้ประกันตนเม่ือเดือนพฤษภาคม  ๒๕๕๔  ขณะเดียวกัน  ผู้สูงอายุร้อยละ  ๗๐.๐  หรือ  ๕  ล้านคน
มีหลักประกันความม่ันคงในชีวิตเพียงเบ้ียยังชีพ  และกลุ่มผู้มีรายได้ต่ําสุดร้อยละ  ๑๐.๐  ของประชากร 
มีระดับการศึกษาไม่เกินมัธยมศึกษาตอนต้นถึงร้อยละ  ๙๔.๐  นอกจากนี้  คุณภาพบริการด้านการศึกษา
และสาธารณสุขยังคงมีความแตกต่างกัน  สะท้อนให้เห็นจากผลการประเมินสถานศึกษา  ผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษารายพื้นที่  และการกระจายทรัพยากรสาธารณสุขในแต่ละภูมิภาค   

   ๔) ความเหลื่อมล้ําทางรายได้ของประชากรและโอกาสการเข้าถึง
ทรัพยากรเป็นปัญหาการพัฒนาประเทศ  การกระจายรายได้ระหว่างกลุ่มประชากรชี้ ให้เห็นว่า  
ผลประโยชน์ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มที่มีโอกาสและรายได้สูง  ทําให้สัดส่วนรายได้ระหว่างกลุ่มคนรวยร้อยละ  ๑๐  
ของประชากร  กับกลุ่มคนจนร้อยละ  ๑๐  ของประชากร  มีความแตกต่างกันถึง  ๒๒.๘  เท่า   
ในปี  ๒๕๕๒  แม้ว่ารัฐบาลได้พยายามแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ําของการกระจายรายได้ผ่านนโยบายต่าง ๆ  
อาทิ  กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง  และนโยบายการให้สินเชื่อเพื่อกระตุ้นให้เกิดการใช้จ่าย  ทําให้คนยากจน
ในประเทศไทยลดลงอย่างต่อเนื่องจากร้อยละ  ๔๒.๒  หรือ  ๒๒.๑  ล้านคน  ในปี  ๒๕๓๑  เหลือร้อยละ  ๘.๑  
หรือ  ๕.๓  ล้านคน  ในปี  ๒๕๕๒  ความเหลื่อมล้ําทางรายได้และโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 
เป็นสาเหตุที่นําไปสู่ความขัดแย้งในสังคม  และเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ  อาทิ  ปัญหาการทุจริต
คอร์รัปชั่น  คนยากจนขาดโอกาสทางการศึกษา  การรับรู้ข่าวสาร  และอํานาจต่อรอง  การประท้วง  
การใช้ความรุนแรง  ปัญหาอาชญากรรม  และยาเสพติด  เป็นปัจจัยลดทอนความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ  
ความม่ันคงทางสังคม  และทําให้ประชาธิปไตยอ่อนแอ  ขณะเดียวกัน  การกระจายผลตอบแทนระหว่าง
ปัจจัยการผลิต  และการกระจายรายได้ระหว่างภูมิภาคแตกต่างกัน  ผลตอบแทนของแรงงานมีแนวโน้ม
ลดลงต่อเนื่องจากรอ้ยละ  ๓๐.๒  ในช่วงแผนพัฒนา ฯ  ฉบับที่  ๘  เป็นร้อยละ  ๒๘.๙  ในช่วง  ๓  ปีแรก
ของแผนพัฒนา ฯ  ฉบับที่  ๑๐  ขณะที่ผลตอบแทนของทุน  ผู้ประกอบการ  และที่ดินมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น 

   ๕) สังคมไทยเผชิญวิกฤตความเสื่อมถอยด้านคุณธรรมและจริยธรรม   
และมีการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย  การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วผ่านกระแสโลกาภิวัตน์
และโลกไซเบอร์  ทําให้คนไทยมุ่งแสวงหาความสุขและสร้างอัตลักษณ์ส่วนตัวผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์  
เกิดเป็นวัฒนธรรมย่อยร่วมสมัยที่หลากหลายในรูปแบบการรวมกลุ่มของบุคคลที่สนใจเรื่องเดียวกัน  โดยที่
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วัฒนธรรมที่บ่งบอกความเป็นไทยไม่สามารถแสดงบทบาทที่ชัดเจน  ขณะเดียวกันสังคมไทยก็เผชิญกับ
ความเสื่อมถอยด้านคุณธรรมจริยธรรม  ซ่ึงสะท้อนได้จากคนในสังคมมีความถี่ในการใช้ความรุนแรง 
ในการแก้ไขปัญหามากขึ้น  ทั้งปัญหาครอบครัว  การแย่งชิงทรัพยากรระหว่างชุมชน  และความคิดเห็น
แตกต่างทางการเมือง  ขณะที่กระบวนการยุติธรรมแก้ไขปัญหาได้ไม่เต็มที่  ผู้ที่ใช้ความรุนแรงมักขาด
ความยับยั้งชั่งใจ  มีพฤติกรรมเลียนแบบหรืออาจเกิดจากการเลี้ยงดู  ขาดการใช้เหตุใช้ผล  ขาดความเอ้ือเฟื้อ  
เอ้ืออาทร  ส่งผลให้ความมีคุณธรรมและจริยธรรมของคนในสังคมลดน้อยลง 

   ๖) สังคมไทยเผชิญปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดและการเพิ่มขึ้น
ของการพนันโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน  ในช่วง  ๔  ปี  ของแผนพัฒนา ฯ  ฉบับที่  ๑๐  เด็กและเยาวชน
ถูกดําเนินคดีโดยสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน  มีสัดส่วน  ๕.๐ - ๕.๔  คดีต่อเด็กพันคน   
สูงกว่าในช่วงแผนพัฒนา ฯ  ฉบับที่  ๘ - ๙  ที่มีสัดส่วน  ๓.๓ - ๕.๑  คดียาเสพติดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
จาก  ๘,๘๐๓  คดี  ในปี  ๒๕๔๙  เพิ่มขึ้นเป็น  ๑๔,๖๙๕  คดี  ในปี  ๒๕๕๓  ทั้งนี้  ปัญหาการแพร่ระบาด 
ของยาเสพติดในโรงเรียนและสถานศึกษาเพิ่มขึ้นอย่างน่าเป็นห่วง  จากการสํารวจความคิดเห็นของ
ประชาชนพบว่า  ปัญหาการแพร่ระบาดยาเสพติดในสถานศึกษาเพิ่มขึ้นจากร้อยละ  ๑๙.๒  ปี  ๒๕๕๒  
เป็นร้อยละ  ๕๑.๓  ปี  ๒๕๕๓  ขณะเดียวกันกลุ่มเด็กและเยาวชนมีแนวโน้มเล่นการพนันมากขึ้น   

   ๗) สังคมไทยตื่นตัวทางการเมืองและให้ความสําคัญกับความรับผิดชอบ 
ต่อสังคมและระบบธรรมาภิบาลมากขึ้น  ประชาชนไทยมีความตื่นตัวในทางการเมืองสูงขึ้น  การใช้สิทธิ
ลงคะแนนเลือกผู้แทนราษฎรเพิ่มขึ้น  การตรวจสอบทางการเมืองเกิดขึ้นต่อเนื่อง  ขณะที่ภาคธุรกิจเอกชน
เข้ามามีบทบาทในการพัฒนาประเทศมากขึ้น  มีการจัดตั้งเครือข่ายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 
ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  มีการดําเนินธุรกิจในรูปแบบกิจการเพื่อสังคม  
ซ่ึงเป็นแนวทางการลงทุนใหม่ของการประกอบธุรกิจเพื่อการเจริญเติบโตของภาคสังคมเป็นหลัก   
ไม่มุ่งกําไรสูงสุด  อย่างไรก็ตามในด้านการบริหารจัดการยังมีปัญหาความโปร่งใส  และไม่สุจริต   
ดัชนีภาพลักษณ์การคอร์รัปชั่นในช่วงปี  ๒๕๕๐ - ๒๕๕๓  มีคะแนนในช่วง  ๓.๒ - ๓.๕  เทียบกับในช่วงของ
แผนพัฒนา ฯ  ฉบับที่  ๙  ที่คะแนนอยู่ในช่วง  ๓.๒ - ๓.๘  จากคะแนนเต็ม  ๑๐  คะแนน   

  ๒.๒.๓ การเปลี่ยนแปลงสภาวะด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
   ๑) ทุนทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรม  จากการเพิ่มขึ้นของประชากร  

การพัฒนาเศรษฐกิจที่มุ่งการเจริญเติบโตและการแข่งขันทางด้านการค้า  และการลงทุน  ซ่ึงทําให้มีการใช้
ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติเกินศักยภาพและกระทบต่อความสมดุลของระบบนิเวศ  พื้นที่ป่าไม้ของ
ประเทศไทยมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง  จากร้อยละ  ๕๓.๓  ในปี  ๒๕๐๔  เหลือร้อยละ  ๓๓.๖   
ในปี  ๒๕๕๓  อยู่ในระดับต่ํากว่าเกณฑ์ที่จะรักษาสมดุลของระบบนิเวศ  พื้นที่ป่าต้นน้ําอยู่ในขั้นวิกฤตถึง  
๑๔  ล้านไร่  ส่งผลให้การเกิดอุทกภัยและปัญหาภัยแล้ง  รวมทั้งการขาดแคลนน้ํามีความรุนแรงเพิ่มขึ้น  
ปัจจุบันมีปริมาณน้ําต้นทุนเพียง  ๒  ใน  ๓  ของความต้องการใช้น้ําเท่านั้น  การสูญเสียความหลากหลาย
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ทางชีวภาพมีแนวโน้มสูงขึ้นจากกิจกรรมต่าง ๆ  ของมนุษย์  การกัดเซาะชายฝั่งในพื้นที่หลายแห่งอยู่ใน
ภาวะวิกฤต  ปี  ๒๕๕๐  แนวชายฝั่งทะเลทั่วประเทศถูกกัดเซาะ  ๑๕๕  แห่ง  รวมเป็นความยาวประมาณ  
๖๐๐  กิโลเมตร  เกิดการสูญเสียที่ดินไปถึง  ๑๑๓,๐๔๒  ไร่  คิดเป็นมูลค่าความเสียหายเฉพาะที่ดิน
ประมาณ  ๑  แสนล้านบาท  ส่วนพื้นที่แนวชายฝั่งทะเลอ่าวไทยตอนในทั้งหมดซ่ึงได้รับการจัดเป็นพื้นที่
ชุ่มน้ําที่มีความสําคัญระดับชาติ  มีอัตราการกัดเซาะรุนแรงมากกว่า  ๕  เมตรต่อปี  ขณะที่ทรัพยากรดิน 
ที่เป็นปัจจัยการผลิตที่สําคัญ  มีความเสื่อมโทรมและมีปัญหาความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ที่ดิน   
พื้นที่ดินเสื่อมโทรมในระดับรุนแรงและระดับวิกฤตเท่ากับ  ๓๖.๐  ล้านไร่  คิดเป็นร้อยละ  ๑๑.๒   
ของพื้นที่ประเทศ  การใช้ที่ดินที่ไม่เหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่  และปัญหาการกระจายการถือครอง   
มีการเข้าครอบครองใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่อนุรักษ์  รวมทั้งการขยายตัวของเมือง  พื้นที่อุตสาหกรรม
และพาณิชยกรรม  รุกพื้นที่เกษตรกรรมมากขึ้น   

   ๒) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลซํ้าเติมให้ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมรุนแรง  กระทบต่อผลผลิตภาคเกษตรและความยากจน  ภาวะโลกร้อนที่เกิดขึ้น 
อย่างรวดเร็วในช่วง  ๕๐  ปีที่ผ่านมาทําให้เกิดการเสียสมดุลของธรรมชาติ  ส่งผลกระทบเชื่อมโยงใน 
หลายมิติ  ทั้งด้านเศรษฐกิจ  สังคม  ส่ิงแวดล้อม  การเปลี่ยนแปลงในเชิงพื้นที่ที่เริ่มปรากฏชัดเจน 
ในบริเวณภาคกลางเขตลุ่มแม่น้ําเจ้าพระยาและภาคอีสานตอนล่างที่มีอุณหภูมิสูงขึ้น  ทําให้พืชและสัตว์
ต้องปรับตัวเข้าสู่ระบบนิเวศที่เปลี่ยนไป  เกิดการเปลี่ยนแปลงของพันธุ์พืช  สัตว์ป่า  และสิ่งมีชีวิตที่อาศัย
อยู่ในป่า  ความหลากหลายทางชีวภาพก็จะเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย  ระบบนิเวศทางทะเลก็ได้รับ
ผลกระทบจากภาวะโลกร้อน  เนื่องจากอุณหภูมิผิวน้ําที่เพิ่มขึ้นและระดับน้ําทะเลที่สูงขึ้นในบางพื้นที่ส่งผล
ให้พืชและสัตว์ทะเลบางชนิดสูญพันธุ์  เกิดการกัดเซาะพื้นที่ชายฝั่งอย่างต่อเนื่อง  นําไปสู่ปัญหา 
ความเสื่อมโทรมของดิน  และส่งผลกระทบต่อแหล่งที่อยู่อาศัย  แหล่งประกอบอาชีพ  และแหล่ง
ท่องเที่ยวที่สําคัญโดยตรงหากไม่ได้รับการป้องกัน  ก่อให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจและสังคมตามมา  
ปริมาณน้ําฝนในระยะ  ๒๐  ปีข้างหน้าในบางพื้นที่มีแนวโน้มลดลง  เกิดภัยพิบัติ  ภาวะน้ําท่วมฉับพลัน  
น้ําหลาก  ภัยแล้งยาวนาน  หรือดินถล่มในหลายพื้นที่  เกิดความเสียหายต่อผลผลิตทางการเกษตร 
คิดเป็นมูลค่ากว่าส่ีพันล้านบาทต่อปี  การสูญเสียผลผลิตทางการเกษตรจากการเกิดภัยแล้งยาวนาน 
หรือน้ําท่วมซํ้าซากส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและวิถีชีวิตของประชาชน  โดยเฉพาะเกษตรกรที่ต้องประสบ
ปัญหาที่อยู่อาศัย  ที่ดินทํากิน  หรือต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น  ขณะที่ผลผลิตตกต่ํา  เกิดการสูญเสียที่ดิน 
ของเกษตรกรรายย่อย  นําไปสู่การบุกรุกที่ป่าเพิ่มขึ้น  และความขัดแย้งแย่งชิงการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

   ๓) การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมยัง ไม่ มี
ประสิทธิภาพเท่าที่ควร  ขณะที่มีความขัดแย้งทางนโยบายในการบูรณาการการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
กับการพัฒนาเศรษฐกิจ  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขาดการบูรณาการร่วมระหว่าง
หน่วยงานรับผิดชอบที่เก่ียวข้อง  ส่งผลให้การกําหนดเครื่องมือและกลไกในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
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และสิ่งแวดล้อมเป็นแบบแยกส่วน  ระบบการจัดการข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ไม่ได้มาตรฐาน  ไม่ครอบคลุม  และขาดการเชื่อมโยงกับข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคม  กฎหมายมีลักษณะ
ของการบริหารจัดการทรัพยากรรายสาขา  ขาดประสิทธิภาพในการบังคับใช้  ขาดความเป็นธรรม   
และความโปร่งใส  นอกจากนี้  มีปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น  และความไม่เป็นธรรมในการจัดสรรทรัพยากร  
เช่น  ที่ดิน  น้ํา  และป่าไม้  เป็นต้น  ขณะที่ เกิดความขัดแย้งของนโยบายระหว่างการลงทุน 
ในภาคอุตสาหกรรมเพื่อความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ  และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ส่งผลให้ภาคประชาชนขาดความเชื่อม่ันต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม 
ของภาครัฐ  ดังเช่นกรณีปัญหามลพิษในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด  จังหวัดระยอง  ที่ส่งผลกระทบ
ทั้งในมิติเศรษฐกิจและชีวิตความเป็นอยู่ของคนในพื้นที่   

   ๔) ประเทศไทยยังมีความม่ันคงด้านอาหาร  แม้จะต้องเผชิญกับความ 
ท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและความต้องการพืชพลังงาน  ผลผลิตเกษตรมีเพียงพอสําหรับ 
การบริโภคและส่งออก  แม้ว่าจะมีการปรับเปลี่ยนการเพาะปลูกไปสู่พืชพลังงานเพิ่มขึ้น  โดยเฉพาะปาล์มน้ํามัน  
และมันสําปะหลัง  แต่ยังไม่ส่งผลกระทบต่อการผลิตพืชอาหารสําคัญในภาพรวมของประเทศ  อาทิ   
ข้าวนาปีที่มีพื้นที่การผลิตไม่เปลี่ยนแปลง  อย่างไรก็ดี  ผลกระทบจะเกิดขึ้นมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับ
ความสามารถในการพัฒนายกระดับคุณภาพระบบการผลิตของภาคการเกษตรในอนาคต  รวมถึง
แนวนโยบายภาคเกษตรของประเทศที่ให้ความสําคัญในการเลือกส่งเสริมการผลิตพืชอาหารและพืช
พลังงานอย่างสมดุล 

  ๒.๒.๔ การเปลี่ยนแปลงสภาวะด้านการบริหารจัดการการพัฒนาประเทศ 
   ๑) รัฐธรรมนูญฉบับที่ใช้อยู่ในปัจจุบันให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วม 

ของประชาชน  และวางรากฐานธรรมาภิบาลของประเทศมาอย่างต่อเนื่อง  ส่งผลให้ประชาชนมีความตื่นตัว
ทางการเมืองสูงขึ้น  วิกฤตการณ์ทางการเมืองปี  ๒๕๔๙  ส่งผลให้ค่าดัชนีประชาธิปไตยของไทย 
มีค่าคะแนน  ๕.๗  คะแนน  จากคะแนนเต็ม  ๑๐  คะแนน  อยู่ในลําดับที่  ๙๐  จากประเทศ 
กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด  แต่ภายหลังจากการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ  พ.ศ.  ๒๕๕๐  ที่นําไปสู่กระบวนการ
เลือกตั้ง  ส่งผลให้ค่าดัชนีประชาธิปไตยในปี  ๒๕๕๑  เพิ่มขึ้นเป็น  ๖.๘  เป็นอันดับหนึ่งเม่ือเปรียบเทียบ
กับประเทศเพื่อนบ้าน  และอยู่ลําดับที่  ๕๔  จากประเทศกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด  ซ่ึงสะท้อนให้เห็นว่า  
ประชาชนเกิดความตื่นตัวในการมีส่วนร่วมบริหารประเทศที่สูงกว่าในอดีต  การรวมตัวแสดงความคิดเห็น
ทางการเมืองหรือการตรวจสอบการทํางานของภาครัฐเป็นการวางรากฐานการพัฒนาวัฒนธรรม
ประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลให้เป็นส่วนหนึ่งของวิถีการดําเนินชีวิตในสังคมไทย  และเสริมสร้าง
การเมืองให้โปร่งใส  สุจริตมากขึ้น   

   ๒) ความขัดแย้งทางการเมืองและความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ส่งผลต่อเศรษฐกิจ  การดํารงชีวิตของประชาชน  ความเชื่อม่ันของนานาประเทศ  และทําให้ความสงบสุขลดลง  
ความขัดแย้งทางการเมืองอันเนื่องมาจากการชุมนุมประท้วงและการก่อความรุนแรงในเหตุการณ์ต่าง ๆ  
ส่งผลกระทบโดยตรงต่อความม่ันคงและความสามัคคีของคนในชาติ  เป็นเหตุให้รัฐบาลขาดเสถียรภาพ  
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ไม่สามารถบริหารประเทศได้เต็มความสามารถ  ลดความเชื่อม่ันจากนักลงทุนจากต่างประเทศ   
รวมทั้งการใช้ความรุนแรงในการยุติปัญหาระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับประชาชนทําให้เกิดการบาดเจ็บ 
และความล้มตายของผู้คน  ความรุนแรงที่เกิดขึ้นยังทําให้ประชาชนส่วนใหญ่มีความเครียด  ความวิตกกังวล  
และหวาดระแวงเพิ่มมากขึ้น  ขณะที่ความไม่สงบใน  ๓  จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ยังรุนแรง  ทําให้มี
ผู้เสียชีวิต  ได้รับบาดเจ็บ  และทรัพย์สินเสียหายเป็นจํานวนมาก  เหตุการณ์ความไม่สงบยังทําให้
เศรษฐกิจภาคใต้อ่อนแอ  มีการว่างงาน  คนจนเพิ่มขึ้น  และการที่เจ้าหน้าที่รัฐถูกทําร้าย  ทําให้ 
ไม่สามารถลงพื้นที่ให้บริการประชาชนได้ตามปกติ  คนในท้องถิ่นจึงมีข้อจํากัดในการเข้าถึงบริการของรัฐ  
อาทิ  ด้านสุขภาพอนามัย  สถานการณ์ความรุนแรงทั้ง  ๒  กรณี  เป็นปัจจัยลบที่ส่งผลให้ไทยถูกจัดเป็น
ประเทศที่มีระดับดัชนีวัดความสงบสุขอยู่ในระดับต่ําที่สุดประเทศหนึ่งในโลก  และต่ําที่สุดเป็นอันดับที่สอง
ในกลุ่มประเทศอาเซียน  รองจากประเทศพม่าเพียงประเทศเดียว   

   ๓) ประสิทธิภาพภาครัฐมีการเปลี่ยนแปลงในภาพรวมที่ดีขึ้นจากช่วงต้น
แผนพัฒนา ฯ  ฉบับที่  ๑๐  แต่ขีดความสามารถในการป้องกันการทุจริตต้องปรับปรุงระดับขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันของไทยด้านประสิทธิภาพของภาครัฐในระยะแผนพัฒนา ฯ  ฉบับที่  ๑๐  มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น
ถึง  ๑๐  ลําดับจากลําดับที่  ๒๗  ในปี  ๒๕๕๐  เป็นลําดับที่  ๑๘  ในปี  ๒๕๕๓  มีสาเหตุมาจาก 
การปรับโครงสร้างระบบราชการให้การบริหารงานมีอิสระและคล่องตัว  มีการกระจายอํานาจจาก
ส่วนกลางสู่ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นได้ผลเป็นรูปธรรม  โดยจังหวัดสามารถจัดทําแผนและตั้งคําขอ
งบประมาณของจังหวัดได้เอง  รวมถึงการกระจายอํานาจสู่ท้องถิ่นมีความคืบหน้ามากขึ้น  อย่างไรก็ตาม  
จากการที่ขีดความสามารถการพัฒนาระบบราชการไทยด้านความการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
เปรียบเทียบกับ  ๕๘  ประเทศ  ลดลงจาก  ๓.๐  คะแนนเป็น  ๑.๘  คะแนน  ในช่วงเวลาเดียวกัน  
สะท้อนให้เห็นว่า  ระบบราชการไทยยังต้องเร่งปรับปรุงในเรื่องคุณธรรม  จริยธรรม  การปฏิบัติงาน
ภายใต้วินัยที่ดีและการตรวจสอบการดําเนินงาน   

   ๔) การกระจายอํานาจประสบความสําเร็จในเรื่องการเพิ่มรายได้ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  (อปท.)  แต่มีความล่าช้าในการถ่ายโอนภารกิจและมีความไม่ชัดเจนในการแบ่ง
บทบาทหน้าที่กับราชการส่วนกลาง  การปรับปรุงแผนกําหนดขั้นตอนและแผนปฏิบัติการกระจายอํานาจ
ให้  อปท.  อย่างเป็นระบบ  ช่วยให้  อปท.  มีรายได้เพิ่มขึ้น  แต่ยังมีความล่าช้าในด้านการถ่ายโอน
ภารกิจอยู่หลายประการ  เนื่องจากมีความล่าช้าของการแก้ไขกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ  ที่จําเป็น  
รวมทั้งบุคลากรที่จะถ่ายโอนไม่มีความพร้อมหรือมีปัญหาในการปรับตัว  ขณะเดียวกัน  การจัดบริการ
สาธารณะในพื้นที่ของ  อปท.  มีความซํ้าซ้อนกับส่วนกลาง  ทําให้ขาดความชัดเจนในการแบ่งบทบาท
หน้าที่ทั้งในเชิงกํากับดูแล  การควบคุมและการตรวจสอบ  ส่งผลต่อประสิทธิภาพของการให้บริการและ
ต้นทุนการบริหารจัดการ  รวมทั้งขาดการบูรณาการแผนงานระดับต่าง ๆ  อุปสรรคดังกล่าวส่งผลให้  
อปท.  ไม่สามารถดําเนินภารกิจตามกฎหมายในการจัดบริการสาธารณะเพื่อรองรับความต้องการ 
ของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ  ส่งผลต่อการพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนในภาพรวม 
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   ๕) การคอร์รัปชั่นเป็นปัญหาสําคัญของไทย  ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น
ยังคงบ่อนทําลายประเทศ  แม้ว่าภาครัฐจะมีนโยบายการปราบปรามและรณรงค์เพื่อป้องกันคอร์รัปชั่น
อย่างต่อเนื่อง  แต่ภาพลักษณ์การคอร์รัปชั่นโดยรวมของประเทศไทยยังไม่ดีขึ้น  ในปี  ๒๕๕๐ - ๒๕๕๓  
อยู่ระหว่าง  ๓.๒ - ๓.๕  คะแนน  จาก  ๑๐  คะแนนเต็ม  ต่ํากว่าประเทศเพื่อนบ้าน  เช่น  สิงคโปร์   
และมาเลเซีย  แต่สูงกว่า  เวียดนาม  ฟิลิปปินส์  และอินโดนิเชีย  ส่งผลให้หลายภาคส่วนชุมนุม  รวมกลุ่ม
ต่อต้าน  เรียกร้องและกดดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลหลายครั้ง  ขณะเดียวกัน  เม่ือมีการสํารวจ
ทัศนคติของประชาชนไทยต่อปัญหาการทุจริต  พบว่า  ประชาชนบางกลุ่มยอมรับได้กับการทุจริต
คอร์รัปชั่นหากทําให้ประเทศชาติรุ่งเรือง  ประชาชนกินดีอยู่ดี  จึงเป็นประเด็นที่น่าเป็นห่วงและเป็น
อุปสรรคสําคัญต่อการพัฒนาประเทศตามวิถีประชาธิปไตยและหลักธรรมาภิบาลอย่างยั่งยืน 

๓. การประเมินความเสี่ยง   
 การเปลี่ยนแปลงภายในและภายนอกประเทศที่จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว  ส่งผลให้ประเทศไทย

ต้องเผชิญกับความเสี่ยงในหลายมิติที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของไทย  ในช่วง
แผนพัฒนา ฯ  ฉบับที่  ๑๑  ซ่ึงความเสี่ยงที่สําคัญ  ประกอบด้วย 

 ๓.๑ การบริหารภาครัฐอ่อนแอ  ไม่สามารถขับเคลื่อนการบริหารจัดการประเทศได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  อํานาจรัฐถูกใช้เพื่อผลประโยชน์ของคนบางกลุ่ม  ความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐกับภาค
ประชาชนและระหว่างประชาชนกับประชาชนในบางพื้นที่มีช่องว่างมากขึ้น  ประชาชนมีส่วนร่วมในการ 
ให้ข้อคิดเห็นแต่การมีส่วนร่วมตัดสินใจในระดับนโยบายมีน้อย  เจ้าหน้าที่รัฐย่อหย่อนในการปฏิบัติตาม
หน้าที่  การบังคับใช้กฎหมายไม่จริงจัง  จากการที่ดัชนีภาพลักษณ์การคอร์รัปชั่นชี้ให้เห็นว่ายังคงมีการ
ทุจริตประพฤติมิชอบและไม่โปร่งใส  นําไปสู่ความเหลื่อมล้ําและไม่เป็นธรรมในมิติเศรษฐกิจ  สังคม  
การเมือง  ส่งผลกระทบต่อความเชื่อถือของต่างชาติที่มีต่อประเทศไทย 

 ๓.๒ โครงสร้างทางเศรษฐกิจไม่สามารถรองรับการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน  เศรษฐกิจไทย
ยังคงพึ่งพาเศรษฐกิจภายนอกประเทศ  ทั้งการส่งออกสินค้า  การลงทุน  และการนําเข้าพลังงาน 
จากต่างประเทศอย่างมาก  จึงมีความอ่อนไหวต่อความผันผวนของเศรษฐกิจโลกและปัจจัยแวดล้อมโลก 
ที่เปลี่ยนแปลงไป  การขยายตัวทางเศรษฐกิจขึ้นอยู่กับปัจจัยการผลิตดั้งเดิมโดยเฉพาะทุน  และแรงงาน
ราคาถูกที่มีผลิตภาพการผลิตต่ํา  เป็นอุปสรรคต่อการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลก  
ขณะที่เศรษฐกิจในประเทศยังมีความเหลื่อมล้ํา  ประชาชนระดับฐานรากซ่ึงส่วนใหญ่อยู่ในภาคเกษตร 
มีรายได้น้อยเม่ือเทียบกับนอกภาคเกษตรประสบความยากจนและมีปัญหาหนี้สินเป็นปัจจัยบ่ันทอน 
ความเข้มแข็งของเศรษฐกิจไทย 

 ๓.๓ โครงสร้างประชากรที่มีวัยสูงอายุเพิ่มขึ้น  ขณะที่ประชากรวัยเด็กและวัยแรงงานลดลง  
ประชากรผู้สูงอายุมีสัดส่วนร้อยละ  ๑๑.๙  ในปัจจุบัน  และจะเพิ่มเป็นร้อยละ  ๑๔.๘  เม่ือสิ้นสุด
แผนพัฒนา ฯ  ฉบับที่  ๑๑  ประเทศไทยจึงจะเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ในปี  ๒๕๖๘  ขณะที่
ประชากรวัยเด็กมีสัดส่วนลดลงอย่างต่อเนื่องจากร้อยละ  ๒๐.๕  ในปัจจุบันเหลือร้อยละ  ๑๘.๓  ในปี  ๒๕๕๙  
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เป็นผลมาจากภาวะเจริญพันธุ์ของสตรีไทยที่ลดลงต่ํากว่าระดับทดแทน  การเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
ประชากรดังกล่าวทําให้สัดส่วนประชากรวัยแรงงานลดลงในช่วงแผนพัฒนา ฯ  ฉบับที่  ๑๑  จากสัดส่วน
ประชากรเด็ก : แรงงาน : ผู้สูงอายุ  ๒๐.๕ : ๖๗.๖ : ๑๑.๙  ในปี  ๒๕๕๓  เป็น  ๑๘.๓ : ๖๖.๙ : ๑๔.๘  
ในปี  ๒๕๕๙  แม้สัดส่วนประชากรวัยแรงงานจะไม่เปลี่ยนแปลงมากนักในระยะแผนพัฒนา ฯ  ฉบับที่  ๑๑   
แต่ในอนาคตความต้องการแรงงานในระบบเศรษฐกิจอาจเพิ่มขึ้น  การขาดแคลนแรงงานจะเป็นปัญหาสําคัญ
ไม่เฉพาะแต่ประเทศไทย  ภายใต้สถานการณ์ที่ประเทศต่าง ๆ  เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุและการเคลื่อนย้าย
แรงงานเป็นไปอย่างเสรี  การแข่งขันเพื่อแย่งชิงแรงงานจะมีมากขึ้น  โดยเฉพาะแรงงานคุณภาพ  จะเป็น
อุปสรรคต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทยที่ยังมีข้อจํากัดด้านการบริหารจัดการแรงงานต่างชาติ  
นอกจากนี้  ภาครัฐและครัวเรือนจะมีภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในการดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ของผู้สูงอายุในด้านต่าง ๆ  ส่งผลต่อภาระงบประมาณของภาครัฐ  และค่าใช้จ่ายของครัวเรือนในการดูแล
สุขภาพอนามัย  และการจัดสวัสดิการทางสังคม  เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ  หากไม่มีการ 
เตรียมความพร้อมที่เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ 

 ๓.๔ ค่านิยมที่ดีงามของไทยเสื่อมถอย  การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและกระแสโลกาภิวัตน์ 
มีผลกระทบต่อวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิมที่ดีงาม  ส่งผลให้สังคมไทยมีความเป็นวัตถุนิยม  พฤติกรรม 
ของคนในสังคมเปลี่ยนแปลง  คนไทยให้ความสําคัญกับศีลธรรมและวัฒนธรรมที่ดีงามลดลง  ทั้งการ 
ดํารงชีวิตประจําวัน  การใช้ชีวิตและความสัมพันธ์กับผู้อ่ืน  มุ่งหารายได้เพื่อสนองความต้องการ   
การช่วยเหลือเก้ือกูลกันลดลง  ความมีน้ําใจไมตรีน้อยลง  ต่างแก่งแย่งเอารัดเอาเปรียบกัน  ทําให้คนไทย
ขาดความสามัคคี  การเคารพสิทธิผู้อ่ืน  และการยึดถือประโยชน์ส่วนรวม  ส่งผลต่อวิถีชีวิตคนไทย 
ทั้งระดับครอบครัว  ชุมชน  และประเทศ 

 ๓.๕ ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมของประเทศมีแนวโน้มเสื่อมโทรมรุนแรง  
จากการเปล่ียนแปลงทั้งในด้านกายภาพ  การใช้ประโยชน์  การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลให้
สถานการณ์และแนวโน้มความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทวีความรุนแรง  
โดยเฉพาะการขาดแคลนน้ํา  รูปแบบและพฤติกรรมการบริโภคที่ฟุ่มเฟือยทั้งในภาคประชาชนและ 
ภาคการผลิต  ทําให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างสิ้นเปลือง  ไม่คุ้มค่า  และปริมาณของเสียเพิ่มขึ้น  เกิดความเส่ียง
ต่อการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศทางทะเล  ชายฝั่ง  พื้นที่ชุ่มน้ํา  และป่าไม้   
รวมไปถึงการกัดเซาะชายฝั่งอย่างต่อเนื่อง  สร้างความเสียหายต่อพื้นที่อยู่อาศัย  พื้นที่การเกษตร   
หรือแหล่งท่องเที่ยว  และการประกอบอาชีพ  เกิดการอพยพย้ายถิ่นทําให้วัฒนธรรมพื้นถิ่นสูญหาย  
ขณะที่ภัยพิบัติจะเกิดขึ้นบ่อยครั้ง  มีพื้นที่เสี่ยงต่ออุทกภัย  วาตภัย  และภัยแล้งเพิ่มขึ้น  กระทบต่อฐาน
การผลิตภาคเกษตร  ความม่ันคงดา้นอาหาร  พลังงาน  สุขภาวะและคุณภาพชีวิตของประชาชน   

 ๓.๖ ประเทศไทยยังคงมีความเสี่ยงด้านความม่ันคง  ทั้งที่มาจากปัญหาการก่อความไม่สงบ 
ในประเทศ  ปัญหาการก่อการร้าย  วิกฤตเศรษฐกิจและการแข่งขันด้านต่าง ๆ  ในเวทีระหว่างประเทศ  
รวมทั้งภัยพิบัติที่เกิดจากมนุษย์และธรรมชาติมีความรุนแรงและผลกระทบสูง  มีแนวโน้มจะมีความรุนแรง
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และผลกระทบเพิ่มขึ้นในระยะต่อไป  เป็นประเด็นท้าทายต่อการบริหารจัดการความเสี่ยงทั้งการบริหาร
วิกฤตการณ์  การเตรียมความพร้อมเพื่อตอบสนองอย่างฉับไว  และการบริหารจัดการในภาวะฉุกเฉิน  
รวมทั้งการเสริมสร้างศักยภาพของประเทศให้มีความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและสามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก
อย่างต่อเนื่อง 

๔. การสร้างภูมิคุ้มกันของประเทศ   
 สังคมไทยดํารงอยู่ได้ภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม  ในตลอด

ระยะเวลาที่ผ่านมาภายใต้ความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม  ความเข้มแข็งของวัฒนธรรมและการ
ดําเนินยุทธศาสตร์การพัฒนาที่เหมาะสม  โดยเฉพาะในช่วงของแผนพัฒนา ฯ  ฉบับที่  ๑๑  ที่กระแส 
การเปลี่ยนแปลงจะรุนแรงมากขึ้นและจะกระทบต่อการพัฒนาประเทศและวิถีการดํารงชีวิตของประชาชน
ในวงกว้าง  จึงควรพิจารณานําจุดแข็งของสังคมไทยที่มีมาแต่ในอดีต  ตลอดจนจุดเด่นของการดําเนิน
ยุทธศาสตร์ในอดีตมาสร้างเป็นภูมิคุ้มกันให้ประเทศสามารถพัฒนาได้อย่างก้าวหน้าและม่ันคงต่อไป 
ในอนาคต  ดังนี้ 

 ๔.๑ ประเทศไทยมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข  สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันหลักที่ยึดโยงคนในชาติให้เกาะเก่ียวกันอย่างแน่นแฟ้น   
เป็นแบบอย่างในการดําเนินชีวิตของคนในสังคม  โดยเฉพาะรัชกาลปัจจุบันที่ทรงเป็นแบบอย่างของการ
ดํารงชีวิตบนทางสายกลางและความพอเพียง  รวมถึงทรงให้ความสําคัญกับการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่
ของพสกนิกรในทุกด้าน  นอกจากนี้  การที่พระมหากษัตริย์ไทยตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันทรงให้ความสําคัญ
กับการดําเนินวิเทโศบายกับนานาประเทศอย่างชาญฉลาด  ส่งผลให้ประเทศไทยมีความเป็นเอกราช   
ยืนอยู่บนเวทีโลกอย่างมีศักดิ์ศรี  มีสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศต่าง ๆ  รวมถึงมีศักยภาพและความพร้อมในการ
คงไว้ซ่ึงอธิปไตยของชาติ  ให้ความสําคัญต่อการเป็นพันธมิตรและภาคีการพัฒนากับประเทศต่าง ๆ   
โดยยึดความเป็นกลางในการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ 

 ๔.๒ การพัฒนาประเทศให้อยู่บนฐานความรู้และเทคโนโลยีที่ทันสมัย  การวิจัยพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นแรงขับเคลื่อนที่สําคัญสําหรับการพัฒนาประเทศ  ในการปรับเปลี่ยน 
การผลิตจากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ  เงินทุน  และแรงงานที่มีผลิตภาพต่ํา  ไปสู่การใช้ความรู้และความ
ชํานาญด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สังคมเศรษฐกิจฐานความรู้เป็นพลังขับเคลื่อนและภูมิคุ้มกัน
ประเทศไทยในกระแสโลกาภิวัตน์   

 ๔.๓ สังคมไทยมีค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดีงาม  ความเป็นไทยได้ถูกสะท้อนอยู่ใน
วัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ  การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมเก่ียวโยงกับสภาพสังคมของประเทศ  
วัฒนธรรมไทยที่ดีงามสามารถยึดโยงคนไทยให้เป็นเอกภาพ  ลดอิทธิพลของความทันสมัยและความ
ขัดแย้งในสังคมไทย  ประชาชนนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจําวัน  
ครอบครัวบ่มเพาะความเป็นไทยที่มีจิตสํานึกและอัตลักษณ์ให้บุตรหลานได้ตระหนักถึงรากเหง้าของตนเอง 
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 ๔.๔ ภาคการเกษตรเป็นฐานรายได้หลักและความม่ันคงด้านอาหารของประเทศ   
ภาคการเกษตรมีความสําคัญในสังคมไทย  ก่อให้เกิดประโยชน์หลายด้าน  ทั้งแหล่งสร้างงาน  แหล่งผลิตอาหาร  
และเชื่อมโยงวิถีชีวิตของสังคมไทย  มีส่วนสําคัญในการลดความยากจน  สร้างงาน  และลดผลกระทบจาก
ภาวะโลกร้อน  การรักษาภาคการเกษตรเป็นแหล่งอาหารหลักของประเทศ  สร้างกระแสธรรมชาตินิยม   
และเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง   

 ๔.๕ ชุมชนเป็นกลไกที่มีความสามารถในการบริหารจัดการ  มีส่วนร่วมในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและเชื่อมโยงกันเป็นสังคมสวัสดิการ  ชุมชนเป็นหน่วยสําคัญที่สุดของประเทศ  วิถีชุมชน
พึ่งพิงและอาศัยธรรมชาติเป็นหลัก  ชุมชนเข้มแข็ง  คนในชุมชนพึ่งตนเองได้ตั้งแต่ระดับปัจเจก  ครอบครัว  
และชุมชน  จะเป็นพลังหลักในการพัฒนารากฐานของประเทศให้ม่ันคง  ชุมชนพึ่งตนเองสามารถบรรเทา
ปัญหาเศรษฐกิจ  สังคม  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
กลไกชุมชนสามารถพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญรุ่งเรือง 

๕. ประเด็นการพัฒนาที่สําคัญในระยะต่อไป   
 การประเมินสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่จะส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศในช่วง

ของแผนพัฒนา ฯ  ฉบับที่  ๑๑  พร้อมทั้งการวิเคราะห์จุดอ่อนและข้อจํากัดที่เป็นจุดเสี่ยงของประเทศ  
รวมทั้งภูมิคุ้มกันที่จะต้องเร่งเสริมสร้างให้เข้มแข็งมากขึ้นในสังคมไทย  ได้นํามาสู่การกําหนดประเด็น 
การพัฒนาสําคัญเพื่อเป็นกรอบการจัดทํายุทธศาสตร์การพัฒนาในช่วงของแผนพัฒนา ฯ  ฉบับที่  ๑๑  ดังนี้ 

 ๕.๑ การพัฒนาคนเพื่อเสริมสร้างทุนทางปัญญาอย่างยั่งยืน  มุ่งพัฒนาคนไทยให้มี
ศักยภาพในการคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์  มีความคิดสร้างสรรค์  ใฝ่เรียนรู้  มีคุณธรรมจริยธรรม   
ค่านิยมที่ดีงาม  รู้จักสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อ่ืน  ควบคู่กับการเสริมสร้างและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ทางปัญญาและแหล่งเรียนรู้ในระดับชุมชน   

 ๕.๒ การสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคมให้ทุกคนในสังคมไทย  มุ่งปรับ
โครงสร้างเศรษฐกิจที่มีคุณภาพและยั่งยืน  มีฐานการพัฒนาที่ทั่วถึง  ให้ความสําคัญกับการปรับโครงสร้าง
การค้าและการลงทุนให้สอดคล้องกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของเอเชีย  ตะวันออกกลาง  แอฟริกา  
และเศรษฐกิจในประเทศ  ปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมที่เน้นการใช้เทคโนโลยี  นวัตกรรม  และความคิด
สร้างสรรค์  และการผลิตที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  สร้างมูลค่าเพิ่มกับสาขาบริการที่มีศักยภาพบนฐาน
ของความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม  พัฒนาธุรกิจสร้างสรรค์และเมืองสร้างสรรค์  สร้างความเข้มแข็ง
ภาคเกษตรและความม่ันคงด้านอาหาร  พร้อมทั้งขยายเศรษฐกิจฐานรากให้มีความหลากหลาย 
และแข็งแกร่งมากขึ้น  มีระบบค่าจ้างแรงงานและสวัสดิการแรงงานที่เป็นธรรม  มีการคุ้มครองแรงงาน 
ที่เหมาะสมกับการดํารงชีวิตอย่างมีคุณภาพ  ควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะและความรู้ทั้งด้านการผลิต 
และการบริหารจัดการ  การเข้าถึงทรัพยากร  โครงสร้างพื้นฐาน  และพัฒนาระบบการเงินฐานราก 
และระบบการออมที่หลากหลาย  เพื่อเพิ่มโอกาสการประกอบสัมมาชีพที่ม่ันคง  รวมทั้งพัฒนาระบบ 
การคุ้มครองทางสงัคมให้มีคุณภาพและครอบคลุมอย่างทั่วถึง 
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 ๕.๓ การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  และส่งเสริมบทบาทภาคประชาสังคม 
และธุรกิจเอกชนให้เป็นพลังร่วมในการพัฒนาสังคมไทย  มุ่งยกระดับศักยภาพและขีดความสามารถ 
ของชุมชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนในชุมชน  และการจัดการความรู้  ควบคู่ไปกับการส่งเสริมบทบาท
ภาคเอกชนในการดําเนินธุรกิจที่ให้ผลประโยชน์ตอบแทนคืนสู่ สังคมและเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม   
รวมทั้งกระตุ้นชุมชนและภาคประชาสังคมร่วมตรวจสอบการดําเนินงานของภาครัฐ  และส่งเสริมให้ชุมชน
สามารถเชื่อมโยงทิศทางการพัฒนากับบริบทการเปลี่ยนแปลงในอนุภูมิภาค  อาเซียน  และโลก   

 ๕.๔ การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนที่เ อ้ือต่อการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันและระบบการแข่งขันที่เป็นธรรม  เน้นการพัฒนาวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  
นวัตกรรม  และความคิดสร้างสรรค์  ควบคู่กับการพัฒนากําลังคนที่มีสมรรถนะสูง  บริหารจัดการโลจิสติกส์  
พัฒนาการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ  พัฒนาระบบราง  พัฒนาบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง   
และสร้างความม่ันคงด้านพลังงาน  รวมทั้งปฏิรูปกฎหมาย  กฎ  ระเบียบทางเศรษฐกิจที่เก่ียวข้อง 
ให้เหมาะสมและทันต่อสถานการณ์   

 ๕.๕ การส่งเสริมความร่วมมืออย่างเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาทั้งในระดับอนุภูมิภาค 
และภูมิภาค  เน้นสร้างความเชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพรองรับ 
การขยายตัวด้านการค้าการลงทุนผ่านการอํานวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าผ่านแดนและข้ามแดน  
การพัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดนและการเปิดพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ที่เชื่อมโยงภูมิภาคเอเชียใต ้  

 ๕.๖ การเตรียมความพร้อมของไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  ให้ความสําคัญในการสร้าง
ความตระหนักในความสําคัญของประชาคมอาเซียน  และผลกระทบที่จะเกิดขึ้น  พัฒนาขีดความสามารถ
ของผู้ประกอบการให้สามารถแข่งขันได้และใช้ประโยชน์จากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  พัฒนาทักษะ
แรงงานให้มีความสามารถเป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงานอาเซียน  รวมทั้งการปรับกฎ  ระเบียบ  และการ
จัดการเชิงสถาบันให้สอดรับกับกติกาของอาเซียน   

 ๕.๗ การบริหารจัดการน้ําและที่ดินเพื่อสนับสนุนความม่ันคงด้านอาหารและการปรับ
โครงสร้างทางเศรษฐกิจ  มุ่งพัฒนา  ปรับปรุง  และฟื้นฟูแหล่งน้ําเพื่อเพิ่มปริมาณน้ําต้นทุน  พัฒนาระบบ
โครงข่ายกระจายน้ํา  และความม่ันคงด้านน้ําอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม  ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้น้ํา  
ฟื้นฟูและพัฒนาดินที่เสื่อมสภาพให้เหมาะสมกับการทําเกษตรกรรม  แก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินในเขต
อนุรักษ์  ปรับปรุงการบริหารจัดการที่ดินทั้งระบบ  กระจายการถือครองที่ดินให้เป็นธรรม  และป้องกัน
การสูญเสียกรรมสิทธิ์ที่ดินของเกษตรกรรายย่อย 

 ๕.๘ การยกระดับขีดความสามารถในการปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
และภัยพิบัติทางธรรมชาติ  ให้ความสําคัญกับการวางแผนรองรับและจัดการปัญหาที่เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา  รวมทั้งนวัตกรรมที่เก่ียวข้องกับการลด 
ก๊าซเรือนกระจกและการปรับตัว  และการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนท้องถิ่นเพื่อรองรับภัยพิบัติ 
และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  ตลอดจนสร้างภูมิคุ้มกันด้านการค้าจากเงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อม
และวิกฤตภาวะโลกร้อน 
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 ๕.๙ การบริหารจัดการประเทศเพื่อสร้างความเป็นธรรมในสังคม  พัฒนาระบบราชการ
และข้าราชการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล  เพิ่มประสิทธิภาพการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น  พัฒนาระบบและกลไกการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างมี 
ส่วนร่วม  ส่งเสริมให้ประชาชนทุกระดับมีโอกาสเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียม  และสร้าง
ความเป็นธรรมในการเข้าถึงทรัพยากร  ควบคู่ไปกับปลูกฝังจิตสํานึก  ค่านิยมประชาธิปไตยและธรรมาภิบาล
แก่ประชาชนทุกกลุ่ม 

 โดยสรุป  จากการทบทวนประเมินผลการพัฒนาประเทศที่ผ่านมา  และการวิเคราะห์
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่จะมีผลต่อทิศทางการพัฒนาประเทศในอนาคต  ล้วนบ่งชี้ว่าประเทศไทย 
ยังต้องเผชิญกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกที่ผันผวน  ซับซ้อนและคาดการณ์ผลกระทบ 
ที่จะเกิดขึ้นได้ยาก  แม้ว่าในระยะที่ผ่านมาการพัฒนาประเทศจะให้ความสําคัญกับการสร้างภูมิคุ้มกัน 
ให้เข้มแข็ง  แต่ก็ยังไม่เพียงพอรองรับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
การพัฒนาประเทศให้มีคุณภาพและยั่งยืนในระยะต่อไป  จําเป็นต้องเสริมสร้างให้ระบบภูมิคุ้มกันต่าง ๆ   
มีความเข้มแข็งขึ้นตามแนวทางการพัฒนาภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่สําคัญ  ได้แก่   
การพัฒนาคนให้มีคุณภาพ  ระบบเศรษฐกิจมีเสถียรภาพและมีความสามารถในการแข่งขัน  พร้อมก้าวสู่
เศรษฐกิจและสังคมสีเขียวบนฐานความรู้และความคิดสร้างสรรค์  สังคมมีความเป็นธรรม  มีการเชื่อมโยง
การพัฒนากับนานาประเทศ  และการรักษาสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอันจะเป็นฐาน 
ที่ม่ันคงในการพัฒนาประเทศและพร้อมที่จะรองรับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
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บทที่  ๒ 
วิสัยทัศน์และยทุธศาสตร์การพัฒนา 

 

 

การประเมินสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายในประเทศที่จะมีผลกระทบต่อ
การพัฒนาของประเทศไทยในอนาคต   สะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยยังต้องเผชิญกับกระแส 
การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว  ซับซ้อนและคาดการณ์ผลกระทบได้ยาก  ประกอบกับการทบทวนผลการ
พัฒนาประเทศที่ผ่านมาบ่งชี้ว่าเศรษฐกิจ  สังคม  และการเมืองของประเทศมีความเจริญก้าวหน้าในหลายด้าน  
แต่ขณะเดียวกันยังคงมีปัญหาเชิงโครงสร้างของระบบเศรษฐกิจ  สังคม  ส่ิงแวดล้อม  และการบริหาร
จัดการประเทศที่มีความบิดเบือนไม่เอ้ือต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในระยะยาว  ทั้งยังเป็นความเสี่ยงที่อาจทําให้
ปัญหาต่าง ๆ  รุนแรงมากขึ้น  และเป็นอุปสรรคสําคัญต่อการพัฒนาประเทศ  แม้ว่าในภาพรวมสังคมไทย
มีภูมิคุ้มกันเพิ่มขึ้นในระดับหนึ่งจากการร่วมกันขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตั้งแต่ระดับ
ปัจเจก  ครอบครัว  ชมุชน  และสังคม  แต่ก็ยังไม่เพียงพอรองรับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในอนาคต
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  จึงจําเป็นต้องนําภูมิคุ้มกันที่มีอยู่พร้อมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันในประเทศให้เข้มแข็ง
ยิ่งขึ้นภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อเตรียมพร้อมให้ประเทศสามารถปรับตัวรองรับ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้อย่างม่ันคงและยั่งยืน 

๑. แนวคิดและทิศทางการพัฒนาประเทศ 
 ๑.๑ แนวคิดหลัก 
  การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนา ฯ  ฉบับที่  ๑๑  มีแนวคิดที่มีความต่อเนื่อง

จากแนวคิดของแผนพัฒนา ฯ  ฉบับที่  ๘ - ๑๐  โดยยังคงยึดหลัก  “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”   
ที่มุ่งให้  “คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา”  และ  “สร้างสมดุลการพัฒนา”  ในทุกมิติ  แต่การ
ประยุกต์ใช้แนวคิดดังกล่าว  และสร้างความม่ันใจว่าการพัฒนาจะเป็นไปในแนวทางที่ยั่งยืนและสร้างความสุข
ให้กับคนไทย  จําเป็นต้องพิจารณาการเปล่ียนแปลงทั้งภายนอกและภายในประเทศอย่างรอบด้านและ 
วางจุดยืนการพัฒนาในระยะยาว  ภายใต้วิสัยทัศน์ประเทศไทยปี  พ.ศ.  ๒๕๗๐  ซ่ึงพิจารณาถึงบริบท 
การเปลี่ยนแปลงในอนาคต   และทุกภาคส่วนในสังคมไทยได้เห็นพ้องร่วมกันกําหนดวิ สัยทัศน์ 
ปี  พ.ศ.  ๒๕๗๐  ไว้ดังนี้  “คนไทยภาคภูมิใจในความเป็นไทย  มีมิตรไมตรีบนวิถีชีวิตแห่งความพอเพียง 
ยึดม่ันในวัฒนธรรมประชาธิปไตย  และหลักธรรมาภิบาล  การบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานที่ทั่วถึง   
มีคุณภาพ  สังคมมีความปลอดภัยและม่ันคง  อยู่ในสภาวะแวดล้อมที่ดี  เก้ือกูลและเอ้ืออาทรซ่ึงกันและกัน  
ระบบการผลิตเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  มีความม่ันคงด้านอาหารและพลังงาน  อยู่บนฐานทางเศรษฐกิจ 
ที่พึ่งตนเองและแข่งขันได้ในเวทีโลก  สามารถอยู่ในประชาคมภูมิภาคและโลกได้อย่างมีศักดิ์ศรี” 
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  แผนพัฒนา ฯ  ฉบับที่  ๑๑  จึงเป็นแผนยุทธศาสตร์ที่ชี้กรอบทิศทางการพัฒนา
ประเทศระยะปานกลางและมีแนวทางดําเนินการเพื่อบรรลุถึงวิสัยทัศน์ระยะยาวดังกล่าว  โดยมีปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญานําทางในการบริหารและพัฒนาประเทศ  แนวคิดพื้นฐาน 
ของแผนพัฒนา ฯ  ฉบับที่  ๑๑  มีดังนี้ 

  ๑.๑.๑ ยึดหลักการปฏิบัติตาม  “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  ซ่ึงชี้ถึงแนวทาง 
การดํารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนทุกระดับ  ตั้งแต่ระดับปัจเจก  ครอบครัว  ชุมชน  สังคม   
จนถึงประเทศ  และขับเคลื่อนให้บังเกิดผลในทางปฏิบัติที่ชัดเจนยิ่งขึ้น  เพื่อให้การพัฒนาและบริหาร
ประเทศเป็นไปในทางสายกลาง  โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจให้เกิดความสมดุลและพร้อมรองรับ 
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง  ทั้งด้านวัตถุ  สังคม  ส่ิงแวดล้อม  และวัฒนธรรมจากโลกภายนอก  
โดยยึดหลักความพอเพียง  ที่มีการวิเคราะห์อย่าง  “มีเหตุผล”  และใช้หลัก  “ความพอประมาณ”  ให้เกิด
ความสมดุลระหว่างมิติทางวัตถุกับจิตใจของคนในชาติ  ความสมดุลระหว่างความสามารถในการพึ่งตนเอง
กับความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลก  ความสมดุลระหว่างสังคมชนบทกับสังคมเมือง  มีการเตรียม  
“ระบบภูมิคุ้มกัน”  ด้วยการบริหารจัดการความเสี่ยงให้เพียงพอพร้อมรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
ทั้งจากภายนอกและภายในประเทศ  ทั้งนี้  การขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาทุกขั้นตอนต้องใช้   
“ความรอบรู้”  ในการพัฒนาด้านต่าง ๆ  ด้วยความรอบคอบ  เป็นไปตามลําดับขั้นตอน  และสอดคล้องกับ
วิถีชีวิตของสังคมไทย  รวมทั้งการเสริมสร้างศีลธรรมและสํานึกใน  “คุณธรรม”  จริยธรรมในการปฏิบัติ
หน้าที่และดําเนินชีวิตด้วย  “ความเพียร”  ซ่ึงจะเป็นภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีให้พร้อมเผชิญการเปลี่ยนแปลง 
ที่เกิดขึ้นทั้งในระดับปัจเจก  ครอบครัว  ชุมชน  สังคม  และประเทศชาต ิ  

  ๑.๑.๒ ยึดแนวคิดการพัฒนาแบบบูรณาการเป็นองค์รวมที่มี  “คนเป็นศูนย์กลาง
การพัฒนา”  ซ่ึงเป็นแนวคิดการพัฒนาสู่ความพอเพียงที่ปรับจากการมุ่งเน้นการเติบโตทางเศรษฐกิจ
มาเป็นการพัฒนาที่ยึด  “คน”  เป็นตัวตั้ง  ให้ความสําคัญกับผลประโยชน์และความอยู่เย็นเป็นสุข 
ของประชาชนเป็นหลัก  และใช้การพัฒนาเศรษฐกิจเป็นเครื่องมือช่วยพัฒนาให้คนมีความสุขและ 
คุณภาพชีวิตที่ดี  ซ่ึงมีหลักการสําคัญ  คือ 

   ๑) ปรับวิธีคิดและวิธีการพัฒนาจากแยกส่วนตามภารกิจและหน้าที่มาเป็น
แบบบูรณาการเชื่อมโยงทุกมิติ  เป็นองค์รวมที่มีคนเป็นศูนย์กลาง  และมีวิถีชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างสอดคล้อง
ตามสภาพแวดล้อม  ไม่รบกวนเบียดเบียนสิ่งแวดล้อมให้เกิดการเสียสมดุล 

   ๒) ปรับกระบวนการพัฒนาให้เชื่อมโยงและเกิดบูรณาการระหว่าง   
“บนลงล่าง”  และ  “ล่างขึ้นบน”  ให้สามารถตอบสนองการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ระดับชาติ  ระดับพื้นที่  
ระดับท้องถิ่นและชุมชนได้อย่างเหมาะสม  โดยคํานึงถึง  “การมีส่วนร่วมของประชาชน”  ในกระบวนการพัฒนา   

   ๓) ยึดหลัก  “ภูมิสังคม”  ตามความแตกต่างหลากหลายทางธรรมชาติ
และความหลากหลายทางวัฒนธรรมตามสภาพแวดล้อมของพื้นที่และวิถีชีวิตของชุมชนและสังคมนั้น ๆ  
โดยเฉพาะความแตกต่างระหว่างภูมิภาค  และระหว่างชนบทกับเมือง 
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   ๔) พัฒนาอย่างเป็นไปตามลําดับขั้นตอน  เริ่มต้นจากการพึ่งตนเองให้ได้ก่อน  
แล้วจึงพัฒนาไปสู่การรวมกลุ่มพึ่งพากันและกัน  และสร้างเครือข่ายการพัฒนาเชื่อมโยงสู่ภายนอกเพื่อเป็น
พื้นฐานสําหรับการพัฒนาอย่างสมดุลและยั่งยืนในระยะต่อไป   

  ๑.๑.๓ พัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและเชื่อมโยงทุกมิติของการพัฒนาอย่างบูรณาการ
และเป็นองค์รวม  ทั้งมิติตัวคน  สังคม  เศรษฐกิจ  ส่ิงแวดล้อม  และการเมือง 

  ๑.๑.๔ ยึดวิ สัยทัศน์ปี  พ .ศ.   ๒๕๗๐  เป็นเป้าหมาย  ซ่ึงจะส่งผลให้บรรลุ 
การพัฒนาที่อยู่บนรากฐานของสังคมไทย  อยู่บนกรอบแนวคิดของการพัฒนาบนหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  ประเทศมีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นเสาหลักของความเป็นปึกแผ่นของคนในชาติ  
ครอบครัวมีความสุขเป็นพื้นฐานที่สร้างคนเป็นคนดี  ชุมชนมีความเข้มแข็งและมีบทบาทในการพัฒนา  
ระบบเศรษฐกิจมีเสถียรภาพและมีความสามารถในการแข่งขัน  มีการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ  มีกฎ  
ระเบียบและกฎหมายที่บังคับใช้อย่างเป็นธรรม  และประเทศไทยมีความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาค
และอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์บนพื้นฐานของการพึ่งพาและผลประโยชน์ร่วมกัน 

 ๑.๒ ทิศทางการพัฒนาประเทศ 
  การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนา ฯ  ฉบับที่  ๑๑  ได้ตระหนักถึงสถานการณ์

และความเสี่ยงซ่ึงเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงในระดับโลกและภายในประเทศ  โดยเฉพาะภาวะผันผวน
ด้านเศรษฐกิจ  พลังงาน  และภูมิอากาศ  ที่เป็นไปอย่างรวดเร็วและส่งผลกระทบอย่างชัดเจนต่อประเทศไทย
ทั้งเชิงบวกและลบ  ดังนั้น  ทิศทางการบริหารจัดการประเทศภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว  จึงเป็นการใช้จุดแข็งและศักยภาพที่มีอยู่ให้เป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนาประเทศเพื่อสร้างความเข้มแข็งและรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ  โดยให้ความสําคัญ
กับการพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศที่เน้นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของฐานการผลิตภาคเกษตร  
และการประกอบการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  ขณะเดียวกัน  จําเป็นต้องปรับตัวในการ
เชื่อมโยงกับระบบเศรษฐกิจโลกและภูมิภาค  ซ่ึงประเทศไทยมีพันธกรณีภายใต้กรอบความร่วมมือต่าง ๆ  
เพื่อสามารถใช้โอกาสที่เกิดขึ้นและเพิ่มภูมิคุ้มกันของทุนที่มีอยู่ในสังคมไทยได้อย่างเหมาะสม  พร้อมก้าวสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี  ๒๕๕๘  ขณะเดียวกัน  จําเป็นต้องสร้างความพร้อมสําหรับเชื่อมโยง 
ด้านกายภาพทั้งโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์  ควบคู่กับการยกระดับคุณภาพคน  การเสริมสร้าง
องค์ความรู้  การพัฒนาวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์  ให้เป็นพลังขับเคลื่อน
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทย 

  การกําหนดทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนา ฯ  ฉบับที่  ๑๑  จึงเป็น
การสร้างภูมิคุ้มกันในมิติต่าง ๆ  เพื่อให้การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืน  โดยนําทุนของประเทศ
ที่มีศักยภาพมาใช้ประโยชน์อย่างบูรณาการและเก้ือกูลกัน  พร้อมทั้งเสริมสร้างให้แข็งแกร่งเพื่อเป็น
รากฐานการพัฒนาประเทศที่สําคัญได้แก่  การเสริมสร้างทุนสังคม  (ทุนมนุษย์  ทุนสังคม  ทุนทางวัฒนธรรม)  
ให้ความสําคัญกับการพัฒนาคนและสังคมไทยสู่สังคมคุณภาพ  มุ่งสร้างภูมิคุ้มกันตั้งแต่ระดับปัจเจก  
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ครอบครัว  และชุมชน  สามารถจัดการความเสี่ยง  และปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลง  มีโอกาสเข้าถึง
ทรัพยากรและได้รับประโยชน์จากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นธรรม  สําหรับการเสริมสร้างทุน
เศรษฐกิจ  (ทุนกายภาพ  ทุนทางการเงิน)  มุ่งพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศให้เข้มแข็ง  โดยใช้ 
ภูมิปัญญา  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และความคิดสร้างสรรค์  ให้ความสําคัญกับการปรับโครงสร้าง
การค้าและการลงทุนให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ  การผลิต 
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  และมีการเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคต่าง ๆ  บนพื้นฐานการพึ่งพาซ่ึงกันและกัน  
ในส่วนการเสริมสร้างทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ให้ความสําคัญกับการสร้างความม่ันคง 
ด้านอาหาร  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เป็นฐานการผลิตภาคเกษตร   
มุ่งสู่การเป็นเศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนต่ําและเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  การเตรียมความพร้อมรองรับ
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ  รวมทั้งการสร้างภูมิคุ้มกันด้านการค้าจากเงื่อนไข
ด้านสิ่งแวดล้อม  ควบคู่ไปกับการเพิ่มบทบาทไทยในเวทีประชาคมโลก 

  ขณะเดียวกันจําเป็นต้องมีการบริหารจัดการประเทศเพื่อสร้างความเป็นธรรม 
ในสังคม  ให้ความสําคัญกับการพัฒนาระบบราชการและข้าราชการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล   
เพิ่มประสิทธิภาพการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พัฒนาระบบและกลไกการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างมีส่วนร่วม  ส่งเสริมให้ประชาชนทุกระดับมีโอกาส
เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียมและสร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงทรัพยากร  ควบคู่ไปกับ
ปลูกฝังจิตสํานึก  ค่านิยมประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลแก่ประชาชนทุกกลุ่ม 

๒. วิสัยทัศน์และพันธกิจ 
 การจัดทําแผนพัฒนาประเทศในระยะต่อไปต้องสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ปี  พ.ศ.  ๒๕๗๐  

โดยกําหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ  วัตถุประสงค์  ยุทธศาสตร์  และแนวทางการพัฒนาที่มีลําดับความสําคัญ
สูงในช่วงระยะ  ๕  ปีของแผน ฯ  ดังนั้นกรอบทิศทางของแผนพัฒนา ฯ  ฉบับที่  ๑๑  จึงประกอบด้วย
วิสัยทัศน์และพันธกิจ  ดังนี้ 

 ๒.๑ วิสัยทัศน์   
  “สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข  ด้วยความเสมอภาค  เป็นธรรม  และมีภูมิคุ้มกัน

ต่อการเปลี่ยนแปลง” 
 ๒.๒ พันธกิจ 
  ๒.๒.๑ สร้างสังคมเป็นธรรมและเป็นสังคมที่มีคุณภาพ  ทุกคนมีความม่ันคงในชีวิต  

ได้รับการคุ้มครองทางสั งคมที่ มีคุณภาพอย่างทั่วถึ งและเท่าเทียม  มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากร 
และกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค  ทุกภาคส่วนได้รับการเสริมพลังให้สามารถมีส่วนร่วม 
ในกระบวนการพัฒนา  ภายใต้ระบบบริหารจัดการภาครัฐที่โปร่งใส  เป็นธรรม 
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  ๒.๒.๒ พัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีคุณธรรม  เรียนรู้ตลอดชีวิต  มีทักษะและการ
ดํารงชีวิตอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย  สถาบันทางสังคมและชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง  สามารถ
ปรับตัวรู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง   

  ๒.๒.๓ พัฒนาฐานการผลิตและบริการให้เข้มแข็งและมีคุณภาพบนฐานความรู้  
ความคิดสร้างสรรค์  และภูมิปัญญา  สร้างความม่ันคงด้านอาหารและพลังงาน  ปรับโครงสร้างการผลิต
และการบริโภคให้เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  พร้อมสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความ
ม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคม 

  ๒.๒.๔ สร้างความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  สนับสนุน
การมีส่วนร่วมของชุมชน  รวมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

๓. วัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
 ๓.๑ วัตถุประสงค์ 
  ๓.๑.๑ เพื่อเสริมสร้างสังคมที่เป็นธรรมและเป็นสังคมสันติสุข   
  ๓.๑.๒ เพื่อพัฒนาคนไทยทุกกลุ่มวัยอย่างเป็นองค์รวมทั้งทางกาย  ใจ  สติปัญญา  

อารมณ์  คณุธรรม  จริยธรรม  และสถาบันทางสังคมมีบทบาทหลักในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ 
  ๓.๑.๓ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างมีเสถียรภาพ  คุณภาพ  และยั่งยืน   

มีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายด้านการผลิตสินค้าและบริการบนฐานปัญญา  นวัตกรรม  และความคิด
สร้างสรรค์ในภูมิภาคอาเซียน  มีความม่ันคงทางอาหารและพลังงาน  การผลิตและการบริโภคเป็นมิตร 
ต่อสิ่งแวดล้อม  นําไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ํา 

  ๓.๑.๔ เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เพียงพอต่อการ
รักษาสมดุลของระบบนิเวศ  และเป็นฐานที่ม่ันคงของการพัฒนาประเทศ   

 ๓.๒ เป้าหมายหลัก 
  ๓.๒.๑ ความอยู่เย็นเป็นสุขและความสงบสุขของสังคมไทยเพิ่มขึ้น  ความเหลื่อมล้ํา

ในสังคมลดลง  สัดส่วนผู้อยู่ใต้เส้นความยากจนลดลง  และดัชนีภาพลักษณ์การคอร์รัปชั่นไม่ต่ํากว่า   
๕.๐  คะแนน 

  ๓.๒.๒ คนไทยมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  มีสุขภาวะดีขึ้น  มีคุณธรรม  จริยธรรม  
และสถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งมากขึ้น 

  ๓.๒.๓ เศรษฐกิจเติบโตในอัตราที่เหมาะสมตามศักยภาพของประเทศ  โดยให้
ความสําคัญกับการเพิ่มผลิตภาพรวมไม่ต่ํากว่าร้อยละ  ๓.๐  ต่อปี  เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ทางเศรษฐกิจของประเทศ  เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม
ในประเทศให้มีสัดส่วนไม่ต่ํากว่าร้อยละ  ๔๐.๐   
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  ๓.๒.๔ คุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน  เพิ่มประสิทธิภาพการลด 
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก  รวมทั้งเพิ่มพื้นที่ป่าไม้เพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศ 

 ๓.๓ ตัวชี้วัด 
  ๓.๓.๑ ดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุข  ดัชนีความสงบสุข  สัดส่วนรายได้ระหว่าง 

กลุ่มประชากรที่มีรายได้สูงสุดร้อยละ  ๑๐.๐  กับกลุ่มที่มีรายได้น้อยร้อยละ  ๑๐.๐  สัดส่วนผู้อยู่ใต้เส้น
ความยากจน  สัดส่วนแรงงานนอกระบบที่สามารถเข้าถึงการคุ้มครองทางสังคม  และดัชนีภาพลักษณ์ 
การคอร์รัปชั่น 

  ๓.๓.๒ จํานวนปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทย  ผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีคุณธรรม  
จริยธรรม  สัดส่วนประชากรที่เข้าถึงโครงข่ายคมนาคมและอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง  จํานวนบุคลากร 
ด้านการวิจัยและพัฒนา  อัตราการป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อ  และดัชนีความอบอุ่นของครอบครัว   

  ๓.๓.๓ อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ  อัตราเงินเฟ้อ  ผลิตภาพการผลิตรวม  
อันดับความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ  สัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจ 
ขนาดกลางและขนาดย่อมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 

  ๓.๓.๔ คุณภาพน้ําและอากาศ  ร้อยละของพื้นที่ป่าไม้ต่อพื้นที่ประเทศ  และสัดส่วน
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหัวเปรียบเทียบกับลําดับขั้นการพัฒนาที่แสดงโดยผลิตภัณฑ์มวลรวม 
ในประเทศต่อหัว 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 
 การพัฒนาประเทศให้คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข  เศรษฐกิจเจริญเติบโตอย่างมี

คุณภาพและยั่งยืน  ภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายในประเทศที่ปรับเปลี่ยนเร็ว  
คาดการณ์ได้ยากและซับซ้อนมากยิ่งขึ้น  การพัฒนาในระยะแผนพัฒนา ฯ  ฉบับที่  ๑๑  จึงจําเป็นต้อง
กําหนดทิศทางและยุทธศาสตร์การพัฒนาที่เหมาะสม  โดยเร่งสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อป้องกันปัจจัยเสี่ยง   
และเสริมรากฐานของประเทศด้านต่าง ๆ  ให้เข้มแข็ง  ควบคู่กับการให้ความสําคัญกับการพัฒนาคน 
และสังคมไทยให้มีคุณภาพ  ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง  มีโอกาสการเข้าถึงทรัพยากรและได้รับประโยชน์
จากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นธรรม  รวมทั้งสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจด้วยฐานความรู้ 
และความคิดสร้างสรรค์บนพื้นฐานการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอันจะนําไปสู่การ
พัฒนาประเทศที่ม่ันคงและยั่งยืน  มียุทธศาสตร์การพัฒนาที่สําคัญในระยะแผนพัฒนา ฯ  ฉบับที่  ๑๑  ดังนี้ 

 ๔.๑ ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม  มุ่งสร้างภูมิคุ้มกันตั้งแต่ระดับปัจเจก  
ครอบครวั  และชุมชน  เพื่อให้เป็นสังคมที่มีคุณภาพ  สามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงและบริหาร
จัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยให้ความสําคัญกับการสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจ 
และสังคมให้ทุกคนในสังคมไทยสามารถเข้าถึงบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ  ได้รับการคุ้มครองทางสังคม 
ที่ครอบคลุมทั่วถึงและมีคุณภาพเท่าเทียมกัน  มีโอกาสเขา้ถึงทรัพยากรและโครงสร้างพื้นฐานในการสร้าง
อาชีพและรายได้ที่ม่ันคง  สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค  ได้รับการคุ้มครองสิทธิ  
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ผลประโยชน์และความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอย่างเท่าเทียม  และสามารถดํารงชีวิตอยู่ได้
อย่างมีศักดิ์ศรี  ภายใต้ระบบบริหารจัดการภาครัฐที่โปร่งใส  ยึดประโยชน์ส่วนรวม  และเปิดโอกาสการมี
ส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนในกระบวนการพัฒนาประเทศ 

 ๔.๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน  มุ่งเตรียมคน
ให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง  โดยให้ความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพคนไทยทุกช่วงวัยให้มีภูมิคุ้มกัน 
เพื่อเข้าสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน  ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเสริมสร้าง
ศักยภาพของคนในทุกมิติให้มีความพร้อมทั้งด้านร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง  มีสติปัญญาที่รอบรู้  และมี
จิตใจที่สํานึกในคุณธรรม  จริยธรรม  มีความเพียร  และรู้คุณค่าความเป็นไทย  มีโอกาสและสามารถ
เรียนรู้ตลอดชีวิต  ควบคู่กับการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมในสังคมและสถาบันทางสังคมให้เข้มแข็งและเอ้ือ
ต่อการพัฒนาคน  รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้เข้มแข็งและสามารถสร้างภูมิคุ้มกันให้คน 
ในชุมชน  และเป็นพลังทางสังคมในการพัฒนาประเทศ 

 ๔.๓ ยุทธศาสตร์ความเข้มแข็งภาคเกษตร  ความม่ันคงของอาหารและพลังงาน   
ให้ความสําคัญกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่ เป็นฐานการผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็ง 
และสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน  เพื่อให้ภาคเกษตรเป็นฐานการผลิตอาหารและพลังงานที่มีความ
ม่ันคง  โดยการเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคเกษตร  สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืช  
พันธุ์สัตว์และสัตว์น้ํา  รวมถึงเทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะสมและเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  ส่งเสริม 
การสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร  อาหาร  และพลังงาน  บนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่นและความรู้
สร้างสรรค์  การสร้างความม่ันคงในอาชีพและรายได้ให้แก่เกษตรกรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  ขณะเดียวกัน  ให้ความสําคัญกับการสร้างความม่ันคงด้านอาหารและพลังงานชีวภาพทั้งใน
ระดับครัวเรือน  ชุมชน  และประเทศ  เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้ภาคเกษตรสามารถพึ่งตนเองได้และเผชิญกับ
ปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ  ได้อย่างม่ันคง   

 ๔.๔ ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน   
ให้ความสําคัญกับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ  โดยใช้วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  นวัตกรรม  ความคิด
สร้างสรรค์  ตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นพื้นฐานสําคัญในการขับเคลื่อนสู่การพัฒนาที่มีคุณภาพ 
และยั่งยืน  ภายใต้ปัจจัยสนับสนุนที่เอ้ืออํานวยและระบบการแข่งขันที่เป็นธรรม  เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับ
ประเทศ  มุ่งปรับโครงสร้างการค้าและการลงทุนให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดทั้งภายใน 
และต่างประเทศ  สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสาขาบริการที่มีศักยภาพบนพื้นฐานของนวัตกรรมและความคิด
สร้างสรรค์  พัฒนาธุรกิจสร้างสรรค์และเมืองสร้างสรรค์  เพิ่มผลิตภาพของภาคเกษตร  และสร้าง
มูลค่าเพิ่มด้วยเทคโนโลยีและกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  พัฒนาภาคอุตสาหกรรม 
สู่อุตสาหกรรมฐานความรู้เชิงสร้างสรรค์และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบ 
โลจิสติกส์  สร้างความม่ันคงด้านพลังงาน  ควบคู่ไปกับการปฏิรูปกฎหมาย  และกฎ  ระเบียบต่าง ๆ   
ทางเศรษฐกิจ  และบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวมอย่างมีประสิทธิภาพ  เพื่อให้เป็นฐานเศรษฐกิจ 
ของประเทศที่เข้มแข็งและขยายตัวอย่างมีคุณภาพ 
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 ๔.๕ ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความม่ันคง 
ทางเศรษฐกิจและสังคม  มุ่งเชื่อมโยงมิติของการพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศกับมิติของความร่วมมือ
กับประเทศในภูมิภาคต่าง ๆ  บนพื้นฐานของการพึ่งพาซ่ึงกันและกัน  และมีภูมิคุ้มกันต่อกระแส 
การเปลี่ยนแปลงจากภายนอก  โดยให้ความสําคัญกับการพัฒนาฐานการผลิตและการลงทุนของประเทศ
ให้เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  รวมทั้งเชื่อมโยงกับการผลิต 
ในประเทศ  พัฒนาความร่วมมือแบบหุ้นส่วนการพัฒนาที่ยั่งยืนบนพื้นฐานของผลประโยชน์ร่วมกันทั้งใน
ระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาค  และสร้างปฏิสัมพันธ์ในความร่วมมือระหว่างประเทศอย่างสร้างสรรค์  
เตรียมความพร้อมประเทศไทยในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  ให้ความสําคัญกับการพัฒนากําลังคน 
ในทุกภาคส่วนให้มีทักษะที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง  ควบคู่ไปกับการพัฒนาความเชื่อมโยงด้านขนส่ง 
และระบบโลจิสติกส์ภายใต้กรอบร่วมมืออนุภูมิภาค  ปรับปรุงกฎ  ระเบียบการขนส่งคนและสินค้าเพื่อลด
ต้นทุนการดําเนินธุรกิจ  และเสริมสร้างความเขม้แข็งของภาคีการพัฒนาภายในประเทศตั้งแต่ระดับชุมชน
ท้องถิ่นให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง 

 ๔.๖ ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  มุ่งบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เพียงพอต่อการรักษาสมดุลของระบบนิเวศบนพื้นฐาน 
ของการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแล  รักษาและใช้ประโยชน์  ควบคู่ไปกับการเตรียมความพร้อม
รองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติเพื่อให้สังคมมีภูมิคุ้มกัน  สามารถ
สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตให้คนในสังคมไทย  โดยให้ความสําคัญกับการ
อนุรักษ์  ฟื้นฟู  และสร้างความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ปรับกระบวนทัศน์การ
พัฒนาและขับเคลื่อนประเทศไปสู่การเป็นเศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนต่ําและเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  
ยกระดับขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ 
ทางธรรมชาติ  ควบคุมและลดมลพิษ  และพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ  โปร่งใสและเป็นธรรมอย่างบูรณาการ  สร้างภูมิคุ้มกันด้านการค้า 
จากเงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อมและวิกฤตภาวะโลกร้อน  และเพิ่มบทบาทประเทศไทยในเวทีประชาคมโลก 
ที่เก่ียวข้องกับกรอบความตกลงและพันธกรณีด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ 
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บทที่  ๓ 
ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม 

 

 

๑. สถานการณ์การเปลี่ยนแปลง 
 การพัฒนาประเทศในช่วงห้าทศวรรษที่ผ่านมาสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

ให้ดีขึ้น  ประชาชนมีงานทําและมีความม่ันคงในอาชีพมากขึ้น  รายได้เฉลี่ยของประชาชนเพิ่มสูงขึ้น  
ปัญหาความยากจนลดลงและประชาชนเข้าถึงบริการทางสังคมและสาธารณูปโภคอันเป็นปัจจัยจําเป็น
พื้นฐานในการดํารงชีวิตได้กว้างขวางมากขึ้น  อย่างไรก็ดี  ความไม่เท่าเทียมกันในโอกาสของประชาชน
กลุ่มต่าง ๆ  โอกาสของคนในเมืองกับชนบทในการเข้าถึงบริการสาธารณะหลักที่มีคุณภาพยังมีช่องว่าง
มากและการเข้าถึงสิทธิในกระบวนการยุติธรรมยังไม่เท่าเทียมกันซ่ึงเป็นปัญหาที่สะท้อนถึงความเหลื่อมล้ํา
ที่เป็นปัญหาเชิงโครงสร้างในสังคมไทย  ดังนี้ 

 ๑.๑ โครงสร้างเศรษฐกิจมีฐานอุตสาหกรรมและการส่งออกเป็นสัดส่วนสูงแต่รองรับ
แรงงานในสัดส่วนที่ต่ํากว่าภาคเกษตรมาก  ในขณะที่มูลค่าผลผลิตและผลิตภาพภาคเกษตรต่ํากว่า
ภาคอุตสาหกรรม  ส่งผลให้เกิดความเหลื่อมล้ําของรายได้ในระหว่างสาขาการผลิต  ในปี  ๒๕๕๒  
ภาคอุตสาหกรรมเป็นสัดส่วนร้อยละ  ๓๔.๐  ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ  แต่มีการจ้างงาน 
ในประเทศคิดเป็นสัดส่วนเพียงร้อยละ  ๑๕.๐  ขณะที่ภาคเกษตรมีสัดส่วนมูลค่าผลผลิตลดลงเหลือเพียง
ร้อยละ  ๙.๐  ในปี  ๒๕๕๒  และผลิตภาพการผลิตต่ํา  แต่ยังเป็นแหล่งจ้างงานหลักของประเทศ 
ถึงร้อยละ  ๓๘.๐  ของการจ้างงานรวม  ทําให้ผลตอบแทนแรงงานในภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตร 
มีความแตกต่างกันมาก  โดยรายได้ที่เป็นค่าจ้างแรงงานในภาคเกษตรต่อรายได้รวมของประเทศอยู่ใน
ระดับต่ําเพียงประมาณร้อยละ  ๔.๐  ครัวเรือนในภาคเกษตรจึงมีรายได้ต่ํากว่าในภาคเศรษฐกิจอ่ืน   
ซ่ึงครัวเรือนเกษตรส่วนใหญ่หัวหน้าครัวเรือนมีการศึกษาน้อยและอยู่นอกระบบประกันสังคมมีรายได้ต่ํา
และไม่แน่นอน  โดยเฉพาะที่เป็นครอบครัวใหญ่ที่มีทั้งเด็กและผู้สูงอายุ  ส่งผลให้ปัญหาความยากจน 
ในภาคเกษตรมีความรุนแรงกว่าในภาคเศรษฐกิจอ่ืน  ในปี  ๒๕๕๒  สัดส่วนคนจนในภาคเกษตรมีร้อยละ  ๑๓.๘  
เทียบกับร้อยละ  ๒.๖  ในภาคนอกเกษตร 

 ๑.๒ รายได้มีความแตกต่างกันมากระหว่างกลุ่มคน  สะท้อนถึงความไม่เท่าเทียมของโอกาส
ในการเข้าถึงกิจกรรมและผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม  การเข้าถึงทรัพยากร  และสิทธิพื้นฐาน  
รวมทั้งความไม่เป็นธรรมด้านอํานาจต่อรอง  ในปี  ๒๕๕๒  กลุ่มประชากรที่มีรายได้สูงสุดร้อยละ  ๑๐.๐  
ของประชากรรวมมีรายได้คิดเป็นสัดส่วนสูงถึงร้อยละ  ๓๘.๔  ของรายได้รวมทั้งประเทศ  ในขณะที่กลุ่ม
จนที่สุดร้อยละ  ๑๐.๐  ของประชากรมีสัดส่วนรายได้เพียงร้อยละ  ๑.๗  ของรายได้ทั้งหมด  ความต่างกัน 
ของรายได้ระหว่างสองกลุ่มนี้สูงถึง  ๒๒.๘  เท่า  ขณะที่กลุ่มรายได้อ่ืนที่อยู่ระหว่างกลุ่มรวยที่สุดและ 
จนที่สุดก็มีสัดส่วนรายได้ต่ํากว่ากลุ่มรวยที่สุดหลายเท่า  แม้ว่าการแก้ปัญหาความยากจนของประเทศไทย
จะทําให้กลุ่มประชากรที่อยู่ใต้เส้นความยากจนลดลงมาอย่างต่อเนื่อง  จากร้อยละ  ๙.๖  ในปี  ๒๕๔๙  
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เหลือร้อยละ  ๘.๑  ในปี  ๒๕๕๒  หรือประมาณ  ๕  ล้านคนแต่ยังมีประชากรกลุ่มที่อยู่เหนือเส้นความยากจน
เพียงเล็กน้อยอีกกว่า  ๕  ล้านคน  ซ่ึงเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงที่จะตกอยู่ในภาวะความยากจนได้ง่าย 
หากเผชิญกับวิกฤติการณ์ด้านเศรษฐกิจและภัยธรรมชาติ  นอกจากนั้นเม่ือพิจารณาเป็นรายภาค  พบว่า 
ในปี  ๒๕๕๒  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือและภาคเหนือมีรายได้เฉลี่ยต่อประชากรวัยทํางานต่ํากว่าภาคอ่ืน  
ประชากรในเขตเมืองมีรายได้สูงกว่าชนบทและประชากรในกรุงเทพมหานครมีรายได้สูงกว่าจังหวัดอ่ืน ๆ  
ในขณะเดียวกัน  การถือครองสินทรัพย์ทางการเงินที่อยู่ในรูปของเงินฝากก็มีความกระจุกตัวเช่นกัน  
พิจารณาได้จากบัญชีเงินฝากประจําและออมทรัพย์ระยะ  ๓  เดือนขึ้นไปในธนาคารทั้งหมด  พบว่า   
เพียงร้อยละ  ๐.๑  ของจํานวนบัญชีเป็นบัญชีที่มีปริมาณเงินฝาก  ๑๐  ล้านบาทขึ้นไป  แต่มีวงเงินรวมกัน
คิดเป็นร้อยละ  ๔๐.๐  ขณะที่บัญชีเงินฝากขนาดเล็กมีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ  ๙๙.๙  ของจํานวนบัญชีเงินฝาก
ทั้งหมดและมีวงเงินรวมคิดเป็นร้อยละ  ๖๐.๐  สะท้อนถึงการกระจุกตัวของสินทรัพย์ทางการเงิน   
รวมถึงการถือครองที่ดินมีการกระจุกตัวในกลุ่มคนจํานวนน้อย  บุคคลธรรมดาที่ถือครองที่ดินขนาดเกิน  
๓๐๐  ไร่มีเพียงสี่พันกว่าราย  และในจํานวนนี้มีเพียงประมาณ  ๑๐๐  รายเศษที่ถือครองที่ดินเกินกว่า  
๑,๐๐๐  ไร่  ขณะที่เกษตรกรยากจนจํานวนสูงถึง  ๖.๖  แสนรายไร้ที่ดินทํากิน  สถานการณ์ดังกล่าว
สะท้อนถึงการขาดโอกาสเชิงเศรษฐกิจและสังคมและการเข้าไม่ถึงทรัพยากรของประชาชนในบางกลุ่ม 
บางพื้นที่  รวมทั้งความไม่เป็นธรรมด้านสิทธิและการขาดอํานาจต่อรองของประชาชนบางกลุ่ม  ซ่ึงส่งผล
ต่อการสร้างรายได้และการสะสมสินทรัพย์ประเภทต่าง ๆ   

 ๑.๓ คนไทยได้รับการคุ้มครองผ่านสวัสดิการทางสังคมที่มีความครอบคลุมมากขึ้น   
แต่คุณภาพของบริการยังมีความแตกต่างกันมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งระหว่างเมืองและชนบท  และกลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาสยังไม่สามารถเข้าถึงบริการทางสังคมได้อย่างทั่วถึง  คนไทยได้รับการคุ้มครองด้านการดูแล
สุขภาพ  ป้องกัน  รักษาและฟื้นฟู ผู้ ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง  คือ  จากร้อยละ  ๙๓ .๔  ในปี   
พ.ศ.  ๒๕๔๗  เป็นร้อยละ  ๙๙.๕  ของประชากรไทยทั้งหมดในปี  พ.ศ.  ๒๕๕๓  แต่คุณภาพบริการ 
ด้านสาธารณสุขยังแตกต่างกันมากในระหว่างพื้นที่  มีความเหลื่อมล้ําในการกระจายทรัพยากร 
ทางสาธารณสุขรายพื้นที่  การคุ้มครองทางสังคมสําหรับกลุ่มด้อยโอกาสมีความครอบคลุมมากขึ้นโดย 
ในปีงบประมาณ  ๒๕๕๓  มีผู้สูงอายุร้อยละ  ๗๐.๐  หรือประมาณ  ๕.๖  ล้านคน  มีหลักประกัน 
ความม่ันคงในชีวิตด้วยเบ้ียยังชีพ  คนพิการได้รับเบ้ียยังชีพคนพิการและสวัสดิการเบ้ียความพิการ  ๘.๔  แสนคน  
แต่อย่างไรก็ตาม  โอกาสในการทํางานและคุณภาพชีวิตยังแตกต่างกันมาก  นอกจากนั้นแรงงาน 
นอกระบบส่วนใหญ่ยังไม่มีหลักประกันทางสังคม  กําลังแรงงานของประเทศเข้าถึงหลักประกันทางสังคม
เพียงร้อยละ  ๓๖.๖  ขณะที่มีแรงงานที่อยู่นอกระบบหลักประกันทางสังคมมีถึงร้อยละ  ๖๒.๑  แม้ว่าได้มี
การขยายความคุ้มครองให้แรงงานนอกระบบภายใต้การประกันสังคมมาตรา  ๔๐  แห่งพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม  พ.ศ .  ๒๕๕๓  แล้วก็ตาม  ในขณะเดียวกัน  กลุ่มผู้มีรายได้ต่ําสุดร้อยละ  ๑๐.๐   
ของประชากรมีระดับการศึกษาไม่เกินมัธยมศึกษาตอนต้นถึงร้อยละ  ๙๔.๐  ขณะที่กลุ่มรายได้สูงสุด 
ร้อยละ  ๑๐.๐  ของประชากรมีผู้จบปริญญาตรีขึ้นไปร้อยละ  ๓๘.๐  นอกจากนี้คุณภาพบริการ 
ด้านการศึกษายังแตกต่างกันระหว่างพื้นที่  สะท้อนให้เห็นทั้งจากผลการประเมินสถานศึกษา 
และผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษารายพื้นที่   
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 ๑.๔ ความเท่าเทียมระหว่างหญิงและชายมีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้น  แต่โอกาส 
ที่ ผู้หญิงจะก้าวไปสู่ระดับบริหารหรือระดับตัดสินใจยังมีน้อย  เด็กทั้งหญิงและชายได้รับโอกาส 
ในการศึกษาภาคบังคับขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียมกัน  และสําหรับในการศึกษาระดับสูงขึ้นไปอัตราส่วน
ระหว่างหญิงและชายใกล้เคียงกัน  อย่างไรก็ตาม  โอกาสของผู้หญิงในการก้าวสู่ระดับบริหารหรือระดับ
การตัดสินใจนั้นยังมีสัดส่วนที่ต่ํากว่าผู้ชายมาก  ในระบบราชการพลเรือนสามัญมีข้าราชการพลเรือนสามัญ
ผู้หญิงจํานวนมากกว่าผู้ชาย  คือ  ร้อยละ  ๖๑.๗  แต่โอกาสที่ผู้หญิงจะก้าวเข้าสู่ตําแหน่งทางการบริหาร 
มีน้อยกว่าผู้ชายมาก  ในปี  ๒๕๕๐  สัดส่วนผู้หญิงในตําแหน่งผู้บริหารระดับสูงในราชการส่วนกลางมีเพียง
ประมาณร้อยละ  ๒๒.๒  ซ่ึงเพิ่มขึ้นเพียงช้า ๆ  จากร้อยละ  ๑๗.๘  ใน  ๕  ปีก่อนหน้า  ผู้หญิงในตําแหน่ง
บริหารภาคธุรกิจของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีเพียงร้อยละ  ๒๒.๐  
สําหรับในภาคการเมืองระดับชาติผู้หญิงที่ดํารงตําแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา 
ในปี  ๒๕๕๐  มีสัดส่วนเพียงร้อยละ  ๑๑.๗  และ  ๑๖.๐  ตามลําดับ  ในระดับท้องถิ่นมีผู้หญิง 
เป็นผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กํานัน  และผู้ใหญ่บ้านเพียงร้อยละ  ๙.๔   

 ๑.๕ ความตื่นตัวทางการเมืองของคนไทยสูงขึ้น  การรับรู้ข้อมูลข่าวสารมีมากขึ้น  แต่ยังมี
ปัญหาเรื่องการบริหารจัดการที่ดีในทุกระดับ  สิทธิทางการเมืองมีพัฒนาการที่ดีขึ้นต่อเนื่องโดยที่
ประชาชนได้แสดงการมีส่วนร่วมในการใช้สิทธิของตนในการกาํหนดทิศทางในการบริหารประเทศผ่านการ
ใช้สิทธิในการเลือกตั้งผู้แทนในระดับต่าง ๆ  ซ่ึงเป็นส่วนสําคัญในการพัฒนาประชาธิปไตยในรูปแบบ 
ของการเลือกตั้งให้เจริญก้าวหน้า  และลดปัญหาความเหลื่อมล้ําในด้านการสร้างโอกาสอย่างเป็นธรรม 
ของสังคมได้  โดยเฉพาะในส่วนของภาคประชาชนที่มีความตื่นตัวทางการเมืองสูงขึ้น  มีการใช้สิทธิ
ลงคะแนนเลือกผู้แทนราษฎรเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง  รวมทั้งการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและการเข้าร่วมตรวจสอบ
ทางการเมืองกันมากขึ้น  อย่างไรก็ตาม  ผลการพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดีในช่วง  ๓  ปีแรกของ
แผนพัฒนา ฯ  ฉบับที่  ๑๐  สะท้อนว่าประเทศไทยยังคงเผชิญกับปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในภาครัฐ  
โดยดัชนีภาพลักษณ์การคอร์รัปชั่นในช่วงปี  ๒๕๕๐ - ๒๕๕๒  มีคะแนนอยู่ในช่วง  ๓.๓ - ๓.๕  เทียบกับ
ในช่วงของแผนพัฒนา ฯ  ฉบับที่  ๙  ที่คะแนนอยู่ในช่วง  ๓.๒ - ๓.๘  ขณะที่ภาพลักษณ์ของภาคเอกชน
ในตลาดหลักทรัพย์ในปี  ๒๕๕๐ - ๒๕๕๒  ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง  โดยเฉพาะเรื่องบทบาทกรรมการ   
ความน่าเชื่อถือของผู้บริหาร  การให้ความสําคัญกับลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย  และความรับผิดชอบต่อสังคม   

 ๑.๖ สถาบันการเมืองการปกครองและสถาบันทางเศรษฐกิจที่ขาดความโปร่งใสและความ
เป็นธรรม  ส่งผลให้ความไว้วางใจของคนในสังคมลดลง  นํามาซ่ึงการสร้างเครือข่ายทางสังคม 
แบบแบ่งแยกเป็นกลุ่ม ๆ  แต่ละกลุ่มมีค่านิยมและบรรทัดฐานที่แตกต่างกัน  ขาดการยอมรับซ่ึงกันและกัน  
และส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ของคนในสังคมโดยรวม  ดังจะเห็นได้จากดัชนีความสงบสุขของประเทศไทย
อยู่ที่ อันดับถึง  ๑๐๕  จาก  ๑๒๑  ประเทศในปี  พ.ศ.  ๒๕๕๐  และอันดับที่  ๑๑๘  จาก  ๑๕๓  
ประเทศในปี  พ.ศ.  ๒๕๕๑  และ  ๒๕๕๒  ซ่ึงสอดคล้องกับการสํารวจความคิดเห็นเรื่องความสามัคคี 
ของคนในชาติที่คนส่วนใหญ่มองเห็นว่าสังคมไทยปัจจุบันมีความแตกแยกและขาดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 
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 ๑.๗ ชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นพลังสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ  การบังคับใช้พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ได้ส่งผลต่อการพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนและการดําเนินงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต  การขยายฐานรายได้ที่ท้องถิ่นจัดเก็บ
เองและการบริหารงานขององค์กรที่เน้นประสิทธิภาพเป็นหลักประกันว่าประชาชนในท้องถิ่นจะได้รับ 
การบริการสาธารณะที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน  รวมทั้งเป็นกลไกสําคัญในการสร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตย
และธรรมาภิบาลในระดับชุมชน  นอกจากนี้การให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา  เช่น  
การจัดทําแผนชุมชนโดยมีเวทีแลกเปลี่ยนร่วมกันคิด  การร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาด้านต่าง ๆ   
ที่นําไปสู่การสร้างเป้าหมายร่วมกันของการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นซ่ึงเป็นที่มาของการประกาศและบังคับใช้
พระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชนเม่ือปี  พ.ศ.  ๒๕๕๑  โดยมีจุดมุ่งหมายให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
พัฒนาท้องถิ่นตามความหลากหลายของวิถีชีวิต  วัฒนธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 

  สถานการณ์ดังกล่าวข้างต้นสะท้อนให้เห็นถึงความไม่สมดุลของการพัฒนา   
ความเหลื่อมล้ําและความไม่เป็นธรรมที่เกิดขึ้นในสังคมไทยที่เป็นปัญหาสั่งสมมานาน  แม้จะมีความพยายาม
แก้ไขปัญหามาอย่างต่อเนื่อง  แต่เม่ือพิจารณาจากสถานการณ์ในปัจจุบันและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง 
ในอนาคตได้บ่งชี้ถึงความเสี่ยงหลายประการที่ต้องนาํมาวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาเพื่อนําไปสู่
การแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ําและความไม่เป็นธรรม  รวมทั้งการสร้างภูมิคุ้มกันในสังคมไทยและกําหนด
แนวทางการพัฒนาในระยะ  ๕  ปีข้างหน้า  เพื่อทําให้สังคมไทยเป็นสังคมที่มีคุณภาพ  มีความเป็นธรรม
และเป็นสังคมที่คนไทยอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและสมานฉันท์บนหลักการของการพิทักษ์ปกป้อง
ผลประโยชน์ส่วนรวมของสังคม 

๒. การประเมินความเสี่ยง 
 ผลการพัฒนาที่ ผ่ านมาส่งผลให้ เศรษฐกิจ   สังคม   และการ เมืองของประเทศ 

มีความก้าวหน้าในหลายด้าน  แต่ในขณะเดียวกันก็ส่งผลให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจ  ทางสังคม   
และโครงสร้างทางอํานาจมีความบิดเบือน  ไม่เอ้ือต่อการพัฒนาที่ครอบคลุมทั่วถึงและยั่งยืนในระยะยาว  
และเป็นความเสี่ยงที่อาจทําให้ความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจและสังคมและความไม่เป็นธรรมรุนแรงมากขึ้น  
ที่จะส่งผลให้การพัฒนาในช่วงของแผนพัฒนา ฯ  ฉบับที่  ๑๑  ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ 
และเป้าหมายที่กําหนดไว้  ปัญหาเชิงโครงสร้างดังกล่าวและความเสี่ยงต่อการสร้างความเป็นธรรม 
และลดความเหลื่อมล้ําที่สําคัญ  มีดังนี้ 

 ๒.๑ โครงสร้างทางเศรษฐกิจไม่เอ้ือต่อการพัฒนาที่ทั่วถึงและยั่งยืนและเป็นปัจจัยเสี่ยง 
ที่จะทําให้เกิดช่องว่างทางเศรษฐกิจมากขึ้น  ภาคอุตสาหกรรมมีสัดส่วนมูลค่าการผลิตและผลิตภาพสูงกว่า
ภาคเกษตรมาก  และการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมเป็นองค์ประกอบหลักของการส่งออกของประเทศ  
ในขณะที่เศรษฐกิจภายในประเทศมีสัดส่วนต่ํา  วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมซ่ึงเป็นแหล่งการจ้างงาน
และฐานรายได้สําคัญของประชาชนส่วนใหญ่ยังอ่อนแอ  โครงสร้างเศรษฐกิจเอ้ือประโยชน์ต่อธุรกิจ 
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รายใหญ่มากกว่าธุรกิจขนาดกลางและเล็ก  และเอ้ือต่อเจ้าของทุนมากกว่าแรงงาน  ประกอบกับผลจาก
การพัฒนาที่ผ่านมาในอดีตทําให้การกระจายความม่ังคั่งและผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจทั้งด้านรายได้   
การถือครองสินทรัพย์ทางการเงิน  และทรัพย์สินถาวรโดยเฉพาะที่ดินมีความเหลื่อมล้ํามากในปัจจุบัน   
ซ่ึงจะส่งผลต่อโอกาสในการต่อยอดในการสร้างรายได้และอาชีพของกลุ่มต่าง ๆ  ยิ่งมีความแตกต่างกันมาก
ขึ้นในระยะต่อไปและกลายเป็นความเสี่ยงที่จะยิ่งทําให้เกิดช่องว่างในสังคมที่รุนแรงขึ้นได้ในอนาคต 

  ๒.๑.๑ โครงสร้างทางเศรษฐกิจเอ้ือประโยชน์ต่อกลุ่มเจ้าของทุนมากกว่าเจ้าของ
แรงงาน  และธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีการพัฒนาช้า  การมุ่งเน้นการพัฒนาการส่งออกโดยเฉพาะ
ในกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมเพื่อเร่งการขยายตัวทางเศรษฐกิจภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ที่เข้มข้นขึ้น
ตามลําดับนั้น  ทําให้ภาคอุตสาหกรรมมีความก้าวหน้ามากกว่าภาคเกษตร  สัดส่วนมูลค่าผลผลิตและผลิต
ภาพสูงกว่าภาคเกษตรมาก  กลุ่มทุนโดยเฉพาะกลุ่มทุนอุตสาหกรรมจึงมีอํานาจต่อรองและมีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจเชิงนโยบายของรัฐบาล  ผลประโยชน์จากกระแสโลกาภิวัตน์และนโยบายเศรษฐกิจที่มี
น้ําหนักในภาคอุตสาหกรรมมากจึงมักเอ้ือประโยชน์ต่อเจ้าของทุนมากกว่าแรงงาน  แรงงานขาดอํานาจ
การต่อรอง  ทําให้สัดส่วนรายได้ที่เป็นผลตอบแทนแรงงานต่ํากว่าผลตอบแทนทุนมาก  ซ่ึงในช่วงที่ผ่านมา
นั้นรายได้ที่ค่าตอบแทนแรงงานและสวัสดิการเป็นสัดส่วนเฉลี่ยเพียงประมาณร้อยละ  ๔๐.๐  ของรายได้
ประชาชาติในขณะที่รายได้ส่วนอ่ืนเป็นสัดส่วนร้อยละ  ๖๐.๐  แม้ว่าผู้ที่มีฐานรายได้จากเงินเดือน 
และค่าจ้างจะเป็นประชากรส่วนใหญ่ของประเทศ  จึงกลายเป็นช่องว่างระหว่างชนชั้นรายได้และความ
ขัดแย้งระหว่างผู้ประกอบการและเจ้าของแรงงาน  รวมทั้งเป็นปัญหาคุณภาพชีวิตแรงงานที่มีรายได้ต่ํา   

  นอกจากนั้น  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจที่พึ่งพิงการส่งออกสินค้าและบริการรวมทั้ง
ทุนจากต่างประเทศสูงทําให้มีความอ่อนไหวสูงต่อการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลก  และมีความผันผวน
ได้ง่าย  ในช่วงเศรษฐกิจขาขึ้น  ผลประโยชน์จากการขยายตัวทางเศรษฐกิจและกระแสโลกาภิวัตน์ตกอยู่
กับเจ้าของทุนในสัดส่วนที่สูงกว่ากลุ่มแรงงานมาก  แต่ผลกระทบจากความผันผวนและภาวะวิกฤตมักจะ
นําไปสู่การลดต้นทุนค่าจ้างแรงงาน  การปรับตัวมักจะเริ่มจากการเลิกจ้างและมีปัญหาการว่างงานตามมา  
แรงงานโดยเฉพาะในกลุ่มทักษะต่ําและก่ึงทักษะที่ทํางานในอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้นมักจะมีความ
เสี่ยงสูง  แต่ในช่วงการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโครงสร้างเศรษฐกิจมักจะค่อย ๆ  ปรับตัวไปพึ่งพิงเทคโนโลยี
ใหม่มากขึ้นตามลําดับเพื่อปรับประสิทธิภาพ  ในขณะที่แรงงานส่วนหนึ่งจะไม่สามารถปรับทักษะ 
ตามความต้องการของตลาดได้ทันและกลายเป็นปัญหาการว่างงานเชิงโครงสร้างหรือต้องออกนอกระบบ
หากไม่มีกลไกสนับสนุนในการเพิ่มความรู้และทักษะให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี   

  ในขณะเดียวกัน  การผูกขาดทางการค้าเป็นอุปสรรคต่อการสร้างโอกาสทางธุรกิจ
สําหรับรายย่อย  ธุรกิจขนาดกลางขนาดย่อมพัฒนาได้ช้ากว่าธุรกิจขนาดใหญ่  โดยที่วิสาหกิจขนาดย่อม
กว่า  ๒.๒  ล้านรายจาก  ๒.๘  ล้านรายอยู่นอกระบบ  มีผลิตภาพต่ํา  เข้าถึงเทคโนโลยีและข้อมูลข่าวสาร
ได้น้อยกว่า  มีอํานาจต่อรองในเชิงนโยบายน้อยกว่าและการเข้าถึงสิทธิประโยชน์ด้านภาษีและแหล่ง
เงินทุนของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีข้อจํากัดหลายประการ  ในขณะที่การส่งเสริมวิสาหกิจ
ชุมชนยังก้าวหน้าช้าจึงไม่สามารถเป็นแหล่งการสร้างงานและรายได้หลักของประชาชนในชุมชน   
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  ๒.๑.๒ โครงสร้างภาษีมีความไม่เป็นธรรมจึงไม่สามารถช่วยสนับสนุนการกระจาย
ผลประโยชน์การพัฒนาในอีกทางหนึ่งได้  และหากไม่ปฏิรูปทั้งระบบให้มีโครงสร้างที่เป็นธรรมมากขึ้น 
ก็จะยิ่งซํ้าเติมปัญหาความเหลื่อมล้ํา  การพึ่งพิงภาษีทางอ้อมเป็นสัดส่วนที่สูงกว่าภาษีทางตรงทําให้เกิด
การผลักภาระภาษีมีโครงสร้างที่เอ้ือประโยชน์ต่อฐานรายได้ที่ไม่ใช่ผลตอบแทนแรงงาน  และรายได้จาก
ทรัพย์สินและความม่ังคั่ง  มากกว่ารายได้ที่เป็นค่าตอบแทนแรงงาน  ประชาชนที่ทํางานรับค่าจ้าง 
หรือเงินเดือนเป็นลักษณะประจํานั้นมีระบบภาษีควบคุมที่เข้มงวดชัดเจน  ในขณะที่ผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สินและผลตอบแทนจากเงินทุนนั้นมักจะมีภาระภาษีในสัดส่วนที่ต่ํากว่าเนื่องจากมีเกณฑ์การกําหนด
มูลค่าฐานภาษีที่บิดเบือนและมักจะมีช่องโหว่ของกฎหมายภาษีให้สามารถหลบเลี่ยงภาระภาษีได้ง่าย  
ในขณะที่การลดหย่อนและการให้ประโยชน์ทางภาษีก็เอ้ือต่อกลุ่มรายได้ระดับบนมากกว่าระดับล่าง  
โดยที่ ผู้มีรายได้ สูงมีช่องทางลดหย่อนมาก  เม่ือคิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้ภาษีบางประเภท  เช่น  
ภาษีมูลค่าเพิ่ม  กลุ่มรายได้ระดับล่างจึงมีสัดส่วนภาระภาษีที่สูงกว่า  และธุรกิจเอกชนขนาดเล็กและขนาดกลาง
ต้องจ่ายภาษีเม่ือคิดเป็นสัดส่วนของรายได้มากกว่าธุรกิจขนาดใหญ่  ดังนั้นระบบภาษีแทนที่จะช่วย
สนับสนุนให้เกิดกลไกการกระจายผลประโยชน์จากการพัฒนาอีกทางหนึ่งกลับซํ้าเติมให้เกิดความเหลื่อมล้ํา 
ในด้านรายได้   

  ๒.๑.๓ การพัฒนาที่ยังกระจุกตัวในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมทั้ง 
เมืองใหญ่อ่ืน ๆ  และการรวมศูนย์บริหารจัดการภาครัฐ  ทําให้ความก้าวหน้าและโอกาสทางเศรษฐกิจ
แตกต่างกันมากในระดับพื้นที่และกลายเป็นความขัดแย้งทางสังคม  การพัฒนาที่กระจุกตัวเฉพาะในเมืองใหญ่
ทําให้เกิดความแตกต่างในระหว่างพื้นที่ทั้งในด้านโอกาสในการสร้างอาชีพและรายได้  คุณภาพบริการ 
ทางสังคม  และโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ  นอกจากนั้น  ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและโอกาสในการ
สร้างอาชีพและรายได้ที่ดี  และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพที่ดีกว่าในกรุงเทพและปริมณฑลรวมทั้ง 
เมืองใหญ่  ก็เป็นปัจจัยดึงดูดให้เกิดการย้ายถิ่นจากชนบทสู่เมือง  ในขณะที่ความยากจนในภาคเกษตร 
และในชนบทนั้นเป็นปัจจัยผลักสําคัญ  การย้ายถิ่นของแรงงานที่มีการศึกษาน้อยและขาดทักษะ 
มีทางเลือกน้อยจึงเป็นการย้ายถิ่นเข้าสู่การทํางานนอกระบบหรือนอกภาคทางการ  มีชั่วโมงการทํางาน 
ต่อวันที่ยาวนาน  ขาดความปลอดภัยในสถานที่ทํางาน  และมีความเป็นอยู่ที่แออัดไม่ปลอดภัย   
กลายเป็นปัญหาความยากจนเมืองที่เป็นช่องว่างทางสังคม  มีความเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาอาชญากรรม 
และความขัดแย้งในสังคมได้ง่าย   

 ๒.๒ โครงสร้างทางสังคมยังมีช่องว่างที่แตกต่างกันมากระหว่างชนชั้นทั้งในด้าน 
องค์ความรู้  การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร  และการเข้าถึงบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ  รวมทั้งโอกาสที่ไม่เท่าเทียม
ระหว่างชายและหญิง  ผู้ด้อยโอกาสยังไม่สามารถเข้าถึงบริการทางสังคมได้อย่างทั่วถึง  แรงงานนอกระบบ
ส่วนใหญ่ยังไม่มีหลักประกันทางสังคม  คุณภาพของบริการทางสังคมแตกต่างกันมากระหว่างพื้นที่ 
และกลุ่มผู้รับบริการ  สาเหตุดังกล่าวเป็นปัจจัยผลักให้ประชาชนย้ายถิ่นเข้าสู่เมืองซ่ึงส่วนใหญ่เป็นแรงงาน
ไร้ฝีมือและค่าแรงต่ํา  กลายเป็นปัญหาผู้มีรายได้น้อยในเขตเมืองที่มีช่องว่างทางสังคมกับกลุ่มชนชั้นกลาง
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และกลุ่มรายได้สูงโดยเฉพาะโอกาสในการเข้าถึงบริการสาธารณะที่มีคุณภาพและความม่ันคงด้านรายได้  
ซ่ึงความแตกต่างด้านรายได้  ฐานะทางสังคมและองค์ความรู้ยิ่งทําให้การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศมีความแตกต่างกันและกลายเป็นข้อจํากัดในการพัฒนาอาชีพ 
และสร้างรายได้สําหรับประชากรบางกลุ่ม  โครงสร้างทางสังคมที่แตกต่างกันมากทําให้การดําเนินนโยบาย
ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมมีความยากลําบากขึ้น  โดยที่จะต้องให้ความสําคัญกับนโยบายในระดับ
จุลภาคที่กําหนดกลุ่มเป้าหมายอย่างชัดเจนมากขึ้น   

  นอกจากนี้  สังคมไทยยังขาดความสมดุลระหว่างโอกาสของหญิงและชาย   
โอกาสของผู้หญิงมีข้อจํากัดมากกว่าผู้ชายทั้งในด้านการศึกษาระดับสูงในบางสาขาและในด้านอาชีพ   
และโอกาสของผู้หญิงในภาคการเมืองทั้งระดับชาติและการเมืองท้องถิ่นและการเป็นผู้บริหารระดับสูง 
ในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชนยังมีน้อย  ไม่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางสังคมโลกที่มีมิติประเด็น
ปัญหาใหม่ ๆ  ที่มีผลกระทบต่อผู้หญิงอย่างมาก  ได้แก่  ประเด็นผลกระทบจากกระแสโลกาภิวัตน์  
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  การเคลื่อนย้ายแรงงาน  สังคมผู้สูงอายุ  โรคเอดส์  ปัญหายาเสพติด   
ภัยพิบัติทางธรรมชาติ  และการแบ่งเบาภาระงานและการหารายได้โดยผู้หญิง  ประเด็นการพัฒนา 
และปัญหาดังกล่าวส่งผลให้ผู้หญิงต้องเผชิญกับความท้าทายมากขึ้น  ดังนั้นบทบาทสตรีในระดับ 
การตัดสินใจจึงมีความสําคัญมากขึ้น 

 ๒.๓ การทุจริตประพฤติมิชอบยังคงเป็นอุปสรรคสําคัญในการบริหารราชการแผ่นดิน  
ขณะที่การเข้าถึงสิทธิและกระบวนการยุติธรรมของคนกลุ่มต่าง ๆ  ในสังคมไทยยังไม่เท่าเทียมและ 
เป็นธรรม  ปัญหาการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและการทุจริตคอร์รัปชั่นของเจ้าหน้าที่รัฐ  และการละเว้นหรือ
เลือกปฏิบัติต่อประชาชน  ทําให้การดําเนินนโยบายสาธารณะและการจัดบริการสาธารณะเพื่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนยังขาดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  การใช้งบประมาณแผ่นดินสิ้นเปลือง 
โดยไม่เกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยและมีความบิดเบือนในการจัดสรรงบประมาณ
รายจ่าย  โดยที่ในบางส่วนเป็นการใช้จ่ายที่ไม่ตรงกับกลุ่มเป้าหมายหรือปัญหาเร่งด่วนที่ควรจะได้รับลําดับ
ความสําคัญ  ในขณะเดียวกันยังมีปัญหาความไม่เท่าเทียมของกระบวนการยุติธรรมในสังคมไทยอีกมาก  
ประกอบกับแนวโน้มการขยายตัวของความเป็นเมืองส่งผลกระทบให้รูปแบบการใช้ชีวิตและปฏิสัมพันธ์ 
ทางสังคมแบบเครือญาติที่มีความเอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่  ช่วยเหลือเก้ือกูลกันลดลง  จึงกลายไปเป็นรูปแบบสังคม
ที่ต่างคนต่างอยู่และขาดความไว้เนื้อเชื่อใจซ่ึงกันและกัน  เกิดความขัดแย้งและกรณีพิพาทในสังคมได้ง่าย   

 ๒.๔ การเข้าไม่ถึงการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติทําให้ชุมชนสูญเสียความสามารถ 
ในการพึ่งตนเองและการพัฒนาศักยภาพ  การพัฒนาเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นการขยายตัวเชิงปริมาณมาเป็น
เวลายาวนานทําให้กลุ่มทุนตักตวงผลประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติมากเกินไป  ขณะที่ชุมชน 
ไม่สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้  โดยเฉพาะคนยากจนที่อาศัยและพึ่งพาป่าเป็นแหล่งอาหารสําคัญ  
ทําให้ชุมชนพึ่งตนเองได้ลดลง  ต้องอาศัยแหล่งอาหารจากภายนอกชุมชนที่มีต้นทุนสูง  ขณะเดียวกัน 
การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศเป็นตัวเร่งให้เกิดความยากลําบากในการดํารงชีวิตของคนในชุมชน
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ชนบท  ควบคู่กับการพัฒนาอุตสาหกรรมที่รุกลํ้าพื้นที่เกษตรกรรมและแหล่งทํามาหากินทําให้เกิดเป็น
ต้นทุนของชุมชน  เพราะก่อให้เกิดมลพิษส่งผลกระทบต่อสุขภาพของคนในชุมชน  นอกจากนี้  อิทธิพล
ของกลุ่มทุนต่อนโยบายต่าง ๆ   ส่งผลให้ชุมชนมีช่องทางน้อยลงในการทํามาหากินในท้องถิ่นและไม่สามารถดูแล  
รักษา  อนุรกัษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างเต็มที่ 

๓. การสร้างภูมิคุ้มกัน 
 จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นและแนวโน้มในอนาคตชี้ให้เห็นถึงความจําเป็นที่ต้อง

สร้างสังคมที่มีภูมิคุ้มกันเข้มแข็งมากขึ้น  โดยต้องสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคมแก่คนทุกกลุ่ม  
ให้ความสําคัญกับการสร้างความเท่าเทียมกันของโอกาสและการมีส่วนร่วม  เพื่อให้เป็นสังคมที่มีคุณภาพ
และมีความเป็นธรรม  ประชาชนสามารถปรับตัวเข้ากับความเปลี่ยนแปลงและสามารถบริหารจัดการ
ความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยสังคมไทยต้องมีภูมิคุ้มกันที่สําคัญ  ดังนี้ 

 ๓.๑ ทุกคนในสังคมไทยมีความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคม  ได้รับโอกาสในการ
ประกอบสัมมาชีพอย่างเท่าเทียมกัน  สามารถเข้าถึงบริการทางสังคมและทรัพยากรอย่างเป็นธรรม 
และได้รับการคุ้มครองทางสังคมอย่างทั่วถึง  เพื่อป้องกันมิให้ตกอยู่ในวงจรความยากจน  และมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้นอย่างทั่วถึง   

 ๓.๒ กลุ่มผู้ด้อยโอกาสได้รับโอกาสและการพัฒนาศักยภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน  
สามารถเข้าถึงบริการสาธารณะที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม  เข้าถึงทรัพยากรและโครงสร้าง
พื้นฐานต่าง ๆ  การพัฒนาเศรษฐกิจมีฐานกว้าง  ครอบคลุมทั่วถึงและสร้างโอกาสสําหรับกลุ่มด้อยโอกาส
มากขึ้น  บนหลักการการยอมรับอย่างมีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์และลดช่องว่างในสังคม   

 ๓.๓ ประชาชนมีการเสริมสร้างความเข้มแข็งเป็นพลังร่วมของสังคมไทย  มีการพัฒนา
ตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพและสามารถเข้ามีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศอย่างเต็มที่และเป็นธรรม   
โดยที่สามารถปรับตัวท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วได้ 

 ๓.๔ ชุมชนและสังคมมีค่านิยมร่วมและยึดหลักผลประโยชน์ของสังคม  มีค่านิยมร่วม 
ในการอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขระหว่างกลุ่มคน  ระหว่างพื้นที่  และระหว่างวัย  พึ่งพาอาศัยและเก้ือกูล
กันภายใต้ความหลากหลายทางวัฒนธรรม   

๔. วัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
 ๔.๑ วัตถุประสงค์ 
  ๔.๑.๑ เพื่อสร้างโอกาสการเข้าถึงปัจจัยการประกอบอาชีพ  ทั้งแหล่งทรัพยากร  

แหล่งทุน  โครงสร้างพื้นฐานและทักษะความรู้ที่จะเป็นฐานการประกอบอาชีพที่ม่ันคง  รวมทั้งสร้างโอกาส
ทางธุรกิจในทุกระดับ  นําไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตให้ทุกคนในสังคมไทย 

  ๔.๑.๒ เพื่อให้ทุกคนในสังคมไทยมีความเท่าเทียมกันในการเข้าถึงบริการทางสังคม
ที่มีคุณภาพและสามารถดํารงชีวิตอยู่ได้อย่างมีศักดิ์ศรีและมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
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  ๔.๑.๓ เพื่อให้ประชาชนทุกคนได้รับการคุ้มครองสิทธิพื้นฐาน  เข้าถึงกระบวนการ
ยุติธรรมอย่างเสมอภาค  รวมทั้งสร้างความโปร่งใสในกระบวนการตัดสินใจของระบบบริหารราชการ
แผ่นดินบนพื้นฐานของการใช้หลักนิติธรรม  หลักคุณธรรมและจริยธรรม  และหลักผลประโยชน์ส่วนรวม
ของประเทศ 

  ๔.๑.๔ เพื่อสนับสนุนให้ภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหา 
ความเหลื่อมล้ําและลดความขัดแย้งในสังคมไทยและดํารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกัน 
โดยยึดหลักผลประโยชน์ของสังคม 

 ๔.๒ เป้าหมายการพัฒนา 
  ๔.๒.๑ ลดช่องว่างรายได้ระหว่างกลุ่มคนและพื้นที่ต่าง ๆ  รวมทั้งเสริมสร้าง 

ความแข็งแกร่งให้เศรษฐกิจฐานรากและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้ผู้ประกอบการรายย่อยและชุมชน 
  ๔.๒.๒ ประชาชนได้รับการคุ้มครองทางสั งคมที่ มีคุณภาพและครอบคลุม 

อย่างทั่วถึง  รวมทั้งมีความเท่าเทียมทางเพศมากขึ้น  ทั้งในเรื่องรายได้  โอกาสทางอาชีพ  และโอกาส 
ในการดํารงตําแหน่งในระดับบริหารและระดับการตัดสินใจ 

  ๔.๒.๓ ประชาชนรับรู้สิทธิและหน้าที่และเข้าถึงบริการของหน่วยงานกระบวนการ
ยุติธรรมได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว   มีการบังคับใช้กฎหมายอย่าง เสมอภาคและเป็นธรรม   
ภาคีการพัฒนาต่าง ๆ  มีส่วนร่วมในกระบวนการยุติธรรม 

  ๔.๒.๔ คนยากจนและด้อยโอกาสมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น  มีภูมิคุ้มกันและสามารถ
ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงได้ดีขึ้น 

  ๔.๒.๕ มีการบริหารจัดการที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ  และเพิ่มการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคีในการพัฒนาประเทศ   

 ๔.๓ ตัวชี้วัด 
  ๔.๓.๑ สัดส่วนรายได้ระหว่างกลุ่มประชากรและพื้นที่ 
  ๔.๓.๒ สัดส่วนของมูลค่าผลผลิตวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในผลิตภัณฑ์

มวลรวมในประเทศ 
  ๔.๓.๓ อัตราการเข้าสู่ตลาดแรงงานของผู้สูงอายุ  สตรี  และผู้พิการ 
  ๔.๓.๔ สัดส่วนประชากรที่สามารถเข้าถึงการคุ้มครองทางสังคมที่มีคุณภาพจําแนก

ตามเพศ  อายุ  อาชีพ  และสัดส่วนของแรงงานนอกระบบประกันสังคมที่เข้าถึงระบบสวัสดิการสังคม 
ของกําลังแรงงานทั้งหมด 

  ๔.๓.๕ สัดส่วนผู้หญิงในระดับบริหารหรือในระดับการตัดสินใจทั้งในภาครัฐ   
ภาคธุรกิจเอกชน  และภาคการเมืองในระดับชาติและระดับท้องถิ่น  และช่องว่างรายได้ระหว่างแรงงาน
ชายและหญิง 

  ๔.๓.๖ ดัชนีภาพลักษณ์การทุจริตประพฤติมิชอบ 
  ๔.๓.๗ ดัชนีความสงบสุข 
  ๔.๓.๘ ดัชนีชี้วัดความเข้มแข็งของชุมชน 
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๕. แนวทางการพัฒนา   
 จากสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มในอนาคตสะท้อนถึงความเสี่ยงที่อาจจะ

ส่งผลให้เกิดช่องว่างและความไม่เป็นธรรมในสังคมมากขึ้นทั้งจากการเปลี่ยนแปลงในโลก  ในภูมิภาค 
และโดยเฉพาะในประชาคมอาเซียน  การลดความเหลื่อมล้ําและการสร้างความเป็นธรรมในสังคม 
จึงมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพของสังคมทั้งในระดับปัจเจกและระดับสังคมโดยรวม  และการปรับโครงสร้าง
เศรษฐกิจให้มีความครอบคลุมทั่วถึงที่สร้างโอกาสการมีงานทําอย่างมีคุณภาพสําหรบักลุ่มต่าง  ๆ  ในสังคม  
พร้อมทั้งมีระบบการคุ้มครองทางสังคมเพื่อป้องกันความเสี่ยงในการดําเนินชีวิต  ทั้งนี้เพื่อสนับสนุน 
ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมและได้รับผลประโยชน์ได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
มากขึ้นภายใต้สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาศักยภาพพื้นฐาน  การสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจ 
และคุณภาพชีวิตในมิติต่าง  ๆ  การได้รับการยอมรับอย่างเท่าเทียมกัน  และการอาศัยอยู่ร่วมกันในชุมชน
ที่มีความสมานฉันท์และเอ้ืออาทร  รวมทั้งมีการเสริมพลังให้เกิดมากขึ้นที่จะพัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพ  
โดยมีแนวทางการพัฒนา  ดังนี้   

 ๕.๑ การสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคมให้ทุกคนในสังคมไทย  และเสริมสร้าง
ขดีความสามารถในการจัดการความเสี่ยงและสร้างโอกาสในชีวิตให้แก่ตนเอง 

  ๕.๑.๑ ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้มีฐานการพัฒนาที่ครอบคลุมทั่วถึงและยั่งยืน  
พร้อมทั้งเศรษฐกิจฐานรากให้มีความหลากหลายและแข็งแกร่งมากขึ้น  โดยการสร้างโอกาสเพื่อให้เกิด
ผู้ประกอบการใหม่  สนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมและวิสาหกิจชุมชน  และสร้างโอกาส 
อย่างเท่าเทียมในการเข้าถึงระบบตลาดในทุกระดับ  สร้างงานในภาคอุตสาหกรรมและบริการมากขึ้น
ควบคู่ไปกับการเพิ่มผลิตภาพแรงงานและความสามารถในการคิดสร้างสรรค์เพื่อเป็นฐานในการสร้าง
รายได้  ยกระดับและสร้างเสถียรภาพรายได้เกษตรกรพร้อมกับการพัฒนาอาชีพและแนวทางสร้างรายได้
เสริมนอกฤดูกาล  สนับสนุนการเข้าถึงทรัพยากรและแหล่งทุนในการประกอบอาชีพที่กว้างขวาง   
และกระจายการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ทั่วถึงมากขึ้น  ควบคู่กับการพัฒนาทักษะความสามารถ 
ทั้งด้านการผลิตและการบริหารจัดการรวม  เพื่อเพิ่มโอกาสการประกอบสัมมาชีพที่หลากหลาย 

  ๕.๑.๒ ส่งเสริมการจัดสรรทรัพยากรและสิทธิทางทรัพย์สินให้เกิดความเป็นธรรม  
โดยส่งเสริมการกระจายสิทธิการถือครองและใช้ประโยชน์ที่ดินสําหรับเกษตรกรไร้ที่ดินทํากิน 
และเกษตรกรยากจน  ปรับปรุงกฎหมาย  กฎระเบียบและบังคับใช้กฎหมายให้ชุมชนเข้าถึงและใช้ประโยชน์
ทรัพยากรอย่างทั่วถึง  รวมทั้งพัฒนาระบบหลักฐานทางทะเบียนและสถานะทางกฎหมายในฐานะ 
ผู้ถือครองทรัพย์สิน  เพื่อเสริมสร้างความม่ันคงในการครอบครองทรัพย์สิน  เช่น  การจัดสรรที่ดินของรัฐ  
และการเป็นเจ้าของที่อยู่อาศัย  เป็นต้น   
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  ๕.๑.๓ พัฒนาการใช้ประโยชน์เทคโนโลยีสารสนเทศและสนับสนุนการเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารในการพัฒนาอาชีพ  โดยเปิดช่องทางการเข้าถึงและใช้ประโยชน์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และเทคโนโลยีการผลิตที่หลากหลายและรวดเร็ว  รวมถึงข้อมูลช่องทางการตลาดที่เหมาะสมกับทักษะ
และอาชีพให้กับประชาชนเพื่อเป็นการสร้างทางเลือกและเพิ่มโอกาสการสร้างรายได้   

  ๕.๑.๔ ส่งเสริมการใช้สิทธิแรงงานขั้นพื้นฐานในสถานประกอบการ  โดยเฉพาะ 
ในด้านสุขอนามัยและความปลอดภัย  ชั่วโมงการทํางาน  การไม่เลือกปฏิบัติ  ควบคู่กับการเปิดโอกาส 
การทํางานสําหรับผู้สูงอายุ  สตรี  และคนพิการได้ตามศักยภาพมากขึ้น  มีการร่วมมือระดับภูมิภาค 
เพื่อการพัฒนาทักษะและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชน  ผู้สูงอายุ  สตรี  และผู้พกิาร  การมีระบบ
ค่าจ้างและสวัสดิการแรงงานที่เป็นธรรม  การเพิ่มโอกาสทางการศึกษา  การฝึกอบรมและการฝึกอบรมซํ้า
ของแรงงาน  รวมทั้งปรับปรุงและพัฒนากฎเกณฑ์ด้านแรงงานและการบังคับใช้ให้เกิดประสิทธิผล 
เพื่อคุ้มครองแรงงานบนหลักสิทธิพื้นฐานและการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน   

  ๕.๑.๕ ส่งเสริมบทบาทของภาคธุรกิจเอกชนในการเสริมสร้างความม่ันคง 
ทางเศรษฐกิจและสังคมแก่คนในสังคมไทย  โดยการรณรงค์และการให้ผลประโยชน์ทางภาษีสําหรับ 
ภาคธุรกิจที่ดําเนินกิจกรรมเพื่อรับผิดชอบทางสังคมและวิสาหกิจเพื่อสังคม  เป็นการสนับสนุนการสร้าง
ความเป็นธรรมต่อแรงงานทั้งในด้านค่าจ้างแรงงาน  ความปลอดภัยและคุณภาพของชีวิตการทํางาน 
ของแรงงานในทุกระดับ  และการสร้างโอกาสและสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถสําหรับกลุ่มสตรี  
ผู้สูงอายุ  คนพิการและผู้ด้อยโอกาสอ่ืน ๆ  รวมทั้งสร้างความตระหนักถึงความรับผิดชอบและความเป็นธรรม
ต่อผู้บริโภค  ชุมชนและสังคมส่วนรวม 

  ๕.๑.๖ ปรับโครงสร้างภาษีทั้งระบบให้สนับสนุนการกระจายรายได้และเป็น
เครื่องมือในการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรและสร้างความเป็นธรรมในการจัดสรร
ทรัพยากรและการถือครองทรัพย์สิน  โดยเน้นการจัดเก็บภาษีทางตรงมากขึ้นโดยเฉพาะภาษีที่จัดเก็บจาก
มูลค่าทรัพย์สินและฐานรายได้ที่ไม่ใช่ผลตอบแทนจากการทํางาน  ปรับปรุงการกําหนดชั้นรายได้และอัตรา
ภาษีให้สอดคล้องกับโครงสร้างฐานรายได้ที่เปลี่ยนแปลงไป  ปรับปรุงกฎเกณฑ์การให้สิทธิประโยชน์ 
และการลดหย่อนทางภาษีให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงต่อประชาชนในระดับฐานล่างและธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม  เร่งรัดการบังคับใช้กฎหมายภาษีส่ิงแวดล้อมเพื่อสะท้อนต้นทุนที่แท้จริง  วางระบบฐานข้อมูล
และพัฒนากลไกในการนําภาคนอกทางการทั้งแรงงานและผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบภาษี  ควบคู่ไปกับการ
ปรับระบบการจัดสรรงบประมาณให้สอดคลอ้งกับความต้องการของพื้นที่และกลุ่มเป้าหมายนโยบาย   

  ๕.๑.๗ พัฒนากลไกการให้ความช่วยเหลือประชาชนและผู้ประกอบการที่ได้รับ
ผลกระทบจากการดําเนินนโยบายตามข้อตกลงการค้าและการลงทุนเสรีระหว่างประเทศ  ควบคู่ไปกับการ
สร้างภูมิคุ้มกัน  โดยการเพิ่มความรู้และทักษะสําหรับแรงงานไทย  สร้างโอกาสทางอาชีพและธุรกิจใหม่ ๆ  
โดยความร่วมมือกับภาคธุรกิจเอกชนที่ได้รับผลประโยชน์  และให้การสนับสนุนด้านแหล่งเงินทุนที่จําเป็น
ในช่วงของการปรับตัวสู่อาชีพหรือการประกอบการใหม่ ๆ  รวมทั้งการยกระดับด้านเทคโนโลยีเพื่อเพิ่ม 
ขีดความสามารถในการแข่งขันในบริบทใหม่สําหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม   
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  ๕.๑.๘ ยกระดับคุณภาพของระบบการคุ้มครองทางสังคมให้ครอบคลุมทุกคน 
อย่างทั่วถึง  สอดคล้องกับความต้องการและความจําเป็น  ด้วยการกําหนดนโยบาย  มาตรการทางกฎหมาย 
และทางสังคมในการจัดหลักประกันทางสังคมแก่แรงงานทั้งในระบบและนอกระบบอย่างเท่าเทียม 
และเป็นธรรม  มีสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมกับการดํารงชีวิตอย่างมีคุณภาพ  ควบคู่กับการพัฒนา 
ระบบข้อมูลการให้ความคุ้มครองทางสังคมให้มีมาตรฐาน  สามารถเชื่อมโยงกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ๕.๒ การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพื้นฐาน  และเน้นการสร้างภูมิคุ้มกัน
ระดับปัจเจกและสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจในการพัฒนาประเทศ 

  ๕.๒.๑ พัฒนาระบบบริการสาธารณะให้มีคุณภาพและมีช่องทางการเข้าถึง 
อย่างหลากหลาย  โดยเฉพาะระบบบริการสาธารณสุขและการศึกษาขั้นพื้นฐาน  สวัสดิการสังคม   
และกระบวนการยุติธรรม  เพื่อสร้างโอกาสให้กลุ่มด้อยโอกาสสามารถเข้าถึงบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ
อย่างเท่าเทียมและทั่วถึง  รวมทั้งลดความแตกต่างคุณภาพบริการสาธารณะในระหว่างพื้นที่และกลุ่มคน  
โดยสนับสนุนการกระจายอํานาจสู่ท้องถิ่นตามกรอบที่รัฐธรรมนูญกําหนด  ทั้งบริการการศึกษา  สุขภาพ  
สวัสดิการสังคม  กระบวนการยุติธรรม  ควบคู่ไปกับการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสุขภาพและการศึกษา 
ของประเทศ  การกระจายทรัพยากรด้านการศึกษา  สาธารณสุข  และมีระบบการจูงใจให้บุคลากรมีการ
กระจายที่เหมาะสมภายใต้มาตรการการเงินการคลังที่ยั่งยืน   

  ๕.๒.๒ สนับสนุนการจัดหาที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยและการเข้าถึงระบบ
สาธารณูปโภค  โดยการกําหนดเป็นนโยบายที่อยู่อาศัยแห่งชาติและเมืองน่าอยู่  พัฒนาโครงการ 
ที่อยู่อาศัยแก้ปัญหาชุมชนแออัดในเมืองโดยดําเนินการร่วมกับภาคธุรกิจเอกชน  รวมทั้งส่งเสริมบทบาท
ภาคธุรกิจเอกชนให้การช่วยเหลือสังคมด้านที่อยู่อาศัย  เช่น  การช่วยเหลือแรงงานให้มีอยู่อาศัย 
ที่ปลอดภัย  จัดเขตที่พักอาศัยแรงงานข้ามชาติที่ชัดเจนไม่ขัดต่อการจัดระเบียบสังคม  และมีบทบาท
ร่วมกับรัฐบาลในการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อยที่มีการกระจายตัวอย่างทั่วถึงมากขึ้น 
และลดความแออัดของเมือง   

  ๕.๒.๓ พัฒนาระบบสวัสดิการทางสังคม  โดยจัดระบบความสัมพันธ์ของสวัสดิการ
ทางสังคมทั้งเกิด  แก่  เจ็บ  ตาย  ให้มีความเชื่อมโยงกันตั้งแต่ระดับชาติ  ท้องถิ่น  และชุมชนโดยมุ่งเน้น
การจัดสวัสดิการที่มีคุณภาพและยั่งยืน  ด้วยบทบาทและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  โดยเฉพาะ
บทบาทสถาบันครอบครัว  ชุมชนท้องถิ่น  องค์กรเอกชนที่ไม่แสวงหากําไร  และภาคเอกชนที่แสดง 
ความรับผิดชอบต่อสงัคมและการลงทุนในธุรกิจเพื่อสังคม 

  ๕.๒.๔ พัฒนาระบบการเงินฐานรากและระบบการออมที่หลากหลาย  เพื่อขยาย
ฐานการให้บริการทางการเงินฐานรากและสนับสนุนการระดมทรัพยากรในชุมชนเพื่อการพัฒนา   
โดยบทบาทร่วมกันของภาครัฐ  ภาคชุมชนท้องถิ่น  และภาคธุรกิจเอกชน  ส่งเสริมการต่อยอดการออม 
ในชุมชน  และส่งเสริมการออมเพื่อเป็นหลักประกันความม่ันคงเม่ือชราภาพ   
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  ๕.๒.๕ เสริมสร้างเจตคติด้านความเสมอภาคระหว่างหญิงและชาย  เพื่อให้เด็ก  
เยาวชน  และประชาชนทั่วไปทั้งผู้หญิงและผู้ชายมีเจตคติบนพื้นฐานของความเสมอภาคระหว่างหญิง 
และชาย  โดยการประสานความร่วมมือระหว่างครอบครัว  สถานศึกษา  สถาบันศาสนา  และสื่อในการ
ปลูกฝังค่านิยมและเจตคติที่ยอมรับและส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ  และการไม่กระทํารุนแรง 
ต่อผู้หญิง  รวมถึงการเพิ่มโอกาสการก้าวสู่ระดับบริหารและระดับการตัดสินใจทั้งทางการเมืองระดับชาติ
และระดับท้องถิ่น  ภาครัฐ  และภาคธุรกิจเอกชน  โดยการเสริมสร้างศักยภาพผู้หญิงให้มีความพร้อม  
ความรู้  ความเข้าใจ  ปลูกจิตสํานึก  อุดมการณ์  ค่านิยม  จริยธรรม  วัฒนธรรมประชาธิปไตย   
และธรรมาภิบาล  เพื่อยกระดับการมีส่วนร่วมของสตรีในกระบวนการตัดสินใจต่าง ๆ   

  ๕.๒.๖ พัฒนาระบบฐานข้อมูลการให้การคุ้มครองทางสังคมให้มีประสิทธิภาพ  
ครอบคลุมประชาชนทุกคนตามสิทธิ   และเชื่ อมโยงระหว่ างการคุ้ มครองประเภทต่ าง  ๆ   
และกลุ่มเป้าหมาย  รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้เป็นเหตุ 
และผลประกอบในการพัฒนาหรือออกแบบช่องทางและรูปแบบการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมาย 
ให้สามารถเข้าถึงบริการอย่างมีประสิทธิภาพ   

 ๕.๓ การเสริมสร้างพลังให้ทุกภาคส่วนสามารถเพิ่มทางเลือกการดําเนินชีวิตในสังคม 
และสร้างการมีส่วนร่วมในเชิงเศรษฐกิจ  สังคม  และการเมืองได้อย่างมีคุณค่าและศักดิ์ศรี 

  ๕.๓.๑ เสริมสร้างพลังทางสั งคมให้ทุกคนสามารถแสดงออกทางความคิด 
อย่างสร้างสรรค์  โดยเรียนรู้  เข้าใจ  และปฏิบัติหน้าที่  ความรับผิดชอบในฐานะพลเมืองที่ดีของประเทศ  
มีค่านิยมไม่ยอมรับการกระทําผิดและการคอร์รัปชั่น  ส่งเสริมการเปิดพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
และแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างในทางสร้างสรรค์และการเข้ามีส่วนร่วมในองค์กรเพื่อการพัฒนา 
ในระดับต่าง ๆ  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาประเทศตั้งแต่ร่วมคิด  ร่วมตัดสินใจ   
การกําหนดแนวทางและการขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติ  และร่วมตรวจสอบการดําเนินงานของภาครัฐ 
และภาคีการพัฒนาต่าง ๆ  รวมทั้งการสร้างโอกาสการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ  ของกลุ่มเด็ก  เยาวชน  
สตรี  ผู้พิการหรือทุพพลภาพ  ผู้สูงอายุ  ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม  คนยากจนและผู้อยู่ในพื้นที่ห่างไกล 

  ๕.๓.๒ เพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถของชุมชนในการจัดการปัญหา 
ของชุมชนด้วยตนเอง  เน้นการกระจายอํานาจให้ชุมชนท้องถิ่น  การมีส่วนร่วมในการบริหารงาน 
กับท้องถิ่น  การพัฒนาศักยภาพของชุมชนท้องถิ่นให้เข้มแข็งโดยบทบาทของสถาบันการศึกษาในพื้นที่  
และการสนับสนนุสิทธิชุมชน  พร้อมทั้งให้มีการเชื่อมโยงแผนแม่บทชุมชนกับแผนระดับต่าง ๆ  ในพื้นที่
และระดับชาติ  รวมทั้งให้ชุมชนท้องถิ่น  สามารถเชื่อมโยงทิศทางการพัฒนาให้สอดคล้องกับบริบท 
การเปลี ่ยนแปลงในโลก  อาเซียน  และอนุภูมิภาค  สร้างความใกล้ชิดทางสังคม  วัฒนธรรม   
และปฏิสัมพันธ์กับประเทศในอนุภูมิภาค 
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  ๕.๓.๓ สนับสนุนการรวมกลุ่มอาชีพที่สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่และเกิดการ
ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรร่วมกัน  โดยเชื่อมโยงภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น  พัฒนาต่อยอด 
สู่วิสาหกิจชุมชน  สนับสนุนการพัฒนากลุ่มอาชีพที่ครบวงจรทั้งห่วงโซ่มูลค่า  และยกระดับคุณภาพ
มาตรฐานการผลิตและการบริการให้เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ  ทั้งนี้โดยจะต้องส่งเสริม
บทบาทการสนับสนุนและการเชื่อมโยงจากองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่  พร้อมทั้งการเพิ่มขีดความสามารถ 
แก่เกษตรกรให้มีผลิตภาพสูงขึ้น  สามารถเข้าถึงตลาดได้ดีขึ้น  และมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม   

  ๕.๓.๔ เพิ่มและปรับปรุงช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารการปฏิบัติงาน
ภาครัฐ  การดําเนินโครงการขนาดใหญ่  การจัดสรรทรัพยากร  และมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่าย
ภาครัฐ  โดยการพัฒนาระบบสารสนเทศ  เพื่อเปิดเผยข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้าง  งบประมาณรายจ่าย  
โครงการภาครัฐ  รวมทั้งสนับสนุนบทบาทของภาคประชาชนในการติดตามและตรวจสอบการดําเนินงาน
ของภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในทุกระดับ  รวมทั้งภาครัฐให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและ
รวดเร็ว  มีการเผยแพร่ความรู้เก่ียวกับสิทธิการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 

  ๕.๓.๕ ส่งเสริมให้ภาคเอกชน  ภาคประชาสังคม  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นพลังร่วมในการพัฒนาสังคมไทย  โดยรณรงค์  กระตุ้น  สร้างจิตสํานึกในการดําเนินธุรกิจที่รับผิดชอบ
ต่อสังคมและเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  สนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งชุมชน  และคืนประโยชน์กลับสู่
สังคมเพื่อช่วยแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ํา  พร้อมทั้งเสริมสร้างขีดความสามารถทาง 
การพัฒนาแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่อย่างโปร่งใส
และมีประสิทธิภาพ  ควบคู่ไปกับการส่งเสริมบทบาทภาคเอกชนร่วมกับภาคประชาสังคมในการตรวจสอบ
และแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกระดับ 

  ๕.๓.๖ พัฒนามาตรฐานระบบการคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อการคุ้มครองภายในประเทศ
และรองรับการเคลื่อนย้ายสินค้า  บริการ  และข้อมูลข่าวสารอย่างเสรีในประชาคมอาเซียน  โดยการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎระเบียบด้านมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้าและบริการ  
การปรับปรุงกฎหมายระเบียบและข้อบังคับที่เก่ียวข้องโดยที่ครอบคลุมถึงคุณภาพการให้บริการ 
ของหน่วยงานภาครัฐ  การเพิ่มช่องทางการเข้าถึงข้อมูลและองค์ความรู้เก่ียวกับสิทธิและการคุ้มครอง 
สิทธิรวมถึงช่องทางการรับข้อร้องเรียน  พร้อมทั้งปรับปรุงกลไกเฝ้าระวังคุณภาพมาตรฐาน  การตรวจสอบ
และติดตามความคืบหน้าของการดําเนินการจากการร้องเรียน  การเพิ่มสมรรถนะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ  สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค  สร้างความตระหนัก 
ของผู้บริโภคในการรักษาสิทธิและดูแลผลกระทบจากการใช้สินค้าและบริการ  ควบคู่ไปกับการกระตุ้น
จิตสํานึกความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจเอกชน 
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  ๕.๓.๗ ส่งเสริมบทบาทสตรีในระดับการบริหารและการตัดสินใจทั้งในระดับชาติ
และระดับท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ  โดยให้ความสําคัญกับการสร้างความเข้าใจ
และเจตคติใหม่แก่หน่วยงานและสังคม  การพัฒนามาตรการ  กลไก  ด้านการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย  
การพัฒนากฎหมายและระเบียบต่าง ๆ  ที่เก่ียวข้องเพื่อไม่ให้มีการเลือกปฏิบัติต่อผู้หญิงในทุกรูปแบบ  
การแก้ไขกฎหมายเพื่อกําหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการระดับชาติและระดับท้องถิ่น  และการ
สนับสนุนให้ผู้บริหารด้านการเสริมสร้างบทบาทหญิงชายในหน่วยงานเป็นกลไกสําคัญในการผลักดัน 
เพื่อเพิ่มจํานวนสตรีนักบริหารให้มีสัดส่วนที่เหมาะสม  และขยายกลไกดังกล่าวไปสู่รัฐวิสาหกิจ  องค์การ
มหาชน  และองค์กรอิสระ  รวมทั้งการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดีในประชาคมอาเซียน 

 ๕.๔ การเสริมสร้างความสัมพันธ์ของคนในสังคมให้มีคุณค่าร่วมและตระหนักถึง
ผลประโยชน์ของสังคม  และเสริมสร้างการบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ  โปร่งใส  และมีระบบ
การตรวจสอบและการรับผิดชอบที่รัดกุม   

  ๕.๔.๑ สร้างค่านิยมใหม่ที่ยอมรับร่วมกันบนฐานของความไว้เนื้อเชื่อใจและเก้ือกูล
กันในสังคม  โดยการเสริมสร้างทุนทางสังคมและความสัมพันธ์ของคนในสังคม  ปลูกฝังกระบวนการคิด 
ในการเคารพสิทธิซ่ึงกันและกัน  การอยู่ร่วมกันในสังคมที่มีความเชื่อและวัฒนธรรมที่หลากหลาย   
ยอมรับข้อจํากัดความแตกต่างของอัตลักษณ์ในพื้นที่  และเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์  และรื้อฟื้น
ค่านิยมที่ดีและสร้างค่านิยมใหม่ที่เป็นที่ยอมรับบนพื้นฐานของความไว้เนื้อเชื่อใจ  เกิดความร่วมมือ  
แบ่งปันและเอ้ืออาทรกันในสังคม 

  ๕.๔.๒ ส่งเสริมวัฒนธรรมการเมืองที่มีธรรมาภิบาลนําไปสู่การเป็นประชาธิปไตย 
ที่ถูกต้องและเหมาะสม  โดยเสริมสร้างจิตสํานึก  วัฒนธรรม  และวิถีประชาธิปไตยที่ดีให้แก่ประชาชน 
และนักการเมือง  ด้วยการปลูกฝัง  สร้างความรู้ความเข้าใจ  และส่งเสริมการใช้สิทธิตามกฎหมาย 
และรัฐธรรมนูญ  ตลอดจนสร้างวัฒนธรรมที่ยอมรับความแตกต่างหลากหลายในสังคมและวัฒนธรรม
ประชาธิปไตย  โดยรณรงค์ส่งเสริมให้คนไทยมีการปรับเปลี่ยนความคิด  ความเชื่อ  ค่านิยม  และระบบ
คุณค่าในระดับปัจเจก  ครอบครัว  ชุมชน  จนถึงระดับชาติให้สอดรับกับวัฒนธรรมประชาธิปไตย   

  ๕.๔.๓ พัฒนาข้าราชการให้มีคุณภาพสูง  มีคุณธรรม  จริยธรรมทางอาชีพ  และมี
ความรับผิดรับชอบ  ควบคู่กับการกําหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมสามารถปฏิบัติงานมุ่งผลสัมฤทธิ์ได้อย่าง
เต็มที่  ป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม  ให้ความสําคัญ 
กับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารราชการแผ่นดิน 

  ๕.๔.๔ เสริมสร้างระบบบริหารราชการให้เข้มแข็งมีประสิทธิภาพ  มีระบบถ่วงดุล
อํานาจการตรวจสอบที่เข้มงวดและรอบด้าน  โดยปรับระบบการปฏิบัติงานของภาครัฐโดยยึดหลักความมี
ประสิทธิภาพและโปร่งใสที่มุ่งประโยชน์สุขของประชาชน  มุ่งเน้นการบูรณาการที่เชื่อมโยงสาขา 
การพัฒนาพื้นที่  และบทบาทของภาคีการพัฒนา  รวมทั้งเชื่อมโยงภาคการเมือง  ภาครัฐ  ชุมชน   
และภาคประชาสังคมให้เป็นพลังร่วมในการสร้างประโยชน์แก่สังคม  เพิ่มความโปร่งใสและประสิทธิภาพ
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ในการใช้งบประมาณแผ่นดิน  และยกระดับการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการไปสู่ระบบ 
การประเมินรอบด้านบนพื้นฐานการถ่วงดุลอํานาจและการสร้างความสมดุลเชิงอํานาจ  รวมทั้งสนับสนุน
การสร้างเครือข่ายการตรวจสอบของภาคีต่าง ๆ  อาทิ  องค์กรอิสระ  ภาคประชาสังคม  ภาควิชาการ  
และสื่อมวลชน 

  ๕.๔.๕ ปฏิรูปและเสริมสมรรถนะขององค์กรอิสระหรือสถาบันที่ทําหน้าที่ในการ
ตรวจสอบให้เข้ามาเป็นภาคีในการตรวจสอบการบริหารราชการแผ่นดินเพื่อแก้ปัญหาคอร์รัปชั่น   
โดยจะต้องดําเนินการอย่างมีบูรณาการเพื่อให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลเชิงลึกและการตรวจสอบที่รอบคอบ
รัดกุม  โดยมีการแก้กฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง  รวมทั้งการให้สถาบันการศึกษาทุกระดับ 
สอนเก่ียวกับธรรมาภิบาล  และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น  ทั้งนี้ เพื่อผลักดันการแก้ปัญหา 
การคอร์รัปชั่นและปัญหาความขัดแย้งในสังคมที่เป็นผลจากการประพฤติมิชอบของข้าราชการ 
และนักการเมืองให้มีผลในทางปฏิบัติที่เป็นธรรม  โปร่งใส  และยั่งยืน 

  ๕.๔.๖ สร้างความเท่าเทียมในกระบวนการยุติธรรม  ในการตราและบังคับใช้
กฎหมายให้เป็นไปตามหลักนิติรัฐ  นิติธรรม  และสร้างระบบการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย 
ที่เข้มแข็ง  รวมทั้งขยายการให้บริการและให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน  โดยสนับสนุนยุติธรรม
กระแสหลักควบคู่กับยุติธรรมทางเลือกที่นําไปสู่การเสริมสร้างโอกาสและการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม
ของประชาชนอย่างมีบูรณาการตามลําดับขั้นตอนด้วยความโปร่งใส  รวมทั้งการหนุนเสริมเครือข่าย
ยุติธรรมชุมชนให้ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองในการลดความขัดแย้งในชุมชน  และสนับสนุนให้ประชาชน
รับรู้สิทธิและหน้าที่และเข้าถึงบริการของหน่วยงานกระบวนการยุติธรรมได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว  
ปรับปรุงระบบหลักฐานทางทะเบียนและสถานะทางกฎหมาย  และรณรงค์ให้คนรู้กฎหมายโดยเน้นที่คนจน 

  ๕.๔.๗ คุ้มครองสิทธิและเพิ่มช่องทางในการรับข้อร้องเรียนและให้ความช่วยเหลือ
เยียวยาแก่ผู้เสียหายและผู้ได้รับผลกระทบจากกระบวนการยุติธรรม  โดยให้ความช่วยเหลือประชาชน 
ในด้านกฎหมาย  การฟ้องร้อง  การดําเนินคดี  การบังคับคดี  การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของผู้ได้รับ
ความเดือดร้อน  ผู้ไม่ได้รับความเป็นธรรม  หรือผู้ได้รับผลกระทบจากความผิดพลาดของกระบวนการ
ยตุิธรรม  รวมทั้งวางกลไกในการติดตามความคืบหน้าของการดําเนินการ 

  ๕.๔.๘ ปฏิรูปการเมืองไทยทั้งระบบให้เป็นประชาธิปไตยของมวลชน  โดยสร้าง
ความรู้ความเข้าใจและจิตสํานึกที่ถูกต้องแก่เยาวชนและประชาชนในเรื่องสิทธิและหน้าที่ทางการเมือง 
ในระดับชุมชน  ท้องถิ่น  และประเทศ   พัฒนากลไกตรวจสอบการใช้ อํานาจรัฐในทุกระดับ   
ด้วยการส่งเสรมิกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในนโยบายหรือมาตรการสาธารณะ  รวมทั้งการใช้จ่าย
งบประมาณ  พัฒนาจริยธรรมของผู้นําทางการเมืองให้มีความเสียสละ  ซ่ือสัตย์สุจริต  ยึดม่ันผลประโยชน์
ส่วนรวม  ควบคู่กับการสร้างกลไกและมาตรการที่เข้มงวดในการดําเนินการกับพรรคและนักการเมือง 
ที่มุ่งแสวงหาประโยชน์ส่วนตนทั้งทางตรงและทางอ้อม 
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  ๕.๔.๙ สนับสนุนการใช้ส่ือเพื่อสังคมทั้งในระดับประเทศและท้องถิ่น  และสังคม
ออนไลน์เพื่อเป็นพลังหนุนเสริมในการพัฒนา  โดยเป็นช่องทางเข้าถึงผู้คนทุกภาคส่วนของสังคม  ในการ
รับรู้ข้อมูลข่าวสารทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและแหล่งอ่ืนที่ถูกต้อง  เป็นธรรม  และสร้างสรรค์  รวมทั้ง 
เป็นช่องทางในการเสริมสร้างค่านิยมใหม่ ๆ  ที่ดีงาม  โดยมีกระบวนการสร้างความเข้าใจในการกลั่นกรอง
ความน่าเชื่อถือของข่าวสาร  พร้อมกับการส่งเสริมการยึดม่ันในจรรยาบรรณของสื่อในการทําหน้าที่ 
เพื่อประโยชน์ของสังคม  ควบคู่กับการพัฒนาส่ือปลอดภัยและสื่อสร้างสรรค์เพิ่มขึ้นโดยอาศัยช่องทาง 
การดําเนินการของวิสาหกิจเพื่อสังคมและการเปิดโอกาสให้ผู้รับส่ือมาร่วมเป็นผู้ผลิตและเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารสู่สาธารณะที่เป็นประโยชน์ต่อทุกคน 
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บทที่  ๔ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวติอย่างยั่งยืน 

 

 

๑. สถานการณ์การเปลี่ยนแปลง 
 การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืนจะต้องให้ความสําคัญกับการเสริมสร้างทุน 

ของประเทศที่มีอยู่ให้เข้มแข็งและมีพลังเพียงพอในการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาประเทศ  โดยเฉพาะ
การพัฒนาคนหรือทุนมนุษย์ให้เข้มแข็ง  พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงโลกในยุคศตวรรษที่  ๒๑  และการ
เสริมสร้างปัจจัยแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาคุณภาพของคนทั้งในเชิงสถาบัน  ระบบ  โครงสร้างของสังคม
ให้เข้มแข็ง  สามารถเป็นภูมิคุ้มกันการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ  ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  อย่างไรก็ตาม  
สถานการณ์การพัฒนาที่ผ่านมาส่งผลกระทบต่อคนและสังคมไทยหลายประการ  ดังนี้ 

 ๑.๑ โครงสร้างประชากรมีแนวโน้มประชากรวัยสูงอายุเพิ่มขึ้น  ประชากรวัยเด็กและวัย
แรงงานลดลง  ขณะที่การย้ายถิ่นของประชากรส่งผลให้ความเป็นเมืองสูงขึ้น  ช่วงแผนพัฒนา ฯ  ฉบับที่  ๑๑  
ประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุและจะเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ในปี  ๒๕๖๘  โดยภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือจะมีประชากรวัยสูงอายุมากที่สุดถึงเกือบ  ๑  ใน  ๓  ของประชากรสูงอายุทั้งประเทศ   
ขณะที่กรุงเทพมหานครจะมีการเพิ่มขึ้นของประชากรวัยสูงอายุอย่างรวดเร็ว  สําหรับโครงสร้างประชากรวัยเด็ก
และวัยแรงงานมีสัดส่วนลดลงอย่างต่อเนื่อง  ซ่ึงเป็นผลมาจากภาวะเจริญพันธุ์ของสตรีไทยที่ลดลงต่ําอยู่ที่  ๑.๖  
ในปี  ๒๕๕๑  ทําให้สัดส่วนประชากร  วัยเด็ก : วัยแรงงาน : ผู้สูงอายุ  ลดลงจากร้อยละ  ๒๐.๕ : ๖๗.๖ : ๑๑.๙  
ในปี  ๒๕๕๓  เป็นร้อยละ  ๑๘.๓ : ๖๖.๙ : ๑๔.๘  ในปี  ๒๕๕๙  ขณะเดียวกันคนไทยส่วนใหญ่ 
ขาดความรู้ความเข้าใจด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ที่ถูกต้องและเหมาะสม  ส่งผลต่อความไม่สมดุลระหว่าง
ปริมาณและคุณภาพของประชากรของประเทศ  นอกจากนี้  การย้ายถิ่นของประชากรจากชนบทเข้าสู่เมือง
อย่างต่อเนื่องทําให้มีการขยายตัวของความเป็นเมืองมากขึ้น  โดยสัดส่วนประชากรในเขตเมืองเพิ่มสูงขึ้น
จากร้อยละ  ๓๑.๑  ในปี  ๒๕๔๓  เป็นร้อยละ  ๔๕.๗  ในปี  ๒๕๕๓ 

 ๑.๒ คนไทยได้รับการพัฒนาศักยภาพทุกช่วงวัย  แต่ยังมีปัญหาด้านสติปัญญา  คุณภาพ
การศึกษา  และมีพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพ  ผลการพัฒนาตามช่วงวัย  พบว่า  กลุ่มวัยเด็ก  ระดับเชาว์ปัญญา
มีค่าเฉลี่ยลดลงจาก  ๙๑  เป็น  ๘๘  ในช่วงปี  ๒๕๔๐ - ๒๕๕๒  (องค์การอนามัยโลกกําหนดไว้ที่  ๙๐ - ๑๑๐)  
เด็กอายุ  ๐ - ๕  ปี  ที่มีพัฒนาการสมวัยมีสัดส่วนลดลงจากร้อยละ  ๗๒.๐  เหลือเพียงร้อยละ  ๖๗.๐  
ขณะเดียวกันยังมีภาวะโภชนาการเกินและโรคอ้วนจากพฤติกรรมการบริโภคที่ไม่เหมาะสม  โดยในปี  ๒๕๔๙  
เด็กอายุต่ํากว่า  ๕  ปี  มีภาวะโภชนาการเกินถึงร้อยละ  ๑๐.๖  และคาดว่าอีก  ๑๐  ปีข้างหน้า 
๑  ใน  ๕  ของเด็กปฐมวัยจะเป็นโรคอ้วน  ส่วนเด็กวัยเรียน  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํากว่าร้อยละ  ๕๐.๐  
และมาตรฐานความสามารถของผู้เรียนในเรื่องการคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์  มีวิจารณญาณ  และคิด
สร้างสรรค์ค่อนขา้งต่ํา  นอกจากนี้  จากพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพทําให้เกิดปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
เพิ่มสูงขึ้น  อัตราการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นหญิงอายุ  ๑๕ - ๑๙  ปี  เพิ่มจาก  ๕๔.๙  ต่อประชากรหญิงอายุ  
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๑๕ - ๑๙  ปีพันคนในปี  ๒๕๔๘  เป็น  ๕๖.๒  ในปี  ๒๕๕๓  ขณะที่กลุ่มวัยทํางาน  ภาพรวมกําลัง
แรงงานมีการศึกษาสูงขึ้น  โดยปี  ๒๕๕๓  มีกําลังแรงงานจบการศึกษาสูงกว่าระดับประถมศึกษาเพิ่มขึ้น
เป็นร้อยละ  ๔๕.๔  และสัดส่วนนักเรียนสายอาชีพต่อสายสามัญอยู่ในอัตรา  ๔๐ : ๖๐  แต่การเรียนต่อ
ในสายอาชีวศึกษายังไม่สอดคล้องกับความต้องการกําลังคนระดับกลางของประเทศ  ขณะเดียวกันอัตรา
เพิ่มของผลิตภาพแรงงานในช่วงปี  ๒๕๕๐ - ๒๕๕๑  โดยเฉลี่ยยังคงอยู่ในระดับต่ําเพียงร้อยละ  ๑.๘  
นับเป็นจุดอ่อนต่อการขยายการผลิตในภาคอุตสาหกรรมและเพิ่มผลิตภาพโดยรวมของประเทศ  อีกทั้ง  
แรงงานในกลุ่มอายุ  ๒๕ - ๕๙  ปี  ที่เป็นวัยใช้กําลังแรงงานยังขาดการออกกําลังกาย  โดยมีเพียงร้อยละ  ๑๙.๗  
เท่านั้นที่ออกกําลังกาย  กลุ่มวัยสูงอายุ  แม้จะมีอายุยืนยาวขึ้นแต่ประสบปัญหาการเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังเพิ่มขึ้น  
โดยพบว่าร้อยละ  ๓๑.๗  ป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูง  รองลงมาคือ  เบาหวาน  ร้อยละ  ๑๓.๓   
และหัวใจร้อยละ  ๗.๐  ส่งผลต่อภาระค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลของภาครัฐในอนาคต   

 ๑.๓ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  การแพร่ระบาดของยาเสพติด  และการเพิ่มขึ้น
ของการพนันเป็นปัญหาสําคัญต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน  การก่ออาชญากรรมที่มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ตลอดช่วงปี  ๒๕๔๘ - ๒๕๕๒  สะท้อนได้จากภาพรวมคดีอาญาที่สําคัญทั้งการก่อคดีต่อชีวิต  ร่างกาย  
และเพศ  คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์  และคดียาเสพติด  โดยในปี  ๒๕๔๘  มีจํานวน  ๓๕๕.๙  คดีต่อประชากรแสนคน  
และเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจนถึงปี  ๒๕๕๒  เป็น  ๕๑๖.๗  คดีต่อประชากรแสนคน  จํานวนคดีอาญาดังกล่าว
เป็นคดียาเสพติดมากที่สุด  โดยปี  ๒๕๔๘  มีจํานวน  ๑๖๐.๔  คดีต่อประชากรแสนคน  และได้เพิ่มขึ้น  
อย่างต่อเนื่องถึงกว่าเท่าตัวในปี  ๒๕๕๒  เป็นจํานวน  ๓๗๑.๖  คดีต่อประชากรแสนคน  ปัจจุบันปัญหา
การแพร่ระบาดของยาเสพติดเป็นภัยร้ายแรงที่ส่งผลกระทบต่อกลุ่มเด็กและเยาวชนอย่างกว้างขวาง  ทั้งนี้  
จากการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนพบว่าปัญหาการแพร่ระบาดยาเสพติดในสถานศึกษาเพิ่มขึ้นจาก
ร้อยละ  ๑๙.๒  ในปี  ๒๕๕๒  เป็นร้อยละ  ๕๑.๓  ในปี  ๒๕๕๓  นอกจากนี้  ผลกระทบจากปัญหา 
ทางเศรษฐกิจ  ส่งผลให้คนไทยเข้าสู่วงจรการเสี่ยงโชคมากขึ้น  เช่น  เล่นพนันบอล  หวยใต้ดิน  หวยหุ้น  
เป็นต้น  ทั้งนี้  จากสถิติการจับกุมคดีตามพระราชบัญญัติการพนัน  พ.ศ.  ๒๔๗๘  พบว่าในปี  ๒๕๕๓   
มีการจับกุมผู้เล่นการพนันจํานวน  ๑๖๓,๕๕๓  คน  ขณะเดียวกันกลุ่มเด็กและเยาวชนมีแนวโน้ม 
เล่นการพนันมากขึ้น   

 ๑.๔ สังคมไทยเผชิญวิกฤตความเสื่อมถอยด้านคุณธรรม  จริยธรรม  มีการเปลี่ยนแปลง
ทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย  และมีแนวโน้มเป็นสังคมปัจเจกมากขึ้น  การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
ผ่านกระแสโลกาภิวัตน์และโลกไซเบอร์  ทําให้คนไทยมุ่งแสวงหาความสุขและสร้างอัตลักษณ์ส่วนตัว 
ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์  เกิดเป็นวัฒนธรรมย่อยร่วมสมัยที่หลากหลายในรูปแบบการรวมกลุ่มของบุคคล
ที่สนใจเรื่องเดียวกัน  ขณะเดียวกันมีการคํานึงถึงประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้องมากกว่าส่วนรวม  ทั้งนี้  
จากการจัดอันดับคะแนนดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชั่นทั่วโลกบ่งชี้ถึงความไม่สมดุลของธรรมาภิบาล 
การปกครองและปัญหาคอร์รัปชั่นในประเทศ  โดยในปี  ๒๕๕๒  ประเทศไทยได้รับคะแนนความโปร่งใส  
ไม่ทุจริต  และคนในประเทศยอมรับไม่ได้กับการทุจริตเพียง  ๓.๔  คะแนน  จากคะแนนเต็ม  ๑๐  คะแนน  
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จัดอยู่ในลําดับที่  ๘๔  จาก  ๑๘๐  ประเทศ  และอยู่ในลําดับที่  ๑๑  ของภูมิภาคเอเชีย  ขณะที่ภาคส่วนต่าง ๆ  
ได้มีการส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มทํากิจกรรมต่าง ๆ  แต่การมีส่วนร่วมในการทํากิจกรรมเพื่อประโยชน์
ส่วนรวมยังอยู่ในระดับต่ํา  โดยมีสัดส่วนมูลค่าเพิ่มขององค์กรไม่แสวงหากําไรและอาสาสมัครต่อผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศเพียงร้อยละ  ๑.๖  ในช่วงปี  ๒๕๔๙ - ๒๕๕๑  เม่ือเปรียบเทียบกับประเทศที่พัฒนา
แล้วมีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ  ๔ - ๗  และเม่ือพิจารณาจากการสํารวจข้อมูลความจําเป็นพื้นฐานด้านคนในครัวเรือน 
มีส่วนร่วมทํากิจกรรมสาธารณะของหมู่บ้านชุมชน  พบว่า  เพิ่มขึ้นจาก  ๗.๗  ล้านครัวเรือนในปี  ๒๕๕๑  
เป็น  ๘.๒  ล้านครัวเรือนในปี  ๒๕๕๒  คิดเป็นร้อยละ  ๙๖.๐  และ  ๙๘.๔  ของครัวเรือนทั้งหมดตามลําดับ 

 นอกจากนี้  ความสัมพันธ์แบบเครือญาติที่ มีความเอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือเก้ือกูลกัน 
เริ่มหมดไป  จากโครงสร้างครอบครัวที่เปลี่ยนแปลงไปสู่ครัวเรือนที่อยู่คนเดียว  ครัวเรือนที่อยู่ด้วยกัน 
แบบไม่ใช่ญาติ  และครัวเรือนที่มีอายุรุ่นเดียวกัน  สองรุ่น  และรุ่นกระโดด  (ตายาย - หลาน)  หรือครัวเรือน 
ที่เป็นเพศเดียวกัน  พฤติกรรมการอยู่ร่วมกันของสมาชิกในครอบครัวเป็นแบบต่างคนต่างอยู่  สัมพันธภาพ
ระหว่างสมาชิกในครอบครัวมีความเปราะบางจนนําไปสู่ปัญหาทางสังคมเพิ่มขึ้น  เช่น  อัตราการหย่าร้าง
เพิ่มขึ้นจาก  ๔.๕  คู่ต่อพันครัวเรือนในปี  ๒๕๔๕  เป็น  ๕.๕  คู่ต่อพันครัวเรือนในปี  ๒๕๕๓  ปัญหาความรุนแรง
ในครอบครัวและความรุนแรงทางเพศต่อเด็กและสตรีเพิ่มขึ้น   

 ๑.๕ ส่ือมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของประชาชน  แต่ยังมีบทบาทในการ
ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพคนค่อนข้างน้อย  ส่ือทางสังคมในปัจจุบันมีอิทธิพลอย่างมากต่อการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของประชาชน  แต่การเผยแพร่ส่ือต่าง ๆ  ยังไม่มีบทบาทต่อการส่งเสริมการเรียนรู้
และคุณธรรม  จริยธรรม  สะท้อนได้จากรายการโทรทัศน์ในหนึ่งชั่วโมงของรายการที่ออกอากาศทั้งหมด  
มีภาพของความรุนแรงมากที่สุด  ๓.๓  ครั้ง  ภาพที่ตอกย้ําการสร้างอคติเชิงลบต่อผู้อ่ืน  จํานวน  ๑.๓  ครั้ง  
ภาษาก้าวร้าว  ๐.๓  ครั้ง  ความไม่เหมาะสมทางเพศ  ๐.๑  ครั้ง  ขณะที่การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 
ผ่านทางเว็บไซต์ต่าง ๆ  ส่วนใหญ่มีเนื้อหาเก่ียวกับเรื่องเพศและการใช้ภาษาที่ไม่เหมาะสม  และบางส่วน
เป็นเว็บไซต์ที่เข้าข่ายลามกอนาจาร  ใช้ภาษาที่หยาบคาย  รวมถึงเนื้อหาที่รุนแรง  ขณะที่เกมคอมพิวเตอร์ 
ซ่ึงเป็นสื่อออนไลน์ที่มีอิทธิพลต่อเด็กและเยาวชนอย่างมาก  พบว่า  ปี  ๒๕๕๐  ร้อยละ  ๔๒.๒  ของเด็ก
และเยาวชนติดเกมออนไลน์  ซ่ึงเกมส่วนใหญ่ที่นิยมเล่นเน้นการต่อสู้  ใช้ความรุนแรง  มีเนื้อหาทางเพศ  
และการใช้ภาษาในเกมที่ไม่เหมาะสมต่อการเรียนรู้และเสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรม 

 ๑.๖ บริบทการเปลี่ยนแปลงในกระแสโลกก่อให้เกิดความร่วมมือทางเศรษฐกิจทั้งในระดับ
ทวิภาคีและระดับพหุภาคี  รวมทั้งความร่วมมือในประชาคมอาเซียน  ความร่วมมือกับกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน
มีอิทธิพลต่อการเคลื่อนย้ายแรงงานเข้าสู่ประเทศไทย  ทั้งแรงงานข้ามชาติที่เข้ามาในประเทศไทยอย่างถูกกฎหมาย
และผิดกฎหมาย  ในปี  ๒๕๕๓  มีแรงงานข้ามชาติที่ถูกกฎหมายจํานวน  ๓๗๘,๐๗๘  คน  และผิด
กฎหมายจํานวน  ๙๕๕,๕๙๕  คน  ทั้งนี้  ในปี  ๒๕๕๘  จะมีการเคลื่อนย้ายแรงงานที่มีทักษะฝีมือ 
อย่างเสรีตามกรอบความร่วมมือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  โดยมีข้อตกลงร่วมกันถึงคุณสมบัติในสายวิชาชีพ
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เพื่อให้มีการเคลื่อนย้ายแรงงานใน  ๗  สาขา  ได้แก่  วิศวกรรม  พยาบาล  สถาปัตยกรรม  วิชาชีพสํารวจ  
แพทย์  ทันตแพทย์  และนักบัญชี  และในระยะต่อไปจะเปิดในสาขาอ่ืน ๆ  รวมทั้งแรงงานก่ึงทักษะฝีมือด้วย  
ซ่ึงจะมีผลทําให้ประเทศต้องมีเกณฑ์เพื่อเป็นมาตรฐานในการประเมินความสามารถของแรงงานที่จะมีการ
เคลื่อนย้ายแรงงานในภูมิภาคอาเซียน   

๒. การประเมินความเสี่ยง 
 การพัฒนาคนและสังคมที่ผ่านมาต้องเผชิญกับความท้าทายจากบริบทการเปลี่ยนแปลง

ทางด้านเศรษฐกิจและสังคมทั้งภายในและภายนอกประเทศที่ก่อให้เกิดความเส่ียงต่อการเปลี่ยนแปลง 
เชิงโครงสร้าง  สถาบันทางสังคม  และปัจเจกบุคคล  โดยมีความเสี่ยงที่สําคัญ  ดังนี้ 

 ๒.๑ โครงสร้างประชากรมีความไม่สมดุลทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ  ส่งผลต่อการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจและขีดความสามารถในการพัฒนาประเทศ  โดยประชากรวัยเด็กนอกจากมีอัตรา
การเกิดที่ลดลง  ยังมีปัญหาพัฒนาการด้านสติปัญญา  อารมณ์  และสังคม  ส่งผลให้ประเทศไทย 
อาจประสบปัญหาภาวะขาดแคลนกําลังแรงงานที่มีคุณภาพในอนาคต  ขณะที่ประชากรวัยทํางาน 
มีแนวโน้มลดลง  โดยเฉพาะภาคการเกษตรที่มีสัดส่วนกําลังแรงงานลดลงอย่างต่อเนื่อง  จากร้อยละ  
๔๑.๐  ในปี  ๒๕๔๕  เป็นร้อยละ  ๓๗.๗  ในปี  ๒๕๕๒  และเริ่มมีอายุเฉลี่ยสูงขึ้นเรื่อย ๆ  ในปี  ๒๕๕๒  
เฉลี่ยอยู่ที่  ๔๓  ปี  โดยเป็นผู้มีอายุมากกว่า  ๕๐  ปีขึ้นไปถึงร้อยละ  ๒๐.๕  และอายุมากกว่า  ๖๐  ปีขึ้นไป  
ร้อยละ  ๑๒.๐  สถานการณ์ดังกล่าวอาจนําไปสู่ปัญหาการขาดแคลนแรงงานภาคเกษตร  จนอาจต้องมี
การนําเข้าแรงงานข้ามชาติจํานวนมาก  ขณะเดียวกันผลิตภาพและทักษะความรู้ของกําลังแรงงาน 
ในปัจจุบันยังอยู่ในระดับต่ํา  ส่งผลให้ผลิตภาพการผลิตและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศชะลอตัวลง  
นอกจากนี้ประชากรวัยสูงอายุมีสัดส่วนเพิ่มขึ้น  แต่มีงานทําเพียงร้อยละ  ๓๘.๒  ในปี  ๒๕๕๒  และส่วนใหญ่
ทํางานอยู่ในภาคการเกษตร   

 ๒.๒ คุณภาพชีวิตของประชาชนยังมีความเสี่ยงจากความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
และการแพร่ระบาดของยาเสพติด  สถานการณ์ปัญหาด้านคดีอาญา  โดยเฉพาะที่เก่ียวกับคดียาเสพติด 
ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น  อันเป็นผลพวงมาจากปัญหาทางเศรษฐกิจ  ประชาชนส่วนหนึ่งถูกครอบงําจากกระแส
วัตถุนิยมและต้องการหาเงินแบบง่าย ๆ  เช่น  เข้าร่วมขบวนการค้ายาเสพติด  การลักลอบเล่นพนันฟุตบอล   
การขายบริการทางเพศ  เป็นต้น  ส่งผลให้มีการกระทําผิดหรือก่อคดีอาชญากรรมได้ง่ายขึ้น  ทั้งคดีชีวิต  
ร่างกาย  และเพศ  คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์สิน  และคดียาเสพติด  ซ่ึงเป็นภัยคุกคามต่อคุณภาพชีวิต
ประชาชน 

 ๒.๓ ความเสื่อมถอยทางคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมไทย  ส่งผลให้สถาบัน 
ทางสังคมมีแนวโน้มอ่อนแอ  คนในสังคมขาดความไว้เนื้อเชื่อใจและขาดการมีส่วนร่วมทางสังคม   
วิกฤตปัญหาด้านคุณธรรม  จริยธรรม  เป็นความเสี่ยงที่จะส่งผลให้ประชาชนอยู่ร่วมกันยากลําบาก   
มีความถี่ในการใช้ความรุนแรงแก้ไขปัญหามากขึ้น  ทั้งปัญหาในระดับครอบครัว  และปัญหาความคิดเห็น
แตกต่างทางการเมือง  ประกอบกับกระบวนการยุติธรรมแก้ไขปัญหาได้ไม่เต็มที่  ทําให้ขาดความไว้เนื้อเชื่อใจกัน  
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นอกจากนี้  กระแสวัฒนธรรมเสมือนจริงที่แพร่เข้ามาผ่านโลกไซเบอร์  ทําให้มีการสร้างเครือข่าย 
ทางสังคมมากขึ้น  มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมและวิจารณญาณในการเลือกรับ - ปรับ - ใช้วัฒนธรรม   
ส่งผลให้ค่านิยมไทยมีการปรับเปลี่ยนไปตามวัฒนธรรมที่รับมา  เด็กและเยาวชนที่ยังไม่มีภูมิคุ้มกันที่ดีพอ  
หรือขาดการใช้วิจารณญาณกลั่นกรอง  จะเสี่ยงต่อการรับวัฒนธรรมที่ไม่ดีงามมาใช้โดยง่าย  นอกจากนี้  
ยังมีการใช้ประโยชน์จากวัฒนธรรมเสมือนจริงในเชิงของการสร้างปัญหามากกว่าเชิงสร้างสรรค์   
ทําให้ความสัมพันธ์กับคนรอบข้างลดลง  สร้างพื้นที่ส่วนตัวมากขึ้น  นําไปสู่ความแตกแยกในครอบครัว
และการมีส่วนร่วมในสังคมลดลง   

 ๒.๔ การเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างเสรีส่งผลกระทบต่อการมีงานทําและคุณภาพชีวิต   
การแข่งขันทางการค้าอย่างรุนแรง  การเคลื่อนย้ายเงินทุนของบรรษัทข้ามชาติ  และการเคลื่อนย้าย
แรงงานอย่างเสรี  ทําให้มีความต้องการนําเข้าแรงงานจากต่างประเทศทั้งในส่วนแรงงานที่มีทักษะฝีมือ   
มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง  และแรงงานไร้ฝีมือ  ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อภาวะการมีงานทําของแรงงานไทย  
นอกจากนี้  การเข้ามาของแรงงานข้ามชาติยังส่งผลกระทบต่อความม่ันคงของคนไทยทั้งในด้านความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน  ด้านสุขภาพโดยเฉพาะโรคติดต่ออุบัติใหม่อุบัติซํ้า  ก่อให้เกิดภาระค่าใช้จ่าย 
ของภาครัฐเพิ่มสูงขึ้น  ขณะที่แรงงานข้ามชาติผิดกฎหมายและผู้ติดตามแรงงานข้ามชาติ  รวมทั้ง 
การออกลูกหลานโดยไร้สัญชาติ  ทําให้เกิดปัญหาในเรื่องการรับรองสถานะ  และการให้บริการต่าง ๆ  
ส่งผลต่อประเด็นปัญหามนุษยธรรม  และความขัดแย้งระหว่างประเทศ   

๓. การสร้างภูมิคุ้มกัน 
 จากสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงและปัจจัยเสี่ยงในอนาคตที่คาดว่าจะเป็นอุปสรรคสําคัญ

ในการพัฒนาคน  การยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิต  บนหลักการ
พื้นฐานสําคัญที่คนไทยต้องมีความรู้  ใฝ่เรียนรู้  ตัดสินใจด้วยความระมัดระวัง  มีสํานึกในศีลธรรม 
และจริยธรรม  ดําเนินชีวิตด้วยความเพียร  อดทน  มีสติใช้ปัญญา  จะนําไปสู่ความพอประมาณ  ความมี
เหตุผล  และการมีภูมิคุ้มกันต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง  สามารถดําเนินชีวิตอย่างสมดุลทุกด้าน  
จึงจําเป็นต้องสร้างภูมิคุ้มกันให้คนและสังคมไทย  ในประเด็นสําคัญ  ดังนี้ 

 ๓.๑ คนไทยมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต  ให้มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทั้งในเรื่องการศึกษา  
ทกัษะการทํางาน  และการดําเนินชีวิต  เพื่อเป็นภูมิคุ้มกันสําคัญในการดํารงชีวิตและปรับตัวให้ทันกับการ
เปลี่ยนแปลงของโลกในยุคศตวรรษที่  ๒๑   

 ๓.๒ คนไทยตระหนักถึงคุณค่าวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย  สร้างจิตสํานึกที่ดี  มีค่านิยม
ที่พึงประสงค์  อยู่ร่วมกันด้วยความรัก  ความสามัคคี  เป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกัน  บนความแตกต่าง
หลากหลายทางวัฒนธรรม  เพื่อเป็นฐานในการก้าวไปสู่สังคมที่มีความใส่ใจและแบ่งปันต่อผู้อ่ืน  ตลอดจน
นําไปสู่การสร้างและพัฒนานวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมที่เชื่อมต่อกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
ของประเทศในอนาคต 
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 ๓.๓ สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็ง  ทําหน้าที่และบทบาทของตนเองได้อย่างเหมาะสม
กับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  ทั้งสถาบันครอบครัว  สถาบันศาสนา  สถาบันการศึกษา  
และชุมชนให้เป็นสถาบันหลักในการพัฒนาความรู้  ปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยมที่ดีงาม 

๔. วัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
 ๔.๑ วัตถุประสงค์ 
  ๔.๑.๑ เพื่ อพัฒนาคุณภาพคนไทยทุกกลุ่มวัยให้มีความพร้อมทั้ งกาย   ใจ  

สติปัญญา  มีระเบียบวินัย  มีจิตสํานึกวัฒนธรรมที่ดีงามและรู้คุณค่าความเป็นไทย  มีโอกาสและสามารถ
เรียนรู้ตลอดชีวิต  มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง  และเป็นพลังทางสังคมในการพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมของประเทศ 

  ๔.๑.๒ เพื่อยกระดับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทยให้ได้มาตรฐานสากล   
และเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ในรูปแบบที่หลากหลาย 

  ๔.๑.๓ เพื่อเสริมสร้างสภาพแวดล้อมทางครอบครัว  ชุมชน  และสังคมให้ม่ันคง
และเอ้ือต่อการพัฒนาคนอย่างสอดคล้องกับบริบทการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมในอนาคต   

 ๔.๒ เป้าหมายการพัฒนา 
  ๔.๒.๑ คนไทยทุกคนมีคุณภาพเพิ่มขึ้นทั้งทางร่างกาย  จิตใจ  และสติปัญญา  

รวมทั้งมีอนามัยการเจริญพันธุ์ที่เหมาะสมในทุกช่วงวัย   
  ๔.๒.๒ คุณภาพการศึกษาได้รับการยกระดับสู่มาตรฐานสากล  ต่อยอดองค์ความรู้

สู่นวัตกรรม  และโอกาสการเข้าถึงการศึกษาและการเรียนรู้ในรูปแบบที่หลากหลายเพิ่มมากขึ้น 
  ๔.๒.๓ โอกาสในการเข้าถึงระบบสุขภาพที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้น  และปัจจัยเสี่ยง 

ต่อสุขภาพลดลงอย่างเป็นองค์รวม 
  ๔.๒.๔ สถาบันทางสังคม  โดยเฉพาะสถาบันครอบครัว  สถาบันการศึกษา  

สถาบันศาสนา  และสถาบันชุมชน  มีบทบาทในการบ่มเพาะและหล่อหลอมเด็ก  เยาวชนและคนไทย 
ให้เป็นคนดีมีคุณธรรมและจริยธรรมอย่างเข้มแข็งมากขึ้น 

 ๔.๓ ตัวชี้วัด 
  ๔.๓.๑ คุณภาพของประชากร   
   ๑) อัตราเจริญพันธุ์รวมของประชากรไทยไม่ต่ํากว่า  ๑.๖   
   ๒) ระดับค่าเฉลี่ยเชาว์ปัญญาของเด็กไม่ต่ํากว่าค่ากลางมาตรฐานสากล 

ที่ระดับ  ๑๐๐ 
  ๔.๓.๒ คุณภาพคนโดยรวม   
   ๑) ปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทยเพิ่มขึ้นเป็น  ๑๒  ปี 
   ๒) ผู้ เรียนทุกระดับการศึกษามีคุณธรรม  จริยธรรม  และมีความ 

เป็นพลเมือง   



หน้า   ๗๔ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนพิเศษ   ๑๕๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   ธันวาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

   ๓) เพิ่ ม สั ด ส่ วนประชากรที่ ส ามารถ เข้ าถึ ง โ ค ร งข่ ายคมนาคม 
และอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้ได้ร้อยละ  ๘๐.๐  ของประชากรทั่วประเทศ 

   ๔) จํานวนบุคลากรด้านการวิ จัยและพัฒนาเพิ่มขึ้น เป็น  ๑๕  คน 
ต่อประชากร  ๑๐,๐๐๐  คน 

   ๕) อัตราเพิ่มของผลิตภาพแรงงานเฉลี่ยไม่ต่ํากว่าร้อยละ  ๓.๐  ต่อปี 
   ๖) อัตราเพิ่มของการเจ็บป่วยด้วยโรคหัวใจ  เบาหวาน  หลอดเลือดสมอง  

ความดันโลหิตสูง  และมะเร็งลดลง 
   ๗) อัตราการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  ยาสูบ  และการมีเพศสัมพันธ์

ที่ไม่ปลอดภัยลดลง 
  ๔.๓.๓ สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็ง   
   ๑) ดัชนีครอบครัวอบอุ่นอยู่ในระดับดีขึ้น  และจํานวนผู้ถูกกระทําด้วย

ความรุนแรงในครอบครัวได้รับความช่วยเหลือคุ้มครองเพิ่มขึ้น   
   ๒) การเรียนรู้ของคนในชุมชนเพิ่มขึ้น 
   ๓) คนในครัวเรือนมีส่วนร่วมทํากิจกรรมสาธารณะของหมู่บ้านและชุมชน

เพิ่มขึ้น 
๕. แนวทางการพัฒนา 
 จากสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มในอนาคต  สะท้อนให้เห็นความเสี่ยงที่อาจ

เกิดทั้งการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง  สถาบันทางสังคม  และปัจเจกบุคคล  จําเป็นต้องเตรียมคนให้พร้อม 
รับการเปลี่ยนแปลงทั้งในระดับโลกและภูมิภาค  โดยเฉพาะในประชาคมอาเซียน  ดังนั้น  ช่วงแผนพัฒนา ฯ  
ฉบับที่  ๑๑  จึงมุ่งเน้นการพัฒนาคนทุกช่วงวัยให้เข้าสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน   
ให้ความสําคัญกับการนําหลักคิดหลักปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเสริมสร้างศักยภาพ 
ของคนในทุกมิติ  ทั้งด้านร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง  มีสติปัญญาที่รอบรู้  และมีจิตใจที่สํานึกในศีลธรรม  
คุณธรรม  จริยธรรม  และความเพียร  มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง  รวมทั้งการเสริมสร้าง
สภาพแวดล้อมในสังคม  และหนุนเสริมสถาบันทางสังคมให้แข็งแกร่งและเอ้ือต่อการพัฒนาคน  ดังนี้ 

 ๕.๑ การปรับโครงสร้างและการกระจายตัวประชากรให้เหมาะสม  ส่งเสริมให้คนไทย 
มีบุตรที่มีคุณภาพและมีการกระจายตัวประชากรที่สอดคล้องกับศักยภาพและโอกาสของพื้นที่   

  ๕.๑.๑ ส่งเสริมคู่สมรสที่มีความพร้อมให้มีบุตรเพิ่มขึ้นและรักษาระดับอัตรา 
เจริญพันธุ์ไม่ให้ต่ํากว่าระดับที่เป็นอยู่ปัจจุบัน  โดย   

   ๑) ส่งเสริมอนามัยการเจริญพันธุ์ที่ เหมาะสมในทุกช่วงวัยอย่างทั่วถึง 
ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ  รวมทั้งกําหนดมาตรการที่เอ้ือต่อการมีบุตรเพิ่มขึ้นอย่างมีคุณภาพทั้งในด้าน
ภาษีและสวัสดิการในการเลี้ยงดูบุตร 
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   ๒) ส่งเสริมให้มีระบบการจัดการความรู้ในเรื่องครอบครัวศึกษา  อาหารศึกษา  
พฤติกรรมอนามัยการเจริญพันธุ์  และสุขภาพทางเพศที่เหมาะสมปลอดภัย  รวมถึงการเตรียมความพร้อม
พ่อแม่ก่อนตั้งครรภ์  ระหว่างตั้งครรภ์  ระยะคลอด  และหลังคลอด 

  ๕.๑.๒ สนับสนุนการกระจายตัวและส่งเสริมการตั้งถิ่นฐานของประชากร 
ให้เหมาะสมสอดคล้องกับศักยภาพ  โอกาส  และทรัพยากรธรรมชาติของพื้นที่  โดย 

   ๑) เพิ่มโอกาสการจ้างงานและการมีงานทําในภูมิภาค  เพื่อลดการย้ายถิ่น
ออกและจูงใจให้มีการย้ายถิ่นกลับภูมิลําเนาเดิม   

   ๒) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  บริการทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
ให้เพียงพอและมีคุณภาพมาตรฐานเท่าเทียมกันระหว่างเขตเมืองและชนบท  เพื่อจูงใจให้ประชาชน 
อยู่ในพื้นที่ 

 ๕.๒ การพัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง  มีการเรียนรู้สู่การ
ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง  มีการสั่งสมทุนทางปัญญา  เชื่อมโยงการค้นคว้าวิจัยและพัฒนาสู่การเสริมสร้าง 
ขีดความสามารถในการประกอบสัมมาชีพ  และการดํารงชีวิตที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย 

  ๕.๒.๑ พัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างเป็นองค์รวมทั้งด้านสติปัญญา  อารมณ์  คุณธรรม  
และจริยธรรม  โดย 

   ๑) เตรียมความพร้อมของพ่อแม่และผู้ดูแลในการเลี้ยงดูเด็กที่เหมาะสม
กับพัฒนาการทางสมอง  สติปัญญา  ร่างกาย  และจิตใจ  ผลักดันให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข 
ด้วยการกระตุ้นให้ได้คิดและลงมือทําด้วยตนเอง  เชื่อมโยงสิ่งที่ได้เรียนรู้เข้ากับชีวิตจริง  และปฏิบัติตน
เป็นต้นแบบที่ดีด้านคุณธรรม  และจริยธรรม 

   ๒) ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพศูนย์เด็กเล็กทั้งในชุมชน  สถานประกอบการ  
และหน่วยงานภาครัฐให้มีมาตรฐานสอดคล้องกับภูมิสังคม  โดยให้ความสําคัญกับคุณภาพของผู้ดูแลเด็ก  
และการสนับสนุนให้ผู้สูงอายุที่มีศักยภาพมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างพัฒนาการของเด็ก  เพื่อสร้าง
สัมพันธภาพที่ดีระหว่างคนสามวัย   

  ๕.๒.๒ พัฒนาเด็กวัยเรียนให้มีความรู้ทางวิชาการ  และสติปัญญาทางอารมณ์ 
ที่เข้มแข็งสามารถศึกษาหาความรู้และต่อยอดองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง  โดย 

   ๑) พัฒนาหลักสูตรและปรับกระบวนการเรียนการสอนที่เอ้ือต่อการพัฒนา
ผู้เรียนอย่างรอบด้านที่เชื่อมโยงกับภูมิสังคม  โดยบูรณาการการเรียนรู้ให้หลากหลายทั้งด้านวิชาการ  
ทักษะชีวิต  และนันทนาการที่ครอบคลุมทั้งศิลปะ  ดนตรี  กีฬา  วัฒนธรรม  ศาสนา  ประชาธิปไตย  
ความเป็นไทย  และเรื่องอาเซียนศึกษา  ให้ความสําคัญกับการเรียนรู้ในห้องเรียนและการเรียนรู้นอกห้องเรียน  
และสร้างนิสัยใฝ่รู้  มีทักษะในการคิด  วิเคราะห์  แก้ปัญหาเฉพาะหน้าและรับฟังความเห็นของผู้อ่ืน   
และการต่อยอดสู่ความคิดสร้างสรรค์  ตลอดทั้งการจัดกิจกรรมอาสาสมัครเพื่อสาธารณประโยชน์  
โดยเฉพาะกิจกรรมลูกเสือ  เนตรนารี  และอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุในชุมชน  เป็นต้น   
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   ๒) ค้นหาเด็กที่มีอัจฉริยภาพและผู้มีความสามารถพิเศษด้านต่าง ๆ  อาทิ  
วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  ศิลปกรรม  หัตถกรรม  การกีฬา  ดนตรี  เป็นต้น  ให้ได้รับการส่งเสริม  
สนับสนุน  และพัฒนาศักยภาพให้มีความเป็นเลิศ  สามารถแสดงศักยภาพในเชิงสร้างสรรค์ได้อย่างเต็มที่
และต่อเนื่อง 

   ๓) ส่งเสริมการใช้และการอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น  การใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง  
ควบคู่กับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศหลัก  รวมทั้งการเรียนรู้ภาษาสากลอ่ืนที่เหมาะสม  
และภาษาประเทศเพื่อนบ้าน  ตลอดจนการเรียนรู้วัฒนธรรม  และสร้างความเข้าใจในวิถีชีวิตของคน 
ในกลุ่มประเทศอาเซียน  เพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน 

   ๔) เน้นครูผู้สอนให้มีวุฒิตรงตามวิชาที่สอน  มีระบบ  กระบวนการผลิต
และพัฒนาครูที่มีคุณภาพ  สามารถดึงดูดคนเก่งและดี  มีจิตวิญญาณความเป็นครู  โดยให้ทุกภาคส่วน 
มีส่วนร่วมในการสนับสนุนและยกย่องครูเพื่อศิษย์และหรือครูสอนดี  เพื่อเป็นต้นแบบให้แก่ครูอ่ืน ๆ   
จัดให้มีระบบจูงใจให้ครูพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  ควบคู่กับการปรับวิธีประเมินสมรรถนะที่สะท้อน
ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นสําคัญ  รวมทั้งปรับระบบ 
การส่งเสริมบทบาทภาคเอกชนในการจัดการศึกษาที่เน้นคุณภาพมาตรฐานอย่างจริงจัง 

   ๕) เสริมสร้างทักษะชีวิตและพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมและถูกต้อง
ให้แก่เด็ก  โดยเฉพาะการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อ่ืน  สามารถจัดการ  ควบคุม  ดูแลอารมณ์ได้อย่าง
เหมาะสม  มีความรู้  ความเข้าใจในหลักโภชนาการ  การออกกําลังกาย  และการใช้เวลาอย่างสร้างสรรค์
และมีคุณภาพ  ตลอดจนมีการพัฒนาสุขาภิบาลโรงเรียน  โดยจัดโรงเรียนให้ถูกสุขลักษณะเอ้ือต่อการมีสุข
ภาวะ  มีการควบคุมดูแลและปรับปรุงสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ  ในโรงเรียนให้อยู่ในสภาพที่ดีปลอดภัยจากโรค  
การเจ็บป่วย  หรืออุบัติเหตุต่างๆ  

  ๕.๒.๓ พัฒนากําลังแรงงานให้มีความรู้และสมรรถนะที่สอดคล้องกับโครงสร้าง 
การผลิตและบริการบนฐานความรู้และเศรษฐกิจสร้างสรรค์  โดย 

   ๑) พัฒนากําลังแรงงานในภาคเกษตร  โดยจัดระบบการศึกษาเพื่อสร้าง
เกษตรกรรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความสามารถด้านการเกษตรที่ใช้ความรู้และเทคโนโลยสีมัยใหม่อย่างครบวงจร  
ทั้งการจัดหาพื้นที่ทําการเกษตรตามความถนัด  มีแหล่งทุนสนับสนุน  และมีทักษะความรู้ด้านธุรกิจและ
การตลาด  ควบคู่กับการสร้างจิตสํานึกและแรงจูงใจให้เยาวชนเข้าสู่อาชีพเกษตรกรรมอย่างมีศักดิ์ศรี  
เพื่อให้ภาคการเกษตรเป็นฐานการผลิตที่ม่ันคงของประเทศ 

   ๒) สนับสนุนการผลิตและพัฒนานักวิจัย  ผู้สร้างและพัฒนานวัตกรรม 
ในสาขาต่าง ๆ  สร้างเครือข่ายนักวิจัยทั้งในและต่างประเทศ  ตลอดจนต่อยอดสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรม
ระดับสูงที่เชื่อมโยงองค์ความรู้ใหม่กับภูมิปัญญาวัฒนธรรมไทยสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์  เพื่อเพิ่มมูลค่า 
และคุณค่าของสินค้าและบริการที่สามารถใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์หรือเชิงสังคม  โดยให้ความสําคัญ 
ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ตั้งแต่ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
การอาชีวศึกษาฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และระดับอุดมศึกษาอย่างต่อเนื่องและเชื่อมโยงกันเป็น
ระบบ  รวมทั้งการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่อต่อยอดไปสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
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   ๓) พัฒนากําลังแรงงานระดับกลาง  โดยเน้นการจัดการเรียนการสอน 
ตามแนวทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญา  การสร้างแรงจูงใจ  ปลูกฝังค่านิยมในการเรียน 
สายอาชีพและการประกอบอาชีพอิสระ  การยกระดับคุณภาพมาตรฐานอาชีวศึกษาให้ผู้เรียนมีสมรรถนะ
ในการประกอบอาชีพที่เชื่อมโยงกับกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย  และสอดคล้องกับความเชี่ยวชาญ 
ของสถานศึกษา  รวมทั้งสร้างเครือข่ายการผลิตและพัฒนากําลังแรงงานกับภาคส่วนต่าง ๆ  โดยเฉพาะ
สถานประกอบการ  สถาบันเฉพาะทาง  ควบคู่กับการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้กับนานาชาติ   

   ๔) จัดทํากรอบคุณวุฒิแห่งชาติ  โดยสร้างระบบความเชื่อมโยงระหว่าง
คุณวุฒิทางการศึกษาตามระดับการเรียนรู้กับคุณวุฒิวิชาชีพตามระดับความสามารถที่สอดคล้องกับ 
ความต้องการกําลังคนที่เทียบเคียงกับมาตรฐานสากล  เพื่อให้แรงงานมีสมรรถนะและมีเส้นทาง
ความก้าวหน้าในวิชาชีพที่ชัดเจน  ตลอดจนสนับสนุนการเตรียมความพร้อมรองรับการเปิดเสรี 
ด้านแรงงานภายใต้กรอบความร่วมมือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างเป็นรูปธรรม   

   ๕) เตรียมความพร้อมคนไทยในการรับประโยชน์และลดผลกระทบ 
ที่จะเข้ามาพร้อมกับการเข้าออกของแรงงานอย่างเสรี  สร้างโอกาสและเพิ่มขีดความสามารถของคนไทย
ในการออกไปทํางานต่างประเทศ  ยกระดับทักษะด้านอาชีพและทักษะด้านภาษา   

   ๖) เร่ งปรับปรุ งการบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติ ใ ห้ เ ป็นระบบ   
ทั้งการจัดระเบียบแรงงานไร้ฝีมือ  การดึงดูดแรงงานที่มีความรู้และทักษะสูงเข้ามาทํางานในประเทศ   
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลของแรงงานข้ามชาติให้มีประสิทธิภาพและนําไปใช้ในการบริหารจัดการ
แรงงานได้อย่างเป็นรูปธรรม  รวมทั้งการจัดบริการทางสังคมให้กับแรงงานข้ามชาติตามความเหมาะสม
และเป็นธรรม 

   ๗) จัดให้มีการวางแผนและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรภาครัฐ 
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง  สร้างความชัดเจนในบทบาทและภาระงานของข้าราชการ  พนักงาน   
และลูกจ้าง  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของภาครัฐให้มีผลิตภาพสูงขึ้น  รวมทั้งปรับปรุงระบบ
บริหารงานบุคคลให้เอ้ือต่อการส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  และธรรมาภิบาลของภาครัฐ 

  ๕.๒.๔ พัฒนาผู้ สูงอายุให้มีความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคม  มีคุณภาพ   
มีคุณค่า  สามารถปรับตัวเท่าทันการเปลี่ยนแปลง  เป็นพลังในการพัฒนาสังคม  โดย 

   ๑) ส่งเสริมการสร้างรายได้และการมีงานทําในผู้ สูงอายุ  โดยกําหนด
ลักษณะประเภทงานและอัตราค่าจ้างที่เหมาะสม  ควบคู่กับการเพิ่มพูนความรู้  ทักษะทั้งด้านวิชาการ 
และการใช้ส่ือการเรียนรู้สมัยใหม่ให้แก่ผู้สูงอายุ  เพื่อการประกอบอาชีพและการพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง 

   ๒) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการนําความรู้และประสบการณ์ของผู้สูงอายุ
ที่เป็นคลังสมองของชาติทั้งภาครัฐและเอกชน  ปราชญ์ชาวบ้าน  ผู้มีความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชน  ท้องถิ่น  และประเทศ   
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   ๓) ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุสามารถพึ่งตนเอง  โดยการปรับปรุงสภาพแวดล้อม
และความจําเป็นทางกายภาพให้เหมาะกับวัย  และการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุในรูปแบบ 
ที่หลากหลายทั้งในด้านการจัดบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคมอย่างบูรณาการ  โดยการมีส่วนร่วม 
ของทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง  รวมทั้งพัฒนาชุมชนที่มีศักยภาพและความพร้อมให้เป็นต้นแบบของการ
ดูแลผู้สูงอายุเพื่อขยายผลไปสู่ชุมชนอ่ืน 

  ๕.๒.๕ สอดแทรกการพัฒนาคนทุกช่วงวัยด้วยกระบวนการเรียนรู้สู่วัฒนธรรม 
การเก้ือกูล  เสริมสร้างทักษะให้คนมีการเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต  การต่อยอดสู่นวัตกรรมความรู้   
การฝึกฝนจนเกิดความคิดสร้างสรรค์  การเปิดใจกว้างพร้อมรับทุกความคิดเห็น  และการปลูกฝังจิตใจ 
ที่มีคุณธรรม  ซ่ือสัตย์  มีระเบียบวินัย  ควบคู่กับการพัฒนาคนด้วยการเรียนรู้ในศาสตร์วิทยาการ 
ให้สามารถประกอบอาชีพได้อย่างหลากหลาย  สอดคล้องกับแนวโน้มการจ้างงาน  และเตรียมพร้อม 
สู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  รวมทั้งการพัฒนาต่อยอดตามศักยภาพและความถนัด   

  ๕.๒.๖ สร้างจิตสํานึกของประชาชนให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม  สถาบันชาติ  
สถาบันศาสนา  และสถาบันพระมหากษัตริย์  ให้ตระหนักถึงการเคารพกฎหมาย  หลักสิทธิมนุษยชน  
การสร้างค่านิยมให้มีพฤติกรรมการผลิตและบริโภคที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม  การสร้างความรู้ความ
เข้าใจและจิตสํานกึในการอนุรักษ์พลังงาน  มีการเรียนรู้ในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และภัยพิบัติ  เพื่อนําไปสู่การสร้างสังคมน่าอยู่ 

 ๕.๓ การส่งเสริมการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพอย่างเป็นองค์รวม  สร้างเสริมสุขภาวะ
ควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสาธารณสุข   

  ๕.๓.๑ การสร้างเสริมสุขภาวะคนไทยให้มีความสมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกาย 
และจิตใจ  โดยการพัฒนาความรู้และทักษะในการดูแลสุขภาพของตนเอง  ครอบครัว  ชุมชน  การลด
ปัจจัยเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมและการประกอบอาชีพที่มีผลต่อสุขภาพ  การพัฒนาระบบและกลไก 
เฝ้าระวังความม่ันคงทางสุขภาพจากปัจจัยคุกคามสุขภาพที่แฝงมากับกระบวนการพัฒนา  รวมทั้งมุ่งสร้าง
กระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนานโยบายสาธารณะที่เอ้ือต่อสุขภาพ  การใช้ประโยชน์จากยาสมุนไพร
เพื่อการป้องกันและการรักษาเบ้ืองต้น  และการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการสื่อสารต่อสังคมเพื่อการ
ส่งเสริมสุขภาพเชิงรุก 

  ๕.๓.๒ พัฒนาระบบบริการสาธารณสุขให้มีคุณภาพอย่างทั่วถึง  โดยเฉพาะระบบ
บริการขั้นพื้นฐาน  ควบคู่กับการส่งเสริมการแพทย์ทางเลือก  การพัฒนาด้านเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ   
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสุขภาพของประเทศ  การพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุขให้เหมาะสมทั้งการ
ผลิตและการกระจายบุคลากร  ค่าตอบแทน  และการอํานวยความสะดวกในชีวิตความเป็นอยู่  เพื่อเป็น
ส่ิงจูงใจให้บุคลากรมีการกระจายที่เหมาะสม  รวมทั้งการใช้มาตรการการเงินการคลังเพื่อสุขภาพ 
ที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน   
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 ๕.๔ การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต  สร้างโอกาสการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องให้คนทุกกลุ่ม
ทุกวัยสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้และองค์ความรู้ที่หลากหลาย  ทั้งที่ เป็นวัฒนธรรม  ภูมิปัญญา   
และองค์ความรู้ใหม่ 

  ๕.๔.๑ สร้างกระแสสังคมให้การเรียนรู้เป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคน  มีนิสัยใฝ่รู้   
รักการอ่านตั้งแต่วัยเด็ก  และส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกันของคนต่างวัย  ควบคู่กับการส่งเสริมให้องค์กร  
กลุ่มบุคคล  ชุมชน  ประชาชน  และสื่อทุกประเภทเป็นแหล่งเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์  ส่ือสารด้วยภาษา 
ที่เข้าใจง่าย   

  ๕.๔.๒ ส่งเสริมการศึกษาทางเลือกที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน   
   ๑) จัดการศึกษาและการเรียนรู้ที่ มีคุณภาพ  ยืดหยุ่น  หลากหลาย   

เข้าถึงได้ง่าย  ที่สัมพันธ์สอดคล้องกับวัฒนธรรม  วิถีชีวิต  และการประกอบอาชีพในแต่ละท้องถิ่น   
โดยเน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นสําคัญ  ให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง  เรียนรู้เป็นกลุ่มจนติดเป็น
นิสัยใฝ่เรียนรู้ 

   ๒) มีระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์  ปรับระบบการวัด
ประเมินผลผู้เรียน  และระบบการเข้ารับการศึกษาต่อให้เอ้ือต่อการจัดการศึกษาทางเลือกในประชากร 
ทุกกลุ่มตามศักยภาพของผู้เรียน 

   ๓) ส่งเสริมให้มีการพัฒนาบทเรียนผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  และการใช้
มาตรการทางภาษีในการสนับสนุนการผลิตส่ือเพื่อการเรียนรู้  และเป็นช่องทางสําหรับคนทุกกลุ่มวัย
แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ 

  ๕.๔.๓ สนับสนุนการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และปัจจัยสนับสนุนการเรียนรู้
ตลอดชีวิต   

   ๑) เสริมสร้างและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางปัญญาในระดับท้องถิ่น  
ชุมชน  และประเทศ  โดยพัฒนาโครงข่ายโทรคมนาคมและบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้ครอบคลุม
พื้นที่ทั่วประเทศ  พัฒนาแหล่งเรียนรู้ของชุมชนในรูปแบบที่หลากหลายสอดคล้องกับภูมิสังคม   
และพัฒนายกระดับศูนย์ความเป็นเลิศด้านต่าง ๆ  สู่ภูมิภาคและชุมชน  รวมทั้งการปรับปรุงและผลักดัน
กฎ  ระเบียบ  และกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการเรียนรู้ตลอดชีวิต  ตลอดจนมาตรการภาษีที่เก่ียวข้อง   
ให้เอ้ืออํานวยและส่งเสริมให้เกิดการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

   ๒) พัฒนาและเปิดโอกาสให้ประชาชนและชุมชนได้ใช้ประโยชน์จากแหล่ง
เรียนรู้ทั่วไป  อาทิ  สถานศึกษา  ห้องสมุด  พิพิธภัณฑ์  ศูนย์การเรียนรู้  ศูนย์กีฬาและนันทนาการ  
รวมทั้งเปิดพื้นที่/เวทีสาธารณะให้เป็นศูนย์รวมการแลกเปลี่ยนให้กับนักคิด  และนําเสนอผลงาน 
เชิงสร้างสรรค์  โดยกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันเริ่มตั้งแต่วัยเด็ก  เยาวชน  และประชาชนให้เข้าถึง
อย่างสะดวกและใช้บริการได้เต็มศักยภาพ  มีการผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นและความรู้สมัยใหม่ 
ที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้ 
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   ๓) พัฒนาองค์ความรู้ของท้องถิ่นทั้งจากผู้รู้  ปราชญ์ชาวบ้าน  และจัดให้มี
การวิจัยเชิงประจักษ์ของชุมชน  การจัดการองค์ความรู้ในชุมชนอย่างเป็นระบบ  ควบคู่กับการพัฒนา
ทักษะด้านภาษาและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาให้เอ้ือต่อการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย  ตลอดจน
เนื้อหาสาระที่เหมาะสมกับการพัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง   

   ๔) สร้างโอกาสในการเรียนรู้และการพัฒนาคนทุกคนอย่างต่อเนื่อง  
โดยเฉพาะเด็กเยาวชนและประชาชนที่อยู่นอกระบบ  ทั้งที่เป็นเด็กในวัยเรียนที่ออกกลางคัน  เด็กพิการ  
เด็กด้อยโอกาส  เพื่อส่งต่อเข้าสู่ระบบการศึกษาหรือให้ได้เรียนรู้ตามศักยภาพและตามสภาพแวดล้อม  
รวมทั้งประชาชนที่ต้องการทักษะเพิ่มเติมในการประกอบสัมมาชีพ  โดยความร่วมมืออย่างใกล้ชิด 
ในระดับจังหวัดและในระดับท้องถิ่นในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่อยู่นอกระบบและการบริหารจัดการ 
ให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 ๕.๕ การเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม  ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนนําค่านิยม
และวัฒนธรรมที่ดีงามของไทยเป็นฐานในการพัฒนาคนและสังคม 

  ๕.๕.๑ เสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวในการบ่มเพาะให้คน 
มีศีลธรรม  คุณธรรม  จริยธรรมในวิถีชีวิต   

   ๑) พัฒนาศักยภาพครอบครัว  โดยส่งเสริมการมีอาชีพและรายได้ 
ที่แน่นอน  สามารถดํารงชีวิตอย่างพอเพียง  สนับสนุนการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับศักยภาพ
ของครอบครัว  มีการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้ร่วมกันเพื่อให้เกิดสัมพันธภาพที่ดี
ระหว่างสมาชิกในครอบครัวและเชื่อมโยงกับเครือข่ายครอบครัว  ให้ส่ิงจูงใจแก่ครอบครัวที่มีปฏิสัมพันธ์ 
ที่ดี  รวมทั้งพัฒนาความรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับพ่อแม่และผู้ปกครอง  โดยสร้างโอกาสในการ
เข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศและรู้จักใช้ประโยชน์อย่างมีคุณค่าเพื่อลดช่องว่างระหว่างครอบครัว   

   ๒) ฟื้นฟูวัฒนธรรมที่ดีและนําคุณค่าอันดีงามของครอบครัวไทย  อาทิ  
ความเอ้ืออาทร  และการเป็นเครือญาติมาใช้ในวิถีชีวิต  ควบคู่กับการปลูกฝังศีลธรรม  คุณธรรม  
จริยธรรม  เพื่อให้สมาชิกในครอบครัวรู้จักใช้ปัญญาในทางที่ถูกต้อง  และมีจิตสํานึกในการเฝ้าระวัง 
ทางวัฒนธรรมที่จะมีผลกระทบต่อการเบ่ียงเบนทางวัฒนธรรม   

   ๓) ผลักดันให้ชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนการเปิด
พื้นที่สาธารณะในการจัดกิจกรรมสร้างสัมพันธ์อันดีต่อครอบครัวและชุมชน  และภาคธุรกิจจัดกิจกรรม 
ทั้งภายในและภายนอกองค์กรเพื่อส่งเสริมให้ครอบครัวมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม   

  ๕.๕.๒ พัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้เข้มแข็งและสามารถสร้างภูมิคุ้มกันให้คนในชุมชน   
   ๑) สนับสนุนการค้นหาอัตลักษณ์อันโดดเด่นของชุมชน  การสร้าง

กระบวนการเรียนรู้  และปลูกฝังความเป็นอัตลักษณ์ของชุมชน  โดยอนุรักษ์และฟื้นฟูภูมิปัญญาท้องถิ่น  
รวมทั้งส่งเสริมกลไกเชิงสถาบันในชุมชนท้องถิ่นให้มีส่วนร่วมสร้างความเข้าใจในพหุวัฒนธรรม   
สามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข  มีความม่ันคงทางวัฒนธรรมและดํารงไว้ซ่ึงอัตลักษณ์ของชุมชน 
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   ๒) สนับสนุนให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมคิดและร่วมกําหนดแนวทาง 
การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นบนหลักการพึ่งพาตนเองที่คํานึงถึงศักยภาพ  ทรัพยากร  ภูมิปัญญา  วิถีชีวิต  
วัฒนธรรม  และสิ่งแวดล้อมในชุมชนเป็นหลัก  โดยให้ความสําคัญกับการจัดการการเรียนรู้ในชุมชน  
การศึกษาถอดองค์ความรู้ของชุมชนและชุมชนต้นแบบ  การจัดการตนเองได้ตามบริบทของพื้นที่   
และการถ่ายทอดภูมิปัญญาที่ช่วยพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพ   

   ๓) ส่งเสริมการขยายผลและพัฒนาศักยภาพของคนสามวัย  เพื่อเป็น
แหล่งเรียนรู้และสร้างความเข้าใจที่จะนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตในการอยู่ร่วมกับครอบครัว   
ชุมชนอย่างอบอุ่นและเข้มแข็งควบคู่กับการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างชุมชนกับเครือข่าย 
ภาคประชาสังคม  และภาคส่วนต่าง ๆ  ในการพัฒนาระบบเฝ้าระวังปัญหาทางด้านสังคมและวัฒนธรรม  
โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชนในชุมชน   

  ๕.๕.๓ ส่ง เสริมภาคประชาสังคมและองค์กรธุร กิจเอกชนในการทํางาน 
เป็นเครือข่ายเชื่อมโยงกับกลไกภาครัฐ  และร่วมกันสร้างจิตสํานึกรับผิดชอบต่อสังคม  รวมทั้งการส่งเสริม
ภาคเอกชนที่ประกอบกิจการเพื่อสังคมที่สร้างสมดุลระหว่างผลประโยชน์ขององค์กรและผลประโยชน์ 
ของชุมชนและสังคม  โดยเฉพาะส่งเสริมให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้และจัดหา 
ที่อยู่อาศัยให้กับแรงงานในสถานประกอบการหรือบริเวณใกล้เคียง  การยกย่ององค์กรธุรกิจเอกชน 
ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมให้เป็นแบบอย่างที่ดีต่อสาธารณะ  ตลอดจนการยกย่องคนดีในสังคม 
ให้เป็นต้นแบบและตัวอย่างที่ดีผ่านสื่อต่าง ๆ  อย่างต่อเนื่อง 

  ๕.๕.๔ ฟื้นฟูบทบาทของสถาบันศาสนาในการส่งเสริมศีลธรรมและเป็นที่พึ่งในวิถีชีวิต  
โดยสนับสนุนให้สถาบันศาสนาเผยแพร่แก่นของศาสนาที่ถูกต้องและจัดพื้นที่ในการปฏิบัติธรรมอย่างทั่วถึง  
รวมทั้งมีการสร้างนวัตกรรมและกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนให้มีศีลธรรม  คุณธรรม  
จริยธรรมตามหลักคําสอนทางศาสนา 

  ๕.๕.๕ พัฒนาบทบาทของสถาบันทางสังคมให้เอ้ือต่อการพัฒนาคน 
   ๑) ส่งเสริมให้สถาบันการศึกษาที่ตั้ งอยู่ ในพื้นที่หรือจั งหวัดต่าง ๆ   

มีบทบาทหน้าที่สําคัญในการพัฒนาคน  ชุมชน  และสังคมในพื้นที่อย่างเป็นองค์รวม 
   ๒) ส่งเสริมความร่วมมือของสถาบันครอบครัว  สถาบันการศึกษา  

สถาบันศาสนาในการปลูกฝังกระบวนการคิดที่อยู่บนฐานของศีลธรรม  การยอมรับความแตกต่าง   
สํานึกความเป็นพลเมือง  และวัฒนธรรมประชาธิปไตย  รวมทั้งการใช้ประโยชน์ทุนทางสังคมในการ 
หล่อหลอมและสร้างค่านิยมที่ดี  การฟื้นฟูวัฒนธรรมที่ดีงาม 

   ๓) สร้างเสริมความเข้มแข็งของเครือข่ายสังคมออนไลน์ให้เป็นพลังสําคัญ
ที่มีบทบาทต่อการสะท้อนความต้องการของประชาชน  รวมทั้งให้ข้อคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์  โดยจัดสรร
พื้นที่ออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ตามความสนใจ  วิเคราะห์แนวทางการใช้ประโยชน์ในการใช้ส่ือออนไลน์  
และมีการจัดระบบระเบียบการบริหารจัดการอย่างเข้มงวด   
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   ๕.๕.๖ สร้างค่านิยมให้คนไทยภาคภูมิใจในวัฒนธรรมไทย  และยอมรับ
ความแตกต่างของความหลากหลายทางวัฒนธรรม  เพื่อลดปัญหาความขัดแย้งทางความคิด  และสร้าง
ความเป็นเอกภาพในสังคม  ตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวัฒนธรรมร่วมกับประชาคมโลก  
โดยเฉพาะประชาคมอาเซียน  เพื่อให้เกิดการไหลเวียนทางวัฒนธรรมในรูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
เพื่อส่งเสริมความเข้าใจระหว่างประชาชนในการเรียนรู้ประวัติศาสตร์  วัฒนธรรม  และการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารซ่ึงกันและกัน   
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บทที่  ๕ 
ยุทธศาสตร์ความเข้มแข็งภาคเกษตร  ความม่ันคงของอาหารและพลังงาน 

 

 

๑. สถานการณ์การเปลี่ยนแปลง 
 การพัฒนาประเทศในช่วงเวลาที่ผ่านมา  ภาคเกษตรมีบทบาทสําคัญต่อการเติบโต 

ทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  ทั้งในมิติของการผลิตที่สามารถพึ่งพาตนเองด้านอาหารและเป็น
แหล่งสร้างรายได้ให้แก่ครัวเรือนภาคเกษตร  และเป็นฐานการผลิตที่สนับสนุนการสร้างมูลค่าเพิ่ม 
เพื่อการค้าและการส่งออกสําหรับภาคการผลิตและบริการอ่ืน ๆ  รวมถึงในมิติการพัฒนาสู่แหล่งการผลิต
พลังงานทดแทนที่สําคัญของประเทศ  เนื่องจากภาคเกษตรเป็นฐานการผลิตที่เข้มแข็งด้วยมีที่ตั้งทางภูมิประเทศ
และภูมิอากาศเหมาะสม  มีภูมิปัญญาด้านการผลิต  การประยุกต์ดัดแปลง  และวัฒนธรรมอาหาร 
ที่ เข้มแข็งและหลากหลาย   รวมทั้งเป็นประเทศผู้ผลิตอาหารส่งออกที่ สําคัญรายใหญ่ของโลก   
ซ่ึงสถานการณ์การพัฒนาของภาคเกษตรตลอดช่วงที่ผ่านมา  สรุปได้  ดังนี้ 

 ๑.๑ บทบาทภาคเกษตรเริ่มลดลงแต่ยั ง เ ป็นฐานการผลิตที่ สํ าคัญของประเทศ   
โดยปัจจุบันมีพื้นที่ทําการเกษตร  ร้อยละ  ๔๐.๐  ของพื้นที่ทั้งประเทศ  ครัวเรือนเกษตรกร  ๖.๙  ล้านครัวเรือน  
ซ่ึงประกอบด้วย  เกษตรกรรายย่อยที่ผลิตเพื่อพึ่งพาตนเอง  เกษตรกรที่ผลิตเชิงพาณิชย์  และเกษตรกร 
ที่แปรรูปผลิตผลเกษตรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม  โดยในปี  ๒๕๕๓  สามารถทําการผลิตสินค้าเกษตร 
และอาหารทั้งพืช  ปศุสัตว์  และประมง  รวมมูลค่า  ๓๘๑,๕๙๔  ล้านบาท  หรือคิดเป็นร้อยละ  ๘.๓  
ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ  ลดลงจากร้อยละ  ๙.๐  ในปี  ๒๕๔๙  ในขณะที่การผลิตส่วนใหญ่ 
ยังมีปริมาณผลผลิตพอเพียงกับความต้องการใช้ภายในประเทศ  สามารถเป็นหลักประกันในการพึ่งพา 
และสร้างความม่ันคงของสินค้าเกษตรและอาหารที่ใช้ภายในประเทศได้  และมีเหลือส่งออกสร้างรายได้
ให้กับประเทศ  เช่น  ข้าว  มันสําปะหลัง  อ้อย  และปาล์มน้ํามัน  โดยเฉพาะข้าว  มีผลผลิตเหลือส่งออก
ร้อยละ  ๔๕.๐  ของผลผลิตทั้งหมดที่ผลิตได้  มันสําปะหลัง  ส่งออกร้อยละ  ๓๑.๐  อ้อย  (น้ําตาล)  
ส่งออกร้อยละ  ๖๗.๐  ของผลผลิตทั้งหมด  ขณะที่สินค้าปศุสัตว์และประมงส่งออกที่สําคัญ  เช่น  กุ้ง  
และไก่  มีปริมาณการส่งออกคิดเป็นร้อยละ  ๘๖.๐  และ  ๓๒.๐  ของปริมาณผลผลิตทั้งหมด  ตามลําดับ  
อย่างไรก็ตาม  ปัจจุบันตลาดสินค้าเกษตรมีการแข่งขันรุนแรงและมีแนวโน้มถูกแย่งส่วนแบ่งตลาด 
จากประเทศคู่แข่งที่สําคัญมากขึ้น 

 ๑.๒ ความเข้มแข็งของภาคเกษตรไทยมีแนวโน้มลดลงในช่วงหลายปีที่ผ่านมา  โดยจะเห็น
ได้จากประสิทธิภาพการผลิตโดยเฉลี่ยในบางสินค้าที่ยังคงต่ําหากเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้าน  
เนื่องจากภาคเกษตรไม่สามารถเร่งพัฒนาผลิตภาพการผลิตได้ทันต่อสภาพการแข่งขันในตลาดโลกที่ 
ทวีความรุนแรงมากขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ  การส่งออกหลักของภาคเกษตรยังคงอยู่ในรูปของสินค้าขั้นปฐม  
และเกษตรกรส่วนใหญ่ยังประสบปัญหาหนี้สินและความยากจน  โดยในปี  ๒๕๕๐  ประเทศไทยมีคนยากจน
ทั้งสิ้น  ๕.๔  ล้านคน  ในจํานวนนี้เป็นเกษตรกร  ร้อยละ  ๕๖.๙  อันมีสาเหตุมาจากปัจจัยหลายประการ  
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เช่น  พื้นที่ขาดความอุดมสมบูรณ์โดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ  ขาดแคลนแหล่งน้ํา
เพื่อการเกษตร  ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ในบางพื้นที่ไม่สูงเท่าที่ควร  และมีคุณภาพผลผลิตไม่สมํ่าเสมอ  
เกษตรกรส่วนใหญ่พึ่งพาปัจจัยการผลิตจากภายนอกโดยเฉพาะปุ๋ยเคมีและสารกําจัดศัตรูพืช  ทําให้ต้นทุน
การผลิตสูง  และผลิตพืชเชิงเดี่ยวเป็นหลัก  ในขณะที่การพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืนยังไม่สามารถ
ขยายตัวได้เท่าที่ควร  ทําให้มีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคามากขึ้น  ขณะที่ราคาผลผลิตเกษตร
ผันผวนและขึ้นกับราคาในตลาดโลก  การเกิดภัยพิบัติจากธรรมชาติบ่อยครั้ง  เป็นต้น  นอกจากนั้น
ปัจจุบันเกษตรกรมีแนวโน้มสูญเสียการเป็นเจ้าของที่ดินและกลายเป็นผู้เช่ามากขึ้น  ทําให้ขาดความม่ันคง
ในอาชีพเกษตรกรรม  ในขณะเดียวกันพบว่า  รายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตรมีแนวโน้มสูงขึ้น  โดยเพิ่ม
จาก  ๕๒,๙๓๓  บาทต่อครัวเรือน  ในปีการผลิต  ๒๕๔๘/๔๙  เป็น  ๕๘,๖๓๒  บาทต่อครัวเรือน   
ในปีการผลิต  ๒๕๕๒/๕๓  ซ่ึงรายได้ที่เพิ่มขึ้นส่วนหนึ่งเนื่องจากราคาผลิตผลการเกษตรที่ปรับตัวสูงขึ้น 
ในสนิค้าเกษตรที่สําคัญ  เช่น  ยางพารา  มันสําปะหลัง  เป็นต้น  อย่างไรก็ตาม  เกษตรกรก็มีขนาดหนี้สิน
ต่อครัวเรือนเพิ่มขึ้นเช่นกัน  จาก  ๕๒,๘๙๗  บาท  ในปี  ๒๕๔๘/๔๙  เป็น  ๕๔,๔๐๙  บาท  ในปี  
๒๕๕๒/๕๓ 

 ๑.๓ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการครอบครองทรัพยากรพันธุกรรม   
ส่งผลกระทบต่อวิถีการผลิตของเกษตรกร  เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การเปลี่ยนแปลงในเรื่องของปริมาณและการกระจายตัวของน้ําฝน  ระดับอุณหภูมิเฉลี่ยที่มีแนวโน้มสูงขึ้น  
รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงในเชิงฤดูกาลต่าง ๆ  จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อการผลิตสินค้าสําคัญที่มีบทบาท
อย่างมากต่อความม่ันคงอาหารและพลังงานของประเทศ  ในขณะเดียวกัน  ปัญหาการครอบครอง
ทรัพยากรพันธุกรรมและการผูกขาดทางการค้าเมล็ดพันธุ์พืช  จะส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของเกษตรกร 
รายย่อยจํานวนมากที่พึ่งพาอาศัยทรัพยากรป่าไม้  พันธุ์พืชต่าง ๆ  เพื่อเป็นอาหารและยาสมุนไพร   
และกระทบต่อความม่ันคงทางอาหารของประเทศในระยะยาว   

 ๑.๔ การขาดแคลนแรงงานภาคเกษตรจากการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทย  
ผลกระทบจากการที่ประเทศเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุทําให้เกษตรกรที่มีอายุ  ๕๐  ปีขึ้นไปมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น  
ประกอบกับคนหนุ่มสาวไม่สนใจทําการเกษตร  โดยในช่วงปี  ๒๕๔๑ - ๒๕๕๐  จํานวนแรงงานภาคเกษตร
ลดลงประมาณร้อยละ  ๑.๙  ต่อปี  ส่งผลต่อการขาดแคลนแรงงานในภาคเกษตรและศักยภาพภาคเกษตร
ในอนาคต  ในขณะที่ความต้องการอาหารทั้งภายในประเทศและของโลกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว  
อันเกิดจากจํานวนประชากรที่เพิ่มขึ้นส่งผลต่อความม่ันคงอาหารในอนาคต 

 ๑.๕ ความต้องการพืชที่สามารถนําไปผลิตเป็นพลังงานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง  สืบเนื่อง
จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสถานการณ์ราคาน้ํามันในตลาดโลกที่ปรับตัวสูงขึ้นและผันผวน
อย่างมาก  ประกอบกับความต้องการใช้พลังงานมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นตามการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ  
ส่งผลให้หลายประเทศในโลก  รวมทั้งประเทศไทยมีนโยบายพัฒนาและส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนจาก
พืชแทนการใช้พลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิลมากขึ้น  และทําให้ความต้องการพืชที่สามารถนําไปผลิต
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พลังงานเพิ่มขึ้น  เช่น  มันสําปะหลัง  อ้อย  ปาล์มน้ํามัน  เป็นต้น  และมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้
ประโยชน์ผลผลิตการเกษตรจากการปลูกเพื่อเป็นพืชอาหารมาเป็นพืชพลังงานมากขึ้น  ซ่ึงสามารถ
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อปริมาณผลผลิตอาหาร  รวมทั้งความม่ันคงอาหารของประเทศและการส่งออกได้  
ดังนั้น  แผนพัฒนา ฯ  ฉบับที่  ๑๑  จึงได้ให้ความสําคัญกับการสร้างความม่ันคงด้านอาหารและพลังงาน  
โดยพยายามสร้างฐานภาคเกษตรให้มีความเข้มแข็งและเกษตรกรมีรายได้ที่ม่ันคง  สามารถผลิตอาหาร 
ได้เพียงพอ  มีคุณภาพ  ควบคู่ไปกับการพัฒนาพลังงานทดแทนจากพืชที่เพียงพอ  เพื่อเป็นแนวทางหนึ่ง
ในการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประเทศเม่ือราคาพลังงานเกิดความผันผวน  รวมถึงสร้างหลักประกันรายได้
ให้แก่ครัวเรือนเกษตรกรในระบบด้วย 

๒. การประเมินความเสี่ยง 
 สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอกในปัจจุบัน 

และแนวโน้มในอนาคต  ได้สะท้อนให้เห็นถึงปัจจัยเสี่ยงที่ภาคเกษตรกําลังเผชิญในหลายมิติ  ทั้งในเชิง
ทรัพยากรธรรมชาติ  ส่ิงแวดล้อม  วิถีชีวิต  และความสามารถในการแข่งขัน  รวมถึงสถานะความม่ันคง
ด้านอาหารและพลังงานชีวภาพของประเทศ  ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อความเข้มแข็งของภาคเกษตรให้ลดลงได้  
โดยมีปัจจัยเสี่ยงที่สําคัญหลายประการ  ดังนี้ 

 ๒.๑ ทรัพยากรธรรมชาติซ่ึงเป็นฐานการผลิตภาคเกษตรมีความเสื่อมโทรมมากขึ้น   
การพัฒนาที่ผ่านมาได้มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติต่าง ๆ  จํานวนมาก  เพื่อการผลิตทางเศรษฐกิจ  
รวมทั้งภาคเกษตร  เพื่อให้มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง  ซ่ึงเป็นการใช้อย่างสิ้นเปลือง  ไม่มีประสิทธิภาพ  
และขาดการบํารุงรักษา  ทําให้ในปัจจุบันทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นฐานการผลิตของภาคเกษตรที่สําคัญ 
มีความเสื่อมโทรม  โดยเฉพาะทรัพยากรดิน  ที่พบปัญหาดินเสื่อมสภาพจํานวน  ๑๙๐.๐  ล้านไร่  หรือคิด
เป็นร้อยละ  ๖๐.๐  ของพื้นที่ทั้งประเทศ  ซ่ึงขยายตัวเพิ่มขึ้นถึงเกือบปีละ  ๑.๐  ล้านไร่  เนื่องจาก 
การเสื่อมไปตามสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ไม่ถูกต้องตามสมรรถนะของดิน  ในขณะที่เป้าหมาย 
ตามแผนการฟื้นฟูดินของภาครัฐกําหนดไว้ประมาณปีละ  ๒.๐  ล้านไร่  ทําให้การดําเนินงานไม่ทันต่อ
ปัญหาที่เกิดขึ้น  ส่งผลให้ความเสื่อมโทรมของดินรุนแรงขึ้น  นอกจากนี้  มีการใช้สารเคมีทางการเกษตร
ในปริมาณมาก  โดยมีการนําเข้าปุ๋ยเคมีและสารเคมีการเกษตรปีละประมาณ  ๖.๐  ล้านตัน  มูลค่ากว่า  
๘๐,๐๐๐  ล้านบาท  รวมทั้งมีปัญหาการขาดแคลนน้ําเพื่อการผลิตทางการเกษตร  เนื่องจากประสบ
ปัญหาน้ําต้นทุนลดลงอย่างมาก  ปัญหาน้ําท่วม  และปัญหาคุณภาพน้ํา  ตลอดจนความหลากหลาย 
ทางชีวภาพที่ถูกทําลายมากขึ้น  ซ่ึงปัญหาดังกล่าวเป็นปัจจัยเสี่ยง  ที่ส่งผลต่อความม่ันคงและยั่งยืน  
รวมถึงความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตรในอนาคต 

 ๒.๒ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมีแนวโน้มรุนแรงเพิ่มมากขึ้น  ส่งผลต่อการผลิต
ภาคเกษตร  โดยเฉพาะภาวะน้ําท่วม  ภัยแล้ง  และฝนตกไม่ตรงตามฤดูกาล  รวมถึงโรคและแมลงศัตรูพืช
ระบาด  ซ่ึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมีผลโดยตรงต่อปริมาณผลผลิตทางการเกษตร  
จากการคาดการณ์ของศูนย์เครือข่ายงานวิเคราะห์วิจัยและฝึกอบรมการเปลี่ยนแปลงของโลกแห่งเอเชีย
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ตะวันออกเฉียงใต้  (ปี  ๒๕๔๗)  พบว่า  การเพิ่มขึ้นของปริมาณน้ําฝนในภาคกลาง  จะทําให้เกิดน้ําท่วม
บ่อยครั้งและจํานวนความถี่มากขึ้น  มีผลให้การผลิตข้าวในแถบลุ่มน้ําเจ้าพระยาได้ผลผลิตลดลง  
นอกจากนี้  ยังเกิดโรคและแมลงศัตรูพืชระบาดรุนแรงขึ้น  เช่น  การระบาดของเพลี้ยแป้งสีชมพู 
ในมันสําปะหลัง  ประมาณ  ๑.๐  ล้านไร่  ในปี  ๒๕๕๒  เป็นต้น  รวมถึงการระบาดของโรคพืช 
บางประเภทที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน  และที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วแต่เพิ่มระดับความรุนแรงยิ่งขึ้น  อาทิ   
การระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาลในนาข้าว  โรคเขียวเตี้ยและโรคใบหงิกในนาข้าวภาคกลาง  
ประมาณ  ๒.๔  ล้านไร่  ซ่ึงส่งผลต่อศักยภาพการผลติของภาคเกษตร   

 ๒.๓ ความอ่อนแอของภาคเกษตรที่เป็นฐานการผลิตที่สําคัญของประเทศ  โดยเฉพาะ
เกษตรกรรายย่อย  ทั้งนี้  เป็นผลจากหลายปัจจัยที่สําคัญ  คือ  การเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตในสังคม
เกษตร  ที่เข้าสู่สังคมปัจเจกมากขึ้น  มีลักษณะต่างคนต่างอยู่  ความสัมพันธ์แบบเครือญาติที่มีความ
เอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือเก้ือกูลกันเริ่มหมดไป  ขาดการปฏิสัมพันธ์และทํากิจกรรมร่วมกัน  ในขณะที่ผลิต
ภาพการผลิตของภาคเกษตรลดลง  อันเกิดจากการวิจัยและพัฒนา  การพัฒนาพันธุ์พืชพันธุ์ สัตว์   
และโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตรที่ยังไม่เพียงพอต่อการเพิ่มผลิตภาพการผลิต  โดยเฉพาะพื้นที่
ชลประทานที่มีเพียง  ๒๘.๐  ล้านไร่  หรือร้อยละ  ๒๒.๐  ของพื้นที่ทางการเกษตร  ขณะที่การถือครอง
ที่ดินการเกษตรของครัวเรือนเกษตรกรในช่วงปี  ๒๕๔๖ - ๒๕๕๑  ไม่เปลี่ยนแปลงมากนักเฉลี่ย  ๑๙.๔  
ไร่ต่อครัวเรือน  แต่แนวโน้มการเป็นผู้เช่าเพิ่มขึ้น  โดยปี  ๒๕๔๙  มีการทําการเกษตรบนเนื้อที่ของคนอ่ืน
เพียง  ๓๗.๐  ล้านไร่  (ร้อยละ  ๒๘.๔  ของเนื้อที่ถือครองทางการเกษตร)  และเพิ่มเป็น  ๖๕.๓  ล้านไร่  
(ร้อยละ  ๔๙.๕  ของเนื้อที่ถือครองทางการเกษตร)  ในปี  ๒๕๕๑  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคกลาง   
ในขณะเดียวกัน  ต้นทุนการผลิตที่มีแนวโน้มสูงขึ้น  อันเนื่องจากราคาปัจจัยการผลิตและการขนส่งสูงขึ้น 
ที่ปรับตัวตามราคาพลังงาน  ทําให้ไม่สามารถลดต้นทุนการผลิตลงได้เท่าที่ควร  ประกอบกับแรงงานเกษตร 
มีแนวโน้มลดลงและเป็นผู้สูงอายุ  รวมทั้งเกษตรกรรุ่นใหม่ไม่ได้รับการส่งเสริมอย่างจริงจัง  และมีการย้าย
ออกจากภาคเกษตรไปในภาคการผลิตอ่ืน  เช่น  ภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่า  
เป็นต้น  ทําให้ภาคเกษตรต้องเผชิญกับความเสี่ยงด้านแรงงานมากขึ้น  นอกจากนั้น  ยังมีการพึ่งพา
ต่างประเทศทั้งปัจจัยการผลิตและตลาดส่งออก  เช่น  เทคโนโลยี  ปุ๋ยเคมีและสารเคมีกําจัดศัตรูพืช   
ที่ต้องนําเข้าปีละกว่า  ๘๐,๐๐๐  ล้านบาท  เป็นสารเคมีกําจัดศัตรูพืชกว่า  ๑๖,๐๐๐  ล้านบาท  โดยในปี  ๒๕๕๐  
มีสัดส่วนการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีการเกษตรคิดเป็นร้อยละ  ๓๕.๐  ของต้นทุนการผลิตทั้งหมด   
ซ่ึงนับเป็นปัจจัยการผลิตที่ส่งผลต่อต้นทุนการผลิตที่เพิ่มสูงขึ้น  แต่ผลผลิตที่ได้ยังต้องเผชิญความเสี่ยง 
จากความผันผวนด้านราคา  ยิ่งกว่านั้นยังมีปัญหาสุขภาพของเกษตรกร  ซ่ึงตลอดช่วง  ๑๐  ปีที่ผ่านมา   
มีแนวโน้มความเสี่ยงและไม่ปลอดภัยจากพิษภัยของสารเคมีเพิ่มสูงขึ้น  นําไปสู่ปัญหาโรคมะเร็ง  
โรคเบาหวาน  โรคต่อมไร้ท่อ  และปัญหาอ่ืน ๆ  ซ่ึงปัจจุบันกลายเป็นโรคสําคัญอันดับต้น ๆ  ของคนไทย  
ทั้งที่เป็นเกษตรกรและประชาชนทั่วไป  โดยในปี  ๒๕๕๐  เกษตรกรที่มีความเสี่ยงและไม่ปลอดภัยจาก
สารเคมีการเกษตรคิดเป็นร้อยละ  ๓๘.๕  เพิ่มขึ้นจากร้อยละ  ๑๖.๐  ในปี  ๒๕๔๐  จึงนับเป็น
สถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่ง   
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 ขณะที่ผลผลิตทางการเกษตรที่สําคัญส่วนใหญ่ของไทยประมาณร้อยละ  ๖๐ - ๗๐  ต้องพึ่งพิง
ตลาดส่งออก  ทั้งยังเป็นสินค้าขั้นปฐมที่มีมูลค่าเพิ่มน้อย  ทําให้เกษตรกรมีรายได้ต่ําและไม่มีเสถียรภาพ  
ประกอบกับการเปิดเขตการค้าเสรีส่งผลกระทบต่อเกษตรกรรายย่อยในประเทศ  เนื่องจากไม่สามารถ
แข่งขันกับสินค้าเกษตรจากประเทศเพื่อนบ้านที่มีต้นทุนการผลิตต่ํากว่า  ซ่ึงจะเห็นได้จากปริมาณ 
การนําเข้าวัตถุดิบอาหารและสินค้าเกษตรจากต่างประเทศมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง  ตั้งแต่มีการ
เปิดเขตการค้าเสรีในปี  ๒๕๔๗  กับประเทศต่าง ๆ  เช่น  จีน  ออสเตรเลีย  นิวซีแลนด์  เป็นต้น   
รวมมูลค่าปีละประมาณ  ๒๐๐,๐๐๐  ล้านบาท  และอาจมีแนวโน้มรุนแรงขึ้นเม่ือเป็นประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนในปี  ๒๕๕๘  ในขณะที่ทรัพยากรถูกแย่งชิงจากภาคการผลิตอ่ืน  ทั้งทรัพยากรที่ดินและน้ํา   
เพื่อตอบสนองความต้องการตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการเพิ่มขึ้นของประชากร  โดยเฉพาะ 
ในพื้นที่ชานเมืองที่มีการขยายตัวของหมู่บ้านจัดสรรในพื้นที่การเกษตรเดิมมากขึ้น   

 ๒.๔ ประเทศไทยมีการใช้พลังงานที่ผลิตจากพืชเพื่อทดแทนพลังงานเชื้อเพลิงจากฟอสซิล
มากขึ้น  ทําให้มีความต้องการพืชที่สามารถนําไปผลิตเป็นพลังงานเพิ่มมากขึ้น  เช่น  อ้อย  มันสําปะหลัง  
ปาล์มน้ํามัน  เป็นต้น  เกษตรกรจึงมีการเปลี่ยนรูปแบบการใช้ประโยชน์พื้นที่เกษตรจากการปลูกพืชอาหาร 
มาเป็นการปลูกพืชพลังงานแทน  ซ่ึงส่งผลให้พื้นที่เพาะปลูกพืชอาหารลดลง  และทําให้ราคาพืชอาหาร 
มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น  ประกอบกับรัฐบาลได้มีนโยบายส่งเสริมการผลิตและใช้เอทานอล  รวมทั้งไบโอดีเซล
ให้มีสัดส่วนที่สูงขึ้น  เพื่อลดการนําเข้าและการใช้พลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิลเพื่อสร้างความม่ันคง 
ด้านพลังงาน  โดยมีเป้าหมายการเพิ่มการใช้เอทานอล  และไบโอดีเซล  เป็นส่วนประกอบในน้ํามันเบนซิน
และดีเซลไม่น้อยกว่า  ๙  และ  ๔.๕  ล้านลิตรต่อวัน  ภายในปี  ๒๕๖๕  ตามลําดับ  เพิ่มขึ้นจากปัจจุบัน
ที่มีการใช้เอทานอล  ๑.๒  ล้านลิตรต่อวัน  และไบโอดีเซล  ๑.๗  ล้านลิตรต่อวัน  และที่ผ่านมาพบว่า   
มีปริมาณการผลิตเอทานอลเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้นจาก  ๑๓๕.๔  ล้านลิตร  ในปี  ๒๕๔๙  เป็น  
๔๒๖.๐  ล้านลิตร  ในปี  ๒๕๕๓  เพิ่มขึ้นกว่า  ๓  เท่าตัวจาก  ปี  ๒๕๔๙  ขณะที่ปริมาณไบโอดีเซล
เพิ่มขึ้นจาก  ๓.๔  ล้านลิตร  ในปี  ๒๕๔๙  เป็น  ๕๙๕.๐  ล้านลิตร  ในปี  ๒๕๕๓  ซ่ึงสถานการณ์
แนวโน้มดังกล่าวนับเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อความม่ันคงทางด้านอาหารของประเทศในระยะยาว 

๓. การสร้างภูมิคุ้มกัน 
 การประเมินปัจจัยเสี่ยงที่จะมีผลกระทบต่อความเข้มแข็งของภาคเกษตรซึ่งเป็นทั้งความม่ันคง

ด้านสังคม  ส่ิงแวดล้อม  และความม่ันคงด้านอาหารและพลังงานชีวภาพของประเทศ  จําเป็นต้องเร่งสร้าง
ภูมิคุ้มกันให้เพิ่มขึ้นและรักษาภูมิคุ้มกันที่มีอยู่แล้ว  เพื่อให้สามารถป้องกันและลดผลกระทบจากปัจจัย
เสี่ยงที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต  โดยมีภูมิคุ้มกันที่สําคัญ  ดังนี้ 

 ๓.๑ ความเหมาะสมของที่ตั้งทางภูมิศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติที่มีความอุดมสมบูรณ์  
ซ่ึงจําเป็นต้องรักษาและใช้ประโยชน์จากศักยภาพที่มีอยู่อย่างรู้คุณค่า  เพื่อให้สามารถพัฒนาสู่การเป็นฐาน
การผลิตที่เหมาะสม  และสนับสนุนให้การผลิตทางการเกษตรมีประสิทธิภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มได้มากขึ้น  
โดยเฉพาะทรัพยากรดิน  น้ํา  แรงงาน  รวมทั้งเทคโนโลยีและเครื่องจักรกลการเกษตรที่เหมาะสม   
ไม่ส่งผลกระทบกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ซ่ึงจะนําไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
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 ๓.๒ ฐานการผลิตการเกษตรที่เข้มแข็ง  ที่สามารถสร้างอาชีพ  สร้างรายได้และความ
ม่ันคงด้านอาหารและพลังงานให้กับประเทศ  ให้กับเกษตรกรและสังคมชนบท  รวมทั้งสร้างความ 
อุดมสมบูรณ์ของสภาวะแวดล้อม  วิถีชีวิต  ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมที่เอ้ืออาทรของสังคม
เกษตรกรรม  และสนับสนุนการผลิตด้านอุตสาหกรรม  การค้าและบริการ  โดยให้ความสําคัญกับระบบ
เกษตรกรรมยั่งยืนเพิ่มขึ้น 

 ๓.๓ องค์ความรู้ และเทคโนโลยีที่ เหมาะสม  ซ่ึงจํ าเป็นต้องสร้างความรู้พื้นฐาน 
ให้เกษตรกรให้มีความสามารถในการผลิต  เฝ้าระวัง  ป้องกันภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง  
เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรสามารถนําองค์ความรู้ที่มีไปใช้ในการวางแผนและพัฒนาภาคเกษตร  การผลิต
พืชอาหารและพลังงานให้เกิดประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลอย่างม่ันคงมากขึ้น  และมีความสามารถในการแข่งขัน  
รวมทั้งสามารถปรับตัวได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป  ทั้งด้านการใช้
ประโยชน์  กายภาพ  การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  ความผันผวนด้านราคา  และภาวะทางเศรษฐกิจ 

 ๓.๔ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต  ซ่ึงสามารถเพิ่มปริมาณการผลิตให้เพียงพอที่จะใช้
เป็นอาหารและพลังงานชีวภาพในปริมาณที่เหมาะสม  โดยไม่ส่งผลกระทบต่อปริมาณผลผลิตอาหาร   
และให้ความสําคัญกับการสร้างความม่ันคงระหว่างพืชอาหารและพืชพลังงาน  และการใช้วัสดุเหลือใช้ 
ในครัวเรือนและการเกษตรให้เกิดประโยชน์สูงสุด  เพื่อให้มีการนําวัสดุเหลือใช้  เช่น  แกลบ  ฟางข้าว   
ซังข้าวโพด  เศษไม้  มูลสัตว์  เป็นต้น  มาใช้ในการผลิตพลังงานจากชีวมวลและก๊าซชีวภาพ  ซ่ึงช่วยลด
มลภาวะแก่ชุมชนอีกทางหนึ่ง 

 ๓.๕ กลไกการบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาล  จะเป็นเครื่องมือสนับสนุนให้เกิดการพัฒนา
ภาคเกษตรให้มีความเข้มแข็งทั้งด้านการผลิตและการตลาด  การสร้างมูลค่าเพิ่ม  การแบ่งปันผลประโยชน์
อย่างเป็นธรรม  มีการเข้าถึงและใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า  ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม   
เพื่อสร้างความเท่าเทียมกันในสังคมและความเข้มแข็งในชุมชนชนบท  รวมทั้งเพื่อให้เกิดกลไกในการ 
สร้างความม่ันคงในการบริหารจัดการอาหารและพลังงานชีวภาพของประเทศ 

๔. วัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
 ๔.๑ วัตถุประสงค์ 
  ๔.๑.๑ เพื่อให้ภาคเกษตรเป็นฐานการผลิตที่มีความม่ันคงและมีการเติบโตอย่างมี

ประสิทธิภาพ  สามารถผลิตสินค้าเกษตร  อาหารและพลังงานที่มีมูลค่าเพิ่ม  มีคุณภาพ  มาตรฐาน  
ปลอดภัย  เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  และมีปริมาณเพียงพอกับความต้องการของตลาดในระดับราคา 
ที่เหมาะสมและเป็นธรรม  โดยให้ความสําคัญกับความม่ันคงด้านอาหารเป็นลําดับแรก 

  ๔.๑.๒ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความม่ันคงในอาชีพและรายได้
เกษตรกรให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน  รวมทั้งสนับสนุนครัวเรือนและองค์กรเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง
และสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนด้วยระบบเกษตรกรรมยั่งยืน   
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  ๔.๑.๓ เพื่อส่งเสริมชุมชนและเกษตรกรให้มีส่วนร่วมและสนับสนุนความม่ันคง 
ด้านอาหารและพลังงาน  รวมถึงสามารถพึ่งพาตนเองได้   

 ๔.๒ เป้าหมาย 
  ๔.๒.๑ เพิ่มสัดส่วนมูลค่าสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรไม่ต่ํากว่าร้อยละ  ๑๖.๐  

ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 
  ๔.๒.๒ ปริมาณการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารเพียงพอต่อความต้องการ 

ของตลาด  พัฒนาคุณภาพมาตรฐานและความปลอดภัยของสินค้าเกษตรและอาหารอย่างต่อเนื่อง   
โดยเพิ่มพื้นที่การทําเกษตรกรรมยั่งยืนอย่างน้อยร้อยละ  ๕.๐  ต่อปี  รวมทั้งผู้บริโภคสามารถเข้าถึง
อาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ  และปลอดภัยได้อย่างทั่วถึงในราคาที่เหมาะสมและเป็นธรรม   

  ๔.๒.๓ เกษตรกรมีหลักประกันที่ม่ันคงด้านอาชีพและรายได้  มีความสามารถ 
ในการชําระหนี้สินเพิ่มขึ้น  รวมทั้งเกษตรกรรุ่นใหม่เข้าสู่ภาคเกษตรอย่างต่อเนื่อง 

  ๔.๒.๔ ครอบครัวเกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองทางอาหารจากไร่นาได้เพิ่มขึ้น 
เป็นร้อยละ  ๕๐.๐  ในปี  ๒๕๕๙  เกษตรกรและผู้บริโภคได้รับอาหารที่ปลอดภัย  และมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

  ๔.๒.๕ เพิ่มปริมาณการผลิตพลังงานทดแทนจากพืชพลังงาน  ได้แก่  เอทานอล  
และไบโอดเีซล  ในปี  ๒๕๕๙  ไม่น้อยกว่า  ๖.๒  และ  ๓.๖  ล้านลิตรต่อวัน  ตามลําดับ  และเพิ่มผลผลิต
พลังงานไฟฟ้า  และพลังความร้อนจากชีวมวล  ก๊าซชีวภาพ  ของเสียจากครัวเรือน  วัสดุเหลือใช้จาก 
ภาคเกษตร  และอุตสาหกรรมเกษตร  ไม่น้อยกว่า  ๓,๔๔๐  เมกะวัตต์  และ  ๕,๕๖๔  พันตันเทียบเท่า
น้ํามันดิบ  ในปี  ๒๕๕๙  ตามลําดับ  และส่งเสริมการใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ๔.๓ ตัวชี้วัด 
  ๔.๓.๑ สัดส่วนมูลค่าสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม 

ในประเทศ 
  ๔.๓.๒ ผลผลิตและต้นทุนการผลิตต่อหน่วยของสินค้าเกษตร   
  ๔.๓.๓ จํานวนฟาร์มที่ได้รับรองมาตรฐานในแต่ละปีเพิ่มขึ้น  และการเพิ่มขึ้น 

ของพื้นที่ทําเกษตรกรรมยั่งยืน  อาทิ  พื้นที่เกษตรอินทรีย์  เป็นต้น 
  ๔.๓.๔ สัดส่วนรายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตรต่อรายได้เงินสดสุทธิของครัวเรือนเกษตร 
  ๔.๓.๕ สัดส่วนเกษตรกรรุ่นใหม่ต่อเกษตรกรทั้งหมด 
  ๔.๓.๖ สัดส่วนเกษตรกรพึ่งพาตนเองทางอาหารจากไร่นา  และสัดส่วนเกษตรกร 

ที่มีความเสี่ยงและไม่ปลอดภัยจากสารเคมีการเกษตร   
  ๔.๓.๗ ระบบประกันภัยพืชผลที่สามารถช่วยเหลือเกษตรกรได้อย่างทั่วถึง   
  ๔.๓.๘ ปริมาณผลผลิตพลังงานทดแทนจากพืชพลังงาน  และผลผลิตพลังงาน

ไฟฟ้าและพลังความร้อนจากชีวมวล  ก๊าซชีวภาพ  ของเสียจากครัวเรือนและวัสดุเหลือใช้จากภาคเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร 
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๕. แนวทางการพัฒนา 
 การพัฒนาประเทศในช่วงที่ผ่านมา  แม้ว่าภาคเกษตรจะมีบทบาทสําคัญทั้งในแง่ของการ

ผลิตที่สามารถพึ่งพาตนเองได้ในด้านอาหารและเป็นแหล่งสร้างรายได้ให้แก่ประชากรส่วนใหญ่ 
ของประเทศ  รวมถึงเป็นฐานการผลิตที่สนับสนุนการสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้าและการส่งออกสําหรับ
ภาคการผลิตและบริการอ่ืน ๆ  แต่ความเข้มแข็งและความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตรกลับมี
แนวโน้มลดลง  เนื่องจากทรัพยากรธรรมชาติซ่ึงเป็นฐานการผลิตที่สําคัญของการผลิตในภาคเกษตร 
มีความเสื่อมโทรมและถูกใช้ไปเป็นจํานวนมากโดยไม่มีการบํารุงรักษาเท่าที่ควร  ประกอบกับผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รุนแรงเพิ่มมากขึ้น  และการเปิดเขตการค้าเสรีโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ประชาคมอาเซียนที่ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันของเกษตรกรรายย่อย  ขณะเดียวกัน
แนวโน้มสถานการณ์การใช้พลังงานทดแทนจากผลผลิตพืชจําเป็นต้องมีการบริหารจัดการที่เหมาะสม  
เพื่อไม่ให้ส่งกระทบต่อความม่ันคงด้านอาหารในอนาคต   

 ดังนั้น  แนวทางการพัฒนาในระยะต่อไปจึงต้องให้ความสําคัญกับการดูแลและใช้ประโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติที่ เ ป็นฐานการผลิตภาคเกษตรอย่างรู้คุณค่าเพื่อความยั่งยืนในการพัฒนา   
เพิ่มศักยภาพการผลิตภาคเกษตร  สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืช  พันธุ์สัตว์และสัตว์น้ํารวมถึง
เทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะสมและเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร  
อาหารและพลังงาน  บนฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่นและความคิดสร้างสรรค์  สร้างความม่ันคงในอาชีพ 
และรายได้แก่เกษตรกรเพื่อลดผลกระทบจากการเปิดการค้าเสรี  รวมถึงสร้างความม่ันคงด้านอาหาร 
และพลังงานชีวภาพในครัวเรือน  ชุมชนและประเทศ  เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและความเข้มแข็งให้กับภาคเกษตร  
โดยน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นกรอบในการพัฒนาภาคเกษตรให้เกิดความยั่งยืน 
ที่ครอบคลุมทั้งการเกษตรเพื่อพึ่งพาตนเอง  การเกษตรในเชิงพาณิชย์  และการเกษตรแปรรูปเพื่อสร้าง
มูลค่าเพิ่ม  ดังนี้ 

 ๕.๑ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นฐานการผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน  
โดยมีแนวทางการดําเนินงาน  ดังนี้ 

  ๕.๑.๑ รักษา   ป้อง กัน   และคุ้ มครองพื้ นที่ที่ มี ศักยภาพทางการ เกษตร 
และสนับสนุนให้เกษตรกรรายย่อยมีที่ดินเป็นของตนเองหรือมีสิทธิทํากินในที่ดิน  โดยการปรับปรุงกฎ  
ระเบียบที่ มีอยู่ ให้เ อ้ือต่อการนําที่ดินมาใช้ เพื่อการเกษตร  เช่น  พระราชบัญญัติการเช่าที่ดิน 
เพื่อเกษตรกรรม  พ.ศ.   ๒๕๒๔  เป็นต้น  รวมถึงการเร่งรัดการออกกฎหมายเก่ียวกับการรักษา 
และควบคุมการใช้พื้นที่เกษตรกรรมที่มีศักยภาพสูงที่รัฐบาลได้มีการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานไว้แล้ว  เช่น  
ระบบชลประทาน  ระบบคมนาคมและขนส่ง  เป็นต้น  และบังคับใช้กฎหมายที่เก่ียวข้องอย่างจริงจัง
โดยเฉพาะพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  เพื่อคุ้มครองพื้นที่สีเขียวและพื้นที่เกษตรกรรม 
เพื่อการผลิตทางการเกษตรที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืนของประเทศ   
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  ๕.๑.๒ เร่งรัดให้มีการจัดซ้ือที่ดินจากเอกชนมาดําเนินการปฏิรูปเพื่อเกษตรกรรม  
และใช้มาตรการทางภาษีเพื่อบังคับหรือจูงใจให้บุคคลผู้ถือครองที่ดินไว้เป็นจํานวนมากโดยไม่ได้ทํา
ประโยชน์ในทางเศรษฐกิจและสังคม  ให้หันมาทําประโยชน์ในพื้นที่ดังกล่าวมากขึ้น  รวมทั้งสนับสนุน 
การกระจายการถือครองที่ดินอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม 

  ๕.๑.๓ เร่งรัดการจัดให้มีองค์กรและระบบบริหารจัดการที่ดินให้เป็นรูปธรรม
โดยเร็ว  เพื่อเป็นกลไกในการกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมและดําเนินการให้เกษตรกร 
มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินเพื่อประกอบเกษตรกรรมอย่างทั่วถึง  และสนับสนุนการใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐ 
อย่างคุ้มค่าโดยเกษตรกรและชุมชน  รวมทั้งเร่งรัดการออกเอกสารสิทธิ์หรือจัดสรรสิทธิในที่ดินให้แก่
เกษตรกรผู้ไร้ที่ทํากินให้มีที่ดินเป็นของตนเองอย่างเป็นธรรม   

  ๕.๑.๔ พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นฐานการผลิตภาคการเกษตร  ทั้งในเรื่อง
การฟื้นฟูคุณภาพของทรัพยากรดินให้มีความอุดมสมบูรณ์  การบริหารจัดการน้ําอย่างบูรณาการ  และการ
เพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ําภาคเกษตร  เพื่อเป็นปัจจัยสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในภาคเกษตร 

  ๕.๑.๕ ฟื้นฟูและส่งเสริมค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดีของชุมชน  โดยเฉพาะวิถีชีวิต
และวัฒนธรรมทางการเกษตรที่ให้ความสําคัญกับการพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืนเพื่อช่วยสร้าง 
ความสมดุลและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติทั้งดิน  น้ํา  และป่าไม้อย่างยั่งยืน  ซ่ึงจะเป็นฐานการผลิต 
ทางการเกษตรต่อไปในอนาคต 

 ๕.๒ การเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคเกษตร   โดยมีแนวทาง 
การดําเนินงาน  ดังนี้ 

  ๕.๒.๑ รัฐควรให้ความสําคัญกับการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  โดยเฉพาะพันธุ์
พืช  พันธุ์สัตว์และสัตว์น้ํา  ที่สามารถเจริญเติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศโลก  และส่งเสริมบทบาทของสถาบันเกษตรกร  วิสาหกิจชุมชน  องค์กรชุมชน  และเกษตรกร  
ในการพัฒนาพันธุ์พืช  พันธุ์สัตว์และสัตว์น้ํา  การใช้เทคโนโลยีการเกษตรที่ลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิล  
และการวิจัยที่เก่ียวข้องกับภาคเกษตร  โดยเฉพาะการพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน  และระบบตลาด
สินค้าเกษตรที่เป็นธรรม  เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขัน  และพึ่งพาตนเองของเกษตรกร  
รวมทั้งสนับสนุนการบริหารจัดการและการสร้างนวัตกรรมตลอดห่วงโซ่การผลิตสินค้าเกษตร  เพื่อให้
ประเทศไทยสามารถพึ่งพาตนเองด้านอาหารและพลังงาน  และคงความเป็นผู้นําด้านการเกษตรของโลก
ในอนาคตได้อย่างยั่งยืน   

  ๕.๒.๒ สนับสนุนการวิ จัยและพัฒนาของภาคเอกชน   โดยสนับสนุนสินเชื่อ 
ผ่อนปรนและมาตรการทางด้านภาษีแก่เกษตรกรและผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร  ที่มีการใช้เทคโนโลยี
อย่างเหมาะสมและคุ้มค่า  เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและขยายการลงทุนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ 
การแข่งขันในตลาดโลก 
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  ๕.๒.๓ สนับสนุนการผลิตทางการเกษตรที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่  เช่น  
ศักยภาพของดิน  แหล่งรองรับผลผลิต  และปัจจัยพื้นฐานทางการเกษตรที่สําคัญ  เช่น  ระบบชลประทาน  
ระบบโลจิสติกส์  เป็นต้น  เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรและการจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ   
บนพื้นฐานของความสมัครใจและการมีส่วนร่วมของเกษตรกร  โดยกําหนดเขตการใช้ที่ดินและมาตรการ
จูงใจให้เกษตรกรทําการผลิตตามศักยภาพของพื้นที่และสนับสนุนข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ  เช่น  สินเชื่อ
เงื่อนไขผ่อนปรน  เป็นต้น  และส่งเสริมให้มีการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชแต่ละชนิด  เพื่อใช้สําหรับ
วางแผนการผลิตให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับภาวะตลาด 

  ๕.๒.๔ ควบคุมและกํากับดูแลให้มีการนําเข้าและใช้สารเคมีทางการเกษตรที่ได้
มาตรฐาน  โดยการปรับปรุงระบบการขึ้นทะเบียนสารเคมีกําจัดศัตรูพืชเพื่อให้ได้มาตรฐาน  และไม่
อนุญาตให้มีการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายที่หลายประเทศห้ามใช้แล้ว  ควบคุมการโฆษณาและการส่งเสริม
การขายที่ขัดต่อเกณฑ์ทางจริยธรรมขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ  รวมทั้งสนับสนุน
การใช้สารชีวภาพให้มากขึ้น  เพื่อลดต้นทุนการผลิต  และสร้างความปลอดภัยในสุขภาพของทั้งผู้ผลิต 
และผู้บริโภค  รวมทั้งลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  ตลอดจนรณรงค์สร้างความเข้าใจให้เกษตรกร 
ใช้สารเคมีทางการเกษตรอย่างถูกวิธีตามหลักวิชาการ   

  ๕.๒.๕ ปรับปรุงบริการขั้นพื้นฐานเพื่อการผลิตให้ทั่วถึง  เช่น  ศูนย์เครื่องจักรกล
การเกษตรหรือศูนย์เรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตในระดับชุมชน  เป็นต้น  เพื่อสนับสนุน 
การผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน  และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

  ๕.๒.๖ ส่งเสริมการผลิตที่คงไว้ซ่ึงความหลากหลายของพันธุ์พืชและสัตว์ที่เหมาะสม
กับสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมของประเทศ  และสนับสนุนการทดลองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีต่าง ๆ  
อย่างต่อเนื่องและเหมาะสม  เช่น  เทคโนโลยีชีวภาพ  เทคโนโลยีพันธุวิศวกรรม  เป็นต้น  เพื่อให้มี 
องค์ความรู้ที่เท่าทันการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีของโลกในระยะต่อไป   

  ๕.๒.๗ พัฒนาและเสริมสร้างองค์ความรู้  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่าง ๆ   
ที่เหมาะสมทางการเกษตร  รวมทั้งสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีการผลิตที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมให้แก่
เกษตรกรอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง  โดยผ่านศูนย์เรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต  เครือข่าย
เกษตรกรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในแต่ละพื้นที่และจากเกษตรกรที่ประสบความสําเร็จหรือปราชญ์
ชาวบ้าน  ตลอดจนเพิ่มความสามารถและช่องทางในการรับรู้ข่าวสารให้แก่เกษตรกรอย่างทั่วถึง   
รวมถึงพัฒนาสื่อทางการเกษตรในวงกว้าง  เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตร 
สู่เกษตรกรและประชาชนที่มีความสนใจให้ทั่วถึงมากขึ้น 

 ๕.๓ การสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรตลอดห่วงโซ่การผลิต  โดยมีแนวทาง 
การดําเนินงาน  ดังนี้ 
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  ๕.๓.๑ สนับสนุนการผลิตและบริการของชุมชนในการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร  
อาหาร  และพลังงาน  โดยพัฒนาศักยภาพการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานทรัพยากรความหลากหลายทาง
ชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน  บนฐานความรู้ที่สร้างสรรค์เพื่อสร้างเอกลักษณ์ของสินค้า  เช่น  
สมุนไพร  ผลิตภัณฑ์อาหารและบริการเพื่อสุขภาพ  สินค้าอาหารและผลิตภัณฑ์ฮาลาล  เป็นต้น  รวมถึง
สินค้าเกษตรที่มิใช่อาหาร  เช่น  ผลิตภัณฑ์ยาง  ไม้ยาง  สินค้าจําพวกวัสดุชีวภาพ  ผลิตภัณฑ์ยา 
และอาหารเสริมเพื่อสุขภาพ  เป็นต้น  ตลอดจนการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาต่อยอดให้มีโอกาส 
ทางการตลาดและเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน  รวมถึงสนับสนุนการผลิตและการตลาดสินค้า
เกษตรชนิดใหม่ ๆ  ที่มีมูลค่าสูงเพื่อรองรับความต้องการของตลาดเฉพาะกลุ่มและตลาดโลก   

  ๕.๓.๒ ส่งเสริมสถาบันการศึกษาในพื้นที่เข้ามาร่วมทําการศึกษาวิจัยกับภาคเอกชน  
ควบคู่กับการใช้มาตรการด้านสินเชื่อผ่อนปรนและมาตรการด้านภาษีเพื่อสนับสนุนให้เกษตรกร 
และผู้ประกอบการนําองค์ความรู้  นวัตกรรม  และเทคโนโลยีการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม   
บนฐานความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มาใช้ในการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าและผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหาร 

  ๕.๓.๓ สนับสนุนการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร   
และมาตรฐานระบบการผลิตสินค้าเกษตรให้เทียบเท่าระดับสากล  ควบคุมและดูแลกระบวนการตรวจ
รับรองคุณภาพอย่างเข้มงวด  พัฒนาระบบตรวจสอบย้อนกลับและความสามารถในการติดตามการขนส่ง
หรือเคลื่อนย้ายสินค้า  รวมทั้งพัฒนาบรรจุภัณฑ์และผลิตภัณฑ์  เพื่อให้เป็นที่ยอมรับของตลาดทั้งภายใน
และต่างประเทศ  รวมถึงเป็นการสร้างโอกาสและการใช้ประโยชน์จากการเปิดการค้าเสรี  ตลอดจน 
มีความรวดเร็ว  ทั่วถึง  และประหยัดสําหรับเกษตรกรและผู้ประกอบการ   

  ๕.๓.๔ ส่งเสริมและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําเศรษฐกิจ  การใช้เทคโนโลยีที่ลด
ต้นทุนการผลิตอย่างยั่งยืน  รวมถึงปรับปรุงและพัฒนาสายพันธุ์สัตว์น้ําเพื่อผลิตพ่อแม่พันธุ์และลูกพันธุ์
คุณภาพ  ฟื้นฟูทรัพยากรประมงและจัดระเบียบการทําประมงให้สมดุลกับศักยภาพการผลิตตามธรรมชาติ  
รวมทั้งเสริมสร้างความสามารถในการปรับตัวของผู้ประกอบการประมงในทุกระดับ  ให้พร้อมต่อการ
เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ  ที่เกิดขึ้นทั้งการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  กฎ  ระเบียบ  ข้อกําหนดต่าง ๆ   
ทั้งภายในและระหว่างประเทศ  เก่ียวกับการป้องกัน  ยับยั้ง  และขจัดการทําประมงที่ผิดกฎหมาย   
ขาดการรายงานและไร้การควบคุม  ให้สามารถทําประมงอย่างมีความรับผิดชอบเพื่อรักษาสมดุลของการ
ผลิตและการใช้ทรัพยากรประมงอย่างยั่งยืน   

  ๕.๓.๕ เพิ่มมูลค่าผลผลิตด้านปศุสัตว์ให้สูงขึ้น  โดยเพิ่มศักยภาพกระบวนการผลิต
ให้ได้มาตรฐาน  ปลอดภัย  และเพิ่มสมรรถนะการควบคุม  ป้องกันโรค  ปรับรูปแบบและวิธีการเลี้ยงให้มี
มาตรฐานตามหลักวิชาการ  ทั้งรูปแบบของโรงเรือน  ชนิด  และประเภทของอาหารรวมถึงยาที่ใช้ในการ
เลี้ยงปศุสัตว์  เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพและปลอดภัยต่อผู้บริโภค  รวมทั้งส่งเสริมการทําปศุสัตว์ 
ชนิดอ่ืน ๆ  ที่มีมูลค่าสูงให้มากขึ้น  โดยการสนับสนุนความรู้  เงินทุน  เทคโนโลยีการผลิต  และการวิจัย
และพัฒนาพันธุ์ปศุสัตว์ที่มีอัตราแลกเนื้อที่ดี  มีโอกาสทางการตลาด  และให้ผลตอบแทนต่อการลงทุนสูง  
รวมถึงสนับสนุนการพัฒนาการผลิตอาหารเสริมสําหรับปศุสัตว์จากวัตถุดิบในประเทศ 
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  ๕.๓.๖ สร้างแรงจูงใจให้เกษตรกรและผู้ประกอบการผลิตสินค้าเกษตรและอาหาร
ตามมาตรฐานที่กําหนด  เช่น  มาตรฐานอาหารปลอดภัย  มาตรฐานฮาลาล  เป็นต้น  รวมทั้งการผลิต
สินค้าเกษตรอินทรีย์ตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์  โดยการถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับมาตรฐาน  
ลดภาระค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบรับรอง  เพื่อขยายการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารที่มีคุณภาพ
มาตรฐานและความปลอดภัย  และสร้างความเชื่อม่ันให้แก่ผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

  ๕.๓.๗ ส่งเสริมระบบตลาดกลางสินค้าเกษตรและตลาดซื้อขายสินค้าเกษตร
ล่วงหน้าให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ  โดยการสนับสนุนสิ่งจูงใจ  เช่น  สินเชื่อเงื่อนไขผ่อนปรนให้กับ
ผู้ประกอบการ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการตลาดกลางสินค้าเกษตร  เพื่อให้เกิดกลไกตลาดที่มีความ
เป็นธรรม  และสนับสนุนให้สถาบันเกษตรกรสามารถเขา้มาทําธุรกรรมในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า  เป็นต้น 

  ๕.๓.๘ ส่งเสริมภาคเอกชนและองค์กรชุมชนเข้ามามีบทบาทร่วมกันบริหารจัดการ
ระบบสินค้าเกษตรและอาหาร  การเพิ่มมูลค่า  และการจัดการด้านการตลาด  ร่วมกับสถาบันเกษตรกร  
เพื่อช่วยให้เกษตรกรมีช่องทางในการสร้างรายได้ที่เป็นธรรมและเหมาะสมเพิ่มขึ้น  รวมถึงสนับสนุน 
การบริหารจัดการสินค้าเกษตรแบบกลุ่มการผลิตที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  เพื่อยกระดับและต่อยอด 
การแปรรูปสินค้าเกษตร 

  ๕.๓.๙ สนับสนุนการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์
ของภาคเกษตรที่เชื่อมโยงตลอดห่วงโซ่อุปทานและสามารถตรวจสอบการเคลื่อนย้ายของสินค้า  เพื่อลด
ความสูญเสียและลดต้นทุนตลอดห่วงโซ่อุปทานจากการเน่าเสียของสินค้าที่มีสาเหตุจากกระบวนการ 
เก็บรักษาและระบบขนส่งสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐาน  โดยพัฒนาระบบขนส่งที่มีการควบคุมอุณหภูมิ   
ระบบตรวจสอบย้อนกลับ  และสนับสนุนให้ผู้ผลิตหรือสมาคมธุรกิจเฉพาะด้านเข้ามามีบทบาทในการ
จัดระบบการบริหารโลจิสติกส์ของภาคเกษตรร่วมกับภาครัฐ  รวมทั้งพัฒนาและเชื่อมโยงฐานข้อมูล 
ด้านการผลิตและตลาดสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ 

 ๕.๔ การสร้างความม่ันคงในอาชีพและรายได้ ใ ห้แ ก่เกษตรกร   โดยมีแนวทาง 
การดําเนินงาน  ดังนี้ 

  ๕.๔.๑ พัฒนาระบบการสร้างหลักประกันด้านรายได้ของเกษตรกรให้มีความม่ันคง  
และให้ครอบคลุมเกษตรกรทั้งหมด  เพื่อนําไปสู่การปรับโครงสร้างการผลิตอย่างยั่งยืน  ควบคู่ไปกับการ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต  เพื่อสร้างความม่ันใจกับเกษตรกรในรายได้ขั้นต่ําที่สามารถยึดการเกษตร 
เป็นอาชีพได้อย่างม่ันคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ในระยะยาว 

  ๕.๔.๒ เร่งพัฒนาระบบประกันภัยพืชผลการเกษตร  ให้สามารถคุ้มครองความเสี่ยง
ด้านการผลิตทางการเกษตรจากทุกภัยพิบัติให้กับเกษตรกรในทุกพื้นที่  โดยให้เกษตรกรมีส่วนรับผิดชอบ
ชําระเบ้ียประกันตามความเสี่ยงของพื้นที่ 
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  ๕.๔.๓ ส่งเสริมระบบการทําการเกษตรแบบมีพันธสัญญาที่เป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย 
ที่เก่ียวข้อง  เพื่อเป็นหลักประกันทั้งทางด้านรายได้ให้กับเกษตรกรและความม่ันคงด้านวัตถุดิบ 
แก่ภาคอุตสาหกรรมการเกษตร  อาหาร  และพลังงาน  โดยให้ความสําคัญกับสถาบันและองค์กรเกษตรกร   
ในการเป็นคู่สัญญากับบริษัท  และพัฒนาระบบการถ่ายทอดความรู้และข้อมูลสําหรับการสร้างความเข้าใจ
ให้กับเกษตรกรและผู้เก่ียวข้อง  และกําหนดกลไกและมาตรการที่เหมาะสม  โดยการมีส่วนร่วมจาก 
ทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องในการกํากับดูแลให้เกษตรกรและผู้ประกอบการดําเนินงานร่วมกันบนพื้นฐานของการ
แบ่งปันประโยชน์อย่างเสมอภาค  โปร่งใสและเป็นธรรม 

  ๕.๔.๔ ยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของเกษตรกรให้ดีขึ้น  โดยพัฒนา
ระบบสวัสดิการให้ครอบคลุมเกษตรกรในทุกสาขาอาชีพ  และสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร
ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน 

  ๕.๔.๕ สร้างแรงจูงใจให้เยาวชน  หรือเกษตรกรรุ่นใหม่  และแรงงานที่มีคุณภาพ
เข้าสู่อาชีพเกษตรกรรม  เพื่อให้มีจิตสํานึก  เห็นคุณค่าของอาชีพเกษตรและวิถีชีวิตครอบครัวที่อบอุ่น  
ด้วยการสนับสนุนองค์ความรู้อย่างครบวงจร  การจัดหาที่ดินทํากิน  สร้างโอกาสเข้าถึงแหล่งทุน  รวมทั้ง
สนับสนุนกระบวนการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่อาชีพเกษตรกรรม  และเปิดโอกาสการมีส่วนร่วมการพัฒนา
ภาคเกษตรของเกษตรกรต้นแบบให้มากขึ้น 

  ๕.๔.๖ พัฒนาสถาบันเกษตรกร  สหกรณ์  และวิสาหกิจชุมชนให้เป็นกลไก
สนับสนุนการพึ่งพาตนเองของเกษตรกรได้อย่างแท้จริง  โดยการพัฒนาความรู้และความสามารถ 
ด้านการตลาดและการบริหารจัดการ  ด้วยการศึกษาดูงานจากเกษตรกรหรือองค์กรที่ประสบความสําเร็จ  
และการสนับสนุนสินเชื่อเงื่อนไขผ่อนปรนที่จําเป็นต่อการดําเนินงาน  ภายใต้ระบบการควบคุมตรวจสอบ
ที่รัดกุม  รวมทั้งการเชื่อมโยงบทบาทของสถาบันเกษตรกรกับสภาเกษตรกรแห่งชาติ  เพื่อร่วมวางแนวทาง 
การพัฒนาภาคเกษตรกรรมตามพื้นฐานและความต้องการของเกษตรกรอย่างเป็นระบบ 

  ๕.๔.๗ ส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลางในการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร 
และอาหารจากการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  โดยการปรับปรุงกระบวนการนําเข้าวัตถุดิบมาแปรรูป 
ให้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น  และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรรายย่อยที่ได้รับผลกระทบจาก
การนําเข้าสินค้าเกษตรและอาหารที่มีต้นทุนต่ํา  อันเป็นผลจากข้อตกลงการเปิดการค้าเสรี  โดยสนับสนุน
การปรับตัวและเพิ่มขีดความสามารถให้เกษตรกรไทย  สามารถผลิตสินค้าเกษตรและอาหารให้ได้ตาม
มาตรฐาน  พร้อมทั้งให้ความสําคัญกับการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานและความปลอดภัยอาหาร 
ของสินค้าเกษตรและอาหารนําเข้า  เพื่อป้องกันสินค้านําเข้าที่มีคุณภาพไม่ได้ตามมาตรฐานที่กําหนดไว้   

 ๕.๕ การสร้างความม่ันคงด้านอาหารและพัฒนาพลังงานชีวภาพในระดับครัวเรือน 
และชุมชน  มีแนวทางการดําเนินงาน  ดังนี้ 
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  ๕.๕.๑ ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกต้นไม้และมีการปลูกป่าโดยชุมชนและเพื่อชุมชน
เพิ่มขึ้น  เพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศที่จะเป็นฐานการผลิตด้านการเกษตรและอาหาร  และใช้เป็น
แหล่งช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์   

  ๕.๕.๒ ส่งเสริมให้เกษตรกรทําการเกษตรด้วยระบบเกษตรกรรมยั่งยืนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  เช่น  เกษตรอินทรีย์  เกษตรผสมผสาน  เกษตรทฤษฎีใหม่  วนเกษตร  
เป็นต้น  โดยเฉพาะเกษตรกรรายย่อย  เพื่อสร้างความม่ันคง  ความหลากหลาย  การพึ่งพาตนเอง 
และสามารถเข้าถึงด้านอาหารทุกครัวเรือนทั้งในเชิงของปริมาณ  คุณภาพ  โภชนาการ  และความ
ปลอดภัย  โดยการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการผลิตผ่านเครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน  เกษตรกร 
ที่ประสบความสําเรจ็  และแหล่งความรู้ในพื้นที่ 

  ๕.๕.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดการและเผยแพร่องค์ความรู้และการ
พัฒนาด้านอาหารศึกษาทุกรูปแบบอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง  รวมทั้งส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภค 
ที่เหมาะสมของบุคคลและชุมชน  เพื่อให้มีพฤติกรรมการบริโภคที่ให้ความสําคัญกับคุณภาพชีวิตและการ
บริโภคที่เหมาะสมกับภาวะสุขภาพของแต่ละบุคคล  โดยส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือและบูรณาการ 
ของหน่วยงานที่เก่ียวข้องทุกภาคส่วน  ในการสนับสนุนด้านอาหารศึกษา  และเน้นการวิจัยและพัฒนา
ด้านอาหารในมิติต่าง ๆ  ควบคู่ไปกับการให้ความรู้แก่ผู้บริโภคในการเลือกซ้ือสินค้าที่ปลอดภัยและมี
คุณค่าต่อการบริโภค 

  ๕.๕.๔ สนับสนุนการสร้างเครือข่ายการผลิตและการบริโภคที่เก้ือกูลกันในระดับ
ชุมชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงกัน  โดยมีเกษตรกรผู้ผลิตและผู้บริโภคที่มีความสัมพันธ์กันโดยตรง  เช่น  
ตลาดท้องถิ่น  ตลาดเกษตรกร  เป็นต้น  ซ่ึงจะทําให้ปริมาณผลผลิตมีตลาดรองรับมากขึ้น  สามารถพัฒนา
เป็นวิสาหกิจชุมชนและนําไปสู่การสร้างชุมชนที่ เข้มแข็งมีศักยภาพในการผลิตและเข้าถึงอาหาร 
และโภชนาการที่ดี  รวมทั้งมีความรู้ในการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง 

  ๕.๕.๕ ส่งเสริมการนําวัตถุดิบทางการเกษตรที่ผลิตได้ในชุมชนและที่เหลือใช้จาก
การเกษตรมาผลิตเป็นพลังงานทดแทนใช้ในระดับครัวเรือนและชุมชน  เช่น  ไบโอดีเซล  พลังงานความร้อน
จากการเผาไม้เศษวัสดุทางการเกษตร  ก๊าซชีวภาพที่ได้จากการหมักมูลสัตว์  และเศษขยะอินทรีย์   
เป็นต้น   

  ๕.๕.๖ สนับสนุนการผลิตพลังงานทดแทนภายในชุมชน  โดยการสนับสนุนองค์
ความรู้ด้านเทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทน  ทั้งจากวัตถุดิบเหลือใช้จากครัวเรือนและการเกษตร  อาทิ  
มูลสัตว์  ขยะ  ฟาง  แกลบ  เศษไม้  ตลอดจนถ่ายทอดวิธีการดูแลรักษาและการซ่อมบํารุงให้แก่ชุมชน
หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีศักยภาพในการผลิตพลังงานทดแทน  เพื่อนําไปสู่การพัฒนาพลังงาน
ทดแทนอย่างม่ันคงและยั่งยืนในระดับชุมชนและท้องถิ่น  ทั้งนี้  เพื่อเป็นการลดต้นทุนด้านพลังงาน  
รวมถึงลดมลภาวะแก่ชุมชนและท้องถิ่น  รวมทั้งส่งเสริมการผลิตพืชพลังงานทดแทนที่ไม่ใช่อาหารและมี
ความเหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น  เช่น  สบู่ดํา  เป็นต้น   
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  ๕.๕.๗ ส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ให้เป็นเครื่องมือในการสร้าง
ความเข้มแข็งด้านอาหารให้กับเกษตรกรและชุมชนอย่างเป็นระบบ  โดยสนับสนุนบทบาทการบริหาร
จัดการโครงสร้างพื้นฐานภายในชุมชน  เช่น  ศูนย์พันธุ์ข้าวชุมชน  โรงปุ๋ยชีวภาพปุ๋ยอินทรีย์  โรงสี   
และลานตาก  เป็นต้น  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพผลิตผลการเกษตรในชุมชน 

 ๕.๖ การสร้างความม่ันคงด้านพลังงานชีวภาพเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศและความ
เข้มแข็งภาคเกษตร  มีแนวทางการดําเนินงาน  ดังนี้ 

  ๕.๖.๑ ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพลังงานจากพืช
พลังงาน  โดยการวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืชพลังงานที่เหมาะสมกับประเทศและให้ผลผลิตสูง  และการใช้
เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มปริมาณผลผลิตต่อไร่ให้สูงขึ้น  รวมทั้งศึกษาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพ 
ในกระบวนการผลิตพลังงานจากพืช  เพื่อให้สามารถผลิตพลังงานได้มากขึ้นในปริมาณพืชเท่ากัน  
ตลอดจนส่งเสริมการวิจัยพืชพลังงานอ่ืนที่ไม่ได้ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตอาหาร  เช่น  สาหร่าย  เป็นต้น  
ทั้งนี้  เพื่อลดปัญหาภาวะขาดแคลนในพืชที่ใช้เป็นทั้งวัตถุดิบในการผลิตอาหารและพลังงาน   

  ๕.๖.๒ จัดให้มีระบบการบริหารจัดการสินค้าเกษตรที่ใช้เป็นทั้งอาหารและพลังงาน  
โดยให้ความสําคัญกับความม่ันคงด้านอาหาร  เช่น  ปาล์มน้ํามัน  มันสําปะหลัง  และอ้อย  เป็นต้น  
เพื่อให้มีการผลิตและการใช้อย่างเป็นระบบที่เชื่อมโยงกันอย่างชัดเจน  ไม่กระทบต่อความม่ันคง 
ด้านอาหารของประเทศ   

  ๕.๖.๓ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการใช้พลังงานชีวภาพที่เก่ียวเนื่องกับ 
ภาคการผลิตและบริการ  เพื่อลดการพึ่งพาการใช้น้ํามันเชื้อเพลิงจากการนําเข้าต่างประเทศ  ซ่ึงจะทําให้
เกิดการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับผลผลิตทางการเกษตรเกิดความม่ันคงและราคาสินค้าเกษตรมีเสถยีรภาพ 

  ๕.๖.๔ จัดให้มีกลไกในการกํากับดูแลโครงสร้างราคาของพลังงานชีวภาพ   
ที่ไม่ส่งผลกระทบต่อการสร้างเสถียรภาพและความเป็นธรรมต่อผู้บริโภคและผู้ผลิต  เพื่อเป็นเครื่องมือ 
ในการสร้างความม่ันคงของการใช้พลังงานชีวภาพและศักยภาพการผลิตที่เหมาะสม  โดยไม่กระทบ 
ต่อการผลิตอาหารของประเทศ 

  ๕.๖.๕ ปลูกจิตสํานึกในการใช้พลังงานชีวภาพอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า   
โดยสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนถึงประโยชน์และผลกระทบของการใช้พลังงานชีวภาพ 

 ๕.๗ การปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐเพื่อเสริมสร้างความม่ันคงด้านอาหาร 
และพลังงาน  มีแนวทางการดําเนินงาน  ดังนี้ 

  ๕.๗.๑ สนับสนุนบทบาทของเกษตรกร  เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน  ภาคเอกชน  
และชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการกําหนดทิศทางและวางแผนการผลิตทางการเกษตร  เพื่อสร้างความ
ม่ันคงด้านอาหารและพลังงานทั้งในระดับชุมชนและระดับประเทศ  เชื่อมโยงกับกลไกการบริหารจัดการ
ภาครัฐและองค์กรเกษตรกรที่เก่ียวข้องทั้งในระดับพื้นที่และส่วนกลาง  เช่น  สภาเกษตรกรแห่งชาติ  เป็นต้น  
รวมทั้งมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบการทํางานของภาครัฐอย่างเป็นระบบ  เพื่อสร้างความ
รับผิดชอบต่อสังคม 
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  ๕.๗.๒ ปรับกระบวนการทํางานของหน่วยงานภาครัฐที่เก่ียวข้อง  อาทิ  กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์  กระทรวงอุตสาหกรรม  กระทรวงสาธารณสุข  กระทรวงพาณิชย์  กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  และกระทรวงพลังงาน  ให้มีการร่วมมือและบูรณาการการทํางาน
อย่างจริงจัง  ทั้งในส่วนกลางและระดับพื้นที่โดยมีเป้าหมายร่วมกัน  เพื่อสนับสนุนการสร้างความม่ันคง
ทางด้านอาหารและพลังงาน  รวมถึงเป็นผู้ผลักดันและสนับสนุนการพัฒนาการเกษตร  อาหาร 
และพลังงานให้สอดคล้องกับความต้องการในระดับชุมชนในพื้นที่และระดับประเทศ  นอกจากนี้  
กําหนดให้มีกลไกการประสานการทํางานระหว่างภาครัฐ  ภาคเอกชน  และเกษตรกร  และตรวจสอบ 
การดําเนินงานแบบมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่   

  ๕.๗.๓ พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านอาหารและพลังงานตั้งแต่การผลิต  
การตลาด  ไปจนถึงการบริโภคให้มีความถูกต้อง  สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้โดยง่าย  เพื่อใช้ในการ
วางแผน  พัฒนา  แก้ไขปัญหา  และเตือนภัย  โดยพัฒนารูปแบบการเผยแพร่ข้อมูลในระบบอินเตอร์เน็ต  
รวมทั้ งพัฒนาการสร้ างตัวชี้ วั ดการพึ่ งพาตนเองด้านอาหารตั้ งแต่ระดับครอบครัว   ชุมชน   
และระดับประเทศ  เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพึ่งพาตนเองด้านอาหาร  และใช้เป็นเครื่องมือในการวางแผน
นโยบายด้านการเกษตรในระยะต่อไป 

  ๕.๗.๔ พัฒนากฎหมายที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาด้านการเกษตรเพื่อให้เอ้ือต่อการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน  อาทิ  การเร่งรัดออกกฎ  ระเบียบตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช  โดยเฉพาะ
การคุ้มครองพันธุ์พื้นเมืองและสิทธิชุมชน  ให้ประชาชนและประเทศได้รับประโยชน์จากการเข้าถึงฐาน
ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างเหมาะสม  เป็นธรรม  และมีความเป็นสากล  ปรับปรุงพระราชบัญญัติการเช่าที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม  โดยให้รวมถึงการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมของชาวต่างชาติ  และให้มีการเก็บภาษี 
ในอัตราที่สูงกว่าคนไทย  เพื่อให้เกิดการใช้ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ  คุ้มค่า  สนับสนุนให้มีกฎหมาย 
ที่เก่ียวข้องกับการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน  การส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจจาก 
ฐานชีวภาพ  เพื่อให้เกิดการทํางานในเชิงระบบที่เป็นองค์รวม  ต่อเนื่อง  และมีกระบวนการมีส่วนร่วม 
ของผู้เก่ียวข้อง   

  ๕.๗.๕ ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศทั้งในระดับพหุภาคีและทวิภาคี  
โดยเฉพาะประชาคมอาเซียน  ในการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา  ความร่วมมือในการผลิตการตลาด  
การจัดตั้งระบบสํารองข้าวฉุกเฉิน  ปรับปรุงกฎ  ระเบียบ  และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับกลไกที่มีอยู่  
เพื่อให้เกิดความม่ันคงด้านอาหารและพลังงาน 
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บทที่  ๖ 
ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโต 

อย่างมีคุณภาพและยั่งยืน 
 

 

๑. สถานการณ์การเปลี่ยนแปลง 
 ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่เริ่มแผนพัฒนา ฯ  ฉบับที่  ๗  ในปี  ๒๕๓๕  จนถึงปี  ๒๕๕๒  

ประเทศไทยมีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจเฉลี่ยร้อยละ  ๓.๙  และสามารถรักษาเสถียรภาพ 
ทางเศรษฐกิจโดยรวมไว้ได้  โดยฐานะการคลังมีความแข็งแกร่ง  ทุนสํารองระหว่างประเทศเพิ่มขึ้น 
อย่างต่อเนื่อง  รวมทั้งการจ้างงานและดุลบัญชีเดินสะพัดอยู่ในเกณฑ์ดี  สอดคล้องกับเป้าหมาย 
ของแผนพัฒนา ฯ  ฉบับที่  ๑๐  ขณะเดียวกันโครงสร้างการผลิตและบริการได้ปรับเปลี่ยนจากการ
ขับเคลื่อนด้วยภาคเกษตรสู่ภาคอุตสาหกรรมมากขึ้น  ดังจะเห็นได้จากสัดส่วนการผลิตของภาคเกษตร  
อุตสาหกรรม  และบริการ  เปลี่ยนจากร้อยละ  ๑ : ๓ : ๖  ในแผนพัฒนา ฯ  ฉบับที่  ๗  (พ.ศ.  ๒๕๓๕ - ๒๕๓๙)  
เป็น  ๑ : ๔ : ๕  ในช่วง  ๓  ปีแรกของแผนพัฒนา ฯ  ฉบับที่  ๑๐  (พ.ศ.  ๒๕๕๐ - ๒๕๕๒)  โดยมีผล
ของการพัฒนาด้านต่าง ๆ  ที่สําคัญ  ดังนี้ 

 ๑.๑ ภาคอุตสาหกรรมเป็นภาคการผลิตที่มีบทบาทสูงต่อระบบเศรษฐกิจแต่ผลิตภาพ 
การผลิตโดยรวมของภาคอุตสาหกรรมยังไม่ได้รับการพัฒนาเท่าที่ควร  โดยมีสัดส่วนต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม
ในประเทศเพิ่มขึ้นจากร้อยละ  ๓๘.๑  ในปี  ๒๕๔๒  เป็นร้อยละ  ๔๐.๘  ในปี  ๒๕๕๒  ซ่ึงเป็นผลมาจาก
การย้ายฐานการผลิตเพื่อการส่งออกของประเทศญี่ปุ่นและกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมใหม่ใน  ๔  กลุ่ม
อุตสาหกรรมหลัก  ได้แก่  ปิโตรเลียม  อิเล็กทรอนิกส์  ยานยนต์  และเครื่องใช้ไฟฟ้า  ซ่ึงมีสัดส่วนของการ
ผลิตสูงถึงร้อยละ  ๔๑.๘  ของภาคอุตสาหกรรมทั้งหมด  นอกจากนี้  สินค้าอุตสาหกรรมยังเป็นสินค้า
ส่งออกหลักของประเทศ  โดยมีสัดส่วนกว่าร้อยละ  ๗๕.๐  ของการส่งออกรวมในช่วง  ๓  ปีแรกของ
แผนพัฒนา ฯ  ฉบับที่  ๑๐  อย่างไรก็ตาม  ผลิตภาพการผลิตรวมของภาคอุตสาหกรรมยังอยู่ในระดับต่ํา  
โดยใน  ๓  ปีแรกของแผนพัฒนา ฯ  ฉบับที่  ๑๐  ขยายตัวเฉลี่ยเพียงร้อยละ  ๑.๑  เท่านั้น 

 ๑.๒ ภาคเกษตรนับเป็นภาคการผลิตที่มีความสําคัญต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมของ
ประเทศเนื่องจากเป็นแหล่งสร้างรายได้หลักของคนส่วนใหญ่ในประเทศและเป็นฐานในการสร้างมูลค่าเพิ่ม
ของภาคอุตสาหกรรม  ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของฐานทรัพยากรธรรมชาติและความเหมาะสมของสภาพ
ภูมิอากาศ  รวมทั้งการสะสมความรู้และภูมิปัญญาทางการเกษตรอย่างต่อเนื่อง  และการใช้ผลผลิต
การเกษตรเป็นวัตถุดิบด้านอาหาร  พลังงาน  และวัสดุชีวภาพมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว  อย่างไร 
ก็ตาม  ภาคเกษตรยังมีการเติบโตน้อยกว่าภาคการผลิตอ่ืนโดยเปรียบเทียบ  ดังจะเห็นได้จากสัดส่วน
ผลิตภัณฑ์ภาคเกษตรต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศลดลงจากรอ้ยละ  ๑๐.๔  ในแผนพัฒนา ฯ  ฉบับที่  ๗  
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เป็นร้อยละ  ๘.๙  ในช่วง  ๓  ปีแรกของแผนพัฒนา ฯ  ฉบับที่  ๑๐  เนื่องจากภาคเกษตรไม่สามารถ
พัฒนาผลิตภาพการผลิตได้ทันต่อสภาพการแข่งขันในตลาดโลกที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  และต้องพึ่งพาการส่งออกสินค้าเกษตรสําคัญโดยไม่ได้ยกระดับการผลิตและแปรรูปเพื่อเพิ่ม
มูลค่าสินค้าเท่าที่ควร 

 ๑.๓ ภาคบริการยังคงมีบทบาทสําคัญในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับภาคเศรษฐกิจ  
ตลอดจนช่วยลดการขาดดุลการค้า  รวมทั้งพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน  แม้ว่าสัดส่วนผลิตภัณฑ์ 
ภาคบริการจะลดลงอย่างต่อเนื่องภายหลังจากเกิดวิกฤตเศรษฐกิจในปี  ๒๕๔๐  เป็นต้นมา  โดยในช่วง
แผนพัฒนา ฯ  ฉบับที่  ๗  ภาคบริการมีสัดส่วนเฉลี่ยร้อยละ  ๕๖.๓  และได้ลดลงเหลือร้อยละ  ๔๙.๔  
ในช่วง  ๓  ปีแรกของแผนพัฒนา ฯ  ฉบับที่  ๑๐  ภาคบริการยังมีบทบาทสําคัญในการเป็นแหล่งจ้างงาน
ขนาดใหญ่ของประเทศ  โดยมีสัดส่วนแรงงานถึงร้อยละ  ๔๕.๓  ของจํานวนผู้มีงานทําทั้งหมดในช่วง   
๓  ปีแรกของแผนพัฒนา ฯ  ฉบับที่  ๑๐  เพิ่มขึ้นจากร้อยละ  ๓๕.๕  ในช่วงแผนพัฒนา ฯ  ฉบับที่  ๗  
การเพิ่มขึ้นของจํานวนแรงงานในภาคบริการสอดคล้องกับการลดลงของแรงงานในภาคการเกษตร   
ซ่ึงส่งผลทําให้แรงงานในภาคบริการส่วนใหญ่ยังคงเป็นแรงงานระดับล่าง  ดังนั้น  สัดส่วนค่าตอบแทน
แรงงานต่อมูลค่าเพิ่มของภาคบริการจึงค่อนข้างต่ําและผลิตภาพการผลิตโดยรวมหดตัวลงเฉลี่ยร้อยละ  ๑.๐  
ในช่วง  ๓  ปีแรกของแผนพัฒนา ฯ  ฉบับที่  ๑๐   

 ๑.๔ การเชื่อมโยงเศรษฐกิจในประเทศกับเศรษฐกิจต่างประเทศจากการปรับโครงสร้าง
เศรษฐกิจดังกล่าว  ทําให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศโดยเฉพาะกิจกรรมทางการค้าและการ
ลงทุนระหว่างประเทศ  ซ่ึงมีบทบาทสําคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจมาโดยตลอด  ทั้งนี้  การส่งออกของไทย
มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องในช่วง  ๑๐  ปีที่ผ่านมา  (ปี  ๒๕๔๑ - ๒๕๕๑)  แม้ว่าเริ่มขยายตัวลดลง 
ในปี  ๒๕๕๒  อันเป็นผลมาจากวิกฤตเศรษฐกิจโลกและขีดความสามารถในการแข่งขันลดลง  แต่ประเทศไทย
ยังสามารถรักษาสัดส่วนการส่งออกในตลาดโลกที่ร้อยละ  ๑.๑  ต่อเนื่องมาตลอดในช่วงปี  ๒๕๔๙   
ถึง  ๒๕๕๑  ซ่ึงส่งผลให้สัดส่วนการค้าระหว่างประเทศต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเพิ่มสูงขึ้นจาก 
ร้อยละ  ๘๔.๘  ในแผนพัฒนา ฯ  ฉบับที่  ๗  เป็นร้อยละ  ๑๓๘.๔  ในช่วง  ๓  ปีแรกของแผนพัฒนา ฯ  
ฉบับที่  ๑๐  โดยสินค้าอุตสาหกรรมยังเป็นสินค้าส่งออกหลัก  และมีตลาดส่งออกสําคัญคือ  ตลาดอาเซียน  
สหภาพยุโรป  และญี่ปุ่น   

 ๑.๕ ประเทศไทยยังต้องพึ่งพิงการนําเข้าในสัดส่วนที่สูง  โดยอัตราส่วนการนําเข้าต่อการ
ผลิตในประเทศของสินค้าและบริการเพิ่มจาก  ๒ : ๑  ในช่วงปลายแผนพัฒนา ฯ  ฉบับที่  ๗  เป็น  ๔ : ๑  
ในช่วง  ๓  ปีแรกของแผนพัฒนา ฯ  ฉบับที่  ๑๐  ในขณะที่การพึ่งพาการนําเข้าวัตถุดิบและสินค้า 
ก่ึงสําเร็จรูปสูงถึงร้อยละ  ๔๐.๐  ของการนําเข้าทั้งหมด  สําหรับการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศยังคงมี
บทบาทสําคัญต่อการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจไทย  แต่จากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ตกต่ําและขีด
ความสามารถในการแข่งขันลดลง  ทําให้บทบาทของการลงทุนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจมีแนวโน้มลดลง
จากร้อยละ  ๔๑.๒  ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ  ในช่วงแผนพัฒนา ฯ  ฉบับที่  ๗  เป็นร้อยละ  ๒๕.๖  
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ในปีช่วง  ๓  ปีแรกของแผนพัฒนา ฯ  ฉบับที่  ๑๐  โดยสัดส่วนการลงทุนจากต่างประเทศลดลงจาก 
ร้อยละ  ๒๒.๒  ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในปี  ๒๕๔๑  เป็นร้อยละ  ๘.๐  ในปี  ๒๕๕๒ 

 ๑.๖ แนวโน้มการกระจายผลตอบแทนของปัจจัยการผลิต  โดยเฉพาะปัจจัยแรงงาน 
มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง  จากร้อยละ  ๓๐.๒  ในช่วงแผนพัฒนา ฯ  ฉบับที่  ๘  เป็นร้อยละ  ๒๙.๔  
และ  ๒๘.๙  ในช่วงแผนพัฒนา ฯ  ฉบับที่  ๙  และ  ๓  ปีแรกของแผนพัฒนา ฯ  ฉบับที่  ๑๐  ตามลําดับ  
ในขณะที่ผลตอบแทนของปัจจัยการผลิตอ่ืน ๆ  ที่ไม่ใช่แรงงาน  เช่น  ผลตอบแทนของทุน  ผู้ประกอบการ  
และที่ดิน  เป็นต้น  มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง  พร้อมทั้งช่องว่างของ  ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
กับผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติได้เพิ่มขึ้นจาก  ๔๕.๙  พันล้านบาทหรือร้อยละ  ๑.๕  ของผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศในปี  ๒๕๓๖  เป็น  ๔๓๖.๐  พันล้านบาทหรือร้อยละ  ๔.๓  ในปี  ๒๕๕๓  ซ่ึงสะท้อน
ถึงการนํากําไรจากการประกอบการภายในประเทศส่งกลับไปที่บริษัทแม่ในต่างประเทศเพิ่มขึ้นในช่วง 
ที่ผ่านมา   

 ๑.๗ ปัจจัยแวดล้อมและความสามารถในการแข่งขันปัจจุบันของไทย  โดยสถาบันการ 
จัดอันดับความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจที่สําคัญของโลกทั้งสถาบันการจัดการนานาชาติ  
(International  Institute  for  Management  Development : IMD)  และการประชุมเวที 
เศรษฐกิจโลก  (World  Economic  Forum : WEF)  มีข้อสรุปตรงกันว่าประเทศไทยยังมีความอ่อนแอ 
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โดยตัวชี้วัดหลักด้านการลงทุนในการวิจัยและพัฒนา  การลงทุน 
ในโครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จํานวนบุคลากรทางการวิจัยและพัฒนา  จํานวน
สิทธิบัตร  และการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา  ยังเป็นข้อจํากัดต่อการนําเอาองค์ความรู้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีมาใช้สนับสนุนการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศโดยรวม  นอกจากนี้  หน่วยงาน
ต่าง ๆ  ภายใต้ระบบวิจัยของไทยยังขาดการบูรณาการในการทํางานระหว่างกัน  รวมทั้งขาดกลไก 
ที่มีประสิทธิภาพในการสร้างความเชื่อมโยงการวิจัยระหว่างภาครัฐ  ภาคเอกชนและชุมชน  และการ
จัดการความเสี่ยง  ตลอดจนการจัดสรรผลประโยชน์ที่เกิดจากการวิจัยและพัฒนาในเชิงพาณิชย์ 
ยังไม่ชัดเจน  ทาํให้ไม่สามารถนําผลงานวิจัยไปประยุกต์ใช้ในเชิงพาณิชย์ได้เท่าที่ควร   

 ๑.๘ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ผ่านมา  ภาครัฐมีบทบาทนําในการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานเพื่อสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  ในระยะที่ผ่านมา  มีการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานทั้งทางบก  ทางเรือ  และทางอากาศ  โดยมีสัดส่วนการขนส่งผู้โดยสารภายในประเทศ  
ทางถนนร้อยละ  ๗๔.๐  ทางรถไฟร้อยละ  ๒๑.๐  ที่เหลือเป็นทางอากาศร้อยละ  ๕.๐  สําหรับการขนส่ง
สินค้านั้น  ส่วนใหญ่เป็นการขนส่งทางถนนร้อยละ  ๘๒.๐  ทางน้ําร้อยละ  ๑๕.๐  และทางรถไฟร้อยละ  ๓.๐  
ทั้งนี้  แม้ว่าการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศในระยะที่ผ่านมาจะประสบความสําเร็จในด้าน
ปริมาณ  แต่ยังต้องพัฒนาด้านคุณภาพและสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนให้มากขึ้น  
นอกจากนี้  ข้อจํากัดด้านการคลัง  ตลอดจนกฎ  ระเบียบ  และหลักเกณฑ์ที่บังคับใช้ไม่สอดคล้อง 
และเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน  ส่งผลให้การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานล่าช้าและเป็นอุปสรรค 
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ต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาว  ในขณะที่ความต้องการใช้พลังงานของประเทศ
ไทยมีแนวโน้มสูงขึ้นและต้องพึ่งพิงการนําเข้าพลังงานจากต่างประเทศจํานวนมาก  โดยความต้องการใช้
พลังงานของไทยมีมูลค่าสูงถึงปีละ  ๑  ล้านล้านบาท  หรือคิดเป็นร้อยละ  ๑๑.๐  ของผลิตภัณฑ์มวลรวม
ในประเทศ  พร้อมนี้  การผลิตพลังงานในประเทศยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการใช้พลังงาน 
ที่เพิ่มขึ้นไดอ้ย่างเพียงพอ  โดยการผลิตพลังงานในประเทศสามารถตอบสนองความต้องการใช้ในประเทศ
ได้เพียงร้อยละ  ๕๐.๐  เท่านั้น 

๒. การประเมินความเสี่ยง 
 ประเทศไทยยังคงต้องเผชิญกับความเสี่ยงสําคัญหลายด้านซ่ึงเป็นทั้งข้อจํากัดต่อการพัฒนา

ประเทศหรือจุดอ่อนภายในประเทศที่จําเป็นต้องแก้ไขต่อไป  ดังนั้น  ประเทศไทยต้องเตรียมความพร้อม
และจัดการความเสี่ยงต่าง ๆ  เพื่อให้กระบวนการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพ 
และยั่งยืนมีความต่อเนื่อง  โดยความเสี่ยงทางเศรษฐกิจสําคัญของประเทศไทย  มีดังนี้ 

 ๒.๑ เศรษฐกิจโลกฟื้นตัวช้า  เนื่องจากความไม่สมดุลของระบบเศรษฐกิจและการเงิน 
ของประเทศเศรษฐกิจหลักยังไม่ได้รับการแก้ไข  เช่น  ปัญหาในภาคการคลังในภูมิภาคยุโรป  ปัญหาเงินเฟ้อ 
ในภูมิภาคเอเชีย  จากปัญหาที่แตกต่างกันทําให้แต่ละประเทศมีการดําเนินนโยบายที่ต่างกัน  ซ่ึงอาจ
นําไปสู่การแก้ไขกฎระเบียบด้านการค้าจนนําไปสู่ลัทธิกีดกันทางการค้าและยกระดับการแข่งขันให้มีความ
รุนแรงมากขึ้น  ซ่ึงประเทศต่าง ๆ  รวมทั้งประเทศไทยจําเป็นต้องเสริมสร้างความสามารถทางการแข่งขัน  
และกระตุ้นอุปสงค์ในประเทศเพื่อรองรับความเสี่ยงนี้ 

 ๒.๒ การเคลื่อนย้ายเงินทุนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทําให้อัตราแลกเปลี่ยนมีความผันผวนสูง
และการดําเนินนโยบายการเงินมีความยากลําบากขึ้น  ซ่ึงสืบเนื่องจากการพัฒนาตลาดทุนโลก  การสร้าง
นวัตกรรมใหม่ทางการเงิน  ความเชื่อมโยงระหว่างระบบเศรษฐกิจที่เพิ่มสูงขึ้น  รวมทั้งการเปิดเสรีทางการค้า
และการเงิน  ส่งผลให้การเคลื่อนย้ายเงินทุนในระหว่างภูมิภาคต่าง ๆ  ของโลกเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว   
และต้นทุนการบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งในภาครัฐและเอกชนเพิ่มสูงขึ้น  ในขณะที่ 
การพัฒนาของตลาดทุนไทยยังไม่เพียงพอที่จะสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก 

 ๒.๓ ความเสี่ยงเชิงระบบของสถาบันการเงิน  ซ่ึงเป็นผลกระทบของวิกฤตเศรษฐกิจโลก 
ปี  ๒๕๕๑  ยังไม่ได้รับการจัดการดูแลอย่างจริงจัง  หากไม่ดําเนินการแก้ไขต่อไปอาจส่งผลกระทบรุนแรง
ในอนาคต  ด้วยเหตุนี้  ประเทศไทยจึงจําเป็นต้องปรับปรุงการกํากับดูแลสถาบันการเงินตามหลักเกณฑ์
สากล  Basel  III  ซ่ึงจะมีการกําหนดมาตรการดํารงเงินกองทุนและสภาพคล่องของสถาบันการเงิน 
ที่เข้มงวดขึ้น  จนอาจส่งผลให้สถาบันการเงินตลอดจนภาคธุรกิจมีต้นทุนทางการเงินสูงขึ้น   

 ๒.๔ การบริหารจัดการทางการคลังมีข้อจํากัดมากขึ้น  แม้ว่าจะมีการตั้งเป้าหมาย 
ให้งบประมาณสมดุลในช่วงปลายแผนพัฒนา ฯ  ฉบับที่  ๑๑  แต่ภาระงบประมาณรายจ่ายประจําปี 
ตามเงื่อนไขของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ.  ๒๕๕๐  ทั้งรายจ่ายทางด้านการศึกษา 
และสาธารณสุข  และรายจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซ่ึงเป็นรายจ่ายประจํา 
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มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง  นอกจากนี้  ยังมีความเสี่ยงทางการคลังที่เกิดจากการใช้จ่ายเงิน 
นอกงบประมาณและการดําเนินกิจกรรมก่ึงการคลังผ่านรัฐวิสาหกิจและสถาบันการเงินเฉพาะกิจ   
ซ่ึงอาจสร้างภาระต่องบประมาณในอนาคตและนําไปสู่ปัญหาความล่มสลายทางเศรษฐกิจดังที่ 
หลายประเทศเผชิญในปัจจุบัน 

 ๒.๕ ผลิตภาพการผลิตในภาคการผลิตและบริการยังอยู่ในระดับต่ําทําให้ประเทศไทย 
ไม่สามารถยกระดับความสามารถในการแข่งขันและขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจได้อย่างยั่งยืน  
อันดับความสามารถในการแข่งขันของไทยจากสถาบัน  IMD  และ  WEF  ในปี  ๒๕๕๓  อยู่ที่อันดับ  ๒๖  
และอันดับ  ๓๘  ตามลําดับ  ซ่ึงไม่เปลี่ยนแปลงจากเดิมมากนักในระยะที่ผ่านมา  โดยปัญหาและอุปสรรค
สําคัญต่อการพัฒนาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้แข่งขันได้และเติบโตอย่างยั่งยืนเป็นผลจาก 
ความอ่อนแอด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  คุณภาพการบริการของโครงสร้างพื้นฐาน  กฎหมาย  กฎ   
และระเบียบทางเศรษฐกิจที่ไม่เอ้ือต่อการจัดระบบการแข่งขันที่เป็นธรรมและเหมาะสมกับสถานการณ์ 
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน  รวมถึงการพึ่งพาการส่งออก  การนําเข้าสินค้าทุน  พลังงาน  
และการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในสัดส่วนสูง  จนทําให้เศรษฐกิจไทยได้รับอิทธิพลจากความผันผวน
ของปัจจัยภายนอกอย่างมีนัยสําคัญในช่วงที่ผ่านมา   

 ๒.๖ บริบทการเปลี่ยนแปลงของโลกอ่ืน ๆ  เช่น  ภาวะโลกร้อน  สังคมผู้สูงอายุ  กฎ  
ระเบียบและกติกาใหม่ ๆ  ในการบริหารจัดการเศรษฐกิจที่มีความเข้มงวด  และการเปิดเสรีการค้า 
การลงทุน  ส่งผลให้ผู้ประกอบการไทยต้องปรับกระบวนการผลิตไปสู่สังคมคาร์บอนต่ํา  อุตสาหกรรม 
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  การยกระดับมาตรฐานการผลิตและการตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม  
รวมทั้งการเสริมสร้างสมรรถนะทางธุรกิจเพื่อรองรับสภาพการแข่งขันที่จะทวีความรุนแรงมากขึ้น 
ในอนาคต   

๓. การสร้างภูมิคุ้มกัน 
 ผลการพฒันาที่ผ่านมา  ทุกภาคส่วนได้น้อมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้

ในการพัฒนาประเทศ  ประกอบกับวิถีชีวิต  วัฒนธรรม  และภูมิปัญญาไทยที่หลากหลายและเข้มแข็ง   
ทําให้ประเทศไทยมีภูมิคุ้มกันและความพร้อมในการเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง  อย่างไรก็ตาม  ความเสี่ยง
ที่ประเทศไทยต้องเผชิญมีแนวโน้มทวีความรุนแรงมากขึ้นและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  ดังนั้น   
ประเทศไทยจําเป็นต้องเสริมสร้างจุดแข็งหรือภูมิคุ้มกันที่มีอยู่ในภาคการผลิตและบริการ  รวมทั้งพัฒนา
ภูมิคุ้มกันใหม่เพื่อรองรับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น  และใช้โอกาสที่เอ้ืออํานวยให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนา
ประเทศได้อย่างเหมาะสมและรู้เท่าทัน  ดังนี้ 

 ๓.๑ การรักษาเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจโดยรวม  เศรษฐกิจสามารถขยายตัวได้ตาม
ศักยภาพ  รักษาระดับราคาและอัตราการจ้างงานให้เหมาะสมกับการเติบโตทางเศรษฐกิจ  สร้างความเข้มแข็ง
ของเศรษฐกิจในประเทศ  มีการกระจายรายได้และความม่ังคั่งในทุกภาคส่วนของระบบเศรษฐกิจอย่างทั่วถึง
และเป็นธรรม   
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 ๓.๒ การรักษาเสถียรภาพทางการคลังและการเพิ่มประสิทธิภาพของการดําเนินนโยบาย
การคลัง  โดยมีฐานะการคลังที่แข็งแกร่ง  มีเครื่องมือทางการคลังทั้งการจัดเก็บภาษีและการจัดสรร
งบประมาณที่มีประสิทธิภาพ  เพื่อสนับสนุนการดําเนินนโยบายของรัฐบาลและการประกอบกิจกรรม 
ทางเศรษฐกิจของภาคเอกชน 

 ๓.๓ การสร้างระบบการเงินที่สนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจ  โดยตลาดเงินและตลาดทุน 
มีเสถียรภาพและมีประสิทธิภาพ  เร่งดําเนินการตามแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงินระยะที่  ๒   
และแผนพัฒนาตลาดทุนเพื่อให้ตลาดเงินและตลาดทุนเป็นแหล่งสนับสนุนเงินทุนและการให้บริการ 
ทางการเงินแก่ทุกภาคส่วนอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม  มีโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินที่เอ้ือต่อการเติบโต
ทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน  และสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงและข้อจํากัดที่เกิดขึ้นจากภายใน 
และภายนอกประเทศได้ 

 ๓.๔ การปรับโครงสร้างการผลิตสู่การใช้องค์ความรู้  ภู มิปัญญา   วิทยาศาสตร์  
เทคโนโลยี  นวัตกรรม  และความคิดสร้างสรรค์  การผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง  การใช้ประโยชน์จากศักยภาพที่ประเทศไทยมีอยู่โดยเฉพาะภาคเกษตร  บริการ  
และเศรษฐกิจสร้างสรรค์  รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและการสนับสนุนการใช้พลังงาน
สะอาด  ภายใต้กฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  และสภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่เอ้ือต่อการปรับโครงสร้าง
เศรษฐกิจในทิศทางดังกล่าว  รวมทั้งการสร้างระบบการแข่งขันที่เท่าเทียมและเป็นธรรม  ซ่ึงจะสนับสนุน
ให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน 

 ๓.๕ การใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมหรือปัจจัยภายนอก
ประเทศได้อย่างเหมาะสมและรู้เท่าทัน  การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมหรือปัจจัยภายนอกประเทศ  
เช่น  การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคในตลาดหลักและตลาดเกิดใหม่  การปรับเปลี่ยนกฎ  ระเบียบ  
และกติการะหว่างประเทศ  และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี  สามารถส่งผลกระทบต่อกระบวนการผลิต
หรือวิถีการดําเนินชีวิตของประชาชนไทย  ซ่ึงประเทศไทยควรใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
เพื่อสนับสนุนการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้เกิดผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรม  ขณะเดียวกัน  ควรเตรียม
ความพร้อมรองรับและบรรเทาผลกระทบทางลบจากการเปลี่ยนแปลงและความผันผวนของปัจจัย
ภายนอกด้วยเช่นเดียวกัน 

๔. วัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
 ๔.๑ วัตถุประสงค์ 
  ๔.๑.๑ เพื่อปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้เจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน 
  ๔.๑.๒ เพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสร้างระบบการแข่งขันเสรีและเป็นธรรม   
  ๔.๑.๓ เพื่อให้ประเทศไทยมีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายด้านการผลิตสินค้า 

และบริการบนฐานปัญญา  นวัตกรรม  ความคิดสร้างสรรค์  และเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  ในภูมิภาคอาเซียน 
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 ๔.๒ เป้าหมาย   
  ๔.๒.๑ เศรษฐกิจขยายตัวอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน 
   ๑) เศรษฐกิจขยายตัวอย่างเหมาะสมและมีเสถียรภาพ  และอัตราเงินเฟ้อ

เฉลี่ยไม่เกินร้อยละ  ๓.๕  ต่อปี   
   ๒) ผลิตภาพการผลิตรวมเพิ่มขึ้นเฉลี่ยไม่ต่ํากว่าร้อยละ  ๓.๐  ต่อปี   
   ๓) เพิ่มสัดส่วนมูลค่าภาคเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรให้ได้ไม่ต่ํากว่า

ร้อยละ  ๑๖.๐  ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ  และเพิ่มสัดส่วนมูลค่าภาคบริการให้ได้ไม่ต่ํากว่า 
ร้อยละ  ๕๐.๐  ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ  รวมทั้งยกระดับอุตสาหกรรมสู่การผลิตที่เป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม  ชุมชน  และมีมูลค่าสูง   

   ๔) พัฒนาสินค้าและบริการสร้างสรรค์ให้มีอัตราการขยายตัวไม่ต่ํากว่า 
ร้อยละ  ๕.๐  ต่อปี 

  ๔.๒.๒ เลื่อนอันดับความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศโดย  
IMD  เป็นอันดับ  ๑๖  ของโลกและเพิ่มอันดับความสามารถในการประกอบธุรกิจให้เป็น  ๑  ใน  ๑๐  
ของโลก 

  ๔.๒.๓ เพิ่มสัดส่วนค่าใช้จ่ายการลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนาเป็นไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ  ๑.๐  และเพิ่มขึ้นเป็นไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๒.๐  ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในระยะต่อไป  
โดยมีสัดส่วนการลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนต่อภาครัฐเพิ่มขึ้นเป็น  ๗๐ : ๓๐   

  ๔.๒.๔ ลดสัดส่วนต้นทุนโลจิสติกส์ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศให้ต่ํากว่า 
ร้อยละ  ๑๕.๐  และเพิ่มสัดส่วนการขนส่งทางรางเป็นร้อยละ  ๕.๐   

  ๔.๒.๕ เพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกต่อปริมาณการใช้
พลังงานขั้นสุดท้ายไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๑๙.๐  ลดสัดส่วนการนําเข้าพลังงานจากต่างประเทศลงไม่น้อยกว่า
ร้อยละ  ๓.๐  และลดความเข้มการใช้พลังงานลงร้อยละ  ๒.๐ 

 ๔.๓ ดัชนีชี้วัด 
  ๔.๓.๑ ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 
  ๔.๓.๒ อัตราเงินเฟ้อ 
  ๔.๓.๓ ผลิตภาพการผลิตรวม 
  ๔.๓.๔ สัดส่วนของผลิตภัณฑ์มวลรวมสาขาเกษตร  อุตสาหกรรม  และบริการ 

ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 
  ๔.๓.๕ อัตราการขยายตัวของสินค้าและบริการสร้างสรรค์ 
  ๔.๓.๖ อันดับความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศที่จัดทําโดย  

IMD  และอันดับความสามารถในการประกอบธุรกิจโดยธนาคารโลก   
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  ๔.๓.๗ สัดส่วนค่าใช้จ่ายการลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนาต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม 
ในประเทศ  และสัดส่วนการลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนต่อภาครัฐ   

  ๔.๓.๘ สัดส่วนต้นทุนโลจิสติกส์ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศและสัดส่วน 
การขนส่งทางราง 

  ๔.๓.๙ สัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกต่อปริมาณการใช้
พลังงานขั้นสุดท้าย  สัดส่วนการนําเข้าพลังงานจากต่างประเทศต่อการใช้พลังงานทั้งหมด  และความเข้ม
การใช้พลังงาน 

๕. แนวทางการพัฒนา 
 ผลการพัฒนาที่ ผ่านมาชี้ ให้เห็นว่าโครงสร้างเศรษฐกิจของไทยไม่สามารถรองรับ 

การเจริญเติบโตได้อย่างยั่งยืน  โดยยังต้องพึ่งพิงและเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภายนอกประเทศ
มากขึ้นตามลําดับ  นอกจากนี้  ระบบเศรษฐกิจของไทยยังมีความอ่อนแอด้านปัจจัยสนับสนุนในส่วน 
ของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  คุณภาพการให้บริการของโครงสร้างพื้นฐาน  กฎหมาย  กฎ   
และระเบียบทางเศรษฐกิจที่ไม่เอ้ือต่อการจัดระบบการแข่งขันที่เป็นธรรมและเหมาะสมกับสถานการณ์ 
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ  ในขณะที่ประเทศไทยมีภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจที่ดีอยู่แล้ว  แต่ยังไม่เพียงพอ 
ที่จะเป็นปัจจัยขับเคลื่อนไปอย่างม่ันคงภายใต้สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่ดําเนินอยู่ในปัจจุบัน   

ดังนั้น  แนวทางการพัฒนาในระยะต่อไปจะต้องให้ความสําคัญกับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ 
สู่การพัฒนาที่มีคุณภาพและยั่งยืน  โดยใช้ปัญญา  ความรู้  วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  และความคิด
สร้างสรรค์  เป็นพื้นฐานสําคัญในการขับเคลื่อน  ภายใต้การสร้างปัจจัยสนับสนุนที่เอ้ืออํานวยและมี
บรรยากาศในการแข่งขันที่เป็นธรรม  พร้อมทั้งใช้โอกาสจากปัจจัยภายนอกให้เกิดประโยชน์กับประเทศ 
ได้อย่างเหมาะสม  ซ่ึงจะเป็นแนวทางหนึ่งในการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประเทศเม่ือเกิดความผันผวน 
จากปัจจัยภายนอกประเทศ  รวมทั้งจะต้องสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจให้เกิดขึ้นจากปัจจัย
ภายในประเทศเป็นสําคัญ 

 ๕.๑ การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่มีคุณภาพและยั่งยืน  โดยสร้างความ
เข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการ  โดยเฉพาะผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  และผลักดัน
ให้มีบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศให้เข้มแข็งและแข่งขันได้  มีแนวทางการดําเนินงาน  
ดังนี้ 

  ๕.๑.๑ ปรับโครงสร้างการค้าและการลงทุนให้สอดคล้องกับการขยายตัว 
ทางเศรษฐกิจของเอเชีย  แอฟริกา  และเศรษฐกิจภายในประเทศ  โดย 

   ๑) เสริมสร้างประสิทธิภาพด้านการตลาดและการกระจายผลผลิตไปสู่
ตลาดเอเชียและแอฟริกา  โดยส่งเสริมภาคเอกชนในการกระจายตลาดสินค้าไปสู่ตลาดใหม่ที่มีศักยภาพ 
ทั้งตลาดเอเชียและแอฟริกา  และกลุ่มเศรษฐกิจต่าง ๆ  ทั้งระดับทวิภาคีและพหุภาคี  สร้างโอกาส 
ทางการตลาดและดูแลรักษาเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตร  เชื่อมโยงการกระจายผลผลิตจากแหล่งผลิต 
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ไปยังผู้บริโภค  รวมทั้งพัฒนาการให้บริการของกิจการคลังสินค้า  ไซโล  และห้องเย็น  ตลอดจนพัฒนา
สินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าของตนเองที่เน้นคุณภาพและมาตรฐานมีการวางระบบการขายและกระจาย
สินค้าอย่างครบวงจร  ด้วยการสนับสนุนการใช้กลไกการประสานความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐ 
ในต่างประเทศ 

   ๒) พัฒนาสินค้าและบริการให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดใหม่  
โดยศึกษาพฤติกรรมการบริโภคในเชิงลึกของผู้บริโภคในตลาดเป้าหมายที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามระดับ
รายได้ที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มผู้บริโภครายได้ปานกลางและระดับสูงในจีนและอินเดียที่มีแนวโน้มจะเป็น
กําลังซ้ือหลักของประเทศ  ศึกษากฎหมาย  กฎ  ระเบียบและมาตรการที่มิใช่ภาษีรูปแบบใหม่ ๆ   
ที่เกิดขึ้นทั้งที่เอ้ือประโยชน์และเป็นอุปสรรคในการส่งออกของไทยไปยังตลาดใหม่  รวมทั้งให้ความสําคัญ
กับการส่งเสริมและกระตุ้นผู้ประกอบการไทยให้นํามาตรฐานสากลมาใช้ในการผลิต  ตลอดจนมุ่งเน้น 
การสร้างมูลค่าเพิ่มและความแตกต่างให้กับสินค้าและบริการ  เพื่อพัฒนาไปสู่อุตสาหกรรมและบริการ
สร้างสรรค์มากขึ้น   

   ๓) เร่งรัดการใช้ประโยชน์จากข้อตกลงการค้าเสรีที่ มีผลบังคับใช้แล้ว  
พร้อมทั้งวางแนวทางป้องกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้น  โดยสนับสนุนภาคธุรกิจให้ใช้ประโยชน์จากข้อตกลง
การค้าและการลงทุนที่มีผลบังคับใช้แล้ว  ตลอดจนสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับกรอบความร่วมมือ 
ทางเศรษฐกิจและความตกลงการค้าเสรีต่าง ๆ  เพื่อเตรียมพร้อมในการพัฒนาสินค้าและบริการ 
ให้สอดคล้องกับกฎ  ระเบียบ  มาตรฐานต่าง ๆ  รวมทั้งบริบทการเปลี่ยนแปลงของโลกที่ส่งผลต่อความ
ต้องการของตลาดในอนาคต  พร้อมทั้งกําหนดแนวทางป้องกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้นและมาตรการการ 
ให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบ 

   ๔) ส่งเสริมการลงทุนที่ยั่งยืนและสร้างความสมดุลของการเจริญเติบโต 
ในทุกมิติทั้งด้านเศรษฐกิจ  สังคม  และสิ่งแวดล้อม  โดยให้ความสําคัญกับการลงทุนที่เป็นมิตร 
ต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน  และสร้างแรงจูงใจให้เกิดการลงทุนในอุตสาหกรรมฐานปัญญาและความรู้ 
ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและเทคโนโลยีการลดคาร์บอน 

   ๕) ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจไทยให้สามารถเติบโตได้อย่างมีคุณภาพ 
และยั่งยืน  โดยให้ความสําคัญกับการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  สร้างและพัฒนาบุคลากร
ที่สอดคล้องกับความต้องการของธุรกิจ  ส่งเสริมการยกระดับองค์ความรู้และทักษะผู้ประกอบการทั้งด้าน
การผลิต  การตลาด  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการดําเนินธุรกิจ  รวมทั้งพัฒนาต่อยอดองค์
ความรู้ทั้งด้านวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างนวัตกรรม  
ตลอดจนพัฒนาความสามารถในการบริหารธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล  นอกจากนี้  จะต้องมีมาตรการ 
ทางการเงินที่เหมาะสมเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ  โดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อการต่อยอด  ประคอง  หรือปรับปรุงธุรกิจได้ 
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  ๕.๑.๒ ปรับโครงสร้างภาคบริการ  ให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มกับสาขาบริการ 
ที่มีศักยภาพและเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมบนฐานความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม  โดย 

   ๑) เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจบริการที่มีศักยภาพ
สู่ธุรกิจเชิงสร้างสรรค์  โดยสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรมให้กับธุรกิจ  ส่งเสริมการใช้
องค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ  ในการพัฒนาสินค้าและบริการ  และส่งเสริมการลงทุนในธุรกิจบริการ 
ที่มีศักยภาพ  โดยอาศัยความได้เปรียบของทําเลที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของประเทศ  ความหลากหลาย 
ทางชีวภาพและวัฒนธรรม  และเอกลักษณ์ความเป็นไทย  ตลอดจนสามารถรองรับการเปิดเสรีทางการค้า
และกระแสความต้องการของตลาดโลก  ได้แก่  ธุรกิจการท่องเที่ยว  ธุรกิจบริการสุขภาพ  ธุรกิจบริการ 
โลจิสติกส์  ธุรกิจภาพยนตร์  ธุรกิจการจัดประชุมและแสดงนิทรรศการนานาชาติ  เป็นต้น 

   ๒) ขยายฐานการผลิตและการตลาดของภาคธุรกิจบริการที่มีศักยภาพ 
ออกสู่ตลาดต่างประเทศ  โดยพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการตลอดห่วงโซ่ 
การผลิตและบริการ  สนับสนุนมาตรการด้านการเงินและภาษีให้ทัดเทียมกับประเทศคู่แข่ง  ส่งเสริม 
การค้นหาและบุกเบิกตลาดใหม่ ๆ  ที่มีศักยภาพ  เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือของธุรกิจที่เก่ียวเนื่อง
กับการลงทุนในตลาดต่างประเทศเพื่อสนับสนุนการขยายตลาดของธุรกิจบริการที่มีศักยภาพของไทย  
พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีทักษะการบริหารและความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ  และพัฒนามาตรฐาน
ธุรกิจและวิชาชีพให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล 

   ๓) พัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอ้ือต่อการลงทุนในภาคบริการทั้งในประเทศ
และดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศในภาคบริการ  โดยปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการของโครงสร้าง
พื้นฐาน  พัฒนาระบบฐานข้อมูลภาคบริการโดยรวมของประเทศและข้อมูลเชิงลึกในสาขาบริการ 
ที่มีศักยภาพ  ปรับปรุงกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  และสิทธิประโยชน์ให้เอ้ือต่อการลงทุน  ส่งเสริมการวิจัย
และพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี  ส่งเสริมการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในการประกอบธุรกิจ   
ส่งเสริมธุรกิจบริการที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  ตลอดจนผลิตและพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพสอดคล้อง
กับความต้องการของธุรกิจ 

   ๔) ฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาด  โดยการฟื้นฟูพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหลักที่เสื่อมโทรม  พัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจของธุรกิจ
ท่องเที่ยวในกลุ่มพื้นที่ที่มีศักยภาพสูง  ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่
และกระแสความต้องการของตลาดโลก  เช่น  การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ  การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ   
การท่องเที่ยวเชิงศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์  วัฒนธรรม  และสัมผัสวิถีชีวิตชุมชน  รวมทั้งส่งเสริม 
การดําเนินกลยุทธ์ทางการตลาดรูปแบบใหม่ที่สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าและขยายไปยังตลาดใหม่ ๆ   
ที่มีศักยภาพ   
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   ๕) บริหารจัดการการท่องเที่ยวให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน  โดยให้
ความสําคัญกับการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  คํานึงถึงความสมดุล
และความสามารถในการรองรับของแหล่งท่องเที่ยว  พัฒนายกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการ  พัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานให้มีคุณภาพและเพียงพอ  และบูรณาการการท่องเที่ยวให้เชื่อมโยงกับวิถีชีวิต  
วัฒนธรรม  ทรัพยากรธรรมชาติ  รวมทั้งสาขาการผลิตและบริการอ่ืน ๆ 

   ๖) เสริมสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น  ชุมชน  ผู้ประกอบการรายย่อย  
วิสาหกิจชุมชน  และบุคลากรภาครัฐ  เพื่อร่วมกันพัฒนาและเชื่อมโยงกับสาขาการผลิตและบริการ 
ที่เก่ียวเนื่องในพื้นที่ตามแนวทางการพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจ  พัฒนาทักษะและองค์ความรู้ของบุคลากร
ภาครัฐ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และชุมชน  รวมทั้งเสริมสร้างศักยภาพของผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมให้สามารถปรับตัวเพื่อรองรับผลกระทบต่าง ๆ  ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการ
เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตามกฎระเบียบใหม่ของโลก 

  ๕.๑.๓ พัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์  โดย 
   ๑) สนับสนุนการพัฒนาธุรกิจสร้างสรรค์ตามแนวทางเครือข่ายวิสาหกิจ  

ที่มีการเชื่อมโยงและทํางานร่วมกันอย่างมีทิศทางที่ชัดเจนของธุรกิจสร้างสรรค์ตลอดห่วงโซ่อุปทาน   
โดยให้ความสําคัญกับการเชื่อมโยงระหว่างภาคเกษตร  ภาคอุตสาหกรรม  และภาคบริการ  สนับสนุน 
ให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และพัฒนาการใช้ความคิดสร้างสรรค์  และใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่าง
อุตสาหกรรมที่เก่ียวข้องและสนับสนุนในการผลิตสินค้าและบริการ  การจัดจําหน่าย  และการดําเนิน
กิจกรรมเชิงพาณิชย์  และส่งเสริมการแข่งขันของธุรกิจที่เป็นธรรมเพื่อการยกระดับคุณภาพและมาตรฐาน
สินค้าและบริการที่สูงขึ้น  ตลอดจนส่งเสริมการปรับบทบาทของสถาบันหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
ให้สนับสนุนการเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายของธุรกิจสร้างสรรค์   

   ๒) ส่งเสริมการพัฒนาเมืองสร้างสรรค์  โดยการพัฒนาปัจจัยแวดล้อม 
ด้านต่าง ๆ  ของพื้นที่หรือเมืองทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพ  ทรัพยากรมนุษย์  กฎ  ระเบียบ  
การบริหารจัดการที่เอ้ือต่อการพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจของธุรกิจสร้างสรรค์ที่มีการสร้างสรรค์สินค้า 
และบริการใหม่ ๆ  ที่มีเอกลักษณ์และสะท้อนอัตลักษณ์ของพื้นที่หรือเมือง  สามารถดึงดูดการลงทุน 
ของธุรกิจต่าง ๆ  ที่เก่ียวข้องเข้ามาในพื้นที่หรือเมือง  รวมทั้งส่งเสริมการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ  
เพื่อสร้างบรรยากาศและสภาวะที่เอ้ืออํานวยต่อการเรียนรู้และการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์  เช่น   
การพัฒนาแหล่งเรียนรู้  และพื้นที่สาธารณะรูปแบบต่าง ๆ  การจัดกิจกรรม  และงานแสดงสินค้า 
และบริการสร้างสรรค์  เพื่อเป็นช่องทางหรือเวทีในการพัฒนาและแสดงออกของนักคิดและนักสร้างสรรค์
สาขาต่าง ๆ   
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   ๓) เสริมสร้างศักยภาพของผู้ประกอบการและบุคลากรในการใช้ความคิด
สร้างสรรค์ เพื่ อเพิ่มมูลค่าของสินค้าและบริการทุกสาขา   โดยพัฒนาทักษะและองค์ความรู้ 
ของผู้ประกอบการธุรกิจโดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  และบุคลากรสร้างสรรค์ที่สําคัญ 
ในธุรกิจต่าง ๆ  ของห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ทั้งด้านการออกแบบ  การวิจัยและพัฒนา  
การสร้างนวัตกรรม  การบริหารจัดการธุรกิจ  เทคโนโลยี  และการตลาด  โดยใช้ศิลปวัฒนธรรม 
แบบดั้งเดิมและร่วมสมัยเป็นพื้นฐาน  ผสมผสานการใช้เทคโนโลยี  เพื่อสร้างความแตกต่างและความโดดเด่น
ของสินค้าและบริการที่ตรงกับความต้องการของตลาด  รวมทั้งเสริมสร้างความเข้มแข็งของธุรกิจ
สร้างสรรค์ให้สามารถปรับเปลี่ยนการดําเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับสถานการณ์แวดล้อมภายใน 
และภายนอกประเทศที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  ตลอดจนสนับสนุนการศึกษาวิจัยในประเด็นสําคัญ 
ที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์  และเร่งพัฒนาฐานข้อมูลเชิงลึกของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
สาขาต่าง ๆ 

   ๔) พัฒนาระบบการ เงิ น เพื่ อสนับสนุนการลงทุนและการพัฒนา
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์  โดยการจัดหาหรืออํานวยความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่มีต้นทุน 
ที่เหมาะสมสําหรับธุรกิจสร้างสรรค์ที่ยังขาดแคลนเงินลงทุน  เช่น  กองทุนเศรษฐกิจสร้างสรรค์  กองทุน  
และสถาบันการเงินต่าง ๆ  เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการธุรกิจสร้างสรรค์  เพื่อให้ผู้ประกอบการและผู้ที่มี
ความประสงค์จะดําเนินธุรกิจสร้างสรรค์สามารถก่อตั้ง  ดําเนินกิจการ  และพัฒนาธุรกิจได้   

   ๕) ส่งเสรมิการจดทะเบียน  การใช้  และการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา
เพื่อเป็นปัจจัยขับเคลื่อนการเติบโตของธุรกิจสร้างสรรค์  โดยสร้างความตื่นตัวและความตระหนัก 
ของธุรกิจและทุกภาคส่วนถึงความสําคัญของทรัพย์สินทางปัญญาที่มีต่อการสร้างมูลค่าเพิ่ม  ต่อยอดการเติบโต
ของธุรกิจ  ยกระดับมาตรฐานของสินค้าและบริการ  และเร่งรัดการลดขั้นตอนและความซับซ้อนในการ 
จดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา  เพื่ออํานวยความสะดวกแก่ธุรกิจสร้างสรรค์ในการครอบครองทรัพย์สิน
ทางปัญญาได้อย่างรวดเร็ว  ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาดมากขึ้น  รวมทั้งบังคับใช้กฎหมาย 
เพื่อควบคุมการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาอย่างมีประสิทธิภาพ   

  ๕.๑.๔ พัฒนาภาคเกษตร  บนฐานการเพิ่มผลิตภาพในการผลิตและยกระดับ 
การสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยเทคโนโลยีและกระบวนการที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  เพื่อยกระดับธุรกิจ 
ด้านการเกษตรและอาหารให้เป็นแหล่งรายได้และศูนย์กลางตลาดโลก  รวมถึงปรับปรุงฟื้นฟูคุณภาพดิน
และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ํา  สนับสนุนการผลิตทางการเกษตรที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่   
พัฒนาคุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าเกษตร  เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร  และพัฒนาปัจจัย
แวดล้อมด้านการเกษตร  เช่น  ระบบโลจิสติกส์ของภาคเกษตร  เป็นต้น   

  ๕.๑.๕ พัฒนาภาคอุตสาหกรรม  ที่มุ่งการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมให้มีคุณภาพ
และยั่งยืน  ด้วยการมุ่งเน้นการใช้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  และความคิดสร้างสรรค์   
สู่อุตสาหกรรมสีเขียวและคาร์บอนต่ําบนฐานความรู้เชิงสร้างสรรค์  และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  เพื่อการ
พัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน  โดย 



หน้า   ๑๑๑ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนพิเศษ   ๑๕๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   ธันวาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

   ๑) พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิ เวศและฟื้นฟูส่ิงแวดล้อมในพื้นที่
อุตสาหกรรมหลักของประเทศอย่างต่อเนื่อง  โดยการสร้างความตระหนักถึ งการอยู่ร่ วมกัน 
ของอุตสาหกรรมและชุมชน  และส่งเสริมให้ภาคเอกชน  ชุมชน  สถาบันการศึกษาและภาครัฐร่วมกัน
พัฒนา  ตั้งแต่การกําหนดกรอบแนวทางการพัฒนา  มาตรฐานขององค์ประกอบที่จําเป็นของอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ  กําหนดมาตรการการบริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม  ทรัพยากรธรรมชาติ  และผลกระทบ
ด้านสุขภาพของประชาชนในพื้นที่  ไปจนถึงการมีศูนย์เฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่  กําหนด
มาตรการให้ภาคเอกชนลงทุนเพื่อฟื้นฟูส่ิงแวดล้อมร่วมกับชุมชนและภาครัฐในรูปแบบการสนับสนุน
กิจการเพื่อสังคม  รวมทั้งเตรียมพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจหลักแห่งใหม่  โดยการกําหนดเขตพื้นที่สําหรับ 
การพัฒนาอุตสาหกรรมในแต่ละพื้ นที่ ใ ห้ มีขนาดที่ เหมาะสมสอดคล้องกับขนาดของชุมชน 
และขีดความสามารถในการรองรับของพื้นที่  และจัดทําข้อมูลขีดความสามารถการรองรับมลพิษของพื้นที่
เพื่อเป็นเกณฑ์กํากับการพัฒนาอุตสาหกรรมให้มีความสมดุลกับพื้นที่และชุมชน 

   ๒) พัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอุตสาหกรรมใหม่
บนฐานความรู้  ความคิดสร้างสรรค์  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าและยกระดับสินค้า
ให้มีคุณภาพ  เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  มีความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล  และสร้างโอกาส 
ทางการตลาดจากความต้องการอาหารที่เพิ่มขึ้นตามจํานวนประชากรโลก  โดยสนับสนุนให้มีการรวมกลุ่ม
พัฒนาในลักษณะเครือข่ายวิสาหกิจ  สร้างเครือข่ายความร่วมมือและเชื่อมโยงการผลิตกับวิสาหกิจ 
หรือธุรกิจอ่ืน ๆ  และหน่วยงานต่าง ๆ  ที่เก่ียวข้อง  รวมทั้งส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาด้านการผลิต 
และแปรรูปสินค้า 

   ๓) เพิ่มผลิตภาพและประสิทธิภาพภาคอุตสาหกรรม  โดยการพัฒนา
ปัจจัยพื้นฐานที่ ส่งเสริมประสิทธิภาพและยกระดับมาตรฐานการผลิต  สนับสนุนการประยุกต์ใช้
วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  และนวัตกรรมในการสร้างคุณค่าสินค้าอุตสาหกรรม  เพื่อลดการนําเข้าสินค้า
จากต่างประเทศ  รวมทั้งประสานความร่วมมือการพัฒนาระหว่างภาครัฐ  ภาคเอกชน  สถาบันการศึกษา  
และสถาบันเฉพาะทางในการฝึกอบรมบุคลากรให้มีทักษะ  มีการใช้ความคิดสร้างสรรค์  และองค์ความรู้   

   ๔) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการเชื่อมโยงการผลิตภาคอุตสาหกรรม 
ขนาดใหญ่กับอุตสาหกรรมท้องถิ่น  และกระจายการพัฒนาอุตสาหกรรมไปสู่ภูมิภาค  โดยสร้างความเชื่อมโยง
ระหว่างผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและผู้ประกอบการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์  
(OTOP)  กับภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่  ผ่านระบบห่วงโซ่อุปทาน  และเน้นการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม  ควบคู่ไปกับการจับคู่ทางธุรกิจเพื่อพัฒนาเทคโนโลยี 
และนวตักรรมร่วมกัน 



หน้า   ๑๑๒ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนพิเศษ   ๑๕๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   ธันวาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

 ๕.๒ การพัฒนาวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  วิจัย  และนวัตกรรม  ให้เป็นพลังขับเคลื่อน
การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน  ที่เน้นการนําความคิดสร้างสรรค์   
ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ทรัพย์สินทางปัญญา  งานวิจัยและพัฒนา  ไปต่อยอด  ถ่ายทอด  และประยุกต์ใช้
ประโยชน์ทั้งเชิงพาณิชย์  สังคม  และชุมชน  โดยมีแนวทางดําเนินงาน  ดังนี้ 

  ๕.๒.๑ สร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออํานวยต่อการพัฒนาและประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์  
เทคโนโลยี  วิจัย  และนวัตกรรม  เพื่อส่งเสริมการใช้ความคิดสร้างสรรค์และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับภาค 
การผลิต  โดย 

   ๑) ปฏิรูประบบการให้ส่ิงจูงใจทั้งด้านการเงิน  การคลัง  และอ่ืน ๆ   
โดยลดขั้นตอนปฏิบัติในกระบวนการให้สิทธิประโยชน์ให้มีความคล่องตัวเอ้ือต่อการปฏิบัติจริง   
เพิ่มมาตรการจูงใจทั้งด้านการเงิน  การคลัง  และอ่ืน ๆ  ในรูปการร่วมทุนหรือการจัดตั้งกองทุนวิจัยร่วม
ภาครัฐและเอกชน  ให้สิทธิประโยชน์ด้านภาษีที่ครอบคลุมถึงการพัฒนาเทคโนโลยี  และปรับปรุงกฎหมาย  
กฎ  ระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการทําวิจัยและพัฒนา  และการใช้ประโยชน์  รวมทั้งใช้กลไกการจัดซ้ือจัดจ้าง
ภาครัฐเพื่อสนับสนุนการทําวิจัยและพัฒนา  และสร้างตลาดรองรับธุรกิจเทคโนโลยีเกิดใหม่  โดยให้
กําหนดแนวทางเพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างแท้จริง 

   ๒) สร้างมาตรการส่งเสริมโครงการลงทุนวิจัยและพัฒนาขนาดใหญ่ 
ในสาขาที่เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศ  และมาตรการดูดซับเทคโนโลยีจากการลงทุนตรงจาก
ต่างประเทศ  รวมทั้งส่งเสริมการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ที่ได้มาตรฐานสากลเพื่อเป็น
พื้นฐานในการพัฒนาอุตสาหกรรมเก่ียวเนื่อง  ตลอดจนส่งเสริมระบบทรัพย์สินทางปัญญา  เช่น  สร้างกลไก
สนับสนุนการจดสิทธิ บัตรในต่างประเทศ   สร้างระบบการบริหารจัดการทรัพย์ สินทางปัญญา 
ที่มีประสิทธิภาพ  รวมถึงสิทธิในการครอบครองลิขสิทธิ์ในผลิตภัณฑ์ที่จดสิทธิบัตรในต่างประเทศ 

   ๓) ปรับระบบบริหารจัดการด้านวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  วิจัยและ
นวัตกรรมให้มีเอกภาพและประสิทธิภาพ  โดยมีระบบการประสานและเชื่อมโยงการทํางานระหว่าง
หน่วยงานที่เก่ียวข้องทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติทั้งในภาครัฐและเอกชนอย่างมีบูรณาการ   
และมีระบบติดตามประเมินผลการดําเนินงานที่เป็นรูปธรรม 

  ๕.๒.๒ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  วิจัย  และ
นวัตกรรมให้ทั่วถึงและเพียงพอทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพในลักษณะของความร่วมมือระหว่าง 
ภาครัฐและเอกชน  โดย 

   ๑) เร่งพัฒนาอุทยานวิทยาศาสตร์  ศูนย์ความเป็นเลิศ  ศูนย์บ่มเพาะ  
สถาบันวิจัยและพัฒนา  สถาบันวิจัยเฉพาะทางในสาขาวิทยาศาสตร์  และศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ
อย่างเพียงพอและทั่วถึง  โดยเฉพาะในระดับภูมิภาค  และสอดคล้องกับความต้องการ  หรือสนับสนุน 
ให้ภาคเอกชนและนักลงทุนต่างประเทศจัดตั้งศูนย์วิจัยในประเทศไทย  รวมทั้งการนําข้อมูลภูมิสารสนเทศ
มาประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ 
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   ๒) ส่งเสริมการลงทุนวิ จัยและพัฒนานวัตกรรมที่สามารถนําไปใช้
ประโยชน์ทั้งเชิงพาณิชย์และชุมชน  เพื่อสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมและบริการในสาขาที่มีศักยภาพ  
รวมทั้งยกระดับสินค้าชุมชน  โดยให้ความสําคัญกับการสร้างความเชื่อมโยงและร่วมมือในรูปแบบ
เครือข่ายวิจัยระหว่างสถาบันการศึกษา  สถาบันวิจัย  ภาคการผลิตและชุมชน  เครือข่ายวิสาหกิจต่าง ๆ  
และสมาคมและองค์กรที่เก่ียวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ  โดยมีการถ่ายทอด  แลกเปลี่ยนความรู้  
จัดการความเสี่ยงและผลประโยชน์ที่ชัดเจน  รวมทั้งสร้างกระบวนการวิจัยและพัฒนาที่เป็นระบบ   
โดยบูรณาการการทํางานระหว่างหน่วยงานหลักที่เก่ียวข้องกับสถาบันการศึกษา  สถาบันเฉพาะทางต่าง ๆ  
ภาคเอกชน  และชุมชน  ตั้งแต่เริ่มกระบวนการจัดทําและพัฒนาแผนวิจัย  บุคลากรวิจัย  แหล่งทุนวิจัย  
การบริหารจัดการความรู้  และการจัดทําฐานข้อมูลที่มีความเชื่อมโยงกัน  โดยมีดัชนีชี้วัดการประเมิน
นโยบายวิ จัยและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ชัดเจนเพื่อช่วยให้ระบบการวิ จัยของประเทศ 
มีประสิทธิภาพ 

   ๓) พัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และนักวิจัยให้เพียงพอทั้งในเชิง
ปริมาณและคุณภาพ  โดยให้ความสําคัญกับการส่งเสริมการผลิตและพัฒนาบุคลากรวิจัยในสาขา
วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมที่มีบูรณาการระหว่างการเรียนรู้กับการทํางานจริงในสถานประกอบการ  
สนับสนุนนักเรียนทุนและผู้มีความสามารถพิเศษ  พัฒนาครูวิทยาศาสตร์  รูปแบบและสื่อการเรียนการสอน 
ที่ทันสมัย  และสร้างความตระหนักของประชาชนให้เรียนรู้  คิด  และทําอย่างเป็นวิทยาศาสตร์  รวมทั้ง
เปิดโอกาสเข้าถึงข้อมูลและองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้อย่างทั่วถึง  เพื่อสามารถนําไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจําวัน 

 ๕.๓ การพัฒนาความสามารถในการแข่งขันที่มีประสิทธิภาพ  เท่าเทียม  และเป็นธรรม  
มีแนวทางการดําเนินงาน  ดังนี้ 

  ๕.๓.๑ พัฒนาตลาดเงินและตลาดทุน  ให้เอ้ือต่อการปรับโครงสร้างภาคการผลิต
และบริการ  และเป็นช่องทางการออมเงินของประชาชน  โดย   

   ๑) พัฒนาระบบสถาบันการเงินให้มีเสถียรภาพและประสิทธิภาพ   
โดยพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและระบบรักษาความปลอดภัยที่เอ้ือต่อการให้บริการและพัฒนา
บุคลากรในภาคการเงิน  สนับสนุนการให้บริการทางการเงินด้วยช่องทางอิเล็กทรอนิกส์  นอกจากนี้   
ควรเร่งรัดดําเนินการตามแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงินระยะที่สอง  และแผนพัฒนาสถาบันการเงินเฉพาะกิจ  
รวมทั้งการปฏิรูประบบกํากับดูแลและพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงของสถาบันการเงินให้มีความเข้มงวด
และครอบคลุมมากขึ้น 

   ๒) ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเข้าถึงแหล่งเงินทุนอย่างเท่าเทียมด้วยต้นทุน 
ที่เหมาะสม  โดยกํากับดูแลการดําเนินงานของธนาคารพาณิชย์ให้เอ้ือต่อการให้บริการประชาชนและธุรกิจ
อย่างทั่วถึงภายใต้การบริหารความเสี่ยงที่ดี  ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม  ผู้ประกอบการรายใหม่  และกลุ่มผู้มีรายได้น้อย  รวมทั้งให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจ 
ของรัฐเข้ามาเติมเต็มช่องว่างการให้บริการของสถาบันการเงินเอกชน  และควรเพิ่มบทบาทของธุรกิจ 
ร่วมลงทุน  แฟคตอริ่งและลีสซ่ิงให้มีมากขึ้น 
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   ๓) เพิ่มศักยภาพและความครอบคลุมของการให้บริการของระบบการเงิน
ฐานราก  โดยสนับสนุนและพัฒนาขีดความสามารถในการดําเนินงานขององค์กรการเงินชุมชน 
และสหกรณ์ทุกระดับ  สร้างความเข้มแข็ง  ยกระดับมาตรฐานการดําเนินงาน  สร้างกลไกเชื่อมโยงเงินทุน
ระหว่างกลุ่มการเงิน  และกลุ่มการเงินกับสถาบันการเงิน  เพื่อให้เป็นแหล่งสนับสนุนเงินทุนและเป็นกลไก
สําคัญในการปลูกฝังนิสัยการออมเงินและการบริหารจัดการด้านการเงินในระดับครัวเรือน 

   ๔) สร้างความรู้ความเข้าใจทางการเงิน  เพื่อสร้างวินัยทางการเงินให้แก่
ภาคธุรกิจ  ประชาชนและผู้ประกอบการรายย่อย  และส่งเสริมการออมภาคครัวเรือน  โดยเฉพาะ
ครัวเรือนระดับกลางและระดับล่างให้มีโอกาสเข้าถึงการออมและการลงทุน  โดยพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
ทางการออมและการลงทุนที่ตอบสนองความต้องการของครัวเรือนทุกระดับ  ส่งเสริมให้องค์กรนายจ้าง  
และสถาบันการเงินมีหน้าที่ในการสร้างความรู้ความเข้าใจทางการเงินทั้งด้านการออม  การลงทุน   
การบริหารความเสี่ยง  การวางแผนการเงินส่วนบุคคล  สนับสนุนการทําบัญชีรายรับรายจ่าย  และสร้าง
ความเข้าใจถึงความเสี่ยงของเงินกู้นอกระบบ  เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาหนี้สิน 

  ๕.๓.๒ พัฒนากําลังแรงงานและตลาดแรงงานให้สมดุลกับภาคการผลิตและบริการ  โดย 
   ๑) เพิ่มขีดความสามารถของผู้จบการศึกษาในทุกระดับ  โดยเฉพาะด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ให้มีมาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการของสาขาเกษตร  อุตสาหกรรม  
และบริการ  เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของตลาดแรงงานและความก้าวหน้าของเทคโนโลยี 

   ๒) ยกระดับคุณภาพกําลังแรงงาน  โดยการดําเนินการร่วมกันทั้งภาครัฐ  
ภาคเอกชน  และสถาบันการศึกษาและการฝึกอบรมในการต่อยอดความรู้ความสามารถให้มีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะทาง  เพื่อเพิ่มผลิตภาพกําลังแรงงานและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
ควบคู่กับการสนับสนุนการใช้ระบบคุณวุฒิวิชาชีพและระบบมาตรฐานฝีมือแรงงานที่มีความเชื่อมโยง 
กันทั้งระบบมาตรฐานอาชีพและค่าตอบแทนที่เป็นไปตามความสามารถและสมรรถนะของกําลังแรงงาน   

   ๓) จัดทําฐานข้อมูลแรงงานแห่งชาติเพื่ อเป็นศูนย์รวมของข้อมูล
ตลาดแรงงานไทยทั้งในด้านกําลังแรงงานและความต้องการจําแนกตามรายสาขาเศรษฐกิจ  ระดับการศึกษา  
และคุณวุฒิวิชาชีพ  รวมทั้งข้อมูลแรงงานข้ามชาติที่เป็นระบบ  เพื่อเป็นฐานข้อมูลที่ใช้ในการบริหาร
จัดการให้เกิดความสมดุลระหว่างกําลังแรงงานกับความต้องการในตลาดแรงงาน  รวมทั้งเป็นฐานข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบายแรงงาน   เพื่อให้กําลังแรงงานได้ทํางานตามศักยภาพและขีด
ความสามารถซ่ึงจะช่วยสนับสนนุการเพิ่มประสิทธิภาพและความยืดหยุ่นของกําลังแรงงาน 

  ๕.๓.๓ พัฒนาระบบการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา  ตั้งแต่ส่งเสริมการจดทะเบียน  
การใช้ไปจนถึงการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา  เพื่อสนับสนุนให้มีการนําผลงานวิจัย  นวัตกรรม  
ความคิดสร้างสรรค์  และภูมิปัญญา  ไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์  จนเป็นปัจจัยขับเคลื่อนการเติบโต 
ทางเศรษฐกิจ  โดย 
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   ๑) สร้างความตื่นตัวและความตระหนักของธุรกิจและทุกภาคส่วน 
ถึงความสําคัญของทรัพย์สินทางปัญญา  เช่น  สิทธิบัตร  เครื่องหมายการค้า  ลิขสิทธิ์  เป็นต้น  ที่มีต่อ
การสร้างมูลค่าเพิ่ม  ต่อยอดการเติบโตของธุรกิจ  ยกระดับมาตรฐานของสินค้าและบริการ   

   ๒) ปรับปรุงมาตรการทางกฎหมายและกลไกการคุ้มครองสิทธิประโยชน์
ของทรัพย์สินทางปัญญา  และบังคับใช้กฎหมาย  เพื่อควบคุมการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาอย่างมี
ประสิทธิภาพ  และการแบ่งปันผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นอย่างเป็นธรรม  รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาระบบ
สิทธิบัตร  การจดสิทธิบัตร  และลิขสิทธิ์ภายในประเทศ 

   ๓) เร่งรัดการลดขั้นตอนและความซับซ้อนในการจดทะเบียนทรัพย์สิน 
ทางปัญญา  เพื่ออํานวยความสะดวกแก่เจ้าของผู้วิจัย  นวัตกรรม  ภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์   
ในการครอบครองทรัพย์สินทางปัญญาได้อย่างรวดเร็ว  ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาดมากขึ้น   

  ๕.๓.๔ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์  โดย 
   ๑) ผลักดันการพัฒนาการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ  โดยปรับเปลี่ยน

รูปแบบการขนส่งไปสู่การขนส่งในรูปแบบอ่ืน ๆ  ที่มีต้นทุนการขนส่งต่อหน่วยต่ําและมีการใช้พลังงาน 
ที่มีประสิทธิภาพ  พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริหารจัดการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ 
ที่เชื่อมโยงการขนส่งทางถนน  ทางราง  ทางน้ํา  และทางอากาศในลักษณะบูรณาการทั้งภายในประเทศ
และระหว่างประเทศ  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและมาตรฐานการขนส่งสินค้าสู่สากลทั้งด้านความรวดเร็ว  
ความปลอดภัย  และความตรงต่อเวลา  รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้กรอบความร่วมมือ
ระดับภูมิภาค  และพัฒนาระบบบริหารจัดการรวบรวมและกระจายสินค้าที่มีประสิทธิภาพ  เพื่อลดต้นทุน
ระบบโลจิสติกส์ของประเทศในภาพรวม 

   ๒) ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการโลจิสติกส์  โดยผลิตบุคลากร
ด้านโลจิสติกส์ที่มีความเป็นมืออาชีพ  พัฒนาระบบและบริหารเครือข่ายธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ 
ตลอดห่วงโซ่อุปทาน  ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง  สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา  นวัตกรรม
เพื่อพัฒนาโลจิสติกส์  และยกระดับประสิทธิภาพของกระบวนการอํานวยความสะดวกทางด้านการค้า  
และการขนส่งสินค้าผ่านแดนและข้ามแดน  เช่น  พัฒนาระบบ  National  Single  Window   
ศูนย์กระจายสินค้า  และด่านการค้าชายแดน  เป็นต้น  รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขนส่ง
และกําหนดบทบาทของท่าอากาศยานและท่าเรือหลักของประเทศ  เพื่อลดต้นทุนการขนส่งสินค้าและเพิ่ม
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะยาว 

   ๓) พัฒนาระบบขนส่งทางรถไฟ  โดยปรับปรุงทางรถไฟและจุดตัดระหว่าง
โครงข่ายรถไฟและโครงข่ายถนนเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการให้บริการ  ก่อสร้างทางคู่ในเส้นทางรถไฟ
สายหลัก  และจัดหารถจักรและล้อเลื่อน  รวมทั้งปรับปรุงระบบอาณัติสัญญาณให้มีความทันสมัยเพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถในการให้บริการขนส่งผู้โดยสารและสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ  พัฒนาเส้นทางรถไฟ
ความเร็วสูงเชื่อมโยงสู่เมืองต่าง ๆ  ในภูมิภาคและกลุ่มประเทศอาเซียน  ตลอดจนให้ความสําคัญกับการ
ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการของการรถไฟแห่งประเทศไทยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ 
และดําเนินงานในอนาคต   
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   ๔) ปรับปรุงพัฒนาโครงข่ายขนส่งมวลชนที่มีอยู่ในปัจจุบันให้มีความ
ทันสมัย  ครอบคลุมพื้นที่บริการเพิ่มขึ้นและสอดคล้องกับการขยายตัวของเมืองและการใช้ประโยชน์ที่ดิน  
โดยก่อสร้างโครงข่ายระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน  และเพิ่มประสิทธิภาพรถโดยสารสาธารณะในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  และพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกที่จะสนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
รูปแบบการเดินทางจากรถยนต์ส่วนบุคคลเป็นระบบขนส่งสาธารณะอย่างเป็นรูปธรรม  การปรับปรุง
ประสิทธิภาพการให้บริการรถโดยสารสาธารณะในภูมิภาค  รวมทั้งการปรับโครงสร้างการบริหารจัดการ
ระบบขนส่งสาธารณะทั้งระบบเพื่อให้การบริการมีคุณภาพ  มาตรฐาน  และเป็นธรรมต่อผู้ใช้บริการ 

   ๕) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ที่ทันสมัย  โดยพัฒนาโครงข่ายโทรคมนาคมเพื่อให้บริการสื่อสารข้อมูลความเร็วสูงหรือบริการอินเทอร์เน็ต
ความเรว็สูงให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศบนพื้นฐานของการแข่งขันเสรีและเป็นธรรม  เพื่อสร้างโอกาส 
ในการเข้าถึงบริการที่เท่าเทียมกันและพัฒนาระบบการให้บริการภาครัฐผ่านโครงข่ายส่ือสารความเร็วสูง
ทั้งด้านการศึกษา  การสาธารณสุข  การเกษตร  และส่งเสริมให้ประชาชนและผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมมีความสามารถในการใช้ประโยชน์จากบริการสื่อสารความเร็วสูงและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสรา้งรายได้ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  ตลอดจนจัดทําแผนการพัฒนา
บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับการพัฒนาในระยะยาว  และสนับสนุนการพัฒนาเนื้อหา
สาระและโปรแกรมประยุกต์ที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

   ๖) พัฒนาศักยภาพการให้บริการน้ําอุปโภคบริโภคทั้งในเชิงปริมาณ 
และคุณภาพที่มีมาตรฐานสากลครอบคลุมทั้งในเขตเมืองและพื้นที่ชนบท  โดยผลักดันให้มีองค์กรกํากับ
ดูแลค่าบริการทั้งด้านน้ําดิบและน้ําอุปโภคบริโภคที่มีประสิทธิภาพ  รวมทั้งกําหนดอัตราค่าบริการ 
ที่ เหมาะสมและเป็นธรรมกับทุกภาคส่วน   ตลอดจนสนับสนุนการวิ จัยและพัฒนาเทคโนโลยี 
เพื่อประยุกต์ใช้ในการวางแผนและบริหารจัดการน้ําอุปโภคบริโภคของประเทศ 

  ๕.๓.๕ สร้างความม่ันคงด้านพลังงาน  โดย 
   ๑) ส่ง เสริมการใช้พลั ง งานสะอาดและพัฒนาพลั งงานทาง เลือก   

โดยกําหนดมาตรการจูงใจที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการผลิตและการใช้พลังงานทดแทนทั้งในภาคการผลิต
ไฟฟ้าและภาคขนส่ง  โดยเฉพาะเชื้อเพลิงชีวภาพและชีวมวล  เช่น  แก๊สโซฮอล์  ไบโอดีเซล  ขยะและมูลสัตว์  
เป็นต้น  รวมทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเก่ียวกับการพัฒนาพลังงานทางเลือกในอนาคตให้กับประชาชน 

   ๒) จัดหาพลังงานเพื่อความม่ันคงและเน้นการกระจายชนิดของเชื้อเพลิง  
โดยสนับสนุนการลงทุนด้านพลังงานที่ใช้เชื้อเพลิงที่มีความหลากหลาย  รวมทั้งส่งเสริมให้ภาคเอกชนไทย
มีบทบาทการลงทุนในอุตสาหกรรมพลังงานมากขึ้น  และส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ในทุกขั้นตอนของการดําเนินโครงการด้านพลังงานอย่างโปร่งใส 
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   ๓) กํากับดูแลกิจการพลังงานให้มีราคาที่ เหมาะสม  มีเสถียรภาพ   
และเป็นธรรมต่อผู้ใช้และผู้จัดหาพลังงาน  โดยกําหนดโครงสร้างราคาพลังงานที่สะท้อนต้นทุนที่มี
ประสิทธิภาพและคํานึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม  และกําหนดโครงสร้างราคาพลังงานทดแทน 
ที่เหมาะสม  โดยคํานึงถึงศักยภาพการผลิตพลังงานทดแทนของประเทศ  ควบคู่กับการพิจารณาต้นทุนการผลิต
เพื่อส่งเสริมการพัฒนาพลังงานทดแทนอย่างยั่งยืน  และมีราคาที่เป็นธรรมทั้งต่อผู้ผลิตและผู้บริโภค 

   ๔) ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาการผลิตพลังงานจากแหล่งธรรมชาติ   
เพื่อทดแทนเชื้อเพลิงจากฟอสซิล  เช่น  พลังงานลม  พลังงานแสงอาทิตย์  พลังงานน้ํา  และสิ่งเหลือใช้ต่าง ๆ  
เป็นต้น  ควบคู่กับกําหนดมาตรการส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานวิจัย  สนับสนุนเงินทุน  และโครงสร้าง
พื้นฐาน  เพื่อนําไปสู่การผลิตพลังงานจากแหล่งธรรมชาติอย่างเป็นรูปธรรม  และสามารถใช้ประโยชน์ 
ในเชิงพาณิชย์ได้ 

   ๕) เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในทุกระดับ  โดยสร้างแรงจูงใจในการ
ลดการใช้พลังงาน  และดําเนินมาตรการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานตั้งแต่ระดับบุคคล  ครัวเรือน  ชุมชน  
องค์กร  และประเทศ  การใช้มาตรการผังเมืองโดยเฉพาะในเมืองใหญ่และเมืองอุตสาหกรรมเพื่อการ
อนุรักษ์และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน  รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมในภาค
การผลิตที่ก่อให้เกิดการประหยัดและใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า  ตลอดจนพัฒนาสินค้าประเภทอุปกรณ์  
เครื่องมือเครื่องใช้ในระดับครัวเรือนที่จะนําไปสู่การลดการใช้พลังงานในภาพรวม 

  ๕.๓.๖ ปฏิรูปกฎหมาย  กฎ  และระเบียบต่าง ๆ   ทางเศรษฐกิจ  ในด้านต่าง ๆ   โดย 
   ๑) การประกอบธุรกิจการค้า  การลงทุน  โดยเร่งปรับปรุงกฎหมาย  กฎ  

ระเบียบและสิทธิประโยชน์  เพื่อลดอุปสรรคและขั้นตอนในการดําเนินธุรกิจการค้าและการลงทุนทั้งใน
และนอกประเทศ  และเอ้ือต่อการลงทุนที่เน้นการใช้องค์ความรู้  วิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์  
เทคโนโลยี  รวมทั้งผลักดันให้มีการประกาศใช้กฎหมายใหม่ ๆ  เพื่อรองรับการเปิดเสรีและการรวมกลุ่ม
ทางเศรษฐกิจทั้งในระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาค  ตลอดจนปรับปรุงกฎหมาย  กฎ  และระเบียบ 
ทางการค้าเพื่อป้องกันการผูกขาด 

   ๒) การผลิตและบริการ  โดยทบทวน  ปรับปรุง  และตรากฎหมาย  กฎ  
ระเบียบ  และสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ  เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเมือง  เขต  และนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  
สร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการรายย่อยและวิสาหกิจชุมชนสามารถเข้าถึงสินเชื่อ  การประกันความเสี่ยง 
ในภาคการค้าการลงทุน  การเข้าสู่ตลาด  และการทําวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์บนฐานความรู้ 
และความคิดสร้างสรรค์  ดึงดูดบริษัทข้ามชาติหรือนักลงทุนจากต่างประเทศให้ร่วมลงทุนกับภาคเอกชน
และผู้ประกอบการขนาดย่อมที่มีศักยภาพในการพัฒนาสินค้าบริการเชิงสร้างสรรค์  และดึงดูดแรงงงาน 
ที่มีฝีมือให้เข้ามาทํางานในประเทศ 
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   ๓) การสื่อสารและโทรคมนาคม  โดยทบทวนและปรับกฎ  ระเบียบ   
ให้สอดคล้องกับข้อตกลงระหว่างประเทศที่ประเทศไทยมีส่วนเก่ียวข้อง  เช่น  การจัดตั้งองค์กร 
และกฎเกณฑ์ด้านเทคนิคเก่ียวกับการสื่อสารโทรคมนาคม  ข้อตกลงระหว่างประเทศที่เก่ียวข้องกับการจัด
ระเบียบการสื่อสารระหว่างประเทศใหม่  และข้อตกลงระหว่างประเทศที่เก่ียวข้องกับการค้าบริการ 
และอุปกรณ์โทรคมนาคม  เป็นต้น 

   ๔) การเงินและการคลัง  โดยเฉพาะกฎหมายที่สนับสนุนการพัฒนา 
ของตลาดทุน  การส่งเสริมการแข่งขันของผู้ให้บริการทางการเงิน  การกํากับดูแลสถาบันการเงิน   
และการคุ้มครองนักลงทุน  และกฎหมาย  กฎ  ระเบียบอ่ืน ๆ  ที่อยู่ภายใต้แผนพัฒนาระบบสถาบัน
การเงินระยะที่  ๒  และแผนพัฒนาตลาดทุนไทย  รวมทั้งการประกาศใช้พระราชบัญญัติการเงินการคลัง
ของภาครัฐ   

   ๕) การเสริมสร้างให้มีการบังคับใช้กฎหมาย  กฎ  ระเบียบต่าง ๆ   
ที่โปร่งใสและตรวจสอบได้  โดยการสร้างกระบวนการตรวจสอบให้เป็นที่ยอมรับของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เพื่อตอบสนองต่อกระแสเรียกร้องความรับผิดชอบต่อสังคมและมาตรการระหว่างประเทศ 

   ๖) การสร้างบรรทัดฐานการบังคับใช้กฎหมายของผู้ปฏิบัติให้มีความ 
เป็นเอกภาพและเสมอภาค  โดยมีกระบวนการบังคับใช้กฎหมายเพื่อพิทักษ์และป้องกันการละเมิด   
ให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม  และความตกลงระหว่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 

   ๗) การเร่งรัดการพัฒนาบุคลากรด้านกฎหมายและผู้ที่ เ ก่ียวข้องกับ 
การบังคับใช้กฎหมายให้มีศักยภาพสอดคล้องกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก   

 ๕.๔ การบริหารจั ดการ เศรษฐกิจส่วนรวมอย่าง มีเสถี ยรภาพ   โดยมีแนวทาง 
การดําเนินงาน  ดังนี้ 

  ๕.๔.๑ การบริหารจัดการด้านการเงิน  โดย 
   ๑) ดําเนินนโยบายการเงินที่มีความเหมาะสมกับสถานการณ์แวดล้อม 

และทันต่อเหตุการณ์  ทั้งทางด้านการรักษาเสถียรภาพของราคา  การรักษาเสถียรภาพของระบบ
เศรษฐกิจการเงินโดยรวม  รวมถึงการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ  และสื่อสารให้สาธารณะทราบถึง
เป้าหมายและเหตุผลของการดําเนินนโยบายเพื่อสร้างความโปร่งใส  ความน่าเชื่อถือ  และความมีวินัย 
ในการดําเนินนโยบายการเงิน 

   ๒) เพิ่มบทบาทตลาดทุนในระบบเศรษฐกิจ  ให้สอดคล้องกับทิศทาง 
การพัฒนาภาคการเงินโลกและยกระดับตลาดทุนให้ทัดเทียมกับประเทศในภูมิภาค  โดยการขยายฐานผู้ลงทุน  
สร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการลงทุนในตลาดทุน  เพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์  พัฒนาขีดความสามารถ
ของบุคลากรในตลาดทุน  และเร่งพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค  ตลอดจนส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  และสนับสนุนให้ธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจเป็นช่องทาง 
การออมและการลงทุนในตราสารทุนและตราสารหนี้ 
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   ๓) ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานทางการเงิน  โดยการปรับปรุงกฎหมาย  
ภาษี  กฎ  ระเบียบ  การกํากับดูแล  และการบันทึกบัญชีให้รองรับบรรยากาศของการแข่งขัน   
การคุ้มครองผู้บริโภค  และส่งเสริมหลักธรรมาภิบาล  เช่น  ปรับปรุงระบบภาษีให้มีความเป็นธรรม 
และสนับสนุนการพัฒนาตลาดทุน  ปฏิรูประบบกํากับดูแลให้มีความชัดเจน  โปร่งใส  ครอบคลุมความเสี่ยง 
ที่จะเกิดขึ้นต่อระบบการเงินและระบบเศรษฐกิจโดยรวม  และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล  โดยคํานึงถึง
ความพร้อมของสถาบันการเงินและระบบการเงินในประเทศ 

   ๔) พัฒนากลไกการเฝ้าระวังความผันผวนทางเศรษฐกิจและพัฒนาระบบ
เตือนภัยแบบองค์รวม  ครอบคลุมความเสี่ยงในทุกด้าน  เช่น  ความเสี่ยงต่อระบบสถาบันการเงิน   
ความเสี่ยงทางการคลัง  ความเสี่ยงต่อภาคการผลิตและบริการที่มีความสําคัญต่อประเทศ  เป็นต้น   
โดยเชื่อมโยงระบบข้อมูล  พัฒนาฐานข้อมูล  และการนํามาใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์เชิงลึกร่วมกัน 

   ๕) เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเงินทุนระหว่างประเทศ   
โดยปรับปรุงกฎ  ระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการนําเงินทุนจากต่างประเทศไปใช้ประโยชน์และการนําเงิน 
ไปลงทุนในต่างประเทศ  ซ่ึงรวมถึงการบริหารจัดการเงินทุนสํารองระหว่างประเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
โดยศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของการจัดตั้งกองทุนความม่ังคั่งแห่งชาติ  การสนับสนุน 
ให้รัฐวิสาหกิจที่มีศักยภาพจัดตั้งกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน  อย่างไรก็ตาม  ควรเพิ่มความเข้มงวดในการ
กํากับดูแลเงินทุนไหลเข้าระยะสั้น  พัฒนาเครื่องมือทางการเงินเพื่อการบริหารความเสี่ยงจากอัตรา
แลกเปลี่ยน  และส่งเสริมให้ภาคเอกชนใช้ประโยชน์จากเคร่ืองมือดังกล่าว   

   ๖) เพิ่มบทบาทของสกุลเงินเอเชียในตลาดระหว่างประเทศ  โดยพัฒนา
ตลาดพันธบัตรเอเชียให้มีขนาดใหญ่และมีสภาพคล่องมากขึ้น  ส่งเสริมให้มีการซ้ือขายแลกเปลี่ยนด้วย 
เงินสกุลเอเชียที่มีศักยภาพ  เพื่อนําไปสู่การเป็นเงินสกุลกลางสําหรับการทําธุรกรรมทางเศรษฐกิจ 
ในระดับภูมิภาค 

   ๗) รักษาระดับการออมและการลงทุนของประเทศให้เหมาะสมกับการ
เติบโตทางเศรษฐกิจ  และอยู่ในระดับที่สามารถป้องกันความเสี่ยงจากวิกฤตในอนาคตได้  โดยส่งเสริม 
การออมระยะยาว  กําหนดระดับการลงทุนในภาพรวม  และจัดลําดับความสําคัญของสาขาการลงทุน 
ที่เหมาะสมและเสนอมาตรการจูงใจเพื่อสนับสนุนการลงทุนในสาขาการลงทุนที่มีความสําคัญสูง 

  ๕.๔.๒ บริหารจัดการด้านการคลัง  โดย 
   ๑) ปรับปรุงระบบการจัดเก็บรายได้ของประเทศ  โดยปรับโครงสร้างและ

ทบทวนอัตราการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิติบุคคล  โดยเฉพาะการปรับลดหรือให้
แรงจูงใจทางด้านภาษีแก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  และผู้ประกอบการรายใหม่หรือรายย่อย  ปรับปรุง
ฐานการจัดเก็บและอัตราภาษีสรรพสามิตให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจ  ทบทวนค่าลดหย่อนและการ
ยกเว้นภาษีให้เหมาะสม  ขยายฐานภาษีโดยการให้ผู้ที่อยู่นอกระบบภาษีเข้ามาอยู่ในระบบภาษีมากขึ้น  
ตลอดจนปรับปรุงประสิทธิภาพในการจัดเก็บ  รวมถึงเพิ่มรายได้อ่ืนที่ไม่ใช่ภาษี  เช่น  รายได้จากทรัพย์สินของรัฐ  
และปรับการส่งรายได้ของรัฐวิสาหกิจ  รวมถึงเร่งรัดการนําภาษีใหม่ ๆ  ที่จะสามารถใช้เป็นเครื่องมือ 
ในการสร้างความเป็นธรรมในสังคม  เช่น  ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  ภาษีทรัพย์สิน  และภาษีส่ิงแวดล้อม 
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   ๒) เพิ่มประสิทธิภาพของการจัดสรรและการบริหารงบประมาณ   
โดยจัดลําดับความสําคัญของการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายให้สอดคล้องกับประเด็นการพัฒนาที่มีลําดับ
ความสําคัญสูงในช่วงแผนพัฒนา ฯ  ฉบับที่  ๑๑  เช่น  การพัฒนาคุณภาพชีวิต  การพัฒนาเศรษฐกิจ 
ที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  การใช้ความรู้และความคิดสร้างสรรค์  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
เพื่อสนับสนุนการลงทุนภาคเอกชนและกระตุ้นการขยายตัวของเศรษฐกิจ  รวมทั้งการวิจัยและพัฒนา 
เพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตและสนับสนุนการปรับโครงสร้างการผลิต  และมีการวัดประสิทธิผลการใช้
จ่ายเงินงบประมาณ  เพิ่มเติมจากการวัดประสิทธิภาพทางด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ 

   ๓) ป้องกันความเสี่ยงทางการคลัง  โดยพิจารณาความเส่ียงทางการคลัง 
ให้ครอบคลุมการคลังภาคสาธารณะให้มีความครบถ้วน  สมบูรณ์  ทั้งด้านข้อมูลการคลังรัฐบาลซ่ึงรวมเงิน
นอกงบประมาณและกองทุนนอกงบประมาณ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  รัฐวิสาหกิจ  และสถาบัน
การเงินเฉพาะกิจของรัฐ  รวมถึงภาระทางการคลังที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตเพื่อจะได้รับรู้ถึงสถานะ
ทางการคลังที่แท้จริงของภาครัฐ 

   ๔) พัฒนาประสิทธิภาพการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ  โดยพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการและบริหารความเสี่ยงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานให้มีความโปร่งใส 
ตามหลักธรรมมาภิบาล  รวมทั้งเร่งปรับปรุงโครงสร้างการกํากับดูแลการดําเนินงานและการลงทุน 
ของรัฐวิสาหกิจที่มีสถานะเป็นบริษัทมหาชนให้มีความชัดเจนและสามารถดําเนินกิจการได้อย่างคล่องตัว  
และสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมการแข่งขันทางธุรกิจ   

   ๕) ส่งเสริมให้ภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วมในการลงทุนพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและการให้บริการขั้นพื้นฐานของภาครัฐเพิ่มขึ้น  โดยปรับปรุงระเบียบและกฎหมายที่เก่ียวข้อง  
รวมทั้งพัฒนากลไกและรูปแบบการให้ภาคเอกชนเข้าร่วมลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะอ่ืน
เช่น  ด้านการศึกษาและสาธารณสุข  เป็นต้น  โดยพิจารณารูปแบบที่เหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะ
ของกิจการประเภทต่าง  ๆ  รวมทั้งยึดหลักความโปร่ง ใสในการดําเนินการและมีการกระจาย 
ความเสี่ยงที่ชัดเจนและเป็นธรรมระหว่างภาครัฐและเอกชน 

   ๖) เสริมสร้างความเข้มแข็งทางการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
โดยเร่งรัดการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาแหล่งรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถพึ่งพิง
รายได้ที่จัดเก็บได้เองให้มากกว่าเงินอุดหนุนจากรัฐบาล  ด้วยการพัฒนาฐานรายได้ทั้งที่เป็นภาษีและไม่ใช่
ภาษี  และแบ่งแยกประเภทการจัดเก็บภาษีโดยรัฐบาลกลางและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างชัดเจน  
การเก็บภาษีส่ิงแวดล้อม  การเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการ
บริหารจัดการด้านคลัง  รวมทั้งปรับปรุงวิธีการงบประมาณให้ทันสมัยและสอดคล้องกับระบบงบประมาณ
ของรัฐบาล  โดยนําระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานมาใช้  สนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม 
ในกระบวนการจัดทํางบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความโปร่งใสตั้งแต่เริ่มการจัดทํา
งบประมาณ  การบริหาร  และประเมินผลการใช้จ่าย  และกระจายอํานาจด้านการก่อหนี้และการบริหารหนี้
ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไขที่กําหนด 
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บทที่  ๗ 
ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาค 

เพื่อความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคม 
 

 

๑. สถานการณ์การเปลี่ยนแปลง 
 ประเทศไทยอยู่ในสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศทางด้านเศรษฐกิจ   

โดยต้องเร่งรัดการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน  การขับเคลื่อนการปรับ
โครงสร้างเศรษฐกิจของไทยจะต้องใช้โอกาสจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในระดับภูมิภาคและโลก  อาทิ  
การรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน  การขยายตัวของขั้วอํานาจทางเศรษฐกิจใหม่ในเอเชียโดยเฉพาะ 
การดําเนินนโยบายของขั้วอํานาจทางเศรษฐกิจเหล่านั้นกับประเทศเพื่อนบ้านของไทย  รวมทั้ง 
ความเปลี่ยนแปลงด้านตลาดในโลก  ในขณะที่การพัฒนาปรับปรุงด้านสมรรถนะในการแข่งขันโดยเฉพาะ
ด้านปัจจัยการผลิตจะต้องสัมพันธ์และร่วมพัฒนาในฐานะหุ้นส่วนที่เสมอภาคกับประเทศเพื่อนบ้าน 
และประเทศสมาชิกในอาเซียนมากยิ่งขึ้น  ทั้งในด้านปัจจัยแรงงาน  พลังงาน  ทรัพยากรธรรมชาติ   
ฐานและห่วงโซ่การผลิตและการแปรรูป  ตลอดจนการเชื่อมโยงระบบโลจิสติกส์  และยังมีความจําเป็น 
ที่ประเทศไทยจะต้องเปิดกว้างต่อตลาดเงินและตลาดทุนที่มีศักยภาพโดยเฉพาะในภูมิภาคอาเซียน   
และเอเชียแปซิฟิกเพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

สถานการณ์ดังกล่าวมีความสอดคล้องและต่อเนื่องกับสภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจของประเทศไทย
ในช่วงแผนพัฒนา ฯ  ฉบับที่  ๑๐  ที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  โดยผลกระทบจากโลกาภิวัตน์ 
ได้เชื่อมโยงประเทศในภูมิภาคต่าง ๆ  ของโลกให้ใกล้ชิดกันมากขึ้น  นําไปสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ 
ทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม  โดยเฉพาะการก้าวสู่ความเป็นโลกหลายศูนย์กลางอันเนื่องจากการขยายตัว
ของขั้วอํานาจทางเศรษฐกิจใหม่  คือ  บราซิล  รัสเซีย  อินเดีย  และจีน  (BRIC)  ซ่ึงส่งผลกระทบในวงกว้าง 
ต่อระบบเศรษฐกิจและการปรับตัวของแต่ละประเทศ  ทําให้การกําหนดทิศทางดําเนินนโยบาย 
การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของประเทศในภูมิภาคต่าง ๆ  ทั้งในระดับทวิภาคี  และระดับพหุภาคี   
และภูมิภาคมีความสําคัญเพิ่มมากขึ้น  ในฐานะเป็นเครื่องมือเพื่อสร้างอํานาจต่อรองทางเศรษฐกิจและเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มกับกลุ่มเศรษฐกิจอ่ืน ๆ  ด้วยเหตุดังกล่าว  ในระยะต่อไปในช่วง
แผนพัฒนา ฯ  ฉบับที่  ๑๑  ประเทศไทยจึงต้องปรับเพิ่มบทบาทในด้านความเชื่อมโยงกับประเทศ 
ในภูมิภาคต่าง ๆ  เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและรักษาสถานะความม่ันคงด้านเศรษฐกิจและสังคม 
ของประเทศ  และเชื่อมโยงมิติของการพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศกับมิติของความเชื่อมโยงกับ
ประเทศในภูมิภาค  โดยพิจารณาจากสถานการณ์ในบริบทความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านทั้งในกรอบ
อนุภูมิภาค  กรอบความร่วมมืออาเซียน  และกรอบภูมิภาคอ่ืน ๆ 
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 ๑.๑ สถานการณ์ความร่วมมือในกรอบอนุภูมิภาค 
  ๑.๑.๑ การดําเนินนโยบายความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านในอนุภูมิภาค 

เป็นการดําเนินนโยบายต่างประเทศส่วนที่สําคัญที่สุดของไทยมาอย่างต่อเนื่อง  เนื่องจากมีปัจจัย 
ทางเศรษฐกิจที่ต้องพึ่งพาซ่ึงกันและกันอย่างใกล้ชิด  โดยในระยะที่ผ่านมาไทยได้มุ่งเน้นด้านการ 
เป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างมีบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์กับการ
พัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของไทยผ่านกรอบความร่วมมือระดับอนุภูมิภาคที่สําคัญ  ได้แก่  แผนงาน 
การพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง  ๖  ประเทศ  (Greater  Mekong  
Subregion  Economic  Cooperation  Program : GMS)  และยุทธศาสตร์ความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจอิระวดี - เจ้าพระยา - แม่โขง  (Ayeyawaddy - Chao  Phraya - Mekong  Economic  
Cooperation  Strategy:  ACMECS)  ส่วนทางด้านใต้ของไทยมีกรอบแผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย  
อินโดนีเซีย - มาเลเซีย - ไทย  (Indonesia - Malaysia - Thailand  Growth  Triangle:  IMT - GT)   
ซ่ึงเป็นประเทศที่มีการพัฒนาเศรษฐกิจภายในอย่างรวดเร็ว  ทั้งนี้  กรอบความร่วมมือระดับอนุภูมิภาค
ดังกล่าวเป็นกลไกและพื้นฐานสําคัญในการขับเคลื่อนความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียนโดยทําให้อาเซียน 
มีความเชื่อมโยงระหว่างกันมากขึ้น  และส่งผลกระตุ้นการลงทุนทั้งจากประเทศในอนุภูมิภาคและจาก
ประเทศสมาชิกในอาเซียน  รวมทั้งจากประเทศภายนอกอาเซียนด้วย  โดยการใช้ประโยชน์จากแนวพื้นที่
เศรษฐกิจที่มีศักยภาพในการเชื่อมโยงกับ  GMS  ทั้งยังมีศักยภาพในการเชื่อมโยงสู่ประเทศในกรอบ 
ความร่วมมืออนุภูมิภาคนอกกลุ่มอาเซียน  ได้แก่  กลุ่มเอเชียใต้ในกรอบความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอลสําหรับ
ความร่วมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ  (Bay  of  Bengal  Initiative  on  Multi - Sectoral  
Technical  and  Economic  Cooperation:   BIMSTEC)  ที่เป็นผลจากบทบาทและนโยบาย 
มุ่งตะวันออกของอินเดีย  เห็นได้จากการพัฒนาท่าเรือและฐานอุตสาหกรรมด้านอ่าวเบงกอล 
โดยเชื่อมโยงดา้นโลจิสติกส์กับตะวันออก  และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงกับพม่า 

  ๑.๑.๒ ปัจจุบันมหาอํานาจต่างให้ความสําคัญและพยายามกําหนดยุทธศาสตร์
เชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศ  GMS  และ  ACMECS  โดยเฉพาะจีนได้เร่งพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  ๑๒  โดยพยายามเปิดพื้นที่เศรษฐกิจด้านมณฑลยูนนานและกวางสีเชื่อมโยง
ออกสู่กลุ่ม  GMS  ในเส้นทางทางบกทั้งรถไฟ  รถไฟความเร็วสูงและถนน  รวมทั้งเส้นทางทางน้ํา 
ผ่านทางแม่น้ําโขง  โดยใช้การสนับสนุนแบบให้เปล่าในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานจํานวนมาก  รวมทั้ง 
มีการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษต่าง ๆ  ในลาว  พม่า  และเวียดนาม  ส่วนญี่ปุ่นให้ความสนใจร่วมพัฒนา
ในกรอบความร่วมมือลุ่มแม่น้ําโขง - ญี่ปุ่น  ขณะที่สหรัฐอเมริกาได้เสนอกรอบความร่วมมือสหรัฐอเมริกา
และประเทศลุ่มแม่น้ําโขงตอนใต้  รวมทั้งจากสถานการณ์การเปิดประเทศของสหภาพพม่ามากขึ้น   
โดยเปิดโอกาสให้มีโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ที่ประเทศมหาอํานาจให้ความสนใจ  เช่น  โครงการท่าเรือ 
น้ําลึกทวาย  ดังนั้น  เห็นได้ว่าประเทศมหาอํานาจทางเศรษฐกิจได้เข้ามามีบทบาทเป็นผู้นําในการกําหนด
ยุทธศาสตร์เพื่อสร้างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาค  โดยเฉพาะอย่างยิ่งยุทธศาสตร์ด้านการขนส่ง
และโลจิสติกส์  ซ่ึงจะมีผลกระทบต่อการกําหนดยุทธศาสตร์ด้านการค้าการลงทุนของทั้งภูมิภาคในภาพรวม   
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 ๑.๒ สถานการณ์ในกรอบอาเซียน 
  ๑.๒.๑ การเป็นประชาคมอาเซียน  (ASEAN  Community)  จะส่งผลให้เกิดความ

ร่วมมือทางเศรษฐกิจ  สังคม  วัฒนธรรมและความม่ันคงในภูมิภาคอาเซียนที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น  โดยที่การจัดตั้ง
ประชาคมอาเซียนภายในปี  ๒๕๕๘  มีองค์ประกอบสําคัญ  ๓  ส่วน  กล่าวคือ  ประชาคมความม่ันคงอาเซียน  
ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน  และประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  ซ่ึงถือเป็น  ๓  เสาหลัก  ที่จะ
ส่งผลให้เกิดความร่วมมือทางเศรษฐกิจ  สังคม  วัฒนธรรมและความม่ันคง  โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ 
ที่จะมีการพัฒนาห่วงโซ่มูลค่าเพิ่มในภูมิภาค  การเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน  การเพิ่มอํานาจในการ
ต่อรอง  และการขยายตลาดอาเซียนที่มีประชากรประมาณ  ๖๐๐  ล้านคน  เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
ที่มีความสามารถในการแข่งขนัที่ยั่งยืนทางเศรษฐกิจ  โดยมีสังคมแห่งสันติภาพและภราดรภาพ 

  ๑.๒.๒ การผลักดันการดําเนินงานตามแผนแม่บทว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกัน
ในอาเซียน  (Master  Plan  on  ASEAN  Connectivity)  จะมีส่วนสําคัญในการเพิ่มพูนความเชื่อมโยง
ในอาเซียนทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐาน  ด้านกฎระเบียบ  และด้านประชาชน  ซ่ึงจะทําให้บรรลุพันธกรณี 
ในการสร้างประชาคมอาเซียนในปี  ๒๕๕๘  รัฐบาลไทยได้เสนอแนวคิดการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างกัน 
ในอาเซียนในคราวการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่  ๑๕  ในเดือนตุลาคม  ๒๕๕๒  ณ  ชะอํา - หัวหิน  
ประเทศไทย  และต่อมาผู้นําอาเซียนในคราวการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่  ๑๗  ในเดือนตุลาคม  ๒๕๕๓  
ณ  กรุงฮานอย  สาธารณรัฐเวียดนามได้ให้การรับรองแผนแม่บทว่าด้วยความเช่ือมโยงระหว่างกัน 
ในอาเซียนที่มีเป้าหมาย  แนวทาง  และกําหนดเวลาการดําเนินงานที่ชัดเจน  รวมทั้งการพัฒนากลไก 
การระดมทุนสําหรับโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน  ซ่ึงการผลักดันการดําเนินงานตามแผนแม่บทดังกล่าว  
จะก่อให้เกิดการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ  ลดช่องว่างในการพัฒนา  ส่งเสริมการกระจายความเจริญ 
ให้สามารถเข้าถึงพื้นที่ห่างไกล  และให้มีการพัฒนาอย่างเท่าเทียม  รวมทั้งส่งเสริมประชาคมอาเซียนที่มี
ประชาชนเป็นศูนย์กลาง  และเสริมสร้างความรู้สึกของการมีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงกัน 

  ๑.๒.๓ การรวมตัวกันอย่างใกล้ชิดทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมในประชาคม
อาเซียนก่อให้เกิดโอกาสทางการค้าและการลงทุนที่เพิ่มขึ้นให้กับไทย  อีกทั้งส่งผลให้ไทยมีศักยภาพ 
ที่จะเป็นจดุเชื่อมโยงที่สําคัญในการเชื่อมโยงทางการคมนาคมและขนส่งของอาเซียน  ที่มีการเคลื่อนย้ายสินค้า  
บริการ  การลงทุน  เงินทุน  และแรงงานมีฝีมือระหว่างประเทศสมาชิกที่สะดวกยิ่งขึ้นรวมทั้งเป็นเส้นทาง
เชื่อมโยงสําคัญในการขนส่งสินค้าระหว่างภูมิภาคเอเชียตะวันออกกับภูมิภาคยุโรป  ตะวันออกกลาง  
เอเชียใต้  และแอฟริกา  โดยมีศักยภาพอย่างยิ่งในการพัฒนาเป็นฐานการค้าสําคัญกับภูมิภาคทั้งสองด้านต่อไป  
โดยไทยจะต้องเร่งพัฒนาด้านความพร้อมของประเทศในการเข้าสู่ภาวะการแข่งขันเสรีในประชาคมอาเซียน  
ทั้งในด้านการเสริมสร้างประชาสัมพันธ์  และซักซ้อมความรู้ความเข้าใจต่อทุกภาคส่วนของประเทศ 
ในภาพรวมของประโยชน์ของการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนตลอดจนผลกระทบในด้านอ่ืน ๆ  การปรับโครงสร้าง
การผลิตที่เหมาะสมและมีสมรรถนะในการแข่งขัน  การเสริมสร้างความพร้อมของผู้ประกอบการ 
และความรอบรู้เก่ียวกับระบบการตลาด  ภาษา  สังคมและวัฒนธรรมของประเทศอาเซียน  รวมทั้งเร่งรัด
พัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจชายแดนและผู้ประกอบการโดยเฉพาะระดับกลางและระดับย่อมให้มีความพร้อม 
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน   
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  ๑.๒.๓ การรวมตัวกันของอาเซียนมีส่วนสําคัญในการส่งเสริมความร่วมมือ 
ทางเศรษฐกิจและสังคมในภูมิภาคอย่างครอบคลุมโดยเฉพาะด้านการป้องกันภัยที่ส่งผลกระทบต่อ
ประชาชนโดยตรง  เช่น  SARs  ไข้หวัดนก  การค้ามนุษย์  การต่อต้านการก่อการร้าย  ภัยพิบัติทางธรรมชาติ  
หมอกควัน  ยาเสพติด  ปัญหาโลกร้อน  ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  และปัญหาความยากจน   
เป็นต้น   

 ๑.๓ สถานการณ์ในกรอบเอเชียแปซิฟิก   
  ๑.๓.๑ การเชื่อมโยงกันระหว่างอาเซียนกับกลุ่มอํานาจเดิมและกลุ่มอํานาจ 

ทางเศรษฐกิจใหม่ที่พยายามเข้ามีบทบาทในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและตะวันออกเฉียงใต้ 
เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างเด่นชัด  เช่น  ในกรอบ  ASEAN+๓  ซ่ึงขยายประเทศพันธมิตรจาก
ประเทศในเอเชียตะวันออก  ได้แก่  ญี่ปุ่น  สาธารณรัฐเกาหลีและจีน  และในกรอบ  ASEAN+๖  ไปยังอินเดีย  
ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์  รวมทั้งความร่วมมือกรอบ  ASEAN - US  ที่เน้นประเด็นด้านความมั่นคง 
และเสถียรภาพของภูมิภาค  นอกจากนั้นอาเซียนยังอาศัยการประชุมสุดยอดเอเชียตะวนัออก  (East  Asia  
Summit)  เป็นยุทธศาสตร์สําคัญในการรักษาประโยชน์ของกลุ่มโดยการมีปฏิสัมพันธ์ที่เหมาะสมกับ
มหาอํานาจต่าง ๆ  ในโลก 

  ๑.๓.๒ ประเทศไทยได้ดําเนินนโยบายในเชิงรุกในการกําหนดยุทธศาสตร์ในการ
เป็นผู้นําร่วมในอาเซียนกับประเทศในกลุ่มเอเชียแปซิฟิก  และยังคงใช้ประโยชน์ในกรอบเอเปคที่ก่อตั้งมา
เป็นเวลานานที่ยังคงมีบทบาทอยู่ 

   ๑) ไทยได้ใช้โอกาสร่วมกับประเทศสมาชิกอาเซียนดําเนินนโยบายที่เน้น
การรักษาผลประโยชน์ของไทยกับประเทศในกลุ่มเอเชียแปซิฟิกที่มีศักยภาพในการเป็นตลาดของไทย  
โดยดําเนินนโยบายด้านปฏิสัมพันธ์ของไทยกับกลุ่มประเทศดังกล่าวเพื่อให้ไทยเป็นส่วนสําคัญของการ
พัฒนาทางเศรษฐกิจของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก  พร้อมทั้งสามารถพัฒนาศักยภาพและความม่ันคงทางการเงิน
การลงทนุรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจที่ทันสมัยและมีคุณภาพของประเทศในระยะยาว   

   ๒) ไทยยังคงรักษาความสามารถในการใช้ประโยชน์ในกรอบความร่วมมือ
ที่ก ่อตั ้งมาเป็นเวลานาน  ได้แก่  กรอบเอเปคหรือความร่วมมือทางเศรษฐกิจในเอเชียแปซิฟิก   
(Asia - Pacific  Economic  Cooperation : APEC)  ซ่ึงมุ่งเน้นยุทธศาสตร์การเจริญเติบโตรูปแบบใหม่  ที่ให้ความสําคัญ
กับการเจริญเติบโตอย่างสมดุล  เท่าเทียม  ยั่งยืน  บนพื้นฐานนวัตกรรม  และความม่ันคงของภูมิภาค  
โดยให้ความสําคัญกับการเปิดเสรีการค้าและการลงทุน  รวมทั้งสนับสนุนการผลักดันในการเจรจาการค้า
หลายฝ่ายรอบโดฮา   

  ๑.๓.๓ ประเทศไทยเปิดกว้างต่อพัฒนาการด้านการจัดตั้งกลุ่มความร่วมมือ 
ที่เกิดขึ้นใหม่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก  สําหรับกรอบความร่วมมือพหุภาคี  ที่ไทยเพิ่งเข้าร่วมและเป็นกรอบ
ความร่วมมือที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจหลายด้าน  กล่าวคือ  กรอบ  Asia - Middle  East  Dialogue  
(AMED)  ซ่ึงเป็นกรอบความร่วมมือระหว่างเอเชีย  ตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ  มีสมาชิกถึง  ๕๐  ประเทศ  
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เป็นโอกาสที่ไทยจะเสนอประเด็นเรื่องความม่ันคงของอาหาร  และความม่ันคงของพลังงาน  ส่วนความร่วมมือ
ที่ไทยต้องเริ่มพิจารณาให้ความสําคัญมากขึ้นคือกรอบความตกลง  Trans  Pacific  Partnership  หรือ  
TPP  ที่สหรัฐอเมริกามีบทบาทผลักดัน  ปัจจุบันมีสมาชิก  ๙  ประเทศ  (นิวซีแลนด์  ชิลี  สิงคโปร์  บรูไน  
ออสเตรเลีย  มาเลเซีย  เปรู  สหรัฐอเมริกา  เวียดนาม)  และมีโอกาสการพัฒนาไปสู่การค้าเสรีเอเชียแปซิฟิก  
ที่อาจมีผลต่อการลดความสําคัญของความตกลงการค้าเสรีอาเซียน  AFTA  และความตกลงการค้าเสรี 
ในกรอบ  ASEAN+๓  และ  ASEAN+๖   

๒. การประเมินความเสี่ยง 
 จากผลการพัฒนาที่ผ่านมาประเทศไทยได้ดําเนินนโยบายในเชิงรุกเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือ

ในทุกมิติและทุกระดับส่งผลให้ไทยมีความเชื่อมโยงกับประเทศในระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาคทั้งด้าน
เศรษฐกิจและสังคมที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น  อย่างไรก็ดี  เพื่อให้ทุกภาคส่วนในประเทศมีศักยภาพและมีความพร้อม
ที่จะใช้ประโยชน์จากที่ประเทศได้สร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเปิดกว้างนั้น  จําเป็น 
ต้องให้ความสําคัญกับการแก้ไขความเสี่ยงภายในประเทศซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการเชื่อมโยงกับภูมิภาค  ได้แก่   

 ๒.๑ ผู้ประกอบการไทยขาดศักยภาพในการลงทุนในต่างประเทศรวมทั้งการลงทุน 
ในประเทศเพื่อนบ้านและขาดความพร้อมต่อการแข่งขันเสรีภายในประเทศ  เนื่องจากขาดทักษะ 
ของผู้ประกอบการในการประกอบธุรกิจร่วมกับประเทศเพื่อนบ้าน  ขาดการรวมพลังในรูปแบบของสภาธุรกิจ
และกรอบการหารือภาครัฐร่วมกับเอกชนอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเสนอแนวการลงทุนร่วมกับประเทศ
เพื่อนบ้าน  หรือรับข้อเสนอการร่วมลงทุน  ทําให้เสียโอกาสในการร่วมลงทุนในกระบวนการแปรรูป 
เพิ่มมูลค่าในสายการผลิตร่วม  ในขณะที่ภาครัฐในพื้นที่ยังขาดศักยภาพในการเป็นผู้ประสานงาน 
กับผู้ประกอบการด้านการใช้ประโยชน์จากกรอบความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน  รวมทั้งขาดการ
กําหนดกรอบยุทธศาสตร์ภาพรวมในการลงทุนของผู้ประกอบการไทยในประเทศเพื่อนบ้านที่มีบทบาท 
เชิงรุกและสามารถสร้างเสริมผลประโยชน์ของไทย  พร้อมทั้งมีความรับผิดชอบทางสังคมในประเทศ 
เพื่อนบ้านเพื่อความไว้เนื้อเชื่อใจและการพัฒนาร่วมกันที่ยั่งยืน  และขาดยุทธศาสตร์ภาพรวมอย่างมีบูรณาการ
และแผนปฏิบัติการเชิงลึกในการช่วยเหลือผู้ประกอบการ  รวมทั้งเกษตรกรภายในประเทศที่ได้รับ
ผลกระทบเชิงลบจากการแข่งขันเสรีในกรอบประชาคมอาเซียน 

 ๒.๒ แรงงานไทยขาดการยอมรับในมาตรฐานฝีมือแรงงานและมีข้อจํากัดด้านภาษา 
ต่างประเทศรวมทั้งความรู้ความเข้าใจด้านขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมของประเทศในภูมิภาค  พร้อมทั้ง
ภาครัฐยังขาดการวางแผนงานด้านแรงงานร่วมกับประเทศที่เป็นตลาดแรงงานไทย  เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ร่วมกันส่งผลให้เกิดความเสียเปรียบในการเคลื่อนย้ายแรงงานและการลงทุนจากต่างประเทศ  โดยไทย
ขาดแคลนแรงงานมีทักษะฝีมือในสาขาที่มีความต้องการ  และแม้ว่าจะมีการรับรองข้อตกลงยอมรับร่วม
คุณสมบัตินักวิชาชีพอาเซียน  (ASEAN  Mutual  Recognition  Arrangement)  ไปแล้ว  ๗  สาขา  
ได้แก่  แพทย์  ทันตแพทย์  พยาบาล  สถาปนิก  วิศวกร  ช่างสํารวจ  และนักบัญชี  และอยู่ระหว่าง 
การดําเนินการรับรองในสาขาบริการท่องเที่ยว  แต่ยังจําเป็นต้องดําเนินการให้สามารถใช้ประโยชน์จาก
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มาตรฐานร่วมดังกล่าวได้อย่างเต็มที่  ในขณะเดียวกัน  ไทยยังต้องพึ่งพาแรงงานต่างด้าว  แต่ยังขาด
นโยบายที่ชัดเจนด้านการใช้แรงงานต่างประเทศ  สวัสดิการและการเคลื่อนย้ายแรงงาน  และมีความล่าช้า
ในการ จั ดตั้ ง เขต เศรษฐกิ จชายแดนและการวางแผนด้ านการพัฒนาด้ านแรงงานรองรั บ 
เขตเศรษฐกิจ  เป็นเหตุให้เกิดปัญหาสังคมที่กระทบต่อความม่ันคงและวิถีชีวิตของคนไทยในพื้นที่   
รวมทั้งประเด็นสิทธิ  สวัสดิการของแรงงานต่างด้าวและเด็กไร้สัญชาติ   

 ๒.๓ ภาคส่วนที่เก่ียวข้องขาดความรับรู้อย่างพอเพียงในการใช้ประโยชน์จากความ
เชื่อมโยงระบบโลจิสติกส์และการคมนาคมขนส่งภายใต้แผนแม่บทความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน  
และผลกระทบจากยุทธศาสตร์เชื่อมโยงระบบโลจิสติกส์ของมหาอํานาจในภูมิภาค  ขาดกลไกกลาง 
ในการบูรณาการแผนงานและโครงการในระดับพื้นที่ทําให้เสียโอกาสในการเชื่อมโยงระบบจากแนวพื้นที่
เศรษฐกิจต่าง ๆ  ในอนุภูมิภาค  เช่น  แนวพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจเหนือ - ใต้  แนวพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจ
ตะวันออก - ตะวันตก  แนวพื้นที่เศรษฐกิจตอนใต้  และแนวพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจอ่ืน ๆ  ภายใต้แผนงาน  
GMS  รวมทั้งการเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านระหว่างเมืองชายแดนสําคัญในกรอบ  GMS  และ  IMT - GT  
ตลอดไปถึงภูมิภาคอาเซียนเพื่อโอกาสการเชื่อมโยงสู่ตลาดภายในอนุภูมิภาค  ระหว่างอนุภูมิภาคต่าง ๆ  
และภูมิภาคอาเซียน  และตลาดภายนอก  อาทิ  แผนงานพัฒนาโครงข่ายรถไฟความเร็วสูงของจีน 
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  การพัฒนาท่าเรือยุทธศาสตร์ในอ่าวเบงกอลของจีนในพม่า   
และของอินเดีย  การพัฒนาสร้างความเชื่อมโยงภายในภูมิภาคมีความล่าช้าและมีจํานวนโครงการที่เสนอ
เข้าสู่แผนไม่ครอบคลุมอย่างเพียงพอ  เนื่องจากการขาดความรู้ความเข้าใจในกระบวนการพัฒนาด้วย
ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน  ทําให้เสียโอกาสในการเชื่อมโยงแผนงานระหว่างประเทศ 

 ๒.๔ การมีบทบาทในเชิงตั้งรับต่อประเด็นความเคลื่อนไหวในด้านการสร้างข้อกีดกัน 
ทางการค้าใหม่ ๆ  อันเนื่องจากกระแสการเปลี่ยนแปลงในโลกที่มีแนวโน้มนํามาใช้เป็นข้อกีดกันในระดับ
ภูมิภาค  เช่น  ปัญหาโลกร้อน  ความแห้งแล้งขาดแคลนน้ําอย่างรุนแรงในหลายภูมิภาคของโลก   
ได้ก่อให้เกิดข้อกําหนดใหม่ๆในการเป็นตัวเลือกในการบริโภคสินค้า  เช่น  มาตรการฉลากคาร์บอน   
และข้อมูลแสดงการใช้น้ํา  ซ่ึงเริ่มเป็นประเด็นข้อกีดกันในบางภูมิภาคของโลก  โดยไทยยังขาดความเข้าใจ
และเตรียมการด้านการให้ความรู้แก่ภาคธุรกิจ/ภาคการผลิตของไทยเองและการเป็นผู้นําในการให้ความรู้
กับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อปรับกระบวนการผลิตเพื่อรองรับมาตรการใหม่ๆ  ที่จะทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นในอนาคต 

 ๒.๕ ความไม่พร้อมในการพัฒนาเมืองชายแดนและเขตเศรษฐกิจชายแดนของไทย 
ตามแนวพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน  เนื่องจากขาดการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
ชายแดนที่มีบูรณาการทั้งในส่วนของไทย  และในส่วนที่จะเชื่อมโยงกับการพัฒนาในพื้นที่ของประเทศ
เพื่อนบ้าน  รวมทั้งความไม่พร้อมในด้านการร่วมกําหนดยุทธศาสตร์การลงทุนเพื่อใช้ประโยชน์ 
เขตเศรษฐกิจชายแดนก่อนการเกิดประชาคมอาเซียน  ตลอดจนความไม่พร้อมในการพัฒนาบุคลากร 
และแรงงานทักษะรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจในอนาคต  ส่งผลให้เศรษฐกิจชายแดนไทยยังไม่ได้รับ
ประโยชน์จากการเชื่อมโยงตามแนวพื้นที่เศรษฐกิจอย่างเต็มที่ 
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 ๒.๖ ข้อจํากัดที่ทําให้การขับเคลื่อนการอํานวยความสะดวกทางการค้าและการขนส่ง 
ผ่านแดนและข้ามแดนค่อนข้างล่าช้า  และไม่สามารถดําเนินการตามข้อตกลงความร่วมมือด้านการขนส่ง
สินค้าผ่านแดนและข้ามแดนได้อย่างสมบูรณ์  เป็นผลให้ไม่สามารถใช้โครงสร้างพื้นฐานที่พัฒนาขึ้น 
ตามแนวพื้นที่เศรษฐกิจเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างเต็มประสิทธิภาพ  ส่งผลให้ประเทศไทย 
เสียโอกาสทางเศรษฐกิจ  และประสบกับสถานการณ์การแข่งขันที่รุนแรงจากบริษัทต่างชาติที่มีความ
ได้เปรียบทั้งด้านเงินทุน  เทคโนโลยี  และความชํานาญเฉพาะด้าน  โดยเฉพาะธุรกิจโลจิสติกส์ 

 ๒.๗ ความไม่แน่นอนทางการเมืองและความม่ันคงในประเทศเพื่อนบ้าน  โดยที่ประเทศ
เพื่อนบ้านหลายประเทศอยู่ระหว่างการเปลี่ยนผ่านไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมที่ดีขึ้น  รวมทั้งมีการ
เปลี่ยนแปลงด้านการเมืองเพื่อสร้างเสถียรภาพและความม่ันคงเพิ่มขึ้น  จะต้องอาศัยเวลาในการปรับตัว 
ให้สอดคล้องกับโลกาภิวัตน์และเศรษฐกิจโลก  จึงจําเป็นต้องติดตามพัฒนาการทางเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศเพื่อนบ้านอย่างใกล้ชิด  เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมเศรษฐกิจ  การค้า  และสังคมอย่างยั่งยืน   

๓. การสร้างภูมิคุ้มกัน 
 จากการประเมินความเสี่ยงที่เกิดขึ้นชี้ให้เห็นว่าการเตรียมความพร้อมของทุกภาคส่วน

ภายในประเทศเพื่อให้สามารถปรับตัว  มีองค์ความรู้  และสามารถใช้ประโยชน์จากความร่วมมือ 
ทางเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดขึ้นในภูมิภาคได้  ประเทศไทยต้องให้ความสําคัญต่อการสร้างภูมิคุ้มกัน  ได้แก่ 

 ๓.๑ การกําหนดบทบาทและทิศทางการพัฒนาของประเทศที่กระตุ้นให้เกิดการเติบโต
และเชื่อมโยงของสาขาต่าง ๆ  ทางเศรษฐกิจ  โดยให้ความสําคัญต่อการพัฒนาโครงข่ายคมนาคม 
และโลจิสติกส์ระหว่างประเทศภายใต้แผนงานและโครงการที่ได้กําหนดไว้ในปัจจุบัน  รวมทั้งแผนงาน 
และโครงการที่จะพัฒนาเพิ่มเติมในอนาคต  พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้มีการลงทุนพัฒนาจากต่างประเทศ 
และภายใต้กรอบความร่วมมือภาครัฐและภาคเอกชน  เพื่อให้สามารถยกระดับให้เป็นแนวพื้นที่พัฒนา
เศรษฐกิจ  (Economic  Corridor)  ที่เป็นเส้นทางการค้าและการลงทุนของอนุภูมิภาคได้อย่างเต็มศักยภาพ   
โดยบูรณาการเชื่อมโยงทั้งในอนุภูมิภาคและระหว่างอนุภูมิภาค  ตลอดจนในกรอบอาเซียนภายใต้ 
แผนแม่บทการเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน  และพื้นที่ต่อเนื่องอ่ืน ๆ  โดยเฉพาะการเชื่อมโยงอาเซียน 
สู่ตลาดเอเชียตะวันออก  เอเชียใต้  ตะวันออกกลางและยุโรป  โดยใช้ศักยภาพการเป็นจุดเชื่อมต่อที่สําคัญ
เนื่องจากมีที่ตั้งอยู่ก่ึงกลางของเส้นทางการขนส่งสินค้าระหว่างตลาดทั้งในด้านตะวันออกและตะวันตก 
ของภูมิภาค 

 ๓.๒ การใช้ศักยภาพความได้เปรียบของที่ตั้งทางภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ  และศักยภาพ 
ของพื้นที่ในภูมิภาคต่าง ๆ  ของประเทศ  เพื่อสร้างฐานการผลิตให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก  
โดยเฉพาะการเป็นเครือข่ายเชื่อมโยงของธุรกิจการแปรรูปอาหาร  การท่องเที่ยว  บริการทั้งด้านสุขภาพ
และเทคโนโลยีสารสนเทศที่ สําคัญของภูมิภาค  โดยกําหนดทิศทางการพัฒนาพื้นที่ของประเทศ 
ให้สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของแต่ละภูมิภาคต่อไป  โดยสร้าง
ความเชื่อมโยงในแต่ละกรอบความร่วมมือ  พร้อมทั้งเปิดโอกาสในการพัฒนาพื้นที่เมืองชายแดน 
ตลอดต่อเนื่องถึงเมืองและชุมชนศูนย์กลางในภูมิภาคที่สําคัญของประเทศ  ซ่ึงอยู่ในแนวเชื่อมโยงระหว่าง
ประเทศตามแนวพื้นที่เศรษฐกิจต่าง ๆ  เพื่อก่อให้เกิดการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคและท้องถิ่น 
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 ๓.๓ การสร้ างความเข้มแข็งและการพัฒนาความสามารถในการปรับตัวของ
ผู้ประกอบการไทย  ให้ทันกับสถานการณ์การเชื่อมโยงระหว่างกันในภูมิภาคที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว   
เพื่อเสริมสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและเพิ่มระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในเวที
ระหว่างประเทศ  โดยเฉพาะในกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มจะมีบทบาทสูงในอนาคต  เช่น  
เศรษฐกิจสร้างสรรค์  เป็นต้น  โดยเน้นบทบาทของสภาธุรกิจ  และกรอบการหารือระหว่างภาครัฐ 
และภาคเอกชนในพื้นที่ของกรอบความร่วมมือ  โดยภาครัฐให้การสนับสนุนในการพัฒนาผู้ประกอบการไทย
และผู้ประกอบการของประเทศเพื่อนบ้านในบริเวณพื้นที่การพัฒนาร่วม 

 ๓.๔ การพัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดนและเมืองชายแดนแบบมีสมดุลบนพื้นฐานของการ
สร้างผลประโยชน์ร่วมกับประเทศเพื่อนบ้านและความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกัน  โดยมีบูรณาการ 
ด้านกิจกรรมทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านเป็นไปตามหลักวิเคราะห์ความได้เปรียบเปรียบเทียบ
ระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้านในด้านที่ตั้งทางยุทธศาสตร์  ประเภทการผลิต  และความใกล้ชิดกับ
แหล่งวัตถุดิบ  แรงงานและท่าส่งออก  โดยเป็นการจัดสรรบทบาทหน้าที่ระหว่างเขตเศรษฐกิจในภาค
ต่างๆอย่างเหมาะสม  มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านท่าส่งออกรองรับตามความเหมาะสมในปัจจุบัน
และโอกาสในการพัฒนาต่อเนื่องในอนาคต  โดยไทยให้การสนับสนุนประเทศเพื่อนบ้านในการพัฒนา 
ในลักษณะหุ้นส่วนการพัฒนาที่มีความเสมอภาค 

๔. วัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
 ๔.๑ วัตถุประสงค์ 
  ๔.๑.๑ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการใช้ประโยชน์จากความได้เปรียบด้านที่ตั้งของ

ประเทศในเชิงยุทธศาสตร์  ซ่ึงเป็นจุดเชื่อมโยงที่สําคัญในภูมิภาคอาเซียนและเอเชยีแปซิฟิก 
  ๔.๑.๒ เพื่อเสริมสร้างประโยชน์ของไทยในด้านการค้า  การลงทุน  การเงิน 

และโอกาสด้านการตลาดระหว่างประเทศ  ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  รวมทั้งเชื่อมโยงด้านการค้า 
การลงทุนกับมหาอํานาจทางเศรษฐกิจใหม่ในเอเชียและกลุ่มเศรษฐกิจใหม่ในเอเชียแปซิฟิก 

  ๔.๑.๓ เพื่อผลักดันบทบาทของไทยให้เป็นส่วนสําคัญของความร่วมมือในการ
พฒันาภายใต้กรอบต่าง ๆ  ได้แก่  อนุภูมิภาค  อาเซียน  อาเซียนและพันธมิตร  รวมทั้งเอเชียแปซิฟิก   

 ๔.๒ เป้าหมาย 
  ๔.๒.๑ ระบบห่วงโซ่อุปทานในอนุภูมิภาคมีความเชื่อมโยงระหว่างกันเพื่อรองรับ

การพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง 
  ๔.๒.๒ ประเทศไทยมีบทบาทที่สําคัญในด้านการค้าและการลงทุนในภูมิภาค   

บนพื้นฐานของผลประโยชน์และความม่ันคงร่วมกัน   
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  ๔.๒.๓ เพิ่มสัดส่วนการใช้สิทธิประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรีต่อมูลค่าส่งออก
รวมเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ  ๕๐.๐  ในปี  ๒๕๕๙  ภายใต้ความตกลงทางการค้าเสรีในทุกกรอบที่เจรจาแล้วเสร็จ  
และเพิ่มโอกาสและทางเลือกบนพื้นฐานของประโยชน์และข้อจํากัดของประเทศในการเข้าถึงตลาดใหม่ 
ที่เป็นกรอบการค้าเสรีที่จะมีบทบาทมากขึ้นในอนาคต   

  ๔.๒.๔ ลดต้นทุนการประกอบธุรกิจภายในประเทศและระหว่างประเทศภายใน
ภูมิภาคให้เข้าสู่มาตรฐานสากล   

  ๔.๒.๕ เพิ่มมูลค่าการค้าชายแดนและการลงทุนโดยตรงของไทยในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน  
ให้ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ  ๑๕.๐  และร้อยละ  ๑๐.๐  ต่อปี  ตามลําดับ 

 ๔.๓ ตัวชี้วัด 
  ๔.๓.๑ ดัชนีความสามารถในการอํานวยความสะดวกทางการค้า  (Enabling  

Trade  Index)  รวมทั้งดัชนีย่อยความสามารถในการบริหารจัดการ  ณ  พรมแดนของประเทศไทย   
และดัชนีย่อยความสามารถด้านโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ   

  ๔.๓.๒ อันดับความยาก - ง่ายในการประกอบธุรกิจ  ใน  ๕  ด้านที่มีลําดับสําคัญ  
ได้แก่  การเริ่มต้นธุรกิจ  การได้รับสินเชื่อ  การค้าระหว่างประเทศ  การดําเนินการให้เป็นไปตามข้อตกลง  
และการขออนุญาตก่อสร้าง 

  ๔.๓.๓ อัตราการเติบโตของมูลค่าการค้าชายแดนระหว่างไทยกับประเทศในอนุภูมิภาค   
  ๔.๓.๔ อัตราการเติบโตของมูลค่าการลงทุนของผู้ประกอบการไทยในประเทศ 

ในอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียน 
๕. แนวทางการพัฒนา 
 เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาค

เพื่อความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคมในระยะ  ๕  ปี  ของแผนพัฒนา ฯ  ฉบับที่  ๑๑  โดยใช้ประโยชน์
สูงสุดจากการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนในปี  ๒๕๕๘  ซ่ึงขับเคลื่อนการดําเนินงานตามแผนแม่บท 
ว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน  โดยที่การดําเนินความร่วมมือระดับอนุภูมิภาคเป็นพื้นฐาน
สําคัญในการขับเคลื่อนความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียนให้มีความแน่นแฟ้นมากขึ้นในทุกมิติ  ซ่ึงจะส่งผลให้
มีการขยายตัวด้านการค้าและการลงทุน  ทั้งภายในอนุภูมิภาค  ระหว่างอนุภูมิภาคกับภูมิภาคอาเซียน  
ตลอดทั้งการใช้ประโยชน์จากศักยภาพการเชื่อมโยงกับอนุภูมิภาคใกล้เคียง  และขยายไปถึงกรอบความ
ร่วมมือสําคัญอ่ืน ๆ  ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก  จําเป็นต้องให้ความสําคัญต่อการเชื่อมโยงการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมกับประเทศในอนุภูมิภาค  ภูมิภาค  และภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก  โดยมีแนวทาง 
การดําเนินงานที่สําคัญ  ดังนี้   
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 ๕.๑ การพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายใต้กรอบความร่วมมือ
ในอนุภูมิภาคในภูมิภาคอาเซียน  โดยเฉพาะแผนงานการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาค
ลุ่มแม่น้ําโขง  ๖  ประเทศ  (GMS)  ร่วมกับยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิระวดี - เจ้าพระยา - แม่โขง  
(ACMECS)  แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย  อินโดนีเซีย - มาเลเซีย - ไทย  (IMT - GT)  ความริเริ่ม
แห่งอ่าวเบงกอลสําหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ  (BIMSTEC)  และความ
ร่วมมือภายใต้คณะกรรมการว่าด้วยยุทธศาสตร์ร่วมในการพัฒนาพื้นที่ชายแดนไทย - มาเลเซีย  (Thailand 
- Malaysia  on  Joint  Development  Strategy  for  Border  Areas:  JDS)  เพื่ออํานวยความสะดวก
และลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์  โดย   

  ๕.๑.๑ พัฒนาบริการขนส่งและโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานสากล  
โดยเฉพาะรูปแบบบริการขนส่งทั้งทางถนน  รถไฟ  รถไฟรางคู่  รถไฟความเร็วสูง  และการขนส่งทางน้ํา/
การเดินเรือชายฝั่ง  ตลอดจนการพัฒนาด่านศุลกากรชายแดน  ศูนย์เศรษฐกิจชายแดน  และการอํานวย
ความสะดวกการผ่านแดนที่รวดเร็ว  ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน  การพัฒนาระบบเครือข่าย
และการบริหารเครือข่ายธุรกิจของภาคบริการขนส่งและโลจิสติกส์ตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทานในภูมิภาค  
เพื่อให้สามารถใช้ทรัพยากรร่วมกันและเกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้  ซ่ึงจะนําไปสู่การลดต้นทุนการทํา
ธุรกิจ  การปรับปรุงประสิทธิภาพความเชื่อมโยงระบบการขนส่ง  ระบบอํานวยความสะดวกการเดินทาง  
การค้า  และการขนส่งสินค้าผ่านแดนและข้ามแดน  โดยใช้ศักยภาพการเชื่อมโยงด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ในทุกแนวพื้นที่ เศรษฐกิจที่ มีอย่างสูงสุด  โดยมีการบูรณาการแผนยุทธศาสตร์ที่สามารถนําไปสู่ 
การเชื่อมโยงในภาพรวมของประเทศและการเชื่อมโยงในแต่ละแนวพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจในแต่ละ 
อนุภูมิภาคและระหว่างอนุภูมิภาคในภูมิภาคอาเซียน  และพัฒนาความเชื่อมโยงต่อเนื่องตามแผนแม่บท 
ว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน  รวมทั้งแผนความเชื่อมโยงกับระบบการขนส่งและโลจิสติกส์
ของอนุภูมิภาคข้างเคียง  พร้อมทั้งคํานึงถึงยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาของประเทศมหาอํานาจของโลก
และขั้วอํานาจใหม่ในเอเชียในประเทศเพื่อนบ้านของไทยและแผนงานของประเทศเพื่อนบ้านแต่ละ
ประเทศทั้งที่ได้นําเสนอในกรอบความร่วมมือกับไทยและที่ยังมิได้นําเสนอและอาจเสนอในอนาคต   
โดยรัฐลงทุนนําในโครงการที่มีความสําคัญเชิงยุทธศาสตร์ของประเทศในแต่ละแนวพื้นที่เศรษฐกิจ   
พร้อมทั้งเปิดโอกาสการร่วมลงทุนแบบความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน   

  ๕.๑.๒ ปรับปรุงกฎระเบียบการขนส่งคนและสินค้าที่เก่ียวข้อง  เพื่อลดจํานวนเอกสาร  
ต้นทุนการดําเนินงาน  และระยะเวลาที่ใช้ในกระบวนการขนส่งผ่านแดนและข้ามแดน  เพื่อเพิ่ม 
ขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยและอนุภูมิประเทศโดยรวมในด้านการลดต้นทุนค่าขนส่งและ 
โลจิสติกส์  โดยไทยให้ความสนับสนุนทางวิชาการกับประเทศเพื่อนบ้านในฐานะหุ้นส่วนการพัฒนา 
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  ๕.๑.๓ พัฒนาบุคลากรในธุรกิจการขนส่งและโลจิสติกส์  เพื่อเพิ่มศักยภาพ 
ของภาคเอกชนไทยทั้งในด้านทักษะภาษาต่างประเทศ  และความรู้ด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์   
ซ่ึงจะช่วยให้ผู้ประกอบการไทยสามารถเชื่อมโยงการดําเนินธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ได้ตลอดทั้งห่วงโซ่
อุปทาน  ทั้งในระดับภายในประเทศและระหว่างประเทศ  รวมทั้งพัฒนาผู้ประกอบการโดยเฉพาะวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมให้มีความรู้ด้านศักยภาพการพัฒนาธุรกิจร่วมกับประเทศเพื่อนบ้านและความรู้
ในการใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงตามแนวพื้นที่เศรษฐกิจและช่องทางส่งออกใน 
อนุภูมิภาค  และพัฒนาสมรรถนะการเป็นผู้ประกอบการของไทยในระดับสากลเพื่อให้สามารถริเริ่มธุรกิจ
ระหว่างประเทศได้  โดยไทยให้ความสนับสนุนทางวิชาการกับประเทศเพื่อนบ้านในการพัฒนาบุคลากร
ด้านธุรกิจการขนส่งและโลจิสติกส์ด้วยในฐานะหุ้นส่วนการพัฒนา 

  ๕.๑.๔ เชื่อมโยงการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวพื้นที่ชายแดน  เขตเศรษฐกิจ
ชายแดน  ตลอดจนเชื่อมโยงระบบการผลิตกับพื้นที่ตอนในของประเทศ  โดยเชื่อมโยงเครือข่ายการขนส่ง
ที่เชื่อมโยงปัจจัยการผลิต  ระบบการผลิต  ห่วงโซ่การผลิตระหว่างประเทศ  และประตูส่งออกตาม
มาตรฐานสากล  อย่างมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจกับพื้นที่เศรษฐกิจ
ขนาดใหญ่ที่มีการพัฒนาในประเทศเพื่อนบ้านกับเขตเศรษฐกิจชายแดนไทยและพื้นที่เศรษฐกิจตอนใน  
ทั้งนี้  โดยมีศูนย์ประสานงานระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้านบริเวณเมืองชายแดนที่สําคัญ 

 ๕.๒ การพัฒนาฐานลงทุนโดยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับอนุภูมิภาค 
และภูมิภาคอาเซียน  มุ่งเน้นความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการสร้างฐานการผลิตตามแนวพื้นที่
พัฒนาเศรษฐกิจ  ซ่ึงเป็นยุทธศาสตร์เชิงพื้นที่ที่สามารถสนองตอบการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ 
ของประเทศ  โดย 

  ๕.๒.๑ พัฒนาพื้นที่ในภูมิภาคต่าง ๆ  ของประเทศให้เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน
และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  เพื่อเป็นฐานการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม  การเกษตรและการแปรรูป
การเกษตร  และการท่องเที่ยวในภูมิภาค  โดยมีแผนงานเชิงรุกที่รู้เท่าทันต่อการดําเนินนโยบายของ
มหาอํานาจในภูมิภาคด้านการลงทุนในประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะการพัฒนาตามแนวพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจ
เชื่อมโยงตามแนวตะวันออก - ตะวันตก  ตามแนวเหนือ - ใต้  และแนวตอนใต้ของแผนงาน  GMS  และ
เชื่อมโยงแนวพื้นที่เศรษฐกิจของ  IMT - GT  ที่มีศักยภาพและมีความเป็นไปได้ในการเชื่อมโยง  เพื่อให้
เปิดช่องทางการเชื่อมโยงที่ มีความหลากหลายและเป็นทางเลือกให้ไทยในทุกสถานการณ์  ทั้งนี้   
โดยหน่วยงานรัฐที่เก่ียวข้องร่วมหารือกับภาคเอกชนในการกําหนดแผนการลงทุน  และหารือกับภาครัฐ
และภาคเอกชนของประเทศเพื่อนบ้านในกรอบ  การหารือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน  โดยคํานึงถึง
ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ  สังคมและสิ่งแวดล้อมของทุกประเทศโดยกําหนดมาตรการดูแลป้องกันผลกระทบ
ให้เกิดประโยชน์ต่อทุกประเทศอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม  และเป็นผลให้ทุกประเทศยังสามารถ
รักษาอัตลักษณ์ของตนไว้ได้เพื่อใช้ประโยชน์ในการสร้างความสามารถในการแข่งขันในเชิงการตลาด   
ด้านสังคมวัฒนธรรมและความม่ันคงภายใน  รวมทั้งโดยคํานึงถึงการพัฒนาแบบเศรษฐกิจพอเพียง   
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กับคํานึงถึงศักยภาพการพัฒนาต่อยอดของผลผลิตเกษตรในท้องถิ่นที่มีศักยภาพที่แท้จริงและเป็นที่
ยอมรับในการพัฒนาในพื้นที่  รวมทั้งการร่วมพัฒนากับประเทศเพื่อนบ้านด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์   
การใช้นวัตกรรมที่เหมาะสมกับประเทศเพื่อนบ้าน  และการร่วมส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาในเชิงพาณิชย์
อย่างครบวงจร 

  ๕.๒.๒ พัฒนาเขตเศรษฐกจิชายแดนและเมืองชายแดนให้มีบทบาทการเป็นประตู
เชื่อมโยงเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน  ทั้งพื้นที่เศรษฐกิจชายแดนที่พัฒนาต่อเนื่องและพื้นที่ใหม่  
โดยเฉพาะการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง  ระบบโลจิสติกส์  มาตรฐานการให้บริการและอํานวย 
ความสะดวกบริเวณจุดผ่านแดน  ขีดความสามารถของบุคลากรและผู้ประกอบการท้องถิ่น  เพื่อสนับสนุน
การพัฒนาการค้า  การลงทุน  การท่องเที่ยว  โดยคํานึงถงึและมีมาตรการรองรับที่เหมาะสมต่อผลกระทบ
เข้าสู่ประเทศโดยส่วนรวมอันอาจเกิดจากการเคลื่อนย้ายแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้าน  การขนย้าย 
ยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายข้ามแดนเข้าสู่พื้นที่อ่ืนๆของประเทศ  ทั้งนี้  ในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
ชายแดนและเมืองชายแดนจะต้องคํานึงถึงศักยภาพด้านกายภาพ  เศรษฐกิจ  สังคมและวัฒนธรรม 
ของพื้นที่  มีแผนบูรณาการด้านการบริหารจัดการและพัฒนาด้านแรงงานเพื่อการใช้ประโยชน์ร่วมกัน
ระหว่างไทยและประเทศเพื่อนบ้านตามกรอบความร่วมมืออนุภูมิภาคต่าง ๆ  และความสอดคล้องกับ
แผนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงระหว่างประเทศตามแผนแม่บทการเชื่อมโยงระหว่างกัน 
ในอาเซียนและยุทธศาสตร์ในภาพรวมอ่ืนๆ 

  ๕.๒.๓ บูรณาการแผนพัฒนาพื้นที่เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน  โดยเชื่อมโยง
แผนพัฒนาเพื่อให้บรรลุประโยชน์ร่วมทั้งในด้านความม่ันคงและเสถียรภาพของพื้นที่  ซ่ึงเป็นปัจจัย
เริ่มแรกของการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืน  และเพื่อให้เกิดการพัฒนาจากระบบการผลิตร่วมที่สร้างสรรค์
ประโยชน์ที่ทัดเทียมระหว่างกัน  จากการบริการ  การจัดสรรและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและแรงงาน 
ที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน  โดยอาจพัฒนาไปสู่การเป็นคลัสเตอร์การผลิตร่วมกับประเทศเพื่อนบ้านในสถานะ
ที่มีความเสมอภาคต่อไปเม่ือทุกประเทศมีความพร้อมทั่วกัน  ทั้งนี้  ในการร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้า 
ในห่วงโซ่การผลิตร่วมกับประเทศเพื่อนบ้านควรคํานึงถึงอุปทานในตลาดอนุภูมิภาคและตลาดเป้าหมาย
เป็นหลัก 

 ๕.๓ การสร้างความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  โดยผลักดันให้ไทยมีบทบาทนํา
ที่สรา้งสรรค์ในเวทีระหว่างประเทศในประชาคมอาเซียน  ซ่ึงจะต้องมีการเตรียมการ  ได้แก่ 

  ๕.๓.๑ พัฒนาความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชนที่มีศักยภาพ   
ในการร่วมพัฒนาบุคลากรในทุกภาคส่วนเศรษฐกิจ  ภาคการผลิต  อุตสาหกรรมแปรรูป  รวมทั้ง
ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม  โดยเสริมสร้างความรู้  ความเข้าใจ  ในเรื่องประชาคมอาเซียน  
ให้ได้รับข้อมูลและศึกษากฎระเบียบและข้อตกลงต่าง ๆ  ที่เก่ียวข้อง  รวมทั้งภาษา  ขนบธรรมเนียม   
และวัฒนธรรมเพื่อให้มีความเข้าใจชัดเจน  เพื่อให้มีความรู้และมีสมรรถนะในการแข่งขันในระบบเสรี  
เพื่อเตรียมความพร้อมของธุรกิจในการได้ประโยชน์จากความเป็นเสรีทั้งด้านการค้า  การลงทุนและบริการ  
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การเสริมสร้างความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา  ตลอดจนแนวทางการขยายตลาดตามโอกาสและข้อตกลง
ใหม่ ๆ  ที่จะเกิดขึ้น  รวมทั้งมีระบบการเยียวยาช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการปรับโครงสร้าง 
และการแข่งขัน  พร้อมทั้งเตรียมการรองรับผลกระทบในด้านการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าเกษตร  
พลังงานและโอกาสในการเกิดการขาดแคลนสินค้าเกษตรอันเนื่องจากการเคลื่อนไหวเสรีของสินค้า 
โดยแสวงหาความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนผู้ผลิตรายใหญ่ 

  ๕.๓.๒ เสริมสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันการศึกษาทั้ งของรัฐและเอกชน 
ให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล  ตลอดจนการยกระดับทักษะฝีมือแรงงาน  ทักษะด้านภาษา
และความรอบรู้ด้านภาษาขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม  เพื่อเตรียมความพร้อมของแรงงานไทย
เข้าสู่ตลาดแรงงานในภูมิภาคอาเซียน  โดยไทยมีบทบาทนําในอาเซียนร่วมกับประเทศอ่ืนที่มีศักยภาพ 

  ๕.๓.๓ กําหนดมาตรฐานขั้นพื้นฐานของคุณภาพสินค้าและบริการ  เพื่อป้องกัน
สินค้าและบริการนําเข้าที่ไม่ได้คุณภาพทั้งในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน  ซ่ึงอาจก่อให้เกิดภัย
อันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน  และก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม  ตลอดจนการกําหนดระบบบริหาร
จัดการร่วมด้านการพัฒนาทักษะและด้านคุณสมบัติของแรงงานนําเข้า  เพื่อให้ได้แรงงานที่มีคุณภาพ  
และตรงกับความต้องการสําหรับทุกประเทศ 

 ๕.๔ การเข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศระหว่างภูมิภาคโดยมีบทบาท 
ที่สร้างสรรค์  เพื่อเป็นทางเลือกในการดําเนินนโยบายระหว่างประเทศในเวทีโลก  เพื่อรักษาสมดุล 
ในปฏิสัมพันธ์ระหว่างไทยและมหาอํานาจต่าง ๆ  ทั้งในระดับโลกและภูมิภาค  และประโยชน์อ่ืน ๆ   
ของประเทศทั้งในด้านการค้า  ความม่ันคงของอาหารและพลังงาน  โอกาสทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ไทย  
โอกาสในการเข้าถึงตลาดเงินและตลาดทุนที่ทันสมัยและเป็นทางเลือกของประเทศ  การสร้าง 
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างประชาชนในกรอบนานาชาติและการรักษาเสถียรภาพและความม่ันคงของไทย 
และภูมิภาคโดยรวม  โดย 

  ๕.๔.๑ รักษาบทบาทของไทยในการมีส่วนร่วมกําหนดยุทธศาสตร์ของกรอบ 
ความร่วมมือที่ดําเนินอยู่  เช่น  เอเปค  กรอบการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก  รวมทั้งเฝ้าติดตาม
พัฒนาการและพิจารณาเข้าร่วมกรอบที่เป็นทางเลือกใหม่  เช่น  กรอบ  Asia - Middle  East  Dialogue  
(AMED)  และกรอบความตกลง  Trans  Pacific  Partnership  (TPP)  ในลักษณะเชิงรุก  เป็นต้น 

  ๕.๔.๒ รักษาดุ ลยภาพของปฏิ สัมพันธ์ กับมหาอํานาจทาง เศรษฐกิจเดิ ม 
และมหาอํานาจใหม่  เพื่อความม่ันคงทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน  โอกาสในการเข้าถึงนวัตกรรม  
และโอกาสในการดําเนินนโยบายทางเศรษฐกิจที่เปิดกว้าง 

 ๕.๕ การสร้างความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจในภูมิภาคด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
การเคลื่อนย้ายแรงงาน  และการส่งเสริมแรงงานไทยในต่างประเทศ  ในลักษณะเก้ือกูลกัน  ผ่านกิจกรรม
เชื่อมโยงห่วงโซ่การผลิตและการเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างกันอย่างเสรีและมีประสิทธิภาพ  โดย 
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  ๕.๕.๑ เร่งดําเนินการด้านความร่วมมือในการกําหนดมาตรฐานฝีมือระหว่าง
ประเทศ  เพื่ออํานวยความสะดวกการเคลื่อนย้ายแรงงานในภูมิภาค  ซ่ึงจะช่วยเพิ่มความสามารถในการ
แข่งขันของไทยและประเทศเพื่อนบ้านไปพร้อมกัน  และจัดทําแผนบูรณาการกับประเทศเพื่อนบ้าน 
ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  การศึกษาและทักษะแรงงานรองรับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ
ภายในประเทศและอนุภูมิภาค  และการเตรียมการด้านกําลังแรงงานเพื่อรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
ของไทย   

  ๕.๕.๒ ส่งเสริมผู้ประกอบการไทยในการขยายการลงทุนไปสู่ต่างประเทศ  
โดยเฉพาะในประเทศเพื่อนบ้าน  เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานและวัตถุดิบในประเทศ  และใช้
ประโยชน์จากสิทธิพิเศษของประเทศเพื่อนบ้านในการผลิตเพื่อส่งออก  โดยการสร้างตราสัญลักษณ์   
และสร้างเครือข่ายธุรกิจโดยการหาตัวแทนและหุ้นส่วนในต่างประเทศ  การสนับสนุนด้านสินเชื่อ   
การให้ความรู้เก่ียวกับการจัดตั้งธุรกิจและการเข้าสู่ตลาดต่างประเทศ  การจัดตั้งหอการค้าและสมาคม
ธุรกิจเอกชนไทยในต่างประเทศ  จัดตั้งเวทีประสานงานระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน  ควบคู่กับสภาธุรกิจ
ของกรอบความร่วมมืออนุภูมิภาค  และศูนย์ประสานงานระดับท้องถิ่นกับประเทศเพื่อนบ้านบริเวณ
ชายแดน  การส่งเสริมให้ผู้ประกอบการและผู้ส่งออกไทยใช้สิทธิพิเศษทางการค้าตามข้อตกลงทางการค้าต่าง ๆ  

  ๕.๕.๓ คุ้มครองและส่งเสริมสิทธิและผลประโยชน์ของคนไทยและแรงงานไทย 
ในต่างประเทศ  และสนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนไทยในต่างประเทศ  โดยการให้ความรู้
ด้านกฎหมายท้องถิ่น  สนับสนุนกิจกรรมคนไทย  เสริมสร้างชุมชนไทยในต่างประเทศให้อยู่ได้อย่างมี
ศักดิ์ศรีและมีคุณภาพชีวิตที่ดี  สนับสนุนการฝึกอบรมทักษะฝีมือและทักษะการใช้ภาษา  การสร้าง
หลักประกัน  การคุ้มครองดูแลการจัดส่งแรงงานไปทํางานในต่างประเทศ  และการติดตามดูแลช่วยเหลือ
คนไทยที่ประสบปัญหาในต่างประเทศ  และคุ้มครองสิทธิประโยชน์แรงงานไทยในต่างประเทศให้ได้รับ
ประโยชน์ตามที่กฎหมายกําหนด 

 ๕.๖ การมีส่วนร่วมอย่างสําคัญในการป้องกันภัยจากการก่อการร้ายและอาชญากรรม   
ยาเสพติด  ภัยพิบัติ  และการแพร่ระบาดของโรคภัย  ที่ส่งผลต่อสภาวะทางเศรษฐกิจในระยะยาว   
จากผลกระทบในด้านความม่ันคงแห่งชีวิต  เศรษฐกิจ  ความเป็นอยู่  เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ในภูมิภาค  โดย 

  ๕.๖.๑ พัฒนาศักยภาพและความพร้อมในการป้องกันและแก้ปัญหาข้ามชาติ 
ด้านการก่อการร้าย  ปัญหายาเสพติด  ปัญหาการค้ามนุษย์  และการหลบหนีเข้าเมืองทั้งระบบ  เพื่อลด
ผลกระทบจากการเปิดเสรีและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจ  ควบคู่ไปกับการปรับปรุงระบบการเข้าเมือง  
การจัดระเบียบชายแดน  การจัดระบบแรงงานต่างด้าว  และการแก้ไขปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคล 
ที่ชัดเจนร่วมกับประเทศเพื่อนบ้านและนานาประเทศ  ตลอดจนการรักษาผลประโยชน์ของชาติทั้งทางบก
และทางทะเล 
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  ๕.๖.๒ เตรียมพร้อมรับภัยพิบัติทางธรรมชาติและเหตุฉุกเฉิน  โดยพัฒนาศักยภาพ
และความร่วมมือภายในภูมิภาค  เพื่อพร้อมรับต่อเหตุการณ์ฉุกเฉินและภัยทางธรรมชาติ  โดยให้มีการ
บริหารจัดการโดยใช้แผนดําเนินธุรกิจต่อเนื่อง  เร่งสร้างความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐและเอกชน   
เพื่อปกป้องธุรกิจ  การค้า  และความเสียหายที่ เกิดขึ้นต่อคน  ตลอดจนรักษาการเจริญเติบโต 
ทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต  ผ่านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 

  ๕.๖.๓ ร่วมมือในการป้องกันการติดเชื้อและการแพร่ระบาดของโรคภัยประเภท 
ที่เกิดขึ้นใหม่ในโลก  โดยสร้างศักยภาพในการเตรียมความพร้อมรับการดูแลด้านสาธารณสุข  รวมทั้ง 
การแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่และโรคระบาดซํ้า 

 ๕.๗ การเสริมสร้างความร่วมมือที่ดีระหว่างประเทศในการสนับสนุนการเจริญเติบโต 
ทางเศรษฐกิจอย่างมีจริยธรรมและไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  โดย   

  ๕.๗.๑ ดําเนินการตามกรอบความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมในระดับอนุภูมิภาค  
อาทิ  แผนงานด้านสิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพ  ภายใต้กรอบความร่วมมือในอนุภูมิภาค
ลุ่มแม่น้ําโขง  ๖  ประเทศ  และความร่วมมือซ่ึงการพัฒนาแม่น้ําโขงอย่างยั่งยืน  และระดับภูมิภาค  อาทิ  
มติที่ประชุมรัฐมนตรีส่ิงแวดล้อมอาเซียน  รวมทั้งพันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ   อย่างต่อเนื่อง   

  ๕.๗.๒ เสริมสร้างการผลิตและบริโภคสินค้าและบริการที่นําสู่การลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก  ลดมลพิษ  ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างไม่มีประสิทธิภาพ  และลดผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดล้อม  เช่น  การขยายอุตสาหกรรมสีเขียว  การใช้พลังงานทดแทน  การผลิตที่มีคาร์บอนต่ํา   
การบริหารจัดการน้ําอย่างมีประสิทธิภาพ  โดยการเผยแพร่ความรู้เรื่องเทคโนโลยีที่มีประสิทธิผลในการ
นําไปใช้ได้อย่างเหมาะสมและมีต้นทุนที่ต่ํา  การสร้างแรงจูงใจในภาคเอกชน  และการสร้างหุ้นส่วน 
ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน 

 ๕.๘ การผลักดันการจัดทําความตกลงการค้าเสรี  และวางแนวทางป้องกันผลเสียที่จะ
เกิดขึ้น  โดยเร่งขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจผ่านความตกลงเขตการค้าเสรี  และกําหนดมาตรการ 
การให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบ  ตลอดจนสร้างองค์ความรู้ให้กับภาคธุรกิจโดยเฉพาะผู้ได้รับ
ผลกระทบทั้งเชิงบวกและลบเพื่อให้สามารถพัฒนาศักยภาพและโอกาสของตนเองในการใช้ประโยชน์ 
จากการเปิดการค้าเสรี  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  ภาคธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมได้รับการสนับสนุน  
เยียวยาและดูแลจากรัฐในกรณีที่ไม่สามารถปรับตัวได้ทัน   

 ๕.๙ การส่งเสริมให้นักลงทุนต่างชาติใช้ประเทศไทยเป็นฐานธุรกิจในภูมิภาคเอเชีย 
และการสนับสนนุบทบาทขององค์กรระหว่างประเทศที่ไม่แสวงหากําไร  โดย 

  ๕.๙.๑ สนับสนุนให้นักลงทุนต่างชาติใช้ สิทธิประโยชน์การจัดตั้งสํานักงาน
ปฏิบัติการภูมิภาค  เพื่อเพิ่มศักยภาพให้ประเทศไทยเป็นจุดสําคัญของการลงทุนในภูมิภาคและนําเงินตรา
ต่างประเทศเข้ามาในประเทศไทยมากขึ้น 
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  ๕.๙.๒ ส่งเสริมและอํานวยความสะดวกองค์กรระหว่างประเทศที่ไม่แสวงหากําไร
ให้มีบทบาทเพิ่มขึ้นในการใช้ไทยเป็นฐานการดําเนินความร่วมมือเพื่อการพัฒนาประเทศในภูมิภาค 

  ๕.๑๐ การปรับปรุ งและเสริ มส ร้ า งค ว าม เข้ มแข็ ง ของภาคีก ารพัฒนา
ภายในประเทศตั้งแต่ระดับชุมชนท้องถิ่น  ให้พร้อมต่อการเชื่อมโยงทิศทางการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลง 
ในบริบทโลก  เอเชียแปซิฟิก  อาเซียน  และอนุภูมิภาค  โดย 

   ๕.๑๐.๑ เสริมสร้างศักยภาพชุมชนท้องถิ่นให้รับรู้และเตรียมพร้อม 
รับกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกประเทศ  โดยการพัฒนาองค์ความรู้และสร้างเครือข่าย
แลกเปลี่ยนเรียนรู้  รวมทั้งส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจที่ดีต่อกันในระดับประชาชน 
โดยผ่านการเชื่อมโยงเครือข่ายทางชุมชนและวัฒนธรรม 

   ๕.๑๐.๒ สนับสนุนกลไกการพัฒนาระดับพื้นที่  โดยเฉพาะคณะกรรมการ
บริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ  (กบจ.)  คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ  (กบก.)  
คณะกรรมการ  กรอ.  จังหวัด  และคณะกรรมการ  กรอ.  กลุ่มจังหวัด  รวมทั้งหน่วยงานด้านความม่ันคง
ในพื้นที่  ในการกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด  โดยเฉพาะจังหวัดชายแดน  
ให้มีวิสัยทัศน์ที่ก้าวทันโลกและสามารถพัฒนาเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านในทิศทางที่สอดคล้องกับ
นโยบายการพัฒนาร่วมกันระหว่างประเทศ 

   ๕.๑๐.๓ ส่งเสริมศักยภาพด้านวิชาการและเครือข่ายของสถาบันการศึกษา
ของไทย  เพื่อสร้างความใกล้ชิดทางสังคม  วัฒนธรรม  และปฏิสัมพันธ์กับประเทศในอนุภูมิภาค 
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บทที่  ๘ 
ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มอย่างยั่งยืน 

 

 

๑. สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 สถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย  ได้รับผลกระทบจาก 

การเปลี่ยนแปลงในบริบทโลก  และปัจจัยภายในประเทศ  ทั้งเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ   
การเพิ่มขึ้นของประชากร  การพัฒนาเศรษฐกิจที่มุ่งการเจริญเติบโตและการแข่งขันทางด้านการค้า  และ
การลงทุน  ทําให้มีการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติเกินศักยภาพในการรองรับของระบบนิเวศ  
ในขณะที่ขีดความสามารถของการบริหารจัดการและเครื่องมือทางนโยบาย  เช่น  ฐานข้อมูล  กฎระเบียบ  
การบังคับใช้กฎหมาย  และเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์  ยังไม่สามารถนํามาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
นําไปสู่ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  และส่งผลต่อความสมดุลของระบบนิเวศ
โดยรวมอย่างต่อเนื่อง 

 ๑.๑ พื้นที่ป่าไม้ยังคงถูกบุกรุกทําลาย  ส่งผลกระทบต่อความสมดุลของระบบนิเวศ 
และความหลากหลายทางชีวภาพ  พื้นที่ป่าไม้ของประเทศไทยมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง  โดยลดลง
จาก  ๑๗๑  ล้านไร่  ในปี  ๒๕๐๔  หรือคิดเป็นร้อยละ  ๕๓.๓  เหลือ  ๑๐๗.๖  ล้านไร่ในปี  ๒๕๕๒   
หรือคิดเป็นร้อยละ  ๓๓.๖  ของพื้นที่ประเทศ  จากพื้นที่ป่าที่ลดลงได้ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศป่า 
และความหลากหลายทางชีวภาพ  ซ่ึงเป็นแหล่งพึ่งพิงในการดํารงชีวิตของชุมชน  และเป็นพื้นฐาน 
การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต  ได้มีการบริหารจัดการเพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์   
โดยมีการค้นพบสิ่งมีชีวิตชนิดพันธุ์ใหม่ในประเทศไทยหลายชนิด  แต่จํานวนชนิดพันธุ์ที่เสี่ยงต่อการ 
สูญพันธุ์ก็มีจํานวนเพิ่มมากขึ้น   

 ๑.๒ ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งมีแนวโน้มเสื่อมโทรมลงอย่างต่อเนื่อง  ปัจจุบัน
ประเทศไทยมีพื้นที่ป่าชายเลนรวม  ๑.๕  ล้านไร่  คิดเป็นร้อยละ  ๐.๕  ของพื้นที่ประเทศ  ทรัพยากร 
ทางทะเลและชายฝั่งยังคงได้รับแรงกดดันจากการขยายตัวของการพัฒนา  การก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน  
การท่องเที่ยว  และการทําประมงโดยขาดการควบคุมอย่างเหมาะสม  รวมทั้งการเปลี่ยนแปลง 
ทางกายภาพอันได้แก่  ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง  โดยตั้งแต่อดีตถึงปี  ๒๕๕๐  แนวชายฝั่งทะเล 
ทั่วประเทศถูกกัดเซาะ  ๑๕๕  แห่ง  รวมเป็นความยาวประมาณ  ๖๐๐  กิโลเมตร  สูญเสียที่ดินไปถึง  
๑๑๓,๐๔๒  ไร่  คิดเป็นมูลค่าความเสียหายเฉพาะที่ดินประมาณ  ๑  แสนล้านบาท  ส่วนพื้นที่แนวชายฝั่ง
ทะเลอ่าวไทยตอนในทั้งหมดซ่ึงได้รับการจัดเป็นพื้นที่ชุ่มน้ําที่มีความสําคัญระดับชาติ  พบว่า  มีอัตรา 
การกัดเซาะรุนแรงมากกว่า  ๕  เมตรต่อปี   
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 ๑.๓ ทรัพยากรดินเสื่อมโทรมและมีความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ที่ดิน  ทรัพยากรดิน 
ซ่ึงเป็นปัจจัยการผลิตที่สําคัญ  มีทั้งปัญหาคุณภาพดินเสื่อมโทรม  การใช้ที่ดินที่ไม่เหมาะสมกับศักยภาพ
พื้นที่  และปัญหาการกระจายการถือครองที่ดิน  พื้นที่ดินเสื่อมโทรมในระดับรุนแรงและระดับวิกฤต
เท่ากับ  ๓๖  ล้านไร่  คิดเป็นร้อยละ  ๑๑.๒  ของพื้นที่ประเทศ  มีการเข้าครอบครองใช้ประโยชน์ที่ดิน 
ในพื้นที่อนุรักษ์  รวมทั้งมีการขยายตัวของเมือง  พื้นที่ อุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม  รุกพื้นที่
เกษตรกรรมมากขึ้น   

 ๑.๔ ปัญหาการขาดแคลนน้ําและภัยพิบัติทางธรรมชาติ  ทั้งอุทกภัยและปัญหาภัยแล้ง 
มีแนวโน้มจะเกิดขึ้นบ่อยครั้งและทวีความรุนแรงขึ้น  โดยความสามารถเก็บกักน้ําเพื่อนํามาใช้งานได้ในฤดูแล้ง  
มีเพียง  ๗๔,๐๐๐  ล้านลูกบาศก์เมตร  สามารถใช้ได้จริงเพียงปีละประมาณ  ๕๕,๐๐๐  ล้านลูกบาศก์เมตร  
สนองความต้องการใช้น้ําได้เฉพาะในพื้นที่ชลประทานเท่านั้น  ขณะที่  ความต้องการใช้น้ําจะเพิ่มขึ้นจาก  
๕๗,๔๕๒  ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี  ในปี  ๒๕๕๑  เป็น  ๖๕,๔๕๒  ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี  ในปี  ๒๕๕๙  
โดยภาคกลางมีความต้องการใช้น้ํามากที่สุด  รองลงมาคือ  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ภาคเหนือ   
และภาคใต้  ตามลําดับ  ดังนั้น  โอกาสที่ความรุนแรงของปัญหาการขาดแคลนน้ํา  และความขัดแย้งจาก
การแย่งชิงน้ําระหว่างลุ่มน้ําและระหวา่ง  ภาคการผลิตจะเพิ่มสูงขึ้นในทุกสาขาการผลิต  ทั้งนี้  หมู่บ้านที่มี
ความเสี่ยงต่อการเกิดภัยแล้งในระดับปานกลางถึงระดับรุนแรงมีประมาณร้อยละ  ๓๔.๐  ของจํานวน
หมู่บ้านทั้งประเทศ  โดยลุ่มน้ําภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีความเสี่ยงมากที่สุด  ในขณะที่มีหมู่บ้านเสี่ยงต่อ
อุทกภัย  น้ําหลากและดินถล่มมี  ๒,๓๗๐  หมู่บ้าน  โดยหมู่บ้านที่เสี่ยงภัยสูงมี  ๓๙๘  หมู่บ้าน  ทั้งนี้  
ภาคเหนือมีความเสี่ยงมากที่สุด  สาเหตุสําคัญเกิดจากการที่พื้นที่ป่าต้นน้ํา  ถูกบุกรุกทําลาย 

 ๑.๕ ความต้องการใช้แร่และพลังงานมีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง  ก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดล้อม  ความต้องการทรัพยากรแร่เพื่อเป็นฐานการผลิตในภาคอุตสาหกรรมและการพัฒนาอ่ืน ๆ  
ยังคงเพิ่มสูงขึ้น  ทําให้มีการผลิตและนําเข้าจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น  ซ่ึงผลจากการพัฒนาทรัพยากรแร่ 
ได้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  สุขภาพอนามัย  และวิถีชีวิตของประชาชนและชุมชน  เช่น  กรณีปัญหา
การปนเป้ือนของตะกั่วในลําห้วยคลิตี้  อําเภอทองผาภูมิ  จังหวัดกาญจนบุรี  ที่เกิดจากการชะล้าง 
กากตะกอนและการแต่งแร่  และการปนเป้ือนของ  สารแคดเม่ียมในดิน  ในข้าว  และพื้นที่เกษตรกรรม  
จากการทําเหมืองแร่สังกะสีในอําเภอแม่สอด  จังหวัดตาก  เป็นต้น  รวมทั้งยังมีปัญหาการจัดการหน้าดิน  
และการปนเป้ือนในพื้นที่เหมืองที่ปิดกิจการแล้วและพื้นที่โดยรอบ   

 ความต้องการใช้พลังงานของประเทศเพิ่มขึ้นตลอด  ๓๐  ปีที่ผ่านมา  โดยในช่วง  ๕  ปี 
ที่ผ่านมา  มีการใช้พลังงานเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ  ๒.๑  ต่อปี  จึงต้องมีการนําเข้าพลังงานจากต่างประเทศ  
โดยเฉพาะน้ํามันดิบที่มีสัดส่วนการนําเข้าสูงถึงเกือบร้อยละ  ๗๐.๐  ของปริมาณการนําเข้าพลังงาน 
เชิงพาณิชย์ทั้งหมด  รวมทั้งมีการพัฒนาพลังงานทางเลือกอ่ืน ๆ  เพื่อทดแทนการนําเข้าพลังงาน 
จากต่างประเทศ  โดยสนับสนุนให้มีการวิจัยและพัฒนาด้านพลังงานหมุนเวียน  และพลังงานทดแทน 
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  อย่างไรก็ตาม  การพัฒนาและการใช้พลังงานได้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
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ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมาก  เนื่องจากการผลิตพลังงานมีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
หลายประเภท  เช่น  ทรัพยากรน้ํา  ป่าไม้  และแร่  อีกทั้งการพัฒนาและการใช้พลังงานที่มีการปล่อยสาร
มลพิษทางอากาศได้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น  ดังเช่นกรณีการผลิต
พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ถ่านหิน  ก๊าซธรรมชาต ิ หรือชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง  เป็นต้น  รวมทั้งยังเป็นสาเหตุสําคัญ
ประการหนึ่งในการทําให้เกิดการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ  นอกจากนี้  ความต้องการและราคา
พลังงานที่เพิ่มสูงขึ้นอาจนําไปสู่การบุกรุกพื้นที่ป่าไม้เพื่อขยายพื้นที่เพาะปลูกพืชพลังงานอีกด้วย   

 ๑.๖ สถานการณ์มลพิษและสิ่งแวดล้อมด้านต่าง ๆ  เช่น  มลพิษทางอากาศ  น้ํา   
และขยะมูลฝอยมีแนวโน้มเสื่อมโทรมและรุนแรงเพิ่มขึ้นจากการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ  การขยายตัว
ของชุมชน  และพฤติกรรมการบริโภคที่ฟุ่มเฟือย  กล่าวคือ 

  ๑.๖.๑ มลพิษทางอากาศในเขตเมืองใหญ่และพื้นที่เศรษฐกิจที่สําคัญมีค่าเกิน
มาตรฐาน  ในปี  ๒๕๕๑  มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์  ๑๙๓.๘  ล้านตัน  หรือร้อยละ  ๙๘.๐  
ของการปล่อยสารมลพิษทางอากาศทั้งหมด  โดยส่วนใหญ่มาจากกิจกรรมการผลิตไฟฟ้า  คมนาคมและขนส่ง  
และอุตสาหกรรมการผลิต  ในขณะที่คุณภาพอากาศยังคงมีปัญหาเรื่องฝุ่นละอองขนาดเล็กเกิน 
ค่ามาตรฐาน  เช่น  ในจังหวัดสระบุรี  แม่ฮ่องสอน  เชียงราย  ลําปาง  กรุงเทพมหานคร  เชียงใหม่  
พระนครศรีอยุธยา  สมุทรปราการ  ระยอง  และชลบุรี  เป็นต้น  สาเหตุหลักเกิดจากการจราจรขนส่ง 
ในเขตเมือง  การอุตสาหกรรม  หมอกควันจากการเผาในที่โล่งและไฟป่า  บริเวณพื้นที่ริมถนนในเขต
กรุงเทพมหานคร  และปริมณฑล  ยังคงได้รับผลกระทบจากมลพิษทางเสียงที่มาจากการจราจร  ที่มีค่าสูง
เกินมาตรฐาน  รวมทั้งยังมีปัญหาการจัดการมลพิษทางเสียงของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ   

  ๑.๖.๒ สถานการณก์ารปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง  ในปี  ๒๕๔๗  
ประเทศไทยปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมทั้งสิ้น  ๒๖๕.๙  ล้านตัน  รวมการปล่อยจากภาคการเปลี่ยนแปลง
การใช้พื้นที่และป่าไม้  ทั้งนี้ อัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  เพิ่มขึ้นร้อยละ  ๕.๖  จากปี  ๒๕๔๖   
โดยภาคการผลิตและการใช้พลังงานปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากที่สุด  คิดเป็นร้อยละ  ๖๓.๐  รองลงมาคือ  
ภาคเกษตร  ภาคอุตสาหกรรม  และภาคของเสีย  คิดเป็นร้อยละ  ๑๗.๐,  ๗.๐  และ  ๔.๐  ของการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด  ตามลําดับ 

  ๑.๖.๓ ปัญหามลพิษทางน้ํานับวันจะรุนแรงมากขึ้นจากการเพิ่มขึ้นของจํานวน
ประชากรและจํานวนโรงงานอุตสาหกรรมที่เติบโตขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจ  ในปี  ๒๕๕๓  
คุณภาพน้ําในแม่น้ําสายหลักและแหล่งน้ําสําคัญของประเทศ  ที่มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ดีและพอใช้   
คิดเป็นร้อยละ  ๖๑.๐  โดยมีแนวโน้มเสื่อมโทรมลงเม่ือเทียบกับปี  ๒๕๕๒  และ  ๒๕๕๑  ที่มีสัดส่วน
คุณภาพน้ําที่อยู่ในเกณฑ์ดีและพอใช้รวมกันถึงร้อยละ  ๖๖.๐  และ  ๗๖.๐  ตามลําดับ  ส่วนน้ําบาดาล 
ในหลายพื้นที่มีการปนเป้ือนจากสารเคมีที่เป็นอันตราย   
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  ๑.๖.๔ ปริมาณของเสียทั้งจากชุมชนและภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นและยังขาด 
การจัดการที่ถูกต้อง  ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนมีจํานวนประมาณ  ๑๕.๒  ล้านตัน  แต่ได้รับการกําจัด
อย่างถูกต้องเพียงร้อยละ  ๓๘  และมีอัตราการนํากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่  เพียงร้อยละ  ๒๖.๐  สําหรับ
ของเสียอันตรายเกิดขึ้นประมาณ  ๓.๑  ล้านตันในปี  ๒๕๕๓  โดยมาจากภาคอุตสาหกรรมร้อยละ  ๗๗.๐  
ทั้งนี้ของเสียอันตรายที่เกิดขึ้นมากกว่าร้อยละ  ๗๐.๐  เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคตะวันออก  และกรุงเทพมหานคร 
และปริมณฑล  โดยร้อยละ  ๙๗.๐  ของของเสียอันตรายจากภาคอุตสาหกรรมได้รับการจัดการอย่างเหมาะสม  
โดยมีโรงงานที่รับจัดการของเสียอันตราย  ๓๑๑  แห่ง  ขีดความสามารถในการรองรับ  ๑๐.๗  ล้านตัน 
ต่อปี  แต่โรงงานส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก  ส่งผลให้แหล่งกําเนิดของเสีย
อันตรายในภูมิภาคอ่ืนต้องเสียค่าใช้จ่ายในการขนส่งเพื่อนําไปกําจัดสูง  จึงทําให้มีการเก็บรวบรวมของเสีย
อันตรายไว้ในโรงงาน  หรือมีการลักลอบทิ้งปนไปกับขยะมูลฝอยชุมชน   

  ๑.๖.๕ การใช้สารเคมีในภาคเกษตรกรรมและภาคอุตสาหกรรมยังคงมีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้น  แต่การใช้กลไกควบคุมยังขาดประสิทธิภาพ  ทําให้มีทะเบียนสารเคมีทางการเกษตรมาก 
เป็นอันดับ  ๑  ของโลก  ในปี  ๒๕๕๓  มีการผลิตและนําเข้าสารเคมีจากต่างประเทศรวม  ๔๐.๕  ล้านตัน  
โดยเป็นการนําเข้าจากต่างประเทศประมาณ  ๑๕.๕  ล้านตัน  และผลิตเองในประเทศ  ๒๕  ล้านตัน  
เพิ่มขึ้นจากปี  ๒๕๕๑  ซ่ึงมีการผลิตและนําเข้าสารเคมีจากต่างประเทศ  ๒๙.๕  ล้านตัน  ทําให้มีโอกาส
เสี่ยงต่อการเกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชน  อันเนื่องมาจากการรั่วไหลจาก
การขนส่ง  การจัดเก็บที่ไม่ปลอดภัย  และการใช้ที่ไม่ถูกวิธี  นอกจากนี้  การเกิดอุบัติภัยจากสารเคมี 
ก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน   

 ๑.๗ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันยังไม่มีประสิทธิภาพ
เท่าที่ควร  ขาดการบูรณาการร่วมระหว่างหน่วยงานรับผิดชอบที่เก่ียวข้อง  ส่งผลให้การกําหนดเครื่องมือ
และกลไกในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นแบบแยกส่วน  ระบบการจัดการข้อมูล
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยังไม่เป็นมาตรฐาน  ไม่ครอบคลุม  และขาดการเชื่อมโยงกับ
ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคม  กฎหมายมีลักษณะของการบริหารจัดการทรัพยากรรายสาขา   
ขาดประสิทธิภาพในการบังคับใช้  ขาดความเป็นธรรม  และไม่โปร่งใส  นอกจากนี้  ยังมีปัญหาการทุจริต
คอร์รัปชั่น  และความไม่เป็นธรรมในการจัดสรรทรัพยากร  เช่น  ที่ดิน  น้ํา  และป่าไม้  เป็นต้น  ส่งผลให้
เกิดความไม่ไว้วางใจในการบริหารจัดการของภาครัฐ  ในขณะที่เกิดช่องว่างทางนโยบายในการบูรณาการ
ระหว่างการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมกับการพัฒนาเศรษฐกิจ  ประกอบกับความอ่อนแอของกลไกการจัดการ
ส่ิงแวดล้อมและการบังคับใช้กฎหมาย  และความไม่มีประสิทธิภาพของเครื่องมือกํากับและควบคุมในการ
บรรเทาผลกระทบของโครงการขนาดใหญ่  ส่งผลให้เกิด  ผลกระทบมากมายจากโครงการพัฒนาเศรษฐกิจ
ขนาดใหญ่ของทั้งภาครัฐและเอกชน  แม้โครงการพัฒนาเหล่านี้จะตอบสนองเป้าหมายทางเศรษฐกิจ 
และเพิ่มรายได้  แต่ก่อให้เกิดผลกระทบทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมหลายประการ  ดังเช่น  กรณีปัญหา
มลพิษในพื้นที่มาบตาพุดและบริเวณใกล้เคียงจังหวัดระยอง  ซ่ึงเป็นผลสืบเนื่องมาจากการเติบโต 
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ของอุตสาหกรรมโดยขาดการควบคุมการปล่อยมลพิษให้เป็นไปตามกฎหมายกําหนด  ก่อให้เกิดมลพิษ 
ด้านอากาศเกินมาตรฐานคุณภาพอากาศในบางจุดตรวจวัด  การปนเป้ือนโลหะหนักและสารอินทรีย์ระเหยง่าย
ของน้ําผิวดิน  น้ําใต้ดินและน้ําทะเล  ปัญหาขยะและกากของเสียชุมชน  การลักลอบทิ้งขยะอุตสาหกรรม  
และการเกิดอุบัติภัยจากการรั่วไหลของสารเคมีบ่อยครั้ง  ก่อให้เกิดความเส่ียงต่อสุขภาพของประชาชน 
ในพื้นที่  และมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนและคุณภาพสิ่งแวดล้อม  ส่งผลให้ภาคประชาชน
ขาดความเชื่อม่ันต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมของภาครัฐ  ซ่ึงมีผลกระทบ
ต่อการขยายพื้นที่อุตสาหกรรมแห่งใหม่ 

 ๑.๘ พันธกรณีและข้อตกลงระหว่างประเทศทั้งด้านการค้า  การลงทุน  และการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  โดยเฉพาะอย่างยิ่งพันธกรณีที่เก่ียวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ  มีแนวโน้มทวีความเข้มข้นและจะสัมพันธ์กันมากขึ้น  โดยคาดว่าพันธกรณีและข้อตกลง
เก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  ภายหลังการสิ้นสุดระยะแรกของการดําเนินการตามพิธี 
สารเกียวโตในปี  ๒๕๕๕  จะทําให้กลุ่มประเทศกําลังพัฒนาต้องมีส่วนร่วมมากขึ้นในการลดปริมาณ 
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก  ประกอบกับการกีดกันทางการค้าที่เป็นผลมาจากมาตรการแก้ไขปัญหาจาก
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะเพิ่มมากขึ้น  ทั้งในรูปแบบที่เป็นมาตรการภาษี  และในรูปแบบ 
ที่ไม่ใช่มาตรการภาษี  นับเป็นความท้าทายในการวางยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมของประเทศต่อไปในอนาคตให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงในบริบทโลกดังกล่าว   

๒. การประเมินความเสี่ยง 
 การเปลี่ยนแปลงภายในและภายนอกประเทศที่จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว  ส่งผลให้ประเทศไทย 

ต้องเผชิญกับความเสี่ยงในหลายมิติที่ส่งผลกระทบต่อฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ
ในช่วงแผนพัฒนา ฯ  ฉบับที่  ๑๑  ดังนี้ 

 ๒.๑ การ เปลี่ ยนแปลงสภาพภู มิอากาศจะส่ งผลใ ห้สถานการณ์และแนวโน้ม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เสื่อมโทรมทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น  ประเทศไทยมีความเปราะบาง
หลายด้านและมีแนวโน้มที่จะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  ดังนี้ 

  ๒.๑.๑ การสูญเสียพื้นที่ชายฝั่ง  พื้นที่ชายฝั่งประเทศไทยที่มีความเสี่ยงสูงที่จะ
ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในอนาคตอย่างรุนแรง  ทั้งจากปัญหาชายฝั่ง 
ถูกกัดเซาะ  และแนวโน้มการเพิ่มสูงขึ้นของระดับน้ําทะเล  ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อทรัพยากรทางทะเล 
และชายฝั่งโดยตรง  รวมทั้งการประกอบอาชีพและแหล่งที่อยู่อาศัยของประชาชน  ทําให้เกิดการย้ายถิ่นฐาน 

  ๒.๑.๒ การขาดแคลนน้ํา  จากการที่ปริมาณฝนที่มีความแปรปรวนในหลายพื้นที่  
การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศจะส่งผลกระทบต่อปริมาณน้ําท่าและน้ําใต้ดินในระยะยาว  ในขณะ
ที่ความต้องการใช้น้ําเพิ่มสูงขึ้น  ทําให้เกิดความไม่สมดุลของปริมาณน้ํา  จนส่งผลกระทบต่อการดํารงชีวิต  
ระบบนิเวศ  และสภาพแวดล้อมของพื้นที่ 
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  ๒.๑.๓ ความไม่ม่ันคงด้านอาหารและพลังงาน  การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
มีแนวโน้มทําให้ผลผลิตทางเกษตรที่สําคัญของไทยลดลง  อาทิ  ข้าว  น้ําตาล  และมันสําปะหลัง  
ประกอบกับการหันมาผลิตพลังงานทดแทนจากพืชอาจส่งผลกระทบต่อราคาและความม่ันคงด้านอาหาร
ในที่สุด  และอาจส่งผลกระทบต่อปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามมา  เช่น  การบุกรุก
พื้นที่ป่าไม้เพื่อขยายพื้นที่การเกษตร  เพื่อการผลิตพลังงาน  การขยายตัวของการใช้ปุ๋ยและสารเคมีเกษตร
อย่างไม่ถูกต้อง  เป็นต้น 

  ๒.๑.๔ ภัยพิบัติทางธรรมชาติ  สถานการณ์การเกิดภัยพิบัติมีแนวโน้มรุนแรงมาก
ขึ้น  เนื่องจากทรัพยากรธรรมชาติถูกบุกรุกทําลาย  โดยคาดว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะเป็น
ปัจจัยเสริมทั้งด้านความถี่และระดับความรุนแรงของภัยพิบัติในหลายพื้นที่ของประเทศ  ได้แก่  อุทกภัย  
ภัยแล้ง  แผ่นดินถล่ม  วาตภัย  และไฟป่า  ซ่ึงส่งผลกระทบต่อความม่ันคงของมนุษย์  โดยเฉพาะ
ประชากรที่มีขีดความสามารถในการรับมือกับผลกระทบด้วยตนเองต่ํา 

 ๒.๒ รูปแบบการผลิตและพฤติกรรมการบริโภคที่ฟุ่มเฟือยทําให้ทรัพยากรธรรมชาติ 
ถกูใช้อย่างสิ้นเปลืองโดยไม่คํานึงถึงข้อจํากัด  ซ่ึงมีสาเหตุมาจากหลายปัจจัย  ดังนี้ 

  ๒.๒.๑ ประชาชนส่วนใหญ่ขาดจิตสํานึกสาธารณะและความตระหนักเก่ียวกับ 
การบริโภค  ที่ยั่งยืน  อาจเป็นผลมาจากการขาดความรู้และความเข้าใจ  รวมทั้งไม่สามารถเข้าถึงข้อมูล  
เพราะไม่มีระบบการให้ข้อมูลที่เพียงพอต่อการตัดสินใจ  จึงใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือยตามกระแสวัตถุนิยม  
ก่อให้เกิดน้ําเสีย  อากาศเสีย  ขยะ  และกากของเสียอันตรายเพิ่มมากขึ้น  โดยเฉพาะในเขตพื้นที่เมือง 

  ๒.๒.๒ ภาคอุตสาหกรรมส่วนใหญ่โดยเฉพาะขนาดกลางและขนาดเล็กยังคงใช้
เทคโนโลยี  ที่มีประสิทธิภาพต่ําในการผลิตและจัดการของเสีย  ทําให้ส่งผลกระทบกับส่ิงแวดล้อม   
และทรัพยากรธรรมชาติถูกใช้อย่างสิ้นเปลือง  ขาดประสิทธิภาพ  ไม่คุ้มค่า  และเพิ่มปริมาณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกซึ่งเป็นต้นเหตุของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  นอกจากนี้  การออกแบบผลิตภัณฑ์
ให้มีวงจรอายุที่ส้ันลงภายใต้อิทธิพลของกระแสบริโภคนิยม  ทําให้ทรัพยากรธรรมชาติถูกใช้หมดไปอย่าง
รวดเร็ว   

  ๒.๒.๓ ภาคเกษตรเร่งเพิ่มผลผลิตตอบสนองตลาดจนส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ  
ส่ิงแวดล้อมและระบบนิเวศ  การปลูกพืชเชิงเดี่ยวและขยายพื้นที่บุกรุกพื้นที่ป่า  ใช้สารเคมีปริมาณมาก  
ทั้งปุ๋ยและยาปราบศัตรูพืช  เหลือเป็นสารตกค้าง  ทําลายความอุดมสมบูรณ์ของดินและทําลาย 
ความหลากหลาย  ทางชีวภาพในที่สุด  รวมทั้งการไม่ให้ความสําคัญกับการส่งเสริมและพัฒนาระบบ
เกษตรกรรมยั่งยืนอย่างจริงจัง  เพื่อช่วยสร้างความสมดุลและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เป็นไปอย่าง
ยั่งยืนและลดมลพิษ  จึงส่งผลกระทบให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมลง 
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 ๒.๓ ความขัดแย้งเชิงนโยบายและความอ่อนแอในการบริหารจัดการของภาครัฐ 
  ๒.๓.๑ นโยบายการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับนโยบาย 

การพัฒนาเศรษฐกิจมีความขัดแย้งในทางปฏิบัติ  โดยเฉพาะนโยบายส่งเสริมอุตสาหกรรมที่เปิดรับ 
การย้ายฐานการผลิตของอุตสาหกรรมที่ก่อมลพิษสูง  ส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ร่อยหรอเสื่อมโทรม  ในทางกลับกัน  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ.  ๒๕๕๐  มาตรา  ๖๗  
วรรค  ๒  ส่งผลให้การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานหรือการลงทุนขนาดใหญ่ดําเนินการได้ยากขึ้น  ซ่ึงแม้จะ
เป็นผลดีต่อทรัพยากรธรรมชาติ  แต่กลับเป็นข้อจํากัดต่อการพัฒนา  อาทิ  โครงการพลังงานไฟฟ้า   
และอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่  เป็นต้น 

  ๒.๓.๒ กลไกการบริหารไม่มีประสิทธิภาพ  ขาดการบูรณาการ  ขาดเอกภาพ 
และความโปร่งใส  เน้นการสั่งการและควบคุม  ขาดกระบวนการมีส่วนร่วมของท้องถิ่นและชุมชน  
โดยเฉพาะการจัดการทรัพยากรน้ําและป่าไม้  การบังคับใช้กฎหมายไม่เข้มงวด  ไม่เป็นธรรม  และไม่
โปร่งใส  เกิดความไม่เท่าเทียมกันและเอ้ือต่อการทําลายทรัพยากรธรรมชาติในบางกรณี  นอกจากนี้   
การดําเนินงานตามแผนยังขาดความต่อเนื่อง 

  ๒.๓.๓ การขาดองค์ความรู้และระบบข้อมูลที่ทันสมัยของภาครัฐ  ทําให้การบริหาร
จัดการของภาครัฐไม่มีประสิทธิผล  เช่น  ระบบฐานข้อมูลที่ดินและการใช้ที่ดิน  การบุกรุกทําลายป่า  
ตลอดจนการขาดองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ด้านผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศ 

  ๒.๓.๔ ชุมชนขาดความไว้วางใจในการบริหารจัดการของภาครัฐ  ปัญหาความขัดแย้ง
ระหว่างชุมชนกับภาคเอกชนผู้ผลิต  และระหว่างชุมชนกับภาครัฐ  จากโครงการพัฒนาที่ก่อให้เกิดมลพิษ
และทําลายวิถีชีวิตของชุมชน  อันเนื่องมาจากความขัดแย้งเชิงนโยบาย  ความอ่อนแอของกลไก 
การจัดการสิ่งแวดล้อม  ความไม่มีประสิทธิภาพของเครื่องมือกํากับและควบคุมผลกระทบของโครงการ  
และการบังคับใช้กฎหมาย  ส่งผลให้ภาคประชาชนขาดความเชื่อม่ันต่อการบริหารจัดการ  การพัฒนา
อุตสาหกรรม  และการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมของภาครัฐ 

 ๒.๔ มาตรการด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
จะซับซ้อนและทวีความเข้มข้นมากขึ้น  กระแสแรงกดดันของประชาคมโลกจะส่งผลต่อการค้าของประเทศ  
และทําให้ประเทศไทยต้องเตรียมพร้อมรับภาระในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในอนาคตอันใกล้  
การเจรจาภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  เพื่อหาข้อสรุปเก่ียวกับ
กรอบพันธกรณีในอนาคตในการลดก๊าซเรือนกระจก  รวมทั้งการใช้มาตรการกีดกันทางการค้าทั้งที่เป็น
มาตรการภาษีและไม่ใช่ภาษีเพื่อแก้ไขปัญหาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  มาตรการด้านการ
กําหนดมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม  และข้อบังคับในการเปิดเผยข้อมูลปริมาณคาร์บอนหรือข้อมูลการใช้น้ํา
บนฉลากสินค้า  หรือแหล่งที่มาของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้า  
ทั้งที่เป็นมาตรการฝ่ายเดียวและความร่วมมือในกรอบทวิภาคีของหลายประเทศคู่ค้าสําคัญ  ทําให้การผลิต
ทั้งภาคเกษตร  ภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการของประเทศต้องปรับเปลี่ยนวิธีการให้เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม
มากขึ้น 
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๓. การสร้างภูมิคุ้มกัน 
 จากการพิจารณาสถานการณ์และความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต 

ที่ประเทศไทยต้องเผชิญ  ชี้ให้เห็นถึงผลกระทบที่จะเกิดกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซ่ึงเป็นฐาน
การพัฒนาของประเทศในอนาคต  จึงจําเป็นต้องสร้างภูมิคุ้มกัน  เพื่อให้ประเทศสามารถลดความเสี่ยง
และบริหารจัดการ  รวมทั้งสร้างความพร้อมในการรับมือกับปัจจัยเสี่ยงดังกล่าวข้างต้นได้  ทั้งนี้  เพื่อให้
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นฐานที่ม่ันคงในการพัฒนาประเทศได้อย่างยั่งยืน  โดยภูมิคุ้มกัน 
ที่สําคัญ  ได้แก่   

 ๓.๑ การมีระบบฐานข้อมูลและองค์ความรู้   เทคโนโลยี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ที่เหมาะสมในการปรับตัวเพื่อรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ง่ายต่อการเข้าถึง
และใช้ประโยชน์  ทั้งด้านภัยพิบัติจากธรรมชาติ  โรคระบาด  และการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยการผลิต  
รวมไปถึงการลงทุนด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพและการฟื้นฟูระบบนิเวศ  เช่น  การฟื้นฟูป่าบก  
การป้องกันชายฝั่ง  การแก้ปัญหาดินเค็ม  การสร้างแหล่งกักเก็บน้ํา  การคืนสมดุลให้ธรรมชาติ  และการ
บรรเทาปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง 

 ๓.๒ การดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  วิถีชีวิตไทย  และความ
ตระหนักถึงประโยชน์และคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  จะเป็นภูมิคุ้มกันนําไปสู่สังคม
และเศรษฐกิจสีเขียวที่มีแบบแผนการผลิตและบริโภคอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  การแก้ไข
ปัญหาด้วยเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียวอาจไม่ทันกับปัญหาที่สะสมอย่างต่อเนื่อง  หากประชาชนยังคงมี
พฤติกรรมการบริโภคเกินพอดี  ขาดความตระหนัก  รักและหวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม  การไม่ให้ความสําคัญกับระบบเกษตรกรรมยั่งยืนเท่าที่ควร  อันจะเป็นพื้นฐานในการ
เปลี่ยนพฤติกรรมไปสู่วิถีแห่งการผลิตและบริโภคที่มีความพอดี  ประหยัด  รู้คุณค่าและยั่งยืน 

 ๓.๓ เครื่องมือและกลไกบริหารจัดการเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
และระบบธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  จะช่วยให้การกําหนด
นโยบายและมาตรการเอ้ือต่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเหมาะสม   
มีประสิทธิภาพ  มีองค์ความรู้  ข้อมูล  และระบบติดตามประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ  มีกฎหมาย  
ระเบียบข้อบังคับ  และเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์เพื่อสร้างแรงจูงใจและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม   
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและมลพิษ  อีกทั้งช่วยให้การบริหารจัดการเกิดความโปร่งใสเป็นธรรม 
กับทุกภาคส่วนในการเข้าถงึและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ 

 ๓.๔ ความเข้มแข็งของชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
การที่ชุมชนมีความเข้มแข็งมากขึ้น  สามารถรวมกลุ่มเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
ของชุมชนได้มากขึ้น  รวมทั้งบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นของตนเองได้อย่างเหมาะสม   
ทําให้สามารถอนุรักษ์และฟื้นฟูฐานทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพได้อย่างยั่งยืน  นอกจากนี้ 
การเปลี่ยนแปลงกระบวนการพัฒนาที่เน้นการมีส่วนร่วมและยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
ส่งผลให้ชุมชนมีขีดความสามารถในการพัฒนาที่สอดคล้องกับสภาพภูมิสังคม  ทําให้ปรับไปสู่วิถี 
การพึ่งตนเองและเกิดความยั่งยืนได้ 
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 ๓.๕ การบริหารจัดการที่ดี  โดยมุ่งเน้นการบูรณาการที่ยึดพื้นที่เป็นหลักในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  การปรับปรุงเครื่องมือและกลไกในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ  การพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อประกอบการกําหนดนโยบายและวางแผน 
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในทุกระดับ  การเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย 
ให้เข้มงวด  เป็นธรรม  และโปร่งใส  การแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น  การจัดสรรทรัพยากร 
อย่างทั่วถึง  เท่าเทียมและเป็นธรรม  การสร้างความตระหนักและจิตสํานึกรับผิดชอบของทุกภาคส่วน  
และการเสริมสร้างศักยภาพในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานในระดับ
ภูมิภาคและท้องถิ่น  รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพในการดําเนินงานภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่าง
ประเทศด้านสิ่งแวดล้อมที่เชื่อมโยงกับการค้าและการลงทุนอย่างเป็นระบบ 

๔. วัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
 ๔.๑ วัตถุประสงค์ 
  ๔.๑.๑ เพื่ออนุรักษ์  และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เพียงพอ 

ต่อการรักษาสมดุลของระบบนิเวศ  และเป็นฐานที่ม่ันคงของการพัฒนาประเทศ   
  ๔.๑.๒ เพื่อขับเคลื่อนการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  เพื่อให้

ประเทศก้าวไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ํา 
  ๔.๑.๓ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน  และเตรียมความพร้อมในการรองรับและปรับตัว 

ต่อผลกระทบ  จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  และประเด็นสิ่งแวดล้อมโลก 
  ๔.๑.๔ เพื่อสร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ  

และมีการคุ้มครองรักษาผลประโยชน์ของประเทศจากข้อตกลงและพันธกรณีระหว่างประเทศ 
 ๔.๒ เป้าหมาย 
  ๔.๒.๑ เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของฐานทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลาย

ทางชีวภาพ  โดยรักษาพื้นที่อนุรักษ์ไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๑๙.๐  เพิ่มพื้นที่ป่าไม้ให้ได้ร้อยละ  ๔๐.๐   
ของพื้นที่ประเทศ  และเพิ่มพื้นที่ป่าชายเลนไม่น้อยกว่าปีละ  ๕,๐๐๐  ไร่   

  ๔.๒.๒ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ําทั้งระบบเพื่อลดปัญหาการขาด
แคลนน้ําและ  การบรรเทาอุทกภัย  รวมทั้ง เพิ ่มพื ้นที ่ชลประทานเฉลี ่ยปีละ  ๒๐๐ ,๐๐๐  ไร่   
เพื่อสนับสนุนความม่ันคงด้านอาหาร 

  ๔.๒.๓ สร้างคุณภาพสิ่ งแวดล้อมที่ดี   ลดมลพิษและผลกระทบต่อสุขภาพ 
ของประชาชนจากการพัฒนา  โดยควบคุมคุณภาพน้ําในแหล่งน้ําหลักและแม่น้ําสายสําคัญให้อยู่ในเกณฑ์
ตั้งแต่พอใช้ขึ้นไปไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๘๐.๐  ฟื้นฟูคุณภาพน้ําทะเลชายฝั่งโดยเฉพาะบริเวณอ่าวไทยตอน
ในไม่ให้อยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรมมาก  คุณภาพอากาศในเขตเมืองและเขตอุตสาหกรรมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน  
การจัดการขยะชุมชนถูกหลักสุขาภิบาลเพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ  ๕๐.๐  ของปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น  
และมีการนําขยะกลับมาใช้ใหม่ไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๓๐.๐   
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  ๔.๒.๔ เพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวเพื่อรองรับผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติให้มีความพร้อมทั้งระดับประเทศ  พื้นที่  และชุมชน   

  ๔.๒.๕ เพิ่มประสิทธิภาพการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
  ๔.๒.๖ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

และชุมชนสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างเก้ือกูลกัน   
 ๔.๓ ตวัชี้วัด 
  ๔.๓.๑ สัดส่วนพื้นที่ป่าไม้  และสัดส่วนพื้นที่อนุรักษ์ต่อพื้นที่ประเทศ   
  ๔.๓.๒ สัดส่วนจํานวนหมู่บ้านที่ขาดแคลนน้ําต่อจํานวนหมู่บ้านทั้งประเทศ  

สัดส่วนจํานวนหมู่บ้านที่ประสบอุทกภัยต่อจํานวนหมู่บ้านทั้งประเทศ  พื้นที่ชลประทาน  และปริมาณ 
กักเก็บน้ําต่อจํานวนประชากร 

  ๔.๓.๓ คุณภาพน้ําในแหล่งน้ําหลักและแม่น้ําสายสําคัญ  คุณภาพน้ําทะเลชายฝั่ง  
คุณภาพอากาศในเขตเมืองและเขตอุตสาหกรรม  อัตราการกําจัดขยะชุมชนถูกหลักสุขาภิบาล  และอัตรา
การนําขยะกลับมาใช้ใหม่ 

  ๔.๓.๔ สัดส่วนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหัว  เปรียบเทียบกับลําดับขั้น 
การพัฒนาที่แสดงโดยผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว 

  ๔.๓.๕ เครื่องมือและกลไกในการบริหารจัดการรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ  ฐานข้อมูลและแผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงภัยจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
ทั้งระดับประเทศ  ภูมิภาค  และจังหวัด  กลไกการเฝ้าระวังและระบบเตือนภัยล่วงหน้าในพื้นที่ที่ได้รับ
ผลกระทบและพื้นที่เสี่ยงภัยธรรมชาติ   

  ๔.๓.๖ ปริมาณและมูลค่าความเสียหายจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ   
  ๔.๓.๗ จํานวนองค์กรที่สามารถพัฒนาให้เป็นสภาสิ่งแวดล้อมชุมชนท้องถิ่น  

กฎหมายในการคุ้มครองรักษาผลประโยชน์ของประเทศให้สอดคล้องกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน   
และประชาคมอ่ืนๆ 

๕. แนวทางการพัฒนา 
 ปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  สะท้อนให้เห็นว่า 

การพัฒนาประเทศในช่วงที่ผ่านมาขาดความสมดุลและไม่ยั่งยืน  ขณะที่ประเทศไทยกําลังจะต้องเผชิญกับ
ความท้าทายที่สําคัญยิ่งในมิติของการพัฒนาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  ดังนั้น  ในการกําหนด
ทิศทางยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศภายใต้แผนพัฒนา ฯ  ฉบับที่  ๑๑  จึงควรให้ความสําคัญกับการ
อนุรักษ์และฟื้นฟูดูแลฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ควบคู่กับการใช้อย่างตระหนักรู้คุณค่า  
บริหารจัดการอย่างดี  สร้างความเป็นธรรม  ลดความเหลื่อมล้ําและความขัดแย้งในการเข้าถึงและการใช้
ประโยชน์ทรัพยากร  และคํานึงถึงต้นทุนสิ่งแวดล้อมของประเทศ  การปรับกระบวนทัศน์การพัฒนา 
และขับเคลื่อนประเทศไปสู่การเป็นเศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนต่ําและเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม   
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การยกระดับขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อให้สังคม 
มีภูมิคุ้มกัน  การเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ  การควบคุมและลดมลพิษ 
เพื่อสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ใ ห้กับประชาชน  และการพัฒนาระบบ  การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มให้มีประสิทธิภาพ  โปร่งใสและเป็นธรรม  รวมทั้งการสร้างภูมิคุ้มกัน
ด้านการค้าจากเงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  ตลอดจนการเพิ่มบทบาท
ประเทศไทยในเวทีประชาคมโลกที่เก่ียวข้องกับกรอบความตกลงและพันธกรณีด้านสิ่งแวดล้อมระหว่าง
ประเทศ  ดังนี้ 

 ๕.๑ การอนุรั ก ษ์   ฟื้ นฟู   และสร้ างความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม  มีแนวทางหลัก  ดังนี้ 

  ๕.๑.๑ คุ้มครอง  ป้องกัน  รักษา  ฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้  และเขตอนุรักษ์  โดยอนุรักษ์
พื้นที่เปราะบางที่มีความสําคัญเชิงนิเวศ  สร้างพื้นที่เชื่อมต่อระหว่างป่า  วางระบบเพื่อแก้ไขปัญหาการบุก
รุกถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าไม้  โดยให้มีการจัดทําทะเบียนผู้ถือครองที่ดินในพื้นที่อนุรักษ์ทั้งหมด  
ดําเนินการพิสูจน์สิทธิ  และร่วมมือกับผู้มีส่วนได้เสียจัดทําแนวเขตพื้นที่อนุรักษ์  เพื่อให้เป็นที่ยอมรับ
ร่วมกัน  ควบคุมการใช้ประโยชน์พื้นที่ต้นน้ําและการใช้สารเคมีการเกษตรในพื้นที่ต้นน้ําอย่างเข้มงวด  
ส่งเสริมเครือข่ายอนุรักษ์และป้องกันการบุกรุกป่าไม้  โดยภาคประชาชนและชุมชน  ส่งเสริมหลักการ
ชุมชนอยู่ร่วมกับป่า  การปลูกป่า  ๓  อย่าง  ประโยชน์  ๔  อย่าง  ส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน  การฟื้นฟู
และการปลูกป่าในรูปแบบวนเกษตร  โดยให้ความสําคัญกับพื้นที่  ต้นน้ําและพื้นที่รอยต่อตามแนวเขต
อนุรักษ์  รวมทั้งสนับสนุนการปลูกต้นไม้และการปลูกป่าอย่างจริงจัง  โดยเฉพาะในระดับครัวเรือน 
และชุมชน  ภายใต้แนวคิดและกลไกส่งเสริมที่เหมาะสม  เช่น  ธนาคารต้นไม้  หรือการปลูกต้นไม้ใช้หนี้  
และให้มีการจัดทําแผนส่งเสริมการปลูกป่าของประเทศที่สามารถขับเคลื่อนได้อย่างเป็นรูปธรรม 

  ๕.๑.๒ พัฒนาระบบฐานข้อมูล  ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  และการจัดการ 
องค์ความรู้  เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการวางแผนและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  โดยสนับสนุน
ให้มีการจัดทําแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐและการใช้ประโยชน์ในเขตพื้นที่อนุรักษ์ให้เกิดความชัดเจน  
เพื่อให้ทราบถึงข้อเท็จจริงและสามารถวางระบบการจัดการแก้ไขปัญหาให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบัน  รวมทั้งสนับสนุนการจัดทําฐานข้อมูลทรัพยากรป่าไม้  ความหลากหลายทางชีวภาพ  ทรัพยากร
ชายฝั่ง  ป่าชายเลน  แหล่งน้ํา  ที่ดิน  และทรัพยากรแร่  เผยแพร่ต่อสาธารณะอย่างต่อเนื่องทุกปีผ่านทาง
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์และสื่ออ่ืน ๆ  ปรับปรุงระบบการจัดทําฐานข้อมูลพื้นที่ป่าไม้  และการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ในเขตอนุรักษ์  โดยใช้ระบบเทคโนโลยีอวกาศและภาพถ่ายดาวเทียม  ให้เป็นมาตรฐานที่ยอมรับร่วมกัน  
และสามารถติดตามตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าและการใช้ประโยชน์ที่ดินได้   
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  ๑.๓ ปรับปรุงการบริหารจัดการที่ดินทั้งระบบและกระจายการถือครองที่ดิน 
ให้เกิดความเป็นธรรม  โดยให้มีการจัดทําระบบสารสนเทศและทะเบียนข้อมูลที่ดินและแผนที่แห่งชาติ  
แสดงการครอบครองใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทต่าง ๆ  ในที่ดินของรัฐ  ที่ดินเอกชน  และที่ดินที่มีการ 
ถือครองโดยไม่มีเอกสารสิทธิ์  เพื่อใช้เป็นข้อมูลการบริหารจัดการและป้องกันการขยายพื้นที่เกษตรกรรม
เข้าไปในเขตอนุรักษ์  กําหนดมาตรการเพื่อกระจายการถือครองที่ดินให้เป็นธรรม  เช่น  จัดเก็บภาษีที่ดิน
ในอัตราก้าวหน้า  ให้มีการใช้ประโยชน์จากพื้นที่รกร้าง  และจัดให้มีระบบและองค์กรบริหารจัดการที่ดิน
ให้เป็นรูปธรรมโดยเร็ว  เพื่อลดความสูญเสียพื้นที่ที่เหมาะสมสําหรับการเกษตร  และเป็นการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม  ตลอดจนกําหนดมาตรการป้องกัน 
การสูญเสียกรรมสิทธิ์ที่ดินของเกษตรกรรายย่อย  เพื่อคุ้มครองความม่ันคงและฐานการดํารงชีวิตของ
เกษตรกรยากจน   

  ๕.๑.๔ เร่งรัดพัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพดินเพื่อสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพ 
การผลิตการเกษตรและความม่ันคงทางอาหาร  โดยส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน  แก้ไข
ปัญหาดินเค็ม  ดินขาดอินทรียวัตถุ  และการชะล้างพังทลายของหน้าดิน  ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
ที่เหมาะสม  อาทิ  การพัฒนาพันธุ์พืชทนเค็มที่ใช้ในการฟื้นฟูบํารุงดิน  การใช้น้ําหมักชีวภาพและปุ๋ย
อินทรีย์เพื่อเพิ่มธาตุอาหารในดิน  การปลูกหญ้าแฝกและการปลูกพืชคลุมดินเพื่อลดการชะล้างพังทลาย
ของหน้าดิน  เป็นต้น  รวมทั้งส่งเสริมการทําวิจัยเพื่อแก้ปัญหาดินเปรี้ยว  ดินเค็ม  สนับสนุน 
การดําเนินงานของหมอดินอาสา  และส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐ  ภาควิชาการและภาคเอกชน  
ในการพัฒนาเทคโนโลยี  ถ่ายทอดองค์ความรู้  พัฒนากระบวนการส่งเสริมและการจัดการ  สร้างศูนย์ 
การเรียนรู้และบ่มเพาะเกษตรกร  เพื่อให้สามารถนําความรู้  และเทคโนโลยีการอนุรักษ์ฟื้นฟูบํารุงดิน 
ไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่อย่างได้ผล   

  ๕.๑.๕ วางระบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  โดยพัฒนา
ระบบการจดัการร่วมในการจัดการทรัพยากรชายฝั่ง  ทั้งด้านการอนุรักษ์  การท่องเที่ยว  และการพัฒนา
ฟื้นฟูทรัพยากรประมง  ผลักดันยุทธศาสตร์ความม่ันคงแห่งชาติทางทะเล  บรรเทาผลกระทบจากภัย
ธรรมชาติที่รุนแรงและการกัดเซาะชายฝั่ง  โดยส่งเสริมการปลูกป่าชายเลน  ฟื้นฟูแนวปะการัง  อนุรักษ์
แหล่งหญ้าทะเล  และสาหร่ายทะเล  ส่งเสริมการจัดการพื้นที่ชายฝั่งโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน   
เพื่อการใช้ประโยชน์ทรัพยากรและการทําประมงชายฝั่งอย่างยั่งยืน  ปรับปรุงการออกแบบและมาตรฐาน
การก่อสร้างเขตชุมชน  อุตสาหกรรม  และโครงสร้างพื้นฐานบริเวณชายฝั่ง  โดยคํานึงถึงผลกระทบ 
ของการเปลี่ยนแปลงทางสมุทรศาสตร์และปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งในภาพรวม  รวมทั้งให้มีการวางแผน
ระยะยาวเพื่อรองรับการเพิ่มขึ้นของน้ําทะเล  ที่จะส่งผลกระทบต่อเมืองและพื้นที่ชายฝั่ง 
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  ๕.๑.๖ เร่งรัดการบริหารจัดการน้ําแบบบูรณาการ  เพื่อสนับสนุนความม่ันคง 
ด้านอาหารและพลังงาน  และลดปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งได้อย่างยั่งยืน  โดยปรับปรุงกลไกการจัดการน้ํา
แบบองค์รวม  ด้วยการปรับปรุงกฎหมายการจัดการน้ํา  การเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรลุ่มน้ํา 
และองค์กรท้องถิ่นในการจัดการน้ํา  และการจัดทําแผนบริหารจัดการน้ําในแต่ละลุ่มน้ําอย่างบูรณาการ
ตั้งแต่การจัดการป่าต้นน้ํา  ความต้องการใช้น้ําจนถึงการจัดการน้ําเสียที่เชื่อมโยงกับแผนพัฒนาในท้องถิ่น
ทั้งระดับจังหวัด  กลุ่มจังหวัด  ให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการน้ํา  การจัดการพื้นที่วิกฤตภัยแล้งและน้ําท่วม  
การพัฒนาระบบโครงข่ายน้ํา  การพัฒนาระบบข้อมูลความม่ันคงด้านน้ําและการพยากรณ์น้ํา 
เพื่อประโยชน์ในการจัดสรรน้ําที่เป็นธรรมกับทุกภาคส่วน  รวมทั้งการป้องกันภัยและเตือนภัยน้ําแล้ง 
และน้ําท่วม  โดยการบังคับใช้ผังเมือง  และการปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐาน  ส่ิงก่อสร้าง  ที่อยู่อาศัย
ไม่ให้กีดขวางทางไหลของน้ํา  และการปรับวิถีการดํารงชีวิตให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่เพื่อรองรับ 
ลดผลกระทบจากอุทกภัยและภัยแล้ง  ตลอดจนการป้องกัน  และเฝ้าระวังคุณภาพน้ําให้มีมาตรฐาน
เหมาะสมและปลอดภัยสําหรับการบริโภค  การดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ  และการรักษาระบบนิเวศ
โดยให้องค์กรปกครองท้องถิ่น  ชุมชน  และสถาบันการศึกษาในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการวางแผน 
และบริหารจัดการด้วยภูมิปัญญาและวฒันธรรมท้องถิ่นผสานกับเทคโนโลยีการจัดการน้ํา 

  ๕.๑.๗ พัฒนาปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งน้ํา  เพื่อเพิ่มปริมาณน้ําต้นทุนในแหล่งน้ํา 
ที่มีศักยภาพในการกักเก็บน้ํา  ให้เหมาะสมกับระบบนิเวศ  ภูมิสังคม  เศรษฐกิจและความต้องการร่วมกัน
ของชุมชนท้องถิ่นและผู้มีส่วนได้เสีย  เพื่อสนับสนุนการเพิ่มผลผลิตเพื่อสร้างความม่ันคงด้านอาหาร 
และพลังงานแก่ประเทศ  โดยการเพิ่มพื้นที่ชลประทานและประสิทธิภาพการกระจายน้ําของระบบ
ชลประทานอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม  การพัฒนาแหล่งน้ําตามแนวพระราชดําริ  ทั้งแหล่งน้ําผิวดิน   
แหล่งน้ําบาดาล  แหล่งน้ําชุมชน  และแหล่งน้ําในไร่นา  รวมทั้งแก้มลิงและฝายชะลอน้ํา  ตลอดจนการผันน้ํา
ระหว่างลุ่มน้ําทั้งภายในและระหว่างประเทศให้สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่  ควบคู่กับการจัดการ
ความต้องการใช้น้ํา  โดยคํานึงถึงความสมดุลและเป็นธรรมในการจัดสรรน้ําให้ภาคการใช้น้ําต่าง ๆ   
กับปริมาณน้ําต้นทุนที่มีอยู่  และความพร้อมของประชาชนในพื้นที่ 

  ๕.๑.๘ พัฒนาและส่งเสริมให้เกิดการใช้น้ําอย่างมีประสิทธิภาพ  คุ้มค่า  และไม่ส่งผล
กระทบต่อสิ่งแวดล้อม  โดยจัดระบบการกระจายน้ําให้เหมาะสมในทุกภาคส่วน  ทั้งภาคเกษตร  
อุตสาหกรรม  และอุปโภคบริโภค  ใช้หลักการลด  การใช้ซํ้า  และการนํากลับมาใช้ใหม่  และจัดทําข้อมูล
การใช้น้ํา  (Water  Footprint)  รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ําของภาคการเกษตร  และส่งเสริม 
การปลูกพืชที่ใช้น้ําน้อยในช่วงฤดูแล้ง  เพื่อลดปัญหาการขาดแคลนน้ํา 

  ๕.๑.๙ จัดทําแผนแม่บทโครงสร้างพื้นฐานด้านทรัพยากรน้ําเพื่อการอุปโภค  
บริโภคอย่างเป็นระบบ  โดยจัดการน้ําผิวดินและน้ําใต้ดินอย่างผสมผสานตามศักยภาพของพื้นที่   
เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงน้ําสะอาดได้อย่างทั่วถึง   
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  ๕.๑.๑๐ ส่งเสริมการอนุรักษ์  ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพ  และแบ่งปัน
ผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม  โดยจัดให้มีการคุ้มครองพื้นที่อนุรักษ์และระบบนิเวศที่เปราะบาง  ซ่ึงเป็น 
ถิ่นกําเนิดของสมุนไพร  มีความหลากหลายทางชีวภาพที่สมบูรณ์  และเป็นถิ่นที่อยู่ของพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ 
ที่หายากและใกล้สูญพันธุ์  ส่งเสริมการอนุรักษ์พันธุกรรมท้องถิ่นโดยองค์กรชุมชน  ปรับปรุงกฎระเบียบ 
ให้เอ้ือต่อการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรชีวภาพเพื่อการพึ่งตนเองและการสร้างความม่ันคง 
ด้านอาหารและสุขภาพในระดับชุมชน  รวมทั้งการสร้างนวัตกรรมจากทรัพยากรชีวภาพ  เพื่อการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศ  ภายใต้กลไกการแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม  รวมทั้งการสร้างมูลค่าเพิ่ม
ทางเศรษฐกิจจากนวัตกรรมและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรชีวภาพอย่างยั่งยืน 

 ๕.๒ การปรับกระบวนทัศน์การพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศเพื่อเตรียมพร้อมไปสู่ 
การเป็นเศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนต่ําและเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  มีแนวทางหลัก  ดังนี้ 

  ๕.๒.๑ ปรับโครงสร้างการผลิตของประเทศเพื่อเตรียมพร้อมไปสู่เศรษฐกิจคาร์บอน
ต่ําและเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  โดย 

   ๑) เพิ่มโอกาสในการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตภาคอุตสาหกรรม
โดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่ มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูง  อาทิ  การผลิตไฟฟ้า  ซีเมนต์  เหล็ก  
อิเล็กทรอนิกส์  ยานยนต์  รวมทั้งวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  ไปสู่การผลิตที่สะอาดและเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม  ด้วยการสนับสนุนสินเชื่อดอกเบ้ียต่ําและสิทธิพิเศษด้านภาษี  เพื่อการปรับปรุง
ประสิทธิภาพของอุปกรณ์ตามศักยภาพการพัฒนาเทคโนโลยี  การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน   
และการปรับเปลี่ยนเชื้อเพลิงมาใช้พลังงานทดแทนที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบกับส่ิงแวดล้อม   

   ๒) ปรับนโยบายส่งเสริมการลงทุนให้เอ้ือสิทธิประโยชน์มากขึ้นสําหรับ
อุตสาหกรรมที่ปล่อยคาร์บอนต่ําหรือช่วยลดคาร์บอน  รวมทั้งไม่ส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรม 
ข้ามชาติที่ส่งผลกระทบสูงต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

   ๓) เร่ งพัฒนากลไกและมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกในประเทศ   
ที่สนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนและตอบสนองต่อการปรับตัวของกลไกและมาตรการระหว่างประเทศ 
ด้านการลดก๊าซเรือนกระจก  รวมทั้งเร่งพัฒนาเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์  หลักเกณฑ์  และเงื่อนไข 
ที่นําไปสู่การเป็นสังคมที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  อาทิ  ภาษีส่ิงแวดล้อม  ภาษีคาร์บอน  การพัฒนาระบบ
ฉลากคาร์บอน  และคาร์บอนฟุตพริ้นท์  การเพิ่มมาตรฐานบังคับเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม  การส่งเสริม
ระบบการประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์  รวมถึงการส่งเสริมการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก  ตลอดจนสนับสนุนการวิจัยพัฒนาทางวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  และนวัตกรรม 
ในสาขาการผลิตต่าง ๆ  ที่นําไปสู่การลดก๊าซเรือนกระจก 
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   ๔) สนับสนุนการอยู่ร่วมกันของอุตสาหกรรมและชุมชนอย่างยั่ งยืน 
ในลักษณะเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  ที่มีการใช้ทรัพยากรหมุนเวียนให้ได้มากที่สุด  และบริหารจัดการ
วัตถุดิบและของเสียอย่างเป็นระบบครบวงจร  และวางกลไกการสื่อสารกับทุกภาคีในพื้นที่  เพื่อสร้าง
ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการพัฒนาพื้นที่เชิงนิเวศ  และปรับเปลี่ยนทัศนคติ
ของชุมชนต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ  ภาคการผลิตและบริการ  ก่อนการจัดตั้งเขตหรือพื้นที่นิเวศ  เพื่อให้
เกิดการยอมรับจากทุกภาคส่วน  กําหนดมาตรการจูงใจเพื่อส่งเสริมให้ภาคเอกชนดําเนินธุรกิจภายใต้
ความรับผิดชอบต่อสังคม  ส่งเสริมแนวคิดในการ  ทําธุรกิจเพื่อสังคม  และเปิดโอกาสให้ชุมชนท้องถิ่น
ลงทุนร่วมกับภาคธุรกิจมากขึ้น   

   ๕) ส่งเสริมการทําการเกษตรที่เก้ือกูลกับระบบนิเวศ  ตามแนวคิดของการ
ทําเกษตรกรรมยั่งยืนเพื่อให้เกิดความสมดุลโดยจัดให้มีกลไกให้ความรู้และขับเคลื่อนทั้งระดับชุมชนและ
ระดับประเทศ  ส่งเสริมการทําเกษตรอินทรีย์  เกษตรผสมผสาน  วนเกษตร  และเกษตรทฤษฎีใหม่ที่ช่วย
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  รณรงค์ให้เกษตรกรใช้สารชีวภาพทดแทนการใช้สารเคมี  เพื่อลด
ผลกระทบกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ลดต้นทุนการผลิต  และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
ในระยะยาว  พัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะสมกับสภาวะและภูมิสังคมของประเทศ  ปรับระบบ 
การใช้ที่ดิน  และการค้นคว้าชนิดพันธุ์ที่ให้ผลผลิตสูง  ใช้น้ําน้อย  และทนต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ  รวมทั้งสนับสนุนการสร้างตลาดรองรับสินค้าเกษตรอินทรีย์  ด้านปศุสัตว์  สนับสนุนให้มีการ
จัดการอาหารที่ใช้เลี้ยงโคและกระบือ  เพื่อลดการเกิดก๊าซมีเทน  ในขณะที่ด้านประมง  ส่งเสริมให้มีการ
ทําประมงที่คํานึงถึงความสมดุลของทรัพยากร  สัตวน์้ําและระบบนิเวศ  รวมทั้งปรับปรุงระบบการบริหาร
จัดการให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล  เช่น  กฎ  ระเบียบเก่ียวกับการป้องกัน  ยับยั้ง  และขจัดการทํา
ประมงที่ผิดกฎหมาย  ขาดการรายงานและไร้การควบคุมของสหภาพยุโรป  เป็นต้น 

   ๖) ส่งเสริมภาคบริการให้มีบทบาทมากขึ้นในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ   
โดยส่งเสริมธุรกิจบริการที่มีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมน้อยและประเทศไทยมีศักยภาพสูง  เช่น  การท่องเที่ยว  
การรักษาพยาบาลและสุขภาพ  รวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  โดยกําหนดทิศทางการพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับศักยภาพการรองรับของระบบนิเวศในพื้นที่และบริหารจัดการการใช้น้ํา 
ที่ไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนและเกษตรกรรายย่อย  เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับระบบนิเวศและการ
ท่องเที่ยวในท้องถิ่น  เช่น  สนับสนุนและเพิ่มมาตรการด้านการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพเพื่อลดปัญหา 
จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหรือชุมชนต้นแบบ  ตลอดจนส่งเสริม 
การใช้ประโยชน์ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการผลิตสินค้าและบริการสีเขียว  และสินค้าและบริการเชิงสร้างสรรค์  
เพื่อนําไปสู่สังคมเศรษฐกิจคาร์บอนต่ํา 
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   ๗) สร้างโอกาสทางการตลาดให้ กับสินค้าและบริการที่ เ ป็นมิตร 
ต่อสิ่งแวดล้อม  โดยขยายผลการจัดซ้ือจัดจ้างที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมของภาครัฐให้ครอบคลุมกว้างขวาง
ถึงระดับท้องถิ่น  รวมทั้งให้ครอบคลุมถึงการจัดซ้ือสินค้าทางการเกษตรที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม   
เพื่อกระตุ้นให้เกิดการขยายตัวของ  การผลิตให้มากขึ้น  ให้สิทธิพิเศษด้านภาษีกับผู้ประกอบการหรือ
สินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  เพื่อให้สามารถแข่งขันกับสินค้าอ่ืน ๆ  รวมทั้งกําหนด
หลักเกณฑ์และให้รางวัลกับหน่วยงานของรัฐที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  ตลอดจนส่งเสริมการจัดซ้ือจัดจ้าง
ที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมในองค์กรเอกชนผ่านห่วงโซ่อุปทาน  หรือการจัดการสิ่งแวดล้อมผ่านคู่ค้าทางธุรกิจ   

  ๕.๒.๒ เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในภาคคมนาคมและขนส่ง  เพื่อลด
ปริมาณก๊าซเรือนกระจก  โดย 

   ๑) ส่งเสริมให้ประชาชนเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเดินทางและขนส่งสินค้า
ด้วยระบบคมนาคมและขนส่งที่ใช้พลังงานต่อหน่วยต่ํากว่าทางถนนที่เป็นรูปแบบการเดินทางและขนส่ง
สินคา้หลักในปัจจุบัน  และพัฒนาโครงข่ายเชื่อมโยงระบบขนส่งสาธารณะเพื่อลดสัดส่วนการใช้พลังงาน 
ในภาคคมนาคมและขนส่ง  ซ่ึงจะนําไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในภาพรวมของประเทศ 

   ๒) ส่งเสริมการใช้ยานพาหนะที่ใช้พลังงานที่สะอาดขึ้น  หรือใช้พลังงาน 
ที่สามารถนํากลับมาใช้ใหม่  โดยส่งเสริมการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพและก๊าซธรรมชาติสําหรับยานยนต ์ 
พัฒนาเทคโนโลยียานยนต์ที่สะอาดและช่วยประหยัดพลังงาน  ควบคู่กับการควบคุมประสิทธิภาพการใช้
พลังงานภายใต้ศักยภาพของเทคโนโลยี  โดยการกําหนดมาตรฐานอัตราการบริโภคเชื้อเพลิง  เพื่อให้เกิด
การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ  อย่างคุ้มค่า  และลดการใช้น้ํามันเชื้อเพลิง  ซ่ึงจะเป็นกลไกสําคัญในการ 
ลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกในระยะยาว 

   ๓) สร้างวินัยและส่งเสริมพฤติกรรมการขับขี่ของประชาชน  เพื่อลดการ
เผาผลาญน้ํามันเชื้อเพลิง  ตลอดจนการดูแลเครื่องยนต์ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมทั้งกําหนดให้มีการ
ควบคุมการปล่อยมลพิษไม่เกินอัตราที่กฎหมายกําหนดอย่างเคร่งครัด 

  ๕.๒.๓ พัฒนาเมืองที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมเน้นการวางผังเมืองที่ผสมผสาน
วัฒนธรรม  สังคม  และระบบนเิวศเข้าด้วยกัน  โดย 

   ๑) พัฒนาเมืองแบบกระชับ  (Compact  urban  design)  ที่มีการใช้
พื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ  ให้ความสําคัญกับการเพิ่มพื้นที่สีเขียว  และการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้
พลังงานในพื้นที่เมือง  โดยการใช้เทคโนโลยีการออกแบบโครงสร้างพื้นฐาน  ระบบขนส่ง  และอาคารที่อยู่อาศัย 
ที่ประหยัดพลังงาน  รวมทั้งพัฒนาตน้แบบเมืองที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  ส่งเสริมการอนุรักษ์พื้นที่สีเขียว
ในเมืองเพื่อการทําเกษตรบางประเภท  ตลอดจนการทําฟาร์มในเมืองเพื่อส่งเสริมคนในเมืองให้สามารถ
ผลิตอาหารได้ในพื้นที่ว่างเปล่าที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์  เช่น  พื้นที่ริมเส้นทางรถไฟ  หรือพื้นที่สาธารณะ
ร่วมกัน  เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียว  รวมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม   
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   ๒) ใช้มาตรการสร้างแรงจูงใจและมาตรการสนับสนุนทางด้านภาษี 
เพื่อส่งเสริมให้เกิดการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีหรือใช้วัสดุอุปกรณ์  ซ่ึงประหยัดพลังงาน  และใช้พลังงาน
ทดแทน  ควบคู่กับการพัฒนาและปรับปรุงกฏระเบียบและมาตรฐานด้านการจัดการพลังงานเพื่อให้เกิด
การประหยัดและใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในอาคารแต่ละประเภท   

   ๓) กํากับการใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังเมืองอย่างเข้มข้น  ทั้งในเขต 
และนอกเขตเมืองกําหนดมาตรการควบคุมการขยายตัวของเมืองและพื้นที่ชุมชน  ในเขตชลประทาน  
พื้นที่เกษตรกรรม  และเขตอนุรักษ์  กําหนดและวางผังแหล่งสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมและแหล่งมรดก 
ทางวัฒนธรรม  รวมทั้งส่งเสริมบทบาทของชุมชนและท้องถิ่นในการจัดทําแผนพัฒนาพื้นที่  และผังเมือง  
ทั้งในระดับตําบล  อําเภอ  และจังหวัดให้สอดคล้องกับบริบทและวิถีชีวิตของคนรวมทั้งศักยภาพของพื้นที่ 

   ๔) จัดการสิ่งแวดล้อมเมืองอย่างบูรณาการด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม   
ทั้งด้านการจัดการน้ําเสีย  และขยะมูลฝอย  ภายใต้หลักการลด  การใช้ซํ้าและการนํากลับมาใช้ใหม่  
ตลอดจนส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพของท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  ภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

  ๕.๒.๔ ปรับพฤติกรรมการบริโภคสู่สังคมคาร์บอนต่ําที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  โดย 
   ๑) ส่งเสริมให้ประชาชนทุกภาคส่วนมีสํานึกรับผิดชอบเรื่องสิ่งแวดล้อม  

โดยนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดําเนินชีวิต  เพื่อเป็นต้นแบบของสังคมที่เป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อมผ่านระบบการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับปฐมวัย  โดยให้เชื่อมโยงกับวิถีชีวิตและสามารถนําไป
ประยุกต์ใช้ได้จริง  ปลูกฝังแนวคิดให้เกิดความตระหนักว่าทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเก้ือกูล 
ต่อการอยู่รอดและการพัฒนาของสังคมมนุษย์  ควบคู่ไปกับการเปลี่ยนแนวคิดจากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ 
เพื่อผลประโยชน์ตอบแทนทางเศรษฐกจิสูงสุดในระยะสั้น  สู่การอยู่ร่วมกันอย่างเก้ือกูล  และการใช้ประโยชน์
อย่างยั่งยืน   

   ๒) รณรงค์ปรับเปลี่ยนทัศนคติและสร้างค่านิยมการบริโภคที่ยั่งยืนให้เป็น
บรรทัดฐานของสังคม  โดยการใช้หลักศาสนา  วัฒนธรรม  ประเพณี  การดํารงชีวิตตามวิถีไทยเป็นเครื่องมือ  
เพื่อปลูกฝังค่านิยมการบริโภคอย่างพอเพียง  โดยคํานึงถึงความพอดี  พอประมาณ  ยกย่องและให้เกียรติ
บุคคลและชุมชนที่เป็นแบบอย่างที่ดีของการบริโภคที่ยั่งยืนบนฐานภูมิปัญญาดั้งเดิม  ผ่านกระบวนการ
ศึกษาทั้งในระบบและ  นอกระบบโรงเรียน  อาทิ  เวทีการเรียนรู้ของชุมชนและเครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน  
รวมทั้งผ่านทางสื่อวิทยุ  โทรทัศน์  และอ่ืนๆ 

   ๓) เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและถ่ายทอดความรู้ความเขา้ใจ
แก่ประชาชนเกี่ยวกับส่ิงแวดล้อมและการบริโภคที่ยั่งยืน  เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของประชาชนในการ
เลือกบริโภคสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม   
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   ๔) เสริมสร้างกลไกคุ้มครองผู้บริโภค  และส่งเสริมเครือข่าย  ส่ือ  โฆษณา  
และประชาสัมพันธ์ให้เข้ามามีบทบาทในการปรับเปลี่ยนสังคมไปสู่การบริโภคที่ยั่งยืน  โดยสร้างความ
เข้มแข็งของกลไกการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค  ปรับปรุงกฎหมายควบคุมและกํากับดูแลส่ือ  ให้เผยแพร่
ข้อมูลแก่ผู้บริโภคอย่างมีความรับผิดชอบ  และจัดให้มีเครือข่ายให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์
เพื่อส่งเสริมให้ธุรกิจด้านการผลิตส่ือและโฆษณา  เกิดความรู้ความเข้าใจ  มีจิตสํานึก  และสามารถ
ปรับเปลี่ยนแนวทางการผลิตส่ือเผยแพร่โฆษณาที่เอ้ือต่อรูปแบบการบริโภคที่ยั่งยืน 

 ๕.๓ การยกระดับขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ  เพื่อให้สังคมมีภูมิคุ้มกัน  มีแนวทางสําคัญ  ดังนี้ 

  ๕.๓.๑ พัฒนาองค์ความรู้เก่ียวกับผลกระทบ  และการปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลง  
สภาพภูมิอากาศ  โดย 

   ๑) ศึกษาวิ จัยและพัฒนาความรู้ เก่ียวกับสาเหตุและการคาดการณ์   
การประเมินความเสี่ยง  ความเปราะบาง  และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศในรายสาขา  ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมให้มีความแม่นยํามากขึ้น  ทั้งต่อระบบนิเวศป่าไม้  
ความหลากหลายทางชีวภาพพื้นที่ชายฝั่ง  การขาดแคลนน้ํา  ภัยธรรมชาติ  และภาคการผลิตที่สําคัญ 
ของประเทศ  เพื่อวางแผนในการรับมือและจัดการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม   

   ๒) สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  และ
นวัตกรรมที่เก่ียวข้อง  กับการลดก๊าซเรือนกระจกและการปรับตัว  โดยครอบคลุมการศึกษาเพื่อเสนอแนะ
แนวทางและมาตรการด้านการลดก๊าซเรือนกระจกในภาคการปล่อยก๊าซที่สําคัญและมีความเสี่ยงสูง   
โดยคํานึงถึงศักยภาพ  ประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในการลดก๊าซเรือนกระจก  การศึกษาวิจัย 
เพื่อเตรียมการพัฒนาระบบตลาดคาร์บอนในประเทศ  การศึกษาวิจัยเพื่อเตรียมการรองรับการลดก๊าซ
เรือนกระจกรายสาขา  เช่น  สาขาพลังงาน  สาขาเกษตรกรรม  การศึกษาวิจัยเพื่อเตรียมการรองรับ
มาตรการหรือกลไกใหม่ๆที่สําคัญ  อาทิ  การลดก๊าซเรือนกระจกอย่างเหมาะสมในระดับชาติ  (National  
Appropriation  Mitigation  Action : NAMA)  การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากการทําลาย
ป่าและความเสื่อมโทรมของป่า  การอนุรักษ์  การจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน  และการเพิ่มการกักเก็บ
คาร์บอนในพื้นที่ป่าในประเทศกําลังพัฒนา  (Reducing  Emission  from  Deforestation  and  
Degradation  and  the  Role  of  Forest  Carbon  Stocks  in  Developing  Countries : REDD - Plus)  
และโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาดรายสาขา  เป็นต้น 

   ๓) สร้างนักวิจัยและเครือข่ายวิจัยด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
รวมทั้งพัฒนาเครือข่ายความรู้  และการมีส่วนร่วม  ตลอดจนจัดหลักสูตรการศึกษาว่าด้วยการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
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   ๔) พัฒนากลไกการประเมินองค์ความรู้  รวมทั้งเผยแพร่องค์ความรู้
เก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให้ทุกภาคส่วนได้ทราบ  เพื่อสร้างความตระหนักให้แก่ประชาชน
ในการร่วมกันดําเนินการแก้ไขและบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

  ๕.๓.๒ พัฒนาเครื่องมือในการบริหารจัดการเพื่อรับมือกับความท้าทายจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  โดย 

   ๑) สนับสนุนให้มีการจัดทําแผนเตรียมความพร้อมของประเทศเพื่อรองรับ
ผลกระทบอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระยะยาว  ๒๐  ปี  โดยให้ความสําคัญ 
กับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในด้านเศรษฐกิจและสังคม  เช่น  การวางแผนป้องกันเมืองและพื้นที่ชายฝั่ง  
และการป้องกันน้ําท่วม  รวมทั้งการจัดทําแผนระยะยาวในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศ   

   ๒) พัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบการรายงานเกี่ยวกับข้อมูลการปล่อย
และการลดก๊าซเรือนกระจกและด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  โดยพัฒนาจัดทําฐานข้อมูล 
ที่เก่ียวข้องกับผลของภาวะโลกร้อน  และผลที่เกิดขึ้นจากพันธกรณีต่าง ๆ  ฐานข้อมูลก๊าซเรือนกระจก 
ของประเทศ  และข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรายสาขาให้ทันสมัยและมีมาตรฐาน  พัฒนาจัดทํา
ระบบฐานข้อมูลเชิงพื้นที่เพื่อบ่งชี้พื้นที่เสี่ยงภัย  รวมทั้งฐานข้อมูลเก่ียวกับฉลากคาร์บอน  และคาร์บอนฟุตพริ้นต์
ของการประกอบกิจกรรมต่าง ๆ  ระบบข้อมูลโครงการเทคโนโลยีสะอาดของประเทศ  และข้อมูลการซ้ือขาย
คาร์บอนเครดิตในตลาดภาคบังคับและคาร์บอนออฟเซตในตลาดภาคสมัครใจ  ตลอดจนทําการประเมิน
ความต้องการในด้านต่าง ๆ  ทั้งด้านการเงิน  และเทคโนโลยี  เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานของประเทศในการ
ขอรับการสนับสนุนทางการเงินและเทคโนโลยีจากต่างประเทศ 

   ๓) นํามาตรการทางการคลังมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ 
ด้านสิ่งแวดล้อม  เช่น  ภาษีส่ิงแวดล้อม  หรือค่าธรรมเนียมผลิตภัณฑ์  การประกันความเสี่ยง   
การกําหนดสิทธิการปล่อยมลพิษ  รวมทั้งมาตรการด้านการตลาด  และมาตรการทางด้านสังคมต่าง ๆ   
มาประยุกต์ใช้ในสาขาต่าง ๆ  ตามความเหมาะสม  ตลอดจนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่าง ๆ  
ควบคู่กับมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินการในเรื่องที่เก่ียวข้อง 

   ๔) สนับสนุนให้มีการจัดทําเป้าหมายและแผนปฏิบัติการระยะกลาง 
และระยะยาวในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยสมัครใจ  โดยคํานึงถึงประโยชน์ร่วม  รวมทั้งพัฒนา
ระบบติดตามโครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  และระบบการตรวจวัด  การรายงาน  และการทวนสอบ  
(Measurable,  Reportable  and  Verifiable : MRV)  ทั้งในระดับโครงการและระดับประเทศ   
รวมทั้งสร้างระบบจูงใจและกลไกเพื่อให้กิจกรรมของภาคส่วนต่างๆในประเทศที่ดําเนินกิจกรรมแบบสมัครใจ 
ในการลดก๊าซเรือนกระจก  ถูกบันทึกอย่างเป็นระบบ 



หน้า   ๑๕๖ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนพิเศษ   ๑๕๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   ธันวาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

   ๕) ศึกษาวิจัยและพัฒนาตลาดคาร์บอนทุกรูปแบบ  เพื่อแสวงหาโอกาส
จากการสร้างรายได้จากการขายคาร์บอนเครดิตของผู้ประกอบการทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็กรวมถึง
ชุมชน  ศึกษารูปแบบและมาตรฐานที่จะสามารถเชื่อมต่อกับตลาดคาร์บอนในต่างประเทศทั้งแบบสมัครใจ
และแบบทางการ  ศึกษาการกําหนดปริมาณการควบคุมการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  และระบบการจัดสรร
สิทธิการปล่อยก๊าซ  รวมถึงศึกษาความคุ้มทุนและประสิทธิภาพในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก   
และต้นทุนในการบริหารจัดการ  เม่ือเทียบกับการเก็บภาษีคาร์บอน   

   ๖) ส่งเสริมให้มีระบบการขึ้นทะเบียนเพื่อสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจก
ของประเทศ  (National  Registry  System)  โดยให้มีการพัฒนาระบบการรายงานและบันทึกกิจกรรม
การจัดการก๊าซเรือนกระจกภายใต้มาตรการการลดก๊าซเรือนกระจกอย่างเหมาะสมในระดับชาติ  รวมทั้ง
การปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย  และกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง  ทั้งนี้เพื่อแสวงหาการสนับสนุนด้านการเงิน  
เทคโนโลยี  และการเพิ่มขีดความสามารถจากต่างประเทศ  รวมทั้งการจัดตั้งตลาดคาร์บอนของประเทศไทย 
ในอนาคต   

   ๗) พัฒนากองทุนคาร์บอน   เพื่ อเป็นแหล่งรับ ซ้ือคาร์บอนเครดิต 
และคาร์บอนออฟเซ็ทในประเทศ  ตลอดจนการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งตลาดคาร์บอนของกลุ่ม
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

  ๕.๓.๓ พัฒนาศักยภาพชุมชนให้เข้มแข็งและพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ  โดย 

   ๑) ยกระดับขีดความสามารถของกลุ่มเสี่ยงในการปรับตัวรับมือกับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  ด้วยการจัดสรรทรัพยากรที่จําเป็น  และถ่ายทอดความรู้ด้านข้อมูลเสี่ยงภัย
และการจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานต่าง ๆ  สู่ชุมชนและเครือข่ายการเรียนรู้ระหว่างชุมชน  รวมทั้ง 
เร่งฟื้นฟูพื้นที่เสี่ยงที่ได้รบัความเสียหายและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติที่เสื่อมโทรม  รวมทั้งส่งเสริมการจ้าง
งานเพื่อเพิ่มรายได้ของประชากรกลุ่มเสี่ยง 

   ๒) กําหนดมาตรการรองรับผลกระทบต่อชุมชนและสังคมที่ชัดเจน   
ทั้งมาตรการระยะสั้นและระยะยาว  ปรับปรุงกฎหมาย  และนวัตกรรมด้านการบริหารความเสี่ยง  เช่น  
การประกันภัยจากสภาพอากาศ  ทั้งบ้านเรือนและพืชผลการเกษตร  เพื่อให้ชุมชนมีกลไกในการบริหาร
จัดการความเสี่ยงมากขึ้น 

   ๓) สนับสนุนกระบวนการวางแผนชุมชนระยะยาว  รวมทั้งส่งเสริมบทบาท
ของ  ปราชญ์ชาวบ้าน  ผู้นําชุมชน  หน่วยงานที่เก่ียวข้องในพื้นที่  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพื่อสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน  ให้สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเท่าทันต่อสถานการณ์ 
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 ๕.๔ การเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติอย่างต่อเนื่อง  โดย 
  ๕.๔.๑ จัดทําแผนที่และจัดลําดับพื้นที่เสี่ยงภัยทั้งในระดับประเทศ  ภูมิภาคและ

จังหวัด  เพื่อกําหนดแนวทางเฝ้าระวังและป้องกันผลกระทบ  ที่ใช้ทั้งมาตรการด้านกายภาพ  โครงสร้าง
พื้นฐาน  และการควบคุมกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการตั้งถิ่นฐานในเขตพื้นที่เสี่ยงภัย  รวมทั้งพัฒนา
มาตรฐานความปลอดภัยของระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานสําคัญ  เพื่อรองรับภัยพิบัติ 
ที่รุนแรงในอนาคต 

  ๕.๔.๒ พัฒนายกระดับการจัดการภัยพิบัติให้มีประสิทธิภาพ  กําหนดมาตรการ 
ให้ครอบคลุม  ทั้งด้านการเตรียมพร้อม  การป้องกัน  การลดผลกระทบ  การเตือนภัย  การจัดการ 
ในภาวะฉุกเฉิน  การช่วยเหลือบรรเทาทุกข์  และการฟื้นฟูบูรณะ  โดยให้ความสําคัญกับการบูรณาการ
และสร้างเอกภาพในการบริหารจัดการ   

  ๕.๔.๓ พัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบการสื่อสารโทรคมนาคม  ส่งเสริม 
การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านการจัดการภัยพิบัติ  โดยบูรณาการหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  
พัฒนาเครือข่ายการจัดการภัยพิบัติระดับภูมิภาค  ให้มีการเชื่อมโยงข้อมูล  การถ่ายทอดเทคโนโลยี   
การส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการ  การสร้างองค์ความรู้ด้านการเตือนภัย  และการจัดการในภาวะฉุกเฉิน 

  ๕.๔.๔ วางระบบเพื่อส่งเสริมการดําเนินงานของภาคส่วนต่าง ๆ  พัฒนาระบบงาน
อาสาสมัครของประเทศอย่างจริงจัง  และให้มีมาตรฐานตามหลักสากล  ให้ความสําคัญกับการพัฒนา
ศักยภาพของชุมชนและผู้นําท้องถิ่น  โดยฝึกอบรมและสร้างองค์ความรู้เก่ียวกับการจัดการภัยพิบัติ   
ผนึกกําลังของภาคส่วนต่าง ๆ   ทั้งภาครัฐ  ภาคเอกชน  ภาควิชาการ  ส่ือมวลชน  กองทัพ  และภาคประชาสังคม  
เพื่อการระดมสรรพกําลัง  และบูรณาการระบบการจัดการภัยพิบัติของประเทศให้มีประสทิธิภาพ 

  ๕.๔.๕ สนับสนุนภาคเอกชน  สถานประกอบการ  โรงเรียน  และท้องถิ่น  ให้มีการ
เตรียมความพร้อม  โดยจัดทําแผนปฏิบัติการรองรับภัยพิบัติ  ซ่ึงประกอบด้วยการอพยพ  การวางระบบ 
ปฏิบัติการสํารองในระดับองค์กร  และการฝึกซ้อมรับมือภัยพิบัติอย่างสมํ่าเสมอ  เพื่อสร้างความตื่นตัว
ให้กับสาธารณชนและสร้างหลักประกันด้านความปลอดภัยในชีวิต  ทรัพย์สิน  และความต่อเนื่องของการ
ดําเนินธุรกิจ 

 ๕.๕ การสร้างภูมิคุ้มกันด้านการค้าจากเงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อมและวิกฤตจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  โดย 

  ๕.๕.๑ ติดตามและเฝ้าระวังมาตรการการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมที่อาจส่งผลกระทบต่อ
การค้าและการลงทุน  ทั้งที่เป็นมาตรการฝ่ายเดียวของภาคีการค้าหลัก  และมาตรการในกรอบทวิภาคี
และพหุภาคีที่เก่ียวข้อง  เพื่อเตรียมพร้อมในการป้องกันหรือรองรับมาตรการดังกล่าว  โดยสนับสนุน 
ให้เกิดความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เก่ียวข้อง  โดยเฉพาะภาคเอกชน   



หน้า   ๑๕๘ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนพิเศษ   ๑๕๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   ธันวาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

  ๕.๕.๒ เตรียมมาตรการรองรับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากมาตรการทางการค้า 
และข้อตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับส่ิงแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  โดยเฉพาะ
มาตรการภาษีที่เก็บจากสินค้าข้ามพรมแดน  ตามบทบัญญัติของข้อตกลงทั่วไปว่าด้วยภาษีศุลกากร 
และการค้าหรือแกตต์  ซ่ึงอาจนํามาใช้ในการเก็บภาษีคาร์บอน  ณ  จุดผ่านแดน  การบังคับซ้ือใบอนุญาต
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก  การเก็บภาษีคาร์บอนกับสินค้านําเข้า  และการใช้มาตรการที่ไม่ใช่ภาษี  เช่น  
มาตรการฉลากคาร์บอน  และข้อมูลที่แสดงการใช้น้ํา  เป็นต้น  เพื่อลดเงื่อนไขการกีดกันการค้า 
กับประเทศไทย 

  ๕.๕.๓ ศึกษาผลกระทบและกําหนดแผนกลยุทธ์รายสินค้า  รวมทั้งมาตรการ
เยียวยาในสินค้าและธุรกิจที่เก่ียวข้อง  ควบคู่กับการสนับสนุนและส่งเสริมการผลิตสินค้า  บริการ   
และอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  และการเป็นพันธมิตรร่วมทุนกับประเทศที่มีความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 

  ๕.๕.๔ ส่งเสริมให้ผู้ส่งออกทําคาร์บอนฟุตพริ้นต์  โดยสนับสนุนทั้งด้านการเงิน  
การให้ความรู้  และการอํานวยความสะดวกเพื่อให้ผู้ส่งออกรายย่อยได้รับการรับรองมากขึ้น  รวมทั้ง
ส่งเสริมการทําบัญชีต้นทุนคาร์บอนในระดับแหล่งวัตถุดิบ  โดยเฉพาะในภาคเกษตรและประมง   
ตลอดจนพัฒนาระบบตรวจสอบและรับรองผลิตภัณฑ์ 

  ๕.๕.๕ สร้างแรงจูงใจให้เกิดอุตสาหกรรมใหม่ ๆ  เพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
อย่างยั่งยืนหรือที่เน้นความคิดสร้างสรรค์  รวมทั้งสร้างตลาดรองรับ  โดยส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนา 
เพื่อต่อยอดด้านการค้าการลงทุน  ตลอดจนสนับสนุนธุรกิจการค้าคาร์บอนเครดิต   

 ๕.๖ การเพิ่มบทบาทประเทศไทยในเวทีประชาคมโลกที่เก่ียวข้องกับกรอบความตกลง  
และพันธกรณีด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ  โดย 

  ๕.๖.๑ ศึกษารายละเอียดและสร้างความเข้าใจของพันธกรณี  รวมทั้งติดตาม
สถานการณ์การเจรจาและท่าทีของประเทศต่าง ๆ  ภายใต้อนุสัญญาข้อตกลงและพันธกรณีด้าน
ส่ิงแวดล้อมและกรอบความตกลงอ่ืน ๆ  ที่มีประเด็นเก่ียวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
ที่จะมีผลกระทบทั้งเชิงบวกและลบต่อประเทศ  ทั้งในด้านเศรษฐกิจ  สังคม  และสิ่งแวดล้อม  เพื่อให้
สามารถกําหนดท่าทีของประเทศที่เหมาะสม  โดยเฉพาะท่าทีการเจรจาในเชิงรุก  โดยต้องเสริมสร้างความ
เข้าใจและสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เก่ียวข้อง  ระหว่างภาคการเมือง  หน่วยงาน
ภาครัฐ  ภาคประชาชน  และภาคเอกชน   

  ๕.๖.๒ สร้างความพร้อมและพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานภาครัฐเพื่อเสริมสร้าง
เทคนิคการเจรจา  โดยสร้างทีมผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความสามารถ  และสร้างเครือข่ายการเรียนรู้   
การทํางานร่วมกัน  รวมทั้งจัดเตรียมบุคลากรรุ่นใหม่ให้สามารถรองรับการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 



หน้า   ๑๕๙ 
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  ๕.๖.๓ พัฒนาความร่วมมือในกลุ่มอาเซียน  และประเทศคู่ค้าสําคัญ  เพื่อประโยชน์
ร่วมกันโดยเฉพาะความร่วมมือในการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการลดก๊าซเรือนกระจก  และ
การปรับตัว  การบริหารจัดการและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติร่วมกันอย่างยั่งยืน  อาทิ  ด้านทรัพยากรน้ํา  
ความหลากหลายทางชีวภาพ  และสร้างแนวร่วมเพื่อสร้างอํานาจต่อรองในเวทีระหว่างประเทศด้านการค้า  
การลงทุน  และสิ่งแวดล้อม  รวมทั้งจัดเตรียมแผนรองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่จะส่งผล
กระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ  ทั้งในระดับภาคและระดับประเทศ 

  ๕.๖.๔ สนับสนุนการดําเนินงานตามพันธกรณีและข้อตกลงระหว่างประเทศ 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  รวมทั้งข้อตกลง  อนุสัญญา  และพิธีสารที่เก่ียวข้อง  อาทิ  
อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ  และพิธีสารที่เก่ียวข้องเพื่อคุ้มครองและอนุรักษ์ทรัพยากร
ความหลากหลายทางชีวภาพและพันธุกรรม  โดยให้ชุมชนมีการเข้าถึงเพื่อใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน  
กําหนดมาตรการเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ  และสนับสนุนให้เกิดกลไกการแบ่งปันผลประโยชน์ที่เป็น
ธรรมเม่ือมีการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์  รวมทั้งพันธกรณีและข้อตกลงว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน  
อนุสัญญาว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  อนุสัญญาบาเซล  และอนุสัญญาสต๊อกโฮล์มว่าด้วย
สารมลพิษที่ตกค้างยาวนาน  เป็นต้น 

 ๕.๗ การควบคุมและลดมลพิษ  เพื่อสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับประชาชน   
มีแนวทางสําคัญ  ดังนี้ 

  ๕.๗.๑ ลดปริมาณมลพิษทางอากาศ  โดยเฉพาะปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก   
โดยส่งเสริมให้มีระบบขนส่งมวลชนในพื้นที่เมืองใหญ่  ส่งเสริมให้ประชาชนลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล  
พิจารณาเก็บค่าธรรมเนียมเข้าพื้นที่ที่การจราจรแออัด  กําหนดอายุการใช้งานรถยนต์และรถรับจ้าง   
และสนับสนุนมาตรการด้านผังเมือง  เพื่อลดปัญหาจราจรและมลพิษทางอากาศและเสียง  เปิดโอกาสให้
ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการกําหนดมาตรการป้องกันและการชดเชยผลกระทบที่เกิดจากการพัฒนา  
รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสะอาดและเชื้อเพลิงสะอาดในกระบวนการผลิต 
ของภาคอุตสาหกรรม  ตลอดจนการใช้กฎหมายในการควบคุมการเผาในพื้นที่โล่งอย่างเคร่งครัด 

  ๕.๗.๒ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะและน้ําเสียชุมชน  โดยสนับสนุนการจัดตั้ง
ระบบที่สอดคล้องกับปัญหาและศักยภาพของท้องถิ่น  และส่งเสริมให้เอกชนเข้ามาร่วมลงทุนในการ
ดําเนินงาน  สนับสนนุการลดปริมาณของเสีย  ณ  แหล่งกําเนิด  โดยส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัดแยกขยะ
เพื่อนํากลับมาใช้ใหม่ให้มากที่สุด  รวมทั้งใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ในการสร้างแรงจูงใจเพื่อลด
ปริมาณขยะและน้ําเสีย  เช่น  การเก็บภาษีการปล่อยมลพิษ  หรือค่าธรรมเนียมการใช้สินค้าที่ก่อมลพิษสูง  
ให้ความสําคัญกับการแก้ไขปัญหาในพื้นที่วิกฤต  เร่งรัดการลงทุนก่อสร้างระบบบําบัดน้ําเสียรวมชุมชน  
และระบบการจัดการขยะแบบครบวงจร  ส่งเสริมธุรกิจชุมชนและธุรกิจเอกชนจากขยะรีไซเคิล  รวมทั้ง
สนับสนุนให้มีการผลิตและใช้พลังงานทดแทนจากของเสีย  โดยสร้างมาตรการจูงใจในการแปรรูปขยะ 
เป็นพลังงานให้เกิดผลในทางปฏิบัติ  ตลอดจน  ออกกฎ  ระเบียบที่เก่ียวข้องเพื่อให้มีการจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมการให้บริการบําบัดน้ําเสียและกําจัดขยะมูลฝอยเพื่อให้ท้องถิ่นมีรายได้เพียงพอในการ
บริหารจัดการและบํารุงรักษาระบบบําบัดและกําจัดของเสียอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 



หน้า   ๑๖๐ 
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  ๕.๗.๓ พัฒนาระบบการจัดการของเสียอันตราย  ขยะอิเล็กทรอนิกส์  และขยะติดเชื้อ  
โดยสนับสนุนการก่อสร้างศูนย์จัดการของเสียอันตรายจากชุมชน  เพิ่มความรับผิดชอบของผู้ประกอบการ
ในการจัดการขยะอันตรายและสารอันตรายให้มากขึ้น  ติดตามและเฝ้าระวังไม่ให้มีการลักลอบทิ้งสารอันตราย  
กากอุตสาหกรรมและขยะติดเชื้อในสิ่งแวดล้อม  ป้องกันการลักลอบนําเข้าสารอันตรายมาใช้ในกิจการ 
ที่ผิดวัตถุประสงค์  สนับสนุนการจัดทําระบบฐานข้อมูลเอกลักษณ์ของกากอุตสาหกรรมอันตรายจาก
โรงงานอุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ  กําหนดให้โรงงานที่มีการใช้สารเคมี  หรือมีกากอุตสาหกรรมอันตราย
ต้องวางหลักประกันเม่ือขออนุญาตหรือขอขยายการประกอบกิจการ  แก้ไขกฎ  ระเบียบที่เก่ียวข้อง   
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการ  การขนส่งและการรีไซเคิลกากอุตสาหกรรมอันตราย  รวมทั้งจัดให้มี
การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการกําจัดกากอุตสาหกรรมอันตราย  ที่ไม่ยุ่งยากและประหยัดค่าใช้จ่าย  
ตลอดจนกําหนดมาตรการควบคุมคุณภาพสินค้าที่นําเข้า  ที่จะก่อให้เกิดปัญหาการจัดการขยะและปัญหา
ส่ิงแวดล้อมภายในประเทศ  เพื่อรองรับมาตรการส่งเสริมการค้าเสรีภายในกรอบความร่วมมือต่าง ๆ  อาทิ  
อาเซียน - จีน  เป็นต้น 

  ๕.๗.๔ ลดความเสี่ยงอันตราย  การรั่วไหล  และการเกิดอุบัติภัยจากสารเคมี   
โดยให้ความสําคัญกับการจัดการสารเคมีอย่างครบวงจร  พิจารณาจํากัด  หรือยกเลิกการนําเข้าและการ
ใช้สารเคมีทางการเกษตรที่มีความเสี่ยงสูง  ส่งเสริมการใช้สารทดแทนสารเคมี  พัฒนาและเชื่อมโยง
ฐานข้อมูลสารเคมีของแต่ละหน่วยงานตั้งแต่ต้นน้ําถึงปลายน้ํา  ทั้งบัญชีการนําเข้า  การผลิต   
การดําเนินการกับสารเคมีที่มีอยู่  ตลอดจนถึงการกําจัด  จัดทําระบบข้อมูลการใช้สารเคมีการเกษตร 
และวัตถุอันตรายตั้งแต่ระดับหมู่บ้าน  โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่  ส่ือสารความเสี่ยง 
ให้ผู้ประกอบการมีความรู้ความเข้าใจเพื่อลดการใช้สารเคมีที่มีอันตรายในกระบวนการผลิต  และให้ความรู้
แก่ประชาชนและกลุ่มเสี่ยงเพื่อให้เกิดการป้องกันตนเองได้อย่างถูกต้อง  รวมทั้งส่งเสริมการคุ้มครอง
ผู้บริโภค  โดยสร้างระบบเฝ้าระวังและติดตามตรวจสอบด้านความปลอดภัยสารเคมีและสินค้าที่อาจเป็น
อันตรายต่อสุขภาพอนามัยของผู้บริโภค  พัฒนาผลักดันระบบการจําแนกความอันตราย  และระบบ 
การติดฉลาก  ตลอดจนสร้างเครือข่ายทางสังคมในการเฝ้าระวังและจัดการสารเคมี 

  ๕.๗.๕ พัฒนาระบบเตือนภัย  แจ้งเหตุฉุกเฉิน  และระบบการจัดการเม่ือเกิด
อุบัติภัยด้านมลพิษ  ทั้งระดับประเทศและระดับท้องถิ่น  รวมทั้งพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการตอบสนอง
ต่อภาวะฉุกเฉิน  ตลอดจนกําหนดมาตรการรักษา  เยียวยาและฟื้นฟูส่ิงแวดล้อมและผู้ได้รับผลกระทบ 
เม่ือมีเหตุอุบัติภัยดา้นมลพิษ  โดยจัดให้มีกองทุนเยียวยาและฟื้นฟูพื้นที่และผู้ได้รับผลกระทบ  โดยระดม
ทุนจากผู้ผลิต  ผู้ประกอบการ  และโรงงานผู้ก่อมลพิษ  รวมทั้งการใช้มาตรการทางการคลังที่เหมาะสม  
สอดคล้องตามหลักการผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย 

 ๕.๘ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มี
ประสิทธิภาพ  โปร่งใสและเป็นธรรมอย่างบูรณาการ  มีแนวทางหลัก  ดังนี้ 
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  ๕.๘.๑ พัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง  และส่งเสริมสิทธิชุมชนในการเข้าถึงและใช้
ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและยั่งยืน  โดยสนับสนุนแนวทางการใช้ประโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติเชิงอนุรักษ์และแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ  ตามวิถีชีวิต  ภูมิปัญญา  
และวัฒนธรรมดั้งเดิม  ภายใต้หลักการคนอยู่ร่วมกับระบบนิเวศอย่างเก้ือกูล  สนับสนุนสิทธิของชุมชน  
บทบาทของปราชญ์ชาวบ้านและผู้นําชุมชน  ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการพึ่งตนเอง   
สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเก่ียวกับระบบนิ เวศเพื่อให้ชุมชนเกิดความรักและหวงแหน
ทรัพยากรธรรมชาติ  และสนับสนุนให้ชุมชนสํารวจทรัพยากรธรรมชาติ  ความหลากหลายทางชีวภาพ  
และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อจัดทําฐานข้อมูลระดับชุมชน  โดยร่วมกับองค์กรท้องถิ่น  ตลอดจนส่งเสริม
ระบบการจัดการที่เคารพสิทธิทางปัญญา  คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา  โดยเฉพาะด้านสิ่งบ่งชี้ 
ทางภูมิศาสตร์  และปกป้องทรัพยากรของชุมชน 

  ๕.๘.๒ สนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมและพฒันาศักยภาพของท้องถิ่นและชุมชน  
โดย  สนับสนุนการจัดการเชิงพื้นที่  พัฒนากลไกการจัดการร่วมที่ประกอบด้วยภาครัฐ  ภาคเอกชน   
ภาควิชาการ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และชุมชน  รวมทั้งการจัดตั้งสภาสิ่งแวดล้อมชุมชนท้องถิ่น  
เพื่อรับฟังความคิดเห็นเก่ียวกับโครงการพัฒนาของภาครัฐที่อาจส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่  
สุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อมของชุมชนในทุกขั้นตอน  บนพื้นฐานขององค์ความรู้  ข้อมูลที่ถูกต้อง  
เปิดเผย  โปร่งใส  สามารถเข้าถึงได้อย่าง  เท่าเทียม  เสริมสร้างบทบาทของสื่อมวลชนในการสร้างความ
ตระหนักรู้และความตื่นตัวของสาธารณชนในการดูแลคุ้มครองทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ของประเทศ  รวมทั้งพัฒนาศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เข้มแข็งด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  โดยเฉพาะการบริหารจัดการน้ํา  และมลพิษทางน้ํา  การจัดการขยะ
และของเสียอันตราย  รวมทั้งการจัดการภัยพิบัติ 

  ๕.๘.๓ ปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม
และบังคับใช้อย่างเสมอภาคเป็นธรรม  ปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบของภาครัฐ  เพื่อลดความขัดแย้ง  
แก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ําในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน  รวมทั้งจัดทํา
กฎหมายรองเพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์  การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็น
ธรรม  ผลักดันการจัดเก็บภาษีที่ดินแบบก้าวหน้าเพื่อกระจายการถือครองที่ดิน  และร่างพระราชบัญญัติ
การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะไปสู่การปฏิบัติ  ปรับปรุงกฎหมายผังเมือง
ให้ทนัสมัยและบังคับใช้อย่างเท่าเทียมและจริงจัง  ทบทวนหลักเกณฑ์การจัดสรรผลประโยชน์จากการใช้
ทรัพยากรแร่  เพิ่มบทลงโทษ  ต่อผู้บุกรุกทําลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  การลักลอบ
เคลื่อนย้ายสัตว์ป่า  และการลักลอบทิ้งสารพิษ  รวมทั้งพัฒนากระบวนการยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อม 
ที่ครอบคลุมตั้งแต่การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร  การคุ้มครองสิทธิชุมชน  การพิสูจน์ความเสียหาย  และการ
พัฒนาองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เพื่อใช้ประกอบการพิจารณา  นอกจากนั้น  ควรใช้กลไกทางสังคม
ติดตามตรวจสอบ  กํากับดูแลผู้ละเมิดกฎหมายและการดําเนินงานของภาครัฐให้เป็นไปตามกฎหมาย 
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  ๕.๘.๔ ปรับนโยบายการลงทุ นภาครั ฐ ใ ห้ เ อ้ื อต่ อการอนุ รั ก ษ์และฟื้ นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  โดยไม่ส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมที่ส่งผลกระทบสูงต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  รวมทั้งมีมาตรการควบคุมการใช้พื้นที่ตามนโยบายส่งเสริม 
พืชเศรษฐกิจไม่ให้เกิดการบุกรุกทําลายพื้นที่อนุรักษ์และระบบนเิวศที่เปราะบาง  สนับสนุนการศึกษาวิจัย
เพื่อประเมินมูลค่าที่แท้จริงและมูลค่าในอนาคตของทรัพยากรธรรมชาติในการทําหน้าที่ของระบบนิเวศ  
ปรับปรุงกระบวนการจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  การประเมินผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์  และผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงสุขภาพ  พัฒนาหลักเกณฑ์การประเมิน 
ความคุ้มค่าของโครงการลงทุนที่คิดรวมต้นทุนการใช้หรือสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติ  การก่อมลพิษ   
และผลกระทบต่อสุขภาพและวิถีชีวิตของชุมชนเพื่อประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบาย  จัดทําเขต 
เศรษฐกิจแร่ทั้งประเทศ  เพื่อประกอบการวางแผนการพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรแร่อย่างยั่งยืน   

  ๕.๘.๕ ผลักดันให้มีการจัดเก็บภาษีส่ิงแวดล้อม  รวมถึงการปฏิรูปการบริหาร
จัดการงบประมาณของประเทศ  เพื่อสร้างแรงจูงใจในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ  
และลดการก่อมลพิษ  ตามแนวทางการปฏิรูประบบภาษีเพื่อการรักษาสิ่งแวดล้อมให้เป็นรูปธรรม  เช่น  
พิจารณาเก็บภาษีการปล่อยมลพิษ  ภาษีหรือค่าธรรมเนียมในการใช้สินค้าที่ ก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดล้อม  ภาษีสารเคมี  เป็นต้น  และนํารายได้จากภาษีและค่าธรรมเนียมดังกล่าวมาสนับสนุน 
การฟื้นฟูส่ิงแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากมลพิษ  และส่งเสริม 
การผลิตที่ยั่งยืน   

  ๕.๘.๖ สร้างรายได้จากการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทาง
ชีวภาพ  ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจจากทรัพยากรพันธุกรรมและความหลากหลายทางชีวภาพ  ให้มีการ
อนุรักษ์  การวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมท้องถิ่นและพืชพื้นบ้าน  เพื่อสร้างนวัตกรรมในการผลิตสินค้า 
และบริการที่มีมูลค่าเพิ่มและเป็นเอกลักษณ์ของประเทศ  เช่น  สมุนไพร  เวชภัณฑ์  เครื่องสําอาง   
และผลิตภัณฑธ์รรมชาติ  ตามแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์  โดยคํานึงถึงการอนุรักษ์และฟื้นฟู
แหล่งกําเนิดทรัพยากรที่ใช้  ร่วมด้วยสนับสนุนการนํากลไกใหม่ ๆ  ที่เกิดขึ้นในเวทีประชาคมโลก   
มาปรับใช้เพื่อสร้างรายได้ทางเศรษฐกิจให้กับชุมชนและภาคีที่เก่ียวข้องในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างเหมาะสม  อาทิ  กลไกการลดก๊าซเรือนกระจกจากการทําลายป่าและความเสื่อมโทรมของป่า   
การอนุรักษ์  การจัดการป่าอย่างยั่งยืน  และการเพิ่มพูนปริมาณคาร์บอนในประเทศกําลังพัฒนา  การเก็บ
ค่าบริการเชิงนิเวศ  (Payment  for  Ecosystem  Services : PES)  และกลไกการพัฒนาที่สะอาด   
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  ๕.๘.๗ พัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผล  รวมทั้งส่งเสริม 
การศึกษาวิจัย  เพื่อสร้างระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ 
อย่างบูรณาการ  โดยส่งเสริมและพัฒนาระบบฐานข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน  สามารถนํามาใช้ประกอบการ
ตัดสินใจในเชิงนโยบายได้อย่างรวดเรว็  รวมทั้ง  จัดให้มีระบบการศึกษาวิจัยที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์
ให้เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  โดยเฉพาะการวิจัยร่วมระหว่างนักวิชาการและชุมชนท้องถิ่น  
เพื่อเชื่อมโยงภูมิปัญญาในพื้นที่กับวิชาการสมัยใหม่  และพัฒนากลไกและระบบการติดตามประเมินผล
การดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  เพื่ อศึกษาผลกระทบอย่างรอบด้าน   โดยเฉพาะมิติด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  และนํามาใช้เป็นข้อมูลประกอบการปรับนโยบายไปสู่การพัฒนา 
ที่ยั่งยืนและลดความขัดแย้งเชิงนโยบายระหว่างการพัฒนาและการอนุรักษ์ 
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บทที่  ๙ 
แนวทางการบริหารจัดการแผนพัฒนา ฯ  ฉบับที่  ๑๑  สู่การปฏิบัติ 

 

 

๑. บทนํา 
 การบริหารจัดการการพัฒนาประเทศเป็นกระบวนการสําคัญที่จะนําแผนพัฒนาประเทศ 

ไปปฏิบัติให้เกิดผลตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผน  กระบวนการดังกล่าวได้มีพัฒนาการมาเป็น
ลําดับทั้งกลไก  กระบวนการ  และผู้มีส่วนเก่ียวข้องภายใต้สถานการณ์แวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงและมีผลต่อ
การบริหารการพัฒนาประเทศนับตั้งแต่เริ่มใช้แผนพัฒนาเป็นเครื่องมือจากแผนพัฒนา ฯ  ฉบับที่  ๑  
ถึงแผนพัฒนา ฯ  ฉบับที่  ๑๐  ในระยะของแผนพัฒนา ฯ  ฉบับที่  ๑๑  ซ่ึงเป็นช่วงที่สังคมไทยกําลังเผชิญ
กับความท้าทายที่มีความซับซ้อนและหลากหลายมากขึ้นทุกขณะ  การผนึกพลังของทุกภาคส่วนในการ
สร้างสังคมที่มีความสุข  มีความเสมอภาค  เป็นธรรม  และมีภูมิคุ้มกันภายใต้วิสัยทัศน์ของแผน   
จึงเป็นเงื่อนไขที่สําคัญของการบริหารจัดการแผน ฯ  สู่การปฏิบัติ   

 ในภาวะที่ประเทศไทยต้องเผชิญกับบริบทการเปลี่ยนแปลงที่เป็นอยู่ในปัจจุบันและมี
แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในระยะของแผนพัฒนา ฯ  ฉบับที่  ๑๑  ทั้งที่จะเป็นโอกาสและข้อจํากัดของการ
บริหารจัดการการพัฒนาประเทศ  จึงจําเป็นต้องทบทวนการบริหารจัดการแผนพัฒนา ฯ  ฉบับที่ผ่านมา  
ตลอดจนวิเคราะห์สถานะด้านการบริหารประเทศในปัจจุบันที่จะมีผลต่อการบริหารจัดการแผน ฯ   
ทั้งในด้านความเสี่ยงที่ต้องตระหนักและศักยภาพที่มีอยู่  เพื่อนํามาสรุปบทเรียนของการขับเคลื่อนแผน  
และกําหนดรูปแบบและแนวทางการบริหารจัดการแผนพัฒนา ฯ  ฉบับที่  ๑๑  สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน 
และมีประสิทธิภาพ  ทั้งในระดับภาพรวมและระดับพื้นที่ภายใต้สภาวะแวดล้อมและเงื่อนไขที่ซับซ้อน 
มากขึ้นต่อไป 

๒. การประเมินสถานการณ์ที่ผ่านมา 
 ๒.๑ การทบทวนการบริหารจัดการแผนพัฒนา ฯ  ฉบับที่  ๑ - ๑๐  สู่การปฏิบัติ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยมีววิัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของแนวคิดการพัฒนา
ตามยุคสมัย  มีแนวคิดพื้นฐาน  จุดมุ่งหมายหลัก  รูปแบบ  วิธีการและกระบวนการจัดทําแผน  ตลอดจน
แนวทางการบริหารจัดการแผนพัฒนา ฯ  ที่แตกต่างกันออกไป  จําแนกได้เป็น  ๓  ระยะ  ดังนี้ 

 ระยะที่  ๑  แผนพัฒนา ฯ  ฉบับที่  ๑ - ๔  ภาครัฐเป็นกลไกหลักในการบริหารจัดการแผน
สู่การปฏิบัติ  แผนพัฒนา ฯ  ระยะแรก  จัดทําโดยกลุ่มนักวิชาการร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ   
มีวัตถุประสงค์ที่เน้นการเพิ่มอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  และการลงทุนในโครงการพื้นฐานต่าง ๆ  
อาทิ  การคมนาคมและขนส่ง  เขื่อนเพื่อการชลประทานและพลังงานไฟฟ้า  เพื่อสร้างพื้นฐานรองรับ 
การลงทุนของภาคเอกชน  ในระยะต่อมา  วัตถุประสงค์หลักยังคงมุ่งการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง 
ให้เป็นเครื่องมือในการสร้างความเป็นธรรมในสังคม   
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 การขับเคลื่อนการพัฒนาอาศัยมติคณะรัฐมนตรีในการสั่งการ  และหน่วยงานนําไป
ดําเนินการอย่างเคร่งครัดผ่านแผนปฏิบัติการกระทรวง  โดยมีการจัดสรรงบประมาณหรือเงินสนับสนุน
ชัดเจน  ในช่วงนี้  ภาครัฐเป็นกลไกการพัฒนาหลัก  และการดําเนินงานเป็นการสั่งการจากบนลงล่าง  
ขณะที่ภาคส่วนอ่ืน ๆ  มีส่วนร่วมน้อยในการบริหารจัดการแผนพฒันาประเทศ 

 ระยะที่  ๒  แผนพัฒนา ฯ  ฉบับที่  ๕ - ๗  ภาคเอกชนเริ่มเข้ามามีบทบาทร่วมในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนา  ในระยะนี้การเมืองในประเทศมีความม่ันคง  แต่ความยากจนของคนในชนบทอยู่ใน
ระดับสูง  การพัฒนาจึงเน้นการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างมีเสถียรภาพและมุ่งแก้ปัญหาความยากจน  
โดยเฉพาะในช่วงแผนพัฒนา ฯ  ฉบับที่  ๗  เริ่มให้ความสําคัญกับการพัฒนาที่ยั่งยืน  เน้นความสมดุล
ระหว่างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ  การกระจายรายได้  คุณภาพชีวิต  และสิ่งแวดล้อม  โดยผนึก
กําลังภาคส่วนต่าง ๆ  ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม  ขณะที่ประเทศได้เปิดเชื่อมโยงกับ
เศรษฐกิจโลกมากขึ้น  วิธีการวางแผนเริ่มเปลี่ยนจากรายสาขามาเป็นแผนงาน  “เชิงรุก”  อาทิ  แผนงาน
การพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก  และแผนงานการพัฒนาชนบท  มีการกระจายการวางแผน
ลงสู่ระดับภูมิภาคและพื้นที่ให้เจ้าหน้าที่และผู้นําชุมชนเข้ามามีบทบาท  และเปิดโอกาสให้ภาคเอกชน 
มีส่วนร่วมในการพัฒนามากขึ้น 

 การขับเคลื่อนแผนพัฒนา ฯ  ฉบับที่  ๕ - ๗  ได้เปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่าง ๆ  มีส่วนร่วม 
ในรูปแบบของกลไกคณะกรรมการต่าง ๆ  อาทิ  คณะกรรมการพัฒนาชนบทแห่งชาติ  คณะกรรมการ
พัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก  คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหา
เศรษฐกิจ  ทําหน้าที่ กําหนดนโยบาย  จัดทําแผน  ขับเคลื่อนการพัฒนา  และติดตามประเมินผล   
โดยระดมความร่วมมือจากภาคีต่าง ๆ  ในลักษณะหุ้นส่วนการพัฒนา  และได้ริเริ่มแนวคิดการจัดทํา
งบประมาณตามแผนงานทําให้หน่วยงานสามารถจัดทําแผนปฏิบัติการที่ตอบสนองแผนพัฒนา ฯ  มากขึ้น 

 ระยะที่  ๓  แผนพัฒนา ฯ  ฉบับที่  ๘ - ๑๐  ภาคีการพัฒนาขยายสู่ภาคประชาสังคม 
และชุมชน  ขณะที่การขับเคลื่อนใช้กระบวนการมีส่วนร่วมหลากหลายรูปแบบ  ในระยะนี้  การวางแผน 
ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบเป็นแผนเชิงยุทธศาสตร์ที่มุ่งกําหนดทิศทางการทํางานร่วมกันสําหรับรองรับ 
ความผันผวนของการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ  เป็นการปรับเปลี่ยนแนวคิดและรูปแบบการวางแผนการพัฒนา
ประเทศสู่มิติใหม่  เน้นการพัฒนาแบบองค์รวมที่มีคนเป็นศูนย์กลางและพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วม  
กระจายการวางแผนไปสู่ระดับล่างมากขึ้น  การบริหารจัดการแผน ฯ  สู่การปฏิบัติในระยะแผนพัฒนา ฯ  
ฉบับที่  ๘  ดําเนินการโดยกําหนดแนวทางการแปลงแผนงาน  โครงการ  และมาตรการที่ยึดพื้นที่  ภารกิจ  
และการมีส่วนร่วม  ส่งเสริมให้มีการจัดทําแผนพัฒนาระดับชุมชน  แต่ประเทศไทยประสบปัญหาวิกฤต
เศรษฐกิจตั้งแต่ปี  ๒๕๔๐  ส่งผลให้การบริหารจัดการประเทศมุ่งไปที่การแก้ปัญหาเศรษฐกิจเป็นสําคัญ   
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 ขณะที่ในระยะแผนพัฒนา ฯ  ฉบับที่  ๙  ภาครัฐขับเคลื่อนการพัฒนาโดยใช้แผนการ
บริหารราชการแผ่นดินที่ จัดทําขึ้นจากการบูรณาการแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐในรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ.  ๒๕๔๐  และนโยบายของรัฐบาลเป็นเครื่องมือสําคัญ  ประกอบกับ 
ภาคการเมืองมีความเข้มแข็ง  การดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐจึงมุ่งใช้นโยบายรัฐบาลเป็นกรอบ 
ในการจัดทําแผนงาน/โครงการผ่านแผนการบริหารราชการแผ่นดินมากกว่าการใช้แผนพัฒนา ฯ  อย่างไร
ก็ตาม  ในช่วงปี  ๒๕๔๙  ประเทศไทยเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง  มีการยกเลิกรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ.  ๒๕๔๐  ส่งผลให้การพัฒนาโดยใช้แผนการบริหารราชการแผ่นดินชะงักลง  
การจัดทํายุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณประจําปี  จึงใช้แผนพฒันา ฯ  เป็นกรอบการดําเนินงาน   

 สําหรับในระยะแผนพัฒนา ฯ  ฉบับที่  ๑๐  แผน ฯ  ครอบคลุมมิติการพัฒนาที่กว้างขวาง  
ทําให้ขาดจุดเน้นที่ชัดเจน  ตลอดจนขาดแนวทางและกลไกขับเคลื่อนที่เป็นรูปธรรม  ทําให้การขับเคลื่อน
แผน ฯ  ของแต่ละหน่วยงานทําได้ยากและการจัดสรรงบประมาณไม่เอ้ือต่อการพัฒนาในเชิงยุทธศาสตร์  
เนื่องจากยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนา ฯ  ฉบับที่  ๑๐  บางประเด็นการพัฒนาครอบคลุมภารกิจหลาย
กระทรวง  แต่ไม่สามารถจัดสรรงบประมาณให้แต่ละกระทรวงดําเนินการกระจายไปในหลายยุทธศาสตร์
หรือจัดสรรงบประมาณให้เกิดการทํางานร่วมกันระหว่างกระทรวงได้  ขณะที่ในระดับพื้นที่มียุทธศาสตร์
การพัฒนาภาคเป็นกรอบการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด  แผนระดับท้องถิ่นและชุมชน  
นอกจากนี้  มีการจัดทําแผนแม่บทเฉพาะเรื่อง  รวมทั้งการจัดตั้งคณะกรรมการระดับชาติขึ้นมากํากับ 
การดําเนินงาน  อย่างไรก็ตาม  การนําเสนอประเด็นการพัฒนาที่มีความสําคัญสูงในเชิงยุทธศาสตร์ 
ของแผน ฯ  เพื่อนําไปสู่การจัดทําแผนระดับรองสําหรับการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติไม่สามารถสะท้อน 
ผลการพฒันาได้ชัดเจน 

 โดยสรุป  พัฒนาการของการวางแผนในช่วงแผนพัฒนา ฯ  ฉบับที่  ๑ - ๑๐  ทั้งในแง่สาระ
และกระบวนการได้ปรับเปลี่ยนไปตามบริบทการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกประเทศ   
โดยเฉพาะกระบวนการวางแผนและขับเคลื่อนการพัฒนา  ข้อสรุปสําคัญที่จะต้องนํามาพิจารณา
ประกอบการวางแผนในช่วงต่อไปมี  ๒  ประการ  ดังนี้ 

 ๑. แนวคิดการพัฒนาที่เริ่มต้นจากบนลงล่างและแนวคิดที่ผลักดันให้มีการพัฒนาที่ริเริ่ม
จากล่างขึ้นบน  ภายใต้กรอบของแนวคิดพื้นที่ - ภารกิจ - การมีส่วนร่วม  ซ่ึงได้พัฒนามาถึงจุดที่แนวคิด
จากบนลงล่างและจากล่างขึ้นบน  จะต้องหาจุดเชื่อมโยงในระดับพื้นที่เพื่อให้เกิดการบูรณาการ  ทั้งใน
ด้านสาระของการวางแผน  และกระบวนการขับเคลื่อนที่จะต้องมีการสนับสนุนทั้งในด้านความรู้  
เทคโนโลยี  นวัตกรรม  ความคิดสร้างสรรค์  การจัดสรรและใช้ทรัพยากร  รวมทั้งงบประมาณที่สอดคล้อง
กับแนวคิดพื้นที่ - ภารกิจ - การมีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพ 
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 ๒. แนวคิดที่เคยยึดแนวทางที่ให้ความสําคัญต่ออุปทานมาตั้งแต่เริ่มการพัฒนาภายใต้
ระบบการวางแผนมีแนวโน้มปรับเปลี่ยนมาคํานึงถึงหลักอุปสงค์  ผ่านกลไกและกระบวนการมีส่วนร่วม 
ในระดับต่าง ๆ  อาทิ  กลไกคณะกรรมการร่วมภาครัฐและภาคเอกชน  กลไกแผนท้องถิ่นและแผนชุมชน  
โดยเฉพาะการนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ต้องให้ความสําคัญกับปัจจัย“ภูมิสังคม”
ของพื้นที่  ดังนั้น  การวางแผนในระยะต่อไป  ควรให้ความสําคัญกับการสร้างความเชื่อมโยงระหว่าง
อุปทานและอุปสงค์ของการพัฒนาทั้งในระดับภาพรวม  พื้นที่  ท้องถิ่น  และชุมชน  โดยมุ่งสร้างความ
สมดุลและความยั่งยืนของการพัฒนาในระยะยาว 

 ๒.๒ การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการบริหารจัดการแผนพัฒนา ฯ  ฉบับที่  ๑๑  สู่การปฏิบัติ 
  ๒.๒.๑ การบริหารการพัฒนาประเทศในระยะที่ผ่านมามีข้อจํากัด  ทั้งความผันผวน

ทางการเมือง  วิกฤตเศรษฐกิจ  และความขัดแย้งในสังคมไทย  สะท้อนว่าการขับเคลื่อนการพัฒนา 
ในระยะต่อไป  ต้องอาศัยความร่วมมือของภาคีต่าง ๆ  ในลักษณะ  “หุ้นส่วนการพัฒนา”  ภายใต้
การทํางานอย่างบูรณาการ  เม่ือพิจารณาบทบาทภาคีการพัฒนา  พบวา่มีปัญหาอุปสรรคของแต่ละภาคี  ดังนี้ 

   ๑) ภาคราชการยังมีบทบาทสูง  บริหารงานลักษณะรวมศูนย์ที่ส่วนกลาง  
การปฏิรูประบบการบริหารจัดการภาครัฐ  ภายใต้แนวคิดการบริหารกิจการบ้านเมืองแบบมีส่วนร่วม 
ส่งผลให้โครงสร้างการบริหารประเทศเชื่อมโยงกัน  และทํางานภายใต้เครือข่ายภาคีการพัฒนา  โดยมี
กลไกและเครื่องมือรองรับในทุกระดับตั้งแต่ประเทศ  จังหวัด  ท้องถิ่นและชุมชน  อย่างไรก็ตาม   
การพัฒนากลไกจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการทําให้การกระจายอํานาจมุ่งสู่ราชการส่วนภูมิภาค
มากกว่าท้องถิ่น  หน่วยงานระดับภาคไม่สามารถปรับตัวรองรับการพัฒนาในมิติและรูปแบบใหม่   
การจัดทํายุทธศาสตร์การพัฒนาในระดับจังหวัดถึงชุมชนมีความสอดคล้องเชื่อมโยงและบูรณาการกันน้อย  
ไม่สามารถสอดประสานกับแผนงานระดับภาคและประเทศในทิศทางเดียวกัน  ขณะที่องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น  (อปท.)  ไม่สามารถดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เนื่องจากความล่าช้าของการถ่ายโอน
บางภารกิจ  รวมถึงมีความซํ้าซ้อนในภารกิจการจัดบริการสาธารณะกับหน่วยงานต่าง ๆ  ส่งผลให้การมี
ส่วนร่วมและเข้าถึงทรัพยากรของประชาชนฐานล่างมีข้อจํากัด  ขณะเดียวกัน  การบริหารงานต่าง ๆ   
ของภาคราชการยังไม่สามารถปรับให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงและความแตกต่างในเชิงพื้นที่ได้  ประกอบ
กับการทํางานต้องยึดกฎระเบียบเดียวกันทั่วประเทศ  ทําให้ขาดความยืดหยุ่น  เป็นอุปสรรคต่อการทํางาน
ร่วมกับภาคีต่าง ๆ   

   ๒) ชุมชนไม่สามารถจัดทําแผนชุมชนที่เชื่อมโยงกับแผนระดับอ่ืน ๆ   
ในพื้นที่ได้อย่างเหมาะสม  โดยเฉพาะแผนท้องถิ่นและแผนจังหวัด  แม้ว่าได้มีการจัดสรรงบประมาณ 
ให้แก่จังหวัดโดยตรง  และจัดทําประชาคมในพื้นที่  เพื่อให้แผนชุมชน  แผนท้องถิ่น  และแผนจังหวัด
สอดคล้องเชื่อมโยงกัน  แต่ในทางปฏิบัติหลายชุมชนประสบปัญหาต่าง ๆ  อาทิ  ไม่สามารถเสนอ 
แผนชุมชนได้ทันกับกรอบเวลาการจัดทําแผนจังหวัด  หรือแผนชุมชนถูกนําไปรวบรวมโดยขาดการ
วิเคราะห์ในเชิงความเชื่อมโยง  และไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของแผนจังหวัด  นอกจากนี้  ชุมชน 
ยังขาดพลังและมีบทบาทน้อยในการติดตามความก้าวหน้าของแผนงาน/โครงการ  รวมถึงขาดการติดตาม
และประเมินผลแผนท้องถิ่นอย่างเป็นระบบ 
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   ๓) ภาคเอกชนมีบทบาทมากขึ้น  แต่อยู่ในวงจํากัด  โดยมีส่วนร่วมพัฒนา
ที่เน้นเฉพาะเรื่องที่เก่ียวเนื่องโดยตรงกับธุรกิจ  ซ่ึงมักเป็นการพัฒนารายสาขาที่ยังไม่ได้คํานึงถึงภาพรวม
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  ขณะเดียวกัน  การทํางานร่วมกับท้องถิ่น/ชุมชน  ในลักษณะภาคี 
การพัฒนามีน้อย  ส่วนใหญ่เป็นไปในลักษณะคู่ค้าหรือผู้ให้บริการกับผู้รับบริการ  โดยบทบาทภาคเอกชน
ทั้งในระดับคณะกรรมการพัฒนาจังหวัดและระดับของคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไข
ปัญหาทางเศรษฐกิจ  (กรอ.)  มีจํากัดในด้านของประเด็นความสนใจและไม่สามารถดําเนินการด้านการ
บริหารการพัฒนาได้ด้วยตนเอง  ต้องอาศัยการสนับสนุนจากภาครัฐอยู่มาก  ทั้งนี้  ปัจจัยด้านกฎหมาย
และกฎระเบียบของทางราชการบางส่วนเป็นอุปสรรคต่อการเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วม 
ในการพัฒนาได้อย่างเต็มที่ 

   ๔) สถาบันการศึกษาโดยเฉพาะมหาวิทยาลัยในส่วนกลาง  และหน่วยงาน
วิจัยต่าง ๆ  มีบทบาทมากขึ้นในยุคของเศรษฐกิจฐานความรู้  แต่มีบทบาทน้อยในการเข้าร่วมการพัฒนา
ท้องถิ่น  โดยที่การศึกษาวิจัยเพื่อค้นหาองค์ความรู้หรือนวัตกรรม  เป็นนโยบายที่ภาครัฐรวมถึงภาคเอกชน
ให้ความสําคัญ  ส่งผลให้สถาบันการศึกษาและหน่วยงานวิจัยต่าง ๆ  ในส่วนกลางได้รับการสนับสนุน
ทรัพยากรอย่างต่อเนื่องในการพัฒนาความรู้และเทคโนโลยีโดยรวมมากกว่าระดับพื้นที่  ทําให้มีบทบาท
ร่วมพัฒนาท้องถิ่น/ชุมชนน้อย  การส่งเสริมให้สถาบันการศึกษาและหน่วยงานวิจัยในส่วนกลางและใน
ระดับพื้นที่ร่วมกับท้องถิ่น/ชุมชนในการค้นหาความรู้ที่สอดคล้องกับพื้นที่จึงมีความจําเป็น  โดยเฉพาะการ
สนับสนุนให้พื้นที่กําหนดประเด็นการพัฒนาและขับเคลื่อนได้ด้วยตนเอง  นอกจากนี้  ต้องผลักดัน 
ให้สถาบันการศึกษาในระดับพื้นที่ซ่ึงมีความใกล้ชิดกับชุมชนอยู่แล้วให้ความสําคัญกับการใช้ความรู้ 
และงานวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่มากขึ้นเช่นกัน 

  ๒.๒.๒ ปัจจัยที่เป็นความเสี่ยง/ข้อจํากัดต่อการบริหารจัดการแผนพัฒนา ฯ   
ฉบับที่  ๑๑  การขับเคลื่อนแผนพัฒนา ฯ  ฉบับที่  ๑๑  สู่การปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรม  ต้องคํานึงถึง
ความเสี่ยง/ข้อจํากัดต่าง ๆ  ที่จะมีผลตอ่ความสําเร็จของการขับเคลื่อนแผน ฯ  ในอนาคต  ดังนี้ 

   ๑) การนําแผนพัฒนา ฯ  ไปใช้ประโยชน์อย่างจริงจังในทางปฏิบัติมีน้อย  
เพราะภาคการเมืองยึดนโยบายของพรรคเป็นหลัก  ขณะที่หน่วยงานภาครัฐดําเนินการตามนโยบาย
รัฐบาลที่บรรจุไว้ในแผนการบริหารราชการแผ่นดิน  ทําให้แผนพัฒนา ฯ  ได้รับความสําคัญน้อยลง  
ขณะเดียวกัน  หน่วยงานภาครัฐเห็นว่าแผนพัฒนา ฯ  มีเนื้อหาสาระที่ครอบคลุมทุกประเด็นการพัฒนา 
ที่กว้างขวางและค่อนข้างเป็นนามธรรม  แม้จะมีเป้าหมายทั้งเชิงคุณภาพและปริมาณ  แต่ไม่มีการกําหนด
ตัวชี้วัดและหน่วยงานหรือกลไกรับผิดชอบที่ชัดเจนยากต่อการปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 

   ๒) ระยะเวลาการจัดสรรงบประมาณไม่สอดคล้องกับการประกาศใช้
แผนพัฒนา ฯ  การประกาศใช้แผนพัฒนา ฯ  ฉบับที่  ๑๑  ในเดือนตุลาคม  ๒๕๕๔  เป็นช่วงเวลาที่
หน่วยงานราชการได้จัดทําคําของบประมาณประจําปี  ๒๕๕๕  รวมถึงหน่วยงานระดับจังหวัดได้จัดทํา
แผนยุทธศาสตร์จังหวัดระยะเวลา  ๔  ปีและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น
ระยะเวลา  ๓  ปีไว้ก่อนแล้ว  จึงไม่สามารถนําแผนพัฒนา ฯ  ฉบับที่  ๑๑  ไปบูรณาการได้ทันในปีแรก
ของแผนพัฒนา ฯ  ฉบับที่  ๑๑ 
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   ๓) การจัดสรรงบประมาณลงสู่พื้นที่แม้มีจํานวนสูงขึ้น  แต่มีข้อจํากัด 
ด้านการบริหารที่ทําให้การใช้จ่ายไม่ก่อให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพสูงเท่าที่ควร  การจัดสรร
งบประมาณลงสู่พื้นที่มีหลายช่องทาง  ได้แก่  งบประมาณกระทรวงต่าง ๆ  ในแผนงาน/โครงการที่เป็น
ภารกิจหลัก  จังหวัด/กลุ่มจังหวัดที่ได้รับจัดสรรเพื่อการพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่มจังหวัด  
ท้องถิ่นได้รับงบประมาณตามภารกิจที่ระบุอยู่ในกฎหมาย  ชุมชนได้รับงบประมาณที่จัดสรรภายใต้
โครงการต่าง ๆ  ตามนโยบายรัฐบาล  อาทิ  กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง  จึงทําให้มีงบประมาณ
กระจายอยู่ในพื้นที่  จําเป็นต้องกําหนดวิธีบริหารจัดการงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ  โปร่งใส   
และตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม  เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 

   ๔) กลไกการขับเคลื่อนแผนพัฒนาประเทศขาดการกํากับดูแลในภาพรวม  
ในระยะที่ผ่านมา  ภาครัฐเป็นกลไกหลักที่ขับเคลื่อนแผนใน  ๒  รูปแบบ  ได้แก่  การผลักดันแผนสู่ภารกิจ
ปกติของกระทรวง  และการกําหนดประเด็นการพัฒนาเฉพาะเรื่องที่มีกลไกกํากับการดําเนินงานเป็นการ
เฉพาะ  อาทิ  คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ  คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม  คณะกรรมการวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  และนวัตกรรมแห่งชาติ  และคณะกรรมการ
ทรัพยากรน้ําแห่งชาติ  แต่ขาดกลไกประสานการดําเนินงานในภาพรวม  ที่จะเชื่อมโยงนโยบาย   
แนวปฏิบัติ  และการติดตามประเมินผล  ให้การขับเคลื่อนแผนพัฒนาประเทศบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ 

   ๕) การทุจริตคอร์รัปชั่นส่งผลต่อประสิทธิภาพและความเชื่อม่ันในระยะ
ยาว  การทุจริตคอร์รัปชั่นทําให้การบริหารจัดการประเทศมีความล่าช้า  เนื่องจากกลไกต่าง ๆ  ไม่สามารถ
ทํางานได้เต็มประสิทธิภาพ  ผลกระทบจากการคอร์รัปชั่นมีส่วนอย่างสําคัญที่ก่อให้เกิดความเหล่ือมล้ํา 
ในการกระจายผลประโยชน์  นํามาสู่ความขัดแย้งระหว่างกลุ่มต่าง ๆ  ในสังคม  จําเป็นต้องกําหนดแนวทาง 
แก้ไขในระยะยาวที่อยู่บนพื้นฐานของการมีส่วนร่วมของภาคีต่าง ๆ  เหตุผลสําคัญทําให้การแก้ปัญหา
เป็นไปอย่างล่าช้า  เกิดจากรูปแบบการคอร์รัปชั่นมีความซับซ้อน  โดยเฉพาะการทุจริตเชิงนโยบายที่อาศัย
การเปลี่ยนแปลงแก้ไขกฎ  ระเบียบ  หรือเงื่อนไขสัมปทานที่มีผลประโยชน์สูง  ขณะที่กลไกตรวจสอบ 
มีประสิทธิภาพค่อนข้างจํากัดในทางปฏิบัติ 

  ๒.๒.๓ ปัจจัยเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการแผนพัฒนา ฯ  ฉบับที่  ๑๑  
สู่การปฏิบัติให้ประสบผลสําเร็จ  จากการพิจารณาจุดแข็ง/โอกาสด้านการบริหารจัดการประเทศภายใต้
บทบาทของภาคส่วนต่าง ๆ  ประกอบด้วย 

   ๑) ภาคราชการมีเครื่องมือและวิธีการใหม่ ๆ  ด้านการกระจายอํานาจ 
ที่เสริมให้การบริหารราชการส่วนภูมิภาคและท้องถิ่นมีประสิทธิภาพมากขึ้น  สามารถสนับสนุนการพัฒนา
ในระดับพื้นที่ได้อย่างเป็นรูปธรรม  ในระยะแผนพัฒนา ฯ  ฉบับที่  ๑๐  มีการปรับโครงสร้าง  กลไก   
และหลักเกณฑ์การจดัสรรทรัพยากรภาครัฐให้กระจายอํานาจการตัดสินใจสู่ภูมิภาค  ท้องถิ่น  และชุมชน
เพิ่มขึ้น  อาทิ  ปรับปรุง  พ.ร.บ.  กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง 
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ส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่  ๒  พ.ศ.  ๒๕๔๙)  มีผลต่อการแก้ไขปัญหาการถ่ายโอนงาน - คน - เงินให้ท้องถิ่น  
และสร้างความชัดเจนในบทบาทของกระทรวง  กรม  จังหวัด  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ส่งผลให้
ท้องถิ่นมีขีดความสามารถเพิ่มขึ้นในการบริหารจัดการภารกิจของท้องถิ่น  สามารถขับเคลื่อนการพัฒนา
และสนับสนุนการปฏิบัติงานในระดับจังหวัด/กลุ่มจังหวัดมากขึ้น  นอกจากนี้  การมี  พ.ร.บ.ระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน  (ฉบับที่  ๗)  พ.ศ.  ๒๕๕๐  และ  พ.ร.ฎ.  ว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่ม
จังหวัดแบบบูรณาการ  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ที่กําหนดให้จังหวัด/กลุ่มจังหวัดยื่นคําขอจัดตั้งงบประมาณได้   
และให้ถือว่าจังหวัด/กลุ่มจังหวัดเป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ  ทําให้จังหวัด
สามารถของบประมาณพัฒนาภายใต้แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดที่ตอบสนองความต้องการของคน 
ในพื้นที่ได้โดยตรง 

   ๒) ภาคชุมชนและภาคประชาชนมีความเข้มแข็งและมีโอกาสเพิ่มขึ้น 
ในการมีส่วนร่วมการบริหารจัดการประเทศ  ประชาชนในวงกว้างตระหนักถึงความสําคัญของการมี 
ส่วนร่วมในการปกป้องสิทธิประโยชน์ของตนเองและชุมชนมากขึ้น  และมีช่องทางในการมีส่วนร่วมกับ
ภาครัฐและภาคีพัฒนาอ่ืน ๆ  อาทิ  การมีส่วนร่วมในสภาองค์กรชุมชนที่ให้สิทธิผู้แทนชุมชนมีส่วนร่วม 
ในการพัฒนาชุมชน/ท้องถิ่น  การเข้าร่วมเป็นผู้แทนในคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด  (ก.ธ.จ.)   
ทําหน้าที่สอดส่องและเสนอแนะการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานภาครัฐในจังหวัด  ตลอดจนร่วมเป็น
ผู้แทนในเครือข่ายที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนในการตรวจราชการระดับพื้นที่ร่วมกับผู้ตรวจ
ราชการสํานักนายกรัฐมนตรีและผู้ตรวจราชการกระทรวง  โดยเฉพาะการตรวจติดตามนโยบายสําคัญ 
ของรัฐบาล  เป็นช่องทางให้ประชาชนทุกระดับทั่วประเทศเข้าร่วมในกระบวนการพัฒนาและตรวจสอบ
การดําเนินงานของภาครัฐได้กว้างขวาง 

   ๓) ภาคธุรกิจเอกชนตระหนักถึงความสําคัญของการมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาประเทศมีแนวคิดการดําเนินธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสังคมและทําธุรกิจเพื่อสังคมมากขึ้น  ภาคเอกชน
ได้ตระหนักถึงความสําคัญของการดูแลรับผิดชอบสังคมและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศมากขึ้น   
ทั้งในด้านการพัฒนาภาคการผลิต  การท่องเที่ยว  การส่งเสริมธุรกิจชุมชน  และการต่อต้านการทุจริต
ประพฤติมิชอบ  โดยจัดทําแผนยุทธศาสตร์และมีกลไกขับเคลื่อนที่สําคัญทั้งในระดับชาติและจังหวัด  อาทิ  
คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ  สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย   
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  และสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย   

   ๔) ภาควิชาการตื่นตัวและได้รับการยอมรับมากขึ้นในฐานะแกนหลักของ
การพัฒนาในช่วงต่อไป  หน่วยงานการวิจัยและพัฒนามีบทบาทมากขึ้นในการเชื่อมโยงงานวิจัยลงสู่พื้นที่  
โดยนําหลักการทางวิชาการมาสร้างกระบวนการเรียนรู้  การบริหารจัดการในชุมชน  ส่งเสริมให้เกิดความ
ร่วมมือภายในชุมชนตั้งแต่การรวบรวมข้อมูล  การร่วมกันคิดวิเคราะห์เพื่อตัดสินใจ  ไปจนถึงกําหนด
แผนการแก้ไขปัญหาของตนเอง  เกิดเป็นเครือข่ายภาคีในการพัฒนาที่ทํางานประสานความร่วมมือ 
กับภาครัฐ  ภาคเอกชน  นักวิชาการ  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อตอบสนองการแก้ปัญหา 
เฉพาะพื้นที่  อาทิ  ปัญหาความเหลื่อมล้ํา  และปัญหาสังคมอ่ืน ๆ  อย่างมีประสิทธิภาพ 
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   ๓. หลักการและวัตถุประสงค์การบริหารจัดการแผน ฯ  สู่การปฏิบัติ
ความสําเร็จของการขับเคลื่อนแผนพัฒนาประเทศสู่การปฏิบัติขึ้นอยู่กับความชัดเจนของแผนและระบบ
การบริหารจัดการแผนสู่การปฏิบัติ  การรับรู้  เข้าใจ  และตระหนักถึงภารกิจและความรับผิดชอบร่วมกัน
ของทุกภาคส่วนในสังคมต่อการพัฒนาประเทศภายใต้ทิศทางที่ได้ร่วมกันกําหนดขึ้น  โดยมีหลักการ 
และวัตถุประสงค์  ดังนี้   

 ๓.๑ หลักการ 
  หลักการพื้นฐานเพื่อการบริหารจัดการแผนพัฒนา ฯ  ฉบับที่  ๑๑  สู่การปฏิบัติ  

เป็นการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างเป็นขั้นเป็นตอน  สร้างการยอมรับ  และมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศ 
อย่างกว้างขวาง  มุ่งให้เกิดการบูรณาการเชื่อมโยงแผนพัฒนา ฯ  ฉบับที่  ๑๑  กับนโยบายรัฐบาล 
และแผนระดับต่าง ๆ  พร้อมทั้งผลักดันให้คนไทย  ชุมชน  และองค์กรทุกภาคส่วนร่วมพัฒนาตนเอง  
ชุมชน  และสังคม  โดยใช้องค์ความรู้ที่สอดคล้องกับภูมิสังคม  ด้วยความเสมอภาค  เป็นธรรม  และเกิด
ภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง  ดังนี้ 

  ๓.๑.๑ ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศโดยยึดแผนพัฒนา ฯ  ฉบับที่  ๑๑  เป็นกรอบ
ทิศทางหลัก  และแปลงสู่การปฏิบัติในระดับต่าง ๆ  ที่สอดคล้องกับสภาพภูมิสังคม 

  ๓.๑.๒ กระจายการพัฒนาลงสู่พื้นที่  โดยยึดหลักการพัฒนาพื้นที่  ภารกิจ   
และการมีส่วนร่วม  (Area  Function  Participation : AFP)  ให้จังหวัดเป็นพื้นที่ดําเนินการขับเคลื่อน
การพัฒนา  และเป็นจุดเชื่อมโยงการพัฒนาจากชุมชนสู่ประเทศ  และประเทศสู่ชุมชน 

  ๓.๑.๓ เพิ่มการใช้องค์ความรู้  เทคโนโลยี  นวัตกรรม  และความคิดสร้างสรรค์ 
ให้เป็นเครื่องมือหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกภาคส่วนในระดับพื้นที่  ท้องถิ่น  และชุมชน 

  ๓.๑.๔ ใช้กลไกและเครื่องมือการพัฒนาของภาครัฐ  ภาคประชาชน  ภาคธุรกิจ
เอกชน  และสื่อมวลชนอย่างบูรณาการให้การขับเคลื่อนเกิดประสิทธิภาพโดยกระบวนการสร้างเครือข่าย
หรือคลัสเตอร์ที่ตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาศักยภาพของพื้นที่ 

 ๓.๒ วัตถุประสงค์ 
  ๓.๒.๑ เพื่อให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนา ฯ  ฉบับที่  ๑๑  สู่การ

ปฏิบัติด้วยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน   
  ๓.๒.๒ เพื่อบูรณาการแผนงานจากส่วนกลาง  พื้นที่  และท้องถิ่น/ชุมชน  ในการ

ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์แผนพัฒนา ฯ  ฉบับที่  ๑๑  สู่การปฏิบัติ   
  ๓.๒.๓ เพื่อให้การติดตามและประเมินผลเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบตั้งแต่ภาพรวม

ของประเทศลงสู่ภูมิภาค  พื้นที่  และชุมชน 
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๔. แนวทางการขับเคลื่อนแผน ฯ  สู่การปฏิบัติ   ∗ 
 แนวทางการขับเคลื่อนแผนพัฒนาประเทศสู่การปฏิบัติมุ่งดําเนินการอย่างเป็นระบบ   

ครบวงจร  ดังนี้ 
แผนภาพการบริหารจัดการแผนพัฒนา ฯ  ฉบับที่  ๑๑  สู่การปฏิบัติ 

                                                   
∗

 การพัฒนาการบริหารจัดการแผนพัฒนาฯ  ฉบับที่  ๑๑  อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  สามารถนําแนวคิด  Plan-
Do-Check-Act  (PDCA)  มาปรับใช้ได้ เริ่มตั้งแต่จัดทําแนวทางยุทธศาสตร์ให้ชัดเจนทั้งวัตถุประสงค์  เป้าหมายและแนวทาง  
รวมทั้งจัดทําการบริหารจัดการ อาทิ กระบวนการ วิธีการและเครื่องมือต่าง ๆ  ในการนําทางและกํากับการบริหารจัดการแผน
ไปสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ  โดยทุกภาคส่วนมีการปฏิบัติงานภายใต้ระบบที่ออกแบบไว้อย่างจริงจัง  รวมถึงตรวจสอบติดตาม
ความก้าวหน้าและประเมินผลที่สะท้อนผลกระทบและความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการพัฒนาที่เกิดขึ้น  นําไปสู่การ
ปรับเปล่ียนกระบวนการและวิธีการดําเนินงานให้การขับเคล่ือนแผนบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กําหนด 



หน้า   ๑๗๓ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนพิเศษ   ๑๕๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   ธันวาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

 ๔.๑ การสร้างความรู้ความเข้าใจให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความสําคัญและพร้อมเข้าร่วม
ในการผลักดันแผนพัฒนา ฯ  ฉบับที่  ๑๑  ไปสู่การปฏิบัติ  สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ  (สศช.)  สร้างความเข้าใจกับภาคีทุกภาคส่วน  ถึงวัตถุประสงค์  เป้าหมายของ
แผนพัฒนา ฯ  ฉบับที่  ๑๑  ผ่านกระบวนการและเครื่องมือตา่ง ๆ  ดังนี้ 

  ๔.๑.๑ จัดทําแนวทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์  โดยใช้หลักการตลาดสร้างความ
ตระหนักและยอมรับแผนพัฒนา ฯ  ฉบับที่  ๑๑  เป็นเครื่องมือในการพัฒนาแบบบูรณาการที่ทุกภาคี
สามารถนําไปปรับใช้ให้บังเกิดผลได้จริง  โดยส่ือสารประชาสัมพันธ์อย่างเหมาะสม  สามารถเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพผ่านบุคคล  ส่ือมวลชนทั้งระดับชาติและท้องถิ่น  กิจกรรม  ส่ือสมัยใหม่  
จัดทําแผนพัฒนา ฯ  ฉบับที่  ๑๑  ฉบับประชาชนที่เข้าใจง่าย  รวมทั้งการสร้างเครือข่ายให้ข้อมูลข่าวสาร
กระจายไปยังพื้นที่ต่าง ๆ  อย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง  พร้อมทั้งพัฒนาบุคลากรที่เก่ียวข้องให้สามารถ 
ทําหน้าที่ส่ือสารและถ่ายทอดสาระหลักของแผนพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  ๔.๑.๒ สร้ างคว ามเข้ า ใจ ใ ห้ภาคการ เ มือง ใน เ ป้ าประสงค์ และแนวทาง 
ของแผนพัฒนา ฯ  ฉบับที่  ๑๑  และผลักดันให้พรรคการเมืองนําประเด็นการพัฒนาสําคัญไปผสมผสาน 
ในการจัดทํานโยบายของพรรคและนโยบายของรัฐบาล  โดยพิจารณาลําดับความสําคัญ  โดยเฉพาะ
นโยบายที่เก่ียวกับ  “การวางรากฐานการพัฒนา”  ในระยะยาว 

  ๔.๑.๓ จัดทําคู ่มือการแปลงแผนพัฒนา  ฯ  ฉบับที ่  ๑๑   เผยแพร่แก่ภาคี 
การพัฒนา  เกิดความร่วมมือในการนําแผนไปปฏิบัติอย่างจริงจัง  เป็นคู่มือการประสานแผนแต่ละระดับ 
ที่ทุกภาคส่วนสามารถนําไปปรับใช้ให้เกิดบูรณาการการทํางานร่วมกัน  จัดทําเอกสารรวบรวมวิธีการ
ขับเคลื่อนแผนและกิจกรรมการพัฒนาในรูปแบบต่าง ๆ  หรือกรณีตัวอย่างที่ประสบความสําเร็จด้วยการ
ดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐและภาคีต่าง ๆ  เพื่อเผยแพร่ให้ภาคีการพัฒนานําไปปรับใช้ตามความ
เหมาะสม  นําเสนอแนวทางการลงทุนในประเด็นการพัฒนาสําคัญ  สําหรับหน่วยปฏิบัตินําไป
ประกอบการจัดทําแผนระดับรอง  แผนงาน/โครงการต่าง ๆ  ให้มีความชัดเจนในการพัฒนาด้านต่าง ๆ  
อย่างเป็นรูปธรรม  โดยการดําเนินงานตามแผนควรทําในลักษณะคู่ขนานทั้งภาครัฐและภาคีการพัฒนา   

 ๔.๒ การสร้างความเชื่อมโยงระหว่างแผนพัฒนา ฯ  ฉบับที่  ๑๑  นโยบายรัฐบาล  
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  และแผนระดับอ่ืน ๆ  ดังนี้ 

  ๔.๒.๑ กําหนดประเด็นการพัฒนาสําคัญภายใต้ยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาฉบับที่  
๑๑  เสนอต่อสาธารณะอย่างชัดเจน  นําไปสู่การกําหนดแผนงานโครงการ  การระดมทรัพยากร  และ
แนวทางการร่วมดําเนินงานของภาคส่วนต่าง ๆ  อย่างมีประสิทธิภาพ  ประกอบด้วย  ๑)  การเตรียมคน
ไทยให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต  ๒)  การสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคมให้ทุกคนในสังคมไทย  ๓)  
การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  และส่งเสริมบทบาทภาคประชาสังคมและธุรกิจเอกชนให้เป็นพลัง
ร่วมในการพัฒนาสังคมไทย  ๔)  การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนที่เอ้ือต่อการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจเพื่อเพิ่ม
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ขีดความสามารถในการแข่งขันและระบบการแข่งขันที่เป็นธรรม  ๕)  การส่งเสริมความร่วมมืออย่างเป็น
หุ้นส่วนการพัฒนาทั้งในระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาค  ๖)  การเตรียมความพร้อมของไทยเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน  ๗)  การบริหารจัดการน้ําและที่ดินเพื่อสนับสนุนความม่ันคงด้านอาหารและการปรับโครงสร้าง
ทางเศรษฐกิจ  ๘)  การยกระดับขีดความสามารถในการปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
และภัยพิบัติทางธรรมชาติ  และ  ๙)  การบริหารจัดการประเทศเพื่อสร้างความเป็นธรรมในสังคมโดยยึด
หลักธรรมาภิบาล   

  ๔.๒.๒ บูรณาการประเด็นการพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์ที่มีความเชื่อมโยงกัน 
และจัดทําเป็นแผนการลงทุนการพัฒนา/แผนพัฒนาเฉพาะด้านที่ตอบสนองการพัฒนาในหลายมิติภายใต้
ยุทธศาสตร์แผนพัฒนา ฯ  ฉบับที่  ๑๑  ครอบคลุมสาระและบทบาทภาคีการพัฒนาที่กว้างขวาง   
มีแผนปฏิบัติการที่มีความชัดเจนทั้งแผนงาน  โครงการ  งบประมาณดําเนินงาน  ผู้รับผิดชอบหลัก   
ผู้มีส่วนร่วม  กระบวนการทํางาน  และระยะเวลา  เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติ 
ได้อย่างจริงจัง  ซ่ึงต้องให้ความสําคัญต่อการคัดเลือกบุคลากรในตําแหน่งสําคัญที่มีความรู้ความสามารถ 
มาบริหารโครงการเพื่อให้สามารถทํางานได้ต่อเนื่อง  โดยนําวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์ 
ในแผนงานและโครงการเหล่านี้  โดย 

   ๑) จัดทําแผนการลงทุนการพัฒนาในประเด็นที่มีความสําคัญลําดับสูง  
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนา ฯ  ฉบับที่  ๑๑  ที่แสดงให้เห็นถึงการจัดสรรงบประมาณ 
ที่เหมาะสม  ก่อให้เกิดผลการพัฒนาในภาพรวม 

   ๒) นําประเด็นการพัฒนาที่ต้องแปลงเป็นโครงการขนาดใหญ่  อาทิ   
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  การพัฒนาระบบโลจิสติกส์  ขับเคลื่อนภายใต้หลักการการร่วมลงทุน
ระหว่างรัฐกับเอกชน  (Public - Private  Partnership : PPP)  ที่สร้างการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน 
ในการพัฒนาประเทศ  สามารถขยายการลงทุนขนาดใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ตอบสนองความต้องการ 
ของประชาชนได้ทันการณ์  และเกิดความคุ้มค่าของการลงทุน 

   ๓) ผลักดันให้ประเด็นการพัฒนาในแต่ละยุทธศาสตร์แปลงสู่การปฏิบัติ
ผ่านแผนงานระดับกระทรวงสู่พื้นที่ระดับต่าง ๆ  ผสมผสานอยู่ในภารกิจหลักของหน่วยงานที่มีเป้าหมาย
และตัวชี้วัดชัดเจน  โดย  สศช.  และหน่วยงานเก่ียวข้องร่วมจัดทําและติดตามประเมินผลแผนดังกล่าว 
ที่สะท้อนความสอดคล้องและบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์การพัฒนาในแผนพัฒนา ฯ  ฉบับที่  ๑๑  
รวมถึงให้ความสําคัญกับการบูรณาการแผนงาน/โครงการทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน   

  ๔.๒.๓ เชื่อมโยงแนวคิดพื้นฐาน  ยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนาสําคัญ  
ตลอดจนแผนพัฒนาเฉพาะด้านภายใต้แผนพัฒนา ฯ  ฉบับที่  ๑๑  เข้ากับนโยบายรัฐบาล  แผนการ
บริหารราชการแผ่นดิน  และแผนระดับต่าง ๆ  การขับเคลื่อนแผนพัฒนา ฯ  ฉบับที่  ๑๑  สู่การปฏิบัติ  
จะดําเนินการในหลายระดับตั้งแต่นโยบายรัฐบาล  แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  แผนของหน่วยงาน
ภาครัฐส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  ท้องถิ่น/ชุมชน  ตลอดจนแผนของภาคีการพัฒนาต่าง ๆ  อย่างเป็นขั้นเป็นตอน  
ตั้งแต่ทิศทาง  วัตถุประสงค์  เป้าหมาย  และตัวชี้วัดความสําเร็จของยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนา ฯ  ฉบับที่  ๑๑  
ดังนี้ 
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   ๑) รัฐบาลนําประเด็นการพัฒนาที่มีลําดับความสําคัญสูงและแผนพัฒนา
เฉพาะด้านภายใต้ยุทธศาสตร์แผนพัฒนา ฯ  ฉบับที่  ๑๑  เป็นกรอบร่วมกับนโยบายที่แถลงต่อรัฐสภา  
จัดทําแผนการบริหารราชการแผ่นดินที่มีการประมาณการงบประมาณและทรัพยากรต่าง ๆ  รวมทั้ง
ระยะเวลาดําเนินการ  และการติดตามประเมินผล  หน่วยงานกลางนําแผนพัฒนา ฯ  ฉบับที่  ๑๑   
บูรณาการกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ   เป็นกรอบสําหรับกระทรวง/กรมพิจารณา 
ใช้ประกอบการจัดทําคําของบประมาณสนับสนุน  แผนปฏิบัติราชการ  ๔  ปี  และแผนปฏิบัติราชการประจําปี
ภายใต้ภารกิจหลักที่รับผิดชอบ 

แผนภาพความเชื่อมโยงกลไก  และกระบวนการของแผนชาติสู่แผนระดับพื้นที ่

   ๒) สศช.  จัดทําแนวทางการพัฒนาภาค  ที่เชื่อมโยงกับแผนพัฒนา ฯ  
ฉบับที่  ๑๑  และเป็นเครื่องมือขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่  ให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดใช้เป็น
กรอบการจัดทําแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติราชการประจําปีสําหรับการสนับสนุนงบประมาณ  และภาคี
การพัฒนาใช้ประกอบการจัดทําแผนให้สอดคล้องกัน 
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   ๓) กระทรวง/กรมที่มีหน่วยงานในภูมิภาคดําเนินการบูรณาการแผนงาน/
โครงการ  และงบประมาณร่วมกับแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด  กระทรวง/กรม  สนับสนุน 
การขับเคลื่อนแผนพัฒนา ฯ  ฉบับที่  ๑๑  ลงสู่พื้นที่  โดยยึดหลักการและแนวทางการบริหารงานจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการภายใต้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
แบบบูรณาการ  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ที่กําหนดว่าเม่ือแผนพัฒนาจังหวัดได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี
และประกาศใช้แล้ว  การจัดทําแผนของหน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้องต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด/
กลุ่มจังหวัด 

   ๔) จังหวัด/กลุ่มจังหวัดจัดทํายุทธศาสตร์  และแผนพัฒนา ฯ  รวมทั้ง
แผนปฏิบัติราชการประจําปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด  โดยจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
ให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล  แผนพัฒนา ฯ  ฉบับที่  ๑๑  และแนวทางพัฒนาภาค  ควบคู่กับการ
ประมวลปัญหาและความต้องการของประชาชนทั้งในระดับชุมชน  ท้องถิ่นและอําเภอ  เพื่อวิเคราะห์
กําหนดเป็นประเด็นการพัฒนาในแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด  และสามารถดําเนินการพัฒนา 
ที่ตรงกับความต้องการของประชาชน 

   ๕) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอแผนงาน/โครงการที่ตอบสนอง 
ความต้องการของชุมชนเข้าสู่ระดับจังหวัด  เทศบาลนครหรือเทศบาลเมืองที่มีศักยภาพสูงนําแนวคิด  
“การจัดระบบเมือง”  ที่มุ่งการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากรเมือง  การอํานวยความสะดวกต่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของเมืองและพื้นที่โดยรอบ  รวมทั้งความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมที่สร้างให้เกิด
ความสมดุลระหว่างมนุษย์กับทรัพยากรธรรมชาติ  องค์การบริหารส่วนตําบล  (อบต.)  สํารวจสภาพ
ปัญหาและความต้องการของประชาชน/ชุมชนในพื้นที่  นํามาวิเคราะห์จัดทําเป็นประเด็นการพัฒนาต่าง ๆ  
แล้วดําเนินการตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายภายใต้กฎหมายของท้องถิ่น  ขณะที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด  
(อบจ.)  ทําหน้าที่ประสานการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นภายในจังหวัด  และผลักดันแผนงาน/โครงการ 
ที่เกินขีดความสามารถของท้องถิ่นและมีความสําคัญต้องดําเนินการ  ให้อยู่ในแผนพัฒนาจังหวัด 

  ๔.๒.๔ จัดทํายุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณแบบมีส่วนร่วม  การจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจําปีสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการกําหนดลําดับความสําคัญของภารกิจ
หน่วยงานที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาภายใต้แผนพัฒนา ฯ  ฉบับที่  ๑๑  เพื่อให้การดําเนินงาน
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กําหนดไว้ในแผน ฯ  อย่างมีประสิทธิผลบนพื้นฐานการมี 
ส่วนร่วมของประชาชน  โดย 

   ๑) สํานักงบประมาณและ  สศช .   หารือร่วมกันในการบูรณาการ
สาระสําคัญของแผนพัฒนา ฯ  ฉบับที่  ๑๑  และการจัดสรรงบประมาณที่สอดคล้องกัน  โดยเฉพาะ
ประเด็นการพัฒนาที่มีความสําคัญลําดับสูง  ไว้ในการจัดทําแผนการบริหารราชการแผ่นดิน  ยุทธศาสตร์
การจัดสรรงบประมาณระยะปานกลาง  ๕  ปีและประจําปี  รวมทั้งแนวทางการจัดทําแผนงาน/โครงการ  
และจัดทํารายงานติดตามประเมินผลการพัฒนาประเทศทั้งในระดับภาพรวม  ระดับพื้นที่  และแผนงาน
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โครงการสําคัญเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาอนุมัติงบประมาณ  ทั้งในขั้นตอนการเสนอคณะรัฐมนตรี
และการอภิปรายของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี  
ก่อนนําเสนอรัฐสภาอนุมัติต่อไป 

   ๒) สํานักงบประมาณ  สศช.  และหน่วยงานที่เก่ียวข้องร่วมกันกําหนด
แนวทางพิจารณาจัดสรรงบประมาณสนับสนุนแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด  และท้องถิ่นภายใต้แนว
ทางการพัฒนาภาคที่เชื่อมโยงกับแผนพัฒนา ฯ  ฉบับที่  ๑๑  โดยสร้างกระบวนการให้ทุกกระทรวง  
จังหวัด  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าใจความเชื่อมโยงระหว่างแผนพัฒนา ฯ  กับระบบงบประมาณ
ของประเทศ  ทั้งการจัดสรรงบประมาณแบบรายกระทรวง  ตามวาระระดับชาติ  และมิติพื้นที่  รวมทั้ง
กําหนดให้มีผู้แทนจากภาคีการพัฒนาทั้งภาคเอกชน  และประชาชนในสัดส่วนที่เหมาะสมเข้าร่วมในกลไก
และกระบวนการงบประมาณตั้งแต่การบริหารจัดการและการติดตามประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ  
ให้สอดคล้องกับกิจกรรมการพัฒนาที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่อย่างจริงจัง 

  ๔.๒.๕ ผลักดันให้ภาคเอกชนนําประเด็นการพัฒนาสําคัญในแผนพัฒนา ฯ  ฉบับที่  ๑๑  
พิจารณาประกอบการจัดทําแผนการลงทุนทางธุรกิจ  ที่สร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศอย่างเป็น
หุ้นส่วนการพัฒนา  และส่งเสริมให้  กรอ.  เป็นกลไกหลักในการเชื่อมโยงการพัฒนาระหว่างภาครัฐ 
และเอกชน  รวมทั้งให้  กรอ.  ส่วนกลางกระจายความรับผิดชอบและภารกิจให้  กรอ.จังหวัด/กลุ่มจังหวัด
มากขึ้น  โดยคํานึงถึงความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ชาติและความเชื่อมโยงในระดับพื้นที่ 

 ๔.๓ การสร้างสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการขับเคลื่อนแผนของภาคีการพัฒนาต่าง ๆ   
โดยกําหนดให้มีการผลักดันปัจจัยหลักให้สามารถปรับเปลี่ยนเพื่อเป็นเครื่องมือที่สําคัญ  ดังนี้ 

  ๔.๓.๑ นําการศึกษาวิ จัยมาเป็นเครื่องมือสําคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนา 
ในทุกมิติและทุกระดับ  บูรณาการการทํางานของหน่วยงานระดับนโยบายและใช้ทรัพยากรในการวิจัย 
ให้รองรับการพัฒนาทั้งส่วนกลางและพื้นที่  รวมถึงนําการวิจัยเป็นเครื่องมือพัฒนา  ส่งเสริมให้เกิดความ
ร่วมมือระหว่างหน่วยงานส่งเสริมการวิจัย  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการร่วมมือกันอย่างเป็นเครือข่ายระหว่าง
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  (วช.)  สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย  (สกว.)  สํานักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  (สวทช.)  สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์  
เทคโนโลยี  และนวัตกรรมแห่งชาติ  (สวทน.)  สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข  (สวรส.)  และสํานักงาน
พัฒนาการวิจัยการเกษตร  (สวก.)  รวมถึงสถาบัน  การศึกษาและหน่วยงานที่มีภารกิจชัดเจนในพื้นที่  
อาทิ  อุทยานวิทยาศาสตร์ระดับภูมิภาค  เป็นแกนหลักในการเชื่อมโยงเครือข่ายการวิจัยกับจังหวัด/กลุ่มจังหวัด  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ชุมชน  เพื่อนํากระบวนการวิจัยและพัฒนามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม  
โดยเฉพาะการพัฒนาที่มีความสําคัญสูงของแต่ละพื้นที่   
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  ๔.๓.๒ ปรับปรุงกฎ  ระเบียบ  และกฎหมายต่าง ๆ  ให้เอ้ือต่อการขับเคลื่อน 
การพัฒนาในระดับต่าง ๆ  โดยปรับปรุงกฎหมายให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์  ลดความซํ้าซ้อน
และเพิ่มประสิทธิภาพกลไกและเครื่องมือที่มีอยู่ให้มากขึ้น  เป็นการลดอุปสรรคการพัฒนาประเทศ 
ในด้านต่าง ๆ  อาทิ  เร่งแก้ไขเพิ่มเติมประกาศใช้ร่างพระราชบัญญัติการเงินการคลังของรัฐ  พ.ศ.  ....  
เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานด้านการคลังของภาครัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส  เร่งจัดทํา
นโยบายและแผนวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ  ฉบับที่  ๑  (พ.ศ.  ๒๕๕๕ - ๒๕๖๔)  
ให้เป็นกรอบในการพัฒนาวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  และนวัตกรรมมีประสิทธิภาพ  เร่งจัดทําแผนการ
กระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่  ๓)  และแผนปฏิบัติการกําหนดขั้นตอน 
การกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่  ๓)  ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผน 
และขั้นตอนการกระจายอํานาจ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  รวมถึงเร่งออกพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ 
ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ....  เพื่อใช้แทนพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๒ 

  ๔.๓.๓ นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสารและสร้าง
ความสัมพันธ์  ทําให้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ  เลื่อนไหลระหว่างภาคีการพัฒนา  สามารถสร้างความเข้าใจ 
ที่ตรงกันได้อย่างถูกต้อง  พร้อมทั้งปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัย  นําไปสู่การจัดทํายุทธศาสตร์การพัฒนา 
ของแต่ละพื้นที่หรือจังหวัดที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน 

  ๔.๓.๔ จัดทําฐานข้อมูลการพัฒนาที่สาธารณชนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน ์
ในการมีส่วนร่วมพัฒนาด้านต่าง ๆ  โดยพัฒนาระบบฐานข้อมูลเศรษฐกิจ  สังคม  ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม  พร้อมทั้งปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัย  เป็นข้อมูลที่แสดงถึงลักษณะเฉพาะของแต่ละพื้นที่  
สามารถนํามาวิเคราะห์เชื่อมโยงให้สอดคล้องกับแนวทางในยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนา ฯ  นําไปสู่การ
จัดทําแผนพัฒนาที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาศักยภาพของแต่ละพื้นที่  โดยเป็นการ 
นําจุดเด่นของแต่ละส่วนทั้งความรู้และประสบการณ์มาเสริมซ่ึงกันและกัน 

  ๔.๓.๕ สร้างช่องทางให้ประชาสังคมมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและเข้าร่วม
กิจกรรมการพัฒนาอย่างกว้างขวางทั้งระดับนโยบายและพื้นที่  โดยเปิดพื้นที่สาธารณะให้ทุกภาคี 
ใช้ประโยชน์ในการจัดเวทีระดมความคิดเห็นในรูปแบบต่าง ๆ  อาทิ  การจัดเวทีประชาคม  การสานเสวนา  
รวมถึงใช้ช่องทางเครือข่ายออนไลน์  สําหรับแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ร่วมดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ   เพื่อพัฒนาประเทศ 

 ๔.๔ การเพิ่มประสิทธิภาพกลไกรับผิดชอบการขับเคลื่อนแผน ฯ  ที่ชัดเจน  สามารถ
ขับเคลื่อนแผนพัฒนา ฯ  ฉบับที่  ๑๑  ในระดับประเทศและระดับพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  สศช.  
ภายใต้การกํากับของคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ทําหน้าที่สร้างความเข้าใจ  
และประสานความร่วมมือระหว่างภาคีการพัฒนาต่าง ๆ  และคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนระดับต่าง ๆ  
ทั้งในส่วนกลางและพื้นที่  ให้สามารถผลักดันแผนพัฒนา ฯ  ฉบับที่  ๑๑  สู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง  โดย 
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  ๔.๔.๑ เชื่อมโยงคณะกรรมการระดับชาติที่มีอยู่ให้นํายุทธศาสตร์ของแผนพัฒนา ฯ  
ฉบับที่  ๑๑  มาเป็นกรอบการดําเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม  โดยประสานให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
การพัฒนารายสาขาได้ทํางานร่วมกันในลักษณะ  “แนวราบ”  ผ่านคณะกรรมการระดับชาติชุดต่าง ๆ   
ซ่ึงมีหน้าที่ขับเคลื่อนการพัฒนาที่มีลําดับความสําคัญสูงและเก่ียวข้องกับงานหลากหลายมิติ  อาทิ  
คณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์แห่งชาติ  คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไข
ปัญหาเศรษฐกิจ  คณะกรรมการทรัพยากรน้ําแห่งชาติ  และคณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ขนส่งสินค้าและบริการของประเทศ  (โลจิสติกส์)  คณะกรรมการระดับชาติเหล่านี้จะต้องนําสาระ  
เป้าหมาย  และตัวชี้วัดของแผนพัฒนา ฯ  ฉบับที่  ๑๑  มาเป็นกรอบในการดําเนินการ  รวมทั้ง
คณะกรรมการระดับชาติชุดต่าง ๆ  ควรรับผิดชอบเป้าหมายและตัวชี้วัดในระดับภาพรวมของแผนพัฒนา ฯ  
ฉบับที่  ๑๑  ร่วมกัน 

  ๔.๔.๒ ปรับกลไกและกระบวนการบริหารจัดการของภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ 
มากยิ่งขึ้นโดยทบทวนและประเมินบทบาทและผลการทํางานของกลไกที่มีความสําคัญต่อการขับเคลื่อน
ประเด็นการพัฒนาสําคัญ  ซ่ึงรวมถึงคณะกรรมการ  หน่วยงานเจ้าภาพหลัก  องค์การมหาชน  ตลอดจน
กองทุนและเครื่องมือในการทํางานที่เก่ียวข้อง  เพื่อปรับปรุงให้เกิดความคล่องตัวและลดความซํ้าซ้อน  
ควบคู่กับการผลักดันให้รัฐบาลและหน่วยงานกลางทําหน้าที่ดูแลระดับนโยบายและยุทธศาสตร์ภาพรวม
ของประเทศ  โดยกระทรวงมีบทบาทประสานแผนงาน  แผนเงิน  และแผนคน  รวมทั้งสนับสนุนให้ 
ส่วนราชการส่วนภูมิภาคผลักดันยุทธศาสตร์และแผนระดับรองในความรับผิดชอบสู่การปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรมและมีประสิทธิภาพ  สอดคล้องกับการแก้ปัญหาและการพัฒนาศักยภาพของพื้นที่  ท้องถิ่น   
และชุมชน 

  ๔.๔.๓ ขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาระดับประเทศและพื้นที่ โดยให้จังหวัด 
เป็นจุดประสาน  จากการที่จังหวัดมีหน้าที่ตามกฎหมายในการทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  
เชื่อมโยงกระบวนการและสาระของแผนทั้งในลักษณะจากบนลงล่าง  ได้แก่  แผนพัฒนาประเทศ  
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  แผนปฏิบัติราชการของกระทรวง  และจากล่างขึ้นบน  ได้แก่   
แผนชุมชน  แผนท้องถิ่น  และแผนภาคเอกชน  โดยแปลงวัตถุประสงค์  เป้าหมาย  ตัวชี้วัดตลอดจน
ประเด็นการพัฒนาสําคัญสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ ไว้ในแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด  และมี
กระบวนการทํางานที่สามารถบูรณาการภารกิจของหน่วยงานต่าง ๆ  และผู้เก่ียวข้องทุกภาคส่วนในพื้นที่
ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงหรือผลกระทบของแต่ละพื้นที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  อาทิ  การรับมือภัยพิบัติ  และการป้องกันอาชญากรรม   
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  ๔.๔.๔ ประสานและผลักดันให้กลไกนอกภาครัฐมีส่วนร่วมขับเคลื่อนแผนพัฒนา ฯ  
ฉบับที่  ๑๑  มากขึ้น  เนื่องจากปัจจุบัน  การขับเคลื่อนการพัฒนาจะอาศัยการทํางานจากภาครัฐ 
เพียงฝ่ายเดียวไม่เพียงพอ  การแปลงแผนพัฒนาประเทศสู่การปฏิบัติจึงจําเป็นต้องสร้างการทํางานร่วมกัน
ระหว่างภาคส่วนต่างๆในรูปของเครือข่ายการพัฒนา  ทั้งภาคเอกชน  สถาบันการศึกษา  สมาคมวิชาชีพ  
รวมถึงองค์กรอิสระต่าง ๆ  อาทิ  สภาเกษตรกร  สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย  สภาอุตสาหกรรม 
แห่งประเทศไทย  สมัชชาปฏิรูป  สหกรณ์ทุกรูปแบบโดยผ่านกระบวนการเครือข่ายหรือคลัสเตอร์ 
ในระดับพื้นที่  เพื่อสร้างพันธมิตรในการกําหนดและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ร่วมกัน   

 ๔.๕ การเสริมสร้างบทบาทของทุกภาคส่วนให้สามารถขับเคลื่อนแผนพัฒนา ฯ  ฉบับที่  ๑๑  
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  มุ่งเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ภาคีต่าง ๆ  โดยการพัฒนาขีดความสามารถ 
ของภาคีต่าง ๆ  ให้มีศักยภาพ  สามารถผลักดันและดําเนินการตามแนวทางการพัฒนาของแผน ฯ   
ฉบับที่  ๑๑  ได้อย่างเหมาะสม  โดย   

  ๔.๕.๑ พัฒนาศักยภาพประชาชนให้มีบทบาทสําคัญในกระบวนการพัฒนา  
สามารถรักษาและใช้สิทธิหน้าที่ความเป็นพลเมืองอย่างถูกต้องและเหมาะสม  เป็นพลเมืองดีของสังคม   
มีคุณธรรมและจริยธรรมในการดําเนินชีวิต  ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติด้วยความรับผิดชอบ
อย่างเต็มที่ตามบทบาททางสังคมที่ตนดํารงอยู่  ให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมประเพณี  และรัฐธรรมนูญ 
ที่กําหนดไว้  เคารพกฎหมาย  เคารพสิทธิเสรีภาพของผู้อ่ืน  มีจิตสาธารณะและกระตือรือร้นที่จะเข้ามามี
ส่วนร่วมในการแก้ปัญหาของชุมชนและสังคม  โดยผลักดันให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ทั้งในและนอกระบบ
การศึกษาที่สร้างประชาชนไทยให้มีความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง  เป็นกําลังสําคัญที่จะสร้างชาติไทย 
ให้เจริญก้าวหน้าและสังคมสันติสุข 

  ๔.๕.๒ เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้พร้อมรับความเปล่ียนแปลง   
มีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนกับภาคีการพัฒนาต่าง ๆ  โดยพัฒนาความรู้และการจัดการความเสี่ยงให้ชุมชน  
เสริมด้วยความรู้จากภายนอกผ่านเครือข่ายการวิจัยในพื้นที่  และส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ให้กว้างขวางในทุกระดับจากชุมชน  ตําบล  สู่อําเภอและจังหวัด  เกิดความรู้ที่สามารถนํามาใช้ในการ
พัฒนาและบริหารจัดการความเสี่ยงต่าง ๆ  ส่งเสริมการรวมกลุ่มร่วมคิดร่วมทําในชุมชนอย่างกว้างขวาง  
สามารถทําแผนพัฒนาที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมอันหลากหลายของชุมชนท้องถิ่น  ขับเคลื่อนการพัฒนา
ด้วยตนเอง  และส่งเสริมให้เกิดการทํางานร่วมกันระหว่างภาคประชาชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และสถาบันการศึกษาในท้องถิ่น   

  ๔.๕.๓ เสริมสร้างความเข้มแข็งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกรูปแบบ   
สามารถดําเนินงานตามภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพ  โดยพัฒนาศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้แข็งแกร่ง  มีการบริหารจัดการที่คล่องตัว  ยืดหยุ่น  ลดขั้นตอน  และกําหนดกฎระเบียบที่เอ้ือให้การ
ดําเนินงานเป็นไปได้รวดเร็วและราบรื่น  สามารถพึ่งตนเองได้เต็มที่  ขณะเดียวกัน  ภาคราชการส่วนกลาง
ทําหน้าที่กํากับดูแลให้ท้องถิ่นบริหารจัดการตนเองได้เต็มศักยภาพ  สามารถคิดและตัดสินใจได้อย่างเต็มที่
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ในการพัฒนาท้องถิ่น  ถ่ายโอนภารกิจและบุคลากรจากส่วนกลางและภูมิภาคไปสู่ท้องถิ่นให้บรรลุ
เป้าหมายที่กําหนดและสร้างความชัดเจนในบทบาทภารกิจที่ท้องถิ่นต้องรับผิดชอบ  เพิ่มขีดความสามารถ
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถปฏิบัติหน้าที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่   
ทั้งด้านการบริหารจัดการ  ด้านการเงินการคลังท้องถิ่น  การแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่นและการสร้าง 
ธรรมาภิบาลในระดับท้องถิ่น 

  ๔.๕.๔ ผลักดันให้สถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาและการอาชีวศึกษาในพื้นที่
เข้าร่วมพัฒนาชุมชนให้มากขึ้น  โดยในระดับอุดมศึกษา  เน้นบทบาทการนําองค์ความรู้จากการศึกษาวิจัย
มาประยุกต์ใช้  และเป็นแกนประสานภาคส่วนอ่ืน ๆ  สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาชุมชนอย่างครบวงจร  
โดยใช้แนวคิดคลัสเตอร์เป็นเครื่องมือเชิงกระบวนการ  รวมทั้งพัฒนาสถาบันอาชีวศึกษาให้เป็นแหล่ง
พัฒนาเทคโนโลยี  และศูนย์เรียนรู้ทักษะเชิงวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น   

  ๔.๕.๕ ส่งเสริมให้ภาคเอกชนมีบทบาทนําในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและเสริมสร้าง
สังคมที่ดี  ยึดหลักบรรษัทภิบาล  เชื่อมโยงเป้าหมายทางธุรกิจกับการพัฒนาประเทศ  ทํางานเชิงรุก   
และสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ ๆ  ควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคม  โดยปรับแนวคิดภาคเอกชนให้สามารถ
ทํางานร่วมกับชุมชน  องค์กรพัฒนาเอกชน  และสถาบันการศึกษาได้อย่างเป็นพันธมิตร  และสร้าง
เครือข่ายความรับผิดชอบทางสังคมของกลุ่มธุรกิจต่าง ๆ  นําไปสู่การทํากิจกรรมเพื่อสังคมร่วมกัน   

  ๔.๕.๖ ส่งเสริมให้ส่ือมวลชนพัฒนาบทบาทการเป็นสื่อกลางเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
เชิงสร้างสรรค์  เป็นสื่อสาธารณะที่มุ่งประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลัก  มีความเป็นกลาง  นําเสนอข้อมูล
ข่าวสารที่เป็นข้อเท็จจริงและสะท้อนความต้องการของประชาชน 

  ๔.๕.๗ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมองค์กรพัฒนาเอกชนในการทํางานร่วมกับหน่วยงาน
ส่วนภูมิภาค/ท้องถิ่น  และภาคประชาสังคมอย่างเข้มแข็ง  โดยภาครัฐสนับสนุนหรือเปิดโอกาสให้องค์กร
พัฒนาเอกชนได้เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาต่าง ๆ  มากขึ้น  เป็นการอาศัยข้อได้เปรียบขององค์กรพัฒนา
เอกชนในด้านความยืดหยุ่นของกฎระเบียบ  ความคล่องตัวของการทํางาน  และความใกล้ชิดกับประชาชน
ในพื้นที่  ขับเคลื่อนการพัฒนาให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  ๔.๕.๘ ปรับบทบาทและวิธีการทํางานของบุคลากรภาครัฐที่เอ้ือต่อการพัฒนา
โดยรวมและส่งเสริมหน่วยงานในภูมิภาคเป็นแกนประสานเครือข่ายและเชื่อมโยงภาคส่วนต่าง ๆ  ในระดับ
พื้นที่  โดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดต้องประสานความร่วมมือระหว่างภาคีการพัฒนาทั้งภาครัฐ  ภาคเอกชน  
และภาคประชาสังคมในพื้นที่  เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  สามารถที่จะตอบสนองต่อ
ยุทธศาสตร์ชาติ  รวมทั้งแก้ไขปัญหาและพัฒนาศักยภาพในพื้นที่  ท้องถิ่น  และชุมชน  ตลอดจนจัดตั้ง
สถาบันพัฒนานักบริหารยุทธศาสตร์เพื่อสร้าง  “ผู้นําการเปลี่ยนแปลง”  ในทุกภาคส่วนของภาคีการพัฒนา  
เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  นําไปสู่การผลักดันประเด็นการพัฒนาสําคัญร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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  ๔.๕.๙ เสริมสร้างความร่วมมือกับประชาคม  และองค์การระหว่างประเทศ   
ในการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างประเทศต่าง ๆ  โดยเฉพาะในกรอบความร่วมมือกับ
ประเทศในอนุภูมิภาคและในภูมิภาค  นําไปสู่การสร้างความร่วมมือในประเด็นการพัฒนาสําคัญ  
โดยเฉพาะประเด็นที่อยู่ภายใต้ข้อตกลงต่าง ๆ  ให้มีความเชื่อมโยงและเก้ือหนุนการพัฒนาระหว่างกัน  
รวมทั้งส่งเสริมความร่วมมือด้านวิชาการและการสร้างนวัตกรรมสนับสนุนการพัฒนาทั้งภายในประเทศ
และระหว่างประเทศ 

 ๔.๖ การติดตามประเมินผลแผนพัฒนา ฯ  ฉบับที่  ๑๑ 
  ๔.๖.๑ ให้ความสําคัญกับการติดตามความก้าวหน้า  การประเมินผลสําเร็จ 

และผลกระทบของการดําเนินงานอย่างต่อเนื่องตามประเด็นการพัฒนายุทธศาสตร์และผลการพัฒนา 
ในภาพรวม  โดยใช้การติดตามประเมินผลเป็นเครื่องมือในการบริหารแผนพัฒนา ฯ  ตั้งแต่การติดตาม
ความก้าวหน้าของกระบวนการผลักดันแผนสู่การปฏิบัติต่อเนื่องจากแผนพัฒนา ฯ  ฉบับที่  ๑๐  พัฒนา
ตัวชี้วัดที่สะท้อนผลการพัฒนาอย่างชัดเจน  ติดตามความก้าวหน้าการดําเนินงานภายใต้ประเด็น 
การพัฒนาที่มีลําดับความสําคัญสูง  พร้อมทั้งประเมินผลผลิต  ผลลัพธ์  และผลกระทบที่เกิดขึ้น   
เพื่อจัดทํารายงานเสนอคณะรัฐมนตรีทุกปี 

  ๔.๖.๒ กลไกการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา ฯ  ฉบับที่  ๑๑   
   ๑) การติดตามประเมินผลการบริหารจัดการแผนพัฒนา ฯ  ฉบับที่  ๑๑  

สู่การปฏิบัติในภาพรวม  สศช.  ภายใต้การกํากับของคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   
ทําหน้าที่กําหนดแนวทางการติดตามความก้าวหน้าการบริหารจัดการแผนพัฒนา ฯ  ฉบับที่  ๑๑  สู่การ
ปฏิบัติ  พัฒนาตัวชี้วัดความสําเร็จของการแปลงแผน ฯ  โดยนําวิธีการติดตามประเมินผลที่เหมาะสมมาใช้  
และประสานการติดตามประเมินผลกับคณะกรรมการระดับชาติชุดต่าง ๆ  รวมทั้งดําเนินการติดตาม
ประเมินผลกระทบการพัฒนาในภาพรวม  และรายงานต่อคณะรัฐมนตรีทุกปี   

   ๒) การติดตามประเมินผลการพัฒนาระดับพื้นที่  ดําเนินการโดย
คณะกรรมการ  นโยบายบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ  (ก.น.จ.)  คณะกรรมการ
กํากับการปฏิบัติราชการในภูมิภาค  (กกภ.)  และปรับระบบการตรวจราชการ  ให้เป็นเครื่องมือในการ
กํากับและติดตามประเมินผลการแปลงแผนสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ  โดยจัดตั้งกลไกกลาง 
ที่ประกอบด้วยผู้ตรวจราชการของกระทรวงต่าง ๆ  มีอํานาจในการตรวจสอบ  ตั้งแต่ขั้นตอน 
และกระบวนการในการจัดทําแผน  การมีส่วนร่วมของภาคีในขั้นตอนการปฏิบัติ  และประสิทธิภาพ 
ของการใช้งบประมาณ  รวมทั้งให้มีอํานาจในการเสนอแนะให้มีการทบทวนการจัดสรรงบประมาณในปีต่อไป 
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   ๓) เสริมสร้างกลไกการตรวจสอบของภาคประชาชนให้ เข้มแข็ ง   
โดยสนับสนุนให้ภาคประชาชนรวมกลุ่มติดตามความก้าวหน้า  ตรวจสอบความโปร่งใสและความสําเร็จ
ของโครงการพัฒนาต่าง ๆ  ที่เก่ียวข้องกับชุมชนของตน  รวมทั้งพัฒนาศักยภาพให้มีทักษะในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการตรวจสอบโครงการต่าง ๆ  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และจัดทําข้อมูลที่นํามาใช้
ประกอบการตรวจสอบได้อย่างถูกต้องชัดเจน   

  ๔.๖.๓ พัฒนาระบบฐานข้อมูลให้เชื่อมโยงเป็นเครือข่ายในทุกระดับ  สําหรับ 
การติดตามประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ 

   ๑) พัฒนาระบบฐานข้อมูลระดับภาพรวม  โดยพัฒนาระบบโครงข่าย
ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานระดับนโยบาย  ในการติดตามผลการดําเนินงานตามประเด็นการพัฒนาสําคัญ  
การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และเงื่อนไขต่าง ๆ  ที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศ  โดยประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของฐานข้อมูลที่มีอยู่เป็นจํานวนมาก 

   ๒) จัดทําระบบฐานข้อมูลระดับพื้นที่  โดยส่งเสริมการจัดทําระบบข้อมูล
ข่าวสารที่บ่งชี้ศักยภาพบุคคล  องค์กรชุมชน  ชุมชน  และประชาสังคมอย่างเป็นระบบภายใต้
กระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนที่เก่ียวข้อง  ตลอดจนประสานความร่วมมือจากหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้อง  และสถาบันการศึกษาในพื้นที่  ให้การสนับสนุนด้านวิชาการแก่ท้องถิ่นและชุมชนในการจัดทํา
ฐานข้อมูลเพื่อการวางแผน  และใช้ประโยชน์ในการติดตามประเมินผลความก้าวหน้าการพัฒนา  ทั้งนี้ 
การบริหารจัดการฐานข้อมูลให้ยึดการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในท้องถิ่นและชุมชนเป็นสําคัญ 

   ๓) สร้างการเชื่อมโยงโครงข่ายข้อมูลระหว่างหน่วยงานส่วนกลางและ
ท้องถิ่น  ให้เป็นระบบที่เข้าใจได้ง่ายและใช้ประโยชน์ได้สะดวก  เพื่อให้ทุกฝ่ายมีข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยํา  
เป็นประโยชน์ต่อการวางแผนและติดตามประเมินผลในระดับต่าง ๆ  ให้มีความสัมพันธ์สอดคล้อง 
ไปในทิศทางเดียวกันมากขึ้น 

 


